
med Paşa ile Vezlriazam Mahmud Paşa 
arasında bulunan gizli rekabet ve çekiş
me su yüzüne çıktı . Mehmed Paşa, Mah
mud Paşa'nın istanbul'u ihya ve iskan et
mek için Larende (Karaman) ve li.onya'
dan birkaç yüz hanenin sürgün edilme
sinde yeterince sert davranmadığı suçla
masında bulundu. Nitekim kısa bir süre 
sonra Mahmud Paşa'nın yerine sürgün işi 
ni acımasızca tamamladı ve Mevlana Ce
laleddin-i Rumi torunlarından olan Emir 
Ali Çelebi'yi de İstanbul'a gönderilecekie
rin arasına soktu. 873'te ( 1468-69) Mah
mud Paşa'nın sadrazamlıktan aziinin ar
dından Rum Mehmed Paşa'nın bu maka
ma getirildiğine dair iddialara rağmen ba
zı kayıtlar, Mahmud Paşa'nın sadrazamhk
taki halefi olarak Rum Mehmed'e değil is
hak Paşa'ya işaret etmektedir. Rum Meh
med Paşa'ya karşı aşırı derecede ön yargılı 
olan Aşıkpaşazade'nin belirttiği gibi Meh
med Paşa, Karaman'daki tehcir harekatı
nın sonunda Keblü oğlu Muhyiddin'in ye
rine Mevlana Vildan' ı kazaskerliğe getirt
rneyi başardı. Mehmed Paşa 87 4'te ( 1469-

70) yine Karaman'a gönderilip Mut Kale
si'ni tahrip ederek seferini başarıyla ta
mamladı. 

875'te ( 14 70) Mehmed Paşa , Eğriboz 

fethine önemli katkıda bulundu ve aynı 
yılın sonbaharında tekrar Karaman'a gön
derilince Larende ve Ereğli'yi tahrip ede
rek Toros dağlarının kuzeyini ele geçirdi. 

Rum Mehmed Paşa Türbesi - üsküdar 1 istanbul 

Güneye Varsaklar'a karşı yürürken Varsak
h Uyuz Bey'in kurduğu pusuya düştü ve 
kendini zor kurtardı. Aşıkpaşazade ve Neş
rl'ye göre Mehmed Paşa bu arada Alan
ya'yı fethetmekten vazgeçti. Bunun se
bebi Alaiye Beyi Kıhcarslan'ın kız karde
şiyle evli olmasıydı. 1471 'de İshak Paşa, 
Ankara'ya kadar yürüyen Karamanoğlu Ka
sım Bey' e karşı başarılı olamadığından az
ledilince Mehmed Paşa sadrazamlığa yük
seldi. Bu dönemde kitabesinden anlaşıldı

ğı üzere (876/ 1471-72) Üsküdar'daki cami, 
medrese, hamam, imaret ve türbeden iba
ret külliyesini tamamladı. Burasının vakıf 
gelirleri arasında Mehmed Paşa'nın Ma
nisa'da yaptırdığı bir bedesten de bulu
nuyordu. 

877 (1472) senesi yazında Karamano
ğulları'nı himayesi altına almış olan Akko
yunlu Hükümdan Uzun Hasan'ın bir ordu
sunun Tokat'a ilerleyip şehri zaptederek 
yağma ettiği haberi üzerine Mehmed Pa
şa makamını yitirdi. Bu tarihte idam edil
diği yolunda görüşler varsa da 879 (1474) 
yılında Cem Sultan'ın atabeyi olarak Kara
man'da bulunduğuna dair bir kayıt mev
cuttur. Halil İnalcık, idrls-i BitlisTnin Heşt 
Bihişt'ine dayanarak Mehmed Paşa'nın 
Varsaklar'a karşı başarısız olan seferinin 
bu tarihte yapıldığını ve paşanın azli ve 
idamı ile sonuçlandığını yazar. Onun hak
kında ağır tenkitlerde bulunan Aşıkpaşa
zade, "it gibi boğdutar" derken tarih ver
mez. Kemalpaşazade ise yine tarih belirt
meden Mehmed Paşa'nın idamını Kara
mani Mehmed Paşa'nın nifakına bağlar. 

