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KÜÇÜK BİR BAŞLANGIÇ

I* stanbula ait bazı eski kitapları ve bilhassa tarihleri karıştırırken 

vaktile devlet adamlarımızın nasıl ölmüş ve nereye gömülmüş 

olduklarmı okudukça bende bunlardan hiç olmazsa padişahın mührünü, 

yani mutlak vekâletini haiz olarak memleket mukadderatı üzerinde 

iyi ve son devirlerde ekseriya kötü roller oynamış bulunan Sadiazamları 

sıraya koymak için bir merak hasıl oldu Tatil günlerinden fajrdalanarak 

insanı gerçekten ilgilendiren bu işle uğraştım.

Eski devlet adamlarından ve sadrazamlardan harp meydanlarmda 

ölenler ve naişları öldükleri yerde kalanlar vardır; fakat İstanbulda 

gömülü olan'ar da çoktur. Dunlan aramak hususunda Hadikatül Cevami 

işime çok yaradı. Fakat .sadrazamları aıarken karşıma başka devlet 

adanılan, meselâ Sadaret kaymakamları, Derya kaptanları ve Kubbe 

vezirleri de çıktı. Bunları da feda edemedim : Hepsinin bir cetvelini yap

tım; nasıl ölmüş ve nereye gömülmüş olduklarını tesbit ettim. Sonra da 

lıunlarm yaptığı işler hakkındii mahfazalımı biraz tazelemek için tarihleri 

karıştırdım; hayatlarının dikkat çekici olaylannı — maalesef bu hepsinde 

yoktur — isimlerinin yanına yazdıın; bu, âdeta küçük bir eser oldu.

Bugün, azametli ve dünyaya meydan okumuş bir imperatorluğun eski 

payitahtında yatan devlet adamlarımız kimlerdir? diye bir sual irad 

edilse, bilginler dahi buna birdenbire cevap veremez; düşünmek ve 

aramak lâzımdır. Bu itibarla hazırladığım cetveli ve malûmatı tarih 

sırasile vatandaşlarıma sunmağı, gazeVeleriırnzden biıiİe neşretmeği 

düşündüm. Tarihçilikte olan alâkam, kendi tarihimizi çok sevmek, bu 

mevzuda ne bulursam okumaktan ibarettir. Bilgiçlik iddiasında olma

dığım için, böyle topladığım malûmatın neşrine uzun müddet cesaret 

edemedim. Fakat geçenlerde Fransız edibi meşhur Anatole France’m 

kendi hayatından bahseden küçük bir eseri elime geçli. Bu zal kitabının 

başlangıcında diyor ki :

«hısanlarm en iyisi ve en âlimi olan Mösyö Littıe — lügat sahibi — 

her ailenin bir evrak hâzinesi ve bir manevî tarihi olmasını ister ve 

şöyle derdi : Kuvvetli bir felsefe bana geleneği ve muhafazakârlığı çok 

sevmeği öğrettiği zamandanberi Ortaçağda burjuva ailelerinin ev 

hayatları içinde Ijellibaşlı olayları yazmağa mahsus ve ailenin devamı 

ınüddetince evlâda intikal edecek bir takım küçük defterler lutmadık- 

larına çok acmmışımdır. İçindeki notlar istediği kadar kısa olsun. Bu
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HIZIR BEY

İ stanbul felholırıunca Fatihin buraya kadı nasbcttiği zattır. Hadika- 

tülcevami’in beyaiDiıa g^öre, bu Hızır Bey meşhur ve maruf 

iilemadatı Celâleddin Efendinin oğludur. Celâleddin Efendi de meşhur 

Nasreddin Hocanm oğludur ve Akşehirde medfundur. Hızır lîey çok 

âlimdi; Arabistandan Edirneye gelen bir Arap âlimini münakaşada mağ- 

lııbettiği cihetle, FaLih kendisini çok severdi. Hızır Bey 863 (M. 1458) 

tarihinde ölmüştür. Zeyrekte bir rnesçit yaptırmışU. Bu mesçidin adı 

( Hacı Kadm ) mesçididir. Bunun sebebi de hacı olan bir kadının o 

civarda bil hamam yaptırarak me.sçidin suyunun fazlasını hamama 

satın alnıasıdsr, Hızır Beyin mezarı bu mesçidin yanındadır.

( )

MEHMET PAŞA, RUM

F atih vezirlerindcndir ye Fatihin bazı seferlerinde hazır bulunmuştur. 

Üsküdarda kendi adını taşıyan camiyi bu zat yaptırmıştır. İstan- 

bulda fetihten sonra yapılan i!k cami ya budur, yahut da Mahmutpaşa 

camisidir. Bu husustaki bilg-iler birbirini tutmamaktadır.

Rum Mehmet paşa 875 te ( M. 1470 ) idam olunmuş ve camisinin 

avlusundaki türbeye gömülmüştür. Camide, türbede harap bir haldedir.

-  5 -  

M AHM UT PAŞA

atihin en meşhur Sadrazamlarından ve Osmanlı tarihinin en muvaf-F fakıyetli vezirlerindendir. Sırbistan fethini bu zat tamamlamış, 

Hersek’i almış, İzornik’te Macar Kiralını firara mecbur etmiştir. Bu 

muvaffakiyetlerinden sonra birinci azlinin sebebi Konya seferlerinde 

Karamanoğlu hanedanına karşı yumuşak hareketidir, iki sene mâzul 

kaldıktan sonra tekrar sadarete gelmiş ve bu sefer de Uzun Hasan’ı 

takibe lüzum olmadığmı Padişaha söylediği halde, hasımlannm aksi 

iddiaları üzerine azledilmiştir.

Mahmut Paşa, Konya valisi olan Şehzade Mustafa öldüğü zaman 

Padişahı taziye için İstanbula gelmişti. Hasımlan tekrar ikbal yerine 

geçmesinden korktular; Padişaha, paşanın Şehzadenin ölümünden 

sevinmiş olduğunu söylediler. Mesele derinleştirilince, o vakitki âdet 

üzere tutulması lâzım gelen matem zamanı geçmediği halde, paşanm 

matem elbisesini çıkararak şatranç oynadığı görüldü; bu hal Fatihin 

gazabına kâfi geldi. îdam olunarak Camisinin yanında yaptırmış 

olduğu türbeye gömüldü ; 878 ( M. 1473 ) .



Mahmut Paşanıu yaplırdığı meşhur cami o semte adınm verilmesine 

sebep olmuştur.
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MEHMET PAŞA, KARAMANLI

Fatihin Sadrazamlarmdandıi'. Fatih öldüğü zaman Sadrazam olan, 

bu zatti. Padişahın vefatı haberini gizliyemedi. Aker ihtilât elti; 

şekavet ocağı parladı ve kendi de katolundu : Hicrî 856 (M. 1481).

Kuıııkapıdaki meşhur Nişancı camisini yaptıran Mehmet Pcşa buduı. 

Kendi de bu camiin yanında gömülüdür.
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SİNAN PAŞA, H O C A
■

İ stanbul kadısı Hızır Beyin oğludur. Pederinden ve zamanın meşhur 

hocalarından ders almıştır. Fatihe muallim, nedim ve sonra da vezir 

olmuştur. Bir rivayete göre Mahmut Paşanın ikinci azlinde pek kısa bir 

müddet Sadrazamhğı da vardır. Tahminen Hicretin 900 üzcü senesine 

doğru ölmüştür, Eyüpte türbe civarında gömülüdür.
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DAVUT PAŞA

atih vezirlerinden ve İkinci Beyazıt sadrâzamlarındandır. Sadareti 

tam on beş sene sürmüştür. Vazifesini muvaffakiyetle yapmıştır. 

Azlinden sonra Dimetokada ikamete memur oldu. Topçuluktaki mahareti 
meşhurdur.

Davut Paşa Silivrikapıya giden caddede meşhur Davul Paşa camii ile 

bir medrese, bir mektep, bir imaret ve bir tabhane yaptırmıştır. Bu 

manzume de eski âbidelerimizdendir. Davut paşa kendi türbesini dc 

caminin mihrabı önüne yaptırmış ve vefatında (H . 902. M. 1498) na’şı 

îstaubula getirilerek türbesine gömülmüştür. Caminin kapısı üzerindeki 

arapça tarih manzumesi meşhur şeyhülislâm İbni Kemal’in olduğu gibi 
türbenin kitabesini de bu zat nazmetmiştir.

Caminin içindeki bütün yazılar hattat şeyh Hamdullah’ındır. Maalesef 

bütün bu manzume pek haraf bir haldedir. Abidelerimizin korunması 

hususunda gecesini gündüzüne katark çalışan ve didinen yüksek bilgi

nimiz Esat Serezli kendi gayreti ve İstanbulu Sevenler Kurumunun 

teşebbüsü üzerine Evkafın harekete geçerek bu manzumeyi pek yakında 

tamire başlıyacağını bize bir yazısında tebşir etmektedir.

Davut paşa çok zengindi. Emvalinden Kazaskere resmî kısmet harcı 

olarak beş yüz akçe verildiğini tarihler yazıyor.

—  7
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MESİH ALİ PAŞA, MESİH PAŞAYİ EVVEL

İ kinci Bayezit vezirleıindendir. Netayicülvukuatm söylediğine göre 

Fatihin son zamanlarında bu zatın serdarhğiyle Rodos kalesi muha

sara olunmuş idi. Fakat Mesih Pasa : Mallar devlete aittir; garat olun

masın diye dellâllar ile nida ettirdiğinden muhasarada muvaffak olama

mıştır. Mesih Paşa 907 (M . l 'îO l)  tarihinde Galatada bir yangının sön- 

dürülmesine nezaret ederken bulunduğıı çatıdan yere düşerek ayağı 

kırılmış ve bu yaradan ölmüştür. Murat Paşa camisinde mihrap önüne 
gömülmüştür.
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HÜSEYİN PAŞA

kinci Baye/ıt Sfidrâzainlanndandır. 907 (M . 1501) senesinde Mesih 

Paşanın vefatından sonra Sadrâzam olmışiur, Atik Ali Paşa cami- 

_sindc gömülüdür.

11

BALİ PAŞA

ali Paşa ikinci Bayezidin vezirlerindendir ve damadıdır. 910 (M .

8 -

B1504) tarihinde ölmüş ve Hırkaişerif civarında Hüsrev Paşa çarşısı 

denen yerde yaptırdığı Bâii Paşa camisi avlusuna gömülmüştür. Zevcesi 

yani Bayezidin kızı Hüma sultan da burada gömülüdür.

Camiyi Bali Paşa yaptırmağa başlamış, fakat zevcesi tamamlatmıştır. 

Mimar Sinan Tezkeretülbünyanında bu camiyi kendisinin yaptığını söy

lüyorsa da kendi devriyle inşa devri tarihi birbirini tutmaz. Bilginleri

mizin kanaatince Sinan burasını sonra tamir ve ihya etmiştir.
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DAVUT PAŞA

j kinci Bayezit nişancılarindan (Kara nişancı) denmekle meşhur olanIDavut Paşadır. Üsküdarda çarşı içinde camisi vardır. 911 (M . 1505) 

tarihinde Gekbuzede vefat etmiştir. Mezarı oradadır.
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MUSTAFA PAŞA, KO CA

kinci Bayezidin son zamanmda bir sene kadar. Sadrazamlık etmiştir, 

îslanbulda maruf camisi vardır ve caminin bulunduğu semt kendi 

adini taşımaktadır.

R

I



Koca Mustafa Paşanın Bayezidi Veli tarafından Avrupaya gönderilip 

kıyafetini tebdil ile şehzade Ceın’e yaklaştığı, onun hizmetine girdiği 

ve şehzadej/i zehirli ustura ile tıraş ederek öldürdüğü bir rivayet olarak 

söylenir; hattâ Sadrâzamlığı da bu hizmetine borçludur diyenler vardır.

Mustafa paşa Yavuz tahta çıkmadan evvel ağabeyisi şehzade Ahmed’i 

padişahlığa getirmek istiyordu. Bu sebeple Yavuz onu padişah olur 

olmaz Bursada idam ettirdi ( H. 918, M. 1512). Ba/ı rivayetlere g-öre 

na’şı bir çöplüğe atıldı. Yani cesedinin Istanbuldaki camisine gönniliıp 

gömüimedigi bilinmemektedir.
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MEHMET PİRİ PAŞA

Kanınn Süleyroaıun ilk sadıâzamidir; Yavuz’un da son sadrâzamı idi. 

Yeni padişahın bir müddet vezirliğiı:i yaptıktaü soma Kanunî bit 

ğün kendisine :

— Bir mutemedim var; onu büyiik bir yere getirmek istiyorum. Ne 

yapayım ?

Diye sorunca, çok hassas ve zeki olan Piri paşa :

— Veziriniz yapınız.

Diyerek çekilmiş ve Kanunî cok memnun olarak vezarete Makbul 

İbrahim paşayı getirmiştir,

Mehmet Piri paşa âlim ve fâzıl bir vezir idi. Yavuz Sultan Selim gibi 

hiddetli ve şiddetli bir padişaha uzun yıllar, muvaffak olmak şartiyle, 

hizmetler etti. Hasköyde Piri paşa mescidi ile bîr hamam, Zeyrekte de 

(Soğukkuyu camisi) denen camiyi yaptırmıştır. Caminin bu adı alınası, 

altında büyük bir sarnıç bulunmasındandır.

Piri Paşa, 940 (M. 1533) tarihinde ölmüş ve Silivride başkaca yapfış- 

ıvıış olduğu caminin yanında gömülmüştür.
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MUSTAFA PAŞA, PLAK

K anunî devri kaptanlarındandır. Bu zat Bosnalı imiş. Gördüğü 

mühim bir iş yoktur. (Plak) sözünün arnavutça ihtiyar demek 

oldnğunu Sicilli Osmanî yazıyor. 940 (M . 1533) senesinde ölerek 

Fyüpte yaptırmış olduğu türbeye gömülmüştür.
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İBRAHİM PAŞA: MAKBUL

anuui Süleyroanın on üç sene iş başında kalan ,sadrâzamıdır, 

(makbul) kelimesini (mfiklul) okuyanlar da vardır.

_  9



Padişah çok sevdiği -ve aslının nc olduğtı birez karışık oian bu adamı 

enderun ağalığından birdenbire sadarete getirmiştir. Selefi Mehmet 

Piri paşa idi. Bu zata ait olan kısımda mührü hümayunun İbrahim 

paşaya ne şekilde verildiğini yazmıştım.

Aslının hıristiyan olduğuna şüphe bulunmayan İbrahim paşa Osmanlı 

(arihinin muvaffakiyetli sadrâzamlarındandır. Mısırda büyük hizmetleri 

vardır. Fakat padişahtan gördüğü teveccühü hazmedemedi; şımardı, 

942 (M. 1535) senesinde ber mutat sarayda misafir kaldığı bir gece 

boğduruldu ve na’şı Okmeydanında Canfeza zaviyesindeki sofaya 

gömüldü ve yerine Ayas paşa getirildi. îslanbulda Sultanahmette yıkıl

ması bir çok münakaşalara yol açan hapishane bu zatın konağı idi. 

Kendisi ziynete meraklı olduğu için BizanslIlardan kalma ve ganimet 

olarak getirilen bazı heykelleri öteye beriye diktirince zamanın şair

lerinden biri şu beyti söylemişti ;

l.)ii İbrahim ânıet bediri cihan 
Yeki büt şikenii yek i biit nişan

Hadikatülcevami. Ali merhumun (ıVlehasinüledep) nam tarihine atfen 

İbrahim paşanın divan kurduğu zaman bir taraftan iş görürken bir 

taraftan da içki içerek saz çaldırdığını yazıyorsa da bu halin doğruluğu 

pek şüphelidir.
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HÜSREV PAŞA

K
anunînin kubbe vezirleirndendi. Bir gün padişahın huzurunda 

sadrazam Hadım Süleyman paşa ile çatışta padişah her ikisini de 

azletti. Bundan Hüsrev paşaya vehim geldi ve ağzına yemek koymaz 

oldu; yani açlık grevi yaptı ve sekiz gün senra da öldü. ( H . 952, 
M. 1519).

Hüsrev paşa Yenibahçede Hüsrevpaşa Çarsısı denen yerde mimar 

Sinan tarafından yapılmış olan türbeye gömülmüştür. Bu türbe Sinanın 

en güzel, en kıymetli eserlerinden biridir; fakat harap olmaktadır. 

Peııcrelerini güvercinler sarmıştır; içinde mezardan eser kalmamıştır.
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HAYREDDİN PAŞA, BARBAROS

A ilesi Vardar Yenicesinde oturan Türklcrden olup sonra İzmir civa

rına giden, burada denizciliğe başlıyan ve uzun seneler Akdenizdeki 

Hıristiyan korsanlarına dehşet saldıktan, Cezairi ele geçirdikten sonra 

940 (M. 1533) senesinde Istanmula gelip hizmetlerini Kanunî Süleymana

. . .  10 —



arzeden meşhur Türk kaptanıdır. Kantnî kendisini Kemankeş Ahnıcl 

bey üzerine derya kaplanı yapmıştır. On üç sene süren bu hizmet 

esnasında Barbarosun yaptığı büyük savaşlar, büyük işler pek malûmdur.

Istanbulda ecelile ölmüş, Beşiktaşta mimar Sinan tarafır.dan yapılmış 

olan güzel türbeye gömülmüştür. Şu cümle vefatına tarih düşmek

tedir : Mate Reisülbahir 953.

Barbarosun ölümünden sonra derya kaptanı nasbedilen zat büjük 

Sokulludar.
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HÜSEYİN PAŞA, LÂLA

K
anunî Süleyman vezirlerindendi. İstaübiiida eceiyle: vefcit etmiştir. 

Eyiipte Olakçılarda sadrâzam Mustafa paşanın bina eylediği ve 

aynı zamanda da .tekke olan ( Mustafa paşa tekkesi camisi ) denen 

caminin köşesinde bir sebil vardır ki bu Hüseyin paşanın eseridir ve 

kendisi o .sebil içine gömülmüştür.

20 -

SİNAN PAŞA. KAPTAN 

anunî devri kaptanlanndandır. 955 tarihinde Sokuliu RumeliK beylerbeyi olunca ondan inhilâl eden kaptanlığa tayin olunmuştiır. 

Sadrâzam Rüstem paşanın kardeşidir, Beşiktaştaki meşhur Sinan paşa 

camisini yaptıran zattır. Eceliyle 961 (M. 1553) tarihinde ölmüştür. Bu 

sırada yaptırmakta oldnğu cami henüz bitmemiş olduğu için Üsküdarda 

(Mihrimah camisi) anlusuna gömülmüştür. Şu beyitle vefatına tarih 

düşürülmüştür ;

Daldı rahmet denizine kaptan,
901
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AHMET PAŞA, KARA

K
anunî Süleyman sadrâzamlarjndandır. Bu zata (Tamşıvar fatihi 

Ahmet paşa) dahi denir. Büyük ve kuvvetli vezirlerdendir. Şehzade 

Mustafanın Rüstem paşa hilesile idamı neticesinde Rüstem paşa sada

retten azledilince onun yerine getirilmiştir. Netayicül-Vukuat’a göre 

şehzade Mustafanın idamından bir müddet sonra Yanboluda ortaya bir 

şahıs çıkarak kendisinm şehzade Mustafa olduğunu iddia etmiştir, .

O  sırada Edirnede bulunan şehztde Beyazıt bu şahsı yakalayıp yok 

etmişse de Rüstem paşa taraftarı olan harem erkânı padişaha bu 

hâdiseyi sadrâzam Kara Ahmet paşa yaptırdı kanaatini vermişlerdir.



Padişah Rüstem paşaya iliniat ediyor ve onu gene iktidar yerine 

getirmek istiyordu. Sadrâzam idam olundu ve Rüstem paşa tekrar 

•sadarete geçti. ( H. 962, M. 1554).

Topkapı camisi denmekle maruf cami Kara Ahmet paşanındır ve 

mimar Sinan tarafü^dan yapılmıştır. Kara Ahmet paşa bu camideki 

müstakil türbede medfundur. 8u zatın hayatı hakkında İstanbul 

An.siklopedisip.in 9 uncu fasikülünde çok etraflı ve güzel malûmat 

vardır,
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RÜSTEM PAŞA

anunînin meşhur sadrâzamlarındandır, İki defada on beş sene

—  .12 —

K sadrazamlık etmiştir. Mihrimah sultanın da kocası idi. Bit hikâyesi 

meşhurdur: Kanunî bu zata kızını vermek istediği zaman uyuz illetine 

müptelâ olduğu gibi bir şüpheye düşmüş. Rüstem paşa o zaman 

Diyarbakır valisi bulunuyormuş. Bu noktayı tahkik için padişah oraya 

kadar bir adam göndermiş. Giden zat Rüstem paşa ile görüşürken 

yakasında bir bit görmüş. Bit uyuz vücutta durmadığı için Rüstem 

paşanın böyle bir hastalıkla malûl olmadığma hüküm ve avdette padi

şahı tatmin etmiş. Bu surttie Sultan kendisine verilmiş. Hadikatüi- 

cevami der ki: Bir in.sanın talihi açık olduktan sonra kendisine bitten 

bile hayır geliri

Rüstem paşanın en fena notu hile ile Mustafa gibi genç ve cesur 

bir şehzadnein idamına sebep olmasıdır. Bu şehzadenin idamı, 

padişahın sevgili karısı Hürrem sultandan olan oğlu İkinci Selimi 

tahta çıkarmak için Hürrem ile Rüstem paşa arasında kurulan bir 

saray entrikası neticesidir. ( Merki Rüstem ) çümlesi bu idama tarih 

düşürmüştür,

Rüstem paşanın Tahtakalede çinileri ile meşhur bir camisi vardır ki 

Sinan tarafından yapılmıştır. Zevcesi Mihrimah sultanın da biri Uskü- 

darda iskele başında, diğeri Edirnekapısında gene Sinana yaptırdığı 

iki camisi vardır. Bunlardan birincisine ( Mihrimah cam isi), İkincisine 

( Edirnekapı cam isi) derler.

Rüstem paşa 968 (M. 1560) senesinde ecelile ölerek Şehzade camisi 

avlusundaki türbesine gömülmüştür.
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İBRAHİM PAŞA, HADIM

K anunî Süleyman vezirlerindendir. Enderundan üç tuğ ile çırağ 

olmuştur. Anadolu beylerbeyliğinde, kubbe vezirliğinde ve sadaret 

kaymakamlığında bulunmuştur. Silivrikapının tam karşısında yaptırdığı



in

cami meşluudur. Bu camiyi gene aym devrin sadrâzamı Makbul 

İbrahim paşanın camisi ile kanştırmamalıdır. Bu ikinci cami Topkapı- 

dadır. Hadım İbrahim paşa fzan vaktine çok dikkatli imiş. Bilhassa 

bunun için caminin karşısında bir ev alıp vakfederek içine iki yüksek 

sütun, bunların üstüne de makara ile hareket eden müteaddit kum 

saatleri koydurmuş. Evdeki bekçi bu saatlerden ezan vaktinin g-eldiğini 

anlayınca tahtaya vurur, müezzin de minareye çıkarmış.

Hadım İbrahim paşa 970 (M. 1562) senesinde vefat etmiştir. Mimar 

Sınanın eseri olan caminin avlusunda üstü açık türbede medfundui.
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MEHMET PAŞA, ZAL

anunî Süleymanın silâhlarlanndan idi ve damadıydı. Eyiiple kciidi
1^ i.sTiile anılan meşhur camiyi yaptırmıştır. Zevcesile bu cami 

y.-nnıdaki türbede gömülüdür. Vefatı tarihi 970 (M. 1582) dir.

Bu zatın zevcesile aynı saatte öldüğünü Sicılİi Osmai î yszıyoı.
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ALİ PAŞA, SEMİZ

K anunî Süleyman Sadrâzamlanndandır. Mısır Valiliğinde bulunduk

tan sonra 968 de Rüstem Paşanın vefatında Sadarete g-etirilmiştir. 

