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Harf-il- Elif 

(ABAZA MEHMET PAŞA) 

Vüzerayı Osmaniye’den olup Abaza Paşa denmekle kesbi şöhret etmiştir.  Canpolat oğlunun 

hizmetindeyken meşhur Kuyucu Murat Paşanın yed-i esaretine giriftar olmakla katle mahkûm olarak 

yeniçeri ağası Halil Paşa tarafından kurtarılmış ve bu surette Halil Paşanın bendeleri sırasına geçmişti.  

Kendisi son derece de şecii ve cesur olduğundan ve esfar ve muharebatta fevkalade yararlılıklar 

gösterdiğinden Hotin seferinden sonra Rumeli beylerbeyliği ve badehu Sivas ve Erzurum valiliğiyle 

imtiyaz bulmuştu.  

Yeniçerilerin öteden beri etvar ve mişvar-ı serkeşanelerini çekemediğinden külliyetli sekban askeri 

tedarikiyle Erzurum ve Sivas’ta bulunan yeniçerileri kaleden ihraç ettikten sonra Taleb-i Dem-i 

Osmanî bahane ederek yer yer tavaif-i yeniçeriyanı kırmaya başladı. 

Kalavun Yusuf Paşa ile der-i devletten Abaza cemiyetini dağıtmaya memur edilen Murtaza ve Tayyar 

Mehmet Paşalar dahi maiyetine iltihak ederek cemiyeti tekessür ve kesbi kuvvet ettiğinden Sadrazam 

Çerkez Mehmet Paşa ve muahharan Hüsrev Paşalar kuvve-i külliye ile üzerine gönderilmişti. Nihayet 

Hüsrev Paşa Abaza’yı deraliyeye getirmeye muvaffak olmuş ve kabahatini af ile silk-i musahabanına 

idhal kılındığı halde bir aralık 

 

-------------------------------------------------------------------- 

A 
*ABAZA MEHMET PAŞA 

Osmanlı vezirlerindendir. Abaza Paşa denmekle şöhret kazanmıştır.  Canpolatoğlunun 

hizmetindeyken meşhur Kuyucu Murat Paşanın eline esir düşmüş ve ölüme mahkûm edilmişti. 

Yeniçeri ağası Halil Paşa tarafından kurtarılmış ve bu sebepten de Halil Paşanın sadık bağlıları arasına 

girmişti.  

Son derecede yiğit ve cesur bir zattı. Seferlerde ve savaşlarda fevkalade yararlılıklar göstermişti. Hotin 

seferinden sonra Rumeli beylerbeyliği ve daha sonra Sivas ve Erzurum valiliğiyle imtiyaz bulmuştu.  

Öteden beri Yeniçerilerin tavırlarını ve serkeşçe hâllerini çekemezdi. Fazla miktarda sekban askeri 

tedarik ederek yeniçerilerin üzerine yürüdü. Erzurum ve Sivas’ta bulunan yeniçerileri kaleden çıkardı. 

Sonra Osmanoğullarının kanını talep ediyorum gerekçesiyle bulduğu yerde yeniçerileri kırmaya 

başladı. 

Devletin üst yönetiminden Kalavun Yusuf Paşa, Murtaza Paşa ve Tayyar Mehmet paşa Abaza 

cemiyetini dağıtmakla görevlendirilip üzerine gönderildi. Fakat bu Paşalar da Abaza'nın maiyetine 

iltihak ettiler. Böylece cemiyeti çoğaldı ve kuvvet kazandı. Sadrazam Çerkez Mehmet Paşa ve ondan 

sonra Hüsrev Paşa büyük kuvvetlerle üzerine gönderilmiş, nihayet Hüsrev Paşa Abaza’yı Başşehre 

getirmeyi başarmıştı. Kabahatinin af edilmesini sağladı. Yakın çevresine soktu. Buna rağmen bir aralık 
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Rum ve Ermeniler beyninde sükûn etmiş olan bir mesele-i mezhebiyye müdahalesinden dolayı ceza-i 
sezası verilmiştir. 

Abaza Mehmet Paşa isminde diğer bir zat dahi olup asr-ı Mustafa Han-ı salisde Rumeli esfar ve 
muhaberatında hayli yararlılığı görüldüğü ve bilahare maktulen irtihal eylediği mestur-ı sahaif-i 
Tevarih’tir. 

(ACE HALİFE) 

Onuncu asr-ı hicri ulema-yı benamından olup ismi Yakup ve mevlidi Anadolu'daki Hamitabat 
sancağıdır. Bu cihetle ismine Hamidî dahi denilirdi.  

Ulema-i asrdan mukaddemat-ı ulumu tahsil ettikten sonra Alaattin Ali Fenari’den tekmil-i nesh etmiş 
ve Akşehir, Konya ve Ağras ve Manisa medreselerine müderris nasb ve tayin kılınmıştı. 

Tarih-i rıhleti (ölüm) 928 sene-i hicriyesidir. 

(ACEZADE) 

Sultan Bayezid-i Sani ve Selim-i Evvel devreleri ulemasından bir zat olup asıl ismi Muhiddin bin Yusuf 
‘dur 

Hatip zade tüllabından olduğu halde birkaç defa müderris ve kadı olarak 924 tarihinde diyar-ı ahirete 
intikal eyledi. 

(AZERİ ÇELEBİ) 

İsmi Mevla İbrahim’dir Süleyman-ı Evvel devri Allamesinden ve Ebu Suud merhumun telamizinden 
olup pederi Selim Han-ı Evvel ulema-yı benamından Muallim zadedir.  

Bidayet-i halinde nişancılık mesleğine ve sonra tarik-i kuzata duhul 

----------------------------------------------------- 

[1002]  

Rum ve Ermeniler arasında ortaya çıkan bir mezhep meselesine müdahale ediş şeklinden dolayı suçlu 

bulunmuş ve uygun cezası verilmişti.  

Abaza Mehmet Paşa isminde diğer bir zat daha vardır. Üçüncü Mustafa Han devrinde Rumeli seferleri 

ve muhaberelerinde hayli yararlılığı görüldüğü ve daha sonra ölüm cezasına çarptırıldığı tarih 

sayfalarında kayıtlıdır. 

*ACE HALİFE 

Onuncu Hicri yüzyılın namlı ulemasındandır. İsmi Yakup'tur.  Doğum yeri Anadolu’daki Hamitabat 

sancağıdır. Bu yüzden ismine Hamidî de denirdi. Dönemin âlimlerinden ilimlerin mukaddimesini tahsil 

ettikten sonra Alaattin Ali Fenari’den görülecek dersleri tamamlamış ve Akşehir, Konya, Ağras, 

Manisa medreselerine müderris tayin edilmişti. Ölüm tarihi hicri 928 senesidir. 

*ACEZADE 

Sultan İkinci Beyazıt ve Birinci Selim dönemi âlimlerinden bir zat olup asıl ismi Muhyiddin bin 

Yusuf‘tur. Hatipzade talebesindendir. Birkaç defa müderris ve kadı olarak görev yapmıştır. 924 

tarihinde ahiret diyarına intikal eylemiştir. 

*AZERİ ÇELEBİ 

İsmi Mevla İbrahim’dir. Birinci Süleyman allamesinden ve Ebu Suud merhumun talebelerindendir. 

Babası Birinci Selim Han'ın namlı âlimlerinden Muallimzadedir. Başlangıçta nişancılık mesleğine daha 

sonra kadılığa dâhil olmuştu. 
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1003 

Ederek Tire ve daha sair mevaki'de kadı olmuş ve 993 senesi Hama kadısıyken intikal eyledikte tarihin 
*Dediler geçti Azeri Çelebi+ Tarihi mucibince vefat ederek hariç-i şehirde defin olunmuştur. Şiir ve 
inşada mahir bir zattı. Müretteb Divanı ve Nakş-i Hayal adlı bir manzumesi vardır. 

(ARSLAN BEY) 

Bidayet-i teessüs-i Devlet-i Osmaniye’de ibraz-ı hademat-ı mühimme etmiş gazayanden birinin 
ismidir. 

Kütahya’da metfundur. Bu isimde Yanya beylerinden bir iki zat daha vardır. 

(ARSLAN PAŞA)  

Sultan Mahmut Han-ı Salis vüzerasından Yanya’da valilik etmiş meşhur bir zat olup bunun ahfadı 
Tepedelenli’ye kadar Yanya’da valilik etmiştir. Elyevm şehr-i mezburda bir Cami ve dergâh ve 
medresesi vardır. 

(ARNAVUT) 

Rumeli-i Şahanede meskûn bir kavim olup tafsilat için Lügat-ı Coğrafya ’ya müracaat buyurula. 

(AŞÇI MEHMET PAŞA) 

Sultan Ahmed-i Salis zaman-ı saltanatında iki defa mesned-i kapunadiye suud 1127 de Mısır’da vali 
olduğu halde irtihal etmiş olan zattır. 

(ASAF EFENDİ) 

Mehmet Emin Asaf Efendi Diyarbakırlı bir zat olup pederiyle Şama ve muaharan dersaadete gelmiş ve 
orada irtihal eylemiştir. 

--------------------------------------------------------- 

[1003]  

Tire ve daha başka yerlerde kadı olmuş 993 senesinde Hama kadısıyken vefat etmiştir. Ölüm Tarihini 

*Dediler geçti Azeri Çelebi+ cümlesiyle düşürmüşlerdir. Şehir dışında defin olunmuştur. Şiirde ve düz 

yazıda mahir bir zattı. Mürettep Divanı ve “Nakş-i Hayal” adlı bir manzumesi vardır.  

*ARSLAN BEY 

Osmanlı devletinin ilk kuruluşunda önemli hizmetler gören gazilerden biridir. Kütahya’da metfundur. 

Bu isimde Yanya beylerinden bir iki zat daha vardır. 

*ARSLAN PAŞA  

Sultan Üçüncü Mahmut Hanın vezirlerindendir. Yanya’da valilik etmiş meşhur bir zat olup torunları 

Tepedelenli’ye kadar Yanya’da valilik etmiştir. Bugün bahsi geçen şehirde Cami, dergâh ve medresesi 

vardır. 

*ARNAVUT 

Rumeli’de yerleşik bir kavimdir. Tafsilat için Lügat-ı Coğrafya isimli esere başvurulsun. 

*AŞÇI MEHMET PAŞA 

Sultan Üçüncü Ahmet’in saltanatı zamanında iki defa kaptanlık makamına yükselmiş 1127 de Mısır’da 

vali iken vefat etmiştir. 

*ASAF EFENDİ 

Mehmet Emin Asaf Efendi Diyarbakırlı bir zat olup babasıyla Şam’a gitmiş daha sonra Dersaadet’e 
gelmiş ve orada irtihal eylemiştir. 
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1004 

Şiir ve inşada mahareti ve zamanında hayli şöhreti vardı. 

(ASAF BEY) 

Asrı Selim-i Salis kuzatından ve hükkamından edip bir zat olup tersane eminizade denmekle 
meşhurdur. 

Birçok şehirlerde ve en sonra İşkodra’da naipliği vardır. Tarih-i rıhleti 1209 dur. 

(ASAFİ) 

Sultan Süleyman devri şuarasından rind meşrep ve kalender siyret zevk ve sefaya münhemik idi. 

Halep’te irtihal etmiştir. 

(AĞA İBRAHİM PAŞA)  

Devr-i Selim-i Salis’de mesned-i sadaret-i uzmayı ihraz etmiş vüzeradan bir zat olup asıl ismi Hilmi 
İbrahim Paşa’dır. 

Bu zat ocak zabitanından Mehmet Ağa isminde birinin oğlu olup 1160 tarihinden Üsküdar’da valide-i 
atik mahallesinde doğmuş ve sağr-ı sinninde yeniçeri ortalarına duhul ile ocakta neşvünema 
bulmuştu. 

Genç yaşındayken gayet naif ve zayıf olduğu için Keçiboynuzu namıyla marufken bilahare lehm ve 
şehm sahibi olmakla Pehlivan İbrahim Ağa diye kesp-i şöhret bulmuştur. 

Erbab-ı rüşt ve dirayetten olmakla az vakit içinde kat-ı meratib ederek Kandiye ve Trabzon gibi bazı 
mevakide ağalık ettikten sonra Dersaadete avdetle Yeniçeri Ağası olmuş ve bir müddet sonra 1221 
tarihinde İsmail Paşanın azli üzerine sadarete geçmişti. 

---------------------------------------------- 

[1004] 

 Şiir ve inşada mahareti ve zamanında hayli şöhreti vardı. 

*ASAF BEY 

Üçüncü Selim asrı kadılarından ve hikmet sahiplerinden edip bir zattır. Tersane eminizade denmekle 

meşhurdur. Birçok şehirlerde ve en sonra İşkodra’da naipliği vardır. Ölüm tarihi 1209 dur. 

*ASAFİ 

Sultan Süleyman devri şairlerinden rint-meşrep ve kalender siyret zevk ve sefaya dalmış biriydi. 

Halep’te irtihal etmiştir. 

*AĞA İBRAHİM PAŞA  

Üçüncü Selim devrinden büyük sadaret makamına geçmiş vezirlerden bir zattır. Asıl ismi Hilmi 

İbrahim Paşa’dır. Ocak zabitanından Mehmet Ağa isminde bir birinin oğlu olup 1160 tarihinde 

Üsküdar’da valide-atik mahallesinde doğmuş ve küçük yaşında yeniçeri ortalarına girmiş, Yeniçeri 

Ocağında gelişmiş ilerlemişti. Genç yaşındayken gayet naif ve zayıf olduğu için Keçiboynuzu namıyla 

bilinirdi. Sonradan güçlendi, irileşti Pehlivan İbrahim Ağa diye şöhret kazandı. Akıl ve dirayet sahibi 

biriydi. Az vakit içinde rütbesi yükseldi Kandiye ve Trabzon gibi bazı mevkilerde ağalık görevinde 

bulundu. Sonra Dersaadet’e dönerek Yeniçeri Ağası olmuş ve bir müddet sonra 1221 tarihinde İsmail 

Paşanın azli üzerine sadarete geçmişti. 
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1005  

Rusya muharebesinin zuhurunda Orduyu Hümayunu mustashiben Tuna sahiline azimet ettiği esnada 
Selim Salisin feragati vakasında ihtifaya mecbur olmuştur. 

