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t\Osm;anlı Devlet Erkanıli nı 

Toplu bir cilt halinde sunarken 
1 

Osınanlı devletinde merkezi hükumet teşkilatının, daha ilk zaman
Iardan başlayarak, aslen üç ida:ci zümreden meydana geldiği görülmek
tedir. Bunlar da: «nmiye, seyfiye ve kalemi ye» zümreleri dir. Bu züm
relerin basları Vezir-i-A'zam ile birlikte, zamammızda adına (Bakanlar 

' 
Kurulu), V ekiller Hey'eti, (Kabine) dediğimiz kurulun başlangıçdaki 

basit şeklini, bir prototipini teşkil eder. 
(İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi)nin 1947 yılında birinci cildi henüz 

baskı halinde iken her cildin sonuna bu ilk asli idarecileri, iş başına ge
liş-gidiş sıralarına göre, vermeği uygun ve faydalı görmüştük. Kroriolo
jinin ön kısmında belirttiğim gibi, bu iş evvela müellifi için yeni ve ol
dukça uğraştırıcı bir ek konu olmuştu. Baskı bakımından da sonraki 
dıtleri ziyadesiyle kabartmıştı. Fakat neti~ede bu erkan cetvelinin asıl 

esere bir okadar değer kattığı ve faydalanıldığı memnuniyetle görüldü: 
4 ciltlik Kronolojinin yeni baskısı yapılırken bu erkan cetvellerini 

ciltlere bölünmüş olmaktan kurtanp, hepsini bir araya getirmeği daha 
uygun gördük. Bu şekli bize tavsiye edenler de çok oldu. Böylece 
(Osn1anlı Devlet Erkam) adlı 5 inci bir cilt doğdu. 

Biz burada, toplu bir cilt haline gelen erkan cetvelleri (Osmanlı 

Devlet Erkam) hakkında daha fazla söz edecek değiliz. 5 kısımdan 
teşekkill eden bu erkan ve cetvelleri hakkında her kısmın başında yeteri 
kadar bilgi verilmiş ve açıklamalar yapılmıştır. 

Talasia DIIWRA Y 





VEZİR-i-A'Z A lVILAR 
(SADR-I-A'ZAMLAR) 

<<Osman Gazi devrinin sonlarından Istanbul'un fethine kadar teselsill eden 
ve bazılarının isimleri ancak son tetkikler sayesinde malum olabilen ve-
zirler hep Anadolu Türklerinden ve umumiyetle Ulema sınıfından ye
tişmiştir: İlk zamanlarda bunların ünvanı yalnız «Vezir» olduğu 'halde, 
Çandalı-Hayrüddin Kara-Halil'den itibaren vezirler teaddüd ettiği 

için birinci vezire « Vezir-i-a'zam» denilmiye başladığı rivayet edilir ve 
gene Hayrüddin Paşa'dan itibaren Tanzimat'a kadar Vezir-i-a'zamlar 
ayni zamandB. Baş-kumandan sıfatını da haiz sayılır. - Istanbul'un fet
hinden itibaren Anadolu Türklerinden Vezir-i-a'zam intihabı an'anesine 
esas itibariyle nihayet verilmiş ve artık Dönmeler ve Devşirmeler devri 
başlamış olduğu için, aşağıki cedvelde bu iki devir birbirinden· ~yrı 
gösterilmiştir : Bununla beraber, Devşinneler devrinde de bazı Türk 
vezirlere tesadüf edilebilir; fakat bunlar artık istisna kabilinden dir. -
Birinci Bayezid'in esaretini takib eden Fetret devrinde saltanatlarını: 
ilan eden ve Anadolu ile Rum eli' de bütün Osmanlı ölkesine hakim ola
madıkları için Padişahlar cedveline girmiyen şehzadelerin vaziyeti bu 
listeye alınmamıştır. - Osmanlı tarihinin ilk deviriert henüz çok karan
lık olduğu için, bu listede bazı noksanlarla şüpheli tarih rakamları 
vardır: Şüpheli rivayetler istifham işaretleriyle gösterilmiştir. Tabii 
bunlar ancak yeni vesikalar bulundukça ikmal ve tashih edilebilir. ~ 
Vezaret meselesi için 1331 == 732 ve 1368 == 770 vukuatının üçüncü 
fıkralarına bakınız». 

(TüRK VEZİRLER DEVRİ) 

OSMAN ve ORHAN GAZ! DEVtRLER! : 

. 1) Aiaüddlin Paşa - Tayini : 1323 
ölümil : 1331 = 732 ( ? ) • 

728 tarihinden evvel ('?);· 

(tlrniyye mesleğinden yetişmiş olan bu ilk vezir Alaüddin P~ ile Osman Gazi'nin 
oğullanndan Alaüddin Bey Osmanlı menbalarında birbirine karıştırılır : 1331 == 732 
vukuiltınm üçüncü fıkrasına bakınız). · 
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ORHAN GAZt DEVRi: 

2) Mahmud-oğlu Nizi.miiddin Alımed P~ - Tayini: 1331 732 
den sonra "<-·3 1340 == 741 den evvel ( ?) ; ölilınü: 1348 == 7t1!}ı ( ?). 

(Klasik cedvellerde bu Paşa'nın ismi yoktur; Osmanlı menbalannda ilk vezir gös
terilen Osman.oğ'lu AUiüddin yahut AU Paşa'nın y~rlne Orhan-oğ'lu Süleyman Paşa. 
geçrdş . gibi gösterilir : 1368 == 770 vukuatının üçüncü fıkrasına bakınız. - Niza. 
'müddin Ahmed Paşa rivayete nazaran Osman <:;azi'nin kaynatası olan Şeyh Ede
Ba.IifEde· Balı >nın tor.unudur). 

3) Hacı Paşa- Tayini: 1348 = 749 (?-); ölümü: 1360 == 761 (?). 

{Klasik cedve1lerde bunun da ismi yoktur: 1368 ==· 770 vukuatmın üçüncü fıkra
sına 'imkınız. - Hacı-Paşa'nın hakiki ismi de belli değildir). 

ORHAN GAZ! ve B1R1NC1 MURAD DEVtRLERt ! ·. 

·4) Sininüddin Yfumf:Paşa- D.J:i.ni: 1360 = 761 (?);ölümü: (?). 

;{Kadı Mtislihüddin..Musa'nıiıgğ'lu olan bu. Paşa Orhan 'Gazi devrinin son ve Birinci 
Muı·a:d' devrinin ilk veziridtr: ·Bununla aşağıdaki :·5 'numarada gösterilen Çan • 
. darlı·Hayrüddih Kara-HalU Paşa arasında isimleri ' henüz tesbit edilememiş bir 
yahut bir iıki vezir daha geçmiş olmak ihtimali vardır: 1368 == 770 villmitııuıt 

üçüncü fıkırasına bakınız). 

B:tR:tNC1 MURAD DEVR! : 

5) Çanda.rh-&yriiddin Kara-llalil Paşa - Tayini: 1368 
hnt 1378 = 775 ( f') ; ölümü: 1S87 = 789.. . ! ı: 

770 ya-

( Çanda.rlı-Hayrüddin Paşa kU1sik rivayetlerde hanedandan olan Osman-ok lu Altlüd~ 
din ve Orhan ... o~u Süleyman Paşalardan sonra hanedandan olmıyan llk vezir gibi 
gösterilirse de do~ru değildir; son tetkildere göre Osman ve Orhan-oğullanmn 

vezirlik .etmemiş,. oldukla:r,ı anıaşılmaktadır: 1331 732 "\ı"'e 1368 == 770 vulwAtınm 
üçüncü fıkralarına bakınız. - Osmanlı menbalarında Çandarlı~Kara-Halil'dea iti
baren oğulları Ali ve tb:rahim Paşalarla torunlarından ikinci Halil Paşa.'m!l lstazı
bul fethine kadar fasılasız surette Vezaret~i-uzma makamında bulunarak ini bir 
vüzer.a. ha:nedanı .teş~il .. ·etmiş ~du!rlamd~ bao/i~~~e .de aşağıda 7. 8 . ve 10 
numarala:rda görüleceği gibi arada bu sülaleye mepsub olmıyanlar da vamır. 
Çandarh süHHeai için 1453 == 857 vukuatımn «lO· Temmuz» fıkrasına bakll11Z). 
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BiR!NCİ MURAD, B1R1NC1 BA.YEZiD ve FETRET DEViRLERi: 

6) Çandarlı-Ali Paşa __,.. Tayini: 1387 = 789; ölümü: 1406 - 809. 

( Çandarll~Hayrüddin Kara-Halil Paşa'nın büyük oğlu ol~n Ali Paşa, babasının 

,ölümü üzerine Vezir~i-·a'zam olmuştur: 1387 = 789 vukuatına bakınız). 
' 

MEHivLET DEVRi : 

7) Osmancıklı imam-za.de Halil Paşa - Tayini: 1406 
sonra ( ?) ; ölümü: ( ?). 

(Klasik cedvellerde ismi yoktur). 

BiR'NRCİ MEHMET ve iKiNCi MURAD DEViRLERİ: 

809 dau 

8) Amasya.lı Bayezid Paşa - Tayini: ( ?) ; ölümü: 1421 = 824. 

·(ikinci Murad tahta çıktığı zaman Osmanlı menbalarmda «Düzmece-Mustafa» de
'nilen şehzade Mustafa üzerine sevkedilip «Sazlı·dere» muharebesinde maktul düş

müştür: 1422 = 825 vukuatının birinci fıkrasına bakınız. Harbde şehid olan ilk 
Vezir~i-a•zam işte budur). 

İKiNet MURAD DEVRi: 

9) ÇandarJı .. lbralıim Paşa 

·ıeg = 882. 
Tô.yiıü : 1421 824; ~~--~" 

WUıU.IlU. • 

(Bbı menbalarda bu tbrahim Paşa yukarda 6 nurnarada bahsi geçen Ali Paşa!nm 
,oğiu gibi gösterilirse de doğru değiJdir; 5 numaradaki Hayrüddin Paşa'nın oğlu ve 
Aü Paşa:nın kardeşidi-r: 1429 = 832 vukuatma da bakınız. - Aşağıda 21 nurnarada 
görm:eeeği gibi Çandarb sülalesinde iki Vezir-i-a'zam İbrahim Paşa bulunduğu için 
;bunlar Birinci ve tkinci diye birbirinden ayırd edilmelidir). 

18) Amasyalı Hızır-damşmend oğlu Kıoca-Melımet Nizamüddin Pa
·şa- Tayini: 1429 = 832; a.z1i: 1438- 1439 = 842. 

'(Klasik ced\'"ellerde bu Koca yahut Hoca_Mehmet Paşa'nın ismi yoktur). 

/ 
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!K!NC:t :uı:t.JRAD ve :i:K1NC1 MEHMET DEViRLERi : 

ll) Çandarh-Halil Paşa - Tayini: 1438 - 1439 
1453 = 857. 

842; a.zli: 

{ 9 n umarada bahsi geçen Birinci İbrahim. Paşa•nın oğlu olan ve 5 n umarada bahsi 
geçen dedesind'en tefriki için «İkinci Halil Paşa» denilmesi lazımgelen bu meşhur 

Vezir-i-a'zamm Istanbul fethi üzerine azil v·e idamı hakkındaki rivayetler için 
1453 == 857 vukuatı içinde «1 Haziran» fıkralarının üçüncüsüyle «10 Temmuz» fık
rasına bakınız. - ikinci Halil Paşa'nın sukutundan itibaren artık devşirme vezirler 
iş başına gelmiye başlamıştır: Bu vaziyete nazaran Osmanlı imparatorluğu Türk 
devlet adamları tarafından kurulduktan ve Istanbul fethedildikten sonra Vezaret-i
uzma makamına Devşi-rmeler musaHat edilmiş demektir). 

(DEVŞİRME VEZİRLER DEVRİ) 

«Umumiyetıe esir çocuklardan yetiştirilen bu dönme ve devşirme devlet adamları 

bu tarihten evvel de mühim makamlarda kullanılmıya başlamışlarsa da Vezaret-L 
uzma makamını ancak işte bu tarihten itibaren işgal etmiye başlamışlardır. 

Bu tarihten itibaren Türk Veziri.a'zamlar enderdir». 

tKtNCt MEHMET DEVRt: 

12) Mahmnd Paşa - Milliyeti : Rum ve bir rivayete göre lfe, 
Hırvat ya;hut Rmn-lhrvat ıoolezi; tayini: 1453 = 857; azli: 1466 -' 
871; (ilk sadareti». 

(Bir Bizans rivayetinde Çandarlı-Halil Paşa'mn azli üzerine Mahmud Paşa•dan. 

evvel aşağıda 14 nurnarada bahsedilen devşirme ıshak Paşa bir sene kadar Yezir-i
a'zam olmuş ve ondan sonra Mahmud Paşa tayin edilmiş gibi gösterilirse de bu 
rivayet Osmanlı menbalarına uygun değildir: «Mahmud Paşa'y-ı veli» denilen bu 
paşa için .1453 == 857 v'Ukuatı içinde d Haziran» fıkralarının dördüncüsüne de 
bakınız). 

13) RmnrMehınet Paşa - Milliyeti : Rum; tayini : 1466 
azJi : 1469 = 874 .. 

(Bu Bizans dönmesinin şiddetli Türk düşmanlığı için 1472 == 877 vukuatının birinci 
fıkrfl,Sına bakınız. - Aşık-Paşa-zade'ye göre bu hain nihayet Türk düşmanlığından 
dolayı idam edilmiştir). 

. 14} İsbak Paşa Milliye.ti: Rum yahut Hırvat; tayini : 1469 
874; azli: 1472 = 877; «İlk sa.direti». 

(Çandarlı-Halil Paşa'nın yerine Mahmud Paşa'dan evvel Vezir-i.a'zam .olduğu hak
kındaki Bizans riv<1yetiı doğru .olduğu takdirde bu seferki tayini ikinci sadareti ol
mak lazımgelir : Yukarda 12 numaranın izahatma bakınız). 
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15) Mahmud Paşa - Milliy~ti : Rum v.e bir rivıa~te göre de Hı:r
vat yahut Rmn-Htrvat melezi; tayjni: 1472 = 877 ; azli 1478 = 878; 
«İkinci sadi.reti». 

(«Veli, denilen, Mahmud Pasanın 1473 = 878 tarihinde azledilmeyip bundan bir 
• 1 

sene sonra 1474 = 879 tarihinde idamına kadar mevkiini muhafaza ettiği hakkında 
da bir rivayet vardır: O sene vukuatının dördüncü fıJfrasına bakınız). 

16) Gedik-Ahmed Paşa - 1\f.illiyeti: Arnavut yahut Ruım; myini: 
1474 = 879; azli : 1477 = 882. 

(Selefi Mahmud 'Paşa 1473 = 878 tarihinde aziedilmiş olduğu takdirde Vezaret-i 
uzma makamı bir müddet açık kaldıktan sonra Gedik-Ahmed'in tayin edilmiş ol· 
ması lazımgelir. - Gedik Paşa'nın 1481 = 886 tarihinde bir aralık ikinci defa ola
rak Vezir~i.:a'zam olduğu hakkında zayıf bir rivayet varsa da doğru olmamak ihti
mali çok kuvvetlidir : Bu mesele ile Gedik-'Abmed'in mahiyyeti ve idamı için 
1482 - 887 vukuatının «18 Teşrinisanh> fıkrasına bakınız). 

17) Kar:aınani-Mebmet Paş,a - :Milliyeti: Tiirk; tayini: 1477 = 
882; Devşirmelerin tertib ettikleri Y epıi~ri isy8mnda şa.hadeti : 
1481 = 886. 

(Fatih devrinin «Tevkif-Mehmet Paşa» şöhretiyle de maruf olan bu son Vezir-i· 
a'zamı Mevlana sülalesindendir: 1477 882 vukuatınını ikinci fıkrasına da bakınız). 

iKiNC! BAYEZiD DEVR1: 

18) İshak PaŞa- Mil~ti: Ruım yaihtot llırvat; tayini: 1481 
886; azli: 1482 = 887; «İkinci sadii.reü». 

(1483 888 tarihinde aziedilmiş olduğu hakkında da bir rivayet. vardır. - Yukar-
da 12 \"e 14 numaralara da bakımz). 

19) Davud Paşa 

azli: 1497 = 902. 
Milliy,eti: Arna.vut; tayini : 1482 

( 1482 = 887 vukuatınm «:18 Teşrinisanh fıkrasına bakınız). 

887; 

20) Hersek-zade A.hınOO Paşa - Milliyeti : Hersekli İslav; tayini: 
1497 = 902; azli : 1498; «Birinci sadireti» .. 

(Osmanlı hanedarundan bir sultan alarak damad bile olan bu dönme vezir Hersek 
dukası «Stipan Kossari.ç»in oğludur : 1463 == 867 vukuatlllın üçüncü fıkrasına 

bakınız). 
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21) ·. Çandarh-İlırahim Pa§a - Milliyeti: Türk; tayiııi: 1498 = 
903; ölümü : 1499 = 905. 

(Bu ikinci İbrahim Paşa Halil Paşa'nın oğludur : 1498 - 903 vukuatınm ikind 
fıkrasına bakınız) . 

22) Mesih Paşa - Milliyeti : Devşirme ( ?} ; tayini : 1499 905; 
ölümü : 1501 = 907 .. 

(Bir yangında kazaya uğrıyarak telef olmuştur: 1501 = 907 vukuatının ikinci 
fıkrasına bakınız. - Gelibolulu Ali Mesih Paşa•mn azli üzerine vüzeradan Fenari
zade Ahmed Paşa'yı i,ki sene kadar Vezir-i~a'zam olmuş gibi gösterirse d'e, Mesih 
Paşa azledilıneyip makamında iken telef olmuş ve Ahmed Paşa da ondan dört sene 
evvel 1497 = 902 tarihinde ölmüş olduğuna göre bu rivayetin doğru olmaması Ia
zımgelir). 

23) Hadım-Ali Paşa- Milliyeti: Devşirme (?); tayiııi: 1591=907; 
azli : 1503 = 909; «Birinci sadareti». 

(Osmanlı tarihinde ilk hadım Vezir·i-azam işte budur). 

24) Hel'Sekz&de Ahıned Pa§& - MD1iyeti.: Herseldi lsliv; Ui.yini: 
15o,3 = 909; a.Zli: 1506 = 912; «İkinci sada.:rıeti». 

(Yukarda 20 nurnaraya da bakınız). 

25) Hadım-Ali Paşa. - Milli.yeti: Devşirme ('f); tayini: 1506 
912; ölümü : 1511 = 917; «Ikinci sad.&'reti». 

( Şilı-kulu» ısyanında maktul düşmüştür : 1511 = 917 vukuatının sekizinci fıkrasına 
bakınız. Bu Paşa harb meydanında şehid olmuş ilk Vezir-i-a'zam sayılırsa da doğru 
değildir : Yukarda 8 n umaraya bakınız). 

26) Hersekzade Aluned Paşa - Milliyeti: Hersekli İslav; tay'Ini: 
, 1511 = 917; azli: 1511 = 917; «Uçüncü sadareıti». 

(Yukarda 20 ve 24 nun;ı.arala.ra. bakımz). 
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!K1NC1 BAYEZ!D ve BtR!NC! SELtM DEV!RLER!: 

27) Koca-Mustafa Paşa Milliyeti: Frenk yahnt Rum, ti.yini: 
1511 = 917; i damı : 1512 = 918. 

1 

(Hamam telialdığından yetişip Cem-Sultan'ın zehirlenınesinde oynadığı karanlık 

rolden dolayı parlan:uş olmakla meşhur olan bu Koca~Mustafa Birinci Selim dev. 
rinde idam edilmiştir : tkinci ciltte 1512 = 918 vukuatımn yedinci fıkrasına bakı
nız. Bu devşlrmenin Cem-Sultan vak'asmda oynadığı rol 1495 = 900 vukuatmın 

ikinci fıkrasında izah edilmiştir). 

«Osmanlı devletinin kuruluşundan tkinci Bayezid•in sukutuna 
kadar yukarıki cedvelde gözden geçirilen vüzeranın 27 yi 
bulan sıra numarası eşhas adedini değil, Sadaret tebeddülle
rinin sırasını gösterir: Bu tebeddülleri<n on biri Istanbul'un 
fethinden evvel, on altısı fetih;ten sonradır. Bununla beraber, 
bilhassa Istanbul'un fethinden evvel isimleri malUın olmıyan 
bir yahut bir iki Vezir-:i:-a•zam daha gelip geçmiş olabilir: 
4 numaradaki izaha bakınız. - Bu 27 Sadaret tebeddülünün 
eşhas adedi 22 dir: Bunlardan birinin üç defa, üçünün ikişer 
defa sıadaretleri v--ardır; içlerinden tkinci Ba.yezid devrinde 
üç defa iş başına geçmiş olan Hersek-zade Ahmed Paşa 

daha sonra Yavuz devrinde de iki defa Vezir.i-a'zam olarak 
cem'an beş defa sadarette bulunmuştur: Birinci Selim devri 
Vezir -i-a'zamlar cedvelinde 28 ve 30 numaralara da ba_ 
kınız. - Istanbul'un fethine kadar teselsül eden ve Osmanlı 
imparatorluğ-unun kurulmasında ilk padişahlarla beraber 
Amil olan on bir Türk vezir-i-a'zam içinde bir defadan fazla 
sadarette bulunmuş kimse yoktur. - Devletin kuruluşundan 
İkinci Bayezid devrinin sonuna kadar malum olan 27 Sadaret 
tebeddülünde sıralandığını gördüğümüz 22 sadr-ı-a'zamdan 

13 ü Türk olduğu halde, ikisi Rum yahut Hırvat, biri Rum, 
biri Arnavut yahut Rum, biri Arnavut, biri Hersekli 1'slav, 
bi<ri Frenk yahut Rum ve ikisi de milliyeti belirsiz devşirnı.e 
takımından olmak üzere 9 u ecnebidir .. Bu ilk 22 Vezir-i. 
a'zam içinde 13 Türk'ün hafif bir ekseriyet teşkil edebilmesi, 
Istanbul'un fethine kadar hep Anadolu Türklerinin iş başm~ 
da bulunmasından ve buna mukabil ekserisi mağlup ve 
mütereddi Balkan döküntülerinden mürekkeb olan De"··şiT· 

meler zümresinin de ancak fetihten itibaren hükumetin ba
şına geçirilmiş olmasındandır. tşte bundan dolayı Istanbul'un 
fethinden !kinci BAyezid devrinin sonuna kadar iş başına 

gelen on bir Vezir-i-a'zamdan yalnız ikisi Türk, üst tarafı 

devşi•rmedir,. 
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«Yukarıda 27 numarayla gösterilen (Koca~Mustafa Paşa) İkinci Ba
yezid devrinden sonra Birinci Selim devrinin başında da mevkiini bir 
müddet muhafaza etmiş olduğu için, burada ayni numarayla tekrar edil
miştir. - Aşağıki cedvelde 29 numarayla gösterilen Dukagin-oğlu Ahmed 
Paşa'dan itibaren sene tarihiyle beraber umumiyetle ay ve gün tarihleri 
de malum oiduğu için, her Vezir-i-a'zamın sadaret müddeti de ayrıca 
gösterilmiye başlamıştır.» 

B!R!NCt SELİM DEVR!: 

27) Koca-Mustafa Pa~- Milliyeti: Frtnık, yahut Rum; tayini: 
1511 = 917; idimı : 1512 = 918. 

(Hamam tellak.lığından yetişip Cem-Sultan'ın zehirlenınesinde oynadığı karanlık roL 
den dolayı parlıyarak tkinci Bayezid devrinde Vezir -i-a'zam olan bu devşirmenin 
Birinci Selim devrinde idamı için 1512 = 918 vukuatının yedinci fıkrasına ve Cem 
vak'asmdaki fecı rolü için de 1495 - 900 vukuatının ikinci fıkrasına bakınız. 

'Koca-Mustafa Paşa idam edilen Vezir-i-a'zamların beşincisi: ve Yavuz'un idam et
tirdiği Sadr-ı-a•zamların da birincisidir: Bundan evv·eı idam edHmiş olan Çandarlı
Halil, Mahmud, Rum-Mehmet ve Gedik-Ahmed Paşalar için Vezir-i-a•zamlar cedvelinin 
11, 13, 15 ve 16 numaralarına bakınız). 

28) Hersek-zade .A:hmed Paşa - Mllliyeti : Herseıkli İslav; tayini : 
1512 = 918; azli: 1514 = 920 senesi 28 Teşrinievvel = 9 Ramazan Cu
martesi günü, «Dördüncü sada~eti». 

(Hersek dukası «Stipan Kossariç»in oğlu olan bu dönme vezirin bundan evvelkl! üç sa· 
dareti için Vezir_i-a'zamlar cedvelinin 20, 24 ve 26 numaralarına bakınız). 

29) Dukagin-oğhı Ahmed Paşa- Milliyeti: Arnavut; tayini: 1514= 
920 senesi 18 Kanunuevvel = 1 Zillka.'de Pazartesi günü; idarnı: 1515 = 
921 senesi 4 Mart = 18 Muharrem Pazar günü; sadket müddeti: 2 ay,· 
17 gün. 

(Bu dönmenin ailesi aslen Norman, Fransız yahut Almandır: «Jean» ismindeki bü.: 
yük dedesi tşkodra'da bir dukalık kurmuş ve «Duka-Gin» şeklindeki soyadı işte bu 
ismin tahrifinden çıkmıştır; onun için «Dukagin» ailesi hakikatte Arnavut değil, Ar
navutlaşmış bir ailed'ir. Osmanlı istilasında (bu ailenin bir kısmı ıtalya'ya kaçmış ve 
Ahmed Paşa da ihtida edip Türk hizmetine girmişti<!'. - Dukagin-oğlu Ahmed Pa
şa•nın ihanetine ait bir takun mektuplar elde edildiği ve bir Yeniçeri ısyanında da 
amil olduğu için idam edilmiş olduğu ri·vayet edilir. - Ahmed Paşa idam edilen Ve
zir-i-a'zamların altıncısı ve Yavuz'un idam ettirdiği Sadr.ı.a•zamların da ikincisidir: 
Birincisi için yukarda 27 nurnaraya bakımz). 
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30) Hersekzade Ahmed. Paşa - Milliyeti: Hersekli İsJi.v; tayini: 
1515 = 921 senesi 8 Eylül = 29 Receb Cumartesi günü; azli: 1516 = 922 
senesi 26 Nisan= 23 Rebi'ül-evvel Cumartesi günü, sad&'ret müddeti: 7 ay, 
18 gün; «Beşinci ve son sadareti». · j 

(Dördüncü sadareti için yukarda 28 nurnaraya bakınız. - Dukagin-oğlu Ahmed Pa
sanm idanıından Hersek-zade'nin bu son ı;;adaretim~ kadar Vezaret-i uzma makamının 
' 
6 ay, 4 gün açık kalmış olduğu anlaşılmaktadır. -Hersek-zade Ahmed Paşa işte bu 
sadaretinden azledikten sonra ı sene, 2 ay, 25 gün yaşayıp 1517 == 923 senesi 21 
Temmuz== 2 Receb Salı günü ölmüştür). 

31) Hadım-Sinan Paşa - Milliy~: Devşirıne, ·:ırkı belli değildir; ta
yini: 1516 = 922 senesi 26 Nisan = 23 Rebi'ül-evvel Cuınartesi günü; şa
oodeti: 1517 = 922 senesi 22 KanunusiDi = 28 Zülhicoo, Perşenbe günü; 
~ miiddetl: 8 ay, 26 gün. 

(Şecaatiyle maruf olan Sinan Paşa Yavuz'un Ridaniyye muharebesinde şehid olmuş
tur; Osmanlı tarihi-ndeki hadım Vezir-i-a'zamların ikincisidir: Birincisi tkinci Baye-, . 
zid devrinde iki defa Sadr~ı-a•zam olan Hadım-Ali Paşa'dır: Daha ev-vel geçen 23 
ve 25 numaralara bakınız). 

32) Yfuıus Pa~- Milli~ti: Devşiırme, rrkı malilm değildir: tayini: 
· 1517 = 922 senesi 23 Imnunnsani = 29 Ziillıicce Cuma yahut 1517 = 923 
senesi 30 K.aıınnsani = 7 Muharrem Cuma günü; idimı: 1517 = 923 
senesi 13 Eylül= 26 Şa'bôın Pazar günü; sıadAret müddıeti: 7 ay, 21 gün 
yahut ikinci rivayete göre 7 ay, 14 gün. 

(Yunus Paşa sadareti esnasında Mısır val~liğine de tayin edilmiş ve ilk Mısır valisi 
olmuşsa .da bu vazifenin sadarete ilaveten tevcih edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Yunus Paşa'nın idamında en mühim sebeb olarak ihanetinden bahsedilir: Bu dev
şirıne Sadr-ı-a'zam Osmanlı tarihinde idam edilen Vezir-i-a'zamların yedincisi ve Ya
vuz•un idam ettirdiği Sadr -ı-a•zamların da üçüncüsüdür: İlk ikisi için yukarda 27 ve 
29 numaralara bakınız. -Yunus Paşanın Mısır valiliği 1517 = 923 senesi 10 Nisan== 
18 Rebi'ül-evvel Cuma gününden ayni senenin 29 Ağustos = 11 Şa•ban Cumartesi gü
nüne kadar 4 ay, 19 gün sürmüştür). 

B!RtNC! SELiM ve B!R1NC! SüLE;YMAN DEViRLERi: 

S3) P"ıri-Meh:met Paşa- Milliyeti: Türk; i-3yini: 1518 = 924 senesi 
25 Kanunusam = 13 Muharrem Pazartesi günü; tekaüde sevkı: 1523 = 
929 senesi 27 Haziran = 13 Şa'ban Cumartesi günii; saıdllıret müd.deti : 
5 se;:ne, 5 ay, 4 gün. 

(Osmanlı tarihinin en büyük vezirlerinden olan PirLMehmet Paşa merhum Devşir_ 
meler devrinde istisna teşkil eden Türk Vezir-i.a'zamlarındandır : Aslen Karamanlı 
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yahut Amasyalıdır; yukanki fıkrada gördüğümüz devşirme Yunus'un idamı üzerine 
sadaret makamı 4 ay 11 gün açık kaldıktan sonra Istanburdan Şam'a davet edilerek 
Devşırıneler partisine «rağmen» Vezir.i-a•zam edilmiştir. Piri Paşa Yavuz'un son, 
Kanuni'nin Hk Sadr.ı-a'zanudır. Yüksek ve mümtaz şahsiyyeti, ilmi ve a.lıla.ki fazi. 
!etleri ve meziyetleriyle hem halkın, hem mu§.sır olduğu büyük padişahların hürmet 
ve muhabbetini"' kazanmış olan bu büyük adamın mehabet ve vekarmda.n dolayı Ka. 
nuni Sultan Süleyman'ın bile «hicab çeküp kendüye ziyade tevldr.ü-ihtiram ettiti» "~e 
h.attıl. bu hale dayanarnıyan padişahın nihayet onu tekaüde sevketmekten başka çare 
bulamadığı. rivayet edilir! Piri_Mehmet Paşa'nın sadıl.rete tayinini 1518 = 924 senesi 3 
Şubat = 22 Muharrem Çarşa.nba gününe müstt.dif gösteren bir rivayet de vardır. -
tş başından maatteessüf çekildikten sonra 9 sene, 4 ay, 16 gün ma•zul yaşamış olan 
bu büyük vezirin mevcudiyyeUne bile tahammül edemiyen Devşirmeler tarafından 

zehirlenerek şehid edilmesi için 1532 = 939 vukuatının -t13 Teşrinisani» fıkrasına 
bakımz). 

BtRiNCt SüLEYMAN DEVRt:. 

34) Frenk-İbrahim Paşı- Milli:feti: Pargah İtalyan, yahut Bum 
veyahut Hırvat devşi.mıesi; tayini: 1523 = 929 senesi 27 Haziran= 13 
Şa'ban Ctıınartesi; idamı: 1536 = 942 S$esi 14/15 Mart= 21/22 Rama
zan Sah/Çarşanba gecesi; sadô.ret mıüddıeti: 12 sene, 8 ay, 18 giin. 

(Osmanlı menbalarında «Makbul» ve «Maktul» lakaplarıyla da anılan bu dönme ve 
devşirnıe Vezir3-a•zam teamül ve usul haricı olarak «Has-Oda-başılık»da.n, yani sa
ray hizmetinden birdenbire Vezi4-a'zam olduğu için «bid'ah sayılan bu tayin bir çok 
haklı ten.kitlere sebeb olmuştur: Frenk·:tbrahim, Kanuni'nin. ayaklarını yıka..d$ suyu 
içecek kadar· dalkavukluğuyla meşhurdur; fazilet ve '"'ekariyle padişahlara bile htir~ 
met telkin eden büyük Türk veziri Piri-Mehmet Paşa'nın yerine işte bu kl.ratta bir 
devşirme getirilmişti·r! - Makbul~tbrah1m Paşa 13 seneye yaklaşan sacmretinin ilk 
5 sene 9 ayını yalnız Vezir~i.a'zam sıfatiyle geçirdikten sonra 1529 = 935 senesi 28 
Mart== 18 Receb Pazar gününden idıl.mma kadar 6 sene, 11 ay, 18 gün «Ser-asker:ı> 
ünvAniyle ve sonsuz salahiyetlerle deniz v"'e kara orduları Başkumandanhğını da 
cem.•etmiş ve bunlardan başka iki defa Rumeli beylerbeyliğini de uhdesine a.IInıştır! 
Yavuz Sultan Selim'in kızı Hadice.:Sultan'la. da evlendiği için Kanuni Sultan Süley
man'ın eniştesidir! Nihayet bütün bu sıfatları azımsıyarak «<rakayn» seferinde kendi 
kendine «Serasker Sultan)> ünvAnını takıp saltanat makamına bile göz diktiğinden 
bahsedildiği için 1534=941 vukuatıiım d3 Temmuz» fıkrasına. bakınız. - Frenk.-1bra
him'in ihanetinden dolayı birinci Viyana muhasarasımn neti<Cesiz kalmış oldu,ğu hak
kında. da bir rivayet vardır. - :tbrahim Paşa Osmanlı tarihinde idam edilen vezir-h...a'~ 
zamlarm sekizincisidir). 

35) Ayas-:1\lehmet Paşa- ~~ti: Arnıavut yahut Rum; tAyini: 
1586=942 sene..~i 15 Mart = 22 Raırı.a.mn Çarşanba giinü; ölümü: 1539= 
946 senesi 13 Temmuz = 26 Safer Pazaır günü; sadiret müddeti: ~ sene, 
3 ay, 29 giin .• 

(Bu silik şahsiyyettn yalnız iki hususiyyetinden bahsedilir: Bunların biri kadın düş
künlüğüdür; evinde 40 beşik sallandığı ve öldüğ'ü zaıman yirmiden fazla' eviadı kaL 
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dığı rivayet eElilir! tkinci hususi:yyeti de <<gayret-i vataniyye» denilen mi.ııiyet gay_ 
Tetleriyle Arnavutluk'da devlet aleyhine hasıl olan siyası vaziyete göz yummuş olması
dır). 

36) Lfitfi Paşa- Milliyetf: Arnavut; tayini: 1539 = 946 senesi 13 
Tenımuz = 26 Saf er Pazar günü; azli: 1541 = 948 sel}.esi Nisan nihayet
leri = Muharrem iptidiUarı; sadaret müddeti ~= Takriben bir sene dol{UZ 
buçuk ay. 

{flmine çok ınağrur, sert, inatçı ve müteassıp bir adam olan Lutfi. Paşa'nın orta 
kıymette bir takım eserleri vardır: En mühimleri «Te'\ı-arlli-i Al-i Osman»iyle <<A.saf
name»sidir. - Lutfi Paşa Yavuz Sultan Selim'in kızlarından «Şah-Sultan»la evlen
mişse de, çok çirkin ve müstekreh bir taassup faciası irtikab ettiğinden dolayı sulta
·nın sarayında dayak yedikten sonra kapu_dışarı edilmiş ve derhal aziedilip Dimeto
ka'ya sürülmüştür: Fakat kendisi «Tevarih_i Al-i Osman»mda gfıya kendi arzusiyle 
·Edirne'deki çiftliğine çekilmiş gibi bir !isan kullanır). 

37) Hadım-Süleyman Paşa- Milliyeti: Devşirme ( ?) ; tayini : 1541 

· = 948 senesi Nisan niha.yetle.ri == Muharrem iptidaJarı; azlİ : 1544 = 951 

:senesi 28 Teşrinisani = 13 Ramazan Cuma günü, Sadaret miid:deti: 3 se

ne, 7 ay. 
., 

(Seksenini geçtikten sonra Vezir-i-a'zam olan bu ak-ağa Hindistan seferiyle meşhur
dur: 1538 := 945 vukuatının da «13 Haziran», «27 Temmuz>>;,. «27 Ağustos» ve 1539 = 

N5 vukuatının da «13 Mart» fıkralarına bakınız. Bu Sinan Paşa efsa· 
nevi servetleriyle de meşhurdur. - Aziinin ,sebebi, Dl:van-ı_Hümayun'da ikinci vezir 
Boşnak Deli.Husrev Paşa ile «ınünazaa>> ve «müşacere» şeklinde başlayıp «hançer 
·çekme>> derecelerini bulan <<gaayetle edebsüzlük» meselesiyle izah edilir! Azli üzerine 
Malkara'ya sürülmüştür. Hadım.Süleyman Paşa ikind Bayezid devrindeki Ha_ 
dıın.Ali ve Yavuz devrindeki Hadım_ Sinan Paşalardan sonra üçüncü hadım Sadr-ı·a' • 
. :zam dır: İlk ikisi için 23, 25 ve 31 numaralara bakınız). 

38) Kehle-i-ilibiH Rüstem Paşa - Milliyjeti: Hırvat; tayini: 1544 = 
'951 senesi 28 Teşrinisani = 13 Ramazan Cuma günü; azli: 1553 = 960 

senesi 6 Teşrinievvel = 27 Şevval Cuma günü; sadaret müddeti: 8 sene, 
10 ay, 8 gün; «Birinci sadareti». 

(Çirkinliği ve cehaletiyle meşhur olan bu entrikacı dev·şirme Kanuni Sultan Süley
man'ın yegane kızı Mihrimalı-Sultan'ın kocası olduğu için <<Damad Rüste'm Paşa~, 

şeklinde . de anılır. «Kehle.i-ikbah> lakabı bir bit yüzünden Kanunı'ye damad olması· 
üzerine talnlmıştır: 1544 = 951 vukuatmın «28 Teşrinisani» fıkrasına bakınız. -
Rüstem Paşa, karıs Mihrimalı-Sultan'la kaynanası Hurrem_Sultan'ın saltanat vera
seti meselesindeki entrikalarma alet olarak Sultan Süleyman'ın en kıymetli oğlu 

olan şehzade · Mustafa'nın idamma sebeb olduğu muasırlarının la'netine uğramış 
kanlı bir tiptir: 1553 = 960 vukuatımn «6 Teşrinievveh> fıkrasına bakınız. Osmanlı 
tarihinde ilk <<Vaz' -ı irtisa» yahut «mucid.i bünyan.ı rüsvet» de iste bu feci devsir
medir: Bu mesele için ı544 951 vukuatının «28 Teşrinlsanb> fıkr~sına ve Rüste~'in 

F.: 2 
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ikinci sadAreti için de aşağıda 40 nurnaraya bakınız. Rüstem Paşa'ya izafe edilen bir 
«Osmanlı Tarihi» varsa da, cehaletiyle meşhur olduğuna göre bu tarihin onun narnma 
başkası tarafından yazılmış olması lazımgelir). 

39) Kara-Ahmed Paşa- Milliyeti: Arnavut; tayini: 1553 = 960 se

nesi 6 Teş!inievvel = 27 Şevval Cuma günü; i damı: 1555 = 962 senesi 29' 
Eylül = 13 Zülka' de Pazar günü; sadaret müddeti: 1 sene, ll ay~ 23 gün. 

(Çok iyi bir asker olmakla beraber ve bilhassa Erdel == Transylvania ve Banat fütu
hatiyle maruf olan Tımışvar fatihi Kara-Ahmed Paşa'nın Damad-Rüstem Paşa yerine 
vezir-i-a'zam olduğu takdirde, Rüstem•in karısı Mihrimalı-Sultan'la kaynanası Hur_ 
rem.Sultan'ın şerlerine uğrıyacağından emin olduğu için Sadaret makamını kabul eL 
rnek istemediği ve ancak Sultan Süleyman'ın hi·ç bir zaman kendisini azletmiyeceğ·i 
hakkında yemin etmesi Üzerine kabule mecbur olduğu rivayet edilir. Fakat aradan iki 
seneye yakın bir zaman geçince korktuğuna uğrıyan Ahmed-Paşq, Mısır vergilerini 
arttırmış olmak \.~e bir ihtilalde alakası bulunmak gibi bir takım iftiralarla kand'ırıl
mış olduğundan bahsedilen Kanuni'nin emriyle bir gün birdenbire «Arz-Odası» önünde 
idam edilivermiştir! Hatta padişahm yemillinden dolayı azledilemiyeceği· için idaın 
edilmiş olduğu hakkında bile bir rivayet vardır! Her halde damadını tekrar iş başına. 
getirmek ıstiyen Hurrem-Sultan'ın şerrine kurban olduğu muhakkaktır: 1555 == 962 
vukuatının <<29 Eylül» fıkrasına bakınız.- Kara-Ahmed Paşa Osmanlı tarihinde idam 
edilen Vezi.r·i~a'zarnların dokuzuncusudur.~ Bundan evvelkiler için Vezir_i-a'zamlar ced
velinin 11, 13, 15, 16, 27, 29, 32 ve 34 numaralarına bakınız). 

40) Kehle-i-ikbal Rüstem Paşa - Milliyeti Hırvat; tayini: 155'5 = 962 

senesi 29 Eylül= 13 Zülka.'de Pamr günü; ölümü: 1561 = 968 senesi 10 

Temmuz = 26 Şevval Perşenbe günü; sadaret müddeti: 5 sene, 9 ay, 11 

gün; «İkinci Siadi.rıeti». 

(Osmanlı tarihinde «V azı' _ı irtişa/MQ.cid-i bünyan-ı rüşvet» olmakla riıeşhur olan bu 
alılAksız ve entrikacı Hırvat dönmesinin birinci sadareti için yukarda 38 nurnaraya 
bakınız). 

41) Semiz-Ali Paşa - Hilliyeti: DaJmıaç,Uı tsliv; tayini: iooı 
968 sıene.si 10 Te~uz = 26 Şevval P~ günii; ölibnü: 1565 =: 
972 senesi 28 Haziran = 29 Zillka'de Perşenbe günü; sa.di.ret miiddeti :· 

3 sene, ll ay, 19 gün. 

(Dağlara benzetilen şişmanlığından dolayı «Semiz» yahut «Kalın» lakaplarıyla anıian 
bu Ali Paşa'nın güler yüzlülüğüyle nüktedanlığından başka bir hususiyyeti yoktur). 
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BtRtNCi SULEYMAN tKtNC! SELiM ve UÇüNCü MURAD DEViRLERi : 
' 

42) Sokullu~Mehmet Paşa- Milliyeti: Boşnak; tayini: 1565 = 972 

senesi 28 Haziran== 29 Zülka'de Perşenbe günü; katli: 1579 = 987 senesi 
1 

12 Teşrinievvel = 20 Sa'ban Pazartesi günü akşa.nu; sadRret müddeti: 14 
.::ı. 1 ! 

.sene, 3 ay, 15 gün. 

(Boyunun uzunluğ·undan dolayı Osmanlı menbalarında <<Mehemmed Paşay-ı Tavil/ 
Tavll-Mehmet Paşa» Iakabiyle anılan Sokullu, Kanuni'nin son, tkinci Selim'in yegane 
ve üçüncü Murad'ın ilk vezir-i-a•zamı olmak üzere üç padişah devrinde mevkiini mü
temadiyen muhafaza etmiştiı:: 14 sene, 3 ay, 15 gün tutan sactaretinin 1 sene, 3 ay, 
2 günü Kanuni devrine 8 sene 2 ay 22 günü ikinci, Selim devrine ve 4 sene, 9 ay, 

' ' ' 21 günü de üçüncü M ur ad devrine müsadiftir. - 911 = 1505_1506 tarihinde doğ·muş ol-
duğuna göre 59-60 yaşlarında Vezir-i-a'zam olmuş ve 73~74 yaşlarında öldürülmüş 
demektir. - Kanunı devrinde padişahın torunu EsmiLHan-Sultan'la evlenmiş olan 
Sokullu-Mehmet Paşa tkinci Selim'in damadı ve üçüncü Murad'ın eniştesidir. - So
kullu, OS>manh tarihini dolduran Devşirmeler güruhunun en mühim şahsiyyetlerinden 
sayılırsa da ehemmiyeti pek çok i•zam edilip zamanının bütün muvaffakıyetleri ken
disine izafe edildiği halde hatalarıyla fenalıkları meskut geçilmiştir. - Kanuni dev
rinin sonundaki Szigetvar seterinden sonra hiç bir sefere çıkınayıp ölünceye kadar 
Istanbul'da rahatına bakmış olan Sokullu'nun askeri şahsiyyeti yok gibidir. Siyasi 
şahsiyeti de bir agrandi<smandan başka bir şey değildir : Harici siyasetinde devletin 
en mühim menfaatlerini bile şahsi ihtirasatına feda etmekten ve dahili siyasetinde 
de şahsi bir mutlakıyyet kurmak istediği ve hatta kurduğu için, hem üçüncü 
Murad'ı muka·v'emete mecbur ederek istibdada sevketmiş, hem kendi akı~ 
betiniı kendi eliyle hazırlamıştır. Bir <ı:mecnun» tarafından öldürülmüş olduğu hak. 
kındaki rivayet doğru değildir. üçüncü Murad'ın öldürtmüş olduğu muhakkaktur; 
kaatili de kendisi gibi Boşnaktır. _ Sokullu'nun menşeiyle hüviyyeti için 1565 = 972. 
"·ukuatının «28 Haziran» fıkrasına ve siyasi şahsiyyeti için de 1579 = 987 vukuatının 
«ll Teşrinie\"\"'el» fıkrasına bakınız). , 

4·3) Semiz-Ahmed ~ - MUliY)eti: Amavut; ti.»ni 1579 = 987 se-
nesi ıs~~~ = 21 Şa'bQ.ıı SaJıt giUıü; ölümü: 1580 = 988 senesi 
28 Nisan = 13 Rebi'ül-evvel Pe:rşeabe gtinü; $dket ınıiiddeti: 6 ar, 
16gü& 

tSokullu-Mehmet Paşa.'mn katli üzerine ikinci vezirlikten Vezir_La'zam olan Ah
med Paşa Arnavut devşirmelerindendir. <tNisAb_ı re•y-ü.tedbirden bt.vflye» gösterilen 
bu silik Şahsiyyet tarihte hiçbir iz bıra.kmanuştu-. - Ahmed Paşa. Kanuni'nin torun
Ianndan ve M.ihrlın.ah.sultan'la Rüstem Paşa'nın kızlarından Ayşe Ha.nım~suı .. 
tan'la evlidir: Paşanın ölümünden sonra bu Hanım-Sultan'ın «Münşeat;!) sahibi 
Feridun Bey• e varmiş olduğu rivayet edilir: Aşağıda 91 n umaraya bakınız. -
Semiz-Ahmed Paşa, Kanuni'nin Irakayn seferinde Makbul.tbrahim Paşa'nın tezvi-
ratiyle Bağdad'da idam edilen meşhu~ Baş.Defterdar 1skender.Çelebi'nin kölelerin
dendir : tskender.Çelebi için «Baş-Defterdarlar» cedvelinde 25 nurnaraya bakı
nız. - Ahmed Paşa, Sokulluya karşı cephe alan saray partisi erkanındandır: Şah
siyyeti için 1579 = 987 senesi «18 Teşrinievvel» fıkrasıyla 1580 '_ 988 senesi 
«28 Nisan» fıkrasına bakınız). 
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SADARET MAKAMININ tLGASI 

·. 28 Nisan = 1580 = 13 Rebi'ül-evvel 988 Perşenbe gür:tindt:2 7 Ağustos 1580 
:mad'a_ı.ahire 988 Pazar gününe kadar. - ilga :müddeU: o ay, 9 gün. 

25 Cu-

Vekil-i-Saltanat Uıla-~lustafa Paşa - Milliyıeti: Boşnllık; tayini: 1580= 
988 senesi 28 Nisıan = 13 Rebi'ül-evvel Perşen be günü; ölümü: 1580=988 
senesi 7 Ağustos· = 25 Cu.nmda.-1-ahire Pazar güınü; «Vekil-i-Saltanat» 
Uııvanzyle Sadaret-Kaymıaktımlığı ınüddeti: 3 ~y, 9 gün. 

(Osmanlı devletinin teşkilat tarihinde çok mühim bir hadise olan bu ilga mese
lesinin sebebi, Sadaret makamına göz diken iki devşirme vezir arasındaki, reka
bette gösterilir: Bunların biri ikinci vezir. Lala.Mustafa Paşa, biri de üçüncü vezir 
Koca.Sinan Paşa•dır; birincisi Boşnak, ikincisi Arnavuttur; bu iki vezir arasında 

Kanuni devrindenberi gittikçe alevlenen bir husmet ve rekabet vardır. Bu şiddetli 

ıekabet ilkönce Yemen ve ondan sonra da Şark serdarlığ·ı meselelerinden dolayı 

büsbütün kızışmı~, o parlak mevkiler sırayla birinden ötekine geçmiş ve nihayet 
son defa olarak Koca.Sinan Paşa bir takım entrikalarla Şark serdarlığında Lala. 
Mustafa Paşa'yı istihlafa muvaffak olmuştur. Lala Paşa Kafkas cephesinden Istan. 
bul'a dönünce asıl vazifesi olan ikinci vezirlik makamına geçmiştir. O sırada üçüncü 
vezir olan rakibi de serdar olarak Kafkas cephesindedir. Yukanki maddede gördü
ğünüz Vezir~La'zam Arnavut Ahmet Paşa'nın işte bu vaziyete tesadüf eden ölümü 
Vzerine Lala-Mustafa Paşa ikinci vezirlikte.n alelusul Vezir-La•zam olacağını zan
netmişse de, serdarlıkla Kafkas cephesinde bulunan üçüncü vezir Koca-Sinan Pa
sa'mn Istanbul'daki tarafdarları derhal faaliyete geçip Lala Paşa Sadr~ı-a•zam 

olursa rekabet hissine kapılarak cephede bulunan Koca-Sinan Paşa'nın fütuhatına en
gel olabileceğinden bahsetmek ve bir rivayete göre de Osmanlı padişahları içinde ilk 
defa olarak rüşvete alıştırılmış olan üçüncü Murad'a para yedirmek suretiyle La_ 
la'nın bu ümidini boşa çıkarmı:ışlardır! tşte bundan dolayı padişahın Mühr.i-Hüma
yun'unu hiç kimseye vermeyip Sadaret makamını ilga etmiş olduğundan bahsedilir! 
Bununla beraber, ilga meselesinin vazifeden ziyade ünvana münhasır olduğu anla
S!lmaktadır: Çünkü Vezir-i-a'zam Semiz-Ahmed Paşa ölür ölmez Vezir.i.sani Lala. 
Mustafa Paşa sadaret işlerini «VekiU-Saltanat» ünvaniyle ve Sadaret-Kay_ 
makamı sıfat ve salalıiyetiyle idareye me'mur edilmiştir. Hatta bundan dolayı halk 
arasında iti-razlar olmuş ve ~ir rivayete göre üçüncü Murad'a bir çok arzıhallar 

verilerek Mühürs'Uz muamelatın hükmü olmıyacağından bahsedilmistir! Bilhassa 
' ' ' ' 

ı::alahiyet ve teşrifat meselelerinden dolayı devlet muamelelerinde bir takım . ak_ 
saklıklar gördüğü için, Lala Paşa'nın bile padişaha bir arzıhal takdim edip vazi~ 

fesinin ifasında tesadüf ettiği güçlüklerden dolayı sızıanmış olduğu rivayet e<Ulir. 
Fakat bütün bunlara rağmen üçüncü· Murad ilga kararında ısrar etmiş ve hatta: 

-. Lazım değül Mühür vidlmek, şimdengirü kimseye Mühür virilmez; cümlet~ül

rnülk «Veldl-i-Saltanah umdur: Her kim itaat ve inkıyad itmezse kapusu önünde 
sal h idesün! 
~eklinde bir Hatt+Hümayo.n bile çıkmıştır! Tabii bütün bu tuhaflıkların sebebi, 
padişahın Lala-Mustafa Paşa'yı Koca-Sinan P.aşa'ya rağmen Sadr_ı_a•zam yapnıak 

istememesid'ir; onun için üçüncü Mura'd sadaretin ilgasına her halde muvakkat bir 
tedbir olarak karar vermiş ve böyle bir vaziyetin idamesine imkan olamıyacağı için 
nihayet «Mühr-i-Hümayun»unu Kapucular-kethudası Yemişçi-Hasan Ağaya tevdi 
ederek Şark serdarı üçüncü vezir Koca-Sinan Paşa'ya göndermiştir. «Vekil-LSalta_ 
na h> LaJa~Mustafa Paşa'nın bu vaziyetten müteessir olması üzerine: 
-· Hakikat Vezir-i-a'zam sensün! Ancak sefere rağbet içün Mühr-i-Şerif Sinan Pa
şa'ya gönderHmişdür! 
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seklinde bir teselli <<Hatt.ı.Hümayun»u bile gönderildiği rivayet edilir! 
' Bu Hatt'a göre Sadaret makamı adeta ikiye bölünmüş, salahiyeti Vekil-i-Salta. 
nat'a ve mühriyle ünvanı da Şark serdarına tevcih edilmiş gibidir! Bununla bera
ber, Kanuni devrindenberi Sadaı·et uğ·urunda çevirmediği entrika kalınıyan ve hatta 
sırf bu maksatla şehzadeleri saltanat mücadelesine düşürüp Anadolu'nun kan içinde 
kalmasına sebeb olan Lala'nın nihayet «Fasık.ı-mahrum» vaziyetinde kalması artık 
öyle kuru iltifatlar ve mühürsüz salahiyetlerle avunamıyacak bir hale gelmesine 
sebeb olmuş ve işte bu ruhi bulıran içinde bir riv~yete göre «bir ah.ı cangah» çeke
rek füc'eten ölmüş ve diger bir ri vayete göre de zehir içerek intihar etmiştir: Bu 
·vaziyete göre Sadaret makamının ilgası, Vezir.La•zam Semiz.Ahrned Paşa'nın vefa
tmdan Vekil-i-Saltanat Lala-Mustafa Paşa'nın ölüm gününe kadar 3 ay, 9 gün sür. 
müş demektir. Bu ilga meselesi için 1580 = 988 vukuatının «28 Nisan>> fıkrasına ve 
Lala Paşa'nın şahsiyyeU için gene o senenin «7 Ağustos» fıkrasına bakınız. - La. 
ıa•nın ölümü üzerine ikinci vezir Siyavuş Paşa yeni Vezir.i·a'zamın Şark cephesin
den avdetine kadar SadareLKaymakamlığına tayin edilmiştir. VekiLLSa.ltanat 
Lala-Mustafa Paşa Vezir-i-a'zam olmad'ığ·ı için bu cedveldeki sıra numarasına idhal 
e(! ilmemiştir). 

SADARET MAKAMININ TEKRAR iHDASI 

44) Koea-Sinan Paşa- MiUiyeti: Arna-vut; tayini: 1580 = 988 senesi 

25 Ağustos = 14 Receb Pe.rşenbe günü; adi: 1582 = 990 senesi 6 Kanu

nuevvel = 10 Zülka'de Paız.artesi günü; sad&r;et müddleti: 2 sen~, 3 :ay, 

2 gün; «İlk sndareti». 

(Bir v-akıf kaydine göre Sinan Paşa «Ali Bey» isminde bir Arnavudun oğludur : Her 
halde bu Ali Bey'in devşirme mühtedilerden olması lazımgelir. Topkapu sarayı arşi
vinde bulunan bir istid'adan anlaşıldığına göre Koca-Sinan Paşa'nın karısı Yavuz 
Sultan Selim'in kızının kızıdır ve bu izdivaçtan «Elmine-Hatun» isminde bir kızı ol
muştur. - Miladi takvimin Papalık makammca on gün ilavesiyle ıslahı Koca.Sinan 
Paşa'nın işte bu ilk sad'aretine müsadif olduğu için, buradaki tayin ve azil tarihlerine 
göre sadaret müddeti hesalı edilirken 2 sene, 3 ay, 12 gün gibi görünen yekündan 10 
gün tarhedilmiştir : Bu mesele için birinci cildin başındaki mukaddimeyle 1582 - 990 
vukuatının «6 Kanunuevveh> fıkrasındaki haşiyeye bakınız. - Yukarıki· fıkrada 

düğümüz sadaret makamının ilgası meselesinden dolayı burada tayin tarihi olarak 
Mühr-LHümayun'un serdarlıkla Gürcistan'da bulunan Sinan Paşa'ya tevdi edildiği 

gün esas ittihaz edilmiştir. - ihtirasatından başka mukaddesatı olmıyan bu lekeli 
Sadr-La'zamın kirli şahsiyyeti için 1596 = 1004 vukuatmın <<3 Nisan» fıkrasına ba. 
kınız.- «Serdar-ı-bi-ar» denilen Koca-Sinan'ın bu ilk sactaretinden aziine sebep, tran'ın 
istenilen şartlarla sulhe taUb olduğunu padişaha arzettiği halde, Istanbul'a gelen 
dhrahim-Han» ismindeki Safe.vı elçisinin kendisini tei{zib ederele Paşa'mn sulh ta
lebi üzer.ine Osmanlı şeraitini· anlamak üzere gelmiş olduğundan bahsetmesid'ir : Bu 
suretle Sinan Paşa hiç bir iş görerneden bulunduğu Şark cephesinden Istanbul'a avdet 
edebilmek için hem şah ı, hem padişahı aldatmış demektir! AzEnden sonra üsküdar'
daki konağında «Ah ı derd_nak-i hasret çekerek» vakit geçirm.ek istemişse de 
üçüncü Murad : 

Istanbul zahiresine vi:rmesün : Malkara otlu sulu yerdür, anda karar eylesün! 
hab.er göndererek Malkara'ya sürmüştür! - Beş defa sadarette bulunan Sinarı 

Paşa'nın bundan sonraki sactaretleri aşağıda 49, 52, 54 \ie 56 nuınaralara bakınız). 
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45) Kanijeli-Siyavuş Paşa - Milliyeti: Jmvat :y!ahut Macar; tayiııi: 

1582 = 990 senesi 24 Kanunuevvel = 28 Zülka'de Cuı.mıı günü; adi: 
1584 = 992 senesi 25 Tıeınmuz = 17 Rec~b Çarşlanba günü; sa<1'&11et müd
deti : 1 sene, 7 ıay, 2 gün; «İlk sa.dareti». 

( Yukanki fıkrada gördüğümüz Koca~Sinan Paşa'nın azliyle Siyavuş Paşa'nın tayini 
ı:ı.rasında VezareLi-uzma nıakamının 18 gün açık kaldığı anlaşılmaktadır: Tarih ih
tilafları için 1582 990 vukuatının «24 Kanunuevvel» ve 1584 - 992 vukuatının da 
«25 Temmuz>i. tıkralarına bakınız. ikinci vezirlikten Sadr-ı~a'zam olan Siyavuş 

Paşa, selefinin Şark cephesinden Istanbul'a gelişine kadar ll ay, 16 gün Sadaret
Kaymakamlığında da bulunmuştur. - İkinci Selim'in kızlarından Fatma-Sultan'la 
evlenmiş olan Siyavuş Paşa Osmanlı hanedamna damad olmuşsa da, karısı kendi
sinin sactaretinden evvel ölmüştür. Kanijeli'nin sactaretten aziine sebeb, o sırada 

ikinci vezirlik makamına çıkarılmış olan Kafkasya fatihi özdemir-oğlu Osman Pa
şa'yı istirkab edip onun askerlerine gaza mükafı:Uı olarak verdiğ·i «Terakkhleri 
ibUU etmiş ve bu suretle Kafkas fütuhatından dönen gazileri eski kumandanlarının 

s.Ieyhine ayaklandırmak istemiş olmasıdır : Fakat özdemir _oğlu'nu çok seven asker 
Divan'a gelip bütün vüzeraya dil uzatmışsa da, kendi kumand'anlarına hiç bir şey 
söylememişlerdir! Siyavuş Paşa'nın bundan sonraki iki sadareti için aşağıda 48 
ve 51 n umaralara bakınız). 

46) Özd.emir-oğlu Osman Paşa- r~lilli~y~;t.i: Türk ve b~r :rh~ayfe.le göre de 

Çerkes;~ tayiınıi: 1584: = 992 senesi 28 Temiiuıuz = 20 ReQeb üu.~artesi gü

nU; ölümü: 1585 = 993 s.&nıeısi 29/30 Te~ıiniew~l= 5/6 Zülka'de Sab/Çar

E;anba gecesi; 9adiiıret :miicldeti: 1 senıe, 3 ~y, 2 gün. 

(Oısmanlı tarihinin en büyük askerlerinden olan Taaz, Kafkasya ve Azerbayaan 
fatihi özdemir~oğlu Osman Paşa'nın Mısır Çerkeslerin.den olduğundan bahsedilirse 
de Dağıstan Türklerinden olmak ihtimali daha kuvvetlidir: Gerek bu mesele için, 
gerek ölüm tarihindeki ihtila.flarla şahsiyyeti için 1585 = 993 vukuatının «29/30 Teş
rinievveh> fıkrasına bakınız. - Osman Paşa tran A.zerbaycanı'nın fethiyle neticele
nen son seferinde Tebriz'i alıp tahkim ettikten sonra avdet için şehird'en o civardaki 
«Acısuf Acıçay» boyunda konakladığı gece Ezanı saat 6 - Zevali 12 ye doğru vefat 
etmiştir. Paşa'nın ölüm hastalığı 18 T.eşrinievvel = 23 Şevval Cuma gününden iti~ 

baren 13 gün sürmüştür. - özdemir-oğlu Osman Paşa San'a fatihi Dağıstanlı öz
demir Paşa'nın oğ·Iudur ve anası da Abbasi hanedanındandır : tkinci ciltte 1547=954 
-rukuatımn «23 Ağustos» ve 1567=975 vukuatmın «16 Kanunueveb> fıkralarına bakı
nız. - Kafkasya ve Azerbaycan fütuhatiyle iran'ı haşyet içinde bırakmış olan özde_ 
miroğlu'na Safaviler «Adı_yaman» lakabmı takmışlardır: Bu lakabın Şiilerce hoş 

görfilmiyen «Osman» isminden kinaye olmak ihtimali de vardır). 

47) Hadım-Mesih Paşıa - Milli;yeti: Devşirme ( ?'); tayini: 1585 = 993 

senesi 1 Kanunuevel == 8 Zülhicce Pa,zroo günü; istifası: 1586 = 994 sıeınesi 

14: Ni~n = 24 Rehrill-ahlr Paza;rtesi gÜini.i; s~dar~t mü.ıddıeti: 4 aw, 13 gün. 

(Doksan yaşında Sadr-ı-a'zam olan bu Mesih Paşa Osmanlı tarihindeki hadım 

Vezir-i-a'zaınların dördüncüsüdür : Bundan eveikilerden ikinci Bayezid devrinde iki 
defa sadarette bulunan Hadım-Ali Paşa için Vezir -La'zamlar cedvelinde 23 ve 25 nu
maralara, Yavuz'un Mısır seferinde şehid olan Hadım-Sinan Paşa için de ayni ced_ 
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veldeki 31 nurnaraya ve Kanuni devri sadr-ı-a•zapılarından Hadım-Süleyman Paşa 

:c;:in de gene ayni cedvelde 37 nurnaraya bakınız. - özdemir-oğlu Osman Pa
şa'nın ölümünden bu Hadım-Mesih Paşa'nın tayinine kadar Sadaret makamının 1 ay, 
2 gün açık kalması, Mühr-i.Hüma,yo.n•un Tebriz civarındaki karargahtan Istanbul'a 
getirilmiş olmasınadandır. - Mesih Paşa'nın istifasına sebeb, Reis_ül-küttabın tebdili 
hakkındaki tezkiresinin üçüncü Mutad tarafından reddidir: Padişahların keyfi idaresi 
lm devirden itibaren başlamış olduğu için, ihtiyar Vezir-i.a'zam sarayın devlet işlerine 
müdahalesini tecviz etmediğinden dolayı istifa etmekle büyük bir seciyye kuvveti 
göstermiştir). 

48) Kanijeli-Siyavuş Pıtşa - Milliyıeti : Hırvat tyithnt Ma;ıcar; tayini : 
1586 - 994 senesi 15 Nisaın = 25 Rebi'ül-aihlr Salı güınü; azli: 1589 = 997 
senesi 2 Nisaın = 16 Cumada-l-ula Eaaarı gülnii; Saldarıet müd~eti: 2 s~ne, 
ll ay, 15 gün; «İkinci sadareti». 

(Siyavuş Paşa'nın bundan eveiki ve bundan sonraki sactaretleri için 45 ve 51 numa_ 
ıa1ara bakınız. - Kanijeli'nin bu ikinci saclaretinden aziine sebeb, «Beylerbeyi vak'ası» 
deniien Yeniçeri ısyanıdır ve bütün vükela ile beraber azledilmiştir). 

) Koca-Sİmlin Paşa- 1\filliyıeti: Arnavut; tayini: 1589 = 997 senesi 2 
Nisan = 16 Cumadıa-I-ina Pa7hr günü; azli: 1591 = 999 senesi 1 Ağus
tos = 10 Şevvaı Pe1rş~nbe günü; sadaret mfuldeti: 2 sene, 3 ay, 29 gün, 
,{<İld:nci sadwreth>. 

'·:tl k sadare U için yukarda 44 nurnaraya ve bundan sonraki üç sadareti için de 
ı:şağıda 52, 54 ve 56 numaralara bakınız. - Sinan Paşa'nın aziine sebeb, idaresiz
liği yüzünden Erzurum'da Yeniçerilerle ahali arasında bir mukatele olması ve Is
tanbul'daki Yeniçerilerin de bu yüzden ısyam üzerine Koca-Sinan'ın padişahı aldat
rrnya kalkışıp Yeniçeri-ağasını kabahatli göstermesidir). 

50) Ferha.d Paşa, - Milliyeti: Armvut; tayini: 1591 = 999 senesi l 
Ağustos = 10 Şıevval PerŞ~eınbıe günü; aali: 1592 := 1000 s~nesi 4 Ni
·san = 21 Cumad.a-1-ahi!re Cuımartesi giüıii; stadi!ret müdıdeti: 8 aw, 31 

~ün; «İlk sadareti». 

{ Azli için 23 Mart = 9 Cumada-1-ahire Pazartesi, 3 Nisan = 20 Cumada -l.ahire Cu
ma ve 8 Nisan= 25 Cumad'a.l-ahire Çarşanba tarihleri de riv·ayet edilir., - ikinci 
·vezirlikten Sadr-Lazam olan Ferhad Paşa'nın ikinci sadareti için aşağıda 53 numa
ı:aya bakınız. - Azlin sebebi, tıpkı yukanki nurnarada gördüğümüz Koca-Sinan 
Paşa gibi Erzurum Yeniçerileri yüzünden Istanbul'daki yoldaşlarının ikinci defa 
'Olarak ısyam mes'uliyyetini Ferhad. Paşa'nın yeniçerLağasına yükleyip padişahı al;.. 
da tm ak istemesidir). 

'51) Kanijeli-Siyavuş Paşa. - MilliYieti : Hırmt y!abut Macar; tayini: 
1592 = ıooo senesi 4 Nisıan = 21 Oumadıa-l-ahl11e Cuma:r&si gü!nü;, azli: 
1593 = 1001 senesi 28 Kanuru.ı.~ani = 24 Rebi'ül-ahir PerŞ~e~nbe günü; sa
'fH1:ref müddleti: 9 ay, 24 gün; «Üçüncü sada..reti». 

(Bundan evvelki saclaretleri için yukarda 45 ve 48 numaralara bakınız. - Siyavuş 

Paşanın ü~ sadaret müdd'etinin mecmo.u 5 sene, 4 ay, 11 gün tutmaktadır. - Azlin 
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sebebi, Siyavuş Paşa'nın «Uğursuz» sayılmasıdır: iki gün evvel çıkan bir 
Sipahi isyanını muvaffakıyetle bastırdığı için hil'atle taltif edilen Kani
jeli'nin 48 nurnarada gördüğümüz ikinci sadareti esnasında da «Beylerbeyi v-ak'ası» 
denilen meşhur Yeniçeri ısyanının çıkmış olmasını her sadaretinde ısyanlar çıka~ 

cağına alarnet gibi gösteren düşmanları el-birliği edip üçüncü Murad'ın batıl i'U
lı':adlannı tahrik etmişler ve padişahı paşanın «kademi şum» olduğuna ikna ederek 
aziine sebeb olmuşlardır). 

üÇüNCü MURAD ve üÇüNCü MEHMET DEV1RLERi : 

52) Koca-Sinıan P\aşa~- M~ti: ArınBvut; tayini: 1593 = 1001 senıesi 
28 Kannunsam = 24 B.ebi'ül-ahir Peirş~nbe günü; azli: 1595 = 1003 se
nesi 16 Şubat = 6 Cumô.dn.-1-ahir~ Perşen be günü; aadaret nıüd~ti : ı 
senıe, ll a;y, 19 gün; «Üçüncü sa~dfurıeti». 

(!kinci sadaretindenberi menfi. bulunduğu Malkara'dan Istanbul'a gelip işe başla

ması tayin tarihinden beş gün sonra gene o senenin 3 Şubat = 1 Cumada-:7LU.la 
Çarşanba gününe müsadiftir. - Azil tarihini 5 Cumada-1-ahire == 15 Şubat Çar
şanba gününe müsadif gösteren bir rivayet de vardır. - Azlin sebebi, saltanat te_ 
beddülü esnasında Serdar -LEkremlikle Avusturya cephesinde bulunan Sinan Pasa 

,, ' 
aleyhine Sadaret-Kaymakamlığında bulunan rakibi Ferhad Paşa'nın Istanbul'a bile 
sokulmıyarak eski menfası olan Malkara'ya sürülmüştür. - Bundan evvelki ve 
bundan sonraki ikişer sadareti için yukarda 44 ve 49 aşağıda 54 ve 56 numaralara 
bakınız). 

üÇüNCü MEHMET DEVRt: 

53) Ferlutd Plaşa - Milliyieti: Arıı.avut; tayini: 1595 = 1003 senesi 
16 Şubat = 6 Cumi.dıa-1-ahire p,e;rşenbe günü; ıazli: 1595 = 1003 sanesi 
7 Temmuz= 29 Şevva.ı Cu.mtt günü; sadiret müd~ti: 4 a~ 19 gün; 
«İkinci sıadareti». 

(tki defa sadarette bulunan Ferhad Paşa'nın bundan evvelki: sactareti için yukarda 
50 nurnaraya bakınız.. Azlin sebebi, Malkara menfasmda bulunan Koca-,S:inan Paşa'
nın Istanbul'daki vüzeraya ve bilhassa Sadaret-Kaymakamı Damad_tbrahim Pa
sa.'ya rüşvet yedirerek serdarlıkla cephede bulunan Ferhad Paşa'yı askerin istem.e
diği hakkında padişaha bilvasıta telkinatta bulunmuş olmasıd1r : 1595 == 1003 vu~, 
kuatının «12 Mayıs» fıkrasına bakınız. Bu suretle Sinan Paşa, rakibi Ferhad Paşa'
nın kendisine oynadığı oyunu kendisi de aynen ona oynamış demektir: Yukanki 
fıkraya bakınız. _, - Ferhad Paşa azil tarihinden 3 ay, 3 gün sonra 1595 - 1004 se_ 
nesi 9 Teşrinievel = 4 Safer Pazartesi günü idam edilmiştir. - tki sactaretinin mec
rnuu 1, sene, 22 gün tutmaktadır. 

54) Koca-Sinan Paşa,- Milliyıeıti: Ar~'llı:vnt; tayini: 1595 = 1003 senesi 
7 Temmuz=29 Şevvftl Cuma giinii; a,zli: 1595=1004, sene.si 19 Tıeşrlnisani 
= 16 Rebi'ül-evvıel Pıamr günü; sıadaret mü.dıdeti: 4 ay, 13 gün; <<Dördüncü 
sadareti». 

(Bundan evvelki üç sactareti için yukarda 44, 49 ve 52 numaralara ve bundan sonraki 
l:eşinci ve sonuncu sadareti için de aşağıda 56 nurnaraya bakınız. ·- Azlin sebebi, 
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Eflak cephesinde «Serdar-ı bi.ar» ·denilen Sinan Paşa'nın ve Macaristan cephesinde 
de «Muhannes.ibni·muhannes» ve «Menhus-ibnLmenhus» denilen korkak oğlu Mehmet 
Paşa'nın sebeb oldukları Tergovişte, Yerköyü, Usturgon vesaire facialarımn bütün 
milleti umumi bir teessür ve matem içinde bırakmış olmasıdır; bu doymaz babayla 
oğul sırf ihtiraslarıyla cebanetler!nden dolayı Eflak'dan Macaristan'a kadar boydan. 
boya Tuna yalılarının Türk kanlarıyla boyanmasına sebeb olmuşlardır: 1595 1003. 
vukuatının «1 Temmuz», «7 Ağustos» ve «2 Eylüb fıkraları~rla 1595 =:: 1004 vukuatı
nın «19 27 v-e 31 Tesrinievvel» iıkralarına bakınız - Koca-Sinan bundan evvelki< azil-' , . 
lerinde olduğu gibi bu sefer de Malkara'ya sürülrr:(üştür}. 

55) I.Jala-Mebmet Paşa- Milliyeti: Tütrık; tayini: 1595 = 1004 sen~i 19· 
Teşri'nisam = 16 Rıebi'ül-evvel Pazıail" günü; öl:i.lmü: 1595 = 1004 seınesi 
28 Teşrinisanıi = 25 Rebi'üJ ... evvel Salı günü; sa.iiaııet müddeti: 9 gün. 

(Tayin tarihini bir gün sonra gösteren bir rivayet de vardır. - «Ş1r pençe» yahut 
~Sel'a Yılancık»dan ölen Lala-Mehmet Paşa hastayken Sadr.ı-a•zam olmuş ve bu 
~ebeble ancak bir gün makamma gelebilmiştir: Tarih ihtilafları için 1595 = 1004 vu._ 
kuatının «28 Teşrinisani» fıkrasına bakınız. - Mehmet Paşa'nın «Lala» lakabı üçüncü 
:M:ehmed'in lalalığında bulunmuş olmasındadır. - «Melek-nihad» denilen ve temiz ah· 
Jakı, ilmi ve adaletiyle meşhur olan bu kıymetli adam Mağnisa eşrafındandır). 

n6) Koca-Sinan Paşa - M'ıllilfeti: .,_;rnavut; tay~: 1595 = 1004 senesi 
1 KiLnunuvevel = 28. Rebi'ül-evvel Cuma günü; ölümü: 1596 = 1004 se

nesi 3 Nisan = 4 Şa'bU.n ÇarşMba güın.ü; sltdaret müddleti: 4 ay, 2 gülı; 

<<Beşinci sadareti». 

(Korkaklığından dolayı «Serdar.ı.bl:-ar>> denilen bu Koca-Sinan Paşa'nın lekeli ve· 
kirli şahsiyyeti için yukarda «Sadaret makamının ilgası» fıkrasıyla 44 numarada ilk 
sadareti hakkındaki izahata ve 1596 =:: 1004 vukuatının «3 Nisan» fıkrasına bakınız. -
Yukarıki maddede gördüğümüz Lala Paşa'nın her kesi· müteessir eden ölümünden 
itibaren üç gün açık kalan Sadaret makamına bu tarihten 11 gün evvel memlekete
yaptığı fenalıklardan dolayı aziedilip Malkara'ya sürülmüş olan bu doksanlık «Ser
dar _ı bi-ılr»ln beşinci defa olarak tayini «kisesi kebir ve hamileri kesir» olmakla izah 
Edilir. - Tarih ihülafı için 1596 =::· 1004 vukuatınm «3 Nisan» fıkrasına ve Koca~Si~ 
nan'ın bundan evvelki sactaretleri için yukarda 44, 49, 52 ve 54 numaralara bakınız. -
Her sadaretinde saraya. para yedirerek 44, 49, 52 ve 54 numaralara bakınız. - Her 
sadaretinde saraya para yedirerek iş başına geldiğinden bahsedilen bu mülevves, 
Vezir_i·a'zamın üçüncü Murad'la üçüncü Mehmet devirlerindeki beş sadaret n1üdde
tinin mecmuu 7 sene, 3 ay, 5 gün tutmaktadır. - Siyaset sahnesinde sonsuz ihtirası 
ve harb meydanmda ölçüsüz korkaklığı ve her bulunduğu yerde hilekariığı, yalancı
hğı ve bilhassa palavracılığıyla meşhur olan bu ilim ve şiir düşmanının en büyük 
fE!nalıklardan biri de Osmanlı tarihinde fikir hürriyetine ilk darbeyi indirmiş olması
dır: 1593 = 1001 vulmatmın «4 Temmuz» fıkrasına bakınız. - ömrünü haram yemek 
ve yedirmekle geçirdiği için muazzam bir servet bırakmış ve nihayet milletin nefret 
ve la'neti altında can vermesi edebiyatta b He akisler bırakmıştır). 

57) Damad-İbrahim Pa~a - Milliy:eti: Boşnaik y,ıahnt IDrvıat; tayini~ 
1596 = 1004 senesi 4 Nisan= 5 Şa'ban Perşenbe gilnü; tazli: 1596 = 1005 
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senesi 27 Teşrimevvel = 5 Rebi'ül-evvel Pa.za.r gilnü; sadiret miidideti: 6 
ay, 23 gün; «İlk sıad&reti». 

{!kinci vezirlikten Sadr.ı.a'zam olan bu İbrahim Paşa üçüncü Murad'ın damadı ,~e 

üçüncü Mehmed'in eniştesidir: Karısının adı Ayşe-Sultan' dır. - Naımada azil tarihi 
<<6 Rebi'ül-evvel Pazar» gösterilirse de, Pazar günü o ayın 5 ine müsadiftir: Münec_ 
dm-bası da azli «4 Rebiül-evvel - 26 Teşrinievel Cumartesi» gününe müsadif gös-

' terir. _ İbrahim Paşa'nın aziine sebeb, üçüncü Mehmed'in Eğri seferinde büyük bir 
zaferle neticelenen Haçova muharebesi esnasında bi-r aralık vaziyeti ümitsiz görüp 
pad'işahı kaçırmıya kalkışması ve bu vaziyetin kendisine halef olan Cağaloğlu-Sinan 
Pasa tarafından istismar edilmesidir: Fakat Sinan Pasa selefinin azlinden evvel ta_ 

> • 

yin edilmiş olduğu için Sadaret teaddüd etmiş ve bir gece sabaha kadar birbirinden 
bihaber iki Sadr-La'zam aynı zamanda hüküm sürmüştür! İbrahim Paşa'nın 
h.apdanlığı için <<Kapd'an_ı-Deryalar» cedvelinde 32 nurnaraya ve bundan sonraki 
sadareti için de aşağıda 59 ve 62 numaralara 'bakınız). 

58) Cağal-oğlu/Clağala-zade Yusuf Sinan Pa§a - Milllyeti: İt&tvJan; ta
yini: 1596 = 1005 aenıesi 27 Teşriıdevvel = 5 Rebi'ül...evvıel :ea~r günü; az
li: 1596 = 1005 sre~esi 5 Kanunuevvel = 14 Rebi'ill-ahk Perşenbe günü; 
sadaret ınüdJ:Iıeti: 1 ay, 9 gün. 

(Bu Sinan Paşa vaktiyle Kanuni devrinde Kapdan-ı~derya Piyale Pasa'nın esir et
tiği Ciniv'iz korsanlarından «Visconti di Cicala/Cigala>>nın oğ·Iu olduğu için «CağaL 
oğlu» diye anılır: Kendisi de babasıyla beraber esir alınmıştır; Enderun'a girmeden 
evvelki İtalyan ismi «Scipione Cicala»dır; ihtidasında takılan «Sinan» ismi her halde 
'bu ilk adına biraz benzediği için v·erilmiş olmalıdır: Şahsiyyeti için 1596=1005 vu
kuatının «27 Teşrinieveh fıkrasına bakınız. - Azlin sebebi, Valide-Sultan'ın damadı 

ülan eski Vezir-i-a'zam İbrahim Paşa'yı iltizam etmesidir. - Sinan Paşa'nın şahsiy
yeti için 1596 = 1005 vukuatının «27 Teşrinieveb> fıkrasına, Kapd'anlığı için <<Kap_ 
dan_ı deryalar» cetvelinde 34 ve 36 numaralara ve azil tarihindeki ihtilaf için de 
1596 = 1005 vukuatının «5 Kanunuevveh fıkrasına bakınız. - Istanbul'un Cağal· 
oğ·lu semU işte bu İtalyan dönmesinin adını taşır). 

59) Damad-İbr<ahiın Paşa - MilliYeti: BoŞ/llak :vn.ııut Hırvtat; tayini: 
1596 = 1005 s:enesi 5 Ka:nll.JlDıuıevel = 14 Rebi'ül-ahir Petrşmıbe günıü; azli: 
1597 = 1006 senesi 3 'Eeşrinisani = 23 Bebi'ül-evvel Pa$rtıesi günü; sıa

daret müddeti: 10 ay:, 29 gün; «Udnci sadareti». 

(Birinci sactareti için yukarda 57 ve son s adareti için de aşağıda 62 n umaralara 
, bakınız. - Azli için 29 Teşrinievel = 18 Rebi'ül-evvel Çarşanba tarihi de rivayet 
edilir. - İbrahim Paşa'nın aziine sebeb, selefinin zamanında tayin edilmiş olan Kı
rım ham Feth_Giray•a karşı kardeşi Gazi-Giray'a da bir hanlık fermanı göndererek 
Rırım'da kanlı bir kardeş kavgasına sebeb olmasıdır). 

60) Hadım-Hasan Pa§'la- Milliy1eti: Dev§İl1pııe (?); t~yini: 1597 = 1006 
senesi 3 Teşrime~el = 23 Rebi'ill-evvel Pazartesi gii!nü; ,azli: 1598 = 1006 
senesi 9 Nisıaaı = 3 Ba\m·ru'llaıı Perşenbe gmü; sadaret müddeti: 5 a.y,, 
6 gün. 

<Valide-Sultan'a rüşvet vererek dördüncü ırezirlikten birdenbire Sadr·ı-a•zam olan bu 
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Hasan Paşa Osmanlı tarihindeki hadım Vezir-La'zamların beşinctsidir: Bundan ev
velkiler için Vezir-i-A'zamlar cedvelindeki 23, 25, 31, 37 ve 47 numaralara bakınız. -
Hasan Paşa'nın azline sebeb, Valide-Sultan'a her hafta rüşvet yetiştirebilmek için me'
muriyetlerl müzayedeye koymasından ~ıkan dedikodulara karşı <<Beni Valide-Sultan 
lnsta kesmişdür! » deyip durması ve o sırada inhilal eden M eşihat makamına pa dişalı 
meşhur Hoca-Sadüddin Efendi'yi tayin etmek istediği halde paşanın şair Baki'yi inha 
etmesinden dolayı Hoca'nın düşman olması ve ayni zamanda Kapu_ağası Gazanfer 
Ağa'nın da idamını arzedince Valide-Sultan'la Sa•düddin Efendi ve Gazanfer Ağa'd'an 
ınürekkep bir düşmanlar ittifakının te•sisidir. Had'lm_Hasan Paşa'nın azlinden «beş 
altı gün sonra», «iki günden sonra» ve bir rivayete göre de «Ol Ieyl-i tavil-zeylde» idam 
cf!Hdiğinden bahsedilirse d'e, doğru tarihi 14/15 Nisan = 8/9 Ramazan Salı-Çarşanba 
gecesidir). 

61) Cerrah-Mehmet P!a~a·- Milliyreti: D~vşirıne (?); tayi.ni: 1598 = 
1006 senesi 9 Nisan= 3 Rıa.~azan Pıer~nbe günlü; aızli: 1599 = 1007 se
nesi 6Iianunıusa,ni = 8 Cumad!a-1-ahlre Ça;r~n~a. günü; $da:ret müddeti: 
8 a.Jr,, 27 gün. 

(İkinci vezirlikten Sadr~ı-a•zam olan bu Mehmet Paşa'ya «Cerrah» denilmesi o mes
lt:kten yetişnıiş olduğu için vaktiyle üçüncü Mehmed'i sünnet etmiş olmasındadır. ~ 
Azil tarihindeki ihtilaf için 1599 - 1007 vukuıitının «6 Kanunusani» fıkrasına bakı
mz. Istanbul'un Cerrahpaşa semtiyl.e camii işte bu ehliyetsiz dev·şirmenin adını 

taşımaktadır. - Cerrah-Mehmet Paşa'nın aziine sebeb, damla illetinden dolayı maka_ 
mına gelemernesi ve hatta ·evinde bile devlet işleriyle meşgul olamadığı için halkın 
arzıhallarla padişaha şikayet etmesidir). 

62) Damad-ibr,ahiın Fıaşa - Milliyıeti: Boşnak J-1aıhut Hırvıat; ta~ini: 
15H9 = 1007 senesi 6 Kanıunusanİ == 8 Cuınada-1-ahiıre Çar§}anba gill:ıü; 
öllhnli: 1601 = 1010 senesi 10 Teımuz = 9 Mubiarreın S;ılı günü; satda-ret 
~müddeti: 2 sene, 6 ay, 5 gün; «t'fçüncü slldarıeti». 

(Üçüncü Mehmed'iu eniştesi olan bu Damad-İbrahim Paşa'nın bundan evvelki sada
retleri için yukarda 57 ve 59 nuınaralara bakınız. - ölüm tarihini «10 Muharrem =11 
Temmuz Çarşa:nba» gösteren bir rivayet de vardır. - İbrahim Paşa üç defa cem'an 
3 sene, 11 ay, 27 gün sadarette bulunmuştur. - Şahsiyyeti için 1010 = 1601 vukuatınm 
«10 Temmuz>-, fıkrasına bakınız.- ölümü Belgrad önlerindeki karargahtadır. Cenazesi 
sonradan Istanbul'a nakledilip Şehzade camUnin avlusuna defnedilmiştir). 

63) 1\leyvei/Yemiş~i-H\asıain Paşıa- Milliyıeti: AJ~avut; tayini: 1601 = 
1010 senesi 22 Temnııuz = 21 Muhnırrem '&P.hnr günü; azli: 1603 = 1012 
sen1esi 4 Teşrinievvel = 27 Rebi'ül-ahir Cu~tesi günü; sndWl'et müd
{]leti: 2 sen,e, 2 ;ay, 13 gün. 

(Sadaret-Kaymakamlığından Vezir-i-a'zam olan Yemişçi•nin tayin tarihini Naima 
«20 Muharrem» gösterirse de, bu tarih selefi İbrahim Paşa'mn ölüm haberinin Istan_ 
hul'a geldiğ1 güne aittir: Katib--Çelebi bu noktayı «İbrahim Paşa'nın haber~i inti
Yaali Muharrem ün yirminci gününde Der_i-devlete vusul buldu: !'rtesi yevm-ül-Ahad 
idi, hatem-i sadaret Kaimmakam Yemişçi-Hasan Paşa'ya virilüp» şeklinde tavzilı et
mektedir. - Yemişçi'ye Sadaret mühründen başka selefinin karısı Ayşe_Sultan da 
verilmiş ve bu suretle Hasan Paşa İbrahim Paşa'nın hem makamına, hem konağına 
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yerleşip üçüncü Mehmed'e enişte olmuştur! - Azil tarihindeki ihtilaf için 1603=1012 
vukuatının «4 Teşrinievveh> fıkrasına ve idamı için de gene o senenin «16 Teşrin'iev
veh> fıkrasına bakınız. - Mülevves şahsiyyeti Osmanlı tarihinde kara bir leke gibi 
kalan Yemişçi'nin azliyle idamına sebeb, bir çok vüzera ile mühim şahsiyyetleri hak
sız yere idam ve nefyettikten sonra «Dünyada kendünden gayri bir kimsenin vücuduna 
ıazb> olmayacak hale gelerek saray erkaniyle kendi dostlarını bile tahkir ve tehdi<le 
bıaşlaması ve hatta Yeniçeri-ocağına istinaden padişaha kafa tutup Valide-Sultan•ı 

tehdide bile kalkışmasıdır: Bu meseleler için 1603=1012 vukuatının .:ı:4 ve 16 TeşrinL 
Lvveh> fıkralarına bakınız). 

üÇüNCü MEHMET ve BtR!NCt AHMED DEVtRLERt: 
---------------------------··---

64) Yavuz/Malkoç-Ali Paşa - Müliyıeti: Boşıııa.k; tayini: 1603 = 1012 
s8nesi 16 Teşrinievel = 10 Ournada-1-ftla Perşeaıbe günü; ölümü: 1604 = 
1013 s.enesi 26 'l'emmuz=28 Slaf.eır Paızartesi günü; sadarıet nıüddeti: 9 aş" 
ll gün. 

(<<Hod-pesend», «Mağrfı.r» ve bilhassa «Hunhar» bir tip olan Ali Paşa Mısır beylerbey .. 
liğinde bulunduğu için Mühr·i-HümayQ.n bu tayin tarihinde Istanbul'dan Mısır'a gön
derilmiştir: Yemişçi'nin azliyle Malkoç'un tayini arasında Sadaret makamı 12 g·ün 
Istanbul'a gelişi Birinci Ahmed devrinde 1603 - 1012 senesi 29 Kanunuevel = 25 Re
açık kalmıştır. - üçüncü Mehmet devrinde tayin edilmiş olan Ali Paşa'nın Mıs1r'dan 
ceb Pazartesi gününe müsadiftir. Belgrad'da ölen Ali Paşa'nın ölüm tarihini «27 
Safer = 25 Temmuz Pazar» gününe müsadif gösteren daha zayıf bir rivayet de var
dır). 

BtRtNCt AHMED DEVRt: 

65) Lala-Mebınet P.aşa- Milliyıeti: Boşına,k; tayini: 1604 = 1013 seınesi 
5 Ağustos=9 Rebi'ül-evvel Perşenbe günü; ölumü: 1606 = 1015 sıenıesi 21 
Haziı~an = 14 Safer Çairş.aıtba günü; sada.ıret müddeti: 1 ~ne, 10 ay, 17 
gün .. 

( Selefinin ölümüyle bunun tayini arasında on gün geçmiştir. - Lakabı «LaleJ/ şelc 
linde de kaydedilen ve Sokullu ailesinden olan bu Mehmet Paşa Macaristan serdar
lığından Vezir-i-a•zam olmuştur: ölüm tarihindeki ihtilaf için 1606 = 1015 vukuatı
nın «:21 . Haziran» fıkrasına bakınız. - Lala-Mehmet Paşa'nın aşağıki fıkrada göre~ 
ceğimiz halefi Derviş Paşa tarafından zehirletilmiş olduğu hakkında kuvvetli bir ri
vayet vardır. - Çok iyi bir asker Ye idare adamı olan bu Lala Paşa'nın şahsiyyeti için 
de ölümü hakkındaki fıkraya bakınız). 

66) Derviş Mehmet Paşa - l\iilliyeti: Boşnak; taiYİni: 1606 = 1015 se
nesi 21 lla::zir,an = 14 Safer Ça;r§laınba günü; idrunk: 1606 = 1015 sein\esı 
9 K2ıınunuevıel = 8 Şa'ban Cumartesi gün.ü; sadar'et ~müd!d{l,ti: 5 alf, 18 
giin. 

(Kapdanlıktan Sadr-ı-a•zam olan ve selefini zehirJeterek iş başına gelen bu Derviş 
Paşa'nın tayin ve idam tarihlerindeki ihtilaflar için 1606 1015 vukuatının «21 Ha_ 
.ziran» ve «9 Kanunuevveh> fıkralarına bakınız. Yalancılığı, hilekarlığı, tama'k§,rlığı: 
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ve hunharlığ·ıyla meşhur olan ·bu Boşnağın idamına sebeb, tama'karlığından dolayı 
intikam almak istiyen bir Yahudinin çevirdiği entrikadır: 1606 = 1015 vukuatının «9 
Kanunuevveh> fıkrasına bakınız). 

67) Iiuyucu-Mumd Paşa - Milliy;eti: HırVltt; ~ni: 1606 = 1015 seıııesi 
ll Kanu~uevel = 10 Şa'ban Ba1lıriıesi günü; ölümü: 1611 = 1020 senesi 
5 Ağustos= 25 Cumadia-1-fıla Cuma günü; sadaret mudd(eti: 4 se'n:e, 7 ay, 
25 gün. 

/ . 

(Anadolu Türklerine karşı işlediği şeni ve feci zulümler ve hunharlıklarla meşhur 
olan ve ihtiyarlığından dolayı «Koca-Murad» ismiyle de anılan bu Türk düşmanı Hır_ 
v<tt sadaret makamına maatteessüf tayin edildiği sırada Belgrad'da bulunduğu için 
Mühr~i-Hümayo.n oraya gönderilmiş v·e Anadolu ısyanlarını tenkil için gösterilen Iü
zum. üzerine tayininden 2 ay, 4 gün sonra 1607 1015 senesi 13 Şubat = 15 Şevval 
Salı günü Istanbul'a gelmiştir. ölümü Diyarbekir civarındaki Cülek karargahında
dır: Hammer•de ölüm tarihi «8 Eylül - 29 Cumada-1-ahire» gösterilirse de, her halde 
bir zühul olması lazımgelir. Kuyucu.:Murad'ın makamına göz diken Diyarbekir va
Usj Nasuh Paşa tarafından zehirletildiği hakkında kuvvetli bir rivayet vardır. - Ku
yucu•nun kanlı şahsiyyeti için 1611 1020 vukuatının «5 Ağustos» fıkrasına bakı
r.ız). 

68) Nasuh Paşa - Milliyeti: Arnavut; ta.y~i: 1611 = 1020 sooesi 22 
Ağustos = 12 Cumada-l-abire Pazbirtesi; id~: 1614 = 1023 $1NWSİ 17 
Teşrintev:el = 13 Ra~amtn Cuımn. günü; sn.Hmt n1üdJdeti: 3 sene, 1 aif, 
26 gün. 

(Anadolu Türklerini ezmekte selefi Kuyucu-Murad'a müdhiş bir rakib olan ve işte 

bundan dolayı <<Kati-i insan yanında zebh-i dücaceden ehven» sayılan bu zaJim Gü
mülcüne'de doğmuşsa da aile menşei Drama'dır: Bir Rum papasının oğlu olduğu hak
kında da bir rivayet vardır. - Kuyucu-Murad'ın ölümüyle Mühr'ün buna gönderil
mesi arasında 17 gün geçmiş olması, Kuyucu'nun Diyarbekir civarındaki karargahın
<la ölmüş olmasındandır. - Diyarbekir valiliğinde selefini zehirJeterek Sı;ıdr-ı-a'zam 

0Ian Nasuh Paşa, Birinci Ahmed'in üç yaşındaki kızı Ayşe_Sultan'la nikahlandığı 

için padişaha damadda olmuştur! - idamının sebebi saltanat makamına göz dikecek 
kadar kabarmasıdır. - Bu zalimin ölümiyle halkın «hayat-ı taze» bulduğu rivayet edi
lir! - Bazı menbalarda Nasuh Paşa'nın idamı için <<3 Ramazan==7 Teşrinievel Salı» 
ve «23 Ramazan - 27 Teşrinievel Pazartesi» tarihlerine tesadüf edilirse de bütün 
bunlar «13 Ramazan» tarihinden galattır. - Nasuh Paşa insanlardan başka Istanbul 
köpeklerine de musaHat olup bunları sürmüş olmakla meşhurdur! Naima bunu şöyle 
.aıılatır: «ıstanbul'da olan kilabı usküdar ve saire yere tard itmek ferman idüp ka
yık kayık köpekleri karşu geçürüp bırakmışlardır»). 

69) Öküi/Kıa,m-Mehmıet Paşa - Milljyıeti : Türk; tayini: 1614 = 1023 
senesi 17 Teşrinievvel = 13 Rltmlamn Oııına günü; azli: 1616 = 1025 se
.nesi 17 '.Ueşrinisani = 8 Zülka'de Perşenb~e günü; sadket müdd~ti: 2 sene, 
1 ay, 1 gün; «nk sadarteti». 

(İkinci vezirlikten Sadr-ı~a'zam olan Kara~Mehmet Paşa'nın bazı menbalarda «Oğuz» 
şeklinde yazılan «Öküz>> lakabı, Kara-Hüseyn yahut Kara-Hasan ismindeki baba
sının san'atından ki·nayedir : Paşa'nın babası, Istanbul'un Karagümrük mahallesin-
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de bir öküz nalbandıdır; Mehmet Paşa'nın Ulukışla'da hayratı olmasına nazaran 
aslen oralı olmak ihtimali vardr. - Küçük yaşta Enderun•a alınıp zekasiyle temayüz 
ederek bir çok mühim vazifelerde bulunan Kara_Mehmet Paşa Mısır valiliğinden 

sonra Birinci Ahmed'in kızlarından Gevher _Han-Sul tan'la evlenmiştir : Onun içi-n 

«Damad-Mehmet Paşa» şeklinde de anılır; Gevher-Han-Sultan'ın bundan sonraki ko
calan için 86 v-e 98 numaralara ve Mehmet Paşa'nın ikinci sadareti için de aşağıda 
71 nurnaraya bakınız. - Aziinin sebebi Erivan muvaffakıyetsizliğidir). 

BtRtNCt AHMED, BtRtNCt MUSTAFA ve tKtNCt OSMAN DEVtRLERt: 

'iO) Halil Paşa- 1\filliyeti: Ermeni; tayini: 1616 = 1025 s.ettııesi 17 Teş
rinıisam = 8 Ziilha'de Pe:rşıenbe günü; azli: 1619 = 1028 senesi 18 Kanunu
sani = 1 Safer Cnıtla günü; ~mdaret müddeti: 2 sene, 3 a:y-, 2 gün; <<İlk sa
dareti). 

(Derya-kapdanlığından Vezir-i·a'zam olan ve Kayseri'nin Zeytin köyü ermenilerin_ 
den olduğu rivayet edilen bu devşirmenin Maraş ermenilerinden olduğu hakkında da 
bir rivayet vardı~·; üçüncü Murad devrindeki «Beylerbeyi vak'ası»nda Yeniçerilerin 
parçaladığı Rumeli beylerbeyi Mehmet Paşa'nın küçük kardeşidir: .1589 997 vu_ 
kuatının «2 Nisan» fıkrasına bakınız. - Aziinin sebebi, tran cephesinde bozguna 
ramasıdır : 1618 == 1027 vukuatınm «10 Eylül» fıkrasına, Halil Paşa'nın Kapdanlık
ları için «Kapdan_ı~deryalar» ced'velinde 41, 43, 47 ve 49 numaralara ve ikinci sada
reti için de aşağıda 83 .numaraya bakınız}. 

1KtNCt OSMAN DEVRI : 

71) Öküz/Kam-1\lehmet Paşa- Milliyıeti: TQ,rk; tayini: 1619 = 1028 se
nesi 18 Kitaıuıııusi.ni = 1 Safer Cuma günü; ~i: 1619 = 1029 senesi 23 Ka
numievel = 16 Muhıarrımn Pıa$lrtesi günü; Skldiret müddeti: ll ay, 6 gün; 
«İkinci. sadire1i». 

t1lk sadAreti için yukarda 69 nurnaraya bakınız. - tki sadaretinin mecmuu 3 sene,. 
7 gün tutmaktadır. - Mehmet Paşa!nın aziine sebeb, halefinin saraya para yedir
mesidir: 1619 = 1029 vukuAtmın «23 Kinunuevvel» fıkrasına bakınız). 

72) Çelebi/Gü~lce Ali Paşa - ~: ( ?) ; ti.yi;ni: 1619. = 1029 senesi 
23 Kan:wıuevel = 16 MuJılılı!rmı ftl.7.iıriesi günü;: ölümü: 1621 =.1030 se-

, . ' ' " 

n:esi··9-Mari =i15··Rebi'ül-ahir Salı göııü; fJbd&ret ıniidd'eti: 1 seınıe, 2 ay,. 
17 gülı. 

(Tunus , .. alisi tstanköylü-Ahmed Paşa'nın oğlu ·oldu~ için «İstanköylü-Ali Paşa;p. 

ismiyle anılan ve Derya-kapdanlığ'ından Sadr.ı-a'zam olan bu vezirin ana tarafından 
seyyidlerden ve şürefadan olduku rivayet edilir; babasının mühtedi olduğu hak ... 
Jnnda bir rivayet bulunduğuna göre Rum yahut ıtalyan dönmesi olmak ihtimali var_ 
dır: Her halde bu nokta biraz karanlıktır. - Makamına rüşvetle çıkıp rüşvetle tutu
nan ve bunu te•min için zenginlerin mallarını müsadere edip duran Güzelce-Ali Paşa, 
takriben 45 yaşlannda mesane hastalığından ölmüştür. - «Kapdan.ı_deryalar» ced
,; elinde 44 ve. 46 n umaralara da bakınız). 
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7~) Ohrili-H~ p,a§a - Milliy~ti: Annıa.vut, i&yini: 1621 = 1030 se
nesi 9 Mart = 15 Rebi'ül-ahir Sah günü; azli: 1621 = 1030 seııesi 17 Ey
lül = ı Züllro.'dıe Cl.lliQa günü; $ada:ret müddeti: 6 :ay, 9 gün. 

(üçüncü vezirlikten Sadr-ı-a'zam olan ve Genc-Osman'ın Lehistan seferind'eki iha. 
netinden dolayı azıedilen Hüseyn Paşa açıkta bırakılmayarjlk .ikinci vezirliğe tayin 
edilmiştir!: 1621 = 1030 vukuatının «15 Eylül» fıkrasına bakınız). 

1 

74) Dilaver Paşa- Milnyıeti: Hırvat; tayini: 1621 = 1030 senesi 17 Ey
Iili = ı Zülka'de Cuıma günü; Genc-Osmıan faciasnda Yeniçeriler tarafın
dan parçalanması: 1622 = 1031 senesi 19 M:ayııs = 8 Receb Perş.enbe gü
nü; sadaret müddeti: 8 ay, 2 gün. 

(Ehliyetsiz bir «merd·i kem-paye» şeklinde tasvir edilen Dilaver Diyarbekir· 
beylerbeyliğinden Vezir.i-a'zam olmuştur. Yeniçeriler tarafından parçalanması Ham. 
mer tarihinde «10 Receb = 21 Mayıs Cumartesi» gününe müsadif gösterilirse de, 
Katib-Çelebi', Peçevi. ve Naima gibi en mühim Osmanlı müverrihlerinden başka 

«Nev'i» mahlaslı «Hüseyn_ibni-Sefer» isminde Genc-Osman'ın solaklığından müte
kaid bir müellifin müsteşrık Danon tarafından eski Türkçe metni ve Fransızca 

tercemesiyle beraber neşredilen monografisindeki· sarahatle de s&bit olduğu veçhile 
Dilaver Paşa'nın ı,:ıarçalanması bizim burada esas ittihaz ettiğimiz güne müsadiftir: 
Hammer'in kaydi yanlıştır)_. 

BtRtNC!' MUSTAFA DEVRt (tKtNC! SALTANATJ) : 

75) Kara-Davud Paşa - Mlllly,eti: Boşdak; tayini: 1622 = 1031 senesi 
20 MayJS = 9 Receb Cuma günü; a.zli: 1622 = 1031 se~i 13 H~zinw 
3 Şa'ban ~rtesi günü; scıdiret müddeti: 24 gün. 

( Genc-Osman'ın kaatili olan bu hain cani Birinci Mustafa'nın eniştesidir: Halkın 

la'net ve nefretinden dolayı mevkıini bir ay bile muhafaza edememiş ve hatta aziin
den 6 ay, 26 gün sonra 1623 =· 1032 senesi 8 Kanunusani = 6 Rebi'ül·evvel Pazar 
günü Genc.Osman•ın kanı için ayaklanan askerin tazyikiyle idam edilerek cezasını

çekmiştir. - Tayini için «10 Receb == 21 Mayıs Cumartesi» ve azli için de «4 Şa'
ban ::::: 14 Haziran Salı~. tarihlerine de tesadüf edilirse de doğru değildir. - «Kap_ 
dan-ı.deryala:r» ced\"elinde 45 n umaraya da bakınız). 

76) MQre-lrdseyın ···P\a,şıa. - Milliy-ıeti : Amavnt; tayini: 1622 = 1031 senesi 
13 Haziran = 3 Şa'ban Pa.'lm'tıesi günü; azli: 1622 = 1031 S$ıeSi 8 Tem
muz = 28 Şa'ba..ı.\ Oumıaı günü; 88ıdi.rıet müddıeti: 25 gün;· etik· sadii.ıreti». 

tSatırcı·Mehmet Paşa'nın aşçı-başılığından Sipalıiliğe geçerek Mısır valilikine ka
dar yükselen ve hemen hiç Türkçe bilm-ediği rivayet edilen bu zalim ve açgözlü ar_ 
navud'un «Mere» lak:abı Şemsüddin Sami Fraşeri•nin izahına göre Arnavudçada. 
~.Alın!» manasma gelir: Cellada yahut zındana göndereceği zav·allıla:r için maiyye-
tindeki Arnavut zorbalarına bu kelimeyle emir vermek adetinden dolayı kendisine 
o lılkap takılmıştır! - Aziinin sebebi Yeniçeri zorbalarıyla bozuşmasıdır: Bir çok 
masumların kanı bahasına· kese doldurmaktan başka bir şey yapınıyan bu iğrenç· 

vezirin ikinci sadareti için 79 nurnaraya bakınız. - Azlinden sonra bir müddet koı_:. 

ku~ undan saklanmıştır). 
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'77) Lefkeli-Musta:fia Paşa.- Milliyeti: Tü-rk; tayini: 1622 = 1031 senesi 
8 Temmuz= 28 Şa'baıı Cuma günü; azli: 1622 = 1031 stmesi 21 Eylül= 
15 Zülk.a'de Çaa'şanba günü; sıaditret m.ü.ddeti: 2 ay, 14 gün. 

~Dördüncü vezirlikten Sadr·ı-a'zam olan Lefkeli-Mustafa Paşa'nın azil tarihindeki 
ihtilaf için 1622 ==- 1031 vukuatınm «21 Eylül)) fıkrasına bakınız. Aziine sebeb 
«ınülayiın» liğidir). 

'78) Hadım-Mehmet ~aşa - Millbıeti: Gürcü; tayini: 1622 = 1031 senesi 
21 Eylül = 15 Zülkıa'de Ça.rşanba günü; isti'fası: 1623 = 1032 senesi 
'1.1 Şubat = 4: B.ebi'ül-ahir PaZD~'r günü; saıdaret müddeti: 4: 'ay, 14 gün. 

(ikinci vezirlikten Sadr_ı-a•zam olup Genc-Osman'ın intikamını almış olmakla şöh
ret bulan ve «Gürcü-Mehmet Paşa» ismiyle de anılan bu tecribeli ~ve muktedir vezir 
Osmanlı tarihindeki hadım Sadr_ı-a'zamlarm altmcısıdır: Bundan ev..-·elkiler için 
'\Tezir_i-a'zamlar cedvelinde 23, 25~. 31, 37, 47 ve 60 numaralara bakınız. Hadım:..Mehmet 
Paşa, yukarda 76 nurnarada gördüğümüz Arnavut Mere-Hüseyn'in teşvikiyle ayakla
mm Yeniçerilerle Sipahilerin tel}didinden dolayı isti'faya mecbur olmuştur: 1623==1032 
vukuatmın «5 Şubat» fıkrasına bakınız). 

79) 1\ılere-Hüseyn Paşa- Milliyeti: Arnıa:vut; tayini: 1623 = 1032 senesi 
,5 Şubat == 4 Rlebi'ill-ahlr ~ güınü; azli: 1623 = 1032 Sl'$1Jesi 30 Ağus
tos = 4 Zillkıa/dıe Çarşaınba günü; Saıdi.ret :müddeti: 6 ay,, 23 gün; «İkinci 
.aadaı1eti». 

(Mere-Hüseyn'in 76 nurnarada gördüğümüz ilk sadareti gibi bu ikinet sactareti de 
bir taraftan Yeniçeri-ocağına ve bir taraftan da Birinci Mustafa'nın muvazenesiz
liğine istinaden cür•et etUği cinayetler, şenaetıer ve soygunculuklarla geçmiştir: 

Bu cinayetierin en meşhuru, bir beylerbeyini sopa . altında öldürmesidir! Nihayet 
ulemadan birini tahkir etmesi ilmiyye sınıfının ayaklanmasına ve hatta aleyhine bir 
ictima akdedilmesine sebeb olmuş ve Mere. Paşa askerin de müzaheretini kaybettiği 
'için azledilmiştir: iki sadaretinin ınecmuu 7 ay, 18 gün tutmaktadır. - Mere-Hüseyn 
birinci aziinde olduğu gibi bu sefer de korkusundan kaçıp saklanmış ve nihayet 
Dördüncü Murad devrinde cezasını çekerek idam edilmiştir. - Azil tarihindeki ih_ 
tilaf için aşağıki fıkra ya bakınız). 

B1R1NC1 MUSTAFA ve DöRDüNCü MURAD DEViRLERi : 

SO) Kenıankeş Ka:rıa-Ali Paşa -1\'iilliyeti: Türk; tayini: 1623 = 1032 se
nesi 30 Ağustos = 4 Zülka'de Çarşanba giinü; idamı: 1624: = 1033 senesi 
:3 Nisan= 14: Cum~a~l-abirıe Çarşainbo. güinü; sadaret müddıeti: 7 ay, 
4gün. 

(Selefinin azli gibi bunun tayinini de 1623 = 1032 senesi 30 Temmuz - 2 Şevval Pa
zar gününe müsadif gösteren bir rivayet varsa da doğru değildir. Aslen tspar
talı olan Kemankeş.Ali Paşa'nın dördüncü vezirlikten Sactarete çıkarılması, Birinci 
Mustafa'mn ınuvazenesizliğinden ve yukarıki fıkrada gördüğümüz Mere-Hüseyn'in 
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çılgınca ~mlümlerinden hasıl olan umumi teessü~ üzerinedir: Ali Paşa'nın tayininden 
ı o gün sonra Birinci Mustafa'nın ikinci defa hal'iyle dördüncü M ur ad' m i cl ası da 
e.yni vaziyetin tabii bir neticesidir; fakat hem saltanat tebeddülünde en büyük amil 
olmasından, hem yeni padişahın çocukluk çağında bulunmasından dolayı Ali Pa
şa'nın son derece gurura kapılması, rüşvetle me'muriyet tevzii ve nihayet Bağdad'ın 
:Eukutunu padişahtan gizlemek isten\esi idamiyi e neticelenmiştk). 

DöRDüNCü MURAD DEVRi : 

81} Çerkes-Mehmet Ptaşıa- Milliyeti: Çerlres; tayini: 1624 = 1033 seoesi 

3 Nisan= 14 Cumam-l-abire Çarşanba günü; ölümü: 1625 = 1034 senesi 

28 Kanunusanİ = 18 Rıebi'ül-ahir Salı günü; sadaret müdd1eti: 9 ay, 

25 gün. 

tAbaza gailesini bastırmıya me•mur edilen Mehmet Paşa Tokat'da mesane hasta~ 

lJğından ölmüş ve Mühr·i-Hümayo.n Istanbul'a gönderilmiştir: Bu muktedir vezir 
ayni zamanda doğruluğuyla maruftur). 

82) Müezzin-zade Rafız-Ahmed Paşa - Milli:yıeti: Pomak; tayini: 1625 

1034 senesi 8 Şubat= 29 ~bi'UI-abi;r Cu~tesi giinü; azli: 1626 = 1036 
1 . 

senesi ı Kanrunuevvel = 12 Rebi'ül-evvel Salı günü; sıaôiret müddeti: 1 

sene, 10 ay, 21 gün; «İlk sadareti». 

(Aslen Filibeli olan Hafız Paşa'nın babası ınüezzin olauğu için lakabı «Müezzin-za
oe»dir; Birinci Ahmed'in kızlarından Ayşe_Sultan'ın kocası ve Dörd~ncü Murad'ın 

eniştesidir.: Fakat damadlığı bu ilk sactaretinden sonradır. - Güzel sesli bir ha_ 
nende ve kuvvetli bir şairdir. - Ahmed Paşa Bağdad'ın fethine muvaffak olamadığı 
için sadaretten azli üzerine ikinci vezirliğe tayin edilmiştir. - Kapdanlığı için 
<,Kapdan.ı-deryalar» cedv'elinde 40 nurnaraya ve ikinci sadareti için de aşağıda 

S5 nurnaraya bakınız. 

83) Halil Paşa -. Milliyeti: Ermeni; tabfİılİ: 1626 = 1036 sıe$si 1 Kanu

nuevvel = 12 Rebi'ül ... evvıel S~dı giifnü; azli: 1628 =1037 senıesi 6 Nisaın = 
1 Şa'ban Perşenbe günü; sadaret müddeti: 1 sene, 4 ay, 5 gün; «İkinci 

sadareti». 

(Kapdanlıkları ıçın «Kapdan-ı_deryalar» .cedvelinde 41, 43, 47' ve 49 numaralara ve 
iık sadareti için de yukarda 70 nuınaraya bakınız. - Abaza gailesini tesviye ede
mediğ·i için aziedilen Halil Paşa'nın iki sadaret müddetinin mecmo..u 3 sene, 7 ay, 
7 gün tutmaktadır. - Bu seferki tayinini «28 Rebi'ül-evvel - 17 Kanunuevvel Per
şenbe» gününe müsad:icf gösteren bir rivayet de vardır: Bu zayıf rivayet doğru 
clduğu takdirde Sadar.et makamının 16 gün kalmış olması lazımgelir; azli 
için Katib-Çelebi'nin gösterdiği «15 Cumada-l.ahire :-- 21 Şubat Pazartesi» tarihi 
doğru değildir). 

F.: 3 
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84) Hus:tev P.a§la - Milliyeti : Boşn;ak; tayini: 1628 = 1037 senıesi 6 Ni~
san =ı Şa'ban Perşe:nbe günü; azli: 1631 = 1041 senıeısi 25 Teşriııiev
vel = CUına;rtesi günü; sadiıret müddeti: 3 sene, 6 ay, 19 gün. 

(Diyarbekir beylerbeyli:ğinden Sadarete yükselince bir çok can yakan ve memleket: 
idaresinde tedhiş siyasetinden başka yol olmadığına kaani' olan bu zalim Boşnağın 
tayin tarihiyle selefinin azil tarihindeki i:htilaf için yukarıki maddeye bakınız. -
Husrev Paşa Bağdad'ln istirdadı için giriştiği muvaffakıyetsiz bir seferden sonra 
Diyarbekir'de kışlarken azledilmiştir). 

85) Müezzin-zade Hafız-Ahı.ıred Paşa - Milllyeti: Pomak; tayini: 1631= 
1041 senesi 25 Teşrinievel = 29 Rebi~ül-evel Cumıartıesi günü; Yeniçeriler 
tarafından pa.rçalannıası: 1632 = 1041 sıenıesi 10 Şubat = 19 Rleoob Salı 
günü; s adaret müd d eti: 3 ay, 16 gün; «İkinci sada~eti». 

{Kapdanlığı için «Kapdan"ı-deryalar» cedvelinde 40 nurnaraya ve ilk sarlareti için 
de yukarda 82 nurnaraya bakınız. 1ki sad'aretinin mecmuu 2 sene, 2 ay, 7 gün tut_ 
maktadır. - Damad Hafız-Ahmed Paşa'nın parçalanmasıyla neticelerren asker! 
ı,:,yam onun yerine göz diken halefi Receb Paşa hazırlamış ve Hafız Paşa padişahm· 
gözleri önünde parçalanmıştır! Dördüncü Murad'ın işte bu vak'a üzerine Yeniçerileri 
te'dibe karar verdiğinden bahsedilir. - Paşanın parçalandığı gün tarihindeki ihtilat 
için 1632, - 1041 vulmatının «10 Şubat» fıkrasına bakınız).· 

86) Topal-Beceb Paşa- Milliyıeti: Bo~k; tayin.i: 1632 = 1041 setnesi 
10 Şubat= 19 Rooeb Salı günü; idamil: 1632 = 1041 senesi 18 Ma~s=28. 
Şevvitl Sah günü; s.ad.aret müddeti: 3 a.y, 7 gün. 

(Sadaret müddetinde o sene Şubatı'mn kebise olmasından mütevellit bir günlük fark 
da hesab edilmiştir. - Askeri ısyana teşvik edip selefi Hafız-Ahmed Paşa'yı padişa
hm önünde parçalatarak ikinci vezirlikten Sadr-ı-a'zam olan bu Boşnak. zorbası Sul~ 
tan Murad'ı bile şerrinden yıldıracak bir vaziy:et almış Ye Yeniçeri-ocağına istinaden 
şiddetli bir ietibdada dalmıış olduğu için, bir gün Divan'dan çıkıp huzura girdiği za
man Dördüncü Murad'ın emriyle boğularak idam edilmiştir. Receb'in bu haklı akı~. 

betinde haleft Tabanı_yassı Mehmet Paşa'nın da te'siri olduğundan bahsedilir. -
· Peçevi Receb Paşa'nın idamını «27 Şevval --:- 17 Mayıs Pazartesi» gününe müsadif' 

gösterirse de her halde zühul etmiş olmalıdır. - Receb Paşa 69 nurnarada gördüğü_ 
müz öküz-Mehmet Paşa'dan dul kalan Gevher-Han-Sultan•ıa evlenmiş olduğu için· 
Dördüncü Murad'ın enişt~sidir: Bu sultan için aşağıda 98 nurnaraya da bakınız). 

87) Yabanı-Yassı Mehmet P,aşa- Milliyeti: Arnavut; tayini: 1632 1041~ 
Eenesi 18 :Ma,yıs = 28 Şevval Sah günü; azli: 1637 = 1046 sernesi 2 Şu
bat= 7 Ramazan Paııaırtıesi günü; sadaret müdldeti: 4 sene, 8 aY\ 15 gün~. 

' 
(Kubbe vezirliğ1nden Sadr.ı-a'zam olduktan sonra Yeniçeri zorbalarının tenkilinde· 
Dördüncü Murad'a çok hizmet eden bu Mehmet Paşa Revan fethinde Sultan Mu
ı·ad"ın maiyyetinde bulunmuş ve tıpkı Kanuni'nin «Makbul-İbrahim Paşa»sı gibi 
Sadaret makamma ilaveten Rumeli beylerbeyliğine de tayin edilmiştir. - Safavı. 

lerin istirdad ettikleri Erivan kalesine yardım yetiştiremediği için aziedildiği zaman 
Serdar_ı_Ekremlikle Diyarbekir kışlağmda bulunduğu için, Mühr-i-Hümayun'un ~s

tirdad tarihi azlinden 19 gün sonra 21 Şubat ::= 26 Ramazan Cumartesi gününe mü~ 
sadiftir). 
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88) Bayram Paşa Milliyeti: Türk; ta.yini: 1637 1046 seıresi 2 Şu
bat·= 7 Ramazan Bazartesi günü; ölümü: 1638 = 1048 senesi 26 Ağus
tos = 15 Rebi'ill-ahir P·erşenbe günü; sadi.ret müddeti: 1 seıne, 6 ay, 
22 gün. 

1 

(lstanbul'un Davudpaşa semtinde doğmuş olan Bayram Paşa Yeniçeri ocağından 

yetişmişse de, aile menşei Amasya'nın Ladik kasabasıdır; babasının adı «Kurt 
Ağa»dır. Birinci Ahmed'in kızlarından Hanzade-Sultan'la evlenmiş olduğu için, 

Dördüncü Murad'ın eniştesidir. - Sadaret·Kaymakamlığından Vezir-i.a'zam olan 
Bayram Paşa her ne kadar kıymetli bir devlet-adamıysa da, bir hicviyye yüzünden 

Nef'i'yi idam ettirmiş olmakla lekelidir. - Dördüncü Murad'ın Bağdad seferinde 
cceliyle ölmüşse de~ ölüm yeriyle tarihinde ihtilaf vardır: 1638 = 1048 vukuatmın 
«26 Ağustos» ·fıkrasına bakınız. Bayram Paşa'nın cesedi tahnit edilerek Istanbul'a 

gönderilmiştir. - ölürken kendisine halef olarak Tayyar-Mehmet Paşa'nın tAyinini 
Yasiyet etmiş olduğu hakkında bir rivayet vardır). 

89) TaY»U"-Mehmet Pıa~- Milliyeti: Türk; tayini: 1638 = 1048 senesi 
27 Ağustos= 16 Rebi'iil-ahi;r Cll.lltt giinü; şehadleti:: 1638 = 1048 seınes.i 
23 Kanumıevvel = 16 Şa'ban Perşenbe günü.;. sadaıret müddeti: 3 ay, 
27 gün. 

(Bağdad'm son fethini kanı ve cam balıasma te'min eden bu yiğit Türk Safavi 
J.stilasından evvel Bağdad valisi iken şehid olan Uçar.Mustafa Paşa'nın oğludur : 
Selefi Bayram Paşa gibi bu da Ladiklidir. Zeka ve iktidarı, doğruluğu ve kahra_ 

ımmlığıyla meşhurdur; hatta. «TayyAr» lakabınm bile askeri hareketlerindeki sür'atin_ 
den dolayı Araplar tarafından verilmiş olduğu hakkında bir rivayet vardır; bu
!iUnla beraber, Hüsamüddin Efendi'ni·n «Amasya tarihi» ne nazaran Mehmet Pa-

şa'nın babası Mustafa Paşa'nın lakabı «Uçar» olduğuna göre «Tayyar» ünvanı her 
halde bu Türkçe kelimenin Arapçası olmak lazımgelir. - Bund'an bir gün sonra 
Sa dar et makamına ta.y~n edilmiş olduğu hakkında da bir rivayet bulunan Tayyar. 

Mehmet Paşa o sırada Diyarbekir beylerbeyi ve Musul ın:ıhafızıdı:r: Dördüncü Mu
rad•ın Bağdad seferi esnasında Mühr·i-Hümayun en kuvv·etli rivayete göre «CüUHh 

konağından bu gün ve i·kinci bir rivayete göre de ertesi gün yola çıkarılinış ve bu
nun üzerine Tayyar Paşa «25 Rebi'üLahir = 5 Eylül Pazar»· günü Diyarbekir'de 

dişalım ord'usuna iltihak etmiştir. - Tayyar-Mehmet Paşa'nın en parlak muvaffa
kıyeti, Serdengeçdi'Ierin başına geçerek yaptığı şiddetli bir hücumla Bağd'ad ka
lesinin en mühim burclarından bir kaçını fethetmek suretiyle şehrin teslimini te'min 

eden ve müstakbel Türk nesillerine yiğitlik ve fedakarlık veren muhteşem kahra_ 
manlığıdır: Büyük vezir işte bu hareketinde muvaffak olduktan sonra, bir rivayete 
göre mubarek alnına ve diger bir rivayete göre de boğazına isabet edip ensesinden 

çıkan bir kurşunla şehid olarak Allahlll rahmeti-ne ve Türk tarihinin hürmet v·e min· 
netine kavuşmuştur. Bu milli matem gününün tarihi ihtilaflıdır: 1638 1048 vulm
a.tının .«23 Kanunuevv·eb> fıkrasına bakınız. Tayyar-Mehmet Paşa'nın mubarek 

cenazesi İmaın_ı_A•zam türbesinin bulunduğu A'zamiyye'd'e merhum babası 

Mustafa Paşa'nın ayak-ucunda hazırlanan mezara defnedilmiştir). 
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DöRDüNCü MURAD ve SULTAN İBRAHiM DEViRLERi : 

90) Kemıankeş Ka$-Musta.:lJa Paşa - MilliYıeti: Arnavut; tayini: 1638 = 
1048 senesi 23 Kanunue~l = 16 Şa'brun Perş~enbe günü; id8mı: 1644 = 
1053 semesi 31 Kanunusi..ni = 21 Zülka'die Pazaır günü; sodaret müddeti : 
5 sene, 1 ay, 8 gün. 

(Haınmer bu Mustafa Paşa'yı Macar devşirınesi gösterir. - Meskukatın ıslahı ve 
hazine tasarrufu gibi bir takım mali nıuvaffakıyetlerinden bahsedilen ve Bağdad 
seferinde Kapdan-ı-deryalıktan Sadr-ı-a•zaın olan Kemankeş-Mustafa Paşa'nın ida~ 

nıma sebeb, Sultan İbrahim devrinde türeyip efsunlarıyla sarayda büyük bir nüfuz 
kazanan ve SilahdaL Yusuf Paşa ile elbirliği ederek adeta hükumet içinde hÜkumet 
kuran meşhur CincLHoca partisine karşı cephe alması ve hatta bunları devirmek 
için Yeniçeri-ocağını ayaklandırmaya teşebbüs etmesidir: Fakat Vezir-i-a'zamın bu 
tı::oşebbüsü fi'le çıkmadan evvel padişaha aksettiği için sarayda hapsedilmiş, bir fırsa~ 
tını bulup kaçmış ve nihayet sokakta yakalanarak Bostancılar tarafından çarşı için
ele boğulup idam edilmiştir. -:- Kapdanlığı için «Kapdan-ı-deryalar>> cedvelinde 55 
nurnaraya bakınız). 

SULTAN iBRAHiM DEVRi: 

fil) Cican-Kapucubaşı Sultan-zi..dıe Sernin-Mehmet Paşa - Milliyeti: Ar

navut; tayini: 1644 = 1053 senesi 31 Kanunusani = 21 Zülka'de Pazar 
günü; azli: 1645 = 1055 senesi 17 Kanıınınevvel = 28 Şevval Pazar günü;/ 

ıiiı.adaret müddeti: ı sene, 10 ay, 17 gün. 

(Bu ~ehmet Paşa'ya «Cüvan/Civan-Kapucubaşı» denilmesi aile vaziyeti sayesinde 
Kapucubaşılık makamını «taze yiğit iken» elde etmiş olmasındandır; <<Semin» lakaoı 
da şişmanlığındandır; «Sultan_zade» liği pek itibari bir şeydir: Mehmet Paşa, üçüncü 
Murad ·devrinde Sokullu'nun yerine Vezir-La'zam olan Arnavut Semiz-Ahmed Po;:ı,~ 
şa'nın oğullarmdan Abdurrahman Beyin oğludur; yukarda 43 nurnarada gördüğümüz 
bu Semiz-Ahmed Paşa, Kanuni'nin kızı Milırimah~Sultan «Kelıle-i-tkbab Rüstem Pa
şa'dan olan kızı Ayşe_hlamm~Sultan'la evlenmiş ve Sıemin-Mehmet Paşa'nın babası 
işte bu izdivaçtan. dünyaya gelmiştir! Bu vaziyete göre hakikatte Sultan_zade olan 
Sernin Paşa de.ğil, onun babası Abdurrahman Bey'in annesi olan Ayşe-Hanım-Sultan'
dır! Bazı menbalarda Mehmet Paşa'nın anası da bir Sultan gibi gösterilirse de doğru 
değildir: Bu Arnavut vezirin anası, 58 nurnarada gördüğümüz Cağal-oğlu Sinan Pa
şa'nın kızı olduğu için, milliyet itibariyle ttalyandır; yani Mehmet Paşa hakikatte hiı~ 
Arnavut-ttalyan melezidir. - Şam valiliğinden Vezir-i-a'zam olan ve Sadaret dev_ . 
rinde Sultan İbrahim'in çılgınlıklarma alet olarak dalkavukluğu ve yalancılığı ile her 
Jı::esin nefretine uğramaktan ve hatta «Siz ne dirsenüz ilham_ı Rabbanidür, sizden 
:bata sadır olmaz!» diye padişaha muvazenesini bozmaktan başka bir şey yapınıyan 
bu ahlaksız, «ayyaş-u-kallaş» adamın azline sebeb, Venedik balyozunun va'dettiği 

::.üşvetten dolayı Girit seferine mulıa,lefet etmiş olmasıdır: Bu meseley1e azil tarihin. 
dekt ihtilaf için 1645 = 1055 vukuatımn «17 Kanunuevveh> fıkrasına bakınız). 
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92) Salih Paşa- Milliyeti: Boşn'ak; tayini: 164:5 = 105~ se.nesi 17 Ka
nunuevvel = 28 Şevval Pazar günü; idibm: 164:7 = 1057 senesi 16 EJl'l

lül = 16 Şa'ban Pamrtesi günü; sadiret müddeıti: 1 sıe~~~e, 9 ay,. 

~ Baş-defterdarlıktan Vezir _i-a'zam olan Salih Paşa'nın idamına sebeb, Sultan 1bra- · 

him'in ilan ettiği Araba yasağını iyi{ tatbik edememiş olınasıdıt: Bu meseleyle idam 

tarihindeki ihtilaf için 1647 = 1057 vukuatının «16 Eylüb> fıkrasına bakınız). 

93) Kara-Musa Paşa- Milliyeti: (?); gı:yaben tayini: 1647 = 1057 se

nesi 16 Eylill=16 Şa'ban Pazıartesi günü; gıyaben azli: 164:7=1057 senesi 

21 Eylül= 21 Şa'ban Cun1ıa.rtıesi günü; ·sadaret müddeti: 5 gün. 

t Anad'olu'da bulunduğu sırada aczinden dolayı Derya-kapdanllğından aziedilmiş oL 
duğu halde henüz oradayken Sadarete yükseltiliV'erert bu Kara-Musa Paşa'ya «Ka-

pucu-Musa Paşa» da denir : «Kapdan-ı-deryalar» cedvelinde 63 nurnaraya bakınız. 

5adaretinin sebebi, Sultan İbrahim'in meşhur müsahibesi «Şekerpare_Hatun»un ko
cası olmasıdır! Mühr.i>_Hümayun Kapucular-kethudasıyla Anadolu'ya gönderilmiş ve 

ı~endisi Istanbul'a gelinceye kadar Sadaret-Kaymakamlığına Baş-defterdar Ahmed 
Paşa tayin edilmiştir: Bu kurnaz dalkavuk için aşağıki maddeye bakınız. - Kara. 
Musa Paşa daha Istanbul'a gelmeden evvel bin türlü dolap çeviren ve hatta Sultan 

İbrahim'e «ÜÇ yüz bin guruş» rüşvet veren Ahmed Paşa yeni Vezir-i-a'zamı gıyaben 
aziettirip sadareti kendisine tevcih ettirdiği için, Musa Paşa Istanbul'a gelince ken· 
disini ma'zul bulmuştur! Umumiyetle bu paşa işe başlamadığı için Vezir_i-a•zamlar 

cedveline alınmamaktadır: Fakat o makama tayin ed'ilip Mühr_i-Hümayun kendisine 
gönderilmiş ve hatta işe başlamak üzere Istanbul'a gelmiş olduğu için cedvele alın-

maması doğru değildir: Bu tuhaf va.ziyetin diger bir misali için aşağıda 105 nurna
raya bakınız. - Musa Paşa Istanbul'a gelince gönlü alınmış olmak ,için ikinci ve. 
zirliğe tayin edilmiştir). 

/ 

94) Hemr-pare Ahmed Paşa.- Milüyıeti: .Rum (?); tayini: 164:7 = 1057 

fıenesi 21 Eylül == 21 Şa'ban Cumartesi günü; idamı: 1648 = 1058 senesi 

7/8 Ağustos= 17/18 Rıeoob Cum.a/<Juıruırtesi gecesi; sadarıet müddeti: 

10, ay, 16 gün. 

(Istanbul'un Tavşantaşı mahallesinde doğmuş olan Ahmed Paşa bir Sipahinin oğlu
dur; «Hezar-pare» lakabı idamından sonra «Pare pare» edilmiş olm~;~.smdan dolayı 

\ 

ölümünden sonra takılmış ve tarihte bu Iakapla şöhret bulmuştur. - Ahmed Paşa 
Sadr·ı-a'zam olunca Sultan İbrahim'in iki yaşındaki kızı Beyhan.Sultan'la nikahla-

narak padi:şaha damad olmuştur! - !damına sebeb, Sultan İbrahim'in çılgınca heve. 
satını büsbütün körükUyerek bir «Samur v-e anber vergisi» ihdas edip Ocağın ısya
nma sebeb olmasıdır : O gece At-meydanı'na bırakılan cesedi ertesi gün parçalanıp 

scüılmıştır! Bunun sebebi Ahmed Paşa'nın çok şişman olması ve o zamanın telakki
since «Şahm-ı ademi veca' -i mefasıla deva» sayılmasıdır: işte bundan dolayı. o gün 
«Pare pare» olan Hezar ~pare•nin kemiklerinden başka bakıyyesi kalmamıştır!). 
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SULTAN !BRAHiM ve DöRDüNCü MEHMET DEViRLERi; 

95) Sofu-Mehmet Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1648 = 1058 senesi 

7 Ağustos = 17 Receb Cuınıa günü; azli: 1649 = 1059 senesi 21 Mayıs = 
9 Cumada-l-itUt Cuma günü; sndaret ınüddeti: 9 a.y, 15 gün~ 

ı Baş-defterdarlıktan ma'zul bulunduğ·u sırada Vezir-i-a'zam olan ve «Koca-Mehmet 
Paşa» ismiyle de anılan bu seksenlik ihtiyar, Sultan İbrahim'le Hezar-pare Ahmed 
Paşa aleyhine çıkan ısyanda asilerin talebiyle iş başına gelmiş ve tayininin ertesi 
günü Sultan İbrahim hal'edilip Dördüncü Mehmet tahta çıkarılmıştır. - Mehmet 
Paşa'ya «Sofu» denilmesi Mevlevilik taslamasmdan, «Koca» denilmesi de ihtiyarlığın
dandır : Fakat «Sakalını değirmende ağartmı'ş bi:r koca nadan-ı_gabi» sayılır! Dikta· 
törlük tasıayıp saltanat hulyalarına kapıldığı için aziedildiği zaman Malkara yahut 
Zağraya sürülmüş ve bir kaç gün sonra menfasında idam· edilmiştir). 

DöRDüNCü MEHMET DEVRi: 

96) Kaı·a-Muırıad Paşa - MHliyeti: Alt!ıavut; tS.yini: 1649 · ·· 1059 senesi · 

21 Mayıs= 9 Cumac~a-1-ma Cuma günü; istifasi: 1650 = 1060 senesi 

5 Ağustos = 7 Şa'ba:n Cuma günü.; sadal'let müddeti: 1 sooe., 2 aw, 15ı . 
gUn; «İlk sadareti». 

(YeniçerLağalığından Vezir-i-a'zam olan ve DeY-Murad Paşa» ismiyle de anılan 

bu Kara-Murad Paşa Sultan İbrahim'i deviren Ağalar saltanatını bizzat kendisi 
kurduktan sonra iş başına gelince Ocağın devlet işlerine müdahalelerinden ve hatta 
kendi aleyhine bir ısyan hazırlanmak ihtimalinden yıldı~ı için isti'fa edip Budin 
beylerbeyUğini istemiş ve ricası derhal kabul edilerek oraya gönderilmiştir. -
!kinci sadareti için aşağıda 103 nurnaraya ve Kapdanlığı için de «Kapdan-ı-derya· 
lar» cedvelinde 72 n umaraya bakınız). 

37) 1\ielek-Ahmıed Pa,şa- Milliyieti: Abaza; tayini: 1650 = 1060 senesi 
5 Ağtustos = 7 Şa'ban Cumıa günü; azli: 1651 = 1061 senesi 21 Ağustos= 
4 Ramazan Paza;rtesi günü; sa;daret ınüd~ti: 1 sene, 17 gün. 

(Bağdad valiliğinden Vezir_i-a'zam olan Melek Ahmed Paşa «Pervane-Kapdan» 
isminde bir gemicini:n oğludur : «Melek» lakabı, gençliğinde semizliğinden dolayı 

takılan «Malak» lakabmdan muharref · gösterilir. ~·~ Ahmed Paşa;11ın aziine mali 
Biyasetinin bozukluğu sebeb olmuştur : Devletin masrafı iradından çok fazla ol-
6uğu ve halkın fevkalade vergiler altmda ezildiği bir devirde hükümete hakim olan 
Ocağı ve bilhassa Ocak-ağalarını doyurmak için piyasaya «ZÜyuf akça» sürüp mu_ 
kabilinde cebren altın toplamıya kalkışması «Ehl-i suk» denilen esnafın ön ·ayak 
olduğu bir halk ısyanma sebeb olmus, ve bu ısyan Vezir-i-a'zamın derhal azliyle 
tı;;skin edilebilmiştir. Bu Paşa meşhur seyyah EvUya-Çelebi'nin ana tarafından 
<-krabasındandır. - Dördüncü Murad'ın kızlarından Kaya_Sultan'ı almış olduğu 

için Damadıdır). 
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'98) Siy;avuş Paşa- Milliyıeti: Abaza; tayıni: 1651 = 1061 senesi 21 Ağus
tos= 4 Ramamın Piaızıa.rtıesi.günü; azli: 1651 = 1061 senesi 27 Eylül= 15 
şevvaı Pamr gü:nü; sa;daırıet müddeti: ı Dbr, 7 gün; «lik saıdA:reti». 

(Kubbe.vezirliğinden Sadr_ı"a'zam olan Siyavuş Paşa'nın çok az sürmüş olan bu 
iik sadaretinde te•min etiği büyük muvaffakıyetı, o sırada devlet ve hükO.mete zor
balıkla hakim olan Ocak-ağalarının imhasında gösteriljr: Bu meselede Dar-Us-Saade 
ağası Uzun.:Süleyman Ağa ile el-birliği· eden Siyavuş Paşa, Ocak_ağalarından sonra 
bu harem-ağasının da devlete hakim kesildiğini görüp mukavemet gösterıniye baş. 
Iadığı için çarçabuk aziedilip Malkara'ya sürülmüştür. - Azil tarihindeki ihti·laf için 
1651 = 1061 vukuatının «27 Eylül» fıkrasına bakınız. - Siyavuş Paşa, Birinci Alı
med'in kızlanndan Gevher-Han-Suitan'ın üçüncü kocasıd'ır: Bu sultanm bundan 
evvelki kocaları için yukarda 69 ve 86 nuı:naralara, Siyavuş Paşa'nın ikinci sadareti 
için aşağıda 107 nurnaraya ve Kapdanlığı için de «Kapdan.ı-deryalar» cedvelinde 
58 nurnaraya bakınız). 

'99) Gürcü-l\lehmıet Paşa- 1\filliyeti: Gürcü; tayini: 1651 = 1061 serresi 
27 Eylül = 15 Şevval Paza~r g,ünü; azli: -1652 = 1062 senesi 20 Hazitan = 
13 Receh Perşenbe günü; Siedaret :ınüddeti: 8 ay, 23 gün. 

(Ku b be_ vezirliğinden Sadr-ı.a•zam olan ve mevkıini nmhataza için yukarıki mad_ 
·dede gördüğümüz Kızlar-ağası Uzun.Süleyman Ağa'nın her .emrini ifa ederek işe 

h&şlıyan bu doksanlık ihtiyar cehaleti, ümmiliği ve hatta hamakatiyle meşhurdur; 
hazineyi ahmakçasına israfınd'an dolayı tenkid edildik çe: 
-- Ben sakalum Devlet-i-Aliyye hidmetinde ağartdum oğul! 
deyip durmaktan başka bi-r söz bilmediği rivayet edilir! Aziinin sebebi aczidir) 

100.) Ta.:rhuncn-AJııned Paşa - Milliyeti: Arn!a.wt; tayiııi: 1652 = 1062 
se,nesi 20 Haziran = 13 &oob Perşen be günü; idam11: 1653 = 1063 senesi 
·zı :Mart= 21 Rebi'ül-ahir Cuma günü; sa;daret ):nüıddeti: 9 a:v;. 

-( «Musa-Paşa.Kethudası» lakabiyle de anılan eski Mısır valisi Tarhuncu.Ahmed Pa-
Sadarete geçince sarayda kazandığı nüfuzla hükumet ve devlete hakim bir 

vaziyet alan Dar..:üs_Saade ağası Uzun-Süleyman Ağa'yı sürdürmüş, Sipahi zor
balarını sindirmiş ,,..e bilhassa iradla masraf arasındaki muvazenesizlikten müte
lJ emt mali buhranla alakadar olarak israfın önüne geçecek tedbirler ittihaz etmiş
tir. Dördüncü Mehmed'i:Q. emriyle tertib ettirdiği iki büdce layılıası «Tarhuncu la
yıhaları» ismiyle meşhurdur : Bu mali vesikalar Osmanlı tarihinde ilk büdce gibi 
gösteriUrse de doğru değildir: Bu mesel e için 1653 == 1063 vukuatının <<21 Mart» 
fıkrasına bakınız. - Ahmed Paşa'nın idamına sebeb, mali siyasetinden zarar gö_ 
renlerin ona karşı cephe alıp Dördüncü Mehmed'i hal•etmek istediği hakkında bir 
iftira tertib etmiş olmalarıdır). 

101) Derviş Mehmıet Paşa_- Milliyeti: Çerkes; tayini: 1653 = 1063 senesi 
·21 Mart= 21 Rebi'ülahir <A:tıwa günü; azli: 1654 = 1064 sıenesi 28 Teşri
pJevel = 16 Zülhlcce Çarşan ha günü; Sadaret ınüddı.eti: 1 sene, 7 ay, 
'8 gün. 

t Derya.kapdanlığından Sadarete yükseltilen ve pek silik bir şahsi·yyet olan bu 
Derviş PaşP..'nın tayinini Naima «20 Rebi'ül-ahir Cuma» gününe müsadif göste~ 
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I"irse de, hakikt takvimde Cuma günü o ayın 21 ine müsadiftir. - Aziine sebeb 
<Felc» e uğramasıdır : Azil tarihindeki ihtilaf için 1654 = 1064 vukuatının «28 Teş
rinie\\rel» fıkrasına ve Kapdanlığı için de <<Kapdan_ı-deryalar» cedvelinde 70 numa· 
:raya bakınız). 

102) İpşir Mustafa P~a - Milliyeti : AbJtza; tayini: 1654 == 1064 senesi 
28 Teşri.nieV'ıel = 16 Zülhicce Çarşa'nb\a günü; idamı: 1655 = 1065 senesi 
11 Maıyıs -· 5 Receb Sah gunü; sadar.et müddeti: 6 ·ay~ 14 gün. 

(Anadolu'daki ısyanlarıyla meşhur Abaza-Mehmet Paşa•nm yeğenierinden olan 
tbşirf!pşire Mustafa Paşa Haleb valiliğinden Vezir-La'zam olmuştur. Gerek Ha~ 
leb'de gerek Haleb'den evvel bulunduğu Sıvas beylerbeyliğinde Istanbul hükuıne-, . 
tine kafa tutmuş, asilere yardım ve halka zulmetıniştir, tpşir Paşa «Celal!» denilen 
ısyan reisieriyle olan münasebetlerinden dolayı Istanbul hükumeti içiın daimi bir 
tehlike teşkil etmiştir ve hatta sadaret tevcihinin de işe bu vaziyetıe alakadar ol
duğu ve Istanbul'a getirilip avuç içinde bulundurmak istenildiği hakkında bile bir 
rivayet vardır. - Sultan İbrahim'in kızlarından Ayşe-Sultan•ı da alarak damad 
olan tpşir Paşanın Istanbul'daki ikbal devri muvasalat tarihinden idam tarihine
kadar ancak 2 ay, 12 gün sürmüştür: Yeniçerilerin ısyam üzerine idamı için 1655= 
1065 vukuatmın «11 Mayıs>> fıkrasına bakınız. - tpşir Mustafa Paşa'nın idamı Si· 
lihdar tarihiyle Müneccim-başı gibi bazı menbalarda <<4 Receb = 10 Mayıs» tarihine· 
müsadif gösterilirse de~ o günün Salı'ya tesadüf ettiğinde umumiyetle ittifak ediL 
diğine göre «5 Receb Salı» rivayeti daha d' oğrudur). 

103) Kara-Murad Paşa- Milliyeti: Arnıavut; tayini. 1655 == 1065 ser-
nesi ll Mayıs= 5 Receb Salı günü; azli yjahut isti'fa.sı: 1655 == 1065 se
nesi 19 Ağustos= 16 Şevval Perşenbe gtmii; s.adaret müddeti: 3 ay, 
9 gün; «ikinci sadareti». 

(Kara-Murad Paşa'nın ilk sadareti ıçın yukarda 96 nurnaraya bakınız. -- Selefi 
tpşir Paşa'yı devirip yerine geçmek için ısyana tahrik ettiğiı Yeniçeri ve Sipahiı 

ccaklarının mev·cudunu birer misli fazlalaştıran Murad Paşa Hazinenin perişan va
ziyetinden dolayı bunların tahsisatını karşılamıya imkan bulamamış ve işte bu 
yüzden kellesini kurtarmak için tıpkı 96 nurnarada gördüğümüz ilk sadaretinde oL 
duğu gibi isti'faya mecbur olarak talib olduğu Şam valiliğine tayin edilmişse de 
işinin başına varamadan Hama'da hummadan yahut yılan zehrinden ölmüştür. -
Murad Paşa'nın aziedildiği hakkında da bir rivayet vardır: tki sadaretinin mecmtıu 
1 sene, 5 ay, 24 gündür. - Kapdanlığı için «Kapdan.ı-deryalar» cedvelinde 72 nu
maraya bakınız). 

104) Ermıeıni-Siileyman Paşa - MiUiyıeti : Ermeni; tayini: 1655 ~ 1065 
seeesi 19 Ağustos == 16 Şevval P~erşıenıbe giinü; aızli: 1656 = 1066 senesi 
28 Şubat= 3 Cumaıda-I-fila Pazartesi günü; sadaret müddeti: 6 ıaŞ", 10 giiu ... 

(Kubbe_ vezirliğinden Sadr-ı-a'zam olan bu Malatyalı Ermeni dönmesi de devletin 
en büyük gailesi haline gelen mali bulıran karşısında selefi gibi aci-z kald'ığı için 
E.zledilıniştir : Zaten :::<Adem_i şuur ve vüfur -i taksir» ile meşhurdur. - Süleyman 
Paşa Ayşe-Sultan'la evlenerek Damad bile olmuştur! ·- Bu paşanın azli umumi
yetle «2 Cumada-I-ula Pazartesi» gününe müsadif gösterilirse de, hakiki takvimde-
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o gün Pazar'a tesadüf ettiği için burada gün ismiıle istinaden tashih edilmiştir~ 
Zaten Müneccim.başı da «Cumada_ı.u.ıanun üçüncü günü» nü esas ittihaz etmek
tçdir). 

105) Deli-Hüseyn Paşa- Milliyeti: Tü,rk; ~yi.ben tayini: 1656 = 1066 
senesi 28 Şubat= 3 Cumada-l-ula Pazartesi günü; ~yaben azli: 1656 = 
1066 senesi 5 Miaırt = 9 CUIIli.da-1-ula Pa~r g~ü; saıdi.r~t müddeti: 6 gün. 

( Yukarıki fıkrada gördüğümüz Ermeni-Süleyman Paşa'nın azli üzerine Mühr.i. 
Hümayun Girid'in şanlı serdarı Deli-Hüseyn Paşa'ya gönderilmiş ve o gelinceye. 
kadar Sadaret-Kaymakamlığına Zurnazen-Mustafa Paşa tayin edilmiştir : DelL 
Hüseyn Paşa Yeni·şeh,irlidir ve kuvveti, cesareti ve zekasiyle meşhurdur. Henüz 
Mühr Girid'e varmadan Istanbul'da «Vak'a-i-vakvakıyye» yahut «Vak'a-icÇınar» de. 
nilen ısyan çıkmış ve bu ısyanda parmağı olan Sa:daret-Kaymakamı Zurnazen
Mustafa Paşan'ın esilleten saclaretine lüzum görüldüğü için DelLHüseyn Paşa ha
beri bile olmadan aziedilmiştir! Buna benzer bir vaziyet için yukarda 93 nurnaraya 
bakınız. - Hüseyn Paşa'nın gıyaben azH umumiyetle «7 yahut 8 Cumada-Lula Pa
zar>> gününe müsadif gösterilirse de, hakiki takvimele Pazar günü o ayın 9 una te
sadüf etmektedir. Fevkalade şecaatinden dolayı «Deli» denilen Hüs.eyn Paşa'nın 
Ka pelanlıkları için «Kapdan.ı-deryalar» cedvelinde 54, 57 ve 81 numaralara bakınız). 

106) Zurnazen-Mustafa Paşa- Milliy:eti: Arnavut; tayihl: 1656 = 1066 

senesi 5 Mart= 9 Cunıa.dıa-1-iila Pazar günü; azli: 1656 = 1066 senesi !J 
Mart= 9 Cumada-1-ôla Pa~ar günü; sadal.'et ınüddıeti: 4 ~t. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi «Vak'a-i.vak':akıyye» denilen ısyand'a müşevvik 
vazi.yetinde bulunduğu için iş başına getirilen bu haris arnavudun saclareti Yeni
çeri zorbalarını yatıştırmamış v-e bil'akis Sadaret uğrunda entrikalar çevirdiği he_ 
ı.aen anlaşıldığı için asilerin vaV'eylaları üzerine derhal aziedilmiştir: Zurnazen'in 
sadaret müddeti umumiyetıe 4 saat gösterHmekle beraber 3 saat veyahut 6 saat 
sürdüğü hakkında da bazı rivayetler vardır; hiç sıkılmadan : 
- Gerçi ma'z\Il oldum emma pa ye kat'itdüm hele! 
diye öğündüğü bile rivayet edilir! - Kapdanlığı için «Kapdan-Lderyalar» ecdvelin
de 74 nurnaraya bakınız). 

107) Siyavuş Paşa- Milliyeti: Abıaıza; tayini: 1656 = 1066 senesi 5i 
Mart= 9 Cumada-l-ula Pazar günü; ölümü: 1656 = 1666 senesi 25/26 Ni
san= 1/2 Receb Salı/Ça't§!alnba geecsi; sıadaret müddeti: 1 ay, 22: gün; 
«İkinci sadar1eti». 

<Siyavuş Paşa bu ikinci sadareüne Silistre muhafızlığından gelmiştir: ilk saclareti 
için yukarda 98 numaraya bakınız. - Silistre'den Istanbul'a gelişi <<19 Cumada-l
ula :::::: 15 Mart Perşenbe>> gününe müsad'if gösterilirse de o gün Perşenbe'ye değ·H, 

Çarşanba'ya müsadif olduğu için «20 Cumada-l-Ola - 16 Mart Perşenbe» günü 
gelmiş olması lazımgelir: Bu vaziyete göre Istanbul'da fi'len sadareti 1 ay, 11 gün 
sürmüş demektir. Siyavuş Paşa bu müddet zarfında icraat olarak bir takım aziller, 
tayinler, sürgünler ve idamlardan başka bir şey yapmamıştır: Onun için bazı men
balarda «Vez'ir-i mezalim_semir» terkibiyle anılır. - ölüm sebebi Damla yahut 
Hummayı-muhrıka hastalığıdır: İki sadaret müddetinin mecmuu 2 ay,. 29 gün tut_ 
maktadır. K~pdanlığı için «Kapdan.ı-deryalar» ced'velinde 58 nurnaraya bakınız). 
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108) Boynu-eğri/BoJlCnu-~alı Meh'met Paşa- Milllyeti: Türk; tayini: 
1656 = 1066 senesi 26 Nisan = 2 Receb Ç&r§anba günü; azll: 1656 = 1066 
senesi 15 Eylül= 26 Zülk'ade Cuma günü; sadket müddeti: 4 a;y, 19 gün. 

(Doksan bir gazi olan Mehmet Paşa Canik == Samsun Türkmenlerindendir; «Boy· 
nu-eğri/Boynu.yaralı» denilmesi, muhtelif muharebelerde kırk yerinden yaralanmış 
ve bu yüzden boynu eğriimiş olmasındandır. - Şam valiliğinden Vezir-La'zam 
olan Mehmet Paşa tayin tarihinden 2 ay, 6 gün sonra 1656 == 1066 senesi 2 Tem
rı.uz - 10 Ramazan Pazar günü ve bir rivayete göre de ertesi gün Istanbul'a 
vasıl olmuştur: Bu vaziyete göre Istanbul'da fi'len iş başında bulunması 2 ay, 13 
günden ibaret demektir. - Mehmet Paşa'nın azli uınuıniyetle «25 Zülkade Cuma» 
gününe müsad'i·f gösterilirse de hakiki takvimde o gün Perşenbeye tesadüf ettiği 

i~in burada gün ismine istinaden «26 Zülka'de Cuma» tarihi esas ittihaz edHmiştir : 
Hammer'de de bu tarih vardır. - Boynu_eğri Mehmet Paşa hükumet içinde hüku· · 
met kurup kendisini bir alet gibi kullanmak istiyenlere kapılmıyarak şiddet gös
termiş ve hatta entrikacı Şeyh-ül-islam Mes•ud Efendi'yi bile Istanbul'dan sürdü
rüp idam ettirmiş ve bu suretle daha ilk icraatmdan itibaren bir çok düşman ka_ 
zanmıştır: Bunlar, paşanın Istanbul'a gelişinden bir kaç gün sonra Vened'ikUler 
tarafından işgal edilmiş olan Bozcaada ile Limni'nin zıyaını ve Çanakkale-bağazı'nın 
dışardan kapatılmış olmasını henüz işe başlıyan Mehmet Paşa'nu bir . hatası gibi 
göstererek aleyhinde buluı:maya vei:ıile ittl:haz etmişlerdir. Bu vaziyet üzerine top
lanan bir mecliste padişah bizzat sefere çıkacağı için hazırlık yapılmasını emretmiş
se de, Mehmet Paşa Hazıne'de para olmadığını ve parasız sefer açılanuyacağını 

söyleyip padişahın kendi hazinesinden devlet hazinesine «Yirmi bin kese» yardımda 
bulunmasını i·stemiş ve tabii bu doğru ve tok söz de hoşa gitmeyip paşanın aleyhine 
istismar edilmiştir. - İhtiyar Vezir-La'zam Şam'dan Istanbul'a gelirken, Amas'
ya•nın Köprü kasabasında ma'zulen oturan Köprülü-Mehmet Paşa Kütahya'ya gelip 
maiyyetine iltihak etmiş ve Vezir.i-a'zam da bir me'muriyet vermek için kendisini 
beraber alıp Istanbul'a getirmiştir: Köprülü_Mehmet Paşa Istanbul'da Ser-Mi'mar 
Kasım Ağa ile bazı saray mensuplarını vasıta ittihaz ederek kendisine iyilik eden 
Boynu-eğri Mehmet Paşa'nın azliyle sadaretin kendisine tevcihi için Valide-Sultan 
nezdinde bir takım gizli teşebbüslere girişmiş ve yeni Vezir _i·a'zam aleyhindeki ce
reyana bu teşebbüsler de inzımam ettiği için Boynu.eğri Mehmet Paşa nihayet 
azıedilip Malkara'ya sürülmüştür). 

109) Köprillü-Mehmet Paşa - Milliyeti: Arn~vu.t; tayini: 1656 -:- 1068 
~enesi 15 Eylül= 26 Zülkia'de Cuma günü; ölümü: 1661 = 1072 setıı~ 
29 1 30 Teşri:nievvel 5 1 6 Rebi'ül-evvel Cumartesi 1 Pazar gecesi; sadiret 
nıüd!deti : 5 s~e, 1 ay, 15 gün. 

(Köprülü-Mehmet Paşa'nın aile menşei Arnavutluğun Berat sancağında Rocln\k kö
yiidür. «Köprülü» denilmesi, Amasya mülhakatından Köprü kasabasında tavattuu 
etmiş ve orada bazı hayrat bırakmış olmasındandır. Anasıyla kansının Türk olduk
ları rivayet edilir. İhtiyarlığına rağmen kuvvetli bir şahsiyyet olan Köprülü Meh
met Paşa zorbaları sindirip nizam ve intizamı iadeye muvaffak olduktan başl{a, B·n:
caada ile Limni'nin Venediklilerden istirdadı ve Erdel'de bir kale fethi gtbi iki as
keri muvaffakıyet de kazanmıştır. Bununla beraber şiddetinin ifratiyle Anadolu'da 
bır çok ocaklar söndürmüş olduğu için «Mezalimi mahasininden kesır, katl-i nüfus ve 
betk-i perde-i namusa dilir» olmakla ve «Nice hanedan.ı mekariın_semire bi-icab-ı 

mucib şerbet-i şehadet içürınüş» bulunmakla tenkid edilir : Beş senelik sadaretinde 
36 bin kiştnin kanına girmiştir! - Köprülü•nün ölümü umuıniyetle «7 Rebi'ül-evvel 
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Pazar» gününe müsadif gösterilirse de o gün Pazar'a değil, Pazartesiye tesadüf et
mektedir; Raşid tarihinde «Rebi'ül·evvelün yedinci gicesi» ve Silihdar tarihinde de 
Pazar gecesi öldüğünden ve ertesi Pazar günü oğlunun tayininden bahsedilir : Bun_ 
dan anlaşıldığına göre Cumartesi/Pazar gecesi ölmüştür; muasır bir menba olan 
J\1:üneccim-başı tarihinde «1072 Rebt•ül-evvelinün altıncı Pazar gicesi müşarünileyh 
fevt olup irtesi ki şehr-i mezku.run altıncı Pazar günüdür,. veled-i ercümendleri Ah_ 
med Paşa Vezir-i-a'zam nasb buyuruldu» denilmek suretiyle $)lüm tarihinin yukar
da esas ittihaz ettiğimiz geceye tesadüf ettiği sabit olmaktadır. - Köprülü-Mehmet 
Paşa Edirne'de ölmüş ve cenazesi v·asiyeti mucibince «Menzil arabasiyle» Istanbul'a 
rı akledilerek Div·an-yolu'ndaki türbesine defnedilmiştir). 

110) Köprülü-zade FazılAhmed Paşa- Milliyeti: Arnavut; tayini: 1661== 
1072 senesi 30 Teşrinievvel = 6 Rebi'ill-evvel Pazar günü; ölümü: 1676 = 
1087 senesi 2/3 Teşrinisani = 25/26 Şa.'ba'n h71aı1ıesi/Salı gıeoosi; sa.daret 
miiddeti: 15 sene, 4 gün. 

(Yukarda gördüğümüz Köprülü-Mehmet Paşa'nın büyük oğ·Iu olan Fazı! Ahmed 
Paşa 1045 = 1635-1636 tarihinde Amasya mülhakatından Köprü kasabasında dün_ 
yaya geimiş olduğuna göre Miladi takvim hesabiyle 25 - 26 yaşlarında Vezir-i-a'zam 
ulmuş demektir; ninesi gibi anası da: Türktür. Babasının sadareti zamanmda Veza
;:ct payesiyle Erzurum ve Şam valiliklerinde ve nihayet Sadaret-Kaymakamlığmda 
bulunmuştur; Sadaret makamına babasının vasiyeti mucibince tayin edilmiş ol
duğu rtvayet edilir. - Fazı! Ahmed Paşa'nın en mühim muvaffakıyetleri Ujvar ,__, 
Uyvar fethi, Avusturya ile müsait biı~ muahede akdi ve ·bilhassa Girit fethinin ik
maJidir. - Dahili: idarede babasının tedhiş siyasetiyle kurduğu sükun ve intiziımı 

bilhassa Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa'nın yardımıyla muhafaza etmişse de, halk 
i-şlerini çok ihmal etmiş olmakla tenkid edilip : 
«Temşi·yeLi mehaın-ı enamda tekasül ile ınütteheın idi: ayda bir divan itınez idi; 
binde bir adeınün işi bitmez idi; erbab-ı menasıbun vahime-i azli der_kemln emma 
ma'zullerün ye's-ü-hırman ile karları ah·u-enin idi». 
şeklinde ağır kusurlarla itharn edilir. - Fazıl-Ahmed Paşa'nın MHadi takvim he
Rabiyle 40_41 yaşlarında ölmesi içki ip tilasındandır: ölüm tarihi Raşid tarihinde 
«26 Şa'ban» gününe müsadif gösterilirse de Silihdar/Silahdar tarihinde «26 Şa'ban 

Salı gicesb> denilcliğine göre yukarda esas ittihaz ettiğimiz geceye tesadüf etmiş oL 
ması Iazımgelir; Osman-zade Taib'in ve ondan naklen Haınmer'in gösterdi·ği «22 Şa'
ban - 30 Teşrinievvel Cuma» rh:ayeti yanlıştır. - Fazıl Ahmed Paşa padişahın pe
şinden hasta halinde Edirne'ye giderken «Er gene· köprüsü civarında vakı' Karabiber 
çiftliğinde» ölmüş ve cenazesi Istanbul'a nakledilerek babasının Divan-yolu'ndaki 
türbesine defnedilmiştir). 

111) Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa.- Milliyeti: Türk; tayini: 1676=1087 
senesi 4/5 Teşrinisani = 27/28 Şa'banı Çalrşjanba/Perşenbe gecesi; azli : 
1683 = 1094 senesi 14/15 Ka;nıunuevvel = 2"4/25 Zülhicce, Sab/Çarşanlba 
gecesi; idamı: 1683 = 1095 senıesi 25 Kanunuevvel = 6 Muharııem Cuma;r
tesi günü; sadiret müddeti: 7 sene, 1 a!y, 10 gün. 

(Osmanlı tarihinin en büyük vezirlerinden olan Kara-Mustafa Paşa Merzifon ka
zası merkez nahiyesinin Marınca köyündendir: Bu güzel köy kaza merkezinin 2 ki
lometre kadar simalisarkisind'edir. - Kara_Mustafa Pasa'nın babası Dördüncü Mu_ ' , ' 
rao!ın 1638 ı= 1048 Bağdad seferinde şehid olan Sipahi beylerinden Oruç Bey, anası 
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de Abide-Hatun'dur; Mustafa Paşa 1044=1634_:_.1635 tarihinde Merzifon'da dünyaya 
gelmiş olduğuna göre, 4 yaşında yeUm kalmış, 42 yaşında ·sadr.ı-a'za.m olmuş ve 
49 yaşlarında azil ve idam edilmiş demektir. - Kara-Mustafa Paşa 'babasının dostu 
olan Köprülü-Mehmet Paşa'ya damad olmuş ve kayın.biraderi Köprülü-zade Fazıl 

Ahmed Pasa ile beraber yetismistir. Yukarda 90 nurnarada gördüğümüz Keman-' , ' 
keş Kara.Mustafa Paşa'dan tefrik için buna <<Merzifonlu Kara_Mustafa Paşa» de-
nir: İdaınından dolayı sonraları «Maktul-Mustafa Paşa» şeklinde de anılmıştır. -
Köprülüler devrinde bir iki valilikle Derya;kapdanlığında ve üçüncü vezirlikte bulu-

ran Mustafa Pasa kayın-biraderinin sadaret müddetini Rikab.ı-Hümayun Kayma-
- > 

kamlığıyla geçirmiş ve memlekette nizarn ve intizamın muhafazasıyla ordunun ten-
sik ve ıslahında başlıca amil olmuştur: Kapdanlığı için «Kapdan_ı_deryalar» cedve
Iinde 84 nurnaraya bakınız. - Kara-Mustafa Paşa'nın ikinci Viyana muhasarasın
daki muvaffakıyetsizliği, Kızlar-ağası zencı: Yusuf Ağa ve Büyük-Emirahur Boşnak 
Sarı-Süleyman Ağa gibi bir takım pespaye düşmanlarıyla kendi yetiştirmesi ol
duğu halde yerine göz diken nankör Sadaret-Kaymakamı Kara-İbrahim Paşa'nın 

tezvirlerinden dolayı idamına vesile olmuştur: Hatta Merzifonlu'nun saltanatım ilan 

edeceği hakkında bile bir takım vesikalar uydurulmuştur! Halbuki Viyana rnuhasa_ · 
rası ihanet yüzünden neticesiz kaldığı gibi, saltanat fikri de iftiradan başka bir şey 
değildir: 1683 1094 vukuatının «12 Eylül» fıkrasına bakınız. Dördüncü Meh
ırıed'in bütün saltanat müddetinde en büyük ve en affedilmez. hatası işte budur. 
Her halde bu büyük vezirin idamı devlet ve millete çok pahalıya mal olarak 
aşağıda 113 nurnarada görüleceği gibi Macaristan'ın elden çıkmasına sebeb olmuş
tur. - Kara-Mustafa Paşa Merzifon'd'an yetişen Vezir_La'zamların birincisidir: 
!kincisi için aşağıda 119 nurnaraya bakınız). 

112) Kara-ibmhim Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1683 = 1094 seın:esi 

15 Kanunuevvel = 25 Zülhicce Çarşanba günü; azli: 1685 = 1097 senesi 
18 Kanunuevvel = 21 Muhaıır'em Salı günü; sadaııet mütJd.eti: 2 sene, 

4 giİD. 

lKendisini Sadaret-Kaymakamlığına kadar çıkaran velinimeti Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa'nın yerine geçmek için merhumun saraydaki sefil . düşmanlarıyla 
el-birliği ederek Vezir-i-a'zam olan bu Bayburtıu Kara-İbrahim Paşa selefinin uğradığ·ı 
akıbetten korkarak sefere gitmekten çekindiği için «temaruz» etmiş ve işte bun
dan dolayı devlet işleri yüzüstü kaldığı için azledilmi·ştir. Bununla beraber, ilahi bir 

. adalet eseri olarak korktuğuna uğramakta da gecikmemiştir. Edirne'de sactaretten 
aziedilip Istanbul'a gelince düşmanları Hacc'e gitmek üzere hazırlanmasından isti
fade ederek kendisini Anadolu'da bir ısyan tertib edip Timur -Leng gibi <<Sahib
zuhu.r» olmak sevdasiyle ithaın ettikleri için, serveti müsadere edilip Rodos'a nef
:yedilmiş ve ertesi sene orada mevcudiyyetine nihayet verilmiştir! «Kara-Kethuda» 
Hlkabiyle de anılan bu Kara·ibrahim Paşa'nın azli Hammer tarihinde <<27 Muharrem 
1097 - 24 Kanunuevvvel 1685 Pazartesi» gününe müsadif gösterilirse de doğru de
ğildir; Vak'anüvis Raşid'in matbu nüshasında da hem «20 Muharrem = 17 Kanunu_ 

evvel Pazartesi»,. hem «22 Muharrem = 19 Kanunuevv.el Çarşanba» tarihlerine tesa
a.üf edilir: Her halde bu mütenakız rivayetler tertip veyahut istinsah hatalarından 
mütevellid olmalıdır; bizim yukarda esas ittihaz ettiğimiz gün tarihi, bu vukuatın 
muasır ve hatta Enderun'da bulunmak itibariyle bizzat şahid olan Silihdar/Silahdar 
Fındıklllı-Mehmet Ağa'nın rivayetine müstenittir. İbrahim Paşa'nın Kapdanlığı: 

için «Kapdan-ı-deryalar» cedvelinde 88 nuınaraya bakınız). 
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113) Sarı-Süleyman Paşa- MilliYieti: Boşmık; tayini: 1685 = 1097 senesi 
18·Kanunuevvel = 21 Muhatteın Salı günü; azli: 1687 = 1098 senesi 18/19 

. Eylül= 11/12 Zülk;a'de Perşenbe/Cuma ~si; idimı: 1687 = 1098 senesi. 
:ı 4 Teşriniıevvel = 7 Zülhicce Salı günü; sadi.ret müddeti: 1 sene, 9 ay, 
2gün. 

iİkinci vezirlikten Sadr-ı-a'zam olan ve Sactarete il~veten tayin edildiği Serdar-ı

Ekremlikte Macaristan•ı düşmana kaptırmak tan başka bir şey yapaınıyan bu kor_ 
1-:;:ak ve ahlaksız dlJvza:ı rubehane, etv-arı eblehane, güftarı nifak_amiz, reftarı fitne
engız ve gadr-ü-hilede yegane ve kizb.ü-d'aruğ ile Müse:yıeme-i zamane» şeklinde tas
dr edilir; orduyu bozgundan bozguna sürükliyerek sebeb olduğu muazzam felaket 
nihayet askerin kendisine karşı ayaklanmasıyla neticelendiği içi-n vazifesini bıra

ı:.ıp can kaygısıyla har b cephesinden Istanbul'a kaçarak 1687 = 1098 senesi 18 Ey_ 
lül 8 Zülkade Pazartesi günü Davudpaşa civarındaki çiftliğine inmiş ve hemen kı
:yafet değ1ştirerek Sadaret-Kaymakamı Receb Paşa'ya gidip Mühr-i-Hümayun'la 
Sancağ.ı-Şertf•i teslim ettikten sonra onunla anlaşarak Kuruçeşme'deki yalısının 

yakınlarında eski dostlarından «Salamon» isminde bir yahudinin evine saklanmış

tır! Bu vaziyet padişaha ancak üç gün sonra aksettiği için Kaymakam Receb Paşa 
Hühür'lle Sancağ'ı 18/19 Eylül 11/12 Zülkade Perşenbe_Cuma gecesi teslime mec
bur olmuş, Boşnak Süleyman aratılıp 8 Teşrinievvel = 1 Zülhicce Çarşanba günü Sala
mon'un evinde bir Rum kızıyla keyfederken yakalanmış ve bir hafta mahbus kaL 
dıktan sonra 14 Teşrinievvel == 7 Zülhicce Salı günü kafası kopartılarak askeri 
teskin etmek için orduya gönderilmişse de, bununla nihayet bulınıyan bulıran Dör
d'üncü Mehmed'in hal'~yle neticelenmiş ve bu suretle Sultan Mehmet yukarda lll 

numarada gördüğümüz Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa'yı böyle bir mahlukun tez
virine kapılarak idam ettirmesinin cezasını tahtlndan indirilerek çekmiş demektir). 

DöRDüNCü MEHMET ve İKİNCİ SüLEYMAN DEViRLERi: 

114) Köprillü-damadı Siyavuş Paşa- Milliıyeti: Abaza; tayini: 1687 
1098 senesi 23 Eylül = 16 Zülka.'de Salı günü; nzli: 1688 = 1099 senesi 
1/2 Mart=27/28 Rebi'ül-ahir Pazartesi/Salı gecesi; Yeniçeriler tarafından 
p;ar.çalanınası: 1688 = 1099 senesi 2 Mart 28 Rebi'ül-ahir Sıa.lı günü; sa
da:ret müdd·eti: 5 ay, 9 gün. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Sarı Süleyman'ın 

orduyu başsız bırakıp Istanbul'a .kaçması üzerine asker tarafından Serdar i·ntihab 
edilen bu Siyavuş Paşa Köprülü-Mehmet Paşa'nın kbleliğinden yetişme dadadıdır. 

Istanbul'a gelen selefinin Sadaret _Kaymakamı Receb Paşa'ya teslim ettiği Mühr-i· 
Hümayun ordunun tm,.-eccühüne istinad' eden Siyavuş Paşa'ya gönderilmiş ve 1687 
1098 senesi 4 Teşri-nievvel = 27 Zülka'de Cumartesi ve ikinci bir rivayete göre de 
7 Teşrinievvel - 30 Zülka'de Salı günü Niş konağında kendisine teslim edilmiş_ 

tir. - Dördüncü Mehmed'in hal'i işte bu Siyavuş Paşa'nın sadaretindedir: Hal'in 
ertesi günü 1687 = 1099 senesi 9 Teşrinisani 3 Muharrem Pazar günü ordunun 
l::aşında Istanbul'a gelen yeni Vezir~i-a'zam Ocak zorbalarını idare edemediği için 
«Zamanında müsadere ve gasb-u~gaaret ve işaat-i şenaatden gayri bir iş görülme_ 
yüp alem herc·ü-merc olmuş idi» .. - Nihayet «Nisab_ı akl~u-ki<yasetden bi-nasib 
olan» bu idaresiz ve aciz adam büyük bir ıs yan hareketinde askerin h ücumuna uğ _ 
rı:ımış, konağı baştanbaşa yağma edilmiş ve harem dairesini muhafaza için çok 
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kahramanca bir namus ve ev müdafaası yaptıktan sonra parçalandığı için cariye
leriyle çocukları bile «ganimet» şeklinde yağma edilmiştir. - Siyavuş Paşa'nın 

katli için 20 Rebi'ül-ahir = 22 Şubat Pazartesi ve onu takib eden Salı tarihlerine
de tesadüf edilirse de doğru değildir). 

!K1NC1 SüLEYMAN DEVR!: 

115) Nişancı_-İs.mail Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1688 = 1099 senesi 
2 1\-lart = 28 Rebi'ill-ahir Sah günü; \aizli: 1688 = 1099 senesi 2Mayıs = 1 
Rec.eb Pazar günü; sadaret müddeti : 2 ay:. 

(Nişancılıktan Sadaret-Kaymakamlığına geçtiği için «Nişan1-Tevld1» ve Ankaranın 

Ayaş kazasından olduğu için «Ayaşlı» lakaplarıyla anılan İsmail Paşa Anadolu ve Ru
meli'de asayişin iadesine çok çalışmışsa da bir takım şahsi meselelerden dolayı ulema
nın husumetine uğramış ve bunların padişaha müracaati üzerine aziedilmiştir: Aziine 
sebeb olarak memleket dahilinde asayiş ve intizamı iade bahanesiyle bizzat harbe 
gitmekten ictinab etmiş ve Macaristan cephesini RumelLBeylerbeyi Y.eğen-Osman Pa
şa'ya havale edip bir çok felaketiere yol açmış olmasından bahsedilir. - Nişancı_ismail 

Paşa bir müddet sonra Köprülü-zade Fazıl-Mustafa Paşa'nın garazına kurban olarak 
idam edilmiştir). 

116) Tekirdağb Bekri-Mustafu Paşa - Milliyeti: (?) ; tayini : 1688 = ·1099 
senesi 21\Iayıs =1 Reoob Pazar günü; azli: 1689 = 1101 S·enesi 25 T·eşrini
evvel = ll Muharrem Salı gi.inü; so.di.;r:et müddieti: 1 sene, 5 .ay, 24 gün. 

(Sedd-ül-Bahir muhafızlığından Sadr-ı-azam olan ve harb vaziyetinin büsbütün şid· 

detlendirdiği mali buhrana çare bulmak istiyen Bekri-Mustafa Paşa bazı müşavklerin 
tavsiyesiyle Osmanlı tarihinde ilk defa olarak «Resm_i dühan» denilen tütün vergisini 
ihdas ettiği gibi evvelce lağvedilmiş olan «Hamr Emaneti» ni yeniden te'sis edip bir 
de içki vergisi tarhetmiş ve bunlardan başka «İmdadiyye.i seferiyye» ismiyle yeni bir 
ha.rb vergisi koyduktan maada Istanbul'da bir «Mangır darbhanesi» kurdurarak bakır 
paralar bastırmıya başlamış ve iki• mangıra bir akça kıymeti koymuştur. Bir taraftan 
işte bu mali tedbirlerin ağırlığı ve bir taraftan da Belgrad, Niş vesaire gibi çok mühim 
ı:alelerin düşman eline geçmesi Ulemanm Veziı·.i-a'zam aleyhine bir teşebbüsiyle neti· 
celendiği için, Bekri-Mustafa Paşa azledilmiştir. - Azil tarihinde ihtilaf vardır: Me
sela RB,şid tarihinde «27 Muharrem = 10 Teşrinisanb Perşenbe, Sicill-i.Osmanl'de «26 
Muharrem = 9 Teşri·nisanb Çarşanba Ye Hammer tarihinde de «24 Muharrem - 7 
Teşrinisani» Pazartesi günlerine tesadüf edilir; bizim yukarda bunlara tercih ettiğimiz 
gün tarilıi, muasır bir müellif olan ve bilhassa Enderun'da bulunduğu i:çin vukuata ya
kından şahid olan Fmdıklılı_Mehmet Ağa'nın rivayetine m üstenittir: Mehmet Ağa «11 
J\fuharrem» in Salı gününe tesadüf ettiğini· de kaydedilmiştir; diger rivayetlerde gün 
ismi yoktur. - Bekri-Mustafa Paşa azli üzerine Malkara'ya sürülmüştür). 

iKİNCİ SüLEYMAN ve İKiNCİ AHMED DEVİRLERt: 

117) KöprüHi-zade Fazıl-Thlustafa P\aŞ,a- Milüyıeti: Arnavut; tayini: 1689 
= 1101 §e nesi 25 Teşrinievvel = ll Muha.:ııııem Salı günü, şehad,eti: --
1102 19 Ağu§tos = 24: Ziilka'de Pazıa.r glinU; s·adaret müddeti: 1 s:e .. 
ne, 9 ay, 25 gün .. 
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(Sakız muhaJızlığından Sadr·ı-a'zam olan Fazıl-Mustafa Paşa Köprülü-:M.:ehmet Pa
sa'nın· ikinci oğlu ve Köprülü-zade Ahmed Paşanın küçük kardeşidir : babasıyla. 

kardeşt için yukarda 109 ve 110 numaralara ve üçüncü Ahmed devrinde Vezir-i-a'zam 
olan büyük oğlu Nu'man Paşa için aşağıda 131 nurnaraya bakınız. - FazıLMustafa 

Paşa 1047 _ 1637 - 1638 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 51 _ 52 yaşla

rında Vezir-La'zam olmuş ve 54 yaşlarında da şehid düşmüş demektir. - Osmanlı 

vezirlerinin en · büyüklerinden sayılan Fazıl-Mustafa Paşa soı;ı selefierinin Macaris
i an' dan sonraki zayiatıru telafi ederek NiŞ,. Vi din, Belgrad' vesaaire gibi bir takım 

' mühim mevkileri düşman istilasından istirdada muvaffak olduktan sonra Belgrad'ın 
şimaligarbisinde Baden markgrafı Louis'ye karşı giriştiği «Slaııkamen/Szalankamen/ 
~alankemen» muharebesinde alnına isabet eden bir kurşunla şeh!d olmuştur: Osman
lı ınenbaJarında şehadet tarihi «25 ve 26 Zülka'de - 20 ve 21 Ağustos» günlerine 
müsadif gösterilirse de doğru değildir; Silihdar tarihinde kaydedilen «25 Zülka'de Pa
zar» tarihindeki 25 .rakamı bir gün hatalı ise de gün ismi doğrudur; bazı menbalarda 
<,Zülhicce ::::: Eylüb ayından b~le bahsedilir : Fakat o büsbütün yanlıştır. - Köprülü
zade Mustafa Paşa'nın ismine ilave edilen «Fazı!)) kelimesi bir rivayete göre isim. 
değil, lakaptır. - Bu kıymetli vezirin şehadeti Osmanlı ordusunun istirdad hareket_ 
lerini Tuna'mn bert yakasına münhasır bırakan bir felaket sayılır. ; 

1K1NCİ AHMED DEVRi : 

118) A,rahacı-A~i Pa.şa -. Mllli:veti: Arnavut; tayini: 1691 = 1102 senesi 
30 Ağustos= 5 Zülliicce Peırşenbe günü; a.ili: 1692 = 1103 senesi 27 
lllart = 9 Receb Perşenbe giinü; saıdaret miiddeti: 6 a.y, 29 gün. 

~Rikab_ı-Hümayu.n Kaymakamlığ·ından Vezir~i-a'zam olan bu Ali Paşa OhrHidir: il
miyyeden yetiştiği için «Kadı» ve «Hoca», yaşından dolayı «Koca» ve arabalarla insan 
gürdüğünden dolayı «ArabaCI>> lakaplarıyla anılır. Bir takım bahanelerle orduya git
memesil yeni zararıara sebeb olduktan başka dahili idaresinde de <<Gasb-ı emval ve· 
nefy~i ricru»den başka bir şey yapamadığı için «Meşhur-ül uyu.b, menfur·ill-kulub bir 
koca zalim» sayılır. - Aziinin sebebi, padişaha kendi aleyhinde telkinatta bulunan 
Dar~üs~Saade ağası Uzun-i'smail Ağa'yı Sultan Ahmed'in huzurundan koğup hemen 
f'zlettirmek içi-n padişahı Ocak'la tehdide kalkışması ve bu kadarla da iktifa etmiye
rek !smail Ağa'yı sürgüne yollamak için saraya araba gönderecek kadar küstahlık 

etmesidir : Arabacı Paşa işte bunun üzerine aziedilip !smail Ağa için gönderdiği 

arabaya kendisi konularak i·lkönce Gelibolu'ya ve oradan da Rodos'a sürülmüş ve 
gene rahat durmadığı için orada boğularak idam edilmiştir: idam tarihi 1693 1104 
. senesi 22 Nisan ::::: 16 Şa'ban Çarşanba ve daha kuvvetli bir ri vayete göre 18 Ma
yıs = 13 Ramazan Pazartesi günüdür. - AU Paşa'nın azil tarihi olarak «& Receb = 

21 Mart Cuma>> ve «7 Receb = 25 Mart Salı» tarihlerine de tesadüf edilirse de doğru 
değildir: Bizim yukarda esas ittihaz ettiğimiz gün tarihi o sırada Enderunda bulunan 
Fındıklılı-Mehmet Ağa'nın rivayetine müstenittir) . 

.. 
119) Hacı-Ali Paşa __:. Milliyeti : Türk; tayini: 1692 = 1103 senesi 27 
~tart= 9 Receb Perşenbe gün;ii; isti'fası: 1693 = 1104 $enesi 27 Mart -
20 Re ce b Cuma giinü; sadaret müddeti : 1 sene. 

(Hacı-Ali Paşa Merzifon'dan yetişen Osmanlı Vezir_i.a'zamlarının ikincisidir: Bi
rincisi için yukarda 111 nuniaraya bakınız. - Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa'nın 
yetişti·rdiği bu doğru özlü ve tok sözlü büyük vezir «Çalık_Ali Paşa» ismiyle de 
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anılır. Selefi olan zalim ve hırsız Aı·navudun Edirne'de aziedildiği gün Diyar-bekir 
beylerbeyliğinden Sadarete tayin edilip Mühr..:i-Hümaytın gönderilmiş ve 1692 = 1103 
.senesi 6 Mayıs = 19 Şa'ban Salı günü Diyarbekir'den Edirne'ye gelmiş olduğ·una 
göre tayin tarihinden 40 gün sonra işe başlamış -v-e 10 ay, 22 gün fi'len sadarette 
bulunmuş demektir: - Silihdar tarihinde muvasalat günü «20 Şa'ban Salı» gösterilir
se de, Salı günü o ayın 19 una müsadiftir. - Hacı-Ali Paşa Arnavut selefi gib:t se
ferden kaçınayıp Edirne'ye muvasalatından biraz sonra Serdar-ı-Ekrem sıfatıyla or
dunun başına geçmiş ve Belgrad kalesini tamir ve tahkim ettirerek sınır boyunu 
s~ğlamlaştırmıştır. - Orduyla maliyenin ıslahına büyük bir ehemmiyet veren Ali Pa_ 
şa'mn «Canitı Ahmed Efendi» isminde temiz ve doğru bir Baş-defterdarı vardır: Bu 
yüzden menfaatleri haleldar olan bazı kimseler bu kıymetli ma.liyecinin aleyhinde 
bulundukları için, !kinci Hacı-Ali Paşa'ya gönderdiği bir fermana Defterdarın aziini 
emretmişse de, sarayın hükumet işlerine müdahalesini kabul etmiyen büyük vezir bu 
fermanı ve hatta bunu takib eden ikinci bir fermanı dinlememiş, Baş-defterdarın doğ
ruluğ·unu padişahın yüzüne karşı tok sözlerle müdafaa edip: 
- Defterdardan zulüm suduru mütehakkık oldukda ol zulmü ben itmiş olurum! 
diye derhal isti'fa etmiş, istediği· vilayette valilik teklifini kabul etmemiş ve kendi 
tabiriyle «Masarif-i seferiyye ve müzayaka_t hazine» vaktinde «Senevı on beş on altı 
kese akçadan» fazla tekaüdiyye de kabul etmiyerek Bursa'ya çekilmek büyüklüğünü 
gbsterıniştir. Osmanlı tarihini dolduran hırsız ve ahlaksız Devşirmelerle dönmeler 
içinde bu kanaat eri gibi temiz ve lekesiz Türkle.r tek~tük tesadüf edilen yıldızlar c~n
sindendir). 

120) Bozokiu-Mustafa Paşa - Mill~yıeti: ~ürk; tayini: 1693 = 1104 Se· 
nesi 27 Mart= 20 Receb Cmna günü; azli: 1694 = 1105 senesi 14: :Mart= 
17 Receb Pa11a:r günü; sadaret müdldeti: 11aıy, 18 gün. 

(ikinci vezirlikten Sadr_ı~a'zam olan Mustafa Pasa «Bıyıklı» lakabiyle de anılır. 
' ' 

Muhtereın selefi Hacı-Ali Paşa'nın azline i'tiraz edip Mührünü kendisine v·eren 
padişaha yaptığı işin doğru olmadığını ve Mühr-i-Hümayun'un gene Ali Paşa'ya 

iftdesi icab ettiğini pervasızca söylemek büyüklüğ{inü göstermişse dej, ikinci Ah_ 
med mührü kabul etmemekte ısrar ettiği takdirde hem kendisini, hem Ali Pa
şe!yı derhal idam ettireceğini söyleyip tehdid ettiği için kabule mecbur olmuştur. 
Devşirmelerle dönmelerin Sadaret u~runda memleketi kan içind'e bırakmaktan bile 
çekinmedikle ri bir devir de selefi Ali Paşa ile bu Bozoklu· Mustafa Paşa gibi Ana
dolu_ Türklerinin gösterdikleri feragat misalleri pek nadir tesadüf · edilen fazHet 
dersleridir. Bozoklu da selefi gibi Serdar.ı-·Ekrem olarak cepheye gidip A vus
turyalıların muhasara ettikleri Belgrad kalesini kurtarmış ve kaçan düşmanı takib 
ettirdiği gibi, Belgrad'dan başka Tımışvar ve sair bazı mühim mevkileri takviye 
ve tamir etmiştir. - Bu kıymetli vezirtn aziine sebeb, kendisinden yüz bulınıyan 
Kızlar-ağası Nezir Ağa'nın tezvirleı~idir: ikinci Ahmed bu «TAhir·üz-zeyb> Vezir.i
s'zamım zencı bir harem-ağasının sözüyle «BU:cab-ı mtıcib» aziedip Trablusuşam 

beylerbeyliğine göndermek gafletini göstermiştir. Azil tarihi umumiyetle d6 Re. 
ccb = 13 Mart>> Cumartesi gününe müs§_dif gösterilirse de, o sırada End.erun'da bu_ 
lunan Fındıklllı-Mehmet Ağa'nın ertesi Pazar gününe tesadüf eden rivayet llaha 
ıi.uvvetlidir). 

İKiNCi AHMED ve iKiNCİ MUSTAFA DEViRLERİ: 

121) SürıneU-Ali Paş1a - MUU.yeti: ( ?) ; tityini: 1694 = 1105 senesi 14 

Th'lart = 17 Rıeceb Pazar giinü; azU: 1695 = 1106 senesi 2 Mayıs = 18 Ra-
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u1azan Pazartesi gfuıü;idamı: 1695 = 1106 senesi 18/191\la~s = 4/5 Şev .. 
"ıal Çarşanba/Perşenbe gecesi; sadaret müddeti: 1 sene, 1 ay, 19 gün. 

Trablussam bevlerbeylig-inden Vezir-i-a'zam olan SürmelLAli Pasa Dime~okalıdır : 
ı v ı 

<<Sürmeli» Iakabımn sebebi güzellik ve süs merakından dola;yı gözlerine sürnıe çek-
r:•esidir; hatta «Gaayet bed-mest ve zenperest- adem~> olmakla ıneşhurdur. Ali 
Paşa'nın Trablus'dan İkinci Ahmed'in o sırada buluncJuğu Edirne'ye gelişi 1694=1105 
senesi 22 Nisan 26 Şa'ban Perşenbe gününe müsadif olmak itibariyle tayin 
tarihinden 39 gün sonra işe başlamış ve 1 sene, 10 gün fi'len sadarette bulunmuş 
demektir. _ Sürmeli Sactaretle beraber Serdar_ı-Ekrenılikte de l:mlumnuşsa 

da hiç bir muvaffakıyet gösterememiştir. Aziine sebeb, tkinci Mustafa tahta 
~:ı.kıp ecdadı gibi ordunun başına geçmek istediği sırada gönderilmekte 
olan 1500 Yeniçerinin Cisr-LMustafapaşa'da cülus bahşişi vesilesiyle ısyan ettiril
niiŞ olmasıdır : Maiyyetine bir Jmç kişi alıp «tebdih> giden padişah bu ehenı.m.iyetsiz 

gailenin Sürmeli tarafından tertib edUdiğine ve maksadının da kendisini y1ldırıp 
·bizzat sefere çıkmaktan vazgeçirmekten ibaret olduğuna kaani' olmuştur. Bahşiş 

verilip asker yola çıkarıldıktan sonra Ali Paşa aziedilip Çeşme'ye sürülmüşse de, 
hesapları tedkik edilip Hazine'ye borçlu olduğ·u ve servetinin de bu borcu ödemiye 
müsaid olmadığı anlaşıldığı için yoldan geri çevrilip Edirne'de idam edilmiştir: !da_ 
m. ı az linden 17 gün sonradır). 

iKiNCi MUSTAMA DEVRi : 

122) Elmas-Mehmet Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1695 = 1106 senesi 
2 Mayıs = 18 Ramazan Pazartesi günü; şelıadıeti: 1697 = 1109 senesi ll 
Eylül= 24 Safer Çarşan~ günü; sadaret müddeti: 2 sene, 4 ay, 10 gün. 

tRikab-ı-Hümayun Kaymakamlığından Vez:i:r-i·a'zam olan Elmas_Mehmet Paşa 

«Sadık-Reis» isminde bir kapdanın oğludur : Memleketi Kastamonu vilayetinin . Cide 
l~azasındaki «Hos,alay» nahiyesidir. «Elmas» lakabı çok yakışıklı adam olmasından_ 
dır. Mehmet Paşa 32.:33 yaşlarında şehid olmuştur. Avustuıyalılara karşı muhtelif 
muvaffakıyetler kazanmış olan bu genç ve kıymetli Vezir-La'zam nihayet kendi 

. fikrine mugayir olduğ·u halde kendisini çekemiyen Divan erkanının ekseriyetle ver
cikleri bir kararı kabule mecbur olarak giriştiği Zenta ·- Sente muharebesinde 
eehid' düşmüştür. Mehmet Paşa'yı felakete sevkeden Divan erkanı şahsi ihtirasları 

uğurunda devletin de başına bir mağlubiyet felaketi açmaktaı:ı çekinmemişlerdir). 

