
MESiH PAŞA KÜLLiYESi 

sik Osmanlı mimarisinde bir istisna arze
der. Sekizgen bir kaide üzerinde yükselen 
yapıyı her cephede kareye yakın dikdört
gen formlu, lokma demir parmakiıktı bi
rer pencere ve bunları ayıran köşe sütun
cukları biçimlendirir. Türbeyi üstte bir 
palmet frizi çevreler. Yapının mihrap cep
hesinin önünde küçük bir haziresi vardır. 
Mihrap önünde Hasan Paşa'nın medfun 
olduğu Hadikatü'l-cevami'de belirtil
mektedir. 

Batı cephesinde yer alan ve caminin düz 
bir zemin üzerinde yükselmesini sağla
yan yedi adet dükkan yuvarlak kemerli. 
çapraz tonozludur. Bu dükkan dizisinin 
ortasında minarenin altına denk gelen 
kısımda sivri kemerli bir n iş bulunur. Dük
kaniarın güneyinde bugün içi örülerek 
kapatılmış bir kapı vardır. Önünde birkaç 
basamaklı merdiven sahanlığı bulunan 
kapının vaktiyle hazireye geçişi sağlayan 
bir kapı olduğu eski fotoğraflardan anla
şılmaktadır. 

Caminin güneybatı köşesindeki kavşak
ta yer alan çeşmelerden güney yönündeki 
çeşme kesme taştan. sivri kemerli, kita
besiz ve bezemesizdir. Batı yönündeki 
çeşme ise mermerle kaplanmıştır. üstte 
her iki çeşmeyi boydan boya kaplayan in
şa ki tabesi yapının 994 ( 1586) yılında Me
sih Mehmed Paşa tarafından yaptırıldı
ğını belirtir. Bu kitabenin altında büyük 
kartuşlar içerisinde binanın 1 Z33'te 
(ı 8 ı 8) lll. Mustafa'nın kızı Beyhan Sultan 
tarafından tamir ettirildiğine dair kitabe 
yer alır. Girlandlı başlıklara sahip pilastrla
rın biçimlendirdiği ikiz çeşmenin kabart
ma tezyinatlı ayna taşları barak kıvrımlı 
birer kemerle taçlandırılmıştır. Çeşmenin 
solunda içi örülerek kapatılmış bir keme
ri n varlığı görülmekle birlikte bu birim 
kısmen toprağa gömülmüş ve sağdaki 
pilastr da sökülmüştür. Güneybatı duvarı 
boyunca en üstte dolanan bir sıra kaş ke-
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merli friz tek çeşmenin bitimine kadar 
devam eder. 

Gerek mekan kuruluşları gerekse süs
leme düzeni açısından dikkati çeken Me
sih Mehmed Paşa Camii, yan galeriterin 
kullanımı ve avlunun ortasına şadırvan 
yerine inşa edilen hanisinin sekizgen, açık 
türbesiyle yeni denemelerin ortaya ko
nulduğu, kendine özgü çözümleri olan bir 
külliyedir. 
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!il TuÖBA ERZİNCAN 

MESiHi 
(~) 

(ö. 918/1512 'den sonra) 

Divan şairi. 
_j 

Kosova bölgesinde Priştine'de doğdu. 
Adı Sehi Tezkiresi'nde Mesih, diğer tez
kireterde lsa olarak geçer. Çocukluk ve ilk 
gençlik yıllarını Rumeli'de geçirdi. daha 
sonra öğrenim görmek için istanbul'a 
gitti. Mesihi'nin istanbul'da bulunduğu 
yıllar ll. Bayezid'in saltanat dönemine 
( 1481-15 ı 2) rast! ar. istanbul' da hat sa
natındaki maharetiyle devrio sadrazaını 
Atik(Hadım) Ali Paşa'nın dikkatini çekerek 

onun divan katipliği görevine getirilen 
Mesihi'nin medrese öğrenimini tamam
layıp tamamlamadığı bilinmemektedir. 
içkiye ve eğlenceye düşkünlüğü , derbe
dt:;r yaşayışı yüzünden zamanla Ali Paşa'

nın gözünden düşen şairin bir süre sipa
hilik yaptığına dair Se hi Tezkiresi'nde 
bir rivayet varsa da gerçekten bir askeri 
görev alıp almadığı hususunda kesin bilgi 
yoktur. Atik Ali Paşa'nın 917 ( 1511) yılın
da yapılan bir savaşta ölümünün ardın
dan başka hami bulamayan Mesihi, ken
disine Bosna'da verilen küçük bir timar
la yetinmek zorunda kaldı. Son yıllarını 
yoksulluk içinde geçirdiği belirtilen şairin 
genellikle 918'den ( ı 512) sonra öldüğü 
kabul edilmekle beraber V. L. Menage bu 
tarihin 9Z4'ten ( ı 5 18) sonra olabileceği
ni ileri sürmektedir (bk. Osm.Ar., VII-VIII 
[ 1988]. S. ll) . 

Daha çok aşıkane-riodane şiirler yazan 
Mesihi'nin divanındaki manzumelerden 
Tacizade Cafer Çelebi'ye sunduğu baha
riyye kasidesi, Atik Ali Paşa'nın şehadeti 
üzerine yazdığı terkibibend tarzındaki 
mersiyesi ve murabba şeklindeki baha
riyyesi ünlüdür. Murabba çeşitli dillere 
çevrilmiş olup bilinen en eski tercüme
si Latince'ye yapılanıdır (Sir. W. Jones, 
Poesieos Asiaticae Commentariorum Libri 
sex c um appendice, London 177 4, s. 363-

377; diğer çeviriler için bk. bi bl. Eren, XII 

!1977). s. 221-227). Samimi bir e da ile 
yazdığı şiirlerinde oldukça sade bir dil 
kullanan Mesihi'nin bu tutumunda, dö
neminde henüz Arapça ve Farsça'nın 
Türkçe üzerindeki tesirinin yoğunluk ka
zanmamış olmasının payı olduğu gibi şi
irlerinde deyim ve atasözlerini kullanma
sının da etkisi vardır. Divanında Farsça ve 
Farsça-Arapça-Türkçe mülemma' şiir
leri de bulunan Mesihi'nin gerek bu şiir
lerinden gerekse Gül-i Sad-berg'inden 
Farsça ve Arapça'yı iyi bildiği anlaşılmak
tadır. Mesihi. XV. yüzyılın önde gelen şa
irlerinden olmamakla birlikte Necati Bey 
sonrası ile Baki öncesi divan şiirinin göz
de şairleri arasında yer alır. Kaynaklar, 
onun divan edebiyatının klasik biçim ka
zandığı dönemdeki şiirin gelişmesine kat
kısının olduğu görüşünde birleşir. Divan 
şiirinin gelişim çizgisi üzerindeki yerin
den dolayı kendi çağında ve daha sonraki 
yüzyıllarda onun etkisinde kalmış şairte
rin bulunduğu görülmektedir. 

Eserleri. 1. Divan. Yirmi biri kaşide , 

Z94'ü gazel olmak üzere 3SO'ye yakın şiir 
ihtiva eden eserin Türkiye dışında ve Tür
kiye'deki kütüphanelerde yazma nüsha
ları vardır (British Museum, Or., nr. 1152; 



Arundel, Or., nr. 18; John Rylands Library, 
Manchester, Turki sh Manuscripts, nr. 62; 
İÜ Ktp., TY. nr. 899; Süleymaniye Ktp., La
la İsmail , nr. 483) . İstanbul Kitaplık
lan Türkçe Yazma Divanlar Katalo
ğu'nda (İstanbul 1947, I, 87) divanın baş
ka nüshalarının varlığından da söz edil
mektedir. Eserin tenkitli neşri Mine Mengi 
tarafından yayımlanmıştır (Ankara 1995). 
2. Şehrengiz. Mesihi'nin en ünlü eseri
dir. Divanın birçok nüshasında ve çeşitli 
şiir mecmuaları içinde yer alan eser esas 
olarak Edirne'nin ve Edirneli güzelierin 
tanıtıldığı 1 78 beyitlik bir mesnevidir. 
Şöhretini edebi değerinden çok şehren
giz türünün edebiyatımızdaki en eski ör
neklerinden oluşuna borçludur. Agah Sır
rı Levend, mesnevinin İstanbul Üniversi
tesi Kütüphanesi'ndeki nüshasında (nr. 
ı 532) bulunan "Azlmet- kerden-i Sultan 
Selim Han der Şehr-i Edirne" başlığından 
hareketle yazı !ış tarihini 1 S 12 olarak kay
deder. Eserde Edirneli gençlerin birkaç 
beyit içerisinde kısa tanıtımları yapılır. 
Ayrıca baş tarafında bir münacat ile ge
ce ve gündüz tasvirinin yer aldığı bir bö
lüm. sonunda da kısa bir hatime vardır. 

3. Gül-i Sad-berg. Eski kaynaklardan 
yalnızca Latifi Tezkiresi'nde hakkında 
bilgi verilen bu eser 1 00 adet mektuptan 
meydana gelmiş bir münşeat mecmuası
dır. Latlfi, Gül-i Sad-berg'in Şeyh Mah
mud b. Edhem'in Gülşen-i İnşa'sına 
benzediğini kaydeder. Sanatkarane bir 
üslupla kaleme alınan Gül-i Sad-berg'
de Arapça ve Farsça kelime, ibare ve cüm
lelerin sıkça kullanılması dikkati çeker. 
Gerek bu özelliği gerekse mektupların ço
ğunda görülen kalıp şeklinde anlatım 
biçimlerinden kaynaklanan benzerlikler, 
Gül-i Sad-berg'deki mektupların en 
azından bir kısmının Arap ve Fars kaynak
ları örnek alınarakyazılmış olab ileceği 
izlenimini vermektedir. Eserde yer alan 
metinler şefkatname, talepname, irsal
name, şevkname, tehniyetname, i'Iam
name. şikayetname. cevapname, şükür
name. taziyetname. ıyadetname ve da
vetname olmak üzere on iki çeşit mek
tup türünde yazılmıştır. Eserin bazı nüs
halarında bu başlıkların tertibi farklılık 
göstermektedir. V. L. Menage tarafından 
Paris nüshası üzerinde yapılan inceleme 
ile Çetin Derdiyok'un hazırladığı doktora 
tezinin karşılaştırılmasında bu durum 
daha açık şekilde görülmektedir. Gerek 
nüshaların değişik hacimlerde düzenlen
mesi gerekse bunlarda birbirinden ayrı 
mektupların yer alması Mesihi'nin eseri 
üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü or-