Ba’dehu ihtifagahından çıkıp Bosna Valiliğinde beş altı sene kadar bulunup Haccı Şerife dahi azimet 
eylemiştir. 

Nihayet kırk tarihinde Der Saadet’te vefat ederek Üsküdar’da miskinler dergahının karşısında ki 
sofada defin olunmuştur. 

(AĞA PAŞA) 

Evahir-i Saltanat-ı Selim Han-ı Salis’de Yeniçeri Ağası olan Pehlivan Paşadır. Müşarünileyh Belgrad 
sancağında Bosna hududunda sokul nam kaza karasından bir karye ahalisinden iken mazhar-ı hidayet-
i Rahman ile der saadete gelen Yeniçeri ortalarından elli altı bölüğün yoldaşlığıyla şadan ve bir 
müddet mürurunda ocak bezirganına hamlacı olup iki yüz seferinde merkumun yasakçılığı hizmetiyle 
pûyan iken elli dokuz bölüğün çorbacılığı mahlul olup merkumun eser-i ikdamıyla el öperek bölüğe 
çorbacılık ile izz ü şan ve refte refte yolu yürüyüp turnacılık ve seksonculuk ve zağarcılıkdan kul 
kethüdalığına nakil ile kamuran ve ol hengamda yeniçeri ağasının Cibali semtinde vuku bulan harikde 
bala-yı bamdan sukutuyla azm-ı suy-i cinan olması üzerine dergahı ali yeniçerileri ağalığıyla handan ve 
vayedar-ı unvan müsellemül-burhan oldu. 

İş bu tavr-ı mergub ve vaz-ı mahbub üzere Orduyu Hümayun ile Silistre’ye varmışken yirmi iki senesi 
evail-i recebinde veli nimeti 

------------------------------------------------------ 

[1005]  

Rusya muharebesi çıkınca Orduyu Hümayun ile birlikte Tuna sahiline gittiği esnada Üçüncü Selim’in 

tahttan feragat etmeye zorlanması hadisesi meydan geldi. Bunun üzerine saklanmaya mecbur olur. 

Sonra saklandığı yerden çıkar. Beş altı sene kadar Bosna Valiliğinde bulunur. Hacca gider. Nihayet kırk 

tarihinde Dersaadet’te vefat eder. Üsküdar’da miskinler dergâhının karşısında ki sofada 

gömülmüştür. 

*AĞA PAŞA 

Üçüncü Selim Han’ın saltanatı öncesinde Yeniçeri Ağası olan Pehlivan Paşadır. Bu zat Belgrat 

sancağında Bosna hududunda sokul adındaki kazaya bağlı bir köyün ahalisinden idi. Kendisine Allah’ın 

hidayeti nasip oldu. Dersaadet’e gelerek Yeniçeri ortalarından elli altıncı bölüğün yoldaşlığına girme 

mutluluğuna erdi. Bir müddet geçtikten sonra ocak bezirgânına hamlacılık,  iki yüz seferinde aynı zatın 

yasakçılığı gibi görevlerde bulundu. Bu görevi bihakkın ifa ederken elli dokuzuncu bölüğün çorbacılığı 

boşalmıştı. Ocak bezirgânının çabasının sonucu, el öperek bölüğün çorbacılık makamına yükselme şan 

ve şerefine ulaştı. Rütbeleri geçme yolunda adım adım ilerledi. Turnacılık, seksonculuk, zağarcılıktan 

kul kethüdalığına nakil edildi. O hengâmda yeniçeri ağasının Cibali semtinde meydana gelen yangında 

yüksek bir damdan düşerek ölmesi üzerine yeniçeri ocağının en yüksek makamı olan yeniçeri 

ağalığına erişmenin mutluluğunu yaşadı. Bu durum aynı zamanda onun unvan kazanmada kısmetli 

oluşunun delili oldu. Bu beğenilen ve sevilen tavırlarla yükselişi Orduyu Hümayun ile Silistre’ye 

gidişine kadar devam etti. Yirmi iki senesi recep ayının başlarında veli nimeti  
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1006  

Hakkında tesmim eylediği ihanetin cezasını bulup kendi kazdığı kuyuya yine kendisi düşmüştür. 

Zapt ve rapta kadir tehdidini ikaya muktedir cerî ve cesur ve vecih ve vakur bir ağa-ı meşhurdu.  

(AĞA HÜSEYİN PAŞA) 

Yeniçeri ocağında neşvü nema bularak ağalığa kadar terfi etmiş bir zat olup muahharan boğaz 
muhafızı nasp olmuştu. 

Yeniçeri ocağının ilgasında hüsn-ü hizmeti görülerek Asakir-i Mansure-i Muhammediyenin teşkilinde 
birinci defa olarak Serasker nasp buyrulmuştu. 

Seraskerliğe Hüsrev Paşa’nın tayini üzerine sahib-i tercüme Edirne valisi ve Mısır vakasında Serasker 
ve kumandan nasp olunarak Halep önünde münhezim oldu. Birkaç defa Vidin valiliğinde bulunup 
1265 de orada irtihal eylemiştir. 

(AĞA HÜSEYİN HÜSNÜ PAŞA) 

Devr-i Mustafa Han salisinde Yeniçeri Ağalığından mesned-i kaptaniyeye nail ve 1186 tarihine kadar o 
mansıbı muhafaza etmiş olan zattır. 

(AĞA MAHMUT PAŞA) 

Anifü'l-tercüme Ağa Hüseyin Hüsnü Paşadan evvel kaptanlık etmiş ve bir sene kadar Kaptan-ı Deryalık 
etmiş olan zatın ismidir. 

(AĞAZADE) 

Ebusuud merhumun telamizinden olup bazı mühim müderrislik ve kadılıklarda bulunmuş ve 
zamanında cehl ü nadanı ile iştihar eylemiştir. İsmi Mahmut’tur. 

------------------------------------------- 

[1006]  

hakkında tasarladığı ihanetin cezasını bulup kendi kazdığı kuyuya yine kendisi düşmüştür. Asayiş ve 

düzeni sağlamaya gücü yeter, tehdidini gerçekleştirmeye muktedir, atak, cesur, dirayetli ve vakur bir 

yeniçeri ağası oluşuyla şöhret bulmuştu.  

*AĞA HÜSEYİN PAŞA  

Yeniçeri ocağında ilerleyerek ağalığa kadar terfi etmiş bir zattır. Sonradan boğaz muhafızı olarak tayin 

edilmişti. Yeniçeri ocağının ilgasında güzel hizmetleri görülerek Asakir-i Mansure-i Muhammediyenin 

teşkilinde birinci defa olarak Seraskerlik makamına getirildi. Seraskerliğe Hüsrev Paşa’nın tayini 

üzerine Edirne valisi yapıldı. Mısır vakasında Serasker ve kumandan olarak görevlendirildi. Bu savaşta 

Halep önünde hezimete uğradı. Birkaç defa Vidin valiliğinde bulundu. 1265 de orada irtihal eylemiştir. 

*AĞA HÜSEYİN HÜSNÜ PAŞA 

Üçüncü Mustafa Han devrinde Yeniçeri Ağalığından kaptanlık makamına nail olup 1186 tarihine kadar 

o makamı muhafaza etmiş olan zattır. 

*AĞA MAHMUT PAŞA 

Bir önceki Ağa Hüseyin Hüsnü Paşadan evvel kaptanlık ve bir sene kadar da Kaptanıderyalık etmiş 

olan zatın ismidir. 

*AĞAZADE 

Ebusuud merhumun talebelerindendir. Bazı mühim müderrislik ve kadılıklarda bulunmuştur. 

Zamanında cehaleti ve nadanlığıyla şöhret bulmuştur. İsmi Mahmut’tur. 
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1007  

(AFTABİ) 

Ebulfeth Sultan Mehmet Han’ın zaman-ı saltanatlarında yetişmiş bir şair olup Merzifon’da tevellüt 
etmiş ve ulum-ı mütedavileyi bade't-tahsil tarik-i sufiyeye bil intisap gûşe-i inziva ve kanaati ihtiyar 
etmiştir. 

Sultan Beyazıt’ın şehzadeliği hengâmında Amasya’da mazhar-ı tevcihi olarak musahebet mertebesine 
kadar çıkmış ise de bir aralık teveccühten sakıt olmuştu. Bilahare takdim eylediği masnu' bir kaside 
üzerine yine mazhar-ı tevcihleri oldu. 

Atideki beyit cümle-i eşarındandır: 

Diş yarası var sib-i zenehdanında 
Yine şeftali yemişler gibi bostanında  

(AFTABİ) 

Onuncu asr-ı hicri allamesinden Hasan Efendi olup hüsnü hatta teferrüd etmişti. Şiiri dahi vardı. Şu 
beyit zade-i tab'ıdır  

Bu lem'a-i hüsn eyle ki sen nur-ı basarsın 
Yüz verme iki zülfüne kim nuru basarsın 

971 tarihinde artihal etti. 

(AKBIYIK) 

Feth-i kostantiniyede bulunmuş olan mazanne-i kiramdan olup Sultanahmet civarında ismine mensup 
bir mahallesi vardır. 

(AKSARAYİ ) 

Gazi Hüdavendigar zamanında Konya Aksaray’ında kâin medrese-i silsilede 

---------------------------------------------- 

[1007]  

*AFTABİ 

Fatih Sultan Mehmet Han’ın saltanatı zamanında yetişmiş bir şairdir. Merzifon’da doğmuş devrin 

gerekli ilimlerini tahsil ettikten sonra tasavvuf yoluna intisap ederek inziva köşesine çekilmiş, kanaati 

ehli olmayı tercih etmiştir. Sultan Beyazıt’ın şehzadeliği zamanında Amasya’da onun teveccühüne 

mazhar olmuş hatta onun yakın sohbet arkadaşı olmak mertebesine kadar çıkmıştı. Bir aralık gözden 

düşmüş ise de bilahare takdim ettiği sanat derecesi yüksek bir kaside üzerine yine teveccühe mazhar 

oldu. Gelen beyit onun şiirlerindendir.  

Diş yarası var sib-i zenehdanında  
Yine şeftali yemişler gibi bostanında  

*AFTABİ 

Onuncu hicri yüzyılın âlimlerinden Hasan Efendidir. Hüsnü hatta çok ileri bir sanatkârdı.  971 tarihinde 

irtihal etti. Şiiri de vardı. Şu beyit şiirlerindendir.  

Bu lem'a-i hüsn eyle ki sen nur-ı basarsın  
Yüz verme iki zülfüne kim nuru basarsın 

*AKBIYIK 

Kostantin’in fethinde bulunmuş büyük evliyadan olduğu hakkında kanaat beslenen zattır. 

Sultanahmet civarında ismine mensup bir mahallesi vardır. 

*AKSARAYİ 

Gazi Hüdavendigar zamanında Konya Aksaray’ında bulunan medresede 
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müderris olan eazım-ı meşayih ve allameden bir zat olup asıl ismi Şeyh Cemalettin Mahmut’tur.  

Müşarünileyh ulum-u arabiye ve fıkhıye ve şeriyede ferid-i asır olup halka-i tedrisinde füzela ve 
ulema-yı asrdan bir cemm-i ğafir hazır olurdu. 

Medrese-i Silsilenin banisi olan zat müderris intihabını sahih-i cevheriyi ezberinden okuyacak zata 
talik etmiş olduğundan müşarünileyh bu şartı tamamen bil-icra müderris-i nasp olunmuş imiş. 

Takrir ve ifadesi harikulade olduğundan telamizi son derecede Tefsir-i Keşşafa haşiye yazmış ve 
unmuzeç ile izahı şerh etmiştir. 

Seyyid Şerif Cürcani Allamenin sıyt ü şöhretini işittiğinde li-eclil-mülakat Bilad-ı Rum’a gelmiş ise de 
Aksaray’a azimeti şeyhin yevm-ü irtihaline tesadüf eylemiştir. 

Şeyh Hazretleri telamizini üç sınıfa ayırıp bir sınıfa yolda diğerine hariç-i medresede üçüncüsüne 
dâhil-i medresede icrayı tedrisat edermiş. Molla Fenari dahi Şeyh Cemal’in telamizindendi.  

(AKŞEMSEDDİN) 

Kibar-ı evliyaullahtan ve eazım-ı meşayıhtan bir zat olup ismi Muhammed Bin Hamza’dır. 

Dimeşk eş-Şam’da tevellüt ile Diyar-ı Rum'a gelip orada neşvünema bulmuştur. Ulum-u Zahiriye ve 
Bâtıniye’de sahib-i yed-i tula ve ilm-i tıpta mahareti tasdik-gerde-i pir ü Berna idi. Osmancık 
kasabasında müderris olmuştur. Ulum-u batına tahsili ve tarik-i sufiyeye intisap hevesine düştüğünde  

------------------------------------------- 

[1008]  

müderris olan meşayihin ve allamenin büyüklerinden bir zattır. Asıl ismi Şeyh Cemalettin 

Mahmut’tur. Bu zat Arabî, fıkhî ve şer’î ilimlerde çağının en ileri gelen âlimidir. Ders halkasında 

zamanın âlimlerinden, fazıllarından, yüksek mertebeli insanlarından kalabalık bir topluluk hazır 

bulunurdu. Medrese-i Silsilenin (medreselerin işleyişini yürüten kurul) kurucusudur. Bir medreseye 

müderris tayin edilebilmek için “sahih-i cevheri” isimli eseri ezberinden okumak şart idi. Kendisi de bu 

şartı tamamen uygulayarak müderris tayin olunmuş. Takrir ve ifadesi harikulade olduğundan çok 

sayıda öğrencisi vardı. “Tefsir-i Keşşaf” isimli esere haşiye yazmış örneklerle açıklamış şerh etmiştir. 