123) Amcazade-Hüseyn P:a§ıa --- Milliyeti: Arnavut;, tayini: 1697 = 1109 
senesi 18 Eylül = 2 Rlebi'ül-evvel Çarşnlnba günü; isti'fası: 1702 = 1114 
seınesi 4 EylÜl = ll Rıebi'ül-alıir Patartesi günü; sadaret müddeti: 4 sıene, 
ll 1ay~ 16 gün. 

1 Bu Hüseyn Paşa'ya «Amcazade» denilmesi,, 109 ımınarada gördüğümüz Köprülü
Mehmet Paşa'nın kardeşi· ve 110 numaradaki Köprülü-zade Fazıl Ahmed Paşa 

jJe 117 numaradaki Köprülü-zade Fazıl-lV:l:ustafa Paşa'nın amcaları olan «Amca_ 
Hasan Ağa» nın oğlu olmasındandır; «Sarhoş-Hüseyn Paşa» lakabiyle de anı_ 

llr. Yukarıki fıkrada gördÜğümüz Elmas_Mehmet Paşa'nın şehadeti üzerine, 
Tmı.ı:.şvar'd'a bulunan İkinci Mustafa 1697 = 1109 senesi 12 Eylül 25 Safer Per
şenbe günü Belgrad muhafızı Amcazade-Hüseyn Paşa'ya adam gönderip davet 
etmiş, bu davetname iki gün sonra Belgrad'a gelmiş ve Hüse:yn Paşa da 18 Ey-

F.: 4 
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ıül=2. Reb1'ü!-evveı Çarşanba günü Tın:nşvar önündeki ordugaha gelip Mührü alarak 
harb cephesinde işe başlamıştır. Bazı menbalarda tayini davet tarihine müsadif 
gösterilir. - Meşhur Carlowicz=Karlofça muahedesi işte bu Anı.cazade.Hüse:yu 

Paşa'nın zanıanında akded'ilmiş, üstüste uğranılan bozgunlardan dolayı padişahla 

halk bu feci muahedenin akdini bir felaket devrinin kapanması gibi bir muvaffa
kıyet saydığı için Hüseyn paşa efkar_ı-umumiyye nazannda ehemmiyet ve nüfuz 
h.azanmış, fakat diktatör Şeyh.ül-islam FeyzulH'th Efendi'ye kafa tutan Paşa'nın 

adamları azil ve idam cezalarına uğratılmış ve nihayet Kapucular_kethudası olan 
yeğeni Kıblel.i-zade Ali Bey'in muhim bir suçundan dolayı idaım Hüseyn Paşa'yı 

çok müteessir ederek hastalanınasına sebeb olmuştur. !şte bu hastalığ·ından dolayı 
vazifesine devam ed'emiyen Vezir_i-a'zam nihayet istifa'ya mecbur olmuştur: Ham
mer istifa' tarihini 1702 - 1114 senesi 5 Eylül 12 Rebi'ül-ahir Salı gününe müsa
cUf gösterirse de, Raşid tarihinde bizim burada kaydettiğimiz bir gün evv·elki tarih 
esas ittihaz edilmektedir. Amcazade-Hüseyn Paşa isU'fası üzerine Silivri'deki 
çiftliğine çekilip 22 Eylül 29 Rebi'ül.ahir Cuma günü vefat etmiş ve cenazesi 
Istanbul'a nakledilmiştir. Kapdanlığı için "Kapdan-ı-deryalar" cedvelinde 98 nu-
maraya bakınız). 

124) Daltahan-Mustafa Paşa - MiUiyeti: Sırp; tayini: 1702 - 1114-
senesi 4 Eylül = ll Rebi'ül-ahir P:azıartesi günü; azli: 1703 = 1114 se
nesi Kanunusanİ = 6 Ramazan Çarşan ha günü; sada:ret miiddeti: 4 a:vı 

20 gün. 

\Bağdad valiliğinden Vezir-La•zam olan Manastırlı Daltaban - Mustafa paşa'ya· 

Mühr-LHümayun yukarıki maddede gördüğümüz Amcazade-Hüseyn Paşa'nın isti'fa 
ettiği gün gönderilmiş, kendisi Istanbul'a gelinceye kadar vüzeradan Danıad-Hasan
Paşa SadareLKaymakamlığına tayin edilmiş ve Daltaban-Mustafa Paşa da o sene
nin 22 Eylül - 29 Rebi'ül-ahir Cuma günü Istanbul'a ve 27 Eylül = 5 Cumada-l-ula 
Çarşanba günü de, padişahin o sırada bulunduğu Edirne'ye gelip işe başlamıştır. -
Bundan biraz sonra çıkan "Tatar fitnesi" bu cahil ve hatta ümmi Sadr_ı~a•zamın:· 

ınevkıini muhafaza ve takviye için çıkardığı bir fesad sayılarak aziedilmiş ve az. 
linden üç gün sonra 1703=1114 senesi 27 Kanunusani=9 Ramazan Cumartesi günü 
de idam olunmuştur. - Osman~zade Taib azil tarihini 25 Kanunusanİ = 7 Ramazan 
Perşenbe gününe müsadif gösterir. 

125) Rimi Melınııet Paşa - Drılliyeti: Türk (?); tayini: 1703 = 1114 
senesi 24 Kanunusam = 6 &n1amn Çarşanhia günü; «Edirtne vak'a
sı»ndla k:açıp sıaklan9irak :nıevkıindıen ~kilmesi : 1703 = 1115 senesi 
19/20 Ağustos< = 6/7 Rebi'ül-ahil" Pazar/Pazartesi gecesi; sadaret 
miiddeti: 6 aıy, 27 gün. 

(Karlofça sulhünde Baş·murahhaslık etmiş olan bu Reis~ül-Küttab Rami Mehmet. 
Paşa sulh ün akdinden sonra Kubbe_ vezirliğine yükselmiş ve padişahın hocası ol
duğu için adeta diktatör vaziyetinde bulunan Şeyh_ül_islam Feyzullah Efendi'nin 
gozune girerek nihayet Vezir-i-a'zam olmuştur. -- Elyüplü olan Rami Paşa zeki 
'\"'e muktedir bir diplomat ve kurnaz bir devlet adamı olmakla beraber, kendisini iş 

başına çıkaran Feyzulla.h Efendi'ni·n tahakkürnüne dayanamadığı için eLaltından tertib 
ettiği ısyan hareketine hakim olamamış, Istanbul'dan kalkan asiler Edirne üzerine 
:yiirümüş ve Rami Mehmet Paşa da tkinci Mustafa'nın han ve üçüncü Ahmed'in 
iclasiyle neticelerren bu vak'ada padişaha artık asilere mukavemet imkanı kalına

dığını söylejrip canını kurtarmak için mevkıini bırakıp saklanmıştır: 1703 = 1115 
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yıfkuatının "22 Ağustos" fıkrasına bakınız. - Bazı menbalarda azil tarihi üçüncü 
Ahmed'in cülusuna tesadüf eden 1703=1115 senes~ 22 Ağustos=9 Rebi'ül.ahir Çar_ 
şanba müsadif gösterilirse de o gün Rami Paşa'nın aziine değil, halefi Kag 
vanoz=Ahmed' Paşa'mn tayinine müsadiftir). 

üÇüNCü AHiviED DEVR1: 

126) Kavanoz 1 Nişa'ncı-Ahıned Paşa - 1 Milliy<eti :. Rus; tayini : 
1703 = 1115 senesi 22 Ağustos = 9 Relıi'ül-ahir Ça:rş:anba günü; azli: 
l70S == 1115 se:nesi 17 Teş:rinisani = 8 Receb Cu:mairtesi günü, sıadarret 
nıüddeti: 2 ay, 26 gün. 

. 
(Vezir.i A'zamlar cedvelindeki 123 nurnarada gördüğümüz Amcazade-Hüseyn Paşa'nın 
damadı olan Ka vanoz Paşa Edirne vak'asında Sadaret-Kaymakamı iken asiler tara
tmdan sadareU. ilan edildikten sonra üçüncü Ahmed'in cülusu uzerine Muhr-i· Hüma_ . , . 
yun bilmecburiyye kendisine tevdi edilmişse de, irtikap ve tahakkümünden dolayı üç 
ay geçmeden azledilmiştir. - Hariciyye salnamesindeki Sadr-ı_a'zamlar cedvelinde 
«Trabzon haned'amndan» gösterilen Ahmed Paşa'nın «Kavanoz>> lakabı «Ceddinin ka
vrı.nozcu olmasından» mütevellit gösterilirse de bu rivayet şüphelidir: Umumiyetle 
~.Rusiyy-üLash> olduğunda ve «Silahdar_Hüseyn Paşa'nın kölesi» iken Enderun'a 
girip oradan yetişmiş olduğunda ittifak edilir). 

127) Enişte 1 DamadLHasan Paşa- MiUiy'eti: Rum; tayini: 1703 = 
1115 srenesi 17 Tıeşdnisam == 8 Receb C~tesi günü; azli: 1704 = 1116 
senesi 28 Eylül =28 Om.ni.da-1-ula Pazar günü; sıa,diı':ret miiddeti: 10 ıay, 
ll gün. 

(Moralı bir Rum dönmesi olduğu için «Moralı-Hasan Paşa» ismiyle de anılan ve 
ikinci vezirlikten sadarete geti·rilen bu ınühtedi vezir-i_a•zam Dördüncü Mehmed'in 
kJzı ve üçüncü Ahmed'in kızkaı·deşi Hatice-Sultan'la evlenmiş olduğu için hem 
«Enişte», hem «Damad>> lakaplarıyla anılır. Padişahı bızar eden sonsuz hırs ve ta_ 
maiyle etvar ve evzaının garabetinden ve tayinine muhalefet ettiği Dar-üs-saade ağası 
Uzun-Süleyman Ağa'nın te'sirinden dolayı ~zline lüzum görülmüş ve o sırada Girit 
valiliği-nde bulunan halefi Kalaylıkoz-Ahmed Paşa gizlice Istanbul'a davet ectildik
:en sonra aziedilip karısı Hatice_Sultan'la beraber 1zmit'e sürülmüştür). 

128)· Kalaybkoz-Ahmıed Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1704-1116 
senesi 28 Eylül == 28 Oumada-1-ftla Pta~ar günü; azli: 1704 = 1116 senesi 
25 Kinunuevvel = 27 Şa'ban Perşen be günü; sada;ret müddleti: 2 ay, 27 
gün. 

(Girit valiliğinden Sadr-La'zam olan Ahmed Paşa Kayseri vilayeti merkez naA 
hiyesinin Molu köyündendir : Babası kalaycı olduğu için <<Kalaylı_Ahmed 

la.kabiyle s,öhret bulduktan sonra, yukanki fıkrada gördüğümüz. seie:fi Enişte~Ha_ 

san Paşa'nın azli takarrür edince Girit'den gi.zlice davetine «Koz-bekçiler halifesi 
Ahnıed Ağa» d'elaJet etmiş ve Istanbul'a gelip sadarete tayin edildiği gün huzura 
kabul edilmeden evvel sarayın «Koz-bekçiler odasın» nda bekletilmiş olduğu için halk 
arasmda eski lakabına «KOZ» kelimesi de ilave edilerek sadaretinden itibaren «Ka
laylıkoz-Ahmed Paşa» diye şöhret bulmuştur: «SiciLi.Osmani» de «Tertib ve nizam_ı 
destar ile iştigali bais_i telk1bidir» denilması doğru olmasa gerektir. - Aziinin se-
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bepleri safderunluğuyla kıyafetinin garabetinden başka aşağıki fıkrada göreceğimiz 
halefinin entrikalarma alet olarak Şeyh-ül-islamı hıyanetle itham edip iftirasının 

.rı1eydana çıkmış olmasıdır. Azlini <<23 Şa'ban - 20 Kanunuevvel Pazar» gününe mü~ 
sadif gösteren bir rivayet varsa da doğru değildir. Kapdanhğı için 
deryalar» ecdvelinde 94 numaraya bakınız). 

129) I\eberdar 1 Baltaeı-Melnnet Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 
1704 = 11~6 senesi 25 Kanunuevvel = 27 Şa'ban Perşenbe günü; azu : 
1.706 = 1118 s:enıesi 3 Mayıs = 19 Muh..arrem Pazartesi günü; sadaret 
:müddeti: 1 sene, 4 ay, 9 giLvı; «İli{ sadarıeti». 

(Derya-Kapdanlığından Vezir.La'zam olan ve «Teberdar» lakabiyle de anılan Bal
tacı-Mehmet Paşa eskiden Kastamonu ve şimdi Çorum vilayetine tabi olan Os_ 

· mancık kazasındandır. Baltacılıkla saraya jntisabından so~ra sesi güzel olduğu 

için musıki tahsil edip müezzin olduğu zaman «Pakçe_müezzin» hikabiyle anılmış
tn". Yukarıki fıkrada gördüğ·ümüz safderun selefi Kalaylıkoz-Ahmed Başa'nın aziine 
bunun entrikaları sebeb gösterilir. Kendi azli de padişahm etrafındaki nüfuzlu 
şabsiyyetlerle geçinernemiş olmasındandır. - Rus çarı Koca-Petro'ya karşı kazan. 
dığı pruth zaferi ikinci sadaretindedir: A-şağıda 132 numaraya bakınız). 

130) Çorlulu-Ali Paşa - Milliyıeti: Türk ( ?) ; tayini: 1706 = 1118 
senesi 3 Mayıs = 19 Mubarı:-em Paza,rtesi günü; ıazli: 1710 = 1122 senesi 
16 Haziran = 18 Rebi'ül-ahir Pazartesi günü; sadarıet müddeti: 4 sene, 
1 ay~ 14 gün. 

(Kubbe vezirliğinden Sadr_ı·a'zam olan ve «Silahdar» lakabiyle de anılan Çorlulu
Ali Paşa Çorlu'da 'bir çiftçi yahut berberin oğludur. Sactaretinin ikinci senesinde 
İkinci Mustafa'nın kızı Emine_Sultan•ıa evlenerek Damad olmuştur. israfın önüne 
geçecek mali tedbirler almış olmakla meşhurdur. - Azli düşmanlarının el-birliği 

üzerinedir. Azil tarihi· olarak «l7 Rebi'ül-ahir = 15 Haziı·an Pazar>> gününden de 
bahsedilir. - «Kapdan-ı-deryalar» cedvelinde 138 numaradaki Kel-Ahmed Paşa-za_ 
de Hacı_AU Paşa bu Çorlulu-Ali Paşa'nın kızından torunudur). 

131) Köp.rülü-zad.e Nu'man Paşa· - Milliyeti: .ı.\.rnavut; tayini: 
1710 == 1122 senesi 16 Haziran = 18 Rebi'ül-ahlr Pıazaırtesi günü; azU/': 
1710 = 1122 senesi 18 Ağustos = 22 <Ju\ınadla-1-ahil'!e Pazaırtesi günü; 
sa.dô.ret müddıeti : 2 3.iYJ, 2 gün .. 

(Eğrib'oz muhafızlığınd'an Sadr.:..La'zam olan Nu'man Paşa, 109 nurnarada gördüğü· 
müz Köprülü-Mehmet Paşa'nın torunu, 110 numarada gördüğümüz Köprülü-zade 
ıı·azıl Ahmed paşa'nın yeğeni, 117 nurnarada gördüğümüz Köprülü-zade Fazıl MtH~
tafa Paşa'nın büyük oğ·Iu ve l23 numarada gördüğümüz Amcazade_Hüseyn Paşn.'mn 
smcasının torunudur: Bu aU.eden beşinci ve sonuncu Sadr-ı_a'zam işte bu Nu'man 
Paşa'.dır. - Köprülü_zade Nu'man Paşa İkinci Mustafa'nın kızlarından Ayşe-S~.rl: 

tan'la evlenmiş olduğu için «Damad» ünvaniyle de anılır. - Sadaretinden sonra 
tekrar Eğriboz muhafızlığına gönderilmiştir. - Azli yahut, isti'fası için «21 Cuma-
da.Lahire 17 Ağustos Pazar» tarihi de rivayet edilir). 

132) Baltacı-1\~ehmet Paşa- Iı:liUiyeti: Türk; tayini: 1710 == 1122 
senesi 18 Ağustos = 22 Cumada-l-ahire Pazartesi günü; azli : 1711 = 1123 
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sP•nesi 20 Teşrirusani . 9 Şevval Cmna günü; sadaret müddeti ı sene, 
3 ay, 3 gün; «İkinci sadareti». 

<Birinci sadareti iı:;in yukarda 129 ımınaraya bakınız. - Baltacı_Mehmet Paşa'nın 

Rus çarı Deli-Petro'ya karşı kazandığı pruth zaferi işte bu ikinci sadaretindedir. -
Bu sefer Haleb valiliğinden Sadr.ı-a'zaın olmuş ve 1710 ::::= 1122 senesi 26 Eylül - 2 
şa•ban Perşenbe günü Haleb'den Istanbul'a gelip işe başlamıştır): 

.,. 

133) Ağa-Yusuf Paşa -1\'filliy'eti: Gürcü; tayİni: 1711 = 1123 senesi 

20 Teşrinisani == 9 Şevval Cunıa günü; azU: 1712 = 1124 senesi 12 Teşri
nisani == 12 Şevval Cumartesi günü; sa.daret müddeti: ll ay, 22 gtin. 

(Türkçe bilmediği rivayet edilen bu Yusuf Paşa YeniçerLağalığından Vezir-La'zam 
cıd'uğu için «Ağa» lakabiyle anılır. Tayin tarihinde. ordu ile Edirne'de bulunduğ·u 
~çin lstanbul'a muvasalatla işe başlaması 1711 == 1123 senesi 2 Kanunuevvel = 21 
Şevval Çarşanba gününe müsadiftir. Azli için «11 Şevval ll Teşrinisani Cuma» 
tarihi de rivayet edilir). 

134) Silahdar 1 Köle-Süleyman Paşa- 1\filliyıeti: Abaza; tayini: 
1712 = 1124 senesi 12 Teşrinisani = 12 Şevval Cumaırtesi günü; azil : 
1713 = 1125 senesi 6 Nisan= 10 Rebi'ül-evvel Per~enbe günü; sad.aret 
müddeti: 4 ay, 24 gün. 

(Kızlar_ağası· Yusuf Ağa'nın köleliğinden yetişip Sadaret-Kaymakamlığından Ve~ 

zir·-La'zam olan bu Süleyman Paşa «Nişancı» lakabiyle de anılır. - Azil tarihinde 
jhtilaf vardır : Mesela «18 Rebi'ül-evvel 14 Nisan Cuma» ve «28 Rebi'ül-evvel == 24 
Nisan Pazartesi» rivayetlerine de tesadüf edilir; bu mesele için aşağıki fıkraya da 
b&.kınız). 

135) Ors.a-Po93/Hoca-İbrahiın P'aşıa - MiUiyeti: Türk; tayini: 1713 
= 1125 senesi 6 Nisan == 10 Rebi'ill-.evvıel Pierşmıbe günü; ~zil ve idaım: 
1713 = 1125 senesi 27 Nis;an = 1 Rebi'ill-ahlr P~şenbe günü; sadaret 
nıüddeti :. 21 güno 

(Urlalı bir pehlivanın oğlu olan bu Sadr.ı-a'zam «Ürsa-Poça İbrahim Paşa», «İbra_ 

him.Hoca» ve «Pehlivan;-zade İbrahim Paşa» isimleriyle de anılır. Bahdyeden yetiş. 
miş ve Derya-Kapdanlığından Vezir_i-a'zam olmuştur. - Vak1anüvis Raşid' selefinin 
azliyle bunun tayinini ı 713 = 1125 senesi «28 Rebi.'ül-evvel 24 Nisan Pazartesi» 
g·ününe müsadif gösterirse de bunun bir tertip yahut istinsah hatasından mütevellid 
olduğu anlaşılmaktadır : Çünkü İbrahim Paşa'nın sadaret müddeti umumiyetıe 21 
gün gösterildiği halde, Raşid'deki tarih doğru olduğu takdirde yalnız üç gün sada
rette bulunmuş olması lazımgelir; halbuki gene Raşid, İbrahim Paşa'nın <<Mesned_i 
sadarete kudtımunun yirmi ikinci günü» idam edilmiş olduğundan bahsetmektedir. 
işte bundan dolayı burada tayin tarihi olarak «10 Rebı'üLevv~l - 6 Nisan Perşenbe» 
rivayeti esas ittihaz edilmiştir. Hoca.İbrahim Paşa'nın azil ve idamı Rikab-ı_Hü
ınayun Kaynıakamı Damad~Ali Paşa'yı istirkab edip bir ziyarette öldürmek v.eya~ 

hu .. öldürtmek için kurduğu tertibatın meydana çıkmış olmasıyla izah edilir. -
Kapdanlığı için «Kapd'an_ı-deryalar» cedvelinde 109 numaraya bakınız). 
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136) Silahdar 1 Daınad-Mi Paşa- lVIiHiyeti: Türk; tayini: 1713 = 
1125 senesi 27 Nisan=l Rebi'ill-ahir Perşenbe günü; şehadeti: 1716::::1128 
~enet'd, 5 Ağustos == 16 Şa'ban Çaı·§anba günü; sadaret ınüddetl: 3 sene, 
3 ay, 8 güno 

(Vezir-Lsan1 ve Rikab·LHümayun Kaymakamı iken kendisine etmek istiyen 
Hoca-İbrahim Paşa'nın idamı üzerine Vezir-i-a'zam olan Al1 Paşa eski vazife

sinden dolayi «Silahdar», şehadetinden dolayı «Şehid» ve üçüncü Ahmed'in o sırada 
dokuz yaşındaki kızı Fatma_Sultan;la bu sultan beş yaşmdayken nikahlammş ol
duğ·u için de «Damad» ünvaniyle anılır: Sonradan NevşehirlLibrahim paşa ile evle
ı en bu sultan için aşağıda 139 nurnaraya bakıinz. Ali Paşa 1079 - 1668 1669 
tarihinde :tznik civarındaki Selöz/Sölöz köyünde doğmuş olduğuna göre, takriben 
45 yaşlannda Sadr_ı-a'zam olmuş demektir; babasının ismi Hacı-Hüseyn Ağa'dır. -
Iv.fora'nın VenediklHer'deıı istirdadı bunun zamanına tesadüf ettiği için, Damad-Ali 
Paşa bazı menbalarda «Mora fatihi>> sayılır. Tasarrufa riayeti ve rüşvetle hediyeyi 
men'etmiş olmasıyla meşhurdur. - Şehadeti meşhur prens Eugene1e karşı girişmiş 

dduğ·u Peterwardein Peter:varadin muha:tebesindendir : Osmanlı menbalarında 

umumiyetle «17 Şa'ban - 6 Ağustos Perşenbe» günü şehid olmuş gibi gösterilirse 
de bu rivayette bir günlük hata vardır. '- Ali Paşa'nın mezarı Belgrad'dadır). 

173) Hacı Halil Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini: 1716=1128 se
nesi 22 AğUstos= 4 Ramazan Cumartesi günü; ıazli: 1717 = 1129 senesi 
26 Ağustos==l8 Ramazan Perşenbe günü; sadrtıret müddeti: 1 sene, 5 gün. 

(Belgrad muhafızlığından Vezir-La'zam olan Hacı-Halil Paşa Elbasanlıdır. - Selefi 
Damad-Ali Paşa'nın şehadet haberi vak'adan dört gün sonra 1716 - 1128 senesi 9 
Ağustos ....:.. 20 Şa'ban Pazar günü ve daha kuvvetli bir rivayete göre de 15f16 Ağus
tos = 26/27 Şa'ban Cumartesi/Pazar gecesi Edirne'ye gelmiş ve derhal «Mühr-i
Hümayun» Belgrad muhafızı Halil Paşa'ya gönderilmiştir: Hacı-Halil Paşa'nın ta
yini için yukarda esas ittihaz ettiğimiz «4 Ramazan = 22 Ağustos Cumartesi» 
tarihi mührün Belgrad'a gönderilip kendisine teslim edilmiş olduğu güne müsadiftir; 
bununla beraber «3 Ramazan == 21 Ağustos Cuma» tarihi de rivayet edilir. Halil 
Paşa'nın az li Belgrad'ın sukutu üzerinedir). 

138) NişancıMMehmıet Paşa. - Millitvleti: Türk ( ?) ; tayini: 1717-1129 
senesi 26 Ağustos = 18 Ramaz.an P~nbe günü; azll 1718 = 1130 senesi 
9 May~s = 8 Cumad,a-1-abir,e P,azart.esi günü; sadaret müddeti: 8 a~, 

14 gün. 

{.Kayseri köylülerinden HacLAli isminde Mısırlı bir tacirin oğlu olan Mehme~ Paşa 
Nişancılıktı:m Sadr-ı_a'zam olduğ·u i-~in «Niş~ncı» yahut «Tevkii>> lakaplariyle ve 
memleketinden dolayı da «Kayserili» lakabiyle anılır. - Azline sebep, Avusturya 
seferinin en buhranlı bir devrinde iş başına gelip hiç bir muvaffakıyyet te'min ede-

, memiş olmasinda ve bilhassa üçüncü Ahmed'in Rikab.ı-Hümayun Kaymakamı olan 
damadı Nevşehirli-İbrahim Paşa'yı Sadaret makamına çıkarnıak istemesinde gös
terilir). 

139) Nevşehirli Daınad-İbrıa.hhn Paşa - Milliyeti: Türk; tiLyini : 
1718 = 1130 soonesi 9 Mayıs = 8 Cu:ınadla-1-ahire Pazartesi günü; azli : 
1730 == 1143 senesi 30 Eylül = 17 Rebi)ül~evvel Cumartesi günü; Patrona 
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= 18 Rebi'til-evvel 

Ahm.ed saltanatının son zamanlarda devrb> denilen son yıllannın bu 
ve zarif mümessili Nevşehirlidir; babası voyvod.ası Ali Ağa'dır. 1073 -

1662 _ 1663 tarihlerinde dünyaya gelmiş olduğuna göre .56 yaşlarmda Sadr_ı-a'zam 
ve 68 yaşlarında öldürülmüş demektir: Umumiyetle 70/ yaşlarında şehid ol

rnuş gösterilm.esi Hicri takvinıe göredir. Bununla b~paber 1079 . 1668 - 1669 tari. 
dünyaya geldiği hal{kında da bir rivayet vardır. Damad-İbrahim paşa'nın 

hayatına ınal olan Patrona vak'ası için 1730 = 1143 vukuatımn «28 Eylüh> fıkrasına 
bakınız. Nevşehirli-:tbrahim-Paşa, üçüncü Ahrned'in sevgili kızı Fatma_Sultan'la 
Pv1enerek damad olmuştur. Bu sultan ondan evvel henüz beş yaşındayken :yukarda 
:i.36 ımınarada gördüğümüz ve ~b.di 'mn Feter_ 
varadin muharebesinde şehadeti üzerine yaşı küçük olduğu için kızken dul kalmış 
ve nihayet 13 yaşlarındayken NevşehklLibrahiın Paşa'ya verilmiştir. Patrona ih
tii.a.Jinde asileT tbrahim paşa'nın diri olarak kendilerine teslimini istemişlerse de 
üçüncü Ahmed sarayda bağdurduktan sonra cenazesini göndermiş ve bu zavallı 

cenazenin İbrahim Paşa'ya aid olmadığım iddia eden ihtilaJciler cesedi bir beygir 
kuyruğuna bağlayıp saraya iade etmişlerdir : Mezarı Şehzadebaşındad'ır. - «Kap. 
dan_ı-deryalar» cedvelinin 144 numarasındaki Sinek-Mustafa Paşa, bunun yeğenidir). 

·e·ÇüNCü AHMED ve BiRiNCi MAHMUD DEViRLERi: 

140) Silahdlar-Mehmet Paşa - Milliyeti : Türk ( ?) ; tayini: 1730 = 
1143 senesi 1 TıeşrinieVlnel = 18 Rebi'ül-,evvel Pazar günü; azli: 1731 = 
1143 senesi 22 Kanunusini = 13 Reoob Pazartesi günü; sadarıet müddeti: 
3 ay, 21 gün. 

(Kubbe-vezirliğinden Sadr_ı-a•zam olan Silahdar-Mehmet Paşa üçüncü Ahmed'in 
kızlarından Ayşe-Sultan'la evlenmiş olduğu için Damaddır. - <<Hantal-HaffaffKa
vaf» denHen Istanbullu bir kavafm oğludur. Kaynatasının saltanatında yalnız bir 
gün sad'arette bulunduktan sonra Patrona ihtilalinin neticesi olarak trçüncü Ahmed 
o gece feragate mecbur· olmuş ve yeni Vezir_La'zam azledilmiyerek Birinci Mahmud 
(levrinde de bir müddet mevkıini muhafaza ettikten, sonra aziinde halefinin yerine 
Haleb valisi olmuştur). 

BiRiNCi MAHMUD DEVRi: 

141) Kabakulak-İbrahim Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1731 = 
1.143 senesi 22 Kanunusanİ == 13 Receb Pazairtesi günü; azli: 1731 = 1144 
senesi 10 Eylül = 8 P~bi'iil-evvel Paımııtesi günü; sadaret müdd,eti: 7 ay, 
19 gün. 

(Haleb valiliğinden Sadr-La'zam olduğ·u zaman Istanbul'da bulunduğu için derhal 
işe başlıyan Kabakulak-İbrahim Karahisarlıdır; sadareti esnasında zorbalardan on 

bin kadarını imha etmiş olmakla meşhurdur; payıtahtı Istanbul'dan Anadolu'ya 
:cakletmek fil<rinde olduğ'U da rivayet edilir. - Subh1 tarihinde azli «7 Rebi'ül-evvel 
Pazartesi» gününe müsadif gösterilirse de,, Pazartesi o ayın yedisine değil, sekizine 
müsadiftir; Haınmer'in esas ittihaz ettiği «9 Reb.i'ül-evvel = ll Eylül Salı» tatiht 
yanlıştır. - Kabakulak-İbrahim Paşa sadaretten azli üzerine Eğriboz muhafızlığına 
gönderilmiştir). 
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142) Topal-Osman Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1731=1144 senesi 
10 Eylül = 8 Rebi'ül-evvel Pazartesi günü; ıazli: ı 732 = 1144 se~i 12 
1\Iart = 15 Ra.ıııarmn Çarşanba günü; sadaret müddeti: 6 aly, 2 gün. 

(Arnavutluk ıslahatma me'mur olan vezir Topal-Osman paşa yukarıki fıkrada 

gördüğümüz selefi Kabakulak~lbrah:i:m Paşa'nın azli üzerine tayin edilip derhal 
Istanbul'a davet edilmiş ve kendisi gelinceye kadar SadareLKaymakamlığına da 
,.ezaret payesiyle Yeniçeri-ağası Şahin Mehmet Paşa me'mur olmuştur. Osman Pa
şaJnm Istanbul'a muvasalat tarihi 1731 =1144 senesi 22 Eylül=20 Rebi'ül-evvel Cu
martesi günüdür : Subhi tal'ihinde «19 Rebi'ül-evvel Sebh> gününden bahsedilirse de 
«Sebt = Cumartesb> günü o sene Rebi'ül.evvelinin 19 una değil, 20 sine müsadiftir: 
!şte bundan dolayı TopaLOsman Paşa'nın sactaretini Istanbul'a gelip Mühr_i-Hüına. 
yun'u padişahtan almasıyla başlamış gösteren daha ınuahhar menbalarda hep bu 
<<19 Rebi'ül-evveh> tarihine tesadüf edilirse de bir gün hatalıdır. Zaten o tarih Pa· 
:;;a•nın tayinine değil, Istanbul'a muvasalatına aid olduğu için burada tayin tarihi esas 
ittihaz edilmiştir. - Topal-Osman Paşa Namık Kemal'ip büyük_dedesidir: Bilhassa 
iran cephesindeki kahramanlıklanyla maruf olan Osman :Paşa umumi·yetle «Morali» 
gösterilirse de, Naınık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bey'in aile şeceresine istinaden bir 
gün bana anlattığına göre Osman paşa'nın babası Bekir Ağa Konya Türklerindendir 
Ye Mora'ya gitmiş olduğu için oğluna «Moralı>> denilmiştir : Rıza Nur merhum da 
Mısır'da neşrettiğ·i <<Türk bilik revüsü» nün Nf!tmık Kemal'e ait 6 mc: nüsha:3ını:::ı 
485 ~ 1366 ncı sahifesinde bu noktayı gene ~li Ekrem'in izahına göre tasrih ve tav
.zih etmektedir. - TopaLOsınan Paşa sactaretten azıinde Trabzon valiliğine gönderiL 
nıiştir. - Birinci Mahrnud devrinde Kapdan-ı-derya olan oğlu Damad_Ratib Ahmed 
Paşa için «Kapdan.ı-deryalar» cedvelinde 130 nurnaraya bakınız). 

143) Hekim:oğlu-Ali Paşa- Milliyeti: İtalyan, tayini: 1732 = 1144 
stı'nesi 12 Mart = 15 Ramazaın Çarşanıba günü; azli: 1735 = 1148 senesi 
12 Ten1.muz = 20 Saifer Sah günü; sadaret müddeti: 3 sene, 4 ay, 1 gün; 
«İlk sadareti» .. 

(Tebriz Ser-askerliğinden Sadr_La'zam olan ve «Hekimbaşı_zadejHekim-zade» la
kaplarıyla da anılan bu Ali Ali Paşa Venedikli bir dönme olan Hekimbaşı Nuh 
Efendi'nin oğludur; 1689 - 1100 senesi 3f4 Haziran = 14/15 Şa'ban CumajCurnar
tesi gecesi dünyaya gelmiş olduğuna göre, sactarete tayin edildiği gün yaşının Mi~ 
Jadi takvim hisabiyle 42 sene, 9 ay, 9 gün tutmas1, yani 43 yaşının içinde bulunm.ası 
iazımgelir. - Subhi tarihinde Hekimoğlu'nun sactaretten azli «Malı-ı Safer-ül_ 
Hayr'ın yirmi ikinci Salı günü» ne müsadif gösterilir : Halbuki o sene Saferinin yir_ · 
mi ikinci günü Salı'ya değil, Perşenbe'ye müsadiftir; Hammer bu noktaya dikkat 
etmiyerek «22 Safer» tarihini aynen almış ve. bunun Miladi karşılığ·ı olarak da «14 
Temmuz» gününü esas ittihaz etmiştir; bu ya:ı:ılışa diger bazı menbalarda daha te_ 
sadüf edilir; tabii burada güu rakamının yanlışlığı gün ismine istinaden tashih edi
lerek Salı'ya müsadif olan «20 Safer = 12 Temmuz» günü esas tutulmuştur. lle
kimoğlu-Ali Paşa'nın Tebriz'den Istanbul'a gelip işe başlaması 1732 1144 senesi 
10 Mayıs - 15 Zülka'de Cumartesi gününe müsad'iftir. - ikinci ve üçüncü sadaret_ 
leri için aşağıda 150 ve 156 n umaralara bak m ız). 

144) Gürcü-İsınail PaŞa - MiUiyeti: Giircü; tayini: 1735 = 1148 se
nesi 12 Temmuz = 20 Saf er SaJ.ı günü; azli: 1735 = 1148 senıesi 24 Kanu-

nuevvel = 8 Şa'ban Cuınartesi günü; sadaret müddeti: 5 ay, 13 gün. 

<Bağdad valiliğinden Sadr-ı-a'zam olan ve kölelikten yetişen İsmail Paşa'nın tayin 
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is.rihi selefinin azil gününe müsadiftir: Yukanki fıkraya bakınız. Kendi·si Bağdad'_ 
dan Istanbul'a gelinceye kadar Sadaret-Kaymakamlığ·ına üç tuğlu vezaret payesiyle 
çavuşbaşı Mehmed Ağa tayin edilmiş ve !smail Paşa da gene o senenin 29 Eylül=11 
Cumada-l-ula perşenbe günü Istanbul'a gelip işe başlamıştır. - Vasıf tarihinde İS
mail Paşa'nın azli «9 Şa'ban Sebt» gününe ınüsadif gösterilirse de Şa•banın dokuzu 
Pazara tesadüf ettiği için burada «8 Şa'ban - 24 Kanunuevvel Cumartesi günü esas 
ittihaz edilmiştir. - KöleUkten yetişme ümml. v"e ınürteşt bir ilJ.tiyar olan bu İsınail 
Paşa sactaretten aziinde Sakız'a sürülmüştür). 

145) Silahdar Seyyid-1\lehınet Paşa- Miliyeti: Türk (?); tayini 
1736 = 1148 senesi 9 Kanunusanİ---:- 24 ŞaJbaıı Pazaa-tesi günü; azli: 1737= 

1150 senesi 6 Ağustos = 8 Rebi'ül-iUıir Pazartesi günü; sadaret ıniiddeti : 
1 sene, 7 ay. 

IYukarıki fıkrada gördüğümüz Gürcü_ismail Paşa'nın aziedildiği gün Silahtarlıktan 
vezaret payesiyle Sadaret-Kaymakamı olan bu Seyyid_Mehmet Paşa'nın Dimetokalı 
cılduğundan bahsedilir : Bunun esaleten tayinine kadar 16 gün süren Kaymakamlığı 
müddetince Sadaret makamı münhal kalmıştır. - Seyyid'-Mehmet Paşa Sadaret_ 
rı.akamma ilaveten Serdar-ı-Ekrem sıfatiyle ordu başındayken azledilmiştir). 

146) Muhsin-zade AbıluUQh Paş~- MiUiyeti: Atap (?); tayini: 1737 
=1150 senesi 6 Ağust.os :..._ 8 Rebi'ill-ahir Pazartesi günü; a:zli: 1737 = 
1150 senesi 19 Iianunuevvel 26 Şa'ban Perşıenbe günü; sadiret müd
dreti : 4 ay, 14 gün. 

( Bender Ser_askerliği.nden Sadr _ı·a'zani olan Muhsin_zade Abdullah Paşa'nın Ha
lepli olduğu rivayet edilir: Bu ailenin Mu.sullu olduğu hakkında da bir rivayet var
dır: Fakat Türk yahut Arap olduğu hakkında vazılı bir kayd'e tesadüf edilememiş
tir. - O sırada selefi Seyyid-Mehınet paşa orduda bulunduğu için Mühr_i-Hüma_ 
yun kendisinden istirdad edilmek suretiyle aziedilmiş ve sadarete tayini onun azil 
gününe müsadif sayılan Abdullah Paşa'ya da ertesi güne tesadüf ed'en 7 Ağustos= 9 · 
Rebi-üLahir Salı günü isal edilmiştir. Muhsin_zade'nin Sadr-ı.a'zam ve Serd'ar-ı-Ek

rem sıfatiyle ordu başına gelişi de 19 Ağustos - 21 Rebı'ül-ahir Pazar gününe ınü
sa.diftir. - Abdullah Paşa, aşağıda 164 ve 170 numaralarda göreceğimiz Muhsin_za
de Mehpı.et Paşa'nın babasıdır; aziinde Selanik valiliğine gönderilmiştir). 

147) Y.eğen-M,ebmet Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1737=1150 se
nesi 19 Iianunuevvel = 26 Şa'ban Perşeinbe günü; azli: 1739 = 1151 s~e
nesi 22 Ma:rt = ll Zülhlcee Pazar günü; sa'daret müddeti: 1 sene,, 3 ay, 
4 gün. 

(Eski Baş_defterd'arlardan Alaiyyeli K el. Yusuf Efendi'nin kızkardeşinin oğlu olduğu 
için «Yeğen» lakabiyle anılan Mehmet Paşa Antalyalıdır: Istanbullu olduğu hakkı,n
da da bir rivayet, varsa da doğru değildir; Rikab_ı.Hümayun Kaymakamlığından 

Sadr+a'zam olmuştur. - Yeğen_Mehmet Paşa'nın azli Subhi tarihinde Zülhicce ayı
nın «On ikinci ve !d_i Adha'nın üçüncü Ahad günü»ne müsadif gösterilirse de «A
had=Pazar'>> günü o sene ZülMcce•sinin 12 sine değil, ll ine tesadüf ettiği için, 
Rü'yet-i-hilillden ınütevellid olması lazımgelen bu bir günlük fark burada tashih 
edilmiştir). 
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148) Hacı-İvaz ]}lehmet Paşa - 1\'Iilliyeti: Arnavut; tayini: 1730 = 
1151 senesi 22 Mart = ll Zilllucce Pa7a,r giinü; azli: 1740 = 1153 senesi 
23 Haziran= 28 Rebi5ill-evvel Perşe:nbe günü; saı:Hh"et müddeti: 1 sene, 
3 ay, 2 gün. 

Sadr_ı-a'zam olmuştur. Kendisi Serd8x-ı-Ekı-em nıe·ınur oL 
v.ezir Ahmed tayin ediimiştir. - Güreü ol-

duğ·u haklnnda da bir rivayet bulunan !vaz Ivlehm.et Paşa sad'arett!n 
ten sonra Cidde valiliğ·ine gönderHmiştir. üçüncü Mustafa devrinde Sadr·ı.a'zam olan 
oğlu Halil Paşa için aşağıda 168 nurnaraya bakınız. - Hacı-1vaz Paşa'nın ölümünden 
bir sene sonra cesedinin çürümemiş olduğ·u görüldüğü için hall-c arasmda «13Jvliya» 
M.kabiyle de anılmıştır). 

149) Nişancı Hacı-Ahmed Paşa -1\liUiyeti: Türk; tayini: 1740=1153 
·senesi 23 Haziran= 28 Rebi'ill~evvel Pe:rşenbe günü; azli: 1742 = 1155 
senesi 21 Nisan == 15 Safer Cumartesi günü; sailitret müddeti: 1 sene, 9 
ay, 28 gün. 

(Nişancılıktan Sadr_ı-a'zam olan Hacı~Ahm.ed Paşa Foça'da doğmuş olmakla bera. 
ber, aile ocağı itibariyle Antalyalıdır; «Şehla» ve «Kör» lakaplarıyla da anılır. Az· 
linden sonra muhtelif valiliklerde bulunmuştur). 

150) Hekimoğlu-Ali Paşa - 1\Ulliyeti: İtalyan; tayini: 1742 = 1155 
· senesi 21 Nisıan = 15 Saf er Cumariesi günü; !azli: == 1743 = 1156 senesi 
23 Ezy-lül = 4 Şa'ban! PaZlarlesi günü; sadarıet müdd;eti: 1 sene, 5 a.y, 2 
gün; «İkinci sadareti». 

{Bu sefer Anadolu Beylerbeyliğinden Sadr·La'zam olan Hekimoğlu-Ali Paşa'nın :dk 
~adareti için yukarda 143 ve 3 cü sadareti için de aşağıda 156 numaralara bakınız. -
Bu ikinci sadareti selefinin azlinden beş gün evvel takarrür edip kendisine gizlice ha
ber. gönderilmiş, Istanbul'a gelinceye kadar Kapdan-Lderya Mustafa Paşa Sadaret
Kaymakamlığına tayin edilmiş ve kendisi de o senenin 26 Nisan = 20 Safer perşenbe 
günü gelip vazifesine başlamıştır. - Hekimoğlu'nun bu ikinci sadareünden azli için 
<::1 Şa•ban = 20 Eylül Cuma» tarihi .de rivayet edilir). 

151) Seyyid-Hasaın Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1743 = 1156 se

nesi 23 Eylül= 4 Şa'ba;n Pamrtesi günü; azli: 1746 = 1159 senesi 9 Ağus
tos = 21 Receb Salı günü; ~adaret miiddeti: 2 sene, 10 ay, 16 gün. 

(Yeniçeri _ ağalığından Sadr-ı-a'zam olan Seyyid~Hasan Paşa Şarki-Karahtsarlıdır; 
V.ınmi olmakla beraber doğru ve temiz yürekli bir adam olduğu rivayet edilir. -
izz1 tarihinde azli Receb ayının «Yirmi ikinci Selase günü» ne müsadif gösterHirse 
de «Selase - Salı» günü o sene Recebinin 22 sine değil, 21 ine müsadiftir. Azlinden 
sonra muhtelif valiliklerde bulunmuştur). 
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152) Tiryaki Hacı-1\lehJ.net Paşa- MiUiyeti: (?); tayini: 1746=1159 

9 Ağustos= 21 Receb Salı günü; azli: 1747 = 1160 senesi 24 Ağus-
17 Şa'banPe:rşenbe gilnü; sadaret müddeti: 1 sene, 16 gün. 

SadtreLKethuda1ığından Sadr-ı-a'zam olan Tiryaki-Mehmet Paşa Istanbul'da doğ. 

da bir yeniçerinin oğlu olduğ·u için milliyeti belli değ·iıpir. - Tayin tarihin
bl:::· günlük ihtilaf iç:in yukanki fıkraya bakınız. - Selefi gibi bu da azlinden 

1 

sonra mul;ıtelif valilil-::lerde bulunm. uştur). 

) Boynu-iğ:d Seyyid~Abd.u.llah Paşa - MiUiyeti: ( ?) ; tayi-
n]: 1747 == 1160 senesi 24 Ağustos = 17 Şa'ban Pe:rşenbe günü; azli: 

1750 = 1163 senesi 3 Ka:m.ınusaui = 24 ffluharrem Cumartesi günü; sadii
ret müddeti: 2 sene, 4 ay, 10 gün. 

{Aydın muhassıllığından Vezir_i.a'zam olan Seyyid-Abdullah Paşa Kerküklüdür ve 
nıuhtelif v·aliliklerde bulunmuş olan vüzeradan «Firari» ve «Kesfcb> lakaplarıyla ma
:::uf Kerküklü Seyyid_Hasan Paşa'nın oğludur. - İzzi tarihinde azU 1163 senesi 
<<Muharrern_ül-Haramınm yirm} üçüncü Sebt» gününe müsadif gösterilirse de «Sebt= 
Cumartesi>) günü o sene Muharreminin 23 üne değil, 24 üne müsadiftir. Seyyid
Abdullah Paşa azlinden sonra muhtelif valiliklerde bulunmuştur). 

154)Devatdar-Mehmıet Emin Pa§(a- Milliyeti: (?); tayini: 1750 
1163 senesi 3 Kanunusanİ = 24 Muharrem Cumartesi günü; azli: 1752 = 
1165 senesi 1 Temınuz = 18 Şa'ban Cumartesi günü; s adaret ınüddeti: 2 
sene, 5 ay, 29 gün. 

(Sadaret-Kethudalığından Sadr_ı-a'zam olan Mehmet Emin Paşa'ya <<Devatdar» de
ı.ıiimesi evvelce Damad·tbrahim Paşa'nın Divitdarlığında bulunmuş olmasındandır. 

Mehmet Emin paşa, Tersane'den yetiştikten sonra muhtelif valiliklerde bulunmuş 
olan vüzeradan Aşçı_zade Mehmet Paşa'nın oğludur. - Vak'anüvis l'zzi azil tarihini 
._::Şehr-i-Şa•ban-ül.Muazzamın on dokuzuncu mubarek yevm-i Sebtde» gösterirse de, 
<<:Se bt = Cumartesi» günü o sene Şa'bamnın 19 una değil, 18 ine müsadiftir. - De
vatdar Mehmet Emin Paşa ilkönce Girid'e sürülmüş ve ondan bir müddet sonra va-
1Hikle gittiği Mısır'da ölın üştür). 

BiRiNCi MAHMUD VE üÇüNCü OSMAN DEViRLERi: 

155) Köse-Bahir Mustafa Paşa- Milliyeti: Türk (?); tayini! 1752= 

1165 senesi 1 Temmuz=18 Şa'ban Cumartesi günü; azli: 1755=1168 se
nesi 15 Şubat =3 Cuımada,-1-fila Cwn~:rtesi günü; sadaret müddleti: 2 sene, 

1 ay, 14 gün; «İlk sada:r.eti». 

(Baş.Emir.ahurluktrın :~irdenbire Vezir-i-a'zam olan Bahir Mustafa Paşa Çorlulu
dm ve muhtelif valiliklerde bulunmus vüzeradan Sofu-Abdurrahman Pasa•nın oğlu_ 

> ' • 

dur. Vasıf tarihinde azli «Cümada.l-ulanın dördüncü Cumartesi günü» ne müsadif 
f.Cisterilirse de Cu::nartesi günü o ayın 4 üne değ·il, 3 üne müsadifUr. - Köse-Mustafa 
:ı:·aşa'nın bundan sonraki sactaretleri için aşağıda 160 ıre 163 numaralara bakınız). 
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üÇüNCü OSMAN DEVRi: 

156) Hekimoğlu-Ali Paşa- Milliy;eti: İtalyan; tayini 1755 = 1168 
st=ınesi 15 Şubat = 3 Cumada-I-fila Cumartesi günü; azli: 1755 == 1168 
senesi 18 Mayıs == 6 Şa'han Pazar günü; sada:ret müddeti: 3 ay, 1 gün; 
«Ucüncü sadareti» . 

.> 

(İkinci sadaıl'ltinde olduğu gibi bu sefer de Anadolu beylerbeyliğinden Sadr_ı-a'zam 
olan Hekim_oğlu·Ali Paşa'nın bundan evelki· iki sactareti için yukarda 143 ve 150 
rıuınaralara bakınız. üç sactaretinin mecmu(ı 5 sene, 4 gün tutmaktadır. Bu 
seferki tayininde Trabzon'da bulunan Ali Paşa Istanbul'a gelinceye kadar Yeniçeri
ağası Mustafa Ağa Sadaret-Kaymakamı olmuş ve Sadr-ı-a'zam da tayininden 40 gün· 
sonra 27 Mart 13 Cumada_l·ahire perşenbe günü payıtahta vasıl olmuştur. -
Vasıf tarihinde Hekimoğlu'nun azli «Şa'ban_ül-Muazzamın yedinci Ahad günü»ne 
müsadif gösterilirse de, «Ahad =:::: Pazar» günü o ayın 7 sine değil, 6 sına müsadif~ 
tir. Ali Paşa bu aziinde bir gece Kız-kulesine habsedildikten sonra Magosa kalesine 
sürül}nüştür; ölümü son vazi·fesi olan Anadolu valiliğindedir). 

157) Naili AbduUah Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1755 = 1168 se
nesi 18 Mayıs= 6 Şa'ban Pazar günü; azli: 1755 == 1168 senesi 24: Ağus-
tos = 16 Zülka'de Pazar gilnü; sada:ret ınüddeti: 3 ay, 7 gün. 

(Baş-defterdarlıktan Vezir·La'zanı. olan Nam Abdullah Paşa Istanbul'da Davud
paşalı_Hacı-Halil Ağa'nın oğludur; ilim ve fazlıyla maruftur. Azlinden sonra muh
telif valiliklerde bulunmuş ve son vazifesi olan Cidde valiliğinde ölmüştür : Mezarı 
ME>kke'dedir). 

158) Bıy)lkb-Ali Paşa - Milliy~ti: Türk (?) ; t~yini : 1755 :: 1168 
senesi 24 Ağustos = 16 Zülk~'de Pazar günü; id.amıı: 1755 = 1169 seinesi 
25 Te;Şrinievvel = 19 Muharıre:m Cuıınn,rtesi günıü; sadar-et müd·dıet.i: 2 ay~ 
2 gün. 

tistanbul'un fakir ailelerinden birine mensub olan Aii Paşa'ya <<Bıyıklı>> denilmesi 
vezir oluncaya kadar sakal bırakmamış olmasındandır : Hatta üçüncü Osman•ııı 
bu Ali Paşa'yı 156 ımmarada gördüğümüz Hekimoğlu-Ali P~şa aziedildiği zaman 
f:adarete getirmek istediği halde sakalı çıkmcaya kadar vezaret payesiyle Nisan_ 

1 ' 

cılığa. tayin ettiği ve Hekimoğlu'yla bunun arasındaki< Nam Abdullah Paşa'nın da 
bir sakal bitme müddetince sactarete getirildiği için «Sadr_ı- sadarette hülle oldu! 
ciye alay ettiği rivayet edilir! Bununla beraber Bıyıklı-Ali paşa sactaretinden evvelki 
Yazifesind'en dolayı «NişancıJTev-kib> lakabiyle de anılır. - tdamı rüşvet ve yalan
cılık iftiralarına uğramasındandır : Hatta padişahın idam hükmü yerine getirildik_ 
ten iki saat sonra pişman olduğu bile rivayet edilir). 

159) Yil"}lui-sekiz-zade Mehmet Sıaid Paşa - Milliyeti: Gür cü; tayini: 
1755 == 1169 s:enesi 25 Teşri:nievvel = 191\iuhaJ~rem Cumartesi günü; azli: 
1756 = 1169 senesi 1 Nisan= 1 Rec.eh Per~nbe günü; sadarıert nıüddeth 
5 ay, 7 gün. 

(Sadaret-Kethudalığından Sadr _ı-a'zam olan Mehmet Said Paşa, Paris sefaretnam e-
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siyle meşhur Yirmi-sekiz-Çelebi Mehmed Efendi'nin oğludur, . Asıl ismi «Mehmet 
Faizi>> ve lakabı da «Süleyman.Ağ·a-zade» şeklinde olan YirmLsekiz·Çelebi, Sanısuncu. 
bı:ışı Gürcü-Süleyman Ağa'nın oğ·ludur; :I'viehmet Said Paşa, babasının üçüncü Ahıned 
devrinde ve 1720=1132 tadhindeki Fransa seyahatine Divan-efendiliği ile iştirak 

etnıiş ve daha sonra kendisi de muhtelif elçiliklede büyük me'muriyetlerde buluna
rak çok iyi yetişiniş alim ve fazıl bir devleLadamıdır; tıbba ait Türkçe «Feraid.ül· 
nıüfredat» isminde bir eseriyle bazı Farsi eserleri vardır; meşhur İbrahim_Mütefer
rjka'yı himaye ve iltizam ederek onunla beraber Ti)rkiye'de ilk matbaayı kurmuş 
o"duğu için bizde matbaacılığın müessisi sayılır. «1\tiizac-ı zamanede olan telev
vüne» uymadığ·ı için aziedilmiş olduğundan balısedHen bu 'kıymetli Vezir·i-a'zam 
i"•könce :tstanköy adasına nefyedilmişse de, ondan sonra muhtelif valiliklerde bulun_ 
muş ve nihayet 1761 - 1175 senesi Rebi'üLevvel TeşrinievYel ayında Maraş valisi 
üren orada ölmüştür). 

160) Köse~Bahir Mustafa Paşa- Milliyeti: Türk (?); tayini: 1756 = 
1169 senesi 1 Nisan= 1 Receb P~erşenbe günü; a:zli: 1757 = 1170 sene~i 

11 Kaııunusani = 19 Rebi'ül-ahir Salı günü; sadar<et ınüddıeti: 9 ay, 10 
gün, «İkinci sadareti». 

{Mora muhassıslığından Sadr_ı-a'zam olan Bahir Paşa Istanbul'a gelinceye kadar 
Yeniçeri-Ağası İbrahim Ağa Sadaret.Kaymakamı olmuş ve yeni Sadr-La'zam da 
tayin tarihi olan 1756 - 1169 senesi 3 Mayıs = 3 Şa'ban Pazartesi .günü payıtahta 
gelip vazifesine başlamıştır.- Bahir Paşa'nın bu ikinci . sadaretinden azıt Vasıf ta
rihinde «Rebi'ül-ahirin yirminci Selase günü» ne müsad'if gösterilirse de, «Selase = 
Salı» günü o ayın 20 s~ne değil, 19 una ınüsadiftir. Bahir Mustafa Paşa'nın bundan 
eYvelki ilk sadareti jçin yukarda 155- ve bundan sonraki üçüncü ve sonuncu s adareti 
için de aşağıda 163 numaraıara bakınız). 

üÇüNCü OSMAN VE üÇüNCü MUSTAFA DEViRLERİ: 

161) Koca-Ragıb Meilımet Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1757 1170 

st-nesi 11 Kanunusani=l9 Rebi'ül-ahir Salı günü; ölümü: 1763=1176 se
nesi 7/8 Nisan= 23/24 Ramazan Perşenbe/Culllai gecesi, Ezani saat 9 

Zevıall 3,35; $ada~eıt müddeti: 6 sıen~, 2 ay, 28 gün. 

(Haleb valiliğinden Sadr_ı_a'zam olan Koca·Ragıb paşa Istanbulludur ve Defterhane 
lı·atiplerinden Mehmet Şevk~ Efendi'nin oğludur; 1110=1698-169'9 tarihinde dünyaya 
gelmiş olduğuna göre 58 - 59 yaşlarmda Vezir-i-a•zam olınuş demektir. Divan 
€debiyatımızm en mühim şahsiyyetlerinden olan Ragıb Paşa tıpkı Ruhi ve Nabi gibi 
fıkir ve felsefeyi şiir haline geti·rmiş ve bir çok mısraları darbımesel haline gelmiş 
çok büyük ve kudretli bir şairdir. t'dari ve siyası şahsiyyeti de edebı kıymeti kadar 
yüksektir. üçüncü Ahmed'in kızlarından Saliha-Sultan'la evlenmiş olan Koca
Ragıb Paşa üçüncü Mustafa'nın eni·şteısi ve Saliha-Sultan'ın da üçüncü kocasıdır. -
Kendisi Haleb'den Istanbul'a gelinceye kadar Kapucular·Kethudası Hacı_Ali Ağa 

vezaret payesiyle Sadar.eLKaymakamlığma tayin edilmiş ve Ragıb Paşa da 20 Mart 
= 28 Cumada-1-ahire Pazar günü Istanbul'a gelmiştir. - Koca-Ragıb Paşa'nın me
zarı Istanbul'da Koska•da yaptırdığı küti\,phanenin balıçesindedir). 
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üÇüNCü MUSTAFA DEVRi: 

162) Tevki!-Hanı:ıe !'Iaıuid - Th'Iilliyeti: ; tayin.i: 1 
1176 senesi 8 Nisan = 24 Ranıazaıı Cuma günü; azli: 1763 = 1177 senesi 
ı Teşrinisaui = 24Rebiiil-3Jıir Salı günü; sadaret müddeti: 6 ay, 23 gUn. 

(Koca_Ragıb Paşa'nın hastalığı zan:ı.anında tayin edilmiş olduğ·u Sadaret-Kayrna_ 
J:ramlığından ~ezir-i-a'zam olan Tevkii/Nişancı-Hamze Hamid Paşa bazı menbalarda 
«Şehr1», yani Istanbullu gösterilirse de, Kayseri vilayetindeki DevelLKarahisar'dan_ 
dı:r. İcraatında mütereddid denilecek kadar ihtiyatkar olmakla tenkid edilir. 
Azlinden itibaren muhtelif valiliklerde bulunmuş ve Mekke'd'e vefat etmiştir). 

163) Köse-Bahir 1\:Iustafa Paşa - MiHiyeti: Türk ( ? ) ; tayhri: 
= 1177 senesi 1 Teşl'inisani = 24 Rebi'ül-ahi:r Salı günü; azli: 1765 = 1178 
senesi 281\:Iart = 5 Şe\1-val Perşenhe günü; sadiret miid.deti: 1 seııe9 4 ay, 
27 gün, «Üçüıicü sadareti». 

(Bahir Mustafa Paşa'nın bundan evvelki sadaretleri için yu}ı::arda 155 ve 160 numara_ 
lara bakınız : Bu son sadaretinden azli üzerine Midilli'ye nefyedildikten bir ay sonra 
bir takım seyyHUından dolayı idam edilen Bahir Mustafa Paşa'nın üç sadareti cem'_ 
an 4 sene, 9 ay, 21gün tutmaktadır. Vasıf tarihiyle onu me'haz ittihaz eden mu
ı.:ıhhar menbalarda Köse Paşa'nın üçüncü ve sonuncu sadaretinden azli «7 Şevval:=::: 

20 Marh tarihine müsad'if gösterilirse de, Vasıf'ın metninde bir zühul olduğu için bu' 
rj·vayet doğru değildir: Çünkü matbu metinde «Şevv'alin yedinci Hamıs günü»nden 
bahsedilmektedir; halbuki o sene ŞevviU ayının yedinci günü «Hamis = Perşenbe» 
değil, Cumartesi'dir: Her halde gün isminden anlaşıldığ·ma göre «Beşinci» yerine 
yanlışlıkla «Yedinci» yazılmış olması Hızııngelir). 

164) Muhsin~zade Mehmet Pa§ia- Milliyeti: Arap (?);tayini: 1765 
=1178 senesi 28 Mart== 5 Şevval Perşenbe günü; azli: 1768=1182 senesi 
7 Ağustos == 23 Rebi'ül-evvel Pazar günü; sadaret müddeti: 3 sene, 4 ay, 
10 gün; «İlk sadareti» .. 

(Rumeli beylerbeyliğinden Sadr-ı-a'zam olan Muhsin_zade Mehmet Paşa, yukarda 146 
nurnarada gördüğümüz Muhsin-zade Abdullah Paşa'nın oğludur : Milliyeti için de G 

fıkraya bakınız. Mehmet Paşa üçünci!. Ahmed'in kızlarından Esrna-Sultan'la ev_ 
lE'rı.miş olduğu için, üçüncü Mustafa'nın eniştelerindendir. Yeni Sadr-La'zam 
Istanbul'a gelinceye kadar Sadaret-Kaymakamlığına Damad-Mehmet Paşa tayin 
edilmiş ve kendisi de ayni senenin 29 Nisan == 8 Zülka•de pazartesi günü payıtahta 
gelmiştir. - Muhsin-zade Mehmet Paşa'nın ikinci sadareti için aşağıda 170 numara_ 
ya bakınız) . 

165) Silitlıdar-Haınze Mahlr Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1768 = 
1182 senesi 7 Ağustos= 23 Rebi'ül-evvel == Pazar günü; 3Zli: 1768=1182 
senesi 20 Teşrinievvel = 8 Cınnadal-ahire Peı·şenb~ gü.nü; sa~daret ınüdG 

deti: 2 ay, 14 gün. 

(Anadolu beylerbeyliğinden Sadr·ı_a'zam olan Silahd'ar-Hamze Paşa Develi-Kara
hisar eşrafından Mehmed Ağa'nın oğludur : 1140 = 1727 _ 1728 tarihinde dünyaya 
gelmiş olduğuna göre 40 ~ 41 yaşlarında Vezk-i-a'zam olmuş demektir .- Ken-
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disi Kütahya'dan Istanbul'a gelinceye kadar Nişancı J'v1:ehmet Emin Paşa Sadaret_ 
Kaymakamhğ·ında bulunmuş ve yeni Sadr·La'zam da 22 Eylül = 10 Cumada-l-ula 
Perşenbe günü payıtahta gelip başlamıştır : Fakt:it pek az sonra azledilnıiş ol
duğu için, Istanbul'a muvasalat tarihinden itibaren ancak 28 gün fi'len sadarette 
bulunmuş demektir. Hamze Paşa , sadaretten aziinde Hanya valiliğine gönderil. 
miştir). 

166) Yağlıkçı-zade Nişa.ncı/Tevkii Hacı-M~hmet Emin Paşa - :M.ilM 
liyeti: Türk; tayini: 1768 = 1182 senesi 20 Teşrinievvel = 8 Cumada·l
}thire Perşenbe giiuü; azli: 1769=1183 senesi 12 Ağustos=9 Rebi'ill-ahir 
(Juına:rt.esi günü; sa.daret müddeti: 9 ay, 23 gün. 

(Tevkiilik Nişancılık makamından Sadr_ı-a•zam olan Mehmet Emin Paşa evvelce 
sefaretle Hindistan.'a gitmiş olan Yağlıkçı esnafından Hacı-Yusuf Ağa'nın oğ1t.ı_ 

dur; kendisi de babasıyla beraber Hind'e gidip geldikten sonra devlet hizmetine 
girmiş ve bir çok mühim mevkilerde ·bulunmuştur. - Emin Paşa üçüncü Mustafa'nın 
ıuzlarından Şah-Sultan'la evlenmiş ve zayıf bir riv·ayete göre de nişanlanmışsa da 
e-r·Ienememiştir : «Damad» lakabiyle anılması işte bund'andır. - 1136 = ı 723 - 1724 
tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 44 - 45 yaşlarında Sadr-ı_a'zam olmuş de. 
mektir. Sadaret makamına ilaveten Ruslara karşı Serdar~ı-Ekremlikle de sefere 
gitmişse de muvaffakıyyet gösteremediği i·leri sürülerek ordu başında aziedildikten 
sonra Dimetoka menfasına giderken Edirne'de idam ed'ilmiştil'). 

167) Moldovani/Moldovancı-Ali Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1769 
= 1183 senesi 12 Ağustos = 9 Rebi'ül-ahir Cumartesi günü; azli: 1769 = 
lJ83 senesi 12 ·Kanunuevel = 13 Şa'ban Salı günü, sadaret müddeti: 4 
ay, 1 gün. 

(Hotin Ser-askerliğinden Sadr _ı_a•zam olan Ali paşa'ya Mühr-i-Hümayon'un isan· 
17 Ağustos 14 Rebi'ül·ahir Perşenbe gününe müsadiftir. - Ali Paşa Kastamonu'
nun Sorkun köyündendir : Bazı Garp menbalarmda «MoldoviinijModovancı» laka
bından dolayı Ali Paşa Moldovalı = Boğdanlı gibi gösterilmişse de. bu lakap evvelce 
Bostancılıkla Modavya'da eşkıya tenkil ederken alınış old'uğu esirler içindeki fahi
seleri Bursa'ya sevkederken kendi muvafakatlarıyla cariye şeklinde sattırmıs, oL 
masından dolayı verilmiştir. - Şecaatiyle marlif olan Ali Paşa Sadaret makamından 
azlinden sonra Çanakkale.boğazı muhafızlığında bulunmuştur). 

168) İvaz~zade Halil Paşa -1\lilliyeti: Arnavut; tayini: 1769 = 1183 
senesi 12 Kanunuevvel = 13 Şa'ban Salı günü; azli: 1770 = 1184 senesi 
25 Teşrinievvel=5 Receb Pe:rşenbe günü; sadaret müddeti: 10 ay, 14 gün. 

(Rumeli beylerbeyliğinden Sadr-ı.a'zam olan Halil Paşa yukarda 148 nurnarada 
gördüğümüz Hacı·tvaz Mehmet Paşa'nın oğludur: Bunların milliyetini Gürcü gös. 
teren zayıf bir rivayet de vardır. - Serdar_ı_Ekrem sıfatiyle ordu başında bulunduğu 
sn-ada aziedilen İvaz-zade Halil paşa sonraları muhtelif valiliklerle lmmandanlıldarda 
bulunmuştur). 
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169) Silahdar-Mehmet Paşa - IVHHiyeti: Türk (?); tayini: 1770 ::: 
1184 senesi 25 Teşrinievvel = 5 Receh Perşenbe günü; azli: 1771 = 1185 
senesi ll Kanunuevvel = 4 Ralınazan Çarşanba günü; sadiret müddeti: 1 
sene, 1 ay, 17 gün .. 

(Bosna valiliğinden Sadr~ı-a'zam olan Silahdar_Mehmet Paşa Istanbullu'dur ve 
Cihangirli Ahmed-Kapdan'ın oğludur. Sad'aretle Serdar-LEkremliğe tayini üzerine 
13 Kanunu~vvel - 6 Ramazan Cuma günü Babadağı'ndaki ordu başına gelmiş ol
duğu için bazı menbalarda işte bu son tarihte tayin edilmiş gibi gösterilir : Bu iki 
tarih arasında vezir HacLAhmed Paşa Serdar-ı-Ekrem kaymakamlığına me'mur oL 
rmştur. - üçüncü Ahmed'in kızlarından Ayşe-Sultan'la evlendiği için Damad olan 
Sih1hdar-Mehmet Paşa azlinden sonra muhtelif valiliklerde bulunmuştur). 

üÇüNCü lVIUSTAFA VE BİRİNCİ ABDüLHAMiD DEViRLERi: 

170) Muhsin-zade Mehmet Paşa - Milliyıeti: (A1rap "l); tayini: 
1771 = 1185 senesi ll Kanunuevvel = 4 Ramazan Çarşanba günü; ölü
mü: 1774 = 1188 senesi 4 Ağustos= 26 Oumada:-1-iUa Perşenbe günü;· 
sa.daret müddeti: 2 s:ene, 7 ay, 24 gün; «İkinci sıad&reti». 

(Muhsin~zade Mehmet Paşa'nın Hk sactareti için yukarda 164 nurnaraya bakınız. 
Mehmet Paşa Kaynarca muahed~sinin akdi üzerine Rus seterinden dönerken Ka_ 
rmova'da ölmüş ve cenazesi Edirne'ye nakledilip orada gömüldükten on gün sonra 
Istanbul'a getirilip Eyüb'e defnedilmiştir. - tki sactaretinin mecmuu 6 sene, 4 gün 
tutmaktadır). 

BtRtNC:t ABDüLHAMtD DEVRt : 

171) tzzet Mehmet Paş~- Milüyeti: Rum; tayini: 1774 = 1188 se
nesi 10 Ağustos == 2 Cumad!a-1-ahire Çarşanba günü; ruzli: 1775 = 1189 
·senesi 6 Temmuz= 7 Cumid;a-1-ula Perşenbe günü; sadiret müdd:eti: 10 
·;;y, 27 güu; «İlk sadareti». ·· 

(Sadaret~Kaymakamhğından Vezir·La•zam olan !zzet Mehmet Paşa yukarda 13 
numarayla gördüğümüz Rum-Mehmet Paşa ahfadından Hüseyn Bey'in oğludur 
ve Bolu vilayeti merkez kazasının Çarşanba nahiyesinde «Beylik» ismiyle bahsedi
len bir köyde doğmuştur : Doğum tarihi 1136 = 1723 - 1724 olduğuna göre Miladi 
takvim hisabiyle 50 _ 51 yaşlarında Sadr _ı·a'zam olmuş demektir. Cevdet tari
Nnde tzzet Mehmet Paşa'nın azli «Mah-ı-Cumada.l-ulanın sekizinci Hamis günü» ne 
müsadif gösterilirse de «Hamis = Perşenbe» günü o ayın sekizine değil, yedisine 
müsadiftir. ikinci sadareti için aşağıda 176 numaraya bakınız. 186 ve 205 nu
maralarda ayrii isimde iki Sadr_La'zam .daha vardır). 

172) Derviş Mehmet Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1775 = 1189 
senesi 6 Temmuz = 7 Cumada-I-fila Perşenhe günü; azli: 1777 = 1190 se
nesi 5 Kanunusanı = 25 Zillh:a.'de Pazar günü; sa.daret müdkleti: 1 sene, 
6 aye 

.{ Sadaret-Kethudalığmdan Sadr-ı-a'zam olan Derviş Mehmet Paşa Istanbul'un Hoş-
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ıradem mahallesinde dünyaya gelmiştir : Babasının ismi Yağlıkçı-Kadri< Ağa•dır; do_ 
O"um tarihi bir rivayete göre 1142 ~ 1729 _ 1730 ve ikinci bir rivayete göre de 
IJ:> 

1148 ==1735 . 1736 olduğuna göre, birinci rivayete nazaran 45 - 46 v-e i·kinci rivayete 
göre de 39-40yaşlarında Sadr-La'zam olmuş demektir). 

173) Darendeli Cebeci-zade Mehınet Paşaı- Milliyeti: Türk; tayini: 

1777 = 1190 senesi 5 Kanunusanİ == 25 Ziilka'de Pazar günü; azli: 1778 

::: 1192 senesi 1 Eylül == 8 Şa'ban Salı günü; sadiret müddeti: 1 sene,. 
5 gün. 

(Sadaret-Kethudalığından Sadr_ı-a'zam olan Cebeci-zade Mehnıet Paşa Darende'nin 
eski bir ailesine mensuptur; 16 gün Kethudalık ettikten sonra «26 Zülka'de 6 Ka_ 
1:unusani Pazartesi» günü sadarete geçtiği hakkında da bir rivayet· vardır. ~ Aziin
den sonra muhtelif valiliklerde bulunmuştur. Memleketinde bir çok hayratı vardır). 

174) Kalafat-Mehmet Paşa- Milliyeti: Bulgar; tayini: 1778 = 1192 
senesi, 1 Eylül == 8 Şa'ban Salı günü; azli: 1779 = 1193 senesi 21 Ağus
tos =8 Şa'ban Cumartesi günü; sadaret müddeti: 11ıa.y, 20 gün. 

(Yeniçeri-ağalığından Sadr-ı-a'zam olan KalafaLMehmet Paşa Sofya civarındaki 

Bulgar köylerinden birinde dünyaya gelmiş ve gençliğinde ihtida edip Istanbul'a 
gelerek devlet hizmetine girmiştir. Cahil ve hatta ümmi olduğu için devlet esrarınm 
nıuhafazasına muktedir olamadığı rivayet edilir. ~ Azlinden son~a bir aralık Bel 
grad muhafızlığında bulunmuştur). 

175) Kara-vezir/Kara-silahdar Seyyid Mehmet Paşa- Milliyeti: 
Türk; tayini: 1779 = 1193 senesi 21 Ağ;ustos == 8 Şa'ban Cumartesi günü; 

ölümü: ı 781 == 1195 senesi 19/20 Şubat = 24/25 Safer Paza.rtesi/Salı ge

cesi, Ezani saat 12,50 = Zevili 19/7; sadaret miiddeti: 1 sene, 6 ay. 

t Silahdar lıktan Sadr _ı-a'zam olan Seyyi.CLMehmet Paşa Niğde vilayetinin Arapsun 
kazası eşrafından Seyyid.Ali Ağa'nın oğludur: 1148 - 1735 - 1736 tarihinde dün
yaya gelmiş olduğuna göre 43 · 44 yaşlarında Vezir_i-a/zam olmuş demektir. Esmer 
henizli olduğu için Silahdarlığı zamanmda «Kara_Silahdar» ve sadareti devrinde de 
«Kara-vezir» lakaplarıyla anılmıştır; münevver, zeki ve doğru bir devlet-adamı ol
malda maruftur. - Memleketini i'mar edip köy şeklinden kaza haline getirmiş ve 
bir çok hayrat bırakmıştır). 

176) İzzet Mehmet Paşa - Milliyeti: Rum; tayini: ı 781 = 1195 se
n~i 20 Şubat= 25 SaferSalı günü; azli: 1782 == 1196 senesi 25 Ağustos 
= 16 Ramaza.n Pazar giinii; sadaret müddeti: 1 sene, 6 ay, 3 gün; 
«İkinci sadareti». · 

(Erzurum valiliğinden ikinci defa olarak Sadr-ı-a•zam olan !zzet-Mehmet Paşa'nın 
iık sactareti için yukarda ı 71 numaraya bakınız. - Bu seferki tayin tarihinden iti
bar.en 55 günde Istanbul'a gelmiş ve kendisi gelinceye kadar Kapdan_ı-derya Gazi
Hasan Paşa Sadaret-Kaymakamlığında bulunnıustur - İzzet lVIehmet Pasa'nın iki ' . , 
ı::;adaretinin mecmuu tam 2 sene, 5 ay tutmaktadır. Azlinden sonra bir müddet 

F'.: 5 
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Filibe'de ikamete me•mur olan izzet Paşa son vazifesi olan Belgrad vaUliğinde öL 
müştür. - Ayni isimdeki ikinci izzet Mehmet Paşa için aşağıda 186 ve 205 numara
lara bakınız). 

177') Ha.cı Yeğen-Mehmet Paşa- Milliyeti: Türk; tilşini: 1782=1196 
senesi 25 Ağustos = 16 Ramazan Pazar günü; azli: 1782 = 1197 senesi 31 
Kanunuevvel = 25 Muharııem Salı günu; sadiret müddeti: 4 aıy, 6 gün. 

'(Ruıneli beylerbeyliğinden Sadr_ı-a'zam olan Yeğen_Mehmet Pasa Alaiyyelidir ve - ' Bel gr ad Serdengeçti ağalarından Hacı-Yusuf Ağa'nın oğludur : Selefinin azlinden 
evvel kendisinin tayini takarrür ettiği için 10/11 Ağustos 1f2 Ramazan Cuınar
tesijPazar gecesi gizlice gönderilen bir Hatt.ı·Hümayun 17 Ağustos - 8 Ramazan 
Cumartesi günü Manastır'a varmış ve derhal yola çıkan Yeğen_Mehmet Paşa Is
tanbul'a geldiği gün Sadr_ı.a'zaın olmuştur. - Azlinden sonta Vidin muhafızlığ·ı ve 
Mısır valiliği gibi mühim mevki'lerde bulunmuştur}. 

178) Halil Hamid Paşa -- Milli~··eti: Türk; tayini: 1782 == 1197 senesi 
31 Kanunuevvel = 25 Muharreın Sal~ gün; azli: 1785 == 1199 senesi 31 
Mart = 20 Cmnada-1-illa Perşe11he günü; sadaret nıüddeti : 2 sene, 3 ay. 

(Sadaret-KethudaJığından Vezir-i·a'zaın olan Halil Hamid Paşa İspartalı Ali · oğ·_ 
lu Hacı-Mustafa Ağ·a•nın oğludur; aslen !ranlı yahut Gürcü olduğ·u hakkındaki riva_ 
yetler doğru değildir. Halil Hamid paşa çok münevver ve muktedir bir devlet-a(lamı
dır : Muhtelif sahalardaki ıslahatiyle ma:ruftur. 1149 1736 _ 1737 tarihinde ts
parta'da dünyaya g-elmiş olduğuna göre 45 · 46 yaşlannda Sadr_ı-a'zam olmuş de
mektir). 

179) Hazine~ar·Şahin Ali Paşa-Milliyeti: Gürcü; tayini: 1785=1199 
senesi 31 Mart · 20 Cu:nı8.da-1-illa Perşenbe günü; azli: 1786::::1200 senesi 
24 Kanunusam = 23 Rebi'ül-evvel Salı günü; sada;ret müddleti: 9 ay, 24 
gün. 

1 Hale b valiliğine ilaveten harz olduğu özü muhafızlığından Sadr·ı-a'zam olan Şahin 
Ali Paşa kölelikten yetişmiştir : Tayininden bir ay dokuz gün sonra 9 Mayıs = 29' 
Cumada_U\hire Pazartes~ günü Istanbul'a gelmiş ve kendisi ' gelinceye kadar Kap
dan-ı-derya GazLHasan Paşa Sadaret-Kaymakaınlığında bulunmuştur. - Şahin Ali 
Paşa okuyup yazma bilmediği için devlet esrarının ifşasına sebeb olmakla itharn edi:.. 
lir. - Aziinde Selanik valiliğine Haveten !smail ser-askerliğine tayin edilmiştir). 

BiRiNCi ABDüLHAMiD VE üÇüNCü SELiM DEV!RLERt: 

180) KClca=Yusuf Paşa- 1\lilliyeti: Gürcü; tayini: 1786 = 1200 se
ıı.eşi 24 Kanunusanİ = 23 Rebi'ül-evvel Salı günü; azli: 1789 = 1203 se
nesi 7 Haziran = 13 Ramauan Pazar günü; sadaret n1üddeti: 3 sene, 4 ay'" 
14 gün; «İlk sadarıeti». 

(Mora valiliğ·inden Sadr _ı-a'zam olan Koca-Yusuf Paşa da selefi gibi Gürcü kölelerin
C.endir ve aşağıda 182 nurnarada göreceğimiz GazLHasan Paşa'nın yetiştirınesidir. 

r::·ayininden bir ay sonra 24 Şubat 24 Rebi'üHihir Cuma günü IstanbuPa gelmiş ve· · 
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1.endisi gelinceye kadar Kapdan-ı-derya Gazi Hasan paşa Sadaret-Kaymakamlığ·ında 
rıuıunmuştur. - üçüncü Selim devrinde Serdar_ı_Ekrem sıfatiyle ordu be.şındayken 

aziedilip Vidin ser-asl>:erliğine tayin olunmuştur. ikinci so.d:lreti için aşağıda 184 

mımaraya bakınız). 

üÇüNCü SELiM DEVRi: 

181) ~Ieyyit/C(maze-Hasan Paşa. -l\'liHiyeti:· Çerkes; tayini: 1789 = 
1203 senesi 7 Ilaziran == 13 Raınazan Paza:r günü; azli: 1789 = 1204 se

nesi 3 Kanınınevvel == 15 Re bi$ iii-evvel Perşen be giiuü; sadaret n1üddeti : 

5 R"j', 26 gün. 

(Vidin ser-askerliğinden Sadr-ı-a'zam olan ve lakabiyle ce anılan Hasan 
Paşa kölelikten yetişmedir; «MeyyitjCenaze» lakabının takllması, selefinin ordu ba_ 
~mda azli üzerine Sad'r .. ı-a'zam ve Serdar -I-Ekrem sıfatlarıyla karargaha va~ıl olduğ·u 
gün hasta olduğu için Mühr-LHümayun'la Sadaret hil'atini yatakta almış olmasın· 
dandır. Azlinin sebebi muvaffakıyyetsizliğidir; bununla beraber halefi tarafından 

Rusçuk nıuhafı.zlığına tayin edilmiş ve ondan sonra bazı valiliklerde de bulunmuştur). 

182) Cezayirli/Palahıyık Gazi-Hasan Paşa - 1\liUiyeti: (?); tayini: 
1789 = 1204 senesi 3 Kanunuevvel = 15 Rebi'iil-evvel Perşıenbe günü; ölü
rnii: 1790 == 1204 §e nesi 29/30 Thfart = 13/14 Reoob Pazarlesi/Salı gecesi 
ZevaJi saat 20,13 = Ezani 2; ~mdaret ıniidd.eti: 3 ay, 28 gün. 

\İsmail ser-askerliğinden Sadr-ı-a'zam olan GazLHasan Paşa <~Cezayirlh ve <<Palabı
yık» lakaplanyla anılır: Uzun zaman Bahriyede çalışmış, Derya-Kapd'anlığına kadar 
çıkmış ve hatta Limni ada.sını Ruslardan istirdad ettiği için «Gazi» ünvamnı almu;ıtır: 
<<Kapdan_ı-deryiUar» cedvelinde 153 ve 155 numaralara bakınız. Bu kahraman 
ihtiyarın asıl ve menşei ihtilaflıdır : En kuvvetli rivayete göre Tekirdağı'nda tüccar_ 

· r:1an Hacı-Mehmet ve ikinci bir rivayete göre de Hacı-Osman isminde birinin kölesidir; 
daha zayıf bir rivayete göre de bu Hacı-Mehmet Gelibolu tüccarlarındandır; Garp men_ 
balarında da aslen tranlı, yahut Midillili veyahut Balkanlı olduğuna ait muhtelif ri

vayetiere tesadüf edilir; her halde milliyeti kar.anlıktır; «Cezayirlb> lakabı gençliğinde 
Cezayir ocağma intisab edip orada Tlemsan beyliğine kadar yükselmiş olmasından
c">:ır. Çok sert ve hatta «Hunriz» olduğu için, pek az süren sadareti bir tedhiş ida_ 
ı esini' andırımştır. ~ ölümü Şumnu'dadır ve orada kendi yaptırdığı Bektaşi tekkesine 
d.efnedilmiştir: öldüğü zaman seksenini geçmiş olduğu rivayet edilir. Yukarda· 180 
m1marada gördüğümüz Koca-Yusuf Paşa işte bu Gazi-Hasan Paşa•mn kölesi· ve ye_ 
t1şt1rmesidir). 

183) Çelebi-zaqe Şerif Hasan Paşa- Milliyeti: (?); tayini: 1790 = 
1204 senesi 16 Nisan= 1 Şa'baıı Cuma giinU; idamı: 1791 = 1205 senesi 
14/15 Şubat = 10/11 Cumad.a-1-ahire Pa~zartesi/Sah gecesi, Zevali saat 
21,4:0 = Ezani 4; sadaret müddeti: 9 ay, 25 gün. 

(RahoYa muhafızlığınd'an Sadr.ı·a'zam olan Çelebi-zade Şerif Hasan Paşa Rusçuk 
a'yam ÇelebLSüleyman Ağ·a•nın oğludur. ~ idamına sebeb, irtik~p ve irtişasiyle anar_ 
şi derecesini bulan idaresizliğidir: Gece yatağında yatarken Şumnu'da kurşunla vu-
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1 ularak idam edilrniştir. - Sadareti Serda.r-ı-Ekrenı sıfatiyle ordu başına muvasalat 
gününden itibar edilir. - Selefinin · ölümüyle bunun işe başlaması arasında Sadaret 

makamı 17 gün açık kalmıştır}. 

184) Koca-Yusuf Paşa- Milliyeti: Gürcü; tayini: 1791 = 1205 se
nesi 27 Şubat= 23 Cuınada-1-ahire Pazar güııü; azli: 1792 = 1206 senesi 
4 Mayıs :=-12 Ran1azanı Cuma günü; sadaret ınüddieti: 1 sene, 2 ay, 5 gün; 
«İkinci sa:dareti». 

(Bosna valiliğ-inden Sadr _ı-a'zan1 olan Koca Yusuf Paşa'nın ilk sadareti için yukarda 
180 ımınaraya bakınız: Bosna'ya gönderilen Mühr_LHümayan•un kendisine tevdi edil
diği günün tarihi malum olmadığı için, bu seferki sarlareti Şumnu'ya gelip ordu ba_. 
şında işe başladığı günden itibar edilir. ~Koca-Yusuf paşa sadaretten aziinde Trabzon 
.., aliliğiyle Anapa ser-askerliğine tayin edilmiştir. - İki sadaretinin mecmuu 4 sene, 
6 ay, 19 gün tutmaktadır). 

185) Damad-Melek Mehmet Paşa - Milliyeti: Boşnak; tayini: 1792 
= 1206 senesi 4 1\layıs = 12 Ramazan Cuına günü; azli: 1794 = 1209 se
nesi 19 Teş:rinievvel =24 Rebi'ül-evv·el Pazar gü.lıü; sada;ret müddeti: 2 
ı;;;ene, 5 ay, 16 gün. 

'Kandiya muhafızlığmdan Sadr-ı-a'zam olan Melek Mehmet paşa o zamanki ve-
7irlerin en kıdemlisi olduğu için «Şeyh-üLvüzera>> ünvaniyle anılır. Eski beylerbeyle
rinden Rodos mutasarrıfı Fmdıklılı Boşnak-Süleyman Paşa'nın oğludur: «Kapdan_L 
deryaJar» ecdvelinde 115 numaranın izahatma bakınız; Melel{ Mehmet Paşa 1132 = 
J719-1720 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 72-73 yaşlarında Sadr-ı_a'zam. 

olmuş demektir. «Damad» ünvanı üçüncü Ahmed'in kızların.dan Zeyneb Asmıe Sul
tan'ın ikinci lwcası olmasındandır : Bu sultamn ilk kocası Mustafa Paşa için «Kap_ 
dan-ı deryalar» ecdvelinde 144 nurnaraya bakınız. Sactarete tayini üzerine Istan
bul'a gelinceye kadar Barbaros sülalesinden Kapucular-kethudası iznikiLAli Paşa ve
zaret payesiyle SadareLKaymakamlığına tayin edilmiş ve Melek Mehmet Paşa da. o 
st>nenin 7 Haziran = 16 Şevval Perşenbe günü Istanbul'a gelip işe başlamıştır. Cev·
det tarihinde Mehmet Paşa'nın azli «Rebi'ül-evvelin yirmi beşinci pazar» gününe mü
sadif gösterilirse de, Pazar günü o ayın 25 ine değil, 24 üne müsadiftir. Kapdan
bkları için «Kapdan_ı-deryalar» cedvelinde 136, 148 ve 153 numaralara balnnız. 
Melek Mehmet Paşa azlinden ölümüne kadar Ortaköy'deki yalısında oturmuştur). 

186) lzzet Mehmet Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1794 = 1209 se
nesi 19 Teşrinievvel = 24: Rebi'ül-evvel Pazar günü; azli: 1798 = 1213 
senesi 30 Ağustos = 18 Rebi'ül-evvel P'arşenıbe günü; sadaret müddeti: 
3 !!ene, 10 a:y, 12 gün. 

(Anadolu beylerbeyliğinden Sadr_ı-a'zam olan izzet Mehmet Paşa Safran boluludur : 
Zülüflü-Bal tacılardan ibrahim-Ağ·a-za,de Ali Ağa'nın oğlu ve «Kapdan-Lderyalar» ced
velinde 141 numaradaki Hacı_Mustafa Paşa'nın yeğenidir; 161 num.aradaki Kapdan-L 
clarya Hacı-Salih Paşa da bunun yeğenidir. İzzet Mehmet Paşa 1156=1743 brihinde 
dünyaya gelmiş olduğuna göre. 51 yaşında Sadr-ı-a'zarn olmuş demektir. Bu rzzet 
Mehm.et paşa'yı yukarda 171 ve 176 numaralarda gördüğümüz adaşıyla karıştırma-
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malıdır: Hatta bazı menbalarda ona «İzzet Mehmet Paş~-ı evvel», buna «!zzet Ivieh_ 
rr,et Paşa_ı sanb> denir; bunlardan başka bir de aşağ·ıda 205 numaradaki «Topal-iz
zet Mehmet Paşa» vardır. Bu ikinci izzet Mehmet Paşa'nın azli, Bonaparte'ın lVIısır 
istiliisına karşı icab eden tedbirleri tamamiyie ittihaz edememiş olrnasındandır. Aziin
de Sakız'a nefyedilm.iştir). 

187) Kör-Yusuf Zıyaüddin Paşa - MilliJleti: Gür cü; tayini: 1"198 = 
1 

1213 senesi 30 Ağustos= 18 Rebi'ül-evvel Perşenbe giinü; isti'fa.sı: 1805== 
1220 senesi 24 Nisan = 24 Muhar.renı Çarşanbal günü; sadaret müddeti : 
6 seııe, 7 ay, 25 gün; «İlk sadareti». 

(Erzururn valiliğinden Sadr.ı-a'zam olan Yusuf Zıya Paşa eski Emirahurjimrahor 
Mustafa Paş~'nın köleliğ·inden yetişınedir : »Kör» H'ikabı «Za'f.ı basar;;,ıyla izah edi
li::; çok münevver ve muktedir bir devlet-adamı olnı.akla beraber Kandilli }.1amarn us_ 
ı.alanndan olan karısı Ayşe Hanım'ın hükmü altında kalxnış alnıakla rnaruftur. -
Kendisi Istanbul'a gelinceye kadar Kapucu-başı Derviş Abdullah Paşa vezaret paye
Lıyle Sadaret~Kaymakamlığına tayin edilmiş ve Yusuf Zıya Paşa da o senenin 25 
rinievvel = ış Cumada_Lula perşenbe günü gelip işe başlamıştır. Paşc'mn bu 
ilk sactaretiyle aşağıda 193 numarada göreceğimiz ikinci sactareti arasmda muhtelif 
valilikleri v-ardır). 

188) Bostanc:ı-başı Hafız-İsnıail Paşa- Milliyeti: (?);.tayini: 1805 
=1220 senesi 24 Nisan == 24 l\luharrem Çarşanba günü; azli: 1806=1221 
;s,enesi 14 Teşrinisani = 1 Receh Pazar günü; sadaret ınüd'deti: 1 sene, 6 
ay, 20 gün. 

{Derya-kapdanlığmdan Sadr-ı-a'zam olan Hafız.!srnail «Zer·nişanluj Altm_nL 
f;:::Xnlı>> denilen bir hasekinin oğlud'ur : Kapdanlığ·ı için «Kapdan_ı_deryiHar·;., ecdvelinde 
159 nurnaraya bakınız. Istanbul'da doğ·muşsa da milliyeti belli değ·Hdir; 
1758 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 4 7-48 yaşlarında Vezir -i-a'zam olmuş 
demektir. tsnıail Paşa azlinden sonra nefyedilmiş ve ondan sonra gönderilrniş olduğ·u 
Karaman Konya valiliğinde ölmüştür). 

üÇüNCü SEL!I\-1: VE DöRDüNCü M:USTAFA DEV!RLERi: 

189). Keçi-boynuzu Ağa-İbrahim Hilmi Paşa - Milliyeti.: Türk ( ?) ; 
tayini: 1806==1221 s.enesi 14 Teşrirusani = 1 Reeeb Pazar günü; azli: 
1807 = 1222 senesi 18 Haziran = ll Rebi'ül-ahir Perşen be günü; §adaret 
miiddeti: 7 ay, 4 gün. 

( Yeniçeri-ağalığından Sadr-ı_a•zam olduğu için «Ağa» ve çok cıhz olq'uğu de 
((!{eçLboynuzu» lakaplarıyla anılan İbrahim Hilmi Paşa üsküdarlı Çiçekçi-Mehmed 

isminde birinin oğludur. Sadaret makamma ilaveten Serdar.ı·Ekrem sıfatiyle 
orduda bulunduğu sırada zuhur eden üçüncü Selim vak'ası üzerine ordudaki Yeniçe_ 
ı Her de ısyan ettikleri Rusçuğ·'a kaçıp bir çiftliğe saiüanmış ve bu vaziyet Is
tanbul'a aziedilmiştir : Azli Dördüncü Mustafa devrine müsadif olduğu 

sactareti iki padişah devrine şamil demektir. - İbrahim Hilmi Paşa azlindeıı 

~onra nıuhtelif vali.liklerde bulunmuş ve nihayet İstaııköy muhafızlığında ölmüştür). 
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DöRDüNCü MUSTAFA DEviU~ 

190) Çelebi-Mustafa Paşa - 1\'lilliyeti: ( ?) ; tayini: 1807 = 1222 se
nesi 18 Hatziran == ll Rebi'ül-aJrl:r Perşenbe günü; azli: 1308 = 1223 
senesi 28 Teuınuız = 4 Cuınada-1-ahire Perşenbe giinü; sadaret ınüddeti: 
ı sene, ı ay, ıo gün. 

tAnadolu beylerbeyliğ'iyle Çanakkale-boğazı ser-askerlig-inden Sadr_ı-a'zam 
lebL.Mustafa Paşa Yeniçerilikten yetişme Yaş Kapu-Kethuclası Ahmed Ağa'mn 
dur: Kendisi de ocağın muhtelif makamlarında bulunmuştur. - J\Iustafa Ncclb Ef8ı1-
ci•nin «Sultan Selim_i Salis. asrı» vukuatma aid' eserinde Çelebi-Mustafa 'mn sa
darete daveti için adam gönderilmesi Rebi'ül-ahirin «Dokuzuncu Pazartesi)) gününe 
müsadif gösterilirse de hakiki takvimde «Pazartesi» günü o ayın 9 una değil, 8 ine. 
müsadiftir. - Aziinin sebebi Alemd~r vak1asıdır ve hatta Alemdar-Mustafa Paşa o 
gün erkenden Istanbul'a girip Bab_ı-Ali•ye gelerek Mühr-i-Hümayun'u zorla elinden 
almak suretiyle Dördüncü Mustafa'nın haberi olmadan sactaretine nihayet verip ken. 
di sini Çırpıcı-çayırı'ndaki ordusuna göndermiştir). 

iKiNCi MAHMUD DEVRi': 

ısı Alemdar-Mustafa Paşa- Milliyeti: Arnavut (?); tayini: 1808== 
1223 senesi 28 Temmuz = 4 Cnmadn-1-ahire Perşenbe günü; şehadeti: 
1808 = 1223 senesi ı5 Teşriııisani = 26 Raınazan Salı günü; sadaret müd-
d eti: 3 ay, ıs gün. · 

ı. Silistr.e valiliğinden Sadr-ı-a'zam olan Alemdar/Bayrakdar -Mustafa Paşa Rusçuk 
Yeniçerilerinden Hacı-Hasan isminde orta_halli bir adan1:ın oğluduı:; umumiyyetle 
«Rusçuklu» olduğundan bahsedilirse de Kalost Arapyan'ın rivayetine göre aslen Ho_ 
tinlidir; milliyeti kat'! surette malum olmamakla beraber Arnavud olduğu hakkında 
bir rivayet vardır. 1165 == 1751 - 1752 tarihinde dünyaya gelmiş olduğu tahmin 
edilmekte olduğuna göre Miladi takvim hisabiyle 56-57 yaşlarında Sadr-ı-a'zam ve 
gene o yaşta şehid olmuş demektir; bununla beraber, Arapyan'ın rivayetine göre 44 
yaşında şehid olmuştur. Asım, Şani-zade ve Cevdet tarihlerinde Bab_ı-Ali vak'asına 
tesadüf eden ölüm tarihi Ramazanın 27 nci «Salı» gününe müsadif gösterilir: Hakild 
takvimde Salı günü Ramazan ayının 26 s ma müsadi.f olduğu için, bu bir günlük far_ 
km «Rüyet-i-hilah den mütevellid olması lazımgelir; Garp men balarındaki rivayetler 
dr:: bunu te'yid etmektedir; burada hakiki takvim gününürı esas ittihaz edilmesi işte 
bundan dolayıdır. - Mustafa Paşa'nın «Alemdar» lakabı gençliğinde mensub olduğu 
lur k ·ikinci Orta'nın bayral:ı:dan olmasındandır). 

192) Memiş Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini: 1808 = 1223 senesi 
22 Teşrinisani = 3 ŞevvfU Salı günü; azli: 1809 == 1223 senesi 1 Iianu:nu
sani = 14 Zülka'de Pazar günü; sadaret müddeti: 1 ay, 9 gün. 

~Alemdar-Mustafa Paşa'nın şehadı?tiyle neticelenen Bab-LAll vak'ası üze:rinc: · 
vı.ış_başılıktan vezaret payesiyle Sadaret-Kaymakamlığına tayin edildikten bir hafta 
sonra Sadr-ı-a'zam olan M emiş Paşa yukarda 187 n umarada gördüğümüz Kör_ Yusuf 
zıya Paşa'nın yetiştirmelerindendir. Bu siUk şahsiyyetin öyle buhranlı bir devirde 
devlet idare edemiyeceğ-i pek çabuk anlaşılarak aziedilmiş ve Salnz'a nefyclunarak bir 
müddet sonra orada ölmüştür). 
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193) Kör-Yusuf Zıyaüddiıı Paşa- Milliyeti: Gürcü; tayini: 1809 :::::: 
ı Kanunusanİ = 14 Zülka'de Pazar günü; azli: 1811 == 1226 senesi 10 Ni
san:::: 16 Rebi'ül-evvel Çarşanha günü; sadarıet müdd~ti: 2 sene, 3 ay, 9 
gün; «İkinci sadareth>. 

1 Haleb valiliğinden Sadr-ı-a'zam olan Yusuf Zıya Paşa'nın ilk sasJ.areti için yukarda 
ı87 numaraya bakınız. - Zıya paşa Haleb'den Istanbul'a 1809=1224 senesi 23 Ni
s~n!. = 8 Rebi 1üLevvel Pazar günü gelmiş ve kendisi gelinceye kadar Çarhacı-Ali 
SacHiret-Kaymakamlığında bulunmuştur : Bu Çarhacı-Ali Paşa için «Kapdan-ı-der-

vaJar» cedvelind'e 165 numarava. bakınız. Yusuf Zıya Pasa ordu hasmdaylı::2n' 
V ""' ,_ ' 

1226 senesi 26 Mart - ı Rebi'üLevvel Salı günü aziine ve halefinin tayinine lmrar 
verilip adam gönderilmiş ve bu irade kendisine bizinı yulmrda esas ittihaz ettiğimjz 
tarihte tebliğ edilmiştir. Zıya Paşa'nın iki sadareti cem'an 8 sene, 11 ay, 4 gün 
tutmaktadır). 

194) Laz-Alımed Paşa - 1\'lilliyeti: Türk ( ?) ; tayi;ni: 1811 = 1226 
sc-nesi 10 Nisan= 16 Rebi'iil-evvel Çarşanba günü; azli: 1812 ~ 1227 se
nesi 5 Eylül == 27 Şa'ban Cunıartesi günü; sadiret ınüddeti: 1 sene, 4 ay, 
2ir gün. 

ı Baş.Emır.ahurluktan Sadr-ı.a'zam olan Ahmed Paşa evvelce 1brail niizırlığında 

bulunduğu için «Nazır~Ahıned AğaJPaşa» lakabiyle anılmış ve Trabzonlu olduğu için 
·("Laz-Ahmed paşa» diye şöhret bulmuştur: Her halde bu «Laz» lakabının Trabzonlu 
olmasından kinaye olmak ihtimali çok kuvv·etıidir : Bu çirkin ad'etin diger bir misali 
için «Kapdan-ı_deryalar cedvelinde 125 numaraya bakınız. - Ahmed Paşa azlinden 
sonra muhtelif valiliklerde bulunmuştur. Tayin tarihi için yukanki fıkraya bakınız). 

195) Hurşid Ahmed Paşa - Milliyeti: Gürcü; tayini: 1812 = 1227 
senesi 5 Eylül = 27 Şa'ban CtınlQrtesi günü; azli: 1815 :::::: 1230 senesi 
1 Nisan 20 Rebi~ül-ahir Cu·martesi giinii; sadaret müd·d!eti: 2 sene, 6 ay, 
27 gün. 

tSofya ser-askerliğinden Sadr-ı..a'zam olan Hurşid Paşa kölelikten· yetişmedir; aziin
den sonra muhtelif valiliklerde bulunmuştur. - Hurşid Paşa'nın azil tarihindeki ih
tilaf için aşağıki fıkraya bakınız). 

196) Melım·et Emin Rauf Paşa -1\'lilliy;eti: Türk; tayini: 1815=1230 
senesi 1 Nisan = 20 Rebi'ül-a.lıir Cumartesi giinü; azU: 1818 = 1233 se
u esi 5 Kanunusani == 26 Safer Pazartesi günü; sadaret müddeti 2 sene, 9 
ay, 4 gün; «İlk sadareti». 

(Şıkk-ı_Evvel defterdarlığından Sadr-ı.a'zam olan Mehmet Emin Rauf Paşa Istan. 
bulludur: Eski Dar·üs-saade ağ·ası katibi Hacı-tsmail EfendLzade Çavuş-ba~ı Said 
Mehmed Efendi'nin oğ·ludur. Rauf Paşa'nın beş sactareti vardır: Bundan sonra_ 
.ı:dler için aşağıda 207, 209, 211 ve 215 numaralara balnnız. Yukarıki fıkrada gör
düğ·ümüz Hurşid Ahmed Paşa'nın azliyle Rauf Paşa'nın tayini umumiyyetle 
d8 RebF'ül-.ahir - 30 Mart» tarihine müsadif gösterilir; o gün bir perşen_ 

te'ye müsaaiftir : Halbuki Hızır İlyas Efendi'nin Enderun tarihinde bu tebeddül 
Cumartesi'ye müsadif gösterilir ve o da hakiki takvimde Rebi'ül-ahirin 20 sine tesa
düf etmektedir; azH tarihi için aşağıki fıkraya bakınız). 
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197) Derviş Mehınet Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1818 = 1233 se
nesi 5 Kanunusam = 26 Safer Pazartesi günü; azli: 1820 = 1235 senesi 
5 Kanunusam = 19 Rebi'ül-evvel Çarşanba günü; sadaret nıüddeti : 
2 sene. 

(Hudavendigar Bursa mutasarrıflığ·ından Sadr·ı_a'zam olan Derviş Mehmet Paşa. 
Mora'da Anabolu kasabasından Rüstem Ağa'nın oğludur. - Sultan Aziz devrinde1ü 
:;air Nevres işte bu Derviş Mehmet Paşa'nın oğlu Mehmet Bey'in oğludur. Derviş 

Paşa azlind.en sonra muhtelif valiliklerde bulunrnuştur. Tayin tarihi umumiyetle 
«27 Safer» gününe müsadif gösterilirse de, Hızır İlyas Efendi'nin Enderun tarihinde 
gün ismi Pazartesi gösterildiğ·i için buı·ada hakiki takvirne göre «26 Safer» esas itti 

haz edilmiştir) . 

198) Sey~id~Aii Paşa- lVIilliyeti: Türk; tayini: 1820 = 1235 sıenesi 
5 Kanunusanİ = 19 Rebi'ül-evvel Çarşan ha. günü; azli: l821 = 1236 se
nesi 28 Mart= 23 Cumada-l~aJıi:re Çarşanba günü; sadihet müddeti: 1 se
ne, 2 ay, 24 gün. 

tHüdavendigar ~- Bursa ve Kocaeli ~= :tzmit sancakları nıutasarrıflığmdan Vezir-i-
a'zam olan Seyyid_Ali Paşa İspartalıdır ve aşağ·ıd~ 212 numarada göreceğ·imiz Ko_ 
·:a·Reşid Paşa'nın eniştesidir. Yunan ısyanı esnasında aziedilmiş ve azlinden sonr~ 

muhtelif valilikJerde bulunmuştur. Şani-ziide ve Cevdet tarihlerinde azli Cuına

da-Lahire:hin 24 üncü Çarşanba gününe müsadif gösterilirse de, «Erbea Çarşanba:> 

günü o ayın 24 üne değil, 23 üne rnüsadiftir). 

199) Bendedi Ali~Paşa- Milliyeti: (?); tayini: 1821 = 1236 senesi 
28 Mart = 23 Cunıada-1-ahi:re Çarşan ha günü; azli: 1821 = 1236 senesi 
30 Nisan= 27 Receb Paztartesi günü; sa.daret mi.iddeti: 1 ay, 3 gün. 

( Çıldır valiliğinden naklen Çirmen nıutasarrıflığına gelirken Sadr-ı.a'zam olan Be: n_ 
derlLAii Paşa ümmidir; kendisi yoldayken Vezir·i-a'zam olduğu için, Isb:mhul'a ge. 
lineeye kadar Sadaret-Kaymakamlığına vezaret payesiyle Kapucu-başı Hacı_SiUilı 

Ağa tayin edilmiş ve yeni Sadr.ı-a'zam ua 21 Nisan - 18 Receb Cumartesi günü 
Istanbul'a gelip işe başlamıştır. - Ali Paşa'nın işe başlama~ınd'an itibaren anca·,~ 

ookuz gün fi'Ien sadarette bulunduktan sonra onuncu günü aziedilmesinin sel:-e1ıi 

nıeşhur Halet Efendi'nin nüfuzuna tahamnıül edememesi ve h:ltt:l bh· 
padişahtan Halet'in idamını istemiş olmasıdır: Fakat aziedilir edilmez Kıbrıs'a nef
yedilip peşinden giden bir iradeyle bir ay sonra Halet Efendi'nin yerine kendisi ir1:8.m 
edilmiş ve k.esik başı Istanbul'a getirUp Yu:ıman ısyaniyle alakasma ait bir ihanet 
tasıyla teşhir olunmuştur. - Hızır İlyas Efendi'nin Encl'erun tarih1ndc azU günü 
Receb Cumartesi;>ne müsadif gösterilirse de o gün Cunıartesi de.;·u, Paz::: ~ır), 

200) Ilacı-Si\lih Paşa - Milliyeti: Dönnıe (?) ; ta yi :ni: 1821 = 1236· 
senesi 30 Nisan = 27 Rec.eb Pazartesi günü; azli: 1822 == 1238 senesi 10 
Teşrinisani = 24 Safer Pazar günii; sadaret müddeti: 1 seRe, 6 ay, 10 gün. 

(Bir müddet Sadeiret-Kaymakamlığında hqlunduktan sonra Sadr_ı_a'zam olan Salih 
paşa için yukanki fıkraya da bakınız. - Aslen İzmirli olan bu Hacı-Sı:'Hih Is-
tanbul'a gelip ihtida ettikten sonra devlet hizmetine girmiştir. Selefi 
da azli Halet Efendi'nin te'siriyledir. - Salih Paşa azlinden sonra nıuhtelif. valili!:· 
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!erde bulunmuştur. Azil tarihi urnumiyyetle «25 Safer»e müsadif gösterilirse de 
H1zır tıyas Efendi'nin Enderun tarihiyle hususı kütüphanemizde bulunan yazma bir 
mecmuada mm1sır müderrislerden Mehmet Cemalüddin Efendi'nin kaydine göre Hacı. 
Silih Paşa Pazar günü aziedilmiştir). 

201) Bostancı-başı Deli~Abdullah/Hamdullah Paşa- MiUiyeti: Tiirh:; 
ta.yini: 1822 = 1238 senesi 10 Teşrinisani = 24 Saf er fazar günü; azli : 
1823 = 1238 senesi 10 Mart 26 Cu:ınada~l-a}lire Pazar~esi günü; sacla-
ret müddeti: 4 ay. 

(Afyon-Karahisar mutasarrıflığ·ına ilaveten haiz olduğ·u Istanbul bağazı Anadclu 
saJ1illeri muhafızlığından Sadr-La'zam olan Deli·Abdullah Paşa Çengelköyü'nde cloğ

wuş olmakla beraber aslen Safranboluludur ve Ali Ağ·a isminde birinin oğludur. ~ 
Azlinden sonra izmit'e nefyedilip orada ölmüştür. ~ Kapdanlığı için «Kapdan-ı-derya-

cedvelinde 172 numaraya balunız. Yukanki fıkrada bahsi geçen yazma r::1ec-
muada Abdullah Paşa'mn tayin tarihi bir gün sonraki Salı'ya müsadif gösterilir). 

202) Silahdar-Ali Paşa- ~lilliyeti: ( ?) ; tayini: 1823 = 1238 senesi 
lO l\Iart = 26 Cuımada-1-ahire Pazartesi günü; azli: 1823 = 1239 senesi 
13 Kanunuevvel = 9 Rebi'ül-ahir Cumartesi ·günü; Sadaret ınüddeti: 9 
ay, 4 gün:. 

f. SWthdarlıktan ma'zulen Kuruçeşme'de otururken Sadr~ı·a'zaın olan Ali Paşa, «Tur_ 
ı:ıacı_zade», «Boynu-eğrh> ve <<Tiryakb> lakaplarıyla anılan ve Yeniçerilikten yetişmiş 
oıan eski vüzeradan Rusçuklu yahut Hezargradlı Ahmed Paşa'nın oğludur : Ta
yin tarihini bir gün evvel gösteren bir rivayet d'e vardır. - idaresizliğinden dolayı 

aziedilmiş ve azlinden sonra da Konya valiliğiyle Çanakkale-bağazı muhatızliğı gibi 
m~him mevkilerde bulunmuştur. - Azil tarihi için aşağıki fıkraya bakımz). 

203) :Mehmet Said Galib Paşa- ~liUiyeti: Türk; tayini: 1823 = 1239 
senesi 13 ·Iianunuevvel = 9 Rebi'ül-abir Cuıuartesi günü; azli: 1824 = 
1240 senesi 14 Eylül = 20 Muharrem Salı giinii; sadaret ıniiddeti: 9 ay, 
2 gün. 

(Hudavendigar ~ Bursa ve Kocaeli !zmit sancaklan mutasarnfllğına ilaveten 
haiz olduğu Karadeniz-bağazı Rumeli sahilleri muha.fızlığından Sadr-ı a•zam o1an 
Mehmed Said Galib paşa, Sadaret-Mektupçuluğu Ser-halifesi Seyyid-Ahmed Efen_ 
C'i'nin oğludur. - Azlinden sonra Erzurum valiliğiyle Şark ser-askerliginde bulun
nuş ve daha sonra Balıkesir'de ikamete nıe'mur olarak ölmüştür. - Cevdet 
hinde tayini Rebl'ULahirin onuncu gününe ve Hızır İlyas Efendi'nin Enderun tarL 
hinde sekizinci Cumartesi gününe müsadif gösterilir : Halbuki hakiki takvimde Cu_ 
martesi o ayın dokuzuna müsadiftir). 

204) BenderU-Mehmet Selim Sırrı Paşa Milliyeti: ( ?) ; tayini: 
1824 = 1240 senesi 14 Eylül= 20 1\luharreuı Salı giinii; azli: 1828 = 1244 
senesi 24 Teşrinievvel = 14 Rebi'ül-ahi:r Cuıua: günü; §.ıadaret ınüddeti : 
4 sene, 1 ay, 10 gün. 

( Silistre valiliğinden Sadr_ı-a•zaın olan Mehmet Selinl 
<<Benderli» lakabiyle anılırsa da babası Kapucu Mustafa 

doğum dolayı 

Hotinli olduğu 
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(Meclis-i-Vala riyasetinden Sadr-ı-a'zaın olan Rauf Paşa'nın bundan evvelki iki 
ı::'ldareti için yukarıda 196 ve 207 numaralara, bundan sonraki son iki sadareti 
1çin aşağıda 211 ve- 215 nunıaralara ve tayin tarihi için de yukanki fıkraya b::ı.

kınız. Mehmet Em.in Rauf Paşa'nın bu üçüncü sactaretinden azli Takvim_i-Vakaayi~
in 236 ncı nüshasıyla Lütfi tarihinde ve Rif•at Efendi'nin «HadikaLül-Vüzera» zcy
linde «Şehr-i-ŞevviUin yirminci Cumartesi gününe müsadif gösterilir·se de, Cumartesi 
günü hakiki takvimde o sene Şevvalinin 20 sine değ·il, 19 una rnüsadiftir : Her halclG 
bu biı· günlük farkın bir RüyeLi-hilal meselesinden mütevellid olması Iaz::mg2lir). 

-210) Topal-İzzet lUehmet Paşa - 1\'Iilliyeti: Tiirk; tayini: 1841 
1257 senesi 4 Kanunuevvel = 19 ŞevviU Cuınartesi günü; azli: 1842 
1258 senesi 30 Ağustos= 23 Receb Salı günü; sadaret ınüd;deti: 8 ay, 27· 
giin; «İkinci sadareti». 

(Edirne valiliğinden Sadr-La'zam olan Darendeli izzet Mehrnet Paşa'nın bunC:~m 

evvelki sactareti için yukarda 205 nunıaraya bakınız. ·~ !zzet Paşa bu son sadaretın
den sonra bir iki valilikte bulunmuş ve nihayet tekaüde sevkolunmuştur. ~ Azli için 
27 ve 28 Receb - 3 ve 4 Eylül «Pazar» gününden de bahsedilirse de, 28 Receb 4 
Eylül Pazar günü Ed'irne valiliğine tayin tarihidir. İki sactaretinin mecm(ıu ı sene, 
2 gün tutmaktadır). 

211) Mehmet Emin Rauf Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1842 = 
1258 senesi 30 Ağustos == 23 Receb Salı günü; azli: 1846 = 1262 g.enesi 
28 Eylül·= 7Şevval Pazartesi günü; sadaret müddeti: 4 sene, 29 gWn ;. 
«Dördüncü sadaretb. 

(Mcclis-LVala riyasetinden Sadr-ı-a'zam olan Rauf Paşa'nın bundan evvelki üç sada
reti için yukarda 196, 207 ve 209 numaralara ve bundan sonraki beşinci ve s0num".t 
saclareti için de aşağıda 215 numaraya bakınız. Selefinin azliyle Rauf paşa•nm L·u 

seferki tayin tarihi· için yukarıki fıkrada izahat vardır). 

212) Koca-Mustafa Reşid Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1846 = 
1262 senesi 28 Eyliil=7 Şevval Pazartesi günü; azli :. 1848 == 1246 senesi 
28 Nisan = 24 Cunıadal-ula Cuma günü; sadaret müddeti: ı sene~ 7 ay; 
«llk sadareth>: 

( Hariciyye nazırlığından Sadr-La'zam olan Koca.Reşid Paşa Istanbulludur ve SuL 
ian Bayezid evkafı ruznamçecisi Enderunlu Mustafa Efendi'nin oğlu ve yukan1a 
.:: 98 nurnarada gördüğümüz İspartalı Seyyid.Ali Paşa'nın kaym-biraderidir. ~ 
1214 1800 senesi 16 Şevvfi.l = 13 Mart Perşenbe günü dünyaya gelmiş olduğuna 
göre, bu ilk sactaretine tayin edildiği gün yaşinm Miladi takvim hisabiyle 46 sene>, 6 
ay, 18 gün tutması, yani 47 yaşının içinde olması lazımgelir. Tanzimat fikrinin en 
mijhim nıümessili olan bu büyük devlet-adamının altı sactareti vardır : Bundan son_ 
ı·ald beş sadareti için aşağıda 214, 216, 222, 224 ve 226 nuınaralara bakınız. -- Ko~ 

cr:.Reşid Paşa'nın bu ilk sactaretinden azU umumiyetle «24 Cumada-Uıla - 28 Nisan:::
müsadif gösterilir: Fakat Rif' at EfenaPnin «Verd-ül-Hadaık;,> inde o 

hıir Perşenbe'ye tesadüf ettiğinden bahsedilmektedir; Perşenbe ise hakiki takvinıde o 
24 üne değil, 23 üne müsadiftir; eger bu Perşenbe rivayeti doğru iso 

paşa'nın <<23 Cumada-Lula = 27 Nisan>> tarihinde aziedilmiş olnıası : HaL 
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buki ertesi gün t!lyin edilmiş olan halefinin sadaret Hatt-ı_Hümayununda <<25 Cuma
<la-1-ula == 29 Nisan» tarihi vardır: !şte bundan anlaşıldığına göre Rif'at Efendi gün 
ismini: Cuma yer~ne yanlışlıkla Perşenbe göstermiştir). 

213) İbrahim 8arım Paşa - Milliy:eti: Türk; tayini: 1848 = 1264 
senesi 29 Nisan= 25 Cumida-1-ftJ.a C1lil1l3.crtesi günü; azli: 1848 = 1264 se-

l 

nesi 11/12 Ağustos = 11/12 Ramazan Cuma/Cu.martesi gecesi; sadaret 
1 

müddeti: 3 ay, 13 gün. 

(Meclis-i-Vala riyasetinden Sadr_ı.a'zaın olan İbrahim Sarıın Paşa Istanbullurlur 
ye Ayasofya türbedarlarından Hatız-Musa Efendi'nin oğludur: 1216 = 1801 _ 1802 
tarihinde dünyaya gelmiş olduğ·una göre, Miladi takvim hisabiyle 46 - 4 7 yaşlarında 
.Sadr-ı-a'zaın olmuş demektir. - Sarım Paşa'nın azliyle halefinin tayint umuıniyyetle 
«}3 Ramazan 13 Ağustos» tarihfne müsadif gösterilir; Rif'at Efendi'nin «Verd'
üLHadaık»inde o günün Cumartesi'ne tesadüf ettiğinden bahsedilirse de hakiki tak
vimde Pazar'a müsadiftir; bu farkın bir Rü•yet-i hWlPden n1ütevellid olması lazım ge_ 
Hr. Ali Fuad Bey'in «Rical-i mühimme-i siyasiyye» sinde Sarım Paşa'nın azli 
cey.e n:ıüsadif gösterildiğine göre, burada Cuma/Cumartesi gecesi esas ittihaz edii
mistir : Koca-Resid Pasa'mn asag-ıki fıkrada göreceğimiz ikinci sad'aretine ait Hatt-ı.: 

' ~ , :ı 

Hümayun'daki d3 Ramazan 13 Ağustos» tai·~hi hakiki takvimde «12 Ramazan=12 
/\.ğ·ustos» olması lazımgeldiğine göre, 11/12 Ramazan 11f12 Ağustos Cuma/Cumartesi 
gecesi Sarım Paşa azıedilmiş ve ertesi gün de Koca_Reşid· paşa Sadr-ı.a'zam olmuş 
demektir. - !brahim Sarım Paşa azlinden sonra Hudavendigar = Bursa ve Trabzon 
valiliklerinde bulunmuştur). 

214) Koca-Mustafa Reşid Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1848 = 
1264 senesi 12 Ağustos = 12 Ramazan Cumartesi günü; azli: 1852 == 
1268 senesi 26 Kanunusani == 3 Rebi'ül-ahir Pazartesi gü:nü; sadaret 
ınüd,d~ti: 3 sene, 5 ay, 15 gün; «İkinci sadareth>. 

(Mecalis-i-Aliye ıne'muriyyetinden Sadr-La'zam olan Koca-Reşid Paşa'nın ilk sada
reti için yukarda 212 nurnaraya ve bundan sonraki d'ört sadareti için de aşağıda 216, 
222, 224 ve 226 numaralara bakınız. Tayin tarihindeki bir günlük ihtilaf için yu. 
karıki fıkraya bakınız. -Reşid Paşa'.nın en uzun sadareti işte bu ikincisidir. - Bu 
:sefer ki azli üzerine Meclis-LV ala ri yasetine tayin edilmiştir. - Takvim-i-Vakaayi'in 
464 üncü nüshasında azil tariM «4 RebiVüLahir = 27 Kanunusfmi Pazartesi» gününe 
müsadif gösterilirse de hakiki takvimde Pazartesi o ayın 4 üne değil, 3 üne mü
:sadiftir) . 

215) Mehmet Emin &auf Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1852 = 
·ı268 senesi 26 Kanunusini = 3 Rebi'ül-ahir Pazartesi güııü; azli: 1852 = 
1268 senesi 5 Mart - 13 Cunmdal-fıli. Cunıa günü.; sadii;ret mü.ddeti: 1 8:Yr 

·g gün; «Beşinci sadaretb. 

,Mecalis-i-Aliye me'muriyyetinden Sadr-ı-a'zam olan Mehmet Emin Rauf Paşa'nın 
bundan evvelki dört sarlareti için yukarda 196, 207, 209 ve 211 numaralara bakınız. 
Rauf paşa'nın beş sadaret müddetinin mecınüu 14 sene, 9 ay, 25 gün tutmaktadno: 
Bu beş sadaretinin ilk ikisi İkinci Mahmud ve son üçü de Sultan Mecid devirlerine 
wüsadiftir. - Azlinden sonra tekrar Mecalis-1_Aliyeye me'mur olan Mehmet Emin 
Rauf Paşa 1860 1276 senesi 28 Mayıs = 8 Zülka'de Pazartesi günü ölüp Eyüb'e 
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defnedilmiştir: Seksenini geçmiş olduğu rivayet edilir. Rifat Efendt bu son azil 
tarihini «15 Cumada-LulA Cumartesi» gününe müsadif gösterirse de, hakiki takvimde 
Cumartesi o ayın 15 ine değil, 14 üne müsadiftir; Takvim.i.;.Vakaayi'in 465 inci nüs
hasında da «15 Cumada-l-ula Cuma» tarihi vardır: Fakat Cuma günü hakiki takvim_. 
de o ayın 15 ine değil ı 13 üne tesadüf etmektedir). 

216) Koca-Mustafa Reşid Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1852 
1268 senesi 5 Mart = 13 Cuı:nada-1-fıla Cuma günü; azli: 1852 = 1268 se
nesi 5 Ağdstos = 18 Şevval Perşenbe günü; sadRret müddeti: 5 ay, 1 gün; 
«Üçüncü sadareti». 

(Meclis-LVala riyasetinden Sadr-ı.a'zam olan Koca-Reşid Paşa'nın bundan evvelki iki 
st:.dareti için yukarda 212 ve 214 numaralara ve bundan sonraki üç sadareti için de 
asağıda 222, 224 ve 226 numaralara bakınız. Bu seferki tayin tarihinde tashih edi
l~n bir günlük fark için yukarıki fıkraya bakınız. Halefi All Paşa'nın tayini Reşid 
Paşa'nın azlinden bir gün sonradır: Rif'at Efendi'nin «Verd'.ül-Hadaık» inde azil ta
rihi «19 Şevval Perşenbe» gününe müsadif gösterilirse de, hakiki takvimde Perşenbe 
günü o ayın 19 una değil, 18 ine müsadiftir; her halde bir günlük farkın Rü'yet-Uü
]al'den mütevellid olması lazımgelir; bu mesele için aşağıki fıkraya da bakınız. -
Koca_Reşid paşa'nın bu üçüncü sarlaretinden aziine sebep, padişahın eniştesi ve en 
zı-nüfuz müşaviri olan Tophane müşiri DamadNFethi Ahmed Paşa ile geçimsizliğidir: 
Bu ilitilatın sebebi de, biraz evvel te'sis ed'ilmi:ş olan «Encümen-i Daniş»e vükeladan 
bazılarının aza intihab edilmiş olmalarına mukabil, Fethi Paşa'nın ecnebi dillerine · 
rakıf olduğu halde istisna edHmiş olmasıdır; rivayete nazaran bu şiddetli ihtilaf ni
ha,yet devlet işlerini ihlal edecek bir hale geldiği için Sultan Mecid hem Sadr_.ı-a'za. 
mını, hem de Tophane müşirini ayni günde azietmek mecburiyyetinde kalmıştır). 

217) Mehınet Emin Ali Paşa- Milliyeti: Türli; tayini: 1852 = 1268 
~~enesi 6 Ağustos = 19 Şev'-::al Cuma günü; azli: 1852 = 1268 senesi 3 Teş
rinievvel = 18, Zülhicce Pazar günü; sadaret müddeti: 1 ay, 28 gün; «İlk 
sadareti». 

(Hariciyye nazırlığ·ından Sadr-La'zam olan Mehmet Emin Ali Paşa Istanbulludur ve 
Mısır.çarşısı attarlarınd'an Ali Rıza Efendi'nin oğludur : Asıl ismi «Mehmet Em.in» 
ve o devrin adetince Bab.ı-Ali mahlası da «All;;. dir. 1230 - 1815 senesi 23 Rebl'ül
Gvvel = 5 Mart Pazar günü dünyaya gelmiş olduğuna göre, ilk defa olarak Sadr.ı-a• _ 
zam olduğu gün Mqad1 takvim hisabiyle yaşının 37 sene, 5 ay, 3 gün tuttuğu,· yani 38 
yaşının içinde olduğu anlaşılmaktadır. - Ali Paşa'nın beş sadareti vardır: Bundan 
flonraki dört sadareti için aşağ·ıda 2.23, 227, 2~1 ve 236 n umaralara bakınız. - Ali 
Paşa'nın bu ilk sactaretine tayiniyle azli tarihlerinde birer günlÜl{ ihtilaf vardir: Sa
daret Hatt-ı-Hümayu.nundaki tarih «20 Şevval 7 Ağ·ustos»dur; o gün bir Curnar
tesi'ne müsadiftir: Halbuki Rif'at Efendi'nin «Verd-ül-Hadayık» ında Koca Reşid 
Paşa'nın yukarıki fıkrada gördüğümüz üçüncü sadaretinden azli «19 Şevval perşenbe» 
gününe ve Takvim-LVakaayi'in 471 inci nüshasında Ali Paşa'nın tayini de Cuma 
gününe müsadif gösterilir; Reşid Paşa bir gün ev el aziedilmiş olduğu için, Ali 
şa'nın da Cuma günü tayin edilmiş olması tabildir; hakikl takvimde Perşenbe o ayın 
18 ine, Cuma da 19 una müsadiftir. İŞte bundan dolayı Hatt-ı-Hümayun'da «.19 Şev

va!» yerine «20 Şevvah tarihinin bulunması her halde Ramazan bayramında tesbit 
edilmiş bir Rüyet_i-hilal'den mütevellid olmalıdır. «Sicili-i Osmanhele tayin tarihinin 
«19 Şevval» e müsadif gösterilmesi de bunu te'yid etmektedir. Tıpkı bunun gibi, 
azil tarihi de umumiyyetle «19 Zülhicce» ye müsadif gösterilir: Takvim.i-Vakaayi'in 
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474 üncü nüshasıyla Rif'at EfendPnin «Verd_üLHad'ayık»,ına göre o gün bir ?a
zar günüdür: Halbuki hakiki takvimde Pazar günü o ayın 19 una değil, 18 ine mü

sadiftir). 

218) Damad-Mehmed Ali Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1852 == 
1268 senesi 3 Teşrinievvel = 18 Zülhicce Pazar günü; azli: 1853 = 1269 

) 

senesi 13 Mayıs= 4 Şa'ban Cuma günü; sadaret ınüddeti: 7 ay, ll gün. 
1 ' 

(Derya-kapdanlığından Sadr-La'zaın olan Mehmet Ali paşa eskiden Trabzon vWi
yetinde kaza ve şimdi Rize vilayetinde nahiye merkezi olan Hemşin kasabasmda. 
«.Hacı-Ali oğ·uııan» ailesinden fındık tüccarı ve Galata Baş-ağası Hacı-ömer Ağa'nın 
oğludur. 1228 = 1813 tarihinde Hemşin'de dünyaya gelmiş olduğuna göre, 39 yaşmda 
Sadr_ı-a'zam olmuş demektir. Damadlığı ikinci Mahmud'un kızlaı~mctan Adile-SuL 
-ı-~n'la evlenmiş olmasındandır: Bazı şiirleri Ali Emir! Efendi'nin «Tarih ve EdebiY-· 
yat Mecmuası»nda neşredilmiş olan bu şair prenses Kanuni Sultan Süleyman'ın divan
!::ırından birini «Divan- Muhi·bbİ>> ismiyle neşretmiş olmakla maruftur. Mehmet 
Ali Paşa'nın tayin tarihindeki bir günlük ihtilaf meselesi için yukanki fıkraya ba
kınız. Azil tarihindeki ihtilaf iki günü bulduğu için daha mühimdir : . Kendisinin 
azli üzerine Sadr.ı_a'zam olan Giritli-Mustafa Nam Paşa'nın sadaret Hatt-ı_Hüma
yu.nunda «6 Şa'ban 1269» tarihi vardır: Bu tarihin Miladı takvimdeki karşılığı <d~ 

Mayıs 1853 Pazar» dır; halbuki Takvim·i-Vakaayi'in 487 numaralı nüshasında o gün 
f?ir Cumartesi'ne müsadif gösterildiği gibi, Rif•at Efendi'nin «Verd-ül-Hadayık>> ı~ın 
i;.ri yel'inde hem Mehmed Ali Paşa'nın azli, hem halefi Mustafa Nam Paşa'nın tayini 
«Şa'ban_ül-Muazzaı:'n'ın altıncı Cum'a günth> ne müsadif gösterilir; Ata tarihinde de 
«Sa'banın altıncı Cum'a günü denildiği gibi Ali Fuad Bey'in «Rical-i muhimme_i siyıl
E'iyye» sinde dahi azlin «Bir Cuma günü» ne tesadüf ettiğinden bahsedilmektedir : 
Haki·ki takviınde ise «Cuma günü, o sene Şa•banmm 6 sına değil, 4 üne müsadiftir;· 
bu suretle gün ismiyle gün sayısı arasında iki günlük bir tehalüf var demektir; yal
nız Mehmet Şem'i'nin «Esmar-üt.tevarih» inde Mustafa Nam Paşa'nın sadareti Şa'

banın 6 sına değil, 5 ine müsadif gösterilir! O sırada Türkiye ile Rusya arasında 
Kırım muharebesiyle neticelenecek bir «Makaamat-ı Mubareke» ihtilafı vardır ve bu 
münasebetle Istanbul'a gelmiş olan meşhur Rus fevkalade murahhası prens Ments_ 
c-hikof'un tehdidi üzerine Mehmed Ali Paşa aziedilmiştir: Bu meseleden bahseden bazı 
Garp menbalarında da azil tarihi «13 Mayıs 4 Şa'ban Cuma» gününe müsadif gös
terilir; Abdurrahman Şeref'in Osmanlı tarihinde . Garp men balarındaki «1.3 Mayıs>> 

tarihin~ Osmanlı ınenbalarındaki <<6 Şa'ban» tarihine kar.şılık göstermesi her halde 
bundan ınütevellid bir zühul olmalıdır. işte bütün bunlardan anlaşılelığına göre Da_ 
m::ı.d-Mehmed Ali paşa «4 Şa•ban = 13 Mayıs Cuma» günü Kuruçeşme'deki yalısında 
Heyet-i-Vükeltlyı toplayıp müzakere ile meşgul olduğu sırada Mühr~i-Hümayun istir
dad ettirilip aziedilmiş ve o gün tatil olduğu i·çin yeni ~adr_ı-a'zaın Mustafa NaJl! 
Paşa'nın sadaret HatLı-Hümayunu ertesi sabaha tesadüf eden «5 Şa'ban = 14 Mayıs 
Cumartesi» günü ısdar edilmiştir: Bu Hıüt-ı-Hümayunda «6 Şa'ban» tarihine tesadüf' 
edilmesi de her halde bir Rü•yet-i.hilal farkından mütevellid olmalıdır; azil gününün 
ismiyle tayin gününün hakik~ takvime uymıyan itibari rakamı sonradan biribirine 
karıştırılmış .olmak lazımgelir; Hatt-ı-Hümayunlarda kullanılan Hicri tarihlerdeki 
gün rakamları RüyeLi-hilal meselesinden dolayı daima ihtiyatla karşılanmalıd'ır. 
Mehmed Ali Paşa altı defa Kapdan_ı·derya olmuştur; «Kapdanlar>> cedvelinde 184, 186, 
188, 193,195 ve 200 n umaralara bakınız). 

219) Giritli-Mustafa ·Na:İli Paşa- Milliy;eti: Arnavut; tayini: 1853= 
1269 senesi 14 Ma.yıs = 5 Şa'ban Cumartesi günü; azli:· 1853 = 1269 se-
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nesi 8 Temmuz= 1 Şevval Cuına günü; sadaret .ınüddeti: 1 ay, 25 gün; 
«İlk sadareti». 

(Meclis-i.Vi'Ua riyasetinden Sadr-ı-a'zam. olan Mustafa Naili Paşa Rumeli'de Kesriye 
Jmzasının Palyan köyünden tsmaH Bey isminde birinin oğ·iudur : «Giritli>> lakabıyle 

anılması, otuz sene Girit valiliğinde bulunmuş olmasındandır. 1213 == 1798 -.1799 ta
ı·ihinde Palyan köyünde doğmuş olduğuna göre 54-55 yaşlarında Sadr_ı-a'zam olmuş 
demektir. _ Tayin tarihindeki ihtilaf için yukarıki fıkraya bakınız. ttmını ·olduğu 

rivayet edil~n Mustafa Nam Paşa'nın bu ilk sactaretinden azli Hariciyye nazırı Koca_ 
Reşid Paşa ile geçimsizliğindendir ve ikisi beraber aziedilmişlerdir : Fakat azilleri 
bayramın birinci gününden üçüncü gününe kadar i·ki gün sürdükten sonra tekrar 
tayin edilmişlerdir; yalnız bayramın hangi bayram olduğunda ihtilaf vardır : bir 
rivayete göre «İd'-i fıtr = Şeker bayramı» ve ikinci bir rivayete göre de «İd-i: adha -
Kurban bayramı»dır!Burada birinci rivayetin esas ittihaz edilmesi, muasır menba. 
larda bu iki günlük ma•zuliyyet bir sadaret değişikliği sayılmadığı için, Mustafa Na
iii paşa'nın bu ilk sactaretiyle aşağıki fıkrada göreceğ·imiz ikinci sactareti fasılasız bir 
sadaret gibi gösterilir. Naili Paşa'nın üçüncü ve sonuncu sadareU için aşağıda 
225 n umaraya bakınız). 

220) Giritli-Mustafa Naıili Paşa- Milliyeti: Arnavut; tiiyini: 1853== 
1269 senesi 10 Temmuz == 3 Şevval Pazar günü; azli: 1854 = 1270 senesi 
29 l\layıs = 2 Ramazan Pazartesi günü; sadaret müddeti: 10 ay, 20 gün; 
«İkinci sadiftreti». 

~ Yukarıki fıkrada . gördüğ·umüz ilk sactaretinden azli üzerine iki gün ma'zul kaldık
tan sonra tekrar makamına iade edilen Mustafa Naili Paşa.'nın bu seferki tayin 
tarihi için yukanki fıkraya ve üçüncü sarlareti için de aşağıda 225 numaraya bakı
nız. -- Naili Paşa'nın ilk azli gibi ikincisi de Hariciyye nazırı Koca_Reşid Paşa ile 
geçinememesindendir. -- Azil tarihi için aşağıki fıkraya balnmz). 

221) Kıbrıslı-Mehmet Emin Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1854 = 
1270 senesi 29 Mayıs = 2 Ramazan Pazartesi günü; ,a.zli: 1854 = 
1271 senesi 23 Teşrinisani = 2 Rebi'ül-evvel Perşenbe günü; sadaret 
müddeti : 5 ay, 25 gün; «İlk sadareti». 

(Derya-kapdanlığından Sadr_ı.a'zam olan Mehmet Emin Paşa Kıbrıslı Hüseyn Efen
di'nin oğlu ve Hazine-i-Hümayun kethudası Kıbrıslı Mehmet Emin Efendi'nin yeğe
nidir : 1228 == 1813 tarihinde Kıbrıs'da dünyaya gelmiş olduğuna göre 41 yaŞında 
Sadr-ı_a•zam olmuş demektir. - Amcasının delaletiyle Enderun'd'a ve ondan sonra da 
Paris'de kuvvetli bir tahsil görmüştür: Doğruluğu ve iktidariyle maruftur. - Kıbrıs

lı'nın üç sadareti vardır: Bundan sonraki iki sa dareti için aşağıda 228 ve 230 n uma
ralara ve Kapdanlığı içinde Kapdan_ı-deryalar» cedveUnde 191 nurnaraya bakınız . 
.:<Takvim-i-Vakaayi»in 505 inci nüshasmda selefinin azliyle bunun tayini «3 Rama
zan Pazartesi» gününe müsadif gösterilirse de hakiki takvimde o gün Ramazan'ın 
2 sine müsadiftir. - Selefi gibi, bunun da bu ilk sactaretinden azli Koca_Reşid paşa 
ile geçinememesindendi:r). 

222) Koca-Mustafa Reşid Paşa- Milliyeti: Tiirk; tayini: 1854==1271 
senesi 23 Teşrinisani = 2 Rebi'ül-evv.el Perşenhe gü:nü; isti'fası: 1855 = 
1271 senesi 2 Mayıs= 14 Şa.'ban Çarşanba günü; sadaret müddeti: 5 ay, 
9 gün; «Dördüncü s adar eti». 
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. (Hariciyye nazırlığından Sadr-ı-a'zam olan Koca.Reşid Paşa'nın bundan evvelki üç 
sadareti için yukarda 212 ve 216 ve bundan sonraki iki sadareti için de aşağıda 224 
ve 226 numaralara bakınız. - Tayin ta.ri:hi umumiyetle «3 Rebi'ül-evvel»e müsadif 
gösterilirse de, «Takvim_i-Vakaaybin 514 üncü nüshasında «2 Reb1'ül-evvel Perşenbe 
tarihi vardır; azil tarihi için aşağıki fıkra'ya bakınız). 

223) Mehmet Emin Ali Paşa- MUliyeti: Türk; tayiıli: 1855 = 1271 
senesi 2 Mayıs = 14 Şa'ban Çarşanba günü; azfi: 1856 = 1273 senesi 
ı Teşrinisani = 3 Rebi'ül-evvel Cumartesi gü.nü; sadiret müddeti: 1 sene. 
6 ay; «İkinci sadareti». 

(Hariciyye nazırlığından Sadr·ı-a•zam olan Ali Paşa'nın ilk sadareti için yukarda 
217 nurnaraya ve bundan sonraki üç sactareti için de aşağıda 227, 231 ve 236 numa_ 
ralara bakınız. - All Paşa bu ikinci sadareüne tayin edildiği sırada murahhas ola
rak Viyana konferansında bulunduğu için Istanbul'a; avdetine kadar Maliye nazın 
Şefik Paşa Sadar-et-Kaymakamlığ·ına tayin ed'ilmiş ve AU Paşa da, o senenin 17 Ha
ziran = 10 Şevval Salı günü gelip işe başlamıştır. - Reşid paşa'nın azliyle A~ı 
Paşa'nın bu seferki tayini «Takvim_i·~Vakaayi»in 523 üncü nüshasiyle «Tezakir-i 
Ce\~detnde «16 Şa'ban Çarşanba» gününe müsadif gösterilirse de, hakiki takvimde o 
gün Şa'banın 14 üne müsadiftir). 

224) Koca-Mustafa Reşid. Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1856 = 
1273 senesi 1 Teşrinisani = S Rebi'ül-evvel Cuma,rtesi günü; azH: 1857 = 
1273 senesi 6 Ağustos = 10 Zülhicce Cumartesi günü; sadiret müddeti: 
7 ay, 7 gün; «Beşinci sadil.reti». 

(Koca~Reşid Paşa'nın bundan evvelki dört sadareti için yukarda 212, 214 ve 222 
numaralara ve bundan sonraki altıncı ve sonuncu sadareti için de aşağıda 226 nu~ 
maraya bakınız. - «Takvim-i-Vekaayi'>>in 555 inciı nüshasmda azil tarihi Kurban 
bayramının ikinci Cumartesi gününe müsadif gösterilirse de, hakiki takvimde o gün 
birinci gündür; zaten «Tezakir-i Cevd'ebde Bayramın birinci· günü esas ittihaz edfL~ 
m ektedir). 

225) Giritli-Mustafa Naiii Paşa.- Milliyeti: Arnavut; tayini: 1857=: 
1273 senesi 6 Ağustos= 10 Zülhicce Cuınarlesi günü; ıazli: 1857 = 1274 
senesi 22 Teşrinievvel = 3 Rebi'ül-evvel Perşenbe günü; sadaret müddeti : 
2 ay, 17 gün; «:'üçüncü sadareti». 

(Mustafa Nam Paşa'nın bu üçüncü ve sonuncu tayininden evvelki iki sactareti 
için yukarda 219 ve 220 numaralara bakınız : üç sadaretinin mecmuu ı sene, S 
ay, 2 gün tutmaktadır. - Azlinden sonra Mecalis-i-Aliye'ye me'mur olmuş . ve 
1871=1288 senesi 28 Kanunuevvel 15 Sevval Persenbe 2"Ühü ölmüstür·, mezarı Fa'. 

~ j "'-" J 

tih'dedir. - ıcTezakir-i-Cevdet»de azil tarihi «4 Rebi'üLevveh> gösterilirse de 
ismi gene Perşenbe'dir). <. ı' 

226) Koca-Mustafa Reşid Paşa- MiUiyeti: Türk; tayini: 1857=1274 
senesi 22 Teş:rinievvel = 3 Rebi'ül-evvel Pe:rşenbe günü; ölümü: 1858;:= 
=1274 senesi 7 Ka:m.ınusani = 21 Cumada-l-ma Perşenbe günü; sada~ 
ret müddeti: 2 ay, 16 gün; «Altıncı sada:retb. 

F.: 6 
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•{Koca-Reşid Pruja'nın bundan evvelki beş sadareti için yukarda 212, 214, 216, 
"222 ve 224 numaralara bakınız : Reşid Paşa'nın bu altı sadaretinin mecmuu 6 sene, 
8 ay, 19 gün tutmaktadır. Bunlar hep Sultan Mecid devrinded'ir. - Mustafa Re
'Şid paşa 1800 = 1214 senesi 13 Mart '·16 Şevval Perşenbe günü dünyaya gelmiş 
olduğuna göre öldüğü gün yaşının Miladı takvim hisabiyle 57 sene, 9 ay, 26 gün 
tutması, yani 58 yaşının içinde ölmüş olması lazımgelir. Kalb hastalığından öl
müş ve Bayezid'deki türbesine defnedilmiştir). 

227) Mehmet Emin Ali Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1858 = 1274 · 

-ı.~enesi ll Kanunusini = 25 Cumada-l-ula Pazartesi günü; azli: 1859 = .,. 
1276 senesi 18 Teşrinievvel = 21 Rebi'ül-evvel Salı günü; sadaret müddeti: 
1 sene, 9 ay, 8 gün; «Üçüncü sadareti» .. 

{Hariciyye nazırlığından Sadr-La'zam olan Ali Paşa'nın bundan evvelki iki sada
reti için yukarda 217 ve. 223 numaralara ve · bundan sonraki iki saclareti iÇin de 
aşağıda 231 ve 236 numaralara bakınız. Selefi Koca-Reşid Paşa'nın yukarıki fık
rada gördüğümüz ölüm tarihiyle Aıt Paşa'nın bu üçüncü sactaretine tayini arasında S<t_ 

,daret makamı dört gün açık kalmıŞtır). 

228) Kıbrıslı-Mehmet Emin Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1859 = 
1276 senesi 18 Teşrinisani = 21 Rebi'ül-evvel Salı günü; azli: 1859 = 1276 
senesi 23 Kanunuevvel = 28 Cm:n.ad'a-1-fi.la Cuma günü; sadaret müddeti: 
-~ay~ 6 'gün; «İkinci sadar'eti» .. 
. ' 

(Mecalis·i-Aliye me'muriyyetinden ma•zul bulunduğu sırad'a Sadr-ı-a•zam olan 
Kıbrıslı Mehmet Paşa'nın bundan evvelki ilk sactareti için yukarda 221 ve bun
rlan sonraki üçüncü v-e sonuncu sad'areti için de aşağıda 230 n umaraya bakınız). 

229) Mütercim-Mehmet Rüşdi Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1859= 

1276 senesi 24 Kanunuevvel = 29 Ctınıa.da-1-ftla Cumartesi günü; azU: 

1860 = 1276 senesi 27 Mayıs= 7 Zülka'de 'Pazar günü; sadaret müddeti: 
5 a.y, 4 gün; «nk sadareti>>. 

'{Mecalis-i-Tanzimat riyasetinden Sadr_ı.a'zam olan Mütercim-Rüşdi Paşa Sinop 
vilayetinin Ayandon köyünden HacLHasan Ağa isminde fakir bir kayıkçının oğ

ludur : 1226 == 1811 senesi Muharrem Şubat ayında Ayandon'da dünyaya gel-i 
miş olduğuna göre 48 yaşında Sadr-ı-a'zam olmuş demektir. «Mütercim)) lAkabı 

mülazımlık devrinde BAb-ı-Ser' Askeri Terceme-Odasl'nda Fransızcadan askert nL 
zamnameler terceme etmiş olmasındandır. - Rüşd'i Paşa'nın beş sadareti var
dır: Bundan sonraki dört sactareti için aşağıda 235, 239, 245 ve 251 numaralara 
bakınız. Bu ilk sadaretinden azil tarihi umumiyyetle «7 Zülka'de == 27 Mayıs, 
·gününe müsadif gösterilir: «Tezakir-i Cevdet»de o günün Pazar'a tesadüf ettiğin_ 

den bahsedilmektedir; halbuki muasır bir menba. olan «Verd-ül-hadAık»da gün 
ismi pazartesi gösterildiğine göre, bu ikinci rivayet doğru olduğu takdirde azlin 
naki,ki takvimdeki «28 I\iayıs Pazartesi» gününe müsAdif olması lazımgelir). 
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A.BIYüLMECiD VE ABDüL' AZiZ DEV!RLERt : 

230) Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1860 = 
1276 senesi 28 Mayıs == 8 Zülka'de'Pazartesi günü; azli: 1861 = 1278 
'senesi 6 Ağustos == 29 Muharrem Salı günü; sadaret mü~deti: 1 sene; 

2 ay, 9 gün; «U çüncü sadareth>. 

(İkinci sarlaretinden ma•zul bulunduğu sırada üçüncü ve sonuncu defa olarak 
Sadr_ı-a'zam olan Kıbrıslı-Mehmet Paşa'nın bu seferki Sadaret Hatt.ı-Hümayu.

nunda tayin tarihi 1,7 Zülka'deu gösterilirse de, muasır bir menba olan «Verd-ül
Hadaık» da o günün Pazartesiye tesadüf ettiği iki muhtelif yerde tekrt1t edil
mektedir : «Pazartesi» Zülka'de ayının 7 sine değil, 8 ine müsadif olmak itibariyle 
Hatt-ı-Hümayun tarihindeki bir günülk farkın bir Rü•yet-i-hilal'den mütevellid 
olması lazımgelir; buna mukabil «Tezakir-i Cevdet» de «8 Zülka'de» bir Salı 

gününe müsadif gösterilmektedir: Yukarıdaki fıkraya da bakınız. Kıbrıslı'nın 

üç sadaret müddeti cem'an 1 sene, 10 ay, 10 gün tutmaktadır : En uzun sadareti 
iste bu sonuncusudur. - Bundan evvelki sadareneri iç:in yukarda 221 ve 228 nu_ 

> 

maralara bakınız). 

ABDüL•AZiZ DEVRt: 

231) Mehmet Emin Ali Paşa- Milliyeti: Türk; tiıyini: 1861 = 1278 
senesi 6 Ağust-os = 29 Muharrem Salı günü; azli: 1861 = 1278 senesi 22 
Teşrinisani = 19 Cumada-l-ula Cuma günü; sadaret müddeti: 3 ay, 17 
gün; <<Dördüncü sadareti». 

(Hariciyye nazırlığından Sadr-La'zam olan Ali Paşa'nın bundan evvelki üç sada
r.eti için yukarda 217, 223 ve 227 numaralara ve bundan sonraki sadareti için de 
aşağıda 236 nurnaraya bakınız. Ali Paşa bu seferki azli üzerine yedinci defa 
olarak tekrar Hariciyye nazırı olmuştur). 

232) Keçeci-zade.Mehnıet Fuadl Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1861 
1278 senesi 22 Teşrinisani = 19 Cumada-l-ula Cuma. günü; isU'fası: 

1863 = 1279 senesi 2 Kanunusam =ll Beceb Cmn.Qı günü; sadiret müd
deti: 1 sene, lay, 10 gün, «İlk sa.dareti». 

(Hariciyye nazırlı~ndan Sadr-ı~a•zam olan ve «Büyük-Fuad Paşa» ismiyle de 
anılan ··bu kıymetli devlet-adamı Konyalı_Mustafa-Efendi-zade Kazasker/Kadıasker 

Mehmet Salih Efendi'nin torun u ve meşhur şair !zzet-Molla'nın oğludur. tsrnail 
Mekki Bey'in kızı olan annesi Hibetullah Hanım tarafından da Merzifonlu 
Kara-Mustafa Paşa sülalesine mensuptur. 1230 = 1815 tarihinde dünyaya gelmiş 

olduğuna göre Miladi takvim hisabiyle 46 yaşında Sadr-ı_a'zam olmuş demektir. 
Fuad Paşa çocukken ilmiyye mesleğine intisab ettikten sonra ikinci Mahmud'un 
Galatasaray'da te'sis ettiği Tıbhane = Tıbbiyye mektebine girip askeri doktor 
çıkmış ve 1255 == 1837 tarihinde Koca-Reşid Paşa'nın teşvikiyle meslek değiş. 

tirerek Bab~ı.AU Terceme-Odası'na girip büyük zeka ve iktidariyle yeni mesleğin
de pek çabuk terakkiı etmiştir. Seleft Ali Paşa ile Keçeci-zade Fuad Paşa, 

Koca-Re.şid Paşa'nın yetiştirdiği dev'let_adamlarının en mühimleridir. 
Suriye'de Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında zuhur eden ihtil§.flann bir 
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Fransız müdahalesine vesile teşkil eden bir mahiyet alması üzerine büyük sa
lahiyyetlerle Fevkalade-komiser olarak gönderilen Fuad Paşa Şam'da bulun
duğu sırada Sadr-ı.a'zam olduğu için, kendisi Istanbul'a gelinceye kadar Sad'a
ret_Kaymakamlığına Meclis-i-Vala reisi Yusuf c Kamil Paşa tayin edilmiş ve Fuad 
Paşa da 1861 = 1287 senesi 20 Kanunuevvel == 17 Cumada_l-ahire Cuma günü Is
tanbul'a gelmiş ve tatil günü olduğu halde Bab-ı-Ali: açılarak Sadaret Hatt-ı-Hü
maytınu okunmuştur. Büyülr-Fuad Paşa'nın bu ilk sactaretinden isti'fası umu
miyyetle 1279 senesi «15 Receb Pazartesi)> gününe müsadif gösterilirse de doğru 

değildir : Cevdet paşanın <<Ma'ruzat»ına nazaran isti'fa tarihi «Recebin on ikinci 
Cuma· günü»ne müsadiftir; hakiki takvim de Recebin 12 si Cumartesi gününe te_ 
sadüf etmekte olduğu için, gene bir Rüyet-i-hilal arızasından dolayı «11 Receb 
Cuma gününün «12 Receb ıı itibar edilmiş olması lazımgelir. Umumiyetle «15 Re
ce b Pazartesiıı gününden bahsedilmesi de, Fuad paşa'nın isti'fa tarihiyle halefi 
Yusuf Kamil Paşa'nın tayin tarihi birbirine karıştırılmasındandır; fakat isH'fa 
tarihi gibi tayin tarihi de gün rakamı itibariyle bir gün hatalıdır: Bu mesele için 
aşağıki fıkra ya bakınız. - KeçecLzade Fuad Paşa'nın iki sadareti vardır: B und'an 
sonraki ikinci ve sonuncu sadareti için aşağıda 234 nurnaraya bakınız). 

233) Yusuf Kamil Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: ·ı863 = 1279 senesi 
5 Kanunusam = 14 Receb Pa~rtesi günü; azli: 1863 = 1279 senesi 1 
Haziran · 13 Zülhicce Pazartesi günü; sodaret müddeti: 4 aş, 27 gün. 

(Meclis-i~Vala riyasetinden Sadr-ı-a'zam olan Yusuf Kamil Paşa Arapgirlidir 
ve Gök-beyi sülalesine mensuptur : Bu sülalenin Akkoyunlu hanedamndan ol
duğu rivayet edilir; babasının ismi Mehmet Bey, dedesinin adı ısmail Bey•dir. 
1223_1808 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre Miladi takvim hisabiyle 55 ya
şında Sadr _ı-a'zam olmuş demektir. Me•muriyyet hayatının ilk devresini Mısır'da 

geçirmiş ve meşhur Mısır valisi Mehmed' Ali Paşa'nın kızı Zeyneb Hanım'la 
lenmiştir: üsküdar'daki Zeyneb-KamH hastahanesi bunların hayratıdır. Yusuf 
Kamil Paşa ccTelemaq,ue» müterciıp.i olmakla da meşhurdur. - Kamil paşa'nın 

tayin tarihi umumiyyetıe «15 Receb Pazartesi» gününe müsadif gösterilirse de 
hakiki takvimde «Pazartesi» o ayın 15 ine değil '14 üne ~üsadifUr: Zaten «Tak_ 
vım-i-Vakaayiııin 677 inci nUshasında d'a ({14 Receb Pazartesi» tarihi vardır. -
Yusuf Kamil Paşa'nın azil tarihi umumiyyetle ,((15 Zülhicce»ye müsadif gösterilir: 
Hakiki takvimde o gün bir «Çarşanba»ya ınüsadif olduğu halde «Takvim-i-Va
kaayi»in 698 inci nüshasında halefi Fuad Paşa'nın tayini Pazartesi gününe müsadif 
gösterHdiği gibi, Rif'at Efendi'nin ccVerd-ül-Hadaıkninde de «15 Zülhicce»nin iki 
muhtelif yerde Pazartesine müsadif gösterilmesi gün ismiyle rakamı arasında 

iki günlük bir fark has ıl etmektedir! Yukarıki tarih gün isınin e göre tashih edil
miştir). 

234) Keçeci-zadle Mehmet Fuad Paşa- Milliyeti: Türk; tayini .~.o~ıi)== 
1279 s:enesi 1 Haziran = 13 Zillhicce Pazartesi günü; azli: 1866 = 1283 
nesi 4/5 Haziran= 20/21 Muharrem Pazartesi/Salı gooesi; sadaret ........ IL,._ ..... -

deti: 3 sene, 4 gün; «İkinci sadareti». 

(Ser_-askerl.ikle Yaver.LEkremUk vazifeleri de uhdesinde kalmak şartiyle Sadr-ı

a'zam olan Fuad Paşa'mn bundan evvelki sadareti için yukarda 232 numaraya 
bakınız. Keçeci-zade Fuad Paşa'nın iki sadaret müddeti 4 sene, 1 ay, 14 gün tut. 
maktadır. · Bu son sadaretinden sonra Hariciyye nazırlığında ve Sadr -ı·a'zaın Ali 
Paşa'nın Girit seyahatinde Sadaret-Kaymakamlığında bulunmuş olan Fuad Paşa 

1-mlb hastalığını tedavi ettirmek için Nice == Nis ·şehrinde 1285 == 1869 senesi 
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29 şevval == 12 Şubat Cuma günü 54 yaşında vefat etmiş ve cenazesi bir Fransız 
ııarb gemisiyle 28 Şubat -:----- 16 Zülka'de Pazar günü Istanbul•a getirilerek Sultanah
met civarındaki türbesine defnedilmiştir. - Tayin tarihi i-çin yukarıki fıkra ya 

bakınız). 

235) Mütercim-Mehmet Rüşdi Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1866= 
:1283 senesi 5 Haziran = 21 Muharrem Salı günü; isti'fası: ;1867· = 128:j 
senesi 11 Şubat= 6 Şevval Pazarlesi günü; sadaret ;nıüddeti: 8 ay, 6 gün; 
«tkinci sadareti». 

(Meclis-i-Vala riyasetinden Sadr.ı.a•zam olan Mütercim-Rüşdi Paşa'nın bundan 
evvelki ilk sactareti için yukarda 229 nurnaraya ve bundan sonraki üç sadareU için 
de aşağıda 239, 245 ve 25;1 numaralara bakınız). 

236) Mehmet EwJn Ali Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1867 = 1283 
· senesi 11 Şubat = 6 Şevval Pazartesi günü; ölümü: 1871 = 1288 senesi 
7 Eylül= 21 Cu~-1-ahire Perşenbe günü; sa<ıaret müddeti: 4.sene, 6 
,ıy, 24 gün; .«Beşinci sadareti». 

(Hariciyye nazırlığından Sadr_ı-a'zam olan Ali Paşa'nın bundan evvelki dört 
sadareti için yukarda 217, 223, 227 ve 231 numaralara bakınız. Ali paşa işte bu 
beşinci sadaretinde verem olarak ölmüştür: Bazı menbalarda ölüm tarihi «22 
Cumada-1-ahire Perşenbe:» gününe. müsadif gösteriUrse de, hakiki· takvimde Per
şenbe günü o ayın 22 sine değil, 21 ine müsadiftir; bu nokta <<Hakaayık-ul-Vaı.. 

kaayb>in 354 ve 355 inci nüshalarının tarihleri ve izahatiyle sabittir. AU Paşa 

1815 = 1230 senesi 5 Mart ::::::: 23 Rebı•ül.evvel Pazar günü Istanbul'da dünyaya geL 
miş olduğuna göre, gene Istanbul'da öldüğü gün yaşının Miladi takvim hisabiyle 
56 sene, 6 ay, 2 gün tutması, yani 57 yaşının içind'e ölmüş olmas'- lazımgelir. 

Mezarı Süleymaniyye camii haziresindedir. - Ali Paşa ilk defa olarak 38 yaşın
da Sadr-ı.a•zam olmuştur; sekiz defa da Hariciyye nazırlığı vardır; sekizinci H}:'L 
riciyye nazırlığını beşinci sadaretinde Fuad Paşa'nın yukarda 234 nurnarada bahsi 
geçen ölümü üzerine ilaveten der.uhde etmi·ştir. - Alı Paşa'nın Abd-ülmecid ve 
Abd-ül-Aziz devirlerine tesad'üf eden beş sadaratinin mecmu.u Miladi takvim hisa
biyle 8 sene, 3 ay, 15 gün tutmaktadır. - Sultan Aziz'in hal'iyle neticelenen fena
lıklar bilhassa Ali ve Fuad paşaların vakitsiz ölümlerinden itibaren devlet biinye_ 
sini sarsacak bir şekle girmiştir). 

237) MaJımnd Nedim Paşa - Milliyeti: Gürcü; tayini: 1871 = 1288 
senesi 8 Eylül - 22 Cuı:nada-l~ahire Cuıtıa günü; azli: .1872=1289 senesi 
30/31 Temmuz = 24/25 Cumi.da-lwftli, Sa..lı/Çarşanba gecesi; sadaret müd
deti: 10 ay, 24 gün; «İlk sadôıreti». 

(Bahriye nazırlığından Sadr.ı-a'zam olan Mahmud Nedim Paşa ·eski vüzeradan 
ve . Daa vi nazırıarından gürcü Mehmet Necib Paşa'nın küçük oğludur : 1233 = 
1817 - 1818 tarihinde Istanbul'da doğmuş olduğuna göre 53 _ 54 yaşlarında Sadr-I
a'zam olmuş demektir. Muasırlarınca q:Nedimof» ismiyle anılacak derecelerde Rus 
tarafdarlığıyla meşhur olan Mahmud Nedim Paşa, Sultan Aziz•i ifsad eden baş· 
lıca amU olduktan başka padişaha isnad edilen bir çok fenalıkların da ya doğru'
dan doğruya faili veyahut en mühim müsebbibidir. - Mahmud Nedim'in iki sa
dareti vardır : Bundan sonraki ikinci ve sonuncu sad'areti için aşağıda 244 nu:. 
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maraya bakınız. Mahmud Nedim Paşa'nın Sadaret Hatt-ı-Hümayunu:::ıda «22 
Cumada_l-alıire>ı tarihi vardır: O gün Eylül'ün sekizinci gününe müsadiftir; İa. 

kat «Hakaayık-ul.Vakaayi»in 355 inci nüshasından anlaşıldığına göre hakiki 
tayin günü Perşenbe'dir ve o da selefi Ali Paşa'nın öldüğü güne tesadüf et_ 
mektedir). 

238) Ahmed Şefik Midhat Paşa- Milliyeti: Türk(?); tayini: 1872= 
1289 senesi 31 Teınınuz = 25 C11n1ftda-l-fila Çarşanba günü; azli: 1872 = 
1289 senesi 19 Teşrinievvel = 16 Şa'ban Cumartesi günü; sadaret ıniid
deti: -2 ay, 19 gün; «İlk sadareti». 

(Beş gün evvel tayin edilmiş olduğu Edirne valiliğinden Sadr-ı.a'zam olan Mid
hat Paşa'nın asıl ismi «Ahmed Şefik»dir : «Midhat» mahlası gençliğ·inde me'mur 
olduğu Divan-ı-Hümayun kaleminde takılmıştır. Ahmed Midhat paşa Rusçukltı 

Hacı-Ali-Efendi-zade Hacı.Hafız Mehmet Eşref Efendi'nin oğludur : Bu Hacı.Eş. 

ref Efendi'nin mesleği kadılıktır. - Midhat Paşa 1238 = 1822 senesi Safer=Teş_ 
rinievvel-Teşrinisani ayında Istanbul'da d'oğmuş olduğuna göre 50 yaşında Sadr.ı

a'zam olmuş demektir; iki sadareti vardır : Bundan sonraki ikinci ve sonuncu '3a
dareti için aşağıda 246 nurnaraya bakınız). 

239) Mütercimo:-Mehmet Rüşdi Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1872= 
1289 senesi 19 Teşrinievvel = 16 Şa'ban Cumartesi günü; azli: 1873=1289 
senesi 15 Şubat= 17 ·zillhicce Cumartesi günü; sadaret ınüddeti: 3 ay, 
27 gün; «U'çüncü sadareti». 

(Adliye nezaretinden ma'zul bulunduğu sırada Sadr-ı~a•zam olan Mütercim-Rüşdi 
Paşa'nın bundan evvelki 'iki sadareti için yukarda 229 ve 235 ve bundan sonraki 
iki sadareti için d'e aşağıda 245 ve 251 numaralara bakınız). 

240) Sakızh-Ahmed Es'ad Paşa - llilliyeti: Türk; tayini: 1873 = 
1289 senesi 15 Şubat = 17 Zülhicce Cumartesi günü; azli: 1873 = 1290 
S(lnesi 15 Nisan= 16 Safer Salı giinü; sadiret müddeti: 1 ay, 28 gün; 
.dık sadar{;ti». 

(Ser.askerlikten Sadr-ı.a'zam olan Ahmed Es•ad Paşa Sakız'da ((Kule-ağ'asın de_ 
nilen sol·kolağası Mehmed Ağa'nın oğludur: En kuvvetli rivayete nazaran 
1244 = 1828 - 1829 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 44 - 45 yaşlarında 

Sadr-ı.a'zam olmuş demektir. Es'ad Paşa'nın iki sadareti vardır': Bundan 
sonraki için aşağıda 243 nurnaraya bakınız). 

241) Şirvani-zade Mehm.et Rüşdi Paşa. - Milliyeti: TUrk; tayini: 
1873 = 1290 senesi 15 Nisan = 16 SaferSalı günü; azli: 1874 = 1290 se
nesi 13ı Şubat= 25 Zün1icce Cunıa günü; sadaret müddeti: 9 ay, 29 giin. 

(Maliye m'izırlığınd'an Sadr-ı_a'zam olan Rüşdi Paşa Amasya'da tavattun etmiş 

olat: Şirvan Türklerinden büyük mutasavvıf ~evlanEL1smail Siracüddin•in d·8:rt 
oğlunun ikincisidir : 1244 =~ 1828 - 1829 taı~ihinde Amasya'da dÜnyaya gelıcı.i.;ı ol
duğuna göre 44-45 yaşlarında Sadr_ı-a'zam olmuş demektir. !lmi, fazlı ve doğ
ruluğuyle marüf olan Şirv·anı.zade sadaretten azlinden sonra Haleb ve Hicaz va. 
lilikl.e:rinde bulunmuş ve 1291 = 1874 senesi· 11 Şa'ban - 23 Eylül Çarşanba günii 
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Taif•de kara-hummadan ölmüştür. Ta.yin tarihi için yukanki mad'deye bakınız. 

Azil tarihi umumiyyetıe <,26 Zülhicce Cmna» gününe müsadif gösterilirse de hakiki 
takvimde o gün Zülhicce'nin 25 ine tesadüf etmektedir). 

242) Hüseyn Avni Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1874 = 1290 se
nesi 15 Şubat= 27 Zülhlcce Pazar günü; azli: 1875 = 1292 senesi 25 Ni
san= 19 Rebi'ül-evvel Pazar günii; sa.daret nıüddeti: 1 sene 2 ay, 8 gün .. 

( Sactaretinden evvel bulunduğu Ser-askerlik makamını muhafa:ia etmek şartiyle:· 
Sadr-ı_a'zam olan Hüseyn Avni Paşa, ibn-ül-Emin'in «Son Sadr-ı-·a'zamlar»ındaki 

izaha göre !sparta vilayetinin Şarki-Karaağaç kazasına tabi Avşar n:ihiyesinin 
Gelendos köyünde Odabaşı-oğullarından Ahmed Efendi isminde birinin oğludur: 

Saflığından dolayı bu Ahmed Efendi'ye «Eşek-Ahmed» lakabı da verilmiştir!' 

Hüseyn Avni Paşa 1236 = 1820 - 1821 tarihinde babasının köyünde doğmuş ol
duğuna göre Miladi takvim hisabiyle 53 - 54 yaşlarında Sadr-ı-a'zam olmuş de
mektir. - Hüseyn Avni paşa Sultan Aziz'in hal'inde en mühim aınil olmakla meş_ 
hur. - Hatt.ı-Hümayun•da tayin tarihi tı26 Zülhicce)) ye müsadif gösteril
mekteyse de, burada «Takvım-i-Vakaayi'>>deki gün ismine göre tashih edilmiştir}. 

243) Sakızlı-Ahmed Es'.ad Pa§a - Milliyeti: Tüdı:; tayini: 1875 = 
1292 senesi 26 Nisan= 20 Rebi'ül-evvel Pazartesi günü; azll: 1875 = 129Z' 
senesi 25/26 Ağustos = 23/24 P~eb Çarşanba/Perşenbe gecesi; sadiret 
müddeti: 4 ay; «İkinci sadareti»e 

(Bahriye nazırlığından Sadr-ı-a'zaın olan Es'ad Paşa'nın ilk sactareti için yukar
da 240 nuınaraya bakınız: tki sadaretinin mecmuu 5 ay, 28 gün tutmaktadır. -
Ahmed Es'ad Paşa bu son sadaretinden azli üzeri·ne Nafia nazırlığına ve biraz: 
sonra da Aydın valiliğine tayin edilip gene bu . 1875 = 1292 senesi 28 Teşrini

sani = 29 Şevval Pazar günü İzmir'de Hummay_ı.muharıka'dan ölmüştür). 

244) Mahmud Nedim Paşa;- Milliyeti: Gürcü; tayini: 1875 = 1292· 
senesi 26 Ağustos = 24 Receb Pe:rşenoo günü; azli: 1876 = 1293 senesi 
ll Mayıs= 16 Rebi'ül-ahir Perşenlle günü; sadiret müddeti: 8 ay, 16 gün; 
«İkinci sadareti». 

(Şuray-ı.Devlet reisliğinden Sadr-ı-a'zam olan Mahmud Ned'iın Paşa'nın ilk sa_ 
dareti için yukarda 237 nurnaraya bakınız. - Bu son saclaretinden sonra bir 
kaç sene ma'zul kalan Mahmud Nedim Paşa t;kinci Abdülhamid devrinde bir 
aralık Musul valiliğinde ve ondan sonra Dahiliyye nazırlığında bulunmuş ve ni
hayet 1883 = 1300 senesi 13/14 Mayıs == 6/7 Receb pazar fP azartesi gecesi ölüp 
Cağaloğlu'nda cadde üstündeki mezarına defnolunduktan sonra üstüne bir türbe 
yapılmıştır! - Azil tarihi umumiyyetıe «17 fRebı•üLahir» gösterilir : O giin bir 
Cuma'ya müsadiftir; fakat Mahmud Celalüddin Paşa'nın «Mir'at-ı-hakikai»inde 

P.erşenbe'ye müsadif gösterildiği için burada ((16 Rebi'ül·ahir Perşenbeıı tarihi esas 
ittihaz edilmiştir). 

ABD-üL_AZiZ, BEŞ!NC! MURAD VE tK!NCt ABDüLHAM1D DEViRLERi: 

245) ~lütercim-wlehnıet Riişdi Pa~a - Milliyeti: Türk; tayini: 1876-
1293 senesi 12 Mayıs = 17 Rebi'ül-ahir Cuma. günü.; isti'fası: 1876 -l293 
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senesi 19 Kanunuevvel = 2 Ziilhicce Salı günü; sadaret müddeti: 7 ay, 
8 gün; «Dördüncü sadareti». 

(Ma'zul bulun.duğu sırada Sadr-ı-a'zam olan Mütercim_Rüşdi .Paşa'nın bundan. 
evvelki üç sadareti için yukarda 229, 235 ve 239 numaralara ve bundan sonraki 
son sadareti için de aşağıda 251 nurnaraya bakınız. - Sultan Aziz'in hal'i, Be
şinci Murad'ın üç aylık saltanatı ve tkinci Abdülhamid'in cülusu Mütercim
Rüşdi Paşa'nın işte bu dördüncü sactaretine müsadiftir. - Rüşdi Paşa bu sa
daretinden isti'fa ettikten bir müddet sonra Meclis-i-A.liye'ye me'mur, yani rıe

zaretsiz nazır olmuştur). 

!KiNCi ABDULHAMiD DEVRi: 

246) Ahmed Şefik 1\lidhat Pa§a- Milliyeti: Türk (?); tayini: ·ı876 · 
= 1293 senesi 19 Kanunuevvel = 2 Zülhlcce Salı günü; D.,zli: 1877 = 1294 
senesi 5 Şubat= 21 Muharrenı Pazartesi günü; sadihet müddeti: 1 ay, 
17 gün; «İkinci sadareti>>. 

(ŞO:ray-ı_Devlet reisliğinden Sad'r-ı-a'zam olan Midhat Paşa'nın ilk sadareti için 
yukarda 238 numaraya bakınız. - Midhat paşa'nın bu ikinci sactaretine ait 
Hat~-ı_Hümayun'da ibn-ül-Emin tarafından neşredilen suretinde «3 Zülhicce:;> 
tarihi vardır : Bu tarih Miladi 1876 senesi 20 Kanunuevvel Çarşanba gününe mü
sadiftir; halbuki Sultan Hamid devrinin b:idayetinde Mabeyn müşiri ve Bahriye 
nazırı olan EğinU-Said Paşa'nın kısmen Türklük mecmuasında neşredilmiş olan 
Ruzname tarzındaki hatıratının «2 Zülhicce Salı» fıkrasında «Bu gün Mütercim
Mehmet Rüşdi Paşa sactaretten aziolunarak yerine Midhat Paşa Sadr-ı;..a'zam 

nasb-u_ta'yin buyuruldu» 
denildiğine göre Hatt·ı-Hümayun'daki tarihde bir günlük bir zühul olduğu ania .. 
şılmaktadır; bu zühulün Rü•yet.i-hilal ile izahı da kabil değildir: Çünkü o 
takdirde Mabeyn müşirinin de ayni tarihi kullanması lazımgelir; her halde 
Hatt-ı-Hümayun'd'aki tarihin yegane izah şekli tıl,yi:nin ertesi günü yazılıp Bab-ı

Alt'de bir gün sonra okunmuş olmasıdır. •rıpkı bunun gibi, Mahmud Celalüddin 
Paşa'nın {(Mir'iit.ı_Hakikatuindeki: 

«Midhat Paşa doksan üç senesi şehr-i Zülhiccesinin dördüncü günü mühr-i Sada
retle tebcil buyuruldu» 

cümlesindeki tarih rakamında da iki günlük hata vardır. Hatta bizzat Midhat 
Paşa'nın «Tabsıra-i .ibreb ismindeki hatıratında gösterdiği «19 Kanunusanı 1876'$ 
tarihinde bile tam bir aylık bir hataya tesadüf edilir : Eğer bu tertip hatıı . .sı 
de~ilse, her halde paşanın sonradan Taif'de bu eseri kaleme alırken zühul 
etmiş olması lazımgelir. işte bundan dolayı burada bizzat şahid olduğu 'trukuatı 

büyük bir dikkatle kaydetmiş olan EğilllLSaid Paşa'nın rivayeti esas ittih§.z 
edilmiştir. - Midhat paşa bu ikinci ve sonuncu sad'aretinden azledildi·ği gün 
a:1zzüddinıı vapuruyla İtalya'nın Brindisi limanına sevkedilmek suretiyle hudut 
baricine çıkarı!mışsa da, bir müddet sonra tekrar memlekete kabul 2diliil 
Taif'e nefyedilmeden evvel Suriye ve Aydın valiliklerinde. bulunmuştur. - 1ki 
sadaret müddetinin mecmuu MilAd~ takvim hisabiyle 4 ay, 6 gün tutmaktad'ır). 

247) İbralıim Edhem Paşa- Milllyeti: Rum; tayini: 1877 = 1294 senesi 
5 Şubat = 21 Muharrem Pazartesi günü; azli: 1878 = 1295 senesi ll Ka
nuııusani = 7 Mnharr~m Cuına günü; sadaret miiddeti: ll ay, 4 gün. 
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(Şuray-ı-Devlet reisliğinden Sadr-ı-a'zam olan Edhem Paşa, yukarda 208 nu_ 
marada gördüğümüz Koca-Husrev Mehmet Paşa'nın kölelerindendir : Yunan istik
Hil harbinde Sakız asileri tenkil edilirken Derya.lmpdanlığında bulunan Koca~ 

:a:usrev Paşa tarafından esir alınmış ve bir rivayete göre de Husrev Paşa btl 
küçük çocuğu o vak'ada ele geçen esirler içinden satın almıştır; Karadeniz sa
hillerinden v,e bilhassa «Ç.erkez dağlarının eteklerinde» bulunup «Bir yaşında iken» 
getirilmiş olduğu hakkında uydurulan rivayetin hiç bir aslı olmadığı ve 
bilhassa bir yaşındaki bir çocukta coğrafi istikamete ait 1 hiç bir mefhum 
olamıyacağı muhakkaktır: 1bn_üLEmin'in «Son Sadr-}-a'zamlar>>U+da bu nokta 
tamamiyle tavzih edildikten başka, Edhem Paşa'nın torunlarından biri de 
bana milliyetinin Rum olduğunu söylemiştir. 1brahim Edhem Paşa, Müze mü
d'ürleri Harndi Edhem ve Halil Edhem Beylerin babasıdır. - Takriben 1233 
1817 _ 1818 tarihinde Sakız'da doğmuş olan Edhem Paşa tahminen 59 - 60 yaşlann
da Sadr-ı-a•zam olmuş demektir. !lk Osmanlı Meclis.i..Meb'usanı bunun sadaret . 
devrinde açılmıştır. - Azlinden sonra Viyana sefirliği ile Dahiliyye nazırlığında 

bulunmuş olan Edhem paşa nezaretten infisali üzerine artık . ma'zul yaşamış 
ve nihayet 1893 = 1310 senesi 19 Mart = 2 Ramazan Pazartesi günü takriben 75-76 
yaşlarında ölmüştür: Mezarı 'üsküdar'dadır). 

248) Ahmed Harndi Paşa- Milliyeti: Abaza; tayirJ: 1878 = 1295 
senesi ll Kanunusanİ == 7 Mulıa:r.rem Ctıma günü; azli: 1878 = 1295 se
nesi 4 Şubat == 1 Saf er Pazartesi günü; s adaret müd d eti: 24 gün. 

(Dahiliyye nazırlığından Sadr _ı_a'zam olan Ahmed Ham di Paşa yukarda 97 nu
marada gördüğümüz Melek Ahmed Paşa ahfadından Yahya Bey'in oğludur ve 
bu Yahya Bey de 208 nurnarada gördüğümüz Koca~Husrev Mehmet Paşa'nın 

kethudasıdır: Harndi Paşa 1242 = 1826-1827 tarihinde Istanbul'da doğmuş ol
duğuna göre 51~52 yaşlarında Sad'r~ı-a'zam olmuş demektir. - Azlindeıi sonra Ay
dın ve Suliye .valilik~erinde bulunmuştur). 

249) Ahmec:1! Veiık Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1878 = 1295 senesi 
4 Şubat == 1 Saf er Pazartesi günü; azli: 1878 = 1295 senesi 18 Nisan=15 
Rebi'ül-iJıir Perşenbe günü; sadiret müddeti: 2 ay;, 9 gün; «nk sadareti». 

(Maarif nazırlığından ((Baş·vekil» ünvaniyle Sadr·La'zam olan Ahmed Vefik Pa. 
s,a, Müslümanlardan ilk «Divan-ı-Hümayun tercümam» olan Mühendishane mual
limlerinden Yahya Nacl Efendi'nin torunu ve Paris sefareti müsteşarı Ruhüddin 
Mehmet Efendi'nin oğludur: 1238 = 1823 senesi 3 Temmuz = 23 Şevval perşen
be günü dünyaya gelmiş olduğuna göre, Sadr-ı-a'zam olduğu gün yaşının 54 sene, 
7 ay, 3 gün tutması, yani 55 yaşının içinde bulunması lazımgelir. - Vefik Pa~ 
şa'nın dedesiı Yahya Naci Efendi Bulgaristan muhacirlerinden bir mühtedi oL 

· duğu için, SanLzade tarihinde q:Mühendishane · hocalarından . Rum!yy-ül-asl Bul
gar-zade Yahya Efendi» şeklinde zikredilmiş, Mehmet Süreyya «Sicil-i-Osmani» 
sinde bunu me'haz ittihaz etmiş, bu ailenin ıcBulgar-zadeler>ı şöhretini Abdur. 
rahman Şeref de «Tarih müşahedeleri»nde Ahmed Vefik Paşa'ya izafeten söyle
miş ve nihayet tbn-ül..Emin de «Son Sadr .. ı-a'zamlar»ında Şani-zade'yi te'yid 
etmiştir: Fakat bu müverrihin «Rumiyy_ül.asl Bulgar-zade» tabi·ri Vefik Paşa'nın 
ecdadına iki muhtelif milliyeti birden isna.d edip hem Rum,, hem Bulgar göster
mektedir! Eğer «Rumt» tabiri Ortodoks mezhebiyle ve ıcBulgar-zadeıı tesni.iyesi 
de Bulgaristan muhacirliği ile tefsir edilecek olursa, bu garib tenakuz belki bi
raz akla yakın bir şekle sokulmuş olabilir! ibn.ül-Emin «Ahmed Vefik Paşa» 

faslının başındaki başiyesinde : 
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Paşa'nın bazı ahibbasına, bilmünasebe (Bize Bulgar-zadeler derler) diyerek 
(Bulgar) kelimesini - kendine mahsus bir vadi de - şerh ettiğini, onun ağzından 
diniiyenlerden dinledik» 
cümlesiyle paşanın izahını «Kendine mahsus» addetmekteyse de, eski Bulgarların 

Türklükle olan alakaları şahsi ve indi bir telakki meselesi değil, ilim alenünce 
umumiyetle kabul edilmiş bir noktadır. Bilhassa Ahmed Vefik Paşa sü
lalesinin Türklüğü ((Tarhan_oğullarııı soy-adıyla da sabittir : Bu soy-adı mesele
sini bana Ahmed Vefik Paşa'nın halasının torunu olan Abdülhak Hamid izah et_ 
miştir; Hamid'in babası Hayrullah Efendi, Yahya Naci Efendi'nin kızı Hasenetul
lah Hanım'ın oğludur : işte bu karabetten dolayı Abdülhak Hamid merhum 
Ahmed yefik paşa ile sonuna kadar münasebetini muhafaza etmiş ve ninesinin 
ailesi hakkındaki malumatını hep Vefik Paşa'dan almıştır. Paşa'nın izahına göre 
Bulgaristan'da hıristiyanlaşmış olan Tarhan-oğulları eski Türkler arasında bir 
takım imtiyazıara malik olan ve «Tarhan» denilen zadegan sınıfındandır; bu 
aile hıristiyanlığına rağmen eski asalet ünvanını bir soy-adı şeklinde muhafaza 
etmiştir : Hatta bizde Soy-adları kanunu çıktığı zaman Abdülhak Hamid'in «Tar~ 
han» adını seçip tescil ettirmesi, ninesinin soy-adı olmasındandır. Her haldG 
Ahmed Vefik Paşa'nın torunu Ahmed Vefik Bey'in «Tevhid'-i-Efkar>> gazetesintle 
neşrettiği ·bir mektupta dedesinin ııEba-an-ceddin}ı Türk olduğu hakkında bazı fUl9 
vesaıkinden başka validesiyle büyük_annesinin ifadelerinde de bahsetmesi ibn_ 
ül-Emin'in tereddüdüne rağmen hakikate taınamiyle muvafıktır ve Abdülhak Ha
mid'in izahını da te'yid etmektedir. işte bütün bunlardan dolayı Ahmed Vefik 
Paşa'nın dedesi Yahya Naci Efendi islav yahut Rum mühtedisi değil, Türk mühte
disidir. - Mahmud CelaJüddin Paşa'nın «Mir•at-ı-Hakikab>ine göre Ahmed Vefik 
Paşa'nın «Baş-vekih> ünvaniyle Sadr-ı-a'zam olması ilk meşrutiyet zihniyetiyle ve 
hatta kendi talebiyle olmuştur : Bununla beraber Osmanlı tarihinde bu ünvanı alan 
ilk Sadr-ı-a'zam Ahmed Vefik Paşa değil, Mehmet Emin Rauf paşa'd':ır: Yukarda 
207 nurnaraya ve Ahmed Vefik Paşa'nın ikinci sadareti için de aşağıda 260 numa_ 
raya bakınız). 

250) Mehmet Sadık Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1878 = 1295 
senesi 18 Nisan 15 Rebi'ül-ahlr Perşenbe günü; azli: 1878 = 1295i 
senesi 28 Mayıs = 26 Cumada-I-fila Sab günü; sadaret müddeti: ı ay,· 
10 gün. 

(Rüstımat-Eminliğinden Sadr _ı-a•zam olan Sadık Paşa İzmir vilayetinin Bayındır 

kazası ulemAsından BiyazLzade Hacı-Ahmed Efendi'nin torunu ve Müfti Abdullah 
Efendi'nin oğludur: 1241 = 1825 - 1826 tarihinde Bayındır'da dünyaya gelmiş ol
duğuna göre 52 _ 53 yaşlarında Sadr-ı.a'zam olmuş .demektir: «Suavi vak•asın 

işte bu Sadık Paşa'nın sacı.aretindedir ve hatta paşanın gözden düşüp aziedilmesinde 
de en mühim amil olmuştur. - Selefi Ahmed Vefik paşa gibi Sadık Paşa d~. 

«Baş-vekih> ünvAniyle Sadr-ı-a'zam olmuştur). 

251) Mütercim-Mehmet Riişdi Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 
1878 1295 seneşi 28 Mayıs = 26 Cumada-I-ula Sah günü; a~d!i ·: 
1878 1295 senesi 4 Haziran = 3 Cumadla-1-ahire Salı günü; sada:ret 
11ıüddeti : 7 güu; «Beşinci sadareti». 

(Meclis_i-Vükela me'muriyyetinden Sadr-La'zam olan Mütercim-Rüşdi Paşa'mn 

bir hafta süren bu beşinci ve sonuncu saCfaretinden evvelki dört sadareti ıçın 

yukarda. 229, 235, 239 ve 245 numaralara bakınız. -- Paşa'nın bu seferki tayininde 
«Baş-vekalet» ünvanı yeniden «Sadaret» e tahvil edilmiştir. - Rüşdi Paşa bu son 
sactaretinden 4 sene sonra 1299 = 1882 tarihinde Mağnisa'da ölmüştür: Mezarı 

oradadır). 
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252) 1\fehmet Es'ad Safvet Paşa Milliyeti : Türk; tayini: 
1878 == 1295 senesi 4 Haziran = 3 Cumada-l-abire Salı günü; azli: 
1878 = 1295 senesi 4 Kanunuevvel = 9 Zülhicce Çarşanba günü; sadftr
ret müddeti : 6 ay. 

(Nezaret uhdesinde kalmak üzere Hariciyye nazırlığından Sadr_ı~a'zam olan 
Safvet Paşa Trabzon vilayetinin Sürmene kazası eşrafından Mehmet Hulu.si 
Ağa'nın oğludur: 1230 = 1815 senesi Receb = Haziran ayında Istanbul'da dünyaya 
gelmiş olduğuna göre 63 yaşında Sadr-ı-a'zam olmuş demektir. Asıl ismi Meh
met Es'ad olduğu halde, gençliğinde Divan-ı-Hümayun kalemine girdiği zaman 
o devrin adetince verilen «Safvet» mahlasıyla şöhret bulmuştur. - Çok kıymetli 

bir devlet-adamı olan Safvet Paşa azlinden sonra Paris sefirliği :i:le Hariciyye 
nazırlığ·ında bulunmuştur : Sadaretinden evvel ve sonra altı defa Hariciyye neza· 
reti vardır. ölüm tarihi 1301 = 1883 senesi 16 Muharrem 17 Teşrinisani Cu
martesi günüdür; mezarı Sultanmahmut türbesinaedir). 

253) Tunuslu-Hayrüddjn Paşa- Milliyeti: Abaza; tayini: 1878=1295 
Genesi 4 Kanunuevvel = 9 Zülhlcce Çarşanba giinü.; azli: 1879 = 1296 se
n~si 29 Temmuz= 9 Şa'ban Salı günU; sadaret müddeti: 7 ay, 26 gün. 

(Maliye-Komisyonu reisliğinden Sadr-ı-a'zam olan Hayrüddin Paşa küçük yaşın

da Kafkasya'dan Istanbul'a köle olarak getirilmiş, ilkönce Nakib-ül·eşraf 

Kıbrıslı-Tahsin Bey'e satıldıktan sonra Tunus valisi Ahmed Paşa da ondan satın 

alıp tahsil ve terbiye ettirmiştir: Tunus eyaletinde yetişip oranın vezirliğine ka. 
dar yükseldiği· için ı<Tunuslun denilir. ibn-ül-Emin'in hisabına nazaran takriben 
1237 = 1821 _ 1822 tarihinde doğmuş olduğuna göre 56 - 57 yaşlarında Sadr-ı
a'zam olmuş demektir. Istanbul'a da,veti. Tunus'daki vezaretinden isti'faşı üze
rinedir : 1295 = 1878 senesi Ramazan = Eylül ayında Istanbul'a gelip ilkönce Mec
lisi--A'yan azalığına ve biraz sonra da MtHiye_Komisyonu riyasetine tayin edilmiş 

ve arası iki ay geçmeden ve hatta Arapça ile Fransızcayı çok iyi bildiği halde 
henüz Türkçeyi bile öğrenmeden sadarete tayin edilmiştir. - Hayrüddin Paşa 

1307 = 1890 senesi 29 Kanunusani· 7 Cur~ıada.l-ahire Çarşanba günü akşamı 

Nıkris - Damla illetinden ölüp Eyüb'e defnedilmiştir). 

254) Ahmed Arifi Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1879 = 1296 se
nesi 29 Temmuz= 9 Şa'ban Salı günü; azU: 1879 == 1296 senesi 18 Teşri
nievvel = 2 Zülka'de Cunutrtesi günü; sadaret müddeti: 2 ay, 20 gün. 