Kendisinden sonra Sadrâzam olan da Sokoliu Mehmet Paşadır.

Hadikatülvüzera diyor ki : Herkesi tatyibeden zarif ve nüktedan bir 

vezirdi; uzunluğu ve şişmanlığıyle bir dağa benzerdi; bu sebeple altına 

çekilecek at zor bulunurdu. Surat ve s>fatı kaba olduğu halde, 

ruhunun hafif ve kendisinin lâtifeci oluşu akıl sahiplerini hayrete düşü

recek bir şeydir. Semiz Ali Paşa Edirnedcki (A li Paşa Çarşısı) nı 

yaptırmıştır. Karagümrü'kteki Nişancı camisi yanındaki medrese de 

onundur. Eceliyle 972 (M . 1564) senesinde ölmüş ve Eyüpte türbenin 

bahçesine gömülmüştür.
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MUSTAFA PAŞA, NİŞANCI

anunî Süleyman zamanında Sadrâzam İbrahim Paşa Mısıra gider

ken yanında divan efendisi olarak bulunmuş, sonra nişancı olmuştur 

Pek dirayetli bir zat olduğu için bir çok kanunlar ve nizamlar hazır

lamıştır. Hadikat - ül - cevami’nin beyanına göre, devletin mühim bir 

müsteşarı, divanın pek emin bir direği ve zamanın ricali içinde en 

kuvvetlisi idi. Bu zatın eserleri de vardır. (Mearici nübüvve) nam ki-

K



labı Acemceden dilimi/.e vermiş ve bu esere (Tabakûlül - mesaiik If 

derecatül - meınalik) adını vermiştir. Ahlâktan bahseden (Mevahibül - 

Uallâk fî meratibül - ahlâk) adında bir de lelifi vardır. Bir aralık işten 

çekilmişse de İkinci Selim Padişah olunca tekrar nişancılığ-a getirilmiştir

Mustafa Paşa 975 (M . 1562) tarihinde ölerek Eyüp civarında inşa 

ettirmiş olduğu ( Nişancilar camisi) ne g-ömülmüştür. Bu caminin yanın» 

da bir de mekiep ve çeşme vardır. Bunları İkinci Mustafanın son 

zamanlarında ve 1115 (M. 1703) tarihinde Sadrâzam bulunan Rami 

Mehmet Paşa yaptırmıştır. Bu Paşanın Fyüp civarında kendi adiyle 

yâdolunan bir çiftliği vardı. Bu sebeplf o yere hâlâ Ram: denmektedir.
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İSKENDER PAŞA

K anunî Süleyman devrinde Bostancıbaşı, Dokfkin Mehmet Paşanın 

azlinden sonra da Mısır valisiydi. İkinci Selim zamanında Kıbnsta 

Mog'o.'îa’nın fethine memur olmuş ve ot ada vefat etmfştir; (978 W. 1570).

Kaniıcadaki İskender Paşa camidini yaptır.-ın bu N a ’şı getiıih'p

oraya gömülmüştür.

Hadikatülcevami’in beyanına göre, Gai< ta Mevlevilianesini de bu 

İskender Paşa yaptırmıştır.
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PERTEV PAŞA

I kinci Selim zamanında Hıristiyan müttefikler ve bilhassa Venedikli- 

I lerle vukubulan înebahtı deniz muharebesinde Kaptanı derya Ali 

Paşanın inhizamı, şehadeti ve donanmamızın mağlûbiyeti esnasında 

yanında Serasker olnrak buluran Pertev Paçadır. Pertev Paşa l>u 

mağlûbiyetten sonra kaçmış, pek perişan bir halde İ.stanbula gelince 

Vezirlik rütbesi alınmıştii. I^ır sene soiiia da, yani 980 (M . 157'2) tari> 

hinde ölerek Eyüpte m'istakil tiirbe.siüc g-ÖMiıjlmiiştür.
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HÜSEYİN PAŞA, LÂLA, yohut TÖTÖNSÜZ

I kinci Selim vezirlerindendir. Bu Padişaha şehzadeliğinde lâla olmuş-

• tu. Yeni Padişah onu Anadolu valisi yaptı ve sonra da Kıbrıs mu

hafızlığına gönderdi. Bir aralık Rumeli beylerbeyiliği de ederek nihayet 

Kubbe vezirliğine alındı. Nekesliğile meşhurdur. 980 (M . 1572) sene

sinde Ölerek Eğrikapıya g^ömülmüştür.
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PİYALE PAŞA, KAPTAN

K anunî ve İkinci Selim zamanının meşhur kaptanlanndandır. Kanunî, 

bu zata muvaffakiyetletr.’.e binaen, oğlu Sarı Seiim’ın kızını ver

miştir. Kasımpaşada ( Piyale camisi ) denmekle tanınmış olan meşhur 

cami bu zatındır. Üskiidarda ( Tunus Bağ-ı ) denen müzeyyen bahçe de 

onun eseridir.

Piyale Paşa, 985 (M . 1577 ) senesinde ölerek camisinde mihrabının 

önündeki türbeye gömülmüştür. Cami çok güzeldir, fakat çok haraptır.
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MEHMET PAŞA, SOKOLLU

O
smanlı tarihinin en şanlı bir siması ve Kanunî’nin kıyınelli bir 

veziridir. Bosnanın Çelebipazarı kazas nda Sokolviç kariyesinde 

doğmuş ve memuren orada bulunan Kapıcıbaşı Murat Bey tarafından, 

g'örülen istidadı cihetiyle pederinden islenerek, İslanbula gellrilnıiş 

ve Enderunu hümayuna çırağ edilmiştir . İslanbula gelirken de 

müslüman olmuştur. Sokollunun ilk mühim vazifesi 953 senesinde mîri- 

mîranlık rütbesiyle tâyin olunduğu kaptanlıktır. Burade tersaneyi ıslah 

için çok himmeti vardır. Sonra Rumeli valisi olmuştur; Tamişvar fethin

de çok yararlığı görülmüştür. 969 senesinde kendisine Ismihan Sultan 

verilmiştir. 1972 de ikinci vezir ünvaniyle Kubbe veziri olmuştur. Sa

darete 972 ( M, 1564 ) de Semiz Ali Paşanın vefatı üzetine getirilmiştir.

Padişahla Avusturya seferlerinde bulunmuş ve Kanunîrin vefatır.ca 

bu ölümü gayet meharetle gizlemiş, sonra da İkinci Selim tarafından 

Sadarette bırakılarak bu Padişahın altı sene süren bütün saltanatı za

manında hep Sadrâzam kalmış, yani Osmanlılığın en şerefli ve kudretli 

bir zamanında mülkü ve milleti idare etmiştir. Üçüncü Murat da ken

disini Sadaretten çekmiyerek, evvelleri çok hüımetle muamele ettiği 

halde, sonraları tavrını değiştirmiştir. Sokollu Padişahın bazı hareket

lerinden zaten yeis içindeyken 987 ( 1579 ) senesinde istida vermek 

için Divana giren bir meczup tarafından hançerle katlolunmuştur. Bu 

adam silâhını koltuğunun altına saklamıştı.

Sokollunun biri Azapkapısında, Köprübaşında, diğeri Sultaneiımet 

civarında iki camisi vardır. Bu ikinci cami karısı İsmıhan Sultan tara

fından yaptırıldığı hâlde kendi narniyle anılmaktadır. N â’şı Eyüpte 

camiye yakın olan yerde Sinan’ın eseri olan türbesine gömülmüştür. Şu 

beyitle vefatına tarih düşmektedir :

Hükmü Hak ile şehit oldu Mehmet Paşa

15
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MUSTAFA PAŞA, LÂLA

Ü çüncü Murat devri sadaret kaymakamlanndandrr. İkinci Selin» 

zamanında Şam Vıirimiıanı vc üçüncü Murat zamanında da Acem 

seferi serdarı idi. Bu sırada meşhur Çıldır muharebesini kazanmıştır. 

Birinci Selimin saltanatının başlarında Kıbrısı alan da bu Mustafa 

paşadır. Kendisine (Kıbrıp fatihi Mustafa paşa) dahi derler. Masfosa 

kalesi kumandanı Bragodino usule mug-ayn- ola.ak İslâm esirleri kestir 

di^i için Mustafa paşa kaleyi zaptettiği zaman bü generali kalenin 

bürcüne astırmıştır.

Lâla Vlustafa paşa Kanunî Süleymanm oğullarından şehzade Bayezidin 

lâlası idi. Onvanı buradan gelmektedir. Fakat Mustfifa paşa kendi 

şehzadesine hiyanet ederek onun hareketini şehzade Selime haber 

vermekle felâketine badi olmuştur, Kenoisi Acem seferi serdarlığından 

Yemen fatihi Sinan paşanın isnadile azlohınduktan bir müddet sonra 

Şokollunun halefi olan sadrazam Ahmet psşa vefat eltiğ-i için üçüncü 

Murat ınilıtihümayun itası usulünü ve vezirâzam ünvanını lâğvederek iâia 

Mustafa paşayı sadece kaymakam yaptı. Fakat aradan üç ay g-eçmeden 

Yemen fatihi Sinan paşa yine sadarete getirilince, Mustafa p; şa bu can 

düşmanmın kendisine tercihine dayanan adı : Eyüp türbesine giderek 

dünya elemlerinden kurtarılması için dva elli. Gariptir ki kon.'ğına avdet 

edince birdenbire öldü. Bazı müverrihler en büyük emeline (yani 

sadarete ) nail olamamasını şehzade Bayezide olan hiyanetinin cezası 

sayarlar. Vefatı tarihi 987 (M. 1579) dur. Eyüpte Bostan iskelesi kapısı 

içinde müstekil türbeye gömülüdür.
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AHMET PAŞA. ARNAVUT

Ü çüncü Murat Sadrâzaınlarmdandır. Kanunî zamanında Kapıcıbaşı- 

lığı, Yeniçeri ağalığı, Anadolu ve Rumeli beylerbeyliği vardır. 

Rü.stem paşa damadıdır, yani Mihrimah Sultanın kızile evlenmiştir. 

Şokollunun katli üzerine Sadrâzam olmuştur., Hadikatülvüzera’nın 

beyanına göre, yazılmağa, çizilmeğe lâyık hiçbir eseri, hiçbir işi 

yoktur. Düşünceden ve zekâdan mahrum olduğu için, hiddet ve 

şiddeti kendisine sermaye edinmişti. Halbu i Peçevîli İbrahim Efendi 

adaletinden, insafından, aslâ rüşvet almadığından, bahsile kendisini 

metheder. 988 ( M. 1575 ) senesinde ölerek Edirnekapısı cami.sinde 

mektep yanında büyük türbeye gömülmüştür.



K
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ŞEMSİ PAŞA

anunî Sultan Süleymana, İkinci Selime ve Üçüncü Murada musa

hiplik eden ve bu sonuncu padişahı — Osman sülâlesinden intikam 

almak içiu — rüşvete alıştırdığ-ını iftiharla söyliyen bir vezirdir. 

Filhakika, Sokollu’nun ciddî ve sıkı idaresinden sonra rüşvet, alıp 

yürümüştü. Netayicülvukuat, rüşvetin aksam ve envainı beyan adîmül- 

imkândır, diyor. Gene bu kitabm Künhülahbar’dan naklen yazdığma 

göre, vaktile Kastamonunda hükümdarlık etmiş Isfendiyar oğullanrdc.n 

bulunan bu Şeoısi Paşa, bir gün yalısına gayet neşeli gelmiş. Kendisine 

bu neşenin sebebi sorulunca :

■— Bugün Sultan Murada büyücek bir rüşvet kabul ettirdim. 

Badema bu lezzet Padişahların dimağında kalır ve devletin nizamını 

bozar. Bu suretle ecdadımın intikamını almış olurum.

Demiş.
Üsküdarın İstanbula nazır olan ucunda küçük, fakat çok güzel, 

Boğazın incisi olan camiyi yaptıran ve o semte ismini veren bu Şemsi 

paşadır. Yapan da Koca Sinandır. Şemsi paşa 988 (M. 1580) senesinde 

ölmüş, camideki türbeye gömülmüştür. Pek harabolan cami yakında 

Evkaf tarafından tamir olunmuştur. Gariptir ki etrafındaki medreseler 

Belediyeye ait olduğu için, bunlar o harap hallerinde kalmıştır.
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FERİDUN AHMET PAŞA

İ kinci Selim devri vezirlerindendir. Nişancılığı vardır. Sokollunun 

vefatından sonra İsmihan Sultan bu Feridun paşa ile evlenmiştir.

Münşi ve şair, divan sahibi olan Feridun paşa 991 (M . 1583 ) sene

sinde ölerek Eyüpte müstakil türbeye gömülmüştür.
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O SM A N  PAŞA. Ö ZD EM İR O Ğ LU

U"  çüncü Murat zamanında evvelâ Yemeni ve bunu takiben Dağıstan 

tarafını temizleyip itaate aldıktan sonra büyük bir şanü şerefle 

ve çok müşkülâtla istanbula gelmiş, Siyavüş paşa üzerine Sadrâzam 

olmuştur. Sadrâzamken İrana ikinci bir sefer yapmış ve hudutta 

ölmüştür. Cesaretile meşhur bir vezirdir. Veaftı 993 (M . 1585) sere- 

sindedir. Na’şı bir sene sonra İstanbula getirip Ataî medresesine 
gömülmüştür.

Hadikatülcevâmi’nin beyanına göre, Osman Paşa Yemendeki muvaf

fakiyetinden sonra, o zaman Sadrâzam bulunan Sokollunun gadrine

Fo. 2
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uğradığı için bir sene Istanbulun dışında kış ve yaz çadırda oturmuştur. 

Yemen seraskeri olan ve ( Yemen fatihi ) ünvanmı takınmış bulunan 

Sinan Paşa da Osman Paşaya garaz beslerdi. Yemen fatihi unvanının 

daha ziyade Osman Paşanın hakkı olduğunu yazan tarihler vardır..

— 37 -  

ALİ PAŞA, KILIÇ

Osmanlı tarihinin en şanlı simalarından biıi olan Kılıç Ali Paşanın

_  18 _

O Kalabriya’lı olduğunu söyliyenler de vardır. Denizci olarak yetişmiş 

olan Ali Paşanın asıl adı Uiuç A li’dir. 977 ( M. 1569 ) senesinde Kap

tanı derya Müezzin zade Ali Paşanın Akdenizde, başta Venedikliler 

olduğu haldû, müttefik hıristiyaıı. donanmasına karşı g-iriştiği savaşta 

yanında bulunan Uluç A li’yi dinlememesi üzerine en büyük deniz hezi

metine uğradık. Uluç Ali bu bozgunda pek büyük bir meharetle bir 

kısım donanmayı kurtarabildi ve Istanbula getirdi. Bunun üzerine Pa

dişah İkinci Selim, Uluç adını Kılıç’a tahvil ile onu Kaptanı derya yaptı. 

Sadrâzam olan Sokollunun himmelile ihyasma başlanan yeni donan

manın yapılmasına Kılıç Ali nezaret etli ve 16 sene süren Kaptanlığında 

bu donanma ile Bahrisefit kıyılarında büyük zaferler kazandı. 995 ( M. 

1586 ) senesinde eceliyle vefat ederek Tophanede Mimar Sinana yap

tırmış olduğu camiin avlusuna g-ömüldü.
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CAFER PAŞA

Bu zat, Kanunî Süleymanm silâtarlarındandı; sonra Yeniçeri ağası 

oldu. Sokollunun da damadı idi.

( Peçevî) nin beyanına göre, Cafer Paşanın yazısı Kanunî Süleymanm 

yazısına çok benzediğinden, Padişahın Siktuvar seferinde vefatı esna

sında Sokollu bu vefat haberini saklamak için, hattı hümayunları bir 

müddet Cafer Paşa yazdırmıştır .

Cafer Paşa 995 ( M. 1586 ) tarihinde ölerek Eyüpte Kızılmesçit ya

nındaki türbeye gömülmüştür. Cafer Paşanın burada bir medresesi ve 

yaptırdığı bir de zaviye vardır.
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AHSAN PAŞA, KAPTAN

Kıl;ç Ali Paşanın vefatı üz-îrine Kaptan olan Üçüncü Murat damadı 

İbrahim Paşa, bir müddet sonra Sadarete getirilince, Kaptanlığa da 

bu Haşan Paşa tayin edildi. Mağrıba sefer edip geldikten sonra 998 

( M. 1589 ) senesinde ölmüştür.



Hadikatülcevami, 6 ir yerde, bu zatın Gedikpaşada yaptırdığı mekte
bin altına, başka bir yerde de Kılıç Ali Paşanın yanına gömüldüğünü 
yazıyor.
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AHMET PAŞA, HACI

İ kinci Selim ve Üçüncü Murat vezirlerindeııdir. Mükeneren Konya 

valisi ve sonra da Rumeli beylerbeyi olmuştur. Son hizmetleri İkinci 

Selimle Üçüncü Muradın nedimlikleridir. Yaşı 100 ü mütecaviz olduğu 

halde Padişahlarla beraber ava giderdi. Doğancılıkta çok mahir olduğu 

için kendisine ( Doğancı Ahmet Paşa ) dahi derler.

Osküdarda Doğancılarda Çakırbaşı camisi karşısındaki hamamı yap

tıran bu zattır. 996 ( M. 1587 ) senesinde ölerek hamamının yanmda 

yaptırmış olduğu türbeye gömülmüştür.

^  19 _

ü
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□VEYİS PAŞA, HO C A ; yahuf sadece H O C A  PAŞA

çüncü Murat vezirlerindendir. Bir çok memuriyetlerde ve bilhassa 

Mısır Valiliğinde bulunmuştur. 999 (M . 1590) tarihinde idam 

edilmiştir.

Hoca Paşa camisi namiyle maruf olan cami bu zatındır. Bir de Mesih 

Paşa camisi yanında yaptırdığı mesçit vardır. Kendisi bu mesçidin 

mihrabı önünde gömülüdür.
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MESİH MEHMET PAŞA 

çüncü Murat sadrazamlarındandır. (A tâ )  tarihinin beyanına göreübu zat ikinci Selim zamanında Kilercibaşı iken Kilârı âmire yandı. 

Hem Mısır nizamını sıkı tutmak, hem de kiler levazımını tedarik etmek 

için Mısıra vali gönderildi. Kısa boylu, çok zayıf ve çirkin bir ikdamdı; 

Mısır işlerini yolunda göreceğini ve muvaffak olacağını kimse zannet

mezdi. Halbuki orada çok şiddet gösterdi; beş sene fermanferma oldu: 

Dehşeti (Urban ve tevaif serkeşanının her birini birer kûşe giriz ile 

merub ve bakiyesini taziyanei tedib ile merhub) etti. Yani Arapların 

ve kabilelerin başlarında bulunan serkeşlerin her birini birer deliğe 

sokarak korkuttu ve tedbir kamçısı ile ürküttü. Bunun üzerine üçüncü 

Murat zamanında ikinci vezirlikle Istanbula getirildi ve 993 senesinde 

sadrâzam Özdemiroğlu Osman paşa İran seferi seraskerliğine gidince 

sadaret kaymakamı ve Osman paşanın vefatında sadrâzam oldu.



Dürüst bir vezir idi. 994 senesinde reisüiküttap Hamza efendinin 

tebdilini arzetti; padişah razı olmayınca ( istikiâlsiz sadarete taham

mülüm yoktur) diyerek istifa etti. Öyle zannolunur k i,  Osmanli 

tarihinin bu devrinde istifa eden biricik sadırâzam bu zattır. Bu sebeple 

memuriyeti dört aydan fazla sürmemiştir. Vefatı tarihi olan 1000 (1591) 

senesine kadar uzlette yaşadı. Vefatmda, Karagümrükte Hırkaişerif 

civarında yaptırmış olduğu caminin — ki Mesihpaşa camisi denir — 

şadırvanı önündeki açık türbeye gömüldü. Kendisinden sonra sadarete 

ikinçi defa olarak Siyavuş paşa gelmiştir.
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FERHAT PAŞA

çüncü Murat zamanında bir ve üçüncü Mehmet zamanında bir ki 

iki defa Sadrâzam olmuştur. Bu Ferhat paşa ile Yemen fatihi 

Sinan paşa birbirlerine düşmandırlar. Bu düşmanlığın sebebi de 

üçüncü Mehmedin babası olan on ikinci padişah üçüncü Murat devrin

de başlıyan İran seferinde Ferhat paşanın g-österdiği muvaffakiyettir. 

Üçüncü Mehmet pdişah da olunca o zaman muharebede bulunan 

Sinan paşayı azil ile sadaret kaymakamı Ferhat paşayı Sadrâzam 

yaptı. Ferhat paşa muharebeye çıkmak üzere Rusçuğa gitti ve muha

rebe ile meşgul iken Sinan paşa taraftarı olan sadaret kaymakamı 

İbrahim paşa, Cigalazade Sinan paşa, Cerrah Mehmet paşa, Şeyhülis

lâm Bbstahzade, Rumeli kazaskeri meşhur şair Baki efendi birleşerek; 

(Askerler Ferhat paşayı istemez ve kendisi Eflâk beyi Mihal ile gizlice 

anlaşmıştır) diyerek Padişahı kandırdılar. Padişah Sinan paşayı tekrar 

sadarete getirdi; Ferhat paşayı idam için adam göne erildi. Ferhat 

paşa bunu haber aldığından mühürü hümayunu Satııcı İVehmet 

paşaya bırakarak îstanbula sığındı ve Eyüp civarındaki çiftliğine 

şaklandı. Padişahın validesi olan ve rüşvet almakla meşhur buJunan 

Sayfiye Şadına birçok hediyeler verdi, Valide kadın Padişahtan affı 

rnüş’ir bir hat almağa muyaffak oldu. Ferhat paşanın sadaret kayma- 

kar^ı İbrahim paşaya da birçok hediyeler verdiği ve bunlar arasında 

pek kıytpetli bir hançer de bulunduğu tarihlerde yazılıdır. İbrahim paşa 

bir taraftajî bu hediyeleri almakla beraber diğer taraftan validenin 

aldığı hattın hilâfına yeni bir hattı hümayun çıkartacak pek kıymetli 

bir vezir öİ^n Ferhat paşayı kahpece idam ettirdi: 1004 (M. 1595).

Ferhat paşa Eyüp kulluğu karşısında hazırlatmış olduğu türbede 

gömülüdür. Ekser tarihlerimiz Ferhat paşayı medih ve çok haris olan 

Sinan ^paşayı-zemmederler. Ferhat paşa Sokollu gibi bir adamdı; yazık 

ki ç^k fena bir zamanda ve kötü bir şahsın yanında geldi derler. Bu 

zatın Kitihnkapıda yaptırdığı güzel bir mescit vardır.
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MEHM ET PAŞA, NİŞANCI

u zatın diğer adı da (Boyalı Mehmet paşa) dır. Ücünca Murat ve 

'üçüncü Mehmet devirlerinde nişancılık ve reisülküttaphk etmiştir. 

Karag-ümrükteki (Nişancı) veyahut (Cedit nişancı) adı verilen camiyi 

yaptıran zat budur. 1004 (M. 1595) senesinde kubbe veziri iken ölmüş 

ve camisindeki müstakil türbeye gömülmüştür.
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MEHMET PAŞA, LÂLA

Ü çüncü Mehmet sadrâzamlarındandır. Saruhanlıdır. Üçüncü Murat 

şehzade iken onun hizmetinde bulunmuştur. O  zaman adı (Tekeli 

Mehmet çavuş) idi; güzel yazı yazardı. Üçüncü Murat padişah olunca 

şehzade Mehmede de hizmet etmiş ve onunla beraber Manisaya gitmiştir. 