Seyit Şerif Cürcani bu büyük âlimin şöhretini işittiğinde yüz yüze görüşmek için Rum diyarına gelmiş 

ise de Aksaray’a varması şeyhin ölüm gününe tesadüf etmiştir. Şeyh Hazretleri talebelerini üç sınıfa 

ayırır, bir sınıfa yolda, diğerine medrese dışında, üçüncüsüne medrese içinde ders verirmiş. Molla 

Fenari de Şeyh Cemalettin’in talebelerinden idi.  

*AKŞEMSEDDİN 

Evliyanın ve meşayihin büyüklerinden bir zat olup ismi Muhammed Bin Hamza’dır. Şam’da doğmuş, 
Rum diyarına gelip orada neşvünema bulmuştur. Zahiri ve Bâtıni ilimlerde çok güçlüydü. Tıp ilminde 
maharetini genç yaşlı herkes tasdik ederdi. Osmancık kasabasında müderris olmuştur. Bâtıni ilimleri 
tahsil etmek tasavvuf yoluna intisap etmek arzusuna düştüğünde 
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Şeyh Hacı Bayram-ı Veli hazretlerine müracaat ederek mazhar-ı kabul olmuş ve müşarünileyhin irşat 
ve delaletiyle az müddette tasfiye-i derun ile vasıl-ı kemalat olmuştur. 

İstanbul fethinde Hazreti Fatih ile birlikte bulunup Padişah-ı müşarünileyhin mazhar-ı ihtiramı 
olduğundan bil-mükaşefe Merkad-ı Eba Eyyubi tayin eylemiştir. 

Padişah Hazretlerinin şeyh hakkında ihtiramı ziyade olup nesayih ve hikemiyatından müstefit 
olmalarıyla bir aralık inabet etmeyi tasmim buyurmuşlar ise de Hazreti Şeyh mümanaat etmiştir. 

Badel-feth vatan ittihaz ettikleri Göynük kasabasına azimet ederek orada zikir ve ibadât ve teşfiye-i 
maraza ile evkat-güzar olarak 764 tarihinde rıhlet-i beka buyurdular. 

Ulum-u tıbbiyeye dair bir risalesi ve tasavvufa müteallik bir eseri ve tarikat-ı sofiyeye karşı diğer bir 
eseri vardır.  

Evladından Burelhüda Cezbe-i Rahmana mazhar ve Yusuf Züleyha’nın nazımı Hamdullah; ibtisam-ı ilim 
ve marifetle meşhurdur. 

Türbesi köyündedir. 

(AKKOYUNLU) 

Türkistan aşiretlerinden olduğu halde sekiz asır akdem İran ve Irak ve Anadolu cihetlerine 
muhaceretle oldukça kuvvetli bir devlet teşkil etmiş olan bir hükümet olup bunların Devlet-i Ali 
Osmaniye ile oldukça mühim maceraları mesbuk olduğundan Lügat-i Tarihi Osmaniye’de zikri 
elzemdir.  

Akkoyunlular Karakoyunlularla beraber Argun Han zamanında Türkistan’dan  

-------------------------------------------------------- 

[1009]  

Şeyh Hacı Bayram Veli hazretlerine müracaat ederek kabule mazhar olmuş, onun irşadı ve yol 

göstericiliği ile az müddette iç dünyasını tasfiye ederek kemale vasıl olmuştur. İstanbul fethinde 

Hazreti Fatih ile birlikte bulundu. Padişahın hürmetine mazhar idi. Keşif yoluyla Eba Eyyubi’nin 

mezarını tayin etmişti. Padişah Hazretlerinin şeyh hakkında hürmeti fazlaydı. Hikmetli öğütlerinden 

yararlanmaktaydı. Bir aralık ona bağlanmayı düşünmüştü. Fakat Hazreti Şeyh buna engel olmuştu. 

Fetihten sonra vatan edindiği Göynük kasabasına giderek orada zikir, ibadet ve hastalara şifa 

dağıtmayla vaktini geçirmiş 764 tarihinde sonsuzluk yurduna göçmüştü. Tıp ilmine dair bir risalesi, 

tasavvufa dair bir eseri ve sufilik ve tarikat hakkında diğer bir eseri vardır. Evladından Burelhüda 

cezbeye mazhar bir zat idi. Hamdullah ise Yusuf ile Züleyha isimli manzum eseri kaleme almış, ilim ve 

marifetle meşhurdu. Türbesi köyündedir. 

*AKKOYUNLU 

Türkistan aşiretlerinden olduğu halde sekiz asır önce İran, Irak ve Anadolu taraflarına göçerek oldukça 

kuvvetli bir devlet teşkil etmiş olan bir hükümetin adıdır. Bunların Devlet-i Ali Osmaniye ile oldukça 

mühim maceraları geçmiş olduğundan bu eserde zikredilmeleri gereklidir. Akkoyunlular 

Karakoyunlularla beraber Argun Han zamanında Türkistan’dan   
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Azerbaycan’a hicret ederek Karakoyunlular Erzincan Sivas ve Akkoyunlular Diyarbakır taraflarını işgal 
ile birer hükümet vücuda getirmişlerdir.  

Akkoyunluların birinci hükümdarı Tur Ali Bey ki buna Alaattin Türkmeni dahi derler. Musul ve Amid 
cihatlarında kesb-i istiklal eyledi.  

Tarih-i Osmaniye’de ismi mezkûr ve Fatih merhum ile muharebat-ı meşhuresi mesbuk olan Uzun 
Hasan 848 tarihinde mesned-nişin olan cihangirin biraderiydi.  

Meşhur İsmail Safevi bu hükümete hatime çekti. 

(AK MEHMET PAŞA) 

Sultan Mehmet Han-ı Rabii devrinde bulunmuş olan vüzeradan olup 1061 de Şam valiydi. 

(AK MAHMUT PAŞA) 

Avcı Sultan Mehmet asrı vüzerasından olup 1065 de Bağdat valiliğinde bulunmuştur. 

(AĞA EFENDİ) 

Şair-i Osmaniye’den olup asıl ismi Mehmet’tir. Bu zat Dersaadet'te doğup mukaddemat-ı ulumu 
tahsilinden sonra tarik-i kitabete sülük ederek Süleymaniye Camii vakfı Ruznamcecisi olmuş ve 1158 
tarihinde rıhlet eylemiştir. 

(AĞA PAŞA) 

Devri Mecid Hanide Bursa Şam Hicaz valiliklerinde bulunup İşkodra valisiyken irtihal eylemiş olan bir 
vezirdir.  

İsmi Abdülaziz idi. 

---------------------------------------------- 

[1010]  

Azerbaycan’a göçtüler. Karakoyunlular Erzincan Sivas, Akkoyunlular Diyarbakır taraflarını işgal ederek 

birer hükümet vücuda getirmişlerdi. Akkoyunluların birinci hükümdarı Tur Ali Bey ki buna Alaattin 

Türkmeni de derler. Musul ve Amid taraflarında istiklalini kazandı. “Tarih-i Osmaniye” isimli eserde 

ismi geçen ve Fatih merhum ile meşhur savaşı anlatılmış olan Uzun Hasan, 848 tarihinde tahta oturan 

cihangirin biraderiydi. Meşhur İsmail Safevi bu hükümete son verdi. 

*AK MEHMET PAŞA 

Sultan Dördüncü Mehmet Han devrinde vezirlerden biridir. 1061 de Şam valisiydi. 

*AK MAHMUT PAŞA 

Avcı Sultan Mehmet asrı vezirlerindendir. 1065 de Bağdat valiliğinde bulunmuştur. 

*AĞA EFENDİ 

Osmanlı şairlerindendir. Asıl ismi Mehmet’tir. Bu zat Dersaadet'te doğup ilk eğitimini tamamladıktan 

sonra kâtiplik (kitabet) mesleğine girerek Süleymaniye camii vakfı Ruznamcecisi olmuş ve 1158 

tarihinde ölmüştür. 

*AĞA PAŞA 

Mecid Han devrinde Bursa, Şam, Hicaz valiliklerinde bulunup İşkodra valisiyken vefat eden bir 
vezirdir. İsmi Abdülaziz’di. 
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(AGAHÎ) 

Onuncu asır hicri evahirinde yetişmiş şuaradan olup menşei Selanik'te kain Vardar yenicesidir.   

Tahsil-i ilim ve kemalattan sonra tarik-i kuzata duhul ederek birçok kazalarda bulunmuş ve 985 de 
irtihal eylemiştir. 

Eşârı latif ve manidardır: 

Çektirip firkatini bizden ırak oldun sen 
Behr-i firkatte nice fırtınalar çektim ben 

(ANKARAVİ) 

Kibar-ı Meşayıh-ı Mevleviyeden Şeyh İsmail hazretleridir. Bu zat onuncu asr-ı hicride Ankara’da 
tevellüt ve tekmil-i ulum ettikten sonra tarik-i tasavvufa sülûk ile Mevlevi tarikatında iktisab-ı derecât 
eylemiş ve Mesnevi-i Şerife yedi büyük ciltten mürekkep mükemmel bir eser yazmış idi. 

Galata’da İskender Paşa zaviyesinde mesnevi-han olduğu halde 1041 de irtihal eyledi. 

(ANKARAVİ ŞEYH HÜSAMETTİN EFENDİ) 

Ankara’da onuncu asır hicri de dünyaya gelerek kibar-ı meşayihten Ahmet Şaban’a intisap etmiş ve 
müşarünileyhin vefatında makam-ı âliyesine suûd ile seccade-nişîn olmuştur. 

Ancak cezbe-i rahmana müstağrak olduğundan zahiren muhalif-i Şer-i Mübin bazı evzaı müşahede 
olunmuş üzerine taraf-ı Şer-i Şeriften haps olunmuş olmakla ertesi gün kuşe-i mahpusta meyyit olarak 
görülmüştür 

------------------------------------------------- 

[1011]   

*AGÂHÎ 

Onuncu hicri asrın başlarında yetişmiş şairlerdendir. Selanik yakınlarındaki Vardar yenicesidendir.  

İlim tahsilinden ve bu yolda kendini geliştirdikten sonra kadılık mesleğine girmiş, bir çok kazalarda 

bulunmuş ve 985 de ölmüştür. Şiirleri güzeldir, manidardır: 

Çektirip firkatini bizden ırak oldun sen 
Behr-i firkatte nice fırtınalar çektim ben 
 

*ANKARAVÎ 

Mevlevi şeyhlerinin büyüklerindendir. Adı Şeyh İsmail hazretleridir. Bu zat onuncu hicri asırda 

Ankara’da doğmuş, ilimleri tamamladıktan sonra tasavvuf yoluna girmiş, Mevlevi tarikatında yüksek 

derecelere yükselmiş, Mesnevi-i Şerife yedi büyük ciltten mürekkep mükemmel bir şerh yazmıştı. 

Galata’da İskender Paşa zaviyesinde mesnevi-han iken 1041 senesinde vefat etti. 

*ANKARAVÎ ŞEYH HÜSAMETTİN EFENDİ 

Ankara’da onuncu hicri asırda dünyaya gelerek büyük şeyhlerden Ahmet Şaban’a intisap etmiş ve 
onun ölümü üzerine makamına geçerek seccade-nişîn olmuştur. Ancak cezbe-i rahmana dalmış biri 
olduğundan dinin zahiri kanunlarına muhalif bazı sözleri ve tavırları müşahede olunmuş, bunun 
üzerine hapsedilmiş, ertesi gün hapsedildiği hücrede ölü olarak bulunmuştur. 
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(ANKARAVÎ ŞEYH AHMED ÇELEBİ) 

Kibar-ı meşayih-i Halvetiyeden ve onuncu asr-ı hicri ricalinden meşhur bir zat olup devr-i memalik ve 
seyahata mihen(?)mik idi. 

Evahir-i ömründe Ankara'da ihtiyar-ı uzlet ve vaaz ve nasihat ile meşgul olarak 950 tarihinde dar-ı 
bekaya irtihal eyledi. 

(ANKARAVÎ MEHMET EFFENDİ) 

Avcı Sultan Mehmet Han devrinde meşihat-ı İslamiyede bulunmuş olan meşahir-i ulemadan olup 
1028 de Ankara'da dünyaya gelmiş ve alel-husus tarik-i tedrise dahil olduktan sonra Bursa, Mısır 
kazalarında ve badehu İstanbul kadılığına nail ve badehu azl olunup 1096 da mesned-i mezkura vasıl 
olmuştur.  

1097 tarihinde şeyhülislamlık mesnedi celiline nailiyetiyle mazhar-ı izar ve ikram olduktan sonra 1098 
tarihinde hulul-i ecel-i mevuduyla irtihal-i dar-ı beka eylemiştir.  

Sultan Selim civarında Kovacı dede türbesi pişgahında medfundur.  

Alim ve fazıl ve muttaki bir zat olup Kitab-ı Tenvir'e bir haşiyesi ve medrese gibi asar-ı hayriyesi vardır.  

(AHÎ) 

Onuncu asrı hicride yetişmiş olan eazım-ı şuara-yı osmaniyeden olup meskat-ı re'si Niğbolu 
kasabasıdır.  

Tezkire-i şuaranın rivayatına nazaran Ahi'nin pederi Seydi Hoca namında gayet zengin bir tacir imiş.  