(Meclis-i-A'yan azahğıyla Sicill-Lahval Komisyonu reisliğinden «Baş.vekih> ün. 
vaniyle Sadr_ı-a'zam olan Arifi Paşa, Hariciyye nazırlığı ile Meclis-i-Vala reis~ 

Iiğinde bulunmuş olan vüzeradan Mehmet Şekib paşa'nın oğludur : Bu Şekib Pa
şa•nın babası da «Ebe-zade Mustafa Bey hazinedarı Mehmet Nuri Ağa»dır. A.rifi 
Paşa 1246 = 1830 • 1831 tarihinde ıstanbul'da. doğmuş olduğuna göre Miladi 
takvim hisabiyle 48 _ 49 yaşlarında Baş-v·ekil = Sadr-ı-a'zam olmuş demektir. _ 
Kuvvetli bir kültür sahibi olan ve Arapça ile Acemce gibi Şark dillerinden baş1\a 

Fransızcası da kuvvetli olan Arif! Paşa ıızlinden sonra Şuray-ı-Devlet reisliği, Pa
ris sefirliği ve Hariciyye nazırlığı gibi büyük makarnlarda bulunduktan sonra 
1313 = 1895 senesi 5 Kanunuevvel 17 Currıada· Lahire Perşenbe günü akşama 
doğru Miladi takvim hisabiyle 64 - 65 yaşlarında vefat edip Eyüb'e defne
dilmiştir :. ölüm günü umumiyyetle dS Cumada-Lahire Perşenbe» gösterilirse de 
hakiki takvimde Perşenbe günü o ayın 18 ine d'eğil, 17 sine müsadiftir. - Azil ta. 
rihi için aşağıki fıkra ya bakınız). 
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255) Mehmet Said Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1879 = 1296 se
nesi 18 Teşrinievvel == 2 Zülka'de Cumartesi günü; azli: 1880 = 1297 se~ 
nesi 9 Haziran= lReceb Çarşanba günü; sadiret müddeti: 7 ay, 20 gün; 

«İlk sadareti». 

(Adliye nazırlığından t,Baş-vekil,, ünvAniyle Sadr_ı-a'zam olan Said Paşa tran'da 
şehbenderlik ve maslahatgüzarlık gibi Hariciyye me'muriyyetlerinde bulunmuş 

olan Ankaralı Seb'a-zade Ali Namık Efendilnin oğludur : 1254 = 1838 - 1839 tarL 
hinde Erzurı.ım•da doğmuş olduğuna göre Miladi takvim hisabiyle 40 - 41 yaşların
da Sad'r-ı-a'zam olmuş demektir. «Sicil-i-Osmani»de Said paşa'nın babası Ali Na
mık Efendi'nin «Erzurum~» gösterilmesi her halde oğlunun Erzurum'da doğmuş 
olmasından mütevellit bir zühul olsa gerektir : Aile menşei Ankara'dır. Dokuz 
defa Sadr_ı-atzam olan Said Paşa halk arasında «Şapur» lakabiyle ve ikinci· Ab_ 
dülhamid devrinin bidayetindeki Mabeyn müşiri ve Bahriye nazırı Eğinli-Said 

Paşa'ya nisbetle de cıKüçük Said Paşa,, d'iye anılır: Bundan sonraki sactaretleri 
i·Çin aşağıda 257, 259, 261, 264, 267, 269, 275 ve 276 numaralara ve ölümü için de 
276 nurnaraya bakınız. - Selefi Arif! Paşa'nın azliyle Said Paşa'nın tayininde 
bir günlük bir ihtilaf meselesi vardır : Said Paşa'nın sadaret Hatt-ı-Hümayunu 

«3 Zülka'de» tarihlidir; halbuki kendisi hatıratının birinci cildinin 23 ve 31 inci 
sahif.elerinde «2 Zülka'de» tarihinde tayin edilmiş olduğunu söyledikten sonra 
ayni cildin 365 inci· sahifesindeki me'muriyyetler cedvelinde «3 Zülka•de»yi esas 
ittihaz ve bunun Rumi takvimde karşılığı olarak da «16 Teşrinisani 1295» tarL 
hini kaydetmektedir: Halbuki «3 Zülka'de» Rumı takvimde «7 Teşrinievveb mu
kabilidir! Onun için Said Paşa'nın bu mütenakız rivayetleri ihticaca salih değil
dir. - tbn-ül-Emin•in «Son Sadr-ı_a'zamlar»ında ıı3 Zülka'de)ı tarihi Miladi tak
vimin «18 Teşrinievveh gününe müsadif gösterilir : Hakiki Hicret tak\imiride o 
gün «19 Teşrini·evvel pazar» gününe tesadüf etmekte olduğu için, aradaki farkın 
her halde bir Rüyet_i-Hilal'den mütevellid olması lazımgelir. - Said Paşa bu ilk 
sactaretinden azil tarihi itibariyle de hatıratında tenakuza düşmüştür: Birinci cilt 
metninin 41 inci sahifesinde u29 Cumada-l-ula 1297 1, tarihinde aziedilmiş olduğun· 
dan bahsettiği halde, ayni cildin 365 inci sahifesindeki me•muriyyetler cedvelinde 
aziini d Receb»de gösterir : Bu iki ifade arasında tam bir ay iki günlük bir fark 
vardır!) 

256) Cenanl~zade Mehmet Kadri Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1880 
= 1297 senesi 9 Haziran 1 Receb Ça.rşanba günü; azli 1880 = 1297 senesi 
12 Eylül= 7 Şevval Pazar günü; sadiret müddeti: 3 ay, 3 gün. 

(Ticaret ve Ziraat nazırlığından <<Baş-vekil>>. ünvaniyle Sadr-ı-a'zam olan Kadri 
Paşa «Kamus» ve aBürhan_ı.Kaatl'ı> mütercimi Vak'anüvis Antepli Asım Efen
di'nin kardeşi olan Antep Nakib-ül-es,raf kaymakamı Mehmet Emin Efendi.zade 
Kıbrıs mutasarrıfı tshak Paşa'nın oğludur : 1249 = 1833 - 1834 tarihinde Antep'de 
dünyaya gelmiş olduğuna göre 46 - 47 yaşlarında Sadr-ı-a'zam olmuş demektir. -
Arapça ve Acemce gibi Şark dillerinden başka İngilizce ve Fransızca gibi Garp 
dillerini de bilen Kad'r1 Paşa kuvvetli kültürü ·ve ahlakının temizliği ile maruf
tur. - Istanbul Hukuk mektebi Kadri Paşa'nın sadaretinde açılmıştır. - Kadri 

_ Paşa sactaretinden sonra tayin edilmiş olduğu Edirne valiliğinde 1302 = 1885 ta
rihinde füc'eten vefat etmiştir; Mezarı Edi-rne'dedir). 
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257) Mehmet Said Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1880 = 1297 
senesi 12 Eylül = 7 Şevvii Pazar günü; azli: 1882 = 1299 senesi 
2 Mayıs = 13 Cuınida-l~ahire Salı günü; sadaret müddeti: 1 sene, 7 ay, 

20 gün; «İkinci sa.dareti». 

(A'yan azalığından «Baş-vekib> ünvaniyle sadr-La'z~m olan Sa,id Paşa'nın bun. 
d'an evvelki sadareti için yukarda 255 ve bundan sonraki yedi sadareti için de 
aşağıda 259, 261, 264, 267, 269, 275 ve 276 numaralara bakınız. Said paşa hatı
ratımn birinci cildinin 54 üncü sahifesinde bu seferki azlini yanlış olarak «29 Cu
mada-1-ahire» tarihine müsadif gösterdikten sonra 365 inci sahifede doğru ola
rak cc 13 Cumada-1-ahire ıı göstermektedir!). 

258) Abdurrahman Nurüddin Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1882= 
1299 senesi 2 Mayıs= 13 Cumada-l-abire Sah günü; isti'fası: 1882 = 1299 
&enesi 10/11 Temmuz= 23/24 Şa'ban Pazartesi/Salı gecesi; sadaret :müd
deti: 2 ay, 10 gün. 

(Muhtelif valiliklerde bulunduktan sonra Umur-LNafia Komisyonu azaJığından 

«Baş_vekih> ünvani·yle sadr-ı~a'zam olan Abdurrahman Paşa, eski valilerden ve 
Germiyan-oğullarından Kütahyalı vezir Hacı-Ali Paşa'nın oğlu ve Hacı-Mir-zade 

Hacı-Mustafa Ağa'nın torunudur: Ailesinin malumatma nazaran 1249 = 1833 ta
rihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre Miladi takv'im hisabiyle 49 yaşında Sadr-ı_ 

a'zam olmus demektir. - Eski Dahiliyye. nazıriarından Memduh Paşa'nın «AS-• 
vat-ı sudur»undaki rivayete nazaran Abdurrahman Paşa'nın pek az süren sada-
retinden aziine sebep, Mısır'da çıkan !rab! Paşa ısyanını bastırmak için asker 
toplanmasını istemesi ve padişahın da bu teklifi öyle bir bahane ile toplanacak 
bir kuvvetle paşanın kendisini hal' etmek istediğine hükmetmesid:k! Abd ur_ 
ralıman Pasa sadaretinden sonra Kastamonu, Aydın ve Edirne valiliklerinde bu-, 
lunmuş ve 1313 = 1895 tarihinde Adliye nazırı olarak ikinci meşrutiyetin ilanma 
kadar 13 sene Adliye teşkilatını büyük bir dirayet ve istikametle idare etmiş ve 
nihayet meşrutiyette tekaüd edilerek dört sene yaşadıktan sonra 1330 == 1912 ta~ 

rihinde vefat edip Fatih türbesi haziresine defnolunmuştur. ___:_ ömründe doğruluk
tan ayrılmamış olan Abdurrahman Paşa ikinci Abdülhamid devrinin sarsılmaz bir 
iffet ve namus abidesi sayılır: Bir çok vaziyetlerde hakkı müdafaa için padişahın 
iradesini bile reddedecek kadar eeladet ve metanet göstererek kendisinden sonraki 
nesillerle deviriere örnek olan bu mümtaz veziri on üç sene Adiiye'nin başından 
ayırmamış olması da Sultan Hamid'e şeref veren bir kadirşinaslıktır. - Abdur
rahman paşa aşağıda 265 numarada göreceğimiz Halil Rif'at Paşa'nın ölüm. has
talığında Adiiye nezaretine ilaveten Sadaret-Kaymak!"cmhemda da bulunmuş ve 
hasta sadr _ı-a'zam ölünce Sultan Hamid Baş-katip Tahsin Paşa ile Baş-Mitbeynci 

Ragıb Paşa'yı Abdurrahman Paşa'nın Ortaköy'deki yalısına iki defa 
sadareti kabul etmesi için ısrar etmişse de, birinci teklifi reddeden paşa ikinci tek
lifi «Ancak Bab-ı-Ali'nin muamelatına sarayın müdahale etmemesi· şartiyle» kabul 
edebileceğini söylemiş ve işte· bunun üzerine Baş-katip Tahsin Paşa'nın hatıratın

daki ifadesine göre Sultan Hamid, hiç bir şart koşınıyan Said Paşa'ya sadareti 
derhal kabul etUrivermiştir! Meşrutiyet devrinde Adiiye nazırlığında bulunan 
vüzeradan DAmad-Arif Hikmet Paşa, Abdurrahman Paşa'nın dört oğlunun ikinci
sidir). 
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259) Mehmed Said Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1882 = 1299 se
nesi 12 Temmuz = 25 Şa'ban Çarşanba günü; azli: 1882 = 1300 senesi 
30 Teşrinisani/I Kanunuevvel = 19/20 Muharrem Perşenbe/Cuma gece
si; sadaret miiddeti: 4 ay, 20 gün; «Üçüncü sadareti». 

(ikinci sactaretinden ma'zul bulunduğu sırada «Baş-vekib> ünvaniyle Sadr·ı.a'zam 

olan Said paşa'nın bu seferki tayini umumiyyetle selefinin isti'fasma tesadüf eden 
«24 Şa'ban ;:- 11 Teı;ımuzıı Salı gününe müsadif gösterilirse de, «Ertesi Çarşanba 
günü akşamma doğrlı» tayin edilmiş olduğundan bahsedildiğine ve kendisi de 
hatıratında «Çarşanba» ismini tasrih ettiğine göre, Sadaret Hatt-ı-Hümayunun_ 
daki «24 Şa'ban» tarihine Rüyet-Lhilal'den mütevellit bir günlük bir fark ol
duğu anlaşılmaktadır : Çünkü hakiki takvimde Çarşanba günü o ayın 24 üne 
değil, 25 ine müsadiftir. Said Paşa hatıratının birinci cildindeki cedvelde bu 
seferki tayinini «6 Şevvalıı ve 78 inci sahifede «26 Şa'ban» tarihlerine müsadif 
gösterirse de tamamiyle yanlıştır! - Paşa'nın bundan evvelki iki sactareti ıçın 

yukarda 255 ve 257 numaralara ve bundan sonraki altı sactareti için de aşağıda 
261, 264, 267, 269, 275 ve 276 n umaralara bakınız). 

260) Ahmed Vefik Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1882 =1300 se
nesi 30 Teşrinisani/I Kanunuevvel = 19/20 Muharrem Perşenbe/Cuma 
gecesi; azli: 1882 = 1300 senesi 2/3 Kanıımıevvel = 21/22 Muharrem Cu-· 
ınartesi/Pazar gecesi; sadaret müddeti: 2 gün; «İkhıci sadareti». 

(Bursa valiliğinden ma'zul bulunduğu sırada «Baş-vekil» ünvaniyle Sadr-ı-a'zam 

olan Ahmed Vefik Paşa'nın ilk sactareti için yukarda 249 numaraya bakınız: 

Vefik Paşa'nın iki sadaret müddeti ancak 2 ay, 11 gün tutmaktadır. - Bu se. 
ferki sadaret Hatt-ı-Hüniayununda ıc19 Muharrem = 30 Teşrini·sanb tarihi var_ 
dır: O gün bir Perşenbeye müsadiftir; halbuki Said Paşa'nın azliyle Ahmed 
Vefik Paşa'nın tayini «PerşenbejCuma gecesi» olmuş ve Hatt-ı-Hümayun da ta
tile tesadüf eden Cuma günü Bab.ı-.A.li açtırılmak suretiyle okunmuştur: ışte bun
dan dolayı o sene Muharreminde bir Rü'yet-i-hiUU olması ve Hatt-LHümayun ta. 
rihindeki· «19 Muharremu gününün hakiki takvimde «20 Muharrem Cuma» gününe 
tekabül etmesi lazımgelir. - Vefik Paşa'nın bu iki günlük son sactaretinden azle· 
dilmeyip istPfa etmek suretiyle ayrılmış olduğu hakkında zayıf bir rivayet vardır). 

261) Mehmet Said Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1882 = 1300 se
nesi 3 Kanunuevvel = 22 Muharrem Pazar günü; azli: 1885 = 1302 senesi 
24/25 Eylül= 14/15 Zülhicce Perşenbe/Cuma gecesi; sadaret müddeti: 2 
sene, 1 ay, 23 giin; «Dördüncü sadareth>. 

(trçüncü sactaretinden iki gün ma'zul kaldıktan sonra ilga edilen {{Baş-vekalet» 

ünvanı yerine «Sadaret» ünvaniyle tekrar Sadr-ı-a'zam olan Said Paşa'nın bun. 
dan evvelki üç sactareti için yukard'a 255, 257 v·e 259 numaralara ve bundan son
raki beş sactareti için de aşağıda 264, 267, 269, 275 ve 276 numaralara bakınız. -
Said Paşa hatıratının birinci cildinin 87 nci sahifesiyle bu seferki sadaret Hatt_ı. 
Hümayununda «21 Muharrem» tarihi varsa da bir Pazar'a tesadüf eden o gün 
hakik1 takvimde «22 Muharrem})e müsadiftir: Bu mesele için yukarıki fıkraya 

da bakınız. - Tıpkı bunun gibi, azli tarihi de ıı15 Zülhicce»ye müsadif gösteriliırse 
de Said Paşa hatıratının birinci- cildinde aziedildiği gecenin ertesi günü Cuma 
olduğundan bahsedildiğine göre. yukarda esas ittihaz ettiğimiz gece aziedilmiş 

olduğu anlaşılmaktadır). 
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262) Mehmet Kamil Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1885 1302 se-
nesi 25 Eylül= 15 Zülhicce Cuma günü; .azli: 1891 = 1309 senesi 3/4 Ey
.lül = 28/29 1'!uha.rrem Perşenbe/Cuına gecesi; sadaret müddeti; 5 sene, 
ll ay, 9 gün; «İlk sadareti». 

1 

(Evkaf nazırlığmdan Sadr_ı.a'zam olan Kamil Paşa Kıbrıslı Topçu yüzbaşısı Sa-
lih ,A.ğa'nın oğludur : Bir aralık bu Salih Ağa'nın yıihudi dönmesi olduğundan 

bahsedilmişse de doğru değ·ildir; Kamil paşa 1248 = 1832 tarihinde Lefkoşa'da 
doğmuş olduğuna göre 53 yaşmda Sadr-ı-a'zam olmuş demektir. Arapça, 
Acemce, Rumca, Fransızca ve !'ngilizce gibi muhtelif Şark ve Garp dilleri bilen 
Kamil Paşa ilkönce Mısır'da askerliğe intisab edip Binbaşlığa kadar ilerledik
ten sonra Istanbul'a gelip mutasarrıflık ve vaHlik gibi Mülkiyye hizmetlerinde 
bulunmuş ve ondan sonra da Maarif ve Evkaf nezaretlerine tayin edilmiştir. -
Kamil Paşa'nın dört sadareti vardır : Bundan sonrakiler için aşağıda 265, 270 ve 
278 numaralara bakınız. - . Hatıratındaki izahına göre 14/15 Zülhicce = 24/25 
Eylül Perşenbe/Cuma gecesi sadarete tayin edilmiş ve ertesi Cuma günü Bab_ı

Ali'de merasim yapılarak Hatt-ı-Hümayün okunmuştur: azil tarihi. hatıratındaki 
ifadesine göredir). 

263) Kabaağaçlı-zade Ahmed Cevad Pa~a- Milliyeti: Türk; tayini: 
1891 == 1309 senesi 4 Eylül~ 29 Muharrem Cuma günü; azli: 1895=1312 
senesi 8 Haziran = 14 Zillhicce Cumartesi günü.; sadaret miiddeti: 3 sene, 
9 ay~ 4 gün. 

(Girit kumandanlığıyla vali vekilliğinden Sadr.La'zam olan muşır Cev'ad 
Paşa. Afyon-Karahisarlı miralay Mustafa Asım Bey'in oğludur : 1267 1850-1851 
tarihinde Şam'da dünyaya gelmiş olduğuna göre Miladi takvim hisabiyle 40 _ 41 
yaşlarında Sad'r-ı-a'zam olmuş. demektir. - Arapça, Acemce, Rumca, Fransızca 

ve 1talyanca bilen bu muktedir ve mümtaz devlet~adamınm muhtelif eserlerinden 
en meşhuru, Fransızca ya da tercem e edilmiş olan «Tarıh-i askeri-i Osmanhsidir; 
Cevad Paşa beş bin ciltlik husus! kütüphanesini Istanbul müzesine hediye ettikten 
başka, Bab-ı-Ali bahçesinde kendi ismini taşıyan kütüphaneyi de sadareti esnasında 
yaptırmıştır. Azlinden sonra Girit kumandanlığı ile Şam'daki Beşinci Ordu 
müşirliğinde bulunan Cevad Paşa bir müddet sonra tedavi için Istanbul'a gelmiş 
ve nihayet 1318 == 1900 senesi Rebi'üLahir = Ağustos a:yında vefat edip Fatih 
civarındaki Emır.Buhari türbesinin karşısında yapılan hususi bir türbe şeklindeki 

mezarına defnedilmiştir). 

264)Mehmet Said Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1895 = 1312 senesi 
8 Haziran= 14 Zülhicce Cumartesi günü; azli: 1895 = 1313 senesi 30 Ey
liil/1 Teşrinievvel = 10/11 Bebi'ül-ahir Pazartesi/Salı gecesi; sadaret 
ınüddeti: 3 ay, 23 gün; «Beşinci sadareti». 

(Dördüncü sadaretinden ma'zul bulunduğu sırada Sadr.ı-a•zam olan Said Pa_ 
şa•nın bundan evvelki dört sadareti için yukarda 255, 257, 259 ve 261 numaralara 
ve bundan sonraki dört sadareti için de aşağıda 267, 269, 275 ve 276 numaralara 
bakınız. - Said paşa hatıratının birinci cildinin 265 inci sahifesinde bu seferki 
tayinini «15 Zülhicce Cumartesi')> gününe müsadif 'gösterirse de, hakik! tak\"'imde 
Cumartesi günü o ayın 15 ine değil, 14 üne tesadüf etmektedir. - Paşa'nın bu 
beşinci saMretiden azli de umumiyyetıe «13 Rebt'ül-ahir>ı tarihine müsadif gös-
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terilir : Fakat hakiki takvimde ((12 Rebi'ül-ahir» e tesadüf eden o gün kendisinin 
azline değil halefi Kamil Pasa'nın tayı·nine müsadiftir; Said Pasa hatıratında aziini ' ' ' 
bizim burada esas ittihaz ettiğimiz «Salı gecesbne müsadif göstermekte ve o da 
«10/11 Rebt'ül-ahir == 30 Eylülj1 Teşrinievveb tarihine tesadüf etmektedir). 

265) Melunet Kamil Paşa-:- Milliyeti: Türk; tayini: 1895 = 1318 se
nesi 2 Teşrinievvel = 12 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü; azll: 1895 = 1313 
senesi 7 Teşrirusani = 19 cunıa.da-1-fıla Perşenbe günü; sadaret miiddeti: 
1 ay, 6 ·gün; «İkinci sadi.reti». 

(Kamil Paşa'nın ilk sactareti için yukarda 262 numaraya ve bundan sonraki iki 
sadareU için de aşağıda 270 ve 278 numaralara bakınız. - Paşa'nın bu seferki 
sadaret Hatt-ı-Hümayu.nunda «13 Rebi'ül-ahir ıı tarihi vardır : Hakiki takvlmde 
o gün cc3 Teşrinievvel Perşenbe» günüdür; fakat tkdam gazetesinin 429 numaralı 
ve «15 Rebi•üLAhir == 4 Teşrinievvel Cuma» . tarihli nüshasında çıkan bu Hatt-L 
Hümayundaki tarihin her halde bir Rüyet-i-hilal'den dolayı hakik1 takvime nisbetle 
bir gün farkettiği anlaşılmaktadır: Çünkü «15 Rebt'ül·ahir» itibari olarak Cuma'ya 
müsadif olunca 13 ünün Çarşanba olması lazımgelir; tabii burada hakiki takvim 
tarihi esas ittihaz edilmiştir). 

266) Halil Rü'at Paşa- Milliyeti: Türk(?); tayini: 1895= 1813 se~ 
nesi 7 Teşrinis&ni=19 Cumada-l-ula Perşenbe günü; ölümü: 1901 1319 
senesi 9 Teşrinisani = 27 Rooeb Cumartesi günü; sadaret müddeti: 6 se
ne, 2 gün. 

(Dahiliyye nazırlığından Sadr-ı-a'zam olan Halil Rif•at Paşa Serezli Bölükbaşı 

İbrahim Ağa'nın oğ-ludur ; 1246 == 1830 - 1831 tarihinde Serez civarında doğmuş 
olduğuna göre 64 - 65 yaşlarında Sadr-ı-a•zam olmuş demektir. Sultan Hamid dev_ 
rinde Türk zaferiyle neticelenen Yunan muharebesi Halil Rif•at paşa'nın sadareU~ 
ne müsadiftir. - Paşa'nın ölüm hastalığında Sadaret_Kaymakamlığına Adiiye na~ 
zırı Abdurrahman Paşa tayin edilmiştir: Bu tayinin tarihi «26 Receb = 8 Teş
rinisani Cumau günüdür; bunun ferdası Cumartesi• günü de Halil Rif'at Paşa 
vefat etmiştir : !kdam gazetesinin bu ölüm haberini ilan eden 2653 numaralı ı:ıüs· 

hası «29 Receb Pazar;:s, tarihlidir; hakiki takvimde Pazar günü «28 Receb» e mü. 
sadif olduğu için bir gün evvelki tarthin de 27 Receb = 9 Teşrirusani Cumaı'tesi 
olması lazımgelir. - Halil Rif'at Paşa'nın mezarı Eyüp'dedir). 

267) Mehıned Said Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1901 = 1319 se
nesi 18 Teşrinisani = 6 Şa'ban Pazartesi günü; azli.: 1903 = 1320 senesi 14 
1\:anunus&ni = 14 Şevval Çarşanba günü; sadaret müddeti: 1 sene, 1 ay, 
26 gün; «Altıncı sadareti». 

(Beşinci sadaretinden ma'zul bulunduğu sırada Sadr-ı.a•zam olan Said paşa'nın 

bundan evv·elki beş sadareti için yukarda 255, 257, 259, 261 ve 264: numaralara ve 
bundan sonraki üç sadareti için de aşağıda 269, 275 ve 27G numaralara bakı~ 

nız. - Yukarıki fıkrada gördüğümüz Halil Rif'at paşa'nın ölümüyle Said Pa
şa'nın bu altıncı sadaretine tayini arasında sadilret maltaını dokuz gün rnünhal 
kalmıştır : Said Paşa hatıratının ikinci cildinin sonundaki vesikalar kısmında ve 
metnin d'e 260 - 261 jnci sahifelerinde aziini «15 Şevval Çarşanba» gününe mü
sadif gösteriı·se de, hakiki takvimde Çarşanba günü o ayın 15 ine değil, 14 Une 
tesadüf etmektedir). 
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268) ])fehmet Fe,rid Pm~a- Milliyeti: Arnavut; tayini: 1903 = 1320 

senesi 14 K.anunusani == 14 Şevval Çarşanba günü; azli: 1908 = 1326 se
nesi 22 Temmuz = 22 Cumada-l-abire Çarşanba günü; sadaret ınüddeti : 
5 sene, 6 ay, 8 gün. 

(Rurneli ViHiyatı Isiahat Komisyonu riyasetinden Sadr_ı-a'zam. olan Ferid paşa 

AvionyalLMustafa Paşa isminde bir Arnavut beyinin oğludur; 
1 

soy-adı «Vloraıı 
an·: Ferid Paşa 1268 = 1851 - 1852 tarihinde Yanya•da tl.oğmuş olduğuna göre Mi
Hidi takvim. hisabiyle 51 - 52 yaş~#annda Sadr-ı_a•zam olmuş demektir. - Mutla

devrinin son sadr-1-a' zam ı olan A vlonyalı-Ferid Paşa ikinci ıneşrutiyye_ 

tin ili'ınından bir gün evvel aziedilmiş ve nıeşrutiyyet devrinde bir aralık Dahiiiyye 
nazırlığı ile A•yan reisliğinde de bulunnıuştur- - Hatt-LHümayun'daki «16· Şev-

tarihi Sadaret-alayı'nın tayinden bir gün sonra yapılmış olmasından ve bir 
günlük de Rü'yeLi-hilal farkından mütevellittir. - Azil tarihi için aşağıki fıkraya 
bakınız). 

269) Mehmet Said Paşa --- Milliyeti: Türk; tayini: 1908 = 1326 se

nesi 22 Temmuz= 22 Cumada-1-ahire Çarşa,nba günü; isti'fası: 1908 == 
:1326 senesi 4 Ağustos == 6 Receb Salı günü; sadaret miiddeti: 13 gün; 

<<Yedinci sadareti». 

(Altıncı sactaretinden ma'zul bulunduğu sırada Sadr-ı-a•zam olan Said Paşa'nın 

bundan evvelki altı sadareti için yukarda 255, 257, 259, 261, 264 ve 267 numara. 
lara ve bundan sonraki son iki sadareti için de aşağıda 275 ve 276 numaralara 
bakınız. Said Paşa bu yedinci sarlaretine tayinini hatıratmda ıı23 Cumada-1-
ahire = 22 Temmuz Çarşanba» gününe müsadif gösterirse de, hakiki takvimde 
22 Temmuz Çarşanba günü Cumada-Lahirenin 23 üne değil, 22 sine mi,isadiftir; 
tıpkı bunun gibi, gene ayni hatıratta isti'fasının kabuliyle Mühr-i-Hümayun'un 
iadesi· «8 Receb Çarşanba» gününe müsadif gösterilınişse de, hakild takvimele 
Çarşanba günü Receb'in 8 ine değil, 7 sine tesadüf etmektedir ve o da bir gün 
hatalıdır; Said paşa ayni hatıratındaki me'muriyyetler cedvelinde bu seferki az
lini «23 Recebıı tarihine müsadif göstermişse de, o büsbütün yanlıştır. - !kind 
meşrutiyetin ilanı, Said Paşa'nın bu seferki tayininden bir gün sonradır). 

270) Mehmet Kamil Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1908 = 1326 sea 

nesi 5 Ağustos = 7 Receb Çarşanba günü; isti'fası: 1909 == 1327 senesi 

13/14 Şubat = 22/23 Muha.rrem Cumartesi/Pazar gecesi; sadaret müd

ih:ti: 6 ay, 10 gün; «Üçüncü sadareti». 

(Kamil Paşa'nın bundan evvelki iki sadareti ıçın yukarda 262 ve 265 numaralara 
ve bundan sonraki son sactareti için de aşağıda 278 nurnaraya bakınız. - Kaınil 

Paşa'nın isti'fasiyle halefi Hüseyn Hilmi Paşa'nın tayini hakkındaki Hatt_ı- Hü_ 
mayun tarihine nazaran umumiyyetle «22 Muharrem» günü esas ittihaz edilirse 
de o gün Rumi takvimin <<ı Şubah tarihine ve bu da Hicr1 takvimin «23 
Muharrem» Pazar gününe müsadiftir; fazla olaral\: o kabinede Şeyh-ül-İslam olan 
CerdUüddin Efendi'nin hatıratiyle o günkü ikelam nüshasıp.a nazaran Kamil Paşa 
lvieclis'in adern-i i'timad kararı üzerine gece-yarısı isti'fa etmiştir). 

F.; 7 
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271) Hüseyn Hilmi Paşa - Milliyeti: Tü:rk; tayini: 1909 = 1327 se

ııesi 14 Şubat= 23 Muharrem. Pazar günü; isti'fası: 1909 = 1327 §enesi 

13 Nisan = 22 Rebi'ül-evvel Salı günü; sadaret müddeti: 1 ay, 27 gün; 

«İlk sadareti». 

(Uhdesindeki Dahiliyye nazırlığmı muhafaza etmek üzere Sadr _ı-a'zam olan: 
Hüseyn Hilmi Paşa tüccardan Kütahyalı-zade Mustafa Efendi'nin oğludur: Aile 
menşei itibariyle Kütahyalı olmakla beraber kendisi 1272 ~ 1855 senesi 12 
ül-evveı· = 22 Teşrinisan i perşen be günü Midilli · adasının Sarlıca köyünde 
muş olduğuna göre Sactarete tayin edildiği gün yaşının 53 sene, 2 ay, 22 gün 
tutınası, yani 54 yaşının içinde tayin edilmiş olması lazımgelir. - Hüseyn Hilmi 
Paşanın iki sactareti vardır: Bundan sonraki için aşağıda 273 ımınaraya bakı

nız. Vaktiyle Namık Kemal Midilli mutasarrıfı iken Hilmi Paşa katiplikle ma
iyyetinde bulunmuş olduğu için «Kemal'in çöıneziıı diye şöhret bulmuştur. 

Hüse:y-n Hilmi Paşa eski Rumi takvime göre «31 Mart vak'ası» denilen ihtila1 
üzerine istifa'ya mecbur olmuştur : Yukanki isti'fa tarihi işte o güne müsadiftir; 
tayin tarihi için yukanki fıkraya bakınız. Hüseyn Hilmi Paşa 16 Ramazan 
1341 == 2 Mayıs 1932 Çarşanba günü Viyana'da vefat etmiştir). 

iKiNC! ABDüLHAM!D VE BEŞ!NC! MEHMET DEV!RLERİ: 

272) Ahmed Tevfik Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1909 = 1327 se-· 

nesi 14 Nisan = 23 Rebi'ill-evvel Çarşaııba günü; istifası: 1909 = 1327 

senesi 5 lllayıs = 14 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü; sadaret müddeti: 21 

gtin ; «İlk sadareti». 

(Hariciyye nazırlığından Sadır-ı_a'zanı olan Tevfik Paşa Kırımlı ferik 
Paşa'nın oğludur : Kırımlllara umumiyyetle «Tatar» denildiği halde TevfH{ 
Mongol olmadığı için burada o kelime. kullanılmamıştır. 1261 == 1845 senesi 2 
Safer = 10 Şubat Pazartesi günü Istanbul'da doğmuş olduğuna göre, Sadr-La •z::nn 
olduğu gün yaşının Miladi takvim hisabiyle 64 sene, 2 ay, 2 gün tutması, y~.nt 
65 yaşının içinde bulunması lazımgelir. - ilkönce askerliğe intisab edip Müla
zım-ı-sani olduktan sonra «Arıza-i bedeniyye;ı, sinden dolayı askerlikten çıkıp· 

Bab-ı-Ali Terceme kalemine giren Tevfik paşa İkinci Abdülhamid devrinde Ha
riciyye nazırı oluncaya kadar muhtelif sefaret katiplikleriyle sefirliklerde bulun
muş eski bir diplomattır. - Sultan Hamid'in hal'iyle Sultan Reşad'ın cülusu
üzerine mevkıinde ibka edilmiş olan Tevfik Paşa'nın d'ört sactareti vardır:. Bun_. 
dan sonrakiler için aşağıda 283, 284 ve 292 numaralara bakınız. - Saltanatın il
gası esnasında Sadaret makamında bulunan Tevfik Paşa Osmanlı imparatorluğu_ 

nun son Sadr-ı·a'zamıdır. - tsti'fa tarihi Takvim_i-Vekaayi'in 202 nci nüsha
sında 1ı15 Rebi'ül-ahir Çarşanba» gösterilirse de, hakiki takvimde Çarşanba gün\l 
o ayın H üne müsadiftir). 

BEŞiNCi MEHMET DEVRi 

273) Hüseyn mımi Paşa - Milüyeti: Türk; tayini: 1909 = 1327 se-

nesi 5 Mayıs 14 Rebi'ül-ahlr Çarşanba günü; istifası: 1909 = 1327 se-
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nesi 28 Kaıuınue'vvel = 15 Zülhicce Salı günü; sada:ret müddeti: 7 ay, 24: 

n-an; «İkinci sadaretb>. 
ı-; 

(Tevfil.;: Paşa'nın 21 günlük sactaretini ma'zuliyyetle geçiren Hüseyn Hilmi Pa
sa'nın bundan evvelki sactareti için yukarda 271 numaıoaya bakıpız : iki sactare
tinin mecmuu 9 ay 21 gün tutmaktadır. - A'yan azasınd'an olan Hüseyn Hilmi ' .; : 

Paşa bu son sactaretinden sonra aşağıda 277 numarada göreceğ'imiz Gazi Ahmed 
::.Muhtar Paşa kabinesinde Adiiye nazırı ve nihayet son vazife olarak da Viyana 
sefiri olmuştur. Hüseyn Hilmi Paşa, halefi Hakkı paşa Roma'dan Istanbul'a 
gelinceye kadar 15 gün vekaleten vazifesine devam etmiştir}. 

274) İbrahim Hakkı Paşa- 1\:lilliyeti: Türk (?); ta~rini: 1910 = 1327 

senesi 12 Kanunusibıi = 30 Zülhlcce Çarşan ha günü; istifa'sı: 1911 = 1329 

senesi 29 Eylül 5 Şevval Cuma günü; sadaret miiddeti : 1 senf:, 8 ay, 
18 giin .. 

{Roma sefirliğ·inden Sadr-La'zam olan Hakkı Paşa Zaptlye nezareti 
Sakız mutasarrıflığı ve Şehr-emaneti meclis reisliği bazı mühimce me':rm.L 
riyetlerde bulunmuş olan Sakızlı Mehmet Remzi Efendi'nin oğludur : 1279 --
1862 tarihinde Istanbul'da doğmuş olduğ·una 1viiladi takvim hisabiyle 48 ya. 
şında Sadr·ı-a'zam olmuş demektir; Mekteb-i-1\Iülkiyye'den me'zun yegane Sadr-ı

a'zam bu Hakkı Paşa'dır. - Yukarıki fıkrada gördüğ·ümüz Hüseyn Hilmi 
Paşa'nın isti'fasma m.üsadif olan 15 Zülhicce 1327 = 28 Kanunuevvel 1909 Salı gü
nü akşamı Hakkı Paşa'ya telgrafla sadaret teklif edilerek Roma'dan Istanbul'a 
davet edilmiş, 28 Zülhicce 1327 = 10 Kanunusani 1910 Pazartesi günü Istanbul'a 
gelmiş ve 24 saat mühlet istiyerek 29 Zülhicce 11 Kanunusani Salı günü ak
şamı kabinesini teşkil edip ertesi gün yapılan Sactaret-alayında ıı30 Zülhicce ==: 

12 Kanunusanİ Çarşanhan tarihli Hatt-ı-Hünülyun okunmuştur. Askerlik ba
kımından müdafaasız ve hatta bomboş bırakılan Trablusugarb'ın İtalyan tasaL 
lutuna uğraması Hakkı Paşa'nın sadaretindedir ve hatta isti'fasımn sebebi de 
bu milli faciadır : Sadaret makamına Roma sefaretinden gelmiş olduğu halde 
İtalya'nın Trablus ve Bingazi üzerindeki niyyetlerinden tamamiyle gafil davra
nan ve hatta İtalyan hazırlıklanndan bile nıütenebbih olmıyan Hakkı paşa 
Trablus hakkındaki ilk ültimatomu aldığı zaman bir vicdan buhramna uğramış 
ve kendi kabinesindeki Adiiye nazırı olan Necmüd'din.Molla'nın !bn_ül·Emin Mah
mud Kemal'e yazdığı bir mektupta anlattığına göre o gün Meclis-i-Vükel&'da 
mesele müzakere edilirken arkadaşlarına : 

-- Bana bir şey somayınız! Eski zamanlarda benim vaziyetime düşen Sadr-ı-a' 

zamların kafasını padişahlar binek-taşında kestirirlerdi : Ben o haideyim! 

demiştir. Kendi hakkındaki hükmü böyle olduğu halde kendisinden hiç bir hisap 
sorulmamış olan bu müdhiş suçlu sanki· hiç bir mes'uliyyeti yokmuş gibi birinci 
cihan harbinde Berlin Büyük-elçiliğine bile gönderilmiş ve nihayet orada ölerek 
cenazesi Istanbul'a nakledilip Yahya Efendi haziresine defnolunmuştur). 

275) Mehmet Said Paşa- MiUiyeti: Türk; tayini: 1911 = 1329 se

nesi 30 Eylül = 6 Şevval Cunıartesi günii; isti'fası: 1911 = 1330 s.enesi 



100 OSIVIANLI TARİHİ VEZiR-t_A'ZAMLAlt 

·so Kanunuevvel 9 Muharrem Cunıartesi günü; sadaret ınUddeti: 3 ay; 

« Seldzinci sada:reti». 

L\.'yan reisliğinden SadT·La'zam olan Said Paşa'nın bundan evvelki yedi 
için yukarda 255, 257, 259. 261. 264, 267 ve 269 numaralara ve bundan sonraki 
dokuzuncu ';e sonuncu sadareti için de aşağıki fıkraya bakmız. - Hakkı Paşa'mn 

j;:;ti'fasiyle Saic' Paşa'nın bu selüzinci sadaretinde kabinesini teşkil ettiği gün 
arasında bir geçmesi, her iki kabinede Maarif nazırı olan Vak'anüvis 
Abdurr~hma:n Şeref «Tarih n:ıüsahı.;ı.beleri»ndeki izahma göre Hey'et-1-Vü-
kela'nm teşkili «günlerce uğTa9ıh11IŞ» ve bilhassa «gece yarılarına 

Bab.ı-Ali'de edilip hiç bir karar vey·ilernemiş olmasındandır. Ayni lm-
binelerde Adiiye nazırı olan Neenüddü1.JViolla•mn yukarıld fıkrada bahsettiğimiz 

mektubunda Said Paşa'nın Sad'aret-alayım Hakkı Paşa'nın isti'fasına tesa_ 
düf eden günün ferdasına müsadif gösterilir : Çünkü Said Paşa'nın bu 
sadaret Hatt-ı-Hümayunu itibar! takvim e göre a 7 tarilılidir; hakiki tal-t
vime göre «6 Şevvalıı olması lazımgelir ve o da Hakln Paşa'nın isti'fasından ~ 

gün sonradır. Said paşa'nın bu sekizinci sactaretinden isti'fasını müteakıp do
kuzuncu sadaretine tayini ittihad-v.e-Terakki komitesinin Hakkı Paşa kabine:üni 
mes'(ıliyyetten kurtarmak için oynadığ·ı bir oyun neticesidir : 1911 ~ 1330 
[(30 Kanunu.evveh>' fJkrasına bakm1z). 

276) !\'I ehmet Said Paşa - l\'IiHiyeti: Türk; tayini: 1911 = 1330 

nesi 31 Kanunue\rvel = 10 Muharreın Pazar günii; isti'fası: 1912 = 1330 

senesi 16 Tem:muz = 1 Şa'ban Salı günii; sadaret müddeti: 6 a,y, 16 gün; 

<( Dokuzuncu sa dar eti». 

( Yukarıki fıkrada gördüğümüz sekizinci sactaretinden isti'fasımn ertesi günü ha 
dokuzuncu sactaretine tayin edilen Said Paşa'nın bundan evvelki sekiz sadareti 
için yukarda 255, 257, 259, 261, 264, 267, 269 ve 275 numaralara bakınız : 
Said Paşa'nın bu dokuz sa?areti Miladi takvim hisabiyle cem'an 7 sene, 1 ay, li 
gün tutmaktadır; paşanın en uzun sactareti dördüncü, en kısası da yalnız 13 
gün süren yedincisidir : meşhur rakibi Kamil Paşa'nın sadaret müddetleriyle mu
kayesesi için aşağıda 278 numaraya bakınız. Said Paşa'nın bu dokuz sadare_ 
tinden ilk yedisi !kinci Abdülhamid: v·e son ikisi de Beşinci Mehmet devirJel'ine 
müsadiftir : Rejim itibariyle ilk altısı mutıakıyyctte ve son üç sadareti de ikinci 
meşrutiyyettedir. Said Paşa'nın bu son sactaretinden isti'fa.sına sebeb olan 
amilier ıçın 1912 - 1330 vukuatının ıı 16 Temmuz» fıkrasına bakınız : Paşanın 
işte bu son isti'fası ittihad-ve-Terakki'nin iş başından sukutiyle muhaliflerin hüku
meti elde etmeleı·ine sebeb olmuş ve bunun üzerine sırayla Sadr-ı-a•zam olan · 
Gazi-Ahmed Muhtar ve Kamil paşalar muhalif cereyanı temsil etmiştir. - Bun
dan sonra artık iş başına gelmemiş olan Said Paşa biı· aralık Mahmud Şevket 

Paşa kabinesinde Şn.ray .. ı-Devlel reisi olmuş ve ondan sonra da eski va.zifesi olan 
A'yan reisliğine avdet etmiştir. - Said Paşa'nın ölüm tarihi 1914 .,-~ 1332 senesi 
29 Şubat == 3 Rebi'üLahir Pazar günüdür : 1254 = 1838 - 1839 tarihinde Erzu
rum'da doğmuş olduğuna göre. Mil8.d1 talrvim hisabiyle 75 - 76 yaşlarında ölmüş 

demektir; mezarı Eyüp türbesinin medhalinde ve bir ağaç altındadır). 

. 
111: 

277) 

• . 
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1912 = 1330 senesi 29 Teşrinievvel = 18 Zülka'de Salı günü; sadiret müd

cleti : 3 ay, 8 güıı. 

(A'yan reisliğ·inden Sadr-ı·a'zam olan Gazi-Ahrned Muhtar Paşa Bursa'nın Ka· 
tırcı-oğlu süHllesinden Hacı_Halil Efendi'nin oğludur: 1255 = 1839 senesi Şa'

ban = Teşrinievvel ayında Bursa'da dÜnyaya gelmiş olduğuna göre 73 yaşında 
Sadr-La'zam olmuş dem.ektir; oğlu Mahmud Muhtar Paşa'yı da Bahriye nazırı 

olarak kabinesine almış olduğu için, kurduğu hükumet halk arasmda «Baba-oğul 
ıı:abinesi» ismiyle anılmıştır. - Kırktan fazla ınuharebede bulunup' iki defa y::i· 
ralanan ve bilhassa 93 harbinde Anadolu cephesi Baş-kumandanhğ·ındaki zaferle
rjyle muvaffakıyyetıerinden dolayı bir altın kılıçla taltif edilip «Gazi» ünvanını 

almış olan Ahmed Jl.rfuhtar Paşa zamanının hem en büyük askerlerinden, hem en 
kıymetli rıyaziyyecilerindendir : Tarihi, rıyazı ve dini meselelere ait muhtelif 
eserleri vardır; ,cCem'iyyet-i Tedrisiyye_i islamiyyeıı He «Darüşşefeka»nın ınües

sislerindendir. - 1337 1919 senesi 22 Kanunusani = 19 Rebi'ül-ahir Çarşanba 
günü Istanbul'da vefat eden bu şanlı kahramanın mezarı Fatih'dedir). 

278) Mehmet l{amil Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1912 = 1330 se

ne-si 29 Teşrinievvel = 18 Zülka.'de Salı günü; Bab-ı-Ali baskınında zorla 

istPfaya mecbur edilmesi: 1913 = 1331 senesi 23 Kanunusanİ = 14 Saf er 

Perşenbe günü; sadaret müddeti: 2 ay, 25 gün; «Dördüncü sadareti». 

(Şun1y_ı-Devlet reisliğinden Sadr-ı-a'zam olan Kamil paşa'nın bu dördüncü ve 
sonuncu defasmdan evvelki üç sadaret için yukard'a 262, 2H5 ve 270 numaralara 
bakınız : Kamil Paşa'nın bu dört sacH'ireti MW'id1 takvim hisabiyle cem' an 6 sen.~! 

9 ay, 20 gün tutmaktadır : En uzun sadar·eti birincisi, en lnsası da ancak 1 ay, ı:i 

gün sürebilen ikinci sadaretidir; bunların ilk üçü İkinci Abdülhamid ve bu so· 
nuncusu da Beşinci Mehmet devirlerine müsadiftir; rejim itibariyle de ilk Hd 
sactareti mutlakıyyete, son iki defası ikinci meşrutiyyete tesad'üf etmektedir. 
Meşhur rakibi Said Paşa'nın dokuz sactaretine mukabil Kamil Paşa yalnız dört 
defa sadarette bulunmuş olmakla beraber, rnüddet itibariyle aralarında mühiw. 
bir fark yoktur : Said Paşa'nın dokuz sadaxet müddeti cen1.'an 7 sene, 1 ay, 11 

tutmasına mukabil, Kamil Paşa'nın dört sadareti 6 sene, 9 ay, 20 gün tut
makta olduğuna göre Said' Sadaret makamında Kamil Paşa'dan ancak 3 ay, 
21 gün fazla bulunmuş demektir. Kamil paşa'nın siyası hayatı İttihatçılaruı 

kanlı bir facia şeklindeki Bal:u-Ali baskınıyla nihayet bulmuştur). 

279) Mahmud Şevket Paşa - MiUiyeti: Çeçen ( ?) ; tayini: 1913 == 
1331 senesi 23 ,Kanunusani == 14 Saf'er Peı·şenbe giinü; katli: 1913 = 1331 

senesi II Haziran = 6 Receb Çaı·şanba günü; sadaret ınüddeti: 4 ay, 19 

giin. 

(Harbiye nazırlığından ma'zul bulunduğu sırada ittihatçıların yukanld fıkrada 

bahsi geçen «Bab.ı-Ali baskını»nda Kamil Paşa kabinesini devirmeleri üzerine 
Sadr-ı-.a•zam olan Mahmud, Şevket Paşa Bağdaeliıdır ve eski Müntefik mutasarrıfı 
Kethuda-zade Süleyman Bey'in oğludur; bu Süleyman Bey'in Irak'a hicret etmiş 
l;iı· Çe~~en, yahut Gürcü Çerkez ailesine mensub olduğu hakkında rnulL 
telif rivayetler vardır; en kuvvetli rivayete göre Çeçen'dir. Mahmud Şevlwt Paşa 
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1273 ::::: 1856 - 1857 tarihinde Bağdad'da doğmuş_ olduğ·una göre Mila.di takvim 
hisabiyle 56 - 57 yaşlarında Sadr-ca'zam olmuş ve gene o yaşta öldürülmüş de. 
m ek tir. _ Mahmud Şevket Paşa üçüncü ordu kumandanlığ·ınd'a bulunduğu sıı·n

da ((31 Mart vak'ası» üzerine teşkil edilen ve «Harei{et orc1usu» denilen lwvvetjn 
idaresini der-uhde etmiş olduğ·u için hall{ arasmda «Hareket ordusu kumandan•." 
diye şöhret bulmuştur. «Bab-ı-Ali vak'ası»da on kişinin l;:am 
Sadr_ı-a'zam ve Harbiye nazırı olan Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti bh" lt :ı.:; 

ay sonra kendi kanı balıasma nihayet bulmuştur : Mahmud Şevket 

11eza.retinden Bab-LAH'ye giderh:en Bayezid meydanının Divanyolu 
lı::öşede ve otomobilinin içinde vurulup bir saat sonra ölmüştür). 

280') 1\ilısu·b Said Haliın Paşa - Milliyeti: Arnavut ( ?) ; tayini: 1913 
= 1331 senesi 12 Haziran == 7 Receb Pe:rşenbe günü; isti'fa,sı 1917 ~= 1335 
senesi 3 Şubat = 10 Rebi'öl-ahir Cuına:rtesi günü; sadaret ınüddeti: 3 s~
ne~ 7 ay, 21 gün. 

(Ha.riciyye nazırlığ·mdan Sadr-ı.a'zaxn olan Said Haltm Mısır v Kavalalı 

Mehmed Ali paşa'nın dördüncü oğ·lu olan Osrna:nh vüzerf:tsından ve Şuray-ı-Dev

let azasmdan Halim Paşa'nın oğ·ludur : 1280 ::= 1863 - 186<1 tarihinde Kahire'de 
doğ·muş olduğuna Milad! takvim hisabiyle 49 - 50 yaşlarında Sadr_ı-a'zam oi. 

nıuş demektir; dedesi Mehmed Ali'nin arnavut olmayıp Türk olduğu halrkmda
ld rivayet çok zayıf bir iddiadan başka bir şey değildir, - Yukanki fıkra.cla 

gördüğümüz Mahmud' Şevket Paşa kabinesinde Hariciyye nazırı olan Said Ha1irn 
Paşa sad:r-ı-a'zaımn katli üzerine ilkönce Sadaret-Kaymakamlığına '3di1-
miş, ertesi gün asaleten Sadr-ı-a'zam olmuş ve kendisi harbe iştirak aleyhinde • 
olduğu halde !ttihatçılarm gizli oyunlarıyla Türkiye onun haberi bile olnıada.n 

Harb . .i-umumiye girmiştir! Said Halim Paşa esasen A'yan azasından oldı1ğ·u 
ıçm, sactaretten istifasından sonra l:ı!yandaki vazifesine avdet etmiştir. - Mulı_ 

telif diller bilen ve 1mvvetli bir ki.Htür sahibi olan Said Halim Paşa 1921 = 1340 
6 Kanunuevvel ::::: 5 Rebi'ül-ahir Salı günü 57- 58 yaşlanndayken Roma'da 

bir Ermeni komitecisi tarafından kurşunla öldürülmüş ve cenazesi Istanbul'a 
Sultanmahmut türbesi hazıresinde babası Halim Paşa'nın yanma defne

dilmiştir). 

BEŞiNCi MEHMET REŞAD ve ALTINCI MEHMET V AHiDüDDiN DEJV1RLER1': 
~-~-----~---~--------------~--- --·-------~---

281) 1\lelımet Tal'dü Paşa. - 1\'lilliyeti: ( ?) ; tayini: 1917 = 1335 se
rw·si 4 Şubat == 11 Rebi'ül-ahir Pazar gi:bıü; isti'fa,sı: 1918 = 1337 senesi 
8 Teşrinievvei = 2 Muharrem Salı günii; sadaret mÜ(ldeti: 1 sene, 8 ay, 
2 gi.in. 

(Dahiliyye nazırlığından Sadr-ı-a'zam olan Tal'at Paşa Kırcaalili Ahmed Vas'f 
Efendi isminde birinin oğludur : Bu Ahmed Vasıf Efendi'nin baz1 1mzalarrhı. 

mustantik-mua:ı.··inliğinde bulunmuş olduğundan bahsedilir. Tal'a.t paşa'nın Ed;:
neU sayılınası doğum yeri itibariyledir : 1874 - 1291 senesi ı EvHiJ ~ 19 Receh 
Salı günü Edirne'de doğmuş olduğ"Lma göre, Sadr-ı-a'zam olduğu gün yaşının 

MW'td1 takvim hisabiyle 42 sene. 5 ay, 4 gün tutması, yani 43 yaşının içinde bu~ 
lunması Iazımgelir. Anasınm adı ıcHürmÜZ»dür. - Tal'at Paşa'nın Türk olmayıp 

Çingene ırkından olduğu hakkında meşhur bir rivayet vardır: Bilhassa tttihad_ve
Terakki muhaliflerinin «Çingene·Tal•at» diye istismar ettikleri bu rivaeyt bizele 
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. azılınış bazı hicviyyelerden başka en cidd'i Garp neşriyatına bile aksetmiştir; me
;ela «Larousse Universeb>in 1932 tab'ının ikinci cildinin 1044 üncü sahifesinin b:ı
rinci sütunundaki ,,Talaat-pacha>.., maddesinde milUyeti : 

"Homme politique turç, d'origine tzigane ... ıı ,, 
seklinde izah edilmektedir. Amerika'nın çı zamanki Istanbul sefiri Morgenthau da 
hatıı·atında Tal'at Paşa'nın Türk olmadığından bahsetmiş ve bundan çok müte· 
.essir olduğu anlaşılan paşa Berlin'e kaçtıktan s.onra ilkönce oraga eski harflerle 
neşredilen ve d'aha sonra Istanbul'da yeni yazı ile de basılan hatırat kılıklı mü-

' dafaanaınesinde : 

«Din ve milliyet meseleleri sırf kanaat ve telakki meseleleridir». 

dedikten sonra «Halil-Bayraktar» ve ((Ak-Hüseyn» gibi· bazı dedelerinden bah_ 
.setmişse de, ailesinin bir kaç batındanberi müslüman olduğunu gösteren bu 
isimlerle milliyet meselesini halledernemiştir. Tal'at Paşa'nın tahsil derecest 
Rüşc1iyye'dir : Lise tahsili görmemiş olduğu halde Selanik Hukuk mektel)ine de 
bir müddet devam etmişse de ikmal edememiştir. Meşrutiyetten evvel Selani·k-Ma-

arasında seyyar Posta me'murluğu ve nihayet Selanik Posta baş-katipliği 

bir takım küçük me'muriyyetlerde bulunmuştur. Yegane mühim cephe::ıi 

komitecilikten ibaret olan Tal'at Paşa on senede muazzam bir imparatorluğun 

yılnlmasına sebeb olmuş bir siyası teşekkülde en mühim rolü aynadıktan sonra 
günü gelince kaçıp giderken halefi izzet Paşa'ya bıraktığı mektupta 

mes:uliyyetini kabul edip müsait bb' vaziyet hasıl olduğu zaman hisap verıniye 

geleceğinden ve bilhassa ((Tayin edilecek cezayı kemaLi cesaretle çekmek iste· 
diğinden» bahsetmişse de, 1921 - 1339 senesi 15 Mart_ 5 Receb Salı günü mül
teci olarak bulunduğu Berlin'deki apartmanma yakın bir sokakta Tayliryan is
minde bir Ermeni koınitecisi tarafından kurşunla vurulup öldürülmüş olduğu için, 
büyük mes'U.liyyetinin hisaln tarihin muhakemesine kalmıştır. Yukard'a gördüğ·ü

rnüz doğum tarihine nazaran Tal'at paşa Miladi takvim hisabiyle · tam 46 sene, 
6 ay, 14 gün yaşayıp 47 yaşının. içinde maktul düşmüş demektir. Cenazesi tahnit 
ediierek Berlin Müslüman mezarlığında bulunan mescidin altındaki mahzende 
ssnd.erce kaldıktan sonra, 1944 1363 senesi 25 Şubat.=: 1 Rebi•üLevvel Cuma 

Istanbul'a getirilerek Hürriyet-i-Ebediyye tepesine defnedilmiştir: Her halde 
'Tal'at Paşa'nın bir Ermeni kurşununa kurban olmasından hasıl olan teessür, 
hisabını vermeden öldüğü ve bizzat kabul ettiği muazzam mes'uliyyeti unuttu
racak bir sebeb değildir. - Yukarda tarihini kaydettiğİrniz isti'fa tam beş gün 
sonra 13 Teşrinievvel 7 Muharrem Pazar günü ilan edilmiştir : Bu ilan tarihi 
esas ittihaz edildiği takdirde, Tal'at Paşa'nın sadaret müddeti 1 sene, 8 a.y, 7 
günü bulur). 

A.LTINCI MEHMET DEVRi: 

282) Ahmet tzzet Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini: 1918 = 1337 

senesi 14 Teşrinievvel = 8 Muharrem Pazartesi günü; isti'fa.sı: 1918 = 
1337 senesi 8 Teşrinisani = 3 Sa-fer Cuma günü; sadaret müddeti: 25 gün. 

(A'yan azalığından Sadr-ı-a'zam olan izzet Paşa eski Van mutasarrıflarmdan 

Haydar Bey'in oğludur : 1281 --ı 1864 tarihinde Manastır vilayetinin Nasliç kasa
basında doğmuş olduğuna göre 54 yaşında Sad'r-ı-a'zam olmuş demektir. - ız. 

zet Paşa'nın pek az süren sadaret müddeti iki mühiın hadise ile meşhurdur : Biri 
30 Teşrinievvel ~- 24 Muharrem Çarşanba günü Mondros mütarekesinin imzası, 

bi:ı:i de 2f3 Teşrinisani -· - 27 j28 Muharrem Cumartesi/Pazar gecesi Tal'at, Enver 
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ve Cemal Paşalar gibi en mühim !ttihad-ve_ Terakki erkanının Istanbul'dan AL 
ınanya'ya kaçmış olmalarıdır). 

283) Alımed Tevfik Paşa -l\filliyeti: ·Türk; tayini: 1918 = 1337 se
nesi ll Teşrinisani = 6 S afer Pazartesi günü; isti'fası: 1919 = 1337 se
nesi 12 Kanunusam :=. 9 Rebi'ül-ahir Pazar günü; sadaret knüddeti: 2 ay~ 
1 gün «İkinci sadareti». 

(Tevfik pasa'nın bundan evvelki sarlareti için yukarda 272 . nurnaraya ve bundan. 
* , 

sonraki sadaretleri için de aşağıda 284 ve 292 numaralara bakınız. - Tevfik Pa-
şa'nın ikinci ve üçüncü sarlaretleri arasındald tasıla bir günden ibarettir). 

284) Ahmed Tevfik Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1919 = 1337 se
nesi 13 Kanunusanİ = 10 Rebi'ül-ahir Pazartesi günü; isti'fası: 1919 == 
1337 senesi 3 Mart := 30 Cumada-I-fila Pazartesi günü; sadaret müddeti: 
1 ay, 21 gün; «Üçüncü sadareti». 

(İkinci sarlaretinden istifası üzerine üçüncü kabinesini teşkil etmiş olan Tevf~k 

Paşa'nın dördüncü sactareti için de aşağıda 292 numaralara bakınız). 

285) Damad- Ferid Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini 1919 == 1337 
s~ nesi 4 1\'lart = ı Cumada-l-abire Salı günü; isti'fası 1919 == 1337 senBsi 
15/16 Mayııs = 14/15 Şa'ban Perşenbe/Üu:ma gecesi; sadaret ıniiddeti: 2 
ay, 13 gün~ «İlk sadareth>. 

(A'yan azalığından Sadr_ı-a'zam olan Damad-Ferid Paşa, Şuray-ı-Devlet aza
hğıyla Bahriye müsteşarlığında bulunmuş olan Hasan İzzet Efendi isminde bh· 
malisorun oğludur : 1270 - 1853 - 1854 tarihinde doğmuş olduğuna göre 65- 66 
yaşlarında Sadr_ı-a'zam olmuş demel-ttir. Mondros mütarekesinden sonra 
Istanbul olmak üzere nıemleketin en mühim yerlerini işgal eden dilşman ı~-'·'·7 -

vetıerine dayanarak mühlik bir ida1~e lmrm.uş olan bu mcş'uın adarm.n beş sada
reti vardır; bunların ilk üçüyle son ikisi fasılasızdır : Aşağıda 286, 287, 290, 291 
numaralara bakınız. Sultan Mecid'i.n kızlarından Mediha-Sultan'la 
«Damadn olduğu için ikinci: Abdülhaınid zamanında Ştıray-ı-Devlet :1zaJığı ve YC: 

zir payesi alan Damad_Ferid'in ikinci meşrutiyet devrinde Meclis-i-A•yan 
na tayini de her hangi bir nıeziyyetinden değil, sırf damadlığından dolayıdır 

Ferid Paşa Avrupa'ya kaçtıktan sonra 1923 .::::::: 1342 senesi 6 Teşrinie·vvel - 24 
Safer Cumartesi günü Fransa'nın NicejNis şehrinde 69 - 70 yaşlarında ö1müştUr). 

286) Damad:-Fe:rid Pa.şa - Milliyeti: Arnavut; ta,yini: 1919 = 1337 
s0nesi 19 Mayıs == 18 Şa'ban Pazartesi günü; isti'fasi: 1919 = 1337 Sf'
nesi 20 Te,mmuz = 21 Şevval Pazar giinii; sadaret müddeti: 2 ay, 2 giiın.; 

<<İkinci sadareti>>. 

(Damad-Ferid'in ilk sada:ı:-eti için yukanki fıkraya ve bundan sonraki üç 
için de aşağıda 2B7, 290 ve 291 numaralara bakınız). 
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287) Damad-Ferid Paşa- Milliyeti: Arnavut; tayini: 1919 = 1337 
senesi 21 Temmuz= 22 Şevval Pazartesi günü; isti'fası: '1919 = 1338 se
nesi 30 Eylül/1 Teşrinievvel = 5/6 Muhauem Salı/Çarşanba gecesi; sa
daret müddeti: 2 ay~l1 gün; ,«"üçüncü sadaretb. 

(Sıvas kongresinin müşi:r Deli-Fuad Paşa vasıtasıyla patuşaha müracaati üzeri
ne isti•faya mecbur edilmiş olan Damad-Ferid'in, bundan evvelki sactaretleri için 
yukarda son iki fıkraya ve bundan sonraki iki sad'areti için de aşağ·ıda 290 ve 
291 numaralara bakınız). 

288) Ali Rıza Paşa- Milliyeti: Türk ( ?) tayini: 1919 = 1338 senesi 
2 Teşrinievvel =· 7 Muharrem Perşen be günü; isti'fası: 1920 = 1338 se
u.esi 3 Mart = 12 Cumada-l-abire Çarşanba günü; sadaret müddeti: 5 ay, 
3 gün. 

(A'yan azalığından müşirlikle Sadr-ı-a'zam olan Ali Rıza Paşa binbaşı Tahir 
Efendi isminde bir mütekaid zabitin oğludur : 1276 = 1859 - 1860 tarihinde Istan
bul'da doğmuş olduğuna göre 59- 60 yaşlarında Sadr-ı_a'zam olmuş demektir. -
Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi, Sıvas kongresinin teşebbüsiyle Damad-Ferid 
üçüncü sadarıetinden aziedilince iş başına gelen AU Rıza Paşa telgraf başında 

Sıvasla anlaşarak çalışmaya başlmıştır. - ölüm tarihi 1933 = 1352 olduğuna 

göre 73- 74 yaşlarında vefat etmiş demektir). 

289) Salih Hulfisi Paşa- Milliyeti: Abaza.; tayini: 1920 = 1338 se
nesi 8 Mart = 17 Cu.m3da-l-ahire Pazartesi günü; isti'fası: 1920 == 1338 
se-nesi 2 Nisan= 3 Receb Cuma günü; sadaret miid.deti: 25 gün. 

(A'yan azaiığ·ıyla Bahriye nazırlığından mUşirlikle Sadr-i-a'zam olan Salih 
Balniye feriklerinden Liman reisi DUaver Paşa'nın oğludur : Çerkesçe soy_adı 

ıcKezrak»dır. 1281 -- 1864 - 1865 tarihinde Tophane'de doğ·muş olduğuna göre 55-56 
yaşlarında Sadr·I-a'zaın olmuş demektir. - Slllih Paşa'nın isti'fası <ı16 Mart» 
faciası ve Istanbul'un i'tilaf devletleri tarafından muvakkat h:aydiyle resmen 
:işgalind'en itibaren hükumetin artık iş göremiyecek hale gelmesi üzerinedir). 

290) Damad-Ferid Paşa- ]}filliyeti: Arnavut; tayini: 1920 == 1338 
senesi 5 Nisan= 16 Receb Pazartesi gi.i:nü; isti'fası: 1920 == 1338 se"Pesi 

30 Temmuz = 14 Zülka'de C&na günü; sadihet ·nıüddeti: 3 ay~ 25 
«Dördüncü sadareti». 

(Damad-Ferid•in bundan evvelki tiç sactareti için yukarda 285. 286 ve 287 numa~ 
ralara ve bundan sonraki beşinci ve sonuncu sadllreti içjn ele aşağıld fıkra ya ba
kınız). 

291) Damad:-Ferid Paşa- Milliyeti: Arnavut; tayini: 1920 = 1338 
H~nesi 31 Temınuz = 15 Zülka'de Cuınartesi günü; isti'fası: 1920 = 133~ 
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senesi 17 Teşrinievvel = 3 Safer Pazar günü; sadaret müddeti: 2 ay, 17 
:gün; «Beşinci sadareti». 

(Damad-Ferid'in bundan evvelki dört sadareU için yukarda 285, 286, 287 ve 290 
numaralara bakınız. - Ferid'in bu son sarlaretinden isti'fası 21 Teşrinievvel = 7 
Safer Perşenbe günü kabul edilip halefi Tevfik Paşa yeni kabinenin teşkiline me'-
1mu.r edilmiştir: Aşağıki fıkraya bakınız. - Damad'-Ferid'in beş sadaret müddeti 
.:MiUtdi takvim hisabiyle ancak 1 sene, 1 ay, 8 gün tutmaktadır) . . 

292) Ahmed Tevfik Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1920 == 1339 se
. nesi 21 Teşrinievvel = 7 Safer Perşen be günü; isti'fası 1922 = 1341 se
. :nesi 4 Teşrinisani ·== 14 Rebi'ül-evvel Cunıartesi günü; sadaret müddeti: 
2 sene, 14 giin; «Dördüncü sadareti ve Osmanlı hükfunetinin sonu». 

(Tevfik Paşa'nın bundan evvelki üç sa dareti için yukarda 272, 283 ve 284 nu_ 
maralara bakınız. Saltanatm ilgası üzerine bu dördüncü sactaretinden isti•fa 
eden Tevfik Paşa son Osmanlı Sadr·ı-a'zamıdır ve Osrnanlı idaresiyle tarihi işte 

bu isti'fa ile nihayet bulmuştur. Tevfik Paşa'nın dört sadaret müddeti Miladi 
takvim hisabiyle cem'an 2 sene, 4 ay, 27 gün tutmaktadır: Bu dört sadaretin yaL 
nız birincisi ikinci Abdülham.id v·e Beşinci Mehmet Reşad devirlerinde ve digerleri 
de Altıncı Mehmet Vahidüddin devrine müsadiftir; Tevfik paşa'nın en uzun sa
dareti sonuncusu ve en kısası da yalnız 21 gün süren ilk sadaxetidir. - Ahmed 
Tevfik Paşa 1261 - 1845 senesi 2 Safer = 10 Şubat Pazartesi günü dünyaya 
gelnıiş ve 1936 = 1355 senesi 8f9 Teşrinievvel = 22/23 Receb Perşenbe/Cuma ge. 
cesi vefat etmiş olduğuna göre, Miladı takvim hisabiyle 91 sene, 7 ay, 27 gün ya
şayıp 92 yaşının içinde ölmüş demektir: Mezarı Yahya-Efendi haziresindedir). 

«Osmanlı tarihinde 292 sadaret tebeddülü vardır : Bu
nunla beraber, ilk devir karanlıkları içinde bizce maltım 

olmıyan bir iki tebeddül daha olmak ihtimali< de yok 
değildir; işte bundan dolayı elimizdeki yekün ancak ta
rihen malum olabilen tebeddüllere göredir. Dikkat edilecek 
noktalardan biri de bu 292 yekununun eşhas adedi-ni de. 
ğil, me'muriyyet sayısını göstermesidir : Çok defa ayni 
bir şahsın bir kaç defa sadaret makamını işgal etmiş oL 
masından dolayı, ıne•muriyyet adedinin 292 yi bulması

na mukabil eşhas adedi ancak 215 kişi· tutmaktadır 

bu iki yekün arasında 77 yi bulan fark bazı sadr-La'zam
ların mükerrer sadaretıerinden mütevellittir. üçüncü 
Murad devrinde bir araiık Sadaret makamı lağ·vedildiği 

ıçın «Vekil·LSaltanat>> ünvaniyle ve Mühr-i-Hümayunu 
harnil olmamak şartiyle hükümete riyaset eden boşnak 

Lala-Mustafa Paşa tabii bu hisaba dahil değildir. - Os
manlı tarihinde isimleri malum olan 215 sadr_ı.a'zaın mil
liyetlerine göre şöyle tasnif edilebilir : Bunların 78 i Türk, 
15 i belki Türk, 31 i Arnavut, 2 si belki Arnavut, ll i 
Boşnak, 1 i Boşnak veya Hırvat, 3 ü Hırvat, ll i Gürcü, 
4 ü Rum, 1 i belki Rum veya İtalyan veya Hırvat, 2 si 
Ermeni, 2 si İtalyan, 9 u Abaza, 3 ü Çerkez, 1 i Rus, 1 i 
Sırp, 1 i Bulgar, 1 i Pomak, 1 i Hırvat yahut Macar, 2 si! 
Rum yahut Hırvat, 2 si Arnavut yahut Rum, ı i Frenk 
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yaht:t Rum, 1 i Hersekli islav, 1 i Dalnıaçyalı !slav, ı i Çe_ 
çen, 3 ü belki Arap, 8 i milliyeti meçhul Devşirnm, li mE
liyeti hiç belli değildir : Bunlardan milliyetleri meçhul 
olanlarla muhtelif milliyetler izafe edildiğinden dolayı hiç 
bir grupa dahil edilemiyecek vaziyette bulunanların 

33 ü bulan yekunu bir tarafa bırakılmak şartiyle, antrepo
lojik gruplara taksimi şöyle bir l)etice verebilir : 122 
Gayr-i-Türk sadr-ı.a'zamlardan asıl ve menşe'leri malum 
olmıyan veyahut ihtilaflı l bulunan 33 kişi çık1-rıldıktan 

sonra geri kalan 89 kişinin 33 ü Arnavut, 24 ü Kafkas, 
20 si İslav, 3 ü Sami Semit, 5 i Rum~ Elen, :! :::i Latin 
ve 2 si de Ermeni· tasniflerine mensuptur. Bunların içinde 
hiç Türkçe hilmiyenler bile vardır. - Bu vaziyi!te göre 
215 i bulan umumi yekuna nisbetle Türk oldukları mu
hakkak olanların 78 i bulan sayısı üçte birden biraz fazla · 
tutuyor demektir: Türk olmaları muhtemel olan 15 sadr-1-
a'zam da bu 78 e ilave edildiği takdirde, muh~elif miHL 
yetıeri temsil eden 122 kişiye karşı milli kenımiyet ancak 
93 ü bulabilir ve bu da umumi yekuna nisbetle yarıdan 
çok aşağ·ıdır. Milliyetleri malum olmıyan 16 sadr_ı·a'zam

dan bazılarının Türk olmak ihtimali kadar olmamak ihti
mali de varid olduğu için, 93 yekuim en nikbin hisaba 
rpüstenit demektir. Her halde bundan sonra bulunabile
cek vesikalarla bizim görmemiş olduğurnuz menbaJarın bu 
vaziyeti daha fazla aydınlatmak ihtimali de yok değ·ild'ir. 

Türk unsurunun aleyhinde olan bu kemıniyet nisbetsizlik
lerine mukabil bilhassa dikkat edilecek çok mühi.m n1r 

' nokta vardır ve o da Osmanlı devletinin teşekkülünden 

Istanbul'un fethine kadar teselsül eden ve ht>p Anadolu 
Türklerinden çıkan ilk Vezir-i-a'zamların muazzam bir 
devlet kurmak ta ilk Osmanlı padişahlarıyla be:rrı ber amil 
olmuş bulunmalarıdır: Müverrih torga'nın tabiriyle 
«mağltıp ve mütereddi Balkan döküntülerinden» toplanan 
Devşkıneler güruhunun Sadaret makamında iş başına 

geçmesi, Istanbul'un fethiyle Türk imparatorluğunun sağ

lam temeller üzerinde istikrarından sonradır. 

Osmanlı tarihi nisbeten en kuvvetli rivayetlere göre 683 == 
1284 tarihinde Osman_Gazi'nin ilk muharebesi olan 
meni-beli) rnüsademesiyle başlayıp 1341 - 1922 senesi 14 
Rebi'üLe"vvel == 4 Teşrinisani Cumartesi günü Tevfik Pa
şa l{abinesinin istifasi-yle nihayet bulur: Bu müddet MWi
d'i takvim hisa.biyle tam 638 sene tutmaktadır; işte bu 638 
senenin başından 857 _ 1453 deki Istanbul fethine lı:a

dar geçen 169 senelik biı· devirde «Vezaret-i-Uzma;;> ya
hut ({Sadaret-i-Uzma» makamında hep Türk vezirler bu_ 
lunmuş ve Osmanlı imparatorluğ·u bu ilk devirde devletle 
hükumetin başındaki kıymetli Türk padişahla:"ıyla Türk 
vezirleri tarafından kurulmuştur. 

1453 857 tarihinden itibaren başlıyan Devşirmelerle salr 
dönmeler devrinde ara-sıra iş başına gelen "!'ürklerin Sa
daret müddetleri de cem'an 139 sene tutmaktadır. Birind 
devirdeki 169 sene ile bu 139 senenin lYt'J<'ı:r-.;fıu 308 sene 
eder. Bu vaziyete göre 638 senelik Osmaııiı tarihinde D>!"-
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şirmeler ve dönmelerle diger yabancı unsurların 330 .sene
lik sadareüne mukabil Türkler bu makamı, 308 sene işgal 

etmişler demektir; bu nisbet, umumi yekunun yarısından 

biraz aşağ-ıdır : Aradaki fark 22 seneden ibarettir; yani 
638 senelik Osm.anlı tarihinde Devşirmelerle sair unsurla· 
rm sadaret müddetleri Türklerden 22 sene fazla demı::k•·i •. 
Mükerrerler sayılmamak şartiyle Osmanlı tarihinde en 
uzun sadaret, Vezir-i·A'zamlar ecdvelinin 6 ıncı nmnara_ 
sında gördüğümüz Çandarlı-Ali paşa'nın 19 sene süren sa
daretidir; en kısası da gene bu cetvelin 106 numarasm~ 
dalü Zurnazen_Mustafa paşa'nın yalnız 4 saat sÜr"'l:ıilen 

vezir-i.a'zamhğıdır! Osmanlı tarihini Osınan-Gazi'nhı zu
hurundan Istanbul'un fethine, Istanbul fethinden 'Iv.nzi_ 
ınata, Tanzimattan birinci Meşrutiyete, birinci Meşruti

yetten ikinci Meşrutiyete ve nihayet ikinet Meşrı.tiyetten 

de saltanatın ilgasma kad'aı~ beş devre ayır.ac;~k oluı-s,:ı.l<:. 

her devrin en uzun sactaretine göre şöyle bir sıra tertib 
edilebilir: 
1 6 numaradaki Çandarlı-Ali Paşa'nın sadareti: 19 
sene; 
2 - 110 numaradaki Köprülü-zade ~azıl Ahmed Paşa'nın 

sactareti: 15 sene, 4 gün; 
3 236 numaradaki Mehmet Ernin All Paşa 'mn 
sadareti: 4 sene, 6 ay, 24 gün; 
4 - 266 numaradaki Halil Rif'at Paşa'nın sactareti : 6 se
ne, 2 gün; 
5 - 280 numaradaki Mısırlı Said Halim Paşa'nın sadareti: 
3 sene, 7 ay, 21 gün. 
Yukarda da görüldüğü gibi, bu beş devrin birincisindeki 
Çandarlı-Ali Paşa yalnız o devirde değil, bütün Osmanlı 

tarihinde sadfiret müddeti en çok süren sadr_ı-a'zamdır : 
Bu Ali Paşa'nın 5 numarada gördüğümüz babası Çandarlı

Hayrüddin Kara-Halil paşa'nın saclaretini de 19 sene 
teren bazı rivayetler mevcud olmakla beraber, ancak 14: 

sene sürmüş olduğunu gösteren diger bir takım tayin ve 
ölüm tarihleri de rivayet edilmekte olması bunun ;:;aıJaret 

rnüddetini şüpheli bırakmaktadır. 

Mükerrer sadaret adetleri bakımından İkin:;i Abdülhamid: 
ve Besinci Mehmet devirlerinde sık sık is basma ve ' , , 
halk arasmda << Şapur·» lakabiyle anılan Mehmet Said Pa_ 
şa yukarıki cedvelin 255, 257, 259, 261, 264, 267, 269, 
275 ve 276 numaralarmda gördüğümüz dokuz 
bütün Osmanlı tarihinde birinci gelen sadr -1·a'zam va.z!
yetiı~dedir». 
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(MÜFTİ-L-ENAMLAR) 
1' 

«İlmiyye sınıfının en yüksek mevkH olan ve (Meşihat-i İslamiyye) denilen büyük ma
lmnun uzun bir teşekkül tarihi vardır: Gittikçe ehemnıiyeti artarak Vezaret-i-uzma' _ 
dan sonra devletin en mühim mevkii haline gelen Meş1hat, ilkönce «MesnedJ-Fetva>, 
yahut «Mansıb-ı-iftih gibi· isimlerle Baş-Müftilik tarzında teşekkül etmiş ve bir mıld_ 

det <<Kadı-asker)> ve «Muallim-i-Sultanh vezifelerine nisbetle ikinci derecede kalelık

tan sonra tedricen Ulema sınıfının en büyük mercii haline gelmiştir: 1361-1362='• ô3 

vukuatının birinci< fıkrasına bakınız. İlk Şeyh-ül-İsHtmlarm ünvanı «Müfti-LE:ııam» 

dır : dŞeyh-ül-İslam» ünvanı bilhassa ikinci Murad devri:!lden W:baren takarrür 
ikisi beraber kullanılmıya başlamış ve Fatih'in. Kanun-namesinde her ikisi de 

kullanılmıştır. Şeyh-ül-islamıann Kadı_askerlere tekaddümü umumiyetle İkinci Ba
yezid ve hatta Birinci Selim devirlerinden ve bilhassa Zenbilli-Ali Efendi'nin MeşL 
hatinden itibaren başlamış gibi gösterilirse de doğru değildir : Çünkü Fatih'in 
Kanun-n§.me'sinde : 

«Şeyh-ül~islam Ulemanun reisidür ve 1\fuallim-i-Sultan dahı: kezalik serdar-ı_ Ule. 

ma'dur; Vezir_i-a'zaın anları riayeten üstüne almak münasibdür emma Müfti ve Hace 
sayir vüzenldan Mr nice tabaka yukarudur ve tesaddur dahi iderier» 

denildikten sonra: (evvela vüzera, anlardan sonra Kadı-askerler) ibaresiyle Müfti 

Şeyh-ül-tslaın vezirlerden üstün gösterildiğ·i halde, Kadı~askerler vüzeradan aşağı 

gösterilmiştir. Her halde Fatih devrinden itibaren Meşthat'in en mühim !lmiyye ma_ 
kamı olduğu muhakkaktır. Umumiyetle ilk (1\füfti-l,.Enam = Şeyh-ül-islaın) olarak 
İkinci Murad deyrindeki {Molla-Şemsüddin_i Fenari) den bahsedHir. Müft.ilik maka
mının ondan evvel de mevcud olduğu ve hatta eski bir an'aneye göre Şeyh Ed'e.Bali, 
Dursun-Fakih, Kara.Rüstem ve Kayserili Davud gibi ulemanın 1\füftilik ettiklerinden 
bahsedilirse de, Baş_Müftilik makarnının daha sonra teşekkül ettiği anlaşılmaktadır. 

Koçu-Bey'in izahma göre ilk zamanlarda Şeyh-ül-islamlar drayd-i...,hayat» ile tayin 
edilir ve ancak istifa ile mevkilerinden çekilirlerdi: !lmı eserleri ve temiz şahsiyetle
riyle efkar_ı·umumiyyenin hürmet ve emniyetini kazanarak o büyük ve sağlam mev. 
kie çıkan bu çok kıymetli, ve yüksek seciyyeli alimler en heybetli padişahlar üzerinde 
bile nüfuz ve tesir sahibi oldukları için icabında onlara bile doğru yolu göstermekten 
ve sert sözler söylemekten çekimnemişlerd'ir; hatta içlerinde Şemsüddin-i-Fenari gibi< 

mahkemede Yıldırım Bayezid•in şahidliğ·ini reddeden, Molla_Gurani gibi Fatih'i· acı 

sözlerle yüzüne karşı tenkid edip durmaktan çekinıniyen ve Zenbilli-Ali Efendi gtbi 
ikinci Bayezid'in bir mülakat talebini reddeden, Yavuz'la şiddetli bir münakaşadan 

sonra selam bile vermiyerek çıkıp giden ve o nıüthiş padişahın bazı mufrit icraatına 
şiddetli itirazlarıyla mani olan hak ve adalet kahramanları bile yetişmiştir; zaten 
yukanki Vezir-i-a•zanılar cedvelinde de görüldüğ·ü gibi, Osmanlı imparatorluğunu ilk 

padişahlarla beraber kuran kıymetli vezirler de hep bu ilim ocağ·ından 

: Fakat bütün Osmanlı gibi bu sınıf da XVI ncı asrın son senele-
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rinden ve bilhassa XVII nci asırdan itibaren artık inhitata başlamıştır : Koçu-Bey bu 
inhitatı 1003=1594-1595 tarihinde başlamış gösterir. - Dikkat edilecek noh:talar
dan biri de Mesihat makamının baska dinlerdeki ruhani reisliklerle mukayesesinin 

' ' 
doğru olmadığıdır: Vazifeleriyle salılhiyetıeri bakımından Şeyh-üLislam. müderrisle:ı."le 
hakimierin azil ve nasbı ve medreselerle malıkernelerin idaresi gibi işlerle nıeşgul ol
mak itibariyle henı Maarif, hem Adiiye nazırı vaziyetindedir. 1slamiyyette ruhanı 
reis yoktur. 

Şeyh.üLislaıniar umumiyetıe Türk oldukları için, bu cedvelde milliyetlerini ayrı. 
ca gösterıniye lüzum görülmemiştir». 

iKtNC1 MURAD DEVRi : 

1) Molla Şemsüddin-i Fenari-Tayini : 142ı;i:- 1425 ==, 828; öliiınü.: 
Mart- Nisan 1431 = Receb 834. 

Müderris ve Bursa Kadısı iken MüftLl-Enam olup üç vazifeyi cem' etmiştir: Bu şanlı 
alim Bursa Kadılığında Yıldırım Bayezid'in şahidliğini reddetmiş olmakla meşhur. 
dur : 1403=805 vukuatının birinci fıkrasına bakınız. Merhumun vefatında husus! 
kütüphanesinden çıkan kitapların sayısı on bin cilttir). 

2) Molla Yegan- Tayini: 1431 = 834; ölünıii: 1436 - 1437 = 840o 

(Asıl ismi «Molla-Mehmet ibni Armağan>>d1r: YeganfYegen lakaptır. Bu büyük ali~ 

min ölümünden biraz evvel istifa etmiş olduğu rivayet edilir. Umunüyetle 
İslamlar E!ilsilesinde Molla·Yegan•ın ismine tesadüf edilmernekle beraber, Molla-Fe
narı'yi her üç vazifesinde de i-stihlaf etmiş olduğu muhtelif menbaların ittifakıyle 

sabittir). 

1K!NC! MURAD ve iKiNCi MEHMET DEViRLERi: 

3) Molla Fahrüddin-i Aceıni- Tayini: 1436- 1437 = 84:0; ölümü: 
1460 _.:.. 1461 = 865. 

(Müftiliğe tayin edildiği zaman !kinci Murad tahsisatını fazlalaştırmak istediği halde: 

- Beyt_ül-mal helaldtir emma i:sraf helal değüldür! 
diye reddetmiş olmakla meşhurdur. -Bazı menbalarda bundan evvelki Molla-Yegan 
hesab edilmiyerek bunun 1431=843 tarihinde Müfti.l.Enam olduğundan ve Hicri tak
vime göre otuz seneden fazla Müftilik ettiğinden bahsedilirse de doğru değildir : Btm
dan evvelki 2 nurnaraya da bakınız). 

tKiNCi MEHMET DEVR1: 

4) Molla Rusrev - Tayini: 1460 -1461 :::::::1 865; ıölümü: 1480 - 885, 

(İlk Istanbul Kadısı olan Hızır-Bey Çelebi'den sonra ikinci Istanbui Kachsı olan bu 
büyük ve muhterern alim hakkında Fatih'in: 
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- Zaman um un Ebu-Hanifesi-dür! 

diyerek iftihar ettiği rivayet edilir. ~ Molla·Husrev'in asıl ismi Mehmet'dir: üme
radan olan eniştesinin adından dolayı gençliğ·inde «Husrev kaynı» diye şöhret buL 
duğundan ve gittikçe yalnız «Hus'rev» denildiği için bu isimle anıldığından bahsedilir .. 
Babasının ismi Feramerz'dir). 

iKiNCi MEHMET ve iKiNCi BAYEZiO DEViREERi: 

5) Molla-Gfi.rani- Tayini: 1480 = 885; iölümü: 1488 = 893. 

(Asıl ismi «Şemsüddin Ahmed Jbni tsmaih> olan Molla-Gurani Fatih Sultan Meh~ 
med'in hacası olmakla maruftur: · Büyük ilmiyle yül{sek ahlakına karşı daimi bir 
hürmet hesliyen Fatih kendisine Vezaret teklif etmişse de kabul ettireınemiştir. 

Şanlı talebesini daima sert sözlerle !kaz ve irşad ettiği hakkında bir çok rivayetleı.' 
vardır). 

iKiNCİ BAYEZ1D DEVRi; 

6) Molla Abdillkell'im - Tayini: 1488 
1495 = Receb 900. 

893; ölümü: Mart - Nisan 

(Abdülkerim Efendi Fatih'in yeti-ştirmelerindendir: İkinci Murad devrinde çocukken: 
esir alınmış olduğu rivayet edilir). 

7)) Çelebi-AH1uddin-il-Arabi - Tayini: Mart - Nisan 1495 _, Re
ceb 900; ölümü: Mart - Nisan 1496 ==~ Receb 901 .. 

(Molla-Guranı ile Hızır-Bey'in talebesi olan Alaüddin-Çelebi Haleb civarında doğduğu 
için «ELArab!» lakabi.yle şöhret bulmuştur). 

8) Efdal-zade Hamidüdidin-MoUa - Tayini: Mart - Nisan 1496 
Receb 901; ölümü: Şubat 1503 = Şa'ban 908. 

(!Iminin yüksekliğ·i kadar seciyyesinin metanetiyle de meşhurdur). 

iKiNCİ BAYEZtD, B!R1NC1 SEL!M ve B!RiNCt SüLEYMAN DEVtRLERt: 

9) Zenbilli-Ali Efendi- Tayini: Şubat 1503 = Şa'ban 908; ölümü:· 
15!5 - 1526 = 932. 

<Künyesi «Alaüddin Aliyy_il-Cemal»dir; ilmi kıymeti ve ahlaki metanetiyle bütün 
memleketin hürmet ve emniyetini kazanmış olan ve şanlı adı bir a,.dalet timsali 
h8,1ine gelen bu mümtaz alime halkın «Zenbilli Müftiıı demesi, fetva istiyenlere ko
laylık olarak evinin penceresinden daimi surette bir zenbil sarkıtmak itiyadından do· 
layıdır : Müracaat sahibi ı<istifta» varakasını işte bu zenbile koyup ipi sallar ve 
AlLÇelebi de hemen yukarı çekip fetvasını yazdılüan sonra o tarihi zenbilini tekrar 
aşağı sarkıtırmış! ikinci Bayezid devrinin son yıllarıyla Yavuz devrinde ve Kanuni 
devrinin ilk senelerinde fasılasız olarak 22 - 23 sene mevkiini muhafaza eden Zenbilli
Ali Efendi Hicretin 932 tarihinde vefat etmişse de ay ve gün tarihleri malum olma_ 

1 
\ 
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dığından dolayı bu llicret senesine tesadüf eden 1525 - 1526 Milad senelerinin hangi
sinde öldüğ·ü belli değildir : Onun için burada o Hicri seneye mukabil bu Milad sene
lerinin ikisi beraber gösterilmiştir. - Ali Efendi muasır olduğu üç padişah üzerinde 
ilmi ve ahlaki faziletleriyle büyük bir nüfuz kazanm~ş ve bilhassa Yavuz devrinde 
pervasız müdahaleleriyle yüzlerce insanı idamdan kurtarmış ve hatta bir çoklarma 
siyası mahkumiyyetlerinden evvelki resmi vazifelerini bile iade ettirmiştir. Kadı

askerlerin tayininde Şeyh·üLislamın re'yine müracaat usulünün Zenbilli-Ali Çelebi 
devrinden itiba:en başladığı rivayet edilir). 

BiRiNCİ SüLEYMAN DEVRi: 
----------

10) Kemal-Paşazade Şemsüddin Ahmed-Çelebi Efendi - Tayini : 
1525 - 1526 ::::: 932; ölümü: 1534 = 940 senesi 16 Nisan = 2 Şevval Peı·
şe:nbe gün ii; meşihat ınüdd.eti: Takriben 8 sene. 

( Osrnanlı devrinin ve hatta bütün İslam tarihinin en büyük alimlerinden olan Şem~ 
süddin Ahmed_Çelebi ümeradan Süleyman Bey'in oğ'ludur : Deaesinin adından dolayı 
«Kemal-Paşa-zade>> ve «İbni-Kemah> laltaplarıyla amhr. Bu büyük Şeyh-ül-isıam 

'rokatlıdır : Bazı menbaJarda Edirneli yahut Dimetokalı gösterilmesi doğ-ru değildir 
Gençliğinde askerlik mesleğinde ve hatta ikinci Bayezid'in muhtelif seferleı:indG 

bulunduktan sonra Ulemaya ümeradan fazla hürmet ve riayet edildiğini görerPk 
ilmiyye'ye intisab etmiş ve gece_gündüz çalışarak yeni nı.esleğinin en mümtaz 
şahsiyyeti haline gelmiştir. 'l'efs'ire, hadise, fıkha, tarihe, edebiyata, Esaniyata, tıbba 
ve lugate ait üç yüz kadar eseri vardır. ilmi ve ahlaki faziletlerinden dolayı «Müfti
Sakaleyn» ünvaniyl~ de anılır. -- Yavuz Sultan Selim MısJr seferinden dönerken ıbni
Kemal'in atının ayağından sıçrıyan çarnuriara bulanmış kaftanını sırtından çıkarıp 

öldüğü zaman sandukasınn üstüne konulmasnı vasiyet etmiş ve meşhur vasiyet yeri_ 
ne getirilerek çamurlu kaftan sandukasnın üstüne örtülmüştür. - Yavuz için yazı· 
lan en güzel mersiye ibni-Kemal'indir. -- Merhumun şahsiyyeti için 1534=940 vu
kuatımn ı<16 Nisanıı fıkrasına bakınız). 

ll Sa'dullah Sa'di-Çelebi Efendi- Tayini: 1534 = 940 senesi 17 Ni~ 
san= 3 Şevval Cuma günti; ölümü: 1539 = 945 senesi 21 Şubat= 2 Şev
val Cuma günü; m eşihat müddeti: 4 sene, 10, ay, 4 gün. 

(Kanuni devrinin üçüncü Şeyh-ül-1slamı olan Sa•d'ullah Sa'dLÇelebi Kastamonu'nun. 
Daday kasabasındandır. Babasının adı !sa·Çelebi, dedesinin ismi Umur~Han'dır. -
Muhtelif müderrisliklerde bulunduktan sonra 928 = 152L1~22 veyahut 930 :== 1523 ~ 
1524 tarihinde Istanbul Kadısı olup 939 :=' 1532 ~ 1533 v·eyahut 940 = 1533 ~ 1534 
tarihinde azıedilerek tekrar tedrisle meşgul olmuşsa da, pek az sonra (1 1bni~Kemah;in 
vefatı üzerine Meşihat makamına tayin edilmiştir : Bu tayinin İbni-Kemal öldül<t.an 
bir gün sonra olduğ"u hakkında bir rivayet mevcud olduğu için burada o tarih esas 
ittihaz edilmitJtir. - Alim, fazıl ve kuvvetli bir şair olan Sa'dt-Çelebi'nin bir Fetva 
mecmuasıyla muhtelif eserleri vardır; ahlakının temizliği ve hafızasının kuvvetiyle 
de şöhret bulmuştur: Mezarı Eyüp•dedir). 

12) Çivi-zade Muhyiddin Şeyh~Mehmed Efend.i- Tayini: 1539=945 
senesi 21 Şubat= 2 Şevvftl Cuma günü; azli: 1542:::::::94:9 senesi Teşriniev
veljT.eşrinisani = Receb ayı; Meşihat ınüddeti: 3 sene, 9 a~r. 

( Menteşeli hattat «ÇivLİlyas ibni IVIehmed Efendi'nin oğ·Iu olduğu için soyadı 
linde ıı h1kabını alan Muhyiddin Mehıned. Efendi 881 - 1476 - 1477 tari.· 
hinde dünyaya gelip 9'54 -- 15':1,7 senesi 3,14 Şa'bı?vn -- 18/19 Eylül Pazar jPazarte~'i 
gecesi. yatsıdan sonra ve gece-yarısından evvel; yani zevall saat 11 e doğru 70 _ 71 
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yaşlarında ölmüştür : Muhtelif ulcma yetiştirmiş olan «Çivi-zade» ailesinin ilk mühim 
şahsiyyeti işte bu «Koca.Çivi.zade» yahut «Böyük Çivi-zadeıı dir. - Muhyiddin Mo::h~ 
met Efendi ilkönce Istanbul Bursa, Edirne ve Çorlu medreselerinde müderrislik et_ 
mis 934 = 1527 - 1528 tarihinden itibaren on sene Mısır Kadılığında bulunduktan ,, 
sonra da 944 = 1537 - 1538 tarihinde Anadolu Kadı-askeri olmuş ve nihayet 
Sa'dullah Sa•di-Çelebi'nin vefatı üzerine 945 1539 senesi 2 Şevval 21 
Şubat Cuma günü Meşihat makamına tayin edilmiştir. t,sıam hukukundaki 
ihtisasının derinliği, sarsılmaz adaleti, temiz ahHi1kı, kuvvetli seciyyesi. ve 
tarihe bile akseden mahviyyet ve tevazuuyla meşhur olan Çivi·zad'e Muhyiddin 
Efendi Şeyh-ül-islamıarın ııla.yen'azih> oldukları bir devirde ilk defa olarak aziedilen 
Şeyh·ül-1sHimdır; bu azlin ilmi bir kanaat meselesiyle aHikadar olduğ·u muh:ü~

kaktır; bu hususta iki rivayet vardır: <<Şakaayık» la <<DevhaLül-Meşd.yih~)n kay· 
dettiği en kuvvetli rivayete göre Çivi-zade Tasavvuf düşmanı olduğu için 
«Iviuhyiddin·LArab1ıı ve «Celalüddin-i.Rumi» gibi islam tasavvufunun ·en büyük 
şalısiyyeti aleyhinde «ta'n~u-itale)}, de bulunmuştur. Bazı müverrihlerin ve (~Z

cümle Peçevi•nin kaydettiği ikinci rivayete gör.e de, Çivi-zade'nin meşihati esna
sında Rumeli Kadı_askerliğ·inde bulunan meşhur Ebusstıd Efendi «Ba'zı fetv;~.sm 

na.meşru•duı· diyü redditmeğle» Rüstem Paşa'nın arzı üzerine vazifesine nih:~.~ 

verilmiştir! Her halde bu rivayet çok zayıftır: Çünkü her şeyden evvel bir 
kere Rüstem paşa'nın ilk sactareti Çivi-zade'nin azlinden iki sene sonradır : 
Yukarda «Vezir-i-a'zamlar>> cedvelinin 38 numaralı fıkrasına bakınız. Fazla ola~ 

rak Çivi-zade Muhyiddin Efendi gibi islam hukukuna ait eserleri ve bir Fetva 
mecmuasıyla maruf ve bilhassa seciyyesiyle ahlakının temizliğiyle meşhur bir 
8Jini.in <ma-meşru'>> fetva vermesi imkansız olduktan başka, Ebussuud E.tendı 

son derecede haluk ve fazıl bir zatin ona iftira etmesi de kabH değildir : 
b~ndan dolayı umumiyetle kabul edilen birinci rivayetin daha doğrıı olması 

lazımgelir; zaten Peçevı fetva meselesinden sonra Çivi-zade'nin : 

«Ba'zı· meşayih-i· kiraını inkarı meşhurdurıı 

demek suretiyle tasavvuf düşmanlığına da temas etmiştir. H~r 
1 

halde Mevlana 
Celalüddin-i-Rum!'ye karşı büyük bir hürmet besiiyen Kanuni'nin bu telakkisiyle 
ÇivLzade•ni:n kanaatı arasındaki farkın büyüklüğü Meşihat makamının ({la-yen'az.ı!

lik» an'anesinde «bid'at» sayılabilecek ilk «azbe sebeb teşkil etmiş olmak ihtlı:m:d 

çok kuvvetlidir; bundan evvelki Şeyh_ül·i'slamların hepsi ölünceye kadar mevkileri~ 
ru muhafaza etmişlerdir; yalnız ikinci Murad devrindeki Molla YeganjYegen•in ve
fatından biraz evvel isU'fa etmiş olduğu hakkında bir. rivayet vardır: «Şeyh-ül-!s

lamlar ıı cedvelinde 2 numaralı fıkra ya bakınız. 

Çivi-zade Meşihat'den çekildikten sonra tekrar müderrislikle meşgul olmuş ve 
ni·hayet 952 = 1545 - 1546 tarihinde Rumeli Kadı-askerliğine tayin edilip bu son 
vazife uhdesindeyken vefat etmiştir: Mezarı Eyüp camii civarındadır. Bazı 

menbalarda ve mesela ((DevhaLül-Meşayih»de Çivi-zade Muhyiddin Mehmed Efen~ 

di'nin azli 948 _ 1541 senesi Receb = Teşrinievvel - Teşrinisani ayına mii:ıadif 
gösterilirse de, gene ayni menbada meşihat müddetinin «ÜÇ sene dokuz m8.h;> ol
duğundan bahsedilmesine göre 949 yerine yanlışlıkla 948 yazılmış olması lazım

gelir:. Zaten muahha,r menbaların bazılarında bu bir senelik hata tashih edilerek 
bizim burada esas ittihaz ettiğimiz 949 = 1542 tarihine tesadüf edilmektedir. ·
Aşağıda bu cedveiin 16 numaralı fıkrasında görülecek Şehy·ül-islam Konyalı Ha
mid Efendi i·şte bu 1,Koca Çivi-zade»nin damadıdır). 

Iiamidi Abdiilkaadi:r-Çelehi 

F.: 8 
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(Hamid_eli şehirlerinden tsparta yahut Eğirdir kasabalarından birine mensuı}· 

olduğu için «Hamidi>> denilen ııMehmet Efendiıı isminde bir zatin oğludur. ilk 
önce müderrisliklerde muvaffakıyet gösterdikten sonra 927 == 1520 - 1521 de Dtı.ı sa: 
ve 929 = 1522 - 1523 te Istanbul Kadısı olmuş, gene o tarihte Anadolu Kadı-asker_ 
liğine tayin edilip 944 _ 1537 - 1538 tarihine kada'r 14 sene bu mühim vazifeyi bii. 
yük bir liyakat ve adaletle ifa ettikten sonra, bir rivayete nazaran «fart-ı isti
kaamehinden dolayı azledilmiştir! Bazı menbalarda Meşıhate tayini 948 - 154J 
tarihine müsadif gösterilirse de, Çivizade'nin 949 1942 de azli üzerine tayin eriL. 
miş olduğunda ittifak edUdiğine göre bu rivayette bir senelik bir zühul olması 18.
zıi11gelir: *Yukarıki fıkraya da bakınız. Abdulkaadir-Çelebi'nin meşihati ancak 
üç ay sürdükten sonra vazifesine devam edemiyecek kadar hastalandığı için i st i'_ 

faya mecbur olup Bursa'ya çekilmiş ve 955 .:._ 1548 senesi Eylül ayında vefat eL 
miştir : Mezarı Bursa'da kendi yaptırdığı m.escid ve medrese civarındadır. Ab
dülkaadir Efendi'nin ilmi eserlerinden başka. kuvvetli şiirleri de vardır). 

14) Fenari-zade Muhyiddin Efendi - Tayini: 1543=949 senesi Ka
nunusani = Şevvai ayı; isti'fası: 1545=952 senesi Teş.rinievvel Şa'ban 

ayı; meşihat müddeti: 2 sene, 10 ay .. 
i 

(Osmanlı tarihinde ilk· Şeyh-üL!slam sayılan ve ikinci Murad devrinde Müfti-1-Enam 
olan Molla Şemsüddin.i-Fenari sülalesindendir ve Rumeli Kadı-askerlerinden 

FenarLzade Mehmet-Şah Efendi'nin oğludur : Bu Ulema sUsilesinin mü-
müessisi olan Molla Şemsüddin için yukarıdaki «Şeyh_ül-tslamlar» ecd-
velinde 1 numaralı fıkraya bakınız. Muhyiddin Efendi muhtelif müder--
risliklerde bulunduktan sonra 1519 - 925 tarihinde Edirne ve 1520 = 926 yahut 
1521 _ 1522==928 tarihinde de Istanbul Kadılıklarına tayin edildikten sonra 1522 -
1523=929 tarihinde Anadolu ve 1523 - 1524=930 tarihinde d'e Rumeli Kadı-askeri 
olmuştur: Bu iki vazifeyi cem•etmiş olduğu hakkında da bir rivayet vardır; azli 
14 - 15 sene sonra 1537 1538 = 944 tarihinde gösterilir. Beş altı sene ma'zul kal
dıktan sonra Meşi~ate tayini 1543 == 949 senesi Kanunusani == Şevval ayına mü..: 
sadiftir. Bazı menbalarda 948 = 1542 Şevval = Kanunusani ayında tayin edilip 
3 ·sene 6 ay Meşihatte bulunduktan sonra isti'fa etmiş olduğundan bahsedilirse de, 
yukarıki fıkralarda gördüğümüz gibi, bu hesapta bir senelik zühul vardır : Yu
Imrda i2 ve 13 numaralara da bakınız. - Muhyiddin Efendi isti'fasından sonra iki 
sene iki ay kadar yaşayıp 1548 954 senesi 7 Kanunusani=26 Zülka'de Cu
martesi sabahı vefat etmiştir. Mezarı Eyüp'dedir. - Fenarı-zade Muhyiddin Efen
di'nin adil,_ haluk ve tok_sözlü bir adam oldu.ğundan bahsed'ilirse de, Kadı-askerliği 
devrinde Devşirmelere alet olarak büyük ve muhterem Vezir-La'zam Piri-Meh
met Paşa merhumu lekelemek için adalet~izlik .ederek «Şan-ı Şer•e teşviŞ virmiş» 

olmakla maruftur: 1523 = 929 · vukuatının «27 Haziran» fıkrasına bakınız. -· 
Muhyiddin Efendi 'nin muhtelif ilmi eserlerinden başka mürettep divanı da var-· 
dır: Şiirde mahlası «Muhyi» dir). 

BtRtNCt SüLEYMAN ve !K!NC! SELiM DEV!RLERt : 

15) Mehınet Ebussuftd Efendi- Tayini: 1545=952 senesi Teşriniev
vel=Şa'han ayı; ölümü: 1574=982 senesi 23 Ağustos = 5 Cumada-l-ula 
Pazartesi günü; meşiha t müd'deti: 28 sene, ll ay. 

{ Şanlı adı asırlardan beri halk ağzında biı"' ilim ve adalet timsali şeklinde yaşa

yan Ebussuud Efendi ulemadan «Yavsı» lakabiyle maruf !skilipli «:Şeyh Muh
yiddin Mehmed Efendi» nin oğludur. Ailesinin menşei olan «İmadiyye»ye nis
betle «El-İmadi'» lakabiyle de anılır : Daha fazla tafsilat iÇin 1574 - 982 vukua~ 



fi 
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tınm «23 Ağustos» fıkrasına bakınız. - Selefi gibi Ebussuud Efendi de 17 sene 
kadar muhtelif müde.rrisliklerde bulunduktan sonra 939 - 1532 - 1533 tarihinde 
Bursa ve 940 - 1533 _ 1534 tarihinde Istanbul Kadılıklarma tayin edilmiş ve ni
hayıet 944 - 1537 senesi Rebi'ül-evvel - Ağustos ayında Rumeli Kadı.askerliğine 

yükselerek 8 sene, 2 ay bu büyük makamı idare ettikten sonra Şeyh-ül~tsHlm ve 
IViüfti-1-Em'im oltnuştur. Osmanlı Adiiye'sinin tngiliz Adliye ıslahatma örnek ol
ması «Molla Şemsüddin-i·Fenarh, dvt:olla Husrev», «Molla Gurjin1», «Zenbilli-Ali 
Efendb, «ilmi-Kemal» ve nihayet işte bu «EJ)ussuud)> efendiler gi.bi yüksek ilimler·i 

' . 
ve hi~ bir beşeri kuvvet ve kudret karşısında sarsılmamış seciyyeleriyle Türk me-
deniyyeti tarihine şeref veren nurani sinıalar sayesindedir: ingiliz Adliyesi'nin ıs

lahında Osmanlı Adıiye'sinin esas ittihaz ediln:ıesi için 1520 - 926 vukuatının «3 
Teşrinievveh> fıkrasına bakınız. - Ebussuud Efendi'nin en mühim rolü, dünya işle

rine ait Osmanlı kanunlarının din esaslarına mugayir sayılmaması için bunları .şe_ 
rıı;ıt ahkamiyle te'lif etmiş olmasında gösterilir: 1566 -:::::::: 97-4 vu1watının «f3/7 Eylüh 
fıkrasına bakınız. Sultan Süleyman'ın meşhur· Kanun-namelerinin İslam ahkamiy
le te'lifinde Ebussuud Efendi'nin büyük bir rolü \'ardır. Her halde bu büyük Şeyh-
ül-İslam. Türk-islam hukuk tarihinin en mühim şah.siyyetleriııdendir. Bir li'et-

va mecmuasıyla mesleğ·ine ait bir çok ilmi eserlerinden başka «Elsine-i-se1ase'de», 
yani Türk, Arab v-e Acem dUlerinde kuvvetli ve luyrilE:tli şiirleri de vardır. -
Ebı.: Efeneli'nin büyük şöhreti bütün islan1 alemine yayılmış olduğu için, 83-84 
yaşıarında vefat ettiği zaman Müslüman memleketlerinde «Gaaib cenaze nam:ızı» 
kılınmıştır. Mezarı Eyüp1tedir. - Ebussuud Efendi merhumun 28 sene 11 ay tu
tan , Meşihat müddetinin 21 senesi Kanuni Sultan Süleyman ve 7 sene 11 ayı da 
!kinci Selim devirlerine müsadiftir). 

tKiNCİ ve üÇüNCü MURAD 

16) Konyalı Hitmid Mahmud Efendi -~ Tayini: 1574=982 senesi 23 
Ağustos = 5 Cumada-l~iUa Pazartesi günü; ölümü: 1577:=985 senesi 16 
Teş:rinievvel-3 Şa'ban Çarşanba günü; ıneşihat nıüddeti: 3 sene~ 1 ay, 
24 giin. 

(Yenişehir Kadısı Mehmed Efeı:.cH'n1rı oğ-lu nlan Konyalı Hamid Efendi yukarda 
bu cedvelin 12 numaralı fıkrasında gördiiğümüz Şeyh-ül-islam Çivi-zade Muhyid
din Mehmed Efendi'nin damadı olduğ·u içiıı «Çivi:~zade damadı» diye şöhret bul
muştur: 900.=1494- 1495 tarihinde Konya'da dünyaya gelmiş olduğ·u rivayet edi
lir. Tahsilini memleketinde gördükten sonra 922 - 1516 tarihinde 21 - 22 yaşla

rındayken Istanbula gelip o devrin en mühim alimlerinin dersı:erine devam et
miş, muhtelif müderrisliklerde bulunmuş ve işte o sırada zekasiyle ahlakını tak_ 
dir eden hocası Çivi-zade Muhyiddin'in kızını alarak «Çivi-zade damadı» diye 
şöhret bulmıya başlamıştır. 

·Hamid' Efendi'nin me•muriyet hayatında ilk mithim vazifesi. Ocımanlı şehzadele

rinin en mühim eya.let merkezleri-nden olan Mağnisa Müftiliğidir: 954 -::::::::· 1547 
tarihinde t8.yin edildiği bu, vazifeden sonra 955 = 1548 tarihinde Şehzade medre
sesi müderrisliğine, 956 -:::::::: 1549 da I-<:.achli ve 957 - 1550 tadhinde Mısır 
Kadıhğına tayin edilip 959 = 1552 tarihine kadar takriben iki sene Kahire'de kal
dıktan sonra aziedilip Istanbul'a gelmiş ve ertesi sene, yani 960 -:::::::: 1553 tarihinde 
Ayasofya: müd'errisliğine tayin .edilmiştir. Bir sene sonra tekrar me'murivet 

geçen Hamid Efendi 961 - 1554 senesi ZElhicce .~ Teşrinisani 

ayında Bursa ve 963 - 1555 1556 senesi Safer - Kanunuevvel-Kanunusani ayın
da da Istanbul Kadısı olduktan sonra 964 - 1557 senesi Şevval 
tos Ruı:neli Kadı-asl{erliğine yükseinüştir 
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.Hamid Efendi'nin 9 sene 3 ay kadar süren Rumeli Kadı-askerliğinden aziine 
sebeb içki düşmanlığıdır : Hayatının son devrinde içki yasağı ilan etmiş olan 
Kanuni Sultan Süleyman ·ın ~zigetvar seferinde vefatı üzerine, yeı"ine geçen ve 
«Sarhoş_Selim» denilen oğlu İkinci Selim muzaffer orduyu Istanbul'a getirmek 
üzere Belgrad'dan hareket ettiği sırada Rumeli Kadı_askeri Hamid ve Anadolu 
Kadı-askeri Perviz Efendilerle at üstünde sohbet ederken bunların ikisi de : 

Şarabı babanız merhum kaldurmuşlar idi, bolayki sizün zaman-ı Şeriflerinüzde 

dahi memnu' olaydı! 

diye içJii yasağının devamını istedikleri için 974 1566 senesi 17 Rebi'ül-ahir -
ı Teşrinisani Cuma günü Semendere konağında aziedilmişlerdir: O sene vukuatı

mn «1 Teşrinisanb> fıkrasına bakınız. Hf:unid Efendi'nin pervasızlığıyla tok-söz
lülüğünden dolayı uğradığı bu menkubiyyet tam 7 sene, 9 ay, 22 gün sürmüştür. 
Fakat nihayet Ebussuud Efendi'nin vefatı üzerine ildnci Selim onun bıraktığı 

büyük boşluğu ilmi ve ahlaki faziletleriyle bütün memleketin ithnildmı kazanmış 

olan işte bu pervasız alirole daldunnaktan başka çare bulamadığı için Hamid 
Efendi lVIeşihat makamında seleflnc çok hayırlı bir halef olnıuştur. - 3 
sene, ı 24 gün büyük makamına veren bu mümtaz alimin 
müddetinin ilk dört ayı Ikinci Selinı devrinde ve mütebak'i 2 sene, 9 ay, 24 
de üçüncü Murad devrine müsadiftir. 
Konyalı Hamid Efendi'nin en mühinı eseri «Fetavay··ı Hamidiyye» isnıindeki Fetva 
mecmuasıdır. 11:erhunıun nıezarı ) . 

üÇüNCü MURAD 

17) Kadı-zade Ahıned Şe:uısiicldin Efendi - Tayi:ni: 1577=985 ,senesi 
18 Teşrinievvel = 5 Şa'ban Cunıa günü; ölümü: 1580 - 988 senesi 25 
Jjfayıs = 10 Rebi'ül-ahir Çarşan ha günii; meşilıat miiddeti: 2 sene, 7 ay, 
8 gün. 

(Ahmed. Şemsüddin Efendi, Kanuni devrinde Edirne kadılığında bulunmuş olan 
Bedrüddin Mahmud Efendi'nin oğ·Iu olduğ·u için «Kadı-zade» lakabiyle anılır ; Ba
bası Mahmud Efendi, ikinci Bayezid devri· Vezir_La'zarnlarından «Hadım-Ali Pa
şay-ı atik»in azadlı kölelerinden olduğu için, Türk olnıadığı muhakkak olmakla 
beraber ınilliyeti malum değildir; bu Hadım-Ali Paşa için «Veziı·-i-a'zaınlar» eecl
velinde 23 ve 25 numaralara bakınız. - 918 -ı 1512 - 1513 tarihinde dünyaya 
gelmiş olan Şemsüd'din Efendi muhtelif müderrisliklerde, kadılıklarda ve Kadı~ 

asker/Kazaskerliklerde bulunduktan sonra 64 - 65 yaşlarında Şeyh-ül-!slam ol
muştur. - ölüm tarihi «ll Rebi'ül.ahir Çarşanba» gösterilirse de; hakiki takvim .. 
de Çarşanba günü o ayın 10 una müsadiftiı·. - Bazı dini eserleriyie maruf olan bu 
kıymetli Şeyh_ül-!'slamın mezarı Kiiçük-Karamantdadır). 

18) Ma 'lftl-zade Mehmet Efendi - Tayini: 1580 = 988 senesi 25 l'ffa~ 
yıs = 10 Rebi'ill-aldr Çarşanba günü; isti'fası: 1582 = 989 senesi 21 Ka~ 
nunusani::::: 26 Zülhicce Pazar günü; meşihat müddeti: 1 sene, 7 ay, 
27 güıı. 

(Kanuni devri Kazaskerlerinden Ma'lul-:.l\1ehmet Emin Efendi'ni~ı oğlu olduğ·u için , 
«Ma'lf.ı.l-zade» denilen Mehmet Efendi, Şeyh-ül-islamlar kısmının 15 numarasında bahsi 

Ebussuud Efendi'nin d'amad.ıdır; 940 1533 · 1534 tarihinde 
ve müderrisUkten 



SEYH-üL-iSLAMLAR O S MA N LI TAR İ H İ 
' 

117 

hem Şeyh-ül-tslam, hem Nakib-üLEşrafdır: Hatta Nekaabeti isti'fasından sonra 
da muhafaza etmiştir; isti'faya nı.ecbur edildiği veyahut azlolunduğ·u hakkında da 
bir rivayet vardır. - ölüm tarihi 993 == 1585 senesi 14 Kanunusani == 12 lVIu
harrem pazartesi gününe müsadif olduğuna göre 51 - 52 yaşlarında ölınüş de
mektir : Mezarı Zincir likuyu'dadır). 

19)Civi-zade Hacı-Mehnıet Efendi - Tasini: 1582 ::::;: 989 senesi 21 
iH1nunusani = 26 Zülhicce Pazar günü; öliimü: 1587 = 995 senesi 6 fiia
)'1ıs = 28 Cunıada-1-fila Çarşanba günü; meşihat /ınüddeti: 5 sene, 3 ay, 
6 gün. 

(Bu Çivi-zade Mehmet Efendi, yukarda Şeyh.ül·İslamlar cedvelinin 12 numarasında 
bahsi geçen Kanunı: devri Şeyh-ül-İslamlarından Çivi-zade Muhyiddin Mehmet 
Efendi'nin oğ·ludur : 937 ~ 1530 - 1531 tarihinde dünyaya gelmiş ve muhtelif ka. 
dılıklarla Kazaskerliklerde bulunduktan sonra 51 - 52 yaşlannda Şeyh-ül.tslaın ol
nıuştur. - Meşıhat müddetinin hesabında Miladın 1582 tarihindeki «Gn§gorien» 
takvinı ıslahatından mütevellit 10 günlük fark da hesab edilmiştir: Bu mesele 
için birinci cildin başındaki medhalin 13 üncü maddesine bakınız Çivi-zade':nn 
mezarı Eyüp'de, babasının yanındadır). 

20) Müeyyed-zade Abdülka.dir-Şeyhi Efendi - Tayini: 1587 = 995 
senesi 6 ıu:ayıs == 28 Cumada-l-ula Çarşanba günü, azli: 1589 = 997 se
nesi 2 Nisan 16 Cuınada-1-iHa Pazar günü, meşihat müddeti: 1 sene, 
10 ay, 27 gün. 

(Büyük mutasavvıflardan Şeyh Kerim-Hacı Efendi'nin oğlu olduğu için, «Şeyhh 

denilen Abdülkadir Efendi 920 - 1514 tarihinde dünyaya gelmiş ve ilmiyye 
merıltibini sırayla kat'ettikten sonra Miladi takvim hesabiyle 73 yaşında Şeyh_ 

ül-islihn olmuştur. -, Başta Vezir.La'zam olmak üzere bütün vükela ile bera
ber azli meşhur «Beylerbeyi vak'ası»ndan dolayıdır : Bu kanlı vak'a için 1589 -
997 vukuatmın «2 Nisan» fıkrasına bakınız. - 1002 -- 1594: senesi «Evahir-:i:
Şe-vval == Temmuz ortaları»nda 80 yaşındayken ölmüş olan Abdülkadir Efen
di'nin mezarı Eyüp'de,babasının yanmdadır). 

21) Bostan-zade l\Iehm,et Efendi - Ta,yini: 1589=997 senesi 3 Nx
san ::::= 17 Cumada-l-ula Pazartesi günü; azH: 1592 = 1000 senesi 9/10 
1t1:ayıs 27/28 Receb Cuınartesi/Pazar gecesi; meşihat nıüddeti: 3 sene, 
1 a.y, 7 gün, «İlk nıeşilıath>. 

(Kanuni devri ulemasından Tireli Bostan-Mustafa Efendi'nin oğlu olduğu için 
«Bostan-zade>> denilen Mehmed Efendi 942 - 1535 - 1536 tarihinde dünyaya gel
miş ve müd'errislikten itibren ilmiyye meratibini katıettikten sonra ilk defa ola
rak 53 _ 54 yaşlarında Şeyh-üLislam olmuştur. İki meş1hati vardır: Bundan 
sonrak1 jçin aşağıda 23 nurhar,aya bakınız. Bizim burada esas ittihaz ettiğ"imiz 
tarihten bir gün evvel tayin edilmiş olduğu hakkında da b:ir rivayet vardır) . .. 

22) Bayraın-zade Hacı-Zekeriyva Efendi - Tayini: 1592 = 1000 
senesi 9/10 Mayıs = 27/28 Receb Cuma :rtesi/Pazar gecesi; ölümü : 1593 
- 1001 senesi ll Teın:muz ~ li Şevval Pazar günü; ıneşihat ıniiddeti: 1 

2 ı 2 .. sene, ay, gun. 

(Bayram isminde bir Ankaralının oğlu olduğu iGin «Bayram-zade» denilen Zeke
riyya Efendi aşağıda 34 numarada göreceğimiz büyük divan şairi Şeyh-ül-tsHim 
Yahya Efeiid'i•nin babasıdır. 920 == 1514 tarihinde dünyaya gelmiş olan bu büyük 
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ve mümtaz alim llmiyye meratibini sırayla kat'ettikten sonra 78 yaşında Şeyh

ül-islam olmuştur; ilmi eserleri ve şiirleri vardır: Şiir mahlası <<Meylh dir. -
Umumiyetle ölüm tarihi «12 Şevval Ahad>> gösterilirse de, Pazar günü o ayın 

12 sine değil, ll ine müsadif olduğu için burada tashih edilmiştir. - Füc•eten 
vefat eden Bayram-zade'nin mezarı Sultanselim'de yaptırmış olduğu Dar-ül-Ha
dis'in yanmdadır). 

uÇüNCü MURAD' ve üÇüNCü MEH:rviET DEV!RLER!: 

23) l3ostan~zade Mehmet Efendi - Tayini: 1593 = 1001 senesi ll 
Tenunuz ll Şevval Pazar g·ünü; ölümü: 1598 = 1006 senesi 1 Nisan= 
24 Şa'ban Çarşanba günü; .nıe~ihat müddeti: 4 sene, 8 ay, 21 gün; «İidnci 
meşihati». 

(Bostan-zade'nin ilk meşihati için yukarda 21 nurnaraya bakınız. 945= 
1536 taı·ihinde dünyaya gelmiş olduğ·una göre Miladi takvim hesabiyle 62 -
yaşlarında ölmüş derncktir; iki meş1hat müddetinin mecmuu 7 sene, 9 ay, 28 
gün tutmaktadır. - Bostan-za.de-Mehmet Efendi;nin Arapça ve Türkçe şiirleri de var
dır. - Mezarı Şehzade camii avlusunun caddeye nazır tarafıncladır) 

üÇüNCü MEHMET DEVRi: 

24) Cami'-ür-Riyaseteyn Hoca-Thlehmet S~'düddin Efendi- Ta,yini : 
1598 = 1006 senesi 1 Nisan = 24 Şa.'ban Çarşanba günü; ölümü: 1599 = 
1008 senesi 2 Teşrinievvel = 12 Rehi'ül-evvel Cumartesi günü; meşihat 
nıüddeti: 1 sene, 6 ay, 1 gün. 

(En büyük Osmanlı müverrihlerinden «Tac-üt-tevarih» müellifi Hoca-Sa'düddin 
Efendi Yavuz Sultan Selim'in nediıni Hasan Can'ın oğ·Iuqur : 943=1536-1537 ta
rihinde Istanbul'da dünyaya gelmiş olduğuna göre, Miladi takvim hesabiyle 61-
62 yaşlarında Şeyh-ül·!slam olmuş demektir. «Hoca_Efendi» ve «Koca Hoca· 
Efendi» lakaplarıyla anıldığı için mustalah ve meşhur eserine de «Hoca tarihl:ı. 

denilen· bu büyük alim üçüncü Murad'm şehzadeliğtndeld Mağnisa valiliğinC'e 

ınuallilnliğine tayin edilmiş ve Sultan Murad'ın cülusunda da mevkııni muha_ 
faza edip «Hace-i-Suıtani» sıfatiyle ilmiyye mesleğinin «Reıs-ül-ulemıhsı ol

muştur: «Hoca» lakabı işte bundandır. Bu makam o zaman Meşihate muadil 
bir mevki olduktan başka «azl-ü-nasb»a bile salahiyeti vardır. üçüncü Mu
rad'dan sonra üçüncü Mehmet cülus ettiği zaman şehzadeliğindeki hocası öl
müş olduğu için, Sa'düddin Efendi hocalık makamında ibka edilmiş ve Eğ-ri se
ferindeki Haçova meydan muharebesinde padişaha son dakikaya kadar sebat 
ve metanet telkin ederek zaferin kazanılmasında en büyük amil olmuştm'. Se_ 
ferden avdet edilirken bir takım se.beblerle aziedilen Hoca Efendi 1 sene, 3 ay, 
27 gün menkub lmldıktan sonra tekrar parlıyarak Meşihatle Hocı:ıJı1{ vazifeleri
nin heı"' ikisine de birden tayin edilmiş ve işte bu suretle ilmiyye mesleğinin 

her Hd riyaset makamını birden cem'etmiş olduğu ıçın «Cami'Ür-Riyaseteyn» 
ünvaniyle anılmıya başlamıştır : Bu ünvanla anılan diger bir Şeyh-ül-tslam için 
aşağıda 66 ı1Umaraya ve Sa'düddin Efendi'nin şahsiyyeti için de 1599 ~ 1008 vu
kuatının «2 Teşrinievveh> fıkrasına bakınız. Hoca Efendi'nin «Tac-üt .. -tevıtrl:h~> 
den başka «Selim-name» siyle Ları tercemesi ve bazı dini eserleriyle kuvvetli 
irieri de vardır; aynı zamanda hattatdıı~. - Bazı menbalarda ölüm tarihi d2 
Rebi'ül-evvel Hamıs» gününe müsadif gösterilirse de, hakiki takvimde o ayın 

12 si Perşenbe'ye değil, Cumartesi 'ne müsadiftir : Gün ismi doğru olduğu tak-
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dirde ölüm tarihinin de «10 Rebi•ül-evvel - 30 Eylül Perşenbe» gününe tesadüf 
etmiş olması lAzımgelir; Sa•düddin Efendi 62 - 63 yaşlarında füc'eten vefat et
miştir: Mezarı Eyüp'dedir. Beş oğlundan biri kendisinden evvel ölmüş diger 
·dördünün ikisi Şeyh-üLislam olmuş ve ikisi de Kazaskerliğe kadar yükselmiş

tir: Bunlardan mükerreren Şeyh-ül-İslaı:ı olan MehmeLÇelebi Efendi ile Hacı

Mehnıet Es'ad Efendi için aşağıda 26, 32, 33 ve 35 numaralara bakınız; Hoca
Efendi'nin torunlarından üçü de cem'an yedi defa Meşihat'de bulunmuştur: 

Aşağıda 39, 42, 44, 45, 46, 61 ve 63 numaralam bakınız; bu vaziyete Hasan Can 
:sülalesinden 6 Şeyh-ül-islam · 12 defa Meş1hat makamında bulunmuş demektir; 
bunlardan başka ayni aileden bazı Kadı-askerfKazaskerler de yetişmiştir). 

25) Ca'fer-Efendi-zade Hacı-Mustafa Sun'Ullil.lı Efendi ....,... Tayini : 
1599 == 1008 senesi 2 Teşriııievvel ~ 12 Rebi'ül-evvel Cuınartesi günü; 
azli: ı60l = 1010 senesi 2 Ağustos 2 Safer Perşeııbe günü; meşihat 
müddeti: ı sene, 10 ay, ı gihı; İlk meşihati»., 

(Kanuni devri Anadolu Kazaskerlerinden ve meşhur Ebussurıd Efendi'nin amca-
··zadelerinden tskilipli Ca'fer Efendi'nin oğlu olduğu için «Ca•fer-Efendi-zade» de· 
nilen Sun'Ullah Efendi, Ebussuüd Efendi'nin en güzide talebesindendir. 960 = 
1552 1553 tarihinde dünyaya g~lmiş olduğ·una göre, tlmiyye mesleğinin muh
telif meratibinden geçtikten sonra ilk defa olarak 46 yaşında Şeyh-üLtslam ol
muş demektir : Bazı menbalarda bu ilk meşihati 36 yaşında gösterilirse de doğru 
değildir. - Zamanının en büyük ulemasından olan ve ilmi ehliyyeti kadar seciy
yesinin metanetiyle de şöhret bulan Sun'Dilah Efendi'nin muhtelif dini eserle
rinden başka kuvvetli şiirleri de vardır. - Dört defa Şeyh-ül-İslam olan bu 
milliyetçi alimin bundan sonraki meşihatleri için aşağıda 27, 29, ve 31 numara
lara bakınız). 

26) Hoca-Sa'düddiıı-zad.e Mehınet-Çelebi Efendi - Tayini: ısoı = 
1.010 senesi 2 Ağustos - 2 Safer Perşenbe günü; azli: 1603 - 1011 
·senesi 4/5 Kanunusini == 2ı;22 Receb Cumartesi 1 Pazar gecesi, meşi~ 
hat müdd.eti: 1 sene, 5 ay, 4 gün; «nk meşihati». 

(24 nurnarada gördüğümüz Hoca-Sa'düddin Efendi'nin büyük oğlu olan Mehmet 
·Efendi 975 == 1568 senesi 28 Şa'ban == 27 Şuba:t Cuma günü Bursa'da dü?yaya gel
miş olduğuna göre,, 1lmiyye silsilesiıü kat:edip Şeyh_ül-tslam olduğu gün Miladi tak
vim hesabiyle tam 33 sene, 5 ay, 5 gün tuttuğu, yani 34 yaşının içinde Meş1hat 
makamına çıktığı anlaşılmaktadır. Babasıyla hocalarından çok· kuvvetli bir 
tahsil görmüş olan bu kıymetli alimin <<Elsine_i selase» de şiirleri de vardır. - ikinci 
meşihati için aşağıda 32 nurnaraya bakınız). 

27) Ca'fer-Efendi-zade Hacı-Mustafa Sun'Ullah Efendi - Tayini: 
1603 = ıo1ı senesi 4/5 Kanunusanİ = 2ı;22 Receb Cumartesi 1 Pazar 
·gecesi; azli: 1603 = 10ıı senesi 8 Şubat= 26 Şa'ban Cuınartesi günü; 
meşihat mü:ddeti: ı ay, 4 gün = 34 giin; «İidnci meşihati». 

( Sun'Ullah Efendi'nin bu ikinci nieşihatinden az zamanda aziedilmesine sebeb, 
Istanbul'da DevşirıneUği temsil eden Yeniçeri.ocağı'na mukabil Türklüğü temsil 
eden Sipahileri anarşi içinde kalan Anadolu'nun perişan vaziyetinden dolayı ısyan 

.e.ttirmesi ve Peşte'nin sukutuyla Budin'in Avusturyalılar tarafından muhasarası 

gib~ felaketiere sebeb olan Arnavut Vezir_i-azam Yemişçi-Hasan Paşa'nın da ida
mma fetva vermesidir: Bu vaziyet üzerine Yemişçi derhal Istanbul'a gelip Yeni
·çeri-ocağ'na istinaden vaziyete hakim olmuş ve işte :bundan dolayı zavallı Sun-· 
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UlUlh Efendi'nin azliyle Rodos'a nefyi hakkında irade çıkmışsa da Efendi bir 
sene kadar «muhtefh yaşayıp Birinci Ahmed'in cülusundan sonra meydana çık
mıstır; 1603 1011 vukuatının «6 Kanunusani fıkrasıyla «7/8 Şubat ve· 8 Şubat» 
fık;alanna da bakınız.- Sun•Ullah Efendi'nin bu tarihten bir yahut dört gün ev
vel aziedildiği hakkındaki rivayet doğru değildir. Bu milliyetçi Şeyh_ül-!slamın 
ilk meşıhati için yukarda 25 numaraya ve bundan sonraki meşihatleri için de 
aşağıda 29 ve 31 numaralara bakınız). 

üÇüNCü MEHMET ve BiRiNCi AHMED DEViRLERi: 

28) Ebu-I-Meyamin Mlustafa Efendi - Tayini: 1603 = 1011 senesi 8 
Şubat::: 26 Şa'han Cumartesi günü; azli: 1604 = 1013 senesi 8 Hazir_an = 10 Muharrem Salı günü; meşihat müddeti: 1 sene, 3 ay, 28 ~iin; «Ilk 
meşihath>. 

(Babasının adı Ali'dir; Bursa'da Kaplıca müderT~~ olan eniştesinden dolayı «Sa
rı-gürz-zade kaynı» Hikabıyla anılır; 953::::1546 tarihinde dünyaya gelmiş, Ana
dolu Kazaskerliğine kadar ilmiyye silsilesini kat•ettikten sonra Rumeli Kazaskeri. 
olmadan evvel yukarıki mad'de<{e bahsi geçen ısyan üzerine Sun'Dilah Efendi 
aziedilince 57 yaşında Şeyh_ül-tslam olmuştur : «Ebu·l-Meyamin» lakabı, Istanbul 
kadılığında şehir piyasasını iyi idare ettiğinden veyahut tesadüfen bolluk olma
sından dolayı takılmıştır. - !kinci meş!hati için aşağıda 30 numaraya bakınız). 

B1R1NC1 AHMED DEVR! : 

29) Ca'fer-Efendi-zade Hacı-Mustafa Sun'Ullah Efendi - Tayini : 
1604 = 1013 senesi 8 Haziran::: 10 1\luharrem Salı günü; azli: 1066 = 
1015 senesi 28 Temmuz==22 Rebi'ül-evvel Cuma günü; meşihat miiddeti: 
2 sene, 1 ay, 20 gün; «Vçüncü meşihati». 

(Tayin gününü «13 Muharrem == ll Haziran» Cuma» ve azil gününü de «21 Re
bi'ül-evvel == 21 Temmuz Perşenbe» gösteren rivayetler de vardır. - Bundan evvelki 
meşl:hatleri için yukarda 25 ve 27 numaralara ve bundan sonraki dördüncü ve so
nuncu meşihati için de aşağıd'a 31 n umaraya bakınız). 

30) Ebu-I-Meyamin Mustafa Efendi -Tayini 1606 = 1015 sen~si 
28 Temmuz=22 Rebi'ül-evvei Cuma günü; ölümü: 1606 = 1015 senesi 
2? Teşrinisani = 22 Receb Perşenbe günü; ıneşihat müddeti: 3 ay, 26 gün; , 
«Ikinci meşihati». · 

{Mustafa Efendi'nin tütün iptilasından öldüğ·ü rivayet edilir! Hatta bu tuhaf ölüm : · 
. y 

~aprak içmekle heH1k oldu o MüftLi zaman 
gibi mısraJarla edebiyata bile aksetmiştir. - ilk meşihati için yul{arda 28 numaraya 
bakınız. !ki meşihat müddetinin mecmuu 1 sene, 24 gün tutmaktadır. - Mezarı Fatih 
camiindedir). 

31) Ca'fer-Efendi-zade Hacı-Mustafa Sun'Ullah Efendi - Tayini : 
1606 = 1015 senesi 23 Teşrinisani = 22 Receb Perşenbe gunu; azli: 
1608::: 1017 senesi 5 Haziran= 20 Safer Perşenbe günü; meşibat müd-
deti: 1 sene, 6 ay~ 12 güıı; «Dördüncü nıeşihati». · 

C:Bu büyük ve mi-lliyetperver Şeyh-ül-İslamın bundan evvelki meşıhatleri için yu
karda 25, 27 ve 29 numaralara bakınız : Dört meşihat müddetinin mecmuu 5 sene, 
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7 ay, 7 gün tutmaktadır. - Sun•Ullah Efendi Hacc'e gidip geldikten sonra 1021= 
1612 senesi 8 Safer=lO Nisan Salı günü Miladi takvim hesabiyle 59-60 yaşlarmda 
ölmüstür : Mezarı Kırkçeşme civarındaki Hüsam-Bey mescidindedir. Bu se
ferki, dördüncü meşihatine tayinini ayni senenin «26 Receb - 27 Teşrinisani Pa
zartesi» gününe müsadif gÖsteren bir rivayet de vardır). 

32) Hoca-Sa'düddin-zade 1\Iebıuet-Çelebi Efendi - Tayini: 1608 = 
1017 senesi 5 Haziran = 20 Safer Perşenbe günü; ölüriıü: 1615 = 1024 
senesi 2 Teımnuz = 5 Cumada-l-abire Perşenbe günü; nıeşihat ınüddeti: 
7 sene, 27 gün; «İkinci meşihat~». 

(Mehmet Efendi'nin ilk meşihati için yukarda 26 numaraya bakınız. - 975 ~ 
1568 senesi 28 Şa'ban = 27 Şubat Cuma günü Bursada dünyaya gelen bu kıy

metli alim Miladi takvim hesabiyle tam 47 sene, 4 ay, 4 gün yaşadıktan son;a 48. 
yaşının i-çinde ölmüştür: Mezarı Eyüp•de, babasının yanmdadır. - iki m.eşihat 

müddetinin mecmuu 8 sene, 6 ay, ı gün tutmaktadır). 

BiRiNCi AHMED, BiRiNCi MUSTAFA ve !K!NC! OSMAN DEViRLERiYLE 

BiRiNCİ MUSTAFA'NIN tKiNCi SALTANAT DEVRi : 
-----------------------·--·--·--

33) Hoca Sa'düd.din-zade Hacı-Mehmet Es'ad Efendi - Tayini : 
1615 = 1024 senesi 2 Temmuz = 5 Cuınada-1-ahire Perşenbe günü; azli: 
1622 = .1031 senesi 21 Mayıs = -10 Receb Cumartesi günü; meşilıat 
müddeti: 6 sene, 10 ay, 20 gün; «İlk nıeşihatb. 

(Yukarıki maddede gördüğümüz Mehmet_Çelebi Efendi'nin küçük kaı·deşi olan 
bu Es'ad Efendi o sırada Hacc'e gitmiş olduğu için gıyaben tayin edilmiş ve av
detinde Karaman - Konya havalisine geldiği· zaman ağ·abeysinin karahaberiyle. 
kendisinin meşihat müjdesini ayni zamanda almıştır. - 978 =· 1570 senesi 10/11 
Muharrem = 14/15 Haziran Çarşanbajperşenbe gecesi dünyaya gelmiş ve tlmiyye 
silsilesini sırayla kat'etUkten sonra yaşının Miladi takvim hesabiyl~ tam 45 se
ne, 18 gün tuttuğu, yani 46 yaşına bastığı sıralarda Şeyh-ül-İslam olmuştur. 

Geric.Osman'a bir müddet hocalık ettiği hakkında bir Garp rivayeti bulunan. 
Es'ad Efendi Lehistan seterinden sonra «Ukayle Hanım» isınindeki güzel lnzım 

bu teceddüdcü padişaha vererek Sultan Osman'a kaynata olmuş ve damadının' 
şehadetiyle neti.celenen «Haile-i-Osmaniyye» de ikinci defa tahta çıkanlan Bi
rinci< Mustafa'ya ister-istemez biat etmişse de, Genc-Osman'ın cenaze merasi
mine iştirak etmemek suretiyle makamından feragatini ızhar etmiş olduğu için, 
yerine büyük divan yairi Zekeriyya-zade Yahya Efendi tayin edilmiştir : Bu 
mesele için 1622 = 1031 vukuatının «21 Mayıs>> fıkrasına ve Es'ad Efendi'nin ikin
ci meşthati için de aşağıda 35 numaraya bakınız. - Bu Hk meşihati dört saltanat 
devrine tesadüf eden Es'ad Efendi Birinci Mustafa'nın 1622 - 1031 senesi 19 
Mayıs - 8 Receb Perşenbe gününe tesadüf eden ikinci cülusundan iki gün sonra 
:istt'fa etmiştir). 

BiRİNCI MUSTAFA'NIN iKİNCİ SALTANATiYLE DöRDüNCü 

MURAD DEVR! : 

34) Zekeriyya-zade Yahya Efendi- Tayini: 1622 = 1031 senesi 21 
Mayıs = 10 Receb Cumartesi günü; azli: 1623 ._ 1032 senesi 4 Tesrini 
evvel = 9 Zülhicce Çarşan ha günü; ın eşihat miiddeti: 1 sene, 4 a'j; 14 
gün; «İlk meşihati». · ' 
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(Hem Osmanlı Şeyh_D.l;lslamlarının, hem divan şairlerinin en büyüklerinden olan 
.Şeyh-ül-tslam Yahya 22 nurnarada gördüğümüz Ankaralı Bayram-zade Hacı_Ze

keriyya Efendi'nin oğlu olduğu için «Zekeriyya.zade» diye anılır: Anasının adı 

Rukayye'dir; bu isim şimdi Rukiye şeklinde telaffuz edilir. En kuvvetli riva. 
yete nazaran 960 - 1553 senesi Safer - Kanunusanİ - Şubat ayında Istanbul'da 
dünyaya gelmiş olduğuna göre, tlmiyye silsilesini kat'ettikten sonra 69 yaşında 
Şeyh.ül-tslam olmuş demektir : Bununla beraber 969 - 1561 - 1562 tarihinde 
doğmuş olduğu hakkında da bir rivayet vardır. - Hiç bir menbada azil gününe 
tesadüf edemedik : Yukarda esas ittihaz ettiğimiz gün tarihi Hicrı takvim he
sabiyle bu !lk meşihatinin 1 sene, 5 ay sürüp «Zülhicce» içinde aziedilmiş göste_ 
rilmesine istinad ettiğ1 için ihtiyatla telakki edilmelidir. Azline sebeb, «Vezir-i
a.'zamlar>> cedvelinde 80 numarayla bahsi geÇen Sadr-ı.a'zam Kemankeş Kara-Ali 
Paşa'nın irtikap ve irtişasından dolayı Yahya Efendinin kendisine nasihat etme. 
sinden müteessir olarak Dörd'üncü Murad'a Efendi'nin birinci Mustafa'yı tekrar 
tahta çıkarmak istediği hakkında bir takım telkinatta bulunınasıdır. üç defa 
Şeyh-til-İslam olan ve Osmanlı hukuk tarihi bakınırndan kıymetli bir Fetva-mec
muası bulunan Yahya Efendinin bundan son:::-aki meşıhatleri için aşağ·ıda 33 ve 38 
numaralara ve ölümü için de 1644 - 1053 vukuatının <<27f28 Şubah> fıkralarına 
l)akınız)·. 

DöRDüNCu MURAD DEVRİ: 

35) Hoca-Sa'düddin-zade Hacı-M~hmet Es'ad Efendi -Tayini: 
1623 = 1032 senesi 4 Teşriniel'-vel = 9 Zülhicce Çarşıınba günü; ölümü: 
1625 = 1034 senesi 22 Mayıs= 14 Şa'ban Perşenbe günü; meşihat ıiıüd
·deti: 1 sene, 7 ay, 19 gün; «İkinci meşiiJ.ati». 

(Es'ad Efendi'nin bundan evvelki meşihati için yukarda 33 numaraya, bu seferki 
tayin tarihi için yukarıki maddeye ve oğlu Ebu-Said Efendi'nin meşihatleri için 
de aşağıda 39, 44 ve 46 numaralara bakınız. - Mürettep divanı ve «Elsine-i-se
lase» de şiirleri olan bu kıymetli alimin iki meşihat müddeti cem'an 8 sene, 6 ay, 
19 gün tutmaktadır, - 978 == 1570 senesi 10f11 Muharrem == 14/15 Haziran Çar_ 
şanbajperşenbe gecesi dünyaya gelmiş olan Es'ad Efendi Miladi takvim hesa_ 
biyle tam 54 sene, 11 ay, 7 gün yaşayıp 55 yaşının sonlarında ölmüş demektir : 
1.\{ezarı Eyüp'de babasıyla ağabeysinin yanındadır). 

36) Zekeriyya-zade Yahya Efendi - Tayini: 1625 = 1034 senesi 22 
Mayıs = 14 Şa'ban P.erşenbe günü; azli: 1632 = 1041 senesi 10 Şu
bat = 19 Receb Salı günii; .meşi·hat müddeti: 6 · sene, 8 ay, 19 giin; 
«İkinci meşihati». 

(İlk meşihati için yukarda 34 nunı.araya ve bundan sontaki üçüncü meşıhati 

Için de aşağıda 38 numaraya bakınız. Yahya Efendi'nin «Hafız Paşa vak'ası»nda 
bu ikinci meşihatinden azli umumiyetıe «20 Receb _ ll Şubat Çarşanba)> gü
nüne müsadif gösterHirse de doğru değildir : 1632 == 1041 vukuatınm dO Şubah> 
·fıkrasına bakınız). 

37) Ahi-zade Hiiseyn Efeııdi/Şehld-Hüseyn Efendi - Tayini: 1632 
=1041 senesi 10 Şubat= 19 Receb Salı günü; idamı: 1634 = 1043 senesi 
7 Kanunusanİ = 7 Receb Cumartesi günü; meşihat müddeti: 1 st.me. 
10 ay, 26 gün. 

(İkinci Selim devri Anadolu Kazaskerlerinden Ahi-zade Mehmed-ibni-Nıırullah 
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Efendi'nin oğlu olan Hüseyn Efendi 980 == 1572 senesi Cumada-l-ula Ağustos/ 
EylÜl ayında dünyaya gelmiş olduğuna göre, tlmiyye silsHesini devrettikten sonra 
.so yaşında Şeyh-ül-islam olmuş demektir. !Imi eserlerinden başka «Hüdayh> malı

laslı zarif şiirler de yazan bu kıymetli alimin idamına sebeb, Dördüncü Murad'ı 

hal'etmek istediğ·i hakkında müdhiş, bir iftiraya uğ-ramasıdır : ilkönce Kıbrıs'a 

nefyini emretmekle iktifa etmiş olan padişah bir iki saat sonra bu fikrinden ca
yıp idamını emretmiş olduğu için, Büyük-Çekmece civarında gemisinden alınan 

Hüseyn Efendi o civarda boğulduktan sonra mezarı belli edilri:1em.ek için cenazesi 
sahildeki kumsala gömülmüştür: 1634 ~ 1043 vukuatının «7 KanunusaP-h fıkra

sına bakınız. Osmanlı tarihinde ilk idam. edilen Şeyh_ üLislam işte bu bigünah 
alimdir : Onun için ilmiyye mesleğinde büyülc ve rnazlun:ı bir şehJ.d sayılır. Dör
düncü Mehmet devrinde idam. eelilen ikinci · Şeyl1·ül-1slam. için aşağıda 49 numa

raya bakınız), 

DöRDUNCU MURAD ve SULTAN 1BRAHİM DEViRLERi: 

38) Zekeriyya-zade Yahya Efendi - Tayiııi: 1634 = 1043 senesi 7 
Kanunusini = 7 Receb Cuınartesi günü; ölümü: 1644 = 1053 senesi 
.26/27 Şubat = ı 7/18 Zülhicce Cuma/Cunıartesi gecesi; meşihat mild
deti: ıo sene, ı ay, 2ı gün; «Üçüncü meşihati». 

(üç defa Şeyh-ül-İslam olan bu büyük aHın ve şairin bundan evvelki m.eşl.hatıori 

için yukarda 34 ve 36 numaralara ve ölümü için de 1644 - 1053 Yukuatının «26/ 
27 Şubat» fı_}{rasına bakınız: .bazı Osmanlı menbalarında ölüm tarihi o senenin <<8 
Zülhicce>> gününe müsadif gösterilirse de bu ri vayetin · «18 Zülhicce>> den galat ol
ması lazımgelir: Çünkü Kurban bayramından sonra ölmüş olduğunda umumiyetıe 
ittifak edilmektedir. En kuvvetli rivayete göre 960 1553 senesi Safer ·- Kanu. 
nusani - Şubat ayında dünyaya gelmiş olan Yahya Efendi Miladi takvim hesa· 
biyle 91 yaşında ölmüş demektir. Şeyh-ül-islanı Yahya'nın üç meşihat mü~L 

deti gene Miladi takvim hesabiyle cem'an 18 sene, 2 ay, 24 gün tutmaktadır; me_ 
:zarı Sultanselim'de Koğacı-Dede türbesi civarında babasının yaptırmış olduğu 

Dar-ül-Hadis haziresinde ve onun yanındadır). 

SULTAN !BRAH1M DEVRi: 

39) Es'ad-Efendi-zade Ebu-Said Mehmet Efendi - Tayini: 1644 = 
1053 senesi 27 Şubat = 18 Zülhicce Cumartesi günü; azli: 1646 = 1055: 
·senesi 16 Kanunusanİ = 29 Zülka'de Salı günü; meşihat rnüddeti 1 sene, 
10 ay, 18 gün; «İlk meşihati». 

(Ebu-Said Efendi 24 nurnarada gördüğümüz «Tac.üt-tevarih» müellifi Hoca-Sa' 
düddin Efendi'nin tor'unu ve 33 ve 35. numaralarda gördüğümüz Hacı-Mehmet 

Es'ad Efendi'nin oğludur: 1003 - 1594 - 1595 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna 
göre, ilıniyye meraUbini kat'ettikten sonra 49- 50 yaşlarında Şeyh_ül-tslam olmuş 

demektir. ~ Aziini «29 Zülhicce» gösteren bir rivayet varsa da doğru değildir. 

,zElsine-Lselase» de şair olan Ebu-Sa'ld Efendinin bundan sonraki meşihatleri. 

aşağıda 44 ve 64 numaralara bakınız). 

40) Muid Ahmed Efendi - Tayini: 1646 = 1055 senesi 16 Kanunu
sani = 29 Zülka'de Salı günü; ölümü: 1647:::::: 1057 senesi 25 Nisan = 20 
R.ebi'ül-evvel Perşenbe günü; nıeşihat müddeti: 1 sene, 3 ay, 10 gün. 

(Kazabad = Kazovalı Yusuf Efendi'nin oğlu olan Muid Ahmed Efendi'nin doğum 
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tarihi belli değildir : Doğruluk ve kanaati uğrunda padişahın iradesine karşı bile 
mukavemetiyle meşhurdur. Müderrislikten haşlıyarak kadılıklar ve Kazaskerlik
lerde bulunduktan sonra Şeyh-ül-İslam olmuştur. Mezarı Kadı-çeşmesindeki 

medresesinin yanındadır. Dördüncü Mehmet devrinde 13 saat Meşihatte bulu
nan damadı Memek-zade Mustafa Efendi için aşağıda 48 numara ya bakınız). 

SULTAN 1BRAH1M ve DöRDüNCü MEHMET DEViRLERi: 

>, 

41) }lacı-Abdürrahinı Efendi - Tayini: 164 7 = 1057 senesi 25 
san=· 20 Rebi'ül-evvel Perşenbe günii; azli: 1649 = 1059 senesi 18 Ten1.:. 
ınuz = 8 Receb Pazar günü; meşihat ınüddeti: 2 sene, 2 ay, 23 gün. 

(Mehmet Efendi isminde bir Adanalının oğ·lu olan Abdürrahinı Efendi'nin 
tarihi belli değildir :' İlmiyye meratibini müderrislikten Rumeli Kazasl\erliğ·ine 

kadar kat'ettikten sonra Meşihate yükselmiştir; karısı Sa1iha Hanım 24 numa-
rada gördüğümüz Hoca-Sa'düddin'in torunlarmdandır. Muhtelif dini eserler · 
bırakan ve doğruluğuyla maruf olan bu kıymetli alim azlindcn sonra muht,~!if · 

kadıhklara tayin edilmiş ve nihayet 1066 = 1656 senesi 10 Rebi'üUlhir __ 6 
bat Pazar günü Belgrad kadılığında ölmüş ve oradaki imwret camii 
defnedilmiştir). 

DöRDüNCü MEHMET DEVRi : 

42)Hoca-Sa/düddin ·hafidi Balıai l\fehmet Efendi- Tayini: 1649=: 
1059 senesi 18 Temınuz = 8 Receb Pazar günü; azli: 1651 = 1061 se
nesi 2 Mayıs = ll Cuınada-1-ula Salı günü; :nıeşihat ınüdd,eti: l.sene, 9ı 
ay, 15 gün; «nk meşihati» .. 

· (24 nuınarada gördüğümüz ·· Hoca-Sa'düddin Efendi'nin oğullarından ve Bir: nci 
Ahmed devri Rumeli Kazaskerlerinden Abd-üLAziz Efendi'nin oğlu olan BahaX 
Efendi 1004=1595-1596 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre ilmiyye silsile
sini kat' edip, 53 - 54 yaşlarında Şeyh-ül-!slam olmuş demektir. -- Aziinin 
İzmir'deki ingiliz konsolosunun Kapitülasyonlarla alakadar bir davada şımarıklık 

ederek !zmir kadısının salahiyeti olmadığını iddia etmesinden dolayı Kadının 

kayeti üzerine Bahaı Efendi'nin Istanbul'daki ingiltere sefirini huzuruna celbedip 
konsolasun az Un i istemesine karşı sefirin azle salahiyyeti olmadığından bah
setmesi üzerine Efendi'nin konağında hapsedilmesidir : Babıli Efendi'nin raldbr 
olan meşhur müverrih Kara·. çelebi -zade Abd_ül-Aziz Efendi ile diger düşmanları . 
işte bu meseleden istifade ederek azliyle nefyine irade istihsal etmişlerdir : Azli 
için bir gün evvelki tarih de rivayet edilir. - tkinci meşihati için aşağıda 45 nuına~. 
raya bakinız) . 

. 43) Kara-Çelebi-zade Abd-ül-Aziz Efendi- Tayini: .1651 = 1061 se-. 
ne§i 2 l\Iayıs :::: ll Cumada-l-ula Salı günü; azli: 1651 = 1061 serresi s· 
Eylül = 17 Ramazan Pazar günü; meşihat ınüddeti: 4 ay, 2 gün. 

(Eski bir Ul'ema ailesine mensub olan Abd_ül-Aziz Efendi Rumeli Kazaskerlerin~-

den Kara-Çelebi-zade Hüsamüddin Efendi'nin oğludur. 1000 1591 - 1592 
1001 = 1592 H 1593 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre, İlmiyye meratH:ıl~ü 

kat'edip 58 - 60 yaşlarında Şeyh-üLislam olmuş demektir. - En büyük Osmanlı 
müverrihlerinden sayılan Kara-Çelebi-zade'nin en mühim eserleri «Ravzat-ül-Eb
rar»iyle «Süleyman-namesi»dir : üslubunun ağdalı oluşu ile meşhurdur; «Ravzat~ 
ül-Ebrar»ı 1059=1649 tarihinde padişaha takdim ettiği zaman Osmanlı tarihinde 
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ilk defa olarak «Meşihat payesi» ahmştır. - Bursalı isınail Belig'in «Vefeyat-ı 

dfnüşveran» ında azil tarihi «6 Ramazan - 23 Ağustos Çarşanba» gününe mü
sadif gösterilirse de doğru değildir : Bundan başka aziini bir gün evvel gösteren 
yanlış bir rivayet daha vardır. Abd_i1l-Aziz Efend'i devlete hakim olan Ocak 
ağalarına istinad etmekte oldugu için, onlar te'dib edilince aziedilip Sakız'a 
nefyedilrniştir : Ağalar saltanatının yıkılınası için 1651 = 1061 vukuatının «3 
Eylül» fıkrasına ve Efendi'nin menfası Bursa'ya tahvil edildikten sonra ölümü 
için de 1657 _ 1068 ·vukuatının «7 Kanunuevveb> :ôıkrasına bakınız; Bur·salı İsmail 

Bell:ğ ölüm tarihini 1068 - 1658 senE?si 5/6 Rebi'ül-ahir = lO fll Kanunusani Per
şenbe/Cuma gecesi <<Beşinci saat»e, yani takriben zevall saat 10a müsadif 
termektedir). 

44) Es'ad-Ef.endi-zade Ebu-Said Mehıuet Efendi - Tayini: 1651 :=: 

1061 senesi 3 Eylül = 17 Ramazan Pazar günü; az li: 1652 = 1062 senesi 
3 Eylül=17 Ramazan Pazar günü; azli: 1652=1062 16 Ağustos = 
ll Raınazan Cuma günü; meşilıat ıniiddeti: 11 ay, 13 gün, «İkinci ıne
şilıati». 

meşihati için yukarda 39 numaraya bakınız. - Çok sert bir zat olduğ·undan 
bahsedilen Ebu-Sa.Id' Efendi'nin bu ikinci nıeş1hatinden azline sebeb, huzurunda 
küstahlık eden eski Istanbul kadısı Es'ad Efendi'yi kendi eliyle döğüp 1;;:avuğ·unı__;_ 

devirmesi üzerine Ulemanın m esiele şerefi namına ve ayni zaman d~ dayak kor
ku suyla ayaklanmasıdır! Bundan sonraki üçüncü ve sonuncu ıneşıhati tçin aşağı

da 46 numaraya bakınız. - Azil tarihi umumiyetle «12 Ramazan 
nüne müsad,if gösterilirse de, ha1üki takvimde Cuma günü Ranıazanın 11 ine tc:
sadüf etmektedir). 

45) Hoca-Sa'düddin hafidi Bahii Mehmet Efendi- Tayini: 1652 
1062 senesi 16 Ağustos = ll Ranıazan Cuma gjinii; ölümü: 165* = 1064: 
seııesi 2 Kanunusanİ == 12 Safer Cuma günü; meşihat müddeti: 1 sene, 4 
ay, 17 gün; «İkinci meşihati». 

(Yukarıki maddede bahsi geçen Ebu-Said Mehmed Efendinin amcazadesi olan 
Bahai Mehmet Efendi'nin ilk meşihati i-çin yukarda 42 numaraya bakınız. 

58 - 59 yaşlarında kalb hastalığıııdan ölen Baha1 Efendi'nin iki meşihat müddeti 
cern'an 3 sene, 2 ay, 2 gMn tutmaktadır. Mezarı Fatih camii kabristanındadır. 
Bir çok Şeyh-ül-tslamlar gibi bunun da ilmi eserleriyle şiirleri vardır). 

46) Es'ad~Efendi-mde Ebu-Said Mehmet Efendi --:o Tayini: 1654 = 
1064 senesi 2 Kanunusini = 12 Safer Cuma günü; azli: 1655 = 1065 se
nesi ll. Mayıs= 5 Receb Salı günü; meşihat müddeti: 1 sene, 4 ay 10 
gün; « tJ~üncü me§ihati». 

(Bundan evvelki meşıhatleri için yukarda 39 ve 44 numaralara bakımz. ~ Ebu_ 
Said Efendi'nin bu son meşihatinden azli <<İbşir Paşa vek'ası»ndand'ır: 1655 -
1065 vukuatının «ll Mayıs>> fıkrasına bakınız. Asi askerler bu vak'ada Efendi'nin 
konağına saldırmış, Hasan Can devrindenber1 140 senedir ecdadının biriktirdiği 

bütün nefaisle kıymetli eşyaları, kitapları ve kütüphaneleri yağ·ma edilmiş ve 
hatta konağının tezy:inatı bile tahrib 
ilo beraber Ebu-Sa!d Efendi'nin de 

bir cevap bile almışlarsa 

·nzertne kurtarılıp 
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Efendi'nin üç meşihat müddetinin mecmuu 4: sene, 2 ay, ll gün tutmaktadır. 
1072 == 1662 senesi Zülka'de == HaziranJTemmuz ayında 67 - 68 yaşlarında ölen 
Ebu-Said Mehmet Efendi'nin mezarı Eyüp'deki aile kabristanındadır). 

47) Hüsam-zade/Tuluıncu-zade Abdurrahman Efendi - Ta,yini: 
1655 ::::: 1065 senesi ll :Mlayıs = 5 Receb Salı günü; isti'fası: 1656 = 
1066 senesi 5 Mart = 9 Cumada-I-·fıla Pazar günü; meşihat nıüddeti: 

9 ay, 25 gün • .. 
(Eski Istanbul kadılarından Tulum.cu Koca-Hilsamüddin Efendi'nin oğlu olduğ·u 

için <<Hüsam-zade» ve «Tuluıncu-zade» lakaplarıyla anılan ve çok kıymetli bir 
Fıkıh mütehassısı olan bu haluk Alim 1003 == 1594 _ 1595 tarihinde dünyaya gelm.iş 
olduğuna göre, ilmi·yye silsilesini kat'ettikten sonra 60 - 61 yaşlarında Şeyh_ül-!s

laın olmuş demektir: Umumiyetle isti'fa tarihi «8 Cumada-l-ula Pazar» gününe 
müsAdif gösterilirse de, hakik! takvinı.de Pazar günü o ayın 9 una tesadüf et
mektedir. Abdurrahman Efendi'nin Ta'lik hattında m.ahir bir üstad olduğ·undan 

balısedilk !sti'fasının sebebi «Vak'a-i·vakvakıyye»de asilerin kendisini iste
memeleridir : Bu vak'a için" 1656 = 1066 vukuatının «4 Marb fıkrasına bakın1z. 

isti'fası üzerine kendi talebiyle Kudüs kadılığına tayin edilmiştir. - Abdurrah
man Efendi 1081 - 1670 senesi Cumada-Luh1 8 EylüljTeşrinievvel ayında Mısırcı:a 
vefat etmiştir). 

48) Memek-zade 1\fustafa Efendi..:.._ Tayini: 1656 = 1066 senesi 5 
Ma:rt = 9 Cumfi.<bı-1-ula Pazar gUnü; azli: 1656 = 1066 senesi 5/6 
Mart = 9/10 Cumada-l-ula Pazar/Pazartesi gecesi; ıneşihat müddeti: 
13 saat. 

( 4:0 nuınarada gördüğümüz Muid Ahmed Efendi 'nin damadı olan bu J:i,.fustafa 
Efendiı müde:rı·islikten Kazaskerliğe kadar muhtelif ilnıiyye payelerini kat'ettik_ 
ten sonra, yukarıki maddede bahsi geçen «Vak•a-i-vakvAkıyye 1 Vak'a_i-Çına:r»da 
Hüsam-zade Abdurrahman Efendi'nin istifAsı üzerine onun tavsiyesiyle Meş1hate 

tayin edilmişse de, asiler istemedikleri için 13 saat sonra aziedilmiştir : «1Vfüfti-i 
fitne» terkibi Ebced hesabiyle tarih , gösrerilir! Gene ayni gün 4: saat Sadarette 
bulunan Zurnazen-Mustafa Paşa için «Vezir-i-azamlar>> ced'velinde 106 nurnaraya 
bakınız. - Memek-zade Mustafa Efendi 1067 = 1656 - 1657 tarihinde Haleh 
kadılığında vefat etmiştir). 

49) Hoca-zade Mes'ud Efendi 1 Şehid-Mes'ud efendi- Tayini: 1656= 
1066 senesi 5/6 Mart= 9/tO Cumada-1-iUa Pazar/Pa.zartesi geces.i; azli: 
1656 ::::: 1066 senesi 17 Temmuz ·= 25 Ramazan Pazartesi günü; hU\mı : 
1656 = 1066 senesi 1/2 Ağustos::::: 10/11 Şevvii Salı /Çarşanba gecesi; 
meşihat müddeti: 4 ay, 12 gün. 

(Halk arasında «Burnaz~Müftü» diye şöhret bulan bu Mes'ud Efendi Bi"dnci Ah
med•in imaını ve hacası Aydınlı Mustafa Efendi'nin oğlu olduğu için «Hoca. zade>> 
lakabiyle anılır. Müderrislikten Anadolu Kazaskerliğine kadar tlmiyye silsilesini 
kat'ettikten sonra «Val~'a-Lvakvakıyye»de asiler içine adamlar gönderip propa
ganda yaptırarak selefi Memek-zade'yi 13 saatlik; Meşihatinden azlettirmek sure
tiyle Şeyh.ül-!slam olınuş, vak'adan 'sonra bu hAtırayı unutturmak için saraya 
yaranmış, fakat kendisinden başka hiç kimsenin sivrilmesine tahammül edeme
diği için bir çok kimseleri azil ve nefyettirdikten başka bazıl:arına dayak 
ve bazılarını da idam ettirmiştir! Nihayet kendi tavsiyesiyle Sadr-ı--a'zaın ,plan 
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Boynu-eğri Mehmet Paşa ile de geçinemediği_ için paşanın aziini istemişse de mu
vaffak olamamış ve işte bundan dolayı Dördüncü · Mehmed'i hal'edip şehzade 

Süleyman'ı iclas için bir takırn tertibat ittihaz etmişse de Sadr -La'zaın 
haber alıp .. padişaha arzedince Efendi derhal aziedilip Diyarbekir kaaı

lığına tayin .edilerek hemen Bursa'ya sevkedilmiştir. O sırada Anadolu'da Celall 
hareketlerinden dolayı asayiş bozuk olduğu için Mes'ud Efendi Bursa'dan D:iyar_ 
bekir'e . emniyetle gid:ebilmek üzere bir bölük Levend yazdınnıya kalkışrnışsa 

da, bu vaziyet Istanbula aksedince fesad çıkarmak için asker tqplama kla itham 
edilerek. Bursa kadısı Ruhuilah Efendi'ye gönderilen bir emir le müsafiı: bul:m
duğu ev geceleyin kuşatılıp şiddetli mukavemetine rağmen lıu ele avuca sığ·maz 

Şeyh-ül-!sHhn nihayet idam edilmiştir: Cesedinin günlerce açü:ta kaldığı riva
yet edilir. Osmanlı tarihinde idam edilen Şeyh-ül-islamıann ikincisi işte budur : 
Birincisi için yukarda 37 nurnaraya bakınız. Mes'ud Efendi kuvvetli bir şairdir). 

50) Hanefi-Mehmet Efendi- Tayini: 1656 = 1066 senesi 17 Tem-; 
muz = 25 Ramazan Pazartesi günü; azli: 1656 = 1067 senesi 21 Teşd..; 
rusani = 3 Safer Salı günü; meşihat nıüddeti: 4 ay; 15 gün. 

(Nahcivan muhacirlerinden olan Hanefi-Mehmet Efe;:ıdi: ilmiyye silsilesini l::at'
ettikten sonra Meşıhate yükseldiği zaman çok ihtiyar olduğundan bahsedilirse de, 
doğum tarihi malum olmadığı için yaşı. belli değildir. Azline sebeb, tayininde 
di·kkat edilmiyen ihtiyarlığı, halsizliği ve bilhassa sağırlığ·ıdır! - öün:ı tarihi 
1069 1658 senesi 3 Muharrem. - 1 Teşrinievvel Salı günüdür : Mezarı Eyüp'de 
Lala-Mustafa Paşa türbesinin arkasındadır). 

51) Bali-zade Mustafa Efendi - Tayini: 1656 = 1067 senesi 21 Teş
rinisani = 3 Safer Salı günü; azli: 1657 = 1067 senesi 23 Mt3yıs = 9 
Şa'ban Çarşanba gUnü; meşihat müddeti: 6 ay, 2 gün. 

(Istanbul'da BalijBalı Efendi· isminde bir mahalle imarnınlll oğlu olan bu Mus. 
tafa Efendi 1Imiyye silsilesini kat•ettikten sonra Şeyh-ül-İslam olmuşsa da «La
übalLmeşreb» olduğ·u ve küçücük çocuklara ilm:i payeler tevcih ettiği için «Meş1-
.hat-i-İslamiyye'de yek lahza mesaib-i diniyyeden» sayılarak aziedilip Filibe'ye sü-
rülmüştür. Sonradan affedilip Istanbul'a gelen Bali-zade 1073 == 1622 -Rebiül 
ahir == Teşrirusani ayında ölmüştür: Mezarı Sütlüce sahilindeyse de sonraları 

kaybolmuştur). 

52) Bolevi-Mustafa-Efendi - Tayini: 1657 - 1067 senesi 23 M8.yıs -
9 Şa'ban Çarşanba günü; azli: 1659 = 1069 senesi 20 Mart= 25 Cuma
d;a-1-ahire Perşenbe günü; meşihat müddeti: 1 sene, 9 ay, 28 gün. 

(Tüccardan Bolulu Ahmed Efendinin oğlu olduğu için <<Bolevi .== Bolulu» denilell 
Mustafa Efendiı 1000 == 1591 - 1592 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna göre, 11-
miyye meratibini kat'ettikten sonra 65 - 66 yaşlarında Şeyh-ül-tslam olmuş demek
tir. - Sarsılmaz seciyyesi, ilmi ve ahlaki faziletleriyle Osmanlı ulemasımn en 
büyüklerinden olan bu adil ve mümtaz Şeyh_ül-İslamın aziine sebeb, Köprülü_ 
Mehmet Paşa'nın kin ve garazıdır: Girid'in şanlı serdarı DelLHüseyn Paşa'yı 

istirkab ettiği için mahvetmek istiyen hunhar Köprülü hiç bir günahı olmıyan 

zavallı mağdurunu bila-sebeb idam etiirivermek üzere Bolulu-Mustafa Efendi'den 
bir fetva istemişse de red cevabı almış ve bundan dolayı o metin ve adil 
Şeyh-ül-islama kin bağlamıştır. Köprülü-Mehınet bir takım iftiralar tertib ede
rek ve ettirerek nihayet mHli kahraı11.an Hüseyn Paşa'yı idam ettirince Bo
lulu-Mustafa Efendi padişaha acı bir ar!za yazmış ve bu tarihi arizasında Sadr-
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ı-a'zamın «muradı din_ü-devlete hidmet olmayup» şahsi menfaatinden başka bir 
şey düşünmediğini söyliyerek bu cinayetin haksız olduğunu bildirmiş ve hatta 
o sırada bir Bursa gezintisine çıkmak istiyen padişahı. bile. tenkid ederek Girit 
meselesi yıllardanberi sürüncemede kalıp dururken Bursa seyahatine değil, Ve_ 
nedik seferine çıkması lazımgeldiğinden bahstıniştir : Deli-Hüseyn Paşa faciası 

için 1658 == 1069 vukuatının «29 Kanunuevveh fıkrasına bakınız. işte bundan do
layı aziedilen büyük ve cesur Şeyh-ül-İslam ilkönce Mıha1ıc'a nefyedilmiş ve 
daha sonra menfası Mısır'a tahvil edilerek 16 sene 1086 - 1675 senesi Cu
mada-Hlhire- Ağustos f Eylül ayında Kahire'de Allahın rahmetine kavuşnmş

tur. - Fına1klılı-Mehmet Ağa azil tarihini <<26 Curhada_l-aJ:iire Perşenbe» ye mü
sadif gösterirse de, hakiki takvinıde günü o ayın 25 ine tesadüf et
mektedir). 

53) Bursalı Esiri-Mehmet Efendi- Tayini: 1659 = 10~9 senesi 20' 
1\ia:rt = 25 Cumada-l-abire Perşenbe günü; azli: 1662 = 1072 senesi 3 
Şubat = 13 Cumada-ı.:anire Cuma günü; m eşihat :rnüddeti: 2 sene, 10 ay, 
14 giin. 

(Tayin tarihindeki bir günlük fark için yukanki fıkraya bakınız; azil tarihini ' 
Vak'anüvis Raşid'le Fmdıklılı_Mehmet Ağa «12 Curnada-1-ahire»ye müsadif gös
teriderse de, Fındıklılı gün ismıni< Cuma gösterdiğine göre hakiki takvimde 
ayın 13. üne tesadüf etmiş demektir; «Devhat-ül-Meşayih» deki «Gurre-i Receb -
20 Şubat Pazartesi» tarihinin yanlış, olması lazımgelir. - ibradah imaını Bıçakçı
zade Alıdülhalim Efendi'nin oğlu olan bu Mehmet Efendi'ye «Bursalı» denilmesi 
Bursa'da tavattun !?tmiş olmasından ve <<Esiri)) Hlkabı da meş!hatinden 15 sene 
evvel Mekke kadılığına giderken Malta korsanlarının eline esir düşüp bir müd
det esarette' kaldıktan sonra memlekete avdetinden itibaren bu kelimeyi mahlas 
olarak kullanmıya başlamasındandır; Mehmet Efendinin esaretiyle neticelerren ve 
Osmanlı menbaJarında «Sünbül Ağa vak'ası» denilen korsan baskını Sultan İb_ 

rahim devrinde Girit seferinin açılmasına sebeb olmuştur: 1645 - 1055 vukuatı
nın «19. Nisan» fıkrasına bakınız. - Esirı-Mehmet Efendi'nin, aziine sebeb, Köp
rülü-Mehmet Paşa'nın vefatı üzerine büyük oğlu Fazıl Ahmed Paşa Vezir-1-a'zam 
olduğu zaman Dördüncü Mehmed'in huzurunda cereyan edep bir münakaşadır : 
Eu münakaşada Köprülü-Mehmet Paşa'dan bahsedilirken Mehmet Efendi : 

_ öldüğü eyü oldu, zira nahak yere çok kan itmişidi! 

demiş, Fazıl Ahmed Paşa : 

- Ol her kimi katı itdi i·se cümlesin fetva ile katı itmi.şaür! 

·mukabelesinde bulunmuş ,.-e 'Efendi de buna karşı : 

- Şerrinden korkardum, anunçün fetva virdüm! 

deyince Paşa : 

- Ya Allah'dan korkmayup malılukdan korkmak ilm_ü-diyanete layık ınıdur? 

eevabiyle Efendi'yi ilzam ettiğt için padişah hemen azıini emretmiştir: Yukanki 
fıkrada bahsi geçen celadetli selefiyle bu Esiri Efendi 'nin seciyyeleri arasında 

her halde uçurumlar olduğu muhakkaktır. Azlinden sonra Bursa'ya nefyedilen 
Mehmed Efendi bazı kadılıklarda blllunduktan sonra 1092 - 1681 senesi 21 Safer== 
12 I\!l:art Çarşanba günü Bursa'da vefat 

dılnişveran;,,ında ölüm tarihi «22, hakik1 tah:-
vimde Çarşanba günü ayın 21 ine 
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54) Sun,i-zade Seyyid Mehmet Emin Efendi - Tayini : 166;~ = 1072 
senesi S Şubat = 13 Cumada-l-abire Cnina günü; azll: 1(!62 ::::: 1073 se
nesi 21 Teşrinisani = 9 Rebi'ül-ahir Salı günü; n1eşihat müddeti: 9 a~-,. 
16 gün. 

(Birinci Ahmed devrinde Haleb kadılığında bulunmuş olan Kara-Sun'UlHih 
; 

Efendi'nin oğlu olduğu için <<Sun'Lzade» denilen Mehmet Emin Efendi müde,rM 
rislikten Rumeli Kazaskerliğine kadar 11miyye meratilSini katettikten sonra 
Şeyh-ül-tslam olmuşsa da «Evzaında muayene hıffet vekaar-ı Makaam~ı

Fetva•ya halel virir halet olmağla» aziedilmiş ve 1076 -- 1665 Muharrem == Tem:
muz/Ağustos ayında vefat edip üsküdar•da Hüdayi-Mahmud Efendi dergahı ha_ 
ziresine defnedilmiştir). 

55) Minkari-zade Yahya Efendi - Tayini: 1662 = 1073 senesi 21 
Teşrinisani = 9 Rebi'ül-ahir S ah günü: azli: 167 4 = 1084 senesi 21 
Şubat= 15 Zülka'de Çarşanba günü; meşihat müddeti: ll sene, 3 ay~ 

(Eski Mekke kadılarından Alaiyyeli Minkarı-zade ömer Efendi'nin oğlu olan 
Yahya. Efendi 1018 == 1609 - 1610 tarihinde doğmuş olduğuna göre, 1lmiyye mera
tibini kat'ettikten sonra 52- 53 yaşlarında Şeyh·ül-tslam olmuş demektir. ilmi ve 
ahlaki meziyetıeriyle maruf olan bu kıymetli adam azU.nden sekiz ay evvel felce 
uğradığı için Rumeli Kazaskeri Ankaralı Mehmet Emin Efendi MeşihaLNa.ibli

ğine tayin edilmişse de, hastalığın tedavisi kabil olmadığı için Minkari-zade•nin 
nihayet günde bin akça tekaüdiyye ile azline mecburiyet hasıl olmuştur. --:
ölümü 1088 = 1677 - 1678 Zülka'de = Kanunusani ayında ve mezarı da üskü~ 
dar,da, kendi medresesinin yanındadır. Fındıklılı-Mehmet Ağa azil tarihini 
«14 Zülka'de Çarşanba» gösterirse de, hakiki takvimde Çarşanba günü o ayın: 

15 ine müsadiftir) . 

56) Çatalcah-Ali-Efendi- Tayini: 1674 = 1084 senesi 21 Şubat= 
15 Zü:lka'de Çarşanba günü; azli: 1686 = 1097 senesi 26 Eylül = 8 
Zülka'de Perşenbe günü; meşihat müddeti: 12 sene, 7 ay, 3 gün; 
«İlk me§ihatb. · 

(Alaiyyeli, Şeyh Mehmed·Hasan-il-Alai•nin oğlu olduğu halde 1041 == 1631 - 1~32 

tarihin<ie Çatalca'da doğmuş olduğu için «Çatalcalı» denilen Ali Efendi Osmanlı 

Şeyh-ill-lslamlarınm en muktedirlerinden ve_ Fetva-mecmuası da Osmanlı - Tü-:.~k 

hukti.l{ tarihinin en mühim vesikalarındandır. . Selefi Minkart-zade'nin en g(i
ztde talebesinden olan bu kıymetli .. ~lirir müderrislikten RumeU Kazaskerliğin~ 

kadar 1lmiyye silsilesini kat'ettikten sonra 42 _ .43 yaşlarınq.a hocasının yerine 
Şeyh ·ül-tslttm olmuştur. Makarnının haysiyyet ve istiklalini muhafazaya . S9ri 
derece · iı'tina ettiği için, kendisine söz g~çiremiyen devşiı·me vüzeranın hoşu,n~ 
gitmedi~inden bahsedili;r! Bir taraftan da Macaristan felAketler~nden pek çok n1üte
essir (!}lan efkar-ı-um\,\miyyen!n ve bilhassa Ulemıl sınıfının· a'.Vcılıktan baŞ:k_a · ~lr 
şey düşünmiyell padişaha karşı galeyanı onun da . mevkiin~ şarsmış ve her kes 
kendisini Dördüncü Mehmed'e karşı irşad vazifesini ifa .~tmemekl~ ithama paŞ
lamıştır : Nihayet Bud'in•in şukut haberi 8 Zülka'de - 26 Eylül .Perşenbe günü ·_:[s~ 
tanh~l'a akseÇtince padişfi.h SadareLKaym~kamı · Hersekli Receb p~şa ile ~<\ii. 
Efendi'yi müşavereye davet e}mişse (le, Efendi icabet etmeyip.· V~emilnın .. r~z~sı 
olmadığından ve ne emri yarsa bildirmesi lüzumundan bahs:ederek . red' .. cevabı; 
verdiği i~in Reeeb .. Paşa'nın telkiniyi e o gÜp. .azledilmiıştir. tkJh~i • Ahmed d~\;;. 
rindeki ikinci m eşihat için aşağıda 62 · nurnaraya bakınız)'.. ·· · 

F.: 9 
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57) Ankaravi-Mehmet Emin Efendi - Tayini: 1686 = 1097 senesi 
27 Eylül= 9 Zülka'de Cuma günü; ölümü: ı687 = ı098 senesi 2 Teşri
nisanİ = 26 Zülhicce Pazar günü; meşihat müddeti: ı sene, ı ay, 5 g.fuı. 

(Hüseyn Efendi isminde bir Ankaralının oğlu olduğu için «Ankaravi - Ankaralı» 

denilen Mehmet Efendi 1028 · 1619 da dünyaya gelmiş olduğuna göre, !lmiyye 
silsilesini devrettikten sonra 67 yaşmda Şeyh-ül-tsh\m olmuş demektir. - Bü
yük bir fakih olan Ankaravi'nin kıymetli bi·r «Mecmua-i-Fetva»Sl vardır. - 68' 
yaşında vefat etmiş ve Sultanselim'de Koğacı.Dede türbesinin önüne defnedil
miştir). 

DöRDUNCU MEHMET ve tKtNCf SttLEYMAN DEViRLERi : 

58) Debbağ-zi.de 1\lehmet Efendi - Tayini: ı687 = ı098 senesi 2 
Teşrinisani = 26 Zülliicce Pazar günü; azli: 1688 = :1099 senesi ıs Ş~
bat = 10 R-ebi'ül-ahlr Cuma günii; meşihat müddeti: 3 ay, ll gün; 
«İlk mesihati». · .. 

(Yedikule debbağlarından Şeyh.Malımud Efend'i'nin oğlu olduğu için «Debbağ.zade» 
denilen Mehmet Efendi., 1lmiyye silsilesini kat'ettikten sonra Rumeli Kazaskerliğin
den Şeyh~üLtslam olmuşsa da, Dördüncü Mehmed•i deviren Yeniçeri zorbalarının 

Köprülü-zade FazJl-Mustafa Paşa hakkında istedikeri idam fetvasını vermeyip 
ıstiyenleri huzurundan koğmuş olduğu için zorbaların müracaati üzerine aziedil
miştir : ikinci meşihati için 60 nurnaraya bakınız. - Fmd'ıklılı azil tarihini <<11 
Rebi'ül-ahir Cuma» gösterirse de hakiki takvimde Cuma günü o ayın 10 una· tesa
düf etmektedir). 

tKtNC1 SüLEYMAN DEVR! : 

-59) Erzurnmlu Seyyid' Hacı-Feyzullah .Efendi Tayini: 1688 ........ 
1099 senesi 14 Şubat = ll Rebi'ül-ahlr Cumartesi güııii'; azli: 1688 
1099 senesi 2 Mart = 28 Rebi'iil-ahlr Salı günü; meşilıat miiddeti : 17 
gün; «İlk meşihatb. · 

0;\ems-i-Tebrizi ahfadından Seyyid-FeyzulHih Efendi Erzurum müfti&i Şeyh. :M:eh. 
met .i.bni Pb:.;·:Mehmed'in oğlu ·ve Dördüncü :Mehmet devrinde ordu v·aızı . olan 
meşhur Türk irkçısı Vant-Mehmet Efendi'nin damadıdır: Kaynatasının delaletiyle 
saraya intisab edip ilkönce Şehzade Mustafa'nın ve ondan sonra. da Şehzade 
A.hmed;in hoc~Iıklarına tayin edilmiş, Şehzadeler-Muallimliğinden dolayı az 
zamanda parlıyarak müderrislik; Kaza.skerlik ve Nekaabet = Nakib-ül-Eşraflık 
gibi büyük 1lmiyye makamlarını saraydaki hocalığ-ına ilaveten devretmiştir. 

uhdesinde bulunan NekaabeU. muhafaza etmek şartiyle Meşihat mnkamına ta--: 
yini, selefini devfren zorbaların tensibiyledir! Azli de vezir-i-a;zam Siyavuş Pa· 
şa'yı öldüren zorbaları tenkile karar vermiş olan halefi Nişancı.tsmail Paşa'nın 

davetine icabet etmeyip Ağa.kapusu'na gitmesinden mütevellit gösterilir: <r . .Ve
zir·i-a'zamlar» cedvelinde 114 ve 115 numaralara bakınız. ~ Feyzullah Efendi 
azilnden bir hafta sonra memleketi olan Erzurum'a nefyedilmiştir: tk.inci meşı_ 
hati için aşağıda 66 nurnaraya ve bundan evvel Nekaabetle Meşihatl tıpkı Fey
zulla.h Efendi gibi cem'etmiş diger bir Şeyh-ül-1slam için de yukarda 18 nurnara
ya bakınız). 
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00) Debbağ-zade Mehmet Efendi - Tayini: 1688 = 1099 senesi 2 
Mart= 28 Rebi'ül-ahir Salı günü; azll: 1690 = 1101 senesi 25 Haziran 
= 18 Ramazan Pazar günü; meşihat müddeti: 2' sene, 3 ay, ·24 giin; 
«İkinci meşilıati». 

(tık meşihati için yukarda 58 n umaraya bakınız. Az linin sebebi, 1 tlmiyye sınıfın~ 

daki azilleri ve tayinleriyle ınekik dokuttuğu Uleırianın dedikodusudur. -, Bazı 
ilmi eserler bırakmış olan Debbağ-zade 1114 ;:=: 1702 senesi 15 Receb :=: 5 Kanu· 
nuevvel Salı günü ve diger bir rivayete göre de ayni senenin Rebi'ül-ahir ::= Ağus
tos-Eylül ayında vefat etmiştir : M:ezan Sultanselim'de yaptırdığ-ı medresededir. _:_ 
Debbağ-zade Mehmet Efendi'nin Üd meşihat müddeti cem'an 2 sene, 7 ay, 5 gün 
tutmaktadır). 

iKiNCi SüLEYMAN ve tKtNCt AHMED DEVtRLERt: 

61) Ehu-Said-zad·e FeyzuiU!,h Feyzi Efendi - Tayini: 1690 = 1101 
E,ene~i 25 Haziran = 18 Ramazan Pazar gtJnü; azli: 1692 = !103 se
nesi 9 Mart = 20 Cumada-l-abire Paza;r günü; meşihat müddeti 1 se
ne, 8 ay, 14 gün; «tık meşihati». 

(Bu Feyzullah Efendi 24 nurnarada gördüğümüz «Tac~üt-tevarih» müellifi Hoca
Sa'düddin Efendi'nin torununun · oğlu, 33 ve 35 numaralarda gördüğümüz Es•ad 
Efendi'nin torunu ve 39, 44 ve 46 numaralarda ·gördüğümüz Ebu-Said Efendi'nin 
oğludur : 1040 ·- 1630 - 1631 tarihinde dünyaya. geliniş olduğuna göre, tımiyye sil
silesini kat•ettikten sonra 59 ~ 60 yaşlarmda Şeyh-ül-tslam olmuş demektir. - Az
linin sebebi, «Vezir.i.a'zamlar» cedvelinin 118 numarasında gördüğümüz. Sadr-ı

a'zam Arabacı-Ali Paşa ile tk~nci Ahmed'in buzurunda şiddetli bir münakaşa•ya 
girişip Arahacı'yı devlet ve ordu işlerine karşı alakasızlıkla ithanı etmesidir. -
Bundan sonraki meşı:hati için aşağıda 63 nurnaraya bakınız). 

!KİNCİ AHMED DEVRt: 

62) Çatalcalı-Ali Efendi - Tayini: 1692=1103 senesi 10 Mart=::21 
Ctıınada4Rahire Pazartesi günü_; öliimü: 1692 = 1103 senBsi 19 . Ni
san = 2 Şa'ban Cumartesi günü; meşihat tınüddeti: 1 ay, 10 gün :::: 
40 gün; «İkinci .meşihati». 

(tlk meşihati için yukarda 56 nurnaraya bakınız. - Ali Efendi'nin bu ikinci me
şiha.tine tayinini «23 Cumada-l-abire == 12 . Mart Çars,anba>> gününe müsadif gös
teren bir rivayet varsa da doğru değildir. - Fındıkbb-Mehmet Ağa ölüm tarihi· 
ni «3 Şa'ban Şenbih» gününe müsadif gösterir: Fakat· hakiki takvimde Cumartesi 
günü o a~n 2 sine tesadüf etmektedir; 1041 := 1631 ~ 1632 tarihinde dünyaya 
gelmiş oldu~una göre, 60 - 61 yaşlannda ölmüş demektir; mezan Edirne'dedir. · 
Çatalcalı-Ali Efendl'nin iki meşihat müddeti cem'an 12 sene, 8 ay, 13 gün tut~ 

maktadır). 

63) Ehu-Said-zMe Feyzullah Feyzi Efendi - Tayini: 1692 ::::: 1103 
senesi 19 Nisan = 2 Ş~'ban Cumartesi günü; azH: 1694 ::::: 1105 senesi 
22 Haziran=28 Şevval Salı günü; meşihat müddeti: 2 sene, 2 ay, 3 gün; 
«tık· meşihatb>. 
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(ilk meşihati için yukarda 61 nurnaraya bakınız. - Aziinin sebebi, nü~uzunu ~?e

kemiyen ve kendisine «Feyzullah» isminde birinden zarar geleceğini bir mü_ 
neccimden haber almıs olan Vezir-i-a.'zam Sürmeli-Ali Pasa tarafından esrarkes-

, ' ' ' 
likle itharn edilmesidir! Azli üzerine Sakız•a nefyedilen Feyzullah Efendi 
bir müddet de Mısır'a. sürüldUkten sonra affedilip Istanbul'a gelmiş ve 1110 c: :1698. 
senesi 15 Rebi'ül·ahir == 21 Teşrinievvel Salı günü vefat edip Eyüpdeki aile kah
ıistanına defnedilmiştir: 1040 :::= 1630 • 1631 tarihinde dünyaya gelmiş olduğuna 
göre 67 - 68 yaşlarında ölmüş demektir; iki meş:ihat müddetinin mecn1f.ıu 3 sene, 
1? ·ay, 17 gü:n. tutmaktadır). 

tKiNCI AHMED ve 1K1NC1 MUSTAFA DEV1RLER1: 

64) Sadrüddin-zade Sadık Mehmed Efendi - Tayini:. 1694 ...._ 1105 
senesi 22 Haziran =: 28 Şevval Salı günü; azll: 1695 = 1106 .senesi 20 
Mart = 4 Şa'ban Pazar günü; meşihat müd(leti: 8 a:fl, 28 güıı; ilk me
şihatb>. 

(Sadrüddin~i-Şirvanı ahfadından olduğu için «Sadrüddin-zade» denilen S'adık 

Mehmet Efendi, Feyzullah Efendi isminde bir müderrisin oğludur : 1040 _ 1630 
senesi 16 Cumada-Lula :== 21 Kanunuevvel Cumartesi günü dünyaya gelmlş ol~ 

duğuna göre, tlmiyye silsilesini kat'ettikten sonra yaşının Miladi takvim hesa
biyle tam 63 sene, 6 ay, 3 gün tuttuğu, yani 64 yaşının içinde bulunduğu sırada 
Şeyh~ül·tslam olmuş demektir. - Kuvvetli bir fakih ve «Elsine-i-selase»de şair 

olan Sadık Efendi tıpkı selefi gibi Vezir-i-a•zam Sürmeli-Ali Paşa'nın tezviriylc 
aziedilmiştir: tkinci . meşihati tt çüncü Ahmed devrindedir). 

tK!Nct MUSTAFA DEVR!: 
----------- -·-

· 65) İmam-Mehıned Efendi- Tayini: 1695 =: 1106 senesi 20 Mart= 
4 Şa'baıi Pazar günü; azll: 1695 = 1106 senesi 25 Mayıs = ll Şevval 
Çarşaııba günü; meşiha.t 'müddeti: 2 ay, 6 gün; «İlk meşihati». 

(Bursalı Mehmet Efendi Dördüncü Mehmed'in imamlığında bulunduğu için 
«İmam-Mehmet . Efendi» diye anılır : :tlmiyye silsileSinde Rumeli Kazaskerliğine 

kadar yükseldikten sonra Şeyh-ül-tslam olmuşsa da, 59 nurnarada gördüğümüz 

Erzt!trtimlu Seyyid_Feyzullah Efendi· İkinci Mustafa'nın hocası ol~uğu için ·Er·
zurum'dan davet edilmiş ve padişah onu tayin etmek için bunu azıetmiştir. 

tkinci meşihati için aşağıda 69 nurnaraya bakınız). 

. 66) Cami,-ür-Riyaseteyn Eritu;nmln 8eyyid Hacı-FeyzniUih ··Efen
df-.- Tayin~: 169p ~. 1106 senesi 25 Mayıs == ll Ş~vval Çarşanba gü
nü;. ~,zfi: .1703 = 1115 senesi 27 Tenunuz = 13 Rebi'ül-evvel Cuma :gii
nü; meşilıat müddeti: 8 sene, 2 ay, 3 ·gün; «İkinci meŞihati»:· 

(Erzurumlu Feyzullah Efendi'nin bundan evvelki ıneşihaU iÇiJ1 yukarda: 59.~ nH_. 

maraya bakınız. - Bu ikinci meşihaUnde «Hace-LSultant» pAyesinden dolayı: 

.«GA.tni•ür·li;iya.seteyn» ü~vaniyle aniımıştır : Ayni ünvan için yukarda 24 numa
raya da .ba.kınız. - Feyzullah Efenditnin bu .. sef.erk1L uzun meşıhati bir ·nevi· .dik,.-
~ . .. ,. . ' ' . 
ta.törlük şeklinde geçmiş, . Efendi bütü;n ailesini iş başına geçirmiş, .. büy{ik oğlu-. 

nu Meşihat veÜahdi ilan etmiŞ, Vezir-i-a'zamlar bendeganı haline ,g:elf!IiŞ . :ve 
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nihayet bu .vaziyet hem kendisinin, . hem padişahının felaketine sebeb olan . «Edir
ne vak'ası»yla neticelenmiştir : 1703 = 1115 vukuatmın «22 Ağustos» fıkrasına. 

bakuiız. . Seyyid-Feyzullah Efendi üçüncü Ahmed devrinin başında gene . ayni 
senerı,in · 2 Eylül - 20 Rebi'ül-ahir pazar günü Edirne'de idam edilmiştir; Os. 
manlı ~arihinde idam edilen Şeyh-ül-l,slamların ·üçüncüsü işte budur : Bundan ev:. 
velkiler için yukarda 37 ve 49 numaralara bakınız. - Seyyid-Feyzullah Efendi'nin 
iki meşihat müddeti cem'an 8 sene, 2 ay, 20 gün tutmaktadır). 

" 1 

1 ' 

67) Paşmakçı-zade .Seyyid-Ali Efendi - Tayini: 1703 - 1115 sei,; 
nesi 31 Teınmnz = 17 Rebi'ül-evv·el Salı günü; [Eime vak'asında.rt do~ 
Jaytı hastalık bahane ederek işe başlamamıştır]. «İlk meşihatb. 

<Eski üsküdar kadılarından Paş:qıakçı·zade 1\fehmet Efendi'nin oğlu olan Sey
yid-Ali Efendi 1048 = 1639 senesi Zülhicce -- Nisan ayında dünyaya g.elmiş .ol:
duğuna göre, ilmiyye meratibinde Rumeli Kazaskerliğ·ine kadar yükseldikten s.onra 
64 yaşında Şeyh-ül-fslam olmuş demektir : Ali Efendi'nin bu ilk me.Şilıati" Istan-. 
bul'da teşekkül eden bir ihtilal ordusunun Edirne'de bulunan tkinci Mustafa'yı 

haPedip üçüncü , Ahmed'i iclas etmesiyle neticelenen ve «Edirne vakası» deni·len 
büyük ısyan hareketi esnasında padişahla beraber Edirne'de bulunan ve yuka,.. 
rıki _maddede bahsi geçen Şeyh-ül-1slam Feyzullah Efendi'ye karşı IstanbuJ'daki. 
asiler tarafından 9 Rebi•ül-evvel = 23 Temmuz Pazartesi . gi1nü cebreıı Şeyl1-ül

tslam intihab edilmek suretiyle başlamış, bu tuhaf intihab padişah tarafından 

tasdik edilmek üzere Edirne'ye bildirilmiş, fakat Pas,makçı-zade öyle tehlikeli. 
bir vaziyeti kabul etmek istemediği içi·n «temaruz» ederek ihtilal reisierine i'tizar 
ettiğinden dolayı iki gün sonra 11 Rebi'ül·evvel = 25 Temmuz Çarşanba günü ma
zereti kabul edilerek onun yerine 65 nurnarada gördüğümüz eski Şeyh-ül-tslam

lardan imam-Mehmet Efendi 'intihab edilmiştir. Istanbul•d'a yapılan,. bu gayr_i · 
meşru intihapların her ikisi de Edirne'de meşru Şeyh-ül-tslami FeyzulliUı Efen
dinin azlinden evveldir : Paşmakçı-zade 4 gün evvel, tmam-Mehmet Efendi o" 
2 gün evvel intihab edilıri.i<ştir. ilk günlerde Istanbul'un arzularını kabul ederek 
ısyanı yatıştırmak istiyen !kinc'i Mustafa 13 Rebi'ül-evvel = 27 Temmuz Cumı:i 
günü Feyzullah Efendi'yi azlettikten 4 gün sonra Paşmakç1-zade•nin meşihatini 

-tasdik edip Istanbul•a bir Hatt-ı-Hümayunla yeni Şeyh•ül-tslama aleLusul gıy. 

dirilmek üzere bir «Ferve-i-beyzth göndermişse de, o sırada iikinci intihap ya; 
pılmış olduğu için, ihtilalciler bu beyaz Meşihat hil'atini henüz me'muriyeti tnR~ 

dik edilmiş olmadığından dolayı gayri-meşru Şeyh-ül-tsHl.m · vaziyetinde bulunan 
tmam-Mehmet Efendi'ye giydirivermişlerdir! tşte bu vaziyetten dolayı Paşmakçı· 

zade «Hatt-ı-Hümayun» la Şeyh-ül-1slam olduğu halde işe başlamış, bu ilk me
şihati bir tayin muamelesinden ibaret kalmıştır; hatta gene bundan dolayı Şeyh.;; 

ül-tslam cedvellerinde Efendi'n'in bu ilk meşihati hiç sıraya girmemektedir:_ F~
kat resmen tayin edilmiş olduğu için, hesab edilmemesi doğru değildir; Sadr-ı·a'"' 

zamlar içinde de böylesi vardır: «Vezir_i-a'zamlar» cedvelinde 98, 105 ve 106 pu7 

maralara bakınız. _ «Edirne vak'ası» Meşihat tarihinde muvakkat bir bulıran 

devri sayılabilir : Aşağıki 68, 69 ve 70 numaralara da bakınız). 

iK1NCt MUSTAFA ve üÇüNCü AHMED DEViRLERİ : 

68} Yel{9eşm-Hüseyn Efendi - Tayini: 1703 = 1115 senesi 19 
Ağustos = 6 Rebi'ül-ahir Pazar günü;·· azli: 1703 ::::.1115 senesi 2ı A!< 
ğustos = 9.Rebrül-ahir Çarşa.nba günü; meşihat-müddeti: ·s ·gün. 



134 KRONOLOJİ ŞEYH~üL-!SLAMLAR 

(Yukarlki maddede gördüğümüz ısyamn başlarında asileri yatıştırmak için on
ların Istanbul'da intihab ettikleri devlet erkanından me'muriyetıerinl Edime•de 
tasdik eden tkinci Mustafa, ihtilal ordusunun kendisini hal'etmek üzere Istan
bul'dan Edirne'ye hareketi· esnasında artık silahla mukavemetten başka çare 
göremediği için, ihtilalcilerin Istanbul'da Paşmakçı-zade temaruz ve i•tizar et· 
tikten sonra Meşihat makamına intihab ettikleri tmam-Mehmed Efendi'nin 
gayr-i-meşru me•murtyyetini hiçe sayarak işte bu Yekçeşm-Hüseyn Efendi'yi Mc
şihat makamına çıkarmıştır: Bir senedir Edirne kadılığında bulunan bu tspar· 
talı Hüseyn Efendi bilhassa son günlerde parlıyarak 2 Rebi'ül-evvel =::: 16 Tem
muz pazart(~si günü Anadolu Kazaskerliğine tayin edilmiş ve 34 gün o vazifede 
bulunduktan sonra 35 inci günü Sultan Mustafa Istanbul'dan Edirne üzerine. yü_ 
rüyen ihtilal ordusuna karşı Hafsa karargahına geUnce Otağ .. ı-Hümayünda hu_ 
züra kabul edilip daha Rumeli Kazaskeri olmadan evvel Şeyh-üi-tslam olmuştur. 

Bazı menbalarda meşıhat müddeti bir günden ibaret gösterilirse de . doğru değil

dir. - Haluk bir zat olduğundan bahsedilen Hüseyn Efendi'nin bu üç günlük n1e· 
şihati !kinci Mustafa'nın yerine üçüncü Ahmed'in cülüs ettiği gün «Edirne 
vak•ası»m yapan ihtilal ord'usu tarafından intihab edilmiş devlet erkannun 
me'muriyetleri tasdik edilmesi · üzerine nihayet bulmuş, ihtilalcilerin seçtikleri 
tmam-Mehmet Efendi'nin meşihati bu· suretle meşruiyyet kesbetmiş ve zavallı 
Yek~eşm~Hüseyn Efendi de o gün hapsedilip. iki gün sonra 11 Rebi•UUihir -
24 Ağustos Cuma günü Kıbrıs'a nefyedilmiştir _: ölüm tarihi Ü15 1704. senesi 
Şevval ·• · Şubat/Mart ayına müsadif gösterilir. - Yukanki fıkrada gördQ.ğürnüz 
Paşmakçı.zade Ali Eferıdi gibi Hüseyn Efendi de umumiyetıe Şeyh-ül-İslam ccd-
v·ellerine alınmamaktaysa da do~ru değild'ir). · 

UÇüNCü AHME:P ·DEVRt: 
·.,---~-------

. .69) tmam-Miehmed Efendi Tayini.: 1703 = 1115 senesi · 22 
AğustoS = 9 Rebi'm-ahir Çarşanba günü; azli: 1704 == 1115 senesi . 26 
Kanunusini = -19 Ramazan Cumartesi günü; meşihat müddeti: 5 ay, 
5· gün; «tkinci meşihati». 

(imam~Mehmed · Efendi'nin tkinci Mustafa devrindeki · iki ·. meşıhati için· ·.yu
karıda 65 nurnaraya ve «Edirne vak'ası» esnasında· - ihtilalciler . tarafından 

Şeyh-ül-tslam ·Uan edilmesi için de 67 numaradaki izahata.• bakınız~ ikinci 
Mustafa o vak'a.da halıedilince tahta çıkan üçüncü Ahmed·· tarafından me'mu~ 
riyy~U .. tasdik . edilmişse de, siyasetten behresizliği ve bilhassa şunun·· bunun 
aleyhinde bir,' takım sözler sarfetmesi çok geçmeden azliyle memleketi olan 
Bursa'ya nefyine sebeb olmuştur. - imam_Mehmed Efendi menfası olan mem
leketinde 24 seneden fazla yaşadıktan sonra 1141 := 1728 senesi Rebi'ül-evvel = 
Teşririievveı ayında· vefat etmiştir~ tki m eşihat müddetinin mecmu.u 7 ay, '.11 
günden ibarettir). 

70) Paşmakçı"zade Seyyid-Ali Efendi - Tayini: 1704 = 1115 Re
nesi 26 Kanunusam = 19 Ramazan Cumartesi günü; azU: '1707 -. 1118 · 
senesi 1 Şubat = 27 Şevval Salı günii; meşihat n1üddeti: 3 sene. 6 
gün; «İkinci :meşlliati». 

(Dotrulüğu ve iktidariyle meşhur olan Ali Efendi•nin «Edirne vak'ası» esna
sında ihtiUUcilerin talebiyle tayin edildiği halde ~abul etmedikinden dolayı fi•-
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len ifa etmemiş , olduğu ilk meşihati için yukanda 67 ve bundan 
sonraki üçüncü ve sonuncu meşihati için de aşağıda 73 numaralara bakınız, _ 
Bozulmuş olan «Tarik-ı-Hme vaz'-ı kanun-u-nizam» etmiş olduğundan bahsedi· 
len bu mukted'ir Şeyh-Ul.tsla,ınm a.zline sebeb, sadr-La'zam Çorlulu-Ali Paşa'nın 

kendisini ve bilhassa padişah nezdindeki nüfuz ve i'tibarı.m çekemiyerek «Edirne 
vak•ası»ndaki dürüst hareketine rağm~n fesatçılık ve ihtiliUcilikle itham ve hatta 
bu iftirA ya inanınıyan padişah nezdinde ısrar etmesidir, Azlinden bir kaç gün 
sonra Sinob'a nefyedilmiştir). 

71) Sadrüddin-zade Sadık Mehmed Efendi Tayini: 1707 = 1118 
senesi 1 Şubat= 27 Şevval Sah günü; azli: 1708 = 1119 senesi 25 I{a

nunusani = 2 Zülka'de Çarşanba günü; ıneşihat müddeti: ll ay, 24 

gün; «İkinci meşihati». 

(Sa.dık Efendi'nin ilk meşihati için yukarıda 64 nurnaraya bakı

nız. - Muktedir bir alim ve şair olan bu ihtiyar Şeyh-ül-İslam 1630 = 1040 se
nesi 21 Kanunuevvel = 16 Cumada-Hıla Cuma günü dünyaya gelmiş olmak iti
bariyle, aziedildiği gün yaşının 77 sene, 1 ay, 6 gün tutması, yani 78 yaşının 

içinde bulunması lazımgelir : Artık bunamıya. başlamış olduğu için bir kaç defa 
aczinden bahsederek i•tizar etmişse de kabul edilmemiş ve nihayet üçüncü Ah
me«•in kızlarından Hadice_Sultan'm cenaze namazım «Bayram namazı» gibi kıl" 
dırdığı görülünce vazifesinden af'vedilrniştir. ölüm tarihi 1121 = 1709 senesi 8 Ra
mazan :== 11 Teşrinisani Pazartesi günüdür. !ki rneşihat müddetinin mecmuu 
1 sene, 8 ay, 18 gün tutmaktadır). 

72) Ebe-zi.de Abdullah Efendi - Tayini: 1708 = 1119 senesi 25 
Kanunnsani = 2 Zülk'a'de Çarşanba günü; azli: 1710 = 1122 senesi 16 
Temmuz = 19 Cumi.da-1-U.JA Çarşanba günü;· meşihat müd d eti: 2 sene, 
5 ay, 22 gün; «İlk meşihati». 

(Abdullah Efendi'ye «Ebe-zade» denilmesinin sebebi, · anasının saray ebesi olması

dır. - Aziinin sebebi, padişa,hın istemiyerek azil ve nefyetmiş olduğunu yukarda 
70 numaradaki ikinci meşihatinden bahsederiren gördüğümüz Paşmakçı-z<lde'yi 

iltizam etmesid'ir. - Ebe-zade'nin ikinci meşihati için aşağıda 74 nurnaraya balcın:zL 

73) Paşınakçı-zade Seyyid.Aii Efendi -'Tayini: ·1710 - 1122 se
nesi 16 Temmuz = 19 Cumada-l-ula Çarşa;lıba günü; ölümü: 1712 = 
1124 senesi 12 Şubaıt=4 Muharrem Cuma günü; m~ihat müddeti~ 1 sc-· 
ne, 6 ay, 27 gün; «tJçüncü meşihatb. 

(Ali Efendi 1047 - 1639 senesi Zülhicce :::::: Nisan ayında dünyaya gelmiş olduğuna 
göre, 73 yaşında vefat etmiş demektir. - Bundan evvelki meş1hatler1 için yukarı
da 67 \re 70 numaralara bakınız. - tiç meşihat müddetinin mecmau 4 sene, 7 ay, 
3 gün tutmaktadır. -Oğlu Abdullah Efendi'nin meşihati için aşağıda 82 nurnaraya 
bakınız). 
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74) Ebe-zade ı\.bdullah Efendi - Tayini: 1712 = 1124 senesi J3 
Şubat = 5 Muharrein Cunıartesi günü; azli: 1713 = 1125 senesi 14 
1\'Iart = 16 Safer Salı günü; meşihat müddeti: 1 sene, 1 ay; «İkinci 
meşihati». 

( Ebe-zade'nin ilk meşihati için yukarda 72 n umaraya bakınız: İk~ rneşihat · müd dı:· 
tinin mecmo.u 3 sene, 6 ay, 22 gün tutmaktadır. Bu seferki aziinin sebebi, Ruslara 
mağlub olduktan sonra Türkiye'ye iltica edip hudut boyunda oturan 1sveç kralı 

J?en1ir-baş Chp,rles'in Türkiye'yi harbe sürüklemek için çevirdiği entrikalardan do· 
layı meınleketine gitmesini veyahut Dimetoka'da oturmasını iste:n9si ve mülteci 
kral bunu kabul etmeyip mukavemete kalkışınca cebren Dimetoka'ya naklinde 
amil olmasıdır : 1713 - 1125 vukuatırun «1- Şubat~ fıkrasına bakınız. Bu muamele 
halka çirkin göründüğü için Efendi biraz sonra aziedilmiş ve dilini tutamadığı i~~!n 

ertesi sene Trabzon'a nefyed'ilmişse de, yolda fırtınaya tutulup bindiği gemi ile 
heraber Karadeniz açıklarında hatıp gitmiştir). 

75) Mehmet AtaullfUı Efendi - Tayini: 1713 == 1125 senesi 14 
Mart = 16 Saf er Salı giinü; azli: 1713 = 1125 senesi 20 Mayıs = 24 
Rebi'ül-ahir Cunıartesi g;ijuü; meşihat müddeti: 2 ay, 7 gün. 

(Rumeli-Kazaskerliğ·inden Şeyh·ül..:.tslain olan Ataullah Efendi kadı tbrahim Efen~ 

di isminde birinin oğludur. Az zamanda azliyle nefyine sebeb olarak rüşvetle 

me'inufiyyet vermiş olmasından ve ehliyetsizliğiuden bahsedilir). 

76) Imam-Mahmud. Efendi - Tayini: 1713 :::.:: 1125 senesi 20 1\fa
yıs = 24 Rebi'ül-ahir Cumartesi günü; azli: 1714 = 1126 senesi 15 
Kinunuevvel = 8 Zülhlcce Cumartesi günü; nıeşihat müddeti: .ı sene, 
6 ay, 26 gün. 

(Rumeli-Kazaskerliğinden ma'zul bulunduğu sırada Şeyh-ül-İslam olan Mahmud 
Efendi Tophaneli-Ahıncd Ağa isminde birinin oğ·lud'ur: tkinci Mustafa'nın imam
lığında bulunmuş olduğ·u iı:;in dmam» lakabiyle anılır. Azlinin sebebi bazJ usulsUz 
muameleleriyle selefieri AtauJJah ·ve Abdullah Efendilerin nefyinde rol oynaınış ve 
bunlardan Abdullah Efendi'nin sürgüne giderken bindiği gemi ie beraber batnnş 

olmasından dolayı halli arasında. dedikodular çıkmış olmasıdır). 

77) 1\lirza ~ustafa. Efendi - Tayini: 1714 = 1126 senesi 15 Ka-
. . 

n unuevvel = 8 Zülhicca Cumartesi günü; az li: 1715 = 1127 senesi 27 
Haziran = 24 Cumada-1-fUıire Perşenbe günii; meşihat m.1iddeti: G ay, 
13 gün. 

(Eski kazaskerlerden Abdürrafıf Efendi'nin oğlu olan Mustafa Efendi Rumeli·ka
zaskerliğinden ma•zui bulunduğ·u sırada Şeyh-ül-lshlrn olmuştur. --~ Aziinin sebebi, 
kendisine rakib addettiği Damad_zade .Ahmed ve Hamid'-zade Abdullah Ef~ndilcr 
aleyhine padişaha hitaben nianzum arzıhaller yazdırıp her ikisinin de kazaskerlik
ten azillerin_e sebeb olması ve nihayet işln kendi tertibi olduğu tahkikatla . meychına 
Çıkmasıdır. - Oğlu Mehmed Efendi'nin :meşihati için aşağıda sı· ~(;{ toı;ül}u; ·s~ıi~ 
Efendt'nin meşihati için de 104- nurnaraya bakınız). · ' ... ' 
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78) Menteş-zade Abdürrahim Efendi - Tayini: 1715 = 1127 se
nesi 27 Haziran = 24 Cumada-1-ahire Perşen be günü; ölüınü: 1716 = 
1128 senesi 3 · Ka.nunuevvel = 18 Zülhicce P:erşenbe günü; m eşihat 
müddeti: 1 8ene, 5 ay, 6 gün. 

(!slam hukukunun en mümtaz alimlerinden olan bu büyük adam Bursa mahkeme 
baş-ka.tibl· Kürt-Mehmed Efendi'nin oğludur. Türkçe ~azdığı <<Mec,mua-i Fetava» bir 
hukuk abidesi sayılacak kadar kıymetlidir. Ahlaki faziletleriyle de bütün muasırlarının 
hürmetini kazanan Abdürrahim Efendi hususı kütüphanesini Fatih camiine .vakfet
miştir. - ölüm tarihi umumiyetle «19 Zülhicce» gösterilirse de burada gün ismine 
göre tashih edilmiştir). 

79) Ebu-İshak Kara-İsmail Naiın Efendi - Tayini: 1716 = 1128 
senesi 9 Kanunuevvel = 24 Zülhicce Çarşanba gün.\l; azli: 1718 = 1130 
senesi 6 Mayıs = 5 Cumada-1-iUıir;e Cuma günü; meşihat müddeti : l 
sene, 4 ay, 28 gün. 

(Raşid tarihinin gösterdiği tayin ve azil günlerinin .hakiki takvime nisbetle 
Rüyet-i-hilal'den hasıl olması lazımgelen rakam farkları burada gün isimlerine 
istinaden tashih edilmiştir. - Kara-ismail Efendi Alaiyyeli kadı İbrahim Efendi· 
nin o~ludur ve «Naim» ismi de şiir mahlasıdır. - Aziine sebeb, sadr-ı·a•zanı.ıarla 

diger vükelarun azil ve nasbina mUdahalesi ye çocuklarıyla adamlarının da şuna. 

rıklıklandır. - Oğulları tshak ve Es'ad Efendilerin meŞihatleri için aşağıda 84. ve 
90 . numaralara bakınız). 

80} Yenişehirli-Abdullah Efendi - Tayini: 1718 = 1130 senesi 
7 Mayıs= 6 Cunıada-1-ahire Cumartesi günü; azli: 1730 = 1143 senesi 
80 Eylül = 17 Rebi'ül-evvel Cumartesi· gün.ü:·; meşihat müddeti : 12 se
ne, 4 ay, 24 gün. 

(Nevşehirli Damad_1brahim Paşa'nın sactaretinden evvelki Rikab-ı~Hürriayun 

Kaymakamlığı devrinde takdir ve teveccühünü kazanmış olan Abdullah Efendi 
onun himayesiyle Rumeli-Kazaskerli~inden Şeyh-ül.islam olmuş ve üçüncü Ah
med devrine nihayet veren Patrona ihtilAline kadar mevkiini muhafaza etmiştir. Bü
yük bir hukuk alimidir: «Behcet-ül-fetava» ismindeki fetv·a mecmuası o . sahada 
en muteber eserlerden sayılır. Damad-ihrahim Paşa'nın sadaret devrindeki teced
düt .hamlelerinin en büyüğü olan matbaacılığın kabulü hakkındaki fetvayı da 
işte bu Yenişehirli-Abdullah Efendi vermiştir : 1727 - 1139. vukuatınm .ı:Tcm· 

muz başları» fıkrasına bakınız. Fakat Patrona ihtilalinde ihtiyarlık za'fına ka_ 
pılmış olduğıı için şahsiyyetinden beklenen metaneti gösterememiş, Val~:'nn\h·ıs 

Subhı'nin izahına nazaran sarayda toplanan Meclis~i.uleınada : 
Bu sinn·ü-salimde katra-i .hunum ile riş~i sefidim gülgtın olmak layık v(• H·zii 

olmamağla bu babde cümlenizden istianet iderüm! 
diye göz yaşları döküp her kesi hayretler içinde bıraktıktan sonra asilere taraf
darlık ederek : 

~ padişam hal;ile cümlemü:Z ıztırabdan halas_u-reha bulalum! 
demekten bile çekinmemiş ve bu· sözler derhal U çüncü Ahmed'e aksettiği içü:ı . he
men aziedilip bir çekdirme ile Bozcaada•ya sürülmüştür. Damadı Mehmet Salih 
Efendi·'nin meşthati İçin a~ağ'ıda. 97 ·numara;ya 'bakınız}. 
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üÇttNCü AHMED ve BtRtNCt MAHMUD DEV!RLER!: 

81) Mirza-zade Şeyh-Mehmed Erendi- Tayini: 1730 = 1143 senesi 
30 Eylül = 17 Rebi'ül-e\'"Vel Cumartesi güııü; isti'fisı: 1731 = 1143 se~ 
nesi 17 Mayıs= 10 Zülka'de Perşenbe günü; meşihat ımüddeti:· 7 ay, 17 
gün. 

( Şeyh-Mehmed Efendi yukarda 77 nurnarada gördüğümüz MirzA Mustafa Efen
ni'nin oğlu olduğu için «.Mirza-zade» lalmbiyle anılır. Patrona ihtilali esnasında 

sarayda toplanan J.V'Ieclis-i-ulemada bulunduğu ve iki defa da Rumeli-kazasker..,. 
Uğinde bulunmuş olduğu için Damad·1brahim Paşa'nın tensip ve ısrariyle Şeyh

ül.tslam olmuş, uçüncü Ahmed devrinin sonunda iki gün ve Birinci Mahmud 
d2vrinde de 7 ay, 15 gün Meşihatte bulunduktan sonra ihtiyarlığından ve bilhssa 
gözlerinin rahatsızlığından dolayı isti'fa etmiştir. Oğlu Mehmed Said' Efendi'nin 
meşihati için aşağıda 104 nurnaraya bakınız), 

B1RtNCt MAHMUD DEVRt : 

82) Paşımıkçı-zade Abdullah Efendi -· Tayini: 1731 = 1143 sellesi 
17 Mayıs = 10 Zülka'de Perşenbe güııü·; azli: 1732 = 1144 senesi 24 Şu
bat= 27 Şa'ban Pamr günü; meşihat müddeti: 9 ay, 8 gün. 

•r ·' ' 

(Yukarda 73 nurnarada gördüğümüz Paşmakçı_zade Seyyid-Ali Efendi'nin oğiu 
olan Abdul1::1h Efendi iki defa· Rumeli-kazaskerliğinde bulunduktan sönra · Şeyh
ül-tslam olmuştur. Aziinin sebebi kibir ve gurtı.ru, sert sözleriyle her ı{es1 rencide 
etmesi, padişaha bile kafa tutacak kadar ileri gitmesi ve bilhassa «Menem diger 
nı sh şeklinde tasvir edilecek kadar kendini beğenmesidir). 

83) Damad:-zade Ebu-1-Bayr Ahmed. Efendi - Tayini: 1732· ~ 
1144 senesi 24 Şubat= 27 Şa'ban Pazar günü; azli: 1733 = 1146 senesi 
22 Teşrinievvel :::::: 13 Cumada-I-ula Perşen be günü; ıneşihat müddeti :-
1 sene, 7 ay, 27 gün. 

(Ebu-l·Hayr Ahmed Efendi'ye «Damad-zade:></ denilmesi babası ·Kazasker Çan
lurılı-Mustafa Efendi'nin yukarıda 53 nurnarada gördüğümüz Dördüncü 
Mehmet devri şeyh-ül.islamlarından Minkari-zade Yahya Efendi'nin da
madı olmasındandır. - thtiyarllğınd'an dolayı elleri titrediği için fetvalara imza 
yerine mühür basma müsaadesi istihsal ettiğinden. bahsedilirse de; 1.334 tarihli 
Meşihat salnamesinde fotokopisi bulunan · bil..: fetvada imzası vadır : Bu: ni e
sel e için aşağıda 85 nurnaraya da bakınız; - Azliniri sebebi, ihtiyarlığıyla hasta
lığından dolayı kırk gün kadar müracaat sahiplerini kabtil edemem:iş olmasıdır. 

Oğlu Feyzullılh Efendi'nin meşihati için aşağıda 94 nurnaraya bakiniz). 

84) Ebu-İshak-zade İshak Efendi - Tayini: 173~ = 1146 senesi 
22 Teşrinievvel = 13 Cumada-l-ula Perşenbe günü; ölümü·: 17~4 .=:= 1147 
senesi 31 Teşrinievvel = 3- Cumiida-1-ahi.re Pazar günü; m~eşihat mi.icl
deti: 1 sene, 10 gün. 

(Rumeli-kazaskeru~·i payesiyle taltif. emldiktşn sonra Şeyh-.ül-tslarn olan ıshak 
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Efendi yukarda 79 nurnarada gördüğümüz Ebu-tshak Kara-ls mail N aim Efen
nin oğlu olduğu için «Ebu-tshak.zade» lakabiyle amlır. Alim, fazıl ve «El
sine-i selasede şair»dir. Ahlaki meziyyetleri de çok medhedilir. Kendisinden 14 
sene sonra Şeyh-ül-tslam olan kardeşi Ebu-tshak-zade Mehmet Es'ad Efendi için 
aşağıda 90 mimaraya bakınız). 

85) Dürri Mehnıed Efendi - Tayini: 1734 = 1147 şenesi 31 Teş
rinie~l = 3 Cumada-l..;ahire Pazar günü; azli:~ 1736 = ,1148 senesi 
13 Nisan :::: 1 Zülhicce Cuma günü; meşihat müddeti: 1 sene, 5 ay, 
13 gün. 

(Sadaret~LRum ismi de verilen Rumeli-kazaskerliğinden Şeyh·ül-İBlam olan 
Dürrl Mehmed Efendi'ye meşihat müddetinin sonlarında nüzul isabet ettiği ıçln 

fetvalarda imza yerine mühür kullamlması hakkında bir irade çıkmışsa da, vazi
fesine devam ederniyecek hale geldiği için nihayet aziedilmiştir : Mühür · meselesi 
için yukarda 83 nurnaraya ve bunun oğlu Mustafa Efendi'nin meşıhati için ıle 

aşağıda 95 nurnaraya bakınız). 

86) Seyyid-FeyzulliUı.-Efendi~zade Es-S.eyyid Mustafa Efendi , ~ 
Tayini: ,1736 = 1148 senesi 18 Nisan = l Ziilhicce Cuma günü; ölUmü.:: 
1745 = 1158 senesi 4 Mart = SO Muharrenı. Perşenbe günü; meşihat 
müddeti: 8 sene, 10 ay, 21 gün. 

(RumeU_kazaskerltğinden Şeyh-ül-1slam olan .. Seyyid~Mustafa Efendi Şeyh-ül-1s

lamlar ecdvelinin 59 ve 66 numaralarında ve tkinci Süleyman'la !kinci. Mustafa de
virlerinde ıki defa Şeyh·ül~tsHim olup 8 sene, 2 ay, 20 gün Meşihat makamında 

bulunduğunu v·e fevkalade nüfuziyi e· diktatör vaziyctinc gelmesi <<Edirne vakıası» 
na sebeb olarak kanlı akıbetiyle Osmanlı tarihinde idam edilen şeyh-ül-islamıarın 
üçüncüsü olduğunu gördüğümüz Erzurumlu Seyyid Hacı-Feyzullah Efendi'nin 
oğludUr : trçüncü ciltte 1703 - 1115 vuluıatının «22 Ağustos» fıkrasına bakı

nız. - tlmi ve ahlaki meziyyetleriyle maruf olan Mustafa Efendi meşi:tıat devr:
nin sonlarında felce uğrıyarak konağından çıkarnıyacak hale gelmiş ve bi: az son
ra ·da ikinci bir hastalığa daha tutularak vefat etmiştir. - Kendisinden beş s~n~ 
sonra Şeyh·ül-tsHtm olan kardeşi Seyyid-Murtaza Efendi için aşağ·ıda 92 nurnn_ 
raya bakınız). 

87) Piri-zade MJehmet Şahib Efendi .....,... Tayini: 1745 = 1158 senesi 

6 Mart = 2 Safer Cumartesi güııii; azli: 1746 = 1159 senesi 5 Nisan 
13 Rebi'ül-evvel Salı günü; me§İhat müd d eti: 1 sene, 1 ay. · 

(Evvelce ild defa Rumeli-kazaske:rliğinde bulunmuş. olan imam-ı-evvelf /.t:rna111-ı. 

Sultani Mehmet Sahib Efendi Yeniçeri zabi.Uerinden Piri Ağ'a Jsm.inde ·birinin 
oğludur ve hala mevcud olan «Piri-zade» ailesi: işte bu Sahib Efendi'nin kız tara
fından neslidir. Muktedir .bir alim ve şair olan bu kıyme:tli Şeyh-ül-tslam .meı;hur 

tercemesinden dolayı «Mukaddime_i tbııi-Haldun mütercimh lakabiyle ·nıarüf
tur. - !htiyarlığıyla hastalığından dolayı a.zlolunduğunQ.an bahsedilir. - Oğlu Os· 
man Sahib Efendi'nin meşihati için aşağıda.. 103. pumaraya bak.ımz). 
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88) Hayati-zade Mehmet Enıin Efendi - Tayini: 1746 = 1159 
senesi 5 Nisan = 13 Rebi'ül--evvel Sah günü; azli: 1746 = 1159 senesi 
25 Teşrinievvel = 9 Şevval Salı günü; meşihat mii:ddeti: 6 ay, 20 giin. 

(Hekim-başılıktan Şeyh-üLtslam olan Mehmet Emin Efendi üçüncü Ahmed'in he
kim-başılarından Hayati-zade Mustafa Efendi'nin oğludur : Tababetıc beraber tı

miyye mesleğine de mensuptur ve hatta Rumeli-kazaskerliğine kadar yük$eldik

ten sonra Hekim-başılığa nakledilmiştir. ,..-- Azline sebeb olarak ihtiyarlığından 

dolayı · vazifesini layıkıyla ifa edemedikten başka sert muameleleYi.yle uıemayı 

dilgir ettiğ·inden bahsedilir. tzzi tarihi ile Devhat.üLMeşayih'de azil ·tarihi 
«10 Şevval Salı» gününe mi.isadif gösterilirse de, hakiki takvimde Salı günü o 
ayın 9 unn. t0sadiif etrnektedir) 

89) Ak-Mahınud-zade Seyyid-Mehmet Zeyıı-ül-abidin il.:Hüseyni 1 
Mehmet Zeyni Ef·endi -Tayini: 1746 = 1159 senesi 25 Teşrinievvel= 
9 Şevval Salı günü; azli: 1748 = 1161 seııesi 20 Teınmuz = 24 Reeeb 
Cumartesi günü; meşihat miiddeti: 1 sene, 8 ay, 26 g-ün. 

(Eski kazaşkerlerden Mağnisalı Ak-Mahmud Efendi'nin oğlu olan Zeyn-ül·abldin 
Efendi Nakib-ül-eşraflığa ilaveten RumeU-kazaskerliğinde bulunduğu sırada Şeyh
iil-İslam olmuştur. -- Seksenlik bir ihtiyar olduğu için vHzifesini layıkıyla ifada 
müşkilata uğ-radığ·ından dolayı aziedilmiştir). 

90) Ebu-tshak-zade Mehmet Es'ad Efendi -Tayini: 1748 = 1161 
s~nesi 20 Temmuz = 24 Receb Cumartesi giinü; azli: 1749· = 1162 se
nesi ll Ağustos = 26 Şa/ban Pazarlesi günü; meşihat müd d eti: 1 sen~ 
22 gün. 

(Rtımeli-kazaskerliğinden ma•zul bulunduğu sn·ada Şeyh-ül.:tslam olan ::'.LDhmct 

Es'ad Efendi 79 n umarada gördüJİümüz ·· Ebu ... 1sha.k İsmail Efendi'nin oğlu, 84 nu- . 
marada .gördüğümüz Ebu-tshak-zade tshak Efendi'nin kardeşi ve meşhur şair 

Fıtnat Hanım'la 110 nurnarada göreceğimiz Şeyh-Ul-tslam Mehmet Şerif. Efen
di'nin babasıdır. Tefsir, lugat, şiir ve Musıki sahalarında bir GOk eserleri vardF : 
En mühimleri «Lehcet-ül-IUğat» ismi·ndeki kamusiyle musıkişinaslarm terceme ... i
hallerinden bahseden «Atreb-ül-asar» ismindeki kitabıdır. Vak'anüvis tzzi azli
nin sebebini «Mizac.ı vakte evfak imtizaca muvaffak olamadıkları» ş.eldinde . izlih 
etmektedir). 

91) Kara-Halii-Efendi-z&d:e Mehmet Said Efeıtdi - Tayini: 1749 
1162 senesi ll Ağustos = 26 ŞQ.'ban Pazartesi KÜnü; azli: 1750 

1163 senesi 2 Haziran = 26 Cumada-l-abire Salı günü; meşihat mUd
deti: 9 ay, 22 gün. 

(Vak'anüvis tzzi azil tarihini «Cumada-1-ahirenin yirmi sekizinci yevm-i Selase;.vı' 

müsadif gösterirse de, hakiki takvimde «Selase - Salı» günil o ayın 28 ine ck·<~·H. 
26 sına tesadüf etmektedir. - Eski Anadolu kazaskerlerinden 'Kara-Halil Efen· 
di'nin oğ'lu olan Mehmet Said Etendi :Anadohı· ve 'Rumeli kazaskerliklerinde bulun-
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duktan sonra Şeyh-ül-tshlm. olmuştur. Azline sebeb olarak «Huşunet»incien ve 
usulsüz muamelelednden bahsedilir. Azil günü derhal Bursa'ya sürülmüş ve beş 
sene sonra orada ölmüştür). 

BtR1NC1 MAHMUD ve üÇüNCü OSMAN DEViRLERİ : 
------------------------·--
92) S-eyyid Murtaza Efendi - Tayini: 1750 ::.:: 1163 senesi 2 Ha" 

ziran == 26 Cumida-1-fi.hire Salı günü; azli: 1755 = 1168 senesi 12 Ka
nunusani = 28 Rebi'ül-evvel Pazar günü; meşihat nıüddeti: 4 sene, 
7 ay, 10 gün. 

(Anadolu-kazaskerliğinden ma•zul bulunduğu sırada Şeyh-ül-tslam olan Murtaza 
Efendi Şeyh-üLtslamlar cedvelinin 59 ve 66 numaralarında gördüğümüz Erzur·um
lu Seyyid Hacı-Feyzullah Efendi'nin oğlu ve yukarda 86 numaracia bahsi geçen 
Seyyid-Mustafa Efendi'nin kardeşidir. - tr çüncü Osman'ın cülusundan bir ay 
sonra aziedilmesinin sebebi, merasime iştirak ederniyecek kadar dcı:·mansız ve za
yıf olmasıyla izah edilir). 

üÇüNCü OSMAN DEVRi: 
-----------·-------

93) _Vessaf Abdullah Efendi - Tayini: 1755 = 1168 senesi 12 
Kanunusam = 28 Rebi'ül..evvel Pazar g-ünü; azli: 1755 = 1168 senesi 
8 Haziran= 27 Şa'ban PaZar günü; meşibat müddeti: 4 ay, 27 gün. 

(Rumeli.l{azaskerliğ'inden ma'zul bulunduğu sırada Şeyh-ül-1slam olan Vessaf 
AbdullAh Efendi Akhisarlı-Mehmed Efendi isminde birinin oğ'ludur. Alim, şai,r ve 
hattattır. Yüz yaşına yaklaştığ-ı için vazifesinin ifasında mUşkilata uğradığından 

dolayı aziedilmiştir. - Oğ'lu Es'ad Efendi'nin meşihati için aşağıda 109 n uma
raya bakınız). 

94) Damad-zade Feyzulli.h Efendi - Tayini: 1755 = 1168 senesi 
8 Haziran= 27 Şa'ban Pazar günü; azli: 1756 = 1169 senesi 26 Tem .. 
muz = 28 Şevval Pazartesi günü; meşihat müddeti: 1 sene, 1 ay, 18 
gün; «Ilk meşihati>). 

(Rumeli-kazaskerliğ'inden Şeyh-ül·tslam olan Feyzullah Efendi yukarda 83 numa. 
rada gördüğ'üm:üz Damad-zade Ebu-1-Hayr Ahmed Efendi'nin oğludur. tki meşi

hati vardır: !kincisi içilı aşağ'ıda 96 nurnaraya bakınız. - Vak•anüvis Vasıf azil 
Sebebini «Muktazay-ı hat ile» izah etmektedir). 

95) Dürri-zade Mustafa Efendi - Tayini: 1756 = 1169 senesi 
26 Temmuz = 28 ŞevviU Pazartesi günü; azli: 1757 = 1170 senesi 1g 
Şubat = 28 CUmada-l-ula Cuma giinü; meşihat ır~ddeti: 6 a.y, 23 gün; 
<<nk meŞihati». . 

(Rumeli-kazaskerUğ·inden Şeyh.ül-tslam olan Mustafa Efendi yu~arda 85 numa,::
rada. gördüğümüze Dürri Mehmed Efepdi'nin Qğludur. üç meşihfi.Ü vardır: B~ndan 
sonr1ikiler için aşağ'ıda 101 ve ıo6 numaralara ve oğullarından :pürri~~ade Menıfıe~ 
.Ataullah ve Mehmet Arif Efen,dilerin . m eşihatleri ... için_ de 11~ ve 1+_q num.aral~ra 
bak1ııiz) .. , . ., .. - · 
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üÇüNCü OSMAN ve 'ÜÇüNCü MUSTAFA DEV!RLERt : 
-·--------·------· ----·-----·------------------

96) Damad-zide Feyzullah Efendi·- Tayini: 1757 = 1170 senesi 
18 Şubat = 28 Cunıida-1-fila Cuma günü; azll: 1758 = ll 71 senesi 
26 Kanunusanİ = 16 Cumada-I-ula P·erşenbe günü; meşihat müddeti: 
ll ay, 6 gün; «İkinci meşihati». 

{ Feyzullah Efendi'nin ilk meşıhati için yukarda 94 nurnaraya bakınız : tki meşi:. 

hat müddetinin mecmo.u 2 sene, 24 gün tutmaktadır. - Bu sefeı•ki aziinin sebebi 
saray erkanının tezviratiyle izah edilir). 

üÇüNCü MUSTAFA DEVRi: 

97) :Mehmet Salih Efendi - Tayini: 1758 = 1171 senesi Kanmıu
sani = 16 Cuın.Rda-1-fda Perşenbe günü; azli: 1759 == 1172 senesi 30 
Haziran = 5 Zülka'de Comart~i günü; meşibat müdôeti: 1 sene, 5 ay, 
5 gün. 

(Rumeli-kazaskerliğinden Şeyh-ül-1slam olan Salih Efendi eski Mısır kadJlarm(lan 
Kırımlı Abdullah-Efendi-zade Yahya Efendi'nin oğlu ve 80 nurnarada gördüğümUz 
Yenişehirli-Abdullah Efendi'nin damadıdır). 

98) Çelebi-zade İsmail Asnn; Efendi -Tayini: 1759 =· 1172 senesi 
30 · Haziran :::: 5 Zülka'de Cumartesi günü; ıölümü: 1760 = 1173 
15/16 Şubat = 27/28 Cumada-l-abire Cuma/Cumartesi gecesi; ~neşi
hat m.ü'ddeti : 7 ay, 16 -gün. 

(Anadolu-kazaskerliğinden ma•zul bulunduğu sırada Şeyh-ül.tslam olan !smail 
Asım Efendi «NiŞaı:ıeılar ve Rets-üLküttablar» ced'trelinin 73 numarasında 
göreceğimiz Reis .. ül·küthlb Küçük-Çelebi Mehmed Efendi'nin oğlu ve yukarda 
79 nurnarada gördüğümüz Şeyh-ül-tslam Ebu-tshak Kara-fsmail Efendi'nin da
madıdır. - Bu alim ve şair Şeyh-ül-tsHim vak•anüvislikte de bulunmuş · v~ Raşid 
tarihine zeyil yazmıştır). 

99) Hacı-Veliyyöddin Efendi - Tayini: 1760 = 1173 senesi 17 
Şubat ::::::: 29 Cumapa-l-abire Pazar günü; azli: ·1761 = 1175 senesi 6 
Eylül = 6 Safer Pazar günü; meşihat müddeti : 1 senıe, 6 ay, 18 gün; 
«İlk meşihatb. . 

(RumelLkazaskerliğinden ma'zul bulunduğu sırada Şeyh-ül-lslam olan Veliyyüd· 
din Efendi Solak-başı Hacı-Mustafa Ağa isminde biri·nin oğludur. Meşihate tayin 
edildiği sırada hasta olduğu içl;n i'tizAr etmişse de iyileşinceye kadar . konağında 
kalmasına müsAade edilerek Şeyh-ül-lslamlara mahsus olan «Ferve-i-beyza» 
Osmanlı tarihi-nde ilk defa olmak üzere. evine gönderilmiştir. - Aziine sebeb 
olarak hiddet ve şiddetinden bahsedilir. - Veliyyiiddin Efendi Ta'lik hattının en 
mühim üstadlarındandır. - Efendi merhum Bayezid camiinde kendi ismini taşı· 

yan «Veliyyüddin Efendi kütüphanesb.ni hayrat olarak yaptırmış ve kitaplarını 

da oraya vakfetmiştir : Kendisinden sonra oğlu Kazasker Mehmet Emıu 
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Efendi de babasının kütüphanesine bir çok kitaplar vakfederek büsbütün zengin
leştirmiştir. - Vasıf tarihinde azil günü <<5 Safer Ahad» gününe müsadif göste~ 

rilirse de, hakiki takvimde <<Ahad = Pazar» günü o ayın 6 sına tesadüf etmek
tedir. - !kinci meşihati için aşağ-ıda 102 nurnaraya bakınız). 

· 100) Tirevi Ebubekir-Efendi-zade Ahmed Efendi Tayini: 
1761 = 1175 senesi 6 Eylül= 6 Safer Paza1r gü'nü; a.zli: 1762 ..- 1175 
senesi 29 Nisan - 5 ~vval P.erşenbe günü; meşihat müddeti: 7 ay, 
23 gün. 

(Rumeli-sadaretinden _ Kazaskerliğinden Şeyh-üLtslam olan Ahmed Efendi, TL 
reli Bekir Efendi isminde biri?in oğ'lu ve 76 nurnarada gördüğümUz !mam.lVIah
mud Efendi'nin damadıdır. - Aziine sebeb olarak «Betaet ve rehavetinden>> 
bahsedilir). 

101) Dmi-zi.de Mustafa Efendi - Tayini: 1762 = 1175 senesi 
J 

29 Nisan = 5 Şevval J>erşenbe günü; azli: 1767 = 1180 senesi 23 Ni-
san = 24 Zü:tn:a~de Perşenbe giinü; meşibat müddeti: 4 sene, ll ay, 
24 gün; «İkinci mıeşihati». 

(Dürrl-zade•nin ilk meşihati için yukarda 95 ve bundan sonraki üçüncü ve sonuncu 
meşıhati için de 106 numaralara bakınız). 

102) Hacı-V~eliyyüddin Efend'i - Tayini~ 1767 .:_ 1180 senesi 
Nisan = 24 Zülka'de Perşenbe. g}Jnü; ölö.mU: 1768 = 1182 senesi 25 

• ' 1 • 

Teşripievvel = 13 Cumada-l-abire Salı günü; nıeşihat miiddeti: 1 se-
ne, 6 ay, 2 gün; <<İkinci meşihati». 

(Veliyyüddin Efendi'nin bundan evvelki, meşihati ıçın yukarda 99 numaraya bakı
nız ! !ki m eşihat müddetinin mecıtıuu 3 sene, e 20 .gün tutmaktadır). 

108)'·Piri;;.zôde Osman Sabib Efendi -Tayini: 1768 ....;; 1182 senesi 
26 Teşrinievvel = 14 Cuınada-1-ahlre Çarşanba günü; öliimü: 1770 ~·-
1183 senesi 2 Mart= 5 Zülka'de Cuma günü; meşihat müddeti: i sene, 
4 ay, 7 gün.. 

('Qç .defa . Rumeli ... Kazas}{erliğinde bulunduktan -sonı·a ma'zuliyyeti esnasında 

Şeyh-ül-tslam olan Osman Efendi yukarda 87 nurnarada gördüğ-ümüz İbni-Hal

dun milterctmi Piri-zade Mehmet Sahib Efendi'nin oğludur. Muktedir ve hassas 
bir Divan şairl olan bu kıymetli alimin cephelerdeki mağlubiyyetlerden mütees_ 
sir olarak vefat ettiğinden bahsedilir. «Sahib» ismi şiir mahlasıdır). 

104) Mirza-zade Seyyid-Mehmet Said Efendi - Ta,yini: 1770 ~-
1188 senesi S Mart == 6 z;ilka'de Cumartesi günü; istimsı: 1773=1187 
senesi 20 Ağustos = 1 Cumada-l-ahtre Cuma günü; meşihat müd d eti: 
3 sene, 5 ay, 18 gün. 

(uç defa. Sadr-ı-Rum = Rumeli-kazaskerio oiduktan :sonra ReisNül-Ulema iken 
Şeyh-ül-tslAm olan Mehmet Said Efendi 7'7 nilmarada gördüğümüz Mirza-Mustafa 
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Efendi'nin oğludur. - lsti'fasının sebebi ihtiyarlık ve hastalıktı!'. : Muayede rne
rasinıinden bile o sebeb le atvedilmiş olduğundan bahsedilir). 

'üÇüNCü MUSTAFA ve B1R1NC1 ABDüLHAM1D DEVtRLER!: 

105) Şerif-zade Seyyid-Mehmet Şerif Efendi - Tayini: 1773 == 
1187 senesi 20 Ağustos = ı Cuıni.da-1-ahire Cunıa günü; azli: 1774 = 
1187 senesi 27 Şubat = 15 Zülhicce Pazar günü; meşihat miiddeti : 6 
ay, 8 gün. 

(RumeU-sadaretinde == KazaskerUğinde bulunduktan 
Şeyh.ül-tslam olan Mehmet Şerif Efendi ulemadan 
oğlu ve yukarıda 56 ve 62 numaralarda gördüğümüz 
talcalı-Ali Efendi'nin kızından torunudur). 

B1RtNC1 ABDüLHAMtD DEVRt: 

sonra Nakib-ül-Eşrafhktan 

Yenişehirli-Şerif Efendi'nin 
meşhur Şeyh.üLtslam Ça-

ı06) Dürri-zadıe Mustafa Efendi - Tayini : 1774 = 1187 senesi 
27 Şubat = 15 Zülhicce Pazar günü; azli: 1774 = 1188 senesi ~9 Ey
lül = 23 Receb Perşen be günü; meşihat müddeti : 7 ay; «U çiincü 
meşihati». 

(Dürri-zade'nin bundan evvelki meşihatleri için yukarda 95 ve 101 numaralara 
bakınız: ttç meşihat müddetinin mecmuu 6 sene, 1 ay, 17 gün tutmaktadil'. 
Az line sebeb olarak dilet-i pirh>den bahsedilir). 

107) lvaz-Paşa-zide İbrahim Bey Efendi - Tayini: 1774 = 1188 
senesi 29 Eylül = 23 Receb Perşenbe günü; azll: 1775 = 1189 senesi 
28 Temmuz =· 29 Cumada-I-fila Cuına günü; n1eşihat müddeti: 9 ay, 
29 gün; «İlk meşihati» .. 

(tki defa Sadr-ı-Rum :=: Rumeli-kazaskeri olduktan sonra ma•zuliyyeti esnıisında 
Şeyh-ül-:tslam olan :tbrahim Bey Efendi «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinin 148 nu_ 
marasında bahsi geçen ·arnavut Sadr-ı-a'zam Hacı.ıvaz Mehmet Paşa!nin ~

ludur; «Bey Efendi» iinvanının bugünkü «Beyefendb> ınanasiyle alakası yok
tur : Vezir oğlu olduğu için «Bey» ve !lmiyye mesleğinden · olduğıı için 
de «Efendi» denllmiştir. - Aziinin sebebi, Dolmabahçe mesiresinde Kının mu
rahhaslarına verilen bir ziyAfette adamlarından biri hakkındaki. ittimAsının 

Sadr.ı-a'zam tarafından reddi üzerine ·birdenbire hiddetıenip yerinden fırlıyarak 

çadırdan «PabuçsuZ>> çıkıp gidivermesidir : Bilhassa müsttfirlere karşı ~ti. hareke. 
tin çok çirkin ve münasebetsiz sayıldığından ve padişahın pek müteessir ·olduğun
dan bahsedilir. Zaten müteazzım, hodbin, huysuz ve her kesin ale~ hi nde ağzına 
geleni söylemekten zevk alan tuhaf bir tip şeklinde tasvir edilmektedir. ikinci 
meşihati için aşağıda 118 numara ya bakınız). 

108) Topkapulu Salih-zade Cam-göz Mehmet Emin ··Efendi'...:... Ta
yini: 1775 = 1189 senesi 28 Teııımuz = 29 Cuın.ada-1-ula Cuma güuii; 
azli : 1776 = 1190 senesi ı Kanunuevvel = 19 Sevval Pazar J!,iinü:; me
şihat müddeti : ı· seqe, 4.: ay, 4 gün. 

(Rumeli-kazaskerliğinden Şeyh-ül·tsHlm olan. Me]ımet Emin Efendi tki]1ei: Mus· 
tafa/nU1 Baş-:imamı Topkapulu S!lih Efendtınin oğ-ludur; «Cam,..göz». lak.abı -mi ... 
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yop olduğu için gözlük kullanmasındandır. - Meltmet Emin Efendi yemek 
merakıyle meşhurdur : Konağında yapılan nefis yemeltlerin 
m ediğinden bahsedilir; bir riva ye te göre de i 'tina ilc 
ıı::aç tabla yemeği padişaha göndermiş, son derece. beğeniimiş ve hatta taltif ediL 
miştir. - Aziinin sebebi, ihtiyarlığından dolayı ,idaresinin gevşeıniş ve hatta ken
di adamlarıyla maiyyetine bile söz geçiremiyecek hale gelrniş olmasıdır)·. 

1 

109) Vessaf-zade Mehmet Es'ad Efendi - Tayini; 1776 =, 1190 
senesi 1 Kanunuevvel = 19 Şevval Pazar günü; azli : ı 778 = ıı92 se
nesi 20 Temmuz = 24 Cumada-1-ahlre Pazartesi günü; meşihat müd
deti : 1 sene, 6 ay, 20 gün. 

(Rumeli-Kazaskerliğinden Şeyh_ül-!slam olan ve bir ziyafette sarfettiği nükteden 
dolayı halk arasında «Hindi-molla~, lakabiyle anılan Es'ad Efendi 93 nurnarada 
gördüğümüz Vassaf Abdullah Efendi'nin oğludur. - U:rrıumiyetle azil tarihi <r.25 
Cumada-Hlhire»ye müsadif gösterilirse de burada gün ismine göre rakam tashih 
edilmi.ştir. - Aziinin sebebi, ihtiyarlığıyla hastalığından dolayı işlere bakarnıyacak 
h(Ue gelmiş olmasıdır). 

llO) Es' ad-zade . Mehmet Şerif Efendi - Tayini : ı 778 = 1192 
senesi 20 Temmuz = 24 Cuın.Rda-1-iUıir·e Pazartesi günü; isti'fası : 
1782 = 1196 senesi 12 Eylül= 4 Şevval Peı·şenbe .~iinü; meşihat miid· 
deti: 4 sene, 1 ay, 23 gün; «nk meşihati». 

(Rumeli-Kazaskerliğinden Şeyh-ül;..:tslam olan Şerif Efendi 79 nurnarada gördüğü~ 
ınüz Ebu-tshak tsrnail Efendi'nin torunu, 90 nurnarada gördü~ümüz Ebu-lshak-zade 
Mehmet Es'ad Efendi'nin oğlu, 127 nurnarada göreceğimiz Şerif-zade Seyyid Mehmet 
Ataullah Efendi'nin babası ve meshu:r sair Fitnat Hanım'ın kardesidir. - «MÜd_ 

' ' ' 
deti medid olmak hasebiyle» isti'fa etmiş olduğundan bahsedilir. Burada iGtiTJ\ 
tarihi gün ismine göre tashih edilmiştir. - ikinci ve sonuncu nı.eşihati için 
119 nurnaraya bakınız). 

lll) Karahisari Seyyid-İbrahim Efendi - Tayini: 1782 = 1196 
senesi 12 Eylül = 4 Sevval Perşenbe günii; ölümü : 1783 = 1197 se
nesi 19 Mayıs = 16 Clunada-1-ahire Pazartesi ~ün U; meşihat müddeti: 
8 ay, 7 giin. 

(iki defa Rumeli-Kazaskerliğinde bulunduktan sonra Nakib-ül-Eşrafllıktan Şeyh

ül-!slam olan Reis-ül-Ulema .Seyyid-:tbrahim Elfendi muhtelif kadılıklarda bulun-. 
muş olan ulemadan Şarki-Karahisarlı Osman Efendi'nin oğludur. - ölümüne sebeb 
olarak yaşının doksanı geçkin olduğundan ve hastalandığından bahsedilir. ~ Urrni"' 
miyyetıe «17 Cumada-1-ahire» ye müsadif gösterilen ölüm tarihi burada gün ismine 
göre tashih edilmişti~). 

112) Dürri-zade Seyyid Mehmet Ataullah Efendi Tayini : 
1783 ·= 1197 senesi 20 Mayıs c:: 17 Cumada-l-abire Salı günü; azi.: 
1785 = 1199 senesi 31 Mart= 20 Cumada-I-fıla Perşenbe, günü; ~ 
şihat müddeti: 1 sene, 10 ay, 12 gün. 

(tki defa Rumeli-Kazaskerliğinde bulunduktan sonra Şeyh..;ül-tslam olan Rets-m
Ulema Ataullah Efendi yukarda 85 nurnarada gördüğümüz Dürri-:Mehmed Efendi'
nin tqrunu ve 95, 101 v:e 106 numaralarda bahsi geçen Dürri-zade Mustafa Efen-

F.: 10 
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di'nin oğlu ve aşağıda 115 nurnarada göreceğimiz Dürri-zade Seyyid Mehmet Arif 
Efendi'ni-n kardeşidir. - Çok samimi dostu olan Sadr-ı-a'zam Halil Hamid Paşa 

gazaba uğramış olduğu için, bu da onunla beraber azledilmiştir). 

113) İvaz-Paşa-zade İbrahim Bey Efendi - Tayini: 1785 = 1199 
senesi 31 Mart== 20 Cumada-l-ula Perşenbe günü; azli: 1785 = 1199 
senesi 22 Haziran = 14 Şa'ban Çarşanba günü; meşihat müddeti : 2 
ay, 22 gün, «İkinci meşihati». 

(Şahsiyyeti ve «Bey Efendi» ünvanı ıçın yukarda 107 ımmaraya bakınız. - Birin
cisi gibi bu seferki aziinin sebebi d€ huysuzluğundan d'olayı «Etva:rının 

mizac-1 Mülfikaneye mugayir» gelmiş olmasıdır. - iki meşihat müddetinin mec
muu ı sene, 21 gün tutmaktadır). 

114) 4rap-zade Ahnıed Atib.ıiUth Efendi - Tayini: 
senesi 22 Haziran =:: 14 Şa'ban Çarşanba· günü; ölümü: 
senesi 21/22 Ağustos 15/16 Şevvitl Pazar /Pazartesi 
ha.t :müddeti: 2 ay. 

1785 = 1199 
1785 = 1199 . ' " 
gecesı; nıeşı-

(ilmiyye mesleğinde <<Dürri-zadeler», «Piri:-zad'eler» vesaire gibi milhim şahsiy

yetler yetiştirmiş. sütaleler ·vardır : «Arap-zadeıı ailesi de işte öyle bir sülAledi:r. 
Bu aileden ilk Şeyh-ül-tslam olan Ataullah Efendi, üçüncü Ahmed devrinde 
tmam-ı-Sultanilik ve Rumeli-Kazaskerliği gibi mevkilerde bulunmuş olan Arap
zade Abdurrahman Baki Efendi'nin oğludur: Bu Abdurrahman Efendi'nin babası 

Abdülvehhab Efendi . ve onun da babası Arap-Abdurrahman Efendi'dir : 
«Arap-zade» soy-adı işte ondan gelir. - Ataullah Efendi Rumeli-Kazaskerliğinde 
bulunduktan sonra Reis-ül-Ulema iken Şeyh-ül-f'slam olmuştur. - Bunun oğlu 

olan Arap-zade Mehmet Arif Efendi'nin meşihati için aşağıda 130 nurnaraya 
bakınız). 

115) Dürri-zade Seyyid Mehmet Arif Efendi- Tayini: 1785 = 1199 
senesi 23 Ağustos = 17 Şevval Salı günü; azli: 1786 = 1200 senesi 10 Şu
bat = 10 · Rebi'ill-ahlr Cuma günü; meşihat müddeti : 5 ay, 18 
gün; «İlk meşihati». · 

(Rumeli-Kazaskerliğinde bulunduktan sonra Naktb-ül-Eşraflıktan Şeyh-ül-

1slam olan Mehmet Arif Efendi 85 numarada gördüğümüz Dürrt-Mehmed Efen
di'nin tarunu ve 95, 101 ve 106 numaralarda bahsi geçen Dürri-zade Mustafa 
Efendi'nin oğlu ve 112 nurnarada gördüğümüz Dürri-zade Mehmet Ati1ullah 
Efendi'nin kardeşi ve aşağıda 132 nurnarada göreceğimiz Dürri-zAde Seyyid-Ab• 
dullah Elfendi'nin babasıdır. - «Hiç bir sebeb ve illet tahtinde olmıyarak» azlo-
hınduğundan bahsedilir. ikinci meşihati için aşağıda 123 nurnaraya bakınız). 

116) Müfti-zade Ahmed Efendi- Taydni: 1786 = 1200 senesi 10 Şu· 
bat = 10 Rehi'ül-ahlr Cuma günü; azli : 1787 = 1202 senesi 24 Teşrinisa· 
ni = 13 Safer Cumartesi günü; meşihat müddeti: 1 sene, 9 ayı, 12 gün. 

(Anadolu-K,azaskerliğinden Şeyh-ül-islam olan Ahmed Efendi'ye <<Müfti-za.de» de
nilmesi, babasının Gelibolu müftisi olmasındandır: Fakat bu müftinin ismi belli 
değildir. - Ahmed Elfendi'nin aziine s~beb olarak Rus seferinin hasıl ettiği fevkala
de ahvalin nezaketinden dolayı «Kendüsüne hayret arız ve gah mariz ve gah müte. 
marız» olmasından bahsedilir). 
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117) Mekki-Mehıned Efendi - Tayini : 1787 = 1202 senesi 24 Teş
rlnisani:::::: 13 Safer Cumartesi günü; azli: 1788 = 1202 senesi 4 Mart= 26 
,Cunıada-1-ftla Salı günü; meşihat müddeti: 3 ay, 10 gün; «nk meşihati». 

{Rumeli-Kazaskerliğinden Şeyh-ül-ishim olan Mehmed Efendi Mekke-mollaların

dan Halil Efendi'nin oğludur: Mekke'de düiı.yaya gelmiş olduğu için c<Mekai» taka
biyle anılır. - Aziinin sebebi, aşağıki fıkrada göreceğimiz halefinin günden güne 
pariayıp kendisini gölgede bırakmış olmasıdır. - ikinci meşihati için aşağıda 

122 numaraya ve oğlu .Asım Efendi'nin meşihati için de, 136 numa~alı fıkraya 

bakınız). 

BiRiNCİ ABDüLHAM!D ve üÇüNCü SELtM DEV!RLER1: 
-------------------·------------

118) Seyyid Miehmet Kamil Efendi - Tayini: 1788=1202 senesi 
4 l\la1t = 26 Cumada-l-ula Salı günü; azli: 1789 = 1203 senesi 19 Ağus
tos:::::: 27 Ziilka'd~e Çarşanba günü; meşihat müddeti: 1 s~ne 5 ay, 
16 gün. 

( Anadolu-Kazaskerliğinden Şeyh-ül-tslam olan Kamil Efendi eski Rumeli-Kazas
kerlerinden Osman Efendi'nin oğlu ve yukarda 59 ve 66 numaralarda gördüğümüz 
Erzurumlu Hacı-Feyzullah Efendi'nin kızından torunudur. - Birinci Abd'ülhamid'in 
fevkalade teveccühünü kazanarak _iş başına gelmişse de, üçüncü Selim'in cülflsunda 
«.Teceddüd-i saltanat hasebile tabilyyül-cereyan olan vukuattan olmak üzere>> azıe

dilmiş olduğuna göre; yeni padişahın teceddüd fikirlerini kolay hazmedecek bir 
şahsiyyet sayılmamuş demektir). 

ttÇttNCü SEL!M DEVR1 : 

119) Es'ad-zad~ 1\lehmet Şerif Efendi - Tayini: 1789 = 1203 
senesi 19 Ağustos = 27 Zülka'de Çarşanba günü; azli: 1789 == 12% 
senesi 17 Teşrinievv:el :::::: 27 Muharrem Cumartıesi günü; meşibat 
müddeti: 1 ay, 29 gün; «İkinci meşihati». 

(Mehmet Şerif Efendi'nin il~ meşihati için yukarda 110 nurnaraya bakınız. 

((Kaffe-i nizarnat-ı mülkiyye ve kavanin-i askeriyyeyi tecdid eylemek niyyetin.:. 
de» olan teceddüdçü padişaha «Ceri ve. cerbezelü» bir Şeyh-ül-t'slam lazım old'uğu 

için ihtiyar ve hastalıklı Şerif Efendi'nin çarçabuk aziedilmiş olduğundan bahse
dilir. - tki meşihat müddetinin mecmuu 4 sene, 3 ay, 22 gün tutmaktadır). 

120) Hamid-zade Mustafa Efendi - Tayini: 1789 = 1204 senesi 
17 Teşrlnievvel = 27 Muharrem Cunıartesi günü ; azli : 1791 = 1205 
s.enesi 13 Mart= 8 Receb Pazar günü; meşihat ınüddeti: 1 sene, 4 ay~ 
27 gün. 

(Rumeli-Kazaskerliği payesiyle taltif edildikten pek az sonra Şeyh-ül-1slam olan 
Mustafa Efendi eski Mısır kadılarından Hamidi-Mehmed Efendi'nin otJ.Udur. Cer
bezeli, alim ve fazıl bir zat olduğu için tlmiyye mesleğini ıslah etmek üzere iF,: 
başına getirilmişse de, ifrata kapılarak bir çok ulemayı dilgtr etmiş ve hatta ni
hayet teceddüdçü padişahı bile kendinden soğ'utmuş olduğu içiıı azledilmiştir). 
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121) Seyyid Yahya Tevfik Efendi - Tayini : 1791 = 1205 senesi 
14 Mart = 9 Receb Pazartesi günü:; öüınü: 1791 ~ 1205 senesi 27' 
Mart = 22 Receb Pazar günü; meşiha,t müddeti : 13 gün. 

(Naki:b-ül-eşraflıktan Şeyh-ül-!slam olan Reis-ül-ulema Yahya Tevfik Efendi 
Eyyüp Efendi isminde bir müderrisin oğludur. tlmiyle fazlma rağmen fevkala
de haris olduğu için : 

Velev ki bir gün olsun Şeyh-ül-tslam olmadan Allah canımı almasun! 
diye dua edip durmuş olmasından dolayı on üç günlük bir meşihatten sonra ece
liyle ölüvermesi, işte bu duasının müstedlb olmasıyla izah edilir). 

122) Mekki-Mehmed Efendi - Tayini : 1791 = 1205 senesi 27'' 
Mart = 22 Receb Pazar günü; azli : 1792 1206 senesi 12 Teınmuz = 
22 Zülka'de Perşenbe günü; meşihat müddeti : 1 sene, 3 ay, 16 gün; 
<<İkinci m•eşihati». 

{Mekki-Mehmed Efendi'nin ilk meşihati için yukarda 117 numaraya bakınız. 

Bu seferki aziinin sebebi, inhitata uğrıyan ilmiyye mesleğini ihtiyarlığından dolayı 
ıslah edememesi ve meşihat işlerini de <<Şunun bunun elinde» bırakmış olmasıdır. -
!ki m esihat müddetinin mecmüu 1 sene, 6 ay, 28 gün tutmaktadır). . . 

123) Dürri-zade Seyyid Mlehmet Arif Efendi - Tayini : 1792 
1206 senesi 12 Temmuz = 22 Zülka.'de Perşenbe günü; azli: 1798= 
1213 senesi SO· Ağustos = 18 Bebi'ül-evvel Perşen be günü; meşihat 
müddeti: 6 sene, 1 ay, 19 gün; «İkinci meşihati». 

(Arif Efendi'nin ilk meşihati için yukarda 115 nurnaraya bakınız. - Bu seferki 
azline sebeb olarak Mısır meselesinden dolayı ayni akıbete uğrıyan Sadr~ı-a•zam 

tzzet Mehmet Paşa ile «Şerik-i inan,, olmasından bahsedilir: tzzet Mehmet paşa 
uzun müddet Mısır valiliğinde bulunduğu halde Fransızlarm Mısır istilAsına 

karşı hiç bir tedbir ittihaz etmemiş olmakla itharn edilmiş ve Ari~ Efendi' de her 
hususta onunla hemfikir olduğu için birlikte azledilmiştir. - iki meşihat müddetinin 
mecmüu 6 sene, 7 ay, 7 gün tutmaktadır). 

124) Reis-zade Mustafa Aşir Efendi- Tayini: 1798 = 1213 senesi 
SO Ağustos = '18 Rebi'ül-evvel P~erşenbe günü; azli: 1800 :::: 1215 senesi 
ll Temmuz = 18 Safer Cuma günü; meşiha.t müddeti: 1 sene, 10 ayt 
12 gün. 

(Rumeli~Kazaskerliğinden ma'zul bulunduğu sırada Şeyh-ül-tslam olan Rets-ül
ulemA .A.ştr Efendi, Birinci Mahmud devri reis-ül-Küttablarınd'an Tavukçu-başı 

d!madı Hacı-Mustafa Efendi'nin oğlu olduğu için «Reis-zade» lakabiyle anılır. 

Bir çok hayratı vardır ve en mühimmi de Bahçekapusu'ndaki kütüphAnesidir. __ 
Aziinin sebebi ,, Muktezay-ı vakt-ü-hah ile izah edilir!). 

125) Samani-zade Ön1eı· Hulôsi Efendi - Tayini : 1800 = 1215 
senesi ll Temmuz = 18 S afer Cuma gunu; azli : 1803 = 1218 senesi 
21 Mayıs = 29 Muharrem Cumartesi günü; meşihat müd d eti : 2 sene, 
10 ay, ll gün; «İlk meşihath>. 

(Rumeli-Kazaskerliğinden Şeyh-ül-tslam olan ömer Hulusi Efendi ulemadan 
Hüseyn Efendi isminde bir zatin oğludur. - Aziine sebeb olarak me'muriyyet tev-
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cihinde şefaat ve iltimas kabul etmediği için !lmiyy~ sınıfının kendisinden yüz 
çevirmiş olduğundan ve bu halin de işleri sekteye uğrattığından bahsedilir! 
Bundan sonraki m eşihatleri için aşağıda 128 ve 133 n umaralara bakınız). 

126) Salih-zide Ahmed Es,ad Efendi - Tayini: 1803 = 1218 se
nesi 21 Mayıs == 29 Muharrem Cumartesi güııti; azli: 1806 · = 1221 se
nesi 14 Teşrinisani-.:::::::::: 1 Receb Pazar günü; meşihat müddeti: 8 sene, 
5 ay, 24 gün; «fik meşihatb>. 1 

(Rumeli-Kazaskerliğinden ma'zul bulunduğu sırada Şeyh-ül-tslam olan Es'ad 
Efendi !kinci Mustafa:'nın Baş-imarnı Topkapulu-Salih Efendi'nin oğlu ve 108 
nuı-:1arada gördüğümüz SiHih-zade Cam-göz Mehmet Emin Efendi'nin kardeşi

dir. - Aziinin sebebi, üçüncü Selim'~n teced'düd hamlelerini tecviz eden fetvala
rından dolayı «İkinci Edirne vak'ası»nı tertip eden mürteci'Ier nazarında suçlu 
sayılmasıdır ve hatta ıc Vak'a» mürettipleri aleyhinde bir fetva vermiş olduğundan 
bile bahsedilmiştir : Bu «Vak'a)) için 1806 == 1221 senesi «2 Haziran» fıltrasına 

ve Els'ad Efendi'nin bundan sonraki meşihati için de aşağıda 131 numarayııı ba-
kımz}. ' 

üÇüNCü SEL1M ve DöRDüNCü MUS"rAFA DEVtRLERt: 

127) Şerif-zade Seyyid Mehmet Ataullah Efendi Tayini : 
1806 == 1221 senesi 14 T,eşrinisani ==, 1 Receb Pazar giinü; azli : 1807 
= 1222 senesi 13 Temmuz = 7 Cumada-l-Ula Pazarlesi günü; meşihat 
müddeti : 7 ay, 29 gün; «İlk meşihati». 

(Rumeli-Kazaskerliğinde bulunduktan sonra Naktb-ül-eşrafhktan Şeyh~ül-tslı\m 

·olan bu Topal-Ataullah Efendi· 79 nurnarada gördüğümüz Ebu-tshak İsmail Efen
di'nin torununun oğlu, 90 murada gördüğümüz Ebu-tshalı-zade Mehmed Es'ad Efen
dinin torunu, ııo nurnarada gördüğümüz Es'ad-zade Mehmet Şerif Efendi'nin 
oğlu ve 84 nurnarada gördüğümüz Ebu-tshak-zade tshah Efendi ile meşhur şAir 

Fitnat Hanım'ın küçük-yeğeni, yani kardeşinin torunudur. Ataull!h Efedlti 
muhafazakltrlığınclan dolayı iş başına getirilip yukarıki fıkrada bahsi geçft 
((!kinci Edirne vak'ası» nın mürted mürettipleri tatmin edilmek istenilınişse de, 
üçüncü Selim'in hal'inde ltmil olan Kabakçı-Mustafa'ya hulül eden b'!zı düşmanla

n leendisini Sultan Selim tarafdan gösterdikleri için yanlışlıkla azledilmiştir; iki 
meşihati: arasındaki ma•zuliyyet müddeti bir günden ibarettir : Aşağıki fıkraya 

,da bakınız) . 

DöRDüNCü MUSTAFA DEVR!: 

128) Samani-zade öıner Hulusi Efendi - Tayini: 1807 = 1222 
senesi 13 Temmuz = 7 Cumada-l-iila Pazartesi g.iinü; azli: 1807 = 1222 
senesi 14 Temmuz = 8 Cumada-I-ula Salı günü; meşihat müddeti: 
1 gün; «İkinci meşihatb>. 

(ilk meşihati için yukarda 125 ve son meş1hati için de aşağıd'a 133 numal'alara 
l•akmız. - Huliisi Efendi'nin Kabakçt ihtilltline tesadüf eden bu ikinci me~ati
nin bir güne münhasır kalması, yukarıki fıkrada gördüğümüz selefi Topal-Ata~ 
•ullah Efendi'nin düşmanları tarafından teceddüd tarafdarlığıyla itharn edildikten 
sonra, mürteci ve asi Ocaklılar:ı elde eden tarafdarlarının da onu hakiki çehresiyle 
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teceddüd düşmanı göstermiş olmalarıdır! işte bundan dolayı azgın zorbalar Meşi
hat'deki tebeddül hitU1sımn derhal tashihini isteyince, zavallı s·amani-zade hemen isti'fit 
ettirilivermiştir). 

129) Şerif-zade Seyyid Mehmet Atauııah Efendi. - TayiJli :· 
1807 = 1222 senesi 14 Temmuzf = ·s Cumi.da-1-iüa Salı günü; adi: 
1808 = 1228 senesi 21 Temmuz = 27 Cumi.da-1-fila Perşenbe günü; 
meşihat müddeti: 1 sene, 8 gün; «İkinci meşiha.ti». 

(Topal-Ataullah Efendi'nin bu ikincisinden bir gün ftisılayla ayrılan ilk meşı

hati için yukarda 127 nurnaraya bakınız : tki meşthat müd'dettnin mecmftu 1 se
ne, 8 ay, 7 gün tutmaktadır. - Bu topal mürteciin azli, Alemdar-Mustafa Pa;.. 
şa'nın Istanbul'a girdiği gün verdiği emirden dolayıdır : 1808 == 1223 vukud.tınm. 

«28 Temmuz~ fıkrasına bakınız). 

J)öRDttNCü MUSTAFA ve 1KtNCt MAHMUD DEVtRLERt :. 

180) Arap-zade Mehmet Arif Efendi - Tayini: 1808 = 1223 se
nesi 21 Temmuz= 27 Cumada-l-ula Perşenbe günü; azli: 1808 = 1223 
senesi 15 Ağustos = 22 Cumada-1-ahire Pazartesi giin.ü:; meşihat müd-· 
deti : 25 gün. 

(Rumeli-Kazaskerliğinden ma'zul bulunduğu sırada Şeyh-ül-tslam olan Arif Efendi 
yukarda 114 nurnarada gördüğümüz Arap-zade Ahmed· AtaulHih Efendi'nin 
oğludur. - Alemdar-Mustafa Paşa 1Yçüncü Selim'i tahta çıkarmak üzere Topkapu 
sarayına dayandığı zaman Arif Efendi'yi elçilikle Dördüncü Mustafa'ya' 
göndermiş, padişah zavallı Şeyh-ül-tsla.mı Alemdar tarafdarlığıyla itharn ve 
tehdid ederek koğmuş ve Arif Efendi ınuvaffakıyyetsizlikle dışarı çıkınca da 
Alemdar-Mustafa Paşa ayni ithamlarla hayatını tehdid ettiği için~ Efendi iki ateşe 

arasında şaşkın bir hale gelmiştir; üçüncü Selim işte o sırad'a şehia edilmiş ol
duğu için zavallı Arif Efendi'nin halk arasında uğursuz sayıldığından bahsedilir : · 
Aziinin en mühim sebebi i·ste bu tuhaf telakkidir). , 

1KtNC1 MAHMUD DEVRi : 

131) Salih-zade Ahmed Es'ad Efendi - Tayini: 1808 == 1~23 
sen. esi 15 Ağustos = 22 Cumada-1-ahire Pazaı'tesi gumı; azU : 1808 = 
1223 senesi 22 Teşrinisani = 3 Şevval Salı günü; meşiha.t müddıeti: 3 
ay~ 8 gün; «İkinci meşihati». 

(tık meşiliati için yukarda 126 nurnaraya bakınız. - Es'ad Efendi'nin bu seferki 
aziine sebeb, uAlemdar vak'ası» üzerine vaziyete hakim olan mürteci zorbaların 

onu «Nizam-ı-cedid Şeyh-ül-islamı» diye dillerine dolamalarından d'olayı bi-r 
süikasda uğramak ihtim§Jinden endişe eden ulemanın sırf hayatını kurtarmak 
için vazifesine nihayet verilmesini istemiş olmalarıdır. - !k1 ıneşihat müddetinin: 
mecmuu 3 sene,· 9 ay, 2 gün tutmaktadır). 
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132) Dürri-zade Seyyid Abdullah Efendi - Tayini: 1808 = 1223 
senesi 22 Teşrirusani = 3 Şevval Salı günü; azli : 1810 = 1225 senesi 
22 Eylül= 22 Şa'han Cumartesi günü; me§ihat müddeti: 1 sene, 10 a.y; 
«İlk me§mati». 

(Nakl:b~Ul-eşraflıktan Şeyh-ül-!slam olan Dürrt-zade AbdullAh Efendi 85 nu..; 
marada gördüğümüz Dürri-Mehmed' Efendi'nin torununun oğlu ve 95, 101 ve 106 
numaralarda bahsi geçen Dürri-zade Mustafa Efendi'nin torunu, 115 ve 123 nu
maralarda gördüğümüz Dürd-zade Seyyid Mehmet .Arif Efendi'nin oğlu ve 112 
nurnarada bahsi geçen Dürri-zade Seyyid Mehmet At<iullah Efendi'nin yeğ'eni

dir. - Umumiyetle aziinin sebebine temas edilmernekle beraber, ulem<idan bazı

tarının mürteci zorbaları yeniden tahrike kalkışmalarından dolayı Sultan MaJı

mud'un kendisinden şüphe etmiş olduğ'u anlaşılmaktadır. - tkinci meşthati için 

a~ağıda 134 n umaraya bakınız). 

183) Sa.mi.ni-zade ömer Hulftsi Efendi- Tayini: 1810 == 1225 se
nesi 22 Eylül = 22 Şa"ban Cumartesi günü; azll: 1812 = 1227 senesi 
11 Haziran ==SO Cu.ma.da-1-ula Perşenbe günü; meşihat müddeti: 1 se
ne, 8 a.y 19 gün; <<Üçüncü meşihati». 

(tlk iki meşi.hati için yukarda 125 ve 128 numaralara bakınız : ttç meşihat müd
detinin mecmüu 4 sene, 7 ay, ı gün tutmaktadır. - Cevdet Paşa uCumada-1-ahire 
gurresinde 11 aziedildiğinden bahsederse de, me'hazlarından olan Şant-zade tari
hinde «Selh-i Cumada-1-ülada» gösterilir: d Cumada-1-ahire» tarihi halefinin 
tayinine müsadiftir. - Hulüsi Efendi'nin bu son meşthatinden azline sebeb ola
rak ihtiyarlığından dolayı hidd'et ve şiddetinin çok fazlataşmış oldutundan bah
sediUr: Bununla beraber «Za'f-ı-ptrt» sinden dolayı isti'fA etmiş olduğu hakkında 

da bir rivayet vardır). 

134) Diirri-zad.e Seyyid Abdullah Efendi - Tayini: 1812: = 12%7 
senesi 12 Haziran = 1 Cumada-l-abire Cuma günü; azll: 18151 == 1230 
sen~si 22 1\lart = 10 Re·bi'ül-ahir Çarşanba güıı.Uı meşihat müddeti : 2 
sene, 9 ay, 10 gün; «İkinci meşihati». 

(İlk meşthati için yukarda 132 nurnaraya bakınız: !ki meşihat müddetinin mee
mO.u 4 sene, 7 ay, 10 gün tutmaktadır. - Bu seferki aziinin sebebi, ehemmiyetsiz 
bir Yeniçeri patırtısında mütereddid davranarak Sadr-ı-a'zam Hurşid Paşa'nın 

zorbaları te'dib kararını tasvib etmemiş olmasıdır). 

135) Çelebi-zade hafidi Seyyid Mıehmet Zeyn-ül-abidin Efendi/ Zeyni 
Efendi - Tayini : 1815 = 1230 senesi 22 Mart = 10 Rebi'ül-abir Çarşan
ha günü; azli : 1818 = 1233 senesi 27 Kanunusani = 19 Rebi'ül-evvel 
Salı günü; meşihat müddeti : 2 sene, 10 ay, 6 gün. 

(Nakib-ül.eşraflıktan ma'zul bulunduğu sırada Şeyh-ül-!slam. olar.ı. Zeyn-ül-abid1n 
Efendi eski Haleb kadılarından ve saray hekimlerinden Sürre-emtni-zade Seyyid 
Mehmet Said Efendi'nin oğludur : «Çelebi-zade hafidiıı denilmesine. sebeb, 
98 nurnarada gördüğümüz Şeyh-ül-islam Çelebi-zade !smail .Asım Efendi'nin 
kızından torunu olmasıdır. Islahat gayretiyle gösterdiği şiddetten dolayı 

tlmiyye zümresinin husfımetine hedef olan Zeyni Efendi'nin azli de ((Softalar 
vak'asııı, <<Vak'a-ı mfrın» veyahut (cMum gavgası;; gibi isimlerle bahsedilen Ta
lebe-i-ulum galeyanı üzerinedir : Mum buhranından dolayı bakli:alların adam ba-
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şına bir tek muın verdikleri sırada iki mum aiamadığı için bir bakkala dayak 
atan müteheyyiç bir softa ile arkadaşlarm;.n tev.Kifiyie nefyi üzerine bütün Ta
lebe-i-ulO.m ayaklamnış ve nihayet menf:ıerin afvi kararlaşmışsa da, Zeyn-ül
abid1n Efendi artık mevkıini muhafaz~ edememiştir). 

136) Mekki-zade Mustafa f ... s:ım Efendi - Tayini : 1818 = 1233 se
nesi 27 Kanunusanİ == 19 Rehi'ül-evvel Salı günü; azli: 1819 = 1234 se
nesi 3 Eylül = 13 Zülka.' de Cuma günü; m eşihat müd d eti : 1 sene, 7 ay, 
7 gün; «İlk ı.neşihati». 

( Rumeli-Kazas!rerliğinden ma 'zul bulunduğu sırada Şeyh-ül-!sHi.m olan Asım 

Efendi yukarda 117 ve: 122 numaralarda gördüğümüz Mekki-Mehmed Efendi'nin 
oğludur. - Aziine se'oeb olarak meşhur «Halet Efendi'nin havasına tevfik-i ha
reket edemediğinden» bahsedilir : tkinci Mahmud devrinde bir aralık diktatör 
rolü oynıyan Tatar-HiUet Efendi için 1820 == 1235 vukuatının «20 Ağustos» fıkra
sma ve Asım Efendi'nin bundan sonraki meşihatleri için aşağıda 140 ve 143 nu~ 
maralara bakınız). 

137) HacıwHalil Efendi/Çerkez-Halil Efendi- Tayini: 1819 = 1234 
senesi 3 Eylül == 13 Zülka'de Cuma günü; azli: 1821 = 1236 senesi 
28 Mart= 23 Cumada-l-abire Çarşanba günü; meşihat m.üddeti: 1 se
ne, 6 ay, 25 gün. 

(Rumeli-Kazaskerliğinden ma'zul bulunduğu sırada Şeyh-ül-islam olan Hacı~Halil 

Efendi çerkezdir ve üçüncü Mtıstafa'nın kızlarından Hibetullah-Sultan'ın sütni
nesinin oğludur: Kafkasya'da doğmuş olduğu için babasının ismi belli değildir. __; 
S•,üefi gibi bu da Tatar-Halet Elfendi ile geçinemed'iği için azil ve nefyedilmiştir}. 

138) Yasinci-zade Seyyid~Abdülvehhab Efendi - Tayini : 1821 :::: 
1236 senesi 28 Mart = 23 Cumada-l-abire Çarşan ha günü; azli : 1822 = 
1238 senesi 10 Teşrinisani = 24 Safer Pax.aır giinü; meşihat müddeti : 1 
sene, 7 ay, 13 gün; <<İlk meşihath>. 

(Naldb-ül-eşraflıktan Şeyh-Ul-!slam olan Abdülvehhab Efendi Ayasofya Yasin
han:arından Sinoplu Seyyid-Mustafa Efendi-'nin oğludur. - Son iki balefi gibi 
bunun da rızline Tatar-HaJet Efendi'nin tezviratı sebeb gösterilir. - Bundan son
raki meşJ:hati için aş::ı.ğ·ıda 1ı:!:2 nuınaraya bakınız). 

139) Sıdlu-zade Ahnıed Reşid. Efendi - Tayini : 1822 = 1238 se
nc-.si 10 Teşrinisani = 24 Safer Pazar gijnü; azli: 1823 = 1239 senesi 25 
Eylül= 19 Muharrem Perşeube günü; meşihat müddeti: 10 ay, 15 gün. 

f Rıuneu·;;Kazaskerliğindcn ma 'zul bulunduğu sırada Şeyh-til-tslam olan Ahmed 
Reşid Efendi eski Ordu kadılarından Mehmet Sıdkı Efendi'nin oğludur. - Aziine 
sebeb olarak ıı Evhld-u-ahfadımn nüvvabdan rüşvet almakla ma'yO.b» olduğundan 

halısedilir). 

140) I'iekki-zade l\1ustafa Asım Efendi -- Tayini : 1823 = 1239 . . 
senesi 25 Eylül = 19 Muharrem Perşenbe günü; azli: 1825 = 1241 se-

26 Teş:rinisani = 14 R,ebi'iH-ahlr Cuınartesi günü; ıneşilıa..t ınüdde
ti : 2 sene, 2 ay, 1 gün; «İkinci meşihatb. 
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(!lk meşihati için yukarda 136 ve son meşihati için aşağıda 143 numaralara ba
kınız. - Cevdet Paşa azil tarihini «Rebt'ül-ahirin on üçüncü perşenbe» gününe 
müsadif gösterirse de, Pers,enbe günü o ayın 13 üne değil, 12 sine tesadüf etmek
tedir; burada muasır bir müellif olan Hızır~tlyas Efendi'nin Enderun tarihinde 
gösterdiği «13 Rebi'ül-ahir» tarihi tercih edilmiş Ye yalnız gün rakamı 

«Sebt =:: Cumartesi» kaydine istinaden tashih olunmustur. - Azle sebeb 
. ' 

olarak Yeniçeri-ocağı'nın ilgasına karar vermiş olan !kinci Mahmud'un öyle 
1 

· bir vaziyette Meşihat makamını daha kuvvetli bir şahsiyyete tevdi etmek arzusun-
dan bahsedilir). ' 

141) Kadı-zade Mehmet Tahir Efendi - Tayini : 1825 = 1241 se
nesi 26 Teşrinisii.ni = 14 Rebi'ül-ahir Cumartesi günü; azli: 1828 =~ 1243 
senesi 6 Mayıs = 21 Şevval Salı günü; meşihat müddeti: 2 sene, 5 ay, 
10 gün. 

< Anadolu-Kazaskerliğinden Şeyh-ül-!slam olan Mehmet Tahir Efendi taşra ka
dılarından Tokatlı ömer Efendi'nin oğludur. - Azil tarihi umumiyyetle «22 Şev

viU» e. müsfidif gösterilirse de, Hızır-tıyas Efendi'nin Enderun tarihinde o sene 
Şevvalinin 25 inci günü (<Cuma))ya müsadif gösterildiğine göre azlin Salı gününe 
tesadüf etmsi lazımgelir ve o da hakiki takvimde Şevvalin 22 sine deği•l, 21 ine 
müsadiftir. - Azle sebeb olarak Efendi'nin ihtiyarlığıyla istirahat ihtiyacından 

bahsedilir}. 

142) Yasinci-zade Seyyid Abdülvehhltb Efendi - Tayini: 1828 = 
1243 senesi 6 Mlayıs = 21 Şevval Salı günü; azli: 1833 = 1248 s~nesi 8 
Şubat= 18 Ramazan Cuına giinii; nıeşihat müddeti: 4 s·ene, 9 ay, 
3 ·gün; «İkinci meşihati». 

d1k meşihati için yukarda 138 nurnaraya bakınız. Aziinin sebebi ihtiyarlığıyla 

dermansızlığıdır. tki meşihat müddetinin mecmuu 6 sene. 4 ay, 16 gün tut
maktadır). 

tl{!NCİ MAHMUD ve ABDtJLMEC1D DEVtRLERt: 

143) Mekki-zade Mustafa Asını Efendi- Tayini: 1833 = 1248 se
nesi 8 Şubat = 18 Ramazan Cuma günü; ölümü: 1846 = 1262· senesi 
19/20 Teş:riııisani==30 Zülka'de/1 Zülhicce Perşenbe/Cuma gecesi; nıeşi
Jıat müddeti: 13 sene, 9 ay, 10 gün; «lJçüncü m~eşihati». 

{Bundan evvelki meşihatleri için yukarda 136 ve 140 numaralara bakınız. üç 
meşihat müddetinin mecmuu 17 sene, 6 ay, 18 gün tutmaktadır). 

ABDüLMEC1T DEVRt: 

144) İsmet-Bey-zade Seyyid Ham~Ahıned }~...f mh:met Bey Efen
di - Tayini : 1846 = 1262 senesi 21 Teşrinisani = 2 Zülhicce Cumartesi 
gtinü; azli: 1854 = 1270 senesi 21 Mart == 21 Cumada-l-abire Salı günü; 
meşihat müddeti : 7 sene, 4 ay. 

:{ Şurfty-ı Askeri müftiliğinden Şeyh-ül-tslfim olan Arif Hikmet Bey Efendi, 
ü~~üncü Selim devri kazaskerlerinden İbrahim İsmet Bey Efendi'nin oğ-ludur: Ba
bası !smet Bey Efendi de Birinci Abdülhamid devri vüzerasından ve Mısır valilerin
<iEın tsrnail Rftif' paşa'nın oğlu ve Matatyalı ibrahim Paşa'nın torunudur; Arif 
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Hi·kmet Bey'le babasına «Bey Efendi" denilmesi işte bundandır: Bu nokta için 
yukarda 107 nurnaraya bakınız. - Osmanlı Şeyh-ül-islamiarının en mümtazların

dan sayılan Arif Hikmet Bey Efendi ilmiyle fazlindan başka dilisine-i selase::!e» şair
liğiyle de meşhurdur: Divanı matbudur. Medine'de kurdurduğu yedi bin ciltlik kıy
metli kütüphane kendi. ismiyle anılır. - Aziinin sebebi· ihtiyarlı~dır). 

145) Meşftb..zade Mehmet Arif Efendi - Tayini: 1845 = 1270 
senesi 21 Mart 1e: 21 Cnnıada-1-ahire Salı günü; ölümü: : 1858 = 1!75 se
nesi 26/27 Kinunuevvel == 20/21 Cumada-l-Ula Pazar/Pazartesi gecesi; 
meşihat müddeti: 4 sene, 9 ay, 7 gün. 

(Anadolu ve Rumeli-Kazaskerliklerinde bulunduktan sonra Meclis-i-VAlay-ı Ah-· 
ld!m-ı Ad'liyye azalığından Şeyh-til-fslam olan Mehmet Arif Efendi, Trabzonlu 
müderris Şatır-zade Emin Efendi'nin oğludur : Kazasker Meşreb-Ali Efendi'nin 
kızından torunu olduğu için ııMeşreb-zade» lakabiyle anılır. Çok açık fikirli bir 
zat olduğu için Tanzimat devrinin yeniliklerini terviç etmiş olmakla maruftUr. 
Meşl:hatte ısiahat yapmış, «Mekteb-i Kuzılt»ı te'sis etmiş, «Emval-i eytam» ni
zamnamesini tedvin edip Eytam müdürlüğünü kurmuş ve «Silk-i KazA» denilen 
Kadılık == Hakimlik mesle~inde imtihan usulünü koymuştur). 

ABDüLMEC1D VE ABDüL'AZ!Z DEV1RLER1 : 

146) Seyyid Mehmet Sa'düddin Efendi - Tayini: 1858 ~ 1275· 
senesi 27 Kanunuevvel == 21 Cumada-l-ula Pazartesi gunu; azli : 
1863 = 1280 senesi 23 Teşrinisani =ll Cumada-l-abire Pazartesi günü; 
nıeşihat müddeti : 4 sene, 10 ay, 27 gün. 

(Meclis-i-Vala azaJı~ından Şeyh-ül-islam olan Mehmet Sa'düd'din Efendi müder-· 
ris Abdülhamid Efendi'nin oğludur : Şeyh-ül-tslamlar cedvelinin 24 numaralı fık

rasında gördüğümüz «Tac-üt-Tevarih» müelJi.fi Hoca-Sa'düddin Efendi'nin nesiine 
mensub olduğu rivayet edilir. - tlmi, fazlı ve doğruluğu kadar tok sözlülüğü ile 
de maruftur : işte bundan dolayı Bab-ı-Ali'de hoşa gitmemiş ve nihay~t Büyük-· 
Fuad Paşa'nın te'siriyle azledilmiştir). 

ABD-üL-AZ!Z DEVR! : 

147) Atıf-zade ömer Hüsamüddiır Efendi - Tayini : 1863 = 1280 
senesi 23 Teşrinisani = ll Cumada-1-ahire Pazartesi g.ünü; azii : 1866 == 
1283 senesi 9 Ağustos = 27 Rebi'ül-evvel Perşenbe günü; meşihat nuıd
deti : 2 sene, 8 ay, 16 gün. 

(Meclis-i-Maarif riyasetiyle Kazaskerliklerde bulunduktan sonra Şeyh-ül-!slı:lm 

olan Hüsamüddin Efendi·, . üçüncü Selim devri ulamasından ~mal Efendi'nin oğlu
dur : Kütüphanesiyle meşhur Defterdar .Atıf Efendi'nin oğlu Re1s-ül-Küttab Meh
met Celal Efendi'nin torunlarından olduğu için «Atıf-zade» lakabiyle şöhret 

bulmustur. - 11Hasb-el-icabıı azlolunduğundan bahsedilir: Azlinden sonra «Me-, 
calis-i .Aliye ye me'mur», yani n ezaretsiz nazır olmuştur). 
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148) Hacı Mehmet Refik Efendi -Tayini: 1866 = 1283 senesi 
9 Ağustos = 27 Rebi'ill-evvel Perşenbe günü; azli : 1868 = 1285 senesi 
30 Nisan= 7 Muharrem Perşenbe günü; meşiha.t müddeti: 1 sene, 8 ay, 
22 gün. 

(Meclis-i tntihab-ı Hükkam rioyasetine ilaveten haiz olduğu Meclis-i-Vala azalığın

dan Şeyh-ül-tslam olan Hacı Refik Efendi Boşnaktır ve Bosna'r~aı Çelebi-pa
zarı kasabasından Hacı-Abdullah oğlu Ali Efendi'nin oğludur. - Ahlakını~ te-, 
mizliğinden ve çok muktedir bir fakili olduğundan bahsedilir. - Azii :izeril:: bu 
da selefi gibi «Mecalis-i Aliyeye me'murıı olmuştur). 

149) Cami'-ür-Riya.seteyn Akşehirli Hasan Fehnıi Efendi- Tayini: 
1868 == 1285 senesi 30 Nisan= 7 Muharrem Perşenbe gün.ü; azli: 1871=~ 
1288 senesi 17 Eylül= 2 RecebPazar günü; meşihat müddeti: 3 seııe, 4 ay, 
17 gün; «İlk meşihati». 

(Rumeli-Kazaskerliğindt:.n Şeyh-ül-!slam olan Hasan Fehmi Efendi Tigınlı Osman 
Efendi isminde bit· zatin oğludur : «Cami'-ür-Riyaseteyn» ünvanı Sultan 
Aziz'in cülüsunda hocalığına tayin edilerek «Muallim-i-Sultani» likle Meşihati 

sonradan cem'etmiş olmasmdandır : Yukarıda 24 nurnaraya bakınız. - Azii
nin sebebi, kendisine müzahir olan AU Paşa'nın o tarihten on gün evvel vefat 
etmiş ve Gürcü Mahmud Nedim Paşa'nın da saclarete geçmiş olmasıdır: Bu me
sele için a~.ağ·ıki fıkraya ve Hasan Fehmi· Efendi'nin ikinci meşihati için de aşağı
da 153 nurnaraya bakınız). 

l5'.•) Aluned Muhtar-ThroUa Bey Efendi - Tayini : 1871 = 1288 
senesi 17 Eylül = 2. Receb Pazar günü; azli : 1872 = 1289 senesi 5 Teş
dnisaııi = 4 Rur.azaıı Sı.th g;tin:i; meşilıat ıniiddeti : 1 sene, 1 ay, 18 gün; 
<tİlk meşihati». 

(Mec·'is-i 'l'edkikat-ı Şer'iyye fr·7.alığından müsta'fi bulunduğu sırada Rus taraf
dl:lrı Sadr-ı-a'zam GLrcü Mahmud Nediı-.ı paşa'nın iltizam.iyle birdenbire Şeyh-ül

tslam oluver:en Ahm,:;d Muhtar-Molla Bey Efendi «Vezir-i-a'~!amlar>> ecdvelinin 180 
ve 184 rmmaralan::1da gördüğümüz köleUkten yetişme Gürcü Sadr-ı-a'zam Koca
Yusuf Paşa'nın ton.::nu Ye ulemadan Mahmud Bey'in oğludur : Mahmud Nedim'in 
bunu me;>.ihate yi.nrsellmesi kölelik ve gürcülük gayretindendir. - Molla Bey'in 
{(Hoş-sohı.?eb bir La~ o:<h:' :~ndan bahsedilir. - uBey Efendin ünvanı için yukarda 
107 nurnaraya bakın;z. -- Mehmud Nedim'in azli üzerine Molla Bey mevkıini· an
cak üç ay dört giin mulı'·faza edebilmiştir. - 1ki•:c1 meşihati için aşağıda 156 nu
maraya bakınız). 

151) Turşncu-zade Hacı Ahnıed Mulıtar Efendi - Tayini : 1872 = 
1289 senesi 6 Teşrinisani = 5 Ramazan Çarşanba günü; azli: 1874 = 1291 
senesi ll Ilaziran = 25 Rebi'ül-ahi:r Perşen he günü; ın eşihat müddeti : 
l sene, 7 ay, 5 giin. 

(Dar-ı Şüray~ı Askeri müftiliğ·inden Şeyh-ül-islam olan Ahmed Muhtar Efiendi'ye 
· «Turşucu-zade» de:c::mesinin sebebi, babası İbrahim Ağa'nın Turşucular-Kethu

dası{Kahyası olması~la izah edHir : Bununla beraber İbrahim Ağa'nın Ayasofya'da 
turşuculuk etmiş olduğu hakkında d'a bir rivayet vardır; bu rivayetlerin ikisi de 
doğru olabilir. Aslen Safranbolulu olan Ahmed Muhtar Efendi'nin · dedesi Hacı

Mehmed Efendi ve onun babası da Safranbolulu-Bahaüddin Efendi'dir. - Henüz 
Kazaskerliğe yükselmemiş olduğu halde büyük zekasiyle ilmi: kıymetinden dolayı 
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Istanbul payesinden birdenbire Şeyh-ül-lsHtm olması ulema arasında dedikoduya 
sebeb olmuşsa da vekarı, iktidarı ve doğruluğuyla az zamanda herkesin hürme
tini kazanmıştır. - Gözden düşmesine sebeb, Valide-Sultan'ın bir dava müna
sebetiyle gönderdiği Kahveci-başısını koğ·muş olmasıdır! Nihayet bir gün 
«Debdebeli kayığına binmeyip» idare-i-Mahsusa vapurlarından biriyle Kadı-

köyü'ne geçmesi hafiflik sayılıp vesile ittihaz edilerek aziedilmiştir). 

152) İnıi.m~ı-Sult&ni Hafız-Hasan HayruHalı Efendi - Tayini: 
1874 = 1291 senesi ll Haziran = 25 Rebi'ül-ahlr Perşenbe günü; azli: 
1874 = 1291 senesi 19 Temmuz= 4 Cumada-l-abire Pazar günü; meşihat 
mUddeti : 1 ay, 8 gün; «İlk m.eşihati». 

(Sultan Aziz'in İmam-ı-EvvelHğinden Şeyh-ül-!slam olan Hasan Hayrullah Efen
di, Kasımpaşalı-Osınan Efendi isminde birinin tarunu ve Tersane yoklamacıla~ 

rından Hamdullah Efendi isminde birinin de oğludur. Abdurrahman Şeref'in tabi
riyle ({Tahsili basit, falmt Tecvid ve vücüh-i Kıraat'de üstad-ı ferid» olmak itiba., 
riyle sesinin güzelliğinden başka hiç bir meziyyeti olmıyan bu lmf yobazın saraya 
intisabı, Sultan Mecid devrinde bir ses iıntihanı geçirmek suretiyle tmam-ı-Sani
liğe tayininden itibaren başlamıştır. İlmiyye mesleğinde Ruıneli-Kazaskerliği 

payesine kadar yükselmesi Sultan Aziz devrind'edir : Sarayda padişahı eğlendir

mek için_ yaptığı mukallitliklerle ınaskaralıklardan dolayı her kesin gözünden düş
müş ve tezviratından dolayı da «Müfsid imamıı laka.biyle şöhret bulmuştur. Buna 
rağmen nasıl olup da Sultan Aziz'den o kadar rütbeler ve ihsanlar çekebiimiş ol
·duğuna hayret etmemek kabil değildir. Maskaralıkla müfsitlik gibi nankörlükte 
de «Üstad-ı fertd» olduğu için, 154 nurnarada göreceğimiz ikinci meşihatinde hal'in 
<<Erkan-ı .erbea» denilen ele-başıları arasına bile katılarak velinimetine ihanet et
mekte kusur etmemiştir! Bu denaeti irtikabına sebeb olarak ilk meşthatinden bir 
ay sekiz günde aziedilmiş olmasından dolayı padişaha karşı hasıl olan kin ve ga
razından bahsedilir. Zaten meşihatine sebeb de hal'in en büyük aktörü olan Hü
seyn Avni Paşa'nın musırrane tavsiyesidir. Bu münasebetle Sultan Aziz'in: 

Bizim imaını Şeyh-ül-!slam yaptım, biraz da vükela kalırını çek~ün! 

'dediğind'en bile bahsedilir. - Azli üzerine gönlünü almak istiyen padişah kendi
sine 2500 altın ihsan etmiştir! 1876 - 1293 vukuatınm ıc30 Mayıs» fıkrasına 

,da bakınız) . 

153) Cami-ür-Riyaseteyn AkşehirU Hasan Fehmi Efendi- Tayini: 
1874 == 1291 senesi 19 Te~mmuz = 4 Cumada-1-iUıire Pazar güıiü; azli : 
1876 == 1293 senesi ll Mayıs = 16 Rebi'ül-ahir Perşenbe günü; meşihat 

müd d eti : ı sene, 9 ay, 23 gün; «İkinci meşihati». 

(tık ıneşi:hati için yukarda 149 n umaraya bakınız. - Hasan Fehmi Efendi'nin bu 
ikinci meşihatinin son 8 ay, 16 günü Gürcü Mahmud Nedim'in ikinei sadtıretine 

tesadüf etmiştir : Mahmud Nedim Paşa aleyhine Midhat Paşa'nın softalara para 
dağıtarak tertib ettiği <<Talebe-i-ulfım nümayişi>>ni yatıştıramamış olması 

Efendi'nin de Paşa ile beraber azline sebeb olmuştur; o meşhur nüınayiş için 
1876::::::1293 vukuatının «10 Mayıs)) fıkrasına bakınız. Hasan Fehmi Efendi'nin 
iki meşihat müddetinin mecmftu 5 sene, 2 ay, 10 gün tutmaktadır). 
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ABD-tJL-AZtZ, BEŞiNCi MURAD 'lte !KtNC! ABDtJLHAM!D DEVlRLERt: 

154) lmam-ı-Sultani Hafız-Hasan Hayrullah Efendi - Tayini: 
1876 = 1293 senesi 12 Mayıs:::: 17 Rebi'ül-ahir Ouma günü; azll: 
1877 = 1294 senesi 26 T.emmuz = 15 Reoob Perşenbe günü; meşihat 
müddeti : 1 sene, 2 ay, 15 gün; «İkinci meşihatb. 

(İlk meşihati için yukarda ı52 nurnaraya bakınız. - Sultan Aziz'i tahtından in-
' diren ve ((Erka.n-ı erbea» yahut «Erkan-ı müttefika» denilen dört devlet-adamının 

biri de işte bu değersiz Şeyh-ül-tslamdır : Fetva yazacaı{ kadar bile iktidarı ol
madığı için, velinimetinin hal'i fetvasını bir rivayete göre Meclis-i-Maarif aza
sınaan Bağdadlı Fasih Efendi'ye ve daha kuvvetli bir rivayete göre de Fetva
emini Kara-Halil Efendi'ye yazdırmıştır! Beşinci Murad'ın hal'ine fetva veren 
de budur: Netice itibariyle iki padişahın hal'ine ait şer'i vesikaları işte- bu ca.
hil yobaz imzalamış demektir! - Azlinden sonra Sultan Hamid kendisini ilkönce 
Şeyb.-ül-Haremlikle Medine'ye göndermiş ve ondan sonra da Tt!if'de «lkamete 
me'mur» etmiştir. - tki meşihat müddetinin mecmüu ı sene, 3 ay, ı3 gün tut
maktadır). 

tKtNCt ABDüLHAMtD DEVRt : 

155) Hacı Kara-Halil Efıendi - Tayini: 1877 = 1294 senesi Jfi 
Temmuz = 15 Receb Per§enbe günü; azli : 1878 = 1295 senesi 18 Ni
san = 15 Rebi'ül-ahir Perşenbe günü; me§ihat müddeti: 8 ayı, 23 gün. 

(Fetva-eminliğine ilaveten haiz olduğu Meclis-i-A'yan, Meclis-i tntihttb-ı HükkAm 
ve Mecelle-Cem'iyyeti t:\zalıkları uhdesindeyken Şeyh-ül-tslam olan Kara-Halif 
Efendi eskiden Amasya sanca~na ve şimdi Çorum vilayetine tabi' olan Mecidözü 
kazft.sında:R. Mustafa Efendi'nin o~ludur. Çok kuvvetU bir fakih olduğundan bah
sedilir. Sultan Azi.z'in hal'ine ait fetvAnın tesvidi buna izafe edilir : Sultan Ha
mid'in kendisine pek i'timad edememesinde her halde bu vaziyetin büyük bir te'siri 
olmalıd':tr). 

156) Ahmed Muhtar-Molla Bey Efendi- Tayini: 1878 = 1295 se
nesi 18 Nisan= 15 Rebi'nl-abir Perşenbe günü; azli: 1878::::: 1295 senesi 
4 Kanunuevvel = 9 Zülhicce Çarşanba günü; meşihat müddeti: 7 ay, 
16 gün; «İkinci me§ihati». 

{tlk meşthati için yukarda 150 nurnaraya bakınız: tki meşihat müdietinin mec
mftu ı sene, 9 ay, 4 gün tutmaktadır). 

157) Uryani-zade Ahmed Es'ad Efendi- Tayini: 1878 = 1295 se· 
nesi 4 Kanunuevvel = 9 Zülhicce Çarşa.n ba günü; ölümü : 1889 =, 1306. 
senesi 17 Kanunusani = 15 Cumada-l-ula Perşen be g.ünii; meşihat müd ... 
deti : 10 sene, 1 ay, 14 gün. 

(MuhteUf tlmiyye makamlarında bulunduktan S0nra A'yan aztıh~ından Şeyh·ül;. 

!slam olan Ahmed Es'ad Efendi ulemadan Mehmet Said Efendi'nin oğlu ve Fet
va-eminlerinden Kilisli Mehmet Raşid Efendi'nin torunudur. - Zeki, muktedir ve' 
doğru adam: olmakla mtlruftur). 
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158) Bodrumlu Hacı Ömer Lfttfi Efendi - Tayini: 1889 = 1306 
senesi 18 Kanunusanİ = 16 Cu.ın.fi.da-1-ftla Ouına günü; azil: 1891 = 
1309 senesi 3/4 Eylül = 28/29 Muharrem Perşenbe/Cuma gecesi; meşi
lıat müddeti : 2 sene, 7 ay, 17 gün. 

(Anadolu-Kazaskerliği pAyesine kadar yükseldikten sonra Şeyh-ül-!slam olan 
ömer Lütfi Efendi Bodrumlu Hacı-ömer Efendirnin tarunu ve Hacı-Mehıned Efen
di'nin oğludur. Bir aralık Sultan Aziz'in büyük oğlu Yusuf tzzüddin Efendi'nin 
muallimliğinde bu1unınuştur. Aziinde halefi olan Mektupçusu Cemalüddin Efen
di'nin tesiri old'uğ·undan bahsedilir). 

159) Yusuf-zfıd,e/Halid Efendi-zade Mehınet Cemalüddhı Efendi -
Tayini : 1891 = 1309 senesi 4 Eylül = 29 Muharı-em Cuma günü; isti'
fası: 1908 = 1326 senesi 4 Ağustos = 6 Receb Salı günü; meşihat 

müddeti : 16 s.ene, ll ay, «İlk meşihati». 

(Rumeli-Kazaskerliği payesiyle Meşthat-Mektupçuluğunda bulunduğu sırada ((Mi
zac ve meşreb-i zamaneye tamaıniyle vukuf peyda etmiş» olduğu için birdenbire 
Şeyh-ül-tslam oluveren Cemalüddin Efendi, Şeyh-Yusuf-zade Halid Efendi isınin

de bir kazaskerin oğludur; hem dedesinin, hem babasının isimleriyle künyelenir: 
Kendisi 17 seneye yaklaşan bu ilk meşihati Ahmet Cevad Paşa'nın sadaretiyle 
Said' Paşa'nın beşinci, altıncı, yedinci ve Kamil paşa'nın ikinci sadaretlerine ve 
Halil Paşa ile A vlonyalı Ferid Paşa'nın uzun süren sadaret devirlerine tesadüf et
mektedir. - ikinci meşrutiyyetin ilanı Said Paşa'nın 13 gün süren yedinci sada
retine ~üsadiftir : Meşrutiyyet devrinde Sadr-ı-a'zamla beraber bütün kabine Aza
sı da müsta'fi sayıldıkları için, Said Paşa'nın yedinci sadAretinden çekilmesi üze
rine Şeyh-ül-tslam da diger vükela ile beraber isti'fa etmiş demektt.r; işte bundan 
dolayı Cemalüddin Efendi'nin Said Paşa'yı istihlAf eden Kamil Paşa kabinesindeki 
me'muriyyeti ikinci ıneşihaU. sayılmak lazımgelir (1). - Şeyh-ül-tslamlarla Ser
askerlerin her hafta Cuma selamlığında bulunmaları adettir : Sultan Hamid'in işte 

bu Şeyh-ül-!slam Cemalüddin Efendi ile Ser-asker Rıza paşa'ya her Cuma selam
Iığı üzerine her hafta biner altın ihsan etmiş olduğunu Münevver ·kızı Ayşe-Sul
tan'dan muhtelif münasebetlerle bir kaç defa işitıniştim. - Cemalüddin Efendi'nin 
dört ıneşihati vardır : Bundan sonrakiler için aşağıda 160, 168 ve 169 numaralara 
bakınız). 

160) Yusuf-zade/HiUid Efendi-zadıe Mehmet Cemalüddin Efendi -
Tayini: 1908 __;_ 1326 senesi 5 Ağustos= 7 Rooeb Çarşanba gnnu; 
isti'fası: 1909 = 1327 senesi 13/14 Şubat = 22/23 Muharrem Cumar
tesi/Pazar gecesi; meşihat müddeti: 6 ay, 10 giin; «İkinci meşihati». 

(Kamil Paşa'nın üçüncü sactaretine tesadüf eden bu ikinci ıneşihatinden sonra 
:tttihad-ve-Terakki devrinde artık yıldızı sönmüş olan Cemalüddin Efendi bun
dan sonra ancak muhalifler devrinde iş başına gelebilmiştir : Aşağıda 168 ve 169 
numaralara bakınız). 

(1) Buradan itiba'ren Şeyh-ul-islô./nıların •mükerrer me1muriyyet sayılarında 
kabine değişiklikleri de hisab edilmiştir. 
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161) 1\lehmet Zıyaüddin Efendi - Tayini : 1909 = 1327 senesi 
14 Şubat = 23 Muharr:em Pazar günü; isti'fa..sı: 1909 = 1327 senesi 
13 Nisan= 22 Rebi'ül-evvel Salı günü; meşihat müddeti: 1 ay, 27 gün; 
{<İlk mesihatb. 

~ 

(Rumeli-kazaskerliğinden Şeyh-ül-tslam olan Zıyaüddin Efendi FetvahAne Rel:s-ül
Müsevvidini Ezineli Osman Nuri Efendi'nin oğludur. İki meş!hati vıirdır : Bu bi
rincisi Hüseyn Hilmi Paşa'nın ilk kabinesinde ve aşağıki fıkrada göreceğimiz ikin
ci meşihati de Tevfik Paşa'nın ilk sadaretindedir}. 

tK!NCt ABDüLHAMİD ve BEŞ!NC1 MEHMET DEV!RLER!: 

162) Mehmet Zıyaüddin Efendi - Tayini : 1009 = 1327 senesi 
14 Nisan = 23 Rebi'ül-e\rv.el Çarşanba günü; isti'fası: 1909 = 1321 
senesi 5 Mayıs = 14 Rebi'iil-ahir Çarşanba. günü; ınıeşihat müddeti: 
21 gün; «İkinci meşihati». 

(Sultan Hamid'in millet ve memleket için sonsuz ve ölçüsüz feHtketıere sebeb olan 
bali' fetvasını Mehmet Zıyaüd'din Efendi işte bu ikinci meşihatinde imzalamış

tır; fetva metnindeki hali' sebebleri taınamiyle yalan ve iftiradan ibarettir : 
1909 :=:: 1327 vukuatının «27 Nisanıı fıkrasına bakınız. Efendi'nin meşthatinden 

sonra A'y§.n azalığına tayini işte. bu tarihi günahının mükatatıdır. - Zıyaüddin 

Efendi'nin iki meşihat müddetinin mecmuu 2 ay, 18 gün tutmaktadır). 

BEŞ1NCt MEHMET DEVRi: 

163) Piri-zade Mehmet Sahib-Molla Bey Efendi - Tayini : 1909' = 
1327 senesi 5 Mayıs = 14 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü; istl'fası: 1909 = 
1327 senesi 28 Kinunuevvel =15 Zülhicce Salı günü; meşihat müd d eti : 
7 ay, 24 gün. 

(lstanbul'un en meşhur Ulema sülaJelerinden «Piri-zade» ailesine mensup olan 
Sahib-Molla Bey bu sülaleden yetişen üçüncü Şeyh-ül-tslamdır: Bundan evvelki
ler için yukarda 87 ve 103 numaralara bakınız. «Bey Efendb ünvanı Paşa torunu 
olmasındandır : Babası kazasker İbrahim İsmet Bey, dedesi kazasker Yahya Bey, 
dedesinin babası kazasker İbrahim Bey ve dedesinin dedesi vüzeradan Sarı-Meh

met Paşa'dır. t<Bey Efendi» ünvanı için yukarda 107 nurnaraya da bakınız.. Salih
Molla Bey, Abdülhak Hamid'in eniştesidir. Çok muktedir ve dürüst bir za.t olan 
Molla Bey, bir çok tlmiyye ve Adliyye makamlarında bulunduktan sonra A'yan 
azaJı/kından Şeyh-ül~!slam olmuş ve Hüseyn Hilmi Paşa'nın ikinci kabinesinde 
bulunmuştur). 

164) Çelebi-zade Hüseyn Hüsnü Efendi- Tayini: 1910 1327 se-
nesi 12 Kanunusini = 30 Zülhicoo Çarşanba gü.nfo.i; isti'fası : 1910 = 1328 
senesi 12 Temınuz:::: 4 Beoeb Salı günü; meşihat müddeti: 6 ay, 1 gün. 

(Mahkeme-i Evkaf-ı-Hümayun kadılığından Şeyh~ül-!slilm olan Hüseyn Hüsni 
Efendi ulemadan İbrahim Rüşdi Efendi'nin oğludur : «Çelebi-zMe» ll\kabı dede4 
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sinin babası Erzurumlu Çelebi-Mehmed Efendi'den gelir. - Hakkı paşa'nın gafil 
kabinesindeki meşihatinden ayrılmasının sebebi, yapılan bud'alalıklara . daya.na
mıyarak harekete geçmiş olmaı:ııdır: Bs.ş-MAbeynci Lütfi Simavi Bey'in h&tıratm-
da «Dahil oldu~u kabine aleyhi~ muhtelif meb'uaanla müttefikan tahrikatta: 
bulunduğundan, Saray-ı-Hüm.Ay\lna celbolunarak iati'fAya. ınecburıı edllmlş oldu
ğundan bahse.dilir). 

165) Musa Kazını Efendi - Tayini : 1910 1S28 sooesi 12 Teın-
muz = 4 Receb Sah günü; isti':fisı: 191l=1329 senesi !D Eyıtil == 5 Şevvii 
Cuma günü; meşiliat müddeti : ı sene, 2 ay, ıs gün; «İlk meşihatb>. 

(Bazı !lmiyye vazifelerinde bulunduktan sonra !ttihad-ve-Terakki'ye intisll.'bın

dan dolayı tayin edildi~i A'yan az§Jığından Şeyh-ül-!slAın olan Mftsa Kazım Efen
di, Tortumlu İbrahim ismiilde birinin oğ-ludur. Hakkı Paşa kabinesinde Hü!eyı&. 

Hüsni Efendi'nJ..n yerine Şeyh-ül-!sHi.m oluvermesi bir çok dedtkodulara yol açmış: 

ve bilhassa farmason olduğu halde Meşihat makamına getirilmesi bir 
hayli şikayetlere sebeb olmuştur! MA.beyn Baş-kAtibi Ali Fuad Bey'in hAtırAtmda 
bundan sonraki meşthatlerinden birine tAyini arzedil&ğ'i zaman Sultan Reşad'ın ,u, 
sözlerle i'tiraz etmiş oldu~undan bahsedilir : 

- Müsa. K~zım Efendi'nin evvelki meşthatinde farmason oldu~una dair saray&' 
pek eçok ka~ıtlar geldiA'inden, o olamaz! 

Fakat pAdişah bu sözüne rağmen tAyinini tasdik etmek mecburiyetinde bırakıl~ 

mıştır! Şair Eşref'in şu meşhur kıt'asında Musa Ka.zım Efendi'yi Yahudi dönmeıstı 

gibi göstermesi işte bundandır : 

Avaetiler ile hükftmetimt.a 
Banzedi devlet-t YahQ.dA'ya 
B{tb-ı.-Fet.vAyı da cıflUık edip 
Verdiler en-nlM.ye MC.A.'ya. 

Fakat padil}ahın da, efkAr-ı-umumiyyenin de muhalefetini Ja!çe sayan mtistebtt 
tttihad-ve-Terakki kornitesi bu gayr-i-makbill adamı yıllarca Meşihat makamında 

tutmaktan çekinmemiştir! - Müsa Kazım Efendi'nin dört meşihati . vardır : Bun~ 
dan sonrakiler için aşağıda 166, 173 v·e 174 numaralara. ~hınız). 

166) Musa Kazım Efendi - Tayini : . 1911 = 1329 senesi so Ey
lül == 6 Şevval Cumartesi günü; isti'fi.sı : 191ı :::ı.ı 1330 senesi 30 JI&.. 
ııuııuevvel = 9 Muharrıem Cumartesi günü; meşihat müddeti: S ay; 
«tkinci meşihatb., 

(Musa. KAzım Efendi'nin bu ikinci meşihatiı Said Paşa'nın sekizinci sadiretine mtl.
sadiftir : !lk meşthati için yukarıki fıkraya ve bundan sonraki meşihatleri içiıı 
de aşağıda 173 ve 174 numaralara bakınız). 

167) Abdurrahman N esib Efendi - Ti.yiııi : 1911 = 1880 senesi 
Sl Kanunuevvel == ıo Muharrem Pazar günü; istifA.sı: 1912 = lSSO: 
senesi 16 Temmuz= ı Şa'ban Salı günü; meşihat müddetl: 6 ay, 18-
gün. 

(Mısır kadılığından Şeyh-ül-fslAm olan Abdurrahman Nestb Efendi eski ttsküp
kadılarından Halil Feyzi Efendi'nin oğludur ve ecdadı Avlonya köylülerinden ol
mak itibariyle aslen arnavuttur. Meşihati Said Paşa'nın dokuzuncu ve sonuncu 
sadaretind'eki kabinededir). 
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168) Yusuf-zade/Halid Efendi-zade Mehmet Cemalüddin Efendi -
Tayini: 1912 = 1330 senesi 22 Temmuz:::::= 7. Şa'ban Pazartesi gun11; 
isti'fası : 1912 :::: 1330 senesi 29 Teşrinievvel = 18 Zülka' de Salı günü; 
meşihat müddeti : 3 ay, 8 gün; «Üçüncü nıeşihati». 

{Cemalüddin Efendi'nin bundan evvelki meşthatıer~ için yukarda 159 ve 160 nu
maralara ve bundan sonraki son meşthati için de aşağıki fıkraya bakınız. Bu se
terki meşthati Gazi Ahmed Muhtar Paşa kabinesindedir). 

169) Yusuf-zade/HiUid Efendi-zade l\fıehmet Cemalüddin Efendi' 
Tayini: 1912 = 1330 senesi 29 Teşrinievvel = 18 Zülka'de Salı günü; 
İttihatçılarm Bab-ı-Ali baskınında kabine ile beraber ıskatı : 1913 = 
1331 senesi 23 Kanunusanİ:::: 14 Safe.r Perşenbe günü; meşihat müddeti: 
2 ay, 25 gün; «Dördüncü: m·eşihati». 

(Cemalüddin Efendi'nin bu son meşihati Kamil Paşa'nın dördüncü ve sonuncu 
sactaretine müsadiftir. Bundan evvelki meşihatleri için yukarda 159, 160 ve 168 
numaralara bakınız : Dört meşihat müddetinin mecmüu 17 sene, 11 ıay, 13 gün 
tutmaktadır. Siyasi ve resmi hayatı Bab-ı-Ali baskımyla nihayet bulduktan sonra 
!ttihad-Terakki komitesinin ihtariyle memlel{et hadcine çıkıp Mısır'a gitmiş, ora
da vefat etmiş v·e cenazesi Istanbul'a getirilip Fatih'deki aile mezarlığına defne
dilmiştir). 

170) Mehmet Es'ad Efendi- Tayini : 1913 = 1331 senesi 24 Ka
nunusani = 15 Sa.fer Cuma günü; Mahmud Şevket Paşa'nın katli üzerine 
kabine ile beraber vazifesinin nihayet bulması: 1913 = 1331 senesi 
ll Haziran = 6 Receb Çarşanba günü; meşihat ı11üd·deti: 4 ay, 18 gün; 
«Uk meşihati». 

(Fetva-Eminliğinden Şeyh-ül-tslam olan Mehmed Es'ad Efendi, Huzur-ı-Hüma

yun Ders-i-Şerifi mukarrirlerinı:'len Alııskalı Nu'man Efendi'nin oğludur. Bu bi
rinci meşihati Mahmud' Şevket Paşa kabinesindedir : ikincisi için aşağı.ki fıkraya 

bakınız). 

171) Mehmet Es'ad Efendi- Tayini: 1913 ~ 1331 senesi 12 Hazi
ran= 7 Beceb Perşenbe günü; isti'fası: 1914:::: 1332 senesi 15 Mart = 
17 Rebi'ül-ahir Pazar günü; meşihat müddeti: 9 ay, 3 gün; «İldnci ıtıe
sihath> . .. 
(Es'ad Efendi'nin bu ikinci meşihati Said Halim Paşa kabinesindedir: Fakat ka-, 
bineden evvel şahsen isti-'fa etmiştir. !ki meşihatinin mecmüu 1 sene, 1 ay, 21 gün. 
tutmaktadır). 

172) Ürgfibi/tfrgüplü Mustafa Hayri Efendi - Tayini: 1914=1332 
senesi 16 Mart = 18 Rebi'ül-abir Paza:rtesi günü; isti'fası: : 1916 = 1334 
senesi 6 Mayııs = 3 Rooeb Cumartesi günü; ıneşihat müddeti : 2 sene, 1 
ay, 21 giiu. 

(Nezaret uhdesinde kalmak uzere Evkaf nazırlığından Şeyh-ül~islam olan Hayri 
Efendi, Trablusugarp viHiyeti Evkaf müdürlerinden ürgüplü · Abdullah Avni 
Efendi'nin oğludur. Meş1hatinden evvel Adiiye ve Evkaf nezaretlerinde bulun
duğu zaman sivil elbise giydiğ;i ve «Hayri Bey» denil\~iği halde. Şeyh~ül-1slam 

F.: 11 
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olunca tlmiyye kıyafetine girmiş ve «Hayri Efendi» diye anılmıya başlamıştır. -
Ahlakının temizliği ve çalışkanlığıyla marüf olan Hayri Efendi bilhassa Evkaf 
sahasındaki eserleriyle tanınmıştır : Vakıf hanları onun zamanırld'a yapılmış mu
azzam btnalardır. Bununla beraber, fukaraya yemek dağıtan imarethaneleri kal
dırıp vakıf hanları te'sis ederek ınuhtacine yemek ye"rine para tevzi edileceğin
den bahsettiği haldeı, hanların varidatı o gibi yardımıara tahsis edilmemiş ol
duğ·u için tenkide uğramıştır. Hayri Efendi'nin meşihati Said Haliiı1 Paşa 

kabinesindedir; Mabeyn Baş-katibi Ali Fuat.::l' Bey isti'fasınm sebebini bizzat ken
disinden dinliyerek hatıratina şöyle geçinniştir : 

- Gelçen gün Enver paşa'nın yalısının arkasındaki köşkte vermiş olduğu zıya

fette siz de hazırdınız: Gördünüz; o masraflar, o ihtişamlar neyle oluyor? Ben 
artık onlarla birlikte bulunamam! 

Harb-i-umumide millet ve ordu açlıktan kırılırken işte böyle bir tantana ve deh;. 
debe içinde safa süren ittihad-ve-Terakki kadamanlannın miras-yedilikleri ni
ha.yet kendi Şeyh-ül-İslamlarını bile çileden isti'faya mecbur etmiş ve 
ondan sonra Hayri Efendi bir daha m eşihat kabul etmemiştir). 

173) l\lftsa Kazım Efendi - Tayini : 1916 = 1334 senesi 8 1\la~ 
yıs = 5 Receb Pazartesi giinü; isti'fası·: 1917 = 1335 senesi 3 Şubat= 10 
Rebi'ül-ahiı· Cumartesi giinü; meşihat miiddeti : 8 ay, 26 gün;' «Üçüncü 
meşihati»., 

(Musa Kazım Efendi'nin bu sefer1ü· meşihati Said Halim Paşa kabinesinin son 
zamanlarındadır : Bundan evvelki meşl:hatleri için yukarda 165 ve 166 numaralara 
sonraki son meş1hati için de aşağıki fıkra ya bakınız). 

BEŞiNCi MEHMET REŞAD ve ALTINCI MEHMET VAH!DüDD!N DEV!RLERİ :· 

174) Mfisa Kazım Efendi - Tayini: 1917 = 1335 senesi 4 Şu
bat = ll Rehi'ül-ahiı" Pazaı- günü; isti'fası : 1918 :::: 1337 senesi 8 Teşri
nievvel = 2 Muharrem ~alı günü; meşihat nıüddeti: 1 sene, 8 ay, 2 gün; 
«Dördüncü meşihati». 

(Iv!usil Kazım· Efendi'nin ;Sa\d Halim Paşa kabinesinden sonra Tal'at . Paşa ka~ . 
birı.esinde de mevkiini muhafaza edebilmesi, Hayri Efendi'nin meşihat teklifini · 
reddetmiş olmasml;iandır. - tsti'fa tarihi için «Vezlr-i-a'zamlar» cedvelinde , 281. 
numara izahatının sonuna ve bundan evvelki meşihatıeri için de yukarda 165, 
166 ve 173 n·umaralara bakınız. Musa Kazım Efendi'nin dört mes!hat müdde.,. 

, , .. 

ti~in mecm(ıu 5 sene, ı ay, 4 gün tutmaktadır). 

ALTINCI MEHMET VAHiDttDDtN DEVRi: 

175) Dağıstanlı Ömer Hulfisi Efendi - Tayini: 1918 = 1337 senesi 
14 Teşrinievvel = 8 ~harrem Pazartesi günü; isti'fası: 1918 = 1~37 

senesi 8 Teşrinisani = 3 Safer Cuma günü; meşihat müddeti: 25 gün. 

(Kazasker payesiyle bulunduğu Mahkeme-i-Temyiz Şer'iyye Dairesi reisliğinden 

Şeyh-ül-!slam olan ömer Hulüsi Efendi'nin pek az süren meşihati !zzet Paşa ka-, 
binesindedir). 
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176) Hayda.ri-zade İbrahiın Efendi - Tayini: 1918 =, 1337 senesi 
11 Teşrlnisani = 6 Safer Pazartesi günü; isti,fası: 1919 = 1337 senesi 
12 Kanunusanİ 9 Rebi'iil-ahir Pazar günü; meşihat müddeti: 2 ay, 
1 gün; «İll\: meşihati». 

(Tevfik Paşa'nın ikinci sadiretinde Dar-ül-Hikrnet-il-islami:yye azaJığından bir
denbire Meşihat makamına yükseltiliveren Haydarı-zade İbrahim Efendi Bağdad'm 
bir ulema ailesine n;.ensuptur. Dört meşihati vardır : Bundan sonrakiler 
da 177, 181 ve 182 numaralara balnmz). ' 

177) Haydari-zade İbrahinı Efendi - Tayini : 1919 =· 1337 senesi 
13 Kanunusani = 10 Rebi~iU-ahir Pa.za:rtesi günü; isti'fası : 1919 =: 1337 
senesi 3 1\ılart = 30 Cunmda-1-ula Pazartesi günü; :meşihat miiddeti: 
1 ay~ 21 gün; «İkinci ıneşihati». 

( Haydari-zade'nin bundı:m ev7elki meş1hati için yu karıki fıkraya ve bu.nElan son
rakiler de 181 ve 182 manaralara bakınız. Bu seferki meş'ihati 

Tevfik Paşa'nın üçüncü kabinesindec1ir). 

178) Musta.fa Sabri Efendi - Tayini : 1919 ~ 1337 senesi 4 Mart = 
1 Cumada-1-iUıire Salı gÜ'nü; isti'fası : 1919 = 1337 senesi 15/16 l\lay!ıs= 
14/15 Şa/lıan Perşenbe/Cuma gecesi;. meşihat müddeti: 2 ay, 13 gün; 
«İU{ ıneşi:hati». 

(İkinci meşrutiyyetin bidayetinpe Tokad meb'Usu sıfatiyle Mecliste ittihad-ve
Terakki komitesine karşı şiddetli muhalefetiyle meşhur olan Hoca-Sabri Efen
dijMustafa Sabri Efendi daha sonra yıllarca menküp yaşamış ve nihayet komi
tenin sukutu üzerine yeniden faaliyete başlıyan Hürriyet-ve-t'tilaf fırkasının en 
mühim erkanından olduğu için, Dar-ül-Hikmet-il-islamiyye azalığından Şeyh-ül

İslam olarak Damad-Ferid'in ilk kabinesine girmiştir. Dört meşihati vardır : 
Bundan sonrakiler için aşağıda 179; 180 ve 184 numarala:ra bakınız). 

179) Mustafa Sabri Efendi - Tayini : 1919 :; 1337 senesi ··19 Ma,.;.
yıs = 18 Şa,ban Pazartesi günü; isti'fası: 1919 = 1337 setiesi 20 Tem .. 
muz = 21 Şevval Pazar günü; meşihat müddeti : 2 ay, 2 gün; «İkinci me
sihati». s 

(Sabri Efendi'nin bu meşihati Damad~Fetid"in ikinci kabinesindedir : Uk meşi

haU için yukarıki fıkraya ve bundan sonrakiler için de aşağ'ıda 180 ve 184 ·nu"' 
maralara bakınız) . 

180) Mustafa Sabri Efendi- Tayini: 1919 = 1337 senesi ~~1 Tem
ınuz = 22 Şevvftl Pazartesi günü; isti'fası: 1919 =· 1338 senesi 30 Ey
lül/1 Teşrinievvel = 5/6 Muharrıem Salı/Ça:rşanba gecesi; meşihat müd
deti : 2 ay, ll gün; «Uçünc:i.i meşihati». 

(Hoca-Sabri Efendi'nin bu meş1hati de Damad-Ferid'in üçüncü kabinesindediı:: 
Bundan evvelkiler iç.~n yukarda 178 ve 179 numaralara ve son meşihati için de 

184: nurnaraya bakınız). 
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181) Haydari·zade İbrahim Efendi- Tayini: 1919 = 1338 senesi 
2 Teşrinievvel = 7 Muharrenı Perşen be günü; isti'fası: 1920 = 1338 se
nesi 3 Mart = 12 Cumada-1-ahire Çarşanba günü; ıneşihat ıniiddeti: 5 
ay, 3 gün; «Üçüncü meşihati». 

(Haydari-zade'nin bu üçüncü meşihati Ali Rıza Paşa kabinesiı:fd'edir : Bundan ev
velkiler için yukarda 176 ve 177 numaralara ve bundan sonraki son m eşibati için 
de aşağıki fıkra ya bakınız). 

182) Haydari-zade İbrahim Efendi - Tayini : 1920 = 1338 senesi 
8 Mart = 17 Cumada-1-ahlre Pazartesi giinü; isti'fası: 1920 = 1338 se
liesi 2 Nisan = 13 Receb Cuma günü; ıneşihat mnddeti: 25 gün; «Dör
düncü meşihati». 

{Haydari-zade İbrahim Efendi'nin bir ay bile sünniyen bu son meşihati Salih 
Paşa kabinesindedir : Bundan evvelkiler için yukarda 176, 177 ve 181 numarala
ra bakınız. Dört meşihat müddetinin mecmüu 9 ay, 20 gün tutmaktadır). 

183) Dürri~zade Abdullah Bey Efendi - Tayini: 1920 = 1338 se
nesi 5 Nisan.~ 16 Receb Pazartesi günü; isti'fası: 1920 = 1338 senesi 
30 Temmuz = 14 Zülka'de Cuma günü; nıeşihat müddeti : 3 ay, 25 gün. 

(Damad-Ferid'in dördüncü kabinesinde Şeyh-ül-İslam olan sabık Anadolu-kazas
keri Dürri-zade Abdullah Bey Efendi Istanbul'un eski ve maruf bir ulema sülaJe
sine mensuptur : 18 inci asırdanberi bu aileden yetişen Şeyh-ül-tslaınlar için yu
karda 85, 95, 112, 115 ve 132 numaralara ve «Bey Efendb> ünvanı için de 107 nu
mara He aşağıdaki izahat paragrafına bakınız. Damad-Ferid'in Kuvay-ı-milliyye 
aleyhine neşrettiğ·i fetvaları işte bu Abdullah Bey Efendi imzalamıştır). 

184) Mustafa Sabri Efendi - Tayini : 1920 = 1338 senesi 31 Tem
muz = 15 Zülka'de Cumartesi güııü; isti'fası : 1920 = 1339 senesi 25 
Eylül ll Muharrem Cumartesi günü; meşihat müddeti : 1 ay, 25 
gün; «Dördüncü meşihati». 

(Hqca-Sabri Efendi'nin bu son meşihati Dama;d'-Ferid'in beşinci ve sonuncu kabi
nesindedir : Fakat kendisi kabine ile beraber değil, şahsen isti'fa etmiştir. - Bun
dan evvelki üç meşihati için yukarda 178, 179 ve 180 numaralara bakınız. Dört me
sihat müddetinin mecmüu 8 ay, 21 gün tutmaktadır). . . 

185) Medeni Mehmet Nuri Efendi -Tayini: 1920 = 1339 senesi 
26 Eylül = 12 Muharr,eın Pazar günü; isti'fası : 1922 == 1341 senesi 4 
Teşrinisani 14 Rebi'ül-evvel Cumartesi gün~i; meşihat müddeti: 2 se
ne, 1 ay, 8 gün; «Osmanlı devletinin ve Meşlhat tarihinin sonu». 

(Rumeli-Kazaskeriiğinden Şeyh-ül-İslam olan Mehn:ıet Nuri Efendi Müneccim.
başı Osman Kamil Efendi'nin oğludur : Meşihati Damad-Ferid'in beşinci ve Tev
fik" Paşa'nın döı~d'üncü ve sonuncu kabinelerindedir. - Osmanlı tarihinde ilk Şeyh
ül-İslaxn cedvelinin başmda gördüğürnüz Molla-Şemsüddin-i Fenarı ve son 
islam da işte bu Medeni Mehmet Nuri Efendi' dir). 
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«ilk Osmanlı Şeyh-ül-islamı sayılan Molla Şemsüddin-i 

Fenari'nin 828 = 1424 - 1425 tarihine tesadüf eden tayinin
den son Şeyh-ül-!slam Medeni Mehmet Nuri Efendi'nin 
1341 = 1922 tarihlerinde son Osmanlı kabinesiyle bera
ber isti'fasına kadar Meşihat müessesesinin Miladi tak
vim hisabiyle 498 senelik bir tarihi vardır. Beş asra yak
lasan bu uzun tarih esmisında Mesihat makamında 185 te-' . 
beddül · olmuştur : Fakat bir çok Şeyh-ül-isHirfılar bir kaç 
defa meşihatte bulunmuş oldukları için eşhas adedi 131 den 
ibarettir; yani mükerrer me'muriyyetlerin sayısı 54 de
mektir. 
Devletin şevket ve azamet devrindeki Şeyh-ül-1slamlar 

«Kayd-i hayat)) ile tayin edildikleri ve ((La-yen'azilz'> ol
dukları için, ilk on dokuz Şeyh-ül-islamdan isti'fa edenler 
müstesna · olmak şartiyle hepsi iş başında ölmüştür : 
Yalnız Şeyh-ül-islamlar cedvelinin 12 numarasında gördüğü
müz Kanuni devri Şeyh-ül-islamıarından Çivi-zade Muh
yiddin Şeyh-Mehme.d' Efendi taassuba kapılıp umumiyyet
le Tasavvufa ve bilhassa Muhyiddin-i Arabi ile Mevlana 
Celalüddin-i Rumi gibi en büyük mutasavvıflara karşı 

cephe alıp dil uzatarak vazife ve sah1hiyyet hudutlarını 

tecavuz etmiş olduğ·u ıçın, me'muriyyetini terketmek 
mecburiyetinde bırakılmıştır : O devirde bu vak'a, misli 
görülmemiş bir azil mahiyyetindedir. ilk isti'fa eden Şeyh
m-tslam da 13 nurnarada görd'Uğ·ümüz Hamidi Abdülkadir
Çelebi Efendi'dir. 
Şeyh-ül-1'slamların la-yen'azilliği Osmanlı inhitatına baş

langıç sayılan Şeyh-ül-islamlar cedvelinin 20 numarasında 
gördüğümüz Müeyyed-zade Abdülkadir Şeyhi Efendi azle
dilmiştir. Ayni bir zatin mükerrer ıne'muriyyetleri işte bu
nun üzerine başlamış ve mesela ilk defa olarak 21 ve 23 
numaralarda gördüğümüz Bostan-zade Mehmed Efendi iki 
defa meşihatte bulunmuştur. 
Sadr-ı-a'zamlara varıncaya kadar devletin en mühim er
kanına her türlü ceza verildiği ve· hatta bir çoğu idam edil
diğ·i halde, d'inin mümessili sayılan Ulema umumiyyetle 
idam cezasından istisna ediln:ıiştir; fakat buna rağ·men Os
manlı tarihinde idam edilmiş üç Şeyh-ül-İslan:ı vardır ve 
bunlar da 37 nı..mıarada gördüğümüz Ahi-zade Şehid-Hüseyn 
Efendi, 49 nuınarada gördüğümüz Hoca-za.d'e Şehid-Mes'ud 

Efendi ve 66 numarada gördüğümüz Seyyid-Hacı-Feyzullah 
Efendi'dir : Bunlara «Şehid>> lakabımn verilmesi, İhniyye 

masuniyyetinin İnhitat devrinde ihHUi.ne karşı mesleğ·in 

protesto tezahürleri mahiyyetindedir. 
Şeyh-ül-islamlar uınumiyyetle «Efendi» ünvaniyle anıldık

ları halde, içlerinde ı<Bey Efendi» ünvaniyle anılan beş kişi 

de vardır : Birincisi 107 ve 113 numaralarda gördüğümüz 
!vaz-zade İbrahim Bey Efendi, ikincisi 144 numarada gör
düğümüz İsmet-Bey-zade Seyyid Hacı-Arif Hikmet Bey 
Efendi, ü-çüncüsü 150 numarada gördüğümüz Ahmed Muh
tar-Molla Bey Efendi, dördüncüsü 163 nurnarada gördüğü
müz P!ri-zade Mehmet Sahib-Molla Bey Efendi ve beşincisi 
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de 183 numarada bahsi geçen Dürd-zade Abdullah Bey 
Efendi'dir; bütün bunlarda «Efendi» kelimesinin başına 

«Bey» ünvanının ilavesi, bu Şeyh~ül-tslamların birer 
oğlu yahut torunu olmalarındandır: 107 numaranın izaha
tma da bakınız. 

Osmanlı tarihinde en uzun meşihat müddeti, Kanunı ve 
!kinci Selim devirlerinde meşhur Ebussüut Efendi'nin 
28 sene, 11 ay sürmüş olan m~şfhatidir. Umumiyyetk 
İkinci Murad ve Fatih devirlerinde1d· Molla-Fahrüd
d'in-i Acemi'nin 30 seneden fazla meşihatte bulunmuş ol-
duğundan bahsedilirse de, bu zatin me'muriyyeti 
hakikatte 24 seneden ibarettir : Yukarıda 3 nu-
maraya bakınız. Müddet itibariylle üçüncü gelen 
Şeyh-ül-1sH1m da İkinci Bayezid, Yavuz ve Kanuni 
devirlerinde 23 sene meş!hatte bulunmuş olan ve bu 
büyük müessesenin tarihine şan ve şeref veren adil ve 
mümtaz alim Zenbilli-Ali Efendi'dir : Şeyh-ül-tslamlar ecd
velinde 9 Rumaraya bakınız. 

Bunlara mukabil, en Insa meşihat müddetleri de şöyle s:
ralanabilir : 67 numarada gördüğümüz Paşmakçı-zade Sey
yid-Ali Efendi İkinci Mustafa devrindeki «Edirne vak'ası»n
dan dolayı temaruz ederek hiç işe başlamamış, yani Efen
di'nin o ilk meşihati müddetsiz geçmiştir! Buna nisbetle 
48 numarad'a gördüğümüz Memek-zade Mustafa Efendi'nin 
13 saatiilc meşihati Osmanlı tarihindeki me·şihat müddetle
rinin en kısası demektir. Dördüncü JVIustafa devrindeki Sa
mani-zade ömer Hulusi Efendi'nin 128 nurnarada gördüği1-

müz ikinci meşihati de bir gün sürmüş olmale itibariyle, 
ikinci derecede kalır. 

Mükerrer me'muriyetler Sadaret makamında dokuzu bul
muş olduğu halde, Meşihat makamında a'zam1 dördü bul
maktadır : 25, 27, 29 ve aı numaralarda gördüğümüz 

Ca'fer-Efendi-zade Hacı-Mustafa Sun-Uilah Efendi'nin, 
159, 160, 168 ve 169 numaralarda gördüğümüz Yusuf-zade 
Cemalüddin Efendi'nin, 165, 166, 173 ve 174 numaralarda 
gördüğümüz Musa Kazım Efendi'nin, 176, 177, 181 ve 182 
numaralarda bahsi geçen Haydari-zade tbrahim Efen
di'nin ve nihayet 178, 179, 180 ve 184 numaralarda gör
düğümüz Mustafa Sabri Efendi'nin dörder meşihati var
dır; fakat bu beş Şeyh-ül-1slamdan son dördünün müker
rer me'muriyyetıeri ikinci meşrutiyyet devrindeki kahine 
değişiklilderinden mütevellittir. 
Meşihat tarihinde görülen g·arabetlerden biri de fi'len o 

makamda bulunmamış bir alime rrMeşihat payesi», yani 
fahı1 Şeyh-ül-!slam ünvanı tevcih edilmiş ·olmasında 

gösterilebilir : ]\{esela meşhur müverrih Kara-Çelebi-zade 
Abd-ül-Az:z Efendi «Ravzat-ül-Ebrar )) ismindeki eserini 
1059 ~ 1649 tarihinde padişaha takdim .edince işte bu ün
vanla taltif edilmiş ve o tarihten ancak iki sene sonra fi'Ien 

Şeyh-ül-tslam olmuştur : Yul;:arda 43 ımmaraya bakı

nız. 
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Meşihatin ihrazı ,,Silsile-i mer:Uib»in kat'iyle kabil olabil
di·ği için, umumiyyetıe Şeyh-ül-tsHtmlar ihtiyar adamlar
dır : Yalnız Hoca-Sa'duddin-zade Mehmet-Çelebi Efendi 
Miladi takvim hisabiyle yaşının 33 sene, . 5 ay, 5 gün tut
tuğu, yani 34 yaşının içinde bulunduğu sırada büyük kabi
liyyet ve liyakatinden 'dolayı istisnai olarak Şeyh-ül-lsHim 

olmuştur : Şeyh-ü-islamlar cedvelinde 26 numaraya ba
kınız. 

Devletin teceddüd hamlelerini hinı5,ye etnı:iş bir çok 
kıymetli Şeyh-ül-islamlar vardır; mesela üçüncü Ahmed 
devrindeki Yenişehirli-Abdullah Efendi matbaacılığın ka
bulü hakkındaki tarihi fetvayı v~rmiş olrnakla ıne:Şhurdur : 
Yukarda 80 numaraya bakınız. 

Devşirmelerle Dönmeler ilmi ve fikri kabiliyyetle alakadar 
mesleklere rağbet edemedikleri için, Türk olmıyan Şeyh-ül
tslamlar pek azdır; işte bundan dolayı meşihat cedvelleri
mizde milliyet tasrihine lüzuın görülmemiştir. Bununla be
raber, o hususta da bir fikir vermiş olmak için, Gayr-i
Türk Şeyh-ül-1'slamların belli-başlılarını kısaca. gözden ge
çirmek faydadan hali değildir : 

1 - Şeyh-ül-islaınlar cedvelinin 6 numarasında gördüğümüz 
Molla-Abdülkerim, Fatih devri vezir-i-a'zamlarından Mah
mud Paşa ile beraber küçükken esir alınmış bir Hıristiyan 
çocuğudur: Fakat milliyeti belli değildir; Sırp yahut Hır

vat olmak ihtimali vardır. 

2 ~ Yukarıda 17 nurnarada gördüğümüz Kadı-zade 

Ahmed Şemsüddin Efendi bir köle çocuğudur ve Gayr-i~ 

Türktür : Fakat bunun da milliyeti · belli değildir; 

3 - Yukarıki cedvelin 87 numarasında göi'düğümüz Pi
r1-zade Mehmet Sahih Efendi Yeniçeri za>bitlerinden piri 
Ağa'nın oğlu olmak iti-bariyle Devşirme çocuğu demektir 
ve bunun da milliyeti belli değildir : «Piri-zade» ailesi hu 
Sahib Efendi'nin kız tarafından neslidir; 

4 - 107 ve 113 numaralarda gördüğümüz 1vaz-Paşa-zade 

!b.rahim Bey Efendi Arnavuttur; 

5 - 137 numarada bahsi geçen Hacı-Halil Efendi Çer
kezdir; 

'1 148 nurnarada gördüğ·ümüz Hacı-Mehmet Refik Efendi 
Jşnaktır; 

7 _ 150 numaralı Ahmed Muhtar-Molla Bı:ıy Efendi Gür
cüdür; 

8 - 167 numaralı Abdurrahman Nestb Efendi Arnavuttur; 

9 - 176, 177, 181 ve 182 numaralarda gördüğümüz Hay
dari-zade İbrahim Efendi Araptır; fakat 114 ve 130 numa
ralarda bahsi geçen Arap-zade Ahmed Ataullah ve oğlu 

Mehmet Arif Efendilerin Arap olup olmadıkları kat'i su-
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rette belli değildir : Çünkü bu sülaleye ismini vermiş olan 
büyük-dedeleri Arap-Abdurrahmr.ı.n Efendi'nin lakabı es
merlikten de kinaye olabilir. 

Bu vaziyetten anlaşıldığ·ına göre 131 Osmanlı Şeyh-ül-is

lamı içinde adeta bir garibe teşkil eden 2 Arnavuttan baş
ka 1 Çerkez, 1 Boşnak, 1 Gürcü, 1 Arap vardır ve bunlar
dan başka üç Şeyh-ül-tslamın da Gayr-i-Türk oldukları ma
Ifım olmakla beraber milliyetleri belli değildir; bütün bu 
Gayr-i-Türklerin mecmfıu dokuz kişiden ibarettir. Um.umr 
yekfın olan 131 den bu dokuz kişi çıkarılınca 122 kalır : Bu 
122 Şeyh-ül-isamın hepsi Türk müdür? Pek tabii olarak 
bu hususta kat'i bir şey söylemek kabil değildir : Bunların 
da içinde Arap, Acem vesaire bulunabilir; mesela meşihati 
ikinci Murad'la Fatih devirlerine tesadüf eden ve yukarda 
3 numarada bahsi geçen Molla-Fahrüddi·n-i Acemi'nin 
1ranlı olması aslen Acem mi, yoksa Türk mü olduğunu 

tesbite kafi bir delil d'eğildir. Fakat bu vaziyette olanlar
pek azdır. Her halde ilmi ve edebi eserleriyle Türk Hukuk, 
Tarih, Edebiyat, Lisaniyat ve umumi kültür tarihlerinde 
fevkalade mühim roller oynamış ve adalet tarihimizde de 
muhteşem şahsiyyetler yetiştirmiş olan Osmanlı Şeyh-ül

islamiarının çok büyük ve kaahir bir ekseriyyetinin Ana
dolu-Türklerinden olduğu muhakkaktır>>· 



KAPDAN -1-DE,RY A'LAR 

(KAPDAN-PAŞALAR) 

«Osmanlı menbaJarında ilk Osmanlıların denizciliği hakkında hemen hiç 
bir şey yok gibidir : Fatih devrinde Istanbul muhasarasına donanma 
kumandanı olarak iştirak etmiş olan Balta-oğlu Süleyman Bey uınumi
yetle ilk Kapdan-ı-Derya gibi gösterilir! Hatta Katib-Çelebi bile «Esfar
ü1-Bihar»ında bu yanlış antaneye kapılmaktan kurtulamamıştır! Her 
halde teessüsünün daha ilk yıllarından itibaren deniz-aşırı yerlerde fü
tuhata başlıyan Osmanlı beyliğinin Selçukiler devrindenberi uzun bir 
tekamül tarihi olan Anadolu denizciliğinden bihaber kalmış ve hiç isti-

. fade etmemiş olmak ihtimali her şeyden evvel akla ve hadisatın cere
yan tarzındaki zarürete mugayirdir. Anadolu'nun hem Karadeniz, hem 
Akdeniz sahil boylarında Türk denizciliğinin Selçukller devrinden itiba
ren inkişafa başladığı ve ondan sonra «Tavaif-i-Müluk» denilen Anadolu 
Türk beyliklerinden sahil boylarında bulunanların bu eski Türk deniz
ciliğini inkişaf ettirmekte büyük roller aynadıkları muhakkaktır : Sel
çukllerin Bahriye teşkilatında «Reis-ül-Bahr» unvaniyle bahsedilen Ka
radeniz arnİralliğinin merkezi Sinop ve «Melik-üs-sevahil/Em1r-üs-Seva
hil/Emir-ül-Keb1r Sultan-is-Sevahil/Melik-üs-Sahih ünvanlarıyla anılan. 
Akdeniz amiralinin merkezi de Antalya'dır: Maiyyetlerinde filolar bulu
nan bu amirallerin ayni zamanda birer (Prefet maritime - Sahil. valisi) 
vaziyetinde bulundDkları için idari ve askeri salahiyetleri de olduğu aıı
laşılmaktadır. O zaman Karadeniz'de Sinop ve Akdeniz,de Antalya ve 
Al&iyye limanları birer Selçuk! tersanesi vaziyetindedir. Daha sonraları 
Aydın, Saruhan, Menteşe ve Karası beyliklerinde inkişaf edt?n denizcilik 
işte bu Selçuki Bahriyesinin tek9"mülünden başka bir şey değildir. 

Istanbul'un fethinden sonra zaptedilmiş bir takım efsanevi menku~ 
Hlta istinad eden ilk Osmanlı menbalarının «Rumeli'ne mürür» hadi
sesini bir sal masalı şeklinde tasvir etmiş olmalarma rağmen, Bizans ve 
Garp menbalarında ilk Osmanlıların da diğer sahil beylikleri gibi deniz
cilik bakımından ihmal edilerniyecek bir vaziyette. bulunduklarını gös
teren bir çok ri vayetiere tesadüf edilir; hatta Ertuğrul-Gazi 1nin bazı de
niz seferlerinden bahsedildiği gibi, Osman-Gazi'ye izafe edilen bir Rodos 
seferi hakkında çok kuvvetli bir rivayet bile vardır: 1310 = 710 vuku
atına bakınız. İslam menba1arında da buna benzer bazı kayitlere tesa
düf edilir: ıvıesela «Şerefüddin Aliyy-il-Yezdhnin «Zafername»sinde 
sureti bulunan bir mektubunda Timur-Leng· sert bir lisa;1la hitiib ettiği 
Yıldırım Bayezid'e nesebinin bir Türkmen gemicisine müiıtehi olduğun
dan bahsetmektedir: Osmanlı nesebi Osman-Gazi'ye müntehi olmak 
itibariyle bu mektupta onun kasdedildiği muhakkaktır. Z.aten Osmanlı 
menbalarında bile Osman-Gazi devrine ait bir deniz hareketiyle Marma
ra'da bir sahil beyliği kurulmuş olduğuna ait bazı an'aneler vardır: Me
sela eskiden (Besbcesyos) ve (Kalolimni) isimleriyle anılan İmralı adası-· 
nın Osman-Gazi devrinde Aygud-Alp oğlu Kara-Ali yahut Ahmed Ağa 
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<>ğlu Enıir-Ali tarafından fethedilmiş ve hatta {İmralı) isminin işte bu 
(Emir-Ali) den çıkmış olduğu Osmanlı menbaJarının ifadeleriyle sabit
tir : 1308 == 708 vukuatına bakınız. İşte bundan dolayı Mehmet Şükrü'
nün (Esfar-ı Bahriyye-i Osmaniyye) sinde Emir-Ali bir deniz seferi 
yapmış ilk Osmanlı kapdanı sayılır. Bizans menbalarına göre, gene Os
man-Gazi devrinde Osmanlıların Trakya ve Makedonya sahillerine 18 
ay sürmüş mühim bir akın hareketi de vardır: 1321 == 721 vukuatının 
son fıkrasına bakınız. 

Orhan-Gazi -devrinde Şehzade-Süleyman Paşa'nın 1354 == 755 tari
binde Rumeli'ye geçişinden iki sene evvel Marmara adalar grupunun 
fethedilmiş olması da ancak bir deniz kuvvetiyle izah edilebilecek ınu
vaffakıyetlerdendir : 1352 ....:.._ 753 vukuatının birinci fıkrasına bakınız. 

Her halde Osman ve Orhan Gaziler devrinde Marmara denizinin 
Anadolu sahillerinde Osmanlıların Karamürsel, İzmit, Gemlik vesaire 
gibi bir iki deniz üssü bulunduğu muhakkaktır ve cereyan eden vukua
tın başka türlü izahı kabil değildir : Bilhassa eskiden (Prenetos) deni
len Karamürsel kasabasıyla etrafının fethinden itibaren İzmit körfezi
nin cenup sahilleri Selçukller devrindeki «Emaret-üs-sevahil» tarzmda 
bir Amiral sancağı ittihaz edilmiş ve hatta bu sancağın ilk beyi olan· 
Kara-Mürsel Bey burada son zamanlara kadar kendi ismini taşıyan bir 
gemi tipi yaptırarak sür'atli bir «İnce~donanma» vücuda getirmiştir : 
1324 724 vukuatına da bakınız. Aşık-Paşa;.zade bu noktayı şöyle an-
]atır : 
« Kara-Mürsel dirler bir bahadır varıdı, ol kenarı ana tırnar virdiler; ga~ 
zileri, tırnar erlerini kenara götürdüler: Istanbul'dan gemi çıkup vilayet 
urmasun diyü». 

Hususi kütüphanemizde bulunan anonim bir «Tevarih-i Al-i Osman» 
da bu vaziyet Orhan-Gazi devrine izafe edilir ve Kara-Mürsel Bey ilk 
İzmit beyi gösterilir : 

«Orhan gelüp İznikümüd'ü fethidüp kiliselerin yıkup mescidler ve 
medreseler yapdurdular. Kara-Mürsel dirler bir er varıdı, ol kenarı ana 
virdi, vilayetin tırnar ülüşdürdü. Anlar dahi gelüp ol kenarı beklediler : 
Istanbul'dan bir can çıkarmaz oldular ve balık oku hissesi] Akça-Ko
ca ile gazilere tırnar ülüşdürdü». 

Bu fıkranın Oruç Bey tarihiyle mukayesesİ meseleyi daha fazla 
tavzih edebilir : 

«Kara-Mürsel dirler bir dilaver varıdı, ol kenarı ana virdi, vilayetini 
tırnar ülüşdürdü; tırnar erenleri ol kenara geldiler; Kostantiniyye' den 
gemi çıkarmaz oldular; muhkem beklediler, gemi çıkup ol kenarları 
urmuyalar». · 

Bu fıkralardan anlaşıldığına göre Kara-~Iürsel Bey'in yaptırdığı 
hafif filo <<lstanbul'dan bir can çıkarmaz» ve «Kostantiniyye'den gemi 
çıkartmaz» ibareleriyle belirtilen bir faaliyet gösterip Marmara'ya ha
kim bir vaziyet te'min etmiş demektir. 

Osmanlı denizciliğinin ilk devir tarihi bakımından büyük bir ebern
ıniyeti olan bu fıkralar bize İzmit körfezinde bir nevi «Prefecture mari
time» kurulmuş oldugunu bütün vuzuhiyle gösteren kuvvetli bir an'ane 
nakletmektedir. Bu vaziyete nazaran, Şehzade-Süleyman Paşa o tarih
ten otuz sene sonra 1354 == 755 tarihinde Rumeli'ye geçip Çanakkale 
boğazında kat'i surette yerleştikten bir müddet sonra Osmanlı bahriye
sinin merkezi İzmit körfezinden Gelibolu'ya intikal etmiş ve Selçukiler-
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den sahil beyliklerine geçen an'ane mucibince İzmit körfezinden sonra 
Gelibolu sancak-beyliği Amiral sancağı ittihaz edilmiş demektir. Bu
nunla beraber İzmit körfezi eski ehemmiyetini birdenbire kaybetmiş 
değildir : Daha sonraları da burada gemiler yapıldığını ve tersane bu
lunduğunu gösteren muhtelif kayitler vardır. 

Ölüm tarihi bile malum olmıyan Kara-Mürsel Bey'in ilk halefieri 
belli olmadıktan başka, Osmanlı sahillerinin büyük bir sürlatle genişle
mesi ve Gelibolu'nun merkez ittihazı karşısında İzmit körfezinin bu ilk 
ehemmiyetini ne kadar zaman muhafaza edebiimiş olduğu hakkında da 
vazılı bir şey söylemek kabil değildir. Şimdilik ma1um olan yegane nok
ta, Gelibolu'nun tahkimiyle Osmanlı amirallerine sancak merkezi ittiha
zının Yıldırım Bayezid devrine müsadif olmasından ibarettir: 1390 = 
792 vukuatının son fıkrasına bakınız. Bu tahkimata me'mur olan Sa-· 
ruca Paşa 60 gemilik . bir donanma başında deniz seferlerine de çıkn1ış 
olduğu için, Gelibolu sancak-beyliğiyle beraber «Kapudan-ı-Derya/Kap
dan-ı-Derya» sıfatını da haiz görünmektedir: Fakat Kara-Mürsel Bey'le 
Saruca Paşa arasındaki Osmanlı amiralleri maJfım değildir; hatta Sa
ruca Paşa ile Çavlı Bey ve Çavlı Bey'le Balta-oğlu Süleyman Bey ara
sında kimler bulunduğunu da bilmiyoruz : Kapdanlar silsilesinde bu gi
bi fasılalada şüpheli ve karanlık noktalar ve bilhassa kronolojik ihtilaf
larla müphemiyyetler daha sonraları da görülmekte ve hatta Barbaros 
devrine kadar devam etmektedir. Her halde Derya kapdanlığı tarihinde 
vuzuh devri Barbaros'la başladığına göre, bu tarihi iki devre ayırmak ve 
birinci devir karanlıklarından sonra Barbaros'la başlıyan tarihi vuzfıhu 
ikinci devir saymak, zaruri bir ihtiyat tedbiri demektir : Onun için bi
rinci devirdeki isiınierin tesbitinde Osmanlı menbalarından başka Bizans 
ve Garp menbalarından da istifade edilmiştir. Büyük bir ihtiyatla karşı
lanması zaruri bulunan . bütün bu karanlık devir tabii ancak yeni vesi
kalar bulundukça aydınlanabilir. 

Osmanlı bahriye tarihine ait bazı muahhar eserlerde .Kara~Mürsel 
Bey'den sonra Rumeli'ye geçiş muvaffakıyetinden dolayı Şehzade-Sü
leyman Paşa ikinci ve ondan sonra da Birinci Murad'ın emriyle 763 -
1361-1362 tarihinde bir donanma yaptırmış olan Lala-Şahin Paşa 
üçüncü Kapdan-ı-Derya gibi gösterebilmekteyse de, Şehzade-Süleyman 
Paşa'ya izafe edilen sıfat tamamiyle itibari olduktan başka, Lala-Şahin 
Paşa'nın Kapdan olmayıp Rumeli Beylerbeyi olduğu muhakkaktır ve 
bir donanma yaptırmış olması da Kapdan-ı~Derya sayılmasına kafi bir 
sebeb değildir. İşte bundan dolayı aşağıki cedvelde takib edilen sıra 
nuınaraları ancak isimleri malum olabilen Derya kapdanlarına göredir. 
Bilhassa Barbaros devrine kadar devam eden şüpheli ve ihtilaflı nok
talar da istifham işaretleriyle belirtilmiştir. 

Osmanlı teşkilatında Derya kapdanlığının ehemmiyeti bilhassa Ce-
. za vir hükümdarı ve Türk denizciliğinin şanlı piri Barbaros Hayrüddin 
ınerhumun ölkesini ana-vatana bağlayıp Kapdanlık vazifesini kabulün
den itibaren büsbütün artmış, Cezayir beylerbeyliği Kapdan-ı-Derya 
malikanesi olmıya başlamış, Osmanlı bahriyesine Istanbul tersanesi 
n1erkez olmuş ve artık Gelibolu tersanesi eski ehemmiyetini tedricen 
kaybederek Kapdan-Paşa eyaletinin bir sancağı haline gelmiştir. 
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(BİRİNCİ DEVİR) 

OSMAN ve ORHAN GAZtLER DEVRt : 

1) Kara-1\lürsel Bey - Milliyeti : Türk; tayini: 1324 -- 724 (?); 
ölümü: (?). 

(İzmit körfezinin cenup salıilindeki «PrenetosjPronectus» kasabasım fethedip 
ilk Osmanlılar ~evrinde görülen bir teamül mucibince fethettiği yere ismi ver-H
miştir. - «Karamürselıı kasabasıyla etrafındaki sahil boyları Kapdanlık sancağ·ı 

şeklinde kendisine tevcih edilmiş olduğu için, bu · ilk Derya kapdam Selçuldlerdcki 
ccEmir-üs-Sevahih vaziyetindedir : Yukanki izahata bakınız. Kara-Mürsel Bey'in 
kendi icadı olan sür'atli ve hafif gemilerle bir «İnce-donanma» teşkil ettiği rivayet 
edilir : Bu <<Karamürsel gemileri» sonradan Akdeniz'de de taam.müm etmiştir. -
Hk Kapdan-ı-Derya vaziyetinde bulunan Kara-Mürsel Bey'le aşağıki fıkrada 2 nu
marayla gösterilen Saruca. paşa arasında bir kaç Kapdan dal1a geçmiş olması Hl.
zım gelirse de isimleri belli değildir). 

BtRİNCt BAYEZtD DEVRi: 

2) Saruca Paşa - :rtfilliyeti: Türk (?); tayini: 1390 :::: 792 (?); 
ölümü yahut azli: (?). 

(Yukarıki fıkrada da gördüğümüz gibi, ilk Osmanlı Kapdan-ı-Deryası olan :Ka
ra-Mürsel Bey'le bu Saruca Paşa arasmda geçen Kapdanlar belli değildir. Sa
ruca Paşa'nın Kapdanlık tarihini Gelibolu'nun tahkimiyle liman ve tersanesinin 
inşasına me'mur olduğu 1390 - 792 senesine müsad'if gösterişimiz, o tarihten ev
vel donanınanın başında bulunduğu hakkında kat'i bir kayde istinad edemeyişimiz-
dendir. Paşa'nın bundan evvelki vazifesi Anadolu beylerbeyliğidir. 

Gelibolu inşaatına 1391 = 793 tarihinde başlanmış olduğu hakkında da bir riva
yet vardır. - Saruca Paşa inşaata başladıktan biraz sonra, gene bu 1390 = 792 
senesi sonbaharında 60 gemilik bir donanmayla.. Cinivizlerin Sakız ve Venedik
lilerin Eğriboz adlarıyla şarki Yunanistan sahillerini vurmuş v.e büyük de
niz seferi üzerine Cinivizlerle Venedikliler ellerindeki adaları tahkime başladıkları 

iÇin, Yıldırım Bayezid Anadolu'dan adalara zahire ihracını men'etmiştir. - Saruca 
Paşa'nın bundan bir müddet sonra öldüğü hakkında bir rivayet varsa da tarihi 
belli değildir). 

BiRiNCi MEHMET DEVRi : 

3) Çavlı Bey (?) - MiUiyeti: Türk(?); tayini: (?); ölüınü: 1416= 
819 senesi 29 Mayjıs = 1 Rebi'Ü<l-ahi.r Cuma günü. 

(Bizans menbalarında «Çalis-peğ·is» şeklinde bahsedilen bu amiralin Osmanlı 

<üenbaJarmda zikredilmediği için hakiki şekli malum olmıyan isrninin ((Çavlı Bey» 
yahut «Çalı Bey» gibi bir şey olmak ihtiınali hakkında bir takım tahmınler var
dır : Her halde ((Çavlı;> şekli daha kuvvetlidir. - Bu Çavh Bey'le yukanki fıkra.üa 

gördüğümüz Saruca Paşa arasında geçmiş olması lazımgelen Kapdanların isiınıeri 

belli değildir. __,. Çavlı Bey'in iki muharebesinden bahsedilir : 1415 = 818 vukuatmm 
son ve 1416 819 vukuatımn ill\: iıkralarına bakınız. Bunların birincisinde Osmanlı 
Kapdan-ı-Deryası Kiklad adalarına hükmeden Naksos - Nakşa dukası pietro Zeno'
nun Türk ticaret gemilerine yaptığ·ı düşman muamelesine karşı ilkönce bu adaları 
vurduktan sonra Venedüdilere aid olan Eğriboz adasına baskın yapıp bir çok esirlerle 
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gantmetler almış ve ertesi sene bir elçi getirmek bahanesiyle Gelibolu'ya gelen Vene
dik amirali Pietro Loredano'nun üstün kuvvetlerine mağlup ve şehid olmuştur : 
1416 - 819 senesi 29 Mayıs - 1 Rebi'ül-ahir Cuma ve daha zayıf bir rivayete gör·::: 
de 16 Mayıs - 18 Rebi'ül-evvel Cumartesi gününe tesadüf eden bu müsademe Os
manlılarla Venedikliler arasında ilk deniz muharebesi sayılır. - Gelibolu muhare·· 
besinde Osmanlı donamnasının 27 gemi kaybederek mağlüb olması, bu muharebenin 
adeta baskın gibi bir hareket olmasındandır}. 

U~iNCi l\IURAD ve iKİNCt 1VIEHMET DEVİRLERİ: 

4) Balta-oğlu Süleyman Bey - Milliyeti: Bulgar ( ? ) ; tayini: 1451 
855 ( ?) ; azli: 1453 = 857 S·en.esi 21 Nisan = ll Rebi'ül-ahir Cumar

tesi günü; Kapdanlık müddeti: Takriben 2 sene. 

(Bir çok Osmanlı menbalarında yanlış olarak ilk Kapdan-ı-Derya gibi gösterilen 
Balta-oğlu Süleyman Bey'in Bulgar dönmesi olduğu rivayet edilmekle beraber, 
Bulgaristan Türiderinden olmak ihtimali de yok değildir. Yukanki fık

rada gördüğümüz Çavh Bey'in 1416 - 819 tarihinde şeha)d'etinden Balta-oğlu 

Süleyman Bey'in tkinci Murad devri sonlarında 1451 == 855 tarihine tesadüf 
ettiğinden bahsedilen tayinine kadar geçen 35 sene içindeki Derya kapdanları

nın isimleri belli değildir. ~ Balta-oğlu'nun en mühinı. rolleri Fatih'in Istan
bul muhasarasındadır : Ondan evvel ehemmiyetsiz bir Midilli seferi olduğundan 

bahsedilir. ~ Istanbul muhasarası başlarken Gelibolu'dan getirdiği donanmaya Bo
ğaziçi'nde daimi merkez ittihaz etmiş olduğu «Balta-limanı>> hala onun ismını 

taşımaktadır : 1453 ,- 857 vukuatının {{12 Nisan == 2 Rebi'ül-ahir Perşenbe» fık

rasına bakınız. Süleyman Bey'in Istanbul muhasarasındaki en mühim muvaffa
kıyeti Adalar'ın fethidir : Ayni sene vukuatının 18 Nisan == 8 Rebi'ül-ahir Ça:rşan
ba fıkrasına bakınız. Fakat ondan iki gün sonra Bizans'a yardım isin gelen 
beş büyük düşman gemisinin Halic'e girmesine mani olamadığı ve hatta onun bu 
muvaffaluyetsizliğini Galata sahillerinden takib eden Fatih'in · denize at sürecek 
kadar hiddetlenmesine sebeb olduğu için, muharebede bir gözünü kaybetmiş olduğu 
halde gözden düşmüş ve ertesi gün azltdilmşitir : Gene ayni sene vukuatınm «20 
Nisan :- 10 Rebl'ül-ahir Cuman ve «21 Nisan = 11 Rebi'ülahir Cumartesi» fıkrala
Tma bakınız. Bununla beraber, Balta-oğlu'nun o tarihte azledilmeyip 862=1457 -1458 
tarihine kadar mevkiinde kalmış olduğu hakkında pek zayıf bir rivayet varsa da, 
bu rivayetin doğru olmadığı, halefieri hakkındaki kayitlerden anlaşılmaktadır. 

Onun için karadan gemiler geçirilmesi harekatını Balta-oğlu Süleyman Bey'in 
idare etmiş olduğu hakkındaki rivayet de doğru değ·ildir : Bu hareket, Süleyman 
Bey'in halefi olan Hamze Bey'in Kapdanlık devrine müsadiftir : AŞağıki fıkraya 

bakınız. Balta-oğlu Süleyman Bey'in azlinden sonra kara ordusuna nakledildiği 
ve tarihi malum olmıyan ölümüne kadar bir çok kara muharebelerine iştirak etmiş 
olduğu hakkında da bir rivayet vardır}. 

tKiNCi MEHMET DEVRi: 

5) Hamze Bey - MiiUyeti: Arnavut; tayini: 1453 = 857 senesi 
21 Nisan = ll Rebi'ül-ahi.r Cunıaı·tesi günü; azli: 1456 = 860 sanesi 
Kanunusanİ = Safer ayı; Kapdanlık nıüddeti: Takriben 2 sene, 9 ay. 

(Balta-oğlu Süleyman Bey'in yerine Istanbul muhasarasında Kapdan-ı-Dcryil okn 
ve bazan Paşa ünvaniyle de anılan Harnze Bey Arnavuttur ve Bil'inci-Mehınet'l~ 
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ikinci Murad devirleri vüzerasmdan Arnavut Bayezid' Paşa'nın kardeşidir ~ 

Bazı menbalarda bu Bayezid Paşa, Birinci Mehmed'in son vezir-i-a'zamı olan 
Amasyah Bayezid Paşa ile karıştırılmaktadır; tabii bunun sebebi ikisinin: 
de ayni devre tesadüf etmesidir : 1421 - 824 vukuatının Birinci Mehmet C:evri-
ne müsadif ilk fıkrasına bakınız. Bir rivayete göre de Hamze Bey 
ımmarada gördüğümüz Çav!ı Bey'in oğludur. - Bir çok menbalarda -ı;e mesela 
Katib-Çelebi'nin ııEfsar-ül-bihaT»ında Hamze Bey Kapdanlar cedveline alınmayıp 

Balta-oğ·lu Süleyman Bey'in yerine aşağıki fıkrada göreceğimiz Has-Yunus Bey 
geçmiş gibi gösterilirse de doğru değildir. İkisinin arasında Hamze Bey'in bulun-· 
duğu Bizans me:r1'ba1arıyla da sabittir : Bu ihtilaflar için 1455 - 859 vukua
tının son fıkrasıyla 1474 == 879 vukuatımn dördüncü fıkrasına bakınız. - Istanbul 
muhasarasında Boğaziçi'nden Halic'ıe karadan gemi geçirilmesi işte bu Harnze 
Bey'in Kapdanlık devrine ınüsadiftir; fakat o meşhur hareketi Harrıze Bey 
değil, bizzat Fatih Sultan Mehmet tertip ve idare etmiştir : 1453 -- 857 vukua
tımn «22 Nisan = 12 Rebl:'ül-ahir Pazar» fıkrasına bakınız. Bu hareket, Han:.ze 
Bey'in Kapdanlığa tayin edildiği günün akşamı başlayıp gemiler o gece geçi
rilmiş olduğu için, bazı menbalarda Balta-oğlu Süleyman Bey devrine müsadif 
gösterilmesi doğru değildir : Yukarıki fıkraya da bakınız. -- az
line sebeb, Fatih'in Istanbul fethinden iki sene sonra Rodos Şövalyelerine karşı 
açtığı Adalar seferinde fütühata. muvaffak olamamasıdır : 1455 - 859 vukuatı

nın son fıkrasına bakınız. işte bundan dolayı Adalar seferinden 
vazifesine nihayet verilerek bir sanc.ak-beyliğine gönderildiği veyahut idam 
edildiği hakkında muhtelif rivayetler vardır. ıvı:ezarı Bursa'da bir künhed içinde 

de. kitabesi olmadığından ölüm tarihi belli değildir. (tSicill~i Osmaniıı Bal-
ta-oğlu Süleyman Bey'den sonra Hamze Bey'den hiç bahsetmiyereik 862 1457 
1458 den 870 =:: 1465 - 1466 tarihine kadar «Yavaşca-Şahin Mehmet paşa»Yl Kap~ 
danlık etmiş göstermekteyse de, Hamze Bey'in azli üzerine aşağıki fıkrada göre
ceğimiz Has-Yunus Bey'in donanma başında derhal lnonjEnez seferine çıkmış. 

olduğu malum olduğu için, bu rivayetin doğru olmaması lazımgelir :/ 1456-
860 vukuatının birinci fıkrasına bakınız. Istanbul fethine iştirak ettikten sonra 
870 == 1465 1466 da ölmüş ve Uzun-çarşı'daki ınescidine defnedilmiş olan Yavaş
ca-Şahin Paşa · e ger hakikaten Kapdan-ı-Derya olmuşsa, her halde Has-Yunus 
Bey'den sô:ııı.ra tayin edilmiş olabilir). 

6) His~ Yunus Bey - Milliyeti : · ( ?) ; tayini : 1456 ~ 860 senesi 
Kanwıusani = Safer ayı; azli : 1459 - 1460 ~ 864 (?);.ı Kapdanlıl{ · 
müddeti : Takriben 4 sene ( ?) • 

. 

(Istanbul'un fethinden sonra Enez Ciniviz dukalığıyla bu küçük büktımete tabi 
olan tmroz, Taşoz, Semendirek ve Limni adalarının fethinde donanınaya kuman
da etmiş· olan Has-Yunus Bey yahut Paşa'nın 872 == 1467 - 1468 tarihine. ka
dar ıı - 12 sene mevkiini muhafaza etmiş oldu~u hakkında bir rivayet varsa 
da doğru olmaması lazımgelir : Çünkü Enez dukalığındaki fütühattan beş sene 
sonra olan Karadeniz fütuhatında Osmanlı donanınasına aşağıki fıkrada göre
ceğimiz Kasım Bey kumanda etmiştir : Enez seferi için 1456 == 860 vukuatının 

birinci fıkrasına bakınız. - Has-Yunus Bey aziedildikten sonra bir ri vayete göre 
idam edilmiş ve dige·r bir rivayete göre 1473 == 878 vukuatının birinCi fıkrasında 
bahsi geçen Otıuk-beli muharebesinde şehid olmuştur). 

7) Kasım Bey - 1\:lilliyeti : ( ? ) ; tayini : 1459 - 1460 = 864 ( ? ) ; 
Trabzon sancak-beyliğine nakli: 1461 = 865; Kapdanlık ınüddeti :: 
Takriben 1 sene. 
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(Fatih'in şimali Anadolu sahil boyunda sıralanan Amasra Ciniviz kolonisiyle Can
dar j!sfendiyar Türk beyliğine ve Trabzon Rum imparatorluğuna karşı açtığ-ı 

1461 = 865 seferinde Gelibolu sancak-be:yi ve Derya kapdam sıfatiyle donanma-. 
ya kumanda eden bu Kasım Bey'in ismmı «Kritovulos» miitercim.i «Karolidi 
Efendi» eski yazıya «Kazımıı şeklinde nakletmişse de, Yunan yazısındaki 

ismin «Kasımıı şeklinde okunınası daha' doği·udur. - Kasım Bey'in 100 - 150 
gemilik bir donanınayla yaptığı Karadeniz seferinde ihraç kuvvetleriyle donan
manın umumi serdan Vezir-i-a'zaın Mahmud Pasa'dır: 1461 - 1 865 vukuatınm . '. 
ikinci fıkrasına bakınız. Bu suretle Kapdan-ı-Derya, bir çok Osmanlı seferle-
rinde olduğ·u gibi, Serdar'ın emrine verilmiş dernelüh·. - Trabzon'un fethi üze
rine Kasım Bey oranın sancak-beyliğine tayin ed'ilerek Kapdanlık'dan ayrıl

mıştır). 

8) Hadını-İsınail Bey - MiUiyeti : Dev~irıne ( ?) ; tayini: 1461 
865; azli: 1462 == 866 (?); Ii.apdanbk .müddeti: Takriben 1 sene. 

(Bu !smail Bey'in bir sene kadar sürdüğ·ü anlaşılan Kapdanlığındaki başlıca 

hizmeti Midilli fetbindeki muvaffakıyetli hareketidir : Bu hareket için 1462 :::::::: 866: 
vukuatmın birinci fıkrasina bakınız. Yukanki fıkrada bahsi geçen Karadeniz sefe
rinde olduğu gibi Midilli seferinde de Vezir-i··a'zam Mahmud Paşa serdfır old'uğ·u 

için Kapdan-ı-Derya onun .emrinde bulunmuştur). 

9) Ya'kub B,ey - MiUiyeti. : ( ?) ; tayini: 1462 
867 ( ?) ; Kapdanlık müddeti : Takriben 1 sene. 

(Yukarda 7 num.arada gördüğ·ümüz Kasım Bey'in Trabzon beyliğine tayini üzerine 
Derya kapdanlığımn 8 numaradaki Hadım-İsmail değ·U, işte bu Ya'kub Bey'e· 
tevcih ed'ilmiş olduğ·u hakkında bir rivayet varsa da, bu şüpheıli rivayeti hadisatın 
cereyaniyle te'lif etmek kabil değildir : Çünkü Midilli fethinin tsrnail Bey devrine· 
ve onu takib eden Çanakkale tahkimatının da işte bu· Ya'kub Beıy zamanına tesa
düf ettiği hakkında da bir takım rivayetler vardır : Çanakkale tahkimatı için 
1462 = 866 vukuatının son fıkrasına bakınız). 

10) Zağanos Mehmet Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1463-867 (?) ;· 
azli: 1466 :::: 871; Kapdanlık mUddeti: Takriben 3 sene. 

(Fatih Sultan Mehmed'in şehzadeliğindenberi maiyyetinde bulunan ve hem eniş-

tesi, hem kaynatası. olan bu Zağanos Paşa'nın hüviyyeti ve Istanbul muhasara
sındaki rolü için 14:45 - 849 vukuatının son fıkrasıyia 1453 .::::::: 857 vukuatı için
deki «6 Nisan~ fıkralarının üçüncüsüne bakınız. Fatih'in vüzerasından olan 
Za~anos Mehmet Paşa'nın sancak-beyliğiyle Deryıl kapdanlığ'ına tdyini her 
halde gözden düşmüş olduğu devre tesadüf etmiş olmalıdır. - Paşa'nın Gelibolu'ya 
bu tarihten evvel gönderildiği hakkında da bir rivayet vardır : Her halde tayin ta..;. 
rihi şüphelidir). 

ll) Mahmud Pişay-ı Veli- Milliyeti: Ruın ve bir rivayete görede 
Hırva,t yahut Rum-Hırvat melezi; tayini: 1466 = 871; ikinci sadareti 
Uzerine Kapdanlıktan ayrılması: 1472 = 877; Kapdanlık müddeti : 
Takriben 6 sene. 

(Mahmud paşa'nın altı sene kadar süren Gelibolu sancak~beyliğiyle Derya kap~ 
danlığı birinci v-e ikinci sadaretıeri arasındadır : «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 
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12 ve 15 numaralara da bakınız. - Osmanlı menbaJarında Mahmud Paşa üçündi 
yahut dördüncü Kapdan+Derya gibi gösterilirse de doğru değildir: 1474 - 879 
vukuatının dördüncü fıkrasına bakınız. Mahmud Paşa'nın Kapdanlık devrinde 
en mühim vak'a, Fatih'in Eğriboz fethine 300 gemilik bir donanınayla iştiraki

dir: 1470 _ 875 vukuatının birinci fıkrasına bakınız). 

12) Gedik-Ahıned Paşa - Milliyeti : Arnavut yahut Runı ve belki 
Arnavut- Rum melezi; tayini: 1478 = 883; azli: 1480 == 885; Kap
danlık müddeti : Takriben 2 sene. 

(Arnavutluk seferine gitmekten imtinaı üzerine itaatsizliğinden dolayı Sactaret
den aziolunarak Rumeli hisarına hapsedilmiş olan bu dik kafalı devşirme nihayet 
kendisi gibi dönme ve devşirme olan Hersek-zade Ahmed Paşa'nın şefaatiyle 

zındandan çıkarılıp Selanik sancak-beyliğiyle Derya kapdanlığına tayin edilmiş
tir: 1478 == 883 vukuatının son fıkrasına bakınız. - Gedik-Ahmed umumiyetle 
1472 - 877 tarihinde Mahmud Paşa'nın yerine Kapdan olmuş gibi gösterilirse de 
doğru olmaması lazımgelir : Çünkü o tarihte Anadolu'da Karaman-oğullarıyla Ak
lwyunlulara karşı kara muharebeleriyle m~gul olduğu görülmektedir: 1472 - 877 
vukuatının birinci ve ikinci fıkralarına bakınız. Gedik-Ahmed o tarihten sonra da 
Karaman seferlerinde istihdam edilmiş ve hatta bir aralık Konya valisi Cem-Sul
tan'ın lalalıgında bulunduktan sonra vezir-i-a'zam olmuştur : 1474 = 879 vukuatı

nın üçüncü, altıncı ve yed'inci iıkralarına bakınız. Her halde Gedik-Ahmed'in Kap
danlıgı sactaretinden evvel değ·il, sonradır : Onun için kendisiyle yukarıki fıkrada 

gördüğümüz Mahmud Paşa arasında geçen altı sene içinde bir yahut bir iki Kap
dan-ı-Derya daha olması lazımgelirse de isimleri belli degildir. - Gedik Paşa ilk
önce Selanik sancağıyla Kapdan olduktan biraz sonra sancağ·ın Avlonya'ya tahvili, 
her halde cenubi İtalya'ya karşı hazırlanmakta olan seferle alakadar olınalıd'ır : Av
Ionya'ya tayini için 1479 = 884 vukuatının beşinci fıkrasına bakınız. Kapdanlık dev
rinin en mühim vak'ası Otranto fethidir: 1480 - 885 vukuatmın üçüncü fıkrasına 
bakınız. - Gedik-Ahmed Paşa'nın saclareti «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 16 numa
rayla gösterilmiştir). 

1'K!NC! MEHMET ve 1KtNC! BAYEZtD DEV!RLERt : 

13} Mesih-Ahmed Paşa - Milliyeti: Devşirme (?}; tayini: 1480 = 
885; azli: 1491- 1492 = 897; Kapdanlık müddeti: Takrib.en 12 sene. 

