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nedikİlişkileriismiyle(İstanbul2012)tercümeetmiştir.TürktarihineveTürktarihçiliğinekatkıdabulunanbilimadamlarının bibliyografyasını hazırlama venekrolojiyazılarıkalemealmaişiŞakiroğlu’nundiğerbirçalışmaalanıdır.ReşitSaffetAtabinen(İstanbul1985),Semavi
Eyi ce (Ankara1991),MetinAnd(Ankara
1993)veTahsinÖz(Bel le ten,XXXVIII/152
[1974],s.733-749)gibiönemlikişilerinbibliyografyasınıdüzenleyenveM.TayyibGökbilgin,BekirSıtkıBaykal,ÖmerLutfiBarkan,CengizOrhonluiçinnekrolojiyazılarıyazanŞakiroğluyayımladığıpekçoktanıtmayazısıyladadikkatçeker(yayım-
larınınbir listesi içinbk.Eyice, sy.43
[2014],s.497-507).

BİBLİYOGRAFYA:
MahmutH.Şakiroğlu’nunAÜDTCFArşivi’ndeki

personeldosyası;SemaviEyice,“Kay bet ti ği miz 
Bir Os man lı Ta ri hi Uz ma nı: Prof. Dr. Mah mut 
Şaki roğ lu”, Osm.Ar., sy.43(2014),s.493-507.

ÿFatihYeşil

– —ŞARKœ

(bk. İBNÜ’t-TAYYİB eş-ŞARKœ).
˜ ™

– —ŞÂVİRÎ

(bk. GÜNDÜZ, Abdurrahman).
˜ ™

– —ÞEHÂBEDDÝN PAÞA
(ö. 857/1453’ten sonra)

Osmanlýveziri.
˜ ™

SaraydaHarem’denyetiştiğiiçin“Hadım”lakabıylaanılır.DöneminkaynaklarındaKulaŞahin,KavalaŞahinismiyledezikredilir.Vakıfkayıtlarındaiseadınınbaşında“Gazi”ve“Elhac”unvanlarıbulunur.Menşeivehayatınınilkdöneminedairkaynaklardabilgiyoktur.II.Muraddevrindesaraydayetiştiği,Harem’deakağalardanbiriolduğubilinmektedir.FranzBabinger,İbnKemal’inTevârîh-iÂl-iOsmân’ınaatıflaonunGürcüasıllıolduğunubelirtirse
de (Aufsätze und Ab hand lun gen,I,144) bu bilgi diğer kaynaklarda yer almaz.MuhtemelensaraydaII.Murad’ınyakınadamlarındanbiriolaraköneçıktı.835’ten 

(1432)önceArnavutluk’taEvrenosoğluAli

lier madalyası) ödüllen dir di. 1991’deDilveTarihCoğrafyaFakültesiYeniçağKürsüsü’ndeprofesörlüğeyükseldi.20 Aralık2006’dayaşhaddindenemekliyeayrıldı.3Ekim2013tarihindevefatetti.InternationalAssociationofMaritimeStudiesüyesiolanMahmutH.Şakiroğlu’nunilmîçalışmalarıgenellikleikialandayoğunlaşmıştır.BunlardanilkiniOsmanlıİtalyailişkileriçerçevesindeyaptığıaraştırmalar, ikincisini tercümefaaliyetlerioluşturur.İlkdönemlerdemakaleleriniveİtalyanca’danyaptığıçevirileridahaçok
Erdem der gi siy le Türk Ta rih Kuru mu 

Belleten’deyayımlamış,OsmanlısultanıhizmetindekiVenediklikorsanlarvecasuslarlailgiliİtalyancabirkitaptelifetmiştir
(Spie e Cor sa ri Ve ne ti: A Ser vi zio Del Sul ta-
no Ot to ma no,Venedik1993).GeneldeVenedikveCenovaarşivlerinde,Roma’dakikütüphanelerdesaklananTürkçebelgelerüzerindeyaptığıaraştırmalaradayananbuçalışmalar,XVXVI.yüzyıllardaApeninyarımadasındakidevletçiklerleOsmanlılararasındakisiyasalveekonomikilişkileredikkatçekmesibakımındanönemlidir.
1990’larınbaşlarındanitibarenTür ki ye 

DiyanetVakfıİslâmAnsiklopedisiiçinkalemealdığı,İtalya’dayetişenTürkologveşarkiyatçılarlaİtalya’yadairellininüzerindekimaddesionunTürktarihçiliğineyaptığıönemlikatkılararasındadır.ŞakiroğlutelifeserlerininyanısıraçevirileriyledeOsmanlıİtalyailişkilerinintarihineışıktutmuştur.İtalyanca’danTürkçe’yeçevirdiğimakalelerdışındaAgostinoPertusi’nin,İstanbul’unfethiyleilgiliçağdaşAvrupakaynaklarınıbirarayagetirenese
ri ni İstanbul’unFethi:ÇağdaşlarınTa-
nıklığıadıyla(I-III,İstanbul2004-2008) veTommasoBertelé’nin İstanbul’dakiVenediktemsilciliğinintarihboyuncageçirdiğideğişimiinceleyeneseriniVenedik
veKostantiniyye:TarihteOsmanlı-Ve-

– —ÞAKÝROÐLU, Mahmut H.
(1939-2013)

Osmanlýtarihçisi.˜ ™

20Aralık1939tarihindeİstanbul’dadoğdu.1960’taİstanbulİtalyanLisesi’ndenmezunoldu.1965’teİstanbulÜniversitesiEdebiyatFakültesiTarihBölümüSonçağKürsüsü’ndeveYüksekÖğretmenOkulu’ndalisansöğreniminitamamladı.ArdındanAdanaDüziçiİlköğretmenOkulu’natarihöğretmeniolaraktayinedildi.
1967’deİtalyanhükümetininverdiğiburslaİtalya’dabiryılbilimselaraştırmalardabulundu.Aynıyıliçerisindeyaştashihiyaptırıpdoğumtarihini1941olarakdüzelttirdi.Şubat1969’daAnkaraÜniversitesiDilveTarihCoğrafyaFakültesiYeniçağKürsüsü’neasistanoldu,ikiyıllıkaskerîgöre
vin den son ra 1973’teeskigörevinedöndü.BekirSıtkıBaykal’ındanışmanlığındahazırladığıII.Osman’ınKatliveBunun
Anadolu’dakiYankılarıbaşlıklıdoktoratezini1978’detamamladı.ErtesiyılVenedikArşivi’ndeçalışmayapmakveİtalyanca’sınıilerletmeküzereİtalya’yagitti.BusüreçteRoma’daDoğuEnstitüsü’nde,VatikanArşiviveKütüphanesi’nde,CenovaDevletArşivi’ndearaştırmalardabulundu.
1980Kasımındayurdadöndüktensonrayardımcıdoçentlikkadrosunatayinedildi
(1982).DoçentliktakdimteziniKöprülüMehmedPaşa’nınGiritSeferi(1645-1669) konusundahazırladı.16Kasım1984’tedoçentunvanınıkazandıysadakadroyageçemedi.19831985 yıllarındaKonyaSelçuk Üniversitesi Edebiyat FakültesiTarihBölümü’ndeçalışmalarınadevam
et ti. 1987’deİtalyaDevletikendisini“İtalyaCumhuriyetiLiyakatnişanı”ile(Cava-
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yinoğlu’nuşehzadeyekarşıgönderdiğigibiŞamluAli’yedeİstanbul’agidenyollarıkapatmaemriverdi.AldığıtedbirlerleOrhan’ınhiçbirşeyyapamadanİstanbul’adönmesindeetkilioldu.Macarlar’ınaradakibarışarağmenaskerîharekâtadevametmesiEdirne’debüyükbirkarışıklığayolaçtı.BuharekâtduyuluncaEdirne’desavunmahazırlıklarıyapılırkenhalk,ŞehâbeddinPaşaileHalilPaşa’yıEdirne’debulunanmallarınıDimetoka’yakaçırmaklasuçladı.DöneminkaynağıGazavât-ıSultânMurâdb.Me-
hemmedHân’agöre(s.43)aslındabu,Edirne’ninkuşatılması ihtimalinekarşıpaşalarınaldığıbirtedbirdi.BusıradaŞehâbeddinPaşa,henüzküçükyaştakiII.Mehmed’inMacarlar’ıdurdurmakiçinbizzatsefereçıkmasıtaraftarıydıveonabuyoldatelkinlerdebulunuyordu.MuhtemelenbütünbuolaylardolayısıylaVezîriâzamÇandarlıHalilPaşa’nınenbüyükmuhalifihalinegeldi.Aralarındakigörüşayrılıklarının,HalilPaşa’nınbarışçısiyasetizlenmesinetaraftaroluşundanvebuyoldaverilentâvizlerdenkaynaklandığıdüşünülebilir.ŞehâbeddinPaşaisebarışyanlısıbirsiyaseteşiddetlekarşıydı.Tahtdeğişikliği,baştaŞehâbeddinPaşaolmaküzereHalilPaşa’yakarşıolangrupiçiniktidarmücadelesibakımındanbüyükbirfırsatteşkiletmişti.AncakHalilPaşaordununbaşınageçmesiiçinII.Murad’ahabergönderincedengelerdeğişti.Macarlar’ınharekâtınıhaberalanII.Murad,RumeliBeylerbeyiŞehâbeddinPaşa’yıgereklitedbirlerialmakvedurumuaraştırmaklagörevlendirdi.ÖteyandanŞehâbeddinPaşa,Macarlar’ınBulgaristan’agirdiklerihaberiniilkolarakEskihisardenilenyerdebulunurkenaldıveonlarınAkçakazanlık’tandağıaşmakistedikleriniöğrenincehemenyollarıkesti,Macarordusudabirsüredurmakzorundakaldı.KendisinepadişahtanhabergetirenMuhtesipoğlu’nuMacarlar’ındurumunubildirmekamacıylageriyollayanŞehâbeddinPaşa,Fîruzbeyoğlu’nudaMacarordusuhakkındadahafazlabilgiedinmekiçingörevlendirmişti.OnunbuhareketiII.Murad’azamankazandırdı.ArdındanHisarlıkdenilenyerdeaskerleriylepadişahakatıldı.VarnaMuharebesi’ndeordununsolkanadındayeraldıvebüyükyararlılıklargösterdi.VarnazaferindensonranüfuzuhayliartanŞehâbeddinPaşa,HalilPaşaileolanrekabetinehızverdi.1445’tebirsüreSofya’dakalarakHunyadi’ninfaaliyetlerinitakipetti.BuaradaRumeli’ninuçbeyleriüzerindekietkisideçoğaldıveyeniçerilere

Osmanlıkuvvetlerinibozgunauğratmasısırasındamuhtemelenherhangibirgöreviyoktu.AzledildiktensonraFilibe’deoturduvekendiimaretinininşasıylameşguloldu.II.Murad,Hunyadi’yidurdurmakiçinhareketegeçipFilibe’yeulaşıncaŞehâbeddinPaşa’yıyanınaçağırdıvealınacaktedbirlerkonusundaonunlaistişaredebulundu.ResmîbirgörevibulunmamasınarağmenonuarkadangelecekaskerleridüzenesokupSofya’yayollamaklagörevlendirdi(Ga

za vât-ı Sultân Murâd b. Me hem med Hân, 
s.12,14).İzladigeçidindeMacarordusudurdurulduktansonraEdirne’debarışgörüşmelerininsürdürüldüğübirsıradaŞehâbeddinPaşa,başarısızlığıyüzündenuçbeyleriyanındaVezîriâzamÇandarlıHalilPaşatarafındansuçlananveonlarlatartışanRumeliBeylerbeyiKasımPaşa’nınazlininardındanyenidenRumelibeylerbeyivevezirolaraktayinedildi(1444yılı
baharı,a.g.e.,s.31).II.Murad’ın,oğluII.Mehmedlehinetahttanferagatisonrasındayenipadişahındavezirleriarasındayeraldı.ButahtdeğişikliğindenyararlanmakisteyenBizansimparatorununİstanbul’dabulunanŞehzadeOrhan’ıortayaçıkarmasıveonunönceİnceğiz’e,ardındanBulgaristan’daDeliormanyöresinegitmesiüzerineŞehâbeddinPaşaşehzadeyiyakalamaklagörevlendirildi.BununüzerineKoçHüse

Bey’inardındanErgirikasrısancakbeyliğinegetirildi.Buuçbölgesindekiaskerîfaaliyetleriyleşöhretkazanaraksavaşçıkimliğiyletanındı.ChalkokondylesonunII.Murad’labirliktebirçoksavaştabulunduğunuyazar(La oni kos Chal ko kond yles’in 
Kro ni ği,s.80).Diğerfaaliyetlerihakkındaisekaynaklardabilgiyerastlanmaz.AncakII.Murad’ınSırbistan’ayönelikaskerîfaaliyetlerinekatıldığıtahminedilebilir.OruçBey,II.Murad’ın,oğullarıAlâeddinileMehmed’iEdirne’desünnetettirdiğisı
ra da (842/1438-39)SarucaPaşa’yıvezirliktenazledipŞehâbeddinPaşa’yıvezirtayinettiğini,ayrıcavefatedenSinanPaşa’nınyerineRumelibeylerbeyiliğinegetirdiğiniyazar(Oruç Beğ Ta ri hi,s.61).BukarışıkifadedenanlaşıldığınagöreŞehâbeddinPaşa,Rumelibeylerbeyiliğiylevezirolarakdivanagirmiştir.RumelibeylerbeyiliğisırasındabaşarısızkalanBelgrad’ınkuşatılmasınınardındanII.Murad,ŞehâbeddinPaşa’yıSırbistansınırınayollayarakMacarlar’ınkarşıharekâtınıönlemeklegörevlendirdi.KaynaklaragöreNovoberdaKalesi’nielegeçirdiğigibiVukBrankoviç’eaitdiğerSırpkalelerinidezaptetti.BusıradahemvezirhemdeRumelibeylerbeyisıfatıylakonumunumuhafazaetti.Aralık1440tarihlibirvakfiyedeadışahitlerarasındaŞâhinb.Abdullahşeklindezikredilir(İnalcık,s.84).BuaradaonunBelgrad’ısürekligözetimaltındatutmakiçinyakınlarındabirhavalekale
si (Gü zel ce hi sar)yaptırdığıbelirtilir(Oruç 
Beğ Ta ri hi,s.62;İbnKemal,VII.Defter,
s.149). 1442’deErdel’eakınyapanMezidBey’inağırbiryenilgiyeuğrayıphayatınıkaybetmesiüzerinebirintikamseferidüzenlemekiçinII.Murad’danizinalanŞehâbeddinPaşa,biryeniçerigrubunundayeraldığıRumelikuvvetleriylebirlikteMacarsınırınadoğruhareketetti.ŞehâbeddinPaşa’nınkuvvetleriYalomitza(Ya-
lo mi ça)nehrikenarındaBuzageçidindenErdel’egirmekiçinyürüdüğüsıradaJánosHunyadi’ninbaskınınauğradıveHunyadi’ninordusuOsmanlıgüçleriniyenilgiyeuğrattı(Eylül1442).Âşıkpaşazâde,bubozgundabütünsuçusebatsızdavrananvedahaçatışmayabilegirmedenkaçanŞehâbeddinPaşa’yayükler.Bozgunesnasındaonunemrindekiseçkinbirliklerağırkayıplarverdi,ŞehâbeddinPaşaisebüyükgüçlüklerleTuna’yıgeçipOsmanlıtopraklarınadönebildi.Buyenilgikazandığışöhretinitamamengölgeledi,Edirne’yevardığındaII.Muradtarafındanazledildi.Hunyadi’ninOsmanlısınırınıaşarakilerlemeyedevametmesivekarşısınaçıkan
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tahsisedilmiştir.Malkara’dakibedesten,kervansarayvedükkânlarkülliyeninvakıflarıarasındayeralır.
BİBLİYOGRAFYA:

Ga za vât-ı Sultân Murâd b. Me hem med Hân 
(nşr.Halilİnalcık–MevlûdOğuz),Ankara1978,
s.12,14,31,37-38,43,56-67;GeliboluluZaîfîMuhammed, Ga za vât-ı Sultân Murâd Hân (haz.
MehmetSarı,doktoratezi,1994),İÜSosyalBilim-
lerEnstitüsü,s.287;Dou kas, Ta rih: Ana do lu ve 
Ru me li, 1326-1462 (trc.BilgeUmar),İstanbul
2008,s.202;Âşıkpaşazâde, Târih (Atsız),s.181-
182,193,242;Oruç Beğ Ta ri hi: Gi riş, Metin , 
Kro no lo ji, Di zin, Tıp kı ba sım (haz.NecdetÖz-
türk),İstanbul2007,s.61-62,66,69-71,77-78,
113;Neşrî, Ci han nümâ (haz.NecdetÖztürk),
İstanbul2008,s.290,295,309,315,385;İbnKemal, Te vâ rîh-i Âl-i Os mân, VII.Defter,s.2,18,
21,34,149;La oni kos Chal ko kond yles’in Kro ni-
ği ve De ğer len di ril me si (V.-VII. Bö lüm ler) (haz.
FerhanKırlıdökmeMollaoğlu,doktoratezi,2005),
AÜSosyalBilimlerEnstitüsü,s.80-82;ÂlîMustafaEfendi, Kün hü’l-ahbâr (Tıpkıbasım),Ankara
2009,vr.81b;Gökbilgin, Edir ne ve Pa şa Li vâ sı, 
s.43,48,56,255-261;Halilİnalcık, Fa tih Dev ri 
Üze rin de Tet kik ler ve Ve si ka lar I, Ankara1954,
s.84-86,95-96;Fr.Babinger, Aufsätze und 
Abhand lun gen zur Gesc hich te Sü dosteuro pas 
und der Le van te, München1962,I,144;Ayverdi, 
Os man lı Mi‘mârîsi II, s.400-402,468,477-480,
522;İbrahimSezgin,“Fi li be’de ki Şe ha bed din Pa  
şa Va kıf la rı”, Ulus la ra ra sı Os man lı ve Cum hu ri-
yet Dö ne mi Türk-Bul gar İliş ki le ri Sem poz yu mu, 
Bil di ri ler, Eskişehir2005,s.347-353;FeridunM.Emecen, Fe tih ve Kı ya met, İstanbul2012,bk.
İndeks.

ÿFe ri dun Eme cen

– —ÞENEVÂNÎ
( الشنواني )

Þihâbüddîn Ebû Bekr b. Ýsmâîlb. Ömer b. Alî b. Vefâ’eþ-Þenevânî et-Tûnisî
(ö. 1019/1611)
Arapdiliâlimi.

˜ ™

959 (1552) yılındaMısır’ınMenûfiyeeyaletinebağlıŞenevân(Şinvân)beldesindedoğdu.Tunusasıllıdır.İlköğreniminiŞenevân’dayaptıktansonrayükseköğreniminiKahire’detamamladı.HocalarıarasındaİbnKåsımelAbbâdî,ŞemseddinMuhammedb.AhmederRemlî,ŞemseddinelHafâcî,Yûsufb.ZekeriyyâelMağribî,İbnHacerelHeytemî,Burhâneddinİbrâhimb.AbdurrahmanelAlkamîgibiâlimlergörülür.İbnKåsımelAbbâdî,Şenevânî’ninhemilkhocasıhemdeilmîkişiliğiüzerindeenetkiliolanşahsiyettir.UzunyıllarKahire’deözellikledililimlerialanındadersverenŞenevânîbirçoköğrenciyetiştirdivebunlardanbazılarıdevirlerininöndegelenâlimleri arasındayeraldı.ŞehâbeddinAhmedelGuneymî,NûreddinelHalebî,Yûsufb.Abdullahel

sonbaharı)emekliyesevketti.Filibe’yegidenŞehâbeddinPaşahayatınınbundansonrakikısmınıoradageçirdi.ÖlümtarihibilinmiyorsadaFilibe’yegittiktensonraçokfazlayaşamadığıtahminedilebilir.Şehâbeddin Paşa’nın Bursa, EdirneveFilibe’debazıeserleryaptırdığıbilinmektedir.Bursa’dabirçeşme,Edirne’deüçmescidlebircami,köprüvehamaminşaettirdiğibelirtilir.KayıtlardaEdirne’dekendiadınıtaşıyanüçmahalleyerastlanır (Gökbilgin,s.43,48,56). Bu mahallelerinbirindebulunduğuanlaşılancamisi(Ki raz lı Ca mi)kitâbesinegöre
840 (1436-37)yılındayapılmıştır.Diğermescidlermahallemescidiolupgünümüzeulaşmamıştır.BunlardanKavaklıMescidi’ninadıgeçtarihlikaynaklardageçer. SaraçhaneKöprüsüdedenilenköprününyapımtarihikitâbesinde855 

(1451)olarakkayıtlıdır.Yinegünümüzeulaşmayanbircamikitâbesindeadının“ElhacŞehâbeddinb.Abdullah”şeklindezikredildiğibelirtilir,ayrıcaköprükitâbesinde“elvezîrü’la‘zam”unvanınarastlanır.BütünbunlarŞehâbeddinPaşa’nınEdirne’ninimarındaönemliroloynadığınaişareteder.FâtihSultanMehmed’inyaptırdığıYeniSarayyakınlarındakendiadınıtaşıyanbirmahallekurmasıbubakımdandikkatçekicidir.DiğermahallesininÇukurbostanmevkiindeolduğubelirtilmiştir.Filibe’dekicami,medrese,hamam,hanveimarettenoluşankülliyesibugüneintikaletmiştir.Buradakitürbeninonaaitolduğudüşünülür.Kitâbesinegöre
848’de(1444-45)inşaedilencamiBalkanlar’ınenbüyükzâviyelicamisidir.BurayaaitvakıflarFilibe,EdirneveMalkara’dan

dayananHalilPaşaileiktidarmücadelesinibirölçüdeII.Mehmed’intahtınısağlamaalmakniyetiylesürdürmeyeçalıştı;ancakHalilPaşa’nıngizlidesteğiylepatlakverenyeniçeriisyanısırasında(1446,Buçuktepe
Vak‘ası)başlıcahedefhalinegelmektenkurtulamadı.Eviyağmalandı.KendisidegüçlüklekaçarakII.Mehmed’inyanınasığındı.Yeniçerileronu,hemmaaşlarlailgiliuygulamalarıdolayısıylahemde1442’dekiErdelseferisırasındayaşananbozgundayeniçerilerikastenkırdırmaklasuçluyorlardı.II.Murad’ınyenidentahtaçıkmasıveII.Mehmed’inManisa’yagönderilmesiesnasındaHalilPaşa’nındatelkiniylegörevindenalındı.Butarihtenitibaren
1451’deII.Mehmedtekrartahtaçıkıncayakadargeçensüredeneredeolduğunadairkaynaklardabilgibulunmaz.AncakII.Mehmed’intahtaçıkışısırasındaonun“atabeyi”olarakyanındabulunduğunaveEdirne’yegeldiğinedairkayıtlar,birsüresaklandıktansonraManisa’yagittiğiniveMehmed’inlalasıolarakoradakaldığınıdüşündürür.ŞehâbeddinPaşa,ikincivezirsıfatıylabundansonraII.Mehmed’insiyasîfaaliyetlerindeZağanosPaşaveMollaGürânîilebirliktehareketederekhaylietkilioldu.İstanbul’unfethikonusundaII.Mehmed’isüreklidestekledi.II.Mehmed’inilkaskerîharekâtıolanKaramanseferidönüşündeyeniçerilerintehditlerikarşısındaTurahanBeyilebirliktebazıtedbirleraldı,hattabirkaynaktabelirtildiğinegörebuikisipadişahıyatıştırıpyeniçerilerinisteğinionakabulettirmiş,birdiğerkaynağagöreiseaksineonlarınsertbirşekildecezalandırılmasıiçinpadişahabaskıyapmıştı.KuşatmahazırlıklarısırasındaRumelihisarı’nıninşasındadiğerpaşalarlabirliktegörevlendirildi.KuşatmanınkritikanlarındaII.Mehmed’idevamlışekildedesteklediveyakınekibiiçindeyeraldı.Savaşplanlarınınyapılmasındavekuşatmaylailgilialınantedbirlerdeetkiliroloynadı.FetihtensonragerekÇandarlıHalilPaşa’nınidamıgerekseİstanbul’unidaresikonusundamuhtemelenII.Mehmed’leanlaşmazlığadüştü.Âşıkpaşazâde,İstanbul’uniskânıiçindağıtılanevlerdenkiraalınmasıhususundapadişahınkararınıdeğiştirttiğini,ancakondansonragelenlerinbunuyenidenII.Mehmed’ekabulettirdikleriniyazar(Târih,s.193).II.Mehmed,HalilPaşa’nınidamınınardındanoluşantepkileriyatıştırmakiçinçevresindekiyakınadamlarınıbirerbirertasfiyeederkenilkişolarakyaşıhayliilerlemişolanŞehâbeddinPaşa’yıgörevdenalıp857yılıiçinde(1453

Filibe’de Şehâbeddin Paşa’ya ait olduğu kabul edilen türbe