Pederinin irtihalinde iktisab-ı ilim ve irfan ve ikmal-i tahsil eylemek 

---------------------------------------- 
[1012] 

*ANKARAVÎ ŞEYH AHMED ÇELEBİ 

Halveti tarikati şeyhlerinin büyüklerinden ve hicri onuncu asır ricalinden meşhur bir zattır. 

memleketleri gezmeye ve seyahat etmeye meraklıydı. Ömürünün sonlarında Ankara'da uzlete çekildi. 

Vaaz ve nasihat ile meşgul oldu. 950 tarihinde sonsuzluk yurduna göçtü.  

*ANKARAVÎ MEHMET EFENDİ 

Avcı Sultan Mehmet Han devrinde şeyhülislamlıkta  bulunmuş ulemanın meşhurlarından bir zattır. 

1028 de Ankara'da dünyaya gelmişitr. İlim ve tedris yoluna girdikten sonra Bursa ve Mısır 

kadılıklarında bulunmuştur. Daha sonra İstanbul kadılığına nail olmuş ve bilahare o makamdan azl 

edilmiştir. 1096 da bahsi geçen makama tekrar getirilmiştir. 1097 tarihinde şeyhülislamlık yüce 

makamına nail ve bunun şerefiyle ikram olunduktan sonra 1098 tarihinde sayılı günleri dolmuş, eceli 

gelmiş, sonsuzluk yurduna göç etmiştir. Sultan Selim civarında Kovacı Dede türbesi girişinde 

medfundur. Alim, fazıl ve muttaki bir zattır. "Kitab-ı Tenvir" isimli esere bir haşiyesi ve medrese gibi 

hayrı devam eden eserleri vardır.  

*AHÎ 

Onuncu hicri asırda yetişmiş Osmanlının büyük şairlerinden biridir. Doğum yeri Niğbolu kasabasıdır. 
"Tezkire-i şuara" isimli eserin söylediğine göre Ahi'nin babası Seydi Hoca namında gayet zengin bir 
tacirmiş. Babasının ölümünde ilim ve irfan kazanmak, tahsilini tamamlamak 
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üzere dersaadete gelerek tarik-i ilmiyeye salik olup bir hayli müddet mülazemet eylemiş ve bir aralık 
"Hüsrev ü Perviz" namıyla meşhur olan manzumeyi vücuda getirerek Yavuz Sultan Selim Han 
Hazretlerine takdim eylemiş idi. 

Şehriyar-ı müşarünileyh Âhi'nin bu manzumesindeki iktidar-ı edebiyesini takdir ettiğinden sinnini ve 
rütbesini sual etmiş ve terfi-i rütbesini ferman buyurmuştur. 

Ol vakit Anadolu Kazaskeri olan İbni Kemal merhum ber-mucib-i irade-i padişahî Âhiye Bursa’daki 
Beyazıt Müderrisliğini arz ve inha etmiş ise de Âhi Rumeli Kazaskeri olan Zeyrek Zadenin rubude-i 
dâm-ı iğfali olmakla Beyazıt Medresesini red eylemiştir. 

Bunun üzerine hatır-ı padişahî Âhi’den rencide olmakla hayli zaman feyzi mesdud kalmış ise de bir 
aralık kara feryeye müderris nasb olunmuş idi. 

Âhi evahir-i ömründe Manastır’a azimet ve orada Haverinin hemşiresini tezevvüc ile rahmet-i 
rahman’a vasıl oldu. 

 Âhi şuarayı Osmaniye meyanında nadirul-emsal bir zat olup Hüsrev ü Şirin ve natamam olan hüsn-dil 
manzumelerinden iktidar-ı şi’riyesi münfehim olarak: 

Meğer kim subh-dem bu zal-ı gerdun 
Sipihrin dâmenin kılmıştı pür-hun 
Meğer kim vaz’-ı haml etmişti Nahid 
Ânın çün kan içinde doğdu Hurşit 

------------------------------------------------------------- 

[1013]  

üzere Dersaadet'e gelmiş. İlmiye mesleğine girmiş, bir hayli çaba ve gayret sarfetmişti. Bir aralık 

"Hüsrev ü Perviz" namıyla meşhur olan manzumeyi vücuda getirerek Yavuz Sultan Selim Han 

Hazretlerine takdim eylemişti. Bu büyük padişah Âhi'nin manzumesindeki edebi gücünü takdir etmiş, 

yaşını ve rütbesini sormuş ve rütbesinin yükseltilmesini ferman buyurmuştur. O zaman Anadolu 

Kazaskeri olan merhum İbni Kemal padişahın iradesinin gereği olarak Âhi'ye Bursa’daki Beyazıt 

Medresesi Müderrisliğini teklif etmiş. Fakat Âhi Rumeli Kazaskeri olan Zeyrekzadenin tuzağına 

düşerek bu teklifi reddetmiş. Bunun üzerine padişahın hatırı rencide olduğundan hayli zaman kenarda 

kalmış gelişememiştir. Fakat bir aralık (Teseleya bölgesindeki) Karaferye'ye müderris tayin edilmişti. 

Âhi; ömrünün son demlerinde Manastır’a gitti. Orada Haveri'nin kızkardeşi ile evlendi ve orada 

rahmeti rahmana vasıl oldu. Âhi Osmanlı şairleri arasında benzeri az bulunur bir zat idi. "Hüsrev ü 

Şirin" ve natamam olan "Hüsn-i dil" manzumelerinden şiirdeki gücü anlaşılır. Şiirlerinden;  

Meğer kim subh-dem bu zal-ı gerdun 
Sipihrin dâmenin kılmıştı pür-hun 
Meğer kim vaz’-ı haml etmişti Nahid 
Ânın çün kan içinde doğdu Hurşit 
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Doğurdu subh-dem banu-yu devran 
Bir altın başlı, sırma saçlı oğlan 
Eli dü(ö)şmüştü ser-maden-i çınarın 
Ayağı dönmüş idi çeşme sarın 
* 
** 
Ne müsahib bulunur derd ü gam-ı yar gibi 
Ne feragat yeri var kuşe-i humar gibi 
Götürüp nokta gibi ortaya attı beni çerh 
Başladı kendi kıyı çizmeye pergâr gibi 
Ol kıyamet beni ferdaya salıp Âhi yine  
Yarına kaldı işim va’de-i didar gibi 
 
* 
** 
Cahilin fahrı cah u malladır 
Arifin izzeti kemal iledir 
Aşk ü şevk ehli vecd ü hal ister 
Ne kemal ister ve ne mal ister 
Bize göre kim ne halimiz vardır 
Ne kemal ve ne malımız vardır.  

(AYAZ PAŞA) 

Devir-i Sultan Süleyman Han-ı Kanunide dört sene kadar Mesnedi sadarete geçmiş olan vüzerayı azamdandır. 

Kendisi Arnavut olup Selim-i Evvel devrinde harem-i hümayunda ağalıkla 

-------------------------------------------- 

[1014] 

Doğurdu subh-dem banu-yu devran 
Bir altın başlı, sırma saçlı oğlan 
Eli dü(ö)şmüştü ser-maden-i çınarın 
Ayağı dönmüş idi çeşme sarın 
 
Ne müsahib bulunur derd ü gam-ı yar gibi 
Ne feragat yeri var kuşe-i humar gibi 
Götürüp nokta gibi ortaya attı beni çerh 
Başladı kendi kıyı çizmeye pergâr gibi 
Ol kıyamet beni ferdaya salıp Âhi yine  
Yarına kaldı işim va’de-i didar gibi 

 

Cahilin fahrı cah u malladır 
Arifin izzeti kemal iledir 
Aşk ü şevk ehli vecd ü hal ister 
Ne kemal ister ve ne mal ister 
Bize göre kim ne halimiz vardır 
Ne kemal ve ne malımız vardır.  

*AYAZ PAŞA 

Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde dört sene kadar Sadrazamlık makamında bulunan büyük 
vezirlerden biridir. Kendisi Arnavut olup Birinci Selim devrinde harem-i hümayundan ağalık rütbesiyle 
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taşra çıkmış ve yeniçeri ağası olduğu halde Mısır Seferinde bulunarak şecaat ve cesareti ve akıl ve 
dirayeti manzur ve makbul-i şehriyari olarak mazhar-ı atıfet olmuş idi. 

Sultan Süleyman’ın ibtida-yı saltanatlarında Canber de Gazali vakası üzerine Şam Valisi olarak, Rodos 
fethinde dahi hademat-ı mebruresi görülmüştür. 

Bir aralık mazhar-ı gazab olmakla vezareti ref’ ve kendisi hapis olunmuş ise de bir müddet sonra yine 
af ve ıtlak ile rütbesi iade olunmuştur. 

Boğdan seferinde ve Barbaros ile beraber Korfu muhasarasında yararlığı görülmekle vezir-i sani ve 
942 de sadrazam nasb olundu. 

Dört sene kadar ol makam-ı âlide bulunduktan sonra 936 da Dersaadet'te zuhur eden tâundan 
müteessiren vefat eyledi. 

Zenne mâil vesair ahlakı mutedil, kesirül-evlad bir zat idi. 

Eyüp Sultan’da medfundur.  

(AYAŞ PAŞA) 

Fatih-i Yemen Sinan Paşa’nın biraderi olup Sultan Süleyman-ı Kanuni devrinde Erzurum Beylerbeyi idi. 

(AYDIN BEY) 

Devlet-i Selçukiye umerasından olup Alaaddin Keykubatın vefatında Vali olduğu halde devlet ebed 
müddet osmaniyenin bidayet-i tesisinde şimdiki Aydın Sancağında bir hükümet-i müstakile halinde 
bulunmuş olan hükümetin müessesi idi ki mezkûr hükümete Aydınoğulları Hükümeti ve memlekete 
Aydın ili namı verilir.  

-------------------------------------- 

[1015]  

çıkmıştır. Yeniçeri ağası olarak Mısır Seferine katılmış, şecaat, cesaret, akıl ve dirayeti padişahın 

dikkatini çekmiş, onun memnuniyeti ile takdir ve ödüle mazhar olmuştu. Sultan Süleyman’ın 

saltanatının başlarında Canber'de Gazali vakası üzerine Şam Valisi olarak görevlendirilmiş ayrıca 

Rodos fethinde de güzel hizmetleri görülmüştü. Bir aralık gazaba uğramış ve vezirliği kaldırılmış 

kendisi hapsolunmuş ise de bir müddet sonra yine affedilmiş ve rütbesi iade edilmiştir. Boğdan 

seferinde, Barbaros ile beraber Korfu kuşatmasında yararlığı görülünce rütbesi vezir-i saniliğe 

yükseltildi.  942 tarihinde sadrazam olarak tayin edildi. Dört sene kadar o makamda bulunduktan 

sonra 936 da Dersaadet'te zuhur eden taun salgınında vefat etti. Kadın düşkünü, mutedil ahlaklı, çok 

çocuklu bir zattı. Eyüp Sultan’da metfundur.  

*AYAŞ PAŞA 

Yemen fatihi Sinan Paşa’nın kardeşidir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Erzurum Beylerbeyi idi. 

*AYDIN BEY 

Selçuklu devleti emirlerindendir. Alaeddin Keykubat'ın vefatında Aydın Valisiydi.  Devleti ebet müddet 
Osmanlının ilk kuruluş zamanında şimdiki Aydın Sancağı; bir bağımsız hükümet halinde bulunuyordu. 
Bu zat bu hükümetin kurucusuydu. Bu hükümete Aydınoğulları Hükümeti ve memlekete Aydın ili adı 
verilmişti.   
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Aydın Bey Ayasloğu merkez-i hükümet ittihaz ettiği ve kendinden sonra oğlu Mehmet Bey ve ondan sonra 
İsa Bey makam-ı riyasete geçtiği ve mezbur İsa Bey Yıldırım Beyazıt Han’a memleketini teslim eylemesi 
üzerine İzmir’e Vali nasb ve tayin kılındığı merviyat-ı târihiyedendir. 

(AYDIN PAŞA) 

Devr-i Murat Rabi’ vüzerasından olup Cidde, Habeş ve Hicaz Valiliklerinde bulunmuş idi. 

(ABDAL HAN) 

Sultan İbrahim Bin Mehmet Han asrında Bitlis Hâkimi olup ref’-i liva-yı isyan etmiş olmakla Melik Ahmet 
Paşa’nın valiliğinde tedip ve terbiye olunarak Dersaadet'e i’zâm kılınmış ve müşahade olunan bazı evzâ'-i 
namerdiyesine binaen muahharen katl olunmuştur. 

(ABDAL MUSA) 

Bursa fatihanından bir zat-ı mücahit olup türbesi şehrin içindedir. 

(İBRAHİM AĞA) 

İbrahim Han devrinin sadrazamı olan Hezarpare Ahmet Paşa’nın biraderi ve musahibe Hûbyar kadının 
zevci olup sadaret-i uzma kethüdası idi. Ancak ayş ü işrete son derecede münhemik ve sefahete mecbur 
(meclub) olduğundan biraderi tarafından haps olunmuş idi. Musa Paşa yerine Bağdat Valiliğine nasb 
olduğu halde biraderinin sükûtu üzerine bu da azl olundu. 

(İBRAHİM AĞA) 

Damat Şehit Ali Paşa’nın kethüdası olup gayet mekkar ve hilekâr bir adam idi.  

-------------------------------------------- 

[1016]  

Aydın Bey'in Ayasloğu hükümet merkezi yaptığı, kendinden sonra oğlu Mehmet Bey ve ondan sonra 

İsa Bey'in riyaset makamına geçtiği, aynı İsa Bey'in Yıldırım Beyazıt Han’a memleketini teslim etmesi 

üzerine İzmir’e Vali yapıldığı tarihin rivayetlerindendir.  