(Fatih devri vüzerasından olan Mesih paşa Rodos seferine serdar olmuşsa da 
kale fethedildiği sırada gösterdiği bir tedbirsizlik yüzünden avdete mecbur ol
duğu için vezaretten aziedilip Gelibolu sancak-Beyliğiyle Derya kapdanlığına 

tayin edilmiştir : 1480 . '. 885 vukuatının ·dördüncü fıkrasına bakınız. Mesih 
Paşa'nın 1481 = 886 tarihinde. tekrar Kubbeı veziri olup 1484 == 889 tarihine ka.;. 
dar üç' sene Yezarette bulunduktan sonra ikinci defa olarak Kapdanlıkla Gelibo- ' 
lu'ya gönderilmiş olduğu hakkında da bir rivayet vardır : Bu rivayete göre 
Mesih Paşa'nın iki Kapd'anlığı arasındaki üç senelik fasıla, aşağıda 15 nurna
rada göreceğimiz Küçük-Davud Paşa'nın ilk Kapdanlığıyla g~miştir : fakat· 
ikinci bir rivayete göre, gene ayni fasıla esnasında 1483 == 888 senesinderi iti
baren Fatih'in hacası ve ilk Istanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi'nin oğlu olan <<Ta
zarruat>> sahibi Sinan Paşa bile bir müddet Gelibolu sancak-beyliğiyle Kapdan
lıkda bulunmuştur; bir aralık Vezir-i-a'zam olduğu hakkında da zayıf bir riva
yet bulunan Sinan Paşa'nın azil tarihi belli değildir: Yalnız «ŞaJmayıkıı terce
mesine nazaran 1486 - 891 senesi 1 Mart - 24 Safer Çarşanba günü 

...... 
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Istanbul'da vefat edip Eyüb'e d:efnedilmiştir; hatta Gelibolu'da medfun· olduğu. 

hakkında da bir rivayet vardır : O sene vukuatmm son fıkrasına bakınız. üçün
cü bir rivayete göre de Mesih paşa'nın Kapdanlığı 1488 - 893 tarihine kadar 
sürdükten sonra yerine 18 numara-da göreceğimiz Hersek-zade Ahnıed Paş.:ı. tfi

yin edilmiş ve bu Paşa'nın o ilk Kapdanlığı 1491 897 tarihine kadar sene 
sürmüştür; fakat bu rivayet biraz zayıftır: Aşağıda 18 numaranın izahatma ba
kınız. - !kinci Bayezid devrinde Sadr-ı-a'zam olan Mesih Paşa için «Vezir-i-a'zam
lar» cedvelinde 22 n umaraya bakınız). ' 

tKiN C! BAYEZiD DEVRi: 

14) Güveği-Sinan Paşa - Milliyeti: Devşirme (?); tayüıi: 1491 
1492 :::::::: 897; azli: 1492 - 1493 = 898; Kapdanlm m:üddeti : Takriben 
1 sene. 

(Bu Paşa'nın !kinci Bayezid'Ie sıhriyyeti için 1481 = 886 vukuatınm «7 
fıkrasına bakınız. - Sinan Paşa donanmanın başına geçince Adriyatik sahillerine 
300 gemiyle büyük bir akın ve tahrip hareketi yapmıştır). 

15) Küçük-Davud Paşa - Milliyeti : ( ?) ; tayini: 1492 -· 1493 = 
898; azli: 1502 - 1503 = 908; Kapdanlık müddeti: Takriben ıo· sene~ 
«Birinci defa». 

(Muasır olduğu Vezir-i-a'zam Davud Paşa'ya nisbette buna «Küçük-Davud Paşa»· 

ve «Davud paşay-ı-Sanh denir: Büyük Davud' Paşa için «Vezir-i-a'zamlar)) eecl
velinde 19 nurnaraya bakınız. Bunlardan başka bir de aşağıki fıkrada göreceğimiz 
<<Kara-Davud Paşa» vardır. - Bir rivayete göre Küçük-Davud Paşa'nın bu seferki 
Kapdanlığı ikinci defadır : Yukarda 13 nurnaraya bakınız. - Bu paşanın Kapdan
lık devrind€ en mühim mazhariyyeti, ikinci Bayezid'in «Lepanto = inebalıtın se
ferinde Türk denizciliğinin şanlı şehidi Burak-Reis merhumun kazandığı Sapienza 
zaferinde Osmanlı donanmasına kumanda etmiş olmak şerefidir : 1499 - 904 vu
kuatının ((28 Temmuz» fıkrasına bakınız. O tarihten üç sene sonra Fransıztar M:i
dilli'yi muhasara ederken Hersek-zade Ahmed Paşa kuma.ndasında sevkedilen im
dad kuvvetlerini götüren donanınayı da Küçük-Davud Paşa'nın idare ettiği 

· edilir : Bu hareket için 1501 - 907 vukuatının birinci fıkrasına bakınız). 

16) Kara-Nişancı Davud Paşa 1 Kara-Davud Paşa- MilliyetP.: 
şirme ( ?) ; tayini ve Ku b be vezirliğine terfü : 1502 - 1503 = 908 
Kapdanlık müddeti : Bir k~ ay. 

llev
(?); 

(Nişancılıktan sancak-beyliklerine gönderilen bu paşanın Gelibolu beyliğiyle 

Derya kapdanlığında pek az kaldıktan sonra Kubbe veziri olduğu hakkında bir 
rivayet vardır. Yukarıki fıkrada gördüğümüz Küçük-Davud Paşa'nın bundan: . 
sonra tekrar Kapdan olduğu anlaşılmaktadır. Kara-Davud Paşa'nın Nişancı-

lığı için «Nişancılar ıı cedvelinde 10 n umaraya bakınız). 

17) Küçük-Davud Paşa. - ~lilliyeti : (?); tayini: 1502 -
908 ( ?) ; ölüınü : 1506 :::: 912; Kapdanlık müddeti : Takriben 4 
«İkinci defa». 

sene; 

(Uınuıniyetıe bu paşanın 898 = 14:92 - 1493 tarihinden 912 - 1506 tarihinde 
ölünceye kadar Kapdanlıkta kaldığı rivayet edildiğine göre, yukanki fıkrada 

F.: 12' 
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gördüğümüz Kara-Da vud Paşa'nın Kapdanlığı hakkındaki rivayet doğru olduğu 
takdirde, onun pek az süren memuriyetinden sonra bunun ikinci yahut üçüncü defa 
olarak mevkiine iade edilmiş olması lazımgelir: Yukarda 13 ve 15 numaralara da 
bakınız). 

18) Hersek-zade Ahmed Paşa - Milliyeti: Hersekli isHi.v, tayini: 
1506 . = 912 senesi 7 .Eylül == 18 Rebi'ül-ahir Pazartesi günü; iiçüncü 
sadareti üzerine Kapdanlıl{tan ayrılması: 1511 == 917 senesi Temmuz _ 
Rebi'ül-ahlr asrı; Kapdanlık müd d eti: Takriben 4 sene, 10 ay. 

(Hersel{-zade'nin ikinci ve üçüncü sadaretleri arasında bS.Ş sene kadar süren 
Kapdanlığında mühim bir hadise olmamıştır: tkinci ve üçüncü sadaretleri için 
«Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 24 ve 26 numaralara bakınız. - Hersek-zade Ah
med paşa'nın ikinci Bayezid devrindeki Osmanlı - Kölemen muharebeleri esna
sında bir aralık donanma başında İskenderun körfezine . gönderilmiş olması 

bazı menbalarda ilk Kapdanlığı gibi gösterilirse de, o vazifenin muvakkat ol
duğu ve o sırada Paşa'nın Gelibolu sancak-beyliğiyle Derya kapdam ol'maktan 
ziyade yalnız bir sefer için donanma serdarı olduğu anlaşılmaktadır : Yukarda 
13 numaranın izahatiyle 1488 - 893 vukuatının birinci fıkrasına bakınız). 

19) İskender Ağa/Paşa - Milliyeti : Devşirme ( ?) ; tayini: 1511 = 
917 (?); Vezar~te terfii: 1514 ::::: 920 senesi 18 Kanunuevvel == ı Zülka'-
de Pazartesi günü.; Kapdanlık müd:deti : Takriben 3 sene. 

(Umumiye.tle bu İskender Ağa Bostancı.,.başı'lıktan beylerbeyi ve daha sonra vezir 
olmuş gösterilirse de, Haydar-Çelebi Ruznamesinden anlaşıldığına göre ilkönce 
Gelibolu sancak-beyliğiyle Kapdan olmuş ve üç sene kadar sürmüş olduğu anla
şılan Kapdanlığından sonra Yavuz devrinde vezir olmuştur. «Nişancı tarihi»ne 
göre İskender Paşa bir sene vezaretten sonra 1515 == 921 tarihinde ioam edilmiş
tir; ıcSicill-i Osmanhde yalnız «fevt olmuşıı gösterilir; gene bu menbaa göre Ga
lata~Mevlevihanesi'ni işte bu i'skender paşa yaptırmıştır). 

BiR!NCt SELiM DEVR1: 

20) Sinan Bey 1 Paşa - Milüyeti : Devşi:rme (?); tayini: 1514 = 

920 senesi 18 Kinunuevvel = 1 ZülkaJde Pazartesi günü; Rumeli Bey

lerbeyliğine nakli: 1516 == 922 senesi 26 Nisan = 23 Rebi'ti!·-evvel Cu

martesi günü; Kapdanlık müddeti: 1 sene, 4 ay, 9 gün. 

(Ridaniyye muharebesinde şehld olan Vezir-i-a'zam Hadım-Sinan Paşa'ya nisbetıe 

({Küçük-Sinan Paşa» denilen ve Kapdanlıktan Rumeli Beylerbeyliğine geçtiği 

Haydar-Çelebi Ruzna.mesinden anlaşılan bu Sinan Bey için 1517 == 922 vukuatının 
u22 Kanunusanb> fıkrasına bakınız. - Istanbul tersanesi bunun zamanında yapıl-

1515 == 921 vukuatının son fıkrasına bakınız). 
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BiR1NC1 S.EL1M ve B1R1NCt StJLEYMAN DEV!RLERt: 

21) Ca'fer Ağa - Milliyeti: Devşiı:me (?); tayini: 1516 = 922 se
nesi 26 Nisan = 23 Rebi'ül-evvel Cumartesi günü; i damı: 1520 = 926; 
Kapdanlık müddeti: Takriben 4 sene. 

(Bazı menbalarda bu Ca'fer Ağa tkinci Bayezid devrine tesadüf eden 917 - 1511 
tarihinde Kapdan olmuş gibi gösterilirse de doğru değildir : O tarihten bunun 
tayin tarihine kadar yukanki fıkralarda gördüğümüz İskender Ağa ile Sinan 
Bey'in Kapdan oldukları Haydar-Çelebi Ruznamesiyle sabittir. - Kapu-Ağall

ğı'ndan Kapdan-ı-Derya olan ve Yavuz'\ıf Kanuni devirleri arasında dört sene ka
dar mevkii-ni muhafaza eden bu Ca'fer Ağa yahut Ca'fer Bey'in Kapdanlık dev-: 
rinde en mühim rolü Yavuz'un Mısır seferinde deniz yollarının emniyetini te'min 
etmiş olmasında gösterilebilir. Mısır fethedildiği zaman Ca'fer Ağa donau
mayla 1's1tenderiyye'ye gelmiş ve Yavuz'un Istanbul'a tehcir ettiği bir çok mühim 
şahsiyyetıerle Osmanlı ordusunun yaralılarını payıtahta nakletmiştir: 1517 ,=:: 923 
vukuatının «19 Mayıs» ve <<15 Temmuzıı iıkralarına bakınız. - Ca'fer Ağa bilhassa 
Yavuz devrindeki zulümlerinden dolayı halk arasında «Kanlı-Ca'fer» ismiyle anıl
mıya başlamış ve Kanuni cülüs ettiği zaman her taraftan yükselen şikayetler üze
rine muhakeme edilip cinayetleri sabit olduğu için idam edilmiştir; Kanlı-Ca'fer'in 

idamı Kanunt Sultan Süleyman'ın adalet yolundaki ilk icraatından sayılır: 1520 c:::: 
926 vukuatının «3 Teşrinievvel» fıkrasına bakınız). 

BtR!NCr StJLEYMAN DEVR!: 

22) Palak/Yalak-Mustafa Paşa - Milliyeti: Boşnak, tayini: 1520 

=926; azli: 1522 = 929, KtJ.pdanlık müddeti: Takriben 2 sene. 

(Kuvvetli bir rivayete göre Boşnak ve daha zayıf bir rivayete göre de Arnavut 
olduğundan bahsedilen bu Paşa'nın lakabı ,,Palak», cc Yaylak)), «Yapalak», «Bay
lak», «Baylan» ve hatta «Çıplakıı gibi muhtelif imlalarla kaydediUr: Peçevi'ye 
göre «Palak» lakabı Enderun'da takılmışsa da sebebi belli değildir. - ;Mustafa 
Paşa Kanuni'nin Rodos fethinde Kapdan-ı~Derya bulunmakla beraber donan
ınayı kendisi değil, Barbaros'un maiyyetinden Muslihüddin-Reis idare etmiştir : 
1522 = 928 vukuatının <<4 Haziran» fıkrasına bakınız. Bazı menbalarda Musta
fa Paşa 940 = 1533 - 1534 tarihinde ölünceye kadar 14 sene Derya kapdanlığında 
kalmış gibi gösteriUrse de doğru değildir : Rodos muhasarasında aziedildiği 

hakkındaki rivayet daha doğrudur. Bu Paşa sonraları Şam Beylerbeyliği ve 
Ku b be vezirliği gibi bazı mühim mevkilerde daha bulunmuştur). 

23) Bayraln Paşa - Milliyeti ( ? ) ; tayini: 1522 - 929; azli; ( ? ) ; 

I\apdanlık müdd~ti: (?). 

(Umumiyetle Kapdanlar silsilesine alınınıyan bu Paşa'nın ismmı Hammer 
"Ferd1ııden naklen tesbit etmiş ve Ata Bey de Hammer tercemesinde bunun ismi
ni «Behram Paşa» şeklinde göstermiştir}. 
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24) Süleyman Paşa - Milliyeti: (?); tayini: (?); azli: 1531 -
1532 = 938; Kapdanlık müddeti: (?). 

(Yukarıki Bayram f Behram Paşa gibi Ferdi'den naklen Hammer'in Kapdanlar 
cadvelinde almış olduğu bu Paşa'mn ismi diger menbalarda mevcud değildir). 

25) Kemankeş-Aiuned Bey /Paşa - Milliyeti: Devşirme ( ?) ; tayi
ni: 1531 - 1532 ·= 938; azli: 1534: = 940 senesi 6 Nisan == 22 Ranıazan 
Pazartesi günü; Kapdanlık müddeti: Taluiben 2 sene. 

( 940 == 1533 - 1534 tarihinde tayin edilmiş olduğu hakkında da bir rivayet bulun
makla beraber doğru olmaması lazımgeli~!: : Çünkü 1532 - 939 tarihinde meşhur 

Andrea Doria Osmanlllara karşı harekete geÇip Mora ve Yunanistan salıillerindeki 
Türk kalelerine taarruz ettiği zaman, üzerine sevkedilen Osmanlı donanmasına 

Kemankeş-Ahmed Bey yahut Paşa kumanda etmiştir: 1532 == 939 vukuatının 

«21 Eylül» fıkrasına bakınız. - Silahdarlıktan Kapdan-ı-Derya olan Ahmed Bey'e 
«Kemankeş» · denilmesi ok atmaktaki şöhretindendir. - Kemankeş-Ahmed Bey'in 
yegane mazhariyyeti, Kapdanlık makamında Barbaros'un selefi olmasından ve 
şanlı halefi Osmanlı hizmetine girmek üzere Cez!yir'den Istanbul'a gelirken do-
nanmayla Navarin'den karşılamak şerefini · ihraz etmesinden ibarettir: 1533-940 
vukuatının «27 Kanunuevveb fıkrasına bakınız). 

İKİNCİ DEViR 

26) BARBAROS Hayı·üddin Htz:rr Paşa - Milliyeti: Tü:rk; : 
1534 = 940 senesi 6 Nisan == 22 Ramazan Pazartesi günü; ölümü : 
1546 = 953 senesi 4 Temmuz = 5 Cumadaı-1-ftla Pazar günü; Kapdan
lık müddeti: 12 sene, 2 ay, 28 gün. 

. (Buradaki tarihler en kuvvetli rivayetıere göredir: Bunlardan başka Barba.ros'un 
Kapdanlığa tayini için 1534 - 1535 = 941 ve 1536 - 1537 =· 943 tarihleri ve ölümü 
için 1546 - 953 senesi 5 Temmuz -- 6 Cumada-l-Ula Pazartesi tarihi de rivayet 
edilir; fakat bu rivayetler zayıftır: Burada esas ittihaz edilen en kuvvetli tarihlere 
ait fıkralara bakınız. - Türk denizciliğinin şanh piri ve dünya denizcilik tarihinin 
en büyük şahsiyeti olan bu Akdeniz fatihinin Türk ırkına şeref veren mubarek 
şahsiyetiyle büyük gazalarma ait fıkraların endeksi için 1546 == 953 vukuatımn 
«4 Temmuzıı fıkrasına bakınız. - Osmanlı Kapdanları sUsilesinin birinci devrini 
teşkil eden karanlık ve ihtilaflı noktalar Barbaros'a kadar devam ettikten sonra 
ikinci devir saydığımız vuzuha girilmektedir : Fakat tabii bu vuzfıh devrinde de 

bir takım şüpheli ve ihtilaflı noktalar yok değildir. Bu eedvelin başındaki iza
hat fıkrasına da bakınız). 

27) Soli:ullu-1\l.elıınet Ağa/Paşa - .M.iUiyeti: Boşnak; ta,yini: 1546 

953 senesi 4 Temmuz =~ 5 Cumada-l-ula Pazar günü ( ?) ; 
beylerbeyliğine nakli: 1550 = 957; Kapdanlık müddeti: Taluihen 4 sene. 

( Sokullu'nun denizeilikle hiç bir alakası olmadığı ve bilhassa Barbaros~un ye-
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tiştirdiği büyük denizciler ortada bulunduğu halde dünyanın en büyük Kapda
nma halef olmayı kabul etmekten çekinmemesi, Türk donanmasının dört sene sönük 
bir devir geçirmesine sebeb olmuştur. Kanuni'nin Sokullu'yu Kapdanlığa getirmesi 
de tabii çok büyük bir hatadır. Her halde şanlı Barbaros'un selefi Kemankeş-Ah
ıned Bey gibi halefi Sokullu-Mehmet Ağa'nın da gemicilikten anlamaması tesa
dürün en tuhaf cilvelerindendir! - So kullu-Mehmet Paşa'nın Kaptanlıktan Rumeli 
Beylerbeyliğine nakli için 1555 == 962 vukuatının u26 Haziran» fıkrasına, menşeiı 

ve sactareti için 1565 == 972 vukuatının tt28 Haziran» fıkrasına ve siyasi şahsiyye
tiyle ölümü için 1579 - 987 vukuatının cc12 Teşrinievveh> fıkrasına bakınız., -
«Vezir-i-a'zaınlar» cedvelinde Sokullu'nun sıra numarası 42 dir). 

28) Koca-Sinan Paşa - Milliyeti: Hırvat; tayini= 1550 
ölihnii : 1554 = 961; KP.pdanhk müddeti: Takriben 4 sene. 

957; 

(Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Vezir-i-a'zam Kehle-i-ikba1 Rüstem Paşa'nın 

kanieşi olduğu için Derya kapdanlığına çıkarılmış olan bu Koca-Sinan · devrinde 
donamtıanın en milhim hareketlerini Barbaros ınerhumun şanlı talebesi Turgud
Reis idare etmiş ve Sinan Paşa da Kehle-i-ikbal'e istinaden Turgud'un muvaffakı
yetleriyle fütuhatını benimseınekten başka bir şey yapamamıştır : 1551 := 958 vu
kuatımn «16 Temmuz ıı ve (<15 Ağ·ustos>> fıkralarıyla 1553 -:--- 960 vukuatının ıc 15 
Hazi.rarı» ve 1555 - 962 vukuatının u26 Hazi·ran» fıkrasına bakınız. - Beşiktaş'

daki «Sinan Paşa camii»ni işte bu Koca-Sman Paşa yaptırmıştır. -- Sinan Paşa'nın 
Kapdanlığını 1548 - 955 den 1553 :::::: 960 tarihine kadar beş sene sürmüŞ gösteren 
za:,ınf bir rivayet daha vardır). 

BiR1NC1 SüLEYMAN ve iKiNCi SELiM DEViRLERi: 
---- ·-------------·---- ··--···-·------·-·-··---··-------~--

29) PiyfUe Paşa - ~lilliyeti : Macar; tayini: 1554 961; üçüncü 
vezirliğe terfii 1568 = 975; Kapdanlıl{ müddeti: 14 sene. 

(Osmanlı tarihinin eri büyük denizcilerinden olan Piyale paşa'nın Hırvat cinsin
den olduğu hakkında da bir rivayet mevcud olmakla beraber, Kanuni'nin Mohaç 
zaferinde ele geçmiş bir Macar çocuğu olduğuna ait rivayet daha kuvvetlidir : 
1555 ::::: 962 vukuatının «26 Haziran» fıkrasına bakınız. - Piyale Paşa'nın meslek 
hayatında en parlak muvaffakıyeti Cerbe zaferidir. V e · ilkönce yalnız Gelibolu 
sancak-beyi sıfatiyle Kapdan-ı-Derya olduğu halde, işte bu zafer üzerine Cezayir 
Beylerbeyliği de verilip Osmanlı hanedanına damad olduğu rivayet edilir : Bunlar 
için 1560 :== 967 vuku"atının u14 Mayısıı. 1560 ::::: 968 vukuatının «27 Eylüh ve 
1561 - 969 vukuatının «25 Eylül» fıkralanna bakınız. Daha kuvvetli bir rivayete 
göre de Cezayir beylerbeyliği Mayorka seferi üzerine tevcih edilmiştir : 1558 == 
965 vukuatına bakınız. Bununla beraber, Kanuni devrindeki Malta seferinin mu
vaffakıyetsizlikle neticelenınesinde Piyale Paşa'nın o sefere serdar olan Kızıl

Ahmedlü Mustafa Paşa He geçimsizliği en milhim amil sayıiır : Donarımanın Malta 
seferine hareketi için 1565 - 972 vukuatımn u 1 Nisan» fıkrasına ve mes'üliyyet 
meselesi için de 1565 ::::: 973 vukuatının «.6/7 Eylül», «8 Eylül» ve «11 Eylülıı fık

ralarına bakınız. Piyale paşa'nın büyük şöhretini karartan bu muvaffakıyetsizlik 

Sakız'ın fethiyle telafi edilmiştir : 1566 - 973 vukuatını:p << 14 Nisan» fıkrasına ba
kınız. Kanuni ve ikinci Selim devirlerinde Kapdanlık eden Piyale Paşa'nın Kub
be vezirliğine terfi ederek donanmadan ayrılması ikinci Selim devrindedir : 1568::::::: 
975 vukuı:1tının «13 Mayıs» fıkrasına bakınız. Bununla beraber, Kıbı::ıs fethinde 
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Vezir-i-Salis olduğu halde fevkalade olarak donanınaya kumanda etmiş ve mu-. 
vaffakıyetli bir ihraç hareketi yaptıktan başka deniz yollarının emniyetini de 
te'min etmiştir. 1570 == 977 vukuatının «15 Mayısıı fıkrasına bakınız. _ Pi
yale Paşa yedi sene ikinci vezirlik makamında bulunduktan sonra öldüğü için, 
sırası geldiği halde Vezir-i-a'zam olamamıştır: 1578 == 985 vukuatının «21 Kanu
nusanh. fıkrasına bakınız. - Katib-Çelebi·, Piyale Paşa'nın üsküdar'daki bahçesini 
«acaib-i alemden» gösterir). 

iKiNC! SELİM DEVRt: 

30) Müezzin-zade Ali Paşa- Milliyeti: (?); tayini: 1568 = 975; 
şehadeti: 1571!:::::979 senesi 7 Teşrinievvel = 17 Cumada-l-ma Pazar gü
nü; Kapdanlık müd d eti : Talrriben 3 sene. 

(Denizcilikle hiç bir alakası olmadığı halde Vezir-i-a'zam Sokullu-Mehmet pa
şa'mn Yeniçeri-Ağalığı'ndan Derya kapdanlığına getirmek gafletinde bulunduğu 

Müezz-in-zade Edirneli ~Ali Paşa'nın Kapdanlık devrinde Kıbrıs seferiyle Lepau
to .::::: İnebahtı muharebesi gibi iki büyük vak'a vardır : Bunların birinelsiı1tieki 

muyaffakıyetli hareketi yukarıki fıkrada bahsi geçen eski Kapdan-ı-Deryit ü~n
cü vezir Pi:yale Paşa te'min etmiş ve ömründe bir kayık bile idare etmemiş otan 
Müezzin-zade Ali Paşa ccKapdan-ı-Derya» ünvaniyle donanınada bulunmuş ol
maktan başka bir şey yapmamıştır: 1570 ·= 977 vukuatının «15 Mayıs» flkrasına 
bakınız. - Osmanlı tarihinde eSıngm-Donanma harbiıı ismini alan deniz fa.cia
sında Ali Paşa'nın Kapdanlıktaki cehlin.i telafi etmek üzere donanmamn idaresi 
Barbaros merhumun o zaman hayatta bulunan Piyale \ .. e Kılıc-AU Paşalar gibi 
şanlı talebeleri dururken ikinci vezir pertev Mehmet Paşa gibi karadan yetişme 
bir devlet-adamma havale edilmiş, Kapdan-ı-Derya Ali Paşa bütün Türk denizci
lerinin ve bilhassa Kılıc-Ali Paşa'nın şiddetli itirazlarına rağmen Sokullu'dan al-

. dığı gizli emirleri göstererek ve Pertev Paşa'yı da kandırarak cahilane bir taar
ruzla donanmanın mahvolmasına sebeb olmuştur. Barbaros merhumun kurduğu 

Akdeniz hakimiyyetini şahsi ihtirasatına kapılarak tehlikeye atmakta tereddüd 
etroiyen Sokullu'nun bu büyük faci<adaki müdhiş mes'üliyyetiyle Pertev ve Ali Pa
şaların tnebahtı faciasıyla neticelenen Akdeniz seferi için 1571 ·= 978 vukuatımn 
· f<4 Mayıs» ve 1571 == 979 vukuatının «7 Teşrinievvel» iıkralarına bakınız. - Mü
ezzin-ziide Ali Paşa Sıngın-Donanma harbinde maktul düşmüş olduğu için, bazı 

Osmanlı menbalarında «Şehtd-Ali paşa» şöhretiyle de anılır: Fakat her halde pek 
sevimli bir şehtd değildir). 

1K1NCt SEL!M ve üÇüNCü MURAD DEVtRLER!: 

31) Kılıer-Ali Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1572 = 979; ölümü: 
1587 = 995 senesi 21 Haziran = 15 Receb Pazar günü akşamı; Kap
danhk müddeti: Takriben 15 sene. 

( Turgud ve Piya.Ie Paşatarla beraber Barbaros merhum un en şanlı talebesinden 
ve Türk denizcilik tarihinin en büyük şahsiyyetıerinden olan Kılıc-Ali Paşa'nın 

asıl ismi ıı Uluc-Ali Paşa:pdır : ·Bu UlucMAli isminin Garp dillerinde tahrifinden 
has ıl olan «OcchialiJOchiali ıı şekli bir !talyan ismine benzemesinden dolayı bu 
büyük Türk denizcisinin aslen Kalabriyalı olduğu hakkında bir Garp efsanesi 
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varsa da tuhaf bir yakıştırmadan başka bir esasa istinad etmiyen bu rivayetin 
hiç bir kıymeti yoktur : Ramız-Paşa-zade Mehmet !zzet'in «Harita-i Kapudanan-ı 
Derya»sında : 

«MüşarünHeyh Anadolu ahalisinden olarak Hayrüddin Paşa'nın tebeası zümresin
den ve fenn-i deryayı güzel bilenlerin cümlesinden» 
olduğu tasrih edildiği gibi, Kalabriyalı olduğu hakkındaki Garp efsanesi de hiç 
bir ciddi vesikaya istinad etmediği i-çin, Küıc-Ali Paşa'nın Anadolu ':}:'ürklerinden 
olduğu muhakkaktır; ({Kamus-ül-Alam»ında bu milliyet meselesine temas eden 

1 ' 

Şemsüddin Sami de Kılıc-Ali paşa'ya isnad edilen uydurma ttalyanlığı kat'i bir 
·usanla reddererek: 

«Türk-oğlu-Türk ve Anadolulu» 

olduğunu ehemmiyetıe tasrili etmektedir. Her halde « Uluc-Aliıı isminin «Occhiali» 
den değil, bilakis bu «Ücchiali» şeklinin «Uluc-Alhden muharref olduğu mu
hakka:ktır. n Uluc» isminin «Kılıç lakabına tahvili de, yukarıki fıkrada bahsi ge
çen Miiezzin-zade Ali Paşa zavallısının sebeb olduğu Lepanto == !nebahtı facio-ı 

asında Cezayir Beylerbeyi sıfatiyle bulunan. Uluc-Ali Paşa'nın kendi , filosuyla 
yapt~ı kahr.amanca hareket sayesinde bazı Türk gemilerini kurtarması üzerine 
tkinci Selim'in Kapdanlık bera.tındaki sarih emriyle olmuştur. Kılıc-Ali Paşa'nın 

Lepanto muharebesindekir rolü ve kahramanlığı için 1571 ::::: 979 vukuatının «7 
Teşrinievvel» fıkrasına, felaketten kurtardığı donanma bakıyyesini Istanbul'a ge
tirmesi ve Haliç tersanesinde yeni bir donanma inşasındaki muvaffakıyeiıeri için 
gene o aene vukuatının «21 Teşrinievvel n fıkrasına, yeni donanma yapıldıktan son
ra Derya kapdanlığına tayini, «Kılıç» lakabının tevcihi ve Akdeniz'de Türk haki
miyyetini idame etmek üzere o yeni donanınayla çıktığı ilk sefer için 1572 == 979 
vukuatının «17 Şubatn ve 1572 := 980 vukuatımn ıı13 Haziran» fıkralarma, ertesi 
sene çıktığı cenubt ttalya seferi için 1573 == 981 vukuatının «3 Haziran» fıkrasına 
ve Tunus'un kat'i surette fethiyle neticelenen en büyük sefer:i için de 157 4 = 982 
vukuatının «15 Mayısıı, n13 Eylül» ve «30 Teşrinisanh fıkralarına bakınız. --'
Kılıc-Ali Paşa merhumun Kapdanlığa tayini için 1571 ,_ 979 senesi Teşrini.evvel -
Teşrinisani == Cumada-1-ahire tarihi ve ölümü için 1587 == 995 senesi 27 Hazi
ran .:= 21 Receb Cumartesi günü de rivayet. edili·r. - Türbesi kendi ıiayratı ve 
Koca-Sinan'ın eseri olan Tophane camiindedir : 1580 == 988 tarihinde yapıldığı za
man sAhilde bulunan bu cami şimdi 200 metre dahilde kalmıştır). 

32) Damad-İbrahim Paşa - Milliyeti: Boşnak yahut Hı:rvat; ta
yini: 1587 == 995 senesi 6 Temmuz = 30 Receb Pazartesi günü; azli: 
1588 = 996 senesi 14: Nisan = 17 Cumada-l-um -Perşenbe günü; Kap
danlık müddeti: 9 ay, 9 gün. 

(üçüncü Murad'ın damadı ve üçüncü Mehmed'in eniştesi olan bu Boşnak yahut 
Hırvat devşirmesi İbrahim Paşa sonradan üç defa Sadaret makamını da i~gal 

etmiştir : «Vezir-i-a'zam'lar» cedv·elinde 57, 59 ve 62 nuınaralara bakınız. - Karı

sınm adı <<Ayşe-Sultan»dır). 

33) Uluc-H9.san Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1588 = 996 senesi 
14 Nisan = 17 Cumada-l-ula Perşenbe günü; ölümü 1591 =ı 999 se
nesi 11/12 Temmuz = 19/20 Ramazan Perşenhe/Cuma gecesi; Kap
danlık müddeti: 3 sene, 2 ay, 28 gün. 
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(Aslen Anaddlu-Türk1erinden olan Uluc-Hasan Paşa . yukarda 31 nurnarada gör
·düğümüz Kılıc-Ali Paşa'nın yetiştirmelerindendir; uzun zaman Cezayir ocağında 

1ıizmet ettikten sonra Istanbul'a gelmiştir; geliş tarihi ihtilaflıdır. En kuv
vetli rivayete nazaran Kılıc-Ali paşa'nın Kapdanlığı devrinde onun maiyyetinde 
çalışarak (( ümeray-ı-Bahriyye»den olmuştur. Hasan Paşa'nın füc'eten öldüğü 

rivayet edilir. Mezarı Kılıc-Ali Paşa türbesindedir: Bu türbe için Kapdanlar eect
velinde 31 n umaraya bakınız). 

üÇüNCü MURJtD ve üÇüNCü MEHMET DEViRLERi: 

34) Cağal-oğlu/Ca,ğala.-zade Y~suf Sinan Pa5a, - M:HEyeti: !ta!yın; 
tayini: 1591:::::::999 senesi 17 Temmuz=25 Ramazan Çarşanba günü; azU: 
1595 = 1003 senesi 25 Haziran = 17 Şevval Pazar günü; Kapdanbk 
müddeti: 3 sene, ll ay? 9 giin; «Birinci defa». 

·(ismi Istanbul'un Cağaloğlu semtiyle hamamma alem olan bu İtalyan dönmesi 
'üçüncü Mehmet devrinde 1 ay, 9 gün Sadaret makammda da bulunmuştur: «Ve
zir-i-a'zamlar11 cedvelinde 58 nurnaraya ve sactaretinden sonra ikinci defa, kapdan
lığı için de aşağ·ıda 36 nurnaraya bakınız .. - Sinan Paşa'nın !talyan ca ismi « Scipione 
Cicala;ı,dır: Şahsiyyeti için 1596 - 1005 vukuatının «27 Teşrinievvel» fıkrasına ba-
1nnız). 

DöRD'üNCü MEHMET DEVR1: 

35) DamJid-Halil Paşa - Milliyeti: Boşnak; Tayini: 1595 = 1003 
senesi 26 Haziran= 18 Şevval Pazartesi günti:; azli: 1598 = 1006 senesi 
8 Nisan= 2 Ranıazan Çarşanba günü; Kapdanlık m.üddeti: 2 sene, 9 ay, 
12 gün. 

·(Halil Pa.şa üçüncü Murad'ın damadı ve Fatma-Sultan'ın ilk kocasıdır. - Katib
Çelebi «Esfar-ül-bihar»ında tayin tarihini 1003 = 1595 senesi 18 Cumada-l-ulA ,_ 29 
Kanunusa ni Pazar gösterir: Bizim burada esas ittihaz ettiğimiz «18 Şevvaı = 26 
Haziran ;ı, tarihi « Şakaayık ıı zeyline göredir ve yukarıki fıkrada gördüğümüz Cağa-. 
la-zade Sinan Paşa'nın az linden bir gün sonraya tesadüf etmektedir). 

üÇüNCü MEHMET Ye BiRt..~Ct AHMED DEV!RLER!: 

36) Cağal-oğlu/Cıığala-zade Yusuf Sina!! Paşa - 1\liUiyeti : İtal
yan; tayini: 1598 _:_ 1006 senesi 8 Nisan = 2 R.amazan Çarşanba gön·ii; 
Kapdanlık uhdesinde kalmal< şartiyle tayin edildiği Şarli serd!trlığında 
ibkasiyle Kapdanlıktan a.~di: 1605 = 1013 senesi 24 Ka:num.ısani = 4 
Ramazan Pazartesi günü; Iiapdanlık müddeti: 6 sene, 9 ay, 16 gün; 
«:İkinci defa». 

(Cağal-oğ·Iu'nun bundan evvelki ilk Kapdanlığı için yukarda, 34 nurnaraya bakı

nız. - Sinan Pasa'nın ı ay, 9 günlük sadareti iste bu iki! Kapdanlığı arasındadır : 
' ' ' 

ölümü de Şark serdarlığındadır: ölüm tarihi için 1605 1014 senesi «2 Kanunu-
evvel» fıkrasına bakınız. - Bu seferki tayin .tarihi «Şakaayık zeyli))nde 1006=1598 
senesi 9 Şevval - 15 Mayıs Cuma gününe müsadif gösterilirse de, burada Katib~ 
Celebi ile Naima'nın daha kuvvetli olan rivayetleri esas ittihaz edilnı.iştir. - Sinan 
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paşa'nın Kapdanlığı muhafaza etmek şartiyle Şark serdarlığına tayini için 1604 _ 
1012 vukuatının <<5 Şubat» fıkrasına bakınız. - İki kapdanlık müddetinin mecmüu 
10 sene, 8 ay, 25 gün tutmaktadır}. 

BiRiNCi: AHMED DEVRi: 

37) Kaya-Paşa-zade Kubad Mustafa Paşa - Milliyet-'i: Türk (?); 
tayini:· 1605 = 101.3 senesi 24 Iianunusani == 4/ Ramazan Pazartesi 
günü; azli: 1606 = 1014 senesi 18 Kanunusanİ = 9 Ranıazan Çarşanba 
giinö; Kapdanlık mlidideti: ll ay, 25 gün. 

(Bu Mustafa Paşa bazı menbalarda yalnız «Tersane-Kaymakamııı olmuş gibi· 
gösterilirse de, Kapdan-ı-deryıl olduğu ve donanma başında o sıfatla sefere çıktığı 

hakkındaki rivayet daha kuvvetlidir). 

38) Derviş Mehmet Paşa- Milliyeti: Boşnak; tayini: 1606 = 1014 
senesi 18 Kanunusini = 9 Ramazan Çarşanba günü; Sadarete terf'ıi 

üzerine Kapdanlıktan ayrılması 1606 = 1015 senesi 21 Haziran 14 Sa
fer Çarşanba günü; Kapdanlık müddeti: 5 ay, 4 gün. 

(Bostancı-başılıktan Kapdan-ı-derya olan Derviş Mehmet Paşa'nın Kapdanlığa ta
yini için «1014 :== 1605 senesi 15 Şa'ban = 26 Kanunuevvel Pazartesi» ve sadareti 
için de a16 Muharrem = 24 Mayıs Çarşanba» ve «17 Muharrem :=·. 25 Mayıs Per
şenbe» tarihleri de rivayet edilir: Fakat bunlar doğru değildir. Sadareti için «Ve
zir-i-a'za.mlah cedvelinde 66 nurnaraya bakınız. - Derviş Mehmet Paşa hunhar
lığıyla riıeşhurdur). 

39) Ca'fer Paşa - Milliyeti: F:renk. ( ?) ; tayini: 1606 =: 1015 sene
si 21 Haziran == 14 Safer Çarşanba günü; azli: 1608 = 1016 s~nesi 9 
Şubat= 22 Şevval Cumartesi günü; Kapdanlık müddeti: 1 sene, .7 ay,. 
18 p.. 

(Bazı muahhar menbalarda bu Frenk-Ca'fer Paşa yukarıki fıkrada gördüğümüz 

Derviş Mehmet Paşa'dan evvel ve sonra ikt defa Kapdan-ı-derya olmuş gibi göste
rilirse de doğru olmadığı anlaşılmaktadır). 

40) Miiezzin-zade Hafız-Ahmed Paşa Milliyeti: Pomak; t..~yini: 

1608:::: 1016 senesi 9 Şubat = 22 Şevval Cumartesi günü; Şam vaJl
liğine nakli: 1608-1609 =1017 senesi; Kapdanlık müddeti: Takriben 
1 sene .. 

(Doğancı-başılıktan Kapdan-ı-derya olan Filibeli Rafız-Ahmed paşa Birinci Ah
nıed'in damadı ve Dördüncü Murad'm eniştesidir : Karısının adı «Ayşe-Sultanııdır; 

fakat damadhğı bu tarihten çok sonradır. - Hıifız Paşa iki defa Sadr-:ı-a'zam ol
mustur: «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 82 ve 85 numaralara bakınız. HaJız Ah-

' med Paşa'nın Kapdanlıktan Şam beylerbeyliği·ne nakledildiği malum olmakla bera-
ber, bu tebeddülün tarihi belli olmadığı için Kapdanlık müddetinin tam olarak ta
yini l-ı: abii olamamıştır) . 
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41) Halil Paşa - Milliyeti: Ermeni; tayini: 1608-1609:::::1017 se
nesi; azli: 1610 - 1611 = 1019 senesi; Kapdanlık müddeti: Takriben 2 
sene; «Birinci defa». 

(Yeniçeri-ağalığından Kapdan-ı-derya olan ve Kayseri'nin Zeytin köyü ermenile
rinden olduğu rivayet edilen bı,ı devşirmenin Maraş ermenilerinden olduğu hakkında 
da bir rivayet vardır. Halil Paşa dört defa Kapdan-ı~derya ve iki defa da Sadr-ı
a'zam olmuştur: ..Bunlar için aşağıda 43, 47 ve 49 numaralarla «Vezir-i-a'zamlai">> 
cedvelinde 70 ve 83 numaralara bakınız. - Halil Paşa'nın bu ilk Kapdanhğının ta
yin ve azil seneleri ma.Iüm olmakla beraber, ay ve gün tarihleri belli olma:dığı için 
Kapdanlık müddetinin tamamiyle tesbiti kabil olamamıştır). 

42) Öküz/Kara-Mehmet Paşa -. Milliyeti : Türk; tayini: 1610 -
1611 = 1019 senesi; a.zli: 1613 = 1022 senesi 24 Teşrinisani ll Şev-
val Pazar günü; Kapdanlık müddeti : Takriben 2 sene. 

(Kara-Mehmet Paşa ve Damad-Mehmet Paşa isimleriyle de anılan bu Kapdan-ı

deryaya «Öküz>> lakabının takılınası bir öküz :nalbandının oğlu olmasındandır : 
Istanbul'da doğmuş olmakla beraber aile menşeinin Ulukışla olmak ihtimali var
dır. - Kara-Mehmet Paşa ikiı defa da Sad!rette bulunmuştur. Bunlar için «Vezir-i
a'zamlar» cedvelinde 69 ve 71 numaralara bakınız. Birinci Ahmed'in kızlanndan 
Gevher-Han-Sultan'la evlenmiş olan Mehmet paşa'nın Kapdanlığa tayin tarihinde 
ay ve gün malüm olmadığı için me'muriyet müddetinin tamamiyle tesbiti kabil 
olamamıştır). 

43) Halil Paşa - Milliyeti: Ermeni; tayini: 1613 = 1022 senesi 24 
Teşrinisani = ll Şevval Pazar günü; S adarete terfii üzerine Kapdan
lıktan ayrılması: 1616 = 1025 senesi 17 Teşrinisani = 8 Zülka'de Per
şenbe g.iinü; Kapdanlık müddeti: 2 sene, ll ay, 23 gün; «İkinci defa>>. 

(Halil Paşa'nın bundan evvelki Hk Kapdanlığı için yııkarda 41 numaraya, bundan 
sonraki iki Kapdanlığı için aşağıda 47 ve 49 numaralara ve iki defa sadareti için de 

11 Vezir-i-a'zamlarn cedvelinde 70 ve 83 numaralara bakınız). 

BtRtNCt AHMED ve B1RtNC1 MUSTAFA DEV!RLERt: 

44) Çelebi/Güzelce-Ali Paşa- Milliyeti (?); tayini: 1617 = 1026 
senesi 17 Kanunusini = 9 Muharrem Salı günü; azli: 1617 1626 se
nesi 23 Teşrinisani = 24 Zülka'd:e Perşenbe günü; Kapdanlık ınüddeti: 
10 ay, 7 gün; «Birinci defa>>. 

(Tunus valisi tstanköylü-Ahmed Paşa'nın oğlu olduğu için «İstanköylü-Ali Paşa» 

ismtyle de anılan ve babasının dönmeliği hak~ında bir rivayet bulunduğuna göre 
milliyeti belli olmıyan bu AU Paşa'nın iki defa Kapdanlığı ve bir defa da saclareti 
vardır: Bundan sonraki Derya-Kapdanlığı için aşağıda 46 nurnaraya ve sadareti için 
de «Vezir-i-'azamlar» cedvelinde 72 nurnaraya bakınız. Azil tarihi, Birinci Musta
fa'nın ilk cülfısundan bir gün sonra aziedilmiş olduğu hakkındaki ri vayete görediı:). 
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B1R1NC1 MUSTAFA DEVR1: 

45) Kara-Davud Paşa - Milliyeti: Boşnak; tayini: 1617 =ı 1026 
senesi 23 Teşrinisani = 24 Zülka'de Perşenbe günü; azli: 1618 == 1027 
senesi 2 Kanunusanİ = 5 Muharr~m Salı günü ( ?) ; Kapdanlık müd
deti: 1 ay, 10 gün (?). 

(Genc-Osman'ın kaatili olmakla meşhur olan bu cani boşnağ'ın azil tarihi, Kapdan
lık müddetinin 4:0 gün sürmüş olduğu hakkındaki rivayete müstenittir.; bununla 
beraber yalnız «Bir ay» ve hatta «Dört gün>} sürdüğ'ü hakkında da bazı rivayetler 
vardır : Burada nisbeten en kuvvetli görünen Katib-Çelebi'nin kaydi esas ittihaz 
edilmiştir. - Birinci Mustafa'nın eniştesi olan Kara-Davud bu şuursuz padi·şahın 

ikinci saltanatında 24: gün Sadaret mevkıinde de bulunduktan sonra Genc-Osman'ın 
kan hakkını arayan askerin tazyikıyle idam edilmiştir: uVezir-i-a'zamlar» ced\"elin
de 75. nurnaraya ve i(lamı için d~ 1623. == 1032 vukuatının n5, 6, 7 ve 8 Kanunusanh> 
iıkralarına bakınız). 

BtRtNCt MUSTAFA ve 1K1NC1 AHMED DEVtRLERt: 
---·----------·---

46) Çelebi/Güzelce-Ali Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1618 1027 
senesi 2 Kanunusanİ = 5 Muharrem Salı günü ( ?) ; Sadarete terfii üze
rine Kapdanlıktan ayrılması: 1619 == 1029 senesi 23 Kanunuevvel = 16 
Muharrem Pazartesi günü; Kapdanlık müd d eti: 1 sene, ll ay, 22 g:ün 
( ?) ; «İkinci defa». 

( Güzelee-Ali Pasa'nın bu sefer ki tayin tarihi için yukarıki fıkra ya, bundan evvelki 
' < • 

Kapdanlığı için yukarda 4:4: nurnaraya ve Sadareti için de «Vezir-i-a'zamlar» cedve-
linde 72 nurnaraya bakınız. İki Kapdanlık müddetinin mecmüu 2 sene 9 ay, 29 gün 
tutmaktadır). 

iKiNCi OSMAN DEVRi: 

47) Halil Paşa - Milliyeti: Ermeni; tayini: 1619 ~ 1029 senesi 
24 Kanunuevvel = 17 Muharrem Salı günü; azli: 1620 - 1621 = 1 1030 
senesi; Kapdanlık müdkleti: Takriben 1 sene; «Üçüncü defa». 

(Halil Paşa'nın bundan evvelk~ Kapdanlıkları için yukarda 41 ve 43 numaralara, 
bundan sonraki son Kapdanlığ'ı için aşağıda 49 n umaraya ·ve iki defa sadareti için 
de «Vezir-i-a'zamlar)} cedvelinde 70 ve 83 numaralara bakınız. Halil Paşa'nın bu 
seferki azli «1030 evailinde» gösterilirse de, ay ve gün tarihieri belli: olmadığı için 
Kapdanlık müddetinin tam olarak tesbiti kabil olamamıştır: Yalnız üçüncü ve dör
düncü Kapdanlıkları arasındaki ma'züliyyet müddetinin «altı ay» sürmüş olduğu 

hakkında bir riv·ayet vardır. - Azlin 1030 senesi ıcevai·hine tesadüf ettiği hakkında
ki rivayet doğru olduğu takdirde Halil paşa'nın 1620 senesi Teşrinisani sonlarından 
Kanunuevvel sonlarına kadar geçen müddet içinde aziedilmiş olması lazımgelir; 

Hammer 1621 senesine müsadif göstermektedir). 

48) Softa-Mustafa Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1620-1621 = 
1030 senesi; azli: 1621 == 1030 senesi; Kapdanlık müddeti: Takriben 
6 ay (?). 
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(Yeniçeri-ağalarından Derya-Kapdanlığına geçen Mustafa Paşa Niğdelidir; ta
yin ve azil tarihindeki Hicri 1030 - Miladi 1620 - 1621 senesine müsadif olduğu ma
lum olmakla beraber, ay ve gün tarihleri belli olmadığı için Kapdanlık müdde
tinin tamamiyle tesbiti mümkin olamamıştır; yalnız ((Altı ay...>> sürdüğü hakkında 

bir rivayet vardır: Yukarıki fıkraya da bakınız). 

iKiNCi OSMAN DEVRiYLE BiR1NCi MUSTAFA'NIN iK!NCt SALTANATI: 
--~--·-·-----···--··- ··----··-···--------------···-··--·-- --·-·-----

49) Halil Paşa - Milliyeti : Ermeni; tayini: 1621 = 1030 senesi; 
azli: 1623 == 1032 senesi 5 Şubat = 4 Rebi'ül-fHiir Pazar günü; Kap·
danh.li ıniiddeti: Takriben ı sene, 8 ay; «Dördüncü defa». 

(Halil Paşa'nın bundan evvelki Kapdanlıkları için yukarda 41, 43 ve 47 numaralara, 
iki defa sadareti için de «Vezir-i-a'zamlarıı cedvelinde 70 ve 83 numaralara ve bu 
son Kapdanlığına tayin tarihi için yukarda 47 ve 48 numaralara bakınız. Dört 
Kaptanlık müddetinin mecmüu takriben 7 sene, 7 ay, 23 gün tutmaktadır). 

B!R!NC! MUSTAFA'NIN iKiNOt SALTANATtYLE DöRDüNCü 
-·---·---·--- ---

MURAD DEVR1 : 

50) Topal.,.Receh Paşa - Milliyeti: Boşnak; tayini: 1623 =· 1032 
senesi 5 Şubat::::: 4 Rebi'ül-ahir Pazar günü; Sadaret-Kaymaka.mlığma 

terfii üzerine Kapdanlıktan ayrılması: 1626 = 1035 senesi ıs Tem
muz = 18 Şevval Paz8.rtesi günü; Kapdlanlık müddeti: 2 sene, 5 ay, 
6 gün. 

( Haris bir . entri>kacı olan ve Karadeniz serdarlığından Derya-Kapdanlığına yük
selen bu Boşnak dönmesi Birinci Ahmed'in öküz/ll.fehmet Paşa'dan dul kalan kı
zı Gevher-Han-Sultan'la evlenmiş olduğu için Dördüncü Murad'ın eniştesidir; 

3 ay, 7 gün sactareti de vardır: «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 86 nurnaraya bakı
nız). 

DöRDüNCü MURAD DEVRi: 

51) Çatalcalı-Hasan Paşa - Miiliyeti: ( ?'); tayini: 1626 = 1035 
senesi ı3 Temmuz = ıs Şevval Paza.rlesi günü; azli: i630 =' ıo.ıo s~
ııesi 20 Teşrinievvel = ı3 Rebi'ül-evvel Pazar güuü:; Kapdanlık . müd·
deti: 4: se·ne, 3 ay, 8 gün. 

{Bir Yeniçerinin oğlu olan ve Baş-Emirahurluktan Derya-KapdanlJğına yükselen 
Hasan Pasa Birinci Ahmed'in kızlarından Fatma-Sultan'ın kocası ve Dördüncü 

' 
Murad'ın eniştesidir; vazifesinde muvaffak olduğu ha!de yukarıki fıkrada gördü-
ğümüz selefi Topal-Receb Paşa'nın entrikası yüzünden aziedilmiş olduğu rivayet 
edilir. - Umumiyetle azil tarihi «12 Rebi'ül-evveb gününe müsadif gösterilirse de, 
Na1ma tarihinde o günün «Ahad=Pazar» olduğundan bahsedildiğine göre hakiki 
takvimde 13 Rebi'ül-evvel'e tesadüf etmiş olması lazımgelir). 
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52) Cabulat-zade Mustafa Paşa - Milliyeti : Dürzü ( ?) taşini : 
1630 1040 senesi 20 Teşrinievvel 13 Bebi'ül-evvel Pazar günü; 
azli: 1632 - 1041 senesi 1 Temmuz ::::: 13 Zülhlcce Perşen be günü; Kap
danlık müddeti: 1 sene, 8 ay, 12 gün. 

(tldnci Selim devrinde Kilis beyliğinde bulunmuş olan Dürzü beylerinden ı<Can
bulad~ibni-Kaasım-il-Kürdi»nin nesiine mensub olduğu jçin ,,Canbulad-zadeıı de
nilen Mustafa Paşa Osmanlı sarayında terbiye görmüş ve B~rinci Ahmed'in kızla
rından Ayşe-Sultan'la evlenerek Damad olmuştur: Bu ailenin milliyeti hakkında 

muhtelif rivayetler vardır; aslen Kürt ve hatta Türk olduğu bile rivayet edilir; 
Lübnan'ın Sayda kasabasında bugün hala Canbulat ailesinin bir kolu vardır : Bun
lar asıllarımn Kürt olmayıp Çerkes olduğunu ve Mısır Kölemenleriyle alakadar ol
duklarını rivayet ederlese de, bu noktanın milliyet tayininde bir mi'yar olmıyacağı 
bedihidir. - Mustafa Paşa Baş-Emtrahurluktan vezaret payesiyle Derya-Kapdan
lığına yükselmiştir) . 

53) Bostancı-Ca'fer Paşa - 1\'lilliyeti: ( ?) ; tayini: 1632 = 1041 
senesi 1 Temmuz 13 Zülhicca Perşenbe günü; Azli: 1634 = 1044 se
nesi 30 Haziran == 4 Muh~rrem Cuma günü; Kapdanlık ınüddeti 2 
sene, ll ay, 29 gün. 

(Bostancı-başılıktan Vezaret payesiyle Kapdan-ı-deeya olan Ca'fer Paşa Kapdan-. 
lıktan azli üzerine Bu din beylerbeyliğine tayin edilmiştir: Kapda:nlıkta muvaffa
kıyetsizliğiyle maruftur. ~ «Şakaayık» zeylinde «Bin kırk birde Mehmet Paıi,a 

yerine Bayram Paşa Kapudan-ı bahr oldu» denilmekteyse de, diger menbalarda 
bunlardan bahsedilmediğine göre yanlış olmak ihtimtUi vardır).· 

54) Deli-Hüseyn Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1634 = 1044 se
nesi 30 Haziran= 4 Muharrem Cuma günü; Mısır beyle.rbeyliğine nak
li: 1635 = 1045 senesi 21 Teşrinievvel == 9 Cumada-1-ill.a Pazar gthıU; 
Kapdanlık miiddeti: 1 sene, 3 ay, 21 gün; «Birinci defa». 

(Baş-Emtrahurluktan Kapdan-ı-derya olan ve fevkalade kuvveti, cesareti ve ze
kasiyle şöhret bulan Girit kahramanı Deli-Hüseyn Paşa Anadolu'nun Yenişehir 

kasaba,J31ndandır; üç defa Kapdanlığı vardır: Bundan sonrakHer için aşağıda 57 
ve 80 numaralara bakınız. - Deli-Hüseyn Paşa'nın 6 gün süren bir sadareti de 
vardır; fakat Girit serdarlığından Istanbul'a gelip işe başlıyamadan evvel gıyaben · 
azledilmistir: «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 105 nurnaraya bakınız. - Bu seferki 

' 
azil tarihi «5 Cumada-l-Ula - ı 7 Teşrinievvel» Perşenbe gününe müsadif gösteren 
daha zayıf bir rivayet de vardır. ~ Hüseyn Paşa'ya ((Deli» derJimesi şecaat ve 
cesaretindendir). 

55) Ken1ankeş Kara-Mustafa Paşa - MiUiyeti: Aruavr~t; tayini : 
1635 = 1045 senesi 21 Teşrinievvel == 9 Cmnada~I-iUa Pazar gunu; 
Sadare te tayini it,zerine Kapdanlıktan ayrılması: 1638 = 1048 senesi 
23 Kanunuevvel == 16 Şa'ban Parşenbe günü; Kapdanlık nıüddeti.: 3 
sene, 2 ay, 3 gün .. 
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(Yeniçeri-ağalığından Kapdan-ı-derya olan ve Macar devşirmesi. olduğu hakkında 

da bir rivayet bulunan Kemankeş Kara-Mustafa paşa bazı menbalarda ve me
sela Katib-Çelebi'nin ıcEsfar-ül-bihar»ında «1047 == 1637» tarihinde Kapdanlıktan 

azıedilmiş gibi gösterilirse de, bu rivayetin doğru olmadığı «Du Loir» ve 
«Thevenot}ı seyahatnamelerinde birinin Latin harfleriyle Türkçe metni ve dige
rinin Fransızca tercemesi bulunan muasır Bağdad sefernameleriyle Abdurrah
rahman Hıbrl:-i-Edirnevi'nin «Tarih-i feth-i Bağdad-ı Sultan Murad» serlevhalı za- . 
fernamesindeki serahatleriyle sabittir. Bu menbalar Kemankeş Kara-Mustafa Pa
şa'nın Derya-Kap~anlığını Bağdad muhasarasında Tayyar-Mehmed Paşa'nın şe

hadeti üzerine Sadr-Fa'zam oluncaya kadar muhafaza etmiş ve Sactarete tayin 
edildiği gün adaşı olan halefinin de Kapdanlığa tayin edilmiş olduğunda mütte
fiktir. Kemankeş-Mustafa Paşa'nın sactareti için u Vezir-i-a'zamlar» cedveUnde 
90 nurnaraya bakınız). 

DöRDüNCü MARAD ve SULTAN !BRAH!M DEViRLERİ : 

56) Silahdar Beyceğiz-Mustafa Paşa - Milliyeti: Boşnak; tayini: 
1638 = 1048 senesi 24 Kanunuevvel = 17 Şa'ban Cnma günü; a~di: 

1640 = 1049 senesi 22 Şubat = 29 Şevval Ça:rşanba günü; Kapilanbii 
müddeti: 1 sene, 1 ay, 29 gün. 

(Bosna tüccarlanndan Hacı-Sinan isminde birinin oğlu olduğu için «Tüccar-zade» 
denilen ve okuyup yazma hilmiyen Silahdar-Mustafa Paşa Dördüncü Murad'ın en 
gözde müsahiplerinden olduğu için Şam valiliğine ilaveten Kapdan-ı-derya olmuş
tur: Yukarıki maddeye de bakınız. - Kapdanlıktan azli Sultan İbrahim'in cülüsu 
üzerine Budin valiliğine ve bu me'muriyyetinden derhal Rumeli beylerbeyliğine ta
yini suretiyle olmuştur). 

SULTAN !BRAHtM DEVRİ: 

57) Deli-Hüseyn Paşa - Milliyeti : Türk; tayini: 164:0 = 104:9 se
nesi 22 Şubat= 29 Şevval Çarşanba gilııü; azli: 1640=1050 senesi 9 Ey
Illi = 22 Cumada-l-ula Pazar günü; Kapdanlık müddeti: 6 ay, 16 giin; 
«İkinci . defa». 

(Karadeniz'de muvaffakıyetli bir seferle meşgul olduğu sırada haberi bile olma
dan aziedilip özü muhafızlığına tayin edilen bu kıymetli ve kahraman askerin 
bundan evvelki Kapdanhğl iÇin yukarda 54 numaraya, bundan sonraki son Kap
danlığı için aşağıda 80 nurnaraya ve ancak 6 gün süren gıyabt sactareti için lle 
,((Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 105 nurnaraya bakınız). 

58) Siyavuş Paşa - Milliyeti: Abaza; tayini: 1640 1050 senesi 
9 Eylül= 22 Cumada-l-ula Pazar günü; azli: 1642 = 1051 senesi 1 Şu-. 
bat = 1 Zillka'de Cumartesi günü; Kapdanlık müddeti: 1 S:8ne, 4 ay, 
22 gün. 

(Yeniçeri-ağalığından Kapdan-ı-derya olan Siyavuş Paşa meşhur Abaza Paşa'nın 

kölelerindendir; Sadr-ı-a'zam öküzJKara-Mehınet ve Receb Paşalardan dul ka-
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lan Birinci Ahmed kızı Gevher-Han-Sultan'la evlenerek damad olmuştur. Kendisi
nin de iki defa sadareti vardır: «Vezir-i-a'zamlarn cedvelinde 98 ve 107 numara
lara bakınız. - Siyavuş paşa'nın Azak seferindeki muvaffakıyetsizliğiyle «Ter
sane-i-A..mire mesalihinde mübtedi»liğinden dolayı Kubbevezirliğine nakledilerek 
Kapdanlıktan azli üzerine halefi derhal tayin edilmeyip Derya-Kapdanlığı bir müd
det boş kalmış ve N aima'nm tabiriyle «01 sene kirnesneye tevcih olunmayup mü
himm~\t-ı donanınaya Vezir-i-atzaın Hazretleri bizzat kendüler mübaşir» olmuş

tur : o sırada Tersane işlerini bizzat der'uhde eden Sadr-).-a'zam, « Vezir-i-a'zam
lar» cedyelinde 90 numarayla bahsi geçen Kemankeş Kara-Mustafa Paşa'dır; 

. aşağıki fıkra ya da bakınız). 

59) Uzun-Piyale Paşa- MiiUyeti: Hırvat {?); tayini: 1624 = 1052 
senesi 23 Kanunuevvel =ı Şevval Salı günü; idamı: 1644 = 1054 se
nesi ıs Mart :::::: 4 M:uharrem Pazar günü; Kapdanlık müddeti: 1 sene, 
2 ay, 21 gün. 

( Yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi, Siyavuş Paşa'nın azli üzerine Derya-Kap
danlığı kimseye tevcih edilmeyip Tersane işlerini V ezir-i-a'zam Kemankeş Kara
Mustafa Paşa bizzat idare etmiştir: Bu vaziyet Siyavuş Paşa'nın azlinden Uzun
Piyale Paşa'nın tayinine kadar 10 ay, 22 gün devam ettikten sonra Kapdanlık 
makamı Tersane-Kethudfilığında faaliyeti görülen ve aslen Hırvat olduğu hak
kında bir rivayet bulunan Piyale paşa'ya tevcih edilmiştir. - Uzun-Piyale Paşa'
nın idamına. sebeb, Trablusugarp dayısı lVIehınet-Dayı'nın padişaha gönderdiği al
tın hediyelerden bir kısmını gizleyip zirnınetine geçirınesidir). 

69) Ebubekir Paşa/Bekir Paşa ·- Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1644 
1054 senesi ıs Mart = 4 Muharrem Pazar gün.ü; ölümü: 1644 = 1054 
senesi ıs Haziran == ıo Rebi'öl-ahir Perşenbe günü; Kapdianhk miid
deti: 3 ay, 4 gün. 

(Rodos beyliğinden Kapdan-ı-derya olan Bekir Paşa'nın ölüm tarihini Katib-Çe
lebi 1 Muharrem 1054 - 10 Mart 1644 Perşenbe gününe müsadif gösterirse de 
o tarih tayin tarihinden üç gün evveline tesadüf ettiği için, doğru olmadığı mu
hakkaktır; tıpkı bunun gibi, <<Sicil-i Osmani»de ölüm tarihi olarak gösterilen Ra
mazan 1055 ·== Teşrinievvel/Teşrinisani· 1645 tarihi de diger menbalara nisbetle bir 
sene hatalıdır). 

61) Silahdar-Yusuf Paşa- Milliyeti: Boşnak, tayini: ı644 1054 
senesi 16 Haziran :::::: lO Rebi'ül-ahir P.erşenbe günü; i damı: 1646 = 
1055 senesi 22 Kanunusanİ = 5 Zülhicce Pazartesi günü; Kapdanlık 
mü.ddeti : ı sene, 7 ay, 6 gün. 

(Silahdarlıktan vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Yusuf Paşa uErmeni-lVIus
tafa Ağaıı isminde bir Bölük-ağasının köleliğinden yetişmedir: Efendisinin ölü
münden sonra saray hizmetine girip Silahdarlığa kadar yükselmiş ve Sultan tb
ralıim'in en gözde müsabibi olarak padişahın bir buçuk, iki yaşlarındaki kızı Fat
ma-Sultan'la nikahlanarak Damad ünvanını almış, Girit seferinde Kapdanlıkla 

serdarlığı cem'ederek «Hanya fatihi« diye şöhr.et bulmuş ve nihayet düşmanlarının ·· 
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tezvirlerinden dolayı idam edilmiştir : Naima idam tarihini «Zülhicce'nün yevm-i 
raNi ki rılz-i düşenbih idi» diye 4 Zülhicce Pazartesi gününe müsadif gösterirse 
de, ((Düşenbih - Pazartesi» o ayın dördüne değil, beşine müsadiftir ve zaten Ka
tib-Çelebi'niiı. ~Fezleke»sinde «4 Zülhicce»den bahsedilmesine mukabil «Esfar-ül-bi
har ıı ında «Zülhicce'nün beşinci günü» esas ittihaz edilmiştir). 

62) Koca-Musa. Paşa - Milliyeti: Boşnak; tayini: 1646 = 1055 se
. nesi 22 Kaqunusani = 5 Zülhicce Pazartesi g.ünü; şehadeti: 1647 ::::: 
1056 senesi 22 Kanunusam ' 15 Zülhicce Salı günü; Kapıianlık nıiid·
deti: 1 sene. 

(Mısır, Budin ve Silistre valilikleriyle Rikab~ı-Hümayün Kaymakamlığında bu
lunmuş eski vüzeradan olan Koca-Musa Paşa Girit sefer:iı esnasında Veftedikli
lerle Eğriboz açıklarında girişmiş olduğu bir deniz muharebesinde şehld olmuş-· 

tur: Şehadeti için 17 Zülhicce == 24 Kanunusani;ı. perşen be tarihi de rivayet edilir). 

63) Kapucu-başı Kara-Musa Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 161~7:.._ 

1056 senesi Kanunusanİ = Zülhicce ayı; ~zli: 1647 :::::: 1057 senesi 
nıuz = Cumada-1-ahir·e ayı; Kapdanlık nıüddeti: Takriben 5-6 ay. 

{Baş-defterdarlıktan Kapdan-ı-derya olan Kara-Musa Paşa Sultan İbrahim'in 

meşhur müsahibesi Şeker-pare Hatun'la evlendiği için parlamış ve vezaret paye
siyle Yeniçeri-ağası olduktan sonra Baş-defterdarlıktan Kapdanlığa yükselmişse 

de, beceriksizliğ'inden ve bilhassa Anabolu'da uğradığı düşman muhasarasındaki 

aczinden dolayı azledilmiştir; fakat buna rağmen b~raz sonra karısının te'siriyle 
gıyaben Sadarete tayin edilmişse de, Istanbul'a gelip işe başlamadan evvel gene 
gıyaben aziedilmiş olduğu için bu gıyabi sadareti ancak 5 gün sürebihniştir: 

«Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 93 . nurnaraya bakınız. Kapdanlığa tayin Ye azil 
tarihlerinin günleri belli değildir : yalnız selefinin şehadet haberi IstanbuYa. gel
dikten sonra tayin edilmiş olduğundan bahsedilir). 

64) Damad Fazb./FazluHah Paşa - Milliyeti : Boşnak; tayini : 
1647 = 1057 senesi Temınuz = Cumada-l-ahlre ayı; azli: 1647 = 1057 
senesi 25 Kanunuevvel = 28 Zülhicce Çarşanha günü; Kapdanlık ndid
deti : Takriben 5 - 6 ay. 

(Evvelce vezaretıe Anadolu beylerbeyliğ~nde bulunmuş olan Fazlı Paşa Sultan 
İbrahim'in müsahipliğinden Kapdan-ı-derya olduğu ıçın <<Müsahib-Fazlı Paşa» 

ismiyle de anılır. - Selefi Kara-Musa Paşa'nın azli gibi bunun tayininde de gün 
tarihi belli değildi·r. - Azlinden sonra muhtelif valiliklerde bulunmuş olan Fazlı 
Paşa'mn sarayı Istanbul'da Binbir~direk'de olduğu için ismi oraya alenı olmuştur}. 

65) Arnmar-zade 1\·lehmet Paşa - MiUiyeti: ( ?) ; tayini: 1M7 
1057 senegi 25 Kanum.ıevvel , 28 Zülhicce Ç::n~şanba gtinl3.; 
1648 --:-- 1058 senesi 18 Haziran = 26 Cumada-l-ula Perşenbe 
Kapdanlık müddeti: 5 ay, 24 gün. 

(Tersane-kethudalığından Kapdan-ı-derya olan Mehmet Paşa bir mi'marı:n. oğlu 
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olduğu .için «An:ımar·zade>> diye anılır: Bu lakabın {(Himar-zadeııden çevrildiği 
hakkında da bir ri·vayet vardır. - Meslekten yetişmiş olduğu halde Girit sevkı4 
yatında beceriksizlik etmiş ve hatta Venedik donanınası Çanakkale boğazını ka
pattığı için Girid'e götüreceği mühimmatı yetiştiremediğinden dolayı padişaha şi

kayet edilmiş, aldığı emirlere rağmen düşman hattını yarmıya veyahut harbil ka
bule cesaret edememiş ve işte bu ataletiyle cesaretsizliğinden dolayı idam edil
ıniştir. Buna benziyen diger bir Kapdan için aşağıda 68 nurnaraya bakınız). 

SULTAN !BRAHiM ve DöRDüNCü MEHMET DEViRLERİ: 
--.--"·-~----------~--::··-~--·--·---- ---··-~-··-~• ·--r• --------~--- • 

66) Voynuk-Ahmed Paşa -- Milliyeti: Bulgar; tayini: 1648=1058 
senesi 18 Haziran = 26 Ctımida-1-fila Perşenbe günü; şehadeti: 
1649 = 1059 senesi 28 Temmuz = 18 Receb Çarşanba giinü; Kapdan
lık müddeti: 1 sene, 1 ay, 10 gün. 

(Boğaz-hisarı==Sedd-ül-bahir muh§Jızlığından Kapdan-ı-derya olan Hezargradlı 

Voynuk-Ahmed paşa'nın aslen Boşnak cinsinden olduğu hakkında da zayıf bir ri
vayet vardır. Birinci Ahmed'in kızlarından Ayşe-Sultan'ın beşinci kocası olduğu 

rivayet edilir. - Girit seferinde ş~nlı Serdar Deli-Hüseyn Paşa'yı kıskandığı için, 
onun müsaadesi olmadan kendi başına Suda limanını fethe kalkıştığı sırada kale
den atılan bir top güllesinin başını uçurrnasıyla şehid olmuştur; fırtınada telef ol
duğu hakkındaki rivayet doğru değildir. Bu mesele için 1649 = 1059 vukuatımn 
«29/30 Ağu~tos» fıkrasına bakınız). 

DöRDüNCü MEHMET DEVRi: 

67) Bıyıkh-Mustafa Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 164:9 = 1059 
senesi 16 Ağustos = 7 Şa'ban Pazartesi günü; Rumeli beylerbeyliğine 
nakli: 1649 = 1059 senesi lO Te~ rinievvel = S Şevval Pazar günü; 
Kapdanlık müddeti: 1 ay, 25 gün. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz Voynuk-Ahmed Paşa'nın Suda muharebesinde 
şehid düştüğü sırada Girit'de bulunduğu için Serdar Deli-Hüseyn Paşa'nın emriyl~ 
Derya-Kapdanlığını vekaleten der'uhde eden Kars valisi Mustafa Paşa Bozoklu"" 
dur. Selefinin şehadet tarihinden kendisinin tayin tarihine kadar 19 gün vıekalet 

ettikten sonra Istanbul'da tasdik edilmiş olan tayin emri o seneRin 13 Eylül'== 6 Ra
mazan Pazartesi günü Girid'e gelmiŞtir:· Bu vaziyete göre Bıyıklı-Mustafa Paşa;
nın vekalet ve asalet suretiyle Kapdanlık müddetinin mecmO.u 2 ay, 14 gün tutu
yor demektir; yukarda yalnız asaleten Kapdanlık müddeti esas ittihaz edilmiştir). 

68) Haydar-Ağa-'zade Mehmet Paşa - Milliyeti: (?); tayini: :{.649 
= 1059 senesi 10 Teşrinievvel = 3 ŞevviU Pazar günü; azli: 1650 = 
1060 senesi 7 T·eşrinievvel = 11 Şevval Cuma günü; Kapdanlık müd
deti: ll ay, 28 gün. 

(Yeniçeri-ocağından yetiştikten sonra muhtelif valiliklerde bulunmuş olan bu 
Haydar-Ağa-zade Mehmet Paşa'nın da tıpkı yukarda 65 nurnarada gördüğümüz 

F. ,: 13 
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Arnmar-zade Mehmet Paşa gibi düşman ablukasında bulunan Çanakkale-boğazin

dan çıkamadığı için aziedilmiş olduğu rivayet edilir: Bu meseLe için 1650 == 106(), 
vukuatının « 15 Mart» fıkrasına bakınız). 

( ?) ; tayini :
gunu; azli :· 
günü; Kap.-

69) Hüsam-Bey-zade Ali Paşa. - Milliyeti: Türk 
1650 = 1060 senesi 7 Teşrinievvel = ll Şevval Cuma 
1652 = 1062 senesi 3 Teşrlnievvel = 29 Şevval Perşenhe 
danlık müddeti :. 1 sene, ll ay, 27 g.ü:n; «Birinci defa». 

(Rodos beyliğinden Kapdan-ı-derya olan Hüsam-Bey-zade Ali Paşa Dördüncü 
Murad devri denizcilerinden Rodos sancak-beyi Hüsamüddin Hasan Bey'in oğlu

dur: Rodos'da doğmuş olduğu için «Rodoslu-Ali Paşa» ismiyle de anılır. Vezaret 
payesini Kapdanlığa tayininden biraz sonra almıştır. - Ali paşa'nın iki defa 
Kapdanlığı vardır: ikinci defası için aşağıda 82 nurnaraya ve o zaman kendisina 
halef olan oğlu Hüsam-Bey-zade Abdülkadir Paşa için de 83 nurnaraya bakınız). 

70) Derviş Mielunet Paşa- Milliyeti: Çerkes; tayini: 1652 = 1062: 
senesi 3 Teşrinievvel = 29 Şevval Perşenbe günü; Sadar'ete tayini 
üzerine Kapdanlıktan ayrılması: 1653 = 1063 senesi 21 Mart 21 R,:e-
bi'ül-ahir Cuma günü; Kapdanlık müddeti: 5 ay, 18 gün. 

(Anadolu beylerbeyUğinden Kapdan-ı-derya olan Derviş Mehmet Paşa çok silik 
bir şahsiyyettir. Kapdanlıktan Sactarete terfi etmiştir: «Vezir-i-a'zamlar» cedve-
linde 101 nurnaraya bakınız. Naima sadaret tarihini u20 Rebt'ül-ahir Cuma» gü• 
nüne müsadif gösterirse de, hakiki takvimde Cuma günü o ayın 21 ine tesadüf et--
mektedir). 

71) Çavuş-oğlu/Çavuş-zade Mehmet Paşa - Milliyeti: (?) : 1653-. 
1063 senesi 23 Mart = 23 Rebi'ül-ahir Pazar günü; azli: 1653 = 

1064 senesi 26 Teşıinisani = 15 Muharrem Çarşanba gün ii; Kapdanlık 
miiddeti: 8 ay, 4 gün; «Birinci defa». 

(Enderun'dap. yetiştikten sonra muhtelif valiliklerde bulunmuş olan Çavuş-oğlu;ç 

Mehmet Paşa Sultan !brahim'in kızlarından Gevher-Han-Sultan'ın kocasıdır. -
Aziinin sebebi yüz gemili~ bir filoyla Girit'den gelip girdiğ-i Rodos limanında 60-
gemilik bir düşman filosunun muhasarası altında 40 gün hareketsiz ~almış olma
sıyla izah edilir. _.... Çavuş-oğlu'nun iki defa Kapdanlığı vardır: Bundan sonraki' 
için aşağıda 79 · numaraya bakınız. - Bir rh~ayete göre de azil tarihi Hieretin' 
1063 se.nesinin sonlarına, yani· yukarda esas ittihaz ettiğimiz tarihten takriben· 
15 gün evveline müsadiftir). 

72) Kara-Murad Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini: 1653 = 1064 
senesi 26 Teşrirusani = 5 Muharrem Çarşanba günü; Sa.ciarete tayint 
üzerine Kapdal!lıktan ayrılması: 1655 = 1065 senesi ll Mayıs = 5 
Receb Salı günü; l{apdanlık müddeti 1 sene, 5 ay, 15 gün. 

(!lk sactaretinden sonra Budin beylerbeyliğine olan ve «Dev-Mu
:rad Paşa» ismiyle de anılan Kara-Murad Paşa bu sefer Derya-Kapdan1ığı için 
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Budin'den Istanbul'a davet edilip muvasalat günü hil'at gtydirilerek tayin mua.; 
melesi yapılmıştır. Murad Paşa'nın Kapdanlığı esnasında Venediklilere karşı 

kazanılan deniz zaferleri için 1654 = 1064 vukuatmın «16 Mayıs» fıkrasına bakı
nız. - Kara-Murad Paşa'nın iki sadareti vardır: Biri Kapdanlığından evvel, bi:d 
sonradır: uVezir-i-a'zamlar» cedvelinde 96 ve 103 numaralara bakınız). 

73) Telli/Deliak-Mustafa Paşa - Milliyeti: Boşnak; tafini: 1655= 
1065 senesi ll Mayıs = 5 Receb Salı günü; azli yali.ut isti'fasi: 1655= 
1065 senesi 21 Mayıs = 15 Rec·eb Cuma günü; Kapdanlık müddeti: 
10 gün. 

(Vezaret payesiyle muhtelif valiliklerde bulunmuş olan bu Telli yahut Dellak 
::=:: Teliak-Mustafa paşa bazı menbalara ve mesela Naima'ya göre ancak «Bir 
kaç gün» Kapdanlık ettikten sonra «Adem-i kudret izhar itmeğle azlıı edilmiş ve 
Katib-Çelebi'ye göre de ceKabul itmemişdür»; bununla beraber en kuvvetli riva
yet! ere nazaran on gün kadar Kapdanlık ettiği af!.laşılmaktadır). 

74) Zurnazen-Mustafa Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini: 1655-
1065 senesi 21 Mayıs = 15 Receb Cuma günü; azli: 1656=1006 senesi 
29 Mart=3 Cumada-1-ahire Çarşanba günü; Kapdanlık · miiddeti: lO ay, 
9 gün. 

(Muhtelif valiliklerle Baş-defterdarlıkta bulunduktan sonra Kapdan-ı-derya olan · 
bu entrikacı ve harıs Arnavut Kapdanlık makamına ilaveten Sadaret-Kaymakam ... 
lığına da tayin edildikten sonra «Vak'a-i-vakvakıyye>> de Mühr-i-Hümaytı.nu elde 
edip dört saat Sadr-ı-a'zam olmuşsa · da asi 'askerin hoşuna gitmediği için derhal 
aziedilip Kapdanlıkta kahnıştır : Dört saatıtk sadareti için <<Vezir-i-a'zaınlar» ced
velinde 106 nurnaraya bakınız. - Zurnazen bu sadaret hadisesinden 24 gün sonra , 
Kapdanlıktan da aziedilip Erzurum valiliğiyle Istanbul'dan uzaklaştırılmıştır. -
Naima azil tarihini uGurre-i Cumada-l-ahiren tabiriyle ayın birine müsadif göste...: 
rirse de, Silihdar/Silahdar tarihinde gün ismi zikredilerek «Mah-ı Cumada-1-ahi
rıenün ikinci Çeharşenbih günü» aziedilmiş olduğundan bahsedilmektedir. Fakat 
hakiki takvimde <<Çarşanba» günü o ayın ikisine değil, üçüne müsadiftir). 

. 75) Hacı-zade-damadı Firari Kara-Mustafa Paşa - Milliyeti: (?); 
tayini: 1656 = 1066 senesi 30 lUart :=.::; 4 Cuın.ada-1-ahire Perşenbe gü
nü;. Mısır valiliğine nakli: 1656 = 1066 senesi 4 Mayıs :=.::; 10 Receb Per
şenbe gi.inti; Kapdanlık müddeti: 1 ay, 5 gün. 

(Haleb ve Anadolu valiliklerinden ma'zul bulunduğu sırada Kapdan-ı-derya olan 
Kara-Mustafa Paşa'ya <<Firari» denilmesi, kendisine garazından dolayı idamına 

ferman istihsal eden Köprülü-Mehmet Paşa'nın gönderdiği adamlardan kaçıp sak .. 
lanarak nihayet Köprülü-zade Fazıl Ahmed Paşa zamanında affedilmiş olmasın

dandır. _ K~Uib-Çelebi tayin tarihini «Bin altmış altı Recebi gurresinde», yani 
1656 senesi 25 Nisan Salı tarihinde gösterirse de doğru değildir. Burada esas itti
haz ettiğimiz tayin. ve azil tarihleri Silahdar Fındıklllı-Mehmet Ağa'nın kaydine 
müstenittir. Yalnız bu tarihier o menbadaki isimlerine göre birer gün tashih 
edilerek «Rüyet-i-hilalıı hesabı yerine hakiki: takvim sırası takib edilmiştir). 
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76) Topal/San-Ken'an Paşa - Milliyeti: Çerkes; tayini: 1656 == 
1066 senesi 4 Mayıs - 10 Receb Perşenhe günü; adi: 1656 - 1066 se
nesi 18 Temnıuz = 26 Ramazan Salı günü; Kapdanlıl{ müddeti: 2· ay, 
15 gün. 

(S ilistre heylerbeyliğinden Kapdan-ı-derya olan bu Topa! yahut Sarı-Ken'an Pa
şa'nın Çerkes olmayıp Rus olduğu hakkında da bir rivayet vardır. - Naima azil , 
tarihini «27 Ramazan .- 19 Temmuz Çarşanba». gününe müsadif gösterir. - Sarı-.. . 
Ken'an Paşa'nın aziine sebeb, Venediklilere karşı giriştiği «Boğaz-hisarı::::Sedd-ül-
bahir» muharebesinde tedbirsizliği yüzünden donanınayı müdhiş bir bozguna uğra
tıp Bozcaada, Semendirek ve Li:mni adalarının düşman eline geçmesine sebeb ol
masıdır: 1656=1066 vukuatının «26 Haziran» fıkrasına bakınız). 

77) Seyyid/Seydi-Ahmed Paşa - Milliyeti: Çerkes; tayini: 1656 -
1066 senesi 18 Temmuz= 26 Ramazan Salı günü; azli: 1656 = 1067 s-e
nesi 12 Kanunuevvel = 24 SaferSali günü; Kapdanlık müddeti: 4 ay, 
25 gün. 

(Selefi gibi Silistr·e valiliğinden Kapdan-ı-derya olan Seydi-Ahmed Paşa Kap
danlıktan Bosna Ser-askerliğiyle Beylerbeyliğine nakledilmek suretiyle uzaklaştı

rılmıştır: Şecaatiyle maruf olan b-q. Kapdan-ı-deryanın ecuebiler arasında 11 Deli
Türk» lak~bi·yle şöhret bulduğu rivayet edilir; Kapdanlıktan atılması Köprülü
Mehmet Paşa'nın yerine Sadr-ı-a'zam olacağı hakkında halk arasında bir şayia 

çıkmasından ve Ahmed Paşa'nın da Sadareti istihsale çaltşması· üzerine Köprülü'
nün telaşa düşüp padişaha müracaatle Istanbul'dan uzaklaştırılınasını istemesin
dendir. - Bu Ahmed Paşa'ııın oğlu olan Seydi-zade Mehmet Paşa'nın Kapdanlığı 
'için aşağıda 87 nurnaraya bakınız). 

78) · Topal-Mehmet Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1656=1067 senesi 
12 Kanunuevvel ::= 24 Saf er Salı günü; azli: 1657=1068 senesi 20 Kanu
nuevvel == 14 Re~i'ül-evvel Perşenbe günü; Kapdanlık müddeti: 1 sene, 
9 gün. 

{Tımışvar beylerbeyliğinden ma'zul 'bulunduiu ·sırada Kapdan-ı-derya olan To
pal-Mehmet Paşa Limni adasını Venediklilerden istirdada muvaffak olduğu için 
<<Limni fatihi» sayılmakla beraber zalim ve mürtekib olmak töhmetiyle azledilip, 
·Sakız muhafızlığına gönderilmiştir:. Limni muvaffakıyeti için 1657=1068 vukuatı
nın «15 Teşrinisani» fıkrasına bakınız). 

79) Çavuş-oğlu/Çavuş-zade Mehmet Paşa - Milliyeti: (?); tayi
ni: 1657 = 1068 senesi 20 Kanunuevvel = 14 Rebi'ül-evvel Perşenbe gü-. 
nü; azll: 1658 == 1068 senesi 14 Temmuz = 13 Şevval Pa.zar günü; Kap
danlık müddeti: 6 ay, 25 gün; «İkinci defa}>. 

( Çanakkale-boğazı muhafızlığından ikinci defa olarak Kapdan-ı..;derya olan Ça.
vuş-oğlu Mehmet Paşa'nın bundan evvelki Kapdanlığı için yukarda 71 nurnaraya 
bakınız. Çavuş-oğlu, Sultan İbrahim'in damadı ve Gevher-Han-Suıtan'ın koca
sıdır. - Naima ile SiUhdarjSilahdar azil tarihini {(14 Şevval Pazar» gününe mü-
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sadif gösterirlerse de, hakiki takvimde «Pazar» günü o ayın 14 üne değil, 13 üne 
tesadüf etmektedir. - Çavuş-oğlu'nun iki Kapdanlık müddeti cem'an 1 sene, 2 ay, 
29 gün tutmaktadır). 

80) Deli-Hüseyn Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1658=1068 senesi 
14 Temmuz·~ 13 Şevval Pazar günü; azli: 1658=1069 senesi 4 Kanunu
evvel = 8 Rebi'ül-evvel Çarşanha günü; Kapdanlık ·müddeti~ 4 ay, 21 
gün; «İİ9tineü defa». 

(Girit serdarlığından üçüncü defa olarak Kapdan-ı-derya olan Deli-Hüseyn Pa
şa'nın bundan evvelki Kapdanlıkları için yukarda 54 ve 57 numaralara, 6 günlük 
sadareti için «Vezk-i-a'zamlar» cedvelinde 105 nuınaraya ve bu seferki son Kap
danlığına tayin tarihindeki bir gün fark meselesi için de yukarıki maddeye bakı
nız. - Azil tarihi umumiyetıe 11 7 Rebi'ül-evvel,,e müsadif gösterilirse de, SiUhdarJ 
SHahdar tarihinde o günün Çarşanba» ya tesadüf ettiğinden bahsedildiğine göre hakiki 
takvimde <<8 Rebi'ül-evveb> olması lazımgelir. - Bu üçüncü seferki Kapdanlığından 
Rumeli beylerbeyliğine nakledilmiş olan Deli-Hüseyn Paşa Girit fütuhatındaki bü
yük hizmetleriyle kahramanlıklarına rağmen Köprülü-Mehmet Paşa'nın şahsi ga
raz ve istirkabına kurban edilerek Kapdanlıktan Beylerbeyliğine naklinden 25 gün 
sonra Yedi-kule'de boğularak maatteessüf idam edilmiş ve bu siyasi facia bütün 
memlekette Köprülü aleyhine umumi bir nefret ve la'net uyandırmıştır: 1658 
1069 vukUatının ((29 Kanunuevveh> fıkrasına bakınız. - Deli-Hüseyn Paşa'nıiı üç 
Kapdanlık müddeti cem'an 2 sene, 2 ay, 28 gün tutmaktadır). 

81) Kılavuz/Köse-Ali Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini: 1658 -
1069 senesi 4 Kanunuevvel - 8 Rebi'ül-evvel Çar§anba günü; azli: 
1660 == 1070 senesi 16 Nisan - 5 Şa'ban Cuma günü ( ?) ; · Kapdanlık 
müddeti: 1 sene, 4 ay, 13 gün (?). 

(Sadaret-Kaymakamlı&-ından Kapdan-ı-derya olan v·ezir Köse-AU Paşa'nın tayin 
tarihindeki bir günlük fark meselesi için yulmrıki fıkraya bakınız. - Burada esas 
ittihaz ettiğimiz azil tarihi Naima'ya göredir: Silihdar tarihinde bundan biraz ev
vel aziedilip bu tarihte. Istanbul'dan padişahın bulunduğu Edirne'ye celbedilerek 
«Engerus serdarlığı»na tayin edilmiş olduğundan bahsedilirse de, bu menbada azil 
tarihi gösterilmemiştir. Muasır bir müellif olan Mehmet-Haltfe'nin «Tarih-i-Gıl

mani»sii:ıde de azil tarihi yoktur: Yalnız Kapdanlıktan serdarlığa nakledilmiş ol
duğundan bahsedildiğtne göre, o tarihten biraz evvel aziedilmiş olduğu hakkında

ki rivayet ihtiyatla karşılanmalıdır). 

82) Hüsam-Bey-zide Ali Paşa Milliyeti: Türk (?); tayini: 1660 
== 1070 senesi 16 Nisan = 5 Şa'ban Cuma günü (?); öl.funü: 1661 = 1071 
senesi 16 Mayıs = Ramazan Pazartesi günü; Kapdanlık müddeti: 1 se
ne, 1 ay, «İkinci defa,». 

(Rodos beyliğinden Kapdan-ı-derya olan Ali Paşa'nın bundan evvelki ilk Kap
danlığı için yukarda 69 nurnaraya ve tayin tarihi için de yukarıki maddeye bakıM 
nız. Ali Paşa'nın ölümü umumtyetıe {(22 Cumada-1-ahire 1072 = 12 Şubat 1662 
pazar» gününe müsadif gösterilirse de, Hammer muasır bir Garp ınenbaına isti
naden bunu tashih edip bizim burada esas ittihaz ettiğimiz ölüm tarihini kaydet-
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mektedir:. SilihğarfSiHihdar tarihinde de 1071::::=1661 senesinin esas ittihaz edil
mesi Hammer'i te'yid eden bir vaziyettir; fakat bu Osmanlı menbaında ay ve gün 
tarihleri yoktur; yalnız ölüm haberinin Istanbul'a Zülka'de ::::= Haziran- Temmuz 
içinde geldiğinden ve merhu,mun yerine oğlu Abdülkadir Bey'in ((Cezayir payesiylen 
Kapdan-ı-derya olduğundan bahsedilmektedir: Aşağıki fıkray.a d,a bakınız. - Ali 
Paşa'nın iki Kapdanlık müddeti cem'an 3 sene, 27 gün tutmaktadır). 

83) Hüsam-Bey-zade Abdülkadir Paşa - Milliyeti: Türk ( ?) ; ta
yini: 1661 .. 1071 senesi Haziran ·- Tellllİluz == Zülka'de ayı; azli: 1661 =:, 

1072 senesi 28 Kanunuevvel == 1 Cumada-l-Ula Cuma günü; Kapdanlık 

müdüeti: Takriben 5 - 6 ay. 

(Yukarıki fıkrada gördüğümüz Hüsam-zade Ali Paşa'nın oğlu olan bu Abdülkadir 
Paşa'nın tayin tarihi için o fıkraya bakınız. - Abdülkadir Paşa Kapdanlıktan azli 
üzerine dede::i Hüsamüddin Hasan Bey'le babası Ali Paşa'nın arpalığı olan Rodos 
sancak-beyliğine gönderilmiştir. Azil tarihini 1072 == 1662 senesi Receb::::şu:. 

bat-Mart ayına İnüsadif gösteren bir rivayet varsa da doğru değildir). 

84) Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1661 
\ 

1072 senesi 23 Kanunuevvel == ı Cumada-l-ula Cuma g.ü:nü; ikinci 
vezirlikle Sadaret-I{aymakamlığına nakli: 1666==1076 senesi 6 Şubat 
1 Şa'ban Cumartesi günü; Kapdanlık müddeti: 4 sene, 1 ay, 14 gün. 

(Diyarbekir beylerbeyliğinden Kapdan-ı-derya olan Merzifonlu Kara-Mustafa Pa
şa dört seneden fazla süren Kapdanlığı esnasında bir iki defa Sadaret-Kaymakam
lığında bulunmuş ve kendisi o vazifedeyken Kapdanlık makamı vekilleriyle idare 
edilmiştir. - Kara-Mustafa Paşa'nın sad:ireti için «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 
111 nurnaraya bakınız). 

85) Kaplan-Mustafa Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1666 == 1076 se
nesi 6 Şubat = 1 Şa'ban Cumartesi günü; azli: 1672 - 1082 s,enesi Ni
san == Zülhicce ibtidaları; Kapdanbii müddeti: Takriben 5 sene, ll ay; 
«Birinci defa». 

(Şam beylerbeyliğinden · Kapdan-ı-derya olan Kaplan-Mustafa paşa Enderun'dan 
yetişmiştir; tayin tarihinde ihtilaf vardır: Silihdar/Silahdar tarihine göre selefi 
Merzifonlu Kara-Mustafa Pasa'nın Sadaret-Kaymakamlığına nakledildiği gün ta-

, 1 

yin edilmiş ve Rılşid tarihine göre de ondan biraz sonra Kapdan olmuştur: Fakat 
Vak'anüvis Rasid hic bir tarih zikretınemektedir; buna mukabil bazı muahhar 

1 ~ 

menbalarda da «21 Ramazan =: 27 Mart Cumartesi» tarihine tesadüf edilirse de 
bu rivayet zayıftır. - Azil tarihinin de ayıyla günü belli değildir. - Kaplan-Mus~ 

tafa Paşa iki defa Kapdan-ı-derya olmuştur: Bundan sonraki Kapdanlığı için aşa
ğıda 89 nurnaraya bakınız). 

86) Köse-Ali Paşa - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1672 - 1082 se
nesi Nisan = Zülhicce ibtidaları; ölümü: 1675 == 1086 senesi Kanunuev
vel:::: Şevval ayı; Kapdanlık müddeti: Takriben 3 sene, 8 ay. 
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(Mora sancak-beyliğinden «Cezayir payesiyleıı Kapdan-ı-derya olan Eğribozlu 

Köse-Ali Paşa'nın tayin tarihi için yukarıki fıkraya bakınız. - Karadeniz'de fır.,. 

tınaya tutulan donanmanın uğradığı zayiattan müteessir olarak öldüğünden bahse
'dilen Ali Paşa'nın ölüm tarihi bazı menbalarda «1 Rebi'ül-evvel 1087 :== 14 Mayıs 
1676 Perşenbe» gününe müsadif gösterilirse de doğru değildir: Bizim burada esas 
ittihaz etti~imiz tarih Fındıklllı-Mehmet Ağa'nın rivayetine müstenittir. - Köse
Ali Paşa'nın oğlu Mehmet Paşa da Kapdan-ı-derya olmuştur: Aşağıda 107 numara
ya bakınız). 

87) Seydi-zade Mehmet Paşa- Milliyeti: Çerkes; ta,yini: 1675==1086 
senesi Kanunu~vvel==Şevval ayı; azli: 1677==1088 senesi 13 Teşrinisa
ni == 17 Ramazan Cumart·esi g.ünü; Kapdanlık müddeti: Takriben 1 se
ne, ll ay. 

(Rumeli beylerbeyliğinden Kapdan-ı-derya olan Seydi-zade Mehmet paşa yukar
da 77 numarada gördüğümüz Seydi-Ahmed Paşa'nın oğludur: Tayin tarihindeki 
ihtilaf için yukarıki fıkraya bakınız. - Aziinin sebebi, iki sene üstüste fırtınaya 

tutulup bazı gemilerin kazaya uğramasını önliyememiş olmasıdır. - Mehmet Paşa 
az!i üzerine Niğde sancak-beyliğine tayin edilmiştir). 

88) Kara~Kethuda/Kara-İbrahim Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 
1677==1088 senesi 13 Teşrinisani==l 7 Ramazan Cuıı'ıartesi güııü; azli : 
1678 - 1089 senesi 25 Teşrinisan i - 10 Şevvftl Cuma günü; Kapdanlıl\: 
müd:deti: 1 sene, 12 gün. 

(Kubbe-vezirliğinden Kapdan-ı-derya. olan Bayburtıu Kara~tbrahim Paşa Kap~ 

danlığı esnasında ilaveten Sadaret-Kaymakamhğında da bulunduktan başka, veli
nimeti olduğu halde felaketine sebeb olduğu Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa'nın 

yerine nihayet 'Sadr-ı-a'zam olmuştur: «Vezir-:i-a'zamlar» cedvelinde 112 numara
ya bakınız. - Kapdanlıktan azli üzerine beşinci vezir olarak tekrar Kubbe-altına 
nıe'mur olmuştur. - Azil tarihi için aşağıki fıkra ya da bakınız). 

89) Kaplan-Mustafa Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1678==1089 se
nesi 25 Teşıinisani - 10 Şevval Cuma günü; ölümü: 1680==1091 senesi 
5 Kanunuevvel · == 13 Zülka' de Perşen be günü; Kapdanlık m!iddeti: 2 
:sene, 10 gün; «İkinci defa». 

(Di yarbekir valiliğinden ma'zul . bulunduğu sırada ikinci defa olarak Kapdan-ı
derya olan Kaplan-Mustafa paşa'nın bundan evvelki ilk Kapdanlığı için yukarda 
85 nurnaraya bakınız. - Vak'anüvis Raşid yukarıki fıkrada gördüğümüz Kara-tb
rahim Paşa'nın azliyle bu Kaplan-Mustafa Paşa'nın 'tayinini c<1090==1679» vuku
.atı içinde zikrederse de ay ve gün tarihlerinden bahsetmemesi yanılmış olduğuna 

delalet etmektedir: Bizim burada esas ittihaz ettiğimiz tayin tarihi o sn•ada yirmi 
·yaşlarında ve Enderun'da bulunan Fındıklllı-Mehmet Ağa'nın daha sağlam olan 
rivayetine müstenittir. - Kaplan-Mustafa Paşa tzmir'de vefat ettiği için donan .. 
mayı oradan Istanbul Jimanına yukarda 83 nurnarada gördüğümüz eski Derya
Kaptanlarından Hüsam-Bey-zade Abdülkadir Paşa getirmiştir: Donanmanın Is-: 
tanbul tersanesine muvasalatı 20 Kanunuevvel .== 28 Zülka'de Cuma gününe müsa ... 
diftir. _ Kaplan Paşa'nın iki kapdanlık müddeti cem'an 7 sene, .11 ay, 10 gün tut-
maktadır). 
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90) Bozoldu-Mustafa Paşa/Silahdar-Mustafa Paşa - Milliyeti: 
Türk'; tayini: 1681-1091 senesi 14 Kanunusani==23 Zülhicce Salı günü; 
azli: 1683==1095 senesi 20 Kanunuevvel==I Muharrem Pazartesi günü; 
Kapdanlık miiddeti: 2 sene, 7 gün. 

(Silahdarlıktan vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan ve «Küçük-Sipahi» laka
biyle de anılan Bozaklu-Mustafa Paşa'nın aziine sebeb, yukarda 88 nurnarada 
Kapdanlığını ve «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinin 112 numarasında da sactaretini gör
düğ'ümüz \Z:ezir-i-a'zam Kara-İbrahim Paş~!nın istirkab etmekte olduğu V.ezir-i
sant Müsahiob-Mustafa paşa'yı padişahın gözünden Kapdanlıkla uzaklaştırmak is
temesidir: Bu vaziyet üzerine Bozoklu-Mustıafa Paşaya da bir valilik verilmiştir. _ 
Bu kıymetli vezirin sadareti için nVezir-i-a'zamlar>> cedvelinde 120 numaraya ba
kınız). 

91) Müsabip-Mustafa Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1683 == 1095 
senesi 20 Kanunuevvel==l Muharrem Pazartesi günü; azli: 1685==1096 
senesi 27 Teşrinisani==30 Zülhicce Salı günü ( .? ) ; Kapdanlık müddeti : 
1 sene, ll ay, 8 gün. 

(1kinci vezirlikten Kapdan-ı-derya olan Müsahip-Mustafa Paşa Dördüncü Meh
med'in damadı ve Hadice-Sultan'ın kocasıdır. - Vak'anüvis Raşid'de ıazlin ay v"'e 
gün tarihleri yoktur : Yalnız Silihdar jSilahdar tarihinde «Selh-i ınalı-ı Zülhicce» de 
Huzür-ı-Hüm·ayO.n'da toplanan bir mecliste vüzeradan Melek-İbrahim Paşa'nın 

idamına karar verildikten sonra yapılan «TebeddüHtt-ı menasıb»dan bahsedi·lmesi 
azlin işte o gün olduğuna delalet etmektedir. - Müsahip-Mustafa Paşa Kapdan
lıktan aziedilince Mora Ser-askerliğine tayin edilmiştir). 

92) Sarhoş-Ahmed Paşa - Milliyeti: Boşnak; tayini: 1685 == 1096 
senesi 27 Teşrinisani == 30 Zülhiece Salı günü (?); azli: 1685 == 1097 
senesi 20 Kanunuevvel == 20 Muharreını Perşen be günü; Ka.pdaıılık 

müd d eti: 23 gün. 

(Yanova beylerbeyliğinden Kapdan-ı-derya olan Sarhoş-Ahmed Paşa Macaristan 
cephesinde tecribe sahibi olduğu için Kapdanlıktan çıkarılıp ccEngerus serdar
hğııın.a tayin edilmiş ve bu yeni vazifesine Haleb beylerbeyliği de ilave edilerek 
derhal Belgrrıd'a gönderilmiştir. !şte bundan dolayı bazı menbalarda ancak 23 gün 
amirallik eden Ahmed Paşa'nın Kapdan lığından hiç bahsedilmemektedir). 

DöRDüNCü MEHMET ve 1KlNCt SüLEYMAN DEVtRLERt: 

93) Mısırlı-oğlu İbrahim Paşa Milliyeti: Türk; tayini: 1685 == 
1097 senesi 20 Kanuri.uevvel==23 Muha:rreın Perşenbe günü; azli: 1688= 
·1100 senesi 7 Kanunuevvel==13 Safer Salı günü; Kapdanlık müddeti :· 
2 sene, ll ay, 18 gün; «Birinci defa». 

(Kıbrıs beyliğiyle Mir!-Kalyonlar kapdanlığından vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya 
olan İbrahim Paşa Bahriye tarihimizin en mühim şahsiyyetlerindendir; Trablus
garp ocağında yetişmiş ve orada valiliğe kadar yükseldikten 80nva Istanbul'a ge-
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lip Bahriye hizmetlerinde ·bulunmuştur; ikiı defa ·Derya-kapdanlığı vardır. Bun
dan sonraki için aşağ'ıda 96 nurnaraya bakınız. - Vak'anüvis Raşid, fbrahim pa
şa'nın bu ilk Kapdanlığından aziini «6 Rebi'ül-evvel==29 Kanunuevv·eı Çarşanba» 

gününe müsadif gösterirse de o vakit Enderunda bulunan Fındıklllı-Mehmet Ağa'
nın burada esas ittihaz ettiğimiz rivayeti daha kuvvetlidir: Yalnız Fındıklılı «14 
Safer Salı>> tarihinden bahsetmekte ise de hakiki takvimde Salı günü o ayın 13 üne 
tesadüf etmekte olduğu için, bu bir günlUk farkın her halde bir 1 «Rüyet-i-hilah> 
den mütevellid olması lazımgelir. - Bazı menbalarda Mısırll-oğlu İbrahim Paşa'nın 
az li 1099 :== 1687 - 1688 tarihine müsadif gösterilirse de doğru değHdir). 

iKtNCt SüLEYMAN DEVRt : 
---· ·---------~--

94) Kalayh-koz Ahmed Paşa - Miiliyeti: Türk; tayini: 1688==1100 
senesi 7 Kanunuevvel == 13 Safer Salı günü; azli: 1690 = 1101 senesi

. 4 Kanunusini == 23 Rebi'ül-evvel Çarşanba günü; Kapdanlık müddeti: 
1 sene, 28 gün. 

(Van beylerbeyliğinden ma'zul bulunduğu sırada Kapdan-ı-derya olan Kayserili 
Kalaylı-koz Ahmed Paşa'nın «Kalaylı» lal-rabı babasının kalaycı olmasından ve 
«Koz)) lakabı da Kapdanlıktan aziedildikten 14 ·sene sonra Girit valiliğinde bu
lunurken uKoz-bekçiler haUfesi Eski-Ahmed Ağa»nın delaletiyle Sadarete davet 
edilmesinden ve IstanbuFa geldiği ·zaman huzura kabulünden evvel «Kaz-bekçi~ 

ler odası»nda bekletilmiş olmasındandır; sadareti için «Vezir-i-a'zamlar» cedvelin
de 128 nurnaraya bakınız. !şte bundan dolayı Kapdanlığı zamanında yalnız <<Ka
laylı-Ahtned Paşa,> ismiyle anıldıktan sonra sadare~inden itibaren «Kalaylı-koz 

Ahmed Paşa» denilmiye başlamış ve ismi tarihe bu çifte lakapla aksetmiştir; bu
rada her iki lakabın beraber gösterilmesi işte öyle takarrür etmiş olmasındandır. -
Safderunluğuyla marüf olan Kalaylı-koz Ahmed Paşa Kapdanlıktan azli üzerine 
Midilli muhafızlığına tayin edilmiştir) . 

. 95) Mezemorta-Hüseyn Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1690 == 
1101 sen~si 4 Kanunusini == 23 Rebi'ül•evvel Çarşanba günü; azli: 1690 
== 1101 senesi 8 Şubat - 28 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü; Kapdanlık 

miiddeti: 1 ay, 5 gün; «Birinci defa». 

(Cezayir beylerbey liğinden Kapdan-ı-derya olan büyük Türk denizeisi Hacı-

. Hüseyn Paşa'nın «Mezemorta» ünv·anı milll ve şahsi düşmanları olan Venedikli
lerin taktıkları c<Mezzo-morto» lakabından muharreftir! Bu İtalyanca terkip 
«Yarı-ölü}) manasma gelir. Bahriyeli müverrih Safvet Bey merhuınun «Tarih-i Os
mani Encümeni Mecmuası»nda çıkan ,,Sakız'ın kurtarılıs,ı» hakkındaki tedkiki1J1de 
anlattığına göre : 
«Bir kerre ıevendliğinde sekiz on yara ile düşmüş, öldü diye atmışıardı: Lttkabı 

b un dandır». 
Hacı-Hüseyn Paşa'nın bir çok menbalarda meskut geçilen bu ilk Derya-Kapdan
lığına tayini üzerine acele Istanbul'a gelmesi için kendisine adam gönderilmiş ve 
«Gelinceye dek Tersane-i-Amire'de Dergah-ı-A.li Kapucu-başılarından Ali Bey 
vekalet i tmek buyurulmus,tur»; fakat gönderilen adam daha yoldayken Hüseyn Pa
şa ile Cezayir-ocağı arasında çıkan ihtilaf bir ihtilal şeklini almış olduğu için Pa
şa bir gemiye atlayıp Istanbura kaçmak mecburiyetinde kalmış ve bunun üzerine 
Cezayir askerleri Istanbul'a bir mahzar gönderip Hüseyn Paşa Cezayir'e iade edi!..: 
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diği veyahut Derya-Kapdanlığına tayin olunduğu takdirde hükümete ısyan ede., 
ceklerini arzettikleri için o büyük deniz kahramanının azlinden başka çdre bulun .. ' 
mıyarak Tuna-Kapdanlığına gönderilmiştir. - Mezemorta-Hüseyn Paşa'nın ikinci< 
Derya-Kapdanlığı için aşağıda 99 nurnaraya bakınız). 

!K!NC! SüLEYMAN ve !K1NC1 AHMED DEV1RLERt : 

96) Mısırlı-oğlu İbrahim Paşa - Milliyeti, Türk; tayini: 1690 == 
1101 senesi 8 Şubat == 28 Rehi'ül-ahir Çarşanba günü; azli: 1692 · == 
1103 senesi 16 Kanunusanİ == 26 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü; Kapdan
lık müddeti: 1 sene, ll ay, 6 gün; «İkinci defa». 

(Eğriboz muhafızlığından iki·nci defa olarak Kapdan-ı-derya olan İbrahim Pa
şa'nın bundan evvelki il~ Kapdanlığı için yukarda 93 nurnaraya bakınız. Mı

sırlı-oğlu'nun bu seferki Kapdanlığından azil tarihi umumiyetle {(27 Rebi'ül-ahirı=: 

ı 7 Kanunusa'.ni Perşenben gününe müsadif gösterilir: Fakat Silihdar/Silahdar ta
rihtnde Perşenbe günü o ayın 28 ine müsadif gösterildiği için, her halde bir «Rü
yet-i-hila.h> sebebiyle bir günlük bir fark hasıl olduğu a,.nlaşılmaktadır; işte bun
dan dolayı burada hakik1 takvim tarihi esas ittihaz edilmiştir. İbrahim Paşa 

aziedilince tekrar Eğriboz muhafızlığına gönderi-lmiştir). 

1K1NC1 AHMED DEVR! : 

97) Helvacı/Pala,bıyık-Yusuf Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1692== 
1103 senesi 16 Kanunusani==26 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü; azli: 1694 
==1106 senesi 13 Kanunuevvel == 25 Rebi'iil-ahir Pazartesi günü; Kap
danhk müddeti: 2 sene, 10 ay, 28 gün. 

(Sıvas beylerbey liğinden Kapdan-ı-derya olan palabıyık-'Yusuf Paşa Enderun'dan 
yetişmiş, bir valilikte bulunduktan sonra Sultan İbrahim'in yukarda 79 nurnarada 
gördüğümüz Çavuş-oğlu Mehmet Paşa'dan dul kalan kızı Gevher-Han-Sultan•ın 

ikinci kocası olduğu için Kapdanlığa çıkarılmış ve Venediklilerin 1694 == 1106 ta
rihinde Sakız adasını zabtedebilmeleri iste bu Helvacı-Yusuf Pasa'nın «Husb-i-nefs , , 
ve hıyanetinden» mütevellit sayıldığı için nihayet aziedilip Midilli · kalesine hapse
dildikten başka bütün serveti Hazine narnma zabtolunmuştur. - Hammer'de azil 
tarihi o senenin «Muharrem==Ağustos» ayına müsadif göster:Hirse de doğru değil

dir; Raşid tarihinde de «14 Cumada-l-üla==3l Kanunuevvel Cuma» gününden bah
sedilir: Burada o vakit Enderun'da bulunan Fındıklllı-Mehmet Ağa'nın rivayeti 
tercih edilmiştir). 

tK!NCt AHMED ve 1KiNCt MUSTAFA DEV!RLER!: 

98) Amcazade/Sarhoş-Hüseyn Paşa. - Milliyeti: Amavut; tayini: 
1694==1106 senesi 13 Kanunuevvel==25 Rebi'ül-ahlr Pazartesi günü; 
azli: 1695 - 1106 senesi ll Mayıs - 27 Ramazan Çarşanba g;ünü; Kap
danlık müddeti: 4 ay, 29 gün. 
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(Bo[;az-hisarı==Sedd-ül-bahir muhafızlığ:ından Kapdan-ı-deryA olan bu Sarhoş

Fiüseyn Paşa'ya «Amcazaden denilmesiı, Köprülü-Mehmet Paşa'nın k~deşi ve 
Köprüili-zade Fazı! Ahmed Paşa'yla Fazıl-Mustafa paşa'nın amcaları olan «Amca
Hasan Ağa» nın oğlu olmasındandır; hatta devlet hizmetlerinde Sactarete kadar· 
yükselmesi de. işte bu aile vaziyeti sayesin?edir: Sactareti için «Vezir-i-a'zamlarıı 

cedvelinde 123 numaraya bakınız. Yukarıki fıkrada gördüğ:ümüz selefi Palabıyık
Yusuf Paşa'nın zamanında düşman işgaline düşen Sakız adasının is~irdadı bunun 
zamanına tesadüf etmekle beraber, o büyük muvaffakıyet kendisinin değil, aşağ:ıki 

fıkrada göreceğimiz şanlı halefi Mezomorta-Hüseyn Paşa'nın 1eseridir. ·- 'Amcazade
Hüseyn Paşa Kapdanlıktan aziedilince Sakız muhatızlığına tayin edilmiştir). 

tKiNCİ MUSTAFA DEVR1: 

99) Mezemorta-Hüseyn Paşa - MiUiyeti: Türk; tayini: 1695 
1106 senesi ll Mayıs == 27 Ramazan Çarşanba günü; ölümü: 1701 
1113 senesi 21 Temmuz == 14 Saf er Perşen be günü ( ?) ; Kapdanlık 

müddeti: 6 seneJ 2 ayJ ll gün; «İkinci defa». 

(Sakız adasını Venediklilerden i·stirdad ederek kazandığı büyük muvaffakıyet 

üzerine Rodos sancak-beyliğiyle Miri-Kalyonlar Kapdanlığından ikinci defa 
olarak Kapdan-ı-derya olan ve o tarihten sonra da Venedik.Jilere karşı kazan
dığı zaferlerle şöhret bulan bu şanlı Türk denizcisinin bundan evvelki ilk Derya
Kapdanlığı için yukarda 95 numaraya bakınız. - Hacı-Hüseyn Paşa Bahriyenin 
ıslahında da büyük bir rol oynamış v~ bazi kanunlar tanzim €tmiştir. - Meze
morta-Hüseyn Paşa'nın ölüm tarihi ihtiHlflıdır: Bahriyeli rnü'\. .. errih Safvet Bey 
merhumun «Tarih-i Osman! Enetimeni Mecmuası>>nda çıkan <ıSakız'ın kurtarılışı>> 

hakkındaki tedkikıyle Mehmet Süreyya'nın «Sicili-i: Osmaniıısinde bizim burada 
esas ittihaz ettiğimiz tarihe tesadüf edildiği halde, Mehmet Şem'i'nin <<Esmar-üt
Tevarih»iyle diger bazı menbalarda ve bilhassa Hammer tarihinde <<15 Rebi'ül
evvel==20 Ağustos Cumartesi» gününden bahsedilir: Bu iki rivayet arasında tam 
bir aylık bir fark vardır! tkinci rivayet doğru olduğu takdirde Hüseyn Paşa'nın 
Kapdanlığı 6 sene, 3 ay, 10 gün sürmüş olması lazımgelir. yak'anüvis Raf}id ölüm 
tarihinden hiç bahsetmediği halde 1113=1701 vukuatı içinde bir münasebetle Kap
danlık makamının «Mezemorta fevtinden» münhal kalmış olduğuna temas etmek
tedir! Ramız-Paşa-zade Mehmet !zzet'in «Harita-i Kapudanan-ı deryihsında Hü
seyn Paşa'yı 1113=1701-1702 de aziedilip 1114=1702-.1703 senesi Sakız'da ölmüş 

gibi göstermesi büsbütün yanlıştır. - Hacı-Hüseyn Paşa'nın mezarı da belli değil
dir: Yalnız Safvet Bey'in yukarda bahsettiğimiz tedkikıne aldığ'ı bir aile rivaye
tine nazaran Eğriboz adasında olmak ihtimali vardır. - !ki Kapdanlık müddeti
nin mecmuu 6 sene, 3. ay, 16 gün tutmaktadır). 

100) Abdülfettah Paşa - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1701==1113 
s·enesi 21 Temmuz == ll Safer Perşenbe günü ( ?) ; azli: 1702 == 1114 
s·tmesi 23 Kanunuevvel = 3 Şa'ban Cumartesi giinü; Kapdanlık müd
deti: 1 sene, 5 ayt 3 gün. 

(M1r1-Kalyonlar Kapdanlığından Beylerbeyilik payesiyle KapdanMı-derya olan Ab
dülfettah paşa'nın tayiniyle selefinin ölüm tarihi için yukarıki maddeye bakı

nız. Bazı menbalarda Abdülfettah Paşa•nın azil tarihi ölümüne müsadif gibiı 
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gösterirlerse de doğru değildir: Vak'anüvis Raşid'in rivayetine göre «Maraz-ı-kulunc 
isabeti ile harekete iktidarı kalmamağın,, tekaüde sevkedilmiş ve biraz sonra Sa
kız'da vefat etmiştir. Mezarı oradadır). 

tKtNCt MUSTAFA ve üÇüNCü AHMED DEViRLERi: 

101) Aşçı·-Mehmet Paşa - Milliyeti: Abaza; tayini: 1702 == 1114 
senesi 23 Kanunuevvel = 3 Şa'ban Cu:martesi günü; azll: 1793 == 1115 
senesi 14 ·Ka.nunuevvel == 5 Şa'ban Cuma günü; Kapdanlık müddeti : 
ll ay, 22 gün; «Birinci defa». 

(Mir!~Kalyonlar Kapdanlığından Kapdan-ı-derya olan Aşçı-Mehmet Paşa'nın azil 
tarihi umumiyetle «4 Şa'ban=:13 Kanunuevvel Perşenbe» gününe müsadif göşte

rilirse de, burada Vak'anüvis Raşid'deki sarahat esas ittihaz edilmiştir: Mehmet 
Süreyya/nın «Sicill-i Osmani»sinde de "28 Şevvaı 1115 ·- 5 Mart 1704 Çarşanba» 
tarihinden bahsedilir ve Aşçı-Mehmet Paşa işte o tarihte azli üzerine Safed san
cak-beyliğine tayin edilmiş gibi gösterilirse de, Raşid tarihine göre aziine eski 
vazifesi olan Kalyonlar-Kapdanlığına tenzil edilmiştir. - Aşçı Paşa'nın bundan 
sonraki Derya-Kapdanlığı için aşağıda 111 nurnaraya bakınız). 

102) Küçük-Osman Paşa - Milliyeti: Çerkez; tayini: 
senesi 14 Kanunuevvel == 5 Şa'ban Cuma günü; azli: 1704 =: 1116 se
nesi 6 Teşrinisani = 8 Receb Perşenbe günü; Kapdanlık müddeti: 10 
ay, 23 gün. 

(Rakka valiliğinden Kapdan-ı-derya olan Küçük-Osman Pş.şa Hacı-'Selim-Giray'ın 

Çerkez kölelerindendir: Enderun'dan yetişip vezaretıe muhtelif valiliklerde ve Sa
daret-Kaymakamlığında bulunmuştur; sultanlardan birini alarak damad olduğu 

rivayet edilirse de, sultanm isminde ihtilaf vardır. Küçük-Osman Paşa>nın azil ta
rihi bazı menbalarda «16 Cumada-1-ahire=16 Teşrinievvel perşenbe» gününe mü-, 
sadi·f gösterilirse de doğru olmaması lazımgelir: Çünkü Vak'anüvis Raşid hem 
bunun azlini, hem aşağıki fıkrada göreceğimiz halefinin tayinini iki muhtelif fık
rasında tekrar etmek suretiyle bizim burada esas ittinaz ettiğimiz güne müs·adi.f 
göstermektedir. - Küçük-Osman Paşa Kapdanlıktan aziedilince Sayda valiliğine 

tayin edilmiş ve ondan sonra muhtelif valiliklerde dolaştıktan sonra tekrar Sayda. 
valisi olarak orada ölmüştür. - Birinci Mahmud devrinde Kapdan-ı-derya olan 
oğlu Hatız-Ahmed Paşa ~çin aşağıda llS nurnaraya bakınız). 

103) Baltacı-Mehmet Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1704 == 1116 
senesi 6 Teşrinisaııi == 8 Receb Perşen be günü; Sadi.ret·e· tayini üzerine 
Kapdanlıktan ayrılması: 1704 == 1116 senesi 25 Kanunnevvel==27 Şa'

han Perşenbe günü; Kapdanlık müddeti: 1 ay, 19 gün. 

(Baş-Emirahurlukta.n Kapdan-ı-derya olan ve «Teberdar>) lakabiyle de anılan 

Baltacı-Mehmet Paşa eskiden Kastamonu ve şimdi Çorum vilayetine tabi' olan 
Osmancık kazasındandır. Baltacılıkla saraya intisabından sonra sesi güzel olduğu 
için musıki tahsil edip müezzin olduğu zaman «Pakçe-müezzin» lakabiyle anıl

mıştır. _ Baltacı-Mehmet Paşa'nın iki sadareti vardır: «Vezir-i-a'zamlar» cedve
linde 129 ve 132 numaralara bakınız. Rus çarı Koca~Petro,ya karşı kazandığı: 

Pruth zaferi ikinci sadaretindedir). 
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104) Frenk-Abdurrahman Paşa - :Milliyeti: İtalyan ( ?) ; tayini : 

1704 -ııt6 senesi 27 Kanunuevvel = 29 Şa'ban Cumartesi giinü; i'di
ını: 1706 == 1117 senesi 14/15 Kanunusam == 29/80 Ramazan Perşenbel 

Cuma gecesi; Kap.danlık müddeti: 1 sene, 19 g.ün. 

(Miri-Kalyonlar kapdanlığından ve bir rivayete göre de Tersane-KethudiUığından 

Kapdan-ı-derya olan Frenk-Abdurrahman paşa'nın milliyeti' belli değ·ilse de ıtal

yan esirlerinden olmak ihtimali vardır; selefi Baltacı-Mehmet Paşa'nın sadareUn
den iki gün sonra Kapdanlığa terfi etmiştir. - Bazı menbalarda i'dam tarihi 
{{28 Ramazan==13 Kanunusani Çarşanba» gününe müsadif gösterilirse de, burada 
esas ittihaz ettiğimiz Vak'anüvis Raşid «Malı-ı mezbftrun selhi gicesi» dediğine 

göre Ramazan'ın 29/30 gecesine tesadüf etmiş olması lazımgelir. - Abdurrahman 
Paşa'nın gece-yüzüne birdenbire i'damının sebebi, o gece Istanbul ters·anesinin ke
reste mahzeninde büyük bir yangın çıkması ve derhal yangın yerine yetişen pa
dişahın kazaya sebeb olarak · «Kereste mahzenine ateş isabet idecek mahalle ateş 

yakılmış,ı olmasını Frenk-Abdurrahman Paşa'nın taksir ve ihmalinden mütevellit 
görmüş olma.sıdır). 

105) Veli Mehınet Paşa - Milliyeti: (?); ta,yini: 1706 - 1117 
senesi 15 Kanunusanİ == 80 Ramazan Cuma günü; azll: 1706 == 1118 
senesi 16 Kanunuevvel == 10 Ramazan Perşen be günü; Kapdanlık müdı
deti: ll ay, 2 gün. 

(Kapucular-Kethudalığından Rumeli-beylerbeyliği payesiyle Kapdan-ı-derya olan 
Veli Paşa'nın tayinin~ yukarıki fıkrada gördüğümüz selefinin i'dam edildiği gece• 
ye müsadif gösteren bir rivayet de vardır. - Kapdanlıktan azli üzerine Kubbe-ve
ziri olan Veli Mehmet Paşa sonraları nuıhtelif valiliklerde ve bilhassa Mısır bey
lerbeyliğinde bulunmuş ve nihayet Mısır valiliğine ait bir takım hisapıardan dolayı 
i' dam edilmiştir). 

106) Aş~ı/Çorlulu-kethudası/Kahya Hacı-İbrahim Paşa - Mil
liyeti: (?); tayini: 1706 == 1118 senelli 16 Kanunuevvel - 10 Ramazan 
Perşenbe günü; Mısır valiliğine mddi üzerine Kapdanlıktan ayrılması: 
1709==1121 senesi 28 Teşrinievvel==28 Şa'ban · Pazartesi günü; Kapdan
lık müddeti: 2 sene, 10 ay, 13 gün; «Birinci defa». 

<«Vezir-i-a'zamlar» cedvelinin 130 numarasında gördüğümüz Sadr-ı-a'zam Çorlu
lu-Ali Paşa'nın kethudalığından Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Hacı-tbra
'him Paşa'ya «AŞÇI>> denilmesi küçükken Mora'da memleketi olan Trapoliçe'den Is
tanbul'a geldiği zaman «Matbah-ı-Amire»ye girmiş olmasındandır. -- tbrahim pa
şa'nın Mısır, Mora ve Girit gibi bazı mühim vilayetlerde valiliklerinden başka iki 
·defa Kapdan-ı-deryalığı vardır: Bundan sonraki Kapdanlı~ı için aşağıda 114 nu
maraya bakınız). 

107) Köse-Ali-Paşa-zade Mehmet Paşa - Milliyeti: Türk ( ?) ; ta-
yini: 1709 1121 senesi 1 Teşrinisani == 27 Şa'ban Cuma günü; azli : 
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1'11 = 1123 senesi 23 Kanunuevvel=l3 Zülka'de Çarşanba günü; Kap
danlık müddeti: 1 sene, ll a.y, 24 gün. 

(Tersane-kethudalığından Beylerbeylik payesiyle Kapdan-ı-deryıl olan Mehmet 
Paşa yukarda 86 nurnarada gördüğümüz Eğribozlu Köse-Ali Paşa'nın oğludur : 
Meslekten yetişme olduğu için. denizcilikte dirayet ve iktidarından bahsedilir. _ 
Azlinden sonra tekrar Tersane-kethudalığı ile muhtelif valiliklerde bulunmuştur). 

108) Kirli-Ahmed Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1711 = 1123 se
nesi 24 Kanunuevvel = 14 Zülka' de Perşenbe günü; azli: 1713 = 1124 
senesi 16 Kanunusam = 18 Zülhicce Pazartesi g.ünü; Kapdanlık miid
deti: 1 sene, 23 gün. 

(Bostancı-başılıktan Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Kirli Hacı·Ahmed Pa
şa yukarıki fıkrada gördüğümüz selefinin azlinden bir gün sonra tayin edilmiş

tir. Kapdanlıktan Sadaret-Kaymakamlığına nakline tarih olarak cc22 Zülhic
ce := 20 Kanunusanİ Cuma>> gününden de bahsedilir: Bizim burada esas ittihaz' 
ettiğimiz tarih, Vak'anüvis Raşid'in kaydine göredir. - «Sicili-i Osmaninde Ki·rli
Ahmed Paşa iki defa Kapdan-ı-derya olqı.uş gösterilirse de doğru değildir). 

109) Hoca-İbrahim Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1713 - 1124 
senesi 16 Kanunusani= 18 Zülbicce Pazartesi gün ii; Sadare te tayini 
üzerine Kapdanlıktan ay.rılması: 1713 - 1125 senesi 6 Nisan - 10 Re
bi'ill-evvel Perşen be günü; Kapdanhk müddeti: 2 ay, 21 gün. 

(Kapudane-i-Hümayun kapdanlığından Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan 
Hoca-İbrahim Paşa «Orsa-poça İbrahim Paşa», ((İbrahim-Hoca ve Urlalı bir peh.:. 
livanın oğlu olduğu için «Pehlivan-zade İbrahim paşa» isimleriyle de anılır. -
İbrahim Paşa'nın 21 günlük sactaretine tayin tarihindeki ihtilaf için «Vezir-i-a'
zamlar» cedvelinde 135 nurnaraya bakınız). 

110) Silahdar Köle-Süleynıan Paşa - Milliyeti: Abaza; tayini : 
1713 - 1125 senesi 6 Nisan - 10 Rebi'ül-evvel Perşenbe gunu; azli: 
1713 = 1125 senesi 7 Teşrirusani = 18 Şevval Sah günü; . Kapdanlık 
müddeti: 7 ay, 1 gün. 

(Kızlar-ağası Yusuf ,Ağa'nın köleliğinden yetişip Sadr-ı-a'zam olduktan sonra 
Sadaret makamından aziedildiği gün Kapdan-ı-derya olan bu Abaza Süleyman 
Paşatnm sadr-ı-a'zamlığı için << Vezir-i-a'zamlar>) cedvelinde 134 nurnaraya v·e 
Sadaretten azliyle Kapdanlığa tayini tarihindeki ihtilaf i·çin de gene o cedvelde 
'135 nurnaraya bakınız. Süleyman Paşa'nın Kapdanlıktan azli için «24 Şevval= 
13 Teşrinisani Pazartesin tarihi de rivayet edilir: Fakat burada Vak'anüvis Ra
şid'in kaydi esas ittihaz edilmiştir. «SiciH-i Osmani>> de yukanki fıkrada gördü-

. ğümüz Hoca-İbrahim ·Paşa ile bu abaza Süleyman Paşa arasında Kirli-Ahmed 
paşa ikinci defa olarak Kapdan-ı-derya olmuş gibi gösteriUrse de, diger menba
lara uymıyan bu rivayetin doğru olmaması lazımgelir: Kirli-Ahmed Paşa için yu
karda 108 nurnaraya bakınız. - Süleyman Paşa Kapdanlıktan aziedilince istanköy 
muhafıziığ·ma gönderilmiştir). 

"t' 
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lll) Aşçı-Mehınet Paşa - Milliyeti: Abaza; tayini: 1713==1125 
senesi 7 Teşrinisani == 18 Şevval Salı günü; azli: 1714-1125 s·enesi 
13 Kanunusanİ == 26 Zülhicce Cumartesi günü; Kapdanlık müddeti: 2 
ay, 6 gün; <<İkinci defa». 

(Kapudane-i-Hümayun kapdanlığından ikinci defa olarak Kapdan-ı-derya olan 
Aşçı-Mehmet Paşa'nın tayin tarihindeki ihtilaf için yukarıki fıkraya ve bundan 
evvelki ilk Derya-kapdanlığı için de yukarda 101 nurnaraya bakınız. - Hammer 
bu seferki azil tarihini· «19 Zülhicce .:::: 6 Kanunusani Cumartesi» gününe müsa
dif gösterirse de, burada Vak'anüvis R8.şid'in kaydi esas ittihaz edilmiştir. - :tki 
kapdanlık müddetinin mecmüu 1 sene, 1 ay, 28 gün tutmaktadır). 

112) Hoca-Süleyman Paşa 1 Süleyman-Hoca Paşa - Milliyeti : 
Türk; tayini: 1714 = 1125 senesi 13 Kanunusanİ == 26 Zillhicce Cu
martesi günü; azli: 1714 == 1126 senesi 23 Kanunuevvel ,== 16 Züihicco 
Pazar günü; Kapdanlık müd,deti: ll ay, ll gün; «Birinci defa». 

(Liman-reisUğinden Beylerbeyi payesiyle Kapdan-ı-derya olan Hoca-Süleyman 
Paşa 1zmirlidir : Küçükken akrabasından biri Cezayir'e götürmüş ve orada Me
zemorta-Hüseyn Paşa tarafından yetiştirilmiştir; Osmanlı tarihinin en mühim 
Kapdanlarından olan Süleyman Paşa denizcilikteki dirayet ve şecaatiyle meş

hurdur : Istanbul'un ilk liman-reisi işte budur. - Tayin tarihindeki ihtUaf _için: 
yukanki fıkraya bakınız. - Süleyman Paşanın iki defa Kapdan-ı-deryalığı var
dır. Bundan sonraki Kapdanlığı için aşağıda 115 nurnaraya bakınız. - Bu ilk 
Kapdanlığından hiç bir sebeb olmadığı halde aziedilmiş olduğundan bahsedilir). 

113) Canım-Hoca Hacı-Mehmet Paşa - Milliyeti: Türk ( ?) ; ta
yini: 1714 = 1126 senesi. 23 Kanunuevvel == 16 Zülhicce Pazar gunu; 
azli: 1717 = 1129 senesi 14 Şubat = 2 Rebi'ül-evvel Pazar günü; Kap
danlık müddeti: 2 sene, 1 ay, 22 gün; «İlk defa». 

(Cezayir ocağında yetiştikten sonra Kapudane-i-Hümayun kapdanlığından Beyler~ 

beyi payesiyle Kapdan-ı-derya olan Canım:-Hoca'nın üç defa Kapdanlığı vardir : 
Bundan sonrakiler için aşağıda ],19 ve 124: numaralara bakınız. - Mehmet pa.,ı 

şa'ya işte bu ilk Kapdanlığı esnasında V ezaret · payesi verilm~ olduğu rh .. ayet 
edilir. - Bu sefer gazaba uğrıyarak aziedilince bir müddet Yedikule'de hapse~ 

dilmişse de biraz sonra affedilip Koron muhafızlığına tayin edilmiştir: Çeşme 

bozgunuyla meşhur olan Kapdan-ı-derya Hüsamüddin Paşa işte bu Camm-Ho
ca'nın kızından torundur: Aşağıda 151 nurnaraya bakınız). 

114) AM}ı 1 Çorlulu-Kethudası 1 Kahya Hacı-İbrahim Paşa - Mil
liyeti: (?); tayini: 1717 = 1129 senesi 14 Şubat == 2 Rebi'ül-evvel Pa
zar günü; azli: 1718 == 1130 senesi 5 Nisan = 4 Cumada-l-ula Salı gü
nü; Kapdanlık müddeti: 1 sene9 1 ay, 19 gün; «İkinci ~fa». 

(Haleb vali.Uğinden ikinci defa olarak Kapdan-ı-derya olan Aşçı-!brahim Paşa'nın 
bundan evvelki Kapdanlığ·ı için yukarda 106 nurnaraya bakınız. - tbrahim Pa
s,a'nın bu seferki azli, Tersane'de çıkan ve iki kalyonla kereste mahzeninin yan~ 
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masına sebeb olan büyük bir yangının ihmal ve taksirinden mütevellit görü.Ime
sidir. - Azlinden sonra Azak muhafızlığına tayin edilmiştir. _ !ki Kapdanlık 

müddetinin mecmfı.u 4 sene, 2 gün tutmaktadır). 

115) Hoca-Süleyman Paşa 1 Süleyman-Hoca Pa§a - Milliyeti: 
Türk; tayini: 1718 == 1130 senesi 5 Nisan == 4 Cumada-l-Ula Salı günü; 
ölümü: 1721 - 1133 senesi 7 Eyliil == 15 Zülka'de Pazar günü (?); 
Kapdanlık müddeti: 3 sene, 5 ay, 2 gün; «İkinci defa», 

... 

(Kapudane-i-Hümayun kapdanlığından Vezaret payesiyle ikinci defa olarak 
Kapdan-ı-derya olan Hoca-Süleyman Paşa'nın bundan evvelki ilk Kapdanlığı 

için yukarda 112 nurnaraya bakınız. - Hasta olduğu halde donanma başmda Ak
deniz'e açılan bu ihtiyar denizcinin «Büyük-Değirmenlik» limanında vefatını 

«Evasıt-ı Zülka'de»ye müsadif gösteren bir rivayet mevcud olduğu için burada 
şüpheli olarak kaydedilen u15 Zülka'de :== 7 Eylül Pazarıı tarihi ihtiyatla karşı
lanmalıdır. - Süleyman Paşa'nın cenazesi Sakız'a nakledilip yukarda 100 üncü 
nurnarada gördüğümüz selefierinden Abdülfettah Paşa'nın oradaki mezarının ya
nına defnedUmiştir. - Kapdan-ı-deryanın vefatı üzerine donanma Istanbul'a dön- ' 
müş ve yeni Kapdan-ı-derya tayin edilineeye kadar «Rodos sancağı mutasarrıfı 

olup ümera'-i. derya reisi olan Süleyman paşa» Kapdan-Paşalık vekaletine tayin 
edilmiştir: Bu Fındıkldı Boşnak Süleyman Paşa aşağıda 136 numara ile «Vezir-i
a'zamlar» cedvelinde 185 nurnarada bahsi geçen Melek Mehmet Paşa'nın babasi
'dır. - Hoca Paşa'nın iki Kapdanlık müddetinin mecmfı.u 4 sene, 4 ay, 13 gün tut
maktadır). 

116) Kaymak-Mustafa Paşa - 1\lilliyeti: Boşnak; tayini: 1721 == 
1133 senesi ll Eylül == 19 Ziilka'de Perşenbe günü; azll: 1730 ==· 1143 
senesi 30 Eylül = 17 Rebi'ül-evvel Cumartesi günü; Patrona ihtilalinde 
i'damı: 1730 == 1143 senesi 1 Teşrinievvel == 18 Rebi'ül-evvel Pazar 
gün,ii; Kapdanlık müddeti: 9 sene, 19 gün. 

(Nişancılıktan Kapdan-ı-derya olan v·e «Atlamacı» lakabiyle de anılan Kaymak
Mustafa Paşa muhtelif valiliklerde bulunmuş vüzeradan Boşnak Kara-İbrahim 

Paşa'nın oğludur: Bu Ka;ra-:tbrahim Paşa «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinin 111 nu
.marasında gördüğiimüz meşhur Sadr-ı-a'zam Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa'nın 

damadı olduğu için, Kaymak-Mustafa Paşa, . Kara-Mustafa Paşa'nın kızından 

.torunudur; kendisi de bu ailevt vaziyetinden istifade ederek «Vezir-i-a'zamlar,, 
cedvelinin 139 numarasında gördüğümüz Sadr-ı-a•zam Nevşehirli Damad-İbrahim. 

Paşa'nın kızını alarak kaynatasıiıın sayesinde · .muhtelif makamlardan atla..; 
yıp Kapdan-Paşalığa il~veten Istanbul-Kaymakamlığına kadar yükselmiştir ı «At
lamacı» lakabının işte bu vaziyetıe alakadar olmak ihtimali vardır. Mustafa 
Paşa'nın Vezaret payesiyle işgal ettiği Nişancılık :::::= Tevkiflik makamından '·büyük 
salahiyetıerle Derya-Kapdanlı~na tayini, yukarıki fıkrada gördüğümfiz se
lefi Hoca-Süleyman Paşa'nın ölümünden dört gün sonradır : Buradaki tayin 
tarihi Vak'anüvis Rasid'in «19 Zülka'de Hami:s» kaydine müstenittir. Subhi ta-. ' 

rihine göre Patrona ihtHaline tesadüf eden 1143 ::=1730 senesi ı( 17 Rebi'ül-evvel _; 
30 Eylül Sebt=Cumartesi» günü Kapdanlık makamma aşağıki fıkrada göreceğhniz 
Abdi Paşa tayin edilmiş olduğuna göre, Kaymak-Mustafa Paşa o gün kaynatası 
Damad-İbrahim paşa ile beraber azıedilmiş demektir: «18 Rebl'ül-evvel :== 1 Teş• 
rinievyel Ahad = Pazar» gününe tesadüf eden ertesi gün kaynatası ibrahil!l Paşa 
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ile beraber i'dam edilmiş olduğu da «Abdi tarihiıındeki sarahatle sabittir. _ Kay~ 

mak-Mustafa Paşa'nın mezarı Istanbul'da Merzifonlu Kara-Mustafa Pasa medre-, 
.ses inin kabristanındadır). 

üÇUNCü AHMED ve BiRiNCi MAHMUD DEViRLERi: 
-----~-----------

117) Abdi Paşa - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1730 =r 1143 senesi 
30 Eylül == 17 Rebi'ül-evvel Cumartesi günü; azli:.~ 1730 == 1143 senesi 
8 Teşrinievvel == 25 Rebi'ül-evvel Pazar günü; Kapdanlık n1üddeti: 
8 gün; «Birinci defa». 

(Kalyonlar-kapdanlığından Kapdan-ı-derya olan Abdi Paşa'nın tayin tarihi Vak'a~ 
nüvis Subhi'nin kaydine göredir. Azil tarihi de gene Subhi tarihinde o gün Ha
fız-Ahmed paşa'nın Kapdan-ı-derya olmasına ait kayde müsteniddir. - Bu sırada 
Kapdanlarm pek sık değişmesi Patrona ihtilalinden dolayıdır: üçüncü Ahmed ta
rafından tayin edilen Abdi Paşa'nın bir kaç gün mevkıini muhafaza edebilmesi 
Patrona ile anıaşmış olmasındandır. - Abdi Paşa'nın iki defa Derya-Kapdanlığı 

vardır: Bundan sonraki için aşağıda 120 nuınaraya bakınız). 

BiRiNCi MAHMUD DEVRi: 

118) Damadı Hafız-Ahmed Paşa - Mlilliyeti: Çerkez; tayini: 
1730 - 1143 senesi 8 Teşrinievvel 25 Rebi'ül-evvel Pazar günü; azli: 
1730 - 1143. senesi 25 Teşriııievvel ~ 12 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü; 
Kapdaulık müddeti: 17 gün. 

(Kubbe-vezirliğinden Kapdan-ı-derya olan Hatız-Ahmed Paşa yukarda 102 nu..; 
marada gördüğümüz Küçük':"Osman Paşa'nın oğ·Iu ve üçüncü Ahmed'in kızla

rından Hadice·Sultan'ın kocasıdır. - Tayin tarihi için yukarıki fıkraya bakı

nız. - Hafız·Ahmed Paşa'nın azliyle aşağıki fıkrada göreceğimiz Canım-Hoca 

Mehmet paşa'nın tayini Abdi tarihinde <<10 Rebt'ül..:ahir Çarşanba» gününe mü"' 
sadif gösterilir: Teşrinievvelin 23 üne tesadüf eden o gün Çarşanba değil, Pa
:zartesidir; Çarşanba günü Rebi'ül·ahirin 12 sine tesadüf ettiği için burada gün 
rakamı gün ismine göre tashih edilmiştir; Subhi tarihinde bu tebeddül bir Cu
martesi gününe tesadüf eden u15 Rebi'ül-ahir =:::: 28 Teşrinievvel» gününe müsa
dif gösterilirse de gün ismi mevcud olmadığı için «Abdi taribiıındeki Çarşanba 

,-sarahati tercih edilmiştir. - Hatız-Ahmed Paşa Kapdanlıktan aziedilince Sayda 
valiliğine tayin edilmiştir). 

119) Canım-Hoca Hacı-Mehınet Paşa - Milliyeti: Türk (?); 
tayini 1730 == 1143 Sônesi 25 Teşrinievvel == 12 Rebi'ül-iUıir Çarşanba 
günü; azli: 1731 == 1143 senesi 18 Mayııs == 11 Zülka'de Cuma gunü; 
Kapdanlık müddeti: 6 ay, 24: gün; «İkinci defa». 

(Koron ve Hanya muhafızlıklarında bulunduktan sonra ikinci defa Kapdan-ı

derya olan Canım-Hoca'nın bundan evvelki Kapdanlığı için yukarda 113 numa
raya, bu seferld tayin tarihine ait ihtilaf için yukarıki fıkraya ve bundan son-: 
raki üçüncü Derya-kapdanlığı de aşağıda 124 nurnaraya bakınız. - Ham-

F.: 14 
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mer, Hacı-Mehmet Paşa'nın bu seferki azlini 1143 ::=: 1730 senesi 4 Cumada-1-fıl§; 

::=: 15 Teşrinisan i Çarşanba gününe müsadif gösterirse de doğ-ru değildir: Bura
daki azil tarihi Vak'anüvis Subhi'nin kaydine müstenittir; Hammer'in bu · gibi zü
hullerini izah etmek çok güçtür). 

120) Abdi Paşa - Milliyeti: Türk ( ?) ; tayini: 1731 == 1143 senesi 

18 Mayıs - ll Ziilka'de Cuma günü; azli: 1731 == 1143 senesi 16 Hazi.

ran == 10 Zülhicce Cumartesi günü; Kapdanlık müddeti: 29 gtin; .. 
«İkinci defa». 

(Abdi Paşa'nın bundan evvel sekiz gün süren ilk Derya-kapdanlığı için yukarda 
117 nurnaraya bakınız. - tki Kapdanlık müddetinin mecmuu 1 ay, 7 gün == 37 
gün tutmaktadır. - Azil tarihi «Sicil..:i Osmanhde 1144 :::=: 1731 senesi 19 Cu
mada-1-ahire == 19 Kanunuevvel Çarşanba gününe müsadif gösterilirse de, Abdi 
Paşa'nın aşağıki fıkrada · göreceğimiz halefi Şahin Mehmet Paşa bile o tarihten 
evvel aziedilmiş olduğu için bu rivayet doğru değildir). 

121) Şahin Mehmet Paşa - Milliyeti : Devşirme (?) ; tayini : 
1731 - 1143 senesi 16 Haziran == 10 Zülhicce Cuma.rtesi günü; azli: 
1731 - 1144 senesi 30 Teşrinisa:ni == 30 Cumada-l-Ula Cuma giinü; 
Kapdanlık müddeti : 5 ay, 14 giin. 

(Sadaret-Kaymakamlığından Kapdan-ı-derya olan Şahin Mehmet Paşa Kul-ket~ 

hudası Türk-Şa'ban Ağa'nın köleliğinden Yeniçeri-ocağına geçtikten sonra Ağa
lık makamına kadar yükselmiş ye oradan da Vezaret payesiyle Sadaret-Kayma
kamı olmuştur. - Subhi tarihinde azli «29 Cumada-l-ula Cum'a» gününe müsadif gös
terilirse de, hakiki takvimde Cuma günü o ayın 29 una değil, 30 una müsadiftir. -
Azledildiği gün Hanya nıuhafızlığma gönderilen Şahin Mehmet Paşa daha sonraları 
muhtelif valiliklerde bulunmuştur). 

122) Maryol/Murabıt Hacı-H.üseyn Paşa - Milliyeti: ( ?) ; ve
kaleten ta,yini : 1731 == 1144 senesi 30 T·eşrinisani == 30 Cumada-1-ftllt 
Cuma günü; asaleten tayini: 1731 == 1144 senesi 31 Kanunuevvel - Z 
Reeeb Pazartesi günü; azli: 1732 == 1144 senesi 12 Hazlra.n == 18 Zül
hicce Perşenb-e günü; vekaleten Kapdanlık müddeti: 1 ay; asaleten 
Kapdanlık miiddeti: 5 ay, 12 gün; vekaJeten ve asaleten Kapdanlık 
müddetleri: 6 ay, 12 gün. 

(Liman-reisliğinden Kapdan-ı-derya vekili ve bir ay sonra da Beylerbeyi p!
yesiyle asaıeten Kapdan-ı-derya olan Maryol yahut Murabıt-Hüseyin Paşa'nın 

tayin tarihindeki bir günlük fark için yukanki fıkraya bakınız. - Subhi tari
hinde asal e ten tayin tarihi cc 1 Receb Pazartesi» gününe müsadif gösterilir se de 
hakiki takvimde «Pazartesi» günü o ayın 1 ine değil, 2 sine tesadüf etrnektedir. -
Azil tarihini (cl8 Zülka'de ·::::: 13 Mayıs Salı)) gününe müsadif gösteren zayıf bir 
rivayet de vardır). 
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123) Hacı-Ebubekir Paşa/Danıad,;,Bekir Paşa __. Milliyeti: Türk; 
tayini: 1732 == 1144 senesi 12 Haziran - 18 Zülhicce Perşenbe gunu; 
azii: 1733 = 1145 senesi 7 Mayıs == 23 Zülka'de Perşenbe günü; Kapdan ... 
lık müddeti: 10 ay, 25 gün; «Beşinci ~efa». 

(Anadolu valiliğinden Kapdan-ı-derya olan Hacı-Bekir paşa Alaiyyelidir : Damad-
I 

lığı, İkinci Mustafa'nın kızlarından Safiyye-Sultan'ın üçüncü kocası olinasmdan-
dır. Bekir Paşa'nın iki defa Kapdanlığ"ı vardır : Bundan 'sonraki için' aşağıda 134 
numaraya bakınız. Bu iik Kapdanhğından Nişancılık = Tevkiilik makamına nakle
dilen Ebubekir Paşa Kapdanlıklarından evvel ve sonra bir çok mühim valiliklerde 
bulunmuş ve nihayet 1172 == 1758 - 1759 tarihinde takriben doksan yaşlarındayken 
Istanbul'da ölmüştür; mezarı Aksaraydadır). 

124) Camm-Hoca Hacı-Mehmet Paşa - Milliyeti: Türk (?); ta
yini: 1733 == 1145 senesi, 7 Mayıs == 23 Zülka'de Perşenbe günü.; azli: 
1736 - 1149 senesi 14 Teşrinisani - 10 Reeeb Çarşanba günü; Kapdan ... 
lık müddeti: 3 sene, 6 ay, 8 gün; <<Üçüncü defa». 

(Eğriboz/Ağnboz muhiHızlığından üçüncü ve sonuncu defa olarak Kapdan-ı-derya 

olan Camm-Hoca'nın bundan evvelki Kapdanlıkları için yukarda 113 ve 119 numa
ralara bakınız: üç Kapdanlık müddetinin mecmüu 6 sene, 2 ay, 24 gün tutmakta
dır. - Canım-Hoca Mehmet Paşa bu son Kapdanlığından azli üzerine Kütahya'ya 
nefyedilmiş ve ertesi sene orada ölmüştür). 

125) Laz.-Ali Paşa - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1736 = 1149 se

nesi Kanunuevvel == Şa'ban ayı (?); Kapdanlık müddeti: Takriben 1 ay. 

(Kalyonlar-kapdanlığından Beylerbeyi payesiyle Kapdan-ı-derya olan bu Ali Pa
şa'ya ((Laz n denilmesi Trabzonlu olmasındandır : O taraf ahalisine affedilmez bir 
laübalilikle Lazlık isnadı şeklindeki çirkin adetin diger bir misali için «Vezir-i-a'zam
lar» cedvelinde 194 numaraya bakınız. - Ali Paşa'nın ölüm günü belli olmadığı için 
Kapdanlık müddetinin tamamiyle tesbiti kabil olamamıştır). 

126) Süleyman Paşa- Milliyeti: (?); tayini: 1736 - 1149 senesi 
Kanunuevvel ı= Şa'ban aylı ( ?) ; ölümÜ:. 1741 == 1153 senesi 30 Kanunu
sani ~ 13 Zülka'de Pazartesi günü; Kapdanbit müddeti: Takriben 4 se
ne, 2 ay. 

(Meslekten yetişerel{ Beylerbeyi payesiyle Kapdan-ı-derya olan Süleyman Paşa'nın 
ölüm tarihini Vak'anüvis Subhi Zülka'de ayının 12 sine müsadif göebri:rse de, o aym 
<<GtU'resi Penşenbih günü» olduğundan da bahsedildiğine göre hakiki takvim e nis
betle bir günlük bir «Rüyet-i-hilah farln olduğu anlaşılmaktadır : Çünkü hakiki 
takviinde o senenin Zülka'de iptidası perşenbe'ye değil, Çarşanbaya müsadiftir; bu
radakl ölüm tarihi işte bu esa2a göre taı:ıhih edilmiştir). 

127) E:mir-ahur/Elçi-Mustafa P~şa- Milliyeti: (?);tayini: 1741== 

1153 senesi 30 Kanunusani == 13 Zülka'de Pazartesi günü; azli: 1743 == 



212 KRONOLOJİ 

1156 senesi 3 Temmuz == ll Cumada-I-iila Çarşanba günü; Kapdanlık 

müddeti: 2 seııe, 5 ay, 4 gün; C<Birinci defa». 

(1ran'da elçilikle bazı valiliklerde bulunduktan sonra Sofya'da ikamete me'mur ol. 
duğu sırada Kapdan-ı-derya olan Elçi-Mustafa Pe.şa Subhi tarihinde «Kara-Mehmet 
Paşa)ı nın oğlu gösterilirse de, bu isimdeki muhtelif şahsiyyetlerden hangisinin kas
dedilmiş olduğu musarıoalı değildir. 'I'ayin tarihindeki bir günlük farl{ için yuka
rıki fıkra ya bakımz. - Elçi-Mustafa Paşa'nın iki Kapdanlığı vardır: ikinci defası 

için aşağıda 1}1 numaraya bakınız. - Bu seferki aziinde ilkönce Midilli'ye nefyedil
mişse de bir kaç gün sonra Hanya muhafızlığına tayin edilmiştir). 

128) Hatib-zade Yahya Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1743 = 
1156 senesi 3 Temmuz = ll Cumada-I-fıla Çarşanba günü; azli: 1743 = 
1156 senesi 29 Eylül== 10 Şa'ban Pazar güııü; Kapdanlıb: müddeti: 2 ay, 
27 gün. 

(Mısır valiliğinden Kapdan-ı-derya olan vezir Yahya Paşa Eyüp camii hatibi Mus
tafa Efendi'nin oğlu ve <<Vezir-i-a'zamlaı"» ecdvelinin 143, 150 ve 156 numaralarında 
uç defa sactaretini gördüğümüz Hekim-oğlu Ali Paşa'nın damadıdır. - Yahya Paşa 
Kapdanlıktan Belgrad muhafızlığına nakledilmiş ve Belgrad muhafızı Pir-Mustafa 
Paşa da bunun yerine Kapdanlığ·a davet edilmiş olduğu için, Kapdanla Muhafız be
dtyiş edilmiş demektir). 

129) Pir-1.\Iustafa"Paşa - Milliyeti: Türk (?) ; tayini: 17 ~3 - 1156 
senesi 29 Eylül 1= 10 Şab'ban Pazar günü; azli: 1743 = 1156 senesi 20 
Kanunuevvel = 4 Zülka'de Cuma günü (?); Kapdanlık n1üddeti: 2 ay, 
21 gün. 

(Belg.cad muhafızlığından Kapdan-ı-derya olan Pir-Mustafa Paşa Vak'anüvis Sulı

hi'nin ifadesine göre yukarıki fıkrada gördüğümüz Batib-zade Yahya Paşa ile bedt
yiş edildiği zaman «Salt ve sebükbar kavass-ı etbaı ile Astane-i-Saadet tarafına tah
rik-i rikab-ı müsaraat eylemek üzere bir irade tebliğ edildiği halde «Sofya'ya vusulü 
esnasında» Kapdanlıktan aziedilip Rumeli Beylerbeyliğine tayin edilmiş olduğu için, 
fi'len donanma başında bulunmamış demektir : Belki de aziinin sebebi hareketinin 
tesrli emredilmiş olduğu halde 2 ay 21 günde ancak Sofya'ya gelebilmiş olması ve
yahut aşağıki fıkrada göreceğimiz Ratib Ahmet Paşa'nın Ayşe~Sultan'la evlenmesi 
için Kapdanlıkla Istanbul'a getirilmesine karar verilmesidir! - Burada azil günü
nün «4 Zülka'deye müsadif gösterilmesi. Subhi tarihinde o gün Baş-Defterdarla Tev
kilnin becayişinden bahsedildikten sonra Kapdan-ı-derya ile Rumeli valisinin de be
cayişinden bahsedilmesine göredir). 

130) Di'i:mad Rati,h Alımed Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1743 
1156 senesi 20 Kanunuevvel ı=: 4 Zülka'de Cuma günü 

111 
?) ; az li: 1744 == 

1157 senesi 18 Teşrinisani = 12 ŞevviU Çarşanba gün~; Kapdanlık müd
deti: 10 ay, 29 gün. 

(Humeli-Beylerbeyliğinden Kapdan-ı-derya olan Ratib Ahmed «Vezir-i-a'zam
Iar)) cedvelinde 142 numara ile gördüğümüz Nfhnıi\: Kemal'in btiyül~ dedesi To-
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pal-Osman paşa'nın oğludur : Damadlığı üçüncü Ahmed'in lnzl:ırınd::ın Ayşe-Sul

tan'ın ikinci lwcası olmasındandır: Evvel ce yavuklanmış olduğu bu sultanla. evlen
mesi Derya-kapdanlığıyla Istanbul'a gelmesi üzerinedir. - Rıitib Ahmed Paşa Kap~ 
danlıktan aziedilince kendisine malikane olarak Mora muhassıllığ·ı tevcih edilmiş ve 
ondan sonra tekrar Rumeli-BeylerbeyliğilJ,de ve muhtelif valiliklerde bulunmuştur; 

iyi bir idare adamı olduğundan bahsedilir : Ayni zamanda kuvvetli bir divan şa

iridir). 

131) Emir-ahur/Elçi-Mustafa Paşa - Milliyeti (?); tayini: 1744 
1157 senesi 18 Teşrinisani :::: 12 Şevval Çarşanba günü; azli: 1746 :::: 

1159 senesi 16 Nisan == 24 Rebi'ül-evvel Cumartesi güııü; Kapdanlık 

ıniiddeti: 1 sene, 4 ay, 28 gün; «İkinci defa». 

(İnebahtı muha.fızlığından ikinci defa Kapdan-ı-derya olan Elçi Mustafa paşa'nın 

bundan evvel1d Kapdanlığı için yukarda 127 nurnaraya bakınız. - Mustafa Paşa bu 
ikinci azli üzerine Selanik sancağı mutasarrıfhğına tayin edilnli~tir. - iki Kapdan
Iık müddetinin mecmüu 3 sene, 10 ay, 2 gün tutmaktadır). 

132) Soğan-yemez Mahmud Macid Paşa - Milliyeti: Devşirme (?) ; 
tayini: 1746 :::: 1159 senesi 16 Nisan- 24 Rehi'iU-evvel Cumartesi günü; 
azli: 1746 == 1159 senesi 28 Teşrinisaııi = 14 Zülka'de Pazartesi günü; 
Kapdaulık ınüddetl.: 7 ay, 12. gü:n. 

(Kapucuiar-kethudillığından payesiyle Kapdan-ı-derya olan Soğan-yenı.ez 

Paşa küçük yaşmda girıniş olduğ·u Enderun'dan yetişmiştir : Pek tuhaf olan «Soğan
yemez» lakabı soğan düşmanlığ·ımlan kiııayedir! Hatta bu tuhaf düşmanlıkta o kadar 
ileri gitmiştir ki, 1zz1 tarihine göre nihayet donanma kalyanlarına soğan sokan ef-. 
rada ceza vermek gibi bir takırn hafi.flilde:d<:: dile düştüğü için aziine m.ecburiyet 

olmuş ve derhal tekaüde sevkedilerek ]\!J:idilll'de ikamete me'mur edilmiştir!). 

133) Şehsiivar-oğlu Hacı-Mustafa Paşa - MiUiyeti: Türk; tayini : 
1746 :::: 1159 senesi .28 Teşrinisani == 14 Zülka~de Pazartesi günü; azli : 
1750 ~- 1163 senesi 9 Teşrinievvel = 8 ZliUm/de Cınna g.üuü ( ?) ; Kap
dauhk müddeti: 3 sene, 10 ay~ 11 gün. 

(Baş-em1rahurluktan payesiy:2 olan Şehsüvar-oğlu Hacı

Iv:I:ustafa o zaman Çankırı sancağ;ma \;e şimdi Ankara vilayetine tabi' olan Ka
Jecil\: kazası eşrafından eski Trablusuşam valisi vezir Seyyid-Mehmet Paşa'nın oğ

lu'dur. - Zekası, iktidarı ve doğruluğuyla marlif olan Hacı-Mustafa Paşa'nın azil 
günü şüpheli olduğu için ihtiyatıa karşılanmalıdır: izzf tarihinde 1163 Zülka'desinin 
hakiki takvimde Pazar'a tesadüf eden 3 üncü günü ccİsneyn=:pazartesi» gösterildik
ten sonra padişahın işte o günden itibaren üç gün üç g-ece Sadr-ı-a'zamın Kağıtha

ne'de tertib ettiği eğlencelerde bulunduğundan ve hemen ondan sonra da Kapdanlık 

mal{amındaki tebeddülden bahsedildiğine göre bu değişiklik Pazar gününden dört 
gün sonra, yani hakild takvime göre 8 Zülk.a'dc 9 Teşrinievvel Cuma günü vukua 
gelmiş olabilir; her halde bu tarih ihtiyatıa karşılanmalıdır: Muhakkak olan nokta, 
izzl:'nin bu tebeddülü ccRüyet-i-hilab> e müstenit «10 Zülka'de» ve hakiki takvhne na
zaran «11 Zülka'deıı tarihinden evvel ve 7 Zülka'de tarihinden sonra göstermiş olma· 
sıdır. Hacı-Mustafa Paşa Kapdanlıktan aziedilince Hanya muhafızliğına tayin 
edilmiştir). · 
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134-) Hacı-Ebu-Bekir Paşa/Damad-Bekir Paşa 1\tlilliyeti: Türk; ta-
yini: 1750==1163 senesi 16 Kanunusani==18 Safe:r Cumartesi günü; Kap
danlık müddeti: 3 ay, 8 gün; «İkinci defa». 

(Tırhala mutasarrıflığından ikinci defu Kapdan-ı-d~rya olan Damad-Bekir Paşa'nın 
bundan evvelki Kapdanlığı için yukarda 123 mımaraya bakınız: İki· Kapdanlık müd
detinin mecmuu ı sene,. 2 ay, 3 gün tutmaktadır. - Bekir Paşa bu sefer ki azli üze
rine Cidde sancağına tayin edilmişse de ihtiyariığ·ından bahsederek isti'fa etmiş ve 
Istanbul'da lmjımştır). 

135) Durali Mehınet Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1751 --:- 1164 
senesi 16 Kanuuusani == 18 Safer Cunıartesi günü; azli: 1752 == 1165 
senesi 7 Teşrinisani == 29 Zülhicce Salı günü; Kapdanbir müddeti: 1 se
ne, 9 ay, 21 gün. 

(Karaman - Konya valiliğinelen Kapdan-ı-derya olan Durak l'vfehmet Paşa 
Selim'in nedimlerinden «Nihai>> mahlash divan şairi Edirneli Durak Ağ·a sülaJesinden 
Tuna kumandanı İbrahim Paşa'nın oğ·Iudur. - izzi: ve Vas1f tarihlerinde mevcud 
olmıyan azil günüyle aşağ·ıki fıkrada göreceğimiz halefinin tltyin tarihi husus! kü-
tüphanemizdeki yazma mecmCtalardan birinde n1Uasır bir kayde göredir. 
Mehmet paşa aziinde inebahtl muhafızlığına tayin edilmiştir). 

BtRtNCi MAHMUD ve üÇüNCü OSMAN DEViRLERi: 
--- ·~------------

Durak 

136) Damad Melek 1\'Iehmet Paşa - Milliyeti: Boşnak; tayini: 1752 
'== 1166 senesi 8 Teşrinisani - 1 Muharrem Çarşanba günü; azli: 1755 -
1168 senesi 10 Nisan== 27 Cumada.-1-ahire Perşenbe günü; Kapdanlık 

müddeti: 2 s~ne, 5 ay, 2 gün; «Birinci defa». 

(Tersane-kethudalığından Beylerbeyi payesiyle Kapdan-ı-deryıl olduktan bir müd
det sonra Vezaret payesi de alan Melek Mehmet Paşa eski Rodos mutasarrıfı Fın.:. 

dıklılı boşnak Süleyman Paşa'nın oğludur : Bu Boşnak-Süteyman Paşa için yukarda 
115 numaranın izahatma ve Melek Paşa'nın Kapdanlığa tayini tarihi için de yukarıki 
fıkraya bakınız. Melek Mehmet Paşa 1132 - 1719 - 1720 tarihinde dünyaya gelmiş 
olduğuna göre 32 - 33 yaşlarında Kapdan-ı-derya ve vezir olmuş demektir; damad
lığı üçüncü Ahmed'in kızlarından Zeyneb .Asııne-Sultan'ın ikinci kocası olmasından
dır : Bu sultamn ilk kocası Sinek-Mustafa Paşa · için aşağıda 144 numaraya bakı
nız. Melek Mehmet Paşa'nın üç defa Derya-kapdaniığıyla bir defa da Sadr-ı-a'

zamlığı vardır : Bundan sonraki Kapdanhkları için aşağıda 149 ve 154 numaralara 
ve sactareti için de «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 185 numaraya bakınız. - Melek 
paşa bu ilk Kapdanlığından azli üzerine İstanköy'e nefyedi·lmişse de, biraz sonra 
affedilerek Selanik valiliğine tayin edilmiştir). 
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üÇüNCü OSMAN DEVRt : 

137) Karabağlı-Süleyman Paşa- Milliyet!; Türk; tayini: 1755 == 
~ 1168 senesi 10 Nisan - 27 Cu~da-1-ahire Perşenbe gunu; azli: 
1756 - 1757 1170 senesi; Kapdanlık müddeti: Takriben 2 sene; «Bi
.rinci defa» .. 

(Kapudanelikten Beylerbeyi payesiyle Kapdan-ı-derya olan Karabaglı-Süleyman 

Pasa meslekten yetismis eski bir denizcidk. - Hicretin 1170 tarihinde aziedilmisse 
:J > J , 

de ay ve gün tarihleri malum olmadığı için burada o Hicret senesine tekabül eden 
Miladi senelerin her ikisi de gösterilmiştir. Süleyman Paşa'nın üç defa Kapdan
lığı vardır: Bundan sonrakiler için aşağıda 139 ve 145 numaralara bakınız). 

üÇüNCü OSMAN ve üÇüNCü MUSTAFA DEViRLERi: 

138) Kel-Ahmed-Paşa-zade Hacı-Ali Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 
1756-1757 = 1170 senesi; azli: 1757~1171 senesi 12 Teşrinisani = 29 
S afer Cumartesi günü; Kapdanlık müddeti: Takriben 1 sene .. 

(Rumeli-Beylerbeyliğinden Kapdan-ı-deryıl olan vezir Ali Paşa devşirme vüzeradan 
Kel-Ahmed Paşa'nın oğlu ve ı<Vezir-i'"a'zamlar cedvelinde 130 numarayla gördüğü
müz Çorlulu-Ali Paşa'nın kızından torunudur: Tayin tarihi için yukarıki fıkraya ba
kınız. - Aziinde İstanköy'e nefyedilmişse de bir müddet sonra valiliklerde kulla
nılınıya başlamıştır). 

üÇüNCü MUSTAFA DEVRi: 
----------------

139) Karabağlı.-Süleynıan Paşa - Milliyeti: Tiirk; tayini: 1757 == 
1171 senesi 12 Teşrinisani ::::::::: 29 Safer Cumartesi günü; azli: 1759 :::::ı 

1173 senesi 12 Eylül - 19 Muharrem Çarşanba günü (?); Kapdanlık 

müddeti: 1 sene, 10 ay; «İkinci defa». 

(Mazul bulunduğu sırada ikinci defa Kapdan-ı-derya olan Süleyman Paşa'nın bun
dan evvelki Kapdanlığı için yukarda 137 ve bundan sonraki son Kapdanlığı için de 
aşağıda 145 numaralara bakınız. - Burada azil gününün şüpheli gösterildiği Vak'a
nüvis Vasıf'ın 19 Muharremde «Azli musaınmen» olduğunu söyledi·kten hemen son
ra aziedilmiş olduğundan bahsetmesidir : Bu müpheın ifadeye göre 20 Muharremde 
azıedilmiş olmak ihtimlUi de vardır). 

140) Alıdülkerim Paşa - 1\tlilliyeti: (?); tayini: 1759 = 1173 sene
si 12 Eyliil = 19 Muharrem Çarşanba günü (?); azli: 1670 == 1174 senesi 
ll Teşrinievvel = 1 Rehrüi-evvel Cumartesi günü; Kapdanlık müddeti: 
1 sene, 29 gün. 

(Kapudanelikten Beylerbeyi payesiyle Kapdan-ı-deryıl olan Abdülkerim Paşa 
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bir gün istanköy'de demiriediği sırada donanma gemilerinin birinin bütün zabitleri 
Cuma namazı bahih'iesiyle karaya çıktıkları için gemideki esirler isyan edip engine· 
açıldıklarından ve rüzgardan istifade ederek kaçmaya muvaffak olduklarından dola
yı aziedildikten iki ay sonra i' dam edilmiş ve Istanbul'a getirilen kesik başı teşhi·r

olunmuştur. - Tayin tarihi için yukanki fıkraya balnmz). 

141) Benli Hacı-Mustafa Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1760 :::::: 
1174 senes! ll Teşrinievvel t=:; 1 Rebi'ül-evvel Cumartesi günü; azli : 
1761 == 1174 senesi Şubat sonları/Mart iptidiUarı == Evahiı·-i Receb; 
Kapdanlık müdd·eti : Takriben 5 ay. · 

(Baş-emirahurluktan vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Benli-Mustafa Paşa 

Zülüflü-Baltacılardan Safranbol ulu İbrahim Ağa'nın oğlu ve ıc Vezir-i-a'zamlar» eect
velinde 186 numarada gördüğümüz izzet Mehnıet Paşa'nın amcasıdır. Zeki ve muk
tedir bir zat olmakla beraber meslekten yetişmiş olmadığı için az zamanda Kap
danlıktan aziedilip Belgrad muhafızhğına tayin edilmiştir-). 

142) Kazıliçı/Uzun Hacı-Hasan Paşa - Milliyeti: Macar; tayini:-
1761 = 1174 senesi Şubat sonları/Mart iptidaları :== Evabir-i Receb; 
azli: 1762 == 1175 senesi Iianunusani -. Cumada-l-ahire ayı: Kapd:aıı!ık 
müddeti: Takriben ll ay. 

(Belgrad muhafızlığından Kapdan-ı-derya olan vezir Kazıkçı yahut Uzl.m vcyahut 
Macar Hasan Paşa Yeniçerilikten yetişmiştir. Aziinde Resmo'ya nefyedilmişse de 
bir müddet sonra affedilerek muhtelif valiliklerde kullanılmıştır. Tayin ve azil 
tarihlerinin günleri belli değ·ildir) . 

143) Kethudit-Mehmet Paşa ~ Milliyeti: Türk (?); tayini 1762 == 
1175 senesi Kanunusani - Cuınada-1-iUıire ayı; l\lfısu valiliğine nakli : 
1762 - 1176 senesi Temmuz/ Ağustos ~- Muharrem ayı; Kapdanlık m;tid
deti : Taluiben 7 ay. 

(Vidin valiliğinden Kapdan-ı-derya olan vezir Mehmet Paşa Ahıskalı ve bir rivayete 
göre de Dağ·ıstanlıdır: Sadaret.K.ethudalığ·ında bulunmuş olduğu için «Kethuda/Kah
yan Htkabiyle anılır. - Mısır valisi Bekir Paşa'nın ölün-ıü üzerine Kapdanlıktan ka.l
dınlıp oraya gönderilmiştir. - Tayin ve azil tarihlerinin günleri belli değildir). 

144) Daınad !{üçük/Sinek-Mustafa Paşa - Milliyeti: Türli; tayini: 
1762 == 1176 senesi Temmuz/ Ağustos == Muharreın ayı; Nişancılığa nak
li : 1763 == 1176 senesi Mart/Nisan.===Ramazan ayı; Kapdanlık müd d eti :· 
Takriben 8 ay. 

( Sela.nik valiliginden Kapdan-ı-derya olan vezir Sinek-Mustafa Paşa « Vezir-i:-a'zam
lar» cedvelinin 139 numarasında gördüğ·ümüz Nevşehirli Damad-İbrahim Paşa'nın 

kardesi Halil AP.a'nm og~·ıu ve vüzeradan Damad Genç-Ali Pasa'nın kardeşidir; Vasıf 
' o ' 

tarihinde İbrahim paşa'nın «haf1di» gösterilmesi her halde bir zühul eseri olsa ge-
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rektir. Küçük-Mustafa Paşa, üçüncü Ahmed'in kızlarından Zeyneb Asıme-Sultan'nı 
ilk kocası olduğu için amcasıyla kardeşi gibi bu da damaddır : Bu Zeyneb-Sultan'ın 
ikinci kocası olan Melek-Mehmet Paşa için « Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 185 ve bu 
cedvelde 136, 143 ve 153 numaralara bakınız. - Sinek-Mustafa Paşa Kapdanlıktan 
Tevkiilik = Nişancılık makamına nakledildiği zaman Mora muhassallığı da ilaveten 
tevcih edilmistir. ölüm tarihi 1767 .=: 1177 senesi 11 Subat 8 Sa'ban Cumartesi , , , 
günüdür). 

145) Karabağlı-Süleyman Pa.şa - Milliyeti: 'I'ürk; tayini: 1763 == 
1176 senesi Mart/Nisant-=Ramazan ayı; azli: 1763 - 1177 senesi 8 Kanu
nuevvel == 2 Cuına,da..:l-ahire Perşen be günü; Kapdanlık müddeti: Takri
ben 8 ay; «Ü~üncü d:efa>>. 

(Mazul bulunduğu sırada üçüncü defa olarak Kapdan-ı-derya olan Süleyman Paşa'
nın bundan evvelki iki Kapdanlığı için yukarda 137 ve 139 numaralara bakınız. 
Kapdanlık müddetinin mecmüu takriben 4 sene, 6 ay tutmaktadır. Karabağ'lı bu 
son Kapdanlığından ihtiyarlığı sebeb gösterilerek aziedilmiş ve Rodos'da 
me'mur olmuştur: Rodos'a mutasarrıflıkla gittiği hakkında da bir rivayet vardır; 
biraz sonra da ölmüştür). 

146) Damad Nişli Ağa-Mehmet Paşa Milliyeti: Sı,rp; tayini: 
1763 - 1177 senesi 8 Kanunuevvel ~= 2 Cumada-l-abire Perşenbe günü; 
azU: 1765 = 1178 senesi 7 Şubat - 15 Şa'ban Perşen be günü ( ?) ; Kap·
danhk müddeti: 1 sene, 2 ay. 

( Sadaret-Kaymakamlığ·ınctan Kapdan-ı-derya olan bu vezir Mehmet Paşa N iş civarı 

köylülerindendir ve Yeniçeri-ocağından yetişmiştir: Kapdanlığı zamanında bir Sul
tan aldığı için Daınad ve evvelce Yeniçeri-ağalığında bulunduğ·u için de «Ağ·a» la
kabiyle anılır. - Buradaki azil tarihinin şüpheli gösterilmesi, Vasıf tarihinde o gün
kü vukuattan bahsedildikten sonra hemen buna geçilm.iş alnıasındandır : Bu va
ziyette bir yahut bir iki gün sonra aziedilmiş olma!{ ihtimali de vardır; bununla be
raber Vasıf'ın çok defa ayni bir gün vukuatmı ehemmiyetlerlne göre ayrı serlevha
Iarla göstermek ve bu takdirde gün tarihini tekraı~ etmemek adeti de unutulmamalı
dır. Ağa-Mehmet Paşa Kapdanlıktan aziedilince evvela Vidin valiliğ·ine ve ondan 
biraz sonra da Anadolu-Beylerbeyliğine tayin edilmiştir). 

147) Ağa-Hüseyn Hüsni Paşa-- Milliyeti: Devşirme (?); tayini: 
1765 = 1178 senesi 7 Şubat == 15 Şa'ban Perşen be günü ( ?) ; azli: 1765 -
1766 = 1179 senesi; Kapdanbii müdd·eti: Takriben 1 sene. 

(Yeniçeri-ağalığından Bey1erbeyi payesiyle Kapdan-ı-derya ohn-ı Hüseyn Hüsni Pa
şa'nın «Ağaıı lakabı yukarıki fıkrada gördüğ·üm.üz selefi Nişli-Mehmet paşa'da ol
duğ·u gibi. Ocak ağalığında bulunmuş olmasındandır. - Tayin tarihi için yukanki 
fıkraya bakınız. _ Azil tarihinin ay ve günü belli olmadıktan başka, senesinde bile 
ihtilafa tesadüf edilir: Burada en ,kuvvetli rivayet esas ittihaz edilmiştir). 

148) Tosun Mehmet Paşa- Milliyeti: Devşirme (?); tayini: 1765-
1766 = 1179 senesi; azli: 1767 == 1180 senesi 19 Kanunusanİ ·== 18 Şa'han 
Pazartesi günü; Kapdanlık ınüddeti: Takriben 1 sene. 
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{Yeniçeri-ağalığından Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Tosun Mehmet Pa
şa'nın tayin tarihi için yukarıki fıkraya bakımz : Tosun Paşa Kapdanlıktan aziinde 
Eğribozj Ağrıboz sancak-beyliğine tayin edilmiştir). 

149) Damad Melek Mehm·et Paşa- Milliyeti: Boşnak; tayini: 1767 
== 1180 senesi 19 Kanunusani == 18 Şa'ban Pazartesi günü; Sadaret-Kay
makamlığına nakliyle Kapdanlıktan ayrılması: 1768 == 1182 senesi Kanu
nuevvel == Şa'ban ortaları; Kapdanbii müddeti: Takriben 1 sene, ll ay; 
«İkinci defa». • 

(Rumeli-Beylerbeyliğinden ikinci defa Kapdan-ı-derya olan Melek Mehmet Paşa'nın 
ilk Kapdanlığı için yukarda 136, son Kapdanlığı için aşağıda 154 numaralara ve .sa
dareti için de «Vezir-i-a'zamlan> ecdvelinde 185 nurnaraya bakınız. - Mehmet Paşa 
bu seferki Kapdanlığından bir müddet sonra ilaveten Tevkiilik == Nişancılık maka
mına da tayin edUmiş ve Kapdanlıktan Sadaret-Kaymakamlığına geçtiği zaman Ni
,şancılığı muhafaza etmiştir). 

150) Eğribozlu-Osman-Paşa-zade İbrahim Paşa - Milliyeti: Tü.rk 
(?); tayini: 1786 - 1182 senesi Kanunuevvel == Şa'ban ortala.rı; azli: 
1770 1183 senesi 26 Nisan= 30 Zülhicce Perşenbe günü (?); Kapdan
lık müddeti: Takriben 1 sene, 5 ay;. 

{ Tersane-kethudalığından Beylerbeyi payesiyle Kapdan-ı-derya olduktan bir nı.iid

det sonra Vezaret payesi de alan İbrahim Paşa eski vüzeradan Eğribozlu Elçi Hacı-
1brahim Paşa'nın torunu ve Bahriye ümerasından Eğribozlu-Osman Paşa'nın oğlu

dur. Meslekten yetişmiş iyi bir denizci olduğundan bahsedilir. - Kapdanlıktan az
linde Eğriboz muhafızlığına tayin edilmiştir. - Aşağıda 153 numaranın izahatma 
·da bakınız) . 

151) Camm-Hoca torunu Mendel/Mandal-zade Hüsamüddin Paşa 
Milliyeti: Frenk (?); tayini: 1770 1183 senesi 26 Nisan= SO Zülhicce 
Perşenbe günü; azli: 1770-1184 senesi Temmuz == Rebi'ülMevvel ayı;. 

Kapdanlık müddeti: Takriben 2 buçuk ay. 

(Midilli mutasarrıflığından Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Hüsamüddin paşa 
yukarda 113, 119 ve 124 numaralarda gördüğümüz Camm-Hoca Hacı-Mehmet Pa
şa'nın kızından torunudur : Baba tarafından da eski Kapudanelerden ve italyan 
:yahut İspanyol cinsinden Frenk-Mustafa Paşa'nın oğlu olan Tersane-kethudası Ab
dülbaki Paşa'nın oğludur: .«MenzeljMendeljMandal-zade» soyadı işte bundan ·ge
lir. Hüsamüddin Paşa Kapdanlığa tayininden iki ay sonra ugradığı Çeşme bozgu
nu üzerine aziedilip Gelibolu'da ilmmete me'mur olduktan bir kaç gün sonra tees
süründen ölmüştür : Çeşme faciası için ı 770 == 1184 vukuatının «6/7 Temmuz» fık

rasına bakınız. Bu deniz felaketinin mes'uliyyeti Hüsamüddin Paşa'dan fazla 
ki fıkrada göreceğimiz Cafer Paşa'ya aittir. Tayin ve azil tarihLeri için aşağıda 
153 numaranın izahatma bakınız). 

152) Ca'fer Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1770 == 1184 senesi Tem
:muz==Rebi'ül-evvel ayı; azli: 1770 == 1184 senesi Teşrinievvel sonları ~ 

Receb ibtidaları; Kapdanlık müddeti: Takriben 3 ay. 
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(Riy8Jelikten Beylerbeyi payesiyle Kapdan-ı-derya olan bu Ca'fer Paşa Çeşme f:ki

:asınm en mühim mes'ülüdür : Çeşme vak'ası için 1770 ::= 1184 vukuatının c<6/7 Tem
muz 12/13 Rebi'ül-evvel CumajCumartesi gecesi» fıkrasına ve Çeşme'deki muaz
:zanı mes'üliyyeti birdenbire anlaşılmamış olduğu için maatteessüf Kapdan-ı-derya 

"'Olan Ca'fer paşa'nın tayin ve azil tarihleri için de aşağıki fıkraya bakınız). 

üÇüNCü MUSTAFA ve BtR!NC! ABDüLHAMtD DEV!RLER!: 1 

153) Cezayirli Pala-bıyık Gazi-Hasan Paşa - Milliyeti: (?) tayini: 
1770 == 1184 senesi Teşrinievvel sonları == Receb ibtidaları; azli : 
1774 = 1187 senesi 27 Şubat- 15 Zülhicce Pazar günü; Kapdanlık müd
d:eti: 3 sene, 4 ay; «Birinci defa». 

(Kapudanelikten Vezaret payesiyle Kapdan+derya olduktan sonra uhdesine Çanak
kale~boğazı muhafızlığıyla Ser-askerliği de ilaveten tevcih edilmiş olan Hasan Pa
şa'nın «Cezayirli)) lakabı, gençliğinde Cezayir-ocağına intisab edip orada Tlemsan 
·beyliğine kadar yükselmiş olmasındandır : Asıl ve menşe'iyle son vazifesi olan sa
·dareti için ccVezir-i-a'zamlar» cedvelinde 182 numaraya bakınız. ~ «Türkiyat Mec
muası» nın VII - VIII inci cildinde Ord. Prof. i. Hakkı Uzunçayırlı'nın «Cezayirli 
Gazi~Hasan Paşa'ya dair» başlıklı etüdünün muhtelif yerlerinde Hasan Paşa'nın 

Kapdan-ı-deryalığa tayini «Zülhicce 1183 Nisan 1770» tarihine müsadif gösteril
mekte ve vesika olarak da makalenin sonuna fotokopisi konulan bir <<Ferman müs
veddesin ne istinad edilmektedir fakat bu ferman müsveddesindeki tarih Gazi-Hasan 
Paşa'nın hakiki tayin ta-rihi değildir: Çünkü makalesinin metninde Ord. Prof. ün de 
·söylediği gibi, Hasan Paşa'nın Derya-Kapdanlığı meşhur Çeşme bozgunundan sonra
·dır ve bu ınüdhiş deniz faciasının 1183 de değil, 1184 == 1770 senesi 12/13 Rebi'ül-ev
vel 6/7 Temmuz CumajCumartesi gecesi vukua gelmiş olduğu da Şark ve Garp 
menbalarının ittifakıyla sabittir. O faciadan sonra üç ay kadar yukarıki fıkrada gör
düğümüz Ca'fer paşa Kapdanlık etmiş ve ancak ondan sonra Gazi-Hasan Paşa ta
yin edilmiştir: Eğ·er Ordinaryüs Profesörün fotokopisini neşrettiği ferman müsvedde
sindeki «Evail-i Zülhicce 1183» tarihinin doğru olması lazımgelirse, Gazi-Hasan Pa
·şa'nın Çeşme muharebesinden üç ay evvel Nisan ibtidalarmda Kapdan-ı-derya ol
muş ve hatta Çeşme felaketinin yukarda 151 nurnarada gördüğümüz Hüsamüddin 
Paşa devrinde değil, çok kıymetli bir denizci olan Gazi..;Hasan Paşa devrinde vukua 
:gelmiş olması lazımgelir! Bunun böyle olmadığı bütün menbaların ittifakıyla sahit 
·olduğuna göre, Ord. Profesörün neşrettiği ferman müsveddesindeki tarihin yegane 
makul izahı, Gazi~Hasan Paşa'nın Hüsamüddin Paşa'dan evvel Kapdanlığı takar
rür ettiği halde her nedense bu kararın tatbik edilmediğinden ve padişahın müsved
de yazıldıktan sonra fikir değiştirmiş olmasından ibaret olabilir. Müsveddenin tarihi 
«Evail-i Zülhicce»dir: Halbuki Vak'anüvis Vasıf, Eğribozlu-İbrahim paşa'nın az-
1iyle Hüsamüddin Paşa'nın tayinini ((Evahir-i Zülhicce» de gösterir; Hammer'in 
Fransızca nüshasında da «30 Zülhicce 1183» tarihi vardır; bunlara mukabil «1\·Ied'-

. üt-tevar1hıı in Millet kütüphanesinde 552f1 numaralı gayr-i-münteşir ikinci cilelinin 
:322 inci sahifesinde de Hüsamüddin Paşa'nın tayini uZülka'de - Mart» ayına müsa
·dif gösterilir: !şte bunlardan anlaşıldığına göre Zülka'de yahut Zülhkce'nin 
rında Hasan Paşa'yı tayine karar veren üçüncü Mustafa kim bilir ne gibi mülahaza
Iar ve te'sirlerle o isabetli kararından vazgeçerek ay sonunda Hüsamüddin Paşa'yı 
tercih etmiştir. Vasıf tarihine göre Hüsamüddin Paşa Çeşme vak'ası üzerine, yani Re
bl'ül-evveli:~Temmuz içinde «Fi-1-hal azlolup» yerine bu vak'adaki büyük ınes'fıliy

yeti o sırada henüz meydana çıkmamış olan Ca'fer Paşa getirilmiş ve aradan takri-
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ben üç ay geçtikten sonra o da aziedilip Cezayirli-Hasan Paşa Kapdan-ı-derya ol
muştur : Cezayirli'nin tayini, Çeşme vak'asından sonra Limni adasını Moskof donan
masının muhasarasından kurtarması üzerinedir; Hasan paşa'ya «Gazi» ünvanının 

tevcihine sebeb olan bu muvaffakıyyetin tarihi de 22 Teşrinievvel 1770.::::2 Receb 1184: 
Pazartesi günüdür; Paşa'nın Derya-kapdanlığına tayini işte bu vak'a üzerine ve 
bundan ancak bir kaç gün sonra olduğuna göre, Teşrinievvel'in sonlanyla Receb'in 
ibtidalarına tesadüf etmiş olduğu ınuhakkaktır. Hasan Paşa'nın buradaki azil ta
rilü de Vak'anüvis Vasıf'ın ((Evasıt-ı Zülhicce» kaydiyle Cevdet Paşa'nın «Cülüs-i 
Abdülhamid-Ha:ı;ıiden otuz yedi gün mürurunda ıı sarahatine m üstenittir: Bununla be
raber «Meri'üt-tevarih» in gayr-i-münteşir ikinci cildinde r<Ramazan == Teşrinisani / 
Kanunuevveh> ayına müsadif gösterilir. - Cezayirli'nin iki defa Kapdanlığı vardır : 
Bundan sonraki için aşağıda 155 nurnaraya bakınız. - Hasan Paşa bu iki Kapdan
lığından azli üzerine ilkönce Anabolu valiliğinde ve ondan sonra da ilavt:ıten Rusçult 
Ser-askerliğine tayin edilmiştir). 

BtR!NCi ABDüLHAMtD DEVRi: 

154) Damad Melek Mehınet Paşa- Milliyeti: Boşnak; tayini: 1774 
1187 senesi 27 Şubat == 15 Z.ülhicce Pazar günü; azli: 1774 == 1188 se

nesi Temmuz ibtidaları - Rehi'ül-ahir sonlan; Kapdanlık ınüddeti: Tak
riben 4 buçuk ay; «Üçiincü defa». 

(Sadaı'et-Kaymakamlığından üçüncü defa olarak Kapdan-ı-derya olan Melek !;!eh

met Paşa'nın bundan evvelki Kapdanlıkları için yukarda 136 ve 149 num.aralaıa, sa
dareti için «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 185 nurnaraya ve bu seferki son 
Iığ·ına tayin tarihi için de yukarıki fıkraya bakınız. - Vak'anüvis Vasıf'la Cevdet 
Paşa azil tarihinden bahsetmemişlerdir: Buradaki tarih «Küçük-Kaynarca» m;_:tabe

desinin müzakeresine başlanacağı sırada aziedilmiş olduğ·u hakkında bir rivayet 
m.evcud olmasına göredir: Melek paşa Kapdanlık tan aziedilince Hotin muhafızhfpna 
tayin edilmiştir. - Cevdet tarihinde Cezayirli-Hasan Paşa'nın yerine «Eğribozlu-tb
rahirn-Paşa-zade Mehmet Paşa» Kapdan olmuş gösterilirse de, bu rivayet diger men
baJara ve bilhassa Vak'anüvis Vasıf'ın kaydine mugayirdir. - Melek Mehmet Pa-

üç Kapdanlık müddetinin rnecmüu takriben 4 sene, 8 ay, 17 gün tutmaktadır). 

BiRiNCi ABDüLHAMiD ve üÇüNCü SELiM .DEViRLERi: 

155) Cezayi:rli Pala-hıyık Gazi-llasan Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayi.,.. 
ni: 1774 - 1188 senesi Temmuz ibtidaları == Rebi'iil-ahir sonları; azli :-
1789 1203 senesi 20 Nisan == 24 Receb Pazartesi giinü; Kapdanlık 

ıuüddeti: 14 sene, 9 buçuk ay; «İkinci defa.}>. 

(Rusçuk ser~askerliğinden ikinci defa Kapdan-ı-derya olan Cezayirli-Hasan Paşa'

nın bundan evvelki Kapdanlığı için yukarda 153 nurnaraya bakınız. Çeşme faci
asından sonra Hasan paşa'nın yeni bir donanma yaptırması ve Bahriye ıslahatı işte 
bu ikinci Kapdanlığı devrindedir. - Aziinin muhtelif sebeblerinden en mühimleri 
Istanbul'daki siyasi düşmanlarının faaliyetleriyle üçüncü Selim'in i'tiınadsızlığı ve 
paşanın şiddetli idaresinden donanma erkanı ve ümerasının ınemnuniyetsizlikleri! 

gibi şeylerdir. Cezayirli Kapdanlıktan aziedilince özü ser-askerliğine tayin ectqmiş-
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tir. - Osmanlı tarihinin en mühim Derya-kapdanlanndan sayılan Hasan Paşa'nın 
iki Kapdanlık müddetinin mecmuu takriben 18 sene, 1 ay, 15 gün tutmaktadır). 

üÇüNCü SELİM DEVR!: 

156) Giritli-Hüseyn Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1789 - 1203 se-
/ 

nesi 20 Nisan = 24 Receb Pazartesi günü; azli: 1792 ---: 1206 senasi 10 
~fart - 16 Receb Cumartesi günü; Kapdanlık müddeti: 2' sene, 10 ay, 
20 g.ün. 

(Kapudanelikten R.umeli~beylerbeyi payesiyle Kapdan-ı-derya olan Giritli-Hüseyn 
paşa tayin tarihinden bir ay geçmeden evvel Vezaret payesiyle taltif edilmiş ve az
linden sonra Bender muhafızlığıyla son vazifesi olan Trablusuşam valiliğinde bulu
nup orada ölmüştür). 

157) Taya-zade Danıad Küçük-Hüseyn Paşa - Milliyeti: Güreli; 
tayini: 1792 == 1206 senesi ll Mart == 17 Receb Pazar günü; ölümü : 
1803 ,:::::::; 1218 senesi 7 Kanunuevvel = 22 Şa'ban Çarşan ha günü; l{ap
danlık müddeti: ll sene, 8 ay, 27 gün. 

(Baş-çukadarlıktan Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan ve vüzeradan Silahdar
İbrahim Paşa!nın köleliğinden yetiştiği rivayet edilen Küçük-Hüseyn Paşa Cevdet 
tarihinde Çerkez gösterilirse de, bu Kapdan hakkındaki rivay,etlerini kendi babasıyla 
süt-babasından nakletmiş olan Ata Bey'in Enderun tarihindeki Gürcülük rivayeU 
daha kuvvetlidir. Küçük-Hüseyn Paşa'nın damadlığ·ı Birinci Abdülhamid'in kızla

rından· Esrna-Sultan'la evlenmiş olmasındandır; bir rivayete göre de üçüncü Se·· 
lim'in süt~kardeşidir ve hatta ({Daye-zade/Taya-zade» lakabı da işte bundandır. 

Cevdet tarihinde ölüm günü «23 Şa'ban Çarşanba»ya müsadif gösterilirse de, hakiki 
talcvimde Çarşanba günü o ayın 23 üne değil, 22 sine tesadüf etmektedir. - Eli çok 
açık olduğ·undan bahsedilen Hüseyn Paşa cömertlik edebilmek için idaresindeki ada
ları soyup soğana çevirdiğinden, Cevdet tarihinde «Nehhab-u-vehhab» olmakla ten
kid edilir. - Küçük-Hüseyn Paşa 45-46 yaşlarında vçıfat etmiştir. Bunun kethu
dalığından yetişen Kara-Mehmet Paşa'nın Derya-Kapdanlığı için aşağıda 168 nu
maraya bakınız). 

158) Mehmet Abdülkaadir/Mehmet Kadri Paşa - Milliyeti: Türk 
(?) ; tayini: 1803 == 1218 senesi 12 Kanunuevvel ı== 27 Şa'ban Pazartesi 
günü; tı.zli: 1804 ~ 1219 senesi 24 Teşrinisani == 20 Şa'ban Cumartesi 
günü; Kapdanlık müddeti: ll ay, 13 gün. 

CKapudanelikten Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Abdülkaadir Paşa 

Sofya'da Halil Ağa isminde bir nalbandın oğludur. - Sicill-i-Osmanb>de tayin ta
Tihi «23 Şa'banı==3 Kanunuevvel Perşenbeıı gUnüne müsadif gösterilirse de, Cevdet 
tarihinde selefi Küçük-Hüseyn Paşa'nın 22 Şa'ban==7 Kanunuevvel Çarşa:nba gü
nüne tesadüf eden ölümünden itibaren «Bir il{i gün mürurunda>,> tayin edilmiş oldu
ğundan bahsedilmekte ve ı<Esmar-ül-tevar'i:h>.> de de bizim burada esas ittihaz et
tiğimiz gün tarihi-ne tesadüf edilmektedir. Azil tarihi de Cevdet'de Evahir-i Şa'

ban»a ve ({Esmar~üt-tevarih»de ise «20 Şa'banıı gününe nıüsadif gösterilir. Ab
dülkaadir Paşa azlinden sonra Hanya muhafızlığına tayin edilmiştir). 
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ı59) Bostancı-başı Hafız-tsınail Paşa - Milliyeti: (?); tayini: }804 
1219 senesi 24 Teşrinisani == 20 Şa'ban Cumartesi günü; Sadarete 

tayini üzerine Kapdanlıktan ayrılması: ı805 === 1220 senesi 24 Nisan == 
24 Muharrem Çarşanha günü; Kapdanlık müddeti: 5 ay. 

(Bostancı-başılıktan Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Hafız-tsınail Paşa 

«Zer-nişanlu-Altın-nişanlı» isminde bir hasekinin oğludur: Sadareti için «Vezir-i
a'zamlar» cedveJjnde 188 nurnaraya bakınız. İsmail Paşa ll 71 ı== 1757 - ı 758 tari
hinde dünyaya gelmiş olduğuna göre 46- 47 yaşlarında Kapdan-ı-derya olnıuş de
mektir. Tayin tarihi için yukarıki fıkraya bakınız. Hafız-::!:smail Paşa sada
retinden sonra tayin edilmiş olduğu Karaman == ·Konya beylerbey liginde ölmüştür). 

ı60) Bostancı~başı Hacı.-Mehmet Paşa - Milllyeti: Türk; ta.yini: 
1805 == 1220 senesi 24 Nisan == 24 Muharrem Çarşanba günü; azli: 
1806 == 1221 senesi 21 Teşrinisani == ı o Ramazan Cuma günü; Kaııdanbk 
müddeti: ı sene, 6 ay, 27 gün; «Birinci defa». 

(Bostancı-başılıktan Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Mehmet Paşa ızmirli

dir; aziinde Hotin muhaJızlığına tayin edilmişse de, gitmek istemediği için Bursa'
ya nefyolunmuştur. - Bundan sonraki Kapdanlığı için aşağıda 166 nurnaraya ba
kınız). 

161) Hacı-SaUh Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1806 == 1221 senesi 
21 Taşrinisini == 10 Ramazan Cuma günü; azli: 1807 :== 1221 senesi 
24 Şubat == 16 Zülhlcce Salı günü; Kapdanlık müddeti: 3 ay, 3 gün. 

(!kinci Emir-ahurluktan Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Hacı Salih Paşa 
Safranbolulu Mustafa Ağa'nın oğlu ve uVezir-i-a'zamlar» cedvelinde 186 numarayla 
gördüğümüz Sadr-ı-a'zam Safranbolulu i'zzet Mehmet Paşa'nın kızkardeşinden ye
ğenidir; ilmi ve ahlaki faziletleriyle maruf olan Hacı-Salih Paşa azlinden sonra 
muhtelif valiliklerde bulunmuştur). 

üÇüNCü SELİM, DöRDüNCü MUSTAFA ve İKİNCİ MAHMUD DEViRLERi : 

162) Cezayirli Seyyidi/Seydi Ali Paşa - Milliyeti: Gür cü : tayini : 
1807 ::= ı221 senesi 24 Şubat == ıs Zülhicce Salı günü; azli: 1808 == ı223 
senesi 23 Ağustos = ı Receb Sah günü; Kapdanlık müd d eti : ı sene, 5 
ay, 27 gün; «Birinci defa». 

(Donanma-Başbuğluğundan Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan ve Mısır üme
rasından Elfi Bey'in köleliğinden yetişen ·Seydi. Ali Paşa aslen Gl!rcü ve Cevdet 
Paşa'nın rivayetine göre de Çerkez olduğu halde, evvelce Cezayir-ocağında bulun~ 

muş olduğu için cıCezayirlh> lakabiyle anılır. Çok har·is bir şahıs olan Scydi Ali 
Paşa Kapdan-ı-derya olabilme}{ için Don-Kişotça korsan hareketleri yapnıış ol
makla maruftur : Hatta Cevdet tarihinde «Cezayir-i~Garb ocağmda yetişrrüş 

lerden ve eelaf-u-evbaş arasında pala sürümüş hatırı sayılır itlerden» şeklinde 

tasvir edilir! Palavralarıyla halk arasında sahte bir şöhret kazanmış ve hatta ü
çüncü Selim'i bile palavralarıyla kandııoarak buhranlı bir devirde Kapdan-ı-dı;ırya 
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olmuştur. Alemdar·Mustafa Paşa Istanbul'a geldiği vakit aziedilen Seydi Ali Paşa 
Silistre valiliğine tayin edilmişse de, kendisinden hoşlanmıyan Alemdar'a emniyeti 
olmadığı ve ııSilistre eyaleti ise Sadr·ı·a'zamın yurdu olmağla kendüsünce oraya 
gitmek kapana tutulmak olacağı» için kabul etmemiş ve işte bu hareketinden do
layı «Vezareti ref» edilip Bursa'ya sürülmüştür. Ali Paşa'nın ikinci Kapdan-ı
deryalığı için aşağıda 164 n umaraya ve azil tarihi için de aşağıki fıkra ya bakınız). 

1K1NC1 MAHMUD DEVRi: 
-------~------

163) Seyyid Abdullah Ramiz Paşa - Milliyeti: Tatar; tayini: 1808: 
1223 senesi 23 Ağustos· c' 1 Receb Salı günü; Alemdar vak'asında. 

Rumeli'ye kaçarak Kapdanlıktan ayrılması: 1808 = 1223 senesi 17 Teşri~ 
nisani- 28 Ramazan Perşenbe günü; Kapdanlık müddeti: 2 ay, 25 gün. 

(Alemdar·Mustafa Paşa'nın Rusçuk yaranından olduğu için paşası Istanbul'a gir-· 
diği zaman 21 Cumada-1-ahire - 14 Ağustos pazar günü Vezaret payesiyle tayin 
edilmiş olduğu Silistre valiliğine gitmeden evvel Kapdan-ı-derya olup Istanbul'da 
kalan Ramiz Paşa, kendi oğlu olan Mehmet !zzet Bey'in «Harita-i Kapudanan~ı 
Derya» isınindeki eserinde anlattığ·ına göre ((İklim-i Kırım'ın hanedan-ı fuzala ve 
Re1s-ül-uleması olan Abdi-Veli-Paşa'zade Kırım Kazaskeri Seyyid Feyzullah, 
Bey'in» oğludur: Babası Feyzullah Bey Birinci Abdülhaınid devrinde Kırım'dan Ts~. 
tanbul'a hicret edip Filibe mollalığına tayin edilmiş ve işte bu sayede Ramiz Paşa 
çocukluğUndan itibaren Türkiye'de yetişip müderrislikle bazı niHbliklerde bulun-
duktan sonra Mülkiyye ınesleğine geçip Baş-ınuhasebecilikle Huınbarahane ve· 
Hendesehane nezaretlerine gidip Alemdar'a intisab etmiştir. Yukarıki fıkrada 

gördüğümüz Seydi Ali Paşa'nın azliyle Ramiz Paşa'nın tayini oğlunun eserindec 
«Cumada-1-ahirenin yirmi ikinci günü» ne, yani Ağustosun 15 inci Pazartesi günü~ 
ne müsadif gösterilirse de bu rivayetin Vezaretle Silistre valiliğine tayin tarihin~. 

den galat olması lazımgelir: Diger menbalarda ve bilhassa Asım, Şani-zade ve· 
Cevdet tarihlerinde bizim burada esas ittihaz ettiğimiz ((1 Receb 23 Ağustos'· 

$alı» tarihine tesadüf edilir; Mehmet !zzet, babasının Istanbul'dan kaçışını da· 
«Bayramın dördüncü günü ıı ne, yani Teşrinisani ayının 23 üncü Çarşanba gününe· 
ınüsadif göstermek suretiyle Cevdet tarihindeki gün kaydinden tam 6 gün sonra 
gösterir : Fakat Mehmet izzet'in tarih rivayetleri umumiyyetle yanlış olduğu için· 
i'timada şayan değildir). 

164) Seydi Ali Paşa- Milliyeti: GUrcü; tayini: 1808 == 1223 senesi' 
22 Teşrinisani = 3 Şevval Salı giinü; azli: 1809 -:-· 1224 senesi 20 Mart == 
3 Safer Pazartesi giinü; Kapdanlık müddeti: 3 ay, 28 gün; «İkinci defa» .. 

(162 ımınarada gördüğümüz ilk Derya-kapdanlığından aziedildikten sonra Bursa'ya· 
sürülmüş olan Seydi Ali Paşa, Alemdar'ın şehadetiyle neticelenen isyan harel{etinde 
asiler tarafından davet edilerek Istanbul'a gelmiş ve onlarla anlaşarak 19 Teşrini
sani __ 30 Ramazan Cumartesi günü Tersane'ye gidip Kapdanlık makamını kendili
ğinden işgal etmek suretiyle üç gün gayr-i-meşru bir gaasıp şeklinde Kapdanlık 

ettikten sonra İkinci Mahmud ister istemez me'müriyyetini tasdika rnecbur olmuş
tur. Vak'anüvis Cevdet, Seydi, .Ali paşa'nın bu seferki aziini «:Saferin dördüncü 



'224 KRONOLOJİ KAPDANLAR 

Pazartesi günü» ne müsadif gösterirse de, hakiki takvimde Pazartesi o ayın dördü
ne değil, üçüne tesadüf etmektedir. Ali Paşa azıedilince vezareti ref'edilip Afyon
Karahisarı'na sürülmüştür: iki Kapdanlık müddetinin mecmfıu 1 sene, 9 ay, 25 gün 
tutmaktadır). 

165) Çarhacı Hacı-Ali Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1809 - 1224 
senesi 20 Mart - 3 Safer Pazartesi günü; azli: 1809 = 1224 senesi 7 
Haziran = 23 .. Rebi'ül-ahir Çarşanba günü; Kapdanlık müddeti: 2 ay, 
18 gün. 

(Sadaret-Kaymakamlığından Kapdan-ı-deryıl olan Çarhacı-Ali Paşa Konyalıdır. 

Kapdanlığından evvel ve sonra bir çok valiliklerde bulunmus ve muharebelerde se-, ' ' 
caatiyle şöhret kazanmıştır; aziinin sebebi, Sadaret makamına göz dikmiş olduğu 
için o sırad~ Sadr-ı-a'zam olan Kör-Yusuf Zıyaüddin Paşa ile geçinememesidir: Bu 
Yusuf Zıya Paşa için «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 187 ve 193 numaralara bakı

nız. - Çarhacı-Ali Paşa azlediUnce vezareti ref'olunarak Limni adasına nefyedil
mişse de, bir müddet sonra affedilip tekrar vezir payesiyle valiliklerde kullanıl

mıştır). 

166) Bostancı-başı Hacı-Mehmet Paşa - Milliyeti: Türk; ta.yini: 
1809 = 1224 senesi 7 Haziran 23 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü; azli : 
1810 = 1224 senesi 4 Şubat= 29 Zülhicce Pazar günü; Kapdanlık müd
deti: 7 ay, 27 gün; «İkinci d·efa». 

(Boğaz~muhafızlığından ikinci defa Kapdan-ı-derya olan Hacı-Mehmet paşa'nın 

bundan evvelki Kapdanhğı için yukarda 160 numaraya bakınız. - Şani-zade He 
Cevdet Paşa, Hacı-Mehmet Paşa'nın ilk Kapdanlığındanberf m.enfi bulunduğu Bur
sa'da mazul olduğu sırada ikinci- defa Kapdan olduğundan bahsederlerse de, ((Sicil-i 
Osman1» de Kapdanlığından evvel vezareti üide edilerek «Re1:ıi'ül-evveı - Nisan/ 
Mayıs» Boğaz-muhafızlığma tayin edilmiş olduğ·undan bahsedilir. Hacı-Mehmet 

Paşa'nın denize dayanamadığı ve hatta fırtınalarda kendinden geçecek kadar de
niz tuttuğu hakkında tuhaf bir rivayet vardır. iki Kapdanlık müddetinin mec
müu 2 sene, 2 ay, 24 gün tutmaktadır). 

167) Hafız-Ali Paşa - MiUiyeti: Türk; tayini: 1810 = 1224.: senesi 
4 Şubat= 29 Zülhicce Pazar günü; azli: 1811 ı= 1226 senesi 18 Teşrini .. 
sani = 2 Ziilka'de Pazartesi günü; Kapdanlık müddeti: 1 sene, 9 ay, 
12 gün. 

(Şehir-eminliğinden Cezayir sancağı inzımamiyle Kapdan-:ı-derya olan Hafız-Ali 

Paşa Amasyalıdır : Muktedir ve doğru bir devlet adamı olan Ali Paşa meslekten 
yetişmiş olmadığı halde donanmanın ıslahı için büyük bir gayretle çaiışmıs,tır. -
Aziinde Hanya valiliğine tayin edilmiş ve ondan sonra da muhtelif valiliklerle 
Boğaz-muhafızlığında bulunmuştur). 

168) Kara-Ketbuda/Kara-Mehmet Paşa - Milliyeti: Türk ( ?) ; ta
y:ını: 1811 = 1226 s,enesi 18 Teşrinisani == 2 Zillka'de Pazartesi giiuü; 
ölümü: 1811=1226 senesi 22 Kanunuevvel==6 Ziilhicee Pazar günü; Kap
danlık müddeti : 1 ay, 4 gün. 
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(Baş-Emirahurluktan Vezaret payesiyle Kapdan·ı-derya olan Kara-Mehmet Paşa 

yukarda 157 nurnarada gördüğ·ümüz Daye-zadejTaya-zade Damad Kilçük-Hüseyn 
Paşa'nın kethudalığından yetişmiş olduğu için ((Kara -kethuda ıı Hikabiyle anılır.
Kara-Mehmet paşa Ortaköy yalılarında çıkan bir yangının söndürülmesine nezaret 
ettikten sonra ter içinde Tersane'ye dönerken soğuk alıp hastalanmış ve 21 gün 
yattıktan sonra 22 nci günü ölmüştür). 

169) Koca-Busrev lllehmet Paşa - Mıilliyeti: Abaza;1 tayini: 1811 
1226 senesi 22 Kanunuevvel == 6 Zülhicce Pazar giinü; az li: 1818 == 

1233 senesi 2 Mart= 23 Bebi'ül-ahir Pazartesi günü; Kapdanlık müd
deti: 6 sene, 2 ay, ll gün; «Birinci defa». 

{Kocaeli mutasarrıflı~ndan Kapdan-ı-derya olan vezir Husrev Paşa Çavuş-başı Sa
id Efendi'nin köleliğinden yetişmiştir: Eviadı olmadığı için kendisi de bir çok kö
leler yetiştirmiş ve hatta bunlardan Sadr-ı-a'zam olanlar bile görülmüştür. - Ko
ca-Husrev Paşa'nın iki defa Derya-Kapdanlığı ve bh· defa da sactareti vardır: Bun
dan sonraki Kapdanlığı için aşağıda 175 nurnaraya ve sadareti için de <<Vezir-i-a'
zamlar» cedvelinde 208 nurnaraya bakınız. - Rusrev Paşa bu ilk Kapdanlığından 
aziinde Trabzon valiliğine tayin edilmiştir. - Şani-zade ve Cevdet. tarihlerinde 
Husrev Paşa'nın bu seferki azli «22 Rebi'iil-ahir :=:.: 1 Mart Pazar>> tarihine müsa
dif gösterilirse de, Hafız-Hızır tlyas Efendi'nin «Tarih-i Enderun» unda o ayın ha

kiki takvimde Pazartesi'ye tesadüf eden 9 uncu günü Salı'ya ınüsadif gösterilmek· 
te olduğuna göre bir günlük bir <cRüyet-i hilah farkı olduğu anlaşılmaktadır: Bu
ı-ada bu fark hakiki takvim hisabına göre tashih edilmiştir). 

110) İçeDi-Alımed Paşa/Müftımde Seyyid;.A.hJııed Paşa MIDiye.. 
ti: Türk; tayini: 1818 = 1233 senesi 2 Mart·=· 2%1 Behi'ül~aım Pazartesi 
günü; isti'fisı: 1818 = 1233 senesi 15 Ağustos =· 12 Şevv&l Cumartesi 
günü; Kapdanlık müddeti: i ay, 14 gila. 

. (IJal~l;l,.yaliliğinden Kapdan~ıfQ.er.y.& o~~ v~~it.~i;A~ıned Paşa Silifke müftisiniıı oğ~ 
ludur :· Kapdan,lığından· evv.el ve sonra· muht~if'·:Y:i;ılili~lerde bulunmuştur. - Doğ"..: 
ruluğ'u, adaleti . ve 'lıttldariyle marili olan tçeııi~.A.ıi11Jt~~f paşa hiç istemediği ve bil
hassa meslekten yetişmiş olrnadılfı 'tialde ta.yin <':!edildiğ-i Derya-ltapdanlığından 
memnun olmadılfı için: . 
- Biz bu maslahatun acemisiyüz! 
diye denizcilikten anlamadı~ı i'tiraf edip durmaktan . çekinrnemiş, hastaiık baba
ne ederek Tersaneye devam etmekten çekinmiş ve nihayet ehli olmadı~ı bu büyük 
makamdan affini isUrhArn ederelt Hudavendigar ::=Bursa valiliğine tayin edilmir~

tir. _ Hızır tlyas Efendi'nin Enderun tarihinde Ahmed Paşa'mn istPfası 1234. :::= 
1818 • 1819 senesine müsadif gösterilirse de, ay ve gün tarihleri olmadığı için bu
rada Şani-zade ile Cevdet'in kaydi· esas ittihaz edilmiştir). 

171) Kasapbaşı~Hasan Paşa - Milliyeti: Pomak; tayini : 1818 == 
1234 senesi 13 Temmuz 20 Ramazan Salı günü; Kapdanlık müddeti : 
10 ay, 29 gün. 

(Hudavendigar - Bursa valiliğinden Kapdan-ı-derya olan vezir Hasan Paşa Dirne
tokalı bir po maktır: «Kasab-başııı lakabı Kap danlığından evvel iki defa o mevkide 
lmlunmus, olmasındandır. Denizcilikten bir şey anlam1yan bu cahil ve kof vezirin 
en mUhim hususiyyeti «Ahz-u-i'ta yolundan neş'et ve gına-vu-yesar ile kesb-i şöh-

F.: 15 
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ret etmiş olmak» dan ibarettir. Hızır-tlyas Elfendi'nin Enderun tarihine göre ·-t~<:ap.;. 

dan-paşalık ünvani ile sahil-res-i selaınet olduğ·una teşekkür·en Tersane'ye VUBüla 

anda zebh-i karabine mübaşer.et ve Tersane'yi salhane kıyas itni.emesi içün gemiler
den işaret çekildiği isabet olmuşdurb> - Kasapbaşı-Hasan paşa aczinden dolayı az~ 
!edilince vezareti ref'edilerek İzmir'e nefyedilmişse de, bir nıüddet sonra affedilerek 
valiliklerde kullanılm!ştır). 

172) Bostancı-başı Deü-Abdullah/HamduHah Paşa - . Milliyeti :
Türk; tayini: 1819 == 1234 senesi 13 ·Temmuz~==· 20 Ramazan Salı günü; 
isti'fası: 1821 == 1237 senesi 15 Teşrinisani ı== 19 Safer Perşenbe günü;: 
Kapdanlık müddeti: 2 sene, 4 ay, 3 gün. 

(Baş-Emirahurluktan Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Deli-Abdullah yahut 
Hamdullah Paşa Boğaziçi'ndeki Çengelköyü'nde doğmuş olmakla beraber aslen Saf~ 
ranboluludur ve Ali Ağ.a isminde birinin oğludur; şecaat ve şiddetiyle maruftur. ~ 
Deli-Abdullah Paşa'nın sadareti de vardır: {{Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 201 nurna
raya bakınız. - Hızır llyas Efendi'nin kaydine gör bir kaç qefa isti'fa ettiği Kap-
danlıktan ayrılınca Karahi-sar-ı-Sahib ::::: Afyon-Karahisarı ve Kütahya sancaklan 
mutasarrıfhğıyla Sevahil-muhafızlığına tayin edilmiştir). 

173) Nasuh-zade .Ali Paşa.- Milliy:eti:. Arnavn~; tayini: 1821 · 
1237 senesi 15 Teşrinisani :=: 19 Safer Perşenbe günü; ölüınü:: 1822 ==: 
123'7<senesi 18119 Baziran 28/29~ Ramazan,,Salı/Çaişanba ·gecesi; :Kap-
da:ohk miitltıeti:. 'l'.a;f ~ 4 gün~ ' . . 

~ •, · ..... ·, .. : :· :· : 

(Kapudanelikten V ezaret ey~let~·5ıı,znnaH1i;)rfe .. ~{-ag9~p-~-dç.r;ura: 
olan Nasuh-zade Ali Paşa donanınayla Sakız ve Çeşme arasında yatarken 

. ,Avusturya. bandıralı bir·. gemiden geceleyin salıverilen bir ateş kayığ·ı~ın has ıl ettiğ·i 

J:ı:if:Hakta . paşına J:ıi:ı:' seren ~ijşerek telef .olmuştur: Gündüz;ün eıel~n bu. ge!lliden · do~ 
. ~namna·ı;ırkfuıı ·.şü'phelenip kendisine .. ihtarda bulunduk;laq. ve kendisi de· meslekten ye
, tiŞm,iş rbece;rikli bir denizci·. olduğu ılıald e e;fıemmi;\:et v:ermiyen Ali Paşa rakı tepsisi~ 

nin basında «Alem-i ab» ederken garH avJanmıstır'! .Mezarı Sak~z'dad~r). 
:t :i '' • ' ., . 

... · · 174) ·topç;nbaşı Ka~a.~Mehmet Paşa·-. Milliyeti: Nusayri·; tayini:· 
1822 . 1237..senesi 26 Haziran.== .6 ·şevval Çarşan,ba ·günü'; ·azli: i822 ==ı·. 
1238 senesi 9 Kinunuevvel - 24 Re'bi'ül-evvel PazarteSi giinü; Kapdanlık 
müddeti: 5 ay, ıs gün. 

(Donanmay-ı Hümayun Kara-askeri ser-askerliğinden Kapdan-ı-derya olan Kara
Mehmet PaŞa Antakya nusayrllerindendir: <<Topçu-başı» lakabı evvelce o mevkPde· 
bulunmuş olmasındandır. Yukarıki fıkrada gafletine kurban olduğunu gördüğü· 
müz Nasuh-zade'nin ölüm tarihiyle bu Kara-Mehmet Paşa•nın tayin tarihi arasında. 
geçen 6 gün zarfmda Kapudane Muhtar Bey Kapdan-ı-derya Kaymakamlığında bu
lunmuş ve Kara-Mehmet Paşa'nın tayininden sonra da bu sıfatı ibka edilmiştir. -
Bu tuhaf Kapdan-ı-derya korsanlarından korkarak «Rum fesadı»nda Anabolu mü

dafi'lerine yardım etmekten çekinip kalenin açlıktan sukutuna sebeb olduğu için 
aziedilmiştir! Bununla beraber hiç bir ceza görmemiş ve hatta Ankara ve Çankırı 
valiliğine gönderilmiştir). 
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175) Koca-Husrev 1\iehmet Paşa - MiUiyeti: Ahaza; tayini: 1822 
=1238 senesi 9 Kanunuevvel == 24 Rebi'ül-evvel Pazartesi günü; Anadolu 
valiliğine nakli: 1827 == 1242 senesi 9 Şubat- 12 Receh Cuma günü; Kap
danlık müddeti: 4 sene, 2 ay, 1 gün; «İkinci defa». 

(Şark-ser-askerliğiyle Erzurum valiliğ·inden ikinci defa Kapdan-ı-deı;ya olan Koca~ 
Rusrev Paşa'nın bundan evvelki Kapdanlığı için yukarda 169 nurnaraya ve sactareti 
için de ((Vezir-i-a'zarnlar cedvelinde 208 nurnaraya bakınız. c Husrev 'Paşa'mn bu 
sefer ki becayiş yahut azil tarihinde ihtilaf vardır: Enderun müverrihi Hafız-!lyas 
Efendi bu tebeddülü «12 Receb» fıkrasının hemen altında kaydettikten başka Rif'at 
Efendi'nin ı< Verd-ül-hadaik» ismindeki Hadikat-ül-Vüzera zeyliyle Mehmet Şem'i

nin «Esmar-üt-tevarih» inde ve Mehmet Süreyya'nın «Sicill-i Osman1>> sinin «İzzet 

:Mehmet Paşan maddesinde hep bu (t12 Receb := 9 Şubat Cuma» tarihi esas ittihaz 
edilmekte olduğu halde, «Lütfi tarihi>> nin birinci cildinde ((4 Şevval ;:::: 1 Mayıs Salı» 
günkü tevcihat içinde gösterilmektedir; yalnız Lütfi Efendi'ye göre Koca-Husrev Pa
sa o tarihte Anadolu valiliğinden Asakir-i-·Mansure ser-askerliğine tayin edilmis ve " '· . ' 
aşağıki fıkrada g6receğimiz sabık Anadolu valisi . !zzet Mehmet Paşa da ayni gün 
Kapdan-ı-derya alınuştur: Bu rivayet doğru olduğu. takdirde Husrev Paşa «12 Re
ceb>> de Kapdanlıktan Anadolu valiliğine nakledilmiş, bu valilikte selefi olan !zzet 
Mehmet Paşa . ilaveten haiz olduğu Sevahil-muhafızlığında kalmış, bu suretle «12 
Reoob ı:= 9 Şubatn Cuma gününden «4 Şevval := 1 :Mayıs Salı» gününe kadar 81 gün 
açık kalan Derya-Kapdanlığının yukanki fıkra izahatında bahsf geçen Kapdan-ı ... 
derya Kaymal.ı::ainı Muhtar Bey tarafından idare edilmiş olması lazımgelir : Fakat 
Lütfi Efendi'nin rivayetine dayanan bu ihtimal diger menbalardal_d sarabatıere mu .. 
gayırdir. - Husrev paşa'nın ilk Kapdanlık müddetinin mecmüu 10 sene,. 4 ay, 12 
gün tutmaktadır) . 

. 176) Topal-İzzet 1\tehmet Paşa- MiUiy~ti: Türk; 'tayini: 1827 --
1242 senesi 9 .Şubat ·. ·ı2 Receb Cuma günü; Sadaı·ete. tayini üzerine 
Kap danlıktan ayrılması: 1828 - 1244 senesi 24 Teşrbıievvel 14 Re
lJi'ill.:ahir dumagllnü;·Kapdanbk miiddeti:·l sene, 8 ay;13 g.ü:n .. ·· 

(Anadolu valiliğinden veyahut Anadolu Sevahil-muhafızlığından Kapdan-ı-derya 

ol9;n :lzııet. Mehmet P.aşa Darende ~şrafmdan İbrahim Bey'in'.'oğiUdO:t"i i20( t:::: 1792 -
1793'~aribinde dünwaya,gelrniş olduğuna gö.~e 3f1;.,35 yaşlarınÇI.a.Kapqan"'ı-der;y~ ol~ 

:ın:uş (lem~ktir. - J~~.t ~lımet Paşa1nm defa· sadareti .. ,.varçlır : .Bunlar ·1çip 
ııYezi~-i-a'za,rrılar>;. ,cedvelinde 2Qp ve n;-ıı,ı-1:oıraJara ve tayin,tarihir;-dekLJht.ila~~. için 
de yukanki fıkr.aya bakınız). · · · · · · · · · 

177) Kapucu-başı Pabu~çu-oğlu Ahmed Paşa - Milliyeti: Laz; ·ta
yini: 1828 ==' 124:4: senesi 24 T·eşrinie"iıırel ==· 14 Relıi'ül-ahir Cunıa gnnu; 
öUiınü: 1830- 1245 senesi 13 Iiaııu:mısani -- 18 Receb Ça:rşanba günü; 
Kapdanlık müd d eti: 1 sene, 2 ay, 20 gün. 

ile Galata nazırlığmdsn payesiyle Kapdan-ı-derya ol-
duktan biraz sonra Vezaret payesi de alan : Laz olduğu riva-

edilir. Memlei-;.etinden Istanbul'a bir müddet pabuc dikiciliği ettikten son-

ra tayfa olaral~ yuzılmış, muhtelif vaziyetlerde ve bilhassa 
yararlık göstererek ınesleğinde . ·-- Ahmet 



228 KRONOLOJİ 

aşağıki fıkrada göreceğimiz halefi Damad-Halil Paşa'nın Lütfi tarihiyle diger 
bazı menbalarda «Zülka'de - Mayıs:'> ayma müsadif gösterilir ve d2 Zülka'dc :::::: 5 
Mayıs Çarşanba ıı gününden bahsedilirse de. vukuatı dikkatle takib eden Hız ır tıyas 
Efendi'nin Enderun tarihinde Ahmed Paşa'nın ölümüyle o sırada Petersburg elçiliğin-. 

de bulunan halefinin tayini: «işbu Receb-i mağfiret-sebebin on sekizinci günü»ne 
müsadif gösterilir: Yalnız o sene Receb ayımn 18 inci günü «Sebt ::::= Cumartesi» gü.
nüne değil, {(Çarşanba» ya tesadüf etmekte olduğu için, belki de bir istinsah hatasın~ 
dan mütevellid olan bu zühul burada tashih edilmiştir. Diger menbaJardaki uZülk<i'de 
== Mayıs>> kaydi aşağıki fıkrada göreceğimiz Halil Paşa'nın Rusya'dan Istanbul'a av
det edip tşe başlamasından galattır ve bu nokta Enderun tarihinden başka Hariciyye 
nazırı Mehmet Sadık Rif'at Paşa'nın «Rusya muhaı·ebesi tarihiıı, Mehmet tzzet'in 
«Harita-i Kapudanan-ı derya»sı ve Mehmet Süreyya'nın cı Sicill-i Osmanhsiylc sa
bittir: Aşağıld fıkra ya da bakınız). 

178) Damad-HaUI Rü'at Paşa - Milliyeti: Güreli; tayini: 1830 :::: 
1245 senesi 13 Kanunusini ı:= 18 Receb Çarşanba günü; Tophane: .müşir
liğine nakli: 1832 == 1248 senesi 16 Teşrinisani == 22 Cuın.ida-1-ahire Cu
ma günü; Kapdanlık müddeti: 2 sene, 10 ay, 4 gün; «Birinci defa». 

(Petersburg Büyük-elçiliğinden Kapdan-ı-derya olan Halil Rif'at Paşa ııVezir-i-a';. 

zamlar» ecdvelinin 208 ve bu cedvelin 169 ve 175 numaralarında gördüğümüz Koca· 
Rusrev Paşa'nın köleliğinden yetişmiştir : Çerkez olduğu hakkında bir rivayet varsa 
da dotru değildir, gürcüdür. Darnadlığı 1kinciı Mahmud'un kızlarından Saliha-Sul
tan'la evlenmiş olmasındandır.- Selefi Pabuççu·Ahmed paşa'nın ölümü üzerine ken- · 
dtsi henüz Rusya'da iken Derya-Kapdanlığ'lna tayin edilmiş olan Halil Paşa Istan
bul'a gelinceye kadar Tersane-emini Hacı-Ali Bey v·ekalet etmiştir; tayiniyle Işe baş
laması arasmda geçen müddet u18 Receb :::= 13 Kanunusanİ Çarşanba>> gününden «12 
Zijlka'de == 5 Mayıs Çarşanba,> gününe kadar 3 ay. 23 gündür: Yukarıki fıkraya da 
bakınız~ - Bunun azliyle halefinin tayini umumiyyetle «23 Cumada-1-ahire» gününe 
müsAdift gösterilirse de, «Takvim-i .. Vekaayi»in 46 numaralı nüshasına nazaran Cu· 

· ma'-cra tesadüf ettiği için, hakiki takvimde «22 Cumada-1-ahire» olması Iizımgelir. -
D~mad-Halil Paşa'nın dört defa Kapctanh~ı vardır : Bundan sonrakiler için aşatıda 
ıss. 185 ve 192 numaralara bakınız). , ·: 

119) Çengel-oğlu Tahir Mehmet Paşa - MiWyeU: Türk; tayiDi: 
1832 = 1248 senesi 16 Teşrinisini ı:= 22. (1UJRida.-I-aWre Cuma güaü; 
Tophi.ne m~rliği ile Tntblusugarp valiliiine nakli: I8S8 = 1U2 senesi 
lO Teşrlllisi.ni = SO Beceb Perşenbe günü; Kapdaalık ınüddetl: 3 sene, 
ll ay, 24 gün; «Birinci defa~.· 

(Tophane ferikliğinden Vezaret payesiyle Kapdan-ı-derya olan Çengel-oğlu aslen 
Karadenizlidir; Osmanlı tarihinin en mühim Kapdanlarından sayılan bu kahraman 
asker gençliğinde Cezayir-ocağına intisab ettikten sonra Istanbul'a gelip Tersane hiz
metlerinde bulunmuş çok kıymetli bir denizcidir. Muhtelif muharebelerde gösterdiği 
yararlıkları, donanınanın ıslahındaki büyük gayretleri ve bilhassa şecaat ve cesare
tiyle meşhurdur. -- Tayin tarihi için yukarıki fıkraya bakınız. - Tophane müşirliği
ne nakli umumiyyetle (< 1 Şa'ban == ll Teşrinisani» gününe müsadif gösterilirse de, 
çTakviın-i-Vakaayi}ı in 189 numaralı nüshasma nazaran o gün Perşenbe'ye tesadüf 
ettiği için, h:ıkiki takvimde bir gün evvelki ((30 Receb '== lO Teşrinisanb tarihine mü-



!{Ap DANLAR 

sadif olması lazımgelir. 

182 nurnaraya bakınız). 
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Tahir Paşa'nın bundan sonraki Kapdanhğı için aşağ·ıda 

t[{1NC1 MAHMUD ve ABDüL:M:EC1D DEViRLERi: 

180) Hiin/Firari Ahıned Fevzi Paşa - Milliyeti: Rum; tayini: 1836 
1252 senesi 10 Teşrinisini = 30 Receb Perşenbe günü; azli: 1840 == 

1255 senesi 8 Kanunusini = 3 Zülka'de Çarşanba günü; Kapdanlık ınüdM 
deti: 3 sene, 1 ay, 28 gün. 

(Hassa müşidiğinden maatteessüf Kapdan-ı-derya olan bu «Hain» ve «Firarh> daın
guli Ahmed Fevzi Girid'in «Suda limanı bağazındaki Suda karye-i sağıresi ahaJi
sinden»dir : Istanbul'a gelince Boğaziçi'nin aPiyade dolmuşlarındaıı kayıkçılık edcı·ek 
işe başlamış ve bir takmi. Giritlilere hulul etmek suretiyle askerliğe girerek d:.ılka

vukluğu sayesinde iledeyip ilk Hassa müşiri olmuş bir bedbahttır. - Bu h<'Unin Kap
danlık devri tkinci Mahmud'un son yıllarmda geçtikten sonra Mehmed Ali Isyanında 
Mısırlllara karşi donanma başında Akdeniz'e açıldığı sırada Sultan Mahmud'un ölü
müyle Sultan Mecid'in cülusunu ve bilhassa husumetinden çekindiğ·i Koca-Husrev· 
paşa'nın Sadaret makamını kendiliğinden işgal edivermiş olmasını vcsile ittihaz ede
rek donanınayı ve içindeki binlerce Anadolu askerini götürüp asi Mehmed. Ali'ye tes
lim etmek suretiyle ihanetierin en şenlini irtikab etmekten çekinmemiş, Sultan Me
cid'in cülusu üzerine tavsayan Mısır meselesinin yeniden alevlenip tekrar kan dökül
mesine sebeb olmuş ve nihayet mülteci bulunduğu Mısır'da cariyeleri tarafından ze
hirlenerek bir lekeden başka bir şey olmıyan zararlı vücudu ortadan kaldırılmış

tır. -- Pirari-Ahmed'in tayin tarihi için yukarıki fıkraya ve husumetinden korktuğu 
Koca~Husrev Paşa'nın sactareti için de «Vezir-i-a'zamlar» ecdvelinde 208 nurnaraya 
bakınız). 

ABDüLMECtD DEVRİ: 

181) Daınad Mehmet Said. Paşa- Milliyeti: nirk; tayini: 1840 = 
1255 senesi 8 Kanunusani c:: S Zülka'de Çarşanba ·günü; Tica.ret nezare-. 
tine nakli: 1841 == 1257 senesi 29 Mart = 5 Safer Pazartesi günü; Kap
danlık müddeti: 1 sene, 2 ay, 22 gün. 

( 'I'ica:ı"et nazırhğından Kapdan-ı-derya olan Mehmet Said Paşa Bursalıdır : Dayısı 

Al-yanak Ali Efendi'nin deHUetiyle Enderun'a girerek zekası, iktidarı ve temiz ah
lalnyla devletin en mühim makaralarına kadar · yü.kselmiş ve llatta Kapdanlığından 
s;:;~ır·:ı bir n.calık pa(Uşahın teklif ettiği Sadaret makamını reddetmiştir. - Damadlığı 

İkinci Mahmud'un kızlarından Mihrimalı-Sultan'la evlenmiş olmasındandır. - Said 
Paşa Kapdanlığından sonra muhtelif valiliklerle Ser-aı,;l{erlikte bulunmuştur. 'Ti
caret nezaretine nakli umum.iyyetle ((6 Safer» tarihine müsadif gösteriUrse de, <('l'ak
vim-i-Vakaayi»in 221 numaralı nüshasına nazaran o gün Pazartesi'ye müsadif ol· 
duğu için hakiki. takvimele «5 Saf'er ıı gününe tesadüf etmiş demektir). 
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182) Çengel-oğlu Tahir Mehıııet Paşa - Milliyeti : Tüı·k; tayini : 
1841 ==== 1257 senesi 29 Mart = 5 S afer Pazartesi günü; azli: 1843 ==== 1259 
senesi 16 Şubat - 16 l\luhal'reın Perşen be günü; Kapdanlık müd d eti: 1 se
ne, 10 ay, 18 gün; <(İkinci defa». 

(Meclis-i-V al~t ikinci olan Çengel-oğ·Iu'nun bundaıı 

evvelki Kapdanlığı 179 bu sefedti tayin tarihi de 
yukanki bakınız. - Tahir bu i!önci Derya.-kapdanhğ·mdan scıTra Ec1L·-
ne ve Bosn~·c valiliklerinde bulunmuştur. -- Çengel-oğlu'nun bu azli urnurni
yetle «9 Muharrem Perşenbe;ı. gününe mlisadif gösterilirse de, ı,Takvim.-i-Vakaayi»in 

14 1259 tar~hli ve 251 numaralı nazaran ertesi perşenbe'ye tesadüf 
eden «16 
sene. 

tarihinde 
tutinaktadır). 

Kapdanlık müddetinin n1ecınüu 5 

183) Daınad-Ha:lii Rif'at Paşa - 1\'Iilliyeti: Giircü; tayini: 1843 ;__ 
iS'V'""''"'".o: 16 Şubat - 16 Muharrem Perşenbe günü; azli: 1845 == 1261 

se:ne§i 10 Ağustos - 6 Şa'han Pazar gün,ti; Kapdanlık müddeti: 2 sene, 
5 ay, 22 ; «İkinci d.efa». 

defa !-i::B1)dan-ı-dery3. olan Halil Paşa'nın bundan 
178 nunı.araya ve bundan sonra~:;:iler için 

185 ve 192 nurnaralara bakınız. Az li «5 Şa'ban=9 Ağustos Cumartesi tarihi 
de rivayet . Bu sefer ki tayin tarihi için yukanki iıkraya bakınız). 

184) Damad Mehmed Ali Paşa -1\:fiUiyeti: Türk; tayini: 1845 1261 
senesi 10 Ağustos - 6 Şa'ban Pazar günü; azli: 1847 1= 1263 senesi 20 
Temmuz - 6 Şa'ban Salı günü; Kapdanlık müddeti: 1 sene, ll ay, ll 
gün; «Birinci defa». 

(Tophane rnüşirliğinden Galata ve Beyoğ·ıu umur-ı-zabıtası ve Liman nezaretleri 
ilavesiyle Kapdan-ı-derya olan Mehmed Ali paşa eskiden Trabzon vilayetinde kaza, 
ve şiindi Rize vilayetinde nahiye merkezi olan Hemşin kasabasında ııHacı-Ali oğul-

. ları>> ailesinden fındık tüccarı ve Galata-Baş-ağası Hacı-ömer Ağa'nın oğludur : 
1228=1813 tarihinde Hemşin'de dünyaya gelmiş olduğuna göre 32 yaşında Kapdan-ı
derya olmuş demektir. Damadlığı ikinci Mahmud'un kızlarından şair Adile-Sultan'la 
evlennri~ ohnasmdandır. - Mehrrı~d;Ali Paş.a'nın bir defa sactaretiyle altı defa Der
ya-kapdanlığı vı,ırdır: Sadareti, için, «Vezir-i-a'zamlarn. cedyelinqe -218 nurnaraya 
ve bundaıi.'sonraki Kapdanlıklaı~ı için de aşağıda 186, l88, 193, 195 .. ve 200 num~ra
lara · bakıriız) . 

185) Damad-Halil Rif'at Paşa - Milliyeti: Gürcii; tayini: 1847 ı:::: 

1263 senesi 20 Temmuz = 6 Şa'ban Salı günü; azli: 1848 = 1264: senesi 
27 Nisan = 23 Cumada-I-ula Perşenbe günü; Kapdanlık · müddeti: 9 ay, 
8 gün; «Uçiincü defa». 

(Mecalis-i-Aliye me'muriyyetinden üçüncü defa Kapdan-ı-derya olan Halil Paşa'nın 
bundan evvelki Kapdanlıkları için yukarda 178 ve 183 numaralara ve bundan sonra
ki son Kapdanlığ'l için de aşağıda ·192 nurnaraya bakınız. - cıSicill-i Osmanhde Ha-
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m Paşa'nın bu. seferki azli d6 Rebrül~ahir - 22 Mart Salı» gunune müsadif gös
terilirse de, halefi Damad Mehmed Ali Paşa'nın aşağıki fıkrada göreceğimiz ikinci< 
Derya-kapdan!ığına tayinini <<7 Rebi'ül-evvel r-- 12 Şubat Cumartesi» günÜne mü
sadif göstermek suretiyle Süreyya Bey haJefin tayinini selefin azlinden 39 gün evvel 

göstermiş olduğ·u için yanılmış olduğu muhakkaktır). 

186) Damad Mehnıed Ali Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1848 ==, 
1 

1264 senesi 27 Nisan = 23 Cumada-t-fila Perşenbe günü; Ser-askerliğe 
:nakli: 1849 · 1265 senesi ll Mart == 16 Rehi'ül-ahir Pazar günü; Kap
danlık müddeti: 10 ay, 14 gün; <<İkinci defa». 

(Meca.lis-i-Aliye me'm:Ctriyyetinden ikinci defa Kapdan·:ı-derya olı:E1 JVIehmed Ali 

Paşa'nın bundan evvelki Kapdanliğı için yukarda 184 numaraya ıte bundan sonra
kiler için de aşağıda 188, 193, 195 ve 200 n umaralara balnnız). 

187) Kilari-Süleyman Re'f.8t Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini·: 
1849 - 1265 senesi ll Mart - 16 Rebi'ülwahlr Pazaı· günii; azli: 1851 == 
1267 senesi 6 Ağustos '= 8 Şevval Ça.rşanba günü; Kapdanlık miiddeti : 
'2 4 ay, 26 gün. 

nazırhğmdan Kapdan-ı-derya olan Süleyman Çukadrır-Mustafi.:ı~ 

bir Arnavudun oğludur: 1222 t:= 1807 tarihinde dünyaya gı:ilmiş olduğu 

hakkındaki :rivayete nazaran 42 yaşında Kapdan-ı-derya olmuş demektir; Kapdan
lığından evvel bir aralık Ser-asker de olmuştur. - Kapdanlıktan azlinden sonra bir 
çok valiliklerde bulunmuştur. - Azil tarihi için aşağıki fıkraya bakınız), 

188) Damad Mehmed Ali Paşa - Milllyeti: Türk; tayini: 1851 _, 
1267 senesi 6 Ağustos == 8 Şevval Çarşanba günü; Sadarete tayini üze
:dne Kapdanlıktan ayrılması: 1852 i==: 1268 senesi S Teşrinievvel == 18 
ZiiJhicce Pazar günü; Kapdanlık müddeti: 1 sene, 1 ay, 28 gün; «'üçüncü 
·defa». 

(Mecalis-i-Aliye me'müriyyetinden üçüncü defa Kapdan-ı-derya olan Mehmed Ali 
Paşa'mn bundan evvelki Kapdanlıkları için yukarda, 184 ve 186, bundan sonrakiler 
için aşağıda 193 ve 195 numaralara ve sadareti için de «Vezir-i-a'zaınlar» cedvelin
de 218 nurnaraya bakınız. - Yukarıki fıkrada gördüğümüz Kilari-Süleyman Re'fet 
Pa.şa'nın azliyle Damad Mehmed Ali Paşa'nın bu sefer ki tayint umumiyyetle {( 7 
Şevvalıı tarihine ınüsadif gösterilirse de, Rif'at Efendi'nin' «Verd-ül-badayık»ına o 

günlin Çarşanbaya tesadif ettiği tasrih edUdiğine göre hakiki takvimde Şe\-vat'in 

'7 sine değil, 8 ine müsadif olması lazımgelir: Bu tebeddül uTakvim-i-Vakayi»in 
455 mımaralı ve 10 Zülka'de 1267 tarihli nüshasında tarihsi-z bir Ha.tt-ı-Hümayunla 
Uan edilmiştir). 

189) Topçubaşı-zade Mahmud Paşa oi- Milliy~ti:, (?); tayinl: 1852, ::::ı 
1268 senesi S Teşrinievvel = 18 Zülhiooe Pazar günü; azli: 185S == 1270 
-senesi 17 Kanunuevvel = 16 Rebi'ül .. evvel Cuıtıa;:rtesi günü;- Kapdanlık 

müddeti: 1 sene, 2 ay, 13 gün. 

(Ankara valiliğinden mazul bulunduğu sırada Kapdan-ı-derya olan Mahmud Paşa 
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Topçu-başı :Mustafa Ağa isminde birinin oğludur:. Okuyup yazma bUmiyecek kad&r
cahil olmakla beraber cesur olduğu rivayet edilir. Harb esnasında Osmanlı donan
masının Sinop'da Ruslar tarafından yakılınasına sebeb olduğu iı:;in muhakeme edilip 
Bolu'ya sürülmüş ve bir müddet sonra affedilip Istanbul'a gelmişse de, geldiği sene 
içinde ölmüştür. - <<Tal-rvim-i-Vakaayh> in 474: numaralı ve 21 Zülhicce 1268 tarihli 
nüshasında tayini «19 Zülhicce Pazar». gününe müsadif gösterilirse de hakiki tak
vimde Pazar günü o ayın 19 una d;ğn, 18 ine tesadüf etmektedir; azil tarihi de ge
ne «Takvim-i-Vakaayi>> in 498 numaralı ve 4 Rebi'ül·ahir tarihli nüshasında c(17 Re
bt'ül-evvel Cumartesi)) gösterilirse de, Cumartesi günü hakiki takvimde o ayın 16. 
sına müsadiftir). 

190) Hasan Rıza Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1853 == 1270 se
nesi 17 Kanunuevvel - 16 Rebi'.iil-e\-"Vel Cumartesi günü; Ser-askerliğe 

nakli: 1854 == 1270 senesi 30 Kanunusini =: ı Cnınada·l·fila Pazartesi gü
nü; Kapdanlık müddeti: 1 ay, 15 gün. 

(Selanik valiliğinden müsta'fi bulunduğu sırada Kapdan-ı-derya olan Hasan Rıza 
Paşa, Mısır-çarşısı esnafından Attar/Aktar-Memiş Ağa'nın oğludur: Kapdanlığın

dan evvel Mabeyn ve Hassa müşirlikleriyle iki defa Ser~a.sker'likte ve bazı nı:l.zırlık

larla valiliklerde bulunmuş ve pel~ ·az süren Derya-kapdanlığından som·a iiçüncti 
defa Ser-asker olmuştur. Derya-Kapdanlığmın ilgasından sonra H:::.san Rıza 
şa üç defa Bahri ye nazırlığında da bulunmuştur: Sekiz defa Seraskerliği vardır). 

191) Kıbnsh Mehmet Emin Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1854 == 
1270 senesi 30 Kanunusanİ == ı Cumida-l-ula Pazartesi günü; Saöa.ret& 
tayini üzerine Kapdanlıktan ayrılması: 1854 - 1270 senesi 29 Mayıs 
2 Ramazan Pazartesi günü; Kapdanlık ınüddeti: 4 ay; «Birinci defa». 

(Edirne valiliğinden Kapdan-ı-derya olan Mehmet Emin Paş~ Kıbrıslı Hüseyi·t 
Efeııcti•nin oğlu ve Hazinc-i-Hümayun kethudasl Kıbrıslı Mehmet Emin Efcncli'::.ıin 

yeğ·enidir : 1228 i== 1813 tarihinde Kıbrıs'da dünyaya gelmiş olduğ·unn göre 41 ya
şında Kapdan-ı-derya olmuş demeldir. ~ Kıbrıslı'nın üç sactareti ve iki defa Dcr
ya-kapdanlığr vardır: Sadaretleri için <<Vezir-i-a'zamlar» eedvelinde 221, 228. 230· 
numaralara ve bundan sonraki Kapdanliğ·ı için de aşağ·ıda 194: nuınaraya bakı-. 

mz. - cıTakvim-i-Vakaayb> in 506 numaralı ve 18 Ramazan 1270 tarihli nilshasm-· 
da sadaret tarihi «3 Ramazan Pazartesi» gününe ınüsadif göstedlirse de,· Pazar-. 
tesi hakiki takvimde o ayın 2 sine tesadüf etmektedir). 

192) Di.ma,d Halil Ri:f'at Paşa - Milliyeti: Gürcü; tayini: 1854 t:::: 

1270 sen~i 29 Mayıs:::: 2 R.ama.zan Pa,zartesi günü; azB: 1855 ı:= 1271 se
nesi SO Ağustos == 16 Zülhicce Perşen be güııü; Kapdanlık müddeti : 1. 
sene, 3 ay, 2 gün; «Dördüncü· defa». 

(Mecalis-i-Aliye me'rnuriyyetinden dördüncü defa Kapdan-ı-derya olan Dilmild
Halil Paşa'nın bundan evvelki Kapdanlıkları için yukarda 178, ısa. ve 185 numara
lara bakınız. - Halil Paşa bu son Kapdanlığından aziedildikten altı buçuk ay son
ra vefat etmiştir: Dört Kapdanlık müddetinin mecmüu 7 sene, 4 ay, 6 gün tutmal{-
tadır. Azil tarihi için aşağıki fıkra ya bakınız). 
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193) Dimad Mehmed Ali Paşa - Mi~liyeti: Türk; tiyini: 1~= 
1271 senesi 30 Ağustos ı== 16 Zülhicce Perşen be günü; a.zli: 1858 == .1275 
senesi 28 Ağustos == 18 Muharrem Cuma;rtesi günü; Kapdanlık müd d eti : 
2 sene, ll ay, 29 gün; «Dördüncü defa»., 

( Ser-askerlikten mazul bulunduğu sırada dördüncü defa Kapdan-ı-derya olan Da-
/ 

road Mehmet Ali Paşa'nın bundan evvelki Kapaaptıkları için yukarda 184, 186, 188 
ve bundan sonrakiler için de aşağıda 195 ve 200 numaralarai bakınız. -' Yukarıki 
fıkrada gördüğümüz Halil paşa'nın azUyle . bunun tayiı~i için «Sicili-i Osmani;;,de 

11 17 Zülhiccei:::::31 Ağustos Cuma)) tarihine tesadüf edilirse de doğru değildir: Bura
da <<Takvim-i-Vakaayh>in 530 numaralı VI? 1 Muharrem 1272 tarihli nüshasıyla. 

«Tezakir-i Cevdet'in bir gün evveline ait Perşenbe kaydi esas ittihaz edilmiştir; 

azil tarihi için aşağıki fıli:raya bakınız). 

194) Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1858 -
1275 senesi 28 Ağustos= 18 Muharrem Cumartesi günü; azli: 1858 :=· 

1275 senesi 21 Teşrinievvel = 13 Rebi'ül-evvel Perşenbe günü; Kapdan
lık müddeti: 1 ay, 24 gün; «İkinci defa». 

(Tanzimat reisliğinden ikinci defa Kapdan-ı-derya olan Kıbrıslı'nın bundan evvelki 
Kapdanlığı için yukarda 191 numaraya ve sactareti için de <ıVezir-i-a'zamlar» ecd
velinde 221, 228 ve 230 numaralara balnmz. - Yukanki fıkrada gö:r·düğümüz sele
finin azliyle Kıbrıslı'nın bu seferki tayini «Takvim-i-Vakaayh> in 5M numaralı ve 
7 Safer 1275 tarihli nüshasıyla <'~Tezakir-i Cevdet»de «19 Muharrem Cumartesi 
nüne müsadif gösterilirse de, hakiki · takvimele Cumartesi o ayın 18 ine tesadüf 
etmektedir). 

ABDttLMECtD ve ABD·üL-AZiZ DEV!RLER!: 

195) Damad Mehmed Ali Paşa - Milliyeti : Türk; tayini: 1858 
1275 senesi 21 Teşrinievvel- 13 .Rebi'ül-evvel Perşenbe gün.ü; azli: 1863 
== 1279 senesi 2 Kinunusanİ == ll Receb Cuma günü; Kapdanlık müddeti: 
4 sene, 2 ay, 12 gün; «Beşinci defa». 

(Derya-Kapdanlığından mazul bulunduğu sırada beşinci defa olarak Kapdan-ı-der
ya olan Mehmed Ali Paşa'nın bundan evvelki Kapdanlıkları için yukarda 184, 186, 
188, 193 ve bundan sonraki Kapdanlığı için de aşağıda 200 nurnaraya bakınız. '-
Damad Mehmed Ali Paşa'nın dört . seneden fazla süren bu seferki Kapdanhğ·ında 
ubdesine ilaveten Tophane, Mühimmat-ı-Harbiyye ve Hazine-i-Hassa nezaretıeriyle 

Mabeyn müşir!iği de tevcih olunınuş ve nihayet Kapdanlıkla beraber bunların hep
sinden azledilıniştir. Azil tarihini "13 Receb:==4 Kanunusani Pazar» gününe mü
sadif gösteren rivayet yanlıştır. - Takvim-i-Vakaayi'» in 677 numaralı ve 15 Re
ceb 1279 tarihli nüshasında Dilroad Mehmed Ali Paşa'nın bu seferki azli «12 Receb 
Cuma, gününe müsadif gösterilirse de, haltiki takvimde Cuma günü o ayın 12 sine 
değil 11 ine müsarliftir. Mehmed Ali Paşa'nın sadareti için ((Vezir-i-a'zamlar» 
ecdvelinde 218 nurnaraya bakınız). 
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ABD-üL-AZtZ DEVRi,: 

196). İngifiz-Musta,fa Paşa/Hacı-Mustafa Paşa. 1\tilliyeti : Türk; 
tayini : 1863 == 1279 senesi 2 Kanunusam == 11 Rec~b Cuma .günü; azli : 
1863 == 1279 senesi 17 Kanunusanİ == 26 Receb Cumartesi günü; Kap
danlık müddeti: 15 gün. 

( Meclis-i-Bahriyye reisliğinden 

zırı» ünvaniyle Kapdan-ı-Derya olan pek az süren ve asa-
letten ziyade vekaleti andıran Kapdanhğ;ı b~tzı cedvellerde hiç alınmamıştır. -
Mustafa paşa'ya <<İngiliz ıı la ka bmm takılm2s1 
manlı denizeisi olmasındandır. - Hacı-Jvlustafa 

ruftur. - <<Takvim-i-Vakaaytı>in 

Paşa'nın vazifesine nihayet 
şa'nm Kapdanlığa t2tyin er:~ 

müsadif gibi gösteri!irse 
pek ta bildir: Yulmrıki fıkradan 
lük bir «Rüyet-i-hilal» farkı da bulunduf~') 

ceb» günü esas ittihaz edilmiştir). 

İngilizce öğrenen ilk Os-

bir gün evveline 35d olnı:::.ccı 

lmre,da hakild takvimdo1:i 20 H2-

197') Ateş-Mehmet Salih Paşa - :&IiHiyeti: TüJJk; tayini: 
1279 senesi 17 Kanunusa ni == 26 Receb Orunartesi günü; ölümü: 1865 
1281 senesi 20 Kanunusanİ 22 Şa'ban Cuma günü; Kapdanlık müd~. 

dti "' Jl •• · e : "" sene, '::1: gun. 

(Kapudanelikten Vezaret payesiyle 
zonludur: «AteŞıı lakabı şecaatinden 

.sane'deki ıslahatiyle maruftur. - Tayin 

olan . Ateş-Mehmet Trab-
bu kıymetli Kapdan-ı-derya Ter

yukarıki fıkraya bakımz) . 

198) Hacı-Ahmed Vesiın Paşa- Milliyeti: Türk; tayini: 1865 ,_ 
1281 senesi 21 IiJtnunusani == 23 Şa'ban Cumartesi günü; azll: 1865 
1282 senesi 29 Mayıs ı:= 3 Muharrem Pazartesi günü; Kapdanlık miid-
deti : 4~ ay, 9 gün. . . ; . 

(Şfti·ay.:.ı-B:ahrt 'reisliğinden' mUşir riltbesiyle Kapdan-ı..:deryıi 'olaı;ı Hacı-Alırr.t'ed Ve
sim Paşa, Tetsane-emini Seyyi·d-Mehmet Reşid Efendi'nin oğlu ve 'Eriderurtlu Hü
seyn Efendi'nin torunudur. Meslekten yetişmiş,· Kınm harbinde genii suvariliği ve· 
93 harbinde de Tuna tdare-i-Nehl'iyye kumandanlığıyla Karadeniz-bağazı muhafız
lığında bulunmuş olan bu kıymetli denizci tahsilini• ingiltere'de ikmal etmiştir; bu
lunduğu muharebelerde yararlıklar göstermiş olmakla maruftur; çok yaşadığı için 
·en eski müşir sıfatiyle son zamanlarında «Şeyh-ül-vüzera» ünvanını almış ve kana
atinin eri olmakla şöhret bulmuştur; Vesim Paşa tok gözlü ve doğru sözlü olmakla 
da maruftur; resim, musıki ve hüsnühat sahalarında da .meharetinden bahsedilir. 
Sultan Aziz'i·n donanma ıslahatında en mühiın rolü aynıyan işte budur. Bahriye ne.;. 
.zaretinin teşkilinden sonra 1295!==1878 Receb-Temmuz ayında Bahriye nazırlığına 
da tayin edilmiştir. - «Takvim-i-Vakaayi» in 803 numaralı ve 7 Muharrem. 1282 
tarihli nUshasında Hacı-Ahmed Vesim Paşa'nın yerine ·aşağıki fıkrada göreceğimiz 
Halil paşa'nın tayinine ait Hatt-ı-Hümayun sureti «5 Muharrem» tarihlidir: Gaze.
tenin 11Dünkü Salı günü» tabirine göre «6 Muharreın))in Salı ve <d) Muharrem» in 
de Pazartesi günlerine tesadüf etmiş olduğu anlaşılmaktadır: Hakiki takvimde ise 
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Pazartesi 1\fuharrem'in 5 ine değE, 3 üne rnüsadif olduğt: 

tarihi ona göre tashih edilmiştir). 

199) Halil İbra.hiın Paşa - MilUyeti: Türk; tayini: 1865 = 1282 se
nesi 29 Mayıs=3 Muharrem Pazartesi günü; Tophane müşirliğine nakli: 
1866 - 1282 senesi 15 Nisan 4 Zülhlcce Cuma günü; Kapdanlık müd
deti : 10 ay~ 17 gün. 

(Tophane Tophane !'ın0.lat nr:;zareti olan 
Halil Paşa Kastamonu v·ilayetinin kazas:ndandır: K:.ıvvetıi kültı:h·ü, ça-
lışkanlığ·ı Y8 maruf olan bu kıymetli askeJ· bilhassa 'l'ophane'nin ıs-

lahına «Takvim-i-Vakaayh> in 842 numaralı ve 8 ZUlhicce 1282 
tarihE nüsh:3S1»::J3a Halil Paşa'nın Tophane müşirliğine nakliyle aşağıki fıkrada gö

Mehmed Ali Paşa'nın Derya-Kapdanlığına tayini hakkındaki 

vardır ve ifadesine göre 
Fakat hakiki takvimde Cuma günü o ayın 6 sma 

değ·il, 4 tı.m:: tesadüf ettiği için, buradalo;:i tarihi ona tashill edilmiştir. 

Tayin yukarıki fıkraya bakınız 

200) Dama d Mehmed Ali Paşa ~ Milliyeti: Türk; tayini: 1866 = 
1282 senesi 15 Nisan = 4 Zillhlcce Cuma günü; Kapdan-1-derya 'Maka
m:m:nı iiga,siyle Bahdye nezaretiniu ihdası üzeriııe vazifesinin nihayet 
bulması: 1867 - 1283 senesi 13 1\lart - 7 Zillka'de Çarşanba güııü; 
Kapdanlık nıiiddeti: 10 ay, 28 gün; «Altıncı defa». 

:reisliğinden altıncı defa Kapdan-ı-derya olan 1VIeh11ıet Ali Paşa'nın 

Kapdanlıkları için yukarda 184, 186, 188, 193 ve 195 numaralara, 
sadareti için «Vezir-i-a'zamlar» cedvellnde 218 nurnaraya ve bu seferki tayin tarihi 
için de fıkraya bakınız. Alt;. Kapdanlık müddetinin mecmuu 12 sene, 
1 ay, 2 gün tutmaktadır. - Mehnıed Ali Paşa Osmanlı tarihinde son Kapdan-ı-der
yadır: Daha sonra bir aralık Bahriye nazırıarından Hacı. Ahmed Vesiın Paşa ile 
Kayserili-Ahmed Paşa'ya Kapdan-ı-derya payesi tevcih edilmişse de, artık o bir ün
vandan başka bir şey değildir ve zaten pek az sonra o ünvan da kaldırılmıştır. -
Bazı menbalarda Donanma kuınandanlığıyla Bahriye nazırlığını cem'eden Derya
kapudanlığının ilgası <<6 Zülka'de>ı tarihine müsadif gösterilirse de, «Takvimwi-Va
kaayi» ve «Ruzname-i Ceride-i Havadis» gibi gazetelerden o günün Çarşanba'ya 

tesadüf ettiği anlaşılmakta olduğu için, hakiki takvime göre «7 Zülka'de=l3 Mart 
Çarşanba>> gününe tesadüf etmiş olması lazımgelir). 

{<Umumi neticeler şöyle sıralanabilir: 

1 Osmanlı tarihinde Derya-Kapdanlığı en kuvvetli 
rivayete nazaran Osman-Gazi devrinin 72•1 - 1324 tarihin
de !zmit körfezinin cenup sahillerine yerleşip kendi ismiw 
ni taşıyan kasabayı fethetmiş olan meşhur Kara-mürsel 
Bey'in «Emir- üs-sevahib vaziyetini alarak bir «İnce do
nanma» kurınasıyla teşekküle başlamasından itibareı;ı 

Abd-ül-Aziz devrinde ve Damad Mehmed Ali Paşa'nın 

altıncı me>muriyyeti esnasında 1283 = 1867 senesi 13 
Mart ı== 7 Zülka'de Çarşanba günü «Kapdan-ı-derya,. 

makamının ilgasiyle Bahriye nezaretinin teşkiline kadar 
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Miladi takvim hisabiyle 543 sene devam etmiş bir mü
essesedir. 
2 - Bu 543 sene zarfında ilk Kapdan-ı-derya vaziyetinde 
bulunduğ·u anlaşılan Karamürsel Bey'den son Kapdan-ı

derya Damad Mehmed Ali Paşa'ya kadar miilürn olabilen 
Kapdanlık tebeddülleri tam 200 ü bulmaktad1r. 
3 Osman-Gazi devrinde Fatih devrinin sonlarına lm
dar Derya-kapdanhğı tarihi karanlıklar içinde bulunduğ·u 

ıçın, isimleri bile ma1um olmıyan bir takım Kapdanlar 
gelip geçmiş olduğu anlaşılmaktadır: Bu mesele için bi
rinci cildin başındaki izahat!a ı, 2, 3, 4 ve 12 numaraların 
izahatma bakınız. tşte bundan dolayı 543 senelil<: nıü

essese tarihinde tesbit edebildiğimiz 200 tebcddül ancak 
isimleri m8Jüm olabilen Kapdanlara göredir. 
4 Bu 2.00 tebeddül eşhas adedini değ·H, me'ınüriyyot 

değ·işiklilderini gösterir: Onun için Osman ve Orhan Bey
ler devrinde ilk Kapdan vaziy.etinde bulunan KaramUreel 
Bey'den Sultan Aziz devrindeki son Kapdan-ı-derya Da
mad Mehmed Ali Paşa'ya kadar mükerrer me'müriyyet
ler sayılmam.ak şartiyle mal üm olan cşhas adedi 161 (~:r; 

200 me'müriyyet tebeddüliyle bu 161 kişi arasında 39 u 
btılak fark mükerrer me'mfiriyyetlerden mütevellittir. 
5 ~ Bu 161 Kapdan-ı-derya milliyetleri.ne göre tasnif eclil
diğ·i takdirde şöyle sıralanabilir: Bunların 39 u Türk, 
18 i belki Türk, 15 i Boşnak, 8 i Arnavut, 6 sı Çerkez, 4 ü 
Abaza, 3 ü Gürcü, 2 si Bulgar, 2 si Pomak, 2 si Hnvat, 
2 si Macar, 2 si milliyeti belirsiz Frenk ı== Avrupalı, 1 i 

İtalyan, ı i belki ıtalyan, ı i Rum, 1 i Sırp, ı i HersekU 
tslav, ı i Ermeni, 1 i Arnavut yahut Rum, ı i Rum, ya
hut Hırvat, 1 i Laz, ı i Kürt, ı i Nuseyri, ı i Tatar, 12 
si milliyeti belirsiz Devşirme'dir ve 34 ünün de milliyet
leriyle menşe'leri tamamiyle mechuldür; milliyetleri be
lirsiz Devşirmelerle asıl ve menşe'!eri m.alum olmadığı 

için milli hüviyyetıeri mechul olanların yekunu 12 3·'t::::-A:6, 

dır. 

6 Bu tasnifteki 39 Türkle Türk olmaları muhtemel 
18 kişinin mecmflu 57 dir : 161 i bulan urnumı y.el-dmdan 
bu 57 Türk ve muhtemel Türk tarhedilince geri kalan 
104 adedi de Gayr-i-Türklerin sayısıdır; bu vaziyete göre 
Türklerle Türk olmaları muhtemel bulunanların mecmüu 
umunıt yekfinun üçte birinden b,iraz daha fazla demektir. 
7 Milliyetleri mechul olan 46 kişi içinde bazı Türkler 
bulunmak ihtimaline mukabil, Türk olmaları muhtemel! 
hu!unanlar içinde de bazı Gay-r-i-Türkler mevcud olınak 

ihtimalinden dolayı bizim a'zami olarak esas ittihaz etti
ğimiz 57 Türl{ yekunu en nikbin hisaba müstenit ·demektir. · 
8 - Türklerle Türk olmıyanlar arasındaki sayı nisbotsiz
liğine mukabil, kıymet ve keyfiyyeti bakımından üstün
lük Türklerdedir : Akdeniz'le diger denizlel'de TürK ha
ldmiyyetini· te'sis eden en büyük ve şanlı Kapdanlar hep, 
Türk unsurundan olduğu halde, onların canları ve 
kanları bahasına kurdukları deniz hakimiyyetimizin yı-
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kılmasına sebeb olanlar da Devşirmelerle diger dönme
lerdir. Bütün dünya denizcilik tarihinin en büyük şahsiyyeti 
olan ve Akdeniz'i· bir Türk gölil haline getiren muhteşem 
Barbarosumuzla şanlı K ılıc-Ali Türktür: Devşirmelerin 

entrikaları yüz~nden maatteessüf Derya-kapdanları silsi
lesine girmemiş olan Trablusugarp fatihi Turgud Paşa 

merhum da Akdeniz'i Türkleştiren en büyük denizcileri-
l 

mizdendir : 26 numaranın izahatma bakınız. Bunlar-
dan başka Osmanlı tarihinin Uluc-Hasan Paşa, G]rit fü
tihlerinden Deli-Hüseyn paşa, Mısırlı-oğlu !brahiın Paşa, 

Mezemorta-Hüseyn Paşa, <<Hoca-Paşa» diye meşhur Ho
ca-Süleyman Paşa, Çengel-oğlu Tahir Paşa vesaire gibi 

en bilyük Derya-kapdanları da hep Türktür; Bunlar ıçın 

33, 54, 93, 95, 112 ve 179 nuınaralara bakınız. Bu vazi
yete mukabil şahsi entrikal.arıyla ihtirasatı uğrunda Türk 

donanmasını <<Sıngın-donanma harbi>> denilen Lepanto r.:::: 
tnebahtı feblketine bile bile atıp kasden sürükUyerek Bar
baros'un kurduğu Akdeniz hakimiyyetine ilk darbenin vu
rulmasına sebeb olan Sokullu'dan itibaren Abdülmecid'in 
cülusunda Osmanlı donanmasını Mısır'a götürüp hain ve 
asi Mehmed Ali'ye teslim eden Firari/Hain Ahmed Fevzi 
Paşa'ya kadar sıralanan deniz felaketlerinin ekserisi Dev
şirmelerle Dönmeler yüzündendir. Sokullu'nun sebeb ol
duğu tcSıngın-donanma harbi» için 1571 ,..:::.... 979 vukuatının 

«7 Teşrinievveh fıkrasına bakınız. 

9 - Osmanlı tarihinde en uzun Kapdanlık ınüddeti, 

tkinci Selim ve Uçüncü Murad devirlerindeki Kılıc-Ali 

Paşa'nın 15 sene kadar süren Kapdaltığ'ıdır: 31 nurnaraya 
bakınız. Bundan başka Birinci Abdillhamid ve Uçüncü 
Selim devirlerinde ikinci defa olarak Kapdan-ı-derya olan 
Cezayirli Gazi-Hasan ·.P~şa'.nın o .. me'muriyyeti. de 14 
sene, 9 buçuk ay s1Jr~q.ştü.l- ': :~55 n:umaraya bakunz. 
10 - En az s~.ten ' 2l{apda:nJik. tiıüddeti de Uç(tneü Ahmed 
ve Birinci Mahmud· devirierf·'arasindaki patrona ihtilalin;. 

ii'•'" 

de Kapdan-ı-d(!O'tt ; olan Abdi Paşa'nın ancak $ gün sü• 
rebilen ilk Kapdanlığıdır : 117 nurnaraya bakınız. Bu Abdi 
Paşa'nın Birinci Mahmud devrindeki ikinci me'mtiriyyeti 
4e 29 gün sürmüş olduğu için, iki Kapdanlık müddetinin 
mecmtiu bile ancak 37 gün tutmaktadır: 120 nurnaraya 
bakınız. 

11 - Bir kaç defa Kapdan-ı-derya cılanlar içinde birinci 
dereceyi Abdülmecid ve Abdül-Aziz devirlerinde bu tarihi 
makamı altı defa işgal etmiş olan son Kapdan~ı-derya 

Damad Mehmed Ali Paşa kazanmıştır: 184, 186, 188, 193, 
195 ve 200 numaralara bakınız: Mehmed Ali Paşa'nın bu 
ilk altı Kapdanlık müddetinin mecmüu 12 sene, 1 ay, 
2 gün tutmaktadır ıı. 



BAŞ-DEFTERDARLAR 

(ŞIKK-I-EVVEL DEFTERDARLARI) 

«Eski Osmanlı teşkilatı umumiyetle Mülkiyye, İlmiyye, Kalemiyye 
ve Seyfiyye isimleriyle dört meslek zümresine ayrılır: Bunlardan (Kale-
miyye) zümresinin (Menasıb-ı sitte) denilen en yüksek mevkileri Baş
Defterdarlık, Şıkk-ı-sani ve Şıkk-ı-saJis Defterdarlıkları, Nişancılık ı::::: 
Tevkiilik, Reis-ül-Küttablık ve Defter-Eminliği makamlarıdır. Baş-Def
terdarlık Maliye ve ilkönce Nişancılık, ondan sonra Re!s-ül-Küttablık da 
Hariciye Nazırlığı mahiyetinde olduğu için, (Menasıb-ı sitte) nin en mü
himleri demektir . 

. Bunlardan başka (Menasıb-ı sitte) den ve (Divan-ı-Hün1ayun) hiz
metlerinden olmadığı halde fevkaHide bir ehemmiyet alan ve Dahiliye 
N azırlığına muadil sayılan (Kethuday-ı Sadr-ı-All)· makamı da vardır : 
(Sadaret Kethudalığı/Sadaret KahyalığıfVezir Kethuda1ığı) gibi isim
lerle de anılan bu büyük makam sahiplerine (Kethuda Bey/Ağa) ve 
(Kahya Bey/Ağa) dertilirve hatta (Netaic:.ül-vukuat) sahibinin dediği 
gibi: . ' 

«Şeyh.:ül-İslamlara (Veliyy-ün-riiam) alem olduğu misiilli ale-1-ıtiak 
(Ağa Efendimiz) 'fa'biri dahi Vezir-Kethudasi demektir». 

Vezir-i-~'zamların. hususi daÜ~e kahyalığı:ridan, başlayıp gittikçe nü
fuz kesbederek teşekkiil etmiş olduğu:çıda itti!ak ~dilen bu makamın Da
hiliyye N ezaretine mu~dil .bir e];ıemıniyet kazanması umumiyetle biraz 
muahhar devirlere. ı11üsadif gi_bi göştedllrse. de, bu telakkinin doğru ol
madığını ·gösteren bir çok deliller v9-rdır: Mesela. daha Fatih devrinde 
:pııe l{ahya-Bey'in D~hiliyye ·~azıri yazl:y;eti:p-?{; .. bulunduğunu ve hatta 
mllhim vak' alarda doğrudan doğruya padişaha .rapor verecek kadar sa
Iahiyet ve e:qe:rnmiyet sahibi ,old~ğunu g~steren milhim bir rivayete te
sadüf edilir: 1452~856 vukuatınin ikinci fıkra~una bakınız. Bununla be
raber hacim müşkiıatından dolayı bura~a yahu~. (Menasıb-ı sitte) nin en 
mühimleri olan Baş~Defterdarlarla · Nişancılar takib edilmekle iktifa 
edilmiştir. 

Baş-Defterdarlık makamının uzun bir te şekkül tarihi vardır: Selçu
kllerdeki (Müstevfl) liğe tekabül eden bu makamın ilkönce tek bir (Def
terdarlık) şeklinde vücuda geldikten sonra, Osmanlı iınparatorluğu ge
nişledikçe ihdas edilen muhtelif Defterdarlıklara mercF ola.rak nihayet 
(Baş-Defterdarlık) şeklini almış olduğu muhakkak sayılabilir; fakat 
(Defterdarlık) müessesesi gibi (Baş-Defterdadık) ünvanımn da hangi 
tarihte ihdas edilmiş olduğu kat'i vesikalarla sabit değildir. Eski Osn1an
Iı ınenbaJarında bu noktaları tavzih edecek sarih bir şey mevcud olmadığı 
gibi, son tetkikler de bir takım tahminlerle istidlallerden başka bir neti
ce verınemiştir; hatta bu tahminler o kadar m üena.kızdır 111 u h telif 
makama sırayla alem olan (Şıkk-ı-sani) ve bir aralık .... L•"-~""'", 
(Şıkk-ı-rabi') Defterdarhklarının mahiyetleri hakkında bile birbirini tut-
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maz bir takım izahata tesadüf edilir! 11esela (Şıkk-ı-sani) bazılarına gök· 
re Anadolu Defterdarlığı ve bazılarına göre Istanbul ve sev~thil Defter
darlığıdır ve buna mukabil Tuna Defterdarlığı da bazılarına göre (Şıkk-ı
salis) ve bazılarına göre de (Şıkk-ı-rabi') dir! Bu gibi tenakuzlarla ihti
laflara en son ve en yeni tetkikler arasında bile tesadüf edilir. Tıpkı bu
nun gibi, Defterdarlığın teşekkül tarihinde de te'lifine imkan olmıyan ih
tilaflar vardır: Bazılarına göre bu müessese ilk Osmanlı sikkel~rinin ke
silmiş olduğu Orhan-Gazi devrinde: bazılarına göre (Pencik), resıninin ih
das edilmiş olduğu Birinci M:urad devrinde ve nihayet bazılarına göre de 
onlardan co k sonra Fatih devrinde ihdas edilmiştir: İlk Osmanlı sikkesi 
için 1326 -" 1327 _ 727 vukuatının ikinci fıkrasına ve Yeniçeri ocağının 
te'sisinde esas olan Pencik resminin ihdası için de 1361 -1362- 763 vu
kuatının son fıkrasına bakınız. 

Fatih'in meşhur Kanun-name'sinde muhtelif Defterdarlada bir Baş~ 
Defterdar'dan bahsedilmekte olduğuna göre, bu müessesenin o tarihten 
çok evvel teşekkül etmiş olduğu o kadar· tekamül etmiş olmasıyla sabit:
tir; muhtelif vergilerle haraçıardan mürekkep bir varidat sistemi bulu
nan ve Fatih devrine kadar rnuhtelif madenler üzerine sikkeler kestirmiş 
olan bir devletin Hazine ve lVIaliye .teşkilatına merci' olacak bir müessese
den bir buçuk asır mahrum kalmış· olması tabii kabil- değildir; onun 
için Defterdarlık makamının her hangi bir isim altında olursa olsun, en 
geç Birinci Murad devrinden itibaren her .halde teşekküle başlamış olması 
zaruridir ve hatta böyle olduğunu gösteren.muhtelif .emareler de vardır. 

Umumiyetle Osmanlı fütuhat.ının genişlemesi üzerine Defterdarlık 
n1akamımn tıpkı Kadı-askedikle Beylerbeyliği gibi ikiye. ayrılması Fatih 
devrinin sonlarına veyahut İl~inci Bayezid devrine müsadif gösterilirse 
de, bu nokta Defterdarlıklar111 teaddüdü bakımın.dari değil, ancak bu mü- · 
essesenin Anadolu ve:>E.umeli kıfalarına göre '.ild büyük D.e.fterdarlığa 
ayrılması bakımından dog·ru olabilir : Fatih devrine gelinceye kadar bir 
BaŞ-Defterdaryın iıezar€tinde m. un telif (M'a1l-Defterdarlıkları:) · tnn: te şek
kül etmiş olduğu (Kanunna.me-i .Al-i Osman) ın n1etniyle sabittir: Hatta 
gene ayni metpe göre ,Istanbul hari.ci:p.de taşra defterd~r.lıkları d~ ~ardır. 
Istanbul' dakilere (Kai:m'-Deftef,darları), taşradakilere ~(Keniı,J:.;D~fterdar
İarl) . denir; butUn. bunlar BaŞ-Defterdar'm. emrindedir: Sonraları ·tb~f •. 
'ter-i Hakaarii Nazırı) denilen· (D~fter:.E.m1niY·nin maiyyetinde'ki (T~itı.ar-
Defterdarları') na· mukabil Baş..: Defterdar'ın. emrindeki 1\(ffiJ.iye Defterdar
larına umumi olarak ·(Hazıne yahut ]/[al-Defterdarları) da deriilir; ·her 
halde (Defterdar) kelimesinin muhtelif derecelerdeki meınurlara 'teşmili 
biraz karışık bir vaziyet hasıl etmektedir. . . . . 

Bir rivayete göre. Fatih devdn:in sonlarında ve daha kuvvetli bir ri
vayete göre de İkinci Bayezid devrinde BaŞ-Defterdarlığın Anadolu ve 
Rumeli Defterdarlıklahna ayrılması üzerine, tıpkı · Beylerbeyliklerle Kaft 
dı-askerliklerde olduğu gibi Rumeli Defterdarının Anadolu işlerine bakan 
meslekdaşına takaddüm ettiği anlaşılmaktadır. Bu vaziyet, XVI ncı asır 
fütfıhatı üzerine iki Defterdarlık daha ihdas edilince Rumeli Defterdarı
nın resmen (Baş-Defterdar) sayıln1asıyla neticelenmiştir : Bu son iki 
Defterdarlığın biri Şarki-Anadolu ve Suriye'nin fethi üzerine merkezi Ha
leb olmak üzere ihdas edilen (Ara b ve Acem Defterdarlığı), · digeri de 
ondan biraz sonra Anadolu ve Runıeli sahil boyla.rıyla Istanbul için ihdas 
edilen (Şıkk-ı-sani Defterdarlığ1) dır: Rumeli Defterdarı bütün bunlara 
nisbetle (Baş-DefterdarL · imparatorluğ·un umumi Maliye Nazırı va~ 
ziyetindedir. 
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Bu yeni teşkilat üzerine vaziyet şöyle bir şekil .almıştır: 

1) Rumeli Defterdan == «Baş-Defterdar>>; 
2) Anadolu Defterdan == «Orta-Anadolu de.fterdarl»; 
" 3) Sıkk-ı.,.sani Defterdan - <<Rumeli ve Anadolu sahilleriyle Istan-

.:.» ', ı:. 

bul defterdarı»; 

4) Arab ve Acem Defterdarı :::::: «Şarki-Anadolu ve Suriye Defter
dan». 

Fakat bunlardan merkezi Haleb'de olan ve Birinci Selim devrinde 
kurulan (Arab ve Acem Defterdarlığı) çok geçmeden XVI ncı asrın son
larına doğru İkinci Selim devrinde Erzurum, Diyarbekir, Haleb, Şam ve 
Trablus merkezlerine dağıtılmak suretiyle beş Kenar-Defterdarhğma tak
sim edilmiş ve üçüncü M ura d qevrinde de Karaman ve Sıvas, Anadolu 
Defterdarlığından ayrılarak iki kenar Defterdarlığı daha teşekkül et .. 
miştir. 

Bundan bir müddet sonra, gene Üçüncü Murad devrfnde ve Sela .. 
niki·Mustafa Efendinin kaydine göre 1587 - 995 senesi Nisan == Cuma· 
da·l-ula ayında Tuna havzası Rumeli Defterdarlığından ayrılıp {Şıkk-ı
R&bi') ismiyle dördüncü bir Defterdarlık daha te'sis edildiği için, bunla• 
nn dördü birden şöyle bir tertib almıştır : 

1) Rumeli Defterdan == Baş-Defterdar; 
2) Anadolu Defterdarı =Kısmen Orta-Anadolu Defterdarı; 

3) Şıkk-ı-sani Defterdan == Istanbul ve.yalılar Defterdan; 

4) Şıkk·ı-ıi.bi' Defterdan = TJlna Defterdarı/Macaristan · Defter· 
. darı. 

Bi.zı yeni tetkiklerde Tuna. :Defterdarlı~:' (Şıkk-ı-salis) gibi gösteril· 
mi.şse de muisır bir menb& olan Seliniki tarihinde bunun (Dördüncü 
Defterdarlık) olduğu musarrahtır: Pek az süren bu Defterdarlık Oçün· 
cü Mehmet devrinde lağvedilip merkezde gene üç Defterdarlık kalmıştır. 
Resmi-Ahmed Efendrnin «Sefinet-ür-Rüesa>> sında anlattığı vaziyet işte 
budur: 

«Fil·l-asl Devlet-i-Aliyye'de Rumeli havassına mübaşir ve nazır olanlara 
Baş-Defterdar ve Anadolu mukataatına mütesaddi olanlara Anadolu Def
terdan dinilüp iktizay-ı vakt-ü·hal ile Rumeli ve Anadolu has1arından bir 
mıkdar tefrik-ü-ifraz ve Şıkk-ı-sani tesmiye olunmağla üçüncü Defterdar
lık sfıretpezir olduğu ba'zı tevarihde masturdur». 

Bunlardan ikisinin coğrafi isimlerle ve birinin de (Şıkk-ı-.sani) .ismiy~ 
le anılmasına nihayet verilip teşrifattaki ehemmiyetlerine göre sıra nu-
maralarıyla anıimalarına XVII nci asrın sonlarından itibaren başlanmış
tır: Son tetkiklerden birinde bu vaziyetin XVII inci asır ortalanndan iti
baren takarrür etmiş gösterilmesi doğru değildir; çünkü Tevkii-Abdur
rahman Paşa'nın Dördüncü Mehmet devrinde ve 1087::::::1676-1677 tari-

1' 
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lıinde tedvin etmiş olduğu Kanun-name'de eski vaziyetür o tarihe. kadar· 
devam etmiş olduğu sarahatle sabittir : 

«Baş-Defterdar'dan gayri iki Defterdar dahi vardır: Birine /uıadohı, 
Defterdan ve birine Şıkk-ı-sani ta'bir iderler; bunlar dahi Baş-Defterdar 
ile bile Divan-ı-Hümayfın'a müdavenıet iderler; lakin çok zamandur ki 
bunlar bir işe karışmazlar; ancak sefer vakı' olup Baş.;.Defterdar Or
dfiy-i-Hümayun'la gitmek lazım geldükde anun yirii1e Anadolu Defter
dan Aatane'de vekalet ider ve Şıkk-ı-sanı dahi' Divan-ı-Hümayun'a anunla 
gelüp giden>. " 

Bu üç Defterdarın sıra numaralarıyla anılmıya başlamaları 
tekarrlir eden son vaziyet şöyle bir tertib almaktadır : 

1) Şıkk-ı-evvel Rumeli Defterdan/Baş-Defterdar; 
2) Şıkk~ı-sani = Anadolu Defterdarı/Orta-Defterdar; · 
3) Şlkk-ı-salis Istanbul ve yalılar Defterdarı/ Astane Defterda-· 

rı/Kücük-Defterdar. 
Bu yeni tertipte Anadolu Defterdarlığı Rumeli'ye nisbetle (Şık-ı-sa:

ni) .itibar edilmiş,-Istanbul ve Yalılar Defterdarlığı da ( Şıkk-.ı-sibıl) !Hı::ü::n 
(Şıkk-ı-s§Jis) liğe inn1iş demektir. 

Tevkii-Abdurrahn1a11 Paşa'nın yukarıki Kanu:n-na.rn.2 
gördüğümüz gibi, (Şıkk-ı-sani) ve ( Şıkk-ı-siUis) gittikçe eski eherrm:ıiyet 
ve salahiy_etlerini kaybederek adeta birer ünvandan ibaret kalmıştır: 
(Şıkk-ı-sanl)nin bütün rolü seferlerde (Şıkk-ı-evvel) e vekaJetten 
tir; fakat (Şıkk-ı-salis)in hemen :t...iç bir işi l;;:aln1c:ir.o.ış gibidir! vaziyet
te bunların bütün mahiyetleri Maliye N8.z1rı demeiz olan (Ştkk-ı-evv:ef)in 
müsteşarları olmaktan ibaret sayılabilir. 

·Osmanlı menbalarında Baş-Defterdar'dan çok defa yalnız (Defter
dar) ünvanİyle bahsedilir: Buna nisbetle digerleri umumiyetle (Şıkk..:t-· 
san.i) ve (Şıkk-ı-salis) lakaplariyle amln1aktadır. (Maliye Nezareti) mu
kabili olarak da (Hazine-i-Amire), «Hızane-i-Amire), (Defterdar_.Kapu
su) ve (Defterdarlık) tabirlerine tesadüf edilir. 

Daha Fatih devrinden itibaren Baş-Defterdar. devletin en mühim er-. 
kanındandır; (Kanun-name-i.Al-i Osman) da bu nokta şöyle tesbit edilir : 

« ... ve Baş-Defterdar cümle malimün nazırı olup umur-i alem ana. 
müfevvazdur: Anun e·mirnsüz olnıaz, bir akça ne dahil ne hariç ol ür 
ve anun kadri Rumeli Beğlerbeğlerüm ile beraberdüb>. 

Baş-Defterdar'la diğer Defterdarlar Divan-ı-Hümayfu:ı'un,. :yani 
(Hey'et-i-Vükela) nın en mühim azasındandır: 

« ... ve Divan-ı-Hümayun'da sadrda oturmak vü.Zeranun ve Kadı-as:.. 
kerün ve Defterdarlarun ve Nişancularun yoludur : Evvela vüzera otu-. 
rup bir canibine Kadı-askerler, anlarun altuna Defterdarbır otururlaT ve 
ol bir canibe Nişancı oturur» . . 

« ... ve Divan-ı-Hümayilnumda taam.da Vez!r-i-a'zam ile· Baş-Def'ter~
dar Ve sair vüzera ile Defterdarlar ve Nişancı viveler ve .Kadi-askerler. 
başka· yirler». " " · 

«Müşavere urour-i saltanatı Vezir-i-a'zam sayir vüzera ile ve Defter'
darlarum ile müşaveret ideler} anlardan gayri kirnesne vafık olm.uya>)~ . 

« ... ve Baş-Defterdarlarum dahi umfiru Vezfr-f:-a'zam He müşave:r·e 
ide~er, umu.r-i mahfiye [yi] sani duymuya». 

XVII nci asırda bir müddet Baş-Defterdarlara vezaret payesi tevc:Hx 
edilmişse de sonradan bu bid'at kaldırılmıştır. 
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Defterdarlığın ilgaasiyle onun yerine (Maliye Nezareti)nin teşkili 
(Vak'a-i-Hayriyye) den sonra ve (Tanzimat) dan biraz evvel İkinci Mah
mud devrinin 1838=1253 senesi 28 Şubat - 3 Zülhicce Çarsanba günü
ne müsadiftir: İşte bu suretle o tarihten itibaren eski (BaŞ-Defterdflr 1 
Şıkk-ı-evvel Defterdarı) na artık (Maliye Nazırı) denilmiye başlamış ve 

Şıkk-ı-sanı ile Şıkk-ı-salis lağvedilmiştir. 
Aşağıki cedvelde ancak Fatih devrinden itibaren yalnız Baş-Defter

darlar takib edilmektedir : Fatih'den evvelkiler maJum olmadığı gibi, o 
devirdeldierin bile tamamiyle tesbiti kabil değildir. Anıasya tarihi müel
lifi Hüseyn Hüsamüddin Efendi merhum ilk Defterdar olarak Birinci 
J\1:urad devrinde M:ihalıç Kadısı (Hasan-Çelebi ibni Mehmet) ism.inde bir 
zatin 774==1372-1373 yahut 775=1373-1374 tarihlerinde tayin edilmiş 
olmak ihtimalinden bahsetmişse de bu noktayı tevsik edememiştir. Hatta 
Fatih devrinde isiınleri malum olabilen bir iki Defterdarın bile me'rnuri
yet tarihleri kat'i surette malum değildir: Daha sonraki devirlerde de 
tesadüf edilen bu gibi şüpheli noktalar aşağıki cedvelde istihfam işaret
leriyle belirtilmiştir. - Bu cedveldeki sıra numaraları ancak isimleri ma
lum olanların sırasına göredir: Tabii bunlardan evvel ve hatta bunların 
arasında daha başkalan da vardır. - Diger cedvellerde olduğu gibi bu
rada da sıra numaraları şahıslara değil, Defterdarlık makamındaki . te
beddüllere göredir. - Umumiyetle ay ve gün tarihleri rnaJfım olmadığı 
için, me'muriyet müddetleri takribidir. - Defterdarların gerek sırası, 
gerek ıne'muriyet tarihleri ve hatta bazan milliyetleriyle isimleri itiba
riyle eldeki menbalar arasında çok büyük ihtilaflar mevcud olduğu iÇin, 
bu cedvelde bilhassa Fatih devrinden İkinci Selim devrinin sonuna ka
dar sıralanan tarihler ihtiyatla karşılanmalıdır: Bu karanlık devir ancak 
Hazine kayitleri bulundukça tedricen aydınlanabilir». 

FATIH DEVRi: 

I) Detrik-Sinan Bey - Milliyeti : ( ?) ; ta,yini : ( ?) ; idamı : 1459 

864; Defterdarlık müddeti: (?). 

(Dursun Bey tarihinde bahsi geçen bu. Sinan Bey'in eski yazıda «dirik» şeklinde 

yazılan lakabı «keskin bakışlı» manasma ı(Detrik» şeklinde okunabileceği gibi, 
-«DitrekjTitrek» şeklinde bile okunabiimek ihtimali vardır. - Bunun kaçıncı Os
manlı Defterdarı olduğu belli değildir). 

·2) Fenari-zade Ahmed Çe1ebi - Milliyeti: Türk; tayini : 1474 = 
879 (?); Şehzade Bityezid'in lalabğına nakli: 1479 = 884; Defterdarh~ 

müddeti: Takriben 5 sene ( ?) • 

(11k Şeyh-ül-tslam «Molla Şemsüddin-i Fenarh nin oğludur : Babası için «Şeyh

-ül-tslamlar11 cedvelinde ı nurnaraya bakınız. - Yukarda gördüğümüz Sinan Bey'in 
idamiyle bunun tayini arasında geçen 15 sene içinde her halde bir kaç Defterdar 
daha geçmiş olması lazımgelir: Mesela Yahudi dönmesi Hekimbaşı Ya'kub-Çelebif 
Paşa•nm işte bu müddet içinde bir aralık Baş-Defterdar olduğu rivayet edi!ir. -
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1473 :=: 878 deki Otluk-beli muharebesinde Uzun-Hasan ordusuna esir düşen Alı

med-Çelebi'nin esaretten kaçıp Hindistan üzerinden Istanbul'a gelir gelmez Defter
dar olduğu rivayet edUdiğine nazaran tayininin takriben 1474 _ 879 tarihine tesa
düf etmiş olmak ihtimali vardır; 1479 - 884 tarihinde de şehzade Bayezid'in lala
hğında göründüğüne göre, Defterdarlığının beş sene kadar sürmüş olması Hizımge
lir. Daha ertesi sene Nişancılığa tayin edildiği anlaşılmaktadır: «Nişancılar)) eect
velinde 5 Numara ya bakınız. Ahmed-Çelebi sonradan vezir old~ğu için <c Fenari
zade Ahmed Paşa» diye anılır). 

1KiNC1 MEHMET ve iKiNCi BAYEZ!D DEViRLERi: 

3) Nftrüddin Hamze ibni Ali Efendi/Leys-Çelebi - Milliyeti: Türk; 
tayini: 1479 = 884; azli: 1482 = 887; Defterdarlık müddeti: Takriben 
3 sene; «Bundan evvel Fatih devrine tesadüf eden D.efterdarlık tarih
leri belli olmadığı için bu tarihten itibaren: Birinci ~efa». 

( uLeys-Çelebh lakabiyle marlif olan bu zatin ismini Gelibolulu-AU <<Mevlana 
Muhyiddin» şeklinde gösterirse de «Nürüddin» rivayeti . daha kuvvetlidir. - tı

miyye'den yetişen ve çok kuvvetli bir muhasib olduğu rivayet edilen Leys-Çelebi 
ile yukarıki fıkrada gördüğürnüz Fenari-zade Ahmed Paşa arasında bir Defterdar 
daha geçmiş olmak ihtimali de vardır. - Hoca-Sa'düddin'e göre Leys-Çelebi bundan 
evvel Fatih devrinde bir kaç defa Defterdarlıkta bulunmuştur : 

((Sultan Mehmet-Han Gaazi asİ'unda miraen Divan-ı-AU Defterdarı oldu; sonra 
Bursa Muradiyye müderrisi oldu ve girü Sultan Bayezid-Han devründe Defterdar 
olup ma'zül olucak Bursa'da mütekaaid oldu». 
Nişancı tarihi de bunu te'yid etmektedir; fakat bundan evvelki me'muriyetlerinin 
tarihleri malum olmadığı için bu cedvelin başına alınamamıştır. - Leys-Çelebi'nin 
bu seferki Defterdarlığı bir rivayete göre de 148]:::::886 tarihinden 1484 889 tari
lıine kadar 3 sene sürmüştür. Çelebi'nin bu tarihten itibaren üç defa Baş-Defter
dar olduğu rivayet edilirse de, aşağıda 5 numaranın izahatında görülecek kayde 
göre dört defa Defterdarlık ettiği anlaşılmaktadır). 

iKtNCt BAYEZtD DEVRt: 

4) Feylesuf-Ziide Alııned-Çelebi - Milliyeti: Türk; tayini: 1482= 
887; Nişancılığa nakli: 1485 = 890 (?'); Defterdarlık müddeti: Takr-i 
beıı S sene. 

(AU-Çelebi bunun dört sene Defterdarlıktan sonra aziedilmiş olduğundan bah
sederse de doğru olmadığı anlaşılmaktadır; Nişancı tarihinde azli 1486 891 
senesiıııe müsadif gösterilir : Halbuki o tarihte aşağıki fıkrada göreceğimiz tsa
Fakilı aziedilmiş olduğu için, Feylesuf-zade'nin 1485 = 890 da aziedilmiş olmak 
ihtimali daha kuvvetlidir : Aşağıki fıkrayla uNişancılar>> cedvelinde 9 nurnaraya 
da bakınız) . 
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5) İsa-Fakih - Milliyeti: Türk ( ?) ; tayini: 1485=890 ( ?) ; azli : 
1486 = 891; Defterdarlık müddeti: Takriben 1 sene. 

(Bu tsa-Fakih'in Defterdarlığı, ·«Kanun-name-i Al-i Osman»ı tahşiye ve neşrcden 
Mehmet Arif Bey merhumun eski bir mecmuada bulup Kanun-name'ye yazdıği mü
kaddimede bahsettiği şu tarih kıt'asıyla sabittir : 

Rum mülkün yine kılınağa harab 
Leys çün geldi ve !sa gitdi 
Ehl-i diller didiler tarihin 
Lıeys !sayı aceb nefyitdi 

«Ebced hesabiyle 891 senesini gösteren bu manzuın tarihten anlaşıldığ·ına 

. !sa-Fakih yukarda 3 nurnarada gördüğümüz ve aşağıda 6, numarada göreceğimiz 

Leys-Çelebi'nin ikinci defılki Defterdarlığ·ında selefidir). 

6) Nftriddin Hamze .ibni Ali Efendi/Leys-Çelebi - Milliyeti: Türk; 
tayini: 1486-891; · azU: 1492 - 1493 = 898 (?) ; Defterdarlık müddeti: 
Takriben 6 sene ( ?) ; «İkinci defa». 

(Leys-Çelebi'nin 891 de !sa-Faklh'i istihlaf ettiği yukanki fıkrada gördiiğ·ümüz 

tarih kıt'asıyla sabittir : Bu vaziyete göre {{Sicili-i Osmani»nin 891 de Cend;::re
ci-zade/Çandarlı Muhyiddin-Çelebi'yi Defterdar olmuş göstermesi yanlış demektir: 
Her halde Muhyiddin-Çeleb~ Leys'in bu ikinci Defterdarlığından sonra tayin edil
miş olmak lazımgelir; tabii bütün bu tarihler ihtiyatla karşılanmalıdır). 

7) Cendereci-zade/Çandarb Şemsüddin yahut Muhyiddin Ahmed/ 
Mehmet/Mustafa-Çelebi - Milliyeti: Türk'; tayini: 1492 - ·1493 = 
898 (?); ölümü: 1491 - 1495 = 900; Defterdarlık mUddeti: Takriben 
2 sene (?) .. 

(Bu «:Cendereci-zade»nin <cÇandarlı» sülalesine mensup olduğu ve hatta kendisinin 
de bununla iftihar ettiği rivayet edilir. - Sehi tezkiresine göre «bi-nazir bir mu
hasibıı olan bu Defterdarın ismi «Mehmet>>• şiirde mahlası «Şemsi» dir; fakat Geli
bolulu-Ali cıMuhyiddin Ahmed-Çelebi» nin ismini cı Cendereci-zade Musta.fa-Çelebh> 
şeklinde. gösterir! «Sicil» sahibi Süreyya Bey bu Muhyiddin-Çelebi'nin ölümünü 
898 tarihine müsadif gösterirse de, kendi kendini nakzetmek suretiyle halefinin 

. tayinini hem 898 de, hem 900 ct'e gösterdiği için yanılmış olması fazııngelir : All'de 
ölüm tarihi 900 d'(ir. Nişancı tarihinde de Defterdarlık müddeti 891 i::::: 1486 dan 
900 :::::: 1494 - 1495 tarihine kadar takriben 9 sene sürdükten sonra o tari!hte öl
ıneyip, aziedilmiş gösterilmektedir). 

8) Niii·iddin Hallize ibni Ali Efendi/Leys-Çelebi - Milliyeti : Türl{; 

tayini: 1494 - 1495 = 900; azli: 1499 - 1500 = 905; Defterdarlık 

müddeti : Takriben 5 sene ( ?) ; «Üçüncü defa». 

(Leys-Çelebi'nin bu üçüncü Defterdarlığı «SioiU-i Osmanh nin Defterdarlar ced~ 

velinde 898 - 9()5 tarihlerine müsadif gösterildiği halde, ayni menbam «Nürüddin 
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Hamze ıı maddesinde daha doğ"ru ve Ni şan cı tarihine de uygun olarak 900 - 905 
senelerinde gösterilir: Yukarık i fıkra ya da bakınız). 

9) Ahmed-Çelebi - Milliyeti : ( ?) ; tayirJ : 1499 - 1500 = 905; 
azli: 1501 - 1502 = 907; Defterdarlık müddeti: Takriben 2 sene (?); 
«Birinci defa». 

f 

{Bu Ahmed-Çelebi Fatih'in meşhur veziri . Zağanos Mehmet Paş'a'nın oğludur : 
Zağanos Paşa için 1453 i== 857 vukuatı içinde «6 Nisan» fıkralarının üçüncüsüne 
ve Ahmed-Çelebi'nin ikinci Defterdarlığı için de . ((Baş-Defterdarlar» cedvelinde 
22 nurnaraya bakınız) . 

10) Hüseyn-Çelebi - Milliyeti : T.ürk; tayini: 1501 - 1502=907; 
az li: 1502 - 1503 ===< 908; Defterdarlık müd d eti: Takriben 1 sene ( ?'). 

(Şeyh-ül-tslaın Molla YeganjYegen'in oğludur: Babası için «Şeyh-ül-islamlar» 

cedvelinde 2 nurnaraya bakınız. «Kühn-ül-Ahbar»da Hüseyn-Çelebi'nin Defter
darlığı pek az sürmüş gösterildiğine göre belki de tayin edildiği sene azledil
m.iştir). 

ll) Taci Bey Milliyeti: Türk; tayini ve azli: 1502 - 1503 

908 (?); Defterdarlık müddeti : Belki bir kaç ay (?). 

(«Nişancılar 1ı cedvelinde ll numarayla gösterilen «Mahrüsa-i Istanbul Fethna
mesh> müellifi Nişancı Taci-zade Ca'fer-Çelebi'nin babası olan bu Taci Bey'in 
Defterdarlık tarihi çok karanlıktır : Bazı menbalarda tkinci Bayezid'in şehza

deliğindeki Amasya valiliği zamanında lalalığında bulunduktan sonra cülusunda 
Defterdar olduğundan bahsedildiğine göre me'muriyetinin bu tarihten çok ev
vel olması lazımgelir. «Sicill-i Osınani» de Taci Bey'in Defterdarlığ-ı 905 - 908 se
neler-ine müsadif gösterilirse de, gene ayni ınenbada 907 - 908 tarihlerinde yuka
Tıkı fılcrada gördüğümüz Hüseyn-Çelebi'nin Defterdar olduğundan bahsedildiği

ne gör-e, her halde bir zühul olması lazımgelir. Taci Bey'in ;Defterdarlığı bu tari
he tesadüf ettiği takdirde, ayni bir sene içinde ancak bir kaç ay sürmüş deınek
tir. Jı.'mverrih Ali bu Taci Bey'i Defterdarlar silsilesine hiç almamıştır; tabii bütün 
bunlL~.r iht1yatıa karşılanmalıdır. - Taci Bey'in ismine ccTac Beğ» şeklinde de te
sadüf edilir). 

12) Nfiriiddiu Hamze i b ni Ali Efendi/Leys-Çelebi -- Milliyeti Türk; 
tayini:. 1502 - 1503 = 908 (?) ; azli: 1504 - 1505 910; Defterdar-
lık m.1iddeti: Takriben 2 sene; «Dördüncü ve sonuncu ·defa». 

tLeys-Çelebi'nin bundan evvelki Defterdarlıkları için yukarda 3, 6 ve 8 nunıa

ralara. bakınız. Bu son nıe'~uriyetinden azli üzerine Bursa'da müderris olan 
Leys-Çelebi'nin gene o sene içinde ölmüş olduğu rivayet edilmekle beraber, Ho
ca-Sa'düddin'le Bursalı-Belig'e göre ölüm tarihi 913 := 1507 - 1508 dir). 
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13) Cezeri-zide Koca-Kasım Safi-Çelebi - Milliyeti: Arab; tayini: 

1504 - 1505 · 910, azli (?); Defterdarlık müd d eti: (?) ; «Birinci defa». 

(Kasım-Çelebi, Fenari-zade Ali Efendi'nin damadı olan Nişancı Mehmet-Çelebi'
nin oğlu olduğu için, baba tarafından Ara b olmakla beraber anası Türktür. -
Sonradan babası gibi bu da Nişancı olmuştur : ıtNişancılar» cedvelinde 6 nurna
raya bakınız. Daha sonra vezir olduğu için «Cezeri-Kasım Paşaıı şöhretiyle de 
ainlır.; «Safi» şiir mahlasıdır. - Azil tarihi belli değildir. - İkinci Defterdarlığı 
için aşağıda 21 nurnaraya bakınız). 

14) Hüsamüddin-Çelebi - Milliyeti: Türk (?); tayini: (?); azli: 

1511 = 917; Defterdarlık müddeti: ( ?). 

(«Sicill-i Osman!» de yukarıki fıkrada gördüğümüz Kasım-Çelebi'nin yerine aşa

ğıki fıkrada göreceğimiz Piri-Mehmet-Çelebi -tayin edilmiş gibi gösterili:rse de 
doğru olmaması lazımgelir: Çünkü Piri-Çelebi'nin «Evahir-i Bayezid-i Veli» de 
Defterdar olup Yavuz devrinde Defterdarlıktan üçüncü vezirliğe tayin edilmiş 

olduğu hemen bütün menbaların ittifakıyle sabittir : Aşağıki fıkraya da bakı• 

nız. - Hüsamüddin-Çelebi 1511 = 917 tarihinde Defterdarlıktan vezarete geçtiği 

için «Hüsamüddin Paşan diye amlmıya başlamıştır). 

tKiNÇ1 BAYEZİD ve BiRiNCi SELiM DEViRLERi : 

15) Piri-Mehmet-Çelebi - Milliyeti: Türk; tayini: 1511 = 917; 
üçüncü vezirliğe terfii: 1514 = 920 senesi 15 Teşrinievvel = 25 Şa'ban 
Pazar günü; Defterdarlık müd d eti: Takriben 3 sene. 

(Mısır fethinden sonra Vezaret·i-uzma makamma tayin edilerek Yavuz'un son 
ve Kanuni'nin ilk Vezir-i-a'zamı olup 5 sene, 5 ay, 4 gün süren sadareti esna
sında Türk ordularına Orta-Avrupa kapılarını açmak ve Türk donanmasına qa 
Akdeniz hakimiyyetinin esasını kurmak gibi unutulmaz .hizmetlerde bulunan 
bu çok büyük v·e mümtaz devlet-adamı için <<Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 33 nu
maraya bakınız. Haydar-Çelebi Ruznaınesinde 1514 = 920 senesi ll Receb ı== 1 
Eylül Cuma günü vukuatından bahsedilirken: 
«Çaşnigir-başı Hüsam Beğ ki Rumeli Defterdarı idi, Rumeli Kethudası oldu ve . 
yerine Nu'man Beğ RumeU Defterdarı olduıı. 

denilmek suretiyle Piri-Mehmet-Çelebi'nin vezaretinden evvel Hüsaın Bey'le 
Nu'man Bey isimlerinde iki Baş-Defterdar daha geçmiş gibi gösterilmekteyse de, 
bunun Tımar-Defterdarlığından galat olması lazımgelir: Çünkü o tarihten tam 
btr buçuk ay sonra . piri-Mehmet-Çelebi Baş-Defterdarlıktan üçüncü vezir ol
muştur ve vezaretinden evvel Defterdarlıktan ayrılmış olduğu da malum de
ğildir; eğer Ruznamedeki rivayet doğru ise bir buçuk ay içinde üç Baş-Defter

dar değişmiş olması lazımgelir! - Nişancı tarihinde Piri-Çelebj Anadolu Defter
darlığından vezir olmuş gibi gösterilirse de rivayet zayıftır). 

16) Şemsi Bey/Şems.üddin Paşa- Milliyeti: (?):tayini: 1514=920 

senesi 15 Teşrinievvel ::= 25 Şa'ban Pazar günü; azli: 1516=922 senesi 
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ll Teşrinisani 15 ŞevviU Salı günü; Defterdarlık mUddeti: 1 sene, 11 
ay, 27 gün. 

( Çaldıran seferi Menzilnamelerinden birinde Piri-Mehmet Paşa'nın yerine Anadolu 
Defterdarlığından Rumeli Defterdan ;== Baş-Defterdan olmuş gösterilen bu Şemsi 
Bey'in şahsiyeti hakkında fazla maJümata tesadüf edilememiştir) . 

i ; 

17) İskender-Çelebi - Milliyeti: ,( ?) ; tayini: 1516 922 senesi ll 
Teşrinisani==15 Şevval Salı günü; azli: 1517=923 (?); Defterdarlık 

müddeti: Takriben 1 sene. 

(Bu birinci yahut eski İskender-Çelebi'yi Kanuni devrinin meşhur Baş-Defterdarı 

ikinci İskender ile karıştırmamalıdır: ikincisi için aşağıda 21 n umaraya balnı:ız. 

Yavuz devrindeki eski yahut birinci İskender-Çelebi <<Sicill-i Osman!» de İran sefe
rindeki Yeniçeri ısyanının müsebbipleri içinde idam edilmiş gösterilirse de doğru 
değildir : Bu mesele için 1515==921 vukuatının «18 Ağustos:-> fıkrasına bakınız). 

18) Çömlekçi-zade Kemalüddin-Çelebi - Milliyeti: Türk; tayini: 
1517 923 { ?) ; azli: 1518'==924 senesi 8 Temmuz==29 Cumida-1-ahire 
Perşenbe günü; Defterdar~ık müddeti: Takriben 1 sene. 

(Süreyya Bey'in «Sicill-,i Osmanlıı sinde Çömlekçi-zade 1516 ::--= 922 tarihinde yalnız 

ıı Bilad-ı Ara b», yani Hale b Defterdarı olmuş gibi gösterilirse de «Feridun Bey 
Münşeatı»ndaki Menzilnamelerden birinde ertesi sene Baş-Defterdarlıktan azıedilmiş 
ve yerine Nişancı Hoca-zade Mehmet-Çelebi Defterdar olmuş gösterilmektedir : Bu 
Mehmet-Çelebi için aşağıki fıkraya bakınız). 

19) Hoca~zade Mehmet-Çelebi/Paşa Milliyeti: Türk; tayini: 
,1518 = 924 senesi 8 Temmuz == 29 Cu:mi.da-1-ahire Perşen be g.ünü; 
ölümü : 1519 == 925 senesi; Defterdarlık müddeti: Takriben 1 sene. 

(1514 = 920 tarihinde müderrislikten Nişancı olan Hoca-zade Mehmet-Çelebi Mısır 
seferi Merizilnamelerinden birine göre 15171==923 tarihinde Nişancılıktan veztr ol
duğuna nazaran, yukarıki fıkrada 'gördüğümüz Çömlekçi-zade'nin azli üzerine veza
retten Defterdarlığa geçmiş olması lazımgelir: «Nişancılar» cedvelinde 14 numarayla 
yukarıki fıkra ya da bakınız). 

20) Abdülkerim-zade Abdülvehhab Hayali-Çelebi - MiHiyeti: (?); 
tayini: 1519=925 (?); azli (?);Defterdarlık nıüddeti: (?). 

( Abdülvehhab Hayali-Çelebi t}j:inci Bayezid devri Şeyh-ül-tslamlarından Molla .Ab
dülkerim'in oğ·Iudur: «Şeyh-ül-İslamlar>> cedvelinde 6 n umaraya bakınız. _ Abdülveh
hab Efendi Defterdarlıktan sonra !zmir Kadılığına tayin edilmiş ve orada ölmüştür. 
Tayin ve azil tarihleri şüphelidir; Sehi tezkiresi Amasya ısyanında aziedilmiş gös
termekte ve « Şakaayık ıı tercemesinde de : 
,{Dokuz yüz yirmi bir senesinde mahmiye-i Amasya'da Yeniçeri tiUfesi gavga eyle·· 
dikde ma'züh> 
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olduğundan · bahseailmekteyse de. o vak'a Abdülvehhab-Çelebi'nin Baş-Defterdar

lığından evvel ve yukarda 16 numarayla gördüğümüz Şemsi Bey'in Defterdarlığına 
müsadif olduğu için, bu ri vayetin yanlış olmak ihtimali vardır: Amasya vak'ası için 

·:1515 = 921 vukuatının «22 Şubat» f1krasına bakınız). 

21) Cezeri-zade Koca-Kasım Safi-Çelebi/Paşa - Milltyeti: Arab; 
tayini: ( ? ) ; azli: ( ? ) ; Defterdarlık müddeti: ( ? ) ; «İkinci defa». 

(ikinci Bayezid devrindeki ilk Defterdarlığı için uBaş-Defterdarlar» cedvelinde 13 ve 
Nişancılığı İçin de gene «Nişancılar» ecdvelinde 6 nurnaraya bakınız. - «Sicill-i Os
man'iıı gerek yukarıki fıluada gördüğümüz Abdülvehhab-Çelebi'nin, gerek bu Koca~ 
Kasım Pa.şa'nın Defterdarlıklarını 1515 \= 921 tarihine müsadif gösterirse. de yanlış · 

olmalıdır) . 

.. BİRİNCİ SEL1M ve BiRiNCi SüLEYMAN DEViRLERi: 

22) Ahmed-Çelebi·- Milliyet'i: (?); tayini: (?); azli: 1521 - 927; 
]lefterdarlık müddeti: (?); «İkinci defa)>. 

(Fatih devrindeki Zağanos Mehmet Paşa'nın oğlu olan bu Ahmed-Çelebi'nin Yavuz 
devrinde tayin edilip Kanuni devrinde aziedildiği rivayet edilmekle beraber tayin 

·t:aribl belli 'değildir-: ikinCi Baye~id devrindeki ilk Defterdarlığı için «Baş-Defterdar
cedveiinde 9 n umaraya bakınız). 

·:mRiNct StJ'LEYMAN DEVRt: 
---------

23) Mehmet-Çelebi - Milliyeti: (?); tayini: 1521 = 927: azli: 
:1524 - 1525 = 931 ( ?) ; Defterdarlık nıüddeti: Takriben 4 sene. 

'fKa:rııunl'nin 1521=927 Belgrad seferi Ruznamesinde Defterdar görünen bu Meh
met-·Qelebi'nin şahsiyyeti haklun da fazla malumata tesadüf edilememiştir; azil tarihi 
için aşağıki fıkrada görülecek Ahdilsse1am-Çelebi'nin tayin tarihi esas tutulmuşsa da 
ibtiyat.la karşılanmalıdır). 

24) Abdüsselam-Çelebi Milliyeti: Ara b yahut Yahudi ( ?) ; ta-
-yini: 1524 - 1525 = 931; azli: · 1525 - 1526 932; Defterdarlık müd-
,·de:ti: Takriben 1 sene. 

'{Geiibolulu-All bu .. 1\bdüsselanı-Çelebi'nin Yahudi dönmesi olduğundan bahsehnek
·teyse de, ,{Sici11-i Osmanh sahibi Süreyy8o Bey «Seyyid Abdül-Allanı mahdumu Sey
y!d Abdüsselam-Çelebi» diye Arab seyyitlerinden göstermekte ve lviısır fethinden 
·sonra Istanbul'a getirilip 1\iiaJiye işlerinde kullanılchğ·ını söylernektedir. Bu zatin 
Siya.kat yazısında bir takrm tadilat yapmış olduğu rjvayet edilir. Kanuni de-ı:rind·~ 
IstanbuPda çıkan bir Yeniçeri isyanında bu Abdüsselam-Çelebi'nin konağı asilt:!r ta~ 

rafından yağma edilmiştir: 1525::::=931 vukuatınm ı(25 Marb fıkrasına hakımz. ~ Bu 
.13aş-De.fterdarın mezarı .Küçük-Çekmece'dedir). 
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25) İskender-Çelebi - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1525 1526 r=: 932; 
azli: 1534: = 941 senesi 24 Teş:rinievvel 16 Rebi'ül-ahir Cumartesi gü
nü; idamı: 1535·'= 941 senesi 13 Mart== 8 Ramazan Cumartesi giinü; 
Defterdarlık müddeti: Takriben 9 sene. 

(Kanuni devrinin azamet ve ihtişamını tantana ve debdebes1 ve efsanevi servetiyle 
temsil eden Osmanlı ricalinin en meşhurlarından olan bu iskender·Çelebi'yi yukarda 
Yavuz devri Defterdarları içinde ı 7 numarayla gördüğümüz eski İskender-Çelebi He 
karışbrma:nalıdır. - Bu ikinci İskender-Çelebi'nin Mısır valisi Hain-Ahmed Paşa ye
tiştirmelerinden olduğu rivayet edilir: Arnavut dönmesi «İnadıı yahut .rHain» Alı

ıneel lçin 1523 - 929 vukuatımn «15 Temmuz» ve 1524 !== 930 vukuatının da «Kanu
nusani ·- Rebi'ül-evvel» ve 1,Ağustos Şevvab fıkralarına bakınız. - tsl\.ender-Çe
lebi'nin asırlarca dillerde destan olan servet ve ihtişaınını Gelibolulu-Ali şöyle 

anlatır: 

ııGiderek Defterdar-ı mezbfırun rütbe-i aliyesi bir dereceye vardı [kiJ ol asırda 

Vezir-i-Sani olan Ayas paşa anun tumturakma göre bir mir~i-livaya döndü»! 
Hatta peçevi'ye göre İskender-Çelebi'nin tantanasına nisbetle Vezir-i-a'zamlar 
bile söıoıük kalmıstır : 

' 

«AZ muddetde bir azim-üş-şan Defterdar-ı ali-vekaar oldu ki bu Devlet-i Aliy
ye'de Defterdar ve Beğlerbeğlerde değül, Vüzeray-ı-tzam'da dahi [misli] yoğ·udu ıı 1 

İskender-Çelebi'nin altınlar ve sırmalar içinde altı bin sekiz yüz kölesi olduğun

dan balısedilir: Bunlardan· bir çok Osmanlı vezirleri yetişmiştir; hatta Sokullu
Mehmet Paşa'nın da işte bu İskender-Çelebi kölelerinden olduğu hakkında bir 
rivayet vardır. Gene Kanuni devrinde Vezir-i-a'zam olan Ahmed ~aşa da tsken
der-Çelebi kölelerindendir; bir gün bu Ahmed Paşa'nın eski efendisinden bahse
derken: 

- Haıa Divan'da yedi vezirüz, merhfımun kudret ve mükneti cümlemüzün kud..: 
retinden ziyade id~! 

demiş olduğu hakkında bile kuvvetli bir rivayet v,ardır. İskender-Çelebi ni
hayet drakayn» seferinde «Makbfıh yahut «Maktfıl» Vezir-i-a'zam' Frenk-1bra:.. 
him Paşa'nın tezviriyle idam edilmiştir : O zamana kadar adeta baba-oğul gibi 
iyi geçindiklerinden bahsedilen İbrahim Paşa ile İskender-Çelebi arasında çı

kan husümet için 1534_940 vukuatının {{ 14 Mayıs» ve 15341==941 vukuatımn (( 13 
Temmuzıı fıkralarına, İskender-Çelebi'nin Irakayn seferinde Baş-Defterdarlık

tan a;:;:;J:i. için 1534 - 94:1 vukuatının «24 Teşrinievvel» fıkrasına ve nihayet Bağ
dat çarşısında asılarak idamı için de 1535 ::::;:::; 941 vukuatının «13 Mari» fıkrasına 
bakınız. İskender-Çelebinin iftira ve tezvire kurban gittiğ·ini Kanuni'nin sonra
dan aniayıp çok müteessir olduğu ve hatta· Çelebi'nin i damından bir sene sonra 
MakbOO-:tbrahim'in Topkapu sarayında idam edilmesinin sebepleri içirnde bu ci

nayet:inln de mühim bir amU olduğu rivayet edilir: 1536=942 vukuatının «14/15 
Mart» fıkrasına bakınız. İskender-Çelebi Osmanlı Defterdarlarımn en mukte
dirierinden sayılır). 

2:6) Mustafa-Çelebi - MiUiyeti: ( ?) ; tayini: 1534 == 941 senesi 
Teşrimevvel ~ Rebi'ül-iUıir ayı; isti'fası: 1536 - 1537 = 943 (?); Def
terdaı,rbk mtiddeti: Takriben 2 sene. 

seferinde r,zH v:; idam edildiğ·ini yukanki fıkıada 

':ı:1in yerine tayin edilip o sefer esnasında orduya iltihak 
İ[dwn

etnüstir. 
' 
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Zamanının en mühim. MaJiye mütehassıslarından olan Mustafa-Çelebi'ye Kanu
ni'nin çok kıyınet verdiğini ve hatta «Damla>> illetine tutulup yürüyemiyeCBk 
hale g·eldiği için isti'fa eden bu kıymetli Defterdarı yerinde tutmak istiyeri Pa-· 
dişahın Arz günleri u teskere ,:::::: sedye ıı ile huzuruna girmesine bile müsaade et
tiğini Gelibolulu-Ali şöyle anlatır : 

ııTeskere ile arza girmesi rnünasib görülmüş; her hinde ki kendüsü isti'fa ider
miş, Padişah-ı mağfurün-leh : 

- Anun vücudu malız-ı yümn-ü-bereketdür! 
diyü mansıbda ibkaa idermifh>· 

Mustafa-Çelebi işte bundan dolayı hem Divan'a, hem huzura sedye ile girmeir 
suretiyle bir iki sene mevkiini muhafaza etmiştir : Hatta 1542=949 senesi Mayıs, 
= Safer ayında ölünceye kadar Defterdarlıkta kaldığı hakkında bile bir rivayet 
varsa da doğru değildir; aşağıki fıkraya da bakınız). 

27) Ramazan-zade Yeşilce-Mehmet-Çelebi - Milliyeti: Türk; ta
yini: 1536 - 1537 = 943 (?); Rumeli Kethudabğma nakli: 1537 = 944 
senesi 17 Eylül ı::::: Il Rebi'ül-ahir Pazartesi günü; Defterdarlık müd
deti: Takriben 1 sene. 

(Reis-ül-Küttablık, Nişancılık ve Baş-Defterdarlık gibi büyük .rnal-\:arnlarcla bu
lunmuş ve <<Nişancı» lakabiyle şöhret bulmuş olan Ramazan-zade Mehmet-Çelebi 
Merzifonludur: «Nişancı tarihi» ismiyle meşhur umumi tarihin müellif~dir; bu 
muhtasar tarihin en büyük ve en mühim kısmı Osmanlı devrine aittir; ~Ni

şancı-zade)> H1kabiyle meşhur «Mir'at-ül-Kainatn müellifi Ramazan-zade Kudsi"'· 
Mehmet Efendi bunun torunudur. Yeşilce-Mehmet-Çelebi'nin terceme-i-hal
lerinde umumiyetıe Baş-Defterdarlığından bahsedilmemekle beraber, Kanuni'nin 
{ıPulya seferi» Menzilnamesinde bizim burada esas ittihaz ettiğimiz gün 

1ıRumeU Defterdarlığından Rumeli Kethudalığına» nakledilip :yerine aşağıki fık

rada göreceğimiz Mahmud-Çelebi'nin tayin edilmiş olduğundan bahsedilmektedir. 
«Sicill-i Osmanb> de Mehmet-Çelebi'nin Baş-Defterdarlığı 1553:=:960 tarihine mü
sadif gösterilirse de yanlış olması veyahut Mehmet-Çelebi'nin o seı'le ikinci defa 
olarak bir kaç ay Defterdarlık etmiş olması lazımgelir). 

28) Nazlı-Mahmud-Çelebi - Milliyeti: (?); .tayini: 1587 944 se

nesi 17 Eylül-Il Rebi'ül-ahir Pazartesi günü; azll: 154:2=949 (?); Def-
\ 

terdarlık müddeti: Takriben 5 sene ( ?) ; «Birinci defa». 

( Mahmud-Çelebi'nin tayin tarihi yukarık i fıkrada gördüğümüz «Pul ya sefer i>> 

Menzilnamesiyle sabitse de azil tarihi şüphelidir; bununla aşağıki fıkrada 

göreceğimiz İbrahim-Çelebi arasında başka bir Defterdar daha geçmiş . olmak 
ihtimali de vardır : Bilhassa yukarda 26 nuınarada gördüğümüz Mustafa-Çelc
bi'nin ölünceye kadar Defterdarlık etmiş olduğu hakkında bir rivayet mevcud 
olduğuna göre, Mahınud~Çelebi'den sonra Mustafa-Çelebi'nin ikinci defa olarak 
Defterdarlık etmiş olması da muhtemeldir. Nazlı-Mahmud-Çelebi'nin ikinci 
defa Defterdarlığı için aşağıda 30 numaraya bakınız). 
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29) İbrabiın-Çelebi/Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1542 = 949 senesi 
Mayıs - Saf er ayı; azli: 1544 == 951; Defterdarlık müddeti: Takriben 
2 sene. 

(Sonradan Paşa olan bu İbrahim-Çelebi Maliye'den yetişmiş ve doğruluğuyla 

şöhret .bulmuştur). 

1 

30) Nazlı-Mahmud-Çelebi -· Milliyeti: (?); tayini: 1544 = 951; ölü
mu; 1546' 953; Defterdarlık müddeti: Takriben 2 sene; «İkinci defa». 

(Ayni zamanda hattat olan Mahmud-Çelebi meşhur Şeyh-Hamdulh1h'ın talebe
sindendir. - Mezarı Eyüp'dedir. - tık Defterdarlığı için yukarda 28 numaraya 
bakınız). 

31) Sinan-Çelebi/Paşa - MiJiiyeti: (?) ; tayini: 1546 = 953; azli : 
1548 - 955; Defterdarlık müddeti: Takriben 2 sene. 

( Azlinden biraz sonra öldüğü rivayet edilir). 

32) Çivi-zade Abdullah/ Abdi-Çelebi- Milliyeti: Türk; tayini: 1548= 
955; ölümü: 1553 == 960 senesi 23 Kanunusanİ . 7 Saf er Pazartesi günii; 
Defterdarlık müddeti: Takriben 5 sene. 

(Abdullah'==Abdi-Çelebi· «Şeyh-ül-tsHimlar» cedvelinde 12 numarayla gördüğümüz 

Menteşeli Çivi-zade Muhyiddin Mehmet Efendi'nin kardeşidir. Eşsiz bir MiUiyeci 
olduğundan bahsedilir: Ayni zamanda doğruluğuyla meşhurdur. «Münşeat-üs

Selatin» sahibi Feridun Bey tşte bu Çivi-zade Abdullah-Çelebi'nin yetiştirmesidir: 

t<Nişancılar» cedvelinde 28 n umaraya bakınız). 

33) Lfttfi Bey-Çelebi - Milliyeti: (?); tayini: 1553 = 960; azli: 
1555 - 1556 == 963; Defterdarlık müddeti: Takriben 3 sene. 

(Kanuni Sultan Süleyman'ın «Kehle-i-ikbab> Iakabiyle meşhur damadı Vezir-i-a'
zam Hırvat Rüstem Paşa'nın adamı olan bu devşirme Lütfi-Çelebi üç sene Baş

Defterdarlık ettikten ve Paşalık ünvanı da aldıktan sonra aziedilip sancak-bey
liğiyle taşraya gönderilmiştir). 

34) Hasan-Çelebi- Milliyeti: Türk(?); tayini: 1555- 1556=.963; 
azli; 1556- 1557 - 964; Defterdarlık müddeti: Takriben 1 sene. 

(Bu Hasan-Çelebi'nin Şehir-eminliğinden Defterdar olduğu rivayet edilir). 

35) Muytab-zade A:hmed-Çelebi-Milliyeti: (?);tayini: 1556-1557== 
964; azli: 1557==965; Defterdarlık müddeti: Takriben 1 sene. 

(Ahmed-Çelebi daha sonra muhtelif vilayetlerde beyleı·beyilik ettiği için Paşa 

ünvanını almıştır). 
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36) Eğri-Abdi-za.de Mehmet Bey-Çelebi - Milliyeti: T;ü:rk; tayini: 
1557-965 s·enesi Teşrinisani-Kannnuevvel==Safer ayı; isti'fası: 1561:=:::968 
senesi 10 Temmuz == 26 Şevval Perşenbe günü; Defterdarlık müddeti : 
Takriben 3 sene, 8 av. 

(Muhtelif Maliye hizrnetıerinde ve nihayet Şıkk+sani Defterdarlığında bulunan 
Eğri-AbdijEğri-Abdullah-zade Mehmet Bey ehliyet ve iktidarı kadar «kalem. 
gibi doğru)ı olm!ikla da maruftur. - Kendisini Vezir-i-a'zam Kehle-i-ikbal Rüs
tem Paş~ himaye ettiği için Nev'i-zade Atayl'nin «Şakaayık>> zeyline göre Eelı

le'nin ölünıü üzerine halefi Semiz-Ali Paşa ile gBçinemiyeceğini anladığı için is- · 
ti'fa etmiştir. Nişancılığı için «Nişancılar» cedvelinde 21 nuınaraya bakınız). 

37) Baba-Nakkaş-zade Derviş-Çelebi - Milliyeti: Acem ( '?); tayini: 
1561-968 s·enesi 10 Temmuz=26 Şevval Perşenbe günü; azli~ 1561- 1562 
- 969; Defterdarlık müd.deti: Takriben 1 sene; «Birinci defa». 

(ismi «Nakkaş-köyü»ne alem olan tranlı Şeyh Baba-Nakkaş'ın oğlu Dervi-ş-Çelebi 

((Sicili-i Osmani» de bundan evvel bir kere daha Baş-Defterdar olup 1558 ı= 965 
'Senesi Teşrinisani - Kanunuevvel == Zülhicce ayında aziedilmiş gibi gösterilirse 
de, diger menbalara uymıyan bu rivayette bir zühul olmak ·ıazımgelir: Zaten gene 
ayni menbadaki uDefterdarlarıı listesinde ve ayni tarihte Muytab-zade Ahmed
Çelebi Baş-Defterdar gösterilmiştir! Derviş-Çelebi'nin ildnci defa Defterdarlığı 

için aşağıda 40 nurnaraya bakınız). 

BiRiNCi SüLEYMAN ve iKiNCi SELiM DEViR.LERt: 

38) Murad-Çelebi- Milliyeti: Türk; tayini: 1561 - 1562 == 969; ölü
ınü: 1566- 1567 = 974; Defterdarlık müddeti: Takriben 5 sene. 

(Kanuni'nin son ve ikinci Selim'in ilk Baş-Defterdan olan Murac1-Çelc:)i'nin ta
yini «Sicili-i Osmani» de 973 = 1565 - 1566 tarihine müsadif gösterilirse de, yuka
rıki fıkrada bahsi geçen ve 1561 - 1562 == 969 da azledil€n Derviş-Çelebi ile bunun 
arasında başka bir kimse gösterilmemiş olduğu için her halde bir zühul olmak 
lazımgelir: Zaten diger . menbalarda da M urad-Çelebi'nin ölünceye kadar uzun 
zar.o.an Defterdarlık ettiğini gösteren bir ifade kullaı1ılmaktadır). 

1KiNCi SELiM DEVRi: 

39) Ebu-I-Fazi Mehmet-Çelebi- Milliyeti: Kürt ( ?) ; tayini: 1566-
1567 = 974; azli yahut isti'fası: 1569 - 1570 - 977; uefterdarlık müd
deti : Takriben 3 sene. 

( Ebu-1-Fazl Mehmet-Çelebi, Şeyh Hilsamüddin Aliyy-il-Bitlisi'nin torun u ve 
«Heşt-Bihişt» müeliifi !dris-i-Bitlisi'nin oğludur. Ahdi'nin «Gülşen-i Şuara» s mda 
«Acem-zade~ gösterilmesi her halde babasının Osrnanlılara iltihakınc':an evvellı: 

tabiiyyetiyle alakadar olmak lazımgelir. Babası gibi büyük bir aEm ve 
olan Ebu-1-Fazl Efendi'nin de ilmi ve edebi muhtelif eserleri vardıı: ve en rneş

huru da ((Heşt-Bihiştn zeylidir. Bundan başka babasınm ((Selim-n§.me»sinj 'ie 
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tamamlamıştır. - !ktidarı kadar seciyye kuvveti ve ahlaki meziyyetleriyle de 
m.arüf olan Ebu-1-Fazl-Çelebi padişahın bir iradesini kanuna mugayir bularak 
mükerreren reddettiği ve ayni azınanda bazı devlet adamlarından Hazıne hu
kukunu aradığı için azledilmiş veyahut isti'fa etmiştir; Atayi'nin «Şakaayık» 

zeylinde bu ınesele şöyle izah edilir : 

«01 mansıb-ı eelilde [Baş-DefterdarlıktaJ kemal-i istikaam~t ile ikaamet üzere 
hidmet eyleyüp muhalif.:.i hatır-hah-ı Sultani bir kelime-i hakka üzre ısrar ve 

/ ' 

ba'zı mukarriban-ı devlete taleb-i Beyt-üi-Mal ile ızrar eyledikde azı ile müca-
zat ve ba'dehu ta'yin-i vazife-i tekaaüd ile mükafat olunmuşudu». 

Bununla beraber, Bursalı-Tahir Bey'in «Osmanlı müelliflerh>nde Padişahın irade
sini <<bir kaç def'a redden sonra isti'fa eylemiş» olduğundan bahsedilir. 
Matbu nŞakaayıkıı zeylinde :mbul-1-Fazl Efendi'nin takriben 155&=960 tarihlerine 
kadar ((otuz üç sene>> Baş-Defterdarlık etmiş gösterilmesi doğru değildir; bu 
«Otuz üç sene»nin «ÜÇ sene»den galat olmak ihtimali ·de vardır. Ebu-1-Fazl-Çe
!ebi 982=1574 - 1575 tarihinde Hacc'a giderken Şam'da vef3;t etmiştir: Daha evvel 
Istanbul'da öldüğü hakkındaki rivayet yanlıştır}. 

40) Baba-Nakkaş-zade Derviş-Çelebi - Milliyeti: Acem ( ?) ; tayini: 
1569 - 1570 = 977; öı.iimü: 1573 - 1574 = 981; Defterdarlık müd d eti :: 
4 sene; «İkinci defa». 

(Derviş-Çelebi'nin ilk Defterdarlığı için yukarda 31 nurnaraya bakınız). 

1K1NC! SELİM ve üÇüNCü MURAD DEV1RLER!: 
---------·-------~--------

41) IAle-izar/Lalezar/IAI'Ii-zade Mehmet-Çelebi - Milliyeti: Dev
.şirme (?); tayini: 1573- 1574 = 981; azll: 1575 = 982; Defterdarlık 
müddeti : Takriben 1 sene. 

(Evve'la Budin, ondan sonra Arab-ve-Acem == Haleb Defterdarlıklarında bulun
duktan sonra Baş-Defterdarlığa yükselmiş olan Lale-izar Mehmet-Çelebi «Balı/ 

BaU-Çavuş» isminde bk Yeniçeri'nin oğludur ve babası gibi kendisi de Ocak'dan 
yetişmedir. - Ali-Çelebi bunun ismiyle Iakabını «Lale-zade Mustafa-Çelebi ıı şek

linde kaydetmişse de doğ-ru değildir : ismi ı1 Mehmeb olduğu gibi, muhtelif la
kab şekillerinin en doğrusu da uLale-izar» olduğu anlaşılmaktadır). 

üÇüNCü MURAD DEVRi : 

42) Kara-Üveys Çelebi/Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1575=982 
senesi Mart sonları = Zölhicce o.rtaları; Budin beylerbeyliğine nakli : 
1578 986 senesi Teşrinievvel sonları = Şa'ban evahiri; defterdarlık 
müddeti: Takriben 3 sene, 7 ay; «Birinci defa». 

( Aydıniı Kadı-Mehmed'in oğlu olan üveys-Çelebi MaJiye m.esleğ·inc geçr:1eden 
evvel babası gibi Kadılıklarda bulunmuş olduğu ıçın ((Hoca Paşa» Hikabiyle 
de anılır : Paşalık ünvanını bundan sonraki Budin valiiiğ-inde ,almıştır. __ 



254 KRONOLOJİ BAŞ-DEFTERDARLAR 

üçüncü Murad veliahdliği zamanında Mağnisa valisi iken Tire kadılığında bu
lunan üveys-Çelebi zeka ve dirayetiyle şehzadenin gözüne girip eyalet defter
darlığıyla maiyyetine intisab etmiş ve cülüsundan sonra Şıkk-ı-Salis ve Şıkk-ı

Sani defterdarlıklarını sür'atle kat'edip Lale-izar Mehmet-Çelebi'nin yerine Baş

Defterdar olmuştur : Umumiyetle La1e-izar'ın defterdarlığı 981=1573-1574 tari
hinden 989.=1581 tarihine kadar 8 sene fasılasız devam etmiş gibi gösterilirse de 
doğru değildir: Lale-izar Çelebi'nin bu müddet zarfında iki defa Baş-defterdar

lığı vardır. üyeys-Çelebi'nin burada esas ittihaz ettiğimiz tayin tarihi Peçevi 
ile Selanikl.'nin izahıarına göredir : Peçevi'ye göre Şıkk-ı-Salis defterdarlığında 

iken Sokullu'nun emriyle hesapları tedkik edilen üveys-Çelebi, Selanikl'nin 19 
ŞevvaJ 982 ;::::= ı Şubat 1575 Salı gününe müsadif gösterdiğ·i bu hesap teftişinden 

((Bir kaç g·ün sonra Şıkk-ı-Sani defterdarı 1ı v,e <<İki ay mürür itmedin» Lale-izar'
ın yerine Baş-defterdar olmuştur. Kara-üveys Paşa'nın Budin beylerbeyliği

ne tayini de Sokullu'nun o parlak mevkide bulunan amcazadesi Mustafa Paşa'nın 
idamı üzerinedir: Bu mesele için 1578=986 vukuatının «10 Teşrinievveh> fıkrasına 

ve doğruluğuyla marlif olan üveys Paşa'nın bundan sonraki ikinci ve üçüncü def
terdarlıkları için de aşağıda 44 ve 50 numaralara bakınız). 

43) Lale-izar/Lalezih/La'li-zade Mehmet Çelebi - Milliyeti: Dev
şirme oğlu (?); tayini: 1578=986 senesi Teşrinievvel sonları = Şa''ba:n 
evahiri; azli: 1581 = 989 senesi; defterdarlık müddeti: Takriben 3 se-
ne; «İkinci defa». 

(tık defterdarlığı için yukarda 41 nurnaraya ve yanlış olarak bir defaya münha
sır gösterilen me'muriyeti için de yukanki maddeye balnmz. - Aziinin ay ve gün 
tarihleri belli değildir; bu ikinci azlinden bir sene kadar sonra öldüğünden bahsedi
lir; iki defterdarlık müddeUnin mecmuu takriben 4 sene tutmaktadır). 

44) Kara-Uveys Paşa - MiUiyeti: Türli; tayini: 1581 989 se-
nesi; azli: 1582 = 990 senesi; defterdarlık müddeti: Takriben 1 sene; 
«İkinci defa>>. 

(1lk defterdarlığı ıçın yukarda 42 nurnaraya ve bundan sonraki . üçüncü defası 

için de aşağıda 50 nurnaraya bakınız). 

45) Okçu-zade Mehmet Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1582=990 
senesi; azli: 1582 = 990 senesi Temmuz-Ağustos=Receb ayı; defter-. 
darlık müddeti: Takriben 6 ay. · 

(Bir okçunun oğlu olduğu için «Okçu-zad% denilen Mehmet paşa Reis-ül-küt
tablıktan Baş-defterdar olmuş ve azlinden sonra muhtelif valiliklerde bulun-. 
muştur; aziinin sebebi, padişahın musahipliğinden tardedilan meşhur Cüce Na
suh Ağa'nın irtişa vasıtası olmakla itharn edilmesidir. ölümü 995::::=1587 Reb1'ül
evvel r.::: Şubat ayındadır. - Bu Okçu-zade Mehmet Paşa, meşhur münşi Okçu-zade 
Mehmet-Şah Efendi' mn babasıdır). 

46) Hacı-İbrahim Efendi/Paşa - Milllyeti: Türk; tayini: 1582= 
990 senesi Temmuz-Ağustos=Receb ayı; azll: 1583=991 senesi; def
tardarlık müddeti: Takriben 1 sene; «Birinci defa». 
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(Haleb defterdarlığından Baş-defterdar olan Hacı-tb,rahiın Efendi tlıniyyeden 

yetişmiş ve ilkönce Kadılıklarda bulunduktan sonra Maliyyeye intisab edip Tu
na ve Haleb defterdarlıkları gibi ınühiın mevkilerde bulunmuştur. Paşalığı da
ha sonradır. - tbrahim Efendi" dört defa Baş-defterdarlıkta, muhtelif valiliklerde 
ve nihayet Kubbe-vezirliğiyle Celalilere karşı Ser-askerlikte bulunmuştur : Is
tanbul'daki Devşirmeler idaresine karşı ısyan ederek Anadolu'da «Halim-Şah» 

ünvanlyle saltanatını ilan eden meşhur Kara-Yazıcı Abdülhalim'e karşı hareke
tiyle Kayseri mağliıbiyyeti için 1600=1008 vukuat:ının ıı25 Nisan» ve 1600=1009 
vukuatının «23 Eylül)) fıkralarına ve I:Iacı Paşa'nın bundan sonraki defterdarlık

lan için de aşağıda 52, 56 ve 61 numaralara bakınız). 

47) Mahmud Efendi/Çelebi - Milliyeti: Türk·(?); tayini: 1583-= 
·991 senesi; azli: 1585 = 993 senesi 22 Nisan= 21 Rebi'Ü:l-ahir Pazart-esi 
günü; defterdarlık müddeti: Takriben 2 sene; «Birinci defa». 

(Meslekten. yetişmiş kuvvetli bir maliyeci olan Mahmud-Çelebi Şıkk-ı-Sani def

terdarlığından Baş-defterdar olmuştur: İkinci me'ınuriyetine tesadüf eden ({Bey
lerbeyi Va.k'aSl>>nda da hiç bir taksiri olmadığı halde na-hak yere kellesinin. UÇU

rulması için aşağıda 54 nurnaraya bakınız). 

48) Rusrev Bey - Milliyeti: (?); tayini: 1585=993 senesi 22 Ni
san = 21 Rebi'iit-ahir Pazartesi günü; azli: 1585 = 993 senesi 11/12 
Ağustos == 14/15 Şa'ban Pazar/Pazartesi gecesi; defterdarlık müd
deti: 3 ay, 20 gün. 

( Selefi gibi meslekten yetişmiş bir mali:yeci olan Husrev Bey Anadolu defter
-darlığından Baş-defterdar olmuşsa da mevkiini pek az muhafaza edebiimiştir: 

Defterdarların bu kadar sık değişmesinde en mühim sebeb, büdce muvazenesinin 
artık bozulmuş ve devlet iradının masrafları karşılıyamıyacak hale gelmiş olma
sıdır. - Husrev Bey'in azlinderi bir müddet sonra öldüğünden bahsedHir). 

49) Bürhanüddin Efendi/Paşa - Milliyeti: Türk ( ?) ; tayini: 1585 
= 998 . senesi 11/12 Ağustos = 14/15 Şa'ban Pazar /Pazartesi gecesi; 
azli: 1586=994 senesi 31 l\lart=10 Rebi'ül-ahir Pazartesi günü; def
terdarlık müddeti: 7 ay, 20 gün; «Birinci d,efa». 

(Meslekten yetişmiş kuvvetli bir miUiyeci olan Bürhanüddin EfendiJÇelebi <<Şıl\:k-ı

Rabi!» ·denilen Tuna yahut Macaristan defterdarlığının ihdas ve teşkilinde baş

Jıca . atınil olmakla maruftur: Bu dördUncü defterdarlık için cedvelin başındaki 

izahat f.ıkrasına bakınız. - 100&=160@ tarihinde öldüğ-ünden bahsedilen ve Pasa 
' ünvAıwıı ikinci defterdarlığında almış olan Bürhanüddin Efendi'nin. iki defa Baş-

defterdarlığı vardır: «Sicill-i Osmani»de üç defa gösterilirse de doğru değildir. 

Bundan sonraki defterdarlığı için aşağıda 67 n umaraya bakınız). 

58) Kara.-Uveys Pa§aı/Hooa Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1586== 
'994 sen.esi 31 Mart= lO Bebi'ül-ahir Pazartesi günü; Mısır valiliğine 
nakli: 1587=995 senesi 7 Mart = 27 Rebi'ül-evvel Cumartesi günii; 
defterdarlık müddeti: ll ay, 7 gün; «'üçüncü defa». 

(Haleb beylerbeyliğinden üçüncü defa olarak Baş-defterdar olan üveys Paşa'nın 

'bundan evvelki defterdarlıkları için yukarda 42 ve 44 numaralara bakınız: üç 
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defterdarlık müddetinin mecmfıu takriben 5 sene, 6 ay tutmaktadır. - Bu se
ferki üçüncü ve sonuncu defterdarlığından Mısır beylerbeyliğine nakledilmiş olan 
Kara.üveys Paşa oranın varidatını tezyide muvaffak olduğu için veza:ret paye
siyle taltif edilmiştir. - Istanbul'daki «Hocapaşa» camiiyle semti bu muktedir 
vezirin adını tasır. ölümü 999 == 1591 senesi Receb == Nisan/Mayıs ayında ve , 
Mısırda'dır; o tarihten bir sene evvel olduğu hakkında da bir rivayet vardır. -
Aşagıki maddede göreceğimiz Ramazan Efendi işte bu Kara.-t)veys Pa,rşa'nın 

küçük kardeşi Vf? halefidir). 

51) R» .. mazan Efendi/Paşa - Milliy-eti: Türk; tayini: 1587 = 995 
senesi 7 Mart_:_27 Rebi'ül-evvel Cuma.rtesi gün.ü; azli: 1587 = 995 se
nesi 29 Teşrinievvel = 27 Zülka'de Perşenbe günü; defterdarlıl[ möd
deti: 7 ay, 23 gün; «Birinci defa». 

(Yukarıki maddede gördüğümüz Kara~ttveys paşa/Hoca Paşa'nın küçük karde
şi olan bu Ram.azan Efeneli Haleb defterdarhğ·ından Baş-defterdar olmuş, 

defterdarlığından sonra xnuhtelif valiliklerde bulunarak Paşa ünvanım \'0 

nihayet Karaman valisi iken 1003 ---: 1594 1595 tarihinde vefat 
·Ramazan Efendi'nin bundan sonraki defterdarlığı iç hı ·aşağıda 53 nurr:.araya ba
kınız). 

52) Hacı-İbrahim Efendi/Paşa - M.illiyeti: Türk; tayini: 1587::::: 
995 senesi 29 Teşrinievvel = 27 Zülka'de Perşeııbe günü; azli: 1588 ::::: 
996 senesi 1 Kanunusam = 1 Safer Cuma günü; defterdarbl{ :miidm 
deti: 2 ay, 3 g.ün; «İkinci defa». 

(İbrahim Efendi'nin. ilk defterdarlığı için yukarda 46 ve bundan sonrakHer için 
aşağıda 56 ve 61 numaralara bakınız. - Defterdarlar hakkında en fazla malu
mat veren Selaniki-Mustafa Efendi bu sıradaki tayi.nlerle azillerde içinden çı

kılmaz bir karışıklık gösterir : Mesela burada esas ittihaz ettiğimiz tayin tari
hinde 49 nurnarada gördüğümüz Bürhanüddin Efendi'yi Baş-defterdar olmuş 

gösterdiği halde, daha sonraki ifadelerinde bH-akis İbrahim Efendi'den bahset
mektedir! Her halde bu noktada bir isim hatasına düşmüş olması Iazımgelir; 

hatta tbrahim Efendi'yi buradaki tayin tarihinden daha evvel Baş-defterdarlık 

makamında gösteren bir ifadesi de vardır! Bütun bunlar doğru olduğu takdirde. 
Baş-defterdarların bu aralık çok sık değişmiş ve bilhassa Bürhanütldin ve İbra

him Efendilerin kısa müddetlerle birbirine halef, selef olmuş bulunmaları lazım

gelir : Fakat bu noktanın tesbiti kabil değildir; bu gibi noktalar ancak ·Hazine 
\"esikaları bulundukça tenvir edilebilecektir. - Hacı-İbrahim Efendi bu ikinci def
terdarlığından aziinde Yedi-kule zmdamna atılıp hesapları tedkik edilmişse de bir 
müddet sonra serbest bırakılmıştır). 

53) Rll.~mazan Efendi/Paşa - Mi:IIiyeti: Tiirk; ti\.yini: 1588 = 998 
senesi 1 Kanunusam = 1 Saf.,e:r Cuma günü; azli: 1588-=996 senesi Şu
bat sonları = Rebi'ül-evvel evahiri; defterdarlık müddeti: Takriben 
2 ay; «İkinci defa». 

(Ramazan Efendi'nin ilk defterdarlığı için yukarda 51 n umaraya bakınız. 

((Sicill-i Osman1ııde Ramazan Efendi yalnız bir defa Baş-defterdar olmuş gihi 
gösterilir se de doğru değildir. - Defterdarlığından sonra bir müddet tt çüncü. 
Mehmed'in Ialalığında bulunmuş olduğu için «Lala-Ramazan Efendi>) denildiğin-



BAŞDEFTERDARLAR O S l'vi A N L 1 TA Rİ H İ 25T 

den de bahsedilir. - Büyük kardeşi Kara-üveys Paşa'nın defterdarlıklan içir"" 
yukarda 42, 44 ve 50 numaralara bakınız. - Ramazan Efendi'nin iki defterdarlık,; 

müddetinin mecmüu takriben 10 ay kadar tutmaktadır). 

54) Mahmud Efendi/Çelebi - Milliyeti: Türk (?); tayiiıi! 1588:_· 
996 senesi Şubat sonlan = Rebi'ül-evvel evahiri; «Beylerbeyi vak'a
sı» nda asi askerler tarafından kellesinin uçur:;ılması: 1589=997 se:ne~
si 2 Nisan= 16 Cumada-I-fila Pazar günü; defterdarlık müddeti: Takri;.,.-
ben 1 sene, 1 ay; «İkinci defa». · 

(Mahmud Efendi'nin bundan evvelki ilk defterdarlığı :için :yukarda 4 7 n um araya, 

bakınız. - Mesleğinde ihtisası ve doğruluğuyla maruf olan bu zavallının 

tiyle neticelenen ((Beylerbeyi vak'ası» r1da askerin ısyanına sebeb olan akça tağ

sisi meselesinde hiç bir alaka ve taksiri· yoktur; sırf o sırada Osmanlı . ' 
başında bulunmak tali' sizliğinden dolayı kellesi gitmiştir: Bu mesele 
997 vukuatının «2 Nisan>> fıkrasına bakınız) . 

55) Şe:rif/Seyyid E:mir-Mtehmet Efendi/Paşa - MiUiyeti: Acem ( ?) ; 
tayini: 1589,= 997 senesi 2 Nisan=l6 Cumada-l-ula Pazar· günü; azn :; 
1593 = 1001 senesi 26 Kanunusihıi = 22 Rebi'ül-ahir Sa h güıüi; def,;.,. 
terdarlık müddeti: 3 sene, 9 ay, 24 gün; «Birbıcl defa>>. 

(İran'dan Türkiye'ye hicret edip Maliyeye intisab eden bu Mehmet 
«Sadat-ı Acem'den» olduğu rivayet edilirse de, hakikatte Arap mı, Acern 
Türk mü, ne olduğu belli değildir : «Seyyidıı liğine nazaran Arap, ISfahanhhğına,: 

nazaran Acem ve o zaman 1ran'a hakim olan Türk ve Türkmen unsuruna :rn . .s<n
subiyyet ihtimaline nazaran da Türk olabmr; muhakkak olan nokta, Sünn1-

liğidir; Türk olmak ihtimali de kuvvetlidir. - Muhtelif Maliye me'rtmriyetle-· 
rinde tecribe gördükten sonra Baş-defterdarfığa kadar yükselen Einir-1\iiehmet 
Efendi'nin tayilli gibi azli de askeri bir ihtilal üzerinedir : Yukarıki maddeyle 
1593 ı== 1001 vukuatımn n26 Kanunusani;ı;. fıkrasına bakınız .. - Mehmet Efendi 
Kubbe-vezirliğinde bulunmuş ve nihayet Rev-anjErivan bey!erbeyi iken 
iere karşı kahramanca mukavemetıyle şöhret bulmuştur; bilhassa şahın teslim. 
teklifine karşı «Fass-ı kal'adan her taş başına bizden bi-r baş: gitıneyince, ,re fl!!fW"qr 

baş-ı meUthide kellelerinden kuHeler peyda kılmayınca» teslim· olmayacağma 
sözleri Osmanlı-Türklü~üne ne kadar candan bağlı olduğunu gösterir : 1603 =:::: 

1012 vukuatmın (t15 Teşrinisani» ve 1604 1::::= 1013 vukuatının da <<8 Hazirarıı» 

ralaı>ma bakınız. - 6 ay, 23 gün süren kanramanca bit mukavemetten sonra 
Erivan kalesi sukut ettiği zaman Emir-Mehmet Paşa maiyyetiyle beraber esir 
olarak tran'a gö~ürülmüş ve Meşhed'de «İmam-Aliı R:ıza}ı türbesine müteveUi1 
olarak ölünceye kadar orada yaşamıştır: Şahın emriyle idam edildiği hakkındaki 

rivayet yanlıştır. - Emir yahut Şerif-Mehmet Paşa şecaati kadar doğruluğuyla 

da maruftur). 

56) Hacı-İbrahim Efendi/Paşa - Mil!iyetr: Ttirl{; tayhıi: 
1001 senesi 26 Kanunusa.ni = 22 Rebi'til-ahir Salı günü; azli: 
1002 senesi 19 Temmuz = 1 Zülka'de Sab günü; defterdarlık 
2 sene, 5 ay, 13 gün; <<tİçüncü defa». 

1593 

(Hacı-İbrahim Paşa'nın bundan evvelkı. defterdarlıkları yukarda 46 v;:; 5it 
numaralara ve bundan sonraki dördüncü defterdarlığı için de aşağ-ıda 61· nu:ma:nı
ya bakınız). 
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üÇüNCü MURAD ve üÇüNCü MEHMET DEViRLERI: 

57) Nuh Paşa - 1\tilliyeti: ( ?) ; tayini: 1594= 1002 senesi 19 Tem
muz = 1 Zülka'de Salı günü; azli: 1595=1003 senesi 4 Mart = 22 Cu
nıada-1-ahire Cumartesi günü; defterdarlık müddeti: 7 ay, 16 gün. 

(Maliyedep yetişip bazı valiliklerde bulunduktan sonra Baş-defterdar olan Nuh 
Paşa Trablusuşam valiliğine tayin edilmek -suretiyle aziedilmiş ve ondan sonra 
Karaman - Konya ve Anadolu beylerbeyliklerinden :Kubbe-vezirliğine kadar çık

mıştır). 

üÇüNCü MEHMET DEVR!: 

58) Baş-Hasan Efendi/Paşa - Mill~yeti: ( ?) ; tayini: 1595 1003 
senesi 4 M8~rt == 22 Cumada-l-abire Cumartesi günü; azli: 1595 -
1003 senesi 6 Ağustos = 30 Zülka'de Pazar günü; defterdarlık müd
deti: 5 ay, 3 gün. 

(Meslekten yetişip Şıkk-ı-Sani defterdarlığına kadar muhtelif Maliye hizmetle
rinde tecribe gördükten sonra Baş-defterdar olan Hasan Efendi Mısır valiliğinde 

vefat etmiştir. «Sicill-i psmani» de Başı-Hasan Efendi iki defa Baş-defterda~ 

olmuş gösterilirse de, birincisi veka1et olduğu için burada ayrıca gösterilme
miştir). 

59) Şerif/Seyyid Emir-Mehmet Efendi/Paşa Milliyeti: Acem 
( ?) ; tayini: 1595==1003 senesi 6 Ağustosı==30 Zillka'de Pazar günü; azli: 
1595 - 1004 senesi Teşrinisani ortaları == Rebi'ül-evvel evasıtı; defter
darlık nıüddeti: Tal\:riben 3 buçuk ay; «İkinci defa». 

(Em!r-Mehmet Paşa'nın ilk defterdarlığı için yukarda 55 nurnaraya bakınız. -
Bir müddet ma'zul kaldıktan sonra 1004 ı= 1596 senesi 4 Receb 4 Mart Pazar,. 
tesi. günü Mısır valiliğine tayin edilen bu kıymetli devlet-adamının iki defterdarlık 
müddetinin. mecrnuu takriben 4 sene, ı buçuk ay tutmaktadır. - «Sicill-i os,. 
mani» de Emir Paşa'nın bu seferki azlinden evvel 49 nurnarada gördüğümüz Bür
hanüddin Efendi Baş-defterdar olmuş gibi '. gösterilmekteyse de, Emtr-Mehmet 
Paşa bir aralık ordu ile sefere gitmiş olduğu için, bu kaydin bir vekaletten galat 

. olması lazımgelir). 

60) Mezbele-turpu Mahmud Efendi/Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 

1595 '== 1004 senesi Teşrinisani orta;ları = Rebi'ül-evvel evasıtı; adi: 

1596 == 1004 senesi Nisan ortaları == Şa,ban evasıtı; defterdarlık miid

deti: Takn"ben 5 ay. 

(Maliyeden yetişmiş olan bu tuhaf lakaplı Mahmud Efendi Anadolu defterdarlığına 
kadar muhtelif vazifelerde ilerledikten sonra, bir rivayete göre Beylerbeylik 
payesiyle Baş-defterdar olmuştur; hattatlığı da olduğundan bahsedilir). 
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61) Hacı-İbrahim Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1596 == 1004 se
nesi Nisan ortaları = Şa'ban ·evasıtı; azli: 1596 == 1005 senesi Eylül 
sonları. = Safer iptidala.rı; defterdarhk müddeti: Takriben 5 buçuk 
ay; «Dördüncü defa». 

(Karaman beyler beyliğinden ma'zul bulunduğ·u sırada dördüncü . defa olarak 
Baş-·defterdarlığa getirilen bu muktedir ma1iyecinin bundan evvelki defterdar
lıklan için yukarda 46, 52 ve 56 n umaralara bakınız: Dört defterdarlık nıüddeti

nin mecmüu takriben 4 sene, 1 ay tutmaktadır. - Bu son defterdarlığında kalp 
'Paraları devlet hazinesine kabul etmemek suretiyle o zaman çok ilerlemiş bir 
san'at haline gelen kalpazanlığa karşı mücadelesiyle şöhret bulan Hacı-İbrahim 
Paşa Baş-defterdarlıktan Haleb beylerbeyliğine nakledilmiş ve ondan sonra kal
pazanlık tekrar revaç bularak büsbütün ilerlemiştir: O sırada kalp ve mağşuş 

akça meselesi devletin en mühim gailelerindendir ve hatta askeri ısyanların çoğu 
işte bu yüzden çıkmıştır). 

62) Ali-Çavuş/Efendi- Milliyeti: Türk; tayini: 1596==1005 senesi 
Eytiil sonlan = S afer iptidaları; azli: 1597 - 1005 senesi Şubat

Mart ı= Receb ayı; defterdarlık müddeti: Takriben 5 buçuk ay; «Bi
rinci defa». 

(J\feslekten yetişip Nüzl-Eminliğine kadar çıkan Ali-Çavuş'un Eğri seferinde 
Hacı-İbrahim paşa'nın yerine Baş-defterdar Dlduğu Selanikİ tarihinin yazma 
lnsmmdald sarahatıe sabittir : Buradaki tarihler de ayni me.nbadaki izahata gö
redir. «Sicill-i Osman1ııdeki cedvelde Ali-Çavuş yGktur. ~ iki defa Baş-defterdar 

alduğu anlaşılan Ali-Çavuş'un ikinci defterdarlığı için aşağıda 64 nurnaraya ba-

63) Tophaıneli-Mahmud' Efendi/Paşa - Milliyeti : Türk; tayini : 

1597 = 1005 senesi Şubat-Mart Receb ayı; azü: 1597 ~ 1006 senesi 
Ağustos sonları ~ 1\fuha:rrem ortaları; defterdarlık müd d eti : Takriben 
6 ay; «Birinci defa». 

(üçüncü Murad'ın muallimlerinden İbrahim Efendi'nin oğlu olan bu Mahmud 
Efendi ilmiyyeden Maliyyeye geçip bazı ınühiın mevkilerde bulunduktan sonra 
Baş-defterdar olmuştur. Bundan sonraki defterdarlıkları için aşağıda 65, 68 ve 
71 nurnaraya bakımz). 

64) Ali-Çavuş/Efendi - 1\lilliyeti: Türk; tayini: 1597'==1006 senesi 

Ağustos sonJa,rı=Muharrem ortaları; azli: ·~597=1006 senesi Teşrini

sini başları :== Rebi'ül-evvel sonları; defterdadık müddeti: Takriben 
2 b~uk ay; «İkinci defa». 

(Alii-·Çavuş'un ilk defterdarlığı ıçın yukarda 62 nurnaraya bakınız. Ahlakının 

temizliğiyle doğruluğundan bahsedilen Ali-Çavuş bu sefer bir ulufe tevziine para 
yetiştiremediği için azledi!miştir. - iki defterdarlık müddetinin mecmüu takriben 
S ay tutmaktadır). 
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65) Tophaneli-Mahmud Efendi/Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 
1597 == 1006 senesi Teşrinisani başları = Rebi'ül~evvel sonları; a.zfi: 
1598 == 1007 senesi 3 Eylül = 1 S afer Perşenbe günü; defterdarlık 

mü.ddeti: Ta.krıöen 10 ay; «İkinci d·efa». 

(Topnaneli-Mahmud Efendi'ye Beylerbeylik payesiyle Paşa ünvanı işte bu ikinci 
defteıxlarlrğına tayininden takrib!m bir ay sonra 1006 - 1597 senesi 25 Rebi'ül
ahir :=:: 5 Kanunuevvel Cuma günü tevcih edilmiştir. - Az-linin sebebi, o zamanki 
büdee muvazenesizliği karşısında daha muktedir bir maliyeciye ihtiyaç hissedil
mesidir. Tophaneli'nin ilk defterdarlığı için, yukarda 63 numaraya ve bundan 
sonraldl er için de aşağıda 68 ve 71 numaralara bakınız). 

66) Tezkireel-zade Mahmud Paşa - MiUiyeti: Türl{ (?); tayini: 
1598=1007 senesi 3 Eylül= 1 Safer Perşenbe.gfuıü; azli: 1599=1007 
senesi 26 Majils == 1 Zi.illı:a.'de Çarşanba günü; defterdarlık miiddeti : 
8 ay, 23 gün. 

(Trablusuşam beylerbeyliğinden ma'zul bulunduğu sırada · Baş-defterdar olan 
Mahmud Paşa meslekten yetişmiş, zamanının en muktedir maliye mütehassısı 

olmakla şöhret bulmuş ve bilhassa asker ulüfelerini muntazaman te'min etmekte 
muvaffakıyet göstermiş olduğ·u halde aziedilmiştir : Yukanki maddeye de bakı~ 

nız. - Mahmud Paşa'nın çok gayretli ve ciddi bir devlet adamı olduğundan bah
sedilir). 

67) Bürhanüddin Paşa - Milliyeti: Türk ( ?) ; tayini: 1599=1007 
senesi 26 Mayıs - 1 Zülka'de Çarşanba günü; ölümü: 1600==1088 se
nesi Nisan sonları = Şevval ortaları; defterdarlık mü-ddeti: Taknnen 
ll ay; «İkinci defa» .. 

(Ruıneii beylerbeyliği payesiyle ve Paşa anvaniyle Defterdar olan Bürhanüddin
Paşa1mn bundan evvelki ilk Baş-defterdarlığı için yukarda 49 nurnaraya bakı

nız. - Orduyla sefe.re iştirak etmiş olan Bürhanüddin Paşa Belgrad'da. öıbınüş

tür- : Hiç Serveti çıkmamış olduğundan bahsedilen bu doğru adamın iki defter
darlık müddetinin mecmfiu 1 sene, 7 ay tutmaktadır). 

üÇüNCü MEHMET ve BtRtNCt AHMED DEV!RLERt: 

68) Tophaneli-Mahmud Efendi/Paşa - Milliyeti : Türk; tayini : 
1600 == 1008 senesi May~s başları == Şevval sonları; azli: 1603~1604 == 
1012 §{m esi; defterdarlık müd d eti: Takriben 3 buçuk §·ene; «V çüncü 
defa>>. 

( Tophaneli'nin bundan evvelki iki def:erdarlığı için yukarda 63 ve 65 ve 
sonraki dör-Clüncü defterdarlığı için de 2.şağıda 71 n umaralara balnnız). 

'\" 
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BİR!NCt AHMED DEVR!: 

69) Musa-Çelebi-zade Mehmet Paşa - M.illiyeti: Türk (?) ; tayini: 
1603-1604 == 1012 senesi; azli: 1604- 1013 senesi; defterdarlık ınüd

deti: Ta.kriben 1 sene: 

1 

(Meslekten yetişmiş olan Mehmet Paşa Şehir-eminliği ve Mevkufı.Hilik gibi mü-
him mevkilerde bulunduktan sonra Beylerbeyi payes{yıe Baş-defterdar olmuş ve 
azlinden bir müddet sonra vefat etmiştir: Mezarı Eyüp'dedir). 

70) Rafız-Mahmud Efendi - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1604 == 
1013 senesi Kanunuevvel ortaları - Receb sonları; azli: 1605 == 1013 
senesi 11 Kanunusanİ == 20 Şa'ban Salı günü; defterdarlık ı11üddeti : 
Takriben 1 ay. 

(1\tialiye işlerindeki ceh!Uetinden dolayı uFenn-i istifadan bi-haber Hafız-Mal1-

mud Efendi» diye tarif edilen bu zavallı Baş-defterdar ıcMevacib tekmiUnde 
acz-ü-taJ{sıratı babında teraküm iden esbab» dan dolayı çarçabuk azledilmiştir. ~ 

ı< Defterdarlukda vukuufu olmayan2, bu Hafız Efendi'yi 68 nuınarada gör
dUğ·ümüz 11:ahrnud Paşa'nın yerine geçmiş gösterir). 

71) Tophaneli-Mahmud Efendi/Paşa 
1605 == 1013 senesi 11 Kanunusam == 20 
1606 1015 senesi Haziran - Safer ayı; 
riben 1 sene, 5 ay; «Dördüncü defa>>. 

Milliyeti: 
Şa'ban Salı 

defterdarlık 

Türk; tayini : 
günü; ölümü : 
müddeti: Tak-

(Tophaneli-Mahmud Paşa'nın bundan ev-velki defterdarlıkları ıçın . yukarda 63, 
65 ve 68 n umaralara bakınız: Dört defterdarlık müddetinin mecmüu talrrlben 6 
sene, 3 ay tutmaktadır. Bu Mahmud Paşa «SiciB-i Osmani )) de yalnız iki defa 
Baş-defterdarlık etmiş gibi gösterilirse de doğru değildir). 

72) Etmekci/Eh:mekçi-zade Ahmed Paşa - Milliyeti: 
tayini: 1606 == 1015 senesi Haziran ·:::: Safer ayı; adi: '1613 
nesi Kanunuevvel ortaları == Şevval sonları; defterdarlık 

Tak.riben 7 sene, 6 ay. 

Arnavut; 
== 1022 se

müddeti: 

(Meslekten yetişmiş ve bilhassa sefer/ordu defterdarlıklarmda bulunmuş olan 
Ekmekçi-zade Ahmed Paşa Edirne'de doğmuştur; babasının adı Mehmet'dir; ve
zaret payesiyle Defterdar olduğ·undar: bahsedilir. - Natma, en meşhur Osmanlı 

defterdarlarından olan Ekmekçi-zade'yi Vezir-i-a'zarn Darnad İbrahim Paşa'nın 

serdarlığında Baş-defterdar olduktan sonra 18 sene vezaret payesiyle mevkıini 

muhafaza etmiş gösterirse de yanılmış olduğu anlaşılmaktadır: Çünkü İbrahim 

Paşa'nm Serdar-ı-Ekremliğ'i üçüncü sactaretine tesadüf. eden 1599 ;::::::::::. 1007 senesi 
6 I\.Anunusani::::8 Curnada-1-ahire. Çarşanba gününe müsadiftir; gene Naima Ek
mekçi-zade'nin aziini de 1022 == ·1613 senesi Şevval ;:::: Teşrinisani ayına müsadif 
gösterir : bu iki tarih arasmda büyük vak'anüvisin deö.iği gibi 18 sene değil, Mi
ladi takvime göre 14 ve Hicri takvime göTe de 15 sene vardır. Bu 14 senelik 
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müddetin burada esas ittihaz ettiğimiz tayin tarihinden evvel geçen ilk 7 senesi 
içinde Ekmekçi-zade seferlerde hsp. ordu defterdarlığında bulunmuş ve işte 

bundan d·olayı Naima hepsini bir sayınıştır : Halbuki ayni müddet zarfında Is
tanbul'da muhtelif Has-defterdarlar teselsül etmis ve ~ene Naima muhtelif ve-, > ~ 

sllelerle onlardan da bahsetmiştir. -- Ekmekçi-zade'nin bu . Baş-defterdarlık müd-
detine tesadüf eden 1017 - 1608 tarihinde Kuyucu-Murad Paşa ordusuna para 
götürmek üzere Rumeli Beylerbeyliğine tayin edilmiş olduğundan bahsedilirse 
de, Defterdarlık uhdesinde olduğu halde o vazifeyle gönderilmiş olduğu anlaşıl

rnaktadır . .!__ Dikkat edilecek noktalardan biri de, bazan asıl Baş-defterdarm 

orduyla beraber sefere iştirakinden dolayı Istanbul'da yerine bir vekil tayin 
edilmesidir: Vak'anüvisler umumiyet1e bu .vekillere de «Baş-defterdar» dedik
leri için ço1ı:: defa asille vekili ayırd etmek müşkilleşmektedir; bu cedvelde veka
leten tayin edildikleri malüro olanlar müstesna olmak üzere hep Istanbul'da ve 
Osmanlı maliyesinin başında bulunanlar esas ittihaz edilmiş ve ordu-defterdar
ları sıraya alınmamıştır. Ekmekçi-zade Ahmed Paşa Baş-defterdarh~;m.da:ı 

sonra bazı valiliklerle Kubbe-vezirliğinde ve nihayet Sadar.et~Kaymakan,.,Jıgında 

bulunmuş, Beşinci ciltte <<Vezir-i-a'zamlar» cedvelinin 69 numarasında bahHi 
öküz-Mehmet Paşa 1616==1025 tarihinde aziedildiği zaman Sadaret mührünü çok 
ummuşsa da elde edemedikten başka Kaymakamlık da elinden gittiği için 
ründen hastalanıp 1027:=1618 tarihinde vefat etmiştir; mezarı Şehzadebaşmdadır). 

73) Lonka-zade Mustafa Efendi - Milliyeti (?); ta.yini: 1613 t:::: 

1022 senesi Kanunuevvel ortaları.-...: Şevval sonları; azli: 1614 - ll023 

senesi Teşrinisani sonları Şevval evahiri; defterdarlık nıüddeti : 

Takriben ll ay, «Birinci defa». 

(Maliyeden yetiŞip Mevkufatilik, Ha::.·ac-~uhasebeciliği ve Anadolu-defterdarlığı 

gibi mühim vaztfelerde bulunduktan sonra Baş-defterdar olan Lonlm-zade'nin 
iki defa defterdarlığı vardır: Bundan sonraki için aşağıda 75 n umaraya bakı

nız. -- «Sicill-i Osmani» de Ekmekçi-zade Ahmed Paşa ile bu Lonka-zade Mmıtafa 
Efendi arasında istikamet Efendi Baş-defterdar 'Olmuş gibi gösterilirse de, bu 
tstikamet Efendi 1615 - 1024 senesi 2 Mayıs l== 23 Rebl'üı-ahir Cuma günü Vezir-i
a'zam ve Serdar-ı-Eluem öküz-Mehmet Paşa tran seferine çıkarken Ordu-def
terdarlığına tayin edilmiştir : Ekmekçi-zade'nin yerine Lonka-zade'nin geçtiğ·i 

Naima'daki sarahatle sabittir. Katil::ı-ÇeLebi de «Fezlekeıı sinde Ekmekçi-zade 
Ahıned Paşa'ya halef olarak aşağıki maddede göreceğinr:iz Baki Paşa'dan bah
setmekteyse de, bunun bir zühiıl eseri olmak ihtima1i vardır). 

74:) Abdülbaki/Baki Efendi/Paşa - Milliyeti ( ?) ; tayini: 1614== 
1023 senesi Teşrinisani sonları == Şevvii · evahiri; azli: 1615.==i024 se
nesi 22 1\layıs == 23 Rebi'i_il ... ahir Cuma günü; defterdarlık müddeti : 
Takriben 5 ay; «Birinci defa>}. 

(Yeniçeri-ocağından yetişmiş olan Baki Paşa Edirneli olmalda beraber miUiyeti 
belli değildir. Şıkk-ı-Sani defterdarlığından Baş-defterdarlığ·a terfi etmişse de 
beş ay sonra aziedilip Bosna valiliğine gönderildikten sonra tekrar Baş-defter

dar olmuştur: Yukanki maddeye de bakınız. - Muktedir bir maliyeci olan Baki 
paşa'nın üç defa defterdarlığı vardır: Bundan sonrakiler için aşağıda 80 · ve 82 
numaralara bakınız). 
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75) Lonka-zade Mustafa Efendi - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1615 >= 

1024 senesi 22 l\layıs = 23 Rebi'ü:l-ahir Cuma günü; azli: 1617 - 1026 
senesi ortaları; defterdarlık müddeti: Takriben 2 sene; «İkinci defa». 

(Lonka-:?;ade'nin ilk defterdarlığı için yukarda 73 nurnaraya bakınız. - Bu seferki 
aziinin ay ve gün tarihleri belli olmadığı için defterdarlık müddetinin tamamiyle 
tesbiti kabil olamamıştır: Buradaki bir sene müddet a'~am1sidir. - Bu. ikinci def

terdarlığından bir müddet son-.~a vefat etmiş olduğ·u rivayet edilen Lonka-zade'nin 
iki defterdarlık müddeti cem'an 3 sene tutmaktadır). 

BiRiNCi AHMED DEVRiYLE BiRiNCi MUSTAFA'NIN iLK SALTANATI ve 

iKiNCİ OSMAN DEVR:t: 

76) Rizeli-Hasan Paşa - Milliyeti: Türk yahut Laz; tayini: 1617r= 
1026 sene ortaları; azli: 1618 == 1027 başları; defterdarlık :müddeti: 
Takriben 7 ay; «Birinci defa». 

(üçüncü Mehmet devri vali!erinden Rizeli-Abdullah Paşa 'mn oğlu olan I·fasan 
Paşa'nın Laz olmak ihtimali kadar Türk ·olması da rnuhtemeldi.r: Muhtelif ?:Iü
liye hizmetlerinde bulunduktan sonra Haleb defterdarlığına kadar çıkmış ve 
nihayet Habeş beylerbeyliğ'inden Baş-defterdar olmuştur. üç defa 
vardır: Bundan sonrakiler için aşağıda 79 ve 81 n umaralara bakımz). 

B!R!NC! MUSTAFA'NIN İLK SALTANATI ve iKiNCi OSMAN DEVRi: 

77) Yalıni-kapan Abdülkerim Efendi/Paşa - Milliyeti: Türk; ta.
yini: 1618=1027 başları; azli: 1619==1628 senesi; defterdarlık miid
deti: Takriben 1 sene, 6 ay; «Birinci defa». 

( Şıkk-ı-Sanı defterdarlığından Baş-defterdar olan bu Abdülkerim Paşa ilmi yy e
den Maliyeye geçen defterdarlardandır: uYahni-kapan» lakabı softalığı devrinde 
Sultan-Bayezid imaretine devam ederken yemekiere karşı <<Şiddet-i hücümun
dan» kinayedir; Istanbul'un bir mahallesi hala bu ismi taşır. - «Sicill-i Osmani» 
cedvelinde yukarıki maddede gördüğümüz Hasan Paşa'nın yerine 74 nuınarada 

görmüş olduğumuz Baki Paşa geçr::niş gibi gösterHip Yalıni-kapan'ın ilk Baş

defterdarlığından hiç bahsedilmernekte ve ayni menbaın metnindeki «Abdülkerim 
Paşa: Yahni-kapanıı maddesinde ise bu zat ilk defa olarak 1032==1622-1623 d e 
Baş-defterdar olmuş gösterilmekteysc de bu doğru değildir: 1027==1618 tarihinde 
Baki Paşa'nın Baş-defterdarlık payesiyle Şark cephesindeki <<Ürdüy-i-Hümayün 
defterdarlığma» tayin .edilmiş olduğu Maliye mesleğ·ine mensub olan peçeviideki 
sarahatle sabittir: 1618==1027 vukuutınm «10 Eylül» fıluasına da bakınız. Naima 
da Istanbul'da Yahni:-Impan'ın Baş-defterdar olduğunu söylemekle Peçevi'yi te'yid 
ediyor demektir. Uzun zaman Bayezid camiinde imamlık ve hati.plik etmiş 

olan Yahni~kapan'ın İlmiyyedeiı Maliyeye geçişi, 72 numarada g·ördiiğümüz meş

hur Baş-defterdar Ekmekçi-zade Ahmed Paşa'ya intisa bı üzerinedir: Muhtelif 
maliye işlerinde tecribe gördüğünden ve ,,Çok hidmetlere karışup mal-i Kaarun'a 
malik>> olduğundan bahsedilir; vezaret payesiyle taltifi 83 ımınarada göreceğiı-:1iz 

ikinci defterdarlığındadır). 
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tKiNCi OSMAN DEVRt: 

78) Kalavun-Yusuf Paşa Milliyeti: (?); tayini: 1619 == 1028 se-
,nesi; a.zli: 1620 == 1029 senesi, defterdarbir müddeti: Takriben 1 sene. 

(Meslekten yetişip Genc-Osman devrinde meşhur Muallim-i-Sultani Hoca-ömer 
intisab ederek ileriiyen Yusuf Paşa vezaret payesiyle bir sene kadar 

.Baş-deftHdarlık ettikten sonra valilik etmiş ve Maraş beylerbeyliğinde bulun
sırada Sultan Osman'ın intikamını almak için ayaklanan meşhur Abaza 

·utihak etmişse de' i'ti:nadını kazanamadığı için nihayet idam edilmiş

·tir : 1623==1032 vulmatmın <<13 Martıı fıkrasına bakınız). 

79) Rizeli-Hasan Paşa - 1\'lilliyeti: Türk yahut Laz; tayini: 1620= 
1029 seııesi; azli: 1621 - 1030 senesi 17 Eylül == 1 Zülka'de Cuma gü
<nü; defterdarbir nıüddeti: Tali:riben 1 sene, «İkinci defa». 

(Rizeli-Hasan Pasa'nın lmndan evvelki ilk defterdarlığı için yukarda 76 ve bun-' , 
,dan sonraki üçüncü defterdarlığı için de aşağıda 81 numaralam bakınız. - Ha-
san Paşa bu ikinci defterdarlığından Genc-Osman'ın Lehistan seferinde Vezir-i-. 
a•zam Ohrili-Hüseyn Paşa ile beraber aziedilmiştir: 1621==1030 vukuatının «17 

'Eylül» fıkrasına bakınız) . 

80) Ahdülbalii/Baki Paşa - Milliyeti (?); tayini: 1621=1030 se· 
,nesi 17 Eylül = 1 Zülka'de Cuma günü; Genc-Osman vak'asında asi ... 
'lerin elinden başını kurtarmak ftçin saklanıp işten el ~ekmesi: 1622 · 
1031 senesi 19 Mayıs = 8 Receb Perşenbe günü; defterdarlık müddeti: 
8 ay~ 2 gün; «İkinci defa». 

(Bak! paşa'nın bundan evvelki ilk defterdarlığı için yukarda 7 4 ve bundan son
raki için de aşağıda 82 numaralara bakınız. Bu seferki tayin tarihi Katib-Çe
lebi'nin «.Fez!eke»Sindeki sarahatla ve «Haile-:i-Osmaniyye»de ikinci Osman'ın 

hal'iyle Birinci Mustafa'nın ikinci cülüs günü ihtifası da Peçevi ile «Nev'iıı ınalı

laslı Hüseyn-'ibni-Sefer'in kayitleriyle sabittir~ Saklanmasının sebebi, Genc-Osman. 
·faciasında asiler tarafından kelleleri istenilen devlet-adamları listesine dahil bulun
masıdır. 1htifası üzerine konagı ilkönce mühürlenmiş ve ondan sonra yağma edil
miştir). 

BtR:tNC! MUSTAFA:'NIN iKiNCi SALTANATI ve DöRDüNCü MURAD 

DEVR!: 

81) Rizeli-Hasan Paşa - Milliyeti: Türk yahut Laz; tayini 1622== 
1931 seııesi 21 Mayıs == 10 Receb Cumartesi günü; azli: 1624 = 1033 
senesi ·g Nisan - 14 Cuınada-1-ahire Çarşanba günü; defterdarlık müd· 
deti: 1 sene, 10 ay, 13 gün; «Üçüncü defa». 

(Hasan Paşa'nın bundan evvelki defterdarlıkları için yukarda 76 ve 79 numara
ılar:a bakınız. (,Sicill-i Osmanh> cedvelinde Baki Paşa'nın yukarıki maddede 
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gördüğümüz ikinci defterdarlığından sonra 1034 - 1624-1625 tarihinde ömer Paşa 
Baş-defterdar olmuş gösterilirse de doğru değildir: Abdülbaki Paşa'dan sonı .. ı. 
Hasan Paşa'nın tayin edilmiş olduğu Katib-Çelebi, Nainıa, Nev'i vesairenin i· ti

fakiyle sabittir. Azil tarihi için aşağıki maddeye bakınız. - Rizeli-Hasan Pa~a'

nın üç defterdarlık müddetinin .mecrnuu takriben 3 sene, 5 buçuk ay tutma~-~

tadır). 

DöRDüNCü IviURAD DEVRt: 
1 

82) Abdülbaki/Baki Paşa - l\filliyeti: (?); tayini: 1624=1033 se

nesi 3 Nisan - 14 Cumada-l-ahire Çarşaııba günü; ölümü: 1625 -

1034 senesi 8 Nisan = 29 Cumada-l-abire Salı gıiııü; defterdarlık müd

deti: 1 sene, 5 gün; «U çüncü defa». 

(Baki paşa'nın bundan evvelki defterdarlıkları ıçın yukarda 74 ve 80 nurnara
lara bakınız : üç defterdarlık müddetinin mecmüu takriben 2 sene, ı buçuk ay 
tutmaktadır; ordu defterdarlıkları bu hesaba dahil değildir. Buradaki tayin 
tarihi, Vezir-i-a'zam Çerkeş-Mehmet Paşa'nın sadaret ve serdarlığına rnüsadif 
olduğu hakkındaki rivayete göredir: Bununla beraber, 80 nurnarada bahsi ge
çen ihtifasından Dördüncü Ivlurad'ın cülüsu üzerine meydana çıktığı zaman, yani 
1032 ;= 1623 tarihinde tayin edilmiş olduğu hakkında da müphem bir rivayet 
vardır. - Baki Paşa, Vezir-i-a'zam Çerkes-Mehmet Paşa'nın ısyanını tenkil 
çıktığı Anadolu seferinde ordu merkezi Tokat kışlağına çekildiği zaman altmış 

yaşını geçtiği sıralarda ölmüştür: ölünı tarihi, o sırada Tokat'da bulunan Peçe
vi'nin kaydine göredir. Bunun üzerine ordu defterdarlığı Tokat defterdan Osman 
Efendi'ye tevcih edilmiştir). 

83) Yahni-kapan Abdülkeriın Paşa Milliyeti: Türk; tayini: 
~625 - 1034 senesi Nisan = Receb ayı; azli: 1625 - 1034 sonları; def
terdarlık müddeti: Takriben 5 ay; «İkinci defa». 

(Yahni-kapan'm bundan evvelki ilk defterdarlığı: için yukarda 77 numaraya ba-
kınız: iki defterdarlık müddetinin mecınuu takriben 1 sene, 11 ay tutm:ılüadır. 
Yukarıki maddede gördüğ·ümüz selefi Baki Paşa seferdeyken Istanbul'da kendisi
ne vekalet eden Yalıni-kapan onun ölümü üzt>.rine ikinci defa olarak asaleten Baş
defterdar olmuş ve hatta vezaret payesi bile alınmışsa da, az zamanda bir Sipahi 
isyanına sebeb olduğu için derhal azliyle malının müsaderesi hakkında irade çık

mışt1r : «Akça canlı deni adem» olduğundan bahsedilen Yalıni-kapan paralarının 

yerini söylemediği için «Habshanede işkence olunup hadid sahifele:·in ]-;-Jzdınıp 

ateş levninde uldukda ur~ran bedenine hasdurup vücudunu bu vechile dağ-ber-r~rl[~ 

idüp» nihayet söyletmişler ve bütün servetini hazine narnma müsadere 
dir. Zavallı Yalıni-kapan Abdülkerim Paşa işte bu müdhiş işkence yaralarma da
yanamıyarak ölmüştür). 

84) Ebubekir Efendi/Paşa - :Milliyeti: Türk; tayini: 1625 = 1034 

sonları; azli: 1625 - 1034 sonları; defterdarlık müddeti: Takrih·en 
1-2 ay ( ?) ; «Birinci defa». 
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(Osmanlı Baş-defterdar larının en büyüklerinden olan Ebubekir Efendi Iviağni

salıdır : Meslekten yetişip bir çok Maliye işlerinde tecribe gördükten sonra 
hane nazırlığında bulunmuş ve magşuş akçaları tashih ederek hastırdığı tam ayar
h sikkeler «Bekir Efendi akçası 1ı diye şöhret bulmuştur. Doğruluğu, ciddiyeti ve 
mesleğindeki ihtisas ve ilüidariyle her kesin hürmetini kazanan bu kıymetli adam 
nihayet Şıkk-ı-Sanı defter<larlığından Baş-defterdar olınuşsa da, bu ilk defasında 

111evkıini pek az muhafaza edebildiği anlaşılınaktadır: Hatta «Sicili-i Osmanh 
velinde Ebubekir Efendi'nin bu ilk defterdarlığı hiç sıraya alınmayıp 

maddede gördtiğümüz Yalıni-kapan'ın yerine aşağ·ıki maddede göreceğimiz 

Paşa geçn1iş gibi gösterilmekteyse de doğru değildir; ikisinin arasmda Ebubekir 
Efendi'nin de bir iki ay defterdarlık ettiğ·i Naima'da1d sarahatle sabittir; ttc-
yin ve azil tarihlerinin aylanyla günleri belli değildir. bir te'sire 
mayıp vazifesinde istiklaJiyle marüf olan ve hatta nihayet bu uğurda canını bHe 

vere:p. bu muhterem ınaliyecinin iki defa defterdarlığı vardır: Bundan gcmraki 
için aşağıda 86 n umaraya bakmız) . 

85) Öıne.r Paşa- Thfilliyeti: (?);tayini: 1625-1034 sonları; azli: 

1626 - 1035 senesi Mart - Cumada-l~ahire ayı; defterdarlık müddeti: 
Taluiben 4 ay. 

(Mesl.ekten yetişmiş m1Uiyecilerden olup beylerbeyi payesiyle Baş-defterdar 

ömer paşa'nın defterdarlığı Katib-Çelebi, Naima vesairedeki sarahatlerle sabit
tir : ·Bunun ordu defterdarlığmdan ibaret olmadığı da azlinde.n sonra yukanki 
maddede gördüğürnüz Ebubekir Efendi'nin ikinci defa Baş-defterdar olmasından 

1 

ve «iki üç sene» mevkıini muhafaza etmiş olduğ·u hakkındaki kayitlerden anlaşıl-

maktadlr. ömer Paşa, Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekerm Hafız Paşa'nın Bağdad 

muhasarası esnasında aziedilmiş ve yerine yalnız ordu defterdan sıfatiyie To
katlı Osman Efendi tayin edilmiştir; o sırada Baş-defterdara Istanbul'da kimin 
vekalet ettiği belli değ·ildir: Belki Ebubekir Efendi'dir. ((Sicili-i Osmani» de 
ömer Paşa iki defa Baş-defterdar olmuş gösterilirse de doğru değildir: Aşağıda 

88 n umaraya bakınız). 

86) Ebubekir Paışa Milliyeti: Türk; tayini: 1626 == 1035 senesi 

Nisan - Receb ayı; azli: 1629 := 1039 senesi l·Kanunuevvel == 14 P~

bi'ül-ahir Cumartesi giinü; defterdarlık müddeti: 3 sene, 7 ay; «İkinci 

defa». 

(Ebftb~kir EfendijPaşa'mn bundan evvelki ilk defterdarlığı için yukarda 84 nu
maraya bakınız : iki defterdarlık müddetinin mecmuu takriben 3 sene, 9 ay tut
maktadır. - En büyük Osmanlı maliyecilerinden olan Ebfı.bekir Paşa'nın vezareti 
işte bu ikinci defterdarlığmdadır: 1626-:::::1036 senesi 4: Kanunuevvel=15 Rebi'ül-ev
vel Cuma günü Vezir-i-a'zam Halil Paşa Serdar-ı-Ekremlikle Abaza Paşa 
bastırmak üzere Istanbul'dan hareket ederken Ebubekir paşa da ilavete.n .:ırcu 

defterdan olarak beraber gitmiş, 1628r=l037 senesi 6 Nisan=l Şa'ban 

günü Sadaret-Kayınakamı olmuş, daha sonra hunhar· Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı

Ekrem Boşnak-Husrev Paşa'nın Bağdad seferine de ayni sıfatla iŞtirak 

fakat nihayet ordu Mardin civarındaki Koçhisar konağına geldiği zaman bu bü
yük maliyecinin «Azim şan sahibiıı olmasından ürltüp kendisinden memnun ol
mıyan askerin onu Serdar-ı-Ekram intihab etmek ihtimalinden korkan Boşı:mk-
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Husrev doğ·ruluğuyia iktidarından başka bir günahı olmıyan bu muhterem ihti
yarı azıettikum bir kaç gün sonra Musul yolunda bağdurarak idam ettirmiştir ; · 
Boşnak-Husrev'in en müdhiş -cinayeti işte budur; bilhassa Ebubekir Paşa'nın tok 
sözlerine dayanamadığından bahsedilir). 

87) Softa-Mustafa Paşa - Milliyeti: Türk; tayiy.i: -1629 == 1039 se
nesi 1 Kanunuevvel:._14 Rebi~ül-ahir Cumarte~i günü; Yeniçeriler tara
fından par~abınması: 1632 == 104l.senesi 22 Mart - 1 Ramazan Pa
zartesi günü; defterdarlık müddeti: 2 sene, 3 ay, 21 gün. 

Kapdan~ı-derya ve yukanki maddede gördüğ·ür.:ıüz 

dad seferi esnasında da Ebübekjr Paşa'nın yerine Rumeli beylerbeyliğ·inden 

Baı?-defterdar olan bu Sühte ı= Softa-Mustafa Paşa'nın Kapdanlığı içiiı 

dan-ı-deryiHar» cedvelinde 48 numaraya bakınız. - 1036=1626-1627 tarihinde ve
zaret payesi almış olan Mustafa Paşa'nın tıpkı selefi Ebubekir Paşa gibi hiç 

bir günahı olmadığı halde Yeniç.eriler tarafından parçalanması, Boşnak Vezir-i

a'zam Receb paşa'nın ı·akip!erini ortadan kaldırmak için t~rtib ettirdiği Zorba 
ısanındadır: 1632=1041 vukuatımn «12 Mart» fıkrasına bakınız. Bu askeri 
ısyan esnasında saklanmış olan zavallı Mustafa Paşa bir kaç gün arandıkts.n 

sonra bulunup kılıç ve hançer «Üşürülerek» şehid edilmiş ve kanlı cesedi Sul
tanahmet meydanmda bir dut ağacına asılıp teşhir olunmuştur. - Bu Mustafa 
Paşa bazı menbalarda 89 numaradaki Mustafa Paşa ile karıştırılır: Hüviyeti 
için o nurnaraya bakınız). 

88) Hüseyn Efendi - Milliyeti: Türk (?) ; tayini: 1632=1041 se~ 
nesi 22 Mart = · 1 Ramazan Pazartesi günü; azli: 1632 = 1042 senesi 
Eylül-Teşrinievvel - Rebi'ül-evvel ayı; defterdarlık miiddeti: Takri:.. 
beıı 6 buçuk ay. 

(Yeniçeri-katipliğ·iyle Arpa-Eminliği gibi vazifelerde bulunduktan sonra Baş-def

terdar olan bu Hüseyn Efendi «Sicili-i Osman1 1ı cedveline alınınayıp onun yerine 
85 nunıarada gördüğümüz ömer Paşa ikinci defa olarak Defterdar olmuş g·ibi 
gösterilirse de doğru değildir: Yukarıki maddede gördüğümüz Mustafa Paşa'nın 

yerine Hüseyn Efendi'nin tayin edildiği Katib-Çelebi, Naima vesaire gibi menba
ların ittifakıyle sabittir). 

89) Prevezeli-Mustafa Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini: 1632 ..__ 
1042 senesi Eylül-Teşrinievvel = Rebi'ül-evvel ayı; idaını: 1633 - 1042 
senesi 18/19 Haziran = 10/11 Zülhicce Cumartesi/Pazar gecesi; def
terdarlık müddeti: Takriben 8 buçuk ay. 

(Bu Preve?eli-Mustafa Paşa ile 87 nurnarada gördüğümüz Softa-Mustafa paşa'yı 

Katib-Çelebi ((Fezleke»sinde birbirine karıştırmış ve Naima da bu karışıklığa dik
kat etmiyerek aynen tekrar etmiştir: Her iki menbada da Softa-Mustafa Paşa 
bu sefer Baş-defterdar olmuş gibi gösterildiği için, 87 numarada Yeniçeriler ta
rafından şehid edildi.ğ·i görülen Mustafa Paşa Prevezeli gibi görünmektedir! Hal

buki 87 numaradaki Mustafa Paşa, 86 numaradaki Ebubekir Paşa Bağdad sefe
rinde idam edildiği zaman Rumeli beylerbeyliğinden Baş-defterdar olmuştur 
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ve o da Safta-Mustafa paşa'dır : Prevezeli-Mus'::afa Paşa'nın Rumeli beylerbey-
yoktur; fazla olarak o sefer esnasında Rumeli beylerbeylig;inden Baş-defter

dar olan Mustafa Paşa'nın Niğdeli Safta-Mustafa Paşa olduğu gene Naima'nın 
tasrihiyle sabit::.ir: Bu suretle Naima kendikendiııi nakzetm.iş olduğunun da far
kında olmamıştır. - Bundan evvel Matbah-eminliğiyle Şıkk-ı-Sanı defterdarlığ·ın

·da bulunmuş olan Prevezeli-Mustafa Paşa'nın idarnına sebeb, padişahın tevec
cühüne mağrur olarak <<tbadullaha hüsn-i-muamele itmeınesi»dir; aşağıki 

maddede göreceğimiz gibi halefinin çevirdiği entrikalann te'sirinden de bahsedi
lir; idam tarlhi {(Malı-ı Zülhicce'nün on ikinci gicesi ki leyle~i Yekşenbih» göste
r-ilir-se de, hakiki takvimde Pazar gecesi o ayın 10/11 inci gecesine tesadüf ettiği 

için, aradaki bir günlük farkın her halde bir «Rliyet-i-hilal)ı den mütevellid ol
duğu anlaryılrnaktadır. - Bu Mustafa Paşa'nın oğlu olan Defterdar-zade Mehmet 
Paşa için aşağıda 114 n umaraya bakınız). 

90) Mostarh-İbrahim Paşa - Milliyeti: 

1042 senesi 18/19 Haziran = 10/11 Zülhicce 

idamı: 1636 = 1046 senesi 25 Ağustos -- 23 

Boşuak; tayini: 1633 = 

Cumartesi/Pazar gecesi : 

Re bi'ül-evvel Pazartesi 

_günü; defterdarlık müddeti: 3 sene, 2 ay, 6· gün. 

(Meslekten yetişmiş· muktedir bir maliyeci olan İbrahim paşa «Melek-haslet» 
gösterilirse de, yukarıki maddede gördüğümüz selefinin feci akıbetinde oynadığı 

rolle kendi feci akıbetine sebeb olan entrikası, seeiyyesinin meleklikle hiç alaka
dar olmadığını göstermektedir: Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Tabanı-yassı 

Mehrnet Paşa Safavilere karşı Erzurum karargahında bulunduğu sırada padişaha 

gizli bir ariza yazıp Sadaret makamı kendisine tevcih edildiği takdirde Hazineye 
te'min edeceği menfaatlerden bahsetmişse de, Dördüncü Murad Baş-defterdarın bu 
gizli tezkiresini Vezir-i-a'zama göndermiş ve o da İbrahim Paşa'yı ütağma çağır

tıp derhal idam ettirmiştir). 

91) Sofu-Mehmet Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1636=1046 senesi 

'25 Ağustos 23 Rebi'ül--evvel Pazartesi günü; azli: 1639 = 1049 senesi 

31 Mayıs _ 28 Muharrem Salı günü; defterdarlık müddeti: 2 sene, 

:9 ay, 7 gün; «Birinci defa». 

!74, 80 ve 82 numaralarda gördüğümüz Baki Paşa'nın kethudalığından yetişmiş 

olan bu Mehmet Paşa «Koca», uMevlevh ve I<Sofu-ıı lakaplarıyla 

lakabı ihtiyarlığınclan ve diğerleri · de Mevlevllik taslamasından 

anılır : <<Koca» 
kinayedir; Ha-

cılığı da vardır. - Yeniçeri-ağalığında ve vezaret payesiyle bazı valiliklerde bu
lunmuş olan Sofu-Mehmet Paşa Aydın Muhassıllığından Baş-defterdar olmuştur; 

cehiUetiyle maruf olan bu ihtiyarın üç defa Defterdarlığ·ınde,n başka bir defa 
sadareti bile vardır: Aşağıda 93 ve 95 numaralarla «Vezir-i-a'zamlar» cadvelinde 
95 numaraya bakınız. - Safu-Mehmet Paşa, Dördüncü Murad Bağdad fethinden 
·dönerken yolda azledilmiştir. - Bu isirnde bir Baş-defterdar daha vardır. Aşağıda 
111 nurnaraya bakınız). 
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DöRDUNCu MURAD ve SULTAN 1BRAH1M DEViRLERi: 

92) Defterdar-zade ihrahim Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1639== 
1049 senesi 31 Mayıs = 25 Muharrem Salı günü; azli: 1641-1642 -
1051 senesi; defterdarlık müddeti: Takriben 2 sene. 1 

(Kanuni devrinin mesleğinde ihtisas ve iktidariyle meşhur Baş-defterdarlarm

dan Mustafa-Çelebi'nin torunu ve eski Anadolu-defterdarlarından Abdurrahman-
Çelebi'nin oğlu olduğu için <<Defterdar-zade>> denilen İbrahim Paşa Kastamonu 
vali!iğinden ma'zul bulunduğu sırada Baş-defterdar olmuştur : Dedesi için 
yukarda 26 ımınaraya bakınız. Aziinin ay ve gün tarihleri belli olmadığı için. 
Defterdarlık müddetinin tamamiyi e tesbiti kabil olamamıştır). 

SULTAN İBRAHiM DEVRi: 

93) Sofu-Mehmet Paşa - MiHiyeti: (?); tayini: 164:1-1642==1051 
senesi; azli: 1643 = 1053 senesi 8/9 Kanunuevvel = 26/27 Ramazan 
Sah/Çarşaııba gecesi; defterdarlık müddeti : Takriben 2 sene, «İkinci 

defa». 

( Sofu paşa'nın ilk defterdarlığı için yukarda 91 numara ya, bundan sonraki için 
aşağıda 95 nurnaraya ve sactareti için «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 95 numani.ya 
bakınız. - Katib-Çelebi bu seferki azil tarihini 1054 == 1644 senesi 8 Muharrem = 
17 Mart Perşenbe gününe müsadif gösterirse de bir zühül ihtimali vardır). 

94) Hacı/Kara-Has~n Efendi - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1643 

==1053 senesi 8/9 Kanunuevvel = 26/27 Raınazan Salı/Çarşanba gece
si; azli: 1644-1054 senesi 12 Mart== 8 Muharrem Cumartesi günü; 
defterdarlık müddeti: 3 ay, 4 giin. 

(Meslekten yetişip bir aralık Baş-defterdar kaymakamlığında da bulunmuş olan. 
bu Kare-Hasan Efendi aziedildiği zaman Trablusuşam beylerbeyliğine tayin 
edilmiş ve ondan sonra da muhtelif valiliklerde bulunmuştur). 

95) Sofu-Mehmet Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1644=1054 senesi 
12 Mart == 8 Muhar.rem Cumartesi günü; azli: 1644 == 1054 sellftti ı 
Ağustos = ·27 Cumada-l-ula Pazartesi günü; defterelarlık müd d eti: 4 
ay, 20 gün; «Ü~üncii defa». 

(Sofu yahut Koca veyahut Mevlevı JV!:ehmet Paşa'nın bundan evvell{i 
lıkları yukarda 91 ve 93 numaralara, sactareti için de Vezir-i-a'zamlarıı eecl
velinde 95 nurnaraya bakınız: üç defterdarlık müddetinin mecmüu takriben 5 
sene, 2 ay tutmaktadır. - Sofuluğuyla marQf olan Koca-Mehmet bu seferki 
azli üzerine izin alıp He.cc'e gittiği için, üç lakabma dördüncü olarak bir de 
Hacılık inzımam etmiştir). 
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96) Salih Paşa - Milliyeti: Boşnak; tayini: ı644 = ıoM senesi ı 
Ağustos ı= 27 Cu.nıada-1-UJ.a PazartBSi gunu; sadareti üzerine Baş
defterdarlıktan aynlın.ası: 1645 = 1055 senesi ı 7 Kinunuevvel ·== 28 
Şevvii Pazar günü; defterda.rhk müddeti: 1 sene, 4 ay, 16 gün. 

(Defter-eminliğ·i ve Tersane-.emaneti gibi vazifelerde bulunduktan sonra Yeni
çeri-ağalığınd~n vezaret payesiyle Baş-defterdar olan bu Salih Paşa hilekar
lığıyla çabuk yükselmiş bir c<Rind-i kallaŞıı sayılır: Sadareti ıçın uVezir-i-a'zam,._ 
lar» cedvelinde 92 nunıaraya ve araba yasağı yüzünden idam ı için de 164 7 = 1057 
vulmatının «16 Eylül» fıkrasına bakınız). 

97) Kapucu-başı/Kara.-Musa Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1645 == 
1055 senesi 17 Kanunuevvel == 28 Şevval Pazar günü; Deryi-kapda,n
lığına nakli: 1647=1056 senesi Kanunusanİ == Zülhicce ayı; defterdal"
lık müd d eti: Takriben 1 sene, 1 ay. 

(Sultan İbrahim'in meşhur müsahibesi Şeker-pare Hatun'un kocası olduğu için 
devletin en büyük makamıarına çıkarılan bu Kara-Musa Paşa vezaret payesiyle 
Yeniçeri-ağası olduktan sonra selefinin sactareti üzerine Baş-defterdarlığa yük
seltilmiştir. Kapdanlığı için <<Kapdan-ı-deryalar» cedvelinde 63 ve 5 günlük gı:-ı.rabi 

·sadareti için de «Vezir-i_-a'zamlar)} cedvelinde 93 numaralara bakınız). 

98) llezar·-pare Ahmed Paşa - Milliyeti: Rum ( ?) ; tayjni: 1647~ 
1056 senesi Kanunusanİ = Zülhlcce ayı; s adareti üzerine Baş,.defter
darlıktan ayrılması: ı647 r--, 1057 senesi 21 Eylül == 21 Şa'ban Cumar
tesi günü; defterdarlık müddeti: Ta]aiben 8 ay .. 

(Mevk.ufatilik ve Defterdar-.eminliği gibi vazifelerde bulunduktan sonra Baş-def

terdar olan bu Ahmed Paşa'ya «Hezar-pare» lakabı idam edildiği zaman cesedi~ 

nin ı1 pare pare» edilmesinden dolayı ölümünden sonra verilmiş ve tarihte işte bu 
feci lllkapla şöhret bulmuştur. ·- Sadareti için. ııVezir-i-a'zamlar» cedvelinde 94 

.. nurnaraya ve idamı için de 1648 - 1058 vukuatının «7/8 Ağustos n fıkrasına bakı-

nız. Hezar-pare'nin kardeşi İbrahim Paşa'nın da Baş}-defterdarlığı vardır: 

· Aşağıda 101 ve 106 n umaralara bakınız). 

99) Halıcı-oğlu Mehmet Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1647 == 1057 
senesi 21 Eylül ·== 21 Şa'ban Cumartesi günü; azli: 1648 == 1058 seuesi 
Şubat-Mart==Safer ayı; defterdarlık müddeti: Takriben 6 · ay; «Birin
-ci defa» • 

. 
(Dördüncü Murad devri valilerinden Halıcı-zade Mustafa paşa'nın oğlu olan bu 
Mehmet Paşa meslekten yetişmiş maliyecilerdendiF: Istanbul'un «Halıcı·oğlu» 

semti bu ailenin adını taşır. - Halıcı-oğlu'nun üç defa defterdarlığı vardır: Bun
dan sonrakiler için aşağıda 104 ve 112 numaralara bakınız. - Azil sebebi, Sultan
ahmet'deki İbrahim-Paşa sarayını «:Menkühası olan seldzinci hasekiye virüp» 
tefrişini emreden Sultan İbrahim'in dükkanıardarı müsadere suretiyle as.ınan 

«Enva-ı diba ve ziba ve semmiı.r-u-vaşak» la tertib edilmiş mefrüşatı beğenmeme

;sidir : Hatta bu yüzden Defterdar Paşa bir müddet hapis bile edilmi~tir). 
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SULTAN tBRAH!M ve DöRDüNCü MEHMET DEViRLERi: 

100) Köse-İsmail Paşa. - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1648==1058 senesi 
Şubat-Mart=Safer ayı; azli: 1649==1059 senesi. 15 Ağustos = 6 Şa'

ban Pazar günü; defterdarlık müddeti: Takriben 1 şene, 5 ay. 

(Maliyeden yetişip Defter-eminliğinden vezaret payesiyle Baş-defterdar olan 
Köse-tsmail Paşa azlinden sonra Kubbe-vezirliği ve valililı:: gibi bazı mühim mev
kilerde daha bulunduktan sonra 1061 == 1651 tarihinde vefat etmiştir). 

DöRDüNCü MEHMET. DEVRi: 

101) Hezar--pare-biraderi İbrahim Paşa ~ Milliyeti: Rum (?); ta
yini: 1649==1059 senesi 15 AğustGs == 6 Şa'ban Pazar günü; azli: 

1600 = 1060 senesi 20 Haziran = 20 Cumada-l-abire Pazartesi günü; 

defterda.rlık müd d eti: 10 ay, 6 g.ün; «Birinci defa». 

(98 numarada gördüğümüz J-Iezar-pare Ahmed Paşa'nın kardeşi olan bu İbra

him Paşa sarhoşluğuyla meşhurdur. - Ağabeysinin sactareti zamanında Ketbu
dalığında - Dahiliyye nazırlığında bulunmuş ve sarhoşluğundan dolayı azıe

dilip tabanlarııla iki yüz değnek vurulmuştur; bununla beraber biraz sonra Bağ·

dad beylerbeyliğine gönderilmiş ve bu son vazifesinden ma'zul bulunduğu sırada 

Baş-defterdar olmuştur. - Bundan sonraki defterdarlığı için aşağıda 106 nurna
raya bakınız) . 

102) Zurnazen-Mustafa Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini: 1650= 
1000 senesi 20 Haziran == 20 Cumi.da-1-iUıire Pazartesi günü; azli: 

1650 - 1060 senesi 10 Teşrinievvel = 14 Şevval Pazartesi günü; def

terdarlık müddeti: 3 ay, 20 gün; «Birinci defa». 

(Rumeli beylerbeyliğinden ma'zul bulunduğu sırada Ba~-defterdar olan bu · ehli
yetsiz adamın iki defa defterdarlığıyla bir defa Derya-kapdanlığı ve · << Vak'a-i
vakvakıyyeııde 4 saatlik bir de saclareti vardır: Bunlar için aşağıda 108 numara
ya, 11Kapdan-ı-deryalar» ecdvelinde 74 ve nVezir-i-a'z9-mlar» cedvelinde 106 nu
maralara bakınız). 

103) Emir-rnustafa Şerif Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1650 = 
1060 senesi 10 Teşrinievvel = 14 Şevval Pa7.arlesi günü; azli: 1651 == 

1001 senesi Eylül == Şevval ayı; defterdarlık müddeti: Takriben ll 

ay; «Birinci defa». 

(Yeniçeri-ağalığından Bolu sancak-beyliğine gönderildikten sonra Baş-defteı'dar 
olan Divrikli Emir-Mustafa Paşa'nın iki defa defterdarlığı vardır: !kincisi için 
aşağıda 107 nurnaraya bakınız). 
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104) Halıcı-oğlu Mehmet Paşa. - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1651 ::::=1061 
senesi Eylül = Şevvfil ayı; azli: 1651 :::::: 1062 senesi 14 Kanunuevvel == 
1 Muharrem Perşenbe gün.ü;\ defterdarlık müddeti : .Takriben S ay; 
«İkinci defa». 

(Halıcı-oğlu'nun bundan evvelki ilk defterdarlığı için yukarda 99 ve bundan sonra
ki için de aşağıda 112 nuv;ıaralara bakınız). 

105) Sarı-Ali Efendi/Paşa - MilHyeti: Türk (?); tayini: 1651 
1002 senesi 14 Kanunuevvel == 1 Muharrem Perşenbe günü; isti'fası: 

1652 == 1062 s·enesi 1 Şubat == 20 Safer Perşenbe günü; deft-erdarlık 

müddeti: 1 ay, 19 gün; «Birinci ·defa». 

<Meslekten yetişip Baş-muhasebecilikten ma'zul bulunduğu sırada 

olan Sarı-Ali Efendi Istanbulludur; iki defa defterdarlığ'ı vardır: Bund2"n s·onraki 
için aşağıda 115 n umaraya J;>akınız) . 

106) Hezaı··-pare-bir§.deri İbrahim Paşa - Milliyeti: Rum ( ?) ;· ta
yini: 1652 - 1062 senesi 1 Şubat == 20 Safer Perşenbe günü; ölüınü: 

1652 = 1062 senesi 22 Şubat'::::= 12 Rebi'ül-evvel Perşenbe günü; defter .. · 
darlık müddeti: 21 gün; «İkinci defa>>. 

(İbrahim paşa'nın ilk defterdarlığı için yukarda 101 nuınaraya bakınız. - ihti
yar ve ma'lO.l olduğu halde bu sefer para yedirerek ikinci defa Defterdar olan bu 
meşhur sarhoşun iki defterdarlık müddeti cem'an 10 ay, 27 gün tutmaktadır. 

Kardeşinin defterdarlığı için yukarda 98 n umaraya balnnız). 

107) Emi.r-M}ustafa Şerif Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1652 
1062 senesi 22 Şubat==12 Rebi'ül-evvel Perşenbe günü; azli: 165~::::::1002 

senesi 9 Ağustos == 4 Ramazan Cuma günü; defterdarlık müdde~: 5 ay, 
16 gÜil; «İkinci defa». 

CEmtır Paşa'nın bundan evvelki ilk defterdarlığı için yukarda 103 nurnaraya ba
kınız : tki defterdarlık müddetinin mecmılu takriben 1 sene, 4 buçuk ay tut
makta«:ır). 

108) Zurna:zen-Mustafa Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini: 1652== 
1062 senesi 9 Ağustcs · == 4 R.ama.za;n Cuma günü; azli: 1653 == 1063 
senesi 1 Nisan= S Cumadu-l-ula Pa.zar günü.; defterdarlık müddeti : 7 
a.y, 23 gün; <<İkinci defa». 

(Bazan «Boruzanıı lakabiyle de anılan Zurnazen'in bundan evvelki ilk defterdar-
için yukarda 12 nuınaraya bakınız. Katib-Çelebi azil tarihini Cum.a-

da-1-Ula == 15 Nisan Salı>> gününe müsadif gösterirse de, o tarih Zmr)azen'in azil 
tarihi değ·il, halefinin tayin tarihidir. Bu noktada daha sarih olan Naima ise. 
~;Cumada-1-üla gurresine müsadif düşen ibtida'-i Nisan» gününden bahsetmel{-
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tediı' : Fakat burada kasdettiği Nisan baş1 «Julien» değil, ({Gregorienı~ . takvimin
deki Nisan olduğuna göre hakiki Hicret takviminclekf Cumada.:ı-uıa:nın · ((gurre:ı>
s~ne, yani birinci gününe değ·il, 3 üncü tesadüf etnüş olması laz:migelir. ··_ 
Zurnazen-J\fustafa Paşa'nın iki defterdarlık rnüddetinin mecn:.üa ll ay, 13 'g'ıln ·tut~
maktadır. - Kapdanlığı için ~~Kapdarı:-.ı-deryalar>> cedveliildc 74 .. ve «Vak'a-i-vak~
vak:ı.yyeııde 4: saat süren sad~treti için de q:Vezir-i-a cedvelinde 106 nurna
ralara balnnız). 

/ 

109) Moralı-Mustafa Ağa/Paşa - 1\lilliyeti: . Ruııı ( ?) ; tayini :· 
1653 == 1063 senesi 15 Nisan == 17 Cumada-l-ula Sah giinü; azli: 1655 
==1065 senesi 27 Şubat == 20 Rebi'ül-ahir Cumartesi günü; defterdar-· 

lık müddeti: 1 sene, 10 ay, 12 gün. 

( Gümrükçü-Ali Ağa isminde birinin köleliğinden yetişmiş olması mühtedi bir 
Rum olduğuna delalet eden bu Mustafa Ağa bcylerbeyi payesiyle Baş-deftedar

lığa tayininden bir müddet sonra vezaret payesi de almış ve hatta Sadaret ma
kamına bile göz dikıniştir: <<Vezir-i-a'zamlar» ecdvelinde 102 numarayla bahsi 
geçen ipşir Mustafa Paşa Sadr-ı-a'zarn olup Istanbul'a gelir gelmez ilk iş ola-· 
rak «Mevacibe züyüf akça katmak» bahanesiyle aziettirmesi işte 

bundan dolayıdır; hatta Sadaret mührünü elde etmek padişaha rüşvet tek-
lif etmiş olduğundan bile bahsedilir!' Bir rivayete de !pşir Paşa'nın muva-
salatından bir kaç . hafta evvel «Dörder at çeker yirmi altı araba zer-ü-sim»ini: 
bir gece karanlığında Mora'ya kaçırn:n'ştır! Moralı-Mustafa Paşa aziedildiği zaman: 
ilkönce hapsolunup bütün serveti rnüsadere edildikten s .. ::rnra sürgüne gönderilir
ken daha tzmit'e varmadan evvel yetiştirilen bir ferman mucibince yolda ida,m: 

edilivermiştir. Naima azil tarihini iki gün sonra gösterirse de, Fmdikmı..:Meh

nıed Ağa'nın daha kuvvetli olan ri vayeti tercih edilmiştir). 

110) Kılavuz/Köse-Ali Paşa - Milliyet!: Arnavut; tayini: 16551:__ 

1065 senesi 27 Şubat == 20 Rebi'ül-ahir Cumartesi gunu; isti'fası:: 

1655 = 1065 senesi ll Mayıs - 5 Receb Salı günü; deftertlarlık 
deti: 2 ay, 12 g:ün. 

(Bu Ali Paşa «Vezir-i-a'zamlar)) cedvelinde 101 
Mehmet Paşa'nın Ketımdalığını 
lef olan ipşir Mustafa paşa'nın ı.srariyle Baş-defterdarlığı kabul etmiştir. Kö-
se Paşa'nın Derya-kapdanlığı da vardır: «Kapdan-ı-deryalar» 86 nu-
mara.ya bakınız). 

lll) Sofu-Mehmet Paşa - MiUiyeti: Türk (?); tayi:n'i: 1655==1005: 

senesi 11 MaYıs 5 Receb Salı günü; isti'fası: 1655 - 1066 senesi 5 
' 

Kanunuevvel 6 Safer Pazar günü; defterdarlık ınüddeti 6 ay, ~'f 

gün. 

(Maliyeden yetişmiş olan bu Sofu-Mehnıet Paşa beylerbeyi payesiyle Baş-defter.~ 

darlığa çıkarılmışsa da, Yeniçerilerin rnevacibini tesviye. edebildiği halde Sipa-
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tıilerin tahsisatma para yetiştiremediği için evinin camları kırılmış ve zavallı 
,adam kellesini kurtarmak için isti'faya mecbur olmuştur; defterdar konaklarının 
ıeamlarmı kırmak o zamanlar artık adet hükmünü almış sayılır: Aşağıda 117 nu
maraya da bakınız. - Bu Sofu Paşa, yukarda 91, 93 ve 95 numaralarda gördüğü
:müz Safu-Mehmet Paşa ile karıştırılmamalıdır). 

112) _Halıcı-oğlu Mehmet Paşa - Milliyeti : ( !) ; tayini : 1655 -
1.066 senesi 5 Kanunuevvel · = 6 Saf er Pazar günü; azli: 1656 =:::: 1066 
-senesi 29 Şubat ;::= 4 Cumada-l-ula Salı günü; defterdarlık müddeti: 2 
~ay, 25 gün; «t'Jçüneü defa». 

(Halıcı-oğlu'nun bundan eveiki defterdarlıkları için yukarda 99 ve 104 numa
·ralara bakınız: ttç defterdarlık müddetinin mecmftu takriben 1 sene tutmakta
·dır. - Asker mevacibine züyftf akça karıştirmış olmak töhmetiyle «Vak'a-i
vakvakıyye»ye teısadüf eden bu seferki aziinde Yedikule zındanına atılmış olan 
Ealıcı-oğlu Mehmet Paşa bir hafta sonra kemend atılarak boğulmuş ve cena
-zesi üç gün teşhir edildikten sonra Mahmudpaşa camiindaki mezarına gömül
müştür. - Azil tarihi umumiyetle ıc3 Cumada-1-illa» gösterilirse de, burada gün 
lsmine göre tashih edilmiştir). 

113) Karagöz-Mehmet Paşa- Milliyeti: Laz; tayiıü: 1656 = 1066 
>Sen esi 29 Şubat = 4 Cumada-I-fila Salı günü; azli: 1656 = 1066 senesi 
5 Mart == 9 Cumada-l-ula Pazar günü; defterdarlık müddeti: 5 gün. 

(Sadaret-Kethudalığı == DiHüliyye nazırlığı, Yeniçeri-ağ'alığı ve vezaret payesiyle 
beylerbeyilik gibi bazı mühiın mevkilerde bl,llunduktan sonra Baş-defterdar olan 
bu tali'siz Karagöz Paşa'nın defterdarlığı «Vak'a-i-vakvakıyye 11 gibi büyük bir 
askeri isyana tesadüf ettiği ıçın ancak beş gün sürebilmiş ve azlinden sonra 
ilkönce hapsedilmiş ve bir müddet sonra da keilesi uçurulmuştur). 

114) Defterdar-zide, Mehmet Paşa - Milliyeti: Arnavut; tayini: 
1656=1066 senesi 5 Mart = 9 Cum8.da-1-ula Salı günü; azli: 1656 ~ 
1066 s-enesi 25 Nisan = 1 Receb Salı günü; defterdarlık müddeti.: 1 ay, 
21 g.ün. 

'(89 nurnarada gördüğümüz Prevezeli-Mustafa paşa'nın oğlu olduğ·u ıçın {(Def
terdar-zade»_ denilen bu Mehmet Paşa Maliyede yetiştirildikten sonra muhtelif va
Uliklerde .bulunmuş ve nihayet .«Mevrfts-i peder» sayılan Baş-defterdarlığa veza
re~ payesiyle tayin edilmiştir. - Bir taraftan Sadaret makamına göz dikmesi 
ve bir taraftan da ilmi seviyyesiyle mizacmm iJtiklaline kapılarak «Müft-i fitne» 
denilen Şeyh-til-tslam Memik-zade Mustafa Efendi'ye ehemmiyet vermemesi 
:Sadr-ı-a'zam Abaza-Siyavuş Paşa ile Memik-zade'yi kendisine karşı birleştirmiş, 

bunlar bir takım ihtilaslar isnad ederek padişahı kandırmış ve işte bu yüzden 
::zavallı Defterdar-zade azıedildiği gün hapsedilip ertesi gün ida111 olunmuştur : 
Anasının Şeyh-ül-tslama gidip nefyiyle iktifa edilmesi için yalvardığı halde bü
:y-ük bir kabalık gösteren Memik-zade'nin zavallı kadını koğduğundan bahsedi
lir; bu kadıncağız hem kocasının, hem oğlunun idamını görmüştür. - Çok tu
haf bir tesadüf eseri olarak Defterdar-zade'nin felaketine sebeb olan Siyavuş 

Paşa o gece öldü~ü için, ertesi gün her ikisinin cenaze namazı ayni namaz vak
tinde kılınmıştır!). 

-, . 
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115) Sarı-Ali Efendi/Paşa - Milliyeti: Türk (!); tayini: 1656= 
1006 senesi 25 Nisan = 1 Receb Salı günü; azli: 1656 = 1066 senesi 2S 
Temmuz = 1 Şevval Pamr günü; defterda.rlık müddeti: 2 ay. 23 güıı; 
«İkinci de-fa». 

1 

~Sarı-Ali Efendi'nin bundan evvelki ilk defterdarlığı için yukarda 105 mımaYaya. 

bakınız: !ki defterdarlık müddetinin mecmO.u ancak 4
1 

ay, 17 gün tutmaktadır~ -
.Aşağıki maddeye de bakınız) . 

116) Sa9bağı-Mehmet Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1656 = 1066 
senesi 23 Temmuz== l Şevval Pazar günü; azli: 1656 = 1066 senesi 14 
Eylül = 25 Zi.ilka'de Perşenbe günü; defterdarlık müddeti.: 1 ay. '2! 
gün. 

~Muhtelif valiliklerde bulunmuş olan ve ccÇağırgan:s. lakabiyle de anıldıtı riva_yt1t 
edilen, bu Saç-bağı Paşa'nın Baş-defterdarlığa tayini Vezir-i-a'zam Boynu-eğri 

Mehmet paşa•nın kaynı olmasındandır: Selefi Sarı-AU Efendi'nin aziine sebeb işte 
budur. Eniştesine güvenerek Maliyey5 altüst eden Saç-bağı'nın u Vezir-i-a'"zamun 
ve kendünün hazinelerini ma'mur ve Hazine-i Sultaniyi viran 11 ettiğinden bmlse
dilir: Hatta: 

Saç-bağı devran senündür şimdilik 

:rıakaratlı bir şarkı bile bestelenip dillerde destan olmuşsa da o parlak <devranll;> 
iki ay bile sü:1:memiştir! Bir ri vayete göre eniştesi kendisini «lrz-u-maliyle ~·az~ 

ta dan kurtarmak» için azıettirmiştir!). 

117) Divrikli Hacı-1\fehmet Ağa/Paşa - Milliyeti: Türk; tayini-: 
1656 = 1066 senesi 14 EylUl := 25 Zülka'de· Perşenbe günü; _azli: 1656 
·- 1067 senesi 2 Kanunuevvel == 14 Safer Cumartesi günü; defterdarlık 
miiddeti: 2 ay, 18 gün. 

tSadarışt-Kethud§1ığı = Dahiliyyıe nazırlığı ile diger bazı mühim mevkilerde btı

l!unduktan sonra Baş-defterdar olan Divrikli'nin aziine sebeb, Hazinede para, m
madığı için evini taşıayıp camlarını kıran Sipahilerden .korkmasıdır : Bm gım 

vaziyeHere karşı Baş-defterdarların konaklarında her pencere için bir kaç ih
tiyat cam ve çer.çeve bulundurulduğundan bile bahsedilir! Yukarda 111 nurnaraya 
tifa bakınız. Vezir-i-a'zam Köprülü-Mehmet Paşa sabır ve sebat tavsiyesinde bu
funmuşsa da DivrikJi dinlemediği için aziedilmiştir: Tabii bu azil bir nevi isti''fi. 
tilemektir; Baş-defterdarın istifaJarı umumiyetle kellelerini kurtarmak iç} n~~-

118) Şeytan/Melek-İbrahim Paşa - Milllyeti: Türk; tayini: 1656-
1007 senesi 2 Kanunuevvel == 14 Safer Cumartesi günü; Mısır vali
liğine nakli: 1661 == 1071 senesi 26 Nisan = 26 Şa'ban Sah günü.; def
terdarlık müddeti:, 4 sene, 4 ay, 25 gün. 

~Selefi Hacı-Mehmet Ağa gibi Divrikli olan 1brahim Paşa Baş-bakı-kulluğı:m:

tlan, yani Maliye Baş-müfettişliğinden Baş-defterdar olmuş ve bir müddı;ı.t ~ 



276 KRONOLOJİ BAŞ-DEFTERDARLAR 

da veziiret payesiyle taltif edilmiştir. 

ve ~n nihayet Budin beylerbeylikleri gibi 
da Kubbe-vezirliğinde bulunmuş olan 

Defterdarlığ·ından sonra ilkönce Mısır 

bir çok ınühim valiliklerde ve bir aralık 
Şeytan-1brahim fevkalade zekası ve 

kahramanlıklarıyla meshurdur : <<Se-utan>> lakabı iste bundandır; ((JVIelekıı lakabı ;, ~ J 1 

da A vusturyalılara karşı Bu din kalesini büyük bir şecaatle müdafaa edip · rhu-
hasaradan kurtarması üzerine Dördüncü Jviehrnet tarafından 

tevcih e:_dilmiş ve ayni· zamanda Macaristan serdarı olmuştur: 1684 == 1095 vulm
atının «2 /3. Teşrinisani>> fıkrasına bakınız. Bu büyük kahraman nihayet Vezir-i
a'zam Kara-İbrahim Paşa'nın istirkabı yüzünden vahi bahanelerle idam edilmiş 

ve bu müdhiş cinayet netice itibariyle Budin'in ve bütün Macaristan'ın elden. 
çıkmasına sebeb olmuştur: 1685 _ 1097 vukuatının ((18 Kanunueyvel>> ve'l686 = 
1097 vukuatının da <<2 Eylülıı fıkralaüna bakınız. Melek-İbrahim Paşa Dör
düncü Murad'ın kızlarından Rukıye-Sultan'la evlenmiş olduğu ıçın damadıdır ~ 

Fatma ve Ayşe Hanım-Sultanlar isminde iki kızı kalmıştır; o devrin valilerinden 
Koca-fsmail Pasa isminde bir kardesı de vardır. - Defterdar-burnu mescidini iste , , . 
bu Melek-İbrahim Paşa yaptırm1ştır : O civarda diger bir talum hayratı daha 
vardır). 

119) Da .. rbhaneci Hacı-Hüseyn Ağa/Paşa- Milliyet'i: T.ürk (?): ta
yini: 1661 = 1071 senesi 26 Nisan = 26 Şa'ban Salı günü; azli: 1662 '= 

1072 senesi 3 Mayıs = 14 Ramazan Çarşanba günü; defterdarlık 

müddeti: 1 sene, 7 gün. 

(Selefi gibi Baş-Bakı-kulluğundan = Maliye Baş-müfettişliğinden Rumeli beyler
beyi payesiyle Baş-defterdar olan bu Hacı-Hüseyn Paşa azlinde Van valiliğ·ine 

gönderilmiş ve bir iki vilayet daha dolaştıktan sonra nihayet Rumeli beylerbey
liğinde vefat etmiştir). 

120) Cebeci-Ahmed Paşa- Milliyeti: Türk(?); tayini: 1662 1072 

senesi 3 Mayıs = 14 Raınazan Çarşanba günü; Mısır valiliğine, nakli: 

1675 -ıo86 senesi 27 Ağustos= 5 Cumada-l-abire Salı günii; defter~ 

darlık müddeti: 13 sene, 3 ay, 25 gün. 

(Cebeci-başılıktan Baş-defterdar olan bu Ahmed paşa'nın büdce bozuk ve sikke 
mağşuş olduğu bir devirde on üç seneden fazla mevkıini muhafaza edebilmesi 
her halde çok büyük bir muvaffakıyettir: Defterdarlığında vezaret payesi de 
almış ve hatta defterdarlıkla dördüncü vezirliği cem'etmiştir. - Mısır beyler
beyliğinden sonra muhteHf eyaletlerde bulunmuş olan Ahmed Paşa Istanbullu
dur. - Yanova valisi iken iştirak ettig-i 1683==1094 Viyana inuhasarasında vefat 
etmiştir). 

· 121) Defterdar.-zade Hacı-Mehmet Muhlis Efendi/Paşa - 1\lilliyeti: 
Tü:dt ( ?) ; tayini: 1675 - 1086 senesi 27 Ağustos == 5 Cunı.Rda-1-aJıi:re 

Salı günü; azli: 1677 - 1088 senesi 15 1\lıayıs = 12 Rebi'i.il-evvel Cu• 
martesi günü; defterdarlık müd d eti: 1 sene, 8 ay, 19 gün, 

( 105 ve 115 numaralarda gördüğümüz Sarı-Ali Paşa'nın oğlu olduğu ıçın «Defter
dar-zade» denilen bu Hacı-Mehmed Efendi sonraları Kubbe-veziri olduğu için 
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Paşa ünvanını almıştır. Yeniçeri-katipliğ·inden Baş-defterdarlığa çıkan Meh
met 1~:1uhlis Efendi'nin a1im ve şair bir zat olduğ·undan . bahsedilir. Defterdar
Iıktan azli halefinin iltizam edilmesindendir. - lviehmet Paşa'nın ölüm tarihi 
1099=1688 senesi 18 Şevval=16 Ağustos ?azartesi günüdür. - Raşid'le Fındıki

lılı azil tarihini Rebi'ül-evvelin 13 üne müsadif gösterirlerse de, burada gün is
mine göre tas h i h edilmiştir). 

122) Hacı/Ceiep-Hasan Efendi - Milliyeö: Türk; tayini: 1677-
1088 senesi 15 1\iayıs -12 Rebi'ülMevvel Cumartesi günü; azli: 1683 = 
1094 senesi 4 Eyl.ül - 12 Raınazan Cumartesi günü; defterdarlık müd
d eti: 6 sene, 3 ~ .. y, 20 gii.n. 

(Şıkk-ı-Sani: defterdarlığından ma'zul bulunduğu sırada Vezir-i-a'zam Merzifonlu 
Kara-Mustafa Paşa'nın akrabasından olduğu için Baş-defterdarlığa çıkarılan bu 
Çerkeşli Hacı-Hasan Efendi defterdarlığının son zamanlarında Paşa'nın. gözün:.. 
den düşmüş olduğu için Viyana muhasarası esnasında aziedilip Yan·.:>va beyler
beyliğine tayin olunmak suretiyle· paşalık ünvanını almıştır; muktedir bir maliyeci 
olduğundan bahsedilir. - Aziinin ertesi. sene idam edilmiştir). 

123) Mağnisalı-zade Mahmud Efendi - Milliyeti : Türk; tayini : 
1683 -ıo94 senesi 4 Eylül ;::::: 12 Ramazan Cumartesi günü; azli: 
1683 1095 senesi 20 Kanunuevvel == 1 Muharrem. Pazartesi günü; 
defterdarlık müddeti: 3 ay, 16 gün. 

Yeniçeri-l-~:atipliğinden Baş-defterdar olan bu Mahmud Efendi hastalığından do
layı aziedilmiş ve azlinden bir kaç gün sonra da ölmüştür.: Azil tarihi için aşağı
ki fıkraya bakınız). 

124) Divrikli-Mehmet Pa~a - Milliyeti: Türk; tayini: 1683=1095 
senesi 20 Kanunuevvel=l Muharrem Pazartesi günü; azli: 1685==1096 
senesi 19 Ağustos = 19 Ramazan Pazar günü; defterdarlık müddeti: 
1 sene, 8 ay. 

(Evvelce uzun müddet Baş-Bakı-kulluğunda - Maliye Baş-müfettişliğinde bulunup 
tecribe görmüş bir mütehassıs olduğ·-:.ı için Adana valiliğinden vezaret payesiyle 
Baş-defterdariığ·a davet edilen Divıikli-Mehmet paşa'nın burada esas ittihaz 
ettiğimiz tayin tarihi o sırada Enderun'da bulunan Fındıklılı-Mehmed Ağa'nın 

kaydine göredir : Vak'anüvis RaŞi<l 1095 ı= 1784 senesi ll Rebt'ül-evvel == 
:21 Şubat Pazar tarihinden bahsederse de bu tayin tarihi değil, Adana'd~Ii gelen 
Paşa'nın muvasalat tarihidir. Azledildiği zaman Osek Eszel-~: Ser~askcrliğtne 

tayin edilmiş olan Divrikli daha yoldayken Mora valiliğine gönderilmiştir. 
Azil· tarihi Raşid'de bir gün sonradır). 

125) Kıncı-Ali Efendi/Paşa - l\lilliyeti: (?); tayini: 1685 == 1096 
se:.ııssi 19 Ağustos = 19 R~.~mazan Pazar günü; ~ .. zli: 1687 1098 senesi 
7 1\:layıs = 24 Cumada..;J-ahire Çarşanha günü; defterdarlık müddeti ·: 
1 sene, 8 ay, 19 gün. 
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~Baş-muhasebecilikten yahut Anadolu-muhasebeciliğinden Baş-defterdar olan bl.'!. 
Dinretokab Kmcı-Ali Efendi'nin zikredilemiyecek kadar müstehcen bir lakabı 

daha vardır. Azli, orduyla seferde bulunduğu zamana tesadüf etmektedir :: 
Fakat azlinden pek az sonra Vezir-i-a'zamın himayesiyle Kubbe-vezirliğine terili 
edibnfştir). 

126) Emir/Seyyid-Mustafa Paşa - Milliyeti: Türk (?); tayini: 
1.687 == 1098 senesi 7 Mayıs ~==" 24 Cumada-l-abire Çarşanba günü; asi 
askerler tarafından parçalanması: 1687 = 1098 senesi 5 Teşrinievvel== 
~ Zülka'de Pazar günü; defterdarlık müddeti: 4 ay, 29 gün. 

(Selefinin seferdeyken azli üzerine Osmanlıların ııBenefşe» dedikleri Monemvasia'f 
::Mai.Vasia ve diğer bir rivayete göre de Eğriboz muhafı.zlığından Başi-defterdar 

f11lan Seyyid-Mustafa Paşa'mn beş ay kadar süren defterdarlığı hep orduda geç
miştir~ - 1687 == 1098 vukuatının «5 Eylül» fıkrasında gördüğümüz V.ezir-i-a'zam 
ve Serdar-ı-Ekrem Sarı-Süleyman Paşa'nın askeri başsız bırakıp kaçması üze-. 
rine Dördüncü Mehmed'i haPetmek için Belgrad'dan Istanbul'a d'Oğru yürüyem 
asi ordu Niş konağındayken kelleleri istenilenlerin en mühimlerinden olan Mus
tafa Paşa asilere bir günahı olmadığından bahsetmişse de diriletememiş ve hernem 
i:.mtü.ı:le kılıç ve hançer üşürülerek derhal parçalanmıştır). 

DöRDüNCU MEHMET ve 1K1NC1 SüLEYMAN DEViRLERİ: 

127) Doğancı-Hüseyn Ağa/Paşa - Milliyeti: Boşnak; tayini: 1687 
-1098 senesi 14 Teşrinievvel = 7 Zülhicce Salı günü; azli: 1688=1000 
senesi 21 Mart = 18 Cumada-J.iJla Pazar günü; defterdarlık müddeti: 
5 ay~ 8 gün. 

f:Bıfş-Bakı-kulluğundan ı:=· Maliye Baş-müfettişliğinden Baş-defterdar olan bl'il 
Hüseyn Ağanıı:ı azil tarihi Fındıklıh'nın eserinde «19 Cumada-,1-üia Pazar» gü
nüne müsiidif gösterilirse de· hakiki takvim de Pazar gün ii o ayın 18 ine tesadüf 
etmektedir: Hüseyn Ağa ~orbalarla ıttifak edip Hazineyi zarara sakmuş olmak~ 

112 itham edilerek aziedilince hapse atılm1şsa da biraz sonra serbest bırakılıp ve-. 
~ payesiyle Basra valiliğine gönderllmiştir). 

!KtNCt SttLEYMAN DEVRt : 

lZS) Ramazan Efendi- Milliyeti: (?); tayini: 1688 == 1099 senesi 
n Mart = 18 Cuıni.da-ı.uıa Pazar günü; azli: 1688 i::= 1099 senesi & 
Temmuz == 7 Ramazan Salı günü; defterdarlık niüddeti: 3 ay, 16 gün. 

fYeniçeri-Katipliğinden ma.'zul bulunduğu sırada Baş-defterdar olan Ramazam 
Efendi Hacıoğlu-pazarın'dandır: Dördüncü Mehmet ikinci Lehistan seferi esna
sında bu kasahada kaldığı zaman Ramazan Efendr'nin evinde oturmuş ve uçüncü 
A.:mn.ed işte o evde dünyaya gelmiş olduğu için, ev sahibi padis,ahın gözüne giriı,; 

~ mevkiler elde etmiye başiamıştır:; derdüneti cildin başında 1703 == llliii 
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vukuatının ,,22 Ağ'ustos» fıkrasına da bakınız. - Bu sefer Baş-defterdarlıktart 

azlinde memleketine gönderHip orada ikamete me'ınur edilen Ramazan Efendi 
bir müddet sonra affedilip tekrar Istanbul'a gelerek bazı mühiın vazifelerde daha 

bulı.ınmuştur). 

129) Kıtlık-şenliği Fındık-Mehmet Efendi/Paşa - Milliyetr: (?); 
tayini: 1688 == 1099 senesi 6 Temmuz = 7 Ramazan ~Salı günü; azli :· 
1688 == 11~0 senesi 15 Kanunuevvel = 21 Safer Çarşanba, günü; def
terdarlık müddeti: 5 ay, 10 gün. 

(Elvvelce Matbah-eminliğ'i ve Şıkkı-Siilis defterdarlığı gibi vazifelerde bulun
muş olan Kıtlık-şenligi tayininden bir kaç gün sonra vezaret payesi de alınış ... 
tır. - Azil tarihini Vak'anüvis Rasid 1100 '== 1689 senesi 20 Rebi'ül-evvel- 12 . ' 

Kanunusani Çarşanba gününe ınüsadif g~sterirse de, o sırada Ehderun'da bulu-
nan Fındıklılı-Mehmed Ağa'nın kaydi tercih edilmiştir: Yalnız Fmdıklılı Çar-
şanba gününü Safer'in 22 sine müsadif gösterirse de burada hakiki takvime' 
göre tashih edilmiştir. - Kıtlık-şenliğinin azline sebeb, Sadaret mal{amına göz: 
dikmesi veyahut göz diktiğ'i hakkında düşmanlarının Vczir-i-a'zam Bekri-Mus
tafa Paşa nezdinde bir takım tezviratta bulunmuş olmalarıdır; Fındık-Mehmet 

Paşa Istanbul'da bırakılmıyarak Hanya muhafızlığına gönderilmiştir)~-

130) Sürmeti-Ali Efendi/Paşa - Milliyeti: (?); tayini': 1688~1100' 
senesi 15 Kanunuevvel = 21 S afer Çarşanba günü; azli: 1690 = f101 se
nesi 12 Kanunusam _ = 1 Rebi'ül-ahir Perşenbe günü; defterdarlık 

müd d eti: 1 sene, 28 gii:n. 

( 'rersane-eminliğinden Baş-defterdar olan Dimetokalı Sürmeli-Ali Paşa'nın sa-· 
dareti için «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 121 nurnaraya bakınız. - Vak'anüvis: 
Raşid azil tarihini «21 Receb == 30 Nisan Pa.?~ar» gününe müsadif gösterir : Bu
nunla yukarda esas ittihaz ettiğimiz Fındıklılı'nın kaydi arasında 3 ay; 20 günlük; 
büyük bir fark olduğu . için, iki ri vayetin te'lifi kabil değildir. Burada Flndıklılı'nm. 
tercihi, o sırada Enderun'da bulunmasındandır: Bu menbada Perşenbe günü Re
bi'ül-ahir'in 2 nci gününe müsadif gösterilirse de, burada hakiki takvime . gö~ 
tashih edilmiştir). 

131) Kei-Yusuf Efep.di - Milliyeti: Türk; tayini: 1690==1101 se• 
nesi 12 Kanunusanİ '== 1_ Bebi'ül-ahir Perşenbe ·günü; aZli: 1690 == 1101 
senesi 19 Mayıs = 10 Şa'ban Cuma. günü; defterdarlık müddeti: 4i 
ay, 8 gün. 

(Haleb muhassıllıgından Baş-defterdar olan Kel-Yusuf Efendi Alaiyyelidir. Tayim 
tarihindeki ihtilaf için yukarıki fıkraya bakınız. - Azil tarihi de ihtilaflıdır : 
Enderun'da bulunan Fındıklılı-Mehmed Ağa'nın kaydini tercih ederek esas itti

haz ettiğimiz yukarıki rivayete mukabil, Vak'anüvis Raşid u29 Şa'ban 7 Hazi
ran Çarşanbaıı gününden bahsetmektedir: Bu iki rivayet arasmda 19 ·günlük 
mühim bir fark vardır). 
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SüLEYMAN ve iKiNCİ AHiviED DEViRLERi: 

132) Kirli~ İsmail Efendi/Paşa Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1690 1101 
·senesi 19 Mayıs== 10 Şa'han Cuma günü; azli: 1691-1102 senesi 30 
Ağustos == 5 Zülhicce Perşenbe günü; defterdarlık müddeti: 1 sene, 
:3 ay, 12 gün; «BirinCi d·efa». 

(Cizye~muha~ebeciliğinclen Baş-defterdar olan bu Kirli-isrnail Efendi'nin Rumeli 
beylerbeyi payesiyle paşalığ·ı ikinci defterdarlığmdacır. Tayin tarihindeki 
ihtilaf için yull:arılü fıkraya bakınız; azil tarihinde daha büyük ihtilaf vardır : 
'Ü sırada Enderun'da bulunduğ·u için tercih ettiğ·imiz SilihdarjSilahdar'm 
yukarda esas ittihaz ettiğ·i:'Jıjz kaydine mukabil, Vak'anüvis Raşid 1103 :=:: 1691 
senesi 7 Safer=30 Tı:;şriı1ievvei Salı gününden bahsetmektedir; bu iki . rivayet 
arasmda tarn ilü aylık bir fark vardır ve tabil bunun izahı kabil değildir. - Fm
-dıldılı azil gününü «D Zülhicce Perşenbe» gösterirse de, hakiki takvimde Perşenbe 
gUnü o ayın 6 sına değil, 5 ine tesadüf etmektedir. - Kirli-tsmail Efendi'nin son-
:.raki defterdarlığı aşağıda 136 nurnaraya bakınız). 

1K1NCt AHMED DEVRi·: 

133) Kılıc-Ali Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1691=1102 senesi 30 
.. Ağustos==5 Zülhicce Perşenhe günü; azli: 1692 1103 senesi 29 Ma
yıs=13 Ranıa:ıan Perşenbe günü; defterdarlık müddeti: 9 ay. 

(Küçük-Defterdarlık ismiyle de anılan Ş1kk-ı-Salis defterdarlığından ve bir ri
vayete göre de selefi seferdeylren tayin edilmiş olduğu Rikab-·ı-E!ümayun def
terdarlığınö.an, yani Şıkk-ı-Evvel vekaletinden Baş-defterdar olan bu Dimeto
kalı Kılıc-Ali paşa'nın hem me'muriyyeti, hem şahsiyyeti, hem de lakabı «Sicill-i 
Osmani»de bu cedvelin 125 numarasında gördüğümüz Kıncı-Ali ve 130 nurnarada 
·gördüğümüz Sürmeli-Al'i paşalarla karıştırılır: Halbuki bunlardan Kıncı-Ali Paşa 

bu sırada Kıbrıs heylerbeyidir; Sürmeli-Ali Paşa He karıstırılma.sı ise, her 
ikisinin de Dimetokalı diye amlmasından galat olabilir: Bu Ali Paşa'nın lakabı 

'<cKıllc>> olduğu vaWanüvis Raşid'deki sarahatle sabittir. . Tayin tarihindeki 
ihtilaf için yukarılü fıkraya balnnız. - Kılıc-Ali Paşa tayininden biraz sonra ve
'Zaret payesiyle taltif edilmiş ve azli üzerine de Kılle-Ali Paşa'nın idamından do
layı inhilal eden Kıbrıs beylerbeyliğine gönderilmiştir). 

134) Canib Ahme·d Efendi - Milliyeti: Türk (?) ; tayini: 1692 >-= 

1103 senesi 29 Mayıs -ıs Ramazan Perşenhe günü; az1i: 1693==1104 
:senesi 27 l\fart=20 Receb Cuma günü; defterdarlık müddeti: 9 ay, 
29 gün; «Birinci defa». 

{Arpa-eminliğinden Baş-defterdar olan bu Canib Ahmed Efendi doğruluğu ve 
mesleğinde iktidariyle maruf olduğu halde, defterdarlığından zarar gören bazı 

müfsidlerin iftinHarına uğrayıp padişah tarafından iki defa az1edi1mişse de, 
Vezir-i-a'zam Hacı-Ali Paşa bu hal{sız iradelerin ikisine de mukavemet ettikten 
sonra, üçüncüsünde Sadaretten isti'fa etmiştir: 1693 - 1104 vukuatmın «27 Martıı 
fıkrasıyla «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 119 nurnaraya bakınız. - Canib Ahmed 
Efendi'nin üç defa Baş-defterdarlığı vardır : Bundan sonrakiler için aşağıda 136 
we 141 n umaralara bakınız). 

. , 
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135) Iiabn-Ali Ağa/Efendi/Paşa = MiUiyeti: (?); tayini: 1693 
1104 senesi 27 1\lart == 20 Receb Cuma günü; azli: 1693 == 1104 senesi 
·4 Nisan == 28 Receb Cumartesi günü; defterdarlık nıüddeti: 8 gün. 

(Meslek itiba~'iyle hiç bir münasebeti olmadığı hs.lc1e Sipahilcr-ağahğmdaki mu
vaffakıyetinden dolayı Efendilikle Baş-defterdarlığa çıkarılıveren bu zavallı as
kerin bilhassa selefi uCanib Ahmed Efendi gibi kaviyy-ül-ikÜdar bir Defterdar-ı 
kar-güzara halef» olması Maliye işlerinin düzenini' derhal bozmuş olduğu için, 
'Sekiz gün sonra azlinden başka çare bulumnamış ve bir taraftan da 1mlbi kırıı-· 

mamak Rumeli beylerbeyliği payesiyle Cebeci-başılığ·a nakli emredilmiştir : 
paşalığı da işte bundandır; bu suretle Kalm-Ali selriz gün içinde ağalıktan efe:n
diliğ·e ve efendilikten de paşalığa geçerek üç defa ünvan değiı:;;tirmiş 

136) Kirli-İsmail Paşa - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1693=1104 senesi 
4 Nisan-28 Receb Cumartesi günü; azli: 1694 == 1105 senesi 13 Ağus
tos == 21 Zülhicce Cuma günü; defterdarlık müddeti: 1 sene, 4 ay, 
'9 gün; «İkinci defa». 

(1lk defterdarliğından ma•zul bulunduğu sırada ikinci defa Baş-defterdar olan 
Kirli-isınail Paşa bu sefer Rumeli Beylerbeyi payesiyle paşaiık da almıştır. -
Bu ikinci aziinde boş bırakılınayıp Kilis sancak-beyliği verildiğinden bahsedilir. -
1lk defterdarlığı için yuk~rda 132 nuınaraya bakınız. --: Umuıniyetle azil 
tarihinin «23 Zülhicce» olduğunda ittifak edilirse de, gün ismi «Cumaıı gösteri!.,. 
diğine göre hakiki takviınde o ayın 23 üne değil, 21 ine tesadüf etmiş olması 

lazımgelir). 

tKiNCi AHMED ve tKiNCi MUSTAFA DEViRLERi : 

137) Köse-Halil Efendi/Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1694=1105 
senesi 13 Ağustos= 21 Zülhicce Cuma günü; azli: 1695 == 1106 senesi 
28 Mart ;:::::: 12 Şa'ban Pazartesi günü; defterdarlık müddeti: 7 ay, 16 
gün; « Bir'in ci defa». 

(Vak'anüvis Raşid'in Baş-Muhasebe üçüncü halifeliğinden birdenbire Başdefter

dar olmuş gösterdiği bu Köse-Halil Efendi Silahdar tarihine göre Baş-muhase

be-cilikten Şıkk-ı-Evvel olmuştur. - Tayin tarihi için yukarıki fıkraya bakı

nız. - Halil Efendi'nin iki defa defterdarlığı vardır: Bundan sonraki için aşağıda 
139 n,uınaraya bakınız). 

!IctNC! MUSTAFA DEVRt: 

138) Ci.,nib Ahmed Efendi - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1695 == 
1106 senesi 28 Mia.rt == 12 Şa'ban Pazartesi günü; azli: 1695 --1107 
senesi 17 Teşrinievvel 8 Rebi'iilaevvel Çar~anba günü; defterda:rhi4: 
müddeti: 6 ay, 20 g.ün; «İkinci defa». 

( tkiidariyle doğruluğundan dolayı vücuduna ihtiyaç has ıl · olduğu için ikinci defa 
Baş-defterdarlığa davet edilen Canib Ahmed Efendi'nin bundan evvelki ilk def
terdarlığı için yukarda 134 ve bundan sonraki için aşağıda 141 numaralara ba-
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kınız." - tık defasında olduğu gibi bu sefer de onun doğruluğuyla ciddiyetinden 
zarar görenler 11 Günagün» müftereyyat~ tertib ederek tkinci Mustafa Macaristan 
seferind~n dönerken Niğbolu konağında aziine sebeb olmuşlardır : Bu kıymette 

adamların iş başında duramamaları, Osmanlı inhitatının artık çok ilerlemiş ol
masındandır) . 

139) Köse-Halil Efendi/Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1695=1107 

senesi 17 Teşrinievvel = 8 Rebi,ül-evvel Çarşanba günü; azli: 1698 == .. 
1110 senesi 5 Teşrinisani == 1 Cumô.da~l-ula Çarşan ha günü; defter-
darlık ınüddeti: 3 sene, 19 gün; «İkinci defa». 

(Köse-Halil Pasa'nın bundan evvelki ilk defterdarlığı ıçın yukarda 137 numa-
' 

raya bakınız. İki defterdarlık müddetinin mecmüu 3 sene, 8 ay, 5 gün tutmal{-
tadır. Bu seferki defterdarlığında vezaret payesiyle de taltif edilmiş olan Köse 
Paşa Baş-defterdarlıktan Bosna beylerbeyliğine gönderilmiş ve daha sonra muh
telif valiliklerde bulunmuştur). 

140) Sarı-Mustafa Efendi/Paşa - Milliyeti : ( ?) ; tayini: 1698 = 

1110 senesi 5 Teşrinisani = 1 Cumô.da-1-ula Çarşanba gunu; azli: 
1700 = 1112 senesi 4 Eylül = 20 R.ebi'ül-evvel Cumartesi g~inü; defter
darlık müd d eti: 1 sene, 9 ay, 29 gün; «Birinci defa». 

(Masraf-eminliğinden Baş-defterdar olan bu Mustafa Paşa'nın bundan sonraki 
d~fterdarlığı için aşağıda 143 nurnaraya bakınız}. 

141) Canib Ahmed Efendi - Milliyeti: Türk ('?); tayini: 1700 = 
1112 senesi 4 Eylül == 20 Rebi'ül~vvel duına.rtesi günü; azli: 1701 == 
1112-tsenesi 8 Şubat == 29 Şa'ban Salı günü; defterdarlık müddeti: 5 
ay, 4 gün; «Vç.üncü defa». 

(Can i b Ahmed Efendi'nin bundan evvelki defterdarlıklan için yukarda 134 ve 
138 numaralara bakınız: üç defterdarlık müddetinin mecmO.u 1 sene, 9 ay, 23 
gün tutmaktadır). 

142) Muhsin-zade Hacı-Mehmet Efendi/Paşa.- Milliyeti: Arap(?)~ 
tayini '1701==1112 senesi 8 Şubat=29 Şa'ban Sah günü; azli: 1702 = 
1114 senesi 31 Kinunuevvel = ll Şa'ban Pazar gün.ü; defterdarlık 
müd d eti: 1 sene, 10 ay, 20 gün. 

(Tüccardan Halebli ve zayıf bir rivayete göre de Musullu Muhsin-Çelebi'nin bü
yük oğlu olan bu Hacı-Ahmed Efendi «Vezii"-i-a'zamlar» cedvelinin 146 numara
sında gördüğümüz Muhsin-zade Abdullah Paşa'nın ağabeyisi ve ayni cedvelin 164 
ve 170 numaralarında gördüğümüz Vezir-i-a'zam Muhsin-zade Mehmet Paşa'nın 

amcasıdır. Bunlardan Muhsin-zade Abdullah Pasa, İkinci Mustafa'nın hal'i ve 
' . ' 

üçüncü Ahmed'in · cülüsiyle neticelenen «Edirne vak'ası>>nda asiler tarafından 

Baş-defterdar intihab edilmiştir: Aşağıda 144 nurnaraya bakınız). 

,· 
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143) Sarı-Mustafa Efendi/Paşa - Miltiyeti: (?}; tayini: 1702= 
1114 senesi 31 KA.nunuevvel = ll Şa'ban Pazar günü; azll: 1703:-1114 
senesi 5 Mayıs == 18 Zülliicce Cumartesi günü; defterdarlık müddeti: 
4 ay, 5 gün; «İkinci defa». 

{Sarı-Mustafa Efendi'nin bundan evvelki ilk defterdarlığı için yukarda 140 nu
maraya bakımz. - Bu ikinci defterdarlığından aziinde Trablusuşam beylerbeyı.. 
liğine gönderilmiş ve o yeni vazifesinden itibaren paşa ünvanını almıştır). 

1K1NC1 l\1UŞTAFA ve üÇüNCü AHMED DEViRLERi: 

144) Bakkal-:dl.de Sarı-Hacı-Mehmet Efendi/Paşa Miliyeti !' 

Türk ( ?) ; tayini: 1703 == 1114 senesi 5 Mayıs = 18 Zülbicce Cumartesi 
günü; azli: 1703==1115 senesi 22 Teşrirusani = 13 Receb Perşenbe günü;: 
defterdarlık müddeti: 6 ay, 18 gün; «Birinci defa». 

(Şıkk-ı-evvel mektupçuluğundan Baş-defterdar olan bu Hacı-Mehmed Efendi'nin 
defterdarlığı !kinci Mustafa'nın hal'i ve üçüncü Ahmed'in cülüsiyle neticelenen: 
ve istanbul'da başlayıp Edirne'de nihayet bulduğu için ((Edirne vak'ası» denilen 
büyük ihtilal hareketine tesadüf etmektedir : O sırada Hacı-Mehmed Efendi 
tkinci !.fustafa'nın diger devlet erkaniyle beraber Edirne'de bulunduğu için, ıs

tanbul'da ısyan başladığı zaman §.siler tarafından 1115=1 703 senesi 14 Rebl'ül
evvel-28 Temmuz Cumartesi günü Darbhane-emini Muhsin-zade Abdullah Efe:ndi 
Baş-defterdar intihab edilmiştir; bu Abdullah Efendi yukarda 142 nurnarada gör
düğümüz Muhsin-zade Hacı-Mehmed Efendi'nin küçük kardeşidir ve sonra
ları hem kendisi, hem oğlu Muhsin-zade Mehmet paşa Sadr-ı-a'zam olmuştur: 

.r,Vezir-i-a'zamlarıı ecdvelinde 146, 164 ve 170 numaralara bakınız. üçüncü 
Ahmed Edirne'de tahta çıktığı gün asiler tarafından Istanbul'da intihab edilmiş 

olan devlet erkanının me'muriyetlerini umumiyetle tasdik etmek mecburiyetinde 
kalmıştır: 1703 ::= 1115 vukuatımn «22 Ağustos» fıkrasına bakımz; As. il erin 
Baş-def!:erdar . seçtikleri Muhsin-zade Abdullah Efendi'nin me'muriyyeti de cliger
le~iyle beraber tasdik edilip edilmediği kat'i surette belli değildir: Malflm olan 
nokta,. !kinci Mustafa'nın son Baş-defterdarı olan Hacı-Meltmed' Efen
di'nin u Edirne vak'ası>>nda «İhtifa ı etmiş olmasıdır; fakat vak'adan sonra Hacı 
Efendi m~ydana çıkınca Vak'anüvis Raşid'e göre 'Oçüncü Ahmed tarafından ma
kamında «İbkaa» edilmiştir : Halbuki gene Raşid diger bir münasebetl.e bu· 
uİbkaa» yı ikinci bir tayin gibi göstermektedir! Her halde eğer Muhsin-zade'nih· 
deftei·darlığı cühls günü digerleriyle beraber tasdik edilmişse, kaç gün, sürmüş: 
olduğu maluın değildir : tşte bu vaziyatten dolayi Muhsin-zade Abdullah Efendi 
bu cedvele allnınamış ve Sarı/Hacı-Mehmed Efendi'nin yeni padişah tarafından 

vazif.esinde «ibkaaıı edilmiş olması hakkındaki rivayet esas ittihaz edilmiştir. _ 
Hacı-:Mehmed Efendi'nin bundan sonraki defterdarlıkları için aşağıda 146, 148ı 

151, 153 ve 157 numaralara bakınız). 

üÇ'ONC'O AHMED DEVRi : 

145) Firari-Basan Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1703=1115 
senesi 22 Teşrinisani = 13 Receb Per§enbe günU; azHyle Rumefi;.Bey• 
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'lerbeytiğine nakli: 1704=1115 senesi 29 Şubat 
_nii; defterdarlık müddeti: 3 ay, 8 gün. 

BAŞ-DEFTERD AP,LAH 

23 Şevval Cuma gü-

(ikinci Mustafa'nın hal'iyle neticelenen vak'ası»nda asilerlG d-birliği 

-ederek Istanbul-Kaymakamlığında bulunduktan sonra Vezaret paycsiyb 
defterdar olan bu Hasan Paşa'ya «Firarı:» denilmesi, vak'adan evvel Şehr-i-Zür== 
Kerkül-c beylerbeyliğinde bulunduğu sırada i'dama rnahkum edilince hükmü teb
liğ· eden Çavuşbaşı'yı h:atlettikten sonra Istanbui'a kaçıp saklanmış olrnnsmdandır: 
üçüncü ciltte -1703 = 1115 vukuatımn ,,22 Ağustos» fıltrasına da ba1nmz). 

146) Rakkal-zade Sarı/Hacı Mehmet Efendi/Paşa 1\'Iilliyeti .: 
'Türk ( ?) ; tayini: 1704 = 1115 senesi 29 Şubat = 23 Şevval Cuma gii
n.ü.; azli: 1705 = 1116 senesi 6 Şubat = ll Şevval Cuma gtinü; defter
·da:rhk müddeti: ll ay, 6 gün; «İkinci defa». 

(Büyük-Ruznamçecilikten ikinci defa Baş-defterdar olan Hacı-1\'lehı:ıcd Efendi'nin 
bundan evvelki defterda.rlığ·ı için yukarda 144 nurnaraya ve bundan sonrakiler için 
de aşağıda 148, 151, 153 ve 157 numaralara bakınız). 

147) Tabl/Davul-İsmail Efendi - Milliyeti: (?); tayini: 1705 = 
1116 senesi 6 Şubat = ll Şevval Cuma günü; azli: 1705 = 1117 senesi 
13 Haziran = 20 Safer Cumartesi günü; defterdarlık müddeti: 4 ay, 
o gün. 

{Haraç-muhasebeci1iğinden Baş-defterdar olan Davul-ismail Efendi'nin aczinden 
dolayı a.zlolunduğundan bahsedilir. «Sicili-i Osmanİn müellifi Süreyya Bey bu 
·defterdarın mezar taşındaki ıcDavud İsmail» isminin «Davul» denilm:emek için 
yapılmış bir «Hüsn-i te'vih> olduğuna hükmetmektedir). 

148) Bakkal-zade Sar:;/Hacı Mehmed Efendi 1 Paşa - MiUiyeti : 
'Türk (?) ; tayini: 1705 = lll 7 senesi 13 Haziran = 20 Saf er Clımar:
tesi günü; azli: 1706 = 1118 senesi 18 Temmuz = 6 Rebi'ü-1-ahir Pa
zar günü; defterdarlık miiddeti: 1 sene, 1 ay, 5 gün; «Üçüncü defa». 

'(Bakkal-zade Efendi'nin bundan evvelki defterdarlıkları için yukarda 144, 146 "ve 
bundan sonrakiler için de aşağıda 151, 153 ve 157 nunıaralara bakmız). 

149) Seyyid-Yahya Efendi M\illiyeti : Türk; tayini : 1706 
1118 senesi 18 Temmuz = 6 Rebi'ül-ahir Pazar günü; ist'i'fa.sı: 1706 = 
1118 senesi 12 Ağustos 2 Cumada-l-ula Perşen be günü; defterdarlık 
müddeti: 25 gün. 

(Şeyh-ül-islamlar eedvelinin 67, 70 ve 73 numaralarında gördüğümüz Paşmakçı

zade All Efendi'nin akrabasından olan bu Yahya Efendi Baş-Emirahur1u1üan 

Şıkk-ı-evvel defterdan ·olm.uştur: Me'muriyyet müddeti bir ayı bile doldurmadan 
isti'fa etmesine sebeb, kendisi vezaret payesiyle defterdarlık istemiş 

Sadr:..ı-a'zaın Çorlulu-Ali Paşa'nın muhaJefetinden d ola yı ve.zir olarnıym·r: ı~ 

ünvaniyle tayin edilmiş olmasından fevkalade müteessir ol n" asıdır). 
)! 
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150) Damad-Mehmed Ef·endi/Paşa Milliyeti: (?); tayini:· 
1706 = 1118 senesi 12 Ağustos = 2 _Cumada-l-ula Perşenbe günü; az
li : 1708 = 1119 senesi 12 Şuba:t = 20 Zülka'de Pazar günü; defterdar~
lıl<ı:: ınüddeti: ı sene~ 6 ay, 1 gii.n; «Birinci defa». 

1 

(Mevkufat kalemi ikinci halifeliğinden birdenbire Baş-defterdar olan Da~-::1ad-

Mehmed Efendi kölelikten yetişmiş olduğu için mil'i.iyeti belli değildir : 
Iakabı da Kasap-başı Ali Ağa'nın damadı olmasındandır. Azline sebeb olarak 
me'müriyyet m.üddetinin uzun sürmüş olmasından bahsediliı'! 

di'nin dört defa defterdarlığı vardır: Bundan sonrakiler 
158 numaralara ve oğlu izzet Ali Bey'in defterdarlığı için 
bakınız). 

J\fehmed Eren-· 
152, 15-: ve 

ntıı112-ra~lG 

151) Bakkal-zade Sarı/Hacı Mehmed Efendi/Paşa - Milliyeti :· 
Türk (?); tayini: 1708 = ııı9 s·enesi ı2 Şubat = 20 Zülka'de Pazar· 
günü; 9.zli: 1709 = ıı21 senesi 10 Ağustos = 3 Cumada-l-abire Cu
martesi günü; defterdarlık müdd.eti: :ı sene,. 5 ay, 27 gün; «Dördün-
cü defa». 

(Bakkal-zade'nin bundan evvelki defterdarlıkları için yukarda 144, 146, 148 ve 
bundan sonrakiler için de aşağıda 153 ve 157 numaralara bakınız. Bu seferkf 
azli üzerine beylerbeylikle Bender muhafızlığına tayin edilmiş olduğu için «Paşa» 

ünvaniyle anılmıya başlamış ve daha sonra vezir de olmuştur). 

152) Daınad-Mehmed Efendi/Paşa Milliyeti: (?); tayini:-
1709 = 1121 senesi 10 Ağustos := 3 Cumada-1-ahire Cumartesi günü; 
azli: 1712 ...:... 1123 senesi ı9 Kanunusani = 10 Ziilbicce Salı günü; d·ef-
terdarlık müddeti: 2 sene, 5 ay, 10 gün; «İkinci defa». 

(Nişancılıktan ikinci defa Baş-defterdar olan Damad~Mehmed Efendi' nin_. pundan 
evvelki defterdarlığı için yukarda 150 nurnaraya ve bundan sonrakiler için de 
aşağıda 154 ve 158 n umaralara bakınız). 

153) Bakkal-zade Sarı/Hacı Mehmed Pa~a - Milliyeti : Türk 
( ? ) ; tayini: ı 712 = 1123 senesi 19 Ranunusani = lO Zülhlcce Salı 

güııü; azli: 1712 = 1124 senesi 22 Haziran = 17 Cuınada.-1-fda Çarşan-. 
ba günü; defterdarlık müddeti: 5 ay, 4 gün; «Beşinci defa». 

lBakkal-zade'nin bundan evvelki defterdarlıkları için yukarda 144, 146, 148 ve: 
151 numaralara ve bundan sonraki son defterdarlığı için de aşağıda 157 numara
ya bakınız) . 

154) Damad-Mehmed Efendi/Paşa Milliyeti: (?); tayini:· 
1712 = 1124 senesi . 22 Haziran = 17 Cumada-I-fila Çarşan ha günü;· 
a,zli: 1713 = 1125 senesi 22 Haziran = 28 Cumada-l-ula Pe.rşenbe gü~
nü; defterdarlık miiddeti: 1 sene; «Uçüncü defa». 
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(Damad-Mehmed Efendi'nin bundan evvelki defterdarlıkları için yukarda 150 ve 
:152 numaralara ve bundan s·onraki son defterdarlığı için de aşağıda 15S numa
;raya bakınız). 

155) Sarı-Mustafa Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1713 == 1125 
senesi · 22 Haziran = 28 Cumii.da-1-iıUiı Perşen be günü; azli: 1714 = 
1126 senesi ~8 Kanunusanİ = 12 Muharrem Pazar günü; defterdarlık 

müddeti: 7 ay, 6 gün; «Vçüncü defa». 

(Rumeli:.beylerbeyliğinden Vezaret payesiyle Baş-defterdar olan Sarı-Mustafa 

Pasa'nıri bundan evvelki defterdarlıkları için yukarda 140 ve 143 numaralara bakı-. 
mz: trç defterdarlık müddetinin mecmuu 2 sene, 9 ay, 10 gün tutmaktadır. -
Mustafa Paşa bu son defterdarlığından azli üzerine tekrar Rumeli.:.beyler
.beyliğine gönderilmiş ve ondan sonra da bir çok valiliklerde bulunmuştur). 

156) Kayserili~Osman Efendi - Milllyeti: Türk; tayini: 1714 -
1126 senesi 28 Kanunusanİ = 12 Muluırr~m Pazar günü; azli: 1714 
1126 senesi 18 Ağustos = 7 Şa'ban Cumartesi günü; defterdarlık 

m.üddeti: 6 ay, 21 gün; «Birinci defa». 

(Kapucular-kethudalığından Baş-defterdar olan Osman Elfendi'nin iki defa def
terdarlığı ve bir defa da defterdar vekilliği vardır : Bundan sonraki Baş ... defter
darlığı için aşağıda 159 nurnaraya ve vekaleti için de 157 ve 158 numaralara 
bakmuz) . 

157) Bakkal-zade Sarı/Hacı Mehmet Paşa - Milliyeti : Türk 
~ ?) ; tayini: 1714 = 1126 senesi 18 Ağustos = 7 Şa'ban Cumartesi 
günü; azli: 1716 = 1129 senesi 31 Kanunuevvel == 16 Muharrem Per
şenbe günü; defterdarlık müddeti: 2 sene, 4 ay, 18 gün; «Altıncı 

-defa». 

·(Bakkal-zade'nin bundan evvelki deftt::rdarlıkları için yukarda 144, 146, 148, 151 
ve 153 numaralara bakınız: Altı defterdarlık müddetinin mecmuu 6 sene, 10 ay, 
1.3 gün tutmaktadır. - Bakkal-zade bu seferki azli üzerine Selanik muhafızlığına 
-gönderilmiştir. - Aziinin sebebi, bir müddet evvel kendisine ihsas edilmiş olan 
·sadarete tayini gecikince «Hilaf-ı ma'hüd açıkdan mühr-i Sadaret talebine ağaz» 

·etmesi ve bir taraftan da şahsi nüfuz ve i'tibarına istinaden padişahıri iradesi. 
bilafına bir takım mukaataalar tevcihine kalkışmasıdır! Netice itibariyle sa
daretten mahrumiyyetine bizzat kendisi sebeb olmuş demektir: Azli üzerine 
·bütün mukaataa tevcihatı ibtal edilmistir. - Bakkal-zade aziedilince Bas-defter-, ' 
ilartık vekaletine 156 nurnarada gördüğümüz sabık Baş-defterdarlardan Kayse-
rili-Osman Efendi tayin edilmiştir: Aşağıki fıkraya bakınız). 

158) Damad-Mehmet Paşa - Milliyett : ( ?) ; tayini : 1717 = 
1129 senesi 19 Kanunusam = 5 S afer Salı günü; azli: 1717 = 1129 se
nesi 19 Şubat = 7 Rebi'ül-evvel Cuma günü; defterdarlık müddeti: 1 
.ay, 1 gün; «Dördfuıcü defa». 
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-(Vezaret payesiyle bulunduğu Hotin muhafızlığından dördüncü defa Baş:-d~fter

<iar olan Damad-Mehmet Paşa'nın bundan evvelki defterdarlıkları için yukarda 
150, 152 ve 154 numaralara bakınız: Dört defterdarlık müddetinin mecmuu 5 se
ne, 12 gün tutmaktadı~. ~ Mehmet Paşa'nın bu seferki tayiniyle selefi Bakkal
zade'nin azli arasında 19 gün Baş-defterdarlık makamı vekalet suretiyle eski 
defterdar lardan Kayserili-Osman Efendi tarafından idare edjlmiştir: ~,u '~sman 

Efendi için yukarda 156 nurnaraya bakınız. Bununla beraber, Damad-Mehmet 
/ ' 

Paşa'mn bu son tayini üzerine Kayserili-Osman Efendi'nin vekaleti nihayet bul-
muş değildir : tdari bir garibe olmuş, Mehmet Paşa'nın ihtiyarlığında11 . dolayı 
((Vekili Osman Efendi temşiyetde devam)) etmiş, ayni bir makamda asil ile vekil 
bir arada bulunmuş ve hattA. DA.mad-Mehmet Paşa vekil Osman Efendi ile 
pek tabii olarak geçinemediği için aziedilip Kubbe-vezirliğine naklolunmuştur! 

Aşağ'lki fıkra ya da bakınız). 

159) Kayserili-Osman Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1717 = 
1129 senesi 19 Şubat=· 7 Rebi'ül-evvel Cmna günü; azli: 1717 = 1130 
senesi 19 Kanunuevvel = 15 Muharrem Pazar günü; defterdarlık nıüd
deti: 9 ay, 28 gün; «İkinci defa». 

' ' 

'(Baş-defterdar vekilliğinden ikinci defa olarak asaleten defterdar olan Osman 
Efendi'nin bundan evvelki me'mftriyyeti için yukarda 156 numaraya bakınız. 

tki defterdarlık müddetinin ·mecmftu 1 sene, 4 ay, 19 gün tutmaktadır; 157. nu
marada gördüğümüz Bakkal-zade Hacı-Mehmet Paşa'nın ı 716 - 1129 serıesi 31 
Kt\nunuevvel == 16 Muharrem Perşenbe günü azli üzerine Osman Efendi Ba,ş-def

terdar vekili olmuş ve bu vekt\let müddeti de 158 nurnarada gördüğümüz D3,.mad
Mehmet Paşa'nın defterdarlığı zamanında da devam ederek 1 ay, 20 gün sür
müştür : Osman Efendi'nin iki defterdarlık müddetine işte bu vektllet müddeti 
de ilt\ve edildiği takdirde, asA.let ve vekt\let suretiyle defterdarlık müddetinin 
mecmüu 1 sene, 6 ay, 9 günü bulur. - Kayserili-Osman Efendi bu son defterdar
'i.ığından sonra muhtelif valiliklerde bulunmuştur). 

160) Hacı-Mustafa Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1717 =.,1130 
senesi 19 Kanunuevvel = 15 Muharrem Pazar günü; azl'i: 1719 = 1131 
senesi 9 Mayıs = 19 Cuıni.\da-1-ahire Salı günü; defterdarlık müddeti: 
1 sene, 4 ay, 21 gün. 

(Vidin defterdarlığından Baş-defterdar olan sabık Re!s-ül-küttab Hacı-Mustafa 

Efendi, Nevşehirli-İbrahim Paşa'nın teveccühünü kazanmış ve iktidarıni'; takdir 
ettirmiş kuvvetli bir maliyecidir. Aziine sebeb olarak Niş ve Vidin kalelerinde
ki yeniçerilerin mevacıpleri geciktiği için isyan etmiş olmalarından dolayı ken
disine haksız olarak kusur isnad edilmiş olduğundan bahsedilir). 

161) Türk-İbrahim Efendi 1 Hacı-Ihrahim Efendi - Milliyeti : 
Türk; tay'ini : 1719 = 1131 senesi 9 Mayıs = 19 Cumada-l-abire Salı 

günü; ölümü: 1728 - 1729 = 1141 senesi ( ?) ; defterdarlık müdd·eti: 
takriben 10 sene. 

(Baş-Muhasebe-kesedarlığından Baş-defterdar olan Hacı-İbrahim Efendi on sene 
lmdar Osmanlı maliyesini idare etmiş muktedir ve büyük bir devlet-adamı ol-
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ci uğu halde, ölüm tarihi maatteessüf belli değ·Edir: Val{'anüv:is Küçül~-Çele'i:ıi-zadc; 

İsmail Asım Efendi bir çok eheınrniyetsiz kimselerin bile ölüm tarihlerini tesbit 
ettiğ·i halde, bu kadar mühim bir şahsiyyeti her nedense ihmal etmiş veyahut 
bir müstensih veya matbaa zühülü olmuştur. «Sicili-i Osmani» vesaire gibi mu
ahhar menbaalar da Küçük-Çelebi-zade'ye istinad ettikleri için, onlar da bu n:)kı.. 

mesküt geçmek mecburiyetinde kalmış1ardır. «Sicil;ı, de tenakuz bile var
du> : Birinci cildindeki Hacı-İbrahim Efendi nı.addesinde ölüm tarihi 1HO 

rildiğ·i halde,. dördüncü cildinin sonundaki Defterdarlar cedvelinde 11<il 
rilir! _ tbrahim Efendi'nin çok uzun süren defterdarlığı, tebeddülat oldtü::ça 
mütemadiyen makamında ibka edilmek suretiyle on seneye yaklaşmıştır : Küçük 
Çelebi-zade son defa olarak ({11 Şevval 1140i--:- 21 Mayıs 1728 Cuma» günü yapılan 

tebeddülatta Hacı-İbrahim Efendi'nin ibka edilmiş olduğundan bahs.etm.ekte ve 
ondan sonra 1141 = 1729 senesi Zülhicce HaziranjTemmuz ayında 
·.:)Iarak izzet Ali Bey'den bahsetmektedir! Her halde bu . ölüm tarihinin nıezar 

kitabesi veyahut yeni bulunacak bir vesika ile tesbiti çok faydalı olacakt>r). 

üÇüNCü AHTvi:ED ve B!RtNCi MAHMUD DEViRLERi: 

162) İzzet All Bey/Paşa- Milliyeti: (?); tayini: 1728- 1729== 
1141 senesi ( ?) ; azli: 1732 = 1144 senesi 22 Mayıs=27 Zülka'de Pe:r
şeııbe günü; defterdarlık müddeti: Takriben 4 sene. 

(IV!:ektubi-i-Defteri me'muriyyetinden, yani Defterdar-mektupçuluğundan Baş-defter

dar olan izzet Ali Bey yukarda 150, 152, 154 ve 158 numaralarda gördüğ·ümüz 

Damad-Mehmet paşa'mn oğludur : Babası kölelikten yetişmiş olduğu için milli

yeti belli değildir. - Kuvvetli bir şair olan izze!: Ali Bey'in büyük dostu Nedim ile 
karşılıklı naz1releri vardır; N edi m divanında izzet Ali Bey'in hakkın

da iki tarih manzumesine tesadüf edilir; bunların birinde : 

Vekalet eyledi sıdk üzre Defterdara bir müd.det 

denildiğ·ine göre, selefi Hacı-İbrahim Efendi'nin ölüm hastalığı esnasında !zzet 
Ali Bey bir müddet Baş-defterdar vekilliğinde bulunmuş demektir. - Daha sonra
ları Vezaret payesiyle taltif edilen tzzet Ali Paşa bir aralık Sadaret-Kayına

kamlığında da bulunmuştur. Defterdarlığından sonra Anadolu~beylerbeyliğinde 

ve bazı askerı: vazifelerde bulunmuş olan !zzet Ali Paşa nihayet Şark ser-askerliği 
esnasında Revan'da vefat etmiştir). 

BiRiNCİ MAHMUD DEVR! : 

163) Üç~anbarlı Mehmed Efendi Milliyeti : Titrk; tayini: 
1732 = 1144 senesi 22 Mayıs = 27 Zülka'de Perşenbe giinii; ölümü : 
1732 = 1145 senesi 8 Ey !iii = 18 Rebi'ül-evvel Pazartesi günü; d·efter
darhk ı.uüdd·eti : 3 ay, 17 gün. 

(Re1s-ül-küttabhkta bulunduktan sonra Defter-eminliğinden Baş-defterdar olan 
:ıvı:ehıned Efendi, Hacı-Halil Ağa isminde bir Baltacı'nın oğludur. Muktedir bir 
devlet-adamı olduğundan bahsedilir. - ölüm tarihini Vak'anüvis Subhi <<Evasıt-ı 

Rebl:'ül-evvelııe ve Resmi Ahmed Efendi de «Sefinet-ür-Rüesa»sında ayın 18 ine 
m üsadif gösterir). 



BAŞ-DEFTERDARLAR O S lı{[ A N L I T A R [ H [ 289 

164) Canibi-Ali Efendi - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1732 
1145 senesi 8 Eylül = 18 R·ehi'ill-evvel Pazartesi günü; azli: 1733 
1145 senesi 25 Mart = 9 Şevval Çarşanba günü; defterdarlık müd~ 

deti : 6 ay, 17 gün; «Birinci defa». 

(Tersane canibliğ·inden, yani Bahriye levazm.1 reisliğinden Baç-defterdar olan Ali 
Efendi'nin t<Canibi» lakabı eski me'muriyyetinden dolayıdır. Bundan sonraki 
ikinci ve sonuncu defterdarlığı için aşağıda 174 nurnaraya bakmiz). 

165) Boz-oğlan 1 Hacı-İbrahim Efendi 1 Boz-İbrahim Efendi -
1\iiHiyeti : Türk (?) ; tayini 1733 = 1145 senesi 25 Mart = 9 Şevval 
Çarşan ba günü; azli: 1734 = 114 7 senesi 12 Ağustos == 12 Rebi~ül~··ev

vel Pe:rşenbe giinü; defterdarlık müddeti: 1 sene~ 4 ay, 18 gün; «Bi
:rinci defa». 

(Ruznamçe-i-evvel makamından Baş-defterdar olan İbrahim Efendi'nin bu ilk 

me'muriyyeti t(Sicill-i Osmani»de ikinci defterdarlığı gibi gösterilirse de doğru 

değildir : Bu zühülün sebebi, müellifin 161 nurnarada gördüğümüz Hacı-İbrahim 

·Efendi ile bunu birbirine karıştırmış olmasıdır. - Boz-İbrahim Efendi'nin bun
dan sonraki son defterdarlığı için aşağıda 167, yeğeni Memiş Efendi'nin defter
darlığı için 178 ve oğlu Rakım Efendi'nin defterdarlığı için de 193 nurnaraya ba
kınız). 

! 

166) Hacı-Halil Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1734 = 1147 

·senesi 12 Ağustos :::: 12 Rebi'ill-evvel Perşenbe günü; azli: 1735 
1148 senesi 27 Teşrinisani = ll Receb Pazar, günü; defterdarlık müd-

·deti : 1 sene, 3 ay, 16 gün; «Birinci defa». 

(Baş-Muhasebe haltfe-i-evvelliğinden Baş-defterdar ·olan Hacı-Halil Efendi'nin 
, azil tarihi için aşağıki fıkraya ve bundan sonraki son defterdarlığı için de aşağı
da 168 nurnaraya bakınız. - Halil Efendi'nin kuvvetli bir maliyeci olduğundan 
bahsedilir) . · 

167) Boz-oğl2n 1 Hacıpİbrahim Efe.ndi 1 Boz-İbrahim Efendi -
'1\lilliyeti : Türk (?) ; tayini: 1735 :::: 1148 senesi 27 Teşrinisani = ll 
Receb Pazar günü; ölümü: 1736 = -1149 senesi Temmuz/Ağustos=Re
bi'ill·evvel ayı; defterdarlık müdd·eti: Takriben. 8 buçuk ay; «İkinci 
defa». 

(Defterpeminlig;inden ilcinci defa Baş-defterdar o1an İbrahim Efendi'nin bundan 
evvelki defterdarlığı için yukarda 165 nurnaraya bakınız. _ Bu seferki tayin ta
rihini Vak'anüvis Subhi «12 Receb»e müsadif gösterirse de, başka bir münase-: 
betle ayni ayın dokuzuncu gününü Perşenbe göstermekte olduğu aradaki bir 
günlük «Rüyet-i-hilah farkı burada hakiki takvime göre tashih edilmiştir. _ 
Subhi'de İbrahim. Efendi'nin ölüm tarihi yoktur: Burada «Sicill-i Osmı'b11ıı dei:d 
tarih ese"s ittihaz Efendi'nin iki defterdarlü-:: 
mecmüu takriben 2 sene, 1 ay tutmaktadır). 

F.: 19 
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168) Hacı-Ham Efendi- Milliyeti: Türk, ta.yini: 1736 = 1149 
senesi Temmuz 1 Ağustos = Rebi'ül--evvel ayı; azli: 1737=1150 senesi 
Mayıs = Muharrem ayı; defterdarlık müddeti: Takriben 10 ay; «İkinci 
defa». 

(Hali Efendi'nin bu ikinci defterdarlığına ait tayin ve azil günleri belli değildir : 
İki defterdarlık müddetinin mecmüu takriben 2 sene, 1 ay, 16 gün tutmaktadır. 
Hacı-Halil Efendi'nin bundan evvelki defterdarlığı için yukarda 166 nunıaraya. 

bakınız). 

169) Atıf Mustafa Efendi - Mill'iyeti: Türk; tayini : 1737 = 1150 
senesi Mayıs = Muharrem ayı; azli: 1738 = 1151 senesi Haziran 1 T~mM 
muz = Rebi'ül-evvel ayı; defterdarlık müddeti: Takriben 1 sene, 2 ay; 
«:Birinci defa». 

(Mektubi-i-Defterı me'mri\riyyetinden, yani Maliye mektupçuluğundan Baş-defter

dar olan Atıf Efendi kuvvetli bir divan şairidir; kendi ismini taşıyan kıymetli kü
tüphanesiyle de maruftur. (( Sicill-i Osmanhde ismi «Atıf Mehmet Efendi» gösteri
lirse de doğru değildir : Diğer menbaların hepsi «Atıf Mustafa 1ı isminde müttefik
tir. - Atıf Efendi'nin üç defa defterdarlığı vardır: Bundan sonrakiler için aşağıda 
171 ve 173 numaralara ve oğlu ömer Vahid Efendi'nin defterdarlığı için de 197 
nurnaraya bakınız). 

170) Hacı-Yusuf Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1738 = 1151 
senesi Haziran/Temmuz = Rebi'ül-evvel ay'ı; azli: 1739 = 1152 senesi 18 
Nisan = 9 Muharrem Cumartesi günü; defterdarlık müddeti : Takriben 
9 buçuk ay; «Birinci defa». 

ı,(Maden kalemi Baş-haUfeliğinden birdenbire Şıkk-ı-evvel defterdarı olan Hacı

Yusuf Efendi muktedir ve çalışkan bir devlet-adamıdır; üç defa defterdarlığı var-
dır : Bundan sonrakiler için aşağıda 172 ve 176 n umaralara bakınız). 

171) Atıf Mustafa Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1739 1152 
senesi 18 Nisan = 9.Muharrem 'Cumartesi günü; azli: 1741 = 1154 se
·nesi 26 Eylül :::: 15 Rooeb Salı günü; defterdarlık müddeti: 2 sene·, if 
ay, 8 gün; «İkinci defa». 

(.Atıf Efendi'~in ilk defterdarlığı için yukarda 169 ve sonuncusu için de aşağıda. 
173 numaralara bakınız). 

172) Hacı-Yusuf Efendi - Milliyeti : TÜrk; tayini: 1741 = 1154 
senesi 26 Eylül= 15 Receb Salı günü; azli: 1742 = 1155 senesi 27" 
Haziran = 23 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü; defterdarlık müddeti: 9 ay, 
1 gün; «İkinci defa». 

· (Hacı-Yusuf Efendi'nin bundan evvelki defterdarlığı için yulmrda 170 ve bundan· 
sonraki için de aşağıda 176 numaralara bakınız). 
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173) Atıf Mustafa Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1742 = 1155 
senesi 27 Haziran = 23 Rebi'ül-ahir Çarşanba günü; iÖlümü: 1742 = 
1155 senesi 25 Temmuz == 22 Cumada-I-fila Çarşanba ·günü; d.efterdar
bk müddeti : 28 gün; «t}çüncü defa»~ 

(Hacı-Atıf Mustafa EfEndi'nin bundan evvelki defterdarlıkları için yukar·da 169 

ve 17ı numaralara balnmz : üç defterdarlık müddetinin mecmuu takriben 3 sene, 
1 

8 ay tutmaktadır). 

174} Canibi-Ali Efendi - Milliyeti:. Türk (?); tayini: 1742 = 
1155 senesi 25 Temmuz == 22 Cumada-l-illa Çarşanba günü; .ölümü,: 
1743 = 1156 senesi 20 Nisan = 25 Safer Cumartesi günü; defterdarlık 
ınüddeti: 8 ay, 26 gün; «İkinci delfa». 

(Tersane-em1nliğ·inden ikinci defa Şıkk-ı-evvel defterdarı olan Canibi-Ali Efendi'

nin bundan evvelki defterdarlığı için yukarda 164 nurnaraya bakınız : 1ki defter
darlık müddetinin mecmtı.lu ı sene, 3 ay, 13 gün tutmaktadır). 

175) Hacı-Sa'dullah Efendi - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1743 = 
1156 senesi 20 Nisan = 25 Safer Cumartesi günü; Nişancı:&.ğa nakli: 
1743 = 1156 senesi 20 Kanunuevvel == 4 Zülka'de Cuma günü; defter
darlık müddeti: 8 ay • 

. (Darphane-eminliğinden Baş-defterdar olan Sa'dullah Efendi, Nis,ancılığa nakle
dildikten bir müddet sonra tekrar Darphanedeki vazifesine iade edilmiştir). 

176) Hacı-Yusuf Efendi - :Milliyeti: Türk; tAyini: 1743 = 1156 
senesi 20 Kanunuevvel = 4 Zülka'de Cuma günü; azli: 1746 = 1159 
senesi 26 Haziran = 6 Cuıııitda-1-abire Pazar günü; defterdarlık müd
deti.: 2 sene, 6 ay, 7 gün; «tTçüneü defa»r. 

(Nişancılıktan üçüncü defa Baş-defterdar olan Hacı-Yusuf Efendi'nin bundan ev
velki defterdarlıkları için yukarda ı 70 ve ı 72 n uroaraJara bakınız : üç defterdarlık 
müddetinin mecmuu takriben 4 sene, 18 gün tutmaktadır. - tzz'i tarihinde bu se
ferki azli «7 Cumada-1-ahire Ahad» gününe müsadif gösterilirse de «Ahadi:::::::Pazar» 
günü hakiki takvimde o ayın 7 sine değil, 6 sına tesadüf etmektedir). 

< 

177) Behcet Mehmet Efendi/Paşa - Milllyeti: Türk (?); tayini: 

1746 = 1159 senesi 26 Hadr.an = 6 Cumada~l-alıire Pa~ar günü; azli: 

1749 = 1162 senesi 18 Ağustos = 4 Ramazan Pazartesi günü; d·efter

darlık müdd~ti: 3 sene, 1 ay, 22 gün; «Birinci defa». 

(Defterdar-mektupçuluğundan Baş-defterdar olan Behcet Efendi eski Tersane
eminlerinden Acen-ı-kılıcı Hacı-Mustafa Efendi'nin oğludur. üç defa defterdarlığı 

vaYdır: Bundan sonrakiler aşağıda 179 ve 183 n umaralara ve kardeşi İbrahim 
San m Paşa'nın defterdarlığ·ı de 189 nuınaraya bakınız). 
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178) SeyJ-id-Meıniş Efendi - 1\tilliyeti: Türk (?); tayini: 1749 
1162 senesi 18 Ağustos = 4 Ramazan Pazartesi günü; Sadaret-l{et

hudahğına nakli: 1750 = 1163 senesi 29 Temmuz = 24 Şa'ba.n Çarşan
ha günii; defterdarlık müddeti: ll ay, 12 gün; «Birinci defa». 

(lVIaliye Zimmet-hallfeliğinden birdenbire Baş-defterdar olan Iviemiş/Mehmed 
Efendi yukarda 165 ve 167 numaralarda gördüğümUz Boz-İhrahün Efendi'nin ye
ğenidir. Bundan sonraki defterdarlığ·ı için aşağ·:d:ı 186 

179) Behcet l\lehnıed Efendi 1 Paşa - MiUiyeti: Türk (?) ; ta
yini: 1750 == 1163 senesi 29 Temmuz 24 Şa'ban Çarşanba günü; azli: 
1750 = 1163 senesi ll Teşrinievvel == 10 Zülka'de Pazar günü; d·efterdar
lık ınüddeti: 2 ay, 13 gün; «İkinci defa». 

(Tersane-eminliğinden ikinci defa Baş-defterdar olan Behcet Efendi'nin bundan 
evvelki defterdarlığı için yukarda 177 ve bUndan sonraki için de aşağıda 183 n uma
ralara bakınız. Bu seferki azli üzerine iki tuğla Alaiyye sancağına tayin edilmiş 
oduğu için Paşa ünvanını almıştır). 

180) Sopa-Sa.Ian 1 Belgradi-~niil Ahmed Efendi 1 Paşa - Milli
yeti: (?) ; tayini: 1750 == 1163 senesi ll Teşrinievvel = 10 Z.ülka' de 
Pazar ~ini_i; azli: 1751 = 1164 senesi 30 Kanunusanİ = 3 Rebi'ü.l-evvel 
Cumartesi günü; defterdarlık müddeti: 3 ay, 20 gün. 

(Tersane -eminliğinden baş-defterdar olan Belgradh Kamil Ahmed Efendi'nin azliyle 
halefinin tayini izzi tarihinde ıc2 Rebi'ül-evvel Sebtıı gününe müsadif gösterilirse 
de, «Sebt 1== Cumartesi» günü hakiki takvimde o ayın 2 sine değil, 3 üne tesadüf 
etmektedir. Ahmed Efendi azlinden sonra Re1s-ül-Küttablık ve Sadaret-kethuda-
.lığı gibi merkez hizmetleriyle muhtelif valiliklerde bulunmuştur. - Baş-defterdar

lığa veka.leten tayin edilmiş olduğu hakkında da bir rivayet vardır). 

181) Müezzi.n-zade Halimi Mustafa Efendi 1 Paşa Milliyeti: 
Türk; tayini: 1751 = 1164 senesi 30 Kanunusanİ = 3 Rebi'ül-evvel 
Cumartesi günü; azli: 1753 == 1167 senesi 29 Teşrini-evvel = 1 Muhar
rem Pazartesi g:ünü; defterdarlık müddeti: 2 sene, 9 ay; <d:lirinci 
defa». 

(Ruzna~nçe-kesedarlı.ğından Baş-defterdar olan Halimi Iviustafa Efendi eski Ruz
namçe-kesedarlarından Ali Efendi'nin oğludur :. Tayin tarihindeki bir günlüJ-r fark 

için yukanJd fJkraya ve bundan sonraki defterdarlıklan de ve 1.88 
numaralai'a bakınız. ~ Sefahet düşkünlüğünden dolayı azli üzerine Beylerbeyi paye-
siyle Sayda valiliğine tayin edilere~: Paşa . ünvfmıı:ı: ) . 

BİRİNCi IVIAHIVIUD ve üÇüNCü OS:tvfAl\T 

182) Naili Abdullah Efendi/Paşa - :M:Uliyeti: Tü:dı:; tay'ini: 
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1753 = 1167 senesi 29 Teşrinievvel = 1 Muharrem Pazartesi günü; 
Sada:rete tayini üzerine defterdarbktan ay.rılması: 1755 1168 se
nesi 18 Ma.yıs = 6 Şa'hau,Pazar günü; defterdarlık ıniiddeti: 1 sene, 
6 ay, 20 giin. 

(Rei.s-ül-küttabll:ktan Baş-defterdar olan Nam: Abdullah. Efendi 1 Davutpaşalı Ha
cı-Haiil Ağa'nın oğ·Iudur : Sa dareti için (( Vezir-i-a'za:m~ar>> cedveliı:;de 157 nv.n1a
raya ve gün tarihi için de aşağıki fıkra ya bakınız). 

üÇüNCü OSMAN DEVRi : 

183) Behcet~M·ehmed Efendi 1 Paşa - MiUiyeti : Türk (?); tayi
ni : 1755 == 1168 senesi 18 Mayıs = 6 Şa'ban Pazar gü.nü; ölümü : 
1755 == 1168 senesi 22 Ağustos = 14 Ziilka'de Cuma günü; defterdarlık 
ınliddeti: 3 ay, 5 gün; «Uçüncü defa». 

(Bas-Ruznamçecilikten üçüncü defa Bas-defterdar olan Behcet Efenc1i'nin bundan , ,. ,., 

evveiki defterdarlıkları için yukarda 177 ve 179 numaralara bakınız : üç defter-
darlık müddetinin mecmilu 3 sene, 7 ay, 10 gün tutmaktadır. - Bu seferki tayin 

·tarihini Vak'anüvis Vasıf «7 Şa'ban Ahad,ı gününe müsadif gösterirse de, ccAhad;= 
Pazar» günü hakik1. talwimde o ayın 7 sine değ·il, 6 sına tesadüf etmektedir). 

184) Müezzin~zade Ha,limi Mustafa Efendi 1 Paşa - Milllyeti : 
Türk; tAyini: 1755 = 1168 senesi 22 Ağustos :.__ 14 Zülka~de Cuma gü-· 
nü; azli: 1755 -:- 1169 senesi 11 Teşrinisani = 6 Safer Salı günü; def
terdarlık müdd:eti: 2 ay, 20 gün; «İkinci defa». 

Mustafa Paşa'nın bundan evvelki defterdarb ğı ıçın yukarda J 81 ve btm
dan sonraki için de aşağıda 188 numaralara baiumz. - Bundan evvelki gibi bu 
seferki azli de ((Fisl{-u-fücüra inhimakb ile «Hava ve hevesine>> tabiiyyetinden~ 

dir). 

185) !!acı-Ah:nıed Efendi 1 Paşa - MHUyeti: ( ?) ; tavini: 1755 = 
1169 se :nesi ll Teşrinisa:ni = 6 Saf er Salı günü; azli: 1756 = 1170 se
nesi 20 T.eşrinievvel = 25 Muhar;rem Çaır.şanba günü; defterdarlık müd~ 
d·eti ll 9 gün; «Beşinci defa». 

(Baş-Muhasebe keseda.rlığından Şı.kk--ı-evv.el defterdan ola.n Hacı.-Ahmpd Ef0n-. 

di'nin üç defa defterdarlığı vardır : Bundan sonrakiler için aşağıda 187 ve 190 
n umaralara bakımz). 

186) SeyyidmMemiş Efendi - MiUiyeti: Türk ( ?) ; tayini 1756 
1170 5enesi 20 Teşrhıievvel == 25 Muharrem Çarşanba günü; azli : 

1757 == 1170 semesi 31 Kanunusani == 10 Cumada-l~fila Pazartesi gü:nil; 
defte:rdarbJ-:: nıüddeti.: 3 ay, 12 gün; «İkinci defa». 

(Yeniçeri-katipliğinden ikinci defa Baş-defterdar olan Mem.iş Efendi'nin bundan 
evvelki me'ınuriyyeti için yukarda 178 numaraya bakınız : !ki defterdarlık müdde
tinin mecmOu ı sene, 2 ay, 24 gün tutmaktadır). 
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üÇüNCü OSMAN ve üÇüNCü MUSTAFA DEViRLERi: 

187') Hacı-Ahmed Efendi 1 Paşa - Milliyeti: (?); tayini: 1757 = 
1170 senesi 31 Kanunusam = 10 Cu:m.ada-1-ftla Pazartesi günü; azli : 
1758 == 1171 senesi 23 ~ayıs = 15 Ramazan Salı günü; defterdarlık 

müddeti : 1 sene, 3 ay, 23 gün; «İkinci defa». 

{Hacı-Ahmed E~ndi'nin bundan evvelki defterdarlığı için yukarda 185 ve bun
dan sonraki için de aşağıda 190 n umaraya bakınız). 

üÇüNCü MUSTAFA DEVRi: 

188) Müezzin-zade HfUimi Mustafa Efendi 1 Paşa - Milliyeti : 
Türk; tayini : 1758 = ll 71 senesi 23 Mayıs =, 15 Ramazan Salı günü; 
azli : 1759 = 1173 senesi 3 Teşrinisani = 12 Rebi'ül-evvel Cumartesi 
günü; defterdarlık müddeti: 1 sene, 5 ay, ll gün; «Uçüncü defa». 

(Hacı-Ahmed Efendi'nin bundan evvelki defterdarlığı için yulcarda 185 ve bun-
184 numara!ara bakınız : üç defterdarlık müddetinin mecmüu 4 sene, 5 ay, 1 gün 
tutmaktadır. -- Bundan evvelki defterdarlıklarında olduğu gibi, bu sefer de azii
nin sebebi sefahat düşkünlüğüdür; bununla beraber, Maliye işlerindeki fevkalade 
iktidarını Vak'anüvis Vasıf «Fenn-i defter de mahir ve defatir-i miri münderis 
olsa müceddeden ihtiraına kaadir» şeklinde anlatır. - Azli üzerine Vezaret paye
siyle Musul valiliğine tayin edilmişse de, çok cömert ve müsrif olduğu için parasız 
yola çıkmak mecburiyyetinde kalmış ve hatta Kocaeli !zmit mutasarrıfmdan 

yüz altın borc almış, fakat Istanbuldaki alacaklıları padişahı ve devlet erkanını 

arzıhallerle rahatsız ettiklerinden ve bir taraftan da irtikabına ait bazı eınareler 

bulunduğundan dolayı azil tarihinden 3 ay, 9 gün sonra 1760=1173 senesi 12 Şubat 
.=24 Cumada-1-ahire, Salı günü i'dam ettirilip kesik başı Istanbul'a getirilerek Top
kapu sarayının orta kapısında teşhiı: edilmiştir). 

189) Mektubi-ibrahim Sarım Efendi 1 Paşa -· Milliy,eti: Türk 
( ?) ; tayini: 1759 = 1173 senesi 3 Teşrinisani = 12 Rebi'iil .. evvel Cu
martesi g.ü:nü; azli: 1760 = 1173 senesi 16 Haziran = 2 Zülka'd·e Pa
zartesi günü; d·efterdarlık müddeti: 7 ay, 13 gün; «Birinci defa». 

(Baş-ınuhasebecilikten Şıkk-ı-evvel defterdarı olan !brahini Sarım Efendi eski 
Tersane-eminierinden Acem-kılıcı Hacı-Mustafa Efendi'nin oğlu ve yukarda 177, 
179 ve 183 numaralarda gördüğümüz Behcet Mehmed Efendi'nin kardeşidir ; 
«Mektübi» lakabı uzun müddet Defterdar-mektupçuluğunda bulunmuş oimasından

dır. Bunun hakkında şöyle bir beyit vardır : 

<<Babası seyf-i Acemdir anası gaddare 
Yatağan huyludur uşşaka cefalar kılıcı 

İbrahim Sarını Efendi'nin iki defa defterdarlığı vardır : Bundan sonraki için 
aşağıda 196 nurnaraya bakınız). 
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190) Hacı-Ahmed Efendi 1 Paşa - Milliyeti ( ?) ; tayini: 1760 = 
1173 senesi 16 Haziran == 2 Zülka'de Pazartesi günü; Kubbe-vezirliğine 
:nakli: 1761 == 1174 senesi 7 Kanunusanİ = 30 Cuın.i.d3,..I-ftla Çarşanba 
günü; defterdarlık müddeti: 6 ay, 21 gün; «Vçünc.ü defa». 

(Hacı-Ahmed Paşa'nın bundan evvelki defterdarlıkları için yukarda 185 ve 187 
numaralara bakınız : üç defterdarlık müddetinin mecmO.u 2 sene~ 9 ay, 23 gün 
tutmaktadır). F 

191) Rami-Paşa-zade Ha.cı-Miustafa Naili Bey - Milliyeti: Türk 
(?); tayini: 1761 = 1174 senesi 7 Kanunusam - 30 Cu.ıııAda-1-ftla Çarj. 
şanba günü; azli: 1761 == 1174 senesi 24 Mart == 17 Şa'ban Sah günü; 
defterdarlık müddeti: 2 ay, 18 gün. 

(Defterdar-eminliğinden Baş-defterdar olan Mustafa Naili Bey yukarda 
«Vezir-i-a'zamlar» cedvelinin 125 numarasında gördüğümüz Sadr-ı-a'zam Rami 
Mehmet Paşa'nın oğludur : Maliye işlerini idare edemediği için azlolunduğundan 

bahsedilir). 

192) Hacı-Abdi Efendi - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1761 == 
1174 senesi 24 Mart ·= 17 Şa'ban Salı günü; azli: ı763 = 1176 senesi 
27 Haziran · == 15 Zülhicce Pazartesi günü ( ?) ; .defterdarlık müddeti : 
2 sene, 3 ay, 4 gün. 

(İki defa Reis-ül-küttab olduktan sonra Ruznamçecilikten Şıkk-ı-evvel defter
<ları olan Abdi Efendi, Hocapaşalı Hacı-Mustafa Ağa isminde birinin oğludur. 
Azline sebeb olarak »Hiddet-i mizacııından bahsedilir. ~ Buradaki azil tarihi, 
Vak'anüvis Vasıf'ın Kurban bayramını müteakıp göstermesine göre tesbit edilmiş 

olduğu için ihtiyatla karşılanmalıdır). 

193) Bakım Mehmed Efendi/Paşa - Milliyeti : Türk ( ?) ; tayi
ni: 1763 = 1176 senesi 27 Haziran == 15 Zülhicce Pazartesi günü ( ?) ; 
az li: 1764 = 1177 senesi Kanunusam iptidaları == Evall-i Receb; def- . 
te.rdarlık müddeti: Takriben 6 ay, 10 gün. 

{Tersane-eminliğinden Baş-defterdar olan Rakım Efendi yukarda 165 ve 167 nu
maralarda gördüğümüz Boz-oğlan Hacı-İbrahim Efendi'nin oğlu ve 178 ve 186 
numaarlarda gördüğümüz Memiş Efendi'nin amcazadesidir. 
yukarık i fıkra ya bakınız). 

Tayin tarihi için 

194) Şatır-zade Kaşif J\lehmet Emin Efendi - ~illiyeti: ( ?'); 
tayini ı 764 == ll 77 senesi Kanunusanİ iptidaları = Evail-i Receb; 
az li : 1764 = 1178 senesi 22 Ağustos = 23 Saf er Çarşanba günü; defter
darlık mliddeti: Takriben 7 ay, 10 gün. 

(Sadaretkethudalığından mazul bulunduğu sırada Bas-defterdar olan Kasif Meh..: ' , 
met Emin Efendi, Şatır-Yusuf Ağa isminde birinin oğludur; Kethudalıktan baş-
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ka Reis-ül-küttablık da etnüştir; halk arasında «Emin-Kethuda» Iakabiyle aml-· 
dugundan bahsedilir). 

195) Avııi Mehmed Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1764 = 1178 
senesi 22 Ağustos = 23 Saf er Çarşan ha günü; azli : 1766 = 1180 seı

uesi 23 Temınuz = 15 Safer Çarşanba günü (?); defterdarlık müddeti: 
Takriben 1 sene, ll ay, 2 gün. 

( Defter-eminliğinden Baş-defterdar 

Vasıf'ın <<Safer-ül-lıayr evasıtında» 

beşinden başka bir iki gün evvel 
tarihi ihtiyatla karşılanmalıdır). 

olan Avni Efendi'nin az.il tarihi Vak'anüvis 
' 

kaydine göredir : «Evasıt)) tabiriyle ayın on 
ve sonrası da kasdedildigi için, buradaki giin 

196) Mektftbi.ibrahlm Sarım Efentii/Paşa ~ Milliyet : Türk. ( ?) ; 
tayini: 1766 = 1180 senesi 23 Teınmuz = 15 Safer Çarşanba günü (?); 
azli: 1769 = 1182 senesi 8 Şubat = 1 Şevval Çarşanba günü; defter
darlık müddeti: 2 sene, 6 ay, 16 gün; «İki.nci defa». 

(Tersane-eminliğinden ikinci defa Baş-defterdar olan İbrahim Sarım Efendi'nin 
bundan evvelki defterdarlığı için yukarda 189 nurnaraya ve tayin tarihi için de 
yukanki fıkraya bakımz : İki defterdarlık müddetinin mecmuu takriben 3 sene, 
1 ay, 29 gün tutmaktadır. Bu seferki azli, sefer münasebetiyle vaktinden evvel' 
yapılan tebeddülat arasında olmuş ve Vak'anüvis Vasıf da halefinin tayini münas.e
betiyle bu noktayı «Gurre-i Şevvalden mutasarrıf olmak üzere» lcaydiyle tasrih 
etmistir). 

' 

197) Atıf-zade Ömer Vabid Efendi - Milliyeti: T.ürk; tayini: 
1769 = 1182 senesi 8 Şubat= 1 Şevval Ça:rşanba günü; isti'fası: 1769' 
= 1182 senesi Mart ortal~uı = Zülka'de iptidiları; d·efterdarbk müd-. 
deti: Takriben 1 ay, 10 gfuı; <<Birinci defa». 

(Çavuş..:başılıktan Şıkk-ı-evel defterdan olan ömer Vahid Efendi 
169, 171 ve 173 immaralarda gördüğ·ümüz Atıf Mustafa Efendi'nin oğ;ludur. İki 
defa defterdarlığı vardır : Bundan sonraki için aşağıda 202 ımınaraya ve bu ·se
fer ki ta,yin tarihi için de yukanki fıkraya balnnız). 

198) Meş'aleci-İbı·ahlm Hıfzı. Efendi 1 Paşa - 1\ılilUyeti : Türk; 
tayi:ni: 1769 = 1182 senesi Mart ortaları == Zillka' de iptid.aları; Sada
ret-kethudalığına n3~kli: 1769 = 1183 senesi I\:ihnınuevvel = Şa'baıı 

· sunlan; defterdarlık müdd·eti: Ta!{Fihen 8 bu~uk ay. 

(Baş-n:mhasebecilikten Şıkk-ı-evvel defterdan olan ihrahim Hıfzı Efeneli Ser
haddagası Amaayalı Seyyid-Halil Ağa'nın oğludur. Baş-defterdarlıktan başka Ni
şancılı~ ve Sadaret-kaymakamlığı gibi büyük makamlar işgal ettikten sonra Ve
zaret payesiyle muhtelif valiliklerde bulunmuştur. ccMeş'alech lakabı ha:rb 
meydanında meş'ale ile dolaşarak askere bahşiş dagıtmış olmasındandır. 

Kardeşi f:[acı-Mustafa Efendi'nin defterdarlığı için aşağıda 206 nurnaraya ba
kınız). 
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199) İsmeti Ali Efendi - 1\filliyeti: (?); tayini: 1769 1183 senesi 
Kanınınevvel = Şa'ban sonları; azU: 1771 = 1185 senesi Haziran orta~ 
ları = Safer sonları; defterdarlık müddeti: Takriben 1. sene, 5 buçuk 
ay. 

(Defterdar-mektupçuluğ·up.dan Baş-defterdar olan ismeti Ali 
1 

Efendi'nin aziine 
sebeb olarak harb halinden dolayı «Kıllet-i varidat ve kesret-i masarifa,t sebe
biyle» za vanının aklına halel gelmiş 'Olduğundan bahsedilir!). 

200) Hacı-İsmail Efendi - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1771 == 
1185 senesi Haziran ortaları == Safer sonları; ölümü: 1772 = .1185 se
nesi 24 Şubat = 20 Zülka'de Pazartesi günü; defterdarlık müddeti: 
Takriben 8 ay, 8 gün. 

(Zimmet-hiUJ:feliğinden birdenbire Baş-defterdar olan Hacı-ismail Efendi de selefi 
gibi ((Fakd-i nakd ile mütehayyir) olarak aklını kaçırmış ve ordugahta 
tür!». 

üÇüNCü MUSTAFA ve BiRiNCİ ABDüLHAMiD DEViRLERİ : 

ölmüs-
' 

201) Derviş Mehmed Efendi/Paşa - lMilliyeti: Türk; tayini: 1772 
1185 senesi 25 Şubat = 21 Zülka'de Salı günü; azli: 1774 = 1188 

senesi 5 Teşrinisani = 1 Ramazan Cumartesi günü; defterdarlık n'liid:
d·eti: 2 sene, 8 ay, 9 gün; «Birinci defa». 

(Ma.Iiye-tezkireciliginden Baş-defterdar olan Derviş Mehmed Efendi'nin sactareti 
için « Vezir-i-a'zamlar» .cedvelinde 172 ve bundan sonraki defterdarlığı için de 

203 mimaraya bakınız). 

BiRiNCi ABDüLHAMtD DEVRİ: 

· 202) At1f-zade Ömer Vahid Efendi - Milliyeti: Türk; tayini : 
1774 == 1188 senesi 5 Teşrirusani = 1 Ramaz.an Cuınartesi günü; azli : 
1774 = 1188 senesi 25 Teşrinisani = 21 Ranıazan Çarşanba günü; def-.. 
te.rdadık miiddeti: 20 gün; «İkinci defa». 

(ömer Vahl.d Efendi'nin bundan evvelki defterdarlığı ıçın yukarda 197 mımaraya 
bakınız : İki defterdarlık müddetinin mecmuu 2 ay tutmaktadır). 

203) De.rviş Mehmed Ef,e:ndi 1 Paşa - M;iUiyeti: Türli:; tayini: 
1774 = 1188 senesi 25 Teşrlnisaui = 21 Ramazan Çarşanba günü; Sa

daret-kethudiUığına n~kli: 1775 = 1189 senesi 6 Mart = 3 Muharreın 

Pazartesi gii.nti; defterdarlık müddeti: 3 ay~ ll gün; «İkinci. defa». 

(Derviş Mehmed Efendi'nin bundan evvelki defterdarlığı için yukarda 201 nu-
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maraya ve sadareti için de ((Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 172 nurnaraya bakınız : 
İki defterdarlık müddetinin mecmup 2 sene, ll ay, 20 gün tutmaktadır). 

204) Recai Mehmet Emin Efendi Milliyeti: Türk; tayini: 
1775 = 1189 senesi 6 Mart = 3 Muharrem Pazartesi ronu; Nişancı

hğa nakli: 1776 = 1190 senesi; defterdarlık müddeti: Takriben 1 bu
çuk sene. 

(Reis-ül-küttabh:Kta da bulunduktan sonra Sadaret-kethudalığından Baş-defterdar 

olan Recai Efendi'nin Nişancılığa nakledildiği ay ve gün tarihleri hakkında Cevdet 
tarihi, Sefinet-ür-rüesa ve Sicill-i Osmani gibi menba.Jarda hiç bir kayit yoktur). 

205) Peyki-Hasan Efendi - Milliyeti: (?); tayini: 1776 = 1190 
senesi; azli: 1778 = 1192 senesi 7/8 Teşrinievvel = 15/1~ Ramazan 
Çarşanba 1 Perşenbe gecesi; defterdarlık müddeti: Takriben 2 sene; 
·«Birinci defa». 

(Defter-eminliğinden Baş-defterdar olan Hasan Efendi'nin meslekten yetişmiş çok 
kuvvetli bir maliyeci olduğundan bahsedilir. üç defa defterdarlığı vardır ; Bun
dan sonrakiler için aşağıda 207 ve 213 numaralara ve tayin tarihi için de yukanki 
iıkraya bakınız). 

206) Seyyid Hacı-Mustafa Efendi 1 Paşa - ~illiyeti: Türk; ta
yini: 1778 1192 senesi 7/8 Teşrinievvel = 15/16 Ramazan Çar§an
lla/Perşenbe gecesi; azli: 1781 = 1195 senesi Mayıs = Cumada-l-Ula 
so.nları; defterdarlık müddeti Takriben 2 sene, 7 buçuk ay «Birinci 
-defa». 

(Defterdar-mektupçuluğundan Şıkk-ı-evvel defterdan olan Hacı-Mustafa Efendi 
yukarda 198 nurnarada gördüğümüz Meş'aleci-tbrahim, 

dir. Defterdarlığından sonra Sadaret-kethudalığında ve 
telif valiliklerde bulunmuştur. Azil günü belli değildir. 

için aşağ·ıda 208 nurnaraya bakınız). 

Hıfzı Paşa'nın kardeşi

Vezaret payesiyle muh
tkinci defterdaı :.6ı 

207) P·eyki-Hasan Efendi -Milliyeti: (?); tayini: 1781 = 11951 se
nesi Mayıs .= Cumada-l~filit sonları; azll: 1782 = 1196 senesi 25/26 
.Ağustos = 16/17 Ramazan Pazar/Pazartesi gecesi; defterdarlık .müd
deti: .Takriben 1 sene, 3 ay; <<İkinci defa». 

(Hasan Efendi'nin bundan evvelki defterdarlığı için yukarda 205 ve bundan son
raki için de aşağıda 213 n umaralara bakınız). 

208) Seyyid Hacı-Mustafa Efendi/Paşa - Milliyeti: ·Türk; tô.yi
ni: 1782 = 1196 senesi 25/26 Ağustos = 16/17 Ramazan Pazar/Pazar
tesi gecesi; Sadaret-kethudabğına nakli: 1782 = 1197 senesi 31 
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Kanunuevvel = 25 Muharrem Salı günü; defterdarlık müddeti: 4 ay, 
6 gün; (İkinci defa». 

(Hacı-Mustafa Efendi'nin ilk defterdarlığı için yukarda 206 nurnaraya bakınız : 
İki defterdarlık müddetinin mecrnüu takriben 2 sene, 11 buçuk ay tutmakta
dır. _ «Sicill-i Osmanh>de Hacı-Mustafa Efendi'nin bu ikinci defterdarlığından 

hiç bahsedilmiyerek yukarıki fıkrada gördüğümüz Peyki-Hasan Efendi'nin ye
rine aşağıki fıkrada göreceğimiz Feyzullah Efendi g5!çmiş gibi , gösterilir se de 
doğru değildir). 

209) Seyyid -Feyzullah Efendi 1 Feyzi Efendi - Milliyeti: Türk; 
tayini: 1782 = 1197 senesi 31 Kanunuevvel = 25 Muharrem Salı günü; 
Reis-ül-küttablığa nakli: 1784 = 1198 senesi 6 Nisan = 15 Cuıııada-l
iila Salı gü11ü; defterdarlık müddeti: 1 sene, 3 ay, 6 gün; «Birinci 
defa». 

(Zimmet-hallfesi vekilliğinden birdenbire Baş-defterdar olan Feyzi Efendi 1\1iri 
delial-başı Sı?yyid-Mustafa Ağa'nın oğ·ludur; iyi bir maliyeci olduğundan bahse
dilir. ikinci defterdarlığı için aşağıda 216 n umaraya bakınız). 

210) Ahmed Nazif Efendi - Milliyeti: Acem (?); tayini: 1784 
_ 1198 senesi 6 Nisan = 15 Cumada.;J.ftla Salı günü; Sadaret-kethu
dalığına nakli: 1785 = 1199 senesi 13 Mlayıs = 4 Receb Cuma günü; 
{l_efterdarlık müddeti: 1 sene, 1 ay, 7 gün; «Birinci defa». 

(Uç defa Çavuş-başılıkta bulunduktan sonra Defter-eminliğinden Başdefterdar 

olan Ahmed Nazif Efendi, Tersane-emini Hacı-Selim Ağa'nın oğludur : Bu Selim 
Ağa, Reis-ül-küttab Tavukçu-Mustafa Efendi'nin tran'dan satın almış olduğu bir 

· köle olduğu için, milliyeti şüphelidir. - Ahmed Nazif Efendi, Birinci Abdülhamid 
devrinde Cevdet paşa'nın tS:biriyle . <<Nüfüz-u-ikbalini felek bile çekemiyecek dere
ceye gelmiŞıı çok mühirn bir şahsiyyettir: Bu vaziyetinin sebebi de Birinci Ab
dülhamid'in şehzadeliğinde bir odalığından dünyaya gelmiş ve Sultan Mecid dev
rine kadar devam eden bir adet mucibince doğumu gizli tutulup sultanlığı ilan 
edilmemiş olduğu için «Dürr-i-Şehvar .Hanım» ismiyle ve «Ahiretlik / Aliretlik Hal

mm n lakabiyle anılan kızının kocası olmasındandır; işte bundan dolayı Ahmed Na
zif Efendi padişahın gayr-i-resmi damadı ·demektir. Şehzadelerin çocuk sahibi ol
maları tecviz edilmediği için, bu gibi doğumlar Sultan Mecid zamanına kadar umu
miyyetle gizli tutulmuştur. Nazif Efendi'nin iki defa defterdarlığı vardır: ikin
dsi için aşağıda 214 nurnaraya bakınız) . 

211) Süleyman Fevzi Efendi/Paşa - Milliyeti: Gürcü; tayini: 
1785 = 1199 senesi 131Mayıs = 4 Reoob Cuma günü; azli: 1785 = 1199 
s;enesi 23 Haziran = 15 Şa'ban Perşenbe günü; defterdarlık müddeti : 
1 ay, ll gün. 

(Baş-muhasebecilikten Baş-defterdar olan Süleyman Feyzi Efendi, İzmirli Ahmed 
Efen dı isminde bir me'mürun köleliğtnden yetişmedir. Az :zıamanda aziine sebeb 
olarak «Re'y-i hôduna i'tinası»ndan bahsedilir. - Daha sonraları Vezaret payesiyle 
muhtelif valiliklerde ve bazı ser-askerliklerde bulunmuştur). 
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212) Süleyn:ıan Raşid Efendi - MiUiyeti: ( ?) ; tayini: 1785 = 1199 
senesi 23 Haziran = 15 Şa'ban Perşenbe günü; azli: 1786 = 1200 se
nesi 9 Mayıs = 10 Receb Salı günü; defterdarlık nıüddeti: 10 ay, 16 
gilıı; «Birinci defa». 

( MaJikane-halifeliğinden Baş-defterdar olan Süleyman Ra şi d Efendi'nin iki defa 
defterdarlığ·ı vardır : Bundan sonraki için aşağıda 215 nurnaraya bakınız). 

213) Peyki-Hasan Efendi - Mi:Uiyeti: (?); tayini: 1786 = 1200 
senesi 9 Mayıs= 10 Receb Salı günü; azli: 1786 = 1201 senesi 4 Kanu
nuevvel = 12 Safer, Pazartesi günü; defterdarlık müddeti: 6 ay, 26 
gün; «Vç.üncü defa». 

( Defter-eminliğ·inden üçüncü defa Baş-defterdar olan Peyki-Hasan Efendi'nin 
bundan evvelki defterdarlıkları için yukarda 205 ve 207 numaralara bakınız: üçe 
defterdarlık müddetinin mecmüu takriben 3 sene, 10 ay tutmaktadır). 

214) Ahmed Nazif Efendi - Milliyeti: Acem (?); tayini: 1786 = 
1201 senesi 4 Kanunuevvel = 12 Saf er Pazartesi günü; azli: 1787 =· 
1202 senesi 18 Ka.nunue,vvel = 8 Rebi'ül-evvel Salı günü; defterdarlık 

. müddeti: 1 sene, 15 gün; «İkinci, defa». 

(Tersane-em:i.nliğinden Baş-defterdar olan Nazif Efendi'nin bundan evvelki def~ 

terdarlığı için yukarda 210 nurnaraya bakınız: tki defterdarlık müddetinhı mecmüu: 
2 sene, 1 ay, 22 gün tutmaktadır). 

BİRİNCİ ABDüLHAMiD ve üÇüNCü SELiM DEViRLERi : 

215) Süleyman Raşid Efendi - Milliyeti: (?) tayini: 1787 = 1202· 
senesi 18 IUl.nu:nuevvel. = 8 Rebi'ül-evvel S ah günü; Sadaret ketbu
dalığına nakli: 1789 = 1203 senesi 22 Haziran = 28 Ramazan Pa
zartesi giinii; defterdarlık mUddeti : 1 sene, 6 ay, 5 gün; «İkinci 

defa». 

{Süleyman Raşid Efendi'nin bundan evvelki defterdarlığ·ı için yukarda 212 nu-. 
maraya bakınız : İki defterdarlık müddetinin mecmuu 2 sene, 4 ay, 21 gün tut

. mak ta dır). 

üÇüNCü SELiM DEVRi : 

216) Seyyid-FeyzulUI,h Efendi 1 Feyzi Efendi - Milliyeti : Türk; 
tayini: 1789 = 1203 senesi 22 Haziran = · 28 Ramazan Pazartesi günü; 
azli: 1790 1204 senesi 16 Nisan= 1 Şa'ban Cuma günü; defterdarlık 
müddeti: 9 ay, 24 gün; «İkinci defa». 
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Efendi'nin bundan evvelki defterdarlığı için yukarda 209 nu
balnnız : tld defterdarlıl~: müddetinin mecmüu 2 sene, 1 ay tutmaktadır. 

1·/Iehmet Emin Bey'in defterdarıığ·ı için aşağıda 231 numaraya bakınız). 

217) Ali Raık Rahiki Efendi - l\filliyeti: (?); tayini: 1790 == 1204 
senesi 16 Nisan == 1 Ş.a'han Cuma günü; azli : 1790 = 1205 s·enesi 10 
Teşrirusani = 3 Rebi'ül-evvel Çarşanba günü; defty.rdarhk mllddeti: 
6 ay, 24 gün. 

(Defter-enı.inliğinden Baş-defterdar olan Ali Raık Efendi kölelikten yetişmiş ol
duğu için milliyeti belli değildir; çok haris bir adam olduğ·undan bahsedilir). 

218) Mehmet Şerif Efendi 1 Paşa - Milliyet!: Türk ( ?) ; tayini : 
1790 = 1205 senesi 10 Teşrirusani == 3 Rebi'ül-evvel Çarşanba günü; 
azli: 1793 = 1207 senesi 9 Nisan = 27 Şa'ban Salı günü; defterdarlık 
müddeti: 2 sene, 4 ay, 9 gün. 

( Defterdar-mektupçul uğundan Bas-defterdar olan Şerif Efendi daha sonraları 

Sadaret-kethudalığı ve Defter-eminliğinde ve Vezaret payesiyle muhtelif valilik
lerde bulunmuştur. iyi bir maliyeci olduğundan bahsedilir). 

219) Gizli-sıtma Hacı-ihrahim Efendi - Milliyeti: (?); tayini : 
1793 ·= 1207 senesi 9 Nisan= 27 Şa'ban Salı günü; adi: 1794 = 1209 
senesi 8 Eyliil == 12 Safer Pazartesi günü; defterdarlık müd.deti : 1 
sene, 4 ay, 29 gün; <<Birinci defa». 

( Sadaret-kethudalığından ma'zul b~lunduğu sırada Baş-defterdar olan Hacı-İb

rahim Efendi eski Rikab-defterdarlarından !smail Efendinin oğludur. Kıymetli bir 

devlet-adamı ve Nizamı-ı-cedid tarafdarı olmakla beraber, merhametsizliğiyle · 
marlif olduğu için (( Gizli-sıtma » Uıkabiyle anılmıstır. iki defa defterdarlığı vardır: 

. ·' 
Bundan sonraki için aşağıda 222 nurnaraya bakım..z). 

_ 220) Morah-Osman Efendi - Milliyeti: (?); tayini: 1794 _ 
1209 senesi 8 Eylül = 12 Safer Pazartesi günü; azli: 1795 == 1209 se
nesi 19 Mart = 27 .Şa'ban Perşen be günü; defterdarlık müddeti: 6 ay, 
ll gün; <<Birinci defa». 

(Defterdar-mektupçulu~undan Baş-defterdar olan Osman Efendi, Moralı Süley
man Penah Efendi isminde birinin oğludur; çik iyi bir maJiyeci olduğundan bah
sedilir. iki defa defterdarlığı vardır : ikincisi için aşağ·ıda 229 nurnaraya ba
kınız). 

221) Şeırbetçi-zade damadı Mehmet Emin Efendi - MiUiyeti: ·(?); 
tayini : 1795 = 1209 sene§i 19 Mart == 27 Şa'ban Perşenbe günü; 

1796 == 1210 s·enesi ll Mart = 2 Ramazan Cuma günü; def
terdarhk :milddeti: 11 ay~ 23 giin. 

olan Emin Efendi iyi bir ma-
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liyeci olmakla beraber etrafında çevrilen entrikalara dayanamadığı için ihtiyar
.lığını bahane ederek isti'fa etmiştir). 

222) Gizli-sıtma Hacı~İhrahim Efendi , - Milliyeti ( ?) ; tayini : 
1796 = 1210 senesi ll Mart == 2 Ramazan Cuma günü; azli: 1799 
1213 senesi 13 Nisan == 8 Züllm'de Cumartesi günü; defterdarlık müd
deti : 3 sene, 1 ay, 3 gün; «İkinci defa». 

( Şık~-ı-salis defterdarlığıyla Zahire nazırlığından ikinci defa Baş-defterdar olan 
Gizli-sıtma'nın bundan evvelki defterdarlığı için yukarda 219 nurnaraya balnnız : 
iki defterdarlık müddetii1in mecmuu 4 sene, 6 ay, 2 gün tutmaktadır). 

223) Köse-Ketbuda Çelebi-Mustafa Reşid Efendi Milliyetiı: 

Türk; tayini: 1799 == 1213 senesi 13 Nisan :::::: 8 Zülka'de Cumartesi 
günü; Rikab-ı-Hümayuıı Reis-ül-kiittablığına nakli: 1800 == 1215 se
nesi Temmuz sonları = Rebi'ül-evvel iptidaları; defterdarlık müddeti: 
Takriben ı sene, 3 buçuk ay; «Birinci defa,». 

(İrad-ı-cedid defterdarlığından Baş-defterdar olan Mustafa Reşid Efendi'ye 
«Köse-Kethuda>> denilmesi, bir kaç defa Sadaret-kethudalığında bulunınus olma-. ' 
smdan ve köleliğinden kinayedir. Çok muktedir bir zat olduğundan ~ahsedi.lir. 

İki defa defterdarlığı vardır: Bundan sonraki için aşağıda 228 n umaraya bakınız). 

224) Sa'dullah Efendi- Mllliyeti: Türk (?); tayi~: 1800 == 1215 
senesi Temmuz sonlan == Rebi'ül-evvel iptidalan; Sadaret-kethuda~ 

lığına nakli: 1801 - 1215 senesi Nisan / Mayıs = Zü:lhicce ayı; defte~ 
darlık müddeti: Takriben 9 ay. 

(Meslekten yetişmiş iyi bir maJiyeci olan Sa'dulltth Efendi Küçük-Hüseyn Efendi 
isminde birinin oğludur. Sadaret-kethudalığından bir müddet sonra Rik§.b-ı.-Hü-· 

'mayun defterdarlığında da bulunmuştur). 

225) ·Mehmet Recai Efendi - \Milliyeti : llirk; tayini : 1801 = 
1215 senesi Nisan 1 Mayıs = Zülhicce ayı; azli: 1802 = 1217 senesi ·Teş
rinievvel başları == Cumada-l-abire iptidaları; defterdarlık müd.deti ~ 

' Takriben ı sene, 5 ay. 

( Sadaret-mektupçuluğundan Baş-defterdar olan Recai Efendi Kütahyalıdır; Azli 
üzerine Fransız istilasından henüz kurtulduğu için maliyesinin ıslahına ehemmi
yet veriLen Mısır defterdarlığına tayin edilmiştir: <<Çakır pençeli bir zatııolduğun-. 
dan bahsedilir). 

226) Hasan Tahsin Efendi- Milliyeti: Türk (?); tayini: 1802=1217 
senesi Teşı·inievvel baş:ları = Cumada·-1-ahlre iptidiUarı; azli : 1803 = 
1218 senesi 3 Haziran = 12 Safer Cuma günü; defterdarbii müddeti : 
Takriben 8 ay; «Birinci defa». 
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(Meslekten yetişmiş kuvvetli bir maJiyeci olan Hasan Tahsin Efendi, Hüseyn 
Efendi isminde birinin oğludur. iki defa defterdarlığı vardır : Bundan sonraki için 
aşağıda 230 nurnaraya bakınız). 

227) Divitikgüzel/Ekin-iti Seyyid-FeyzulUth Efendi 1 Feyzi Efen
di - Milliyeti: Türk; tayini: 1803 = 1218 senesi 3 Haziran = 12 S afer 

1 

Cuma günü; İrad-ı-cedid defterdarlığına nakli: 1805 :::ı: 1220 senesi ll 
Haziran = 13 Rebisül-evvel Salı günü; defterdarlık müddeti : 2 ·sene, 
8 gün. 
(Tevkıllik - Nişancılıktan Baş-defterdar olan Feyzullah Efendi, Peksimetçi-başı 

Ahmed Ağa'nın oğludur. Meslekten yetişmiş çok iyi bir maliyeci olduğudan bah
sedilir. «Ekin-ith lakabı, başını hep dik tutmasından dolayı ekinterin içinde gezer
ken gözlerini başaklardan sakınmak için başlarını yukarı kaldıran köpeklere ben
zetilmesindendir! >>. 

228) Köse-Kethuda Çelebi-1\lustafa Reşid Efendi MiHiyeti: 
Türk; tayini: 1805 = 1220 senesi ll Haziran = 13 Rebi'ül-evvel Salı 
günü; .azli: 1806 · - 1221 senesi 16 Teşrinisani = 3 Receb Salı günü; 
defterdarlık müddeti: 1 sene, 5 ay, 5 gün; «İkinci defa». 

( Tersane eminliğinden ma'zul bulunduğu sırada Baş-defterdar olan Köse-Kethuda 
Çelebi-Efendi'nin bundan evvelki defterdarlığı için, yukarda 223 nurnaraya bakı

nız: tki defterdarlık müddetinin mecmfıu takriben 2 sene, 8 ay, 20 gün tutmak
tadır). 

229) Moralı-Osman Efendi - Milliyeti: (?); tayini: 1806 = 1221 
senesi 16 Teşrinisani = 3 Rece~ Salı günü; azli: 1807 = 1222 senesi 9: 
Nisan = 30 Muharrem Perşenbe günü; defterdarlık müddeti: 4 ay, 
23 gün; «İkinci defa». 

( Defter-eminliğinden Baş-defterdar olan Osman Efendi'nin bundan evvelki defter-
darlığı için yukarda 220 nurnaraya bakınız : tki. defterdarlık müddetinin mecmfıu 
11 ay, 4 gün tutmaktadır). 

230) :Qasan Tahsin Efendi - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1807 = 
1222 senesi 9 Nisan = 30 Muharrem Perşenbe günü; azli: 1807 = 1222' 
senesi 5 Mayıs 26 Safer Salı günü; defterdarlık müddeti: 26 gün; 
«İkinci defa». 

(Defterkeminliğinden ikinci defa Baş-defterdar olan Hasan Tahsin Efendi'nin 
bundan evvelki defterdarlığı için yukarda 226 nurnaraya bakınız: tki defterdarlık 

müddetinin mecmuu takriben 9 ay tutmaktadır. - Vak'anüvis Cevdet Paşa 

Tahsin Efendi'nin pek az süren bu ikinci me'muriyyetinden hiç bahsetmeyip se
lefinin yerine doğrudan doğruya halefi geçmiş gibi gösterirse de doğru değildir : 
.Asım tarihindeki izaha göre Hasan Tahsin Efendi ordu sefere çıkınalt :tızere 

Davudpaşa karargahmdayken Baş-defterdar olmuş ve işlerini tesviye ettikten 
sonra Edirne'de orduya iltihak edeceğini taahhüt ettiği halde Yetişemediği için 
aziedilmiştir : Hale~i Mehmet Emin Bey ilkönce kendisine vekaleten tayin edilip 
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orc:u ile berEber hareket etmiş ve kendisi gelmeyince asilleten 
zuhülü işte bundand~r). 

üÇüNCü SELİM ve DöRDüNCü MUSTAFA DEVL.ı::.LERt: 

231) Çavuş-zade/Fey:ıi-Bey-zade 1\lehmet E.min Bey ;Milllyeti: 
Türk; tayini: 1807 == 1222 senesi 5 MaJ1s = 26 Safer Salı günü; azli: 
1808 == 1223 senesi 7 Mayıs = ll Rebi'ül-evvel Cumartesi günü; def
terdarlık müd d eti: 1 sene, 3 gün. 

(Zimmet-hallfeliğinden Baş-defterdar vekili olduktan sonra asaleten tayin edilen 
Mehmet Emin Bey yukarda 209 ve 216 numaralarda gördüğümüz Seyyid-Feyl
zulHih Efendi'nin oğludur. Meslekten yetişmiş çok muktedir bir maliyeci olduğun- . 
dan bahsedilir). 

DöRDüNCü MUSTAFA ve !KtNCi MAHMUD DEV!RLER! : 

232) Seyyid .. Mehmet Behlc Efendi - Milliyeti: ( ?) ; tayini : 1808 
1223 senesi 7 Mayıs = ll Rebi'ül-evvel Cumartesi günü; Umfir-i-: 

cihadiyye nazırlığına nakli: 1808 :::::: 1223 senesi 14 Teşrinievvel = 23 
Şa'ban Cuma günü; defterdarlık müddeti: 5 ay, 8 gün • 

. 
(Baş-muhasebecilikten Şıkk-ı-evvel dıefterdarı olan Mehmet Behic Efendi Rus-
çukiudur ve Alemdar'ın meşhur · yaranından dır. Umür-i-Cihadiyye. nazırhğı için 
1808 = 1223 vukuatınm «14 Teşrinievveh fıkrasına bakınız). 

İKİNCİ MAHMUD DEVRt : 

233) Mehmet Tahsin Efendi - ··Milliyeti: Türk (?); tayini: 1808 
= 1223 senesi 14 Teşrinievvel = 23 Şa'ban Cuma.. günij; Alemdar vak;a
·sında par~alanarak öldürülmesi: 1808 = 1223 senesi 15 Teşrirusani 
26 Ramazan Salı günü; defterdarlık müddeti: 1 ay, 3 gün. 

(Baruthane nazırlığından Baş-defterdar olan Tahsin Efendi'nin alim ve şair bir 
'Zat olduğundan bahsedilir : . Hayatına , mal olan Alemdar .vak'asında ilkönce kaç
mıya muvaffak olmuşsa da biraz sonra asilerin eline geçerek feci şekilde öldü
rülmüştür). 

234) Mehınet Ragıb Efendi - Milliy:eti : (?) ; tayini : 1808 == 1223 
senesi 22 · Teşrinisani = 3 Şevval Salı günü; azli: 1811 == 1226 senesi 
12 Haziran == 20 Cumada-l-ula Çarşanba günü; defterdarlık müddeti : 
2 sene, 6 fa,y, 20 gün. 

CTh·Ia.likane-halifeliğinden Baş-defterdar olan Ragıb Efendi'nin tayiniyle selefinin 
şehade'ti arasında 7 gün geçnıiş ohnası, Alem.dar vak'asına tesadüf 
sındandır). 

olma-
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235) Hüseyn Hüsni Bey - Milliyeti: (?); tayini: 1811 1226 
senesi 12 Haziran = 20 Cumada-l-iıla Çarşanba gunu; azli: 1814 = 
1229 senesi 22 Ka.nunusani = 30 Muharrem Cumartesi günü; defter
darlık müddeti: 2 sene, 7 ay, 10 gün. 

(Arnedcilikten Baş-defterdar olan Hüseyn HüsnijHüsnü Bey «Kapdan-ı-dery§Jarıı 

cedvelinin 147 numarasında gördüğümüz Ağa-Hüseyn Paşa'nın toi'unu ve Abdullah 
Bey'in oğludur : Bu Ağa-Hüseyn Hüsni Paşa devşirme 'blduğu için 'milliyeeti belli 
değildir. ~ Hüsn1 Bey daha sonraları Reis-ül-kütblblık ve Çavuş-başılık gibi mev.,. 
ki'lerde de bulunmuştur. «Sicill-i-Osman1»de 1227=1812 tarihinde aziedilmiş 

gibi gösterilirse de doğru değildir : Burada esas ittihaz ettiğimiz azil tarihi Şani

zade'nin kayeline göredir). ' 

236) Mehmet Emin Rauf Bey 1 Paşa -. Mlilliyeti: Türk; tayini : 
1814 = 1229 senesi 22 Kanuııusa.Jıi = 30 Muharrem Cumartesi günü; 
S adarete tayini üzerine Defterdarlıktan ayrılması: 1815 = 1230 s,er 
nesi 1 Nisan = 20 Rebi'ül-ahir Cumartesi günü; defterdarlık müd
deti: 1 sene, 2 ay, 10 gün. 

(Sefer esnasında Rikab-ı-Hümayun defterdarlığ·ında bulunduktan sonra Başdef

terdar olan Mehmet Emin Rauf Bey eski Çavuş-başılardan Said MehrneÇl Efendi'
nin oğludur. Beş defa sactareti vardır: «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 196, 207,' 209, 
211 ve 215 numaralara ve defterdarlıktan saclarete terfiinin gün tarihindeki ihtilaf 

için ae ayni cedvelde 196 numaranın izahatma bakınız). 

237) Hacı-iMehmet Said Efendi - Milliyeti: ( ?) ; tayini : 1815 = 
'1230 senesi 2 Nisan = 21 Rebi'iil-ahir Pazar günü; azli: 1817 = 1232 
senesi 22 Mart = 4 Cumada-l-ula Cumartesi günü; defterdarlık müd
·deti: 1 sene, ll ay, 20 gün. 

(Baruthane nazırlığından Baş-defl:erdar olan Hacı-Said Efendi daha sonraları Sa
dar.et-kethudalığı, Tophane nazırlığı vesaire gibi mühim mevki'lerde bulunmuş

tur, <tSicill-i Osmanhele bununla selefi Rauf paşa arasında imam-Mustafa 
Efendi isminde bir Baş-defterdar daha gösterilirse de doğru değildir: Her halde bu 
zühul, lmam-Mustafa Efendi'nin bir aralık Rikah-ı-Hümayun defterdarlığında bu
lunmuş olmasından mütevellid olmalıdır. Şant-zade bunun tayin tarihini selefinin 
sactaretinden bir gün sonra gösterir: Yukarıki fıkraya da bakınız). 

238) Mustafa Mazhar Efend~ - Milliyeti: Türk; tayini: 1817 = 
1232 senesi 22 Mart = 4 Cumada-l-ula Cumartesi günü; azll: 1821 = 
1236 senesi 10 Nisan - 7 Receb Sah günü; defterdarlık müd:deti: 4 se-. 

. ue, · 19 gün. 

( Sadaret-kethudalığından ma'zul bulunduğu sırada Baş-defterdar olan Mustafa 
Mazhar Efendi Yozgadlıdır. Bir çok büyük makamlarda bulunmuş olan bu muk
tedir ve çalışkan devlet-adamının buradaki azil tarihi, halefinin «Sicili-i Osma
niııdeki tayin tarihine göre tesbit edilmişti.r: Şani-zade ile Cevdet Paşa ve En
derun müverrihi Hızır İlyas Efendi bu noktayı maatteessüf ihn1al etmişlerdir). 

F.: 20 
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239) Mehmet Ataullah Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1821 
1236 senesi 10 Nisan = 7 Receb Salı günü; Şark ordusu defterdan. 

. lığına nakli: 1821 = 1237 senesi 19 Kanunuevvel = 24 Rebi'ül-evvel 
Çarşanba günü; defterdarlık müddeti: 8 ay, 9 gün. 

(Darbhane-eminliğinden Baş-defterdar- olan Ataullah Efendi daha sonraları Top
hane nazırlığı, Nişancılık ve Çavuş-başılık gibi mühhn mevki'lerde bulunmuş 

kıymetli ve doğruluğuyla maruf bir devlet~adamıdır) . .. 

240) De.rviş Mustafa Sabri Efendi - Milliyeti: Türk (?) : tayi& 
ni : 1821 = 1237 senesi 19 Kanunuevvel = 24 Rebi'ül-evvel Çarşanba 
günü; azli: 1823 = 1238 senesi 18 Şubat = 6 Cumada-1-ahire Salı gü
nü; defterdarlık müddeti: 1 sene, 2 ay. 

(Ruznamçe-i-evvel kalemi kesedarlığından , birdenbire Baş-defterdar olan Mus-
tafa Sabri Efendi'nin iyi bir maliyeci olduğundan bahsedilir; daha sonraları Def
ter-eminliği ile Tophane nazırlığında da bulunmuştur}. 

241) Mehmet Es'ad Efendi - Milliy:eti: Türk (?); tayini: 1823' 
1238 senesi 18 Şubat = 6 Cumada-l-abire Salı günü; Darbhane na

zırlığına nakli: 1825 = 1240 senesi 21 Mayıs = 3 Şevval Cumartesi 
günü; defterdarlık müddeti: 2 sene, 3 ay, 1 gün; «Birinci defa». 

(Malikane halifeliğinden Baş-defterdar olan Es'ad Efendi'nin iki defa defterdar
lığı vardır: Bundan sonraki için aşağıda 243 n umaraya bakınız. Mehmet Es'ad 
Efendi yukarda ıs9 ve ı96 numaralarda gördüğümüz tbrahim Sarım Efendi'nin 
oğlu ve ı 77, ı 79 ve 183 numaralarda gördüğümüz Behcet Mehmed Efendi'nin ye-
ğeni dir. - Cevdet tarihinde bu Es'ad Elfendi 237 numarada gördüğümüz Hacı 

Mehmed Said Efendi ile karıştırılır). 

242) ;Mehmet ~bir Efendi - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1825 = 
~240 senesi 21 Mayıs = 3 Şevvil Cumartesi günü; az:Ii: 1828 = 124:3: 
senesi ll Şubat = 24 Receb PaZartesi günü; defterdarlık miiddeti: 2' 
sene, 8 ay, 21 gün. 

(Ulüfeciyan-ı-Yemin katipliğinden Baş·defterdar olan Tahir Efendi daha ~onralarr 

Sadaret-kethudalığıyla Evkaf nazırlığı gibi makamlarda da bulunmuştur). 

243) Mehmet Es'ad Efendi - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1828· 
1243 senesi ll Şubat = 24 Receb Pazartesi günü; ordu defterdar-· 

lığına nakli: 1828 = 1244 senesi 6 Ağustos = 24 Muharrem Çarşanba. 
günü; defterdarlık müddeti: 5 ay, 24 gün; «İkinci defa». 

( Mukaataat nazırlığından ikinci defa Baş-defterdar olan Es' ad Efendi'nin bundan 
evvelki defterdarlığı için yukarda 24ı nuınaraya bakınız: iki defterdarlık rnüc1-, 
detinin mecmuu 2 sene, 8 ay, 25 gün tutmaktadır), 
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244) Ali Neeib Bey/Paşa - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1828 = 
1244 senesi 6 Ağustos = 24 Muharrem Çarşanba günü; azli: 1829 = 
1244 senesi 8 1\layıs = 4 Zülka'de Cuma günü; defterdarlık müddeti: 
9 ay, 3 gün; «Birinci defa». 

(Tophane nazırlığmdan Baş-defterdar olan Necib Bey'in iki defterdarlığı vardır: 

Bundan sonraki için aşağıda 246 numaraya 

245) Mehmet Sadık Efenili - Milliyeti: Tiirk (?); ta,yini: 1829 = 
1244 senesi 8 Mayıs = 4 Zülka'de üaıına günü; : fevkamde ıne'ınftriy

yetle Bağdad~a gönderi'lmek suretiyle defterdadlktan ayrılması: 1830 = 
1246 senesi Ağustos/Eylül = Rebi'ül-evvel aylı; defterdarlık müddeti: 
Takriben 1 sene, 4 ay. 

(Tersane-eminliğinden Baş-defterdar olan Sadık Efendi Fevkalade 
nezdine gönderildiği Bağdad kölemen valisi asi Davud Paşa taı·afından öldürül

müştür). 

246) Ali Necib /Bey /Paşa - Mllliyeti: Türk ( ?) ; tayini: 1830 = 
1246 senesi Ağustos 1 Eylül = Rebi'ül-evvel ayı; Baş-defte.rdarlığın 

lağvı ve bu müessese tarihinin nihayet bulması üzerine a~ıkta kalma
sı : 1835 = 1251 senesi Eylül 1 Teşrinievvel = Cumwdal-ahire ayı : 
defterdarlık müddeti : Takriben 5 sene; «İkinci defa». 

(Sadaret -kethu.dalığından ikinci defa Baş-defterdar olan AH Necib Bey'in bun- · 
dan evvelki defterdarlığı için yukarda 244 numaraya bakınız : iki defterdarlık 

müddetinin mecmulu takriben 5 sene, 9 ay, 3 gün tutmaktadır. 
<<Şıkk-ı-evvel» de denilen Baş-defterdarlığın ilgası üzerine Maliye nezareti derhal 
teşl.ı;:il edilmiş değildir ! Sultan Mahmud'un bir fermanıyla Şıkk-ı-evvel ilga ed:fr. 
lin ce Maliye işleri iki defterdarlığa ·taksim edilmiştir; Lütfi tarihinin beşinci cil
dinin 17 nci sahifesinde tarihsiz bir sureti ·bulunan bu tarihi fermanda : 
«Ba'd-ez-in Şıkk-ı-evvel defterdarlığı lağv ve Hazine-i miriyye ile Darbhane ma
salihi birleştirilerek Darbhane defterdarlığı ünvaniyle tevcl:h-ü-idare v.e defter-i 
Teşrifatta rütbe-i Üla menasıbından olmak üzere Mansüre defterdarlığı sırasına 

naklolunması münasib görünmÜŞ» 
olduğundan bahs·edilmektedir. Vak'anüvis Lütfi bu fermanın tamamını aynen 
dereettikten sonra, Şıkk-ı-sani ve Şıkk-ı-salis defterdarlıklarının da o tarihten 
itibaren tarihe karıştığını şöyle anlatır : 

<<Bir şeyin evveli ilgaa olundukda sanı .ve salisinin evveıe tebaiyyeti tabildir». 
Mansüre yahut Asakir-i-Mansüre-1 Muhaınmediyye defterdarlı~~ı daha evvel teşkil 

edilmiş olduğuna göre, Şıkk-ı-.,evvel'in ilgasma ait fermanla 1835 t= 1251 tarihinde 
teşekkül eden Darbhane defterdarlığının te'sisi üz~rine Maliye işleri Darbhane ve 
J:ı.fansu're defterdarlıkları ismiyle mülki ve askeri büdcelere .r:ı 

· demektir : Bu muhtelif idarelerin «1\faliye nezareti» ismiyle tek bir 
devlet dairesi alması da tki11ci Mahmud devrirı.de 1838 ı= 1253 s::mesi 

Şubat ''= 3 Zülhicce Çarşanba gününe müsadiftir; bu 
M9.li:y .. e nezaretinin teşJ:[ili arasında. ilti 

bir istihiUe devresi geçmiş demektir). 



308 RONOLOJİ BAŞ-DEFTERDARLAR 

«Ösmanlı tarihinin Fa.tih'd.en evvelld devri çok karanlık 

olduğu için, Istanbul'un fethinden evvelki Baş-defterdarla
rın isimleriyle adedieri maatteessüf malum değildir: ismi 
tesbit edilebilen ilk Baş-defterdar, fetihten altı sene sonra 
1459 ::::: 864 tarihinde i'dam edUmis olan Detrik yahut Dit-

• < ' 

rek Sinan Bey'cİir. Bu vaziyete göre Defterdarlık mües-
sesesinin tarihi işte o seneden ikinci Mahmud devrinin 
1835 _ 1251 senesinde Baş-defterdarlığın ilgasına kadar 
ancak 376 yıl boyunca takib edilebiliyor demektir; fakat bu 
dört asra yaklaşan uzun devrin de bir çok karanlık nokta;.. 
ları vardır: XV inci asırdan XIX uncu asra kadar tesel
sm eden defterdarlar silsilesinde muhtelif boşluklara tesa
düf edilnıektedtr; hatta On-dokuzuncu asır defterdarları 

ha1r.kında bile bazı isim ihtilaflan olduktan başka, tayin ve 
azil tarihleri bHe müphem kalmış veyahut ihmal edilmiş 

olanlar da milhim bir yekün tutmal\:tadır; ınesela ((Sicill-i 
Osmanh> ecdvelinde tesadüf edilen bazı isimler Vak'anüvis 
tarihlerinde mevcud değ·ildir. işte bu çetin, karışık ve ka
ranlık vaziyetten dolayı Fatih devrinden İkinci Mahmud 
devrine kadar tertib ettiğimiz Baş-defterdar cedvcllerinde . 
ancak malum ve mevsuk olan isimlerle tarihler tesbit edi
lebilmiş ve ihtilaflı noktalar müteınadiyen izaii edildikten 
başka, şüpheli noktalar da daima istihfam işaretleriyle 

belirtilmiştir. 

1459 864 den 1835 - 1251 tarihine kadar geçen 376 sene 
içinde 246 defterdar değişikliği olmuştur; bu rakam eşhas 
adedini değil, me'muriyyet tebeddüllerini gösterir : Çok 
defa ayni bir zatin bir kaç defa Baş-defterdarlığı olduğu 

için, 166 yı bulan eşhas adedi 246 tebeddül yekünundan 
tarhedildiği takdirde elde edilecek 80 adedi de mükerrer 
me'muriyyetler sayısıdır. Osmanlı tarihinde. tesbit edebil
diğimiz 166 Baş-defterdarın milliyetlerine göre tasnifinclen 
çıkacak neticeler şöyle sıralanabilir: Bunlarm 54 ü Türk, 
36 sı belki Türk, 5 i Arnavut, 3 ü boşnak, 3 ü belki Rum, 3 ü 
belki Acem, 1 i Arap, ı i belki Arap, 1 i Arap yahut Ya

hudi, 1 i belki Kürt, 1 i Laz ve biri de Gürcüdür. 
Türklerle Türk olmaları muhtemel bulunan'ların 54 36=90 ı 
bulan yekünuna nisbetle, muhtelif ıı:ıilliyetlere mensub 
defterdarların yekunu ancak 20 den ibarettir. Netice itiba
riyle milliyetleri malum olan Türklerle Gayr-i-Türklerin 
mecmı1u 110 kişiyi buluyor demektir: :tşte bu 110 adedi 
umumi yekün .olan 166 dan tarhedildiği takdirde, geri Im
lan 56 rakamı da milliyetleri rnechul olanların sayısını · 
gösterir. 
Bazılarının menşe'leri maJum olduğu halde yalnız milli
yetleri mechul olan bu 56 Baş-defterdardan Türk olma
dıkları lmt'i surette sabit olan 9 kişi şöyle sıralanmakta

dır : A) 20 nunıarada gördüğümüz Abdülkerim-zade Ab
dülvehhab Hayall~Çelebi bir esir çocuğudur; ikinci Baye
zid devri Şeyh·-ül-fslamlRrından olan babası Abdülkerim 
Efendi küçükken ihtida etmiş bir esirdir; B) 25 numarada 
bahsi geçen İskender-Çelebi kölelikten yetişmedir; C) 33 
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numaradaki Lütfi Bey-ÇeLebi devşirmedir;) Ç) 41 numa
radaki LaJe-izar Mehmet-Çelebi devşirme çocuğudur; D) 74 
nurnarada gördüğümüz Abdülbaki Efendi yeniçerilikten 
yetişnıedir; E) 150 numaradaki Damad-Mehmed Efendi 
kölelikten yetişmedir ve 162 numaradaki izzet Ali Beyfpa
şa da bunun' oğludur; F) 217 nunıarada bahsi geçen Ali 
RiUk Ralılki Efendi kölelikten yetişmedir; G) 235 numa
rada gördüğümüz Hüseyn Hüsni Bey bir devşirme torunu;. 
dur. Milliyetleri mechul olduğu halde Türk olmadıklan ma
lum olan bu 9 kişi yukanki 56 yekünundan tarhedilince 
4 7 k isi kalır: iste bu 4 7 Bas-defterdarın m ense'leri belli o!-

, _} , J 

madığı için, bunlardan bir kısmının Türk olmak ihtimali 
çok kuvvetlidir. Bu vaziyete göre, Türklerle 'I'ürk olmaları 
muhtemel bulunanların 90 kişiyi bulan yekünu hakikatte 
daha fazla olmak lazımgelir. Netice itibariyle Baş-defter

darlar silsilesinde ekseriyyet Türklerde demektir: Bun
dan eveiki cedvellerin neticelerini tesbit ederken de söy
lediğimiz gibi bu halin en mühim sebebi Şeyh.ül-tslamlık, 

Defterdarlık, Nişancılık ve Re1s-ül-küttablık gibi ilmi, fikri, 
edebi ve medeni kudret ve kabiliyyet sahalarına Devşirme
lerle diger Dönmelerin pek · rağbet edememiş olmalarıdır. 

Mükerrer me'muriyetleri bakımından bütün Osmanlı ta
rihinde en başta gelen şahsiyet, altı defa Baş-defterdar 

olduğunu 144, 146, 148, 151, 153 ve 157 numaralarda gör
düğümüz Bakkal-zade Sarı-Mehmet Paşa'dır: Ondan son
ra en fazla dörder defa defterdarlık etmiş bir kaç. kişi da
ha vardır. 

Osmanlı tarihinde en uzun defterdarlık müddetleri 
şöyle saralamr: A) 120 nurnarada gördüğümüz Cebeci
Ahmed Paşa'nın defterdarlığı 13 sene, 3 ay, 25 gün 
müddetle birinci gelmektedir; B) 161 nurnarada bahsi 
geçen Türk-İbrahim Efendi'nin takriben 10 sene süren 
defterdarlığı ikinci derecededir; C) 25 numaradaki isken
der-Çelebi'nin takriben 9 sene süren defterdarlık müddeti 
de üçüncü gelmektedir. Bunlara mukabil, en kısa· defter
darlık müddetleri de şöyle sıralanabilir : 
A) 113 nurnarada gördüğümüz Karagöz-Mehmet Paşa'nın 

defterdarlığı yalnız 5 günden ibaret olduğu için en kısası

dır; B) 135 nurnarada bahsi geçen Kalın-Ali Ağa'nın 8 
gün süren defterdarlık müddeti ikinci derecede gelir; 
C) Atıf-zade ömer Vahid Efendi'nin 202 numarada gör
düğümüz ikinci defterdarlığı da 20 gün sürmüş olduğu 

için, sıra itibariyle üçüncü dernektir. 

Anadolu Türklerinde kullanmak adeti umumi 
olduğu halde, Istanbul'da onun yerine asırlarca şahsi 

lakaplar kullanılmış ve ayni ismi taşıyan muhtelif şah

siyyetler birbirlerinden işte bu lakaplarla ayırd edilmiş

tir. Bilhassa payitahta mahsus olan bu adetin en muhte
mel sebebi Devşirmelerle diger Dönmelerin Müslüman 
ismi takındıktan sonra Hıristiyan soy-adlarını muhafaza 
edememelerinde gösterilebilir. işte bundan dolayı her han-
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gi bir şahsın en bariz hususiyyetini ifade eden kelime ya
hut terkip göbek-adının başına lakap şeklinde eklenmiş ve 
bu adet gittikçe Türklere de teşmil edilerek umumileşmiş
tir. Hemen bütün devlet erkanı asırlarca hep işte böyle H'i.
kaplarla anıtmışlardır. En tuhaf lakaplara Maliye m esie
ğinde tesadüf edilir. Bu garip vaziyet hakkında daha vazılı 
bir fikir hasıl etmek için bazı defterdarların lakaplarına 

kısaca göz gezdirmek kafidir. 

Mesela 28 numarada gördüğ·ümüz Mahmud-Çelebi'nin la
kabı (Nazlı)dır ve (Nazlı-Mahmud Efendi) demeden han
gi Mahmud Efendi'nin kastedildiğ·ini anlam.ak kabil değ·il

dir! Tıpkı bunun gibi, 41 n umarada bahsi geçen Mehmet
Çelebi'nin lakabı ( Lale-izar ::::::= Lale-yanaklı), 60 numara-

Mahmud Efendi'nin lakabı (Mezbele-turpu), 77 nu
rnaradaki Abdiiikerim Efendi'nin la kabı (Yahni-kapan), 
102 numaradaki Mustafa Paşa'nın lakabı (Zurnazen), 113 
num.aradaki Mehmet Paşa'nın lakabı (Karagöz), 116 numa
radaki Mehm,8t Paşa'nın lalmbı tSag-bağ·ı}, 129 numara
daki Mehmed E~endi'nin lakabı (Kıtıık-şenliğ·i Fındık), 

130 numaradaki Ali Efendi'nin lakabı ( Sürıneli), 132 numa
radal-ü İsmail Efendi'nin lak.abı (Kirli), 135 numaradaki 
Ali Ağa'nın lakabı <Kalm), 147 numaradaki İsmail Efe:1-
di'nin lakabı (Davul), 163 numaradaki Mehmed Efendi'nin 
lakabı (üç-anbarlı), 165 numaradaki İbrahim Efendi'nin 
Htkabı (Boz-oğlan) yahut (Buz-oğ·lan), 180 numaradaki 
Kamil Ahmed Efendi'nin lakabı (Sopa-salan), 198 numara
daki İbrahim Hıfzı Efendi'nin Hikabı (Meş'aleci), 219 nu
maradaki Hacı-İbrahim Efendi'nin lakabı (Gizli-sıtma} ve 
227 numarada gördüğümüz Feyzi Efendi'nin lakapları da 
(Diviti-güzel) ve (Ekin-iti) dir). 

Bazıları babadan eviada da intikal ederek soy-adı şeklini 

alan bu tuhaf lakaplar hep birer maddi veya manevi husu
siyyetin ve bilhassa kusurların ifadesidir : Mesela 77 nu
maradaki (Yahni-kapan Abdülkerim Efendi) nin lakabı 

softalığında imarethane yemeği yerken açık-gözlülük edip 
arkadaşlarmdan evvel davranarak en iyi et parçalarını kap
masıyla ve 227 nurnarada bahsi geçen (Ekin-iti Feyzi Efen
di)nin lakabı da· azamet ve gururundan dolayı başını da
ima dim-dik tuttuğu için ekin tarlalarında gözlerini ba
şaklardan sakıı1arak başlarını yukarı kaldırıp yürüyen kö
peklere benzetilmiş olmasıyla izah edilir. Tabii bütün bu 
lakaplar, efkar.J1-unmmiyenin devlet-adamlarına vurduğu 

muziplik damgale,rı demektir». 
' 
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(Tevkiller /Tuğrailer) 

2 - REİS-ÜL-KÜTTABLAR 

ı 
f 

J 

( = Hariciyye Nazırları) 
/ 

«Eski Osmanlı teşkilatındaki ·dört meslek zümresinden (Kalemiyye) 
sınıfımn (Menasıb-ı si tt~) denilen en yüksek makamlarından biri de Ni
şancılıktır: Bu meslek zümreleri için ( Baş-Defterdarlar) cedvelinin ba
şındaki izahata bakınız. Bu makamın ismi, (Tevki'). ve (Tuğra) gibi mü
teradif kelimeler le ayni manaya kullanılan (Nişan) tabirinden ·gelir; 
onun için (Nişani - Nişancı) Tuğracı demektir ve hatta (Nişancı) ma
nasına (Tuğrai), (Tuğrakeş), (Tevkil), (Muvakkı') ve (M~:Uvakk'ı-ı Di'
van-ı-Hümayun) tabirleri'de kullanılır. Makamın ismi de (Hidmet-i Tuğ
ra), (Mansıb-ı Yevki') ve (Nişancılık/Nişanilik) gibi şekillerle anılır ve 
hatta bazan yalnız (Tuğra), (Tevkl') ve '(Nişan) kelimelerinin de me'
muriyet ismi olarak kullanıldığı .vardır. 

Nişancılık vazifesi, Tanzimat'tan sonraki Osmanlı teşkilatında gö-
. rülen makamlardan hiç biriyle doğrudan doğruya karşılaştırılabilecek 

mahiyette değildir; bu mühim mevkiin Kanun - nameler'le tarih metinle
rinden anlaşılan muhtelif vazifeleri vardır; onun için ayni zamanda hem 
1\ifabeyn Baş-Katibliği, hem Hariciyye Nazırlığı gibi mevkilerle karşıla
şahilir ve hatta Osmanlı kanunlarının tedvin ve tefsiri gibi hemen hiç bir 
muahhar vazifeyle karşılaştırılamıyacak hususiyetleri de vardır; Tevkii
Abdurrahman Paşa'nın 1087 ·= 1676 - 1677 tarihli Kanun-namesinde 
Nişancıların bu son vazifesi şöyle tesbit edilmektedir: 

«Kavanin-i Osmaniyye ve merasim-i Sultaniyye Nişancılardan su~U 
olunagelmişdür: Sabıkda bunlara (Müft1-i kanun) ıtlak olunmuşdur>>. 

(Netaic-ül-vukuat) da Nişancının vazifeleri şöyle izah edilir : 
«Nişancılığın vazifesi Divan-ı- Hümayun'dan sadır olan evamir-i Aliyye'
ye nezaret etmek ve tevcihat-ı askeriyye ki Tırnar ve Zeamet tevcihatı~ 
dır, anları kanun ve nizarnı dairesinde cereyan ettirmek ve memalik-i 
meftfihanın tahririne i'tina eylemek kazıyyeleri olup hasılı sonradan 
kesb-i terneyyüz ve tehayyüz eden Reislik mansıbıyla Defter-Emaneti' .. 
nin veziiifini haiz ve Reis ve Defter-Eminleri anın maiyyetinde idi». , 

Fatih'in Kanun-namesinde Nişancının vazifesine ait yegane cümle 
şundan ibarettir : 

«... ve tuğray-ı şerifi vüzeralar çeküp Nişancı'ya yardım i tmek ka
nunumdur». 

Bu Kanun-narneyi tahşiye eden Mehmet Arif Bey merhum, Nişancı-
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ların müderrislerden intihaıbı hakkındaki kanun maddesine ait haşiye~· 
sinde vazife meselesini şöyle anlatır : 

«Metn-i Kanun-namenin diger mahallinde Nişancılığın vazifesi tuğ
ra cekrnek olduğu beyan edildiği halde, burada Ulema'dan nasbının 
bilh~ssa zikr-ü-irad edilmesi devletlere yazılan name-i Hümayunlar 
tahririnin dahi bunlara muhavvel bulunmasına mebnidir. Ulemanın 
dahi ulum-i edebiyyeye vakıf ve usul-i tahrire .a.şna zevatı taharri olu
narak ta'yin edilirdi. Nişancılığın ihdasından evvel dahi name~i Hü
mayunlar Ulemanın bu hususta sahib-i-iktidar bulunanları canibinden 
yazılmış idi». 

Nişancıların a,q,riciyye Nazırlığına tekabül edebilecek vazifeleri iş
te bu diplomatik muhaberatın tertip ve idaresinde, elçilerle müzakerede 
ve kısmen de teşrifat işlerinin tanziminde gösteıilebilir. 

Umumiyetle Nişancılığın ihdası Fatih devrine izaJe edilir: Fakat 
Osmanlı devletinin teşekkülünden itibaren ecnebi devletlerle siyasi ·mü
nasebetler ve muhabereler pek tabii olarak başlamış oln1ak itibariyle 
böyle bir vazifenin gerek ayni isimle, gerek başka bir ünvanla daha ev
vel teşekkül etmiş olmak ihtimali çok kuvv.etlidir. Bilhassa (Tuğrallik) 
makamının Anadolu Selçukilerinde de mevcud olması böyle bir ihtimali 
takviye edecek en mühim delillerden biri sayılabilir. 

Nişancılık müessesesinin tarihinde vazife ve salahiyet bakımından 
iki devir vardır: Birinci devirde Baş-Defterdar - MkUiye Nazırıyla be
raber Divan-ı-Hümayi:tn'un en mülıim erkanından olan Nişancı = Ha
riciyye Nazırı yukarda gözdei1 geçirdiğimiz salahiyetlerin hepsini cem'e
den mühim bir devlet-adamı vaziyetindedir: Fakat bilhassa diplomatik 
muhaberatı idare eden bu büyük me'muru devletin bütün Mırici siyase
tine hakim farzetmek de doğru değildir; umumi siyasetin asıl nazımı 
V .. ' d . ezır-ı-a zam ır. 

Nişancının maiyyetinde bir çok katip1erle bu katipierin amiri, yani 
bir nevi «Hariciyye Katib-i-Umumisi» veyahut «Hariciyye Mektupçusu>> 
olarak da «Reisül-Küttab = Katipler reisi» vardır. Bu birinci devirde 
Reis-ül-Küttab Nişancının n1aiyyetinde bulunduğu için, henüz Hariciyye 
Nazırı vaziyetinde değildir; o zaman biHikis: 
Nişarıcı = Hariciyye N,ftzırı, 
Re!s-ül-Küttab = Hariciyye Katib-i-Umumisi 
demektir. Resmi-Ahmed Efendi'nin «Sefinet-ür-Rüesa» sındaki izahına 
göre «Reis-ül-Küttab»ın eski ismi ccEmin-1-Ahkam»dır: Bu müellif Ri-
y,aset ünvitnının 926 - 1250 tarihinde Kanuni'nin cülusundan itibaren 
takarrür etmiş olduğundan bahsederse de doğ-ru değildir; çünkü Fa,
tih'in Kanun-namesinde bile Reis-ül-Küttabların teşrifattaki mevkii ve 
terakki yolu hakkında muhtelif kayitler vardır : 

... ve Nişancılık Dahil ve Salın müderrislerinün yoludur ve Mal 
Defterdarluğundan Nişancı olsa ol Beğlerbeğilük hükmü ile olur ve 
Reis-ül-Küttab Nişancı olsa Sancak hükmü iJ8 

Bu vaziyete göre Resmi-Ahmed Efendi'nin bahsettiği «Emin-i-Ah.;, 
ka:ı:n» ünvanının her halde Fatih'den evvel kullanıln1ıs oJmas.:t laznng,:sE-r. 

Gene ayni menbaa göre Nişancımn A.mir ve Reis-ül-Küttabın. ... 
vaziyeti 1000 = 1591 - 1592 senesine kadar deva,m ettikten sonra, o 
tarihten itibaren Riyaset ehemmiyet kazanmıya başlamış, hatta Nişan
cılıkla Reis-ül-Küttablık arasında gittikçe bir teadül hasıl olduğu için 
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Nişancılarla Reis-ül-Küttablar arasında becayişler bile olmuş ve niha
yet 1060 = 1650 tarihinden itibaren fotdeta kuru bir ünvan ·haline gf?.len 
Nişancılık bazı devlet-adamlarını tatmin için rütbe gibi tevc!h edlıniye 
başladığı halde, Reis-ül-Küttablık yeni bir Divan azalığı haline gelıniş':" 
tir. Mehmet Arif Bey bu vaziyeti şöyle anlatır : 

«Bu me'muriyyet evailde Divan-ı-Hümayun yahut Reis-katibleri 
denilen küttabın amiri ve Nişancının maiyyeti idi. Ea'dehu Der-i-Saa
det'de silleray-ı ecnebiyye tekessür ettiğinden ,anlarla mükal.eme hususu 
dalı! me'muriyyetine munzam oldu. Bu suretle rütbesi tereffü' ve Ni
şancılara takaddüni eyledi. Tanzimat-ı-Hayriyye'den sonra da namı 
,Hariciyye Nazırı'na tebdll olundu». 

Resmi-Ahmed Efendi'nin yukarıki ifadesinde gördüğümüz gibi, 
1000 = 1591 - 1592 tarihinden itibaren Riyasetin ehemmiyeti artmıya 
başlamış olmakla beraber, 1060 = 1650 tarihinden itibaren «hidemat-ı 
D1V~n-ı alişan Reis-ül-Küttablara mahsur» kalmış değildir : Tevkii-Ab
durrahman Paşa'nın 1087 - 1676 da, yani Resmi Efendi'nin gösterdiği 
tarihten 27 sene sonra tedvin ettiği Osmanlı Kanun-namesinde Nişancı
mn hala Divan'daki ehemmiyetini muhafaza ederek Reis-ül-Küttaba ta
kaddüm ettiği görülmektedir. Yalnız bu Kanun-nam.eye göre Nişancı ile 
Reis-ül-Küttabın vazifeleri arasında bir ayrılık başlamış olduğu anlaşıl
maktadır; mesela «Kanun-ı Nişancı» faslında Nişancıların başlıca vazi
fesi: 

«Kendü hanelerinde . kanuna müteallık alıkarn yazılur; mümeyyizi 
tashih eylerlikten sonra kendüsü tuğraların çeker» 
şeklinde gösterildiği halde, «Kanun-ı Reis-ül-Küttab» faslında diplomatik 
muh.aıbe:ratın artık Reis-ül.:.Küttaba intikal etmiş olduğunu gösteren 
şöyle bir ibare vardır: 

«NameJeri terceme itdürmek ve nameleri tesvid itmek cümle Reis-ül
Küttab Efendi'ye mahsfisdur>>. 

Bu vaziyette tabii artık Hariciyye işleri Nişancıdan Reis-ül-Küttaba 
intikal etmiş demektir. Bu intikalin tedricen tahakkuk etmiş olduğu pek 
tabii olmakla beraber, Kanun-namenin resmi kıyafetler hakkındaki 
hından .anlaşıldığına göre Reis-ül-Kütt~jbın ehemmiyet kazanması kanu
nun tedvin tarihi olan 1087:=,1676 tarihine nisbetle «yirmi seneden mü
tecaviz» dir; bu vaziyete göre Reis-ül-Küttabın ehemmiyet ·kesbetmesi, 
Resmi-Ahm.ed EfendPnin gösterdiği 1060 - 1650 tarihlerinden itibaren 
başlamış demektir.. Bununla beraber, bu ehemmiyet Reisi n Nişancıya 
takaddümü. demek değildir: Yalnız artık Hariciyye N~zırlığı Nişancıdan 
Reis~ül-Küttaba intikal etmiş demektir. 

Bu kısımda Osmanlı dev1etinin Hariciyye Nazırı vaziyetinde bulun
muş olan devlet erkanı gözden geçirilecektir : İşte bundan dolayı bu 
kısma ait cedvellerde Hicretin XI inci ve Miladın XVII nci asrının orta
larına kadar Nişancılar silsilesi takib edildiği halde, o tarihten itibaren 
Harciyye işlerinde onlara halef oan Reis-ül-Küttablar gözden geçiril
mistir. 

' Bundan eveiki cedvellerin hepsinde olduğu gibi bunda da sıra nu-
maraları eşha.s adedini deği1 7 ancak maJum olabilen me'muriyet tebed
düllerini gösterir. Bilhassa ilk Nişancılara ait şüpheli noktalar daima is
tifham. işaretleriyle belirtilmiştir. Defterdarlarda olduğ·u gibi bunlarda 
da umun1iyetle ay ve gün tarhleri belli olmadığından, me'muriyet müd-
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detleri takribidir. Eldeki menbalar arasında çok büyük ihtilaflar ve 
hatta tenakuzlar bulunduğu için, bilhassa Fatih devrinden İkinci Selim 
devrinin sonuna kadar sıralanan tarihlerde bir çok şüpheli noktalar var-
dır; tabii bunlar ancak Hazine kayitleri bulundukça tashih ve ikmal 
edilebilir». 

Birinci devir : NİŞANCILAR 
FATİH DEVRt: 

1) Cezeri-zade Mehmet-Çelebi - tM:iliyeti: Arab; tayini: (?); ölü- , 
mü: 1464- 1465 = 869; Nişancılık müddeti: (?). 

( İmaın-Cezeri neslinden Ebul-Hayr Mehmed Efendi'nin oğlu ve Feniri-zade Ali 
Efendi'nin damadıdır : ikinci Bayezid ve Birinci Selim devirlerinde Baş-Defter

darlık ve Nişancılık eden oğlu Koca-Kasım Safi-Çelebi ıçın «Baş-Defterdarlar» 

ecdvelinde 13 ve 21 numaralarla aşağıda 6 nurnaraya bakınız. Bu Cezeri'-zade 
Mehmet-Çelebi'nin genç yaşında esııarkeşlikten öldüğü rivayet edilir). 

2) Karaınani-Mehmet-Çelebi - l\lilliyeti: Türk; tayini: 1464 
1465 = 869; sadareti : 1477 - 882; Nişancılık müddeti: Takriben 12 
sene. 

(MevHlna sülaJesinden olan ve ccTevkii-Mehmet Paşa 1 Nişan1-Mehmet paşa» la
kaplarıyla şöhret bulan bu kıymetli devlet-adamı müderrislikten Divan katipliğine 
_geçtikten sonra Nişancılığa kadar yükselmiş ve rivayete nazaran bu vazifeye tayi
ninden on ay sonra vezaret payesi de alarak Vezir-i-a'zam oluncaya kadar hep Ni
şancılıkta bulunmuştur: Sactareti için· bu cildin « Vıezir-i-a'zamlar» ecdvelinde 17 
nurnaraya bakınız. - Müverrih ve şair olan ve şiirde <cNişanı» malılasını kullanan 
Karamani-Mehmet Paşa'nın Arapça bir Osmanlı tarihi vardır). 

3) Molla Siraciiddin/Siracüddiu Paşa - Milliyeti: Türk (?); tayi
ini : 1477 = 882; azli: (?); Nişancılık müddeti : (?). 

( Siracüddin-Molla müderrislikten Nişancı olmuş ve «Sicill-i Osmanb; ye göre. son
radan paşalık ünvanı da almıştır. «Nişancı tarihi» nde bunun için : «Ehl-i-ilm 
ve fazıl kirnesne olmağın Semaniye'de müderris oldu; teressül ve inşada mahir 
{)lmağın Nişancı itdiler» denilir. - Azil tarihi belli değildir : Aşağıki fıkraya 

da bakınız. Molla Siracüddin yahut Siracüddin Paşa'nın ölümü 1482 = 887 tarihin
dedir). 

4) Leys-zade Mehmet ibni l\fustafa-Çe1ebi - Mllliyeti: Türk (?); 
tayini: (?); azli: 1480-1481 == 885 (?); Nişancılık müddeti: (?). 

(Leys-zade Mehmet-Çelebi, Fatih'in Kanun-namesini yazmış olan Nişancı olmak 
itibariyle Türk huku~ tarihinde çok mühim bir mevkii vardır. Bu hukult:l vesi. 
kayı 1330 tarihinde neşret~iş olan Mehmet Arif Bey merhumun , mukaddimesi
ne nazaran, Leys-zade (,Kanun-nameııYi 1477 = 882 den sonra ve 1481 = .886 dan 
Bvvel «Tevkii» sıfatiyle yazmlş olduğuna göre, her halde yukarıki fıkrada gör
düğümüz Siı·acüddin-Molla'nın halefi olması lazımgelir. Umumiyetle Siracüddin'e 
halef olarak aşağıki fıkrada göreceğimiz Fenari-zade Ahmed Paşa'dan bahse
dilirse de, Arif Bey'in tetkikine göre bu Paşa 884 = 1479 - 1480 tarihinde şehzade 
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Bayezid'in lalalığında bulunduğu için, o rivayetin doğru olmadığı anlaşılmaktadır; 
bu vaziyete göre Ahmed Paşa'nın takriben 885 = 1480 - 1481 tarihinde Leys
zade'yi istihlaf etmiş olması lazımgelir. - Leys-zade Mehmet-Çelebi'yi ııLeys-Çe

lebi» denilen Baş-Defterdar Nilrüddin Hamze-Çelebi ile karıştırmamalıdır : «Leys
Çelebi» için <<Baş-Defterdarları, cedvelinde 3, 6, 8 ve 12 numaralara bakınız). 

!KİNCİ MEHMET ve iKiNCİ BAYEZİD DEViRLERİ: 
--------~- ---~-------------~--------------------

5) Fenari-zade Ahıned-Çelebi/Paşa - Milliyeti : Türk; tayini: 
1480 - 1481 = 885; azli: 1481 = 886; Nişancılık müddeti: Takriben 1 
sene; «Birinci defa». 

(Ahmed-Çelebi ilk Osmanlı Şeyh-ül-islamı Molla Şemsüddin-i Fenari'nin oğ-ludur; 

bi.r rivayete göre Uzun-Hasan'a esir olduktan sonra kaçıp Hindistan üzerinden Is
tanbul'a dönmüş ve ikinci bir rivayete göre de Fatih'in şiddetinden Hindistan'a ka
-çarak ikinci Bayezid devrinde avdet etmiştir : «Künh-ül-ahbar»a ve ((Nişancı tarihi» 
ne göre Ahmed-Çelebi'nin Nişancılığı ikinci Bayezid devrindedir; diger bazı men
balara göre de Fatih devrinin sonlarındadır. Bu ihtilaf, Ahmed Paşa'nın iki defa 
Nişancılık etmiş olmasından da mütevellid olabilir: Aşağıda 7 numaraya bakınız. -
«SicHl-i Osman1ııde tayin tarihi 880 1475 - 1476 gösterilirse de doğru değildir : 
Yukanki fıkraya bakınız. - Sonradan vezir olduğu için ccFenar1-zade Ahmed pa
şa» denilen Ahmed-Çelebi'nin Fatih devrinde Defterdarlığı da vardu : <<Baş-defter

darlar» cedvelinde 2 ımınaraya balnnız). 

!KİNCİ DEVRİ: 

6) Cezeri-zade Koca-Kasım Safi-Çelebi/Paşa Milliyeti: Arab; 
tayini: 1481 = 886; vezarete terfih 1482 == 887; Nişancılık miidd,eti : 
·r,rakriben 1 se.ne. 

(İkinci Bayezid'in cülüsu üzerine Nişancılı.ğa tayin edildiğ-inden bahsedilen Kasım
Çelebi yukarda- 1 nuınarada gördüğüı-;nüz Mehmet-Çelebi'nin oğludur; <<Saf]\> şiir 

mahlasıdır. İki defa Defterdarlığı da vardır : ccBaş-defterdarlarıı ecdvelinde 13 ve 
21 nuınaralara bakınız. - Koca-Kasım-Çelebi bir sene sonra vezir olduğu için «Ce
zerı-Kasım Paşa» şöhretiyle anılır). 

7) Fenari-zade Ahmed-Çelebi/Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1482 
887; vezarete terfii: 1485 = 890; Nişa:dcılık müddeti: Takriben 3 sene; 
«İkinci defa». 

(Tayini için 888 1483 tarihi de rivayet edilir: ilk Nişancılığı için yulmrd::ı, 5 
numaraya ve Defterdarlığı için de «Baş-defterdarlar» cedvelinde 2 numaraya 
bakınız.· Bazı menbalarda Fenad-zade Ahmed-Çelebi'nin yerine gene bu tarihte 
Feylesuf-zade Ahmed-Çelebi'nin tayininden bahsedilirse de, o Ahmed-Çelebi bu ta
rihte Defterdar görünmekte olduğu için, bu rivayetin doğru olmaması lazımgelir : 
Feylesuf-zade'nin Nişancı1ığı ıçın aşağıda 9 numaraya ve Defterdarlığı için de 
'<cBaş-Defterdarlar» cedvelinde 4 numaraya bakınız). 
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8) Sinan-Çelebi - Milliyeti: (?); tayini: 1485 
891 ( ?) ; Nişancılık müddeti: Takriben 1 sene. 

N!ŞANCILAR 

899; azli: 1486= 

(Bu Sinan-Çelebi'nin hüviyyeti pek vazılı değildir: Al~-Çelebi, yukarda 5 ve 7 nu
maralarda gördüğümüz Fenarı-zade Ahmed Paşa gibi bu Sinan-Çelebi'nin de «Hin
distan seferinden)ı gelmiş olduğunu söylediğine göre, Ahmed-Çelebi ile beraber dön
müş olmak ihtimali de vardır. Belki bu da onun gibi Uzun-Hasan'ın elinden kaçmış 
Osnıanlı esirlerindendir). 

9) Feylesuf-zade Alımed-Çelebi - Milliyeti: Türk; tayini: 1486 = 
891 ( ? ) ; azli: 1488 = 893; Nişancılık ınüddeti: Takribe.n 2 sene. 

(Bazı menbalarda bu Feylesuf-zade'nin Nişancılığından hiç bahsedilmemektedir : 
«Sicili-i Osmani»de Defterdarlıktan ayrılması 1486 = 891 tarihine müsadif gös;~eri

lirse de yanlış olması lazımgelir : {(Baş.-Defterdarlar» ecdvelinde 4 numarayla yu
karda 7 n umaraya bakınız). 

10) Kara-Nişancı Davud-Çelebi 1 Kara..;Davud.-Çelebi - MilUyeti: 
Devşirme (?); tayini: 1488 -:- 893; Gelibolu sancak-beyliğiyle De.:rya
kapdanlığına nakli : 1502 - 1503 = 908; Nişancılık müddeti: 'l:akriben 
14 sene. 

(İkinci Bayezid devrinde Vezir-i-a'zam Davud paşa'dan başka Derya kapdanlığın
da birbiriyle halef-selef olmuş iki Davud Paşa daha vardır : Vezir-i-a'zam bü
yük Davud Paşa'ya nisbetle bunların birincisine «Küçük-Davud Paşa/Davud Paşay-ı 
Sanb ve ikincisine de ((Kara-Davud Paşa j Kara-Nişancı Davud Paşa>> denir : Ve
zir-i-a'zamlar cedvelinde 19 ve «Kapdan-ı-Deryalalr 11 cedvelinde de 15 n umaralara 
bakınız. Bir çok menbalarda her ikisi de Kapdanlık eden bu iki Davud bh·bi
rine karıştırılır: Nişancı olan işte bu «Kara-Davud Paşa»dır; bunun Kapdanhğı için 
«Kapdan-ı-Derya'lar» cedvelinde 16 nurnaraya bakınız). 

11) Taci-zade/Tac-zade Ca'ferı-Çelebi - Milliyeti: Türl{; tayini : 
1502 - 1503 = 908 (?); azli: 1512 = 918; Nişancılık mÜddeti: Takri
ben 10 sene; «Birinci defa»~ 

(Amasyalı Taci-zade Ca'fer-Çelebi 11 Baş-Defterdarlar» cedvelinde 11 numarayla gör
düğümüz Tacı Bey'in oğludur; «Mahmudpaşa Medresesh> müderrisliğinden Nişan

cılığa intihab edilmiştir. Çok kuvvetli bir münşi olan Ca'fer-Çelebi'nin ((Mah
rusa-i Istanbul Fethnamesi 1ı isminde pek m ustalah bir tarihi vardır: 1331 de neş_ 
redilen bu esere bir mukaddime yazmış olan Halis Efendi, Taci-zade'nin Nişancılığa 
tayinini 904 = 1498 1499 tarihine müsadif gösterirse de, «Nişancı tarihiııden 

almış olması lazımgelen bu rivayet çok zayıftır. «Şakaayık»da tayin tarihi olma-· 
dığı halde ((Atay!» zeylinde 910 = 1504 1505 senesinden bahsedilir : Ali'de tarih 
yoktur; «Sicili-i Osmaniıınin «Nişancılar» cedvelinde 907 1501 1502 
tesadüf edilirse de, yukarıki fıkrada gördüğümüz selefi Kara-Davud Paşa'nın 
908 1502 1503 tarihinde Kapdan-it-Derya olduğu rivayet edUdiğine göre bu
nun tayini de o seneye müsadif olmak ihtimali çok kuvvetlidir: Bununla heraber 
gene «Sicilb>de .903 == 1497 1498 tarihinden 9.07 1501 1502 ye lq:ı.dar Zağanos
Paşa-zade Ahmed-Çelebi'nin Nişancılık ettiğinden de bahsedilir; fakat bu rivayet 
pek zayıftır; bu Ahmed-Çelebi için <<Baş-Defterdarlar>> ecdvelinde 22 numaraya 
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bakınız. - Taci-zade'nin bu ilk Nişancılığından azli, ikinci Bayezid devrinin so
nunda şehzade Selim'in saltanatını istiyen Yeniçeriler tarafından şehzade Ahmed 
tarafdarlığıyla itharn edilmiş olmasından mütevellit gösterilir : Sehi tezkiresinde 

bu nolüa: 

«Sultan Bayezid'in evabirinde feterat olup Nişancılukdan azl olunmuşudu:ı 

şeklinde izah edilmektedir. Bununla beraber 917 = 1511 tarihinde azıedilmiş olduğu 
hakkında da bir rivayet vardır. - Ca'fer-Çelebi'nin Nişancılığında,. : 

HM:enaşir-i Sultaniyye v.e feramin-i Hakaaniyye-i qsmaniyye'nin terkib-ü-tertil:> 
ve irnHi-vu-inşasında kavaid-i cedide-i sütüdt: ihtira'>) 
etmiş olduğundan bahsedilir. Bir rivayete göre de : 

«ı..,ferhum Ca'fer-Çelebi'ye değ·in Nişancılar Defterdarların altına oturup se
lanıda aşağa durur idi; mezkur-i mebrür , Nişancı oldukda anın eeladet-i şan ve 
übbehet-i ünvam muktezasınca mastabe-i H~mayunda vüzeranın sol canibinde iclas 
olurrup Nişancı-Paşa ünvaniyle muanven oldu». 

Taci-zade'nin ikinci defa Nişancılığı için aşağıda 13 nurnaraya bakınız). 

iKiNCi' BA YEZiD ve BiRiNCi SELiM DEViRLERİ : 

12) Çanda-rlı-İsa Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1512 = 918; Bey
lerbeyliğine nakli: 1513 = 919; Nişancılık m;üddeti: Takriben 1 sene. 

(Fatih'in meşhur vezir-i-a'zamı Çandarlı-Halil paşa'nın terunu ve ikinci Baye
zid'in vezir-i-a'zamlarından Çandarlı-İbrahim Paşa'nın oğludur: Selefieri gibi bu da 
müderrislikten Nişancı olmuştur. ((Sicili-i Osmanb> cedvelinde isa Paşa'nın Ni
şancılığ·a tayini 941 1534 - 1535 tarihine müsadif gösterilirse de doğru değ'ildir : 
Aşağıda 19 n umaraya bakınız). 

13) Taci-zade Ca'fer-Çelebi - Miliiyeti: Türk; tayini: 1513 == 919; 
Anadolu Kadı-askerliğine nakli: 1514 = 920 senesi 14 T,eşrinievvel 
24 Şa'ban Cumartesi giinü; Nişancılık müddeti: Takriben 1 sene; «İkin
·ci defa». 

(Mısır seferi Menzilnamelerinden birinde Taci-zade'nin Kadı,-askerliği «23 Şa'ban 

Cumartesi n gününe müsadif gösterilınekteyse de, o sene Şa'banının 23 ü değil, 24 ü 
Cumartesi'dir: Feridun Bey «Münşeabında bulunan. diger bir Ruznamede 25 Şa'

ban - 15 Teşrinievvel tarihine de tesadüf edilir; fakat gün ismi yoktur. Osmanlı 

Nişancılarının en meşhurlarmdan olan Taci-zade Ca'fer-Çelebi'nin ilk. Nişancılığı için 
Yukarda 11 nurnaraya bakınız. Ca'fer-Çelebi Yavuz'un İran seferindeki Yeniçeri 
ısyanlarıyla alakadar gösterilip iftiraya uğrıyarak idam edilmiştir: 1515 = 921 vu
kuatının «18 Ağustos = 8 Receb» fıkrasına bakınız. Şah-tsmail'in Çaldıran mu
harebesinde esir edilen karılarından «Bihrüze-Hatun» Yavuz'un emriyle işte bu Ta
d-zade Ca'fer~Çelebi'ye nikahlanmıştır : 1514 = 920 vukuatının · ((23 Ağustosıı fık

rasına bakınız). 

14) Hoca-zade l\1/ehmet-Çelebi - Milliyeti: Türk; tayini: 1514 == 
920 senesi 14 T·eşrinievvel = 24 Şa'ban Cuınartesi günü; vezareti; 1517 = 
923 senesi 3 Şubat= ll Muha.rre·m Salı günü; Nişancılık müddeti: 2 se
ne, 3 ay, 20 gün. 

( Menzilmimelerde tayini ıçın 25 Şa 'barı 920 :::::= 15 Te9rinievvel 1514 Pazar ve veza
reti için 11 Safer 923 = 5 Mart 1517 Perşenbe tarihlerine de tesadüf edilir; bun-
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lardan başka, Keşfl'nin «Selim-name»sinde de vezaret tarihi olarak 7 Muharrem = 

30 Kanunusanİ Cuma rivayeti vardır. - Edirne'deki <<Yeni-Medrese» yahut ((Çifte
Medrese» müderrisliğinden Nişancı olmuştur. Defterdarlığı da vardır: «Baş-Def

terdarlarıı cedvelinde 19 nurnaraya bakınız). 

15) Kadı-Çelebi 1 Kadı-Mehmet-Çelebi Milliyeti: Türk; tayini: 
1517 _ 923 senesi 17 Mayıs = 25 Rebi'ül-ahir Pazar günü; azli: (?); 
Nişancılık m:üddeti: (?). 

(Karaman Defterdan Kadı-Çelebi'nin Hoca-zade Mehmet Paşa'dan açılan Nişan
cılık makam.ma işte bu tarihte tayin edilmiş olduğu <<Feridun Bey Münşeatı>,nda 

ınünderic Mısır seferi Rüznamelerinden birindeki sarahatle sabitse de, azil yahut 
ölüm tarihi belli değildir : Her halde vazifesi Yavuz devrinde nihayet bulup yerine 
aşağıki fıkrada görülecek Abd! Bey'in geçtiği anlaşılmaktadır. Bir çok n1cnbalarda 
ve mesela <<Sicili-i Osmani» cedvelinde bu Kadı,-Çelebi'nin isnü yoktur). 

BiRiNCi SELiM ve BiRiNCi' SüLEYMAN DEViRLERi : 

16) Abdi . Bey - Milliyeti ( ?'); tayini : ( ?) ; azli: 1520 
Nişa.ncılık müddeti: (?)o 

926; 

(Selefi Kadı-Çelebi'nin azil tarihi gibi bu Abdi Bey'in de tayin tarihi belli degildir : 

«Sicili-i Osmani» cedvelinde bunun Nişancılığı 1520 = 926 dan evvel, yani yalnız 

Birinci Selim devrine müsadif gösterildiği halde, ayni menbadaki terceme-i-halinde 
ıcSuıtan Süleyman-ı Evvel Hazretlerinin bidayet-i abdinde Nişancı oldu; bir kaç se
ne mürürunda vefat eylemişdir» denilmesi tuhaf bir tenakuz teşkil etmektedir. Her 
halde Abdi Bey'in azli Kanuni'nin culüsu üzerinedir : Aşağıki fıkraya da bakınız) .. 

BiRiNCi SüLEYMAN DEVRi: 

·17) Amasyab..:Mehmet Pa§a -· Milliyeti: Türk; tayini: 1520=926; 
ölümü (?); Nişancıhk müddeti: (?): 

(Atayi'nin «Şakaayık» zeyline göre bu Amasyalı-Mehmet Paşa «Sultan Süleyman'ın 
şehzade iken Nişancısı olmağın cülusunda takrir» olunmuş, yani şehzade Nişan- · 
cılığından devlet Nişancılığına terfi etmiştir. «Sicill-i Osmani»de uaz müddetle fevt» 
olduğundan bahsedilmekteysa de ölüm tarihi yoktur; yalmz Atayi'nin ifadesinden 
gene o sene içinde ölmüş olduğu istidlal edilebilir). 

18) Firuz Bey - Milliyeti: (?); tayini: (?); azli: (?'); Nişancılık 
müddeti: (?).' 

(Kanunı devrinin başlarında Nişancn olan bu Firuz Bey hakkında vazılı bir kayde 
tesadüf edemedik : Yalnız yukarıki fıkrada gördüğümüz Amasyalı-Mehmet Paşa'ya 
halef olduğu ve idaresizliğinden dolayı aziedildiği rivayet edilir. All-Çelebi'ye göre 
Firuz Bey tkinci Selim 'devrinde de Nişarictlık etmiştir). 

19) Seydi/S·eyyidi Bey - Milliyeti: (?); tayini: (?); ölümü: 1534 
= 941 senesi 10 Teş:rinisa.ni = 3 Cumada-I-·Uia Sab günü; N şanmbk ıınüd
deti: (?) .. 
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(Bu Seydi Bey'in Divan katipliğindeiı, yani meslekten yetişmiş olduğu rivayet 
edilir. ölüm tarihi (<!rakayn seferb> Ruznamesiyle sabittir. - ıcSicill-i. Osmani» 
cedvelinde bunun yerine Çandarlı-isa paşa geçmiş gibi gösterilirse de doğru değil
dir : .Yukarıda 12 nurnaraya da bakımz. Seydi Bey'in yerine aşağıki fıkrada göre
ceğimiz Celal-zade Mustafa-Çelebi'nin geçmiş olduğu gerek «lrakayn seferi» Ruz
namesiyle, gerek muhtelif menbaların ittifakıyle sabittir. - «Tarih-i Osmanı: En
cümeni» aziisından Mehmet Arif Bey rnerhumun tetkikine göre Kanuni Sultan Sü
leyman'ın meşhur cc Kanun-name-i Al-i Osman»ım kaleme alan işte bu Seydi Beydir) .. 

20) Koca-Nişancı Celal-zade 1\lustafa-Çelebi - Milliyeti: Türk; ta
yini: 1534 = 941 senesi 5 Kanunuevvel =· 28 Cumada-i-fila Cumartesi 
günü; azli: yahut isti'fası: 1557 = 964; Nişancılık müddeti: 23 sene; 
«Birinci defa». 

(Yukarıda «Nişancılar» cedvelinde ll ve 13 numaralarda gördüğümüz Taeu-zade 
Ca'fer ve aşağıda 22 numarada göreceğimiz Ramazan-zade Yeşilce-Mehmet Çelebi
ler ve 28 nurnarada göreceğimiz 11Münşeat» sahibi Feridun Bey'le beraber en bü
yük ve en parlak Osmanlı Nişancılarmdan olan Celal-zade Mustafa-Çelebi, Kanunt 
devrinin meşhur ulemasından Tosyalı «Kadı Celab> in oğludur. Buna «Koca-Ni-· 
şancı» denilmesine mukabil Ramazan-zade Mehmet-Çelebiye de «Küçük-Nişancı» 

denir. Takriben 20 yaşlarında me'muriyet hayatına giren Celal-zade 1516 922; 

tarihinde Divan katibi olmus ve ((Divan!» yazısındaki mehareti kadar insasınm 
/1 , .,._ 

kuvvetiyle de teveccüh kazanarak ilkönce Vezir-i-a'zam P1r1-Mehınet Paşa'nın ve: 
ondan sonra da halefi Frenk-İbrahim Paşa'nın himayelerini te'min ı;:tmiştir. Bil
hassa İbrahim. Paşa'nın Mısır ıslahatında Vezir-i-a'zamın Sır-katibi yahut Divan
katibi sıfatiyle maiyyetinde gitmesi meslek hayatında iktidarını gösterecek parlak 
bir vesile teskil etmistir: Bu meshur ısıahat esna'sında Istanbul'da çıkan bir Ye-' ' , 
niçeri ısyaniyle alakadar görülerek Kanuni'nin emriyle idam edilen Re!s-ül-Küttan 
Haydar-Çelebi'den inhilal eden Riyaset makamı, adeta taliin Celal..;zade için hazır

ladığı bir mevki olmuş ve İbrahim Paşa 1525 = 931 tarihinde Istanbul'a döner 
dönınez Divan katibini Riyaset makamına çıkarmıştır: Bununla beraber Istanbul'a' 
gelmeden evvel 1524 := 930 tarihinde Reis-ül-Küttab olduğu hakkında da bir riva
yet vardır. Frenk-tbrahim Paşa'nın Mısır'a harek~ti için 1524 = 930 vukuatının «30: 
Eylül» ve Yavuz'un Mısır seferi hakkındaki kıymetli Ruznamesiyle meşhur Re
is-ül-küttab Haydar-Çelebi'nin hayatına mal olan Yeniçeri ısyanı için de 1525 -
931 vukua:ının «25 Mart>> fıkralarına bakınız. Celal-zade Mustafa-Çelebi'nin Re
is-ül.,.Küttablığı işte o tarihten itibaren bu ilk Nişancılığına kadar tam dokuz ·se-· 
ne sürmüştür. Nişancılığa terfii Kanuni'nin Irakayn seferinde selefi Seydi Bey'in 
ölümü üzerinedir. - Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur Kanun-namelerini 
işte bu Celal-zade Mustafa-Çelebi'nin tedvin etmiş olduğu hakkında bir rivayet 
varsa da doğru değildir: Yukarıki fıkrada da gördüğümüz gibi, o kanunları Ce
lal-zade'nin hem sel efi, hem üstadı olan Seydi Bey tedvin etmiş!:ir; bununla bera
ber Celal-zade'nin tedvin ettiği ~anunlar da vardır. Fakat bu büyük münşinin en 
mühim eserleri «Tabakaat-ül-Memalik fi: Derecat-il-Mesalik» ismindeki tarihiyle 
asırlarca ((düstfır-ül-ameLi küttab-ı Divan>> olduğundan bahsedilen Münşeatı ve 
«Selimname»sidir. All'ye göre resmi inşada kullanılan elkab ve sername gibi for
müller de Celal-zade'den kalmıştır. Selıl-tezkiresinde Celal-zade Mustafa-Çelebi'
nin Kanuni nazarındaki kıyınet ve itibarı şöyle anlatılır : 
<<Hazret-i Padişah-ı Sahih-lnran huzur-ı Şerifinde bunlara olan i'tibar nesi-i Os~ 

man'da bir Nişancıya olmamışdur». 
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Bu büyük adam Kanuni devrinde 23 sene Nişancılık makamında devlete bir 
çok hukuki ve siyasi hizmetlerde bulunduktan sonra «Kehle-i-ikbal>> lakabiyle meş
.hur Vezir-i~a'zam Hırvat Rüstem Paşa'nın şerrine uğrayıp aziedilmiş ve bir 
rivayete göre de kendisi isti'fa edip Nişancılık tahsisatiyle Müteferrika-başı ta
yin edilmiştir. - Fuzüli'nin meşhur ((Şikayetnameıı sinde hitab ettiği «Hazret-i 
Nişancı Paşa» işte bu Celal-zade Mustafa-Çelebi'dir. - Celal-zade'nin ikinci defa 
Nişancılığı için aşağıda 26 ımınaraya bakınız). 

21) Eğri:Abdi-zade Mehmet Bey - Milliyeti: Türk; tayini: 1557= 
964; B~ş-Defterdarlığa nakli: 1557 = 965 senesi Teşrinisani - Kanu
nuevvel=Safer ayı; Nişancılık mü\ddeti: Takriben 1 sene; «Birinci defa». 

{Kanuni devri ulemasmdan «Eğri-Abdi)) şöhretiyle maruf lVIudurnulu Abdullah 
Efendi'nin oğlu ohin Mehmet Bey 1514 ı=: 920 tarihinde doğmuş, 1536-1537::::.=943 
tarihinde Divan katipliğiyle devlet hizmetine girmiş, 1552 - 959 tarihinde Reis~ül
Küttab olmuş ve ondan sonra da Şıkk-ı-sanı Defterdarlığına kadar muhtelif Ma
liye hizmetlerinde bulunmuştur. - <<Kalem gibi doğru ıı olmakla şöhret bulan Meh
met Bey'in bu ilk Nişancılığından sonraki Defterdarlığı için «Baş-Defterdarlar» 

cedvelinde 36 numaraya ve ondan sonra ikinci Çtefa Nişancıhğı için de aşağıda 

.25 ı1Umaraya bakınız). 

22) Kü9ük-Nişancı Ramazan-zade Yeşilce-Mehmet-Çelebi - Milliye

ti: Türk; tayini: 1557 = 965; Arab.-ve-Acem Defterdarlığına nakli: 1561 

·= 968; Nişancılık müddeti: Takriben 3 bu~uk sene; «Birinci defa». 

(Yukarda 20 numarayla gördUğürnüz «Koca-Nişancı» Celal-zade Mustafa-Çele
bi'ye nisbetle ({Küçük-Nişancı» denilen «Yeşilceıı lakabiyle meşhur «Ramazan
zade Mehmet-Çelebi» Merzifonludur. Divan katipliğinden yetişmiş ve Baş-Def

terdarlıkla Rumeli Kethudalığı gibi büyük mevkilerde bulunduktan sonra Reis
ül-Küttab olmuştur. Yeşilce-Mehmet-Çelebi'nin terceme-i-hallerinde umumiyetle 
Baş-defterdarlığından bahsedilmemekle beraber, o makamda da bulunmuş ol
duğu Kanuni'nin ((Pulya seferi» Menzilnamesiyle sabittir :· «Baş-Defterdarlar,, 

ecdvelinde 27 numaraya bakınız. «Nişancı tarihi» ismiyle meşhur ve en mühim 
kısmı Osmanlı devrine ait umumi tarih işte bu Küçük-Nişancı Mehmet-Çelebi'nin
dir : Bu eserin matbu nüshalannda «Tarih-i Nişancı-Mehmet Pas,aıı iemine tesadüf 

,edilmesi, Ramazan-zade Mehmet-Çelebi'nin hem haleflerinden, hem adaşların

dan, hem muasırlarından olan «Boyalı-Mehmet Paşaıı ile karıştırılmasından 

mütevellit bir zühul sayılır. Bununla beraber, 20 nurnarada gördüğümüz Celı'!J-zade 

Mustafa-Çelebi gibi Beylerbeyilik payesiyle Nişancı olanlara <cPaşa» denildiği de 
vardır. - «Nişancı-zade» lakabiyle meşhur «Mir'at-ül-Kainat» müellifi «Ramazan
zade Kudsi-Mehmet-Çelebi ibni Ahmed Efendi)) işte bu «Küçük-NişanCI» Yeşilce

Mehmet-Çelebi'nin oğlunun oğludur: Onun için «Mir'at-ül-Kainat» a bazan «Nişan

cı-zade tarihi» de denilir. Yeşiloo-Mehmet-ÇelebPnin «Ramazan-zade>> lakabı 

Ramazan-oğulları sülalesiyle bir münasebeti olmasından değil, babasının ismi ııRa

mazanıı olmasındandır. - Osmanlı inşasının en büyük mümessilierinden olan Ye
şilce-Mehmet-Çelebi selefierinden Tac1-zade Ca'fer ve CeliH-zade Mustafa Çelebilerle 
halefierinden Feridun Bey'le beraber Osm.anlı Nişancılarınm en büyüklerinden biridir. 
Bu ilk Nişancılığmdan sonra tayin edilmiş olduğu «Arab-ve_Acenı Defterdarlığ·ı»nın 
merkezi Haleb'dir. ikinci defa Nişancılığı için aşağıdıa 24: numara ya bakınız). 
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23) Şa'ban Bey - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1561 968; azli: 1561 -

1562 969; Nişancılık müddeti: Takriben 1 sene. 

( 1561 968 tarihinde Vezir~i~a'zam olan Semiz~Ali Paşa'nın iltizamiyle Nişancı 

olduğundan bahsedilen bu Şa'ban Bey'}n şahsiyyeti hakkında vazılı mfUümata te~ 

sadüf edemedik. Yalnız «Sicill-i Osmanh> de ,,erbab-ı kalemden» gösterilmelde 

iktifa edilir). 

24) Küçük-Nişancı Ramazan-zade Yeşilce-Mehmet-Çelebi - Milli
yeti : Türk; tayini 1561 - 1562 = 969; t·ekaüde sevkı: 1563 = 970 se
nesi Temmuz/ Ağus,tos = Zülhicce ayı; Nişancılık müddeti: Takriben 1 
bu cuk sene; «İkinci defa». 

"" 

(!lk Nişancılığ·ııı.dan sonra Arab-ve-Acem Defterdarlığında, Mora Tahrir-me'mur
luğunda ve Mısır Muhafızlığında bulunan bu kıymetli adamı çekemiyenler bu se
fer Nişancılık açılınca aleyhinde bir takım tezvirata kalkışmışlarsa da, Resmi-Ah
med Efendi'nin rivayetine göre Sultan Süleyman kadirşinaslık ederek : 

Erbab-ı haysiyyet-ü-hüner Astane-i ahall-perverden Mısır'a gönderilmek na
beca, belki o ıyarda olanlar sair dıyar-u-aktardan isticlab-u-ihzar olunmak lı't

zım-u-revadur! 

dedikten sonra: 

Nişancılığı Mora muharriri Mehıned'e virdürn! 
diye bir Hatt-ı-Hümayun ısdar etmiştir. Yeşilce-Mehmet-Çelebi'nin ırelli bin akça 
zeametle» tekaüde sevkedildiği rivayet edilir. - 1571 = 979 senesi Eylül -
nievvel = Cumada-l-tıla ayında öhnüş olan Küçük-Nişancı Yeşilce-Mehmet-Çele

bi'nin mezarı Edirne-kapusu haricindeki «Emir-Buhari>ı dergahı civarındadır. -
ilk Nişancılığı için yukarda 22 nurnaraya bakınız). 

25) Eğ:ri-Abdi-zad.e Mehmet Bey - Milliyeti: Türk; tayini: 1563 
'970 senesi Temmuz/Ağustos=Ziilhicce ayı; ölümü; 1566'--974 senesi 7 
Eylül = 21 Saf.er Cumartesi· günü; Nişancılık müddeti: Takriben 3 se
ne, 1 ay; «İkinci defa.» 

(Eğri-Abd1-zade'nin üç seneden biraz fazla süren bu ikinci Nişancılığında 

rak ettiği Szigetvar seferinde eceliyle öldüğü ittifakla rivayet edilir. Mehmet 
Bey Szigetvar'ın iki mil mesafesinde müverrih Peçevi'nin vatanı olan ve Os
manlı menbalarında «Peçuy>> denilen «Pecs/Fünfkirchen:» kasabasında vefat et
miş olduğu için, ölüm haberi Szigetvar ordugah:ına öldüğü gün gelmiştir : O s1~ 
rada bizzat ordugahta bulunan meşhur müverrih Selaniki-Mustafa Efendi'nin 
kaydine göre bu haberin orduya gelişi, Kanuni'nin öldüğü gecenin ertesi günü 
Szigetvar iç-kalesi fethedildikten biraz sonradır. 

ccBu esnada M'i:r-i Tevkl:l sabıkaa Defterdar olan Mehmet Beğ zahir marazından 

kasaba-i Peçuy' da ahır.et seferin ihtiyar ey le di ıı. 
işte bundan dolayı, bii· menbalarda Mehmet Bey'in Kanuni'den biraz evvel 
ölmüş gibi gösterilmesi doğru değildir. Gene Selaniki'nin 4 7 nci sahifesindeki kay-
dine halefini tayini de D1van ictimama ve Vezir··i-a'zam o 
fethedilen kale işleriyle <<aled-devan1» meşgul olduğ·u ve Padişahm ölümü de 
:şüyüuna rağmen gizendiğ·i için, D:lvan ancak 28 Eylül '= 13 Rebl'iU-evvel Cu:nar-
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tesi gunu toplanabilmiştir : Bu mesele için aşağıki fıkraya ve Eğri~Abdi-zade 
Mehmet Bey'in bundan evvelki ilk Nişancılığı için de yukarda 21 nurnaraya ba

kınız). 

iKiNC! SELiM DEVR1: 

26) Koca·Nişa.ncı Celal-zade Mustafa-Çelebi - Milliyeti: Türk; ta
yini: 1566 = 974 senesi 28 Eylül = Rebi'ül-evvel Cumartesi günü; ölü
mü: 1567 ...: 975 senesi Teşrinievvel = Rebi'ül-ahir ayı: Nişancılık 
müddeti: Takriben ı sene, ı ay, «İkinci defa». 

(Bazı menbalarda Celal"'zade'nin bu seferki tayini Kanuni'nin öldüğü güne mü
sadif gösterilir : Sultan Süleyman 1566 i:= 974 senesi 6/7 Eylül ::::: 20 1 21 Safer Cu~ 
majCumartesi gecesi vefat etmiş olduğu için, bu dvayete göre Celal-zade o gece
nin ertesine tesadüf eden 7 Eylül = 21 Safer Cumartesi günü tayin edilmiş olmak 
lazımgelir; hatta gene ayni rivayete göre Vezir~i~a'zam Sokullu-Mehmet Paşa pa~ 
dişahın ölümünü gizlediği için Celal-zade'yi alelusul «El öpmek» üzere Otağ-ı-Hü
mayun'a sokmuş, Koca~Nişancı taht yerine tabut görünce ağlamış ve Sokullu'nun 
nasihati üzerine dışarı çıkarken bir şey belli etmemek için güler yüzie çık m: ş ... 
Eğer bu rivayet doğruysa, her halde Padişahın öldüğü güne değil, ordugahta ölü
mün gizli tutulduğu daha sonraki günlerden birine tesadüf etmiş olması lazımge
lir : Çünkü yukarıki fıkrada gördüğümüz gibi, o sırada ordnda bulunan Selaniki
Mustafa Efendi'nin kaydine göre Celal-zade'nin selefi olan Eğri~Abdi-zade Meh
met Bey Kanuni'nin öldüğü gecenin ertesi gün vefat etmiş ve Divan toplanamadığı 
için halefinin tayini gecikmiştir; hatta gene Selaniki'ye göre Kanuni'nin ölümün
den sonra Szigetvar iç-kalesinin fethi üzerine Vezir'i'a'zamın otağında bir hey'et 
tarafından «Feth-name»ler yazılırken Celal-zade bu mesaiye «Sabıkaa Mir-i Tevkit 
Müteferika-başı}) sıfatiyle iştirak etmiştir. Selanik!, Vezir-i-a'zamın riyasetinde 
Divan'ın ictimaım 14 Rebi'ül""evvel Cumartesi gününe müsadif gösterirse de, o se
ne Rebi'ül-evvelinin 14 ü değil, 13 ü Cumartesi'dir : CeHÜ-zade'nin işte bu Divan'da 
Nişancılığa tayin edilmiş olduğu Salaniki'nin : 

<(. • • ve A'yan-ı devlet, Vüzeray-~ izam ve Beğlerbeğiler ve Sadreyn Efendiler ve 
Defterdar ve Ni~ancı Celal-zade cümlesi makamında takrir olundu» 

demesinden de istidHU· olunabilir; her halde bundan maksat, diğer devlet erkanınııı 
mevkilerinde ibkası ve Celal-zade'nin de eski mevkiine yeniden tayini olmalıdır: 
Çünkü o tarihten evvel Divan toplanmamıştır. - Celal-zade Mustafa-Çelebi'nin 
bundan evvelki ilk Nişancılığ"ı için yukarda 20 nurnaraya bakınız. - Bu sefer am
cak bir ısene bir ay kadar vazifesine devam edebilen . Koca-Nişancı'nın bu ikinci 
me'muriyeti ölümüyle nihayet bulmuş ve Eyüp'de bazı hayratından dolayı kendi
sine nisbet edilen «Nişancılar» mahallesindeki camiine defnedilmiştir). 

27) Ka.ra-Nişancı Boyalı-Mehmet-Çelebi/Paşa - Milliyeti: Tii:rk; ta
yini: 1567 = 975 senesi Teşrinievvel = Rebi'ül-ahir ayı; ~aş beyler
beyliğine nakli: 1573 = 981 senesi 27 Kanunuevvel = 3 Ramazan Pa
zar günü; Nişancılık müddeti: Takriben 6 sene, 2 ay; «Birinci defa». 

(Çı:>k esmer olduğu için «Kara» ve «Boyalııı lakaplarıyla anılan Mehmet~Çelepi 

sonradan Kubbe-veziri olduğu için «Boyalı-Mehmet Paşa» diye şöhret bulmuş

tur. Bu Mehmet-Çelebi Kanuni devri nlemasından olup 1543 950 tarihinde ölen 
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Haleb Kadısı Tasyalı Ahmed-Çelebi'nin oğludur. üstadı olan CeHil-zade Mustafa 
-Çelebi'nin himayesiyle Divan katipierine katılarak devlet hizmetine girmiş, bazı 

vezirlerin Tezkireciliklerinde bulunmuş ve nihayet Reis-ül-Küttablığa, kadar yük
seldikten sonra üstadı ve hamisi olan Celal-zade'nin ölümü üzerine liyakat ve ikti
darından dolayı onun yerine tayin edilmiştir. - Boyalı-Mehmet Paşa ilmi ve siyasi 
meziyyetleri kadar doğruluğuyla da şöhret bulmuştur: «Dört yıl Devatdarlığmda» 

bulunmus olan Selaniki-Mustafa Elfendi bu büyük adamın : , 

_ Bu devletde bab-ı rüşvet ki açıldı, bakaay-ı saltan~ta delalet itmez! 
diye yanıp yakıldığından bahseder. Bu ilk Nişancılığı altı sene iki ay süren 
Boyalı-Mehmet Paşa umumiyetıe Nişancılıktan Haleb beylerbeyliğine nakle:..Ulmiş 

gibi gösterilirse de . doğru değildir : O sırada Haleb valiliğinde Lala-Mustafa 
paşa'nın oğlu Mehmet Pa:ııa vardır; Boyalı-Mehmet Paşa da Maraş beylerbey
liğine tayin edilmiştir : 1575 982 senesi Kanunusani - Ş;.ıbat = Şevvaı ayında Ha
leb beylerbeyi Lala-Mustafa Paşa-zade Mehmet Paşa ölünce Maraş beylerbeyi 
Boyah-Mehmet Paşa onun yerine tayin edimiş olduğu için, ikisi biı·birine karıştı

rılmıştır. - Boyalı-Mehmet Paşa'İıın ikinci defa Nişar.ıcılığı için ((Nişan

cılar» cedveline bakınız). 

iKiNCi SELiM ve üÇüNCü MURAD DEViRLERİ : 
---------·-----·----~·--~-------

28) Feridun Ahmed Bey/ Pa§?a- Milliyeti (?); tayini: 1573 = 981 
senesi 27 Kanunuevvel = 3 Ramazan Pazar günü; azliyle Seme:ndire san
cak-beyliğine teb'idi: 1576 · 984 senesi Nisan=Muharrem ayı; Nişaricılık 
müd·deti: Takrib·en 2 sene, 4 ay; «Birinci defa». 

(Halk arasında «Feridun Bey Münşeatı» denilen «Münşe&t~üs-Selatin» ismindeki 
vesikalar mecmuasının sahibi olmakla meşhur Feridun Ahmed Bey «Baş-Defter

darlar» oodvelinde 32 numarayla gördüğümüz Çivi-zade Abdi/Abdullah-Çelebi'nin 
yetiştirmesidir : Çivi-zade bu zeki ve müstait genci çok kuvvetli bir tahsil ve ter
biye ile yetiştirdikten sonra ikinci vezir Sokullu-Mehmet Paşa'ya takdim etmiş 

. ve işte bu suretle Feridun Bey ilk hamisi olan Baş-Defterdardan sonra ikinci 
hamisi olan Sokullu'ya intisab ederek Divan katipleri arasına katılmıştır. So
kullu-Mehmet Paşa vezir-i-a'zam olduktan sonra, Feridun Bey'in ilk mühim va~ 

zifesi işte bu meşhur Sadr-ı-a'zamın Sır-katipliğidir : 1553 ~ 960 da tayin edil
diği bu vazifeden itibaren gittikçe ehliyet ve iktidarını gösterip ehemmiyet kaw 

zanarak nihayet 1570 == 978 senesi 12 Haziran - 8 Muharrem Pa.zartesi günü Reis. 
ül-Küttab olan «Münşeat» sahibi 3 sene, 6 ay, 13 gün bu mühiın mevkide bulun
duktan sonra BoyalıMMehmet Paşa'nın Maraş beylerbeyliğine nakli üzerine Niı

şancı olmuştur. Feridun Ahmed Bey'in iki defa Nişancılığı vardır : Sonradan Pa
şa ünvanı da aldığı halde, tarihte ismi <<Feridun Bey» diye anılır; kendi künye
sini (:Ahmed-üş-şehir bi-Feridün-it-Tevki1» şeklinde tesbit ettiğine göre asıl ismi
nin Ahmed ve «Feridun» lakabının da me'muriyet adı olmak i.htimali vardır: Os
manlı tarihinde bu gibi me'muriyet isimlerine pek çok tesadüf edil~r. tki defa 
basılmış olan Feridun Bey «Münşeat»ının en iyi tab'ı 1274 1275 == 1857 _ 1858 
tarihindeki ikinc:i b2:ıskısıdır : Bir takım ilaveleri de bulunan bu mühim eser iki 
büyük cilt halinde basılmıştır. - Bu büyük münşf Reisül-Küttablığı, gerek 
Nişancılığı devirlerinde devlet kuyf:ıdatım tanzim olmakla da nıaruftur : 
Şahsiyyet), eseri ve «Münşeat-üs-Selı1ti:n»in Vezir-i-a'zam Sokullu-I,..feh:met 
tarafırıdan üçüncü 1/i:urad'a takdimi için 1575 == 982 vukuatmın «22 Kanunusani>> 
fıkracına bakınız. üçüncü Iv1urad'ın Feridun Bey'i Nişancılıktan sancak~ 
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bey!iğiyle Istanbul'dan uzaklaştırması, SokulÜı'yu en mühim adamlarından mah
rum ederek nüfuzunu baltalama siyasetiyle izah edilir. ~ Feridun Bey'in ölümü 
için 1583 := mn vukuatının << 16 Marb fıkrasına ba:innız). 

üÇüNCü MURAD DEVRi : 

29) Mualliın-zade Mahmud-Çelebi MiHiyeti: Türk; tayini: 1576 
984 senesi Nisan = Muhar:renı ayı; azli: 1577 985 sene§i 23 Ni-

san = 4 Sa'fer Salı g.ünü; Nişancıhk nıüddeti: Takriben 1 sene. 

(İkinci Selim devri Kadı-asker/Kazaskerlerinden Muallim-zade Ahmed Efendi'nin 
oğlu olan bu M:ahmud-Çelebi Sahın-müderrisliğinden Nişancılığ·a getirilmiştir: Ba
bası için ikinci ciltte 1566=974: vukuatının ııl Teşrinisaniıı fıkrasına bakınız. -
Azlinden sonra çok yaşamıyan Muallim-zade 987i=1579 senesi 29 Cumada-l-ahi
re - 23 Ağustos Pazar günü vefat etmiştir: <<Şakaayık zeyli»nde «27 Curnada-1-
ahire Ahad» tarihinden bahsedilirse de, hakiki takvimde pazar günü o ayın 27 sine 
değil, 29 una müsadiftir). 

30) Kara-Ni§iancı Boyah-Mıehmet Paşa - !Milliyeti: Türk; tayini: 
1577 = 985 senesi 23 Nisan = 4 Safer Salı günü; Kubbe-vezirliğine ter
fii: 1580 = 988 senesi 8 Ağustos = 26 Cumada-l-ahire Pazart·esi günü; 
Nişancıhk ınüddeti: 3 sene, 3 ay, 15 gün; «İkinci defa>>. 

(Çok esmer olduğ·u için «Kara» ve «Boyalı». lalmplarıyla anılan ve Haleb vali- . 
liğinden ma'zul bulunduğu sırada Nişancı olan bu Mehmet Paşa'nın şahsiyyetiy

le bundan evvelki nişancılığı için yukarda 27 numaraya bakınız. - Boyalı-Meh

me: Paşa'nın üç defa Nişancılığı vardır; «Sicill-i Osman1ıı cedvelinde dört iJP.fı:ı. 

gösterilirse de doğru değildir : Bundan sonraki Nişancılığı aşağ·ıda 35 nurna
raya bakınız. Boyalı Mehm.et Paşa bu seferki Nişancı!ığından dördüncü vezir
likle Kubbe-altma me'mur edilmiştir. - Paşa'nın bu ikinci Nişancılığ·mdan dör
düncü vezirliğe terfii umumiyetle «Ramazan -· Teşrinievvel f Teşrinisaniıı ayına 

müsadif gösterilirse de doğru değildir: Dört sene kendisinin «Devaddarlık 1 Divit
darlık» hizmetinde bulunduğ·unu söyliyen Selaniki-Mustafa Efendi'nin kaydine 
göre bu terfi «Vekil··i Saltanat» ünvaniyle Sadaret-Kaymakarnlığmda bulunan 
Lala_Mustafa Paşa'nın ölümünün ertesi gününe müsadiftir: La1a Paşa'nın ölüm"Q 
için 1580 1= 988 vukuatının <<7 Ağ·ustos» fıkrasına bakınız). 

31) Hamze-Çelebi/Bey /Paşa - Milliyeti: (?) ; tayini: 1580 = 988 
senesi 8 Ağustos = 26 . Cumadlı.·-l-ahire Pazartesi g.ünü; azli: 1581 = 
989 s-tmesi Şubat- Mart=Muharrem ayı; Nişancılık müddeti: Takri- · 
ben 7 ay; «Birinci d..efa». 

(Reis-ül-katH1blıktan Nişancılığa nakledilen Ham.ze-Çelebi'nin dört defa Nişan-

cıhğ·ı vardır: Bundan sonrakiler için 37, 40 ve 44 numaralara bakınız. 

Azli üzerine halefi Ferldun Bey'n nıenkub olarak bulunduğu Köstendil sancalt-
beyliğine tayin edilmişse de kabul «azlini ihtiyaı:)> .etn:ı.iş olduğundan bah-
sedilir : Feridun menkübiyyeti için 28 bu sefe;~ 

Bey'in kurtulduğ·u demektir. -
lebi'nin paşalığ·ı ikinci Nişancılığmdadır). 
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32) Feridun Ahmed Bey/Paşa - f.Milliyeti: (?); tayini: 1581=989 
senesi Subat-Mart = Muharrem ayı; ölümü: 1583 = 991 senesi 16 
Mart "' 21 Saf er Çarşan ha günü; Nişancılık müdd,eti: 2 sene; «İkinci 
defa». 

(Halk arasında <tFeridun Bey Münşeatı» ismiyle anılan d:ı:ünşeat-üs-Selattn» is
mindeki siyasi ve idari vesikalar mecmuasının sahibi olan bu ;büyük münşi iki.W. 
ci Nişancılığına tesadüf eden bu son ikbal devrinde 1 Kanuni Sultan Süleyman'ın 
torunu ve 1\tiimrimah-Sultan'la Rüstem Paşa'nın kızı Ayşe Hamm-Sultan'la 
1582 - 990 senesi 6 Nisan = 12 Reb!'ül-evvel Cuma günü evlenmiş ve o tarihten 
ölüm tarihine kadar ll ay, 10 gün kısa bir tantana ve debdebe içinde yaşamıştır: 
1575 -· 982 vukuatının ıı22 Kanunusanin fıkrasına bakınız; bu Hanım-Sultan 
(( Vezir-i-a'zamlar» cedvelinin 43 numarasında gördüğümüz Semiz-Ahmed Paşa',

dan dul kalmıştır: O numarayla 1579 - 987 vukuatının «13 Teşrinievvel» fıkrası

na bakınız; bununla beraber, ikinci Selim'in Sakulu'dan du kalan kızı Esmii
Han-Sultan'la evlenmiş olduğu hakkında da tuhaf bir rivayet yok değildir : Bu 
Sultan için 1585 = 993 vukuatının <<.7 Ağ'ustos» fıkrasına ve Feridun Bey'in ölümü 
için ele 1583 -- 991 vukuatınm <<16 Martıı fıkrasına bakınız. - E•;ı meşhur münşinin 

iki Nişancılık müddetinin mecn1fıu 4 sene, 4 ay tutm.aktadtr. - Mezarı Eyüp'deki 
tür besindedir). 

33) Ahdülmühyi 1 Muhyi-Çelebi/Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 
1583 = 991 senesi 16 l\lart == 21 Safer Çarşanba günü; azli: 1588=996 
senesi Kanunusanİ ::::: Saf er ayı; Nişancılık müddeti: Takriben 4 sene, 
lO ay; «Birinci defa». 

(Anadolu-defterdarlığından Nişancı olan Muhy1-Çelebi Geyve-Akhisarındandır; 

defterdarlığından evvel Reis-ül-küttablığı da vardır. İznik'de çiftliği bulunduğu 

için «İzniki» lakabiyle de anılır. Aziinde Anadolu beylerbeyi payesiyle taltif edil
diği için, o tarihten itibaren paşa ünvanını almıştır. ~~ Abdülmuh1,-Çelebi'nin iki 

. defa Nişancılığı vardır: :tk ineisi için aşağıda 36 n umaraya bakınız). 

34) Tae/Taci-Bey-zade Mehmet-Çelebi - 1\filliyeti: Tü:rk; tayini : 
-1588 = 996 senesi Kanunusam = Safer ayı; öli.imü 1588-996 senesi 
31 Teşrinievvel = 10 Zülhlcce Pazartesi günü; Nişancıbk mfiddeti: 
Talı:riben 9 buçuk ay. 

(Yukarıda 13 ımınarada 

Tad:Mzadc Ca'fer-Çelıebi'nin 

tablıktan Nişancı olmuşsa 

hattında üstad olduğ·undan 

gördüğümüz Birinci Selim devri Nişancılarından 

sülalesine mensub olan bu Mehmet-Çelebi Re1s-Ul-küt
da o sene genç yaşında ölmüştür: i'nşaaa ve D1van1 
bahsedilir) . 

35) Kara-Ni§ancı Boyalı-Mehm~et Paşa - MiUiyeti: Türk; tayini: 
1588 = 996 senesi 31 Teşrinievvel = 10 Zülhiceıe Pazartesi gunu; 
U çüncü vezirliğe te:rfü: 1589 = 997 senesi 2 Nisan == 16 Cumada-l-ula 
Pazar günü; Nişancılık müddeti: 5 ay, 2 gün; «U'çiincü defa». 
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(Boyalı-Mehmet Paşa'nın üç defa Nişancılığı vardır: Bundan evvelkiler için yu
karda 27 ve 30 numaralara bakınız; üç Nişancılık müddetinin mecmuu takriben 
9 sene, 10 buçuk ay tutmaktadır. - Bazı menbalarda Boyalı-Mehmet Paşa bu 
üçüncü Nişancılığından altıncı vezirliğe nakledilmiş gibi gösterilirse de doğru 

değildir: «Beylerbeyi vak'asın>ıda üçüncü vezir olduğu muhtelif rivaye:
lerle sabittir: Zaten 30 nurnarada gördüğümüz ikinci Nişancılığından dördüncü 
vezirliğe terfi etmiş olduğu için, bu sefer altıncı vezir olması kıdemiyle de müte
nasıp değildir. Kubbe-veziri iken vefat etmiş gösterilirse de, üç sene sonra 
öldüğü hakkında .. da bir rivayet vardır. - Mezarı Istanbul'da kendi yaptırdığı 

ılNişancı-Paşa camii»indeki türbesindedir). 

36) Abdülmuhyi/Muhyi Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1589=997 

senesi 2 Nisan::::16 Cumada-l-ula Pazar günü; ölümü: 1592 = 1000 

senesi 15 Temmuz = 5 Şevval Çarşanba günü; Ni,Şancılık müddeti : 3 

sene, 3 ay, 13 g.ün; '«İkinci defa». 

(Abdülmuhyi Paşa'nın bundan evvelki ilk Nişancılığı için yukarda 33 ı1.Umaraya 

bakınız: İki Nişancılık müddetinin mecmuu takriben 8 sene, 1 buçuk ay tutmak
tadır). 

üÇüNCü MURAD ve üÇüNCü MEHMET DEVtRLER!: 

37) Hamze Paşa - !Milliyeti ( ?) ; tayini: 1592 == 1000 senesi 15 
Temmuz = 5 Şevval Çarşanba günü; azli: 1596 = 1005 senesi Eylül 
sonlan == Safe:r ibtidfUarı; Nişancılık müddeti: Takriben 4 sene, 2 bu
çuk ay; <fİkinci d,efa» .. 

(Bu ikinci Nişancılığında üçüncü Mehmed'in cülüsu üzerine Anadolu beylerneyi 
payesiyle taltif edilerek paşa ünvanını alan Hamze-Çelebi'nin bundan evvelki 
ilk Nişancılığı ,için yukarda 31 ve bundan sonraki üçüncü ve dördüm;ü me'muri
yetleri için de aşağıda 40 ve 44 numaralara bakınız. - Hamze Paşa bu sefer 
Baş-defterdar Hacı-tbrahim paşa ile teşrifat meseleLerinden dolayı geçim~mediği 

i~in, üçüncü Mehmed'in Eğri seferinde onunla beraber aziedilmiştir : Hacı-tbra

him Paşa için <<Baş-defterdarları) cedvelinde 61 nurnaraya bakınız. Hamze Pa-
sa'mn isti'fa et mis olduğu hakkındaki rivayet doğru değildir. Burada esas itti-, ' ' ' . 
haz ettiğimiz azil tarihi Selaniki'nin yazma kısmındaki izahata göredir). 

üÇüNCü MEHMET DEVRi : 

38) Lam-Ali Çelebi - Milliyeti: (?); tayini: 1596 == 1005 senesi 
Eylül sonları = Safer ibtidaları; azli: 1596 = 1005 senesi 27 Kanunu
evvel = 7 Cumada-l-iila Cuma günü; Nişancıbk müddeti: Takriben 3 
ay. 
(Anadolu-defteı"darlığından ma'zul bulunduğu sırada iştirak etmiş olduğu Eğri 

seferinde Nişancılığa tayin edilen bu Lam-Ali Çelebi'nin ismini Solakzade «Lam
İbrahim. Çelebi» şekline sokmuşsa da doğru değildir; meşhur Kavanin ristUeleri 
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müellifi «Ayn-i-Ali»nin adı gibi bu ismin «Lam-Ali>> okunmak ihtimali de var
dır : 1596 :::::::: 1005 vukuatınm <c27 Teşrinievvelıı fıkrasına da bakınız; o fıkrada 

gördüğümüz gibi, Lam-Ali Çelebi'nin üç ay Nişancılık ettikten sonra üçüncü 
Mehmet Istanbul'a döner dönmez azıine sebep, Eğri seferinde kazanılan· Haçova 
zaferini benimsiyerek Hoca-Sa'düddin Efendi'nin iltimasiyle Vezir-i-a'zam. olduk
tan sonra çılgınca hareketleriyle icraa:tından dolayı yol boyunda . azled:len !tal
yan dönmesi Cağal-oğlu Sinan Paşa'yı zaferin arnili gibi gösteren bir fetihname 
yazmış olmasıdır. Naima azil tarihini padişahın Davudpaşa'ya muvasalat gü
nüne, yani ayni senenin 21 Kanunuevvel == 1 Cumada-l-ula Cumartesi gününe 
müsadif gösterirse de, o sırada Istanbul'da bulunan Selaniki-Mustafa Efendi'nin 
Salı sabahından Cuma sabahına kadar üç gün üç gece süren zafer şenlikleri biter 
bitmez Nişancının azlinden bahseden kaydi daha kuvvetli olduğu. için tercih edil
miştir. - ((Mollacık» Ilikabiyle de anıldığından bahsedilen Lam-Ali Çelebi aziin
den sonra Şıkk-ı-Sani defterdarlığı vesaire gibi bazı mühim me'muriyyetlerde da
ha bulunmuştur). 

39) Musa-Çelebi/Bey l\lilliyeti: ( ?) ; tayini: 1596 = 1005 senesi 
27 Kanunuevvel = 7 Cuıni.da-1-ula Cuma günü; azli: 1598 = 1006 se
nesi Haziran=Zülka'de ibtidaları; Nişancılık müddeti: Takriben 1 se
ne, 5 bu~uk ay. 

(Re:Is-ül-küttablıktan Nis,ancı olan Musa-Çelebi'nin tayin tarihi için yukarıki mad
deye bakınız. - Selaniki azil tarihini «Zülka'de evaili»ne müsadif gösterir: O 
sene bu ayın ilk günü Haziran'ın beşinci Cuma gününe tesadüf etmektedir. 
Musa Bey'in iki defa Nişancılık ettiği hakkında da bir rivayet vardır: Fakat 
ı·u olmadığı anlaşılmaktadır). 

40) HamZe: Paşa- Milliyeti: (?); tayini:, 1598 = 1006 senesi Ha
ziran=Zülka'de ibtiiliUan; azll: 1599=1007 senesi 18 Mayıs ·= 22 Şev
val Salı günü; Nişanmlık müddeti: Takriben ll ay, u'üçüncü defa». 

(Hamze Paşa'nın bundan evvelki Nişancılıkları için yukarda 31, 37 ve bundan 
sonraki için aşağıda 44 numaralara bakınız. Bu son Nişancılığından Rumeli 
beylerbeyi payesiyle taltif edilerek aziedilmiştir). 

41) OIIçu.zade Şah~Mehm·ed Efendi - Milllyeti (?); tayini: 1599 
1007 senesi 18 May:ıs = 22 Şevval Salı günü; azli: 1600 = 1008 se-

nesi Şubat ortaları Şa'ban ibtidaları; Nişancılık müddeti: Takriben 
9 ay; «Birinci defa». 

(Defter-Eminliğinden ma'zul bulunduğu sırada Nişancılığa tayin edilmiş olan 
Şah-Mehmed Efendi <<Baş-defterdarlar» cedveiinin 45 numarasında gördüğümüz 

Okçu-zade Mehmet Paşa'nın oğludur. En büyük 've en meşhur Osmanlı müıı

şllerinden olan bu kıymetli adamın beş defa Nişancılığı vardır : Bundan sonraki 
me'muriyeti için aşağıda, 43, 46, 49 ve 51 numaralara bakınız. - Bazı menbalarda 
bu ilk Nişancılığı daha uzun sürmüş gibi gösterilirse de doğru ·değildir: Yukanki 
tarih Selanik! yazmalarına göredir. Okçu-zade'nin şiirleri de vardır. Fakat nesri 
nazımndan çok kuvvetlidi::'). 
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42) Yahyit-Çele'bi/Paşa- Milliyeti: Türk (?); tayini: 1600 = 1008 
senesi Şubat ortaları = Şa'ban iptidaları; azli: 1601 == 1009 senesi 
Nisan/Mayıs=Şevval ayı; Nişancılık müddeti: Takriben 1 sene, 2 ay. 

(Yukarıki maddede gördüğümüz Okçu-zade'nin yerine bu Yahya Paşa'nın tayin 
edilmiş olduğu Selanikt'nin yazma kısri1ındaki saralıatle sabittir. - Nişancılığın

dan evvel iki defa Reis-ül-küttablıkta bulunmuş ve nihayet Defter-eminliğinden 

Gence valiliğine tayin edilmiş olan Yahya paşa beylerbeyi payesiyle Nişancı ol~ 
muştur). [1] .• 

43) Okçu-zade Şah-Mehmed Efendi - Miliyeti: ( ?) ; tayini: 1601 
1009 s·enesi Nisan/Mayıs = Şevval ayı; azii 1601 = 1010 senesi 2 

Ağustos = 2 Safer Perşenb:e günü; Nişancılık müddeti: Takriben 3 bu
çuk ay; «İkinci defa». 

(Okçu-zade Şah-Mehmed Efendi'nin bundan evvelki ilk Nişancılığ-ı için yukarda 
41 numaraya, bundan sonrakiler için aşağıda 46, 49 ve 51 numaralara ve azil 
tarihi için de aşağıki maddeye bakınız). 

üÇüNCü MEHMET ve BiRiNCİ AHMED DEViRLERi : 

44) Hamze Paşa -Milliyeti: (?); tayini: 1601 = 1010 senesi 2· 
Ağustos= 2 Safer Perşenbe günü; azli: '1604 - 1605 = 1013 senesi Ni
şanc.ılık miiddeti: Takriben 3 bu~uk sene; «Dördüncü defa». 

(Hamze Paşa'nın bundan evvelki Nişancılıkları için yukarda 31, 37 ve 40 nu_ 
maralara lvakmız: Dört Nişancilık müddetinin mecmüu takriben 9 sene, 2 buçuk 
ay tutmaktadır. Bu son azlinden bir sene kadar sonra öldüğünden bahsedilir. -
Yukarıki tayin tarihi, Katib-Çelebi'nin «Fezleke»siyle Naima tarihinde Okçuzade 
Mehmet-Şah Efendi'nin azliyle Hamze Paşa'nın Nişancılığı <<Şeyh-ül-tsl<1mlar» 

cedvelinin 25 numarasında gördüğümüz Ca'fer-Çelebi-zade Hacı-Mustafa Sun'DI
lah Efendi'nin aziedildiği gün yapılan (( Tebeddülat» içinde gösterilmiş olmasına 

göredir). 

BiRiNCi AHMED DEVRi: 

45) Hızır Efendi - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1604-1605==1013 sene
si; azli: 1613=1022 iptidiUarı; Nişancılık müddeti: Takriben 8 sene·. 

[1] Gerek vak'anüvi& ta.rihl81·ind>t3ı ge~~ek di_geT nıe?;JlJalarrl.~' bu YaJıy·a-ÇeZ.:;.M'

d.f!n itibare·n Niş.xncılaT hxkkındtL pek az môlu1nata tesadüf edilnıeli:te, bıı miihinı 

me·vk:ideki değişiklikler maatte.essüf mııntazami su1·ette takip ecz.ilmB1nekte ve ancak 
b,izı münasebetle1·le Nişanc·&lann ·is'i.rıüeri.ne t.ss,;:.ıdüf edilebilınekted:i:r: Bıı 

v:e hatta 'karanlık vaziy-et 1060 - 16fJO ta.rihinde Ha?'iciyye işZe1·inin Nişanc2.lardan 

Reis-.".ii-küttabl.ara intiktı.l ettiği. tarihe kacl:u1· hep böyledir: YuJca;rd-a. bıı ced-7·.-:l':ı 

başındaki. ·izaJıat,:tı da bd,kınız. işte hü..<ndtın clolaryı aşağıda gözden geçiı·t.x~eğ·inüz 

Nişancı deği.şikUkleı·inin urııunıi.yetle ay ve gün ta1·ihıer·i belli olmadıktan başka, 

sene tarihle1·iııde ve h.atta e:şluis isimlm·iyee S·!Taları.nda. bile •ihtil.'i,f VC!,Tdı1·. ·Her 
tite bu miiph·e-rrı noktalr.w· Dı van kayitlet·iyle ve8ikrJ)la1·ı bulundııkça aydınlanabiıi·r). 
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(Bazı mühinı vazifelerde . bulunduktan sonra Nişancı olan bu Hızır Efendi'nin 
me'nıuriyyetini bu tarihten daha sonra gösteren bir rivayet de vardır: Hüviyyeti 
hakkında fazla malumata tesadüf edilememiştir). 

46) Okçu-zade Şah-Mehmed Efendi - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1613 
1022 iptidaları; azli: 1613-1614 = 1022 sonları; Nişa,ncılık müd

deti: Takriben 10 ay, ııUçüncü defa». 

(Okçu-zade'nin bundan evvelki Nişancılıkları ıçın yukarda 41, 43 ve bundan son
rakiler için aşağıda 49 ve 51 numaralara bakınız). 

BiRiNCi AHMED DaVRiYLE BiRiNCi MUSTAFA'NIN iLK SALTANATI: 

47) Hükmi Hasan Efendi - Milliyeti (?'); tayini: 1613 - 1614 == 
1022 sonları; azli: 1618 = 1027 senesi 8 Şubat = 12 Safer Perşenbe gü
nü; Nişancılık müddeti: Takriben 4 sene, 2 ay. 

(O devrin en nıühim münşllerinden olan bu Hükmi Efendi Divan-katipliğinden 

yetişerek Şehnamecilik ve Re!s-ül-küttablık gibi nıühinı vazifelerde bulunduktan 
sonra Nişancı olmuştur. Tayin tarihini 1027 1618 ve Nişancılıktan tel{rar Reis
ül-küttablığa nakli tarihini de 1030=1620-1621 gösteren diger bir rivayet daha 
vardır. - Burada esas ittihaz ettiğimiz azil tarihi için aşağıki fıkraya ve bütün 
bu ihtilaflar için de yukarda 42 numaranın haşiyesine bakınız) . 

BtRiNC! MUSTAFA'NIN İLK SALTANATtYLE 1'K!NC! OSMAN DEVR!: 

48) Nişancı-Ahmed Paşa- Milliyeti: Türk (?); tayini: 1618=1027 
senesi 8 Şubat= 12 Saf er Perşenbe gün.ü; Genc·Osınan'ın Le histan sefe
rinde Istanbul muhafızlığıyla Kaymakamlığına tayini: 1621 = 1030 se
nesi Ağustos- Eylül = Şevvftl ayı; Nişancılık müddeti: Takriben 3 sene, . 

. 7 ay .. 
(Evvelce Yeniçeri-ağ·alığında ve ondan. sonra da Mısır valiliğinde bulunmuş olan 
Ahmed Paşa Istanbullu'dur; buradaki tayin ta:ı::·ihi Mısır valiliğinden Nişancılığa 

nakli hakkındaki kayde göredir. Hammer .de bu tarihi kabul etmektedir. Ni
şancı Ahmed Paşa'nın Istanbul-Kaymakamhğı Genc-Osman'ın Lehistan seferi 
esnasındadır : Padişah yola çıkarken bu vazifeye ilkönce vezaret payesiyle Sıvas 

beylerbeyi Pir-Mehmet paşa tayin edilmiş ve bir müddet sonra ona halef olan Ah
med Paşa'nın asker ulufelerini geeiktirmesi hem konağ·ının taşlanmasına, hem. 
r<HGLile-i-Osmaniyye)) . denilen Genc-Osman faciasmda asiler taraf~ndan kellesinin 
istenmesine sebeb olmuştur : Bunlar için 1621 = 1030 vukuatının «8 Mayıs» ve 
1622 1031 vukuatının da «18 Mayıs» fıkralarıyla «19 Mayıs» fıkralarının birin
cisine bakınız. - Nişancı-Ahmed Paşa «Haile-i-Osnıaniyyende ı~ellesini lmıtarmak 

için saklanmıya nıecbur olmuş ve ertesi sene eceliyle ölmüştür). 

iKiNC! OSMAN DEVRi: 
------------

49) O~u-zade Şah-Mehmed Efendi - Milliyeti (?); tayini: 1621 :::: 
1030 senesi Ağustos-Eylül = Şevval ayı: 1621=1030 senesi Teşrini-
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evvel - Teşriııis&ni 

«Dördüncü defa». 
Zülhicce ayı; Nişa.ncılık müddeti: Takriben 3 ay; 

( Okçu.zade'nin çok az süren bu dördüncü Nişancılığı Genc-Osman'ın Lehistan 
seferindedir. _ Bundan evvelki Nişancılıkları için yukarda 41, 43, 46 ve bundan 
sonraki beşinci Nişancılığı i~in de aşağıda 51 numaralara bakınız). 

iKiNCi OSMAN DEVRiYLE BiRiNCi MUSTAFA'NIN tKiNCİ SALTANATI: 

50) Hamidi-Mustafa Paşa - Milliy;eti: Türk; tayini: 1621 == 1030 
senesi Teşrinievel ·- Teşrinisi.ni == Zülhicce ayı; azli: 1622 == 1031 senesi 
13 Haziran= 3 Şa'ban Pazartesi günü; Nişancılık müdldeti: Takriben 7 
buçuk ay. 

(Bu Mustafa Paşa asleıı tsparta havalisinden olduğu için ı1Hami:db denilir. -
Yeniçeri-ağalığı ve Mısır valiliği gibi mevkilerde bulunduktan sonra vezaret pa
yesiyle Nişancılığa getirilmiştir. Genc-Osman'ın Lehistan seferi esnasında tayin 
edilmiş olduğu için, Katih-Çelebi, Naima vesaire gibi menbalarda padişahın Is
tanbul'a avdet ettiği zaman sayılan devlet erkanı içinde Mustafa Paşa'nın isnıine 

de tesadüf edilir. Azil tarihi için aşağıki maddeye bakınız). 

BiRiNCi MUSTAlfA'NIN iKiNCi SALTANATI ve DöRDüNCü MURAD DEVRi: 

51) Okçu-zade Şah-Mehmed Ef,endi - Milliyeti: ( '?); tayini: 1622 
1031 senesi 13 Haziran = 3 Şa'ban Pazartesi günü; azli: 1623 == 

1624=1033 senesi; Nişancılık müddeti: Takriben 1 sene;· «Beşinci de
fa». 

(Okçu-zade'nin bundan evvelki Nişancılıkları için yukarda 41, 43, 46 ve 49 nurna
ralara bakınız: Beş Nişancılık müddetinin mecmüu takriben 3 sene, 1 buçuk ay 
tutmaktadır. - Burada esas ittihaz ettiğimiz tayin tarihi Okçu-zade'nin c<Vezir-i
a'zamlar» cedvelinde 76 numarayla gördüğümüz Mere-Hüseyn Paşa Sadr-ı-a'zam 

<Olduğu gün ((Hamisen» Nişancılığ'a tayin edilmiş olduğu hakkındaki rivayete gö
redir; azil tarihi de Katib-Çelebi'nin kaydine istinad etmektedir; Resmi-Ahmed 
Efendi tayin tarihini bir sene evvel gösterirse de doğru değildir. - Osmanlı miln
şilerinin en büyüklerinden olan Okçu"-zade Şah-Mehmed Efendi 970 = 1562- 1563 
tarihinde dünyaya gelmiş ve 1039 i:= 1629 - 1630 tarihinde Miladi takvim hesabiyle 
67-68 yaşlarında vefat etmiştir). 

DöRDüNCü MURAD DEVRt: 

52) Eyyub Paşa- Milliyeti: (?); tayini: 1623- 1624==1033 sene
si; azli: 1627 - 1628 = 1037 senesi; Nişancılık miiddeti: Tak'riben 4 
sene. 

(Dördüncü Murad'ın dadısmın kocası olduğu ıçın Enderun'dan Nişancılığa çı

kan bu Eyyub Paşa Nişancılığından sonra muhtelif vazifelerde bulunmuş ve ni
hayet 1054 - 1644 tarihinde Mısır valisi olmuştur. - Eyyub paşa'nın azline te-
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~adüf eden 1037 tarihinde Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Husrev Paşa'nın To
kat'da idam ettirdiği Ordu-nişancısı Tokatlı Osman Efendi «Sicili-i Osmaniıı eect
velinde Nişancılar arasına alınmışsa da, onun vazifesi orduya münhasır oldugu 

-Naima'daki sarahatle sabittir). 

53) Koca-Yusuf Paşa - Milüyeti: (?); tayini: 1627-1628=1037 
senesi; azli: 1633-1634==1043 senesi; Nişaneılık mj.iddeti: Takriben 
6 sene. 

( Selefi gibi Enderun'dan Nişancılıkla ve vezaret payesiyle çıkan Koca-Yusuf Pa
şa Nişancılığından _sonra muhtelif valiliklerde ve bir aralık da Sadaret-Kayma
kamlığında bulunmuştur. Azil tarihini 3 sene evvel gösteren bir rivayet de var
dır : Yukarda 42 numaranın başiyesine bakınız). 

DöRDüNCü MURAD ve SULTAN İBRAHiM DEViRLERi: 

54) Most~rh-Mustafa, Paşa - Milliyeti: Boşnak; tayini: 1633 -
1634: = 1043 senesi; azli: 1643-1644 == 1053 senesi; Nişancılık müd
deti: Takriben 10 sene; «Birinci defa». 

(Enderun'dan yetişmiş ol~n Mostarlı/Mostari-Mustafa Paşa «Nişancı)) lakabıyla 

da anılır; Yeniçeri-ağ·alığıyla, Şam valiliğinde bulunmuşsa da me'muriyet tarihleri 
ihtilaflıdır. ild defa Nişancıhğı vardır : Bundan sonraki için aşağıda 56 nurna
raya bakınız. - Mostarlı-Mustafa Paşa Nişancılıktan aziedilince Silistre vali
liğine gönderilmiştir. ~ Bu Mustafa Paşa ile muasır ve hatta me'muriyetleri kıs

men ayni zamana müsadif bir Şıkk~ı-evvel defterdarı Mostarlı-İbrahim paşa da 
vardır : «Baş-defterdar lar» cedvelinde 90 numara ya bakınız). 

•" SULTAN iBRAHtM DEVRt: 

55) Sıdkı Ahmed Efendi/Paşa- Milliy.eti: T.ü:rk (?); tayini: 1643-
. 1644 = 1053 senesi; azli: 1647 = 1057 senesi 20 Kanunuevvel = 23 
Zülka'de Cuma günü; Nişancılık müddeti: Takriben 4 sene; «Birinci 
defa». 

(Defter-eminliği ve bir rivayete göre de Reis-ül-küttablık gibi mühim mevkilerde 
bulunduktan sonra Nişancı olan bu Sıdkı Ahmed, Efendi'nin Nişancılığını Resmi
Ahmed Efendi daha sonra gös:erir; fakat vazıh bir tarih zikretmemiştiı : Yukar-. 
da 42 numaranın başiyesine bakınız. - Sıdkı Efendi'nin paşalığı Dördüncü Meh
met devrinin başlarında Reis-ül-küttab olduğu sırada Rumeli beylerbeyi payesiyle 
taltifi üzerinedir : Aşağıda 57 nurnaraya bakınız. Bundan sonraki iki me'muriyeti 
Reis-ül-küttablıktır ve Reisierin Hariciyye nazırlığı devrindedir: Aşağıda 57 ve 60 
numaralara bakınız. Sıdkı Ahmed Efendi'nin vefatı 1073 == 1662 Muharrem ı== 

Ağustos-Eylül ayında ve Tımışvar valiliğindedir). 

SULTAN lERAHiM ·ve DöRDüNCü .MEHMET DEViRLERi: 

56) Mostarb-Mustafa Paşa - Milliy:eti: Boşnak; tayini : 1647 = 
1057 senesi 20 Kinunuevvel = 23 Zülka'de Cuma günü; ölümü: 
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1661 = 1072 senesi 13 Eylül = 18 Muharrem Salı günü; Nişancılık 

müddeti: 13 sene, 8 ay, 24 g.ün; «İkinci defa». 

(Mostarlı'nın bundan evvelki ilk Nişancılığı için yukarda 54 nurnaraya bakınız: 

İki Nişancılık müddetinin mecınuu takriben 23 -sene, 9 ay tutmaktadır. Tayin 
tarihi Mısır valiliğinden vezaret payesiyle Nişancılığa nakli hakkındaki rivayete 
göredir. ~ Hariciyye işlerinin Reis-ül-küttablar uhdesinde takarrürü Mostarlı

Mustafa Paşa'nın işte bu ikinci Nişancılığını;ı. tesadüf etmektedir). 

İkinci devir : REİS-ÜL-KÜTT ABLAR 

«Ni;;ıancılar ve Reis-ül-Küttablar cetvelinin başında verilen izahat
da gördüğümüz gibi 1060 == 1650 tarihinden itibaren Hariciyye işleri 
tamamiyle Riyaset makamında takarrür etmiş ve Nişancıların y.erine o 
tarihten itibaren artık Reis-ül-küttablar Hariciyye Nazırı vaziyetine 
geçmiş oldukları için, aşağıda ayni sıra numarasıyla yalnız Riyaset ma
karnındaki değişiklikler takib ·edilmiştir: Sıra numarasının değiştirilme
yip devam etmesi, bu numaraların Nişancılık ve Reislik ünvanlarıyla 
aUi.kadar olmayıp Hariciyye Nezareti makamındaki tebeddüllerin urou
muna ait ve şamil olmasındandır». 

SULTAN İBRAHiM ve DöRDüNCü MEHMET DEViRLERi: 

57) Sıdkı Ahmed Efendi/Paşa - Milliyeti: Türk (?); tayini: 
1648 = 1058 senesi Te·mmuz sonları Receb iptidaları: azli: 1650 == 
1060 senesi 6 Ağustos 8 Şa'ban Cumartesi günü; riyaset müddeti : 
Takriben 2 sene, 10 gün; «İkinci defa». 

(Sultan İbrahim'in son günlerinde tayin edilip Dördüncü Mehmed'in cülusunda 
mevkıini muhafaza ettikten başka Rumeli beylerbeyi payesiyle de taltif edilerek 
Paşa ünvanını alan Sıdkı Ahmed Elfendi'nin Nişancılığ·ı için, yukarda 55 numara
ya bakınız. Sıdkı Efendi'nin bıı tarihten evvel bir kere daha reislik ettiği hakkın

da da bir rivayet vardır: Bu rivayet doğru ıolsa bile, 1060 - 1650 den evvelki dev
re a,id olduğ·u için Hariciyye nazırlığı demek değildir. - Sıdkı Ahmed Paşa'nın 

bunt1an sonraki ri yaseti için aşağıda 60 nurnaraya bakınız). 

DöRDüNCü MEHMET DEVRi: 

58) Mevkufatçı-Mehmed Efendi - ;Milliyeti: Türk (?); ta.,yini: 
1650 = 1060 senesi 6 Ağustos == 8 Şa'ban Cumartesi günü; adi: 1651 
= 1061 senesi 5 Eylül = 19 Ramazan Salı günü; Riyaset müddeti: 1 
sene, 1 ay. 

( Cizye·muhasebeciliğinden Re1s-ül-küttab olan ve eski vazifesinden dolayı «<Hcv _ 
kufatcı» lakabiyle anılan bu Mehıned Efendi Midillilidir; aziinin sebebi, Küçük-
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Valide .Turhan-Sultan'ın adamları tarafından öldürülmüş olan Büyük-V~.lide Kö
sem:-Sultan'a intisahıdır : 1651 1061 vukuatının «2/3 Eyülülıı fıkrasına bakınız). 

59) Şami-zade ~lehmed Ef~ndi - Milliyeti: Arap; tayini: 1651 
1061 senesi 5 Eylül = 19 Ramazan Salı günü; azli: 1655 1065 senesi 
5 ıu:a.rt = 26 Rebi'ül-ahlr Cuma günü; riyaset müddeti: 3 sene, 6 ay; 
«Birinci d·efa». 1 

(Beyli1H;ilikten Rets-üh-küttab olan bu Şami-zade'nin iki defa riyaseti vardır; 

«Sicill-i Osman!\>de üç defa gösterilirse de doğ-ru değildir: Bundan sonraki için 
aşağıda 61 nurnaraya bakınız. Bu ilk riyasetinden aziinin sebebi, «Vezir-i-a'.

zamlar» cedvelinde 102 numarayla bahsi geçen !pşir-Mustafa Paşa'nın aleyhinde 
buluım'1UŞ olmasıdır. Na1ma azil tarihini «25 Rebi'ül-ahir Cuma» gösterirse de, 
hakiltı takvimde Cuma günü o ayın 26 sına tesadüf etmektedir). 

60), Sıdlu Abıned Paşa - Milliyeti: Türk (?); tayini: 1655 = 

1065 senesi 5 Mart = 26 Rebi'ii:l-ahi.r Cuma güııü; azli: 1656=1066 se
nesi 15 Eylül = 26 Zü.:lka'de Cuma günü; riya.set müddeti: 1 sene, 6 ay, 
11 gli:n; «Üçiincü defa». 

( Sıdkı Ahmed Paşa'nın Nişan·cılığı için yukarda 55 nurnaraya ve bundan evvelki 
Reis-ül-küttablığı için de 57 mımaraya bakımz: iki riyaset müddetinin mecmuu 

4 sene, 4 buçuk ay tutmaktadır; 4 sene kadar sür.en Nişancılık müddeti de 
bu yeküna zammedilince takriben 8 sene, 4 buçuk ay Hariciyye nazırı vaziyetinde 
bulunmuş olduğu anlaşılır. ~· Azil tarihi için aşağıki fıkraya bakınız). 

61) Şami-zade 1\iehmed Efendi - Milliy,eti: Arap; tayini 1656 = 
1066 senesi 15 Eylül == 26 Zülka'de Cuma günü; idamı: 1663 = 1074 
seııesi 12 Eylül = 9 Safer Çarşanba günü; riyaset müddeti: 6 sene, ll 
'ay, 27 gün; «İkinci defa». 

(Tayin tarihi, Vezir-i-a'zam Köprülü-Mehınet Paşa'nın sadaretine çalışanlar için
de bulunan Şami-zade'nin Köprülü iş başına gelir gelmez Riyaset makamına ge
tirilmiş olduğ·u hakkındaki kayitlere göredir. - İlk reisliği için yukarda 59 nu
maraya bakınız: İki riyaset müddetinin mecmüu 10 s-ene, 5 ay, 27 gün tutmakta
dır. - Şamı-zade Mehmed Efendi Köprülü-Mehınet Paşa'nın sadaret devrinden 
sonra oğlu Köprülü-zade Fazı! Ahmed paşa'nın sadaretinde de mevlnini muhafaza 
etmiş ve nihayet Fazıl Ahmed Paşa'nın Uyvar _ Neuhoeusel muhasarası esna
sında idam edilmiştir; bu feci akıbetinin sebebi, kendi damadı olan Niğbolu valisi 
vezir Kadı-zade İbrahim Paşa'nın sactaretini te'rnirı etmek için padişaha gizli bir 
ariza gönderip : 

«Bir oğlanı Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı asakir-i islam id üp göndermişsiz: Ha
vasına tabi' olup bütün gün işi gücü hay-hüy ile evkaat geçirüp elden bir iş 

gelmezlıı 

Fazıl Ahmed aleyhinde bulunduktan sonra damadmı ileri sürrn.esi 
ve Dördüncü Mehmed'in de bu gizli arizayı bir Hatt-ı-Hünıayun'la Köprülü-zade'ye 

Şami-zade ile beraber damadı Kadı-zade de idam edilmi~tir). 
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62) Acem-mde Deli-Hüseyn Efendi - Milliyeti: Acem (?); tayini: 
1663 == 1074 senesi 12 Eylül = 9 Safer' Çarşanba günü; aZli: 1679 = 
1081 senesi 22 Temmuz = 4 Rebi'ül-evvel Salı günü; riyaset müddeti : 
6 sene, 10 ay, 10 gün. 

:Baş-muhasebecilikten Reis-ül-küttab olan Deli-Hüseyn Efendi selefinin idamı 

üzerine Uyvar muhasarası esnasında tayin edilmiştir: Yukarı.ki maddeye bakınız. 

Bazı menbalarda Şami-zade'nin yerine aşağıki maddede göreceğimiz Koca-Mu · 
tafa Efendi geçmiş gibi gösterilirse de, onun vazifesi ııRikab-ı-Hümayun Re1s-ül
küttabı» sıfatiyle padişahın bulunduğu Istanbul ve Edirne'de buna vekaletten iba
rettir. - Acem-zade Hüseyn Efendi, Vezir-i-a'zam ve Serdar-ı-Ekrem Köprülü
zade Fazıl Ahmed Paşa'nın Girit seferine .de iştirak etmiş ve seferden avcietinde 
azledilmiştir). 

63) Hacı-Koca/Frenk-Mustafa Efendi - Milliyeti: Frenk ( ?) ; ta
yini: 1670 = 1081 senesi 22 Temmuz= 4 Rebi'ül-evvel Salı günü; aZli: 
1676 = 1087 senesi 5 Teşrinisani == 28 Şa'ban Perşen be günü; riyiset 
mild:deti: 6 sene, 3 ay, 14 gün; <<Birinci defa». 

(Defter-eminliğinden sonra Re1s-ül-kütHib vekaJetinde bulunduğu sırada asaleten 
tayin edilen bu Koca-Mustafa Efendi Enderun'dan yetişmiştir; esaletinden evvelki 
vekaletini bazı müellifler ilk ri yaseti gibi g0sterirlerse de doğru değ·ildir: Yuka~ 

rıki maddeye de bakınız. - Hacı yahut Koca-Mustafa Efendi'nin üç defa reisliği 

vardır : Bundan sonrakiler i~in aşağıda 66 ve 69 n umaralara balunız). 

64) Köse-Ahmed. Efendi - ·;Milliyeti: (?); tayini: 1676~1087 se
nesi 5 Teşrinisani ::::::: 28 Şa'ban Perşenbe günü; ölümü: 168i == 1092 
senesi; ıiyaset miiddeti: Takriben 4 buçuk sene. 

(Merzifonlu Kara-Mustafa Paşa'nın sadaretinde Reis-ül-küttab olan ve ııKöse

Reis» diye şöhret bulan bu Ahmed Efendi'nin terceme-i-hali hakkında fazla ma.., 
lO.mata tesadüf edilememiştir : Hatta Hammer'le Mehmet Süreyya'nın cedvellerin
de ismi bile yoktur; yalnız Resmi-Ahmed Efendi'nin bir başiyesinde bahsi geçmek
tedir. - Bunun riyaset müddeti umumiyetle halefine ilave edilir). 

G5) Telhisi-zade Mustafa Efendi - Milliyeti: Laz; tayini: 1681 = 
1092 senesi; aZli: 1683 = 1095 senesi 20 Kanunuevvel == 1 Muharrem 
Pazartesi günü; riyaset müddeti: Takriben 2 buçuk sene. 

(Merzif<mlu Kara-Mustafa· Paşa'nın Tezkireciliğinden Reis-ül-küttab olan Tel
hisi-zade ikinci Viyana muhasarasına iştirak etmiş ve o meşhur seferin muvaf
fakıyetsizlikle neticelenmesi üzerine Kara-Mustafa Paşa'nın idamı emredildiğ'i za
man aziedilmiş ve nihayet paşa Belgrad'da idıim edilip kesik başı getirilirken Tel
hist-zade Mustafa Efendi de taht-el-hıfz Edirne'ye sevkedilip 1095==1684 sened la 
Safer :::::: 2 Şubat Çarşanba günü uç~şerefeli cami önünde asılr.-,rak idam olunmuşc. 
tur: Bu feci akıbetinin sebebi, Paşa'nın Avusturya seferini açınaşında nı.ühim bir 
rol oynamış olmakla itharn edilmesidir; fakat bu isnad haksız olduğu için, Telhisi
zade Hariciyye mesleğinin şeh:idlerinden sayılır). 
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66) Hacı/Koca/Frenk-Mustafa Efendi - IMilliyeti: Frenk (?); ta
yini: 1683 = 1095 senesi 20 Kanunuevvel = 1 Muharrem Pazartesi 
günü; azli: 1685 = 1097 senesi 20 Kanunuevvel = 23 Muharrem Per
şenbe günü; riyaset müddeti: 2 sene; « tkinci defa». 

(Koca-Mustafa Efendinin bundan evvelki ilk iiyaseti için yukarda 63 ve bundan 
sonraki için aşağıda 69 numaralara bakınız: Mustafa Efendi bu ikinci riyasetiyle 
üçüncüsü arasında Mevkufatcılık ve , Defter-eminliği vazifelerinde bulunmuş

tur). 

67) Ebıı-kavnk Yeğen-Mehm·et Bey/Paşa - Milliyeti: Türk; tayi
ni: 1685 = 1097 senesi 20 Kanunuevvel = 23 Muharrem Perşen be gü
nü; azli: 1687::::1098 senesi 18/19 Eylül=ll/12 Zülka'de Perşenbe/Cu
ma gecesi; riyaset müddeti: 1 sene, 9 ay. 

(Sadaret-mektupçuluğ·undan Rel:s-ül-küttab olan Yeğen-Mehmet Bey Amasyalı

dır: «Ebu-kavuk» lakabı azlinden altı sene sonra tayin edildiği Resmo sancak
beyliğinde iken kavuğunun büyüklüğünden dolayı oradaki Mısırlı askerler tara~ 

fından takılmıştır; «Ye~en,ı li1kabı da "Vezir-i-a'zamlar 1ı cedvelinde 112 numa
rayla gördüğümüz Kara-İbrahim Paşa'nın kız-kardeşinin oğlu olmasındandır. 

Paşalığı çok sonradıt ve vezaret payesiyle muhtelif vaUILkleıde de bulunmuştur; 

çok muktedir ve halilk bir zat olduğundan bahsedilir. - Bazı menbalarda bun" 
, dan sonra bir kere daha Reis"ül-küttab olduğundan bahsedilirse de ikincisi veka
lettir. Macaristan'ın elden çıkmasına sebeb olan ve «Vezir-ir.:a'zamlar» ced" 
velinin 113 numarasında bahsi geçen Böşnak-Süleyman Paşa düşman karşısında

.ki orduyu başı-boş bırakıp Istanbul'a kaçtığı zaman maiyyetinde götürdüğü er
kan içinde bu Mehmet Bey de vardır: 1687 - 1098 vukuatının «5 Eylül» fıkrasına 
bakınız; onun için Sarı-Süleyman'la beraber azledilmiştir). 

DöRDüNCü MEHMET ve iKiNCİ MUSTAFA DEViRLERİ : 

68) Nazmi Ahmed Efendi - Milliyeti: (?); tayini: 1687 == 1098 
senesi 18 1 19 Eylül = ll/ 12 Zülka' de Pe:r§enbe 1 Cuma gecesi; azll : 
1688 := 1099 senesi 20 Kanunusam = 16 Rebi'ül-evvel Salı günü; ri
yaset müddeti: 4: ay, ı gün. 

(Divan-ka:.ipliğinden yetişip Beylikçiliğe kadar yükseldikten sonra Reis-ül-küt
tab olan Nazmt Ahmed Efendi azlinden bir müddet sonra Defter-eminliğinde de 
bulunmuştur). 

tK1NC! SüLEY:"MAN DEVRi : 

69) Hacı/Koea/Frenk Mustafa Efendi - Milliyeti: Frenk (?); ta,.. 

yini: 1688 = 1099 senesi 20 Kanunusam = 16 Rebi'ill-evvıel Salı günü; 
azli: 1688 = 1100 senesi 26 T.eşrinievvel = 1 Muhanem Salı günü; ri
yaset miiddeti: 9 ay, 17 giin; «Ü~üncü defa». 
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(Koca-Mustafa Efendinin bundan evvelki riyasetleri için yukarda 63 ve 66 nu
maralara bakınız : üç riyaset müddetinin mecmuu 9 sene, 1 ay, 1 g-ün tutmak
tadır; üç defada cem'an 15 seneden fazla riyasette bulunduğu hal{kmdaki rivayet 
yanlıştır; çünkü o yekunda Rikab-ı_Hümayun Reis-ül-küttabı sıfatiyle geçen ve
kalet seneleri de esaJet gibi hesab edilmiştir: Yukarda 62 numaranın izahatma 
bakınız. - Mustafa Efendi'nin bu seferki riyaseti unıunı.iyetle nı.eskut geçilirse de 
tayin tarihi Silihdar.fSilahdar tarihindeki sarahatle sabittir: Azil tarihi de Resmi
Ahmed Efendi'nin bir haşiyesinde aşağıki · maddede göreceğimiz Şemsi Ahmed 
Efendi'yi BiJ2 yüz senesi ibtidasında i reis olmuş göstermesinden anlaşılmaktadır. 

Yalnız Resmi Efendi'nin yanıldığı nokta, Şemsi Ahmed Efendi'yi yukanki mad- · 
dede gördüğ·ümUz Nazmi Ahmed Efendi'nin yerine geçmiş gibi göstermesinde
dir. _ 1106 = 1694 - 1695 tarihinde doksanını geçtikten sonra öldüğünden bahse
dilen Koca-Mustafa Efendi'nin mezarı Eyüp'dedir: Istanbul'da ve Eskişehir'de bazı 

1ıayratı vardır). 

70) Şemsi Ahmed Ef·endi - Miliiyeti (?); tayini: 1688:.._1100 se
nesi 26 Teşrinievvel = 1 Muharreın Salı günü; ölümü: 1690 = 1101 
.se nesi 12 Kanunusini = 1 Rebi'ül-ahir Perşen be günü; riyaset müd.
deti: 1 sene, 2 ay, 17 gün • 

. (Divan-katipliğinden itibaren rnuhtelif vazifelerde bulunduktan sonra ihtiyarlığ~n.,. 

da Re:is-ül-küttab olan bu Şemsi Ahmed Efendi'nin ((Bir pir-i-rüşen zamir>> oldu
·ğ·undan bahsedilir : Şahsiyyeti hakkında fazla malumata tesadüf edilememiştir. 

Tayin tarihi için yukanki maddeye bakınız). 

!K!NC! SüLEYMAN ve !KtNCt AHMED DEVtRLERt: 

71) Acem/Kara-.Bekir/Ebubeldr Efendi - Milliyeti: Türk (?) ;· ta
yini: 1690 == lİOl senesi 12. Kammusani = 1 Rebi'ill-ahlr Perşenbe gü;. 
nü; azli: 1694 = 1106 senesi 9 Teşrirusani = 21 Rebi~ill-,evvel Salı gü
nü; riyaset müddeti: 4 sene, 9 ay, 28 gün; «Birinci defa». 

(Umumiyetle «Acem» lakabiyle .anılan Kara-BekiT Efendi Şirvanlıdı:r ve küny:esi 
:de <cEbu_bekr ibni Rüstem ibni Ahmed ibni Mahmfı.d-iş-Şirvani» şeklindedir: Bu 
vaziyete göre Şirvan'ın Sünni Türklerinden olmak ihtimali çok kuvvetlidi'ır. Babası 

Rüst~mı. Bey'le beraber Hacc'e gittikten sonra bir müddet Mısır'da tatsil eden 
Ebubekir Efendi, ondan sonra Istanbul'a gelip , yerleşerek Divan katibi olmuş

tur; daha sonra da Anadolu-muhasebeciliği ve Yeniçeri-:-katipliği gibi mühim 
mevkilerde bulunmuş ve nihayet « Vezir-i-a'zamlar >> cedvıelinin 117 numarasında 
gördüğümüz Köprülü-zade Fazıl~Mustafa Paşa'nın sadaretinde .-.~Reis-ül-küttab

lığa yükselmiştir. Azli de gene «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinin 121 numarasında gör
düğümüz Sürmeli-Ali Paşa'nın Varad•n = peterwardein seferindedir : 1694 = ·ııoe 

vukuatının ((12 Eylül» fıkrasına bakınız. Muhtelif eserleri bulunan bu kıymetli 

.adam aziedildiği zaman Elbasan sancak-beyliğine gönderilmiştir. Bekir Efen-
di'nin dört defa reisliği vardır: Bundan sonrakiler için aşağıda 77, 79 ve 81 nurna
ralara bakınız). 

İKİNCİ AHMED ve İKİNCİ MUSTAFA DEViRLERİ : 

72) Rami M·ahmed Efendi/Paşa - M:\illiyeti: Türl{. (?); tayini: 
1694 = 1106 senesi 9 Teşrinisam = 21 Rebi'illmevvel Salı günü; azli: 
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1697 ::::: 1108 senesi Şubat iptida,ları == Receb ortaları; riyaset müddeti: 
Takriben 2 sene) 3 ay; «Birinci defa». 

(Osmanlı Hariciyyesinin en meşhur şahsiyyetlerinden olan Rami Mehnıed Efendi 
Eyüplü Terazici-Hasan Ağa isminde bir ihtisab me'murunun oğludur : 1065 = 
1654 - 1655 tarihinde dünyaya geldiği ·hakkındaki rivayet doğru olduğu takdirde 
39 - 40 yaşlarında Beylikçilikten Re1s-ül-küttablığa yükselmiş olması lazımgelir; 

iki defa reisliği vardır: Bundan sonraki için aşağ·ıda 7 4 n umaraya ve ondan son
raki sadareti için de «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 125 1numaraya bakmız. Ra
mi Mehmed Efendi'nin Karlofça sulhünde Osmanlı Baş-murahhaslığı bundan son
raki ikinci Reis-ül-küttablığı zamanmdadır: 1698 1110 vukuatmın «20 Teş

rinievvel ıı ve 1699 _ 1110 vukuatının «26 Kanunusani» fıkralarına bakınız. 

Umumi ve edeb1 kültürünün kuvvetiyle marlif olan Rami Efendi Paşa ünvanını ikin. 
d riyasetinden sonra Kubbe-vezirliğine terfiinden itibaren almıştır; Eyüp civarın

daki Ram i semti bu meşhur vezirin ismini taşır). 

!KİNCİ MUSTAFA DEVRi: 

73) Kiiçük~Çelebi l\lelımed Efendi - Milliyeti: ı,ifürk ( ?) ; tayini: 
1697 = 1108 senesi Şubat iptid.aları = Receb ortaları; azli: 1697 = 
1109 senesi · Teşrinievvel iptidilları Rebi'ül-evvel sonları; riyaset 
miiddeti: Takriben 8 ay. 

(:r;Iilliye-tezkireciliğinden Reis-ül-küttab olan Küçük-Çel.ebi'nin azline sebep 
1697 - 1109 vukuatmın «ll Eylül», fıkrasında gördüğümüz Zenta ı== Sente f:iciası 

üzerine sulh alı:dinin artık bir zaruret şeklini alması ve bu işi idare edecek kuv
vetli bir diplonıata ihtiyaç his.sedilmesirıden dolayı yukar*i fıkrada gördüğü

müz Rami Mehmed Efendi'nin tekrar Riyasete davetinden başka çare görüle
memesidir : !şte bundan dolayı Küçük-,Çelebi Baş-Muhasebeciliğe tayin edilmiş 

ve Riyasetteki selefi kendisine halef olmuştur. Bu Küçük-Çelebi Mehmed Efenı.. 

di, Raşid tarihine zeyil yazan meşhur Vak'anüvis ve Şeyh-ül-islihn Küçük~Çelebi

zade isınail Asım Efendi'nin babasıdır). 

74) Rami Mehm!ad Efendi/Paşa - Milllyeti: Türk ( ?) ; tayini : 
1697 = 1109 senesi Teşl'i.nievvel iptidadaları = Rebi'ül-evvel sonları : 
Kubbe-vezi:rliğineterfii: l702 = 1114 sanesi 28 Kanunuevvel = 8 Şa'

ban Perşenbe günü; riyaset müddeti: Takriben 5 sene, 2 buçuk ay; 
«İldnci defa». 

Ctıami Mehmed Efendi'nin bundan evvelki ilk Re'l.s-ül-küttablığı için yukarda 
72 m1maı-aya, bu ikinci riyasetinden sonra tam 27 gün süren Kubbe8vezlrliğ·ini 

müteakıp i'/03 == 1114 senesi 24 Kamnmsan! ,::::...: 6 Rarnazari Çarşanba gUnüı1e te
sadüf edea sactareti için «Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 125 nurnaraya ve bu ikinci 
riyaseti esnasında Osmanlı Baş-murahhası sıfatiyle akdetmiş olduğu Karlofça 
muahedeleri için de 1698 - 1110 vukuatının (c20 Teşrinievveh ve 1699 ı== 1110 vu.-
kuatmın da (r26 Kanunusaniıı tıkralarına bakınız. ikinci Mustafa'nın hal'i ve 
-üçüncü Ahmed'In cülusiyle neticelenen ((Edirne val<:.'ası»nda bir müddet ühtifa» 
suretiyle başını Inırtar-mış olan Raıni ::r-Iehrn_et Paşa s2daretinden sonra Kıb-

ns ve ]/[ısır bulunncuş ve nihayet Hicretin 1119 senesi sonlannda 

F'. : 22 
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Miladın 1708 senesi iptidalarında ma'zul ve mahbus bulunduğu rtados kalesinde 
vefat etmiştir. Siyasetteki mehareti kadar «Şi'r-ü-inşa»daki iktidilriyle de ma .. 
ruf olan bu kıymetli adamın Rodos'da hapsedilmesi, lVIısır valiliğinde halinn 
nma sebeb olmasıyla izah edilir. - 1065:= 1654-1655 tarihinde dünyaya gelmiş 

olduğu hakkında rivayet doğru olduğu takdirde, Miladi takvim hesabiyle 53 - 54 
yaşlarında ölmüş olması lazımgelir : Bununla beraber, Hicri takvim hesabiye 52 
yaşmda ölmüş olduğu hakkında da bir rivayet vardır). 

75) Şeyh-zade Abdi Efendi -IMiUiyeti: Arap: tayini: 1702 = 1114 
slenesi 28 Kanunuevvel = 8 Şa'ban Perşen be günü; azli: 1703 = 1114 
senesi 21 Şubat = 4 Şevval Çarşanba günü; riyaset müddeti: 1 ay, 
24 gün. 
(Bir Arap tarikat şeyhinin sülalesinden olduğu için ııŞeyh-zade)) lakabiyle anılan 

Abdi Efendi Dördüncü Mehmet devri Matbalı-eminierinden Köse-Hüseyn Efen
di'nin oğludur. Istanbul'da doğmuş ve muhtelif kalem hizmetlerinde ilerliyerel{ Sa
daret-Mektupçuluğuna kadar yükseldikten sonra Reis-ül-küttab olmuştur. Az za

manda aziinin sebebi, Vezir-i-a'zam olan selefi Rami Mehmet Paşa'nın teveccühü
nü kazanamamasıdır; bir müddet ma'zul kaldıktan sonra üçüncü Ahmed devrinde 
muhtelif Maliye vazifelerinde ve Yeniçeri-katipliğinde bulunmuştur. - Eski Ha
riciyye salnamelerinde, 73 nurnarada gördüğümüz Küçük-Çelebi Mehmed Efendi 
ile bu Şeyh-zade Abdi Efendi arasında . Yusuf Efendi, İbrahim Efendi, Mehmed 
Efendi, Fethi Efendi, Salih Efendi ve Mehmed Efendi isimlerinde altı Reis-ül-küt
tab daha geçmiş gibi gösterilirse de doğru değildir). 

tKiNCi MUSTAFA ve "ÜÇüNCü AHMED DEV:tRLER:t: 

76) Abdüll{erim Bey - Milliyeti: Türk; tayini: 1703 1114 sene ... 
si 2ı Şubat = 4 Şevval Çarşa.nba günü; azli: ı704= 1ı15 senesi Mart 
ortalan = Ziilka'~e iptidiları; riyaset müddeti: Takriben ı sene, ı ay; 
<cBirinci defa». 
(DivAn-ı-Hümtl.yun Kesadadığından Reis.,ül-küttAb olan Abdülkerim Bey-paşa Bolu

ludur : Bu ilk riyAseti tkinci Mustafa'run hal'i ve "Üçüncü Ahmed'in cülusiyle neti
celenen «Edirne vak'ası»na tesadüf etmiş olmakla beraber, yeni p!dişah tahta 
çıktığı zaman kendisini mevkıinde ibka etmişse de, bir müddet sonra aziedilip 
Beylikçi olmuş ve bir rivayete göre de Beylikçiliğe naklini kendisi istemiştir. 

Bundan sonraki riyasetlerl için aşağıda 78 ve 80 n umaralara bakıruz). 

ttÇt.iNFCü AHMED DEVRt: 

'77) Aoom 1 Kara-Bekir 1 Ebubekir Efendi / Paşa - MiHiyeti : 
Türk (!); tayini: 1704 = 1115 senesi Mart trtaları = Zülk:a'de iptidar 
ları; Nişancılığa nakli: ı706 = 1118 senesi 18 Temmuz = 6 Rebi'ül
ahir Pazar günü; riyaset müddeti: Takriben 2 sene, 3 ay, 20 gün; 
«İkinci defa». 

(Nişancılıktan Reis-ül,..kütt!b olan Ebubekir Efendi'nin bundan evvelki riyaseti 
için 71 nurnaraya ve bundan sonraki riyasetleri için de aşağıda 79 ve 81 numara
lara bakınız) . 
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'78) Abdilikerim Bey 1 Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1706 = 
1118 senesi 18 T·emmuz = 6 Rebi'ül-ahir Pazar günü; azli: 1711 = 
1122 senesi 2 Şubat = 13 Zülhicce Pazartesi günü; riyaset müddeti: 
4 sene, 6 ay, 15 gün; «İkinci defa». 

(Beylikçilikten ikinci defa Re1s-ül-küttab olan Abdülkerün ~ey'in bundan evvelki 
riyaseti için yukarda 76 ve bundan sonraki için de aşağıda 80 nunıaraya bakınız. 
Vak'anüvis Raş!d'in ifadesine göre bu seferki azlin&e ({Kendi rızasiyle Beylikçilik 
rütbesine tenzil » olunmuştur). 

79) Acem 1 Kara-Bekir 1 Ebubekir Efendi 1 Paşa- Milliyeti: Türk 
(?); tfi.yini: 1711 ::= 1122 senesi 2 Şubat == 13 ZüUrlcce Pazartesi gUnü; 
azli: 1712 = 1124 senesi Eylül -- Şa'ban ibtidfiları; riyaset müdileti : 
Takriben 1 sene, 7 ay; «Üçüncü defa». 

(Nişancılıktan üçüncü defa Re1s-ül-küttab olan Abdülkerim Efendi'nin bundan ev

velki riyasetıeri için yukarda 71 ve 77 numaralara ve bundan sonraki dördüncü 
ve sonuncu ri yaseti için de aşağıda 81 n umaraya bakınız). 

80) Abdilikerim Bey ·;_ Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1712 -
1124 senesi Eylül == Şa'ban iptidiları; azli: 1713 = 1125 senesi Ağus
tos sonları = Şa'ban iptidaları; riyaset ınllddeti: Takriben 1 sene; 
«Ü9üncü defa». 

(Beylikçilikten üçüncü defa Reis-ül-küttab olan Abdülkerim Bey'in bundan ev_ 
velki riyasetleri için yukarda 76 ve 78 n umaralara bakınız: üç riyaset müddetinin 
mecmüu takriben 6 sene, 7 ay tutmaktadır)._ 

81) Aceni 1 Kara-Bekir-/ Ebubekir Efendi 1 Paşa- Milliyeti Türk 
( !) ; tayini: 1713 = 1125 senesi Ağustos sonları = Şa'ban iptidaları; 
am: 1713 = 1125 senesi Teşrinievvel ortaları . · Ramazan sonları ri ... 
yiset müddeti: Takriben 2 ay; «Dördüncü ·defa». 

(Baş-ruznamçecilikten dördüncü defa Rets-ül-küttab olan Ebubekir Efendi'nin 
bundan evvelki riyasetleri için yukarda 71, 77 ve 79 numaralara bakınız: Dört ri
yaset müddetinin mecmuu takriben 8 sene, 10 ay, 18 gün tutmaktadır). 

82) Sü.Ieyınan Efendi - Milliyeti: (?); tayini: 1713 = 1125 se
nesi Teşrinievvel ortaları = Ra:mazan sonları: azil: 1714 = 1126 senesi 
9 Kanunuevv:el = 2 Zülhlcce Pazar günü; riyaset müd~eti: Takriben 
1 sene~ 1 buçuk 111.y; «Birinci defa». 

(Refs-mektupçuluğundan Reis-ül-kütblb olan Süleyman Efendi, Mukabeleci Ali 
Efendi isminde birinin « Yetiştirme»si olduğu , için milliyeti belli değildir. defa 
riyaseti vardır : Bundan sonrakiler için aşağıda 84 ve 88 numaralara bakınız) o 
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83) Hacı-Mustafa Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1714 == 1126 
senesi 9 Kanunuevvel = 2 Zülhlcce Pazar günü; azli: 1716 = 1128 se· 
nesi 29 Ağustos == ll Ramazan Cumartesi günü; riyaset müddeti: 1 se
ne, 8 ay, 21 gün. 

(Sadaret-melüupçuluğundan Re1s-ül-küttab olan Hacı-Mustafa Efendi Suvari-mu
kabelecisi Hüseyn Efendi'nin oğ·ludur; çok muktedir bir devlet-adamı olduğunda 

ittifak edilir. :tj,iyasetinden sonra Şıkk-ı-evvel defterdarlığında da bulunmuştur : 
«Baş-defterdarlar 11 cedvelinde 160 numaraya bakınız). 

84) Süleyn1an Efendi - ~lliyeti: (?); tayini: 1716 == 1128 se· 
nesi Z9 Ağustos = 11 Ramazan Cumartesi günü; azli: 1716 ::::::: 1128 
senesi 5 Kanunuevvel == 20 Zülhicce CumaJ•tesi günü; riya.set müddeti: 
3 ay, 7 gün «İkinci d.efa». 

(Mora ~tahrir me'murluğundan ikinci defa Rels-ül-küWlb olan Süleyman Efendi'nin 
bundan evvelki riyaseti için yukarda 82 ve bundan sonraki için de aşağıda 88 nu
maraya bakınız) . 

85) Ramazan-zade Abdülkadir Ef·end.i 1 Kadri Efendi IMiHid 
yeti: (?); tayini: 1716 == 1128 senesi 5 Kanunuevvel = 20 Zülhicce 
Cumartesi günü; azli: 1717 1129 senesi 26 Ağustos = 18 Raınazan 
Peı-şenbe günü; riyaset müddeti: B ay, 22 gün. 

(Cizye muhasebeciliğinden Reis-ül-küttab olan Abdülkadir Efendi «Baş-defterdar

lar» ecdvelinde 128 numarayla gördüğümüz Ramazan Efendi'nin oğludur : Bu aile
nin sebeb-i ikbali için o numaranın izahatma bakınız). 

86) Ari:fi Ahmed Efendi 1 Paşa - 1\lilliyeti: Türk. (?) ; tayini : 
1717 = 1129 senesi 26 Ağustos == 18 Ramazan Perşenbe günü; azli: 
1718 == 1130 senesi 2 Ağustos 5 Ranıazan Salı günü; riyaset müd~ 
deti ·: ll ay, 7 gün. 

(RHrab-ı-Hümayun reis-ül-küttablığından, yani riyaset vekilliğinden asaleten Re
is-iil-küttab olan Arif! Ahmed Efendi daha sonraları Şark ser-askerliğinde ve 
muhtelif valiliklerde bulunmuş ve nihayet gazaba uğrıyarak i' dam edilmiştir). 

üÇüNCü AHMED ve B:i:RtNC! :rv1AHMUD DEVİRLERt: 

87) Üç-anbarh Mehmed 
1130 senesi 2 Ağustos 

senesi 18 Tesrhıievvel = 5 .. 
deti: 12 2 ay, 17 gün. 

Efendi - Milliyeti: T.ürk; tayini: 1718 
5 Ranıazan Salı günü; azli: 1730 == ·1143 
R8hi'ül-aJıir Çarşan ha günü; riyaset müd-

(Nişancı Reis-üLkü:tab olan Mehmed Efendi'nin muktedir bir 
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diplomat olduğundan bahsedilir. Daha sonraları Şıkk-ı-evvel defterdarlığı da var
dır: «Baş-defterdarlar» cedvelinde 163 nurnaraya bakınız). 

BiRiNCi MAHMUD DEVRi: 

88) Süleyınan Efendi - Milliyeti: ( ?) ; tayini: 1730 == 1143 se
nesi 18 Teşrini.evvel 5 Rehi'ül-alıir Çarşanba giinü; azli: 1730 . 1143 
~enesi 26 Kanunuevvel = 15 Cumada.-1-ahire Sa.Iı günü; riyaset müdN 
deti: 2 ay, 9 g.ün; «Üçüncü defa». · 

(Yeniçeri-katipliğinden üçüncü defa Reis-ül-kütblb olan Süleyman Efendi'nin bun
dan evvelki riyasetıeri için yukarda 82 ve 84 n umaralara bakınız: üç riyaset 
müddetinin mecmfm takriben 1 sene, 7 ay tutmaktadır. 

89) Kastamonulu-İsmail Efendi - MiUiyeti: Türk; tayini: 1730!::: 
1143 senesi 26 Kanunuevvel = 15 Cumada-l-abire Salı günü; Niş:ancı
lığa nakli: 1736 ::::::: 1149 senesi 15 Teşrinisani == ll Receb Perşenbe gü
nü; riyaset nıüddeti: 5 sene, 10 ay, 20 gün. 

( Sadaret-mektupçuluğ·undan Reis-ül-küttab olan isınail Efendi Kastamonu köy
lülerinden Ali Ağa'nın oğludur, Muktedir, iyi ve doğru adam olduğundan bah
sedilir. - ((Sefinet-ür-rüesa>; ile ((Sicili-i Osınanin de Nişa:ncılığa nakli 1149 senesi 
Şa'ban ayının onuncu gününe müsadif gösterilirse de doğru değildir: Vak'anüvis 
Suohi, Receb ayı vukuatı içinde gösterdiği bu tebeddülü «Miih-ı merkuınun on 
birinci. günü»ne müsadif göstermektedir). 

90) TavukÇin-başı-damadı 1 Emar-zade Hacı-Mus.tafa Efen\(li 
Milliyeti: Türk; tayini: 1736 = 1149 senesi 15 Teşrinisani == ll Receb 
Perş.enbe günü; azli: 1741 = 1153 seıfesi 6 Şubat = 20 Zülka'de Pa
zartesi günü; riyaset nıüddeti: 4 sene, 2 ay, 21 gün; <<Birinci defa». 

(Beylikçilikten Re1s-ül-küttab olan Hacı-Mustafa Efendi, Kastamonu eşrafından 

Emar-zade Mehmed Ağa'nın oğludur. Fevkalade iktidarından ve seHiı;ede 

şair» olduğundan bahsedilir. Bir çok hayratı vardır. Subhi tarihinde azli ZüL 
k ade'nin «Ün dokuzuncu Pazartesi ıı gününe müsadif gösterilirse de, hakiki tak
vimde Pazartesi günü o ayın 19 una değil, 20 sine tesadüf etmektedir. ~ Hacı
Mustafa Efendi'nin ikinci riyaseti için aşağıda 92 numaraya, oğlu Abdürı·ezzak 

Bahir paşa'nın riyaseti için 110 ve kızından torunu Ataullah Bey'in riyaseti için 
de 121 nurnaraya bakınız). 

91) Koca-Ritgıb Mehıned Efendi j Paşa - 1\tilliyeti: Türk; tayini: 
1741 == 1153 senesi 6 Şubat = 20 Zillka'de Pazartesi günü; Vezar.et 
payesiyle 1\lısır valiliğine tayini üzerine Riyasetten ayrılması 1744 = 
1157 senesi 24 Nisan == ll Rebi'Ul-evvel Cuma günü; riyaset müddeti: 
3 sene, 2 ay, 16 gün. 

( Sadaret~mektupçuluğundan Rel.s-ül-küttab olan Koca-Ragıb Paşa divan ed e" 
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biyatımızm en mühim Şahsiyetlerinden ve en mümtaz devlet-adamlarındandır. 
Tayin tarihi için yulmrıki fıkraya ve sarlareti için de «Vezir-i-a'zamlar» cedveli!n'
de 161 nurnaraya bakınız). 

92) Tavukçu-başı:-dam.adı / Emitr-zade Hacı-Mustafa Efendi -
Milliyeti: Türk; tayini: 1744= 1157 senesi 24 Nisan == ll Rebi'ül-ev
vel Cuma günü; azli: 1747 == 1160 senesi 13 Teşrirusani = 10 Zülka'de 
Pazartesi gü:qü; riyaset müddeti: 3 sene, 6 ay, 19 gün; «İkinci defa». 

(Defter-eminliğinden Rel.s-ül-küttab olan Hacı-Mustafa Efendi'nin bundan evvel
ki riyaseti için yukarda 90 numaraya ve oğlu Abdurrezzak Bahir Paşa'nın riya
seti için de aşağıda 110 nun-ıaraya bakınız : tki riyaset müddetinin mecmuu 7 s·ane, 
9 ay, 10 gün tutmaktadır). 

93) Naili Abdullah Efendi 1 Paşa - Milliyeti: Türk; tayini: 1747 
1160 senesi 13 Teş:rinisani 10 Zülka'de Pazartesi günü; Baş-def-

terdarlığa nakli: 1753 == 1167 senesi 29 Teşdnievvel = 1 Muharrem 
Pazartesi günü; riyaset rnüddeti: 5 sene, ll ay, 16 gün. 

(tkisi de uhdesinde lmlunan teşıifatç!lıkla Beylikçilikten Reis-ül-küttab olan Na
m AbdulH1h Efendi.'nin defteıdarlığı için <<Baş-defterdarlar» ecdvelinde 182 ve sa,
dareti için de uVezir-i-a'zamlar» cedvelinde 157 numaralara bakınız). 

BiRiNCi MAHMUD ve üÇüNCü OSMAN DEViRLERi: 

94) Ilacı-Abdi Efendi 1 'Mühüı•dar-Abdi Efendi - Milliyeti : Türk 
( ?) ; tayini: 1753 = 1167 senesi 29 Teşrinierlel = 1 Muharrem Pa
zartesi günü; azli: 1755 == 1168 senesi 25 Ağustos == 17 Zülka'de Pa
zartesi günü; dya.set müddeti: 1 sene, 9 ay, 27 gün; «Birinci defa». 

(Büyük-tezkirecilikten Re1s-ül-küttab olan Hacı-Abdi Efendi'nin Defterdarlığı 

için «Baş-defterdarlar ıı cedvelinde 192· numara.ya, bundan sonraki riyasetleri. için 
aşağıda 99 ve 105 numaralara ve yeğeni Hacı-Mustafa Efendi'nin riyaseti için de 
118 n umaraya bakınız). 

üÇüNCü OSMAN DEVRİ : 
-------··-··--

95) Sopa-sa:lan/Belgradi-Kamil Ahmed Efendi 1 Paşa - Milliye
ti: (?) ; tayini: 17 55 = 1168 senesi 25 Ağustos = 17 Zülkla'de Pazar
tesi günü; Sadaret-kethudfiılığına nakli: 1755 = 1169 senesi 25 Teşrini
evvel == 19 Muharrem (]umartesi günü; riyaset müddeti: 2 ay, 1 gün. 

(Cizye-muhasebeciliğinden Reis-ül-l{üttab olan sabık Baş-defterdar Kamil Ah
nıed Efendi'nin «Sapa-salan» l::1kabı Seflnet-ür-rüesa'da «Sahib-cerbeze ve ma'-
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reke-ara» olmasiyla izah edilir. Sadaret-kethudalığından sonra Vezaret payesiyle 
muhtelif valiliklerde bulunmuştur. - Defterdarlığı için «Baş-defterdarlar» cedve-
1inde 180 nurnaraya bakınız). 

96) Tevkii-Hamze Hamid Efendi/Paşa - Milliyeti: Türk; tayi
ni : 1755 = 1169 senesi 25 TeŞrinievv.el = 19 Muharrem Cumartesi 
gtinii; Sadaret-k8thudabğına nakli: 1755 = 1169 senesi 19 Kanunuev· 
vel - 15 Rebi'üJ.-evvel Cuma günü; riyaset mqddeti: 1 ay, 25 gün. 

(Sadflret-mektupçuhığundan Reis-ül-küttab olan Hamze Hamid Paşa'nın ıı'I'ev

kil = Nişancı» ünvanı daha sonraları Tevkillik makamında bulunmuş olmasından
dır : Sadareti iç:in ıı Vezir-i-a'zamlar>> cedvelinde 162 n umaraya bakınız). 

97) Avni Mebmed Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1755 = 1169 
sen·esi 19 Kanunuevvel == 15 Rebi'ül-evvel Cuma günü; azli: 1757 == 
1170 senesi ll Nisan=21 Receb Pazartesi günü; riyaset müddeti: 3 
ay, 23 gün. 

(Küçük-tezkirecilikten Reis-ül-küttab olan A vni Efendi'nin riyasetinden sonraki 
defterdarlığı için «Baş-defterdarlar» cedvelinde 195 numaraya bakınız. «Sef1-
net-ür-rüesaıı Zeylinde riyaset müddeti «Bir seneden ziyade» gösterilirse de doğru 
değildir). 

98) Ebubekir &sim Efendi 1 Paşa - Milliyeti: Türk (?); tayini: 
1757 == 1170 senesi ll Nisan = 21 Receb Pazartesi günü; Sadaret ket
(?); tayini: 1757 == 1170 senesi Haziran 1 Temmuz - Şevval ayı; 
riyi}set müddeti: Takriben 3 ay. 

(Darbhane nazırlığından Reis-ül-küW:lb olan Ebubekir Efendi daha sonralan Ve
zarct payesiyle Haleb ve Mısır valiliklerinde bulunmuştur. - Kethudalığa nakli
nin gün tarihi belli değ·ildir. Oğlu Ataullah Bey'in riyaseti için aşağ·ıda 121 nu
maraya bakınız). 

üÇüNCü OSMAN ve üÇüNCü MUSTAFA DEVtRLERi : 

99) Hacı-Abdi Efendi 1 Mühürdar-Abdi Efendi - Milliyeti: Tiirk 
(?); tayini: 1757 = 1170 senesi Haziran 1 Temmuz = Şevvii ayı; 

azli: 1758 -:- 1171 senesi 20 Kanunusani = 10 Cumada-l-ula Cuma g.ü• 
nü; riyaset müddeti: Takriben 6 buçuk ay; «İkinci defa». 

{Hacı--Ll.bdi Efendi'nin bundan evvelki riyaseti için yukarda 94, bundan sonraki 
için aşağıda 105 numaralara, defterdarlığ·ı için ccBaş-defterdarlar» cedvıelinde 192 

nurnaraya ve yeğeni Hacı-Mustafa Efendi'nin riyaseti için de aşağıda 118 nu
maraya bakınız). 
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uÇuNCü MUSTAFA DEVRi: 

100) Şatır-zad,e Kaşif Mehmet Emin Efendi - Milliyeti: (?); 
tayini: 1758 == 1171 senesi 20 Kanunusanİ = 10 Cuınada--1-ulft Cuma 
günü; azli: 1759 = 1172 senesi 31 'Mayıs = 4 Şevval Perşenbe günü; 
riya.set müddeti: 1 sene, 4 ay, 12 gün; «Birinci defa». 

(Sadaret-mektupçuluğ·undan Reis-ül-küttab olan Mehmet Emin Efendi'nin halk 
arasında <ı::Emin_kethüda>> diye anıldığından bahsedilir. Defterdarlığı için <<Baş

defterdarlar» cedvelinde 194 ve bundan sonraki riyaseti için de aşağıda 103 nunı.a
raya bakınız) . 

101) Dilaver-Ağa-zade· Ömer Efendi - lMilliyeti (?); tayini: 1759 
1172 senesi 31 Mayıs == 4 Şevval P·erşenbe günü; ölümü: 1759 = 

1172 senesi 18 Temmuz = 23 Zülka'de Çarşanba günü; riyaset müdde
ti: 1 ay, 18 gün. 

(Yeniçeri-katipliğinden mazul bulunduğu sırada Reis-ül-kUttab olan ömer Efendi, 
· Enderunlu-Dilaver Ağa isminde birinin oğludur: Tayininde yetmişi geçmiş ol
. d uğundan bahsedilir). 

102) Amedci-Abdullah/Abdi 
1759 == 1172 senesi 18 Temmuz 
1760 = 1173 senesi 16 Haziran 
müdd,eti: 10 ay, 29 gün.· 

Efendi :Miilliyeti: ( ?) ; tayini : = 23 Zülka.'de Çarşanba günü; azli: 
= 2 Zü:lka'de PaZartesi günü; riyaset 

(Divan-ı-Hümayun amediciliğinden Reis-ül-küttab olan Abdullah Efendi, Vak'-a;
nüv~s Vasıf'ın izahına göre «Başlı başına bir takrir yazmaktan aciza olduğ·u için 
riyaseti. pek sö n ük geçmiştir). 

103) Şatır.-zade Kaşif Mehmet Emin Efendi ~ Milliyeti: (?); 
tayini: 1760 = 1173 s.eııesi 16 Haziran = 2 · Zülk.a'de Pazartesi gunu; 
Sadaret-kethudalığına nakli: 1761 = 1175 senesi Ağustos = Muhar
rem s~nlan; riyaset ınüddeti: Takriben 1 sene, 2 buçuk ay; «İkinci 
defa». 

( Şatır-zade'nin defterdarlığı için «Baş-defterdarla:r» ecdvelinde 194 w2 bundan ev
velki riyaseti için de yukarda 100 üncü nurnaraya bakınız : İkf riyaset müddetinin 
mecmuu takriben 2 sene, 7 ay tutmaktadır). 

104) Recai Mehmet Emin Efendi 1 Hacı-Mehmet Emin Recai 
Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1761 == 1175 senesi Ağustos=Mu
harrem sonları; Sadaret-kethudiUığına terfii: 1763 = 1177 senesi 8 
Kanunuev"Vel = 2 Cnmada-1-iUıire Perşenbe günü; :riyaset müddeti : 
Takriben 1 sene, 11 buçuk ay, «Birinci defa». 
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(Büyük-tezkirecilikten Reis-ül-küttab olan Hacı-Recai Efendi'nin defterdarlığı 

için «BaŞ.-defterdarlar» cedvelinde 204 ve bundan sonraki riyaseti için de aşağı

da 109 nurnaraya bakınız. Sicill-i Osmani'de bu seferki azli yukarıki tarihten 
bir sene evvel gösterilirse de doğru olmadığı Vak'anüvis Vasıf'ın kaydiyle sabittir). 

105) Hacı-Abdi Efendi 1 Mühürdar-Abdi Efendi. Milliyeti: 
Türk (?); tayini: 1763 == 1177 senesi 8 Kanunuevve\ = 2 Cumada-l
abire Perşenbe günü; ölümü: 1764 = 1178 sen,esi 21 Ağustos = 22 Sa
fe:r Salı günü; riyaset m;üddeti: 8 ay, 14 gün; «Üçüncü defa». 

(Bas-defterdarlıktan mazul bulunduğu sırada Reis-ül-küttab olan Hacı-Abdi Efen--
' 

di'nin {(Enderun-i-Hümayun'da kahve fincanı yedinde iken» füc'eten vefat etti-
ğinden bahsedilir. Defterdarlığı için ıcBaş-defterdarlar}ı cedvelinde 192 numaraya 
ve bundan evvelki ri yasetleri için de yukarda 94 ve 99 n umaralara bakınız: üç· 
riyaset müddetinin ınecmuu takriben 3 sene, 1 ay tutmaktadır). 

106) Yağlıkçı-zade llacı-\:Mehm;et Emin Efendi 1 Paşa - Milüyeti: 
Türk; tayini: 1764 - 1178 senesi 21 Ağustos = 22 Safer Salı günü; 
V ezaret payesiyle Nişancılığa nakli: 1765 = 1178 senesi 27 Mayıs = 
6 Zülhicce Pazartesi günü; riyaset miidıdeti: 9 ay, 7 gün. 

(Sadaret-mektupçuluğundan Reis-ül-küttab olan .Mehmet .Emin Efendi riyasetin
den biraz sonra üçüncü Mustafa'nın kızlarından biriyle evı.enerek Damad olmuş 

ve ondan sonra da Sadarete yükselmiştir : «Tevkii ·== Nişancı Mehmet Emin pa
şa» lakabiyle de anılır. Sadareti için << Vezir-i-a'zaınlar» cedvelinde 166 nurnaraya 
bakınız. - Vasıf tarihinde Nişancılığa nakli «Evail-i Zülhicceııde gösterilir; diğer 

menbalarda da gün tarihi yoktur. Yukarda esas ittihaz ettiğimiz tarih hususi 
kütüphanemizdeki yazma mecmualardan birindeki kayde göredir). 

107) Harnmami-zade Öıner Efendi - Milliyeti: (?); tayini: 1765 
1178 senasi 27 Mayıs = 6 Zülhicce Pazartesi günü; Sadaret-ketbu

diUığına nakli: 1767 = 1181 senesi Teşrini.evvel 1 Teşrinisani = Cumir 
da-1-ahire ayı; riyaset mü.ddeti: Takriben 2 .sene, 5 bu~uk ay. 

(Yeniçeri-katipliğinden Reis-ül-küttab olan ömer Efendi Cerraphaşa'da Ha
mamcı-tsmail Ağa isminde birinin oğlu olduğu için «Hamami:-zade» lakabiyle anl'
lır. «Sefinet,ür-rüesa» zeylinde ((HÜner-üwmea'rifetde racil, lakin mütebasır-u-akıl 
bir zat olduğundan bahsedilmektedir). 

108) Yenişehirli-Osman Efendi 1 Paşa - Milliyeti: (?); tayini:· 
1767 = 1181 senesi Teşrinievvel 1 Teşrinisaıni = Cumada-1-iUıire ayı; 

azli: 1769 = 1182 se.nesi 8 Şubat = 1 Şevval Ça:rşanba günü; riya,sıet 

ınüddet.i: Takriben 1 sene, S ay. 

(Çavuş-başılıktan Rel:s-ül-küttab olan Osrnan Efendi Tırhala Yenişehirindendir; 

daha sonraları V ezaret payesiyle bazı valiliklerde de bulunmuştur. Osman 
Paşa'nın azil tarihi umumiyetle 1182 senesinin {{Cuınada-1-Ula» yahut «Cumada-1-
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ahire» ayına müsadif gösterilirse de, Vak'anüvis Vasıf aşağıki fıkrada görece
ğimiz halefinin tayinini «Gurre-i Şevva.lden mutasarrıf olmak üzere» kaydiyle tas
rili etmiş olduğu için burada o tarih esas ittihaz edilmiştir). 

109) Recai Mehmet Emin Efendi 1 Hacı-Mehmet Emin Recai 
Efendi - Milliyeti : Türk; tayini: 1769 = 1182 s·enesi 8 Şubat = 1 
Şevval Çarşanba günü; azli: 1772 = 1185 senesi 21 Kanunusam = 15 
Şevval Salı günü; riyaset müddeti: 2 sene, 11 ay, ll .gün; «İkinci 
defa». 

{ Tersane-eminliğ·inden ikinci defa Re1s-ül-küttab olan Hacı-Recaı Efendi'nin Def
terdarlığı için <<Baş-defterdarlar» ecdvelinde 204 ve bundan evvelki riyaseti için 
de yukarda 104 nurnaraya bakınız: !ki riyaset müddetinin mecmu.u takriben 4 se
ne, 11 ay tutmaktadır. - Tayin tarihi için yukarıki fıkra ya bakınız). 

üÇüNCü MUSTAFA VE BİRİNCİ ABDüLHAMİD DEViRLERi: 

110) Abdürrezzak Bahlr Efendi 1 Paşa - Milliyeti: Türk; tayi
ni : 1772 = 1185 senesi 21 Kanunusam 1 15 Şevval Sa:lı günü; azli : · 
1774 ·= 1188 senesi 25 Haziran = 15 Rebi'ül-ahir Cumartesi günü; ri
yaset müddeti: 2 sene, 5 ay, 5 gün; «Birinci defa». 

\ 

(Sadaret-mektupçuluğundan Re1s-üi-küttab olan Abdurrezzak Bahir Efendi yu-
karda 90 ve 92 numaralarda gördüğümüz Tavukçu-başı damadı Emar-zade Hacı
Mustafa Efendi'nin oğludur. Çok muktedir bir devlet-adamı olduğundan bahse
dilir. Bundan sonraki riyaseti içfu aşağıda 114 nuınaraya bakınuız). 

BtRtNC! ABDüLHAMiD DEVRi: 

lll) Mühü.rdar-l:b:rahlm Münih Efendi - Milliyeti: (?); tayini : 
1774 1188 senesi 25 Haziran= 15 Rebi'ül-ahlr Cumartesi günü; az
li: 1774 = 1188 senesi Ağustos ortaları == Cumada-l-abire iptidalan; 
riyaset miiddeti: Takriben 2 ay. 

(Baş-ruznamcilikten maatteessüf Reis-ül-küttab olan bu İbrahim Münib Efendi 
,cBaş-defterdarlar» cedvelinin 170, 172 ve 176 numaralarında gördüğümüz Ha
cı-Yusuf Efendi'nin köleliğinden yetişen Erzurum gümrükçüsü Hacı-Yusuf is
minde birinin oğlu ve Osmanlı diplomasi tarihinin belki en gaafil ve hatta en ah
mak tipidir : Ruslarla akdedilen Küçuk-Kaynarca muahedesinin müzakeresine 
ikinci murahhaslıkla maatteessüf iştirak ettiği ve nihayet sulh esasları tamamiyle 
tespit edildiği: sırada bir ııDirsek safası» yahut uŞekerleme» kestiren bu vicdansız 
ve vatansız köle dölü bir aralık birdenbire gözlerini açıverince etrafına bakıp 

güya uyuduğunu belli etmemek için <<Yavegüluk» ederek: 
- Gel gelelim tazminat meselesine: 
diye Rus murahhasının hiç mevzubahis etmemiş olduklan harb tazminatı 

mevzU.unu ortaya atıvermiş, Ruslar pek tabii olarak bu ahmakça tekliften derhal . 
istifade edip hemen tazminat mıkdarını müzakereye girişmiş ve netice itibariy
le bir vatansızın bilrkaç dakikalık «Dirsek safasııı bu millete milyonlarca altın 

paraya mal olmuştur : 177 4 = 1188 vukuatınm «21 Temmuz» fıkrasına bakınız). 
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112) Raif İsmail Bey /Paşa - Milliyeti : Türk; tayini: 1774 
1188 senesi Ağustos ortaları = cuı:n.ada-1-ahire iptidfi.Jarı; azli: 1776 
1190 senesi Temmuz/ Ağustos = Cumada-l-abire ayı; riyaset müddeti: 
Takriben 2 sene. 

(Rikab-ı-Hüınayun riyasetinden asılleten Reis-ül-küttab olan Raif İsmail Bey, 
Belgrad muhafızlarından Malatyalı vezir İbrahim Paşa'nın oğJudur. Riyasetin
den sonra Vezaret payesiyle Mısır, Girit ve Mora valilikleriyle Belgrad muhafız ... 
lığında bulunmuştur. - Tayiniyle azli'nin gün tarihleri ' belli değildir). 

113) Atıf-zade Önıer Vahid Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 
1776 = 1190 senesi Temmuz 1 Ağustos = CUlll3,da-l-ahlre ayı; azli : 
1779 1193 senesi 28 Nisan= ll Rebi'ül-ahlr Çarşanba g:ünü.; riyaset 
ıniiddeti: Takriben 2 sene, 8 buçuk ay. 

(Nişancılıktan Reis-ül-küttab olan Vahid Efendi «Baş-defterdarlar)> cedvelinin 169, 
171 ve ı 73 numaralarında gördüğümüz meşhur kütüphane müessisi Atıf Mustafa 
Efendi'nin oğ·Iudur; kendi'sinin de iki defa defterdarlığı vardır: Ayni cedvelde 197 
ve 202 numaralara bakınız). 

114) Ab.d.iirrezzak Bahir. Efendi/Paşa - 1\tilliyieti: Türk; tayini: 
1779 = 1193 senesi 28 Nisan = ll Rebi'ill-ahir Çarşanha günü; Ve
zaret payesiyle Aydın valiliğine tayini üzerine rlyasetteıı ayrılması: 

1779 == 1193 senesi 9 Ka..nunuevv,el 30 Zülka'de p,erşenbe günü; riyi.
set müddeti: 7 ay, ll gün; «İkinci defa». 

(Detter~eminliğinden Reis-ül-küttab olan Abdürrezzak Bahir Paşa'nın bundan 
·evvelki riyaseti için yukarda 110 nurnaraya bakınız: İki riyaset müddetinin mec
müu 3 sene, 16 gün tutmaktadır). 

115) Halil Hamid Efe.ndi/Paşa - Milliyıeti: Türk; tayini: 1779 . 
1193 senesi 9 Kanunuevvel=30 Zülk:a'de Perşenbe günü; Sadaret

kethudalığına ter:fii: 1780 = 1194 senesi 2 Teşrinievvel = 3 Şevval 
Pazartesi günü; riyaset müddeti: 9 ay, 24 gün. 

<Büyük-tezkirecilikten Reis-ül-küttab olan Halil Hamld Efend{• tspartalı Ali Ağa 
Qğlu Hacı-Mustafa Ağa'nın oğludur : Bu muktedir devlet-adamının sadareti için 
tt Vezir-i-a'zamlar» cedvelinde 178 numaraya bakınız). 

116) Süleyınan Feyzi Efendi/Paşa - Miliiyeti: Gürcü; tayini: 
1780 1194. senesi 2 Teşrinievvel = 3 ŞevviU Pazartesi giinü; azli: 
1781 = 1195 senesi 18 Teşrirusani = 1 Zülhicce Pazar günü, riyaset 
miiddeti: 1 sene, 1 ay, 17 gün; «Birinci defa». 

(Defter_eminliğinden Reis-ül-küttab olan Süleyman 
yetişmedir. Şıkk-ı-evvel defterdarlığı da vardır : 

Feyzi Efendi 
,,Baş-defterdarlarıı 

köleliktea 
eedveliınde 
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221 nurnaraya ve bundan sonraki riyaseti için de aşağıda 122 nurnaraya bakmız. 
Daha sonraları Vezaret payesiyle muhtelif valiliklerde bulunmuştur). 

117) Seyyid-Mehmet Hayri Efendi Milliyeti: Türk; tayiııi: 

ı 781 = 1195 senesi ı8 'Eeşrinisani = ı Zülhicce Pazar günü; sada
rıet-kethudalığma nakli 1783 ~ 1197 senesi 17 Teş~nievvel = 20 Zül
ka'de Cuma günü; riyaset müddeti: 1 sene, 10 ay, 29 gün; «Birinci 
defa». 

(Beylikçilikten Reis-ül-küttab olan .Ivi:ehmet Hayri Efendi Viranşehir kazasının 

ömerli köyünden Kastamonu mütesell:i)mi Seyyid-Yahya Ağa'nın oğludur ve ik
tidarı doğruluğu ve iyiliği ile meşhurdur. üç defa riyaseti vardır: Bundan sonra
kiler için aşağıda 120 ve 125 n umaralara bakınız). 

118) Abdi~yeğeni Tevkii Hacı-Mustafa Efendi Milliyeti: Türk 
(?'); tayi.ni: 1783 = 1197 senesi 17 Teşrinievvel == 20 Ziilka'de Cuma 
günü; öliirnü: 1784 = 1198 senesi 6 Nisan = 15 Cumada-I-ula Salı gü
n.ü; riya.set müddeti: 5 ay, 20 gün. 

{Sadaret-kethudalığından mazul bulunduğu sırada Reis-ül-küttab olan Hacı-Mus

tafa Efendi eski Mukabele-i-Suvari iikinci hallfesi Hocapaşalı Süleyman Efendi'nin 
oğludur: <<Abdi-yeğen» denilmesi, yukarda 94, 99 ve 105 numaralarda gördüğ·ümüz 
Hacı/Mühürdar Abdi Efendi bunun dayısı olmasından ve «Tevlüi» lakabı da bir 
aralık Nişancılıkta bulunınasındandır. Muktedir ve iyi bir adam olduğundan bah
sed!Hr. - Oğlu Abdullah Birri Efendi'nin riyaseti için aşağıda 126 nurnaraya ba
kınız). 

119) Seyyid~Feyzullah Efendi 1 Feyzi Efendi - Milliyeti: Türk; 
tayini: 1784 = 1198 senesi 6 Nisan = ;t5 Cumada-1-fila, Salı günü; azli: 
1786 == 1200 senesi 12 Kanunusani_ = ll Rebi'ül-evvel Perşen be güni.i; 
:riyaset müdd.eti: 1 sene, 9 ay, 6 gün; «Birinci defa». 

(Baş-defterdarlıktan Re1s-ül-küttab olan Feyzullah Efendi'nin defterdarlıkları 

için. «Baş-defterdarlar» cedveinde 209 ve 216 numaralara ve bundan sonraki 
seti için de aşağıda 124 nurnaraya bakınız). 

120) Seyyid-M·ehmet Hayri Efendi - Milliyeti: Türk; tayini : 
1786 = 1200 senesi 12 Kanunusam = ll Rebi'öl-evvel Perşenbe günü; 
Sadaıret-ketlıudalığma nakli: 1786 == 1200 senesi 18 Haziran ::::: 20 Şa~
han Pazar günü; riyaset müddeti: 5 a.y, 7 gün; «İkinci d.efa». 

(Tersane-erninliğinden ikinci defa Reis-ül-küttab olan Mehmet Hayri Efendi'nin 
bundan evvelki riyaseti için yukarda 117 ve bundan sonraki 
nurnaraya bakınız). 

de aşağıda 125 

121) Bekir-Parşa-zade Mehmet Ataullah Bey - Milliyeti: Türk 
( ?) ; tayini: 1786 = 1200 senesi 18 Haziran = 20 Şa'ban Pazar günii; 
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azli: ı 787 = 1201 senesi ı Şubat = 12 Rebi9ül-ahir Perşen be günü; 
riyaset müddeti: 7 ay, 13 gün. 

( Ça vuş-başılıktan Reis-ül-kütbib olan Mehmet Ataullah Bey yukarda 98 nurna
rada gördüğümüz Ebubekir Rasim Paşa'nın oğlu olduğu için «Bekir-Paşa-zadeıı 

denilir: 90 ve 92 num.aralarda gördüğümüz Tavukçu-başı damadı Hacı-Mustafa 

Efendi'nin kızından torunu ve 110 nurnarada bahsi geçen Abdüri'ezzak Bahir Pa-
'nın da tf_jyzesü1in cğ·ludur; bundan dolayı Riyaset makamı «Mansıb-ı mevru.-

Sil>> sayılmıştır. Tayin tarihi umurniyetle «1201 evaili»ne müsadif gösterilirse de 
olmadığ·ı Tarih-i Cevdet'dek: sarahatle sabittir). 

122) Süleyman Feyzi Efendi 1 Paşa - MiHiyeti: Gü:reü; tayini: 
1787 = 1201 senesi ı Şubat = 12 Rebi'ül-ahir Perşenbe günü; Vezaret 
payesiyle Rumeli beylerbeyliğine ve Sofya ser-askerliğine tayini üze
rine riyasetteıı ayrılması: 1787 = 1202 senesi Kanunuevvel = Re
bi'iil-evvel ayi; riyaset müddeti: Takriben 10 buçulı: ay; «İkinci 
defa». 

(Tevkiilik ~ Nişancılıktan Reis-ül-küttab olan Süleyman Feyzi Efendi'nin bundan 
evvelki riyaseti için yukarda 116 numaraya bakınız : iki riyaset müddetinin mec
mılu takriben 2 sene tutmaktadır). 

123) Mehmet Raşid Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1787 = 
1202 senesi Kanunuevvel = Rebi'ül-evvel ayı; Rikab-ı-Hümayun riya
setine nakli: ı 788 = 1203 senesi 18 Teşrinievvel = 17 Muhar:rem Cu
martesi günü; riyaset müddeti: Takriben 10 ay; «Birinci d.efa». 

(Beylikçilikten Reis-ül-küttab olan Mehmet Rfişid Efendi, Divan-ı-Hümayun ka_ 
!emi katiplerinden Kayserili Ca'fer Fevzi Efendi'nin oğludur. üç defa riyaeeti 
vardır : Bundan sonrakiler için aşağıda 127 ve 132 ııumaralara bakınız). 

124) Seyyid-Feyzullah · Efendi 1 Fevzi Efendi ·- Milliyeti: Türk; 
tayini: 1788 = 1203 senesi 18 Teşrinievvel = 17 1\luharrem Cumartesi 
günü; Nişancılığa naldi: 1788 = 1203 senesi 27 Teşrinisam = 27 Sar. 
fer Perşenhe giinü; riyaset müddeti: 1 ay, 10 gün; «İkinci defa». 

(Çavuş-başılıktan Reis-ül-küttab olan Seyyid-Feyzullah Efendi'nin bundan evvel
ki riyaseti için yukarda 119 nurnaraya bakınız: !ki riyaset müddetinin mecmuu 
1 sene, 10 ay, 16 gün tutmaktadır). 

B:l:R!NC:t ABDüLHAM1D ve 'üÇüNCü SELiJV[ DEViRLERi:: 
----·-------···----------·-···· 

125) Seyyid 1\'[ehnıet liay:ri Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 
1788 = 1203 senesi 27 Teşri.nisani = 27 Safer Perşenbe. günü; Buza 
Bozgununda nehre düşüp boğulması: 1789 = 1204 senesi 23 Eylül:::::: 3 
Muha:rr·em Ça:rşanba gü.uü; riyaset m.iiddeti: 9 ay, 26 gün; «Üçüncü 
(!:efa» .. 



350 KRONOLOJİ RE1S-üL-KüTT .P~BLAR 

(Nişancılıktan Reis-ül-kütblb olan Mehmet Hayri Efendi'nin bundan evvelki riya
setıeri için yukarda 117, 120 numaralara bakınız : üç riyaset müddetinin mecmi'iu 
3 sene, 2 ay, 2 gün tutmaktadır. - Hayri Efendi BuzajBoza ~= Buzan ça:yı üze
rindeki köprü yıkılınca atıyla beraber suya düşmüş ve adamları pek çok uğraş

tıkları halde kurtanlarpamıştır: Buza bozgunu iç:iL.'l ı 789 = 1204 vukua tmm «22 

Eylül» fıkrasına bakınız). 

üÇüNCü SELiM DEVRi: 

126) Seyyid-Abdullah Birri Efendi - Milliyeti: Türk ( ?) ; tayi
ni: 1789 1204 senesi 23 Eylül ::::: 3 Muha.rrem Çarşanba gfuıü; azli : 
1792 == 1207 senesi 6 Eylül = 19 Muharrem Perşenbe gi.inii; riyaset 
müdden: 2 sene, ll ay, 13 gün. 

(Divan-ı-Hüme_yün beylikçiliğinden Reis-ül-küttab olan Abdullah Birri Efendi 
yukarda 94, 99 ve 105 numaralarda gördüğümüz HacıjMühürdar Abdi Efendi'nin 
yeğeni olan ve 118 numarada bahsi geçen Abdi-yeğeni Tevkii Hacı-Mustafa Efen
di'nin oğludur. Rusya ile Yaş muahedesinin akdinde Baş-murahhas olarak bulun
muştur : Bu muahede için 1792 1206 vukuatının «9 Kanunusani)1 fıkrasına ba-
kın ız. Birri Efendi'nin alim ve fazıl bir zat olduğundan bahsedilir). 

127) Mehmet Rft,şid Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1792 = 
1207 senesi 6 Eylül = 19 }luharrem Perşenbe günü; azli: 1794 = 1209 
senesi 20 Ağustos = 23 Muharrem Çarşanba günü; riyaset müddeti : 
1 sene, 11 ay, 14 gün; «İkinci defa». 

(Çavuş-başılıktan ikinci defa Reis-ül-küttab olan Raşid Efendi'nin lDundan ev
velki riy§..seti için yukarda 123 ve bundan sonraki için de aşağıda 132 numaralara 
bakınız). 

128) Dmri Mehmed Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1794 -
1209 senesi 5 K8.nunusani = 13 Mlllıa.r.rem Çarşanba günü; ölümü: 
1795 = 1209 senesi 5 Kinunusam = 13 Cuınada.-1-ahire Pazartesi gü
nü; riyaset miiddeti: 4 ay, 16 gün. 

(Defter-eminliğinden mazul bulunduğu sırada Reis-ül-küttab olan Dürri Mehmed 
Efendi nakkaş-başı Kayserili Mustafa Ağa'nın oğludur. Doğruluğu ve iktidariyle 
maruf bir devlet-adamıdır. «Kapuya gitmek içün esbine süvar olmak üzere iken 
nerdübanda füc'eten vefat» ettiğinden bahsedilir). 

129) Firdevsi Mehmet Emin Efendi - Milliyeti: (?); tayini: 
1795 1209 senesi 5 Kanunusam = 13 Cumada-1-ahire Pazartesi günü; 
azli: 1795 = 1209 senesi 25 Mayıs = 6 Zülka'de Pazartesi günii; riya
set müddıeti: 4 ay, 21 gün. 

(Büyük-tezkirecilikten Rel:s~ül-küttab olan Firdevsi Efendi « Sefinet-ür~ rüesa» 



REtS-uL-KüTTABLAR O S M A N L I .T A R İ H İ 351 

zeylindeki Büyük-tezkirecnerden Vahib İbrahim Efendi müteallikaatından» 

diye tarif edilir ve Tarih-i Cevdet'de ise «Rüüs-kesedarı İbrahim Efendi'nin hiz
metinden neş'et etmiŞıı gösterilir : «Müteallikaat» kelimesi umumiyyetle ak
raba manasma kullanılırsa da, bazan «Mensftbl:n» manasma da kullanıldığı

na göre, iki menba arasında ihtUaf yok demektir; bu vaziyeten anlaşıldığına 

göre Firdevsi Efendi kölelikten yetişmedir. Az zamanda aziinin sebebi Hari
ciyye işlerindeki behresizliğidir) . 

130) Ebubekir Ratib Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1795 = 
1209 senesi 25 Mayıs = 6 Zülka'de Pazartesi günü; azli: 1796 = 1211 
senesi 17 Ağustos = 12 Saf~er Çarşanba günü; :riyaset müddeti: 1 se-

2 22 •• ne, ay, o gun. 

(Şıkk-ı-salis defterdarlığına ilaveten ifa etmekte olduğu Hubu:bitt nezaretinden 
. Reis-ül-küttab olan Ratib Efendi merhum, Tosyalı ulemadan Çtıingir-Ali Efendi'
nin oğludur : üçüncü Selim devrinin en münevver ve en mümtaz devlet-adam
larından olan Ebubekir Ratib Efendi ((Ehl-i hüner-ü-maarif ve alıval-i alem ve 
atvar-ı ümeme vakıfıı kıymetli bir diplomat olduktan başka «Fenn-i inşada b1nazir ve 
elsine-i selasede sair _i maarif-semir» seklinde tasvir edilen «Nadir-ül-vücud>> bir ', " , 
zattir: O kıymette adamların değersiz entrikacı sürülerinden mürekkeb yığınlarla 

düşmanlar peyda etmeleri pek tabitdir. Zavallı Ratib Efendi siyasi hayatm işte 

bu mülevves an'anesine kurban gidip bir sürü iftiralara uğrıyarak aziedildikten 
başka hemen Rodos'a nefyolunmuş, hatta o kadarla da iktifa edilmiyerek aradan 
üç sene geçtikten sonra 1799==1214 tarihinde i'dam ettirilip kesik başı tstanbul'a 
getirilmiş ve her nasılsa teşhir cezasından vareste tutularak Kanlıca tekkesine 
defnedilmiştir. - Cevdet Paşa azil tarihini «14 Safer Çarşanba» gösterirse det 
hakiki takvim de Çarşanba günü o ayın 14 üne değil, 12 sine tesadüf etmektedir). 

131) Bezirgan-başı-zade Mustafa Risih Efendi/Paşa - Milliyeti: 
(?); tayini: 1796 = 1211 senesi 17 Ağustos = 12 Safer Çarşaııba. gü
nü; azli: 1797 = 1212 senesi 18 Ağustos= 24 Safer Cuma günü; riya .. 
set müddeti: 1 sene, 2 gün; «Birinci defa». 

(Defter-eminliğinden mazul bulunduğu sırada Reis-ül-küttab olan Bezirgıtn

başı-zade'nin menşei neresi ve babası kim olduğu maiO.m değildir: Yalnız yukar
da 113 nurnarada gördüğümüz A.tıf-zade ömer Vahtd Efendi'nin damadı olduğun
dan bahsedilir; milliyetinin belli olmaması işte bundandır: Zaten soy-adı da bu 
hususta şüphe uyandıracak milhiyettedir. - Bundan sonraki riyaseti için aşağlda 
134 numaraya bakınız. - Tarih-i Cevdet'de azli «25 Safer Cuma» gününe müsadif 
gösterilirse de, hakiki takvimde Cuma günü o ayın 24 üne ·tesadüf etmektedir). 

132) Mehmet Raşid ·Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1797 = 
1212 senesi 18 Ağustos = 24 Safer Ouma günü; ölümü 1798 = 1212 
senesi 3 Mart = 15 Ramazan Cumartesi günü; riyaset müddıeti: 6 ay, 
16 gün; «U çüncü defa» o 

(Tersane-eminliğinden üçüncü defa Rel:s-ül-küttab olan Mehmed Raşid Efendi'-
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nin bundc:n evvelki riyasetleri için yukarda 123 ve 127 numaralara bakınız: üç 
riyaset müddetinin mecmüu takriben 3 sene, 4 ay tutmaktadır): 

133) Ahmed Atıf Efendi - Milliyeti: Türk; tayini: 1798 == 1212 
senesi 5 Mart = 17 Ramazan Pazartesi günü; fdısır seferinde Rikab-ı
Hümayun riyaseti.ne nakli: 1799 = 1213 senesi 14 Nisan = 9 Zülka'de 
Pazaı· günü; riyaset nı.üddeti: 1 sene, 1 ay, 10 gün. 

(Amedcilikten Reis-ül-küttab olan Ahnıed Atıf Efendi, üsküds.r attar r= aktaı·

larından Çankırılı Osm.an-Dede'nin oğludur: Valmr, nüktedan V€ muktedir bir zat 
ol d uğundan bahsedilir). 

134) Bezirgan-başı-zade JMustafa Ra.sih Efendi/Paşa Milliye-
ti : ( ?) ; tayini: 1799 = 1213 senesi 14 Nisan = 9 Zülka'de Pazar gü
nü; azli: 1800 = 1215 senesi Ağustos sonlan = Reb"ül-ahir iptidiUa
rı; riyaset müddeti: taliriben 1 sene, 4 buçuk ay; «İkinci defa». 

(Zahire-nazırlığından ikinci defa Reis-ül-küttab nan Mustafa Rasih Efendi'nin 
bundan evvelki riyaseti için yukarda 131 nurnaraya bakınız: !ki riyaset müdde
tinin mecmüu takriben 2 sene, 4 buçuk ay tutmaktadır). 

135) Tanburi/İngiliz-Mahmud RiUf Efendi Milliyıeti : Türk 
( ?) ; tayini 1800 = 1215 senesi Ağustos sonları = Rebi'ül·-ahir iptida
ları; azli: 1805 = 1220 senesi 4 Ağustos = 8 Cuma.da-1-fiUI. Pazar gü
nü; riyaset müddeti: Takriben 5 sene. 

(Beylikçilikten Reis-ül-küttab olan Mahmud Raif Efendi eski Anbar-eminlerin
den İsmail Efendi'nin oğludur : ((Tanburiıı. lakabı tanbur çaln:ıaktaki fevkalade 
meharetinden ve «İngiliz» lakabı da ingiltere'de sefaret katipliğiyle bulunarak 
ingilizce öğrenmiş olmasındandır; bir kaç. Garp dili bildiğinden bahsedilir; bazı 

tercemeleri de vardır. Büyük bir musıkişinas ve muktedir bir ressam olduğunda 

ittifak edilir. Her halde çok münevver ve mümtaz btr devlet-adamı olduğu mu• 
hakkaktır. - üçüncü Selim devrindeki teceddtid hareketlerinin en samimi milmes
sillerinden olduğu için, Yeniçeri! erin temsil ettikleri irtica. cereyanının tazyiln 
karşısında nihayet bilmecburiyyıe azledilmiş, fakat büsbütün işsiz bırakılmıyarak 
Baş-ruznaınçecilik ve Karadeniz ... boğazı nazırhğı gibi mühim vazifelere tayin edU
miştir; Kabakçı vak'ası patlak verdiği .zaman asilerin ilk kurbanlarından olması 

işte bu son vazifesindendir: 1807=1222 vukuatının (c25 Mayıs» fıkrasına bakınız). 

136) Vak'anüvis Vasıf Ahmed Efendi 1\IHiiy.eti: Arap (?); 
tayini: 1805 == 1220 senesi 4 Ağustos = 8 Cumada-I-fıla Pazar gün.U:; 
azli: 1806 == 1221 senesi Teş;:rinievvel o:daları · Şa'ban iptidalar-ı; ri
yaset n1üddeti: Talirihen 1 s·eney 2 buçuk ay. 

(Baş-ru.znamçecilikten Re1s-ül-1{Üttiib 
him me'mfıriyyetlerde 

lerinde «Evkatı fa1~r~u-zarüretle 

olan Vasıf Efendi Bağdadlıdir : Bazı mü

beraber, uzun süren ma'zfı.liyy.et devir_ 
için, yıllarca göz dikmiş oldu-
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.ğu Riyaset makamına yükselince «Sefinet-ür-rüesih zeyline göre «Endazeden 
.ziyade kumaş-ı devletde kendüye cameler biçerek mebaliği-i külliye celb-ü-id
diharına ictisar eylemü?»dir. Nihayet yetmişini geçtikten sonra vahim bir .mi'de 
hastalığından dolayı yirmi gün kadar Bab-ı-All'ye gidemediği ve zaten gözden de 
düşmüş olduğu için aziedilmiş ve bir ciki gün sonra da vefat etmiştir. - Vak'anü
vislik eseri olan «Vasıf tarihiıı Osmanlı vakaayi'namelerinin en iyilerindendir). 

üÇüNCü SELiM ve DöRDüNCü MUSTAFA DEViR:ç.ERİ: 

137) Seyyid-Mehınet Said Galib Efendi /Paşa - Milliyeti: Türk; 
tayini: 1806 = 1221 senesi Teşrinievvel o:rtaları = Şa'ban iptidalan; 
azli: 1807 == 1222 senesi 25 Temmuz = 19 Cumada-l-illa Cumartesi 
günü; riya.set müddeti: Takriben 9 buçuk ay; «Birinci defa» • 

.( Büyük-tezkirecilikten Reis-ül-küttab olan Galib Efendi Sadaret mektübi kalemi 
Baş-halifeLerinden Seyyid-Ahmed Efendi'nin oğludur. üç defa riyaseti vardır : 
Bundan sonrakiler için aşağıda 140 ve 142 numaralara bakınız. Reisiikten başka 
Nişancılık ve Sadaret-kethudalığı gibi· büyük makamlarla bazı valiliklerde bulun
duktan sonra Sadr-ı-a'zam da olmuştur : Sactareti için << Vezir-i-a'zamlar» cedve
linde 203 nurnaraya bakınız. · -- Bu ilk riyasetinden aziinin sebebi Alemdar'ın Rus-

yaranına İltihak etmiş olmasıdır). 

DöRDüNCü MUSTAFA DEVRi: 

138) Uhı-Aıif Melımed Efendi - Milliy,eti: Türk; tayini: 1807 == 
1222 senesi 25 Temmux = 19 Cumada-l-ula Cumartesi günü; azli: 1807 
= 1222 senesi 28 Teşrinievvel = 25 Şa'ban Çarşanba günü; riyaset 
miid.deti : 3 ay, 4 gün. 

( Çavuş-başılıktan Reis-ül-küttab olan Arif 
·«Hande-rfin ve <<Melek-hfi:» bir divan şairi 

Efendi Kastamonuludur : «hoş-gü», 

olduğundan bahsedilir. üç ay içinde 
azledilivermesi, aşağıki fıkrada göreceğimiz halefi Rusçuk yaranından Mustafa 
Refik Efendi'nin saray erkanını ustalıkla elde etmesi üzerinedir: 1808 ·= 1223 
vukuatının «28 Temmuz» fıkrasına bakınız. Bu Arif Efendi'ye <<Ulu» denilm esi, 
aşağıda 141 nurnarada göreceğimiz Küçük-Arif Efendi'ye nisbetledir), 

139) Mustafa Refik Efendi - Milliyeti: (?); tayiııi: 1807 
1222 senesi 28 Teşrinievvel = 25 Şa'ban Çarşanba günü; sadaret ket
hudii.lığma nakli: 1808 = 1223 senesi 16 Nisan = 19 Sa,fer Cumartesi 
.günü; riyaset miiddeti: 5 ay, 19 gün. 

( Sadaret-kethudalığından ma'zul bulunduğu sırada Re1s-ül-küttab olan Mustafa 
Refik Efendi bir Has-ahır kethudasmın oğlu ise de babasının hüviyyetiyle men
şei belli değildir. Alemdar'ın Rusçuk yaranından olan bu teceddüdçü devlet
adamının riyasete tayin tarzı için 1808 1= 1223 vukuatının «28 Temmuz» fıkrasına 
bakınız). 

F.: 2~ 
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DöRDüNCü MUSTAFA ve 1K1NC1 MAHMUD DEViRLERi: 

140) Seyyid-Mehınet Said Gallb Efendi/Paşa - Milliyeti: Tüı·k~ 

tayini: 1808=1223 senesi 16 Nisan=19 Safer Cumartesi günü; Sada
ret-kethudalığına nakli: 1811 = 1226 senesi Haziran 1 Temmuz = 
Cumad.a-1-ftla/Cunıii.da-1-ahire ayları; riyaset ınüddeti: Takriben 3 sene, 
3 ay; «İkinci defa». 

(Nişancılıktan ikinci defa Reis-ül-küttab olan Galip Efendi'nin KethudaJığa ta
yin tarihi «1226 evasıtında» gösterildiği için ay ve gün tarihleri belli değildir. 

Bundan evvelki riyaseti için yukarda 137, bundan sonraki için aşağıda 142 numa
ralara ve sadareti için de «Vezir-i-a'zamlar» ecdvelinde 203 nurnaraya bakınız). 

iKiNCi MAHMUD DEVRi' : 

141) Küçük-Arif Mehmed Efendi - !Milliyeti: Türk (?); tayini : 
1811 = 1226 senesi Haziran 1 Te,mmuz = Cumada-I-ftUt / Cumooa-1-
ahire ayları; azli: 1814 = 1229 senesi 22 Kanmıusani = 30 Muharrem 
Cumartesi günü; riyaset müddeti: Takriben 2 sene, 7 ay. 

(Sadaret-mektupçuluğundan Re1s-ül-küttab olan Arif Mehmed Efendi, Nuruos
maniyye camii ruznamçecisi tsrnail Efendi isminde birinin oğludur : «Küçük» 
lakabı yukarda 138 nurnarada gördüğümüz Ulu-Arif Mehmed Efendi'ye nisbet
ledir. «Sefinet-ür-rüesaıı ye c<Sicill-i Osmani» gibi menbalarda azil tarihi müphem 
ve yanlış ifadelerle kaiYdedilir : Burada ŞanLzade'nin rivayeti esas ittihaz edil
miştir). 

142) Seyyid-Mehmet Said Gallb Efendi 1 Paşa - Milliyeti: Türk; 
tayini: 1814 = 1229 senesi 22 Kanunusanİ = 30 liD.ıharrem Cumartesi 
günü; azli: 1814 = 1229 s·enesi Temmuz iptidaları ---:--Receb ortaları; 

riyiiset müddeti: Takriben 5 buçuk ay; «"üçüncü defa». 

(Sadaret-kethudalığından Reis-ül-küttab olan Galib Efendi'nin bundan evvelki ri
yase"'leri için yukarda 137 ve· 140 numaralara bakınız: üç riyaset müddetinin mec
müu takriben 4 sene, 6 ay t~tmaktadır. Sadar~ti için «Vezir-i-a'zamlar» cedve
lin(ie 203 nurnaraya bakımz). 

143) Mehmet Seyyida Efendi - Milliyeti: Türk ( ?) ; tayini : 
1814 = 1229 senesi T·emnıuz iptidalan = Receb ortaları; azli: ~817 = 
1232 senesi 22 Mart = 4 Cumada-l-ula Cumartesi günü; riyaset müd
deti: Takriben 2 sene, 8 buçuk ay; «Birinci defa». 

(Beylikçilikten Reis-ül-küttab olan Seyyida Efendi, Dar-üs-Saade Kakveci-ba:;ıısı 

Hasan Ağa'nın oğludur; iki defa riyaseti vardır: Bundan sonraki için aşağıda 147 
n umaraya bakınız) . 
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144) Caııib/Canibi-Mehmet Salih Vesim/Besim Efendi - Milliye
ti: Türk (?); tayini: 1817 = 1232 senesi 22 Mart = 4 Cu.ı:nAda-1-fila 

Cumartesi gi.inü; Sadaret-kethudiUığına nakli: 1821 = 1236 senesi 8 
Mart= 3 Cumada-l-abire Perşenbe günü; riyaset müddeti: 3 sene, 
ll ay, 17 gün. 

(Çavuş-başılıktan Reis-ül-küttab olan Mehmet Salih Vesim ya~ut Besim Efen~ 

di'nin ııCanib/Canibi» lakabı hem babasının, hem kendisinin Tersane Canibliğ·inde, 

yani Bahriye Levazım reisliğinde bulunmuş olmasındandır : «Sefinet-Ür-rüesaıı zey
line göre halk arasında bu lakap isim gibi kullanılmış ve «Mehmet Salih Vesin1.» 
isimleri hiç kullanılmaımştır. - Canib Efendi çok muktedir ve nı.üıntaz bir devlet
adamıdır: Mükemmel Fransızca, Arapça ve Acemce bildiği için Şark ve Garp kül
türlerini cem'etnüş ve hayatını ietkik ve tetebbüe hasretmiştir. «Sefine» zeylini 
yazan Faik Efendi şahsl: garazlarına kapılıp aleyhinde söylemediğini bırakmadığı 

halde, firki ve ilmi meziyetlerini o bile i'tirafa mecbur olınustur. Cevdet Pasa'mn 
. ' ' 

kanaatince eğer «Canib Efendi'nin re'yine tevfik-i hareket olunsaydı, Tepedelenli 
mes'elesi meydana çıkarılmaz ve andarı dahi bağteten Rum fetreti zuhüra gelmez, 
idiı)· Fakat o büyük bulıranlarda fevkaHlde nüfuziyle meş'um bir rol aynıyan 

meşhur Nişancı Tatar Ha1et Efendi'nin re'yi amil olduğundan, zavallı Canib 
Efendi kimseye der d anlatamamıştır: 1820 - 1235 vukuatının «20 Ağustos ıı fıkra

sına bakınız. _:_ Şani-zade azil tarihini ((4 Cumada.-1-ahire Perşenbe» gününe mü
sadif gösterirse de, hakiki takvimde Perşembe günü o ayın 4 üne değil, 3 üne te
sadüf etmektedir). 

145) Doğramacı-zad.e !Mehmet Hamid Bey - Milliyeti: Türk ( ?) ; 
tayini: 1821 = 1236 senesi 8 Mart = 3 Currıada.-1-ahire P.erşenbe gü
nu; .riyaset müddeti: 7 ay, 24: gün; «Birinci defa». 

(Nişancılıktan Reis-ül-küttab olan Haniid Bey eski Sadaret-kethudalanndan 
Dağramacı-zade Abdullah Efendinin oğludur : Hariciyye işlerini idareye ikti
darı müsaid olmadığı halde, yukarıki fıkrada gördüğümüz kıymetli selefinin ye
rine Tatar-Halet Efendi'nin iltimasiyle tayin edilmiş olduğundan bahsedilir. _ 
Hamid Bey'in iki defa riyaseti vardır: Bundan sonraki için aşağıda 149 numaraya 
bakınız). 

146) Mehmet Sadık Efendi - Milli~eti: TÜrk ( ?) ; tayini: 1821 
1237 senesi 1 Teşrinisani = 5 Safer Perşenbe günü; Sadaret-kethu

daJığma nakli: 1823 ~ 1239 senesi 22 Kanunuevvel = 18 Rebi'ül-ahir 
Pazartesi güııü; riyaset müd.deti: 2 sene, 1 ay, 21 gün. 

' 
(Büyük-tezkirecilikten Reis-ül-küttab olan Sadık Efendi'nin Sadaret-kethuda-
lığından sonra Şıkk-ı-evvel defterdarlığı da vardır : ((Baş-defterdarlarn cedvelinde 
245 ımınaraya bakınız). 

14 7) Mehmet Seyyida Efendi Milliyeti: Türk (?) ; tayini : 
1823 == 1239 senesi 22 Kanunuevvel = 18 Rebi'ül-ahir Pazartesi günü; 
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az li: 1827 = 1242 senesi 24 Mart = 25 Şa'ban Cumartesi günü; ri ya
set müddeti: 3 sene, 3 ay, 3 gün; «İkinci defa». 

(Tophane nazırlığından Rel.s-ül-küttab olan Seyyida Efendi'nin bundan evvelki 
riyaseti için yukarda 143 nuınaraya bakınız: İki riyaset müddetinin mecmü.u tak
riben 6 sene tutmaktadır. - Azil tarihi Hariciyye salnamesme göredir). 

148) Mehmet Said Pertev Efendi/Paşa - Milliyeti: Tatar; tayi.._ 
ni: 1827 = ..1242 senesi 24 Mart = 25 Şa'ban Cumartesi günü; azli:: 
1830 == 1245 senesi 23 Şubat - 29 Şa'ban Salı g.ünü; riyaset müd d eti: 
2 sene, ll ay. 

(Divan-ı-Hümayun beylikçiliğinden Reis-ül-küttab olan Pertev Efendi 1 Paşa Da
rıca'ya yerleşmiş bir Tatar ailesine mensuptur: Şi'riyle nesri kuvvetli olmakla 
beraber, Tanzimat edebiyatının meşhur mübeşşirlerinden Erzurumlu Edhem 
pertev Paşa ayarında değildir. Es'ad Efendi'ye göre «Yunan ve Rus mes'elelerin-. 
de Zat-i Şahaneyi reis Pertev Efendi iğfaJ etmesi sebebiyle hünkar bed-dua ede
rek azletmiştir». - Vak'anüvis Lütfi azlin ay ve gün tarihlerini kaydetmediğ·i için, 
burada Hariciyye salnamesindeki tarih esas ittihaz edilmiştir). 

149) Doğr.amacı-zad.e Mehmet Hamid Bey - Milliyeti: Türk (?); 
tayini: 1830 == 1245 senesi 23 Şubat = 29 Şa'ban Sah günü; azli: 
~831 - 1246 senesi 21 Mart = 7 Şevvii Pazartesi günü; riyaset. müd
deti: l sene, 26 gün; «İkinci defa». 

(Hamid Bey'in .bundan evvelki riyaseti için yukarda 145 nurnaraya bakınız : iki 
riyaset müddetinin mecmüu 1 sene, 8 ay, 20 gün tutmaktadır). 

150) Süleyman Necib Bey - Milliyeti: Türk ( ?); tayini: 1831 == 
1246 senesi 21 Mart== 7 Şevval Pazartesi günü; azli: 1832 = 124 7 se
nesi 13 Nisan --:- 12 Zülka'd.e Cuma günü; riyaset müddeti: 1 sene, 23 
gün. 

(Tophane na:t;ırlığmdan Reis-ül-küttab olan Süleyman Necib Bey eski Midilli na
zırı Ali-Bey-zade Vak'anüvis Mehmet Emin Edib Efendi'nin oğludur; mulüedir 
bir zat olduğundan bahsedilir. Aziinin sebebi hastalığıdır : Zaten sekiz ay sonra 
vefat etmiştir. - Vak'anüvis Lütfi azlin ay ve gün tarihlerini ihmal etmiştir. Bu
rada esas ittihaz edilen tarih Sicill-iwOsmani ile Hariciyye salnamesine göre~ir). 

151) Hacı-Mehmet Atıf Efendi/Paşa - MiUiyeti: Türk; ti,yini: 
1832 = 1247 senesi 13 Nisan = 12 Zülka'de (luma günü; Umnr-ı-Hari
ciyye nezaretinin tBşekkülü üzerine Vezaret payesiyle ilk Hariciyye 
nazırı olması ve Reis-ül-küttablık müessesesımn nihayet ,bulması: 

1836 = 1251 senesi ll Mart = 23 Zülks/de Cuma günü; riyaset müd.., 
deti: 3 sene, 10 ay, 28 gün. 
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(Divan-ı-Hümayun beylikçiliğinden Reis-ül-küttab olan A.kif Efendi/Paşa Yazgad
lıdır ve taşra kadılarından Ayntabi-zade Mehmed Efendi'nin oğludur : Yanlış ola
rak Tanzimat edebiyatının mübeşşirlerinden sayılırsa da, hakikatte yeni tarzda 
bir nasir olmaktan ziyade eski tarzda bir münşidir : En meşhur eserleri de <<Tab
sıra»sıyla «Münşeatıııdır. Nazmı da kuvvetlidir ve bilhassa «Adem» kasidesi en 
güzel şi'ridir. - A.kif Efendi Reis-ül-küttabların sonuncusu ve Hariciyye nazırları_ 
nın da birincisidir: !kinci Mahmud'un Sadaret-kethudalığını u Um ur-ı Mülkiyye 
nazırlığı»na ve Riyaset-i-küttab'ı da «Umur-ı Hariciyye nezareti»ne tahvili hak
kında 23 Zülka'de 1251 Cuma tarihli Hatt-ı-Hümay(inunda bu nokta şöyle izah 
edilmektedir ı 

«Fi-ma-ba'd eski tabirlerden sarf-ı nazar ile Kethudalık hidmetiyçün Umur-ı

Mülkiyye nazırlığı ve Riyaset içün <( Umılr-ı-Hariciyye nezareti ünvanı ıtlak olun~ 

mak... ahass-ı m urad-ı Şahanem olmağla ... ıı 

Daha sonra Dahiliyye ismini alan Mülkiyye nazırıyla Hariciyye nazırına Ve,. 
zaret payesi tevcih edilmişse de «Paşa» ünvanı verilmediği için, Akif Paşa o ta
rihte «Efendi» ünvaniyle vezir olmuştur; ayni Hatt-ı-Hümayunda bu nokta da: 
«Kaffe-i ahval-ü-i'tibaratda hükm-ü-te'siri cari olmak üzre bunlar bi'ayinihi ve 
bi-l-fiil Vezaret rütbesini haiz olarak fakat mera.til:t-i seyfiyye ünvanı olan paşa 
lafzı tefevvühüne hacet olmamak. .. » 

şartiyle tasrih ve tavzih edilmektedir. Akif Paşa'nın paşalık ünvanı daha sonra
dır. - Efendi'nin Riyasetiyle Hariciyye nezareti fasılasız olarak devam etmiştir: 

Onun için yukarda gördüğümüz gibi 3 sene, 10 ay, 28 gün süren Riyaset müdde
tine 1836 ::::::: 1251 senesi 11 Mart .ı::::: 23 Zülka'de Cuma .gününden 1836 1252 se
nesi 17 Haziran :::::::: 2 Rebi'ül-evvel Cuma gününe kadar 3 ay, 7 gün 'tutan Nezaret 
müddeti de ilave edildiği takdirde Reis ve Nazır ünvanlarıyla ceman 4 sene, 2 ay 
5 gün Osmanlı Hariciyyesinin başında bulunduğu anlaşılır). 

«!kinci Mahmud'un 1251 .::::::: 1836 senesi 23 Zülka'de = 11 
Mart Cuma tarihli Hatt-ı-Hümayuniyle (Umür-ı-Hariciy

ye) N ezaretini ihdasına kadar dört as ra yakın bir zaman 
Osmanlı münasebat-ı hariciyyesini. idare eden devlet daire.
sinin tarihi iki devre ayrılır : 

ı - Osmanlı tarihinin istanbul fethinden evvelki devirleri 
çok karanlık olduğu için eldeki menabie göre malum ola
bilen ve me'muriyyeti Fatih devrine tesadüf eden ilk Ni
sancı Cezeri-zade Mehmet-eelebi'nin 869 :::::: 1464 .1465 
) -
senesindeki ölüm tarihinden itibaren Sultan İbrahim ve Dör-
düncü Mehmet devirlerinde takriben 2 sene, 10 gün iş ba
şında bulunan Sıdkı Ahmed Efendi'nin riyasetine tesadüf 
eden 1060 - 1650 tarihine kadar 186 sene sürmüş olan bi
rinci devirde Hariciyye işlerini ( Tevkii) ve (Tuğrai) ün
vanlarıyla da anılan Nişancılar idare etmişlerdir. Tarihen 
malum olan ve bu cedvelin ı numarasında bahsi geçen ilk 
Nişancı Cezerı,.,.zade Mehmet-Çelebi'nin tayin tarihi belli de
ğildir. Hariciyye işlerini idare eden son Nişancı da bu cedı

velin 56 numarasında gördüğümüz Mostarlı-Mustafa Pa
şa'dır. Bu ilk devirde Reis-ül-küttablar, (Hariciyye Katib.;i
umumisi} vaziyetindedir : Daha fazla tafsilat için cedvelin 
basındaki izahat fıkrasına bakınız. . . 
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2 Hariciyye işlerinin Nişancılardan Reis-ül-küttablara in~ 
tikal tarihi olan 1060 = 1650 senesinden 1251 i= 1836 tari
hinde (Umur-ı-Hariciyye Nezareti)nin ihdasına kadar 186 
sene sürmüs olan ikinci devirde devletin bütün münasebat-ı 

' 
hariciyyesi Reis Efendiler tarafından idare edilmiştir : !şte 

bu suretle Hariciyye nazırı vaziyetine geçen ilk Reis-ül-küt
tab, cedvelin 57 numarasında gördüğümüz -sıdkı Ahmed 
Efendi/Paşa'dır : Son Reis-ül-küttab da yukarda 151 nu
marayla gördüğümüz Hacı-Mehmet Akif EfendijPaşa'dır : 
İlk Hariciyye nazırı da odur. 

Nişancılar devriyle Reis-ül-küttablar devrinin, yani birinci 
ve ikinci devirlerin mecmuu 372 sene tutmaktadır : Tuhaf 
bir tesadüf eseri olarak bu iki devrin her biri 186 sene sür
müştür! Yalnız birincı devirde bizim isimlerini bile bilmeı.. 

diğimiz ve ancak fetihten evvel sıralandıklarını bildiğimiz 

Nişancılarm me'muriyyet müddetleri bu hisaba dahil değil

dir: Her halde onlarla beraber o ilk devrin ikincisinden çok 
fazla tutacağı muhakkaktır. 

Nişancılık ve Re!s-ül-küttablık devirlerine nisbetle Ha
riciyye nazırıarı devri de üçüncü ve sonuncu devir demek
tir: O da (Umür-ı-Hariciyye nezaretinin ihdasına tesadüf 
eden 1836 ı= 1251 senesi 11 Mart = 23 Zülka'de Cuma gü
nünden Sadr-ı.-.a'zam Tevfik Paşa'nın riyasetirideki son Os.: 
manlı . kabinesinin isti'fa tarihi olan1922 = 1341 senesi 4 
Teşrinisani - 14 Rebl'ülevvel Cumartesi gününe kadar Mi
ladi takvim hisabiyle tam 86 sene, 7 ay, 24 gün tutmakta
dır. tık iki devrin mecmüu olan 372 ·seneye bu 87 seneye 
yaklaşan üçüncü devir de ilave edildiği takdirde, Osmanlı 
Hariciyye müessesesi tarihinin 459 sene tutmakta olduğu 

anlaşılır. Bu yekuna fetihten ve 1 Fatih'den evvelki mechul 
devirler tabii dahil değildir. 

· Yukarda da gördüğümüz gibi, son Reis-ül-küttab Hacı
Mehmet Akif Paşa'nın ilk Hariciyye nazırı olmasına muka
bil, son Hariciyye nazırı da ,tzzet Paşa'dır. 

Osmanlı tarihine birinci devrin Nişancı/Tevkii ve ikinci 
devrin Reis-ül-küttab tebeddüllerinin mecmuu 151 i bul
maktadır; bu umumi yekün yalnız me'muriyyet değişiklikle
rini gösterir : Bunların 56 sı Nişancılar ve 95 i de Reis-ül-
41, 43, 46, 49 ve 51 numaralarında beş defa Nişancı ol
duğuna göre, bu rakam 151 den çıkarılınca geri kalan 47 
adedi de mükerrer me'müriyyetlere aittir. Bu mükerrer 
me'müriyyetler bakımından en başta gelen zat, cedvelin 
41, 43, 46, 49 ve 51 numaralarında beş defa Nişancı ol
duğunu gördüğümüz meşhur münşi Okgu-zade Şah-Meh

met Efendi'dir: Buna nisbetıe dörder me'müriyyetle ikinci 
derecede iki kişi vardır: Biri gene cedvelin 31, 37, 40 ve 44 
numaralarında gördüğümüz Hamze-Çelebi ve biri de 71, 
77, 79 ve 81 numaralarda bahsi geçen AcemjKara Bekir 
Efendi'dir. üçer defa me'müriyyette bulunmuş olanların 

sayısı dokuzdur: İkişer defa olanlar tabii daha fazladır. 
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Me'mfıriyyet müddetleri en uzun sürenler şöyle sıralana

bilir: 

A) Cedvelin 20 numarasında gördüğümüz Koca-Nişancı 

Celal-zade Mustafa-Çelebi'nin Kanuni devrinde 23 sene 
süren ilk me'muriyyeti bütün Osmanlı tarihinde en uzun 
Nişancılık müddetidir; 

B) Cedvelin 10 uncu numarasında gördüğümüz Kara-Ni
şancı Pavud-Çelebi'nin ikinci Bayezid devrinde takriben 
14 sene süren Nişancılığı ikinci derecede gelir; 

C} Cedvelin 56 ncı numarasında gördüğümüz Mostarlı

Mustafa Paşa'nın Sultan İbrahim ve Dördüncü Mehmet ae
virlerine tesadüf eden ikinci Nişancılığ·ı 13 sene, 8 ay, 24 
gün sürmüş olmak itibariyle üçüncü derecededir: Gene bu 
Mustafa Paşa'nın Dördüncü Murad ve Sultan İbrahim de
virlerine tesadüf eden ve 54 n umarada bahsi geçen ilk me'
muriyyeti de takriben 10 sene sürmüş olduğu için, iki Ni
şancılık müddetinin mecmuu 24 seneye yaklaşıyor de
mektir. 

D) Yukarıki cedvelin 87 numarasında gördüğümüz üç
Anbarlı Mehmed Efendi'nin üçüncü Ahmed ve Birinci 
Mahmud devirlerine tesadüf eden Reis-ül-küttablığı 12 
sene, 2 ay, 17 gün sürmüş olmak itibariyle dördüncü deı

recede gelir; 

E) Cedvelin 2 numarasında gördüğümüz Karamani-Mehmet 
Çelebi'nin Fatih devrine tesadüf eden Nişancılığı takriben 
12 sene sürmek suretiyle beşinci gelmektedir; 
F) Gene Cedvelin 11 inci numarasında gördüğümüz Taci
zade Ca'fer-Çelebi'nin tkinci Bayezid devrindeki ilk Ni
şancılığı da takriben 10 sene sürmüş olmak itibariyle al
tıncı derecede demektir. 

Me'mO.riyyet müddetleri en kısa sürenler de şöyle sırala

nabilir: 

A) Yukarıki cedvelin 101 numarasında gördüğümüz Di
Hi ver-Ağa-zade ömer Efendi'nin üçüncü Mustafa devrin
de 1 ay, 18 gün süren riyaset. müddeti bütün Osmanlı tari
hinde kısalık bakımından birinci gelmektedir; 
B) Cedvelin 75 numarasında bahsi geçen Şeyh:zade Abdi 
Efendi'nin !kinci Mustafa devrine tesadüf eden ve 1 ay, 
24 giin süren riyaseti ikinci derecede gelir; 

C) Yukarıki cedvelin 96 numarasında gördüğümüz Tevkii;.. 
Hamze Hamid Efendi'nin üçüncü Osman devrindeki 1 ay, 
25 günlük riyaseti üçüncü derecededir; 

D) Gene yukarık i cedvelin 81 numarasında bahsi geçen 
Acem/Kara-Bekir Efendi'nin üçüncü Ahmet devrindeki 
dördüncü me'mfııiyyetiyle 111 nurnarada gördüğümüz Mü-. 
hürdar~tbrahim Münib Efendi'nin Birinci Abdülhamid dev-
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rine tesadüf eden riyaseti takriben 2 ay sürmüş olduğu içiı 

her ikisi de dördüncü gelmektedir. 

E) Yukanki cedvelin 95 numarasında gördüğümüz Sl 
pa-salan Kamil Ahmed Efendi'nin üçüncü Osman devriı 

deki riyaseti de 2 ay, ı gün sürmüş olmak itibariyle b( 

şinci geliyor demektir. 

Bundan başka takriben 3 ay ve 3 buçuk ay sürmüş h 
takım riyaset müddetleri daha vardır. 

Yukarda da gördüğümüz gibi, Osmanlı tarihinde isim!~ 
malum olabilen Nişancılarla Rets-ül-küttablarm mecmQ 
ıo4 ü bulmaktadır. Bunlar milliyetleri itibariyle şöyle ta: 
nif edilebilirler: Bu 104 kişinin 41 i Türk, 22 si belki Tiirl 
4 ü Arap, 1 i belki Arap, 1 i Tatar, ı i belki Acem, ı i ·La. 
ı i Gürcü, ı i Boşnak ve ı i de Frenk A vrupali ( ? ) dıı 

bu muhtelif Gayr-i:.Türklerin yekunu 11 den ibarettiı 

milliyetleri tamamiyle mechul olanların sayısı da 30 u bu 
maktadır. 

Türklerle Türk olmaları muhtemel bulunanların mecmO 
63 ü bulmaktadır : Bu muhtemel Türklerin 22 yi bulaıı y~ 

künu içinde Gayr-i-Türkler bulunmak ihtimaline mukabj 
milliyetleri mechul olan 30 kişi içinde de bazı Türkler bı 
lunması pek muhtemel ve hatta muhakkaktır :. Bu. bakın 
dan asgari 63 kişiyi bulan Türk grupu 104 kişilik umun 
yekün içinde ekseriyet teşkil ediyor demektir : 

Geri kalan Gayr-i-Türklerin mecmüu 41 kişiden ibarettir 
Adiiye ve Maarif işlerini idare eden Şeyh-ül-islamhırl 

· Maliye nazırı vaziyetinde bulunan Baş-defterdarlar ar~ 
sında olduğu gibi; Hariciyye ·işlerini idare eden Ni şan c 
larla Reis-ül-küttablar arasmda da Türklerin ekseriyyE 
teşkil ·etmeleri, doğrı:ıdan doğruya zeka, ilmi ve fikri kab 
liyyet ve umumi kültürle alakadar olan bu sahalara De1 
şirmelerle diğer dönme unsurların pek rağbet edemem 
olmalarındandır. 

'. 
Bu mühim nokta, rakamların sarahatiyle sabit bir bak 
ka tir». 