Üçüncü Mehmet tahta çıktıktan bir müddet sonra Lâla Mehmet prşayı 

Sinan paşa yerine sadrıâzam yapmış ve kendisini şehzadelerden birinin 

kıziyle evlendirmiştir. Mehmet paşanın sadareti çok sürmemiş, divanda 

yahıız bir kere bulunabilmiş, çıkardığı bir şirpençeden on gün içinde 

ölerek Vefa camisi haziresine gömülmüştür.

Bir diğer Lâla Mehmet paşa vardır ki birinci Ahmet vezirlerindendir 

ve meşhur olan asıl Lâla Mehmet paşa odur. Hakkındaki malûmat 

sırası gelince verilecektir.
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SiNAN RAŞA, YEMEN FATİHİ

Üçüncü Murat ve üçüncü Mehmet devirlerinde beş defa sadrâzam 

olmuştur. îlk sadareti 988 (M. 1580) senesindedir. Sinan paşa 

Kanunî zamanında Mısır mirimiranı olduğa cihetle 966 (M. 1558) sene, 

sinde âlî mutahhardan Yemende imamlık iddiasında bulunan bir şahsa 

karşı harekete geçmiştir. Fakat o daha Yemene varmadan evvel Habeş 

beylerbeyi Özdemiroğlu Osman paşa Yemeni temizlediği halde (Yemen 

fatihi) unvanını Sinan paşa alarak Mısıra bu unvan ile dönmüştür. Bu 

hareketler Kanunînin vefatı ve ikinci Selimin tahta çıkması sıralarında 

olmuştur.

Yine aynı devir sadrâzamlarından olan Ferhat paşanın hal tercüme

sinde görüleceği gibi, bu Sinan paşa üçüncü Mehmet zamanında kehdi 

üzerine sadrâzam yapılan Ferhat paşanın daha evvel Iraranda kazandığı 

muvaffakiyetleri kıskanmakta idi. Kendisi sadrâzam olduktan sonra 

muvaffakiyet göstermek emeliyle bir harp vesilesi arayordu, Bosna 

beylerbeyi Haşan paşanın Macariştana yaptığı bir akında şehit olması
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kendisine bu vesileyi verdi : Şeyhülislâm Sadettin efendinin karşı 

koymasına rağmen Nemçeye sefer açıldı. ( H. 1001, M. 1592 ). Bunun 

üzerine Eflâk voyvodası Mihal beyle Buğdan ve Erdel hâkimleri isyan 

ettiler. Bu harp hakikî bir sebebe dayanmıyordu, lüzumsuzdu; on beş 

sene sürdü. İki taraf da kesin bir muvaffakiyet elde edemiyordu. Atâ 

tarihinin dediğine göre Sinan paşa bu zamana kadar büyük bir harpte 

bulunmamıştı; nefsini de yormak istemezdi. Bir aralık harpten korkarak 

acele kaçmak istedi ve Tuna nehrini geçerken telâş ve heyecandan 

çamura saplandı. Bunu gören hamiyetli askerler serdarın bu şekilde esir 

düşmesine razı olamıyarak fedayı can edercesine ikdam ve himmetle 

onu kurtarmışlar ve karşı tarafta Rusçuk yakasına geçirmişlerdir.

Kendinin hod işi tebah oldu 

Balçığa battı rusiyah oldu.

Bu bizim için büyük hezimetti. Bu hadise üzerine Sinan paşa sada

retten azledildi ise de Lâla Mehmet paşanın vefatiyte yine ve beşinci 

defa olarak sadrâzam yapılmıştır.

Avusturya harbine nihayet, birinci Ahmet devrinde, sadrâzam kuyucu 

Murat paşa tarafından yapılan (Zidvetorok) muahedesiyle son verilmiştir. 

(Murat paşaya bakınız).

Sinan paşa beşinci sadaretinde dört ay kadar kalıp padişahı bir cok 

aldattıktan sonra 1005 (M . 1596) tarihinde hastalık tesirile ölerek 

Divanyolundaki türbesine gömülmüştür. Türbesinin yanında darülhadisi 

ve sebili dahi vardır. Kasımpaşa ile Ihsaniyede de birer cami yaptırmıştır. 

Memleketin muhtelif yerlerinde ve bilhassa Yemenle Bulgaristanda da 

eserleri vardır. Yine bu devrin sadrâzamlarından bir de Cigalazade 

Sinan paşa vardır ki harpte ölerek Diyarbakıra gömülmüştür. Koca 

Sinan paşa ile karıştırmamak lâzımdır.
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HAŞAN PAŞA, HADIM

Eğri fâtihi unvanını almış olan Üçüncü Mehmet sadrâzamlarındandır. 

Padişahın validesi Safiye kadınla beraber devlet mansıplarını 

satmak suretile rüşvet almakla meşhurdur. Sadrâzam olmadan evvel 

hazinedarbaşılığı ve Mısır valiliği vardır. Mısırdan azlinde Yedikuleye 

hapsedilmiş ve sonra affolunarak Şirvana gönderilmiş, bilâhara dördüncü 

vezir olmuş ve Eğri seferi esnasında îstanbulda sadrâzam kaymakamı 

bırakılmıştır. Bundan sonra da İbrahim paşa yerine sadrâzam yapılmıştır.

Hadım Haşan paşa sadrâzam iken şeyhülislâm Bostanzade vefat etti. 

Sadrâzam meşihate şair Baki efendiyi getirmek istiyor, padişah ise 

hoca Sadettin efendiyi tercih ediyordu. Sadrâzam, aynı zamanda,
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padişahın yakınlarından Gazanfer ağanın da düşman idi : Yedikuleye 

hapsini ondan biliyor ve idamına çalışıyordu. Hoca Sadettin efendi 

Gazanfer ağa ile birleşti ve meşihata geldi; biraz sonra bunların tedbiri 

ile sadrâzam idam olundu. 1006 (M. 1597). Cağaloğlunda yaptırmış 

olduğu mesçidin altındaki çeşme ve sebil içine gömülmüştür.

Hadım Haşan paşadan sanra sadarete cerrah Mehmet paşa gelmiştir.
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AHMET PAŞA, ARAP

Üçüncü Murat devrinin deniz paşalarındandır. Zevcesi saraylı Perizat 

hatundur. Bu kadın Fındıklıdaki Hatuniye mescidini yaptırmıştır. 

Arap Ahmet paşa 1008 (M. 1599) senesinde ölmüş ve bu mescidin 

yanına gömülmüştür. Zevcesi de orada medfundur.
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İBRAHİM PAŞA, DAMAT

Eğri fatihi üçüncü Mehmedin damadı ve sadrâzamıdır. Kendisine 

Silâtar veyahut Gazi İbrahim paşa dahi denir. Yeniçeri ağalığı, 

Rumeli ve Mısır valilikleri vardır. Cebelilübnan isyanlarını bastırmıştır. 

1003 (M. 1594) senesinde sadaret kaymakamı olmuştur.

Üçüncü Mehmet tahta çıkınca sadrâzam yaptığı Ferhat paşayı, 

Yemen fatihi Sinan paşa, şeyhülislâm Bostanzade ye kazasker şair 

Baki efendilerle birleşerek azlettiren heyet içinde bu İbrahim paşa da 

vardır ki o zaman sadaret kaymakamı idi. Ferhat paşanın nasıl azil 

ve bu İbrahim paşanın çıkartbğı bir hattı hümayun ile nasıl k?'bpece 

îdam edildiği Ferhat paşanın hal tercümesinde görülecektir. Padişah 

Ferhat paşanın yerine getirdiği sadrâzam Yemen fatihi Sinan paşayı

— Nemçe muharebelerindeki muvaffakiyetsizliğinden dolayı -- azlederek 

yerine lâla Mehmet paşayı sadrâzam yaptı; fakat bu zat on gün sonra 

öldü, Kaderin şevkiyle Yemen fatihi Sinan paşa beşinci defa sadrâzam 

0[du. Sinan paşa padişahın bizzat savaşa çıkmasını istiyordu. Üçüncü 

Mehmedi, hocası olan şeyhulişlâm Sadettin efendiyle beraber, buna 

kandırdı; fakat muharebe hazırlıkları esnasında Sinan paşa öldü. İşte o 

zaman yerine bu İbrahim paşa getirildi ve padişahla beraber sefere gitti.

Eğri muharebesindeki muvaffakiyet daha ziyade şeyhülislâmın padi

şaha verdiği gayret sayesinde elde edilmiştir. Anlaşıldığına göre sad

râzam bü muharebede kendini pek gösteremediği için azledilerek zafere 

âmil olan Giğale zade Sinan paşa sadarete getirildi. Fakat, padişahın 

îstanbula avdetinde, irtişası ile meşhur olan valide Safiye sultanın şefa*
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atile, kırk gün sonra, ikinci defa olarak sadrıâzam yapıldı. 1006 (M. 

1597) de yine azlolundu, sadarete idamını yukarda yazdığımız Hadım 

Haşan paşa geldi; fakat bir müddet sonra İbrahim paşa yine sadrâzam 

oldu. Bu seferki sadaretinde Macar seferine çıkarak çok muvaffakiyetler 

gösterdi; Kanije kalesini aldı. Hocamız merhum Abdurrahman Şeref 

bey bu zat için diyor k i: Her ne kadar ahlâkı fena bir adam idiyse 

de iktidarı müsellem olduğundan Avusturyanın en muhkem kılâindan 

olan Kanijeyi fethetti. (1008-M. 1599). İki sene sonra Arşidük Ferdi- 

nand Kanijeyi geri almak istedi. Fakat koca Tiryaki Haşan paşa kale

yi müdafaa etmekle kalmadı; düşmanı perişan etti (H. 1010-M. 1601). 

ıbrahim paşa bu sene zarfında Belgrat karargâhında eceliyle öldü; 

na’şı Istanbula getirilerek Şehzadebaşı camisi harimine gömüldü.
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MEHMET PAŞA, KOCA

|"‘l çüncü Mehmedin vezirlerindendir. Padişahla Eğri seferinde bera- 

^  ber bulunmuştur. îOlO (M. 1601) tarihinde vefat etmiştir. Üskü- 

darda Doğancılarda itfaiye binası yanında Çakırcıbaşı camisinin önünde 

gömülüdür.
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SİYAVUŞ PAŞA

Ü çüncü Murat ve üçüncü Mehmet sadrâzamlarındandır. Daha evvel 

sadrâzam bulunan Yemen fatihi koca Sinan paşa İran seferinde 

muvaffak olamıyarak îstanbula izinsiz gelince azledilmiş ve 990 (M. 

1582) senesinde yerine divanı hümayun vezirlerinden olan Siyavuş paşa 

getirilmiştir. Siyavuş paşa dört sene sonra azledilerek yerine Özdemir- 

oğla Osman paşa sadrâzam oimuş ve yine aynı sene içinde Mesih 

paşadan sonra sadaret ikinci defa olarak kendisine verilmiştir. Üçüncü 

Mehmet devrinde de bir sene kadar sadrâzamlığı vardır. Fatma sulta

nın kocasıdır; Bakırköyünde meşhur olan köşkü yaptırmıştır. Şimdi bu 

köşke ( Çavuşbaşı köşkü) adı verilmektedir. Köşk Abdülmecit tarafın

dan Bantçıbaşı Leon efendi ailesine hediye edilmişti; sonra yine millî 

emlâke geçmiştir. Güzeldir, fakat çok haraptır.

Siyavuş paşa Eyüpte camiye giden cadde üzerinde ve Sokollunun 

türbesi karşısmda kendisine bir türbe yaptırmıştır. (Yedi Gün) neşriya

tından olan (îstanbul Abideleri) adındaki esere göre bu türbeyi mimar 

Sinan yapmıştır. Siyavuş paşa 1011 (M. 1602) tarihinde ölerek bu tür

beye gömülmüştür.
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MEHMET PAŞA, CERRAH

çüncü Mehmet sadrâzamlanndandır. Bu padişahı şehzade iken 

sünnet etmiş ve bu hizmete mukabil Yeniçeri ağası olmuştu. 

Ondan sonra sıra ile dördüncü, üçüncü ve ikinci vezirliklere getiril

miştir. 1004 senesinde ordunun zahiresini temin etmiş ve sonra sadaret 

kaymakamı yapılmıştır. Cerrah Mehme paşa 1006 (M. 1597) senesinde 

Hadım Haşan paşadan sonra sadarete getirilmiş ise de hiç bir hizmet 

görememiş ve hastalığından dolayı bir sene içinde azledilerek 1012 

(M. 1603) senesinde ölmüştür. f3ulunduğu semte de adını veren meşhur 

Cerrahpaşa camisini yaptıran budur. Orada müstakil türbede gömüli d ü ı.
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HALİL PAŞA
■ ■

Ü çüncü Mehmet devrinin Derya kaptanlarından ve sadaret kayma- 

kamlanndandır. 1012 (M. 1603) de ikinci vezir iken ölmüştür. 

Atik Ali paşa camisine gömülmüştür.
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M AHM UT PAŞA. ĞÜZELCE

Ü çüncü Mehmdt zamanında üçürcü vezirliği ve daha sonra sadaret 

kaymakamlığı vardır.

1013 (M. 1604) tarihinde ölerek Cerrahpaşa camisine gömülmüştür.
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MEHMET PAŞA, LÂLA

ukarıda üçüncü Mehmet sadrâzamlarından bir Lâla Mehmet paşa 

geçmiştir. Tarihimizde bu isim ile en ziyade bilinen zat şimdi 

bahsettiğimiz Lâla Mehmet paşadır ki birinci Ahmet sadrâzamların- 

dandır. Enderundan çıktıktan sonra Şehzadeler Lâlalığına nasbedildiği 

için bu namı almıştır. Eğri seferinde güzel hizmetleri vardır. Rumeli 

valiliğinde dahi bulunmuştur. Nemçe muharebesinde çok muvaffakiyet 

gösterdiği ve Macarlı Boçka’yı, kendi huzurunda taç giydirerek, 

Osmanlıya tabi bir kıral yaptığı halde İstanbula döndüğü zaman Derviş 

paşanın padişahı aldatması neticesi olarak çok tevbih ve tekdire uğradı. 

Bu Derviş paşa o sırada Ciğalazadenin vefatiyle Bostancıbaşılıktan 

kaptanlığa alınmış ve padişaha pek ziyade hulû! etmiş idi. Lâla Mehmet



paşaya uğradığı tekdirin tesiriyle inme indi ve bir rivayete göre de 

-zehirlenerek öldü : 1015 (M. 1606). Eyüpte büyük Sokoliunın türbesi 

yanına gönnüldü. Bundan sonra sadrâzam Derviş paşa oldu; fakat 

bu adam da huzurda idam edildi. Hattâ birinci Ahmet hançerini 

çekerek idam işine bizzat karıştı. Ondan sonra da sadarete kuyucu 

Murat paşa getirildi .
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AHMET HİRAMİ PAŞA

« •

Ü çüncü Murat devrinin tanınmış bir sadrâzamı olan Siyavuş paşanın 

damadıdır. Ve onun zamanında Yeniçeri ağalığına getirilmiştir. 

Siyavuş paşa azledilince Ahmet paşa da vazifesinden alınmıştır. Vefatı 

1018 (M. 1609) tarihindedir.

Eğrikapı dışında meşhur Savak çeşmesinin karşısında yaptırdığı 

Savak mesçidinin bahçesine gömülmüştür. Bu zat Kâtip Mnslihittin 

mahallesinde kâin bir küçük Bizans kilisesini de mescide çevirmiştir.

( İstanbul Ansiklopedisi) nin 9 uncu fasikülünde gördüğümüz Semavi 

Eyice imzalı bir makale bize bu eser hakkında çok özlü ve kıymetli 

malûmat vermekte ve binanın nasıl harap ve perişan bir halde bulun

duğunu da anlatmaktadır.
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CAFER PAŞA. DAMAT

Ü çüncü Murat devri kubbe vezirlerindundir. Mısır valiliğine de 

tâyin edilmiş ve bundan sonra kendisine Ayşe Sultan tezvicedi- 

lerek Sadaret kaymakamlığına da getirilmiştir. Mühim icraatı yoktur.

1018 (M. 1609) senesinde ölerek Eyübe gömülmüşlür.
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MUSTAFA PAŞA, DESTARÎ

B irinci Ahmedin Sadaret kaynjakamlanndandır. Mirahorluktan 

yetişmiş, vezir ve padişah damadı olduktan sonra kubbe vezirli

ğinde de bulunmuştur.

1019 (M . 1610) tarihinde ölerek Şehzade caniisindeki türbesine 

gömülmüştür. Zev.ce&i Ayşe Sultan da orada gömülüdür.



MURAT PAŞA, KUYUCU

B irinci Ahmedin meşhur Sadrâzamıdır. Derviş paşanın Padişah 

huzurunda idamından sonra sadarete getirilmiştir. Silâhtar Mah

mut ağ-a yetiştirmesidir. Mısırda Vali kethüdalığı, Yemende Sinan paşa 

yanında hizmetleri, birçok valilikleri vardır. Eğri seferinde bulunmuş 

ve Macar ordusuna muvaffakiyetle serdarlık etmiştir.

Tarih Kuyucu Murat paşanın çok mühim iki işini kaydeder :

1) 1001 (M. 1592) senesinde, yani Üçüncü Murat zamanmda Bosna 

beylerbeyi Haşan Beyin Macaristana akını ve şehidedilmesi üzerine 

Koca Sinan Paşanın Ferhat paşayı kıskanması yüzünden, devletin 

durumu müsait olmadığfi halde, Nemçeye açtırdığı muharebeyi Koca 

Sinan paşa Zidvetorok muahedesile sona erdirmiştir. Muharebe için 

zaten kesin bir sebep yoktu. Şeyhislâm Sadeddin Efendi savaşm 

önüne geçmek istediğ-i halde muvaffak olamamış idi. On beş senedenberi 

bir sonuca varmadan devam eden bu harbi Murat paşa bitirmek ve iç 

karşılıkların hakkından gelmek istedi, iki taraf murahhasları Estergon 

ile Komran arasında ve Tuna üzerinde Zidvetorok nam mahalde kayık 

içinde toplandılar; muahedeyi akdettiler ( H. 1015, M. 1606 ). Bizim 

murahhaslarımız Budin mirimiranı Ali paşa ile Budin kadısı Habil 

Efendi idi. Bu muahede ile mülk bakımından birşey kaybedilmedi; 

fakat o güne kadar Nemçelinin vermekte olduğu otuz bin altın vergi 

bundan böyle miktarı evvelden tesbit edilmiyen ve belli olmıyan bir 

hediye haline sokuldu. Bu itibarla Zidvetorok muahedesi, Osmanlı 

devletinin duraklama devrinin bir başlangıcıdır, denebilir.

2) Murat paşa bundan sonra serbest kaldı ve Celâlileıi temizlemek 

fırsatını buldu. Şark ordusu bakımsızlıktan perişan bir hale gelmişti; 

ümera maiyetlerinde levent, sekban, saruca namlarile bir takım başı

bozuk askerler beslemek zorunda kalıyorlardı. Bunlar bilâhara isyan ile 

Celâlî oluyorlardı. Murat paşa bir çok yerlerde kuyular kazdırarak 

bunları diri diri gömmekle yoketti. Kendisine verilen Kuyucu lâkabı 

bundandır. Bu suretle yokedilen Celâliler yüz bini bulmuştur.

Murat paşa bundan sonra (rana girip haddini bildirmek isterken 

yolda öldü: 1020 (M, 1611). Na’şı îstanbula getirilerek Şehzadebaşında 

Veznecilerde Camcı Ali camisi karşısında medresesi yanındaki türbeye 

gömüldü. Orada sebili de vardır; fakat hepsi harap bir haldedir. Bütün 

bu işleri 80 yaşına yakın bir sinde yapan Murat paşa enerjinin hakiki 

bir timsalidir.

NOT — Geçen sene bir bayram günü Murat paşa medresesi önün

den geçerken içerden gelen davul ve zurna seslerine merak ettim; 

kapıdan baktım: pehlivan güreşiyordu. Burası Evkafın mıdır, Belediyç-
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nin midir ? Bilmiyorum. Yâni bir i<aç para kira için bu hürmetsizliğ-i 

hang'i dairenin yaptığını kestiremedim. Fakat bu daire namına milleti

min mâneviyatı ve Murat paşanın ruhu önünde çok utandım.
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NASUH PAŞA

B irinci Ahmet zamanında Kuyucu Murat paşaya halef olan sadrâ

zamdır. Bu zat Tebriz, Revan ve Şirvanı bırakmak ve buralar

dan yalnız vergi almak üzere İranlılaria sulh yapmıştır. Bu sırada İncili 

Çavuş İranda sefirimizdi. Sadaretinden evvel Uzun Haşanın tenkiline 

memur olmuşsa da Bolvadinde yenilmiştir. 1020 (M. 1614) senesinde 

sadarete gelmiş olan Natiuh paşanın birde Belediye işi vardır : Istan- 

buldaki bütün köpekleri toplatıp Üsküdar tarafına yollatmıştır. 1023 

(M. 1614) senesinde idam olunmuş, Tersane arkasında Canfeza zaviye

sinde sed üzerine ve Makbul İbrahim paşanın mezarının yanına 

gömülmüştür.
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AHMET PAŞA, EKMEKÇİOĞLU

Birinci Ahmet devrinin sadaret kaymakamlanndandır. Daha evvel 

vezaretle Başdefterdarlığa getirilmiştir; bir çok valiliklerde bulun

muştur. 1026 (M. 1617) senesinde sadrâzam yapılmadığından müteessir 

olarak ölmüş ve Şehzadebaştnda yaptırmış olduğu medreseye gömül

müştür. Sicilli O sm an î: Çok yalancı oluşu sadaretten mahrumiyetine 

sebebiyet vermiştir; diyor. Vefatında bin yük akçesi çıkmıştır.
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ALİ PAŞA, GÜZELCE

G
enç Osmanın sadıâzamlarındandır. Kendisine Çelebi A li paşa dahi 

denir. Istanköylüdür. 1026 tarihinde, yani Genç Osman zamanında 

Derya kaptanıydı. Bu vazifede büyük muvafîakiyeti vardıt. Zaptettiği 

altı kalyonu İstanbula getirdi ve padişaha, omuzlarında kuruş, yani 

riyal ile dolu birer Kese taşıyan 200 esir takdim etti. O  sıradâ sadrâzam 

olan öküz  Mehmet paşa bu hali çekemedi: bu ahnan gemiler kendi

leriyle muahedemiz olan Françe ve Venedik gemileridir diye îtiraz 

etti. Bu hal kendisinin azline sebebiyet verdi ve Halebe sürüldü. (Öküz 

Mehmet paşa Halepte ölmüştür ve orada şeyh Bekir zaviyesindeki türbede 

medfundur.) Yerine Güzelce Ali paşa sadrâzam oldu. Ali paşa padişahla 

beraber Hotin seferine çıkmakta iken mesane hastalığından öldü. 1030 

(M. 1620). Beşiktaşta Yahya efendi türbesi yakınındaki kâgir türbeye 

gömülmüştür,
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HAŞAN PAŞA, OHRİLİ

kinci Osman zamanında Güzelce Ali paşanın vefalı üzerine bu zat 

Bostancıbnşılıktan Sadrazamlığa getirilmiştir. Daha evvel Yeniçeri 

sğalığı, Rumeli beylerbeyliği ve dördüncü vezirliği vardır. Lehlilerle 

vuku bulan muharebeden sonrfl azledilerek Sadarete Dilâver paşa 

hasbolunmuştur. Genç Osman vakasına tekaddüm eden isyanda Dilâver 

paşa zorbalar tarafından boğulunca, Padişah Haşan paşayı tekrar 

Sadrâzam yapmıştır. Tâyininin ertesi günü Padişahla beraber Ağa 

kapısına gidince, orada Yeniçeriler tarafından parçalanmıştır : 1031 

(M. 1621). Bnnun üzerine bu âsilerin talebile Sadrâzam olan Kara 

Davut paşa, Padişah Genç Osmanı bir çarşı arabasiyle Yedikuleye 

götürmüş ve âsiıer orada da Padişahı boğmuşlardır. Beşiktaş Mevlevi- 

hanesini yaptıran bu Ohrili Haşan paşadır. Na’şi Beşiktaşta Yahya 

efendi türbesi yanında gömülüdür.
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İBR A H İM  PAŞA, SOKOLLU

B üyük Sokullunun Ismihan Sultandan olan oğludur. Kapıcıbaşı, 

beylerbeyi, Diyarbekir valisi, Bosna valisi olmuş ve 1031 (M. 1621) 

senesinde vefat ederek babasının Eyüpteki türbesine gömülmüştür.
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MUSTAFA PAŞA, LEFKELİ

irinci Mustafa devri Sadrâzamlarındandır. Padişahın dadısının 

kocasıydı. Merre Hüseyin paşanın azlinden sonra Sadrâzam 

olmuştur. Hadikatül-Cevami’in beyanına göre, (Fartı hamakat ve tamai 

ham ile bednam) olduğu, yani çok aptallık ve boş yere aç gözlülükle 

adı kötüye çıktığı için üç ay sonra azledildi. Izmitte otururken 1031 

(M. 1621) tarihinde vefat etti. Na’şi îstanbula getirilerek Atikaii paşa 

camisi avlusuna gömüldü.
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DAVUT PAŞA, KARA

Bu paşa Birinci Mustafa tarafından ikinci saltanatında, sadrâzam 

yapılıp on altıncı padişah Genç Osmanı yeniçerilere öldürten 

zalimdir. Daha evvel Rumeli valiliği ve birkaç gün de kaptanlığı vardır,
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fakat hiçbir muvaffakiyeti yoktur. Birinci Mustafa zamanında asker 

taifesi çok yüzsüzlenmişti. Genç padişahı öldürdükleri için kendilerine 

lânet de ediliyordu. Onlar da sadrâzam Kara Davut Paşaya müracaatla: 

(B iz  Sultan Osmanı sana emanet vermiştik., niçin katlo lundu?) diye 

tekrar isyan ettiler. Sultan Osmanın katlinden 28 g-ün sonra Davut 

paşa azlolundu; kaçarak Eyüp civarında bir köy ahırında saklandı; 

orada yakalandı; Divanı hümayuna getirildi. Askerlerden k im is i: 

« Ö ld ür l», kimisi: «K ıym a!» diye bağırmağa başladılar ve taraftarları 

onu cellâdın elinden kurtararak yalın ayak ve başı kabak bir hamal 

beyg-irile Yeniçeri odalarının ortasında bulunan ve bu münasebetle 

Orta Mesçit denen mesçide getirdiler. Fakat hain sadrâzam, Bevvaplar 

kethüdası Ahmet ağanın tedbiriyle ve tesadüfen Sultan Osmanı götür

müş olan arabayla Yedikuleye götürülerek orada Genç O iinanın 

boğduruldağu odada boğduruldu. 1032 (M. 1622). Hadikatül-Vüzera: 

(Alkemi nihat haini betnejat) idi diyor.

Osmanh tarihinde ilk defa hükümdar katline sebep olan bu Kara 

Davut paşadır. Kendisi Murat paşa camisinin şadırvanını yaptırmiştı. 

Na’şı da bu cami avlusuna gömüldü.

Kara Davut paşadan sonra .sadarete Merre Hüseyin paşa gelmiştir.
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ALİ PAŞA, KEMANKEŞ

Birinci Mustafa sadrazamlarındandır ve bu deli padişahı hal’eden 

vezirdir. Kendisine Kara Ali paşa dahi denir. 1632 de idam olunan 

Merre Hüseyin paşanın yerine sadrâzam olmuştur. Daha evvel Diyar

bakır, Bağdat valiliklerinde bnlunmuş ve dördüncü vezirlik de etmiştir. 

Dördüncü Murat padişah olduğu vakit bu zat sadrâzamdı. 1033 (M. 

1623) de o da idam edilmiştir. A tik Ali paşa camisinde zaviyede 

medfundur,
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MEHMET PAŞA, ÇERKEZ

P\ ördüncü Murat sadrâzamlanndandır. Daha evvel silâhtarlığı ve 

^  Şam Valiliği vardır. Abaza Mehmet paşayı Kayseri yanında ilk 

defa tedibeden ve isyanı bastıran bu zattır. 1034 (M. 1624) senesinde 

Tokatta ölmüşse de na’şı İstanbula gitirilerek İkinci Bayezit camisi 

harimine gömülmüştür.
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MEHMET PAŞA, G Ü R C Ü

B irinci Musisfa devri sadrâzamlanndandır. Genç Osmanın intikamını 

almağa gayret etmiş, fakat Merre Hüseyin paşanın yeniçerileri
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teşvik etmesi ve bunların talebi üzerine azlolurmuştur. Dördürcü Murat 

dev.inde de sadaret kaymakamlığı vardır. 1035 (M. 1625) tarihinde 

Recep paşa tarafından boğdurulmuşlur. Eyüpte Semiz Ali paşanın 

kabrinin yanına g-ömülmiiştür.

Dördüncü Mehmet zamanında sadrâzam olan bir Gürcü Mehmet paşa 

daha vardır ki Tamişvar’a nefyedilerek oıada ölmüştür.
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MEHMET PAŞA, HADİM

I kinci Osman sadrâzamlarındandır. Daha evvel Mısırda vali bulunmuş

• ve muvaffakiyet g-östermiştir. Dördüncü Murat zamanında da ikinci 

vezirliği ve sadaret kaymakamlığı vardır, öksüzce camisini inşa ettiren 

zattır. 1035 senesinds vefat ederek Eyüpte Semiz Ali paşanın kabri 

yanına gömülmüştür.
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BAKİ PAŞA

kinci Osman zamanınnda vezir ve başdelterdar (yâni Maliye Nazırı) 

olmuştur.

1036 (M. 1626) senesinde Ordu Tokatta iken ölmüştür. Na’şı İstan- 

bula getirilerek Merkezefendi civarındaki darülkurasına g-ömülmüştür.
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EBUBEKİR PAŞA

ördüncü Murat zamanının sadrâzam kaymakamlaı ındandır. Daha 

evvel defterdarlıkta bulunmuş, sikkeyi ıslah etmiştir.

1039 (M. 1629) tarihinde idam edilerek başı Topkapıya g-ömülmüşlür.

-  31 _
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HALİL PAŞA, KAYSERİLİ

B irinci Ahmet zamanında Derya kaptanı ve sonra Sadrâzam olmuş

tur. ilk kaptanlığında Kıbrıs civarındaki muharebelerde ( Kara 

Cehennem ) namını alarak çok muvaffakiyet g-östermiş, İkinci kaptanlı

ğında Malta adasını yağma etmiş, Arap eşkıya reislerinden (Sefer Dayı) yı 

öldürmüş ve bunun üzerine Sadrâzam yapılmıştır. Daha sonra İran 

seferine gitmişse de bu muharebede mağlûboimuştur. Birinci Ahmedin 

vefatında Sadrazam bu zattı. İran hezimeti üzerii.e azlolundu. Üsküdar-



da tekkesi ve camisi olan Şeyh Mahmut Hüdaî efendinin dervişiydi. 

Kendisi de o civarda ( Kapıcı tekkesi) denmekle maruf bir tekke 

yaptırmıştı. IVÎâzuiiyetinde Hüdaî efendi dergâhında vakit geçirirdi. 

1036 senesinde, yani Dördüncü Murat zamanında tekrar Sadarete 

getirildi ve Şark seferine çıktı; daha sonra âi^î Abaza paşayı tenkil 

için Erzuruma gitti. Kış çok şiddetliydi; hiçbir şeye mnvaffak olamadı 

ve Tokada döndü. Istanbula geldiği zaman, bu muvaffakiyetsizliğinden 

dolayı azledildi ve 1040 ( M. 1630 ) tarihinde eceliyle öldü. Üsküdar, 

Hüdaî camisinde müstakil türbede medfundur. Kendi türbesi yanında 

ve ayrı bir türbede oğlu Mahmut Bey gömülüdür.

Bu Halil paşanın Fatih civarında kendi ismile yâdolunan bir camisi 

vardır. Bu caminin karşısında da maktul Şeyhislâ n Seyit Feyzullah 

Efendinin meşhur medresesi, mektebi ve kütüphanesi bulunmaktadır.

_  32  _
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AHMET PAŞA, HAFIZ

Üçüncü Mehmet vezirlerinden ve dördüncü Murat sadrâ7amların- 

dandır. Hayatı epey heyecanlı geçen bu vezirin Eflâk beyi âsi 

Mihal tarafından aldatılışı, tarihimizde oldukça mühim bir hadisedir : 

Hafız Ahmet paşa Bosna valisi iken Tuna yalıları muhafazasına da 

memur edilmişti. Kendisi Niğboluya gittiği zaman Mihal beyin bir 

adamı gelip affını talebetti ve âsinin hürmetlerini sunmağa geleceğini 

söyledi. Hafız Ahmet paşa, otağını süsleyip Mihal beyin gelmesini 

beklerken, arka taraftan üzerleri al çuha örtülü bir takım arabalar 

çıktı. Ahmet paşa, Mihalın adamına bu arabaların ne olduğunu sordu; 

hediye arabaları olduğu cevabını aldı. Halbuki bunlar top arabaları idi 

ve Mihal Hafız paşaya hücum ediyordu. Askerlerimiz arasında kanşıkhk 

oldu; Hafız paşa kaçmak zorunda kaldı. Daha sonra sadaret kaymakamı 

olduğu zaman âsi Mihal hudutta bulunan sadrâzam İbrahim paşaya 

Dimo namındaki adamiyle bir ariza yollıyarak Erdelistanın Eflâk’la 

beraber kendisine tevcihini istedi ve İtaatini bildirdi. Sadrâzam Dimoyu 

ariza ile Istanbula yolladı. D imo Niğboluda Hafız Ahmet paşayı aldatan 

adamdı. Hafız Ahmet paşe bu adamı hemen idam ettirdi ve bu hal 

kendisinin de kaymakamlıktan azlini mucip oldu. Hafjz Ahmet paşanın 

sadaret kaymakamlığina nasbi da bir hâdise neticesi olmuştu ; Üçüncü 

Mehmedin annesi Safiye kadın her taraftan rüşvet alıyordu. Kera 

namında bir Yahudi karısı bir yolunu bulup padişah sarayına girmiş 

ve Validenin rüşvet vasıtası olmuştu. Sipah tayfası bundan şikâyet için 

o sırada sadaret kaymakamı olan Halil paşanın sarayına toplandılar. 

Sorguya çekilmek için or<ıya celbolunan kadını parçaladılar. Falil paşa
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bu işin tahrikçisi sayıldı ve Valideyi memnun etmek için azlolunduj 

Hafız Ahmet paşa kaymakamiiğ-a getirildi.

Hafız Ahmet paşa, dördüncü Murat zamanmda, biri Çerke2 Mehmet 

paşadan ve dig-eri Hüsrev paşadan sonra iki defa sadrazam oldu, 

İkinci sadaretinde kaymakam Reccp paşa tahrikiyle zorbalar isyan 

eltiler; padişahı ayak divanına çıkardılar ve Hafız Ahmet paşayı gözü 

önünde parçaladılar: 1041 (M . 1631). Hafız Ahmet paşa Fatihte 

Karaman’da Hafız paşa camisindeki sebile gömülmüştür.
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RECEP PAŞA

D ördüncü Murat zamanında Hafız Ahmet paşanın katli üzerine 

sadrâzam olmuştur. Sadaretinden evvel İkinci Osman zamanında 

Kaptan Halil paşa Akdeniz seferine çıkınca ona vekâlet etmiş, sonra 

da sadaret kaymakamı yapılmıştır. O  kaymakam iken Hafız Ahmel 

paşa da sadrâzam bulunuyordu. Recep paşanın taiırikiyle yeniçeriler 

isyan etti. Henüz çok genç olan padişahı ayak divanına çıkardılar ve 

Hafız Ahmet ptşayı — bu znla ait olan notta da yazdığımız gibi -- 

gözü önünde parçaladılar. Recep paşa sadarete geçti. Fakat bu hâdi* 

.seden bir müddet sonra Dördüncü Murat bülün şiddet ve kuvvetiyle 

idareyi eline aldı. Zemini hazırlayınca, bir gün Recep paşayı karşısına 

çağırttı. Asiler padişahı ayak divanına çıkartlıklan zaman Recep paşa, 

kendisine :

— Padişahım abdestin varmı?

Diye sormuştu. Şehidedileceğini ima eden bu sez padişaha çok 

dokunmuştu. Onun için Recep paşayı huzuruna çağırınca o da topal 

olan vezire sordu :

Topal zorbabaşî, abdestin varm ı?

Recep paşa bu suretle aynı sene içinde (H. 104İ, M. 1631) ve Hafız 

paşanın kailinden bir kaç ay sonra idam edildi; Osküdarda Doğancı

larda Süleyman paşa cami.si avlusuna gömüldü.
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HÜSREV PAŞA

ördüncü Murat sadrâzamlarındandır. Daha evvel siiâhlarlığı. Ye* 

niçeri ağalığı ve ikinci kubbe vezirliği vardır. Osnıanlı tarihiı de 

Abaza paşa isyanını bastırmakla şöhret atmıştır. Daha sona  İran sefe

rine çıkmış, bir takım uzun, kanlı ve fakat neticesiz muharebelere gi

rişerek Tokata gelmiş ve 1041 (M. 1631) tarihinde burada idam olun

muştur. Kesik başı Istanbula getirilerek gömülmüştür.
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İBRAHİM PAŞA, DEFTERDAR

ördüncü Murat zamanı defterdarlarından (Maliye Nazın) dır. 
Kamusülalâmın beyanına göre  Murat paşanın tezviratiyle 1042 

(VI. 1632) de ihtilasına hükmolunarak emvali müsadere ve kendi.>îi hapis 
ve mahpesinde gizlice idam olunmuştur.

Eyüpte îdrisi Bitlisi’nin zevcesi Zeynep hatun mescidi yanma gömiil- 
miiştüi'.
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MEHMET PAŞA, ABAZA
ayatı maceralarla dolu bir vezirdir. İkinci Osmanın idamını 
vesile ederek Erzurum valisi iken isyan elti ve isyan dairesini 

çok genişletti. Üzerine yürüyen Sadrâzam Hüsrev paşadan canına 
dokunulmıyacağına dair söz aldıktan sonra teslim oldu. Güzelliği 
sayesinde dördüncü Muradın nedimi ve içki âlemleri arkadaşı oldu. 
Nihayet Rumlarla Ermeniler ara.sında çıkan bir paskalya günü mesele
sinde Ermenilerden rüşvet aldığı için kendisinden zaten emin olmıyan 
Padişahın emriyle idam olundu ve Kuyucu Murat paşa türbesine 
gömüldü. 1044 (M. 1634). İstanbul Ansiklopedisinin birinci fasîkülimde 
bvı adamın hayatı hakkında çok etraflı malûmat vardır.

_ 34 -
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BAYRAM PAŞA

ördüncii Muradın Sadrâzamlarındandır ve tabanı yassı Mehmet 
paşadan sonra Sadrâzam olmuştu.r. Nef’iyi idam ettiren zattır. 

İran seferine giderken yolda ölmüştür. Istanbulda Haseki Sullan camisi 
civarında Bayram paşa tekkesi mescidi vardır ki bu zatın eseridir. Nâ’şı 
İstanbula getirilerek mescidin yanındaki türbeye gömülmüştür. Türbenin 
yanında yine Bayram paşanın yaptırmış olduğu bir .sebil vardır. 
Ölümüne şu beyit tarihtir ;

Eyledi Bayram paşa ad’nı alâyi makam 1048
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İNCİLİ ÇAVUŞ

icilli Osmaniye göre adı Mehmet veyahut Mustafa idi. Divanıhü-Smayun emektarlarından güldürücü, güzel konuşan bir adam olmakla 
Padişahlara nedimlik etmiştir, Bir aralık sefaretle Irana gönderilmiştir.



Bundan sonra yine dördüncü Muradın nedimi ve musahibi olmuştur.
O  devirde Istanbulda ölmüş, Sultanahmette Firuzağa camisi avlusuna 
gömülmüştür.
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PİYALE PAŞA. UZUN

D eli İbrahim devrinde Derya kaptanı idi. Sadrâzam Sultanzade 
Mehınet paşanın düşmanlığı tesiriyle ve Tunustan mal almak töh

metiyle 1052 (M. V642) senesinde idam ohınmnştur. İstanbulda Zincirli- 
kuyuda yaptırmış olduğu mektep avlusunda gömülüdür.
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MUSTAFA PAŞA, KEMANKEŞ

S ultan İbrahimin Sadrâzamlarından<'ır. Bağdat fethinde büyük 
muvaffakiyeti vardır. O-smanlı tarihinin yaman vezirlerindendir. 

Tarihlerin beyanına gföre Sadrâzam bir gün divanı hümayunda iş 
görmekte iken müzakereyi kafes arkasından dinlemekte olan Padişah 
kendisini çağırtıp:

— Kethüda kadın için enırelliğim odun hâlâ verilmemiş, sebebi 
nedir ?

Dedikte, Mustafa paşa :
— Bana makamı saltanatın mühim işlerinden ve serhaddalı hakaniye 

ahvalinden sormayüp de bu niisillu iltizamı malâyülzem iş sual buyur
manız ve bunun için divanı hümayundan celbeyiemeniz garip ve şanı 
saltanatınıza naçizpandır! demiştir.

Deli İbrahim tahta çıktığı zaman zaten sadrâzam olan bu müthiş 
adamdan çok korkardı. Fakat sonra etrafını alan entrikacılar güruhu
nun — ki başlarında Cinci Hoca bulunuyordu — tesiriyle cesaretini 
arttırdı ve nihayet bu yaman adamı 1053 (M. IG-IS) tarihinde idam 
ettirdi ve na’şını sokaklarda süıüklelti. Esefe şayandır ki ıMustafa pBşa 
idamı ânında kendisinden beklenen melaneti gösterememiş, kaçmış bir 
ot yığını içinde saklanarak yakalanmış ve âciz bir adam gibi ölmüştür. 
Divanyolundaki medresesi yanında müstakil türbede gön ülüdüt. Gala- 
tada yeraltı camisi yanındaki fevkanî (Kem.^nkeş camisi) ni yaptnan da 
kendisidir.
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MEHMET PAŞA, SULTANZADE

S Sultan İbrahimin Kemankeş mustafa paşayı idam ettirdikten sonra 
sadarete getirdiği zattır. Mehmet peçayı sultan genç Osmani Hotîn 

seferine giderken kapıcıbaşı yapmıştı. Annesi sultan idi; kendişi de çok
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güzel ve yakışıklı olduğ^u için kapıcıbaşı olduklan sonra (Civan kapıcı- 
haşı) Hiye yâdolunmıışUır. Sadaretinden evvel Mısır valiliği ve kubbe 
vezirliği de vardır. 1051 (M. 1641) senesinde Azakın kıırtanlmasına 
memur edilmiştir. Burada düşman korkarak hiç muharebe vermeden 
kaçtığından Mclımel paşa pek kolay bir nıuvaffakiyel kazanmıştır. 
Sadrâzam Mustafa paşa bu hali isfiıkap ile tevkifini emretti; fakat 
suUanzade Istanbula gelebildi. Zahiren ikram ve hakikalte siirg'ün ola
rak Şam valiliğine gönderildi. Bu sırada Cinci i-.'oca nüfuzunun son 
haddine varmıştı; onun tesiriyle Mustafa paşa idam olundu ve sadaret 
Sultanzade Mehmet paşaya verildi (H. 1054 - M. 1641). Sultanzade 
hem mevkiini korumak ve hem de Cinci Hoca ile iyi geçinmek için 
padişahın her türlü deliliklerini hoş gördü ve bunları teşvik etti. Fakat 
kendisi de defterdar Salih paşanın tezviriyle 1055 senesinde azloluna- 
rak hâlâ sürmekte olan Girit harbine kumandan gönderildi. Halbuki 
Sultanzade denizi ve bilhassa deniz harbini hiç sevmezdi; çok mütees
sir oldu. Ciride varır varmaz hummaya tutularak öldü (H. 1056 - M. 
1646.) Henüz kırk yaşında idi. Na’şı Istanbula getirilerek Üsküdnrda 
Hüdai Mahmut efendi tekkesi haziresine gömüldü.

Hadikatül * vüzera : Ayyaş, ınüdahin ve kallâş bir veziri sütude maaş 
idi, diyor.
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YUSÖF PAŞA, SİLÂHTAR 

ultan İorahim zamanmda açılan Girit harbinde Hanya gibi metin
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Sbir kaleyi elli beş gün zarfında büyük bir gayret ve cesaretle, 
zannolunduğu kadar telefat dahi vermeyerek, zapt ve teshir etmiştir. 
Kendisine gazi Yusuf paşa dahi denir. Istanbula gelince evvelâ izaz ve 
ikram edilmiş, damat da yapılmış ise de. deli padişah o senenin kışı 
esnasında gidip Kandiyeyi de almasını emretmesiyle (Bahara kadar 
hazırlanayım; kış geçsin. Şimdi denizde iş görülemez) dediği cihetle 
hemen boğdurulmuş ve Üskükarda Selimiye tekyesi krşısına gömül
müştür (H. 1056 — M. 1646).
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SALİH PAŞA, DEFTERDAR

S ultan îbrahimin üçüncü sadrâzamıdır. Yeniçeri ağalığı ettikten sonra 
kubbe veziri, defterdar olmuş ve 1055 (M. 1645) senesinde sultan

zade Mehmet paşa yerine sadarete getirilmiştir. Istanbulda Unkapanında 
(îbni medaris) camisi Paşmakçı zade Hüsameddini Tokadînin eseri 
olduğu halde, Salih paşa bu caminin yanına bir çeşme yaptırdığı için 
mabet (Salih paşa camisi) adını almıştır.



Salih paşa çok acınacak bir surette idam olunmuştu) : Padişah 
iıakikaten hasta ve deli olduğ^u için g'ündüzleıi şehirde tahin evan ile, 
geceleri de sarayda m eşalelerle dolaşır dururdu ve nerede bir hoca 
vc papas bulunduğunu işitirse kendini okutmağa giderdi; çabuk 
gitmek istediği için de Istanbulun, bilhassa o zaman çok dar olan, 
sokaklarında arabalarm dolaşmasmı yasak etmişti. 1057 senesi şabanı
nın on birinci g-ünü yine okunmak maksadiyle Davulpaşa semtinde 
oturan bir hocanın evine giderken yolda karşısına bir otluk arabası 
çıktığı için hiddetlendi vc bunu sadrâzamın kendisine verilen emri 
dinlemediğine hamletti. Biçareyi acele hocanın evine çağırtarak kuyü 
ipi ile boğdurdu.

Hadikatül-vüzera ; (Salih paşanın nâ’şı Üsküdara nakil vc nıekabiri 
müslimine defnolundu) diyor.
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AHMET PAŞA, HEZARPARE

D eli ibrahimin sadrâzamıdır. Salih paşadan soma .sadrâzam olımış 
ve padişahın deliliğinden istifade eden sefijler ve reziller arasına 

girmiştir. Bu gibiler geceleri padişaha masal söylemek için saraya 
giren Şekerpare ve Voyvada kızı gibi mekkârelere intisabediyorlar ve 
bunlara para vererek liyakatleri olmıyan mansıplara geçiyorlardı. Rüş
vet pazarı misli görülmemiş ve duyulmamış bir dereceye varmıştı. Bu 
pazarın başında sadrâzam bulunuyordu. Devlet mansıpları açık rüşvetle 
veriliyor ve pazarlık olunan para sabit bir hak gibi tahsil olunuyordu. 
Bu günler Osmanlı tarihinin şüphesiz en çirkin bir devrini teşkil eder. 
Halbuki bu sırada hem Ciiritte, hem de Bosnada muharebe vardı ve 
Boğaz Venedikliler tarafından kapatılmıştı. Gene bu sııada padişah 
Şam valiliğini kadınlardan birine vererek vilâyeti müsellim ile idare 
ettirmek istedi. Kendisinin icatkerdesi olan ve Kapaniça adı verilen 
murassa düğmeli samur kürklerden birer tane kendisine hediye edilme
sini bilcümle vüzera, sudur ve ümeraya emretti; bir gözdesi için tahsis 
ettiği sarayı gene samur kürklerle döşeltmeğe kalktı. Bu garip hare
ketler karşısında 1058 Recebinin 7 inci günü başta Şeyhülislâm Abdür- 
rahim Efendi olduğu halde, bir takım ulema, asker, rüesa ve devlet 
erkânı Fatih camisinde toplandılar. Zâhiren sadrâzamm değişmesine vc 
hakikatte padişahın hal’ine karar veıdiler. Bu içtima, Osmanlı tarihinde 
mi.çline az rastlanan bir halk hareketi sayılabilir. Huru duyan sadrâzam 
kaçtı; Sofu Mehmet paşa sadrâzam oldu. Kaçan Ahmet paşa, ehibba- 
suidan Bayram ağanın evinde saklandı.; fakat, Ahmet paşanın lûtfuru 
görmüş olan bu — eski kitapların tâbiriyle nemek beharam, p a ş a 
nın kendi evinde olduğunu yeni sadrâzama bildirdi. Ahmet paşa yaka-
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landı, Sofu Mehmet paşanın evinin ahırında boğduruldu ve cesedi At- 
-meydanına getirildi. Çok şişmandı; yağlan vecai mefasîle (yâni rom a
tizmaya) devadır diyerek vücudu bir lakım eclâf tarafından parça par
ça edildi ve satıldı. Kendisine, bu suretle ölümünden sonra (Hezarpare) 
lâkabı takılmıştır. Vücudunun kalan parçalan eibellc  bir tarafa gömül
müştür. Fakat nereye gömüldüğ'ü bulunamadı.

llezarparenin RumeJihisannda yalısı vardı. Balta limanında bir çeşme 
yaptırdığını ve oradaki dul ağaçlarını bu zatın diktirdiğini Sicilli 
Osmnî yazıyor.

8 7

AHMET PAŞA, TORHUNCU

ördüncü Mehmet devrinde, bunak bir zat olan Gürcü Mehmet 
paşadan sonra sadarete g-elirilmiştir. İsrafın önüne geçmek isliyen 

aklı başında bir vezirdi. İlk defa bir bütçe yapmak teşebbüsünde 
bulunaıj sadrâzam bu zattır. Bu harekeli ve ciddiyeti saraydakilerin 
hoşuna gitmedi, 1063 (M- 1652) senesinde bir gün Tersanede Derya 
kaptanı Derviş Mehmet paşa ile beraber donanma işlcrîle meşgul iken 
saraya davetle has bahçeye oturtuldu. Darüssaade ağası mührü 
hümayunu kendisinden alarak onu bostancılara teslim etti : Boğdular.

Hadikatül-vüzera na’şının Üsküdara defnolunduğunu yazıyor.
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DERVİŞ PAŞA

kerviş Mehmet paşa dahi tesmiye edildiği vardır. Dördüncü Mehmet 
zamanında Torhuncu Ahmet paşanın idamı üzerine sadrâzam 

olmuştur. Tabanıyassı Mehn.et paşa kelhüdalığından yetişerek vezirler 
silkine girmiş ve birçok valiliklerde bulunmuştur.

Derviş paşa çok zengindi: fakat hırsızlıkla değil, güzel idare ve 
tedbiriyle para toplamıştı. Hadikatül-vüzera diyor ki :

«Kalilülmehasin, tavilülşevarip, dârat ve ihtima râgıp, etvar leven- 
dane, meşrebi rindane, letaif ve mizaha mail, makule kail, distarı sipah 
çavuşlarına müşabih idi.» Bugünkü tâbirle emsalsiz bir (portre) sayılmak 
lâzımgelen bu cümleyi şöyle çevirebiliriz : «iyiliği kısa, bıyığı uzun, 
debdebeden hoşlanan, tavırları se ıbesçe , ahlâkı dervişçe, şaka etmeyi 
seven, doğruya inanan, sarığı sipah çavuşlarının sarığına benziyen 
acayip kılıklı bir vezirdi.»

Derviş paşa 1064 (M. 1653) senesinde eceliyle ölmüştür. Atik Ali 
paşa camisi avlusunda gömülüdür. Vefatında on bin yük kese altını 
çıkmıştır. Tarihler bu zata, Birinci Ahmet tarafından idam edilen



sadrâzam Derviş paşaya nispetle ikinci Derviş paşa dahi derler, t-irinci 
Derviş paşanın nereye gömülü olduğu bulunamadı.
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MUSTAFA PAŞA, İBŞİR

jördüncü Mehmel devlinde vc Derviş paşadan sonra Halep valiliğin' 
den sadarete gelirilmişUr. İlk valiliği Budindedir; sonra Şama 

gönderilmiştir. Şamda Dür/ü isyanını bastırmağa muvaffak olamadı : 
Haiebe tayin olundu. Burada isyankâr hareketlere başladı ve be .5 
sencdcnbcri Sivas taraflarında şekavetle  bulunan Abaza Haşan ağaya 
yardımlarda bulundu. Zorba, cahil ve gaddardı; fakat bu haller sadarete 
getirilmesine mâni olamadı; Ahmet Refiğin dediği gibi şakiden sadrâzam 
yapıldı. Mustafa paşa, sadrâzam tayin edilmesine rağmen dört ay kadar 
İstanbuia gelmedi ve nihayet başına topladığı eşkıya güruhile öyle bir 
geliş geldi ki herkesii .şaşırttı.

Hadikatül - vûzera bu gelişi « Misli nadide alayı ibretnümayı 
hayrelentüma ile İstanbul hışmına dahil oldu » cümlesile tasvir ediyor. 
Kendisine Ayşe Sultan da tezvicedüdi. tbşir, beraberinde getirdiği 
eşkıyayı memnun edemedi. Kendi avenesinden Kürt Mehmel, Kaptan 
Murat paşa ile birleşti, İbşiri katlettiler. ( H. 1065 M. 1 6 5 4 )  . Cesedi 
Divanyolunda Kemankeş Mustafa paşa türbesi yanına gömüldü. Edep 
vc terbiye olmak üzere diz çökmekten başka bir şey bilmezmiş.

39■ -
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MUSTAFA PAŞA, SURNAZEN

ördüncü Mehmet Sadrazamlarındandır. Çok feci ve karışık bir 
vaka esnasında, bir rivayete göre dört, bir rivayete göre de on 

üç saat Sadrazamhk etmiştir. Bu vaka üsm anlı tarihinde ( V ak ’a-i  ̂
V ak v ak ıy e) adiyle meşhur olan hâdisedir ve şudur ; Sarayda nüfuz, 
parçalanarak öldürülen büyük valide Kösem Sultandan sonra asıl 
valide Turhan Sultandadır. Sadarette Ermeni Süleyman paşa namında 
çok âciz ve cahil bir ihtiyar vardır (B u  isme bakınız). Bu adamcağız, 
Padişaha, daha doğrusu Padişah anasına yakm olan yağmacıların 
elinden el’aman diye bağırarak kaçmak istediği için azledildi vc 
mührü hümayun Girit serdarı bulunan Gazi Hüseyin paşaya gönderildi.
O sırada gerek Giritlen istibdalcn gelen ve gerek İslanbulda bulunan 
askerlerden bir kısmı ( Arzuhalimiz v a rd ır ) diyerek Padişahı Alay 
köşküne çıkarttılar. Devlet hainlerinin gelecek sene varidatını dahi 
mültezimlere şimdiden verdiklerini, bunlarm da bedel olarak züyuf
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akça ödediklerini, askerlerin ulufe alamaz olduklarını, bu adamların 
şerrinden korkan Vükelâyı devletin keyfiyeti arza cesaret edemedikle
rini söylediler ve gerek Enderundan, gerek birundan otuz kadar 
şahsın adı yazılı bir defteri verdiler; bunların yokediimesini istediler. 
Hem askerler, hem de Devlet erkânmın mühim bir kısmı bu fikirde 
idi. îstenen adamları âsilere teslimden başka çare yoktu; böyle yapıldı. 
Bunların başında Darüssaade ağası, H oca Bilâl ağa, Valide başağası, 
baş odaba.ş], Melekî usta vc kocası Şaban Halife bulunuyordu. Hepsi 
birkaç gün içinde ele geçtikçe katil ile Sultanahmet meydanındaki 
çmar ağacına asılıyordu. Esatirce  meyvasî insan olan ve ( V a k v a k ) 
tesmiye edilen bir ağaç bulunduğu için bu vakaya da kinaye yoliyle 
V ak’a-i Vakvakıye denildi. ( 12 cemaziyelevvel 1066 • M. 1655 ). Bu 
sırada Surnazen Mustafa paşa Sadaret kaymakamıydı. Mührün Girit 
serdarı Hüseyin paşaya gönderilmesinden vazgeçilerek Mustafa paşa 
Sadarete getirildi. Fakat askerlerin itirazı üzerine azille o sırada 
Silistire Valisi olan Siyavüş paşa Sadarete getirildi.

Surnazen Mustafa paşa bir müddet sonra vefat ederek Silivrikapısı 
dışma gömülmüştür»
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SİYAVÜŞ PAŞA

ördüncü Mehmet sadrâzamlarındandır. Daha evvel silâhlarlığı,
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D kaptanlığı ve Erzurum valiliği vardır. Bu zatın sadareti zamanı 
Osmanlı tarihinin en karışık bir devridir. Melek Ahmet paşadan sonra 
sadrâzam olmuştur: Birinci Ahmedin zevcesi ve dördüncü Mehmedin 
büyük annesi olup Osmanlı tarihinde Mahpeyker Sultan ve yahut 
Kösem Valide adlarile anılan ve sarayda nüfuzu uzun müddet elinde 
tutan büyük valide bu Siyavüş paşanın sadaretinde çıkan isyan 
neticesinde parçalanarak öldürülmüştür. (H. 1061, M. 1650), Bundan 
sonraSiyavüş paşa, Darüssaade ağası Uzun Süleymanın tesirile azledi
lerek Malkaraya sürülmüş ve bir müddet sonra da Rumeli ve bilâhara 
Silistre valiliğine tayin olunmuştur.

tkinci sadarete, yerinde «yalnız b irkaç saat kalabilen surnaicn Mustafa 
paşa üzerine gelmiştir. (Surnazen Mustafa paşaya bakınız). Siyavüş 
paşa bu sefer Silistreden Istanbula hasta olarak geldi; bir ay sonra 
Defterdar Mustafa paşayı kıskançlık belâsiyle idam ettirdi; fakat o gece 
kendi de öldu (H. 1066. M. 1655). Bundan sonra mührü hümayun 
Boynueğri Mehmet paşaya verildi.

Siyavüş paşa. Atik Ali paşa camisi avlusuna gömülmüştür. Hadikatül- 
cevami’in söylediğine göre cesur fakat zalim, sadedi! ve ünrımi idi. 
Ulemayı sevnıesdi.
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KENAN PAŞA, ÇERKEZ

öi'düncü Mehmel devrinin derya kaplanlarındandır. Silâhlaıİ!İ;i;*n 
'yetişmiştir. 1066 senesinde Boğazda mağlup olarak Kavala’ya 

gitmiş ve orada idam olunmuştur. Atâ tarihi diyor ki : Seri maktuu 
eseri olan Kırkçeşmc mektebi hatiresinc defin ile ikram olunmuştur.
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ALİ PAŞA, KAPTAN

f^ ö r d ü n c ü  Mehmel devrinde Rodos beyi iken Haydarağa zade 
" ^ M e h m e t  paşa üzerine derya kaptanı olmuştur. 1070 (M. 16(:-0) 

tarihinde vefat ederek Yahyaefendi türbesi yanına defnedilmiştir.
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HÜSEYİN PAŞA, DELİ

ördüncü Murat veziilerindendir. Padişahın nedimiydi. Acem elçi-
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D sinin padişaha hediye edip sarayda kimsenin çekemediği bir ya
yı bir çekişte kırmakla padişahı memnun etmiş ve bu hâdise ilerleme
sine sebebolmuştur.

Yazılarile bize çok şeyler öğretmiş olan tarihçimiz merhum Süleyman 
Kânı îrtem ( Türk Kemankeşleri ) adlı eserinde bu yay hâdisesini çok 
tatlı anlatır: Iran elçisinin memleketinden getirdiği kurulmuş bir yayı 
çekip tekrar kurmağa kadir Osmanlı memleketinde bir pehlivan bukı- 
namıyacağını ötede beride söylemesi, Dördüncü Muradın gücüne gider. 
Y ay  Istanbulun namıdar ve zorlu pehlivanlarına gizlice gösterilir.

Bunlardan hiçbiri yayı kurmak değil, kirişini bile oynatamaz. Yay, 
Kızlar ağasının odasında alıkonulur. Bu sırada balta acemisi Deli Hüse
yin Kızlar ağasının odasındaki ocağa odun koymak üzere buraya gir
diği zaman içeride kimse bulunmadığı için yayı alır. Meseltden tabiî 
heberi yoktur. B irkaç kere çeker, durur; biraz sonra ağa da içeri girei. 
Hüseyin kovulacağım, dövüleceğini ve belki de asılacağını tahmin eder
ken, kendisine pâk kisve giydirilerek huzura götürülür; İran elçisi de 
çağırılır. Hüseyin yayı öyle bir çekiş çeker ki yay parça parça olur; 
elçi de çok utanır.

Bu şekilde iltifata nail olan Deli Hüseyin evvelâ mirahor, sonra bey
lerbeyi, derya kaptanı, kubbe veziri, Mısır valisi olmuş ve bir müddet 
mâzul kaldıktan sonra Girit harbine serdar yapılmıştır. Bir aralık D ö r
düncü Mehmet tarafından sadaret mührü de kendisine gönderilmişse dc 
(Surnazen Mustafa paşa notuna bakınız) mühür, eline gitmeden geri 
alınmıştır.



Köprülü sadarete geçtikten bir müddet sonra Deli Hüseyin paşa 
Ciritten çağırılarak idam olunmuştur (1070, M. 1659).

Cahil ve ümmî olan bu adam büyük bir vatanperverdi ve tarihle 
temiz, muvaffakiyetli bir nam bırakmıştır. Kandiye önünde bir avuç 
kahramanla yardımsız vc erzausız scnelerce uğraşması hârika nevinden 
bir şeydir. Abdürrahman Şeref Bey, Köprülü Mehmet paşanın icraatının 
ehemmiyetinden bahsederken diyor k i:  «Sefk i dimada ifratı ve bahusus 
istirkâp ve müsadere için devlete lâzım adamları ifna etmesi sebebiyle 
tânı müverrihine liğramışlır. Katlettirdiği ricali devlet meyanında Giril 
kumandanı Deli Hüseyin paşa jjibi bir gazii ekbere acımamak elden 
gelmez.»

N etayicül'  Vukuat da Köprülü ^4ehlTıet pahayı medihten sonra şunları 
yazıyor : « Hele Giril serdarı Gazi Hüseyin paşa gibi namdar ve emek- 
tar bir piri şecaat semiri ve Seydî Ahmet paşa misillû bahadır ve dıISri 
istirkâp beiiyesiyle idam eylemesi safha! mahasinini le k ed ir  etmiştir.»

Deli Hüseyin paşa Yedikule mezarlığına gömülmüştür.
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MURAT PAŞA

ördüncü Murat zamanının deniz ümerasındandır. 1072 senesinde 
ölerek Kasımpaşada Sürurî mesçidi avlusuna gömülmüştür.
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ALİ PAŞA. HÜSSAMBEYZADE

ördüncü Murat zamanı Derya kaptanlanndandır. Babası Hüssam 
B ey de deniz erlerindendi.

1072 (M, 1661) tarihinde ölerek Yahya efendi türbesine gömülmüştür.
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MEHMET PAŞA. KÖRRÖLÜ

I smanlı devletinin Dördüncü Mehmet devrinde iş başına geçmiş, 
çok yakıcı da olsa, en şanlı ve en muvaffakiyetli bir sadrâzamı

dır. Bu zatın hayatı büyük bir tarihtir. 1061 senesinde kubbe vezirliğine 
çıkmışken Gürcü Mehmet paşanın gadriyle oradan atıldı. İbşir Mustafa 
paşa kendisini himaye elti ve ona Trablus valiliğini verdi. Fakat Ibşirin 
idamiyle gene açıkta kaldı ve çok  sıkıntıya düşerek memleketi olan 
Vezirköprüsüne döndü. Boynueğri Mehmet Paşa Sadrâzam olup da 
Şamdan îstanbula gelirken ona gene Trablus valiliğini verdi. Köprülü 
İstanbula gelip memuriyetine gitmek üzere para bulmak için her tarafa 
baş vururken Valide kethüdası Mimar Kasım ağa bu zatın iktidarından 
ve o karışık devirde memleketi kurtarabileceğinden Turhan valideye
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bahsetti, Köprülü Mehmet Paşa işte bu suretle 1066 senesinde Boynuegri 
Mehmet paşa üzerine Sadrazam oldu.

Bu zata ait olan notta da görüleceği gibi, Köprülü, devletin en buh
ranlı bir devrinde iktidar mevkiine gelmiştir. Girit nuıharebe.si devanı 
ediyordu; Venedikliler Boğ^azı kapamı.şlardı; İstanbul muhasaradaydı; 
dahilî karışıklıklar çoktu. Köprülünün mazhariyeti büyük oldu : İcraa
tında çok şiddet gösterdi ve bu karışıklıkların hepsinin hakkından 
geldi. B eş  sene gibi az süren Sadareti esnasında çok büyük işler yaptı. 
Boğazı açtı, Vrad kalesi dc zamanında fetholundu. ]072 ( M. 1661 ) 
senesinde eceliyle vefat ederek Divanyolunda yaptırmış olduğu mcs- 
çidin yanına gömüldü. Hemen her gün önünden geçtiğimiz mezarında 
şu tarih yazılıdır :

Devleti H a m  Mukanınıette Mukamnıei Pa^a
Besi sene, on gân, üç ay oldu Veziri âzenı

Ahdiya olda vefatında bu nusrâ tarih
Köpriilii millkü adem köprüsüne bastı kadem

1 0  7 2

Yıktı cesri emeltn seyLi fena Köprülünün 

mısraı da vefatına tarihtir.

Bu vesile ile tarihimizde Mehmet Paşadan sonra şan ve nam 
bırakmış Köprülüleri buraya işaret edelim : Mehmet Paşanın oğlu Sa d 
râzam Fazıl Ahmet Paşa, diğer oğlu gene Sadrâzam Fazıl Mustafa 
Paşa. ( Bunlar Dördüncü Mehmet ve ikinci Mustafa Sadrazamlarıdır. 
(Fazıl Ahmet Paşanın notuna bakınız.) Fazıl Mustafa Paşa muharebede 
şehit olduğu için kabri Istanbulda değildir); Köprülü Mehmet Paşanın 
kardeşi Haşan ağanın oğlu olduğu için, Fazıl Ahmet Paşaa zamanında 
kendisine ( A m cazad e) ünvanı verilen Hüseyin Paşa ( ayrıca notu 
v a rd ır ); Fazıl Mustafa Paşanın Üçüncü Ahmet zamanında Sadrâzam 
olan oğlu Numan Paşa (b u  zat da İstanbul dışmda gömülüdür).
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AAMET PAŞA, f^ELEK
ördüncü Mehmet Sadrazamlarındandır, Hadikatül - Vüzera’nm 
söylediğine göre, selefi olan Murat Paşaya nispetle hayli edipti 

amma, hafif ahlâklı idi. Genç iken iriyarı ve şişmanca olduğu için, 
Enderun hademesi ona — manda yavrusu demek olan — ( m a la k ) 
lâkabını takmışlardı. Günler geçince Malak Ahmet, Melek Ahmet oldu; 
kendisine Dördüncü Muradın kızı ( Kaya Sultan ) da tezvicedildi.

Ahmet paşa Sadrazamken Yeniçerilerin ulufesini dağıtmak zorluğu 
baş gösterdi. O  sırada defterdar olan Emir paşa hâzineye gelen sağlam 
akçeleri züyuf akçe ile değiştirdi: Beher 118 akçe ile bir altın alıyor
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vc bu altınları iki-veı riyale çevirerek esnafa dağılıyordu. Defterdarın, 
aUınca bulduğu bu kötü tedbiri Sadrâzam da münasip g’örmüşlü. Aynı 
zamanda Anadolu mukataatından vazife sahibi olan 100 bin kadar 
fakirin de maaşlarını mirî zarureti bahanesile kesince, her taraftan 
şikâyetler yükseldi. Gene o sırada donanmaya yardım için Sedrâzamm 
yaptırdığı büyük bir kalyon suya indirilirken batmakla, bu hâdise, 
erzakın kesilmesinden ve kalbletin kınlm as’ndaı doğan bir şeamet 
eseri .sayıldı. Zürafa:

Ah, ile battı Veririn gem isi deryaya

nıısraiylc zulmüne târiz etliler. Nihayet Sadrâzam azlolundu ve yerine 
Siyavüş paşa g-etirildi. Ibşir paşa Sadrâzam olunca, Melek Ahnnel paşa 
Sadaret kaymakamı yapılmış, fakat bir müddet sonra azille valiliklere 
gönderilmiş ve 1073 ( M. 1 6 6 2 )  senesinde eceliyle ölmüştür. Eyüpte 
Bahariyede Şahsultan camisi tekkesi yanındaki mezarlığa gömülmüştür.

B ir  rivayete göre, Veziri âzamlar arz günleri huzuru hümayuna 
girince, biraz istirahat etmek için Padişahın karşısında bulunan kadife 
örtülü sofaya oturturlarmış; bu eski bir âdetmiş. Melek Ahmet paşa 
edep ve terbiyesinin tesirile bu âdeti ortadan kaldırmış ve ondan 
sonra bir daha Padişahın karşısında böyle oturulmamış.
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MEHMET PAŞA, BOYUNUEĞRİ

Dördüncü Mehmet zamanında bir kaç saat Sadrazamlık eden 
surnazen Mustafa Paşa üzerine Şam Valiliğinden Sadarete getiril- 

miştir. B ağdat seferinde Kızılbaşlarla ettiği muharebede kırk kadar 
yara alarak boynu eğri kaldığı için kendisine bu lâkab verilmiştir. 
Sadareti iki ay sürmüştür. Bu zaman Osmanh devletinin en buhranlı 
zamanlarından biridir. Deli İbrahim zamanında açılan Giril harbi sürü
yordu; İstanbul âdeta muhasara haTnde idi. Derya Kaptanı S a n  Kenan 
Paşa Venedik gemilerile harbe tutuşarak mağlup olmuştu ( Çerkeş 
Kenan Paşa notuna bakınız). Boynu eğri Mehmet Paşanın bu hâdiseler 
karşısında şaşkınhktan kaleleri beyaza boyatması meşhurdur. Malî 
müzayakadan ve züyuf akçeden dolayı iç karışıklıklar da son dereceye 
varmıştı.

Mehmet Paşa 1066 ( M. 1655 ) senesinde azlinden sonra Malkura’y>ı 
sürülmüş ve bilâhara Eyüp’teki hanesinde ikametine müsaade olunmuş, 
1076 ( M. 1665 ) senesinde burada ölerek Eyüp’te Yalı boyunda yap
tırdığı hamamın yanına gömülmüştür. Boynueğri Mehmet Paşanın 
adlinde yerine Köprülü Mehmet Paşa gelmiştir.
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FAZIL AHMET PAŞA, KÖPRÜLÜ

Moşlıur Köprülü Mehmel Paşanın oğlu olan I-’az 1 Aiımel Paşa pek 
genç iken Kara Çelebi Aziz Efendiden müiâzuu olduklan sonra 

müderrisliğe başlamışsa da diğer müderrislerin hücıımuna uğradığından 
meslekini lerketmiş ve kendisine 1069 (M .  1658 ) tarihinde Ery.urıım 
eyaleti verilmiştir. Anlaşılıyor ki babasının Sadrâzam oluşu kendisinin 
pek çabuk yükselmesine vesile olmuştur; fakat Osmanlı tarihinin en 
şanlı vezirlerinden oîan Fazıl Ahmet paşa buna tam bir liyakat g ö s 
termiştir. Baba.sı vefat ederken oğlunun Sadrâzam yapılmasını vasiyet 
etmiş ve hu vasiyet luUılmuştur. Fazıl Ahmet paşa bu tarihle henüz 
yirmi yedi yaşında idi. On beş buçuk sene Sadrazamlık ettiğine ve 
Sadrâzam iken öldüğüne göre vefatı anında henüz kırk iki yaşında 
idi. AvusturyalIlarla ( V a s v a r ) muahedesini yapmış; tam yirmi beş 
seneden beri süren Girit ceng-ini, Kandiye kalesini zaptederek, bitirmiş. 
Lehlileri verğiye bağlamıştır. Kandiye’nin Fazıl Ahmet paşa tarafından 
muhasarası esnasında diğer mühimmattan b.'işka sarfedilen barutun 80 
bin kantar olduğunu Hadıka ya’/.ıyor. Oyvar kalesini almoa kendisinin 
.söylediği tarih şudur:

y\!lah ınnininı oldu fefheyledim Oyvart 1073

Bu parlak hayatın bir siyah çizgisi var ise, o da Fazıl Ahmet 
paşanın içkiye olan iptilâsıdır. G enç yaşında ölümünde bu halin çok 
müessir olduğunda şüphe yoktur. Vefatı 1087 ( M. 1676 ) larihindedii; 
Divanyolnnda babasının yanına gömülmüşlür.
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MUSTAFA PAŞA, KARA

Merzifonlu Mustafa paşa denmekle de maruftur ki r ördüncü Mehmet 
zamanının en şanlı sadrâzamlanndandır. Köprülü Fazıl Ahmet 

paşa ölünce Sadarete bu zat geçmiştir. Zaten Köprülü ailesine intisap 
ile yetişmiş idi. Kara Mustafa paşanın bütün emeli Viyanayı zaplelmekti 
ve bu şehrin kapısına kadar g;itti. Muvaffak olsa idi şüphe yok ki 
Osmanlı devletinin ve belici de bütün orta Avrupanm talih yolunu çok 
değiştirirdi. Askerî hatalar yaptı. Bunların belki de o kadar ehemmiyeti 
yoktu. Fakat Leh kıralı Jean  Soubieski NemçeliJerin imdadına koşarak 
Kara Veziri arkadan vurdu; ordumuz münhezim oldu. Koca vezir bu 
hezimetin cezasını hayatını vermekle çekti. 1095 (M. 1683) senesinde 
Belg-ratta idam olundu. Kesik başı Edirneye getirilip Padişaha gösteril
dikten sonra Saruca camiine g-ömüldü. Her ne kadar Mustafa paşanın

4f̂
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İslanbulda mezarı yok ise de mütehassısların söylediğine g-öıe emsalsiz 
bir âbidesi bulunduğu için adını bu notlar arasına yazmaktan kendimi 

’ .'ilamadım. Bu âbide Divanyolıındaki meşhur medresedir ve maalesef 
çok bakımsiz bir halde kalmıştır.
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SÜLEYMAN PAŞA, ERMENİ

r ^ ö r d i in c ü  Mehmet sadrâzamlarındandır. Deli İbrahim devrinde 
■ ^silâhdarlığ ı ve kubbe vezirliği vardır. Murat paşanın ikinci sada

retten çekilişinden sonra sadarete getirilen âciz bir ihliyardı. Vazifede 
doksan dokuz g-iin kaldı; azlolundu. Bu sırada İslanbulda Vaka-i Vak- 
vakiye adı verilen meşhur vaka meydana g.»ldi. Surnazen Mustafa paşa 
sadaret kaymakamı idi. Mührü Hümayun Girit serdarı Deli Hüseyin 
paşaya gönderilmişken geri alınarak Mustafa paşa sadırâzam yapıldı. 
Fakat asker takımı bunu da istemedikleri için sadarete Silislirede vali 
olan Siyav..§ paşa çağırıldı. Hem (Ermeni), hem (Koca) lâkaplaruıi 
taşıyan bu Süleyman paşa başka vazifelerde dc bulunduktan sonra on 
beş .sene Üsküdardaki evinde mütekait olarak olurdu. Kendisine fîcşir 
paşadan dul kalan Ayşe Sultan verilmişti. 1098 (M. 1686) senesinde 
çok ihtiyar olarak öldü.

Üsküdarda Dağancılarda Ahmediyeye inen cadde üstünde şimdi 
minaresi yıkık, harap bir cami vardır. Yaptıran bu zalhr. Kendisi de 
orada gömülüdür.
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SÜLEYMAN PAŞA, SARİ

B oşnak Süleyman Paşa dahi denir. Dördüncü Mehmet Sadrazamlar- 
ındandır. Evvelâ Musahip Dilsiz Tavşan Ağanın kethüdası olmuş, 

sonra Kapıcıbaşı yapılmış ve buradan da Köprülü zade Fazıl Ahmet 
Paşanın kethüdalığında bulunarak terakki etmiştir. 1096 de İbrahim 
Paşa yerin? Sadarete getirilmiş, ordu ile Nenıçeye gitmiş ise de hezimete 
uğramış ve düşman Osmanh ilini Belgrada kadar çiğnemiştir. Süleyman 
Paşa Istanbula gelince dostu olan Salamon adında bir Yahudinin evinde 
saklanmış ise de yakalanarak iriam edilmiştir. (H. 1098. M  1686). Sala- 
cıkta bir küçük cami yaptırmış idi. Oraya gömulmüştiir.

104
SİYAVÜŞ PAŞA

Dördüncü Mehmedin son zamanında ve hal’i sıralarında Sadrâzam 
Süleyman Paşaı;ın ordudan kaçması üzerine Mührü Hümayun bu 

, Siyavuş Paşaya verildi. Siyavuş Paşa büyük Köprülünün yetiştirmesi



ve damadı idi. F iıarî  Süleyman Paşa idam edilerek başı orduya 
yollandı ve Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Sadaret kaymakamı oldu. 
Dördüncü Mehmedin hal’i ve İkinci Süleymanın Padişak olması askeri 
taytasının hareketlerini durduramadı vc hareketler îstaııbulda devam 
etli. Âsiler Fazıl Mustafa Paşayı öldürmek istediler. Siyavuş Paşa Fazıl 
Mustafa Paşayı Akdeniz Muhafızlığına göndererek hayatını kurtardı; 
fakat âsiler konağıma hücum ile bütün eşyasını yağma ettikten sonra 
canına da kıydılar, parçaladılar. (1099. M. 1687.) Sicilli Osmani r â ’şinin 
Ûsküdara gömülmüş olduğ-unu yazıyor. Acaba hangi tarafa?
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ALİ PAŞA, SÜRMELİ

kinci Ahmedin son ve ikinci Mustafanın ilk sadrâzamıdır. Bu zat 
yeni padişahı seferden vazgeçirmek istediği için azil ve Çeşmeye 

nefyolunmuş idi. Oradan geri getirilip başı uçuruldu. Gözleri sürmeli 
olduğu için kendisine bu lâkap verilmiştir.

Hadikatül-vüzera diyor ki : «A klü  rüşt ve keremü sehada alem olup 
amma gayet bedmest ve ziyadesile zenperest idi.» idamı tarihi 1106 
(M . 1694) dır.
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HÖSEYİN PAŞA, AMCAZADE

Bu zat Köprülü Mehmet paşanın kardeşi Haşan ağanın oğludur. Bu 
itibarla köprülünün oğlu Fazıl Ahmet paşa sadrâzam iken kendi

sine (Amcazade) lâkabı takılmış ve o tarihten sonra bu suretle yade- 
dilmişlir.

Hüseyin paşa sadaret kaymakamı, kapdanı derya ve birçok eyaletler 
valisi olduktan sonra 1109 (M. 1697) tarihinde Tise vak’asında Elmas 
paşanın şehadetinde (ikinci Mustafa zamanı) sadarete getirilmiştir. 
0.-5manlı devletinin çok muvaffakiyetli vc akıllı vezirlerinden olan bu 
zat (Karlofça) muahedesini aktederek Merzifonlu Kara Mustafa paşanın 
Viyana muhasarasile başladığı muharebeye son vermiştir. On altı 
senedenberi sürmekte olan bu harple başta AvusturyalIlar olduğu halde 
Venedikliler, Lehler ve Ru.slarla çarpışıyorduk. Anlaşmaya İngiltere ve 
Felemenk devletleri tavassut ettikleri için muahede yedi devlet murah
hasları arasında aktolunmuştur. O.smanlı tarihinin olduğu gibi Avrupa 
tarihinin de en mühim vesikalarından l)iri olan bu muahede bi/im İçin 
şeref koruyucudur; fakat pek de hayırlı değildir. Osmanlı nüfuz ve 
kudretinin durma ve belki de gerileme noktalarından biridir (1110).

Amcazadenin Saraçhane yakınında ( Hüseyin paşa medre.sesi ve 
me.sçidi) namile tanınmış bir medresesi ve mescidi vtrdır. 1114 (M. 
1702) senesinde Silivrideki çiftliğinde ecelile ölen Hüseyin paşanın na’şı



ü

medrese v^^mescidi yanında yapılmış olan türbeye gömülınüşlür. Ç ok  
kıymetli olan bu nranziime maalesef çok ta harap ve büsbütön bakım 
sızdır. Roğ-aziçinde Anadolukisarmda Meşruta adı verilen g-iızel ve 
şöhtelü yalıyı yaptıran da hu Hüseyin paşadır,
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ABDURRAHMAN PAŞA

çüncü Ahmet devri kaptanpaşalanndandır. 1117 ( M .  1705 ) tari
hinde vefat ederek Kasımpaşada Piyale paşa camisinde Piyale 

paşa türbesi yanına gömülmüştür.
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ALİ PAŞA, ÇORLULU

Ü çüncü Ahmet sadrâzamlarından, Osmanlı devletinin maruf sima
larından, muvaffakiyetli vezirlerindendir.

Endernndan çıktıktan sonra Silâhtarlık yapmış, ikinci Mustafanın 
son zamanlarında ve ( Edirne v a k a s ı) esnasında orada bulunmuş, 
üçüncü Ahmet tahta çıkınca Edirnede Kaymakam olarak bırakılmış, 
sonra İstanbulda sadaret kaymakamı olmuş, bir aralık Trablusa vali 
}>'önderilmiş, oradan kubbe veziriiğ-i ile getirilerek tekrar kaymakam 
yapılmış ve 1118 (M . 1 7 0 6 )  senesinde Baltacı Mehmet paşanın yerine 
sadrâzam olmuştur. Kendisine ikinci Mustafanın kızı Emine Sultan 
tez .'iç edilmiştir. Sadarette çok muvaffayıyet göstermekte iken düş
manlarının tesirile Kefeye sürülmüş, yoldan çevrilerek Midilliye gönde
rilmiş ve 1122 ( M .  1 7 1 0 )  senesinde orada idam edilmiştir.

Ali paşanın Divanyolunda \''erzifonî Karamustafa paşa sebili karşı
sında büyük ve Tersanede küçük bir camisi vardır. Kesik lıaşı Istanbula 
getirilerek Divanyolundaki caminin avlusuna gömülmüş, kallavili bir 
taş da alâmet olarak konmuştur. Bu- taşın üstündeki tarih Dürri 
efendinindir. Ali paşanın Istanbulun muhtelif yerlerinde birçok çeşm e
leri de vardır. Çok idareli bir vezir olduğ-u için ordu teçhizatına 
ehemmiyet verdiği ve kendisinin topladığı vesait ile Moskof muhaıebesi 
yapıldıktan sonra birçok ihtiyatların da arttığı rivayet olunur, İdamında 
kırk yaşını henüz geçmiş idi.
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YUSUF PAŞA

çüncü Ahmet sadrâzarnlarındandır. Daha evvel valilikleri ve 
Yeniçeri ağalığı vardır.

1126 (M. 1714) senesinde Bmsaya nefiy ve orada idam olunmuştur. 
Kesik başı Istanbula getirilerek Aksarayda çeşmesi yanma gömülmüştür.
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ALİ PAŞA, İZMİRLİ

■ ■
I I çüncü Ahmet zamanında iki defa Mısır Valisi olmuştur. 1İ32 

(1719) da idam edilmiştir. Başı Üsküdarda Doğancılardaki Çakırcı 
camisi avlusuna gömülmüştür. Tellâk denen Ali paşa da ağlebi ihtimal 
bu zattır.
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İBRAHİM PAŞA, ELÇİ
■

kinci Mustafa ve üçüncü Ahmet zamanı vezirlerlndendir. Silâhtar, 
Nişancı ve şıkkı sani defterdarlıkları da vardır. Beylerbeyi payesile 

Avustur/aya sefir dahi gönderilmiştir.
1133 (M. 1719) tarihinde ölerek Atik Ali paşa camisine gömülmüştür.
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MEHMET PAŞA, ELHAÇ

Ü çüncü Mehmet devrinde sadaret kaymakamlığı vardır. Bilâhare 
B oğ az  muhafızı da yapılmış ve bir m ddet zamanı düşkünlükle 

geçmiştir. 1135 ( M. 1722 ) tarihinde ölerek Üsküdarda yeni Valide 
camisine gömülmüştür.

Bu zat K .yserilidir. İkinci Mustafa ile üçüncü Ahmedin anneleri 
Gülsüm Sultanın kethüdalığını yapmıştır. Bu münasebetledir ki Üsküdar 
da onun mezarı yanına defnediimiştir.
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İBRAHİM PAŞA, NEVŞEHİRLİ

Ü çüncü Ahmedin meşhur sadrâzamıdır. Varadin muharebesinde 
şehit olan Ali paşadan sonra Halil paşa, Mehmet paşa ve onlar

dan sonra da bu İbrahim paşa sadarete gelmişt.'r. Akrabasından eski 
saray masrafçısı Mu tafa efendi delâletile saraya girmiş ve terakki 
etmiştir.

Üçüncü Ahmet devrinin mühim bir hâdisesi olan Demirbaş Şari 
vakası Rusya ile harbi intacetmek üzere iken buna meydan verilmedi. 
Şehit Ali paşa Morayı Venediklilerden geri almağı aklına koymuştu 
ve aldı. Nemçeliler Venediğin müttefiki sıfatile işe karıştılar; devlet 
yine büyük bir harbe girmiş bu'undu. Maalesef Ali paşanın Varadinde 
şehit olması üzerine bu harbi kaybettik. Belgrat bile elimizden çıktı

Bu durumda sadarete gelen İbrahim paşa dünyanın zevkini çıkarmak 
isteyen ve bu sebeple sulhu çok diliyen bir adamdı. Bu emelle Nemi 
çeliler ve Venedikliler ile Pesarofça muahedesini yaptı: 1130 (M. 1717).
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Osmanlı kudret ve şevketinin yaVi ş yavaş sukulunıı gösteren mühim 
tarihî vesikalardan biri de budur.

İbrahim paşa metnleketimizde yenilik hareketinin şüphesiz en başında 
g-elenlerden bilidir. Matbaayı Osmanlı ülkesinde ilk defa açtıran odur. 
( H. 1140, M. 1727 ). Devletin fazla masraflarını da kesmeğe çalışmıştır. 
Bir taraftan Şehzade camisi kurbunda bir kütüphane, bir darülhadis, 
bir sebil yaptırmış, diğer taraftan da Sâdabad, Feıahâbad , Nevbünyâd 
kasırlarını vücuda getirmiştir. Hayırlı işleri çok olduğu ki dar zevk 
ve safaya olan inhimaki de büyüktü. Nedimin terennüm ettiği Lâle 
devrinin baş üstadı idi. Kâğıthanede kadınlara alim atıp yaşmaklaniim 
arasından boyunlarına ve göğ-üslerine düşürmekle fevkalâde mehaıeti 

vardı. Felâketine bir bu hali bir de bütün yakınlarını büyük mesnetlere 
yerleştirmesi vesile oldu. Fakat dediğimiz gibi bülün bunlar vesile idi. 

Garazın en büyük âmili İbrahim paşanın yenilik hareketine olan meyli 
ve bu yolda çalışmasıdır .

Nevşehirli İbrahim paşa denince, hemen meş’um Patrona F'aül ile 
Musli’nin adlarım hatırlamamak kabil midir ?  Paşanın o sırada İstanbul 
kadısı olan Zülâli Haşan efendinin güzelliğiyle meşhur zevcesini hile 
istimaliyle elde etmesi, Haşan efendinin bunu duyup ötede beride şikâ
yeti ve nihayet bu şikâyetler ı zerine Bayfzıt hamamında hademe olan 
Patrona Halil ve kahveci Musli namındı iki şahsın yeniçerileri kışkırt
maları bardağı taşıran bir su damlası olmuştur. Önü alınamıyarak 
büyüyen ve padişahm tahtına dahi mal olan pu isyanda İbrahim pa-a 
ve taraftarlarından pek çokları paıçalandı. Nâ’^lan günlerce sokaklarda 
kaldı. Hadikat - ül - vüzera’nm beyanına göre İbrahim paşanın nâ’şına 
lûtfunu görenlerden hiç kimse bakmak dahi istememiştir.

Sabık  Halep kadısı Şakır bey bu lâtufdidelerden bazılarını mahcup 
ederek onlarla beraber nâ’ştan kalan parçaları toplamış ve gizlice 
bir zembil içine koyarak gece karanlığında paşanın Şehzade camisi 
yanında inşa ettirdiği sebilin yanında gömmüştür. 1143 (M. 1730).

Koca İbrahim paşa I Yukarıda işaret ettiğimiz bütün kusurlarına 
rağmen Osmanlı tarihinin ne sevimli bir simasıdır ve onun devri hem 
yükselme hevesi, hem hayattan gâm alma emeliyle önümüzde ne kadar 
büyük bir ufuk açar. İbrahim paşa zamanının inceliği anlaşılmadan 
Fikretin ( Nedim ) manzumesinin zevkine asla varılamaz. Sultan Ahmet 
devrinin Istanbulu süsleyen güzel çeşmelerinde en büyük himmet şüp
hesiz İbrahim paşanındır. Kâğıthaneden başka canlandırdığı bir mesire 
de Feyizâbad adını verdiği Çubukludur. Burada Çubuklu ocağı mescidi 
yanında bir çeşme ile bir havuz yaptırdığı, bir sütun diktirdiği gibi
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çayır üzerinde diğer bir çeşme daha inşa ettirmiştir. Bu çeşme taşın
daki tarihte şair ( Vehbi ). paşa için ne güzel söylemiştir:

Keremkâr olmadıksa çok
Kerimü kâmiran gördük

Adilin görmedik zâhirde, düşta,
malihulyada.

İbrahim paşanın katliyle üçüncü Ahnnedin son günlerinde sfdare le  
Silâhtar Mehmet p?şa getirilmiş ve bu zat birinci Mahmudun ilk gön
lerinde de sadrazam kalarak yüksek mansıplara göz diken Patrona ile 
Muslinin vücutlarını yoketmek suretiyle büyük hizmet görmüştür. Fakat 
az zaman içinde o da atılarak H alebe sürülmüş ve yerine ( Kabakulak 
İbrah m  p a ş a )  gibi garazkâr ve münasebetsiz bir adam getirilmiştir.
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MUSTAFA PAŞA, KAYMAK

çüncü Muradm Derya kaptanlanndandır. Nevşehirli İbrahim P aşa
nın damadıydı. 1143 (M .  1730 ) ihtilâlinde âsiler tarafından İbra

him Paşa ile beraber parçalandı. Nevşehirli İbrahim Paşa da Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşanm damadıydı. Bu karabet sebebile Kaymak Mustafa 
Paşanın cesedi DivanyolunduaUi Kara Mustafa Paşa medresesine 
gömülmüştür.

Üsküdardaki Kaptan Paşa camisi bu Mustafa Paşanın eseridir.
Geçenlerde ( Akşam ) da ( Nureddin Y a tm a n )  imzasile (T e k fu r  

Sarayı çinileri ) ünvanlı bir makale çıkmıştı. Bu Makaleden Nevşehirli 
İbrahim Paşanın Tekfur Sarayında bir çini imalâthanesi açtığını ö ğ re 
niyoruz. Nurecdin Yatm an’ın verdiği malûmata göre, Mustafa Paşa, 
camisinin içini tamamile bu Tekfur Sarayında yapılan çinilerle kaplat- 
mıştı; fakat cami 1887 senesinde yandığı için bu çinilerden şimdi ancak 
beş allı levha kalırıştır. Yanan camiyi 1890 senesinde Şerife Nefise 
isminde hayır sahibi bir hanımın yeniden yaptırdığını da aynı makale 
bize bildirmektedir.
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ALİ PAŞA, LAZ

B Birinci Mahmut devrinin kaptanlanndandır. Kasımpaşa camisi y a 
nında bir mektep vardır ki Kasım Paşanın kızı Nefise hanım yap

tırmıştır. 1149 ( M .  1736 ) tarihinde vefat eden Laz Ali Paşa bu 
mektep bahçesine gömülmüştür.



B
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İBRAHİM PAŞA, KABAKULAK

irinci Mahmut devrinin ilk Sadrazamlarındandır. Birçok yüksek 
memuriyetlerde bulunduktan sonra kendisine vezaretle Halep 

valiliği verilmiş ve sonra Sadarete  getirilmiştir. Padişahın müşaviri ve 
emîni Hacı Beşir ağa ile ve Defterdar İzzet Ali Paşa ile dalsşarak, 
onları sürgüne g-öndermek üzere hazırlattığı kayığa kerdi bindirilmiş 
ve Iğriboz’a sürülmüştür. Fakat bir sene sonra affedilerek B osna  vali
liğine tâyin edilmiş ve kısa bir zaman içinde buradan da kaldırılarak 
ve vezirliği alınarak Resm o’ya gönderilmiş, 1155 senesi sonlarma doğru 
orada idam edilmiştir. Kesik başı istanbula getirilerek Kocamuslafa 
Paşaya gömülmüştür.

Sicilli Osmanî şöyle d iy o r :  Ehli garaz olup,, garaz ettiğinin idbarile 
müteselli olurdu.
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AHMET PAŞA, KUMBARACI

A sıl adı Marquis de Bonneval olan bir Fransızdır. Memleketinin 
maruf simalarından ve kuvvetli askerlerindendi. Kıraila geçinemedi- 

ğinden, Fransayı terk ile bir çok maceralar peşinde koştuktan sonra  
Türkiyeye geldi. Birinci Mahmut zamanında asker muallimi olarak 
hiz^nete alındı; kendisine bir çok mühim vazifeler de verildi. Sadrâzam 
Hekimoğlu Ali paşanın dostluğuna mazhar o!du. Islâm dinini kabul 
ederek Ahmet paşa namını aldı. Bu din değiştirmede — bazı hareket
lerine b a k a r a k — samimî olduğuna inanılamaz.

Bundan sonra da rshat durmadı! Osmanlı imparatorluğunu kendi 
memleketi ve ekseriya kendi şahsî menfaatleri lehine her zaman harbe 
sokmak isterdi. 1160 (M. 1747) tarihinde öldü; Galata Mevlevîhanesi 
mezarlığına gömüldü.
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HAŞAN PAŞA, ESSEYİT

B irinci Mahmut sadrâzamlarındandır. 1156 senesinde sadrâzam olmuş, 
bu mevkide üç sene kaldıktan sonra R o d o s’a sürülmüş, bir müddet 

sonra da Diyarbakır valiliğine getirilmiştir.
Hadikatül-Vüzera : «Cehilden gayrı açık bir aybı yoktu» diyor. Bu 

paşanın Bayezitte yaptır«dığı bir cami, bir sebil, bir çeşme, bir mektep 
ve bir han vardır. 1161 ( M - 1748) tarihinde Diyarbakırda öldüğü halde, 
Hadikatüi'Ceyami, îstanbiuida k ^ndi mesçidinin yanına gömüldüğünü 
yazıyor.
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ALI PAŞA, BIYIKLI

Ü çüncü Osman zamanında sadrâzamlığı vardır. Sesi güzel olduğu için,
1 nci Mahmudun meşhur Darüsseade sğası Beşir ağa onu kendisine 

müezzin yapmıştı; vefatmdan evvel de Padişaha tanıttı ve Ali ağa bu 
sayede birden has odaya çırak olarak ilerledi, Üçüncü Osman zama
nında Sadarete kadar çıktı.

H^ıdikatül - Vüzeranın beyanına göre, kindardı, rüşvet alırdı vc 
içerdi. Altmış üç gün Sadaretten sonra azil ve azlinin ertesi günü de 
idam olundu ( H. 1169 - 1754 ). Üsküdarda Seyit Ahmet deresine 
gömülmüştür.

-  120 —

BEKİR PAŞA, Damat

Ü çüncü Mustafa ve İkinci Osman kaptanlarjndandır. Aksarayda 
Çakırağa mescidi karşısında Kaptan Damat paşa mektebi vardı. 

1171 (M. 1757) tarihinde vefat eden Bekir paşa bu mektep bahçesine 
gömülmüştür.
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HALIMÎ MUSTAFA PAŞA

Ü çüncü Mustafa zamanı defterdarlarındandır. 1173 (M. 1759) sene
sinde İzmitte idam olunmuştur. Başı tstanbula getirilmiş ve rikâba 

konduktan sonra Şehzade camisi yanındaki Burmalı mesçit avlusuna 
gömülmüştür.

Hadikatül - Cevami’nin verdiği malûmata göre, bu paşa malûmatlı 
ve istidatlı bir adamdı; ancak çok sefihti. İlk defterdarlığı Birinci 
Mahmut zamanındadır^ birkaç kere nasıp ve azledilmiş ve nihayet 
Limni adasma sürülmüştür. Bununla beraber maliye işlerinde çok 
ihtisası olduğu için tekrar defterdar yapılmış ve fakat gene rahat 
durmamış olacak ki on sekiz ay sonra İzmite sürülerek orada idam 
olunmuştur.

Hadikatül - Cevami şöyle diyor: «Düyunu kesiresi sebebile sefehateti 
nümayan olmakla cümle malı canibi mirîden zaptolunup...»

Garip hâl ! Bir memurun sefih ve borçlu olması mallarının devlet 
tarafından zaptına sebep  oluyor ! . .
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ALİ PAŞA, HEKİMOĞLU

B irinci Mahmudun son zamanlarına doğru sadarete geçen pek tanın
mış ve muvaffakiyetli Osmanlı vezirlerindendir. Hekimbaşı Nuh 

Efendinin oğludur. Üçüncü Osman devrinde de sadrazamlığı vardır. 
Vehmü aczinden ne yapacağını biluiiyen ve daima sadrazamlarını değ>ş- 
ti'-en ve idam eıtiren bu padişah bir gün Ali paşaya, hiddetle :

— Ben şimdi seni azleder, Hamallar kethüdası Ali ustayı vezir 
edinirim !

Deyince, Ali paşanın :

— Evet padişahım yaparsınız, fakat o hamal Ali paşa olur; 
Hekimoğlu Ali paşa olamaz ! . .

Dediği meşhurdur.

Ali puşa, Aksaraydan Silivrikapıya giden yol üstüı.deki, adını taşı
yan meşhur camiyi yaptırmıştır. Caminin yapılış tarihi 1147 dir. O  sira- 
da Reisülküttap olan K oca Ragıp paşHnın söylediği şu tarih, caminin 
avlusunun büyük kapısında yazılıdır :

Eder ismiyle tarihin bu mısra
Ragıba tefhim

Yapıldı mevkiinde Camiüi - nuru
Ali paşa

1147

Hekimoğlu Ali paşa Anadolu valisi iken 1175 (M. 1761) tarihinde 
Kütahyada ölmüştür. Na’şı jstanbula getirilerek camisindeki türbeye 
gömülmüştür.
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RAGIP PAŞA, KOCA
■ ■

Ü çüncü Osmanın son ve üçüncü Mustafanın ilk sadrâzamıdır. Ç ok 
zeki idi. Vefatına kadar, yedi sene sadarette kalmıştır. Ondan 

evvel birçok büyük memuriyetleri ve reisül-küttaplığı vardır.

Abdurra’nman Şeref bey diyor k i :  «Sultan Mustafa Rusyanın hergün 
artmakta olan satvetine set çekmek için muharebe etmek reyinde idi. 
Lâkin Ragıp paşa Avrupa askerile Osmanlı askerinin talimat ve 
intizamca olan farklarını ve askere rabıta verilmedikçe harbetmek 
vahametini beyan ve izah ile harbe muhalefet ederdi. Bu harekele 
diyecek yoksa da âti için hiç bir hazırlıkta bulunmaz ve emri ıslahata 
cidden teşebbüs etmez ve âhengi mevcudu bozmayarak şöylece iş ve
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vaktini geçirmeği tercih ederdi ki büyük iktidarına nazaran bu kusuru 
kabili af değildir. Eş’ar ve edebiyatta ve hikmet ve felsefede yedi tûlâsı 
vardı ( Sefinet-ül-ulûm ) u gayetle mergup bir eserd r. Merhum 
hocamızın bu haklı tenkidine maalesef iştirâtc etmek lâzımdır.

Ragıp paşa 1176 (M. 1762) senesinde ölerek Bayezitte yaptırmış 
olduğu meşhur kütüplıane bahçesine gömülmüştür.

Hadikatül-Cevami şöyle diyor : Kütüphanesinin avlusunda, müstakil 
mahalde kallavili bir sengi mezar ile âsudei sandukai bekadır. Bu 
beyit vefatma tarihtir.

Ba tarihi musannada dil oldu nâgihan mülhem 
Gidip agâh kaldı namı Ragıp ehli irfana

1116

istanbulun en güzel, en işlek bir yerinde olan bu kütüphane göv
desinde açılan pis kasap ve kalaycı dükkânlarile ne hazin ve utandırıcı 
bir manzara teşkil e tm ek ted ir !
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MUSTAFA BAHİR PAŞA, KÖSE

B irinci Mahmut ve üçüncü Osman sadrazamlarındandır. B irkaç defa 
Mısır valiliğinde de bulunmuştur.

Galatada yeraltı camisinin bulunduğu mahalde Emeviye zamanında 
Müslime ile fstanbulu muhasaraya gelen mücahitlerden üçünün mezarını 
buldurmuş ve orayı ca n; yaptırmıştır.

Mustafa Bahir Paşa 1178 (M .  1764 ) senesinde sürüldüğü Midillide 
îtlaın olunmuştur. Nâ’şı Istanbula getirilerek Eyüpte Mehmetpaşa ma
hallesinde Nakşibendî fıkarası için yaptırdığı tekkeye gömülmüştür.
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MEHMET PAŞA, DAMAT

N

evşehirli İbrahim Paşan n oğludur. Damat ve vezir idi. 1183 (M - 
1769 ) senesinde ölerek babasının Şehzadebaşındaki mezarı yanına 

gömülmüştür.

-  —

MEHMET PAŞA, MUHSİN ZADE

Ü çüncü Mustâfa ile birinci Hamidin sadrazamlarındandır. Esmâ 
Sultanın kocasıdır. Üçüncü Mustafanın Ruslara karşı açmak iste

diği muharebeye taraftar değildi. Böyle olduğu halde (K a y n a rca  mu- 
a a h ed es i) ni yapmak bedbahtlığı bu zatin omuzlarına yüklenmiştir.
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1188 ( M. 1774 ) senesinde Istanbula g^elirken yolda ölmüştür. Nâ’şı 
tstanbula g-etirilerek evvelâ Eski cami haziıesire gömülmüş iken zev
cesinin arzusu üzerine çıkarılarak Eyübe götürülmüştür. Türbe yakı
nında medfundur.
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MEHMET PHŞA, KARA VEZİR

Kendisine Esseyyit Mehmet paşa dahi derler. Birinci Hamit sadrâ- 
zamlarındandır. Padişahın silâhtarı iken A ğa Mehmet paşa üzerine 

sadarete getirilmiştir.
Kara vezir gayet siyah ve çirkin manzaralı idi; mizaha maildi; 

Nasraddin hocanm fıkralarını bilir ve daima söylerdi. Ç ok çalışkan ve 
çok iktidarlı bir sadrâzam olduğunu göstermiştir. Zamanında Hıdrel
lezden evvel kuzu yenmezdi; kesilmesini yasak etmişti.

Kara vezir 1195 ( l780 )  senesinde ölerek birinci Hamidin Bal çeka- 
pıdaki türbesi yanına gömülmüştür.
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İZZET MEHMET PAŞA

Birinci Hamit sadrâzamlarındandır. Yukarıda ismi geçen Kara 
vezirin vefatile sadarete getirilmiş ve bu mesnette bir sene kadar 

kaldıktan sonra 1196 senesinde eceliyle vefat etmiştir.
Bahçekapıda Hamidiye türbesi yanına gömülüdür.
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HALİL HAMİT PAŞA

Birinci Hamit sadrâzamirındanadır. Etrafındakiler! çok gücendirdiğin
den ve rüşvet almağı sevdiğinden 1199 ( M 1784 ) senesinde azil 

ile mallan müsadere olunarak Geliboluya sürülmüş ve orada iken 
kendisine Cidde valiliği verilmiş ise de Bozcadaya çıktığı zaman idam 
olunmuştur. Kesik başı Istanbula getirilip rikâba konduktan sonra 
Haydarpaşada İbrahim ağa çeşmesi karşısındaki kabre gömülmi ştür.
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ŞERİF HÜSEYİN PAŞA, ÇELEBİZADE

1**1 çüncü Selim sadrâzamlarındandır. Sadrâzam olmadan evvel bir 
^  çok muharebelerde şecaat göstermiştir.

1İ05 (M. 1790) senesinde ölerek Üsküdarda H rdaî tekyesine gömül
müştür.
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MEHMET PAŞA, MELEK

çüncü Selim sadrâzamlarmdandır. Üçüncü Alımedin kızı, yâni 
üçüncü Selimin haiası Zeynep sultanın koeası idi. Kaptanlığı, 

nişancılığ-ı, sadaret kaymakamlığı da vardır. B irçok valiliklerde de 
bulunmuştur. Mührü hümayun kendisinden alındıktan sonra daha yedi 
sene yaşamış ve 1209 (M 1794) senesinde ölerek zevcesinin Soğuk- 
çeşmedeki camisi avlusunda medfun bulunduğu türbeye göm Imüştür.
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HÜSEYİN PAŞA, KüÇüK

Ü çüncü Selim devrinin Derya kaptanlarınd;.ndır. Padişahın süt 
kardaşı idi; bilâhare Enderunda terbiye olundu. Cülûsta başçu- 

hadarlığa tâyin edildi. 1206 senesinde kendisine vezaret verilerek Der
ya kaptanı yapıldı. Akdenizde birçok seferleri vardır. Mısırın Fransız
ların elinden kurtarılmasında ve adalar işlerinin tanziminde hizmet 
etmiştir. Par'ışahın muzaheretine nail olmuş idi. Zevcesi bilinci Han,idin 
kızı Esma Sultandı.

Küçük Hüseyin paşa kaptanlıkta on iki sene kalmış ve 1218 (M. 
1803) senesinde bu vazifede iken ölmüştür.

Üçüncü Selimin annesi Mihrişah sultan Eyüp civarında Papazoğlu 
bahçesi denmekle de tanınmış bulunan Zeynep sultan sarayı bahçesine 
bir türbe, bir imaret ve bir sebil, karşısına da bir mektep yaptırmıştır. 
Küçük Hüseyin paşa bu türbe yanında gömülüdür.
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MUSTAFA PAŞA, ÂLEMDÂR

W a p m a k  istediği büyük yenilik hareketi ve bilhafsa orduya vermek
* istediği nizam üzerine sadaret kaymakamı Köse Musa paşa ile 

şeyhislâm Topal Ata efendi gibi iki müfsidin entrikalarile çıkan 
Kabakçı Mustafa isyanı neticesinde hal’dunan üçüncü Selimi tekrar 
tahtına oturtmak üzere âyanı bulunduğu Rusçuk kasabasından hareket 
ordusile İstanbul üzerine yürüyen büyük vatanperverdir.

Alemdar Mustafa paşa hakkında belgelere dayanılarak yazılan en 
güzel, en kıymetli eser üstadımız ve büyük tarihçimiz Balıkesir millet 
vekili Ordinaryüs Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından (Meşhur 
Rumeli âyanlarından Tirsinikli İsmail, Yılıkoğlu İsmail Ağalar ve 
Alemdar Mustafa paşa) ünvanile geçenlerde çıkarılan kitaptır. Bu eseri 
Türk Tarih Kurumu bastırmış ve yaymıştır. Alemdar vak’asına şahi 
tolan (Kalost A gopyan) adında bir Ermeni papazının hadiseden yedi

-  57 _



sene sonra ermenice yazdjğı çok kıymetli bir eseri de, bu lisana etraflı 
bir surette vakıf olan Amasya milletvekili Bay  Esat Uras son zaman
larda elme geçirerek türkçeye tercüme etmiş ve Tarih Kurumu bu 
tercümeyi de basıp yaymak hizmetini g^örmüştür. Okuyucularım Alemdar 
hakkmda en doğru malûmatı bu iki kitapta bulabilirler.

Alemdar, 4 Cemaziyelahır 1223 (M . 1 8 0 8 )  günü Üçüncü Selimi 
tekrar tahtına oturtmak üzerere sarayın kapısına dayandığı zaman, 
bu kapıyı kapalı buldu. Kapı kırdırılııken, içeride Dördüncü Mustafa, 
Üçüncü Selimi boğdurdu. Alemdar, Selimin na"şı üzerinde ağhyarak 
Wustaf.ıyı hal’ ile tahta îkinci Malımudu oturttu. Mühıü hümayun ken
disine verildi. Asi yeniçeriler sinmişti. Fakat Alemdarjn ktndine olan 
büyük itimadından ve İstanbul ahvalini pek iyi bilmiyerek duruma 
ehemmiyet vermemesinden, yavaş yavaş cesaretlerini topladılar, üç ay 
içinde ayaklandılar. Alemdarın adamları muhtelif konaklarda misafir 
edilmişlerdi. Paşa kapısında pek az bekçisi vardı. Yeniçeriler 27 Ra
mazan 1223 tarihinde ve Kadir g-ecesi Paşa kapısını, ( yani B a b ıâ l iy i ) 
bastılar. Alemdara bir yerden yardım gelemedi. Kendisini nasıl saat
lerce müdafaadan sonra barut mahzenine ateş vererek intihar eylediği 
çok yazılmıştır; malûmdur. Yeniçeriler ertesi günü buldukları na’şını 
sokaklarda Ermenilere sürükletmişler ve bu na'şa her türlü hakareti 
etmişler, nihayet cesetlen kalan parçalan Yedikule dışında bir hendeğe, 
yahut kuyuya atmışlardır. Bu parçalar orada 20  yıla yakın bir zaman 
kaldı. Hiç kimse Yeniçeri korkusundan bu kemikleri toplayıp da bir 
yere gömemiyordu. Nihayet Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra
o sırada Sadrazam olan Benderli Selim Mehmet Paşanın emrile hendek 
veya kuyudan çıkarılan kemikler Yedikule suru yanına gömüldü, kab
rine de taş dikildi. Meşrutiyetin ilânında bu kabir ( Tarihi Osmanî En
cümeni) nin himmet ve teşebbüsile Soğukçeşm ede Zeynep Sultan camisi 
bahçesine nakledildi. Taştaki kitabe Keçecizade İzzet Mollanındır; 
yazı taliktir.

Paşa kapısı vak’asının ertesi gunu, yâni koca Alemdarın na’şı 
sokaklarda sürüklenirken, âsiler Dördüncü Mustafayı tekrar tahta çıkar
mak için uğraşıyorlardı. Fakat bu sırada İkinci Mahmut da kardaşını 
mahbus olduğu dairede boğdurmaktaydı.
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MUSTAFA PAŞA 

çüncü Selim’in sadaret kaymakamlarındandır. Birinci Hamil sad-
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ü razamlarından Kara Vezir denmekle maruf Mehmet paşanın kar
deşidir. Bu paşa Birinci Hamidin şehzadeliği zamanında kahvecibaşısı 
idi. Birinci Hamit tahta çıkınca onu evvelâ silâhşor sonra kapıcıbaşı 
yapmış ve daha sonra da kendisine vezaret vererek birçor valiliklere



göndermiştir. Bu sırada Üçüncü Mustafanm kızı ve Üçüncü Selimin 
büyük hemşiresi Şahsuitan da kendisine tecvizedılmiştir. Sadaret kay
makamlığından evvel kubbe vezirliği de etmiş olan Mustafa paşa, kay
makamlıktan sonra gözden döşmüş, Filibeye sürülmüş, bir müddet ora
da kalmış ve nihayet Istanbuia gelip Ramide oturnıasına müsaade 
edilmiştir.

Mustafa paşa 1228 (M. 1813) tarihinde vezirlerin en yaşlısı iken 
ölmüştür. Zevcesi Şahsultan Eyiipte Zal N’ahmut paşa camisi yanında 
bir mektep ve kendisi için bir türbe înşa ettirmişti. Mustafa paşa da 
bu türbeye gömülmüştür.
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ALİ PAŞA, BEN DERLİ

I kinci Mahmut sadrazamlanndandır. 1236 (M. 1820) de sadarete gel- 
I iniştir. Bu sırada memleket ve bilhassa İstanbul çok karışıktır. Mo

ra isyan içindedir. İstanbul rumlarında kaynaşma, türklerde hiddet ve 
şiddet eseri vardır. Ali paşa iş başına getirilince, Alemdar Mustafa 
paşayı taki dederek yüksekten attı. Kendisini ziyaret ededn Şeyhülislâm 
efendinin bir yalıya çıkması tavsiyesine karşı :

— Şimdi yalı, mah sırası değildir. İş görmek zamanıdır.
Gibi sert bir cevap vermiş, Şeyhislâm efendi hiç beklemediği bu 

söz karşısında :
— Şevketli hünkâr da Boğaz sarayındadır I
Deyince, bu sefer Ali paşa :
— Ona da söyleriz, aşağı insin...
Gibi bir pot kırarak, İkinci Mahmudun başmüşaviri Hâlet Efendinin 

gözlerinin dört açılmasına sebebolmuştur.

Ali paşa bu tecellüdünda devamla bir gün Rum Patriği Griorius’ü 
BabIâli’ye çağırarak, âsî Moralılarla mektuplaşmakla ilham ve tekdir 
etmiş; Patriği, tesadüfen paskalya olan o gün Patrikhanenin büyük 
kapısı önüne astırmıştır. Paşa, kendi arkasından her türlü entrikalar 
çevirdiğini anladığı Hâlet Efendiyi de yoketmek istiyordu. Bir gün 
Sultan Mahmut Eyüp türbesine gidince, o da arkasından oraya vararak 
bu niyetini Padişaha uçtı. Hâlet Efendi her ne kadar hünkâr nezdindeki 
eski nüfuzunu az çok kaybetmiş idiyse de Padişah bu teklife gene 
birdenbire razı olmadı ve Sadrâzama; ( Biraz bekle! ) cevabını verdi. 
Kurmâk istediği tuzağa Sadrâzam kendisi düştü; Kısa bir zaman içinde 
Sadaretten azille Kıbrısa nefyedildi; arkasından giden mübaşir de 
idam emrini götürdü.

Cevdet paşanın beyanına göre Vübaşir paşaya idam emrini gösterince, 
zavallı adam, Halet Efendiyi kasdederek : (Eyvah! bilmedim.. Evvelâ
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icra ve sonra inha etmeliymiş ) diye bağırmışt r. Kesik başı  Istânbulâ 
getirilerek padişah sarayı karşısında teşhir edilmiştir. Üzerindeki yaftada 
şunlar yazılıymış: (Rum milletinin ve sair ashabı garazm tahrik vie 
iğ-vasile maazallahi taalâ Devleti aliyeyi ifsat ve ihlâle sâveden Benderli 
Ali pasanm ser-i maktnudur.) Ne garip tecelli Rum Patriğini astıran 
Ali paşa, Rumların tahrikile devletin aleyhinde bulunmakla itham 
olunuyor. Ekseriya en mühim işlerin bile ne kadar hafiflik ve dikkatsiz
likle görüldüğünü ispat eden binlerce misaller arasında, bunu da saymak 
kabildir Cevdet paşa, Rumlar aleyhindeki icraatı hep Hâlet Efendinin 
kurnazlığına atfeder ve der ki : Bunda Ali paşa mazurdur; zira Istanbula 
yeni gelmiş. Patrik kimdir, onu idamdan ne çıkar, bilmez. Dekayıkı 
umuru siyasiyeden bütün bütün bihaber bir zattı.

Ali paşanın kesik başının Karacaahmede gömüldüğünü Sicilli Osmanî 
yazıyor.

Şu hal tercümesi ve-ilesile şunu da ilâve edeyim k i ;  Patrik Grigor- 
yüs’ün önünde asıldığı büyük Patrikhane kapısı protesto makamında o 
gün kapatılmış ve bir daha açılmamıştı?; bugün de kapalıdır. Devirler ve 
hisler çok değiştikten sonra Patrikhanenin bu garip protestoda ısrar ve 
taannüdü Rum vatandaşlar ile aramızdaki sevginin daima artmasında 
iyilik ve fayda görenleri memnun etmez. Türkler bu harekete esefle 
mukabele edip geçmişlerdir. Yapacakları başka bir şey de yoktur. 
Patrikhanenin melûf olduğu kiyasetin eserini göstermesi elbette mergup 
olacaktır.
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HÂLET EFFNDİ

H âlet Efendi Sadrâzamlık etmemiştir; Paşa unvanını da almamıştır; 
fakat sadrâzamları azil ve nasba kadir olacak derecede padişahın 

emniyetini ve muhabbetini kazanmış bir müşaviridir. Osmanlı tarihinin, 
geçen asır ricali içinde, en kuvvetli ve fakat — kötü düşünceli olduğu 
için — en meş’um simasıdır.

Hâlet Efendinin babası Üçüncü Selim zamanında Şeyhülislâm olan 
Ataullah Efendinin harem kethüdası idi. Bunun içindir ki, Ataullah 
Efendi onu himaye etti. Hâlet Efendi Üçüncü Selim zamanında birçok 
tanınmış zatlara mühürdarlık etlikten sonra bir aralık Parise sefir 
olarak gönderildi. İkinci Mahmut zamanında Reisülküttap oldu; fakat 
çabuk azlolunarak Kütahyaya sürüldü; oradan Bağdada gönderildi. 
İsyan halinde bulunan Bağdat valisi Abdürrâhman paşayı katlettirebil- 
diği için göze girdi; İstanbüla getirildi. Rikâpta kethüdayı sadrı âlî ve 
üç defa da tevkii oldu. Bu memuriyetler, adlarından da az çok anlaşıla
cağı veçhile, -Sarayla- Babıâli arasında :.ittibat vazifesini görmek gibi 
bir şeydir. OnJann Sahibi, padişahan e a  büyük müşaviridir.