*AYDIN PAŞA 

Dördüncü Murat devri vezirlerindendir. Cidde, Habeş ve Hicaz Valiliklerinde bulunmuştur. 

*ABDAL HAN 

Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan İbrahim asrında Bitlis Hâkimi iken isyan bayrağı açmıştı. Melik 

Ahmet Paşa’nın valiliğinde tedip ve terbiye olunarak Dersaadet' getirilmiş ve daha sonra müşahede 

olunan bazı namertçe söz ve tavırları üzerine öldürülmüştür.  

*ABDAL MUSA 

Bursa fatihlerinden bir mücahit zattır. Türbesi şehrin içindedir. 

*İBRAHİM AĞA 

İbrahim Han devrinin sadrazamı olan Hezarpare Ahmet Paşa’nın kardeşidir. Padişahın yakın görevinde 

bulunmuş (musahibe) Hûbyar kadının zevci olup sadrazamlık kethüdası idi. Ancak içki ve işrete son 

derecede düşkün ve sefahate dalmış olduğundan biraderi tarafından hapsolunmuştu. Musa Paşa 

yerine Bağdat Valiliğine tayin edildi. Kardeşinin görevden düşmesi üzerine bu da azledildi.  

*İBRAHİM AĞA 

Damat Şehit Ali Paşa’nın kethüdası olup gayet desiseci ve hilekâr bir adamdı.   
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Mesavî -i ahvaline binaen Belgrad önünde idam olunmuştur. 

(İBRAHİM AĞA) 

Enderun-u Hümayun ağavatından sahib-i ilim ve irfan bir zat olup hademe-i hassa muallimi ve Şam-ı 
Şerifte Cami-i Emeviye Mütevelliyesi olmuş ve 1021 de vefat etmiştir. 

(İBRAHİM İHSAÎ)  

Ahsa ulema ve fukaha-yı benamından ve müzne-i kiramdan bir zat olup ulum-u zahireye ve 
batıniyede yed-i tûlâ sahibi idi. 

Mekke-i Mükerreme müftüsü kibar-ı meşayih-i kiramdan Abdurrahman Mürşididen ahz-ı inabet 
ettikten sonra Ahsâ’ya avdetle Taceddin-i Hindi’ye intisab ile vasıl-ı deracat-ı kemal olmuş ve 
tasavvufa vesaireye dair âsâr-ı müteaddide yazmıştır. 

Nazm-el Ecrûmiyye şerhi ile def-ul-üs fi ezkar-us-subh vel mesa cümle-i telifatındandır. 

Tarih-i rıhleti 1048 dir. 

(İBRAHİM ETTASİ) 

İsmi diğeri Burhaneddin dir. 

Maskat-ı re'si Humus kasabası olup evail-i tahsilinde Mısır’a gitmiş ve orada tekmil-i ulum ile ahz-ı 
icazet ederek vatanına azimetle tedrisat ile meşgul olmuş ve evahir-i ömründe Trablus ve Şam 
Müftüsü olduğu halde 1196 da irtihal eylemiştir. 

(İBRAHİM EFENDİ) 

Murad-ı Rabi’ merhumun hengâm-ı saltanatlarında defterdar olan meşhur bir zat olup anasıl 
Mostarlıdır.  

---------------------------------------- 

[1017] 

 Ahvalinin kötülüğü yüzünden Belgrat önünde idam edilmişti. 

*İBRAHİM AĞA 

Enderun-u Hümayun ağalarından ilim ve irfan sahibi bir zattır. Hademe-i hassa muallimi ve Şam-ı 

Şerifte Emeviye Camii mütevellisi olmuş ve 1021 de vefat etmiştir. 

*İBRAHİM AHSAÎ 

Namlı Ahsa ulema ve fakihlerinden ve büyük zatlardan biridir. Zahirî ve batini ilimlerde çok güçlüydü. 

Mekke-i Mükerreme müftüsü büyük şeyhlerden Abdurrahman Mürşidi'den inabe aldıktan sonra 

Ahsâ’ya dönmüş, Taceddin-i Hindi’ye intisab ederek yüksek derecelere ve kemale vasıl olmuştu. 

Tasavvufa ve diğer ilimlere dair müteaddit eserler de yazmıştır. "Nazm el-ecrumiye şerhi" ve "Def-ül-

üs Fi ezkar-us-Subh ve'l-mesa" telif ettiği eserlerdendir. 1048 ölüm tarihidir.  

*İBRAHİM ETTASÎ 

Diğer ismi Burhaneddin'dir. Doğum yeri Humus kasabasıdır. Tahsilinin başlangıcında Mısır’a gitmiş ve 

orada ilim tahsilini tamamlayarak icazet almıştır. Vatanına dönerek tedrisat ile meşgul olmuş ve 

ömrünün son döneminde Trablus ve Şam Müftüsü olmuş, 1196 da vefat etmiştir. 

*İBRAHİM EFENDİ 

Merhum Dördüncü Murat'ın saltanatı zamanında defterdar olan meşhur bir zattır. Aslen Mostarlıdır. 
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1018  

Padişah müşarünileyhin eyyam-ı hükümraniyelerinde zuhur eden Revan seferi esnasında Erzurum’da 
ikametle levazım-ı seferiyenin tehiye ve tedariki hususatına bezl-i mechud etmesinde iken sadrazam-ı 
vakt olan Tabanı yassı Mehmet Paşa’nın vesvese ve endişesini mucip olabilecek bazı evza’ ve etvarı 
zuhur etmesine binaen katl ve idam olunmuştur. 

Afif ve müstakim ve dirayetli açıkgöz bir zat idi. 

(İBRAHİM EFENDİ) 

Ruz-namçeci İbrahim Efendi diye maruftur. 

Bu zat dahi Mostarlı olup ruz-namçecilik mesnedini evahir-i ömrüne kadar muhafaza etmiş idi. 

Kendisi akıbet-bîn ve dur-endiş bir zat olmakla padişah-ı vaktin mazhar-ı nüvaziş ve teveccühü olduğu 
halde büyük mesnedlere talip olmadığından vaktini rakipsiz geçirmiş idi. 

Bağdat seferi esnasında Musul civarında irtihal-i dar-ı beka eyledi. 

(İBRAHİM EFENDİ) 

Şeyhülislam Ebu Saidzade Feyzullah Efendinin mahdumu olup âlim ve fazıl ve hüsn-ü ahlakı sebebiyle 
Şehzade Sultan Mahmud-u evvelin muallimliğine tayin kılınmış ve 1114 de kazasker olmuştur. 

(İBRAHİM NESİMİ EFENDİ) 

Sultan Selim-i Salis asrının en parlak ricalinden olup İbrahim Kethuda namıyla maruftur. Efendi 
mumaileyh Hotin’de kâin Ayasofya Camii İmamı Ahmet Efendinin mahdum-ı dirayet-mevsumu olup 
hengam-ı sebavetinde pederi irtihal etmekle cedd-i maderisi Hotin Arpacıbaşısı 

---------------------------------------------------- 

[1018]  

Dördüncü Murat'ın hükümranlık günlerinde zuhur eden Revan seferi esnasında Erzurum’da ikamet 

etmiş bu sefer için gerekli olan şeylerin tedariki ve hazırlanması hususunda çaba ve gayret sarf 

etmekteyken vaktin sadrazamı olan Tabanı yassı Mehmet Paşa’yı vesvese ve endişeye düşürecek bazı 

tavırları ve sözleri görünmesinden dolayı idam edilmiştir. Afif, müstakim, dirayetli ve açıkgöz birisiydi. 

* İBRAHİM EFENDİ 

Ruz-namçeci İbrahim Efendi diye bilinir. Bu zat da Mostarlıdır. Ruz-namçecilik makamını ömrünün 

sonuna kadar korumuştu. Kendisi işlerin sonunun nereye varacağını kestirebilir, ileri görüşlü ve 

sağlam düşünceli bir zat olduğundan vaktin padişahının övgüsüne ve teveccühüne mazhar olmuştu. 

Buna rağmen büyük makamlara talip olmadığından vaktini rakipsiz geçirmişti. Bağdat seferi esnasında 

Musul civarında sonsuzluk yurduna göçtü.  

*İBRAHİM EFENDİ 

Şeyhülislam Ebu Saidzade Feyzullah Efendinin oğludur. Alimliği, fazileti, ahlakının güzelliği sebebiyle 

Şehzade Sultan Birinci Mahmut'un muallimliğine tayin edilmiş ve 1114 de kazasker olmuştur. 

*İBRAHİM NESİMİ EFENDİ 

Sultan Üçüncü Selim asrının en parlak ricalinden biridir. İbrahim Kethüda namıyla bilinir. Hotin’de 
bulunan Ayasofya Camii İmamı Ahmet Efendinin dirayetiyle bilinen oğludur. Çocukluğunda babası 
ölmüş, anne tarafından dedesi olan Hotin Arpacıbaşısı   
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Mehmet Ağa’nın taht-ı sahabet ve himayetinde devr-i sebavetini imrar etmiş ve seksen dört tarihinde 
Mehmet Ağa ile birlikte Dersaadet'e gelerek seksen sekiz tarihinde mektubi-i sadrı âli kalemine çerağ 
buyuruldu. 

Mumaileyh umur-u memuresine devama bezl-i mahasal-ı iktidar ile az vakit zarfında derece-i kabiliyet 
ve istidadı elsine-i evliya-yı umurda mütevatir olmaya başladı. İki yüz iki senesinde Rusya ve Nemçe 
seferi münasebetiyle orduyu hümayunun hurucundan sonra efendi-i mumaileyh kethüda-yı sadr-ı âli 
olan el-hac İbrahim Efendi’ye mühürdar ve rütbe-i hocagânı ile kadri bâlâter olarak mağbut-u sığar ve 
kibar oldu. Mektubî rikâb-ı kamiyab Ahmet Efendi’nin elçilik ile Beç'e memuriyeti ser-halife Mustafa 
Beyin mektupçuluk vekâletine nasbını icap etmekle sahibi tercüme dahi mumaileyhin vekâletiyle 
kâmver olmuştur. Efendi-i mumaileyh erbab-ı akl-ı huda-dad ve ashab-ı rüşd ve sedad'dan 
bulunmakla bu memuriyetinde fevkalade hademat-ı mühimme ve meşkure ibrazına muvaffak ve 
buyurulduğu dahi mezun olmakla mektupçuluğu mahv edecek derecelerde kesb-i nüfuz ve şöhret ve 
ol esnada mu'temen-i devlet olan Raşit Efendi’ye tahsil-i intima ve mensubiyet etmiş idi. 

Ordu-yu hümayunun dersaadete vusulünde bit-tabi’ memuriyetinden ma’zul olduysa da Raşit 
Efendinin maiyetinde bazı levayıh-ı mühimme tebyiz ve serairden olan mevaddı kaleme almak 
hadematında bulunmakla arası çok geçmeksizin mektubi-i Sadr-ı âli ser-halifeliği ile nail-i me’mul 
oldu. 

Elhac İzzet Mehmet Paşa’nın sadaretinde defaten mektupçuluk makamına 

----------------------------------------------- 

[1019]  

Mehmet Ağa’nın himayesi ve sahiplenmesi altına girmiş, bütün çocukluk dönemini burada geçirmişti. 

Seksen dört tarihinde Mehmet Ağa ile birlikte Dersaadet'e gelerek seksen sekiz tarihinde yüce 

mektupçuluk makamının kalemine çırak olarak yerleştirildi. Üzerine aldığı memuriyet işlerinde son 

derecede iktidar gösterdi. Az vakit zarfında üstün kabiliyeti devlet ricalinin dilinde dolaşmaya başladı. 

İki yüz iki senesinde Orduyu Hümayun Rusya ve Nemçe seferine çıktığında Sadrazamlıkta Kethüda 

olan Elhac İbrahim Efendi'ye mühürdar olarak tayin edildi, rütbesi Hocagan olarak yükseltildi. Kısa 

zamanda değerinin bu derecede yükselmesi küçük büyük herkesin gıptasını çekmişti. Mektupçu 

görevinde bulunan Ahmet Efendi Beç'e elçi olarak gönderilince Serhalife Mustafa Efendi mektupçuluk 

vazifesine vekâlet etmek durumunda kaldı. Bahsi geçen İbrahim Efendi de Mustafa Efendinin yerine 

vekâlet etmeye başladı. Bu zat Allah vergisi aklı ve zekâsı ile ileri gelenler arasına rahatlıkla geçmiş ve 

bu görevinde de fevkalade önemli hizmetlerde bulunmuştu. Başarısı tebrik ve teşekküre mazhar 

olacak derecedeydi. Mektupçuluk görevini bihakkın yerine getirmek suretiyle onu geçecek daha 

yüksek mevkilere gelecek nüfuz ve şöhret kazanmıştı. O esnada devletin güvenilir adamlarından Raşit 

Efendi'nin himayesindeydi. Orduyu Hümayun dönünce haliyle vekâleten yürüttüğü görevden alındı. 

Ancak Raşit Efendinin yanında önemli evrakları kaleme almak, gizli devlet yazışmalarını yürütmek gibi 

hizmetlerde bulundu. Arası çok geçmeden Sadrazam mektupçuluğu başyardımcılığı makamına 

getirildi.   
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i'tila ve dört sene kadar ol mesned-i âli’de ibraz-ı ehliyet ederek müşarünileyhin evahir-i sadaretinde 
kethüda-yı sadr-ı âli nasb ve ta’yin kılındı. 

Ancak on sekiz gün sonra İzzet Paşa’nın infisali vukuuyla Ziya Yusuf Paşa makam-ı sadarete geçmekle 
Efendi-i mumaileyh bi-sahip gibi kalmışken Paşayı-müşarünileyh mesnedinde ibkası suretini tahsis 
etmegin yine ol mansıbda karar eyledi. 

Ziya Yusuf Paşa serdarlığıyla ordu-yu hümayunun Mısır’a hurucunda rikab-ı hümayun kethüdalığıyla 
kâm-yâb ve orduyu mezburun Dersaadet'e avdetine kadar bila kusur irae-i hademat-ı mühimmede 
sarf-ı makdûr ettikten sonra Fransa Maslahatgüzarıyla müzakereye memur ve on yedi senesinde 
saniyen kethüdayı sadrı âli makamına nasb olundu ve ilave-i memuriyet olarak hemşire-i şehriyarı 
Bekhan Sultan kethüdalığı dahi döş-i istihkakına tahmil kılındı.  

İşbu iki memuriyetin Efendi-i mumaileyhin uhdesinde içtima-i teksir-i şöhret ve tezyid-i nüfuz ve 
miknetini mucip olmakla mahsûd-ul emsal ve akran ve rical-i devlet meyanında haiz-i şeref ü şan 
olmuş idi. 

İsmail Paşa mesned-i sadaret-i uzmaya itila eyledikte İbrahim Kethüdanın şöhret-i şayiasıyla kulağı 
dolmuş idüğünden hizmet-i müstekile-i vekalet-i kübrada kendine rakip ad ile mumaileyh hakkında 
berkemal olan teveccüh-ü şahaneyi tahvile teşmir-i sak-ı ihtimam ve netice-i mesaisi kargir-i tesir 
olmadığından tohum-ı nifak ve fesadı zir-i perde-i huffadan saçmaya ikdam eylemekle bu keyfiyet 
efendi-i mumaileyhin ihtarıyla tebeddül-i sadareti ve bir gün sonra dahi kendi azlini mucip olmuştur.  

-------------------------------------------------- 

[1020]  

Dört sene kadar o makamda yeterliliğini gösterdi. Raşit Efendinin sadrazamlığının başlangıcında 

Sadrazamlık Kethüdalığı vazifesine tayin edildi. Ancak on sekiz gün sonra İzzet Paşanın sadrazamlıktan 

ayrılması ve yerine Ziya Yusuf Paşanın sadrazam olması üzerine sanki sahipsiz kalmış gibi olduysa da 

yeni Sadrazam onu yerinden oynatmadı, aynı makamda vazifesini devam ettirdi. Ziya Yusuf Paşa 

orduyu Hümayunun başkomutanı olarak Mısır seferine çıktığında ordu kethüdalığı görevi buna verildi. 

Ordunun dönüşüne kadar kusursuz olarak bu mühim görevi sürdürdü. Sonra Fransa Maslahatgüzarı 

ile müzakere görevi verildi. On yedi senesinde ikinci defa Sadrazamlık Kethüdalığı görevine tayin oldu. 

Bu memuriyetine ek olarak Padişahın kız kardeşi Bekhan Sultanın kethüdalığı da onun sorumluluğuna 

verildi. Uhdesinde bu iki görevin birleştirilmiş olması onun şöhretini artırmış, nüfuzunu çoğaltmış, 

kudret sahibi olmasını sağlamıştı. Bu durum ise emsallerinin ve akranlarının haset etmesine sebep 

oluyor ve fakat devlet ricali arasında şeref ve şan sahibi kılıyordu. İsmail Paşa Sadrazamlık makamına 

yükseldiğinde İsmail Kethüdanın yaygın şöhretiyle kulağı iyice dolmuştu. Büyük vekâlet hizmetinde 

kendine rakip olarak görüyordu. Padişahın onun hakkında süre giden teveccühünü değiştirmek için 

elinden geleni yaptı. Ama bir netice elde edecek etkiyi gösteremedi. Bunun üzerine gizliden gizliye 

nifak ve fesat tohumu saçmaya başladı. Bu durum üzerine İbrahim Kethüda Efendinin ihtarıyla 

sadaretten alındı. Bir gün sonra da kendisi azledildi. 
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1021  

Ancak İbrahim Kethüdanın sadakat ve hamiyeti nezd-i şahanede malum olduğundan üzerindeki 
teveccüh-ü şehriyari kemâ kâne baki olmakla ara sıra Babıâli'ye gitmek ve umur-u devlete nezaret 
eylemek ferman buyruldu. 

İbrahim Kethüda’nın kader-i menzileti nakîse-dâr olmayıp kel-evvel mehâmm-ı umur-u devlet yed-i 
iktidarına müsellem olduğundan hassad-ı ikbali zevaline çâr-çeşmle müterakkıb iken Hain Musa Paşa 
mesned-i kaimmakamiye bast-ı kaliçe-i ihtida eyledikte mumaileyhin zeval-i ikbalini tehiyye esbabını 
ihzara dâmen-i dermiyân-ı ikdam ve İsmail Paşa’nın saçtığı nâire-i fesadı iştiale ihtimam etmekle 
Kavaklı Fesadı saha-i zuhura gelmiş ve müşarünileyh bu ateş-i fitne içinde yanıp gitmiştir. 

Kabri Deniz Abdal semtinde kâin Sirac Doğan Camii haziresinde kibar-ı evliyaullahtan Nefayis Hasan 
Efendi merkadi cenubundadır. 

Mumaileyh hafif-ul lihye, talik-ul lehçe, tîz-fehm, dûr-endîş, âkil, bi-teşviş, seri-ül kalem, kerim-ül-
himem, umur-u hariciyede sahib-i yed-i tula, dakayık-ı haliye ve zamaniyeye aşina, fukara perver, 
mekarim-güster, mail-i bahş ü ata, rağıb-i cud ü seha bir zat-ı müstecmiüs-sıfat idi. 

(İBRAHİM EFENDİ) 

Sultan Selim-i Salis devrinde Bahriye Nazırı olan Elhac İbrahim Efendi iki yüz iki senesi ser-zede-i zuhur 
olan Rusya Muharebesinde orduyu hümayunda mesned-i iftayı ihraz etmiş olan İsmail Efendinin 
mahdumu olup bidayet-i halinde mevkufat kalemine ve badehu mektubi-i sadr-ı âli odasına çerağ 
buyruldu. 

Arası çok geçmeden reisülküttap Mustafa Efendiye karabet 

---------------------------------------------------- 

[1021]  

Ancak İbrahim Kethüdanın sadakati ve gayreti Padişahın nezdinde malum olduğundan onun 

teveccühü eskisi gibi baki kaldı. Ara sıra Babıali'ye gitmesini ve devlet işlerinin işleyişine nezaret 

etmesini emretti. Görevden azledilmesi İbrahim Kethüda'nın değerine bir noksanlık getirmedi. 

Önceden olduğu gibi devlet işleri onun muktedir eline teslim edilmişti. Onu çekemeyen hasette son 

derecede ileri adamlar onun ikbalini bitirmek için dört gözle bir hata yapmasını, uygun bir fırsat 

çıkmasını bekliyorlardı. Hain Musa Paşa kaymakamlık makamına geçtikten hemen sonra onun ayağını 

kaydırmanın şartlarını hazırlamaya koyuldu. Ayrıca İsmail Paşanın saçtığı fesat ateşi tutuşturmanın 

çaresini aramaya başladı. Bu ortamda iken Kabaklı fesadı zuhura gelmiş bu zat bu ateşin içinde yanıp 

gitmiştir. Kabri Deniz Abdal semtinde bulunan Sirac Doğan camiinin haziresinde evliyanın 

büyüklerinden Nefayis Hasan Efendinin kabrinin güneyindedir.  

Hafif sakallı, konuşması akıcı, hızlı algılayan, ileri görüşlü, son derecede akıllı, düzenli, kalemi hızlı, dış 

işlerinde eli güçlü, cömert, gayretli, mevcut şartların inceliklerine aşina, fukarayı gözetir, ahlakı 

düzgün, bahşiş ve ihsan dağıtmaya mail, cömertliğe, iyilik etmeye rağbetli ve benzeri güzel sıfatları 

bünyesinde toplamış bir zat idi.  

 

*İBRAHİM EFENDİ 

Sultan Üçüncü Selim devrinde, iki yüz iki senesinde devletin başına gelen Rusya Muharebesinde 

orduyu hümayunda Bahriye Nazırı Elhac İbrahim Efendi idi. Bu zat fetva makamında bulunan İsmail 

Efendinin oğludur. Başlangıçta Mevkufat kaleminde daha sonra sadrazamlık mektupçuluk odasında 

çırak olarak görev aldı. Arası çok geçmeden Reisülküttap Mustafa Efendiye yakınlık  
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1022 

sahraya peydasıyla defaten ser-halifelik mesnedine irtika ve badehu mektupçuluk hizmetine nakil ile 
kâm-reva bir müddet mürurunda hizmet-i mezbureden infisal ederek biraz sonra yine mektupçuluğa 
nail oldu. 

Defa-i saniye mektupçuluğunda Moskova seferi vukua gelmekle orduyu hümayun ile Rusçuk’a azimet 
ile orada rikab-ı hümayun kethüdası nasb olunmuştur. Bu esnada Cezayirli Gazi Hasan Paşa nail-i 
Sadaret-i uzma olup. Hâlbuki paşa-yı müşarünileyhle araları bozuk olarak daima muhteriz olduğundan 
sar'a-i hümayun emanetini istid'a ile canib-i hicaza âzim ve badel-hac avdette Hasan Paşa irtihal etmiş 
olduğundan sahibü'l-tercüme def’-i vahşet ve baş muhasebecilikle kesb-i rifat eylemiştir.  

Melek Mehmet Paşa sadaretinde kethüdayı sadrı âli mesnedine vasıl ve badel-infisal mükerreren 
defterdarlık tersane emaneti irad-ı cedide defterdarlığı hububat nezareti menasıb-ı celilesini devir 
ederek işbu iki yüz yirmi iki senesi İngiltere donanmasının Dersaadet'e vürudunda tersane emini nasb 
olundu. İşbu memuriyetinde umur memuresine bezl-i ma-hasal-ı kudret üzere iken Vaka-i Selimî 
zuhurunda ihrazı rütbe-i şehadet eyledi. 

Ezherül-levn kebudül-ayn talikü'l-lehçe, gazubu'l-vech, fatin, tehdidini ikaa kadir metanet ve salabetle 
müştehir fenn-i hoş-nüviside mahir ancak haset ve imsakta yegane ve kemal-i gaddarî ve bî-rahmi ile 
ma’yub-u zamane idi. 

(İBRAHİM EFENDİ) 

Sultan Abdulhamit Han-ı Evvel devrinde mesnedi muallâyı meşihat-ı İslamiyeyi ihraz etmiş olan 
Karahisari İbrahim Efendi kuzattan Osman Efendinin 

------------------------------------------------ 

[1022]  

peydahlayarak birinci defa bulunduğu dairede ser-halifelik makamına yükseldi. Daha sonra 

mektupçuluk hizmetine nakledildi. Bir müddet geçtikten sonra bu hizmetten ayrıldı. Kısa bir zaman 

sonra da yine mektupçuluğa nail oldu. İkinci defa geldiği mektupçuluk vazifesinde Moskova seferi 

vukua geldi. Orduyu hümayun ile Rusçuk’a gitti. Orada Padişahın malî işlerinden sorumlu kethüdası 

olarak görevlendirildi. . Bu esnada Cezayirli Gazi Hasan Paşa sadrazam olmuştu. Bu Paşa ile araları 

bozuktu, ondan çekinirdi. Vazifesinden Hacca gitmek üzere istifa etti, emaneti padişaha teslim etti. 

Hicaza doğru yola çıktı. Hacdan dönüşte Hasan Paşa ölmüştü, bu zat başının gitmesi korkusunu 

defettiğinden muhasebecilik vazifesine göre döndü, yükselişini oradan sürdürdü. Melek Mehmet 

Paşanın sadrazamlığında, sadrazamlık kethüdalığı makamına getirildi. Buradan ayrıldıktan sonra 

tekrar defterdarlık, tersane eminliği, iradı cedide defterdarlığı, hububat nezareti gibi vazifelerde 

bulundu. İki yüz yirmi iki senesinde İngiltere donanmasının İstanbul'a girişinde tersane eminliği 

vazifesine tayin edildi. Bu memuriyetinde gücü yettiği kadar çaba ve gayret sarf etmekteyken Selim 

vakasının meydana çıkışında şehit oldu. Parlak yüzlü, mavi gözlü, lisanı düzgün, yüzü gazaplı, son 

derecede zeki, tehdidini gerçekleştirmeye kadir,  metanet ve katılığıyla tanınır, güzel yazı yazmak 

biliminde mahirdi. Ancak hasette ve cimrilikte üzerine yoktu. Yaşadığı zamanda gaddarlık ve 

merhametsizlik ayıbıyla bilindi.   

*İBRAHİM EFENDİ 

Sultan Birinci Abdülhamit Han devrinde Şeyhülislamlık yüce makamını elde etmiş olan Karahisari 
İbrahim Efendi. Kadılardan Osman Efendinin oğludur. 
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oğlu olup 1113 tarihinde Karahisar-ı şarkide gehvâre-zîb, alem-i vücud ve on dört yaşında Dersaadet'e 
gelerek amcası Rumeli Kazaskeri olan Zeynel Abidin Efendinin muaveneti ile 1130 tarihinde mülazım 
olmuştur. 

Badehu sahibi tercüme Zeynel Abidin Efendi damadı olarak onunla beraber Mekke-i Mükerreme’ye 
gitmiş ve avdetinde 1143 senesi müderris ve 68 senesi Selanik Kadısı 74 de Şam Mollası 82 de 
İstanbul Kadısı 84 de Anadolu Kazaskeri 87 de Nakib-ul Eşraf 90 da mükerreren Rumeli Kazaskeri 93 
de Reisül Ulema 96 da mesned-i Meşihat-i İslamiye ile kâm-reva oldu. 

Sekiz ay ol mesned-i muallada bulunduktan sonra 1197 senesi doksan yaşında azim-i dar-ı beka 
olmuştur. 

Merkadı Sultan Selim civarındadır. 

(İBRAHİM EFENDİ) 

Dağıstanî İbrahim Efendi Sultan Selim-i Salis devri Kazaskerlerinden olup Fatih Camiinde bir müddet 
tedrisat ile meşgul olduktan sonra sırasıyla kat-ı meratib ederek Rumeli payesi ihraz etmiş ve 1210 
tarihinde irtihal eylemiştir. 

(İbrahim Efendi) 

Devr-i Sultan Mahmud-ı Sani ricalinden olup Şehremini İbrahim Efendi namıyla mütearef idi. 

Kendisi Edirneli olup evail-i halinde dîk-i meaştan naşi Dersaadet'e 

--------------------------------- 

[1023]  

1113 tarihinde Şarkî Karahisar'da vücut âlemine adım atarak beşik süsledi On dört yaşında 

Dersaadet'e gelerek amcası Rumeli Kazaskeri olan Zeynel Abidin Efendinin yardımıyla 1130 tarihinde 

mülazım oldu. Daha sonra Zeynel Abidin Efendiye damat olarak onunla beraber Mekke-i 

Mükerreme’ye gitti. Döndükten sonra, 1143 senesinde müderris, 68 senesinde Selanik Kadısı, 74 

senesinde Şam Mollası, 82 senesinde de İstanbul Kadısı, 84 senesinde Anadolu Kazaskeri, 87 

senesinde Nakib-ul Eşraf, 90 senesinde tekrar Rumeli Kazaskeri, 93 senesinde de Reisülülema, 96 

senesinde Şeyhülislamlık makamına yükseldi. Sekiz ay o yüce makamda bulunduktan sonra 1197 

senesinde doksan yaşındayken sonsuzluk yurduna göçtü. Kabri Sultan Selim civarındadır. 

*İBRAHİM EFENDİ 

Dağıstanlı İbrahim Efendi. Sultan Üçüncü Selim devri kazaskerlerindendir. Fatih Camiinde bir müddet 

tedrisat ile meşgul olduktan sonra sırasıyla rütbe yükselterek Rumeli payesi almış ve 1210 tarihinde 

ölmüştür. 

*İBRAHİM EFENDİ 

Sultan İkinci Mahmut devri ricalindendir. Şehremini İbrahim Efendi namıyla bilinirdi. Edirnelidir. İlk 

zamanlarında geçim sıkıntısı sebebiyle Dersaadet'e gelir. 
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1024  

gelerek tahsil-i ilme vesima hüsnühatta çalışmış ve hattat-ı şehir İsmail Zühtü efendiden yazı 
yazmıştır. 

Sultan Mustafa Rabi’ devrinde Baş Muhasebecilik makamına suud ve Padişah-ı Müşarünileyhin 
teveccühüne mazhariyetle temeyyüz etmiş ise de; Vaka-i Selimiye’de ihtiyar-ı bitaraf ile ibraz-ı 
sadakat etmesi Mahmud Han-ı Sani Hazretlerinin muceb-i mahzuziyeti olduğundan zaman-ı 
saltanatlarında fevkalade teveccühlerine mazhar olmuş ve müşavir-i hâslık derecesine i’tila eylemiş 
idi. Meşhur Halit Efendiyi nezd-i padişahî’ye sevk ile kendinden sonra mevki ve nakudunu ona terk 
eylemiş idi.  

1228 de şehremini iken irtihal-i dar-ı beka eyledi. 

(İBRAHİM EFENDİ) 

Tatar Şeyh namıyla mütearef olup Meşayih-i Halvetiye’den bir zat-ı sütude-sıfat idi.    

Nurettinzade'den tekmil-i tarik ile Küçük Ayasofya’daki zaviyesinde halkı irşad ve cevami’ şerifede 
tefsir ve hadis tedrisiyle meşgul olduğu halde 1001 senesi âlem-i ukbaya revan olmuştur. 

(İBRAHİM EFENDİ) 

Cerrahpaşa Şeyhi demekle meşhurdur. Anasıl Bolulu olup dersaadette ikmal-i tahsil ile şeyh vaiz 
Üştibi hazretlerine intisab ederek tarikate salik olmuş ve az zaman zarfında iktisab-ı kemalat-ı zahiriye 
ve Bâtıniye etmiştir. 

Kasımpaşa’da Piyale Paşa Cami’ ve tekkesinde imamet ve hitabet ve meşihat 

--------------------------------------------  

[1024] 

İlim tahsiline ve aynı zamanda hüsnühatta çalışır. Meşhur hattat İsmail Zühtü efendiden yazı dersi 

alır. Sultan Dördüncü Mustafa devrinde Baş Muhasebecilik makamına yükselir. Padişahın 

teveccühüne mazhar olarak temeyyüz eder. Selimiye vakasında tarafsızlığı tercih ederek sadakat 

göstermesi İkinci Mahmut Han Hazretlerini memnun eder. Onun saltanatı zamanında fevkalade 

teveccühlerine mazhar olur. Özel müşavirlik derecesine yükseltilir. Meşhur Halit Efendiyi padişahın 

katına sevk ederek kendinden sonra mevki ve makamını ona terk eder. 1228 de şehremini iken darı 

bekaya göçer.  

*İBRAHİM EFENDİ 

Tatar Şeyh namıyla bilinir. Halveti şeyhlerinden güzel sıfatlı bir zat idi. Nurettinzade'den tarikat 

adabını tamamlar. Küçük Ayasofya’daki zaviyesinde halkı irşat ve camilerde tefsir ve hadis tedrisiyle 

meşgul olur. 1001 senesi âlemi ukbaya revan olmuştur. 

*İBRAHİM EFENDİ 

Cerrahpaşa Şeyhi denmesiyle meşhurdur. Aslen Bolulu olup Dersaadet'te tahsilini tamamladıktan 
sonra şeyh vaiz Üştibi hazretlerine bağlanarak tarikata girmiş ve az zaman zarfında zahiri ve Batıni 
sahada kemale ermiştir. Kasımpaşa’da Piyale Paşa Cami’ ve tekkesinde imamet, hitabet, meşihat 
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1025  

cihetleriyle müteayyiş ve Cerrahpaşa Camiinde icra-yı vaaz ve nasihatle ihraz-ı mesubata saî idi. 

Sultan Osman ile Hotin seferine azimet eylemiştir. 

Vefatı 1042 dedir. 

Kuvve-i hafızası gayet ziyade olup ilm-i fıkıhta teferrüd eylemiş idi. Kadızade ile münakaşaları vardır. 

(İBRAHİM BEY) 

Sultan Hamid-i Evvel devrinde iki defa mesned-i meşihatı ihraz etmiş olan İvaz Paşazadedir. 

1127 de Mahmud-u Evvel vüzerasından fatih-i Belgrad İvaz Paşanın sulbünden dersaadette tevellüt 
ederek 46 da tarik-i tedrise dâhil ve sırasıyla Yenişehir, Bursa, Mudanya, Şam Kadılıklarına nail olmuş 
73 de Anadolu Payesiyle İstanbul Kadısı olup 75 de Anadolu Kazaskeri, 80 ve 85 de mükerreren 
Rumeli Kazaskeri nasb olunmuştur.   

88 ve 99 da iki defa mesned-i meşihata getirilmiş ve birincisinde on ve ikincisinde üç ay bulunduktan 
sonra hiddet-i mizacı sebebiyle azl ve Ankara’ya nefy olunup Selim-i Salis Hazretlerinin Cülusunda 
Dersaadet'e gelerek münzeviyane imrar-ı hayat etmekte iken 1212 tarihinde irtihal eyledi. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Candarlı sülalesinden Çelebi Sultan Mehmet Han Hazretleri devrinde mesned-i celil-i sadaret-i uzmâyı 
ihraz ve Murad-ı Sani Hazretleri devrinde dahi ibka buyrulmuş olan zat olup Çelebiyan vakası 
hıtamında nezdi 

------------------------------------------------- 

[1025] 

 ile ömrünü geçirmiştir. Cerrahpaşa Camiinde vaaz ve nasihat icra eder, bunun mükafatına nail olmak 

için çaba ve gayret harcardı. Sultan Osman ile Hotin seferine gitmiştir. Vefatı 1042 senesindedir. 

Hafıza gücü gayet ziyadeydi, fıkıh ilminde asrının yeganesiydi. Kadızade ile münakaşaları vardır. 

*İBRAHİM BEY 

Sultan Birinci Hamit devrinde iki defa şeyhülislamlık makamını elde etmiş olan İvaz Paşazadedir. 1127 

de Birinci Mahmut vezirlerinden Belgrat fatihi İvaz Paşanın soyundan gelir. Dersaadet'te doğmuş, 46 

yılında ilmiye yoluna girmiş, sırasıyla Yenişehir, Bursa, Mudanya, Şam Kadılıklarına bulunmuş, 73 

senesinde Anadolu Payesiyle İstanbul Kadısı olmuş, 75 senesinde Anadolu Kazaskeri, 80 ve 85 

senelerinde mükerreren Rumeli Kazaskeri olarak tayin olunmuştur. 88 ve 99 senelerinde iki defa 

şeyhülislamlık makamına getirilmiş, birincisinde on, ikincisinde üç ay vazife yapmıştır. Mizacının 

hiddetli olması sebebiyle görevden alınmış, Ankara’ya sürgün edilmiştir. Üçüncü Selim Hazretlerinin 

tahta çıkışında Dersaadet'e gelerek münzevi bir şekilde hayat geçirdi. 1212 tarihinde irtihal eyledi. 

*İBRAHİM PAŞA 

Candarlı sülalesindendir. Çelebi Sultan Mehmet Han Hazretleri devrinde yüce sadrazamlık makamına 
getirilmiş İkinci Murat Han Hazretleri devrinde dahi bu görevde bırakılmış olan zattır. Çelebiler vakası 
sonunda 
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Padişah-ı celil-üş şâna gelmiş ve o tarihte yani 815 / 831 senesine kadar makam-ı sadarette 
bulunmuştur. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Asr-ı Beyazıt Han-ı Sani de iki sene (903 / 905) sadarette bulunmuş ve selefüt-tercüme İbrahim 
Paşa’nın torunu olan vezir-i bî-nazirdir. 

Müşarünileyh Pederi Halil Paşanın yeğeninden hisse-mend olmakla bir aralık bir iş bulmaya çalışmış 
ve tarik-i ilmiyeye dehalete sa’y etmiş ise de muvaffak olamamış idi. 

Ahırülömr Amasya Kadılığına nasb olundukda Sultan Beyazıt Han’a intisab ve orada müşarünileyhin 
teveccühüne mazhar olmakla hın-ü cülüslerinde evvela kazasker ve 903 de sadrazamlığa itila 
eylemiştir. 

Gayet adil maarif-perver ve ecdadı tarikine salik bir zat olup hın-ü zaruretinde kendisine bed 
muamele eden Bursa Kadısını Sadrazam olduğu zaman taltif etmiş idi. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Buna Maktul İbrahim Paşa dahi derler. Anasıl Frenk olduğu halde esaretle birinin eline geçerek saraya 
takdim kılınmış ve ancak erbab-ı akıl ve dirayetten olduğundan az vakit içinde kat-ı meratib ederek 
has odabaşılık ve iç şahincileri ağalığı rütbelerine itila eyledi. 

Hazreti Padişahın manzur-ı nazar-ı teveccühleri olduğundan Piri Paşanın tekaüdü üzerine mesnedi 
sadareti ihraz eylemiştir 929. 

930 da Mısır'a azimetle mesele-i menazi’-i fihayı tesviye ve 31 de 

------------------------------------------------ 

[1026]  

Şanı yüce Padişahın huzuruna gelmiş ve o tarihte yani 815 / 831 senesine kadar sadaret makamında 

bulunmuştur. 

*İBRAHİM PAŞA 

İkinci Beyazıt Han asrında iki sene (903 / 905) sadarette bulunmuş ve bundan önce anlatılan İbrahim 

Paşa’nın torunu olan benzersiz vezirdir. Halil Paşanın yeğeninden yardım isteyerek bir iş bulmaya 

çalışmış ve ilmiye yoluna girmişse de muvaffak olamamıştı. Ömrünün son deminde Amasya Kadılığına 

tayin olununca Sultan Beyazıt Han’a intisap etti. Onun teveccühüne mazhar oldu. Sultan Beyazıt Han 

tahta geçince önce kazasker ve 903 de sadrazamlığa yükseldi. Gayet adil, maarif-perver ve ecdadının 

yolunda bir zat olup zaruret zamanında kendisine kötü muamele eden Bursa Kadısını Sadrazam 

olduğu zaman taltif etmişti. 

*İBRAHİM PAŞA 

Buna Maktul İbrahim Paşa da derler. Aslen Frenk olduğu halde esir düşerek birinin eline geçmiş, 

saraya takdim kılınmış,  ancak akıl  ve dirayet sahibi olduğundan az vakit içinde rütbeleri geçmiş ve 

has odabaşı, iç şahincileri ağalığı rütbelerine yükselmişti. Hazreti Padişahın teveccühlerine mazhar 

olduğundan Piri Paşanın tekaüdü üzerine 929 tarihinde sadaret makamına geçirilmişti. 930 senesinde 

Mısır'a giderek orada meydan gelen iç karışıklığı düzeltmiş 31 senesinde  
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1027  

Kalender vakası için Anadolu’ya azîmetle mazhar-ı âtıfet şehriyâr olmuştur. 