Diğer taraftan genişletilmiş Oruç Bey ta
rihinde Rum Mehmed Paşa, Gedik Ahmed 
Paşa'nın damadı olarak gösterilir. 885 
(1480) gibi geç bir tarihte Anadolu beyler
beyi diye zikredilirse de bu kaydın doğru
luğunu destekleyecek başka bilgi yok
tur. 

Osmanlı tarihçileri, Aşıkpaşazade'ye da
yanarak genellikle Mehmed Paşa hakkın
da olumsuz ifadeler kullanmakta, özellik
le istanbul'da fetihten sonra yeni getirti
lenlere ve ulemaya tahsis edilen evierden 
kira alınması kararındaki rolü üzerinde dur
maktadır. Bunun dışında Aşıkpaşazade 
onun vezirliği sırasında ulemaya ve fakir
Iere dağıtılması gereken in'amları, elbi
seleri ve kumaşları verdirmediğini yazar. 
Rum Mehmed Paşa'nın İstanbul'daki eser
leri yanında Tire'de cami , han ve türbe 
yaptırdığı bilinmektedir. 
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RUM MEHMED PAŞA CAMii 
ve TÜRBESi 

Tire'de 
XV. yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen cami ve türbe. _j 

Tire'de Duatepe mahallesinde tenha bir 
yerde bulunan yapılar Fatih Sultan Meh
med'in sadrazamı Rum Mehmed Paşa ta
rafından inşa ettirilmiştir. Kapısı üzerin
de yer alan sülüs hatta yazılmış iki satır

lık Arapça manzum kitabe ebced hesa
bıyla 876 (1471-72) yılını verir. Kitabenin 
sonunda caminin banisinin adı ve bunun 
altında çok belirgin olmamakla birlikte 876 
rakamı bulunur. Bu durumda Mehmed 
Paşa binayı Üsküdar'daki cami ve türbe 
gibi (bk RUM MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ) 

sadrazamlıktan aziedilişinden hemen son
ra yaptırmış olmalıdır. Mehmed Paşa'nın 
Tire'deki vakıfları içinde Tabakhane Hama
m ı , Destirnal Hanı ve Ali H anı, elli adet 
dükkan, bozahane ile arazileri ve hayvan
ları olduğu muhasebe kayıtlarından bilin
mektedir. 

Halk arasında Kestaneli Cami diye anı
lan cami, tek bir kubbeyle örtülü harim
le üç bölümlü bir son cemaat yeri ve bu
nun önündeki sundurmadan meydana gel
miştir. 7,40 x 7,25 m . boyutlarındaki ha~ 
rimin üzerini örten alçak kasnakit kubbe
nin geçişleri zarif işçiliğe sahip üçgenlerle 
sağlanmış, kubbenin ağırlığı 0,90 m. ka
hnhğındaki duvarlara bindirilmiştiL Yük
sek tutulmuş bir silme içinde yer alan çok
gen biçimli mihrap nişi altı sıra mukar
nas kavsarahdır. Ahşap minberi ise son 
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derece yalındır. Cephelerin tamamında iki
şer pencere bulunmaktaysa da bunların 
bir kısmı daha sonra kapatılmıştır. Ayrıca 

kubbe kasnağında üç pencere vardır. Ha
rim kapısı zikzaklı hatlara sahip, bir deko
rasyonla taçlandırılmış kemerli bir açıklık 
halindedir. Caminin kuzeybatı köşesine bi
tişik konumdaki tek şerefeli tuğla gövde
li minare kübik bir kaide üzerinde yükse
lir. Küp kısmında üçgenlerle önce sekizge
ne, ardından silindirik gövdeye geçiş sağ
lanmıştır. Şerefe altı beş sıra mukarnas
lıdır. Son cemaat yeri sekiz dilim li üç adet 
kubbe ile örtülü olup bunlardan ortadaki 
diğerlerine göre daha küçüktür. Bunları 
sivri kemerli payeler taşımaktadır. Bu re
vak kemerinin alınlıklarında tuğlanın de
koratif olarak kullanılmasıyla farklı motif
ler uygulanıp son derece gösterişli bir cep
he görünümü ortaya çıkarılmış ve girift 
taş bezernenin içinde çeşitli geometrik mo
t ifler kullanılmıştır. Köşelerde dikdörtgen 
biçimli panolarda kCıfı hatla kelime-i tev
hid yazıları bulunur. Son cemaat yeri reva
kının önüne XIX. yüzyılın sonlarında ah
şap bir sundurma eklenmiştir. İnce uzun, 
silindirik gövdeli ahşap sütunların destek
lediği ahşap çatı alaturka kiremitle kaplı
dır. Bu sundurmanın önündeki şadırvan 
kalın gövdeli dört adet devşirme sütunun 
taşıdığı, kiremitle kaplı ahşap bir çatıyla 
örtülü olup çokgen biçimli bir havuza sa
hiptir. 
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Caminin güneybatısında mezar taşları 

dağılmış olan haztrenin içinde yer alan tür
be altıgen gövdeli, prizmatik külahlı , bal
daken plan tipinde inşa edilmiştir. Kenar
ları 3,45 m . olan bu düzgün altıgen şek

lindeki türbenin kemer açıklıkları sonra
dan örüldüğünden yakın zamana kadar öz
gün plan tipini yansıtmamaktaydı . Cep
helerdeki açıklıkların içinin ince tuğlalarla 
örülüp kapatılması Osmanlı döneminde 
belki de statikle ilgili bir endişe sebebiyle 
yapılmıştır. Her köşesinde kaba taş ve tuğ

lanın kullanılmasıyla inşa edilen ayaklar 
tuğladan sivri kemerlerle bağlantılıdır. Ça
tı hizasında testere dişi sırasını takiben 
altıgen biçimli prizmatik tuğla külah örül
müştür. Türbe kapısı durumundaki. ma
deni parmaklıklı kapı kanatlarıyla kapa
nan açıklık mezar yapısının kuzeybatı yö
nüne rastlayan kenarında bulunmaktadır. 

Diğer kemer açıklıkları da aynı şekilde par
maklıklarla kapatılmıştır. içte de altıgen 
plan arzeden yapının örtüsü üç sıra mu
karnaslı üçgen geçişlere sahip bir kubbe
dir. Türbe sadece iki küçük mazgal pence
re ile ışık almakta olup içinde moloz taş
tan örme basit bir sanduka bulunmakta
dır. Mezar taşının üzerinde mezarın kime 
ait olduğuna dair bir ibare yoktur. Fakat 
Rum Mehmed Paşa'ya ait olamayacak ka
dar sıradan olduğu gibi paşanın ölümüy
le ilgili tarihi kayıtlarda onun İstanbul'da 
vefat edip Üsküdar'daki caminin hazlre-

sine defnedildiği yazılıdır. Türbede bir taş
ra şehrinde görülemeyecek kalitede bir 
tuğla işçiliği göze çarpar. Meandırlar, ser
best geometrik desenler ve dört adet ka
re panoda kufı "Muhammed" yazısı ile zen
gin bezemeli cepheler elde edilmiştir. Ca
mide kesme taş ve tuğlanın kullanıldığı 
özenli bir duvar işçiliği görülmektedir. Tuğ
la işçiliğinin baskın çıktığı yerler minare 
gövdesi ve türbedir. Her iki binada benzer 
tuğla işçiliğinin bulunması cami ve tür
benin aynı dönemde ve aynı taşçı ustaları 
tarafından yapıldığını gösterir. Bugün iyi 
durumda olan her iki yapı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından oldukça başarılı şe
kilde restore edilmiştir. 
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İstanbul Üsküdar'da 
XV. yüzyılın 

ikinci yarısına a it külliye. 
_j 

Şemsi Paşa Camii'nin üstündeki sırtta 
kendi adıyla anılan mahallede yer alan kül
liye, Fatih Sultan Mehmed döneminde kı
sa bir süre sadrazamlık yapan Rum Meh
med Paşa tarafından 876 (1471 -72) yılın
da inşa ettirilmiştir. Cami, türbe, medrese, 
hamam ve imaretten oluşan külliyeden 
günümüze yalnızca cami ile türbe ulaş

mıştır. 

Fetihten sonra şehirde inşa edilen ilk 
dini binalardan olan Rum Mehmed Paşa 
Camii tabhaneli camiler grubuna girer. 
Ancak merkezi kubbenin mihrap yönün
de bir yarım kubbe tarafından desteklen
mesi yapıdaki önemli bir farklılıktır. Bina
nın iki yanındaki kubbeli ikişer küçük oda 