Hâlet Efendi, bu memlekete en büyük fenalıklarını bu memuriyet
lerin başında İken yapmıştır, isyan halinde bulunan Tepedelenli Ali 
paşayı tepeletmek için bütün memleketi sarsmış ve bu yüzden Mora 
isyanının en büyük âmili olmuştur. Benderli Ali paşayı nasıl idam 
ettirdiğini biraz daha yukarıda anlattık. Bu nüfuz ve iktidar bittabi 
böyle devam edemezdi. Nihayet padişah da hakikati anladı ve Hâlet 
Efendi gözden düştü. Sadrazam Deli Abdullah denmekle maruf Çeng-el- 
köylü Hamdullah puşa ( bu zata ait nota bakınız ) onu Konyaya sürdü 
ve ajkasından da Üsküdar korucubaşısmı idam fermanile gönderdi. 
Korucu Konyaya Hâlet Efendid en evvel yetişti ve onu, oıaya gelir 
gelmez, idam etti : 1238 ( M. 1822 ). Kesik başı îslanbula getirildi; 
Padişah gördükten sonra Galala Mevlevihanesinde Hâlet Efendinin 
kendisi için hazırlattığı sofaya defnolundu.

Hadikatül - Cevami, başın Mevlevihaneye gömüldükten on beş 
gün sonra Padişahın emrile çıkarıldı^mı ve ağlebi ihtimal Yahya 
Efendi türbesi civarına gömüldüğünü yazıyorsa da bu, bir rivayetten 
başka bir şey olmasa gerektir.

İkinci Mahmut zamanının, dışta olduğu gibi, memleketin içinde de, 
bir çok karışık vakalarla geçtiği malûmdur. Bu iç hâdiselerde Halet 
Efendinin büyük tes ri ve kabahati vardır. Cevdet Paşanın tarihinde 
verdiği şu malûmat ne ibretâm izdir: B ir  aralık tstanbulda eracif çoğal
makla, önünü almak için Mcclisi Vükelâda bir çare arandığı sırada, 
Hâlet Efendi tedbiri kâfi olmak üzere :

— Şimdi Okçulaı başındaki berberin başı k es 'Is in ! Saire havf ve 
dehşet gelir ve eracifin arkası kesilir.

Dedikte, huzzardan biri :
— Aman efendim, o benim berberimdii.
Demekle, Hâlet e fen d i:
— Ona mahsus değil a. ö t e  taraftaki berberin boynu vurulsun. 

Maksat hasıl olur.
Demiş olduğu meşhurdur.
Hâlet Efendi bir taraftan da Mevlevi tarikatına intisabetmişti. Galata 

Mevlevihanesinin taş meydanlığını ve sebilini y;.ptıran odur. Oraya 
şimdi eseri kalmıyan bir de mektep inşa ettirmiştir.
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ABDULLAH PAŞA. DELİ

I'  kinci Mahmut Sadrazamlarındandır. ‘stanbulda Çengelköyüiide iskele 
kayıkçılarından Safranbolu’lu ( Yalnız Kürek Ali D a y ı ) nın sulbün

den dünyaya gelmiştir. Gpnç iken köyde ötekinin berikinin hizmetinde 
bulunduktan sonra babasının sanatına girmiş, sonra da saltanat ve
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tebdil kayıklarında kürekçi olmuştur. Üçüncü Selim zamanında bazı 
nüfuzlu zevatm yaıdımile Haseki ccağına kabul olunmuş ve İkinci 
Mahmut devrinde Bostancıbaşı yapılmıştır. Ata tarihinin beyanma göre, 
edepsiz olan güze! ve yakışıklı delikanlıları o vakiin ıısulürce bağırmak 
ve sövmekle korkutmakta mahiı ve sesi dehşet verici olan Abdullah 
Paşa, bu memuriyette yedi sene kalmış ve sonra hastalandığı için 
evinde oturmasına müsade olunmuştur. Bilâhare silâhtar ağası, büyük 
mirahor, kaptan yapılmış ve daha sonra da saltanat merkezi civannda 
Rshülerin muhafazasına memur edilmiştir. 1238 (M . 1 8 2 3 )  senesinde 
Salih Paşa nın azlinden sonra Sadrazam olmuştur.

Rivayete göre , saraya çağınlıp kendisine padişah tarafından sada
ret teklif edilince, Hâlet efendinin sürülmesine ve katline ferman çık
madıkça bu hizmeti kabul etmiyeceğini söylemiş, padişah bu teklifi 
redde çalışmışsa da, Abdullah paşa ısrar etmiş ve kendisinin sadaret 
için saraya çağırıldığı da ahalice malûm olduğu cihetle, padişah ısrarda 
daha ziyade devam edemiyerek, Abdullah paşanın şartını kabul etmiş 
ve Hâlet efendi hemen o gün Konyaya sürülmüştür.

Abdullah paşanın bu hareketini memleket hayrına büyük bir hiz
met saymak lâzımdır. Abdullah paşa gene aynı sene içinde Tophane 
yangınında tulumbacılarla beraber yangını söndürmeğe çâlışırken duvar
dan düşTiüş ve hastalanarak istifaya mecbur olmuştur. Yerine Silâhtar 
Ali paşa getirilmiştir. Abdullah paşa tebdiliha\a için İzmite gitmiş ve 
orada ölmüştür. Çengelköyündeki i.skele camisini yaptıran odur : 1234.

Eski babayeğitlerden ve herkesi yıldırmış bir vezirdi. Asıl adı 
Hamdullah olduğu halde, halk arasında (Deli Abdullfch) diye yâdolun- 
muştur.

-  138 -

ALİ PAŞA, SEYİT

İkinci Mahmut sadrâzamlarındandır. Sadaretten azlinden sonra Ka
radeniz seraskeri, Mora valisi, Konya valisi olmuştur. Büyük Reşit 

paşanın eniştesi idi. 1242 (M. 1826) senesinde ölerek Üsküdarda Kara- 
caahmet mezarhğına gömülmüştür.
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İZZET PAŞA, TOPAL

I kinci Mahmut ve Abdülmecit devirlerinde iki defa sadrâzam olmuş-
• tur. Eski Dahiliye Naz rı Memduh paşanın eseri olan (Asvatı sudur) 

un beyanına göre ikinci Mahmut yeniçeri ocağını söndürürken bu zat 
Üsküdar cihetinin muhafızı idi. Yüzirce Yeı.içeriyi kılıçtan geçirdi ve 
bununla şöhret buldu. Şedit idi. Yine aynı eserin anlattığına göre İzzet

—



paşa Kaslamönu valisi iken bir sabaiı Naip Aziz Mollayı çağırdı 
ve ona : Eşrafı beldeden filân zatı tanırsınız ya, ben ona iltifat ederim; 
meğer o hain imiş. G ece  rüyada üzerime yüıüdü ve tabanca boşalttı. 
Ben de biraz evvel onun cezasını verdim dem iş. Naip zavallı adamın 
idam edildiğini anlaymca p; şadan ayrılmış ve gece yansı Kastamonu- 
dan kaçarak Isianbula gelmiş. Şeyhülislâmın huzuruna çıkınca mezuni- 
yetsiz geldiği içi.ı tekdire uğramış. O  da rüya meselesini anlata
rak : — Her hususta ihtiyat etmiş olsam bile valir.in rüyasına girmemek 
elimde değil. Hayatımı tehlikeden kuıtarmak için kaçmaktan başka 
çare bulamadım, demiş

izzet p a ş î  Hüdavendigâr valiliğinden az'inden sonra İstanbuldn ölmüş 
ve Eyübe gömülmüştür.
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AHMET PAŞA, PAPUÇÇU

I* kinci Mahmut devri deıya kaptanlarındandır Düşmanın Boğaza 
düşen bir gemisini tutmakla meşhurdur. 1245 (1826) tarihinde ölerek 

Eyüpte Mihrişah sultan türbesinin bahçesine gömülmüştür.
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SARİM İBRAHİM PAŞA

Abdülmecit devri sadrâzamlanncandır. 1264 ( !VÎ. 1847) senesinde 
sadrâzam olmuş ve bu yerde iki tuçuk ay kadar kalmıştır. Memduh 

paşa (Acv.itı sudur) adındaki eserinde anlatıyor : Ramazanı şerifle 
Sarım paşa saraya davet edilir. Huzura kabul ile saatlerce tasavvurunun 
levkinde iltifatlara mazhar olur ve sevinç içinde mağrurcn yalısına 
döner. Yalıda iftara gelen bazı vüzera var imiş. Paşa o gün padişahtan 
gördüğü iltifatı bunlara anlatırken kendisine mabeyni hümayundan b aş
kâtibin geldiği haber verilir. Paşa öbür odaya giderek beş dakika 
sonra döner ve mecliste hazır bulunanlardan Tepedelenli İsmail paşaya 
bakarak '• «Fesübhant-.llah.. Şu saatte infisal ettik» der. İsmail paşa 
«Nasıl şey efendim, acaba makama kim nasboluııacak» diye sorar. 
.Sarım p a ş a :  «Makam komşumuz hazrt ilerinindir» demesiyle İsmail 
paşa, sadarete Reşit paşanın geldiğini anlıyarak h men oradan çıkar ve 
Reşit paşanın yalısına gider (bu yalılar Bebekte ve birbirine yakındı). 
Memduh paşa : «3u  vakayii bana İsmail paşa kendisi anlattı» diyor.

Sarım paşa 1270 (M .  1873 ) senesinde ölerek Haydarpaşaya 
gömülmüştür.
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MEHMET SAİT PAŞA

kinci Mahmut devrinde yetişmiş, Abdülmecit devrinde Seraskerlikte 
bulunmuş, İkinci Mahmudun kızlarından Mihrimah Sultanla evlenmiş,
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bir aralık Derya kaptanlığı dahi etmiş bir vezirdir. Birçok valilikleri de 
vaTdır. Anadolu seraskeri olduğu zaman Üsküdarda Tunusbağı cadde
sinde Şeyhislâm Dürrizade Abdullah Efendinin konağı Babı Seraskerî 
yapılmıştı; orada vazife gördü. Konağı Beylerbeyindeydi.

1265 (M. 1848) senesinde ölerek Üsküdarda Doğancılar meydanında 
Nasuhî derg-âhırm mihrabı önüne gömülmüştür.
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HÜSREV PAŞA

Ü çüncü Selim, İkinci Mahmut ve Abdülmecit devirleri vezirlerin- 
dendir. Üçüncü Selim zamanında başçuhadar ve sonra Derya 

kaptanı olon Küçük Hüseyin ağanın yetiştirmesidir. En mühim memuri
yeti Mısır valiliğidir. Burada Mehmet Alinin amansız bir düşmanı 
olmuş ve fakat durumu idare edemiyerek kaçmış ve bu suretle 
devletin başına malûm olan Mısır gaileleri gelmiştir.

Hüsrev Paşa uzun müddet Derya kaptanlığında ve sonra Serasker
likte, Meclisi ahkâmı adliye reisliğinde bulunmuş, İkinci Mahmudun 
vefatında Sadrâzam olmuştur. Sadarete , mührü hümayunun Sadrâzam 
Rauf Paşadan zorla almak gibi garip bir şekilde gelmiştir. Bir müddet 
sonra Tekirdağına sürülmüş ve ihtiyarlığına acmarak İslanbula getiril
miş, meclislere memur edilmiş, tekrar serasker yapılmış ve en son 
olarak Meclisi vükelâ âzalığına nakledilmiştir.

İkinci Mahmut devrinde Serasker iken vaktile kendisini himaye 
etmiş olan Sadrazam Selim Paşaya da çok fenalığı dokunmuştur.

Hüsrev Paşa, evlâdı olmadığından, birçok küçük köleler edinmiş 
ve bunların terbiyesine itina göstermiştir. Bilâhare bu kölelerden ikisi 
Sadrazam, biri Serasker, dördü Vükelâdan olmuş, birçoğu da feriklik 
rütbesine krdar yükselmiştir.

Hüsrev Paşanın yaş 100 e yaklaşmıştır. Meclisi Vükelâ müzakere
lerinde yaşını bahane ederek bunakmış gibi sözler söyler, fakat bu 
sözlerde daima bir nükte, bir cinas sezilirmiş .

Çok cüretli, atılgın, zeki bir adam olan ve fakat memlekete iyilik
ten ziyade fenalığı dokunan Hüsrev Paşa, Eyüpte yaptırmış olduğu 
türbeye gömülmüştür. Orada kendi adile anılan bir de meşhur kütüp
hanesi vardır.
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AHMET FETHİ PAŞA

kinci Mahmut devrinde yetişen asker paşalardandır. R ı  s muharebe
lerinde bulunmuştur. Viyana, Paris elçiliği de vardır. 1253 (M. 1937) 

tarihinde İngiltere hükümdarının tetviç merasiminde Osmanlı hükümeti
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ni temsil etmiştir. Abdülmecidin cülusu üzerine kendisine İkinci 
Mahmudun kızlarından Atiye Sultan verilmiştir. Bundan sonra Ticaret 
Nazırlığı, Seraskerlik ve Tophane müşirliği yapmıştır. Ekseriya bu son 
memuriyetile yâdolunur. 1274 (M . 1 8 5 7 )  senesinde vefat ederek Sultan 
Mahmut türbesi bahçesine gömülmüştür.
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REŞiT PAŞA

A bdülmecit devrinin büyük Sadrazamıdır. Doğru adı nedir, Reşit 
Mustafa paşamı Mustafa Reşit paşam ı? Sicilli Osmanî (Reşit Mus

tafa Paşa ) diyor. 1214 senesi Şevvaiirde doğmuş ve 1274 Muharre
minin 14 üncü g-ünü ölmüştür. Bu 60 senelik ömür içinde Reşit Paşanın 
Tanzimattan ve Mısır meselesinden başlıyarak yaptığı — ve üzerinde 
çok durulmuş, yazılar yazılmış, ttlk ikler yapılmış olan — büyük hiz
metlerini burada kısaca dahi zikre imkân yoktur. Kendisini rahmetle ve 
hürmetle analım ve bununla iktifa edelim. Na’şı Beyazıtta Okçularba- 
şında hususî türbede gömülüdür.
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ALİ GALİP PAŞA

K oca Reşit paşanın üçüncü oğludur. Mecit devrinde Evkaf ve Ticaret 
Nazırlıkları et niş, kendisine sultanlardan biri de tezviç olunmuştur. 

1215 (VI. 1858) senesinde kayıkla Balta  limanındaki yalısına giderken 
kayığa bir şilebin çarpması üzerine denize düşerek boğulmuştur. Cesedi 
bulunmuş ve babasının türbesine gömülmüştür.
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MEHMET ALİ PAŞA

Abdülmecit devri sadrâzaujlarındandır. îkinci Mahmut devrinde 
mabeyinci idi. Sonra bir çok memuriyetlerde daha bulunmuş ve 

Tophane müşürlüğüne getirilmiştir. Bu sırada kendisine ikinci Mahmu
dun kızı Adile sultan da verilmiştir.

Mehmet Ali paşanın birkaç kere Seraskerliği ve Derya kaptanlığı da 
vardır. Nihayet 1268 senesinde Sadarete getirilmiştir. Prens Mençikof’un 
Istanbula gelmesi üzerine vükelânın değişmesi hasebile o da Sadaretten 
çekilmiş ve bir müddet gene seraskerliğe getirilmştir. 1285 (M. 1869) 
senesinde ölmüş, Eyüpte Bostan iskelesinde türbeye gömülmüştür.
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MEHMET PAŞA

A bdülmecit devrinde üç defa sadrazamlığı vardır. Bundan sonra 
Petersburg fevkalâde elçiliğinde de bulunmuştur. 1288 (M. 1871) 

senesinde ölerek Sultan Mahmut türbesi bahçesine gömülmüştür.
Fo. 5
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MUSTAFÂ NAİLÎ PAŞA, GİRİTLİ

bdülmecit devri sadrâzamlanndandır. Bu makama iki defa gelmiştir. 
^ 2 8 8  (M. 1871) senesinde vefat etmiştir. Fatih camisi avlusunda 

gömülüdür.
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ÖMER PAŞA, SERDARI EKREM

B azı kitaplarımız Ömer paşanm Macar, bazıları Alman olduğunu 
yazıyor. Sicilli Osmaniye göre, Almanya Slâvlarındardır. Kerdi 

memleketinde hendese tahsil ettikten sonra Türkiyeye gelip Şerslıkli 
İbrahim paşa dairesine girmiş, müslüman olmuş, askerliğe yazılarak 
tarakki etmiştir. Bir aralik askerlikten çıkanimışse de bir ateşli talimde 
kumandanın hatasını görerek, talimi kendisinin yaptırması padişahın 
hoşuna gittiğinden tekrar askere alırmış, rütbeleri iade olunmuştur. 
1270 Rus harbinde. Serdarı ekrem nasbedilmiş, 1271 senesinde Kırıma 
kumandan yapılmış, Irak ve Hicaz kumandanlıklarmda da bulunmuş ve 
1277 de tekrar Rumeli müşiri olarak Karadağ harbini kazanmıştır. Bir 
müddet sonra Hassa müşirliğine de getirilmiştir.

1288 (M. 1871) de ölen Ömer paşa Eyüpte Bostan iskelesine 
gömülmüştür.
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CEMİL MEHMET PAŞA

B üyük Mustafa Reşit paşanın oğludur. İlk mühim memuriyeti Mabe
yin kâiipliğidir; sonra da meclislerde âza bulundu. 1278 senesinde 

vezaretle ikinci defa olarak Paris büyük elçiliğine tâyin edildi. Bir 
müddet sonra azil ile gene birçok meclisleje âza yapıldı ve üçüncü 
defa Paris elçis' oldu. 1289 (M. 1872) de Hariciye Nazırlığına getirildi. 
Aynı sene içinde Livadya’ya gelen Rusya imparatorunu selâmlamak 
üz;re  oraya gidip Bükreş tarikiyle dönerken trende füc’eten ö ldü. B a -  
b'-sınm Okçularbaşınaki türbesine gömüldü.
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AHMET PAŞA. KAYSERİLİ

Kayseriden gelip tersaneye nefer yazılmış ve tarakki ederek riyale, 
patrona, liva olmuş ve daha sonra Bahriye ferikliğine kadar yük

selmiştir. Kırım muharebesinde Karadeniz kumandanıydı. Sivastopolun 
fethinde Mahmudiye zırhlısiyle orada bulundu. 1271 senesinde kendisine 
müşirlik verildi ve 1293 te üçüncü defa olarak B ahriye  Nazırı seçildi;
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Âbdülazizin hal’inde sarayı denizden kuşatt;; yâni bu hal’de mühim bir 
rol oynadı. Beşinci Murat zamanında da Bahriye Nazırıydı. Çerkeş 
Haşan, Mithat paşa konağında Vükelânın toplandığı odada Hüseyin 
Avni paşa üzerine tabanca sıkarken, Ahmet paşa, arkadan kollarını 
tutmağa savaşmış ve bunun üzerine Haşan ona dönerek bıçakla yüzünü 
ve kulağını kesmiştir.

Ahmet paşa 1294 (M. 1877) de Âyana nasbedilmiştir. Rus muha
rebesi çıkınca Tuna vali ve kumandanlığına gönderilmiş ve uzun müd
det Varnada kalmiştu". Ahmet paşa bu sırada hastalanıp kendisinin, 
îstanbula uğramadan, başka bir memuriyete gönderileceğini Resmî 
g-azftede okuması üzerine, o zaman sadrâzam ve Hariciye Nazırı olan 
Saffet paşaya İstanbula avdetine müsaade olunması için oldukça acıklı 
bir tahrirat göndermiş, sadrâzam paşa da bu tahriratı tasvibederek, 
îkinci Hamide arzeylemiştir. Muhterem üstadımız, Uzunçarşılı İsmail 
Hakkı, Tarih Kurumu belleten nin Temmuz 1943 tarihli ve 27 sayılı 
nüshasmda Ahmet pşaya ait çok güzel bir makale ile beraber, paşanın 
1295 tarihli tahriratının, sadrâzamın arz tezkeıesinin, İkinci Hamidin 
hattı hümayununun birer fotoğrafisini ve Ahmet paşanın da iki resmini 
neşretmiştir.

Hamidi ı, sadaret tezkeresi üstüne kurşun kalemiyle yazdığı gayet 
biçimsiz ve çirkin yazı şu d u r :  ( Mâhut Kayserili Ahmet paşa, cahil, 
garazkâr ve mürtekip bir z st bulunduğundan, vaktiyle Bahriye N eza
retinde iken maiyetinde bulunan bazı zabitani ve neferatı hud’a ile iğfal 
ederek amcamın sarayını bahren abluka ederek, hal’ine sebep olmuştur. 
Tarife ne hacet, cümlenin malûmudur. Onun için bu adama asla emni
yetim yoktur. Istanbuldi bulu imasını katiyen kabul edemem. 22 R am a
zan 1295 ) .

Bu hattı hümayun, Abdülhamidin Kayserili paşadan ne kadar korkmuş 
olduğunu göstermektedir. Ahmet paşanın her ne kadar okuyup yazması 
yoktu; fakdt iktidarı çOKtu ve cesurdu. Muharebelerde bir çok yaralar 
almıştı. îkinci Hamidin yazısı hilâfına, mürtekip değildi; garazkârlığı 
müstebit bir padişaha karşı idi, onun hal’ine yardım etmişti.

Ahmet paşa, Hamidin bu emrine rağmen İstanbula gelebilmiş ve 
on gün sonra kalp hastalığmdan ölmüştür- Na’şı Süleymaniye camisi 
mezarlığına gömülüdür.

Paşanın, İstanbula avdetine müsaade dileyen çaffet paşa da pek kısa 
bir zaman içinde hem Sadaretten ve hem de Hariciye Nezaretinden 
azlolunarak birkaç gün sonra Paris sefirliğine gönderilmiştir.
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SUBHİ PŞÂÂ

eşhur vezir Sami paşanm oğludur. Birçok yüksek memuriyetlerde 
bulunduktan sonra Abdüâziz zamanında ilk defa Evkaf Nazırlığına,
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ondan sonra müteaddit nezaretlere getirilmiş, bir çok  vliiiklerde 
bulunmuş en muvaffakiyetli devlet adamlarımızdandır. Güzel san’atlar 
akademisinin esasmı bizde Suphi paşa kurmuştur. Mâliyenin ıslahı 
hakkmda Abdülhamide verdiği lâyiha meşhurdur. 1294 ( M. 1886 ) 
senesir.de vefat ederek Saltan Mahmut türbesi bahçesine gömülmüştür.
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SÂDULLÂH tPÂŞÂ 

erlin sefiri diye meşhur olan Şair Sadullah paşadır. 1245 senesinde
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BErzurumda doğmuş, Mâliyede, Şurayı Devlette çalıştıktan sonra 
1288 de Tercümanı divanı humayun, bilâhare Ametçi, Defterhane Nazın, 
Mabeyin başkâtibi ve 1299 da Berlin sefiri olmuştur,

1306 (M. 1890) senesinde Viyanada ölerek na’şı tstanbula getirilmiş, 
Sultan Mahmut türbesine defnolunmuştur.
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İSMAİL PAŞA, ALTUNÎZADE

Pederi altıncı esnafından bir zattı. Kendi dahi nakkaş olmuştu. Bina 
işlerinden anladığı için, Dolm abahçe sarayının inşasında bina 

eminliğine tâyin olunmuş ve kendisine ûlâ sanisi rütbesi verilmekle 
beraber. Şûrayı askeriye de âza yapılmıştır.

İsmail Efendi 1277 senesinde resmî vazifelerinden alındılı  için 
ticarete başlamış, çok zengin olmuş ve fıkaraya bakmak, hayrat yap
makla şöhret kazanmıştır. Bu sırada Üsküdarda Tophanelioğlunda 
maruf olan (Altunîzade camisi) ile bir mektep ve bir hamam yaptırmıştır.

Bu hayırlı işlerinden dolayı İsmail Efendiye 1295 senesinde vezirlik 
rütbesi ve Âyan âzalığı verilmiştir. 1305 ( M. 1887 ) senesinde ölen 
İsmail Paşa kendi camisine gömülmüştür. Caminin bulunduğu semte 
( Altunîzade ) adı verilmiştir.
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