MESIHI, Ebu Sehl 

' 
.-..,~;.~,.;.{~j:ı:!,.Ji.o ı..,., .. ltı,r;)lj,..J> 
' 1 '.fo/ .. A ~~~.> ~·ı::U.-:-/; ,. ' ~(~t!fil; ~ 
-,(·~![.s.:~l/}.4 ":'~'IIJ:J'f}Jf a~,ı;Jı1...iwıı t), bJst ıij/J'tf! *"L~ul(.ı.li"i: ~<>o!..ui)IJLI' 

. l..f..,«;"f' .i":•ı-t;-1'.;,.> ~li'(_}/(~"~' ~ı.J.j...:J~_,)I.IJIJil 

DTvfın·ı 

Mesihi'nin 
ilk ve son 
sayfa ları 

(Süleymaniye Ktp., 
Lala İsmail, 

nr. 483) 

~-'i"~~t--:,> 
J ı,l,,t;,ll'ifJ.~·# . Jı-~iı'(l'il.lo!'JX.i•' 
J:t4·~JI:.<}!·l! (Y.ı;>:,I.Ji-;;~.:-! 
dc_~,~,;J..!:J,);JI, ı!~{-~~~1!1~~~~ 

IJ!ı/rı:r(,!:.*'.lfl.~··~ 
J ji,J.I.;h•{,4/J;.."' 

,,.ı:ır..ıv,;:.. ·-:.h.~..tiii.IJ->1 

"'b·~;:4~Jjo ~·:~~..ı.~ 
.:.~•Jf!...V:w .,,.>ıJ;.,Iı(&;-. 
'"'w;,r,.f..-•J'l• -<•&•fı..j(;... 
-' ;·<~~C#'(''/ r>~'•\'f.ı,~·( 
~~·l(:f.l;~;;/ ı) ~ı:(J!l:~"'f'Y.~: 

ıY·~··ıi{{/ 
ı:ı..:"')..~;~.:.: 

taya koymaktadır. Ayrıca Millet Kütüp
hanesi'ndeki bir mecmua içinde (Ali Emi
ri Efendi, Manzum, nr. 685, vr. 169b·l70' ) 
İşret-name-i Mesihi (Saki-name·i Mesi
hi) başlığını taşıyan seksen yedi beyitlik 
bir mesnevi bulunmaktadır. Ancak bu 
mesnevinin hangi Mesihi'ye ait olduğu 
konusunda kesin bir kanaate varılama
mıştır ( Mengi, Erdem, V lll 7 [ 19901, s. 
419-436) . 
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Ebu Sehl İsa b. Yahya 
el-Mesih! ei-Cürcani 

(ö. 401!1010-ll [?]) 

Tabip ve filozof. 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Cür
can'da doğduğu. aslen hıristiyan olduğu 
ve Bağdat'ta yetiştiği bilinmektedir. Ha
rizm'de bulundu; ilim ve edebiyatın ha
misi olarak tanınan Me'munller'in sara
yında İbn Sina, Blrunl. İbnü'I-Hammar, 
Ebu Mansur es-Sealibl ve İbn Irak gibi 
alimlerle birlikte büyük itibar gördü. Bu 
dönemde kaleme aldığı kitaplardan bir 
kısmını himayelerine girdiği Me'munl yö
neticilerine ithaf etmiştir. Gazneli Mah
mud. Ebü'I-Abbas Me'mun b. Me'mun'
dan meclisindeki alimleri kendi sarayına 
göndermesini istediği zaman diğer alim
ler davete uyarken İbn Sina ile Mesihi git
memeye karar verdiler ve Harizm'de kal
mayı tehlikeli gördükleri için de Mazende
ran'a doğru yola çıktılar. Fakat çölde ya
kalandıkları kum fırtınasında Mesihi öl
dü (Nidhami-i Arüdi, s. 119-121). Klasik 
kaynaklar tarih belirtmeden onun kırk 
yaşlarında öldüğünü zikretmektedir (İb
nü'I-Kiftl, s. 266; İbn EbG Usaybia, s. 436). 
Bağdatlı İsmail Paşa ise vefat yılı olarak 
401 (1010-11) tarihini vermektedir (He

diyyetü'L-'arifin, ı. 806) ; ancak bu tarih 
diğer araştırmacıların verdiği bilgiler çer
çevesinde muhtemel görülmekteyse de 
(b k. Ghada Ka r ml. 11/2, s. 273) kesin de
ğildir. 

Mesihi felsefe, mantık. matematik, fi
zik ve tıp gibi ilimierin (uiGmü'l-evail) ta-
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