Macaristan ve Irak seferlerinde hademat-ı meşkurası müşahede olunması üzerine seraskerlik 
mansıbıyla dahi kadri terfi’ ve destur-i mükerrem olmak üzere ita olunan berat-ı şerife ile hükm-ü 
nüfuzu tevsı’ buyrulmuştur. 

Bu derece iltifata mazhariyetin şükrünü hilm ve tevazu ile eda etmek lazıme-i halden iken 
müşarünileyh bazı muğfillerin iğfalatına kapıldığından Bağdat seferinden avdette İskender Çelebiye 
gadren idamı sebeb-i zahiriyesiyle 942 senesi bağtaten idam olunmuştur. Müşarünileyh Devlet-i 
Osmaniye’de son derece mazhar-ı iltifat-ı padişahî olmuş olan iki İbrahim paşaların birincisidir. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Ahdi Sultan Mehmet Salisde üç defa makam-ı sadareti ihraz etmiş, şeref-i sihriyete nail olmuş 
vezirandandır. 

Müşarünileyh anasıl Bosna’lı olup Murad-ı Salis devrinde Silahtarlık, Yeniçeri Ağalığı, Rumeli 
Beylerbeyliği etmiş ve 990 da rütbe-i vezarete vasıl olmuştur. 

Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa’nın vefatında kaptanlık mansıbını dahi ihraz eyledi. 

Sultan Mehmet Salis’in evaili saltanatlarında Kaymakam ve bir sene sonra Sadrazam nasb olundu. Egri 
sefer-i hümayununda maiyet-i cenab-ı şehriyari de bulunup Cigalazade’nin hadematı meşkurası 
üzerine müşarünileyh 

----------------------------------------------------------- 

[1027]  

Kalender vakası için Anadolu’ya gitmiş, başarısından dolayı padişahın övgü ve ihsanına mazhar 

olmuştu. Macaristan ve Irak seferlerinde tebrike şayan hizmetleri görüldü. Bunun üzerine seraskerlik 

rütbesiyle değeri daha da yükseltildi. En saygıdeğer insanlara ihsan edilen "berat-ı şerife" ile taltif 

edilince nüfuzunun hükmü iyice genişlemişti. Bu derecede iltifata mazhar oluşun şükrünün yumuşak 

huyluluk ve tevazu ile eda edilmesi gerekirdi. Fakat o bazı hilekarların iğfal ve aldatmasına kapıldı. 

Bağdat seferi dönüşünde zahiri sebep olarak İskender Çelebi'nin kasten idamı görünmekteydi, 942 

senesinde aniden idam edildi. Bu zat Osmanlı Devletinde Padişahın son derecede iltifatına mazhar 

olmuş olan iki İbrahim Paşa'nın birincisidir. 

*İBRAHİM PAŞA 

Sultan Üçüncü Mehmet döneminde üç defa sadaret makamını elde etmiş, Padişaha akrabalık şerefine 

nail olmuş vezirlerdendir. Aslen Bosnalıdır. Üçüncü Murat devrinde Silahtarlık, Yeniçeri Ağalığı, 

Rumeli Beylerbeyliği yapmış ve 990 senesinde vezirlik rütbesine ulaşmıştır. Kaptanıderya Kılıç Ali 

Paşa’nın vefatında kaptanlık rütbesini de elde etti. Sultan Üçüncü Mehmet'in saltanatının başlarında 

Kaymakam ve bir sene sonra Sadrazam tayin edildi. Egri seferinde Yüce Padişahın maiyetinde 

bulundu. Bu seferde Cigalazade'nin görülen üstün hizmetlerinden dolayı  
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1028  

Sadarete geçmekle sahib-i tercüme azl olunduysa da kırk gün sonra yine makam-ı sadarete 
getirilmiştir. 

1006 senesi bit-tekrar Tatar Han maddesi üzerine infisal eyledi ise de 1007 senesi üçüncü defa olarak 
Sadaretle Mübeccel oldu. 

Bu defa Macaristan Seraskerliği dahi zamime-i memuriyet olmakla Macaristan’a gidip bir iki sene ol 
havalide hayli iş görmüş ve Lofça ile Kanije’nin fethine muvaffak olarak 1010 senesi irtihal eylemiştir. 

Akil müdebbir bir vezir ise de gaddarlığı alelhusus bazı ekabiri li-garazin ifnaya inhimâki mervi ve bazı 
şeylerde lakaydane harekatı gibi seyyiat-ı ahvali sehayifi tevarihte muhkidir. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Buna Kara İbrahim Paşa derler. 

Ahdi Mehmet Han-ı Rabi-in eyyam-ı ahirasında mesnedi sadareti ihraz etmiştir. Aslen Bayburtlu olup 
firarî Mustafa Paşa dairesinden yetişmiş ve bazı vükelaya kethüdalık hizmetlerinde bulunduktan 
sonra mirahorluk ve rikab kaim-makamlığı ve kaptanlık manasıbına dahi i’tila eylemişlerdir. 

1095 de sadareti ihraz eylediyse de Macaristan seferine an-kasd gitmediği rehavet ve cebânetine 
haml olunarak evvelen sekte-i azle giriftar ve badehu rakibasının ilkâatıyla malı müsadere ve kendisi 
de Rodos'ta mahnukan rıhlet-güzin-i dar-ul karar olmuştur. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Hoca İbrahim Paşa deyu iştihar etmiştir. 

Bu zat anasıl İzmir havalisinden olup evail-i halinde hassa 

------------------------------------------------------- 

[1028]  

Sadarete geçirilmesi üzerine bahsi geçen İbrahim Paşa sadrazamlıktan azledildi. Fakat kırk gün sonra 

tekrar sadaret makamına getirildi. 1006 senesinde Tatar Han meselesinin ortaya çıkması üzerine 

tekrar ayrıldı. 1007 senesinde üçüncü defa olarak Sadaret makamına getirildi. Bu defasında 

Macaristan Seraskerliği de memuriyetine ilave edilmişti.  Macaristan’a gidip bir iki sene o havalide 

hayli iş gördü. Lofça ile Kanije’nin fethini başardı. 1010 senesinde öldü. Akıllı, iş bilir, yöneticilik yönü 

kuvvetli bir vezirdi.  Gaddarlığı, özellikle kendine garaz beslediğini düşündüğü bazı devlet 

büyüklerinden insanları yok etmesi, bazı şeylerde lakaytlığı gibi kötü halleri tarih sayfalarında hikaye 

edilmektedir.  

*İBRAHİM PAŞA 

Buna Kara İbrahim Paşa derler. Dördüncü Mehmet Han döneminin son günlerinde sadaret makamını 

elde etmiştir. Aslen Bayburtludur. Firarî Mustafa Paşa dairesinden yetişmiş ve bazı vekillere 

kethüdalık hizmetlerinde bulunmuş, mirahorluk ve rikab kaim-makamlığı ve kaptanlık rütbelerine 

yükselmiştir. 1095 senesinde sadrazamlığı elde ettiyse de Macaristan seferine kasten gitmediği, 

rehavetine ve korkaklığına dair isnatlar ile önce görevinden azledildi, sonra rakiplerinin saldırmaya 

devam etmesiyle malı müsadere edildi, kendisi de Rodos'a sürgün edildi. Orada ölmüştür. 

*İBRAHİM PAŞA 

Hoca İbrahim Paşa diye şöhret bulmuştur. Bu zat aslen İzmir havalisindendir. Önceleri hassa  
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1029  

bostancılarından iken bir sebepten dolayı Cezayir’e firar etmiş ve bir sene sonra Dersaadet'e gelerek 
kalyonculuk ve kayıkçılık ile teayyüş etmekte bulunmuş idi.  

Ahmet Han-ı Salis Hazretleri bir aralık tebdilen sahib-i tercümenin kayığına binmekle ol tarihten 
itibaren nezd-i padişahiye tekarrüb hasıl etmiş ve Kalaylıkoz'un sadarete davet emri sahibi tercüme 
ile Girit’e irsal kılınmış idi. 

Bu memuriyeti hüsnü-ifa etmesi üzerine Kalyon Kaptanlığını ve badehu sırasıyla Derya Kaptanlığı 
mesnedine dahi irtika eyledi. 

Kendisi zaten Yalı Ahalisinden ve Bahriye işlerine yarar zümreden olduğundan muharebat-ı bahriyede 
iyice iş görmüş olmakla günden güne şöhreti artıp 1123 senesi defaten sadarete getirilmiştir. 

Ancak ümmi ve sade-dil ve umur-u devletten külliyen gafil olduğundan sadareti idare edemeyip 
Damat Ali Paşa hakkındaki garazkarlığı dahi sui-idaresine inzimam etmekle sebeb-i nikbeti olarak 
idam olunmuştur. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Makbul İbrahim Paşa ve Sefih İbrahim Paşa dahi derler. 

Sultan Ahmed-i Salis merhumun damadı ve makbul ve merğub sadrazamları olup on üç sene, yani 
1130 / 1143 tarihine kadar bila-fasıla mesned-i nişin-i sadr vekâleti olmuştur. 

Anasıl Ürgüplü olduğu halde 1100 tarihlerinde Dersaadet'e gelip Teber-daran bölüğüne kayıt olunmuş 
ve istidadı Huda-dadı muktezasıyla 

------------------------------------------------ 

[1029]  

bostancılarından iken bir sebepten dolayı Cezayir’e firar etmişti. Bir sene sonra geri gelerek 

kalyonculuk ve kayıkçılık ile geçimini temin etmeye başladı. Üçüncü Ahmet Han Hazretleri bir gün 

tebdili kıyafetle gezerken bu zatın kayığına biner. O günden sonra Padişah katında itibar görür ve 

yakınlarından olur. Kalaylıkoz'un sadarete davet emri, bu zatın Girit’e gönderilmesi, bu memuriyeti 

güzel bir şekilde yerine getirmesi, Kalyon Kaptanlığı, daha sonra Derya Kaptanlığı makamına geçişi 

birbiri sıra gerçekleşir. Kendisi zaten Yalı Ahalisinden ve deniz işlerine yarar zümreden olduğundan 

deniz savaşlarında güzel işler görmüş, başarılı olmuş, günden güne şöhreti artıp 1123 senesinde 

sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Ancak okuma yazması yok, saf ve sade-dil, devlet işlerinden külliyen 

gafil olduğundan sadareti idare edemez. Damat Ali Paşa hakkında garaz besleyişi bu kötü idaresine 

eklenir. Düşüşün sonucunu getiren sebep bu olur, idam edilir. 

*İBRAHİM PAŞA 

Makbul İbrahim Paşa ve Sefih İbrahim Paşa da derler. Sultan Üçüncü Ahmet merhumun damadı, 
makbul ve rağbet görür sadrazamıdır. On üç sene, yani 1130 senesinden 1143 tarihine kadar aralıksız 
sadrazamlık makamında kalmıştır. Aslen Ürgüplüdür. 1100 tarihlerinde Dersaadet'e gelir. Teber-
daran bölüğüne kayıt olur. Allah vergisi üstün kabiliyeti ile 
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1030  

müddet-i kalile içinde kat-ı deracat ederek saray-ı atik evkaf kitabetine tayin kılınmış idi. 

Kendisi nebz-gir ve mizac-ı aşina bir zat olduğundan ol esnada Şehzade bulunan Ahmet Han-ı Salis-in 
mazhar-ı teveccühleri olduğundan hin-i culüslerinde darüssaade ağası yazıcılığına nasb buyurdular.   

İşte bu tarihten itibaren İbrahim Efendi’nin etvar-ı hasene ve ahlak-ı müstahsenesi sebebiyle manzur-ı 
nazar-ı atıfet şehriyari olup ehass-ı nüdema sırasında olmakla şaşaa-i ikbali günden güne mütezayid 
ve müteali olmaya başladı ve memuriyetiyle gayrı mütenasip olan eazim-i umur vabes(t)e-i nüfuz ve 
tedbir-i olarak merci’-i havas ve avam bir rütbeye itila eyledi. 

İbrahim Efendi mekarim-i ahlak sahibi olduğu cihetle hasud-i ikbali olanları dahi birer suretle tatyibe 
bezl-i mâhasal gayret ettiği gibi mesanid-i ulyaya irtikadan dahi be-gayet tevakki etmek suretiyle dahi 
devr-i endişane bir fikre salik olmuş idi. 

Hatta bir müddet sonra küşe-i uzlete dahi çekilerek sâkitane bir ömür geçirmeyi tasmim eylediği 
halde bir aralık mevkufatçı mansıbı ile yine me’murin-i resmiye sırasına idhal kılınmıştır. 

Bundan sonra İbrahim Efendi ruznamçecilik mesnediyle saraya alınıp muahharen mîr-âhûr-ı evvel ve 
badehu kethüda-yı sadr-ı âli ve kaimmakam-ı rikab-ı hümayun olarak rütbe-i vezaret ihsan ve Ali Paşa 
metrukesi Fatıma Sultan’ın tezevvücüyle damatlık şerefine nail olmuştur.  

2130 (?) tarihinde hakkındaki teveccüh-ü şahane diğer bir suretle dahi cilvegir olmak üzere mesned-i sadaret 
uzmaya nasb olundu. 

--------------------------------------------------------- 

[1030+ az müddet içinde dereceleri geçerek sarayı atik evkaf kitabetine tayin edilir. Karakteri ve mizacı 

o esnada Şehzade bulunan Üçüncü Ahmet Han'ın dikkatini çeker ve teveccühüne mazhar olur. Tahta 

geçince de bu zatı darüssaade ağası yazıcılığına tayin eder. İşte bu tarihten itibaren İbrahim Efendi’nin 

yıldızı parlamaya başlar. Tavırlarının ve ahlakının güzelliği ile Padişahın muhabbetini celp eder, onun 

has nedimlerinin arasına girer. İkbalinin şaşaası günden güne artmakta, yükselