
BlYlK 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbnü'l-Esir, en·l'lihi'iye, "ftr" md.; Miftahu 
künQzi's·sünne, "lihye" md.; el·Muvatla', "Şı
fat(i'n-nebi", 4, "Şa'r", 1; Buhari, "Libas", 51, 
63, 64, "İsti'~iin", 51; Müslim, "Taharet", 49· 
51, 54-56, "Salat", 9; Ebü Davüd, "Tahiiret", 
29, 75, "Tereccül", 16; Tirmizi, "Edeb", 14·16, 
18; Nesai, 'Tahiiret", 13, "Zinet", 2; Tahavi, 
Şerhu Me'ani'l·aşar (nşr. Muhammed Zühri), 
Kahire, ts., IV, 231; Kadihan, el·Fetava, lll, 411; 
İbn Kudame, el-Mugnf (Herras), Il, 541; NevevT, 
Şerhu Müslim (Bulak), Il , 264; a.mlf., el-Mec· 
ma', 1, 286·288; İbn Hacer, Fetf:ıu'l·barf(Sa'd), 
XXII, 15; Ayni, 'Umdetü'l·karf, Kah i re 1392 / 
1972, XVIII, 73; SüyütT, "Bülügu'l-me'arib tl 
kassi'ş-şarib", Mecma'a min resa'ili'l·imam 
es·Süyütf, Kahire, ts . (Mektebetü'I-Cündi), s. 52· 
56; Şevkani, /'leylü'l·evtar, 1, 130·139; İbn Abi
din, Reddü'l·muf:ıtar (Kahire), VI, 405; Mahmud 
Muhammed es-Sübkf, el·Menhelü'l· 'B?bü'l-mev· 
rüd, Kahire 1394/1974, 1, 185; islam'da Kılık· 
Kıya{et ve Örtünme (nşr. islam! İlimler Araştır
ma Vakfı), İstanbul 1987, s. 164, 169. 

L 

li! RAHMİ Y ARAN 

BIYIKLI MEHMED PAŞA 
(ö. 928/ 1521) 

Doğu Anadolu'nun 
fethinde büyük rol oynayan 
Osmanlı devlet adamı 

ve Diyarbekir beylerbeyi. 
_j 

Menşei ve hayatının ilk devreleri hak
kında bilgi yoktur. Akkoyunlular'a men
sup olduğu ileri sürülmektedir. Muhte
melen kul asıllı olup Enderun'da yetişti. 
Yavuz Selim'in tahta çıkışı sırasında mi
rahur* olarak görev yapıyordu ve Bıyıklı 
lakabıyla meşhurdu. 

Il. Bayezid'in oğulları arasında başla
yan taht kavgalarında Yavuz Sultan Se
lim'in yanında yer aldı ve Şehzade Ah
med'e karşı öncü olarak gönderildi. Tas
ya'da oturarak Şehzade Ahmed'in hare
ketlerini takibe başladı. Fakat Ahmed'in, 
sayıca üstün olan kuwetleriyle Tosya'ya 
yürümesi üzerine Ankara'ya geri çekil
di. Ardından Ahmed'in ileri harekatını 
durdurmak için Anadolu beylerbeyi ile 
giriştiği hareket başarısızlığa uğradı. An-. 
cak gerek bu hareket gerekse diğer ma
nevraları ile Şehzade Ahmed'i oyalama
yı başardı ve Yavuz Sultan Selim'e kuv
vetlerini bir araya getirmesi için fırsat 
kazandırdı. Gerçekten de Yavuz Selim 1 S 
Nisan 1 S13'te Yenişehir ovasında Şehza

de Ahmed'i karşılayarak bozguna uğrat
tı ve bu savaşta mirahur Bıyıklı Mehmed 
Ağa büyük yararlılıklar gösterdi. 

Mehmed Paşa Çaldıran Savaşı sırasın
da Bayburt ve Kiğı'nın zaptı ile görevlen-
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dirildi. Çaldıran Zaferi'nden sonra Teb
riz - Kars ve Pasinler yoluyla geri dönen 
Selim, 1 S Ekim 1 S 14'te Erzurum civarın
daki Titkir mevkiine vardığında Bayburt 
ve Kiğı'nın fethedildiği haberini aldı ve 
ona bu başarıları dolayısıyla Erzincan ve 
Bayburt sancaklarını, bir süre sonra da 
Şarkikarahisar, Trabzon ve Canik san
caklarını verdi. Muhtemelen 22 Eylül 
1S1S'te Diyarbekir bölgesinin fethine 
gönderilene kadar bu görevde kaldı. Bu 
bölgede iken Kemah Kalesi'nin fethine 
memur edildi. 19 Mayıs 1S1S'te kaleyi 
muhasara altına aldı. Aynı gün Selim'in 
de yardıma gelmesiyle Mehmed Bey Var
sak tarafından müdafaa edilen kale şid
detli bir hücumla ele geçirildi. 

Kemah'ın fethedildiğini duyan Şah is
mail, Nur Ali kumandasında kuwetli bir 
orduyu Bıyıklı Mehmed Paşa'nın üzeri
ne gönderdi. Ancak şahın sarayındaki 
casusları vasıtasıyla bunu haber alan Bı
yıklı Mehmed Paşa Karahisar, Kemah, 
Erzincan ve Tercan'daki kuwetleri bir 
araya getirerek Erzincan yakınlarında 

Nur Ali ile emrindeki orduyu karşılayıp 
büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu savaşta 
Nur Ali hayatını kaybetti. 

Osmanlı kuwetlerinin gerek Çaldıran 
Savaşı' ndaki başarıları gerekse Doğu 

Anadolu'daki fetih hareketleri, Şah is
mail'in bölgeye Kara Han idaresinde 5000 
kişilik bir ordu göndermesine yol açtı. 

Kara Han ilk iş olarak Amid'i (D iyarbakır) 

kuşattı. Uzun süre muhasara altında ka
lan Amid'in imdadına Bıyıklı Mehmed Pa
şa yetişince Kara Han ordusuyla Mardin'e 
çekildi. Bölgenin Osmanlı idaresine geç
mesine zemin hazırlayan meşhur tarih
çi idris-i BitlisT'nin arzusu ve padişahın 
emriyle hareket eden Bıyıklı Mehmed 
Paşa 1 O Eylül 1 S 1 S'te şehrin anahtarla
rın ı teslim aldı. Rümiyye-i Sugra Beyler
beyi Şadi Paşa kumandasındaki Osman
lı ordusu da bu arada Bıyıklı Mehmed 
Paşa'ya katılmıştı. Ancak Osmanli ordu
su şehre girmedi ve Kara Han'ı takibe 
koyuldu. Kara Han Mardin'i terkedip Sin
car'a kaçınca Osmanlı ordusu takipten 
vazgeçerek Cuska'da konakladı. Bura
da Mardin'in fethi kararlaştırıldı. Bıyıklı 
Mehmed Paşa, idris-i BitlisT'nin aracılı
ğıyla şehrin barış yoluyla teslim alınma
sını teklif etti. Şehir halkına can ve mal 
güvenliklerinin sağlanacağı bildirilince, 
şehir teslim alındı (Ekim 1515). 

Bu arada Bıyıklı Mehmed Paşa, ŞadT 
Paşa ile aralarında çıkan anlaşmazlık ne
ticesinde Amid'e geri çekilince Kara Han 

tekrar gelip Mardin'i aldığı gibi Amid'i 
de muhasara etti. Bu haberi duyan Ya
vuz Sultan Selim ŞadT Paşa'yı azietti ve 
Karaman Beylerbeyi Hüsrev Paşa ku
mandasında Anadolu sİpahilerini 1 S 1 S 
yılının ilkbaharında bölgeye gönderdi. Os
manlı askerlerinin yola çıktıklarını ha
ber alan Kara Han Amid'den muhasa
rayı kaldırdı ve Mardin'e çekilme kararı 
aldı. Bıyıklı Mehmed Paşa hemen Kara 
Han'ı takibe koyuldu. Karaköprü denilen 
mevkiye gelince düşmanı pusuya düşür
mek için bir plan yaptı. idrls-i BitlisT bu 
planın mahzurlarını belirttiyse de bir fay
dası olmadı. Sonuçta pusudaki Osmanlı 
kuwetleri tuzağa düşürülüp katledildi
ler. Bu sırada kendisine yanlış bilgi veril
mesi dolayısıyla Amid'e dönmüş bulu
nan Bıyıklı Mehmed Paşa olaydan haber
dar olunca bir müddet için t akviye kuv
vetlerini bekledi, ardından da derhal ha
rekete geçerek Karaköprü'ye geldi ve 
Kara Han'ı takibe koyuldu. Koçhisar ya
kınlarında Dede- Kargın sahrasında vu
ku bulan ve bütün gün süren savaşta 
Kara Han'ın başı kesildi ve ordusu da
ğıldı (Mayıs 1516). · 

Bıyıklı Mehmed Paşa daha sonra Mar
din Kalesi'ne doğru yol aldı ve civardaki 
kaleleri ele geçirdi. Bu arada Mardin şeh
ri de fethedildi, fakat kalesi ancak do
kuz ay sonra teslim alındı. Bu arada Mar
din muhasarası sürerken civardaki ka
lelerden Musul, Ruha, Birecik, Harput, 
Çermik, Ergani, Palu ve Sincar ele geçi
rildi. Ayrıca Cizre hakimi Şah Ali Bey, Hıs

nıkeyfa hakimi Melik Halil, Çemişkezek 
hakimi Pir Mehmed ve Eğil hakimi Ka
sım Bey Osmanlılar'a bağlılıklarını bil
dirdiler. Ayrıca imadiye, Suran, Çapak
çur, Palu, Atak, Sason hakimleri de Os
manlı tabiiyetini kabul ettiler. Böylece 
Diyarbekir bölgesinin fethi hemen . he
men tamamlanmış oldu. Ancak Mardin 
Kalesi'nin fethi, Mercidabık Muharebe
si'ne katılan ve Halep'in fethinde hazır 
bulunan Bıyıklı Mehmed Paşa'nın geri 
dönmesinden sonra Aralık 1 S16 veya 
Ocak 1 S17'de gerçekleşebildi. 

Bıyıklı Mehmed Paşa Diyarbekir böl
gesinin fethinde büyük gayret göster

. miş, vesikalardan anlaşıldığına göre fe
tihten sonra da beylerbeyi olarak böl
genin idaresinde önemli rol oynamıştır. 
Hatta ölümünden az önce Nusaybin'e 
yaptığı seyahatin halka hizmet için ol
duğu anlaşılmaktadır. Bu seyahatten 
döndükten sonra rahatsız olmasına rağ
men üç dört gün at sırtında civar köyle-



Bıyıklı Mehmed Paşa ' nın inşa ettirdiği Kurşunlu Camii -
Diyarbakır 

ri dolaşıp halkın dertlerini dinlemiştir. 

Mezar kitabesine ve Topkapı Sarayı Ar
şivi'ndeki bir belgeye göre (nr E 6102) 

24 Muharrem 928'de (24 Aralık 1521) ve
fat etmiştir. 

Bıyıklı Mehmed Paşa devrin kaynak
larında adil, otoriter, tedbir sahibi bir 
devlet adamı olarak gösterilmektedir. 
Kendisine gönderilen raporlardan (TSMA, 
nr. E 8308, 964 7, ı o 739) Şah İsmail'in sa
rayında casusları bulunduğu ve Safevf
ler'in askeri harekatlarını devamlı şekil
de takip ettiği anlaşılmaktadır. Günü
müze kadar Diyarbakır halkı tarafından 
şehrin fatihi olarak anılan Bıyıklı Meh
med Paşa'nın Diyarbakır'da inşa ettirdi
ği bir camisi vardır . Kubbesinin kurşun
la kaplı olmasından dolayı halk arasın
da Kurşunlu Camii olarak bilinen bu ca
mi Fatih Paşa Camii adıyla da anılır. Bu 
caminin imam, hatip, müezzin ve müs
tahdemlerinin maaşlarını ve çeşitli gider
lerini karşılayabilmek için ayrıca bazı va
kıflar da tahsis etmiştir. 1 518 tarihli 
Amid sancağı Tahrir Defteri'ne göre (BA, 
TD, nr. 64) kendisine temlik edilen Ali Pı

nar köyünü yaptırdığı camiye vakfetmiş

ti (TSMA, nr. E ı 1607) 2 Eylül 1796 ta
r ihli bir diğer vesikaya göre bu caminin 
vakfına bağlı bir de tekke bulunmakta 
idi (BA, Cevdet-Evkaf. nr. 2608). Bıyıklı 

Mehmed Paşa' nın, 1 533- 1 534 yılların
da Bağdat ve Halep beylerbeyiliğinde bu
lunmuş ve 1 547'de Pehlivan Hasan adın
da bir eşkıya tarafından şehid edilmiş 
Üveys Paşa adında bir kardeşi vardı. 
üveys Paşa'nın oğlu Mehmed Paşa 1 590'
da Trablusgarp beylerbeyiliği yapmış ve 
İzmit'te vefat etmiştir. Bıyıklı Mehmed 
Paşa'nın oğlu Mustafa Paşa ise 1 516'da 
Gazze, 1 539' da da Zebfd sancakları bey
liğinde bulunmuş, .daha sonra Yemen 
beylerbeyi olmuş, 1 542'den sonra da ve
fat etmiştir. 

Bıyıklı Mehmed Paşa'nın mezarı Diyar
bakır'da yaptırdığı caminin doğu cephe
sinde bulunmaktadır. 
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(bk. İCARETEYN). 

B lA 
(bk. KİLİSE). 

BIANCHI, Thomas- Xavier 

(1783 -1864) 

Lugat kitapları ile tanınan 
Fransız şarkiyatçısı. 

_j 

_j 

_j 

25 Haziran 1783'te Paris'te doğdu. Ke
şifleriyle tanınan bir fizikçinin oğiu ve 
Avusturya İmparatoriçesi Marie- There
se'in ordusunda hizmet görmüş bir ma
reşalin de kardeşi olan Bianchi kendisi
ne daha sade ve farklı bir yol seçerek 
Paris'te Ecole des Langues Orientales'
de okudu. Devrin önde gelen şarkiyatçı
larından Silvestre de Sacy ve Amedee 
Jaubert' in seçkin bir talebesi olarak 
1801 'de burayı bitirince dil bilgisini ve 
pratiğini daha da ilerietmesi için İ stan
bul'daki Dil Oğlanları Mektebi'ne tercü-

BIANCHI, Thomas- Xavier 

man- ogrenci sıfatı ile gönderildi. Bu 
okulun müdürü A. -J. Du Caurroy ve özel
likle Doğu dilleri ve kültüründeki engin 
bilgisiyle tanınan sefaret baştercümanı 
Ruffin'den Türkçe ve Osmanlı örf ve 
adetlerine dair öğrendiklerinin yetişme
sinde kuwetli bir tesiri oldu. istan
bul'da lll. Selim devrinin mühim hadise
lerine şahit olan Bianchi, 1811 ·de İzmir 
Fransız konsolosluğuna önce ikinci ter
cüman tayin edilip bir süre sonra da bi
rinci tercümanlığa yükseldi. Burada dört 
sene kaldıktan sonra Hariciye Nezare
ti'nde maiyet tercümanlığı vazifesiyle 
Paris'e döndü. Bu memuriyetinde za
manla derecesi yükselen Bianchi, Ceza
yir'i işgale vesile arayan Fransız hükü
metiyle Cezayir dayısı Hüseyin Paşa ara
sında, konsolos Devat'in hakarete uğra

ması yüzünden doğan siyası buhran de
vam ederken 1829' da kendisiyle girişi
len yeni ve çok sıkıntı lı şartlar altındaki 

temaslar için tercüman olarak hususi su
rette görevtendirildi (Ali Rıza Paşa, Mir

' atü 'l·Cezayir itre. Ali Şev kil. istanbul ı 293, 

s. 63-64; Barbier de Meynard, s. 177). Er
tesi yıl Cezayir'in Fransa hakimiyeti altı
na girişiyle neticelenen bu tarihi hadi
seyi sıcağı sıcağına anlatan Relation de 
l'arrivee danslarade d'Alger du va
isseau de S. M. la Provence, et details 
precis de l'insulte (Paris ı 830) adlı ese
r ini kaleme aldı. 

Paris'te Hariciye Nezareti tercümanlı 

ğında yirmi altı yıl süren bir hizmetten 
sonra 1842' de emekliye ayrılan Bianchi, 
bu süre içinde bir yandan Paris dil ağ
lanları mektebi denilen Louis-le-Grand 
Koleji'nde Türkçe okuturken bir yandan 
da eserlerini hazırlıyor ve yayımlıyordu. 

Societe Asiatique'in kurucularından biri 
olan Bianchi, bu ilim cemiyetinin yayın 
organı Journal Asiatique'te de Türki
ye'deki idari ve yayın hayatına ait hare
ketlerle ilgili çeşitli yazılar yazıyordu. Lu
gat çalışmaları ülkemizde özellikle tak
dir gören Bianchi, 1851 yılı Temmuzun
da açılan Encümen-i Daniş'e Hammer 
ve Redhouse ile birlikte harici aza (muha
bir üye) seçildi 19 Temmuz 1851 tarihli 
azalık ruüsu (diploması) diğerleri gibi ken
disine de gönderildi. Bianchi Londra'da 
Asiatic Society ve Paris'te Societe Geog
raphique gibi ilim kurumlarına da üye 
bulunuyordu. Societe Geographique'in 
mecmuasında da yayınları vardı r. Bir ara 
Ecole des Langues Orientales Vivantes'te 
Türk dili kürsüsünde Amedee Jaubert'e 
yokluğu sırasında iki yıl vekalet etmişti. 
1863'te Türkçe profesörü L. Dubeux'nün 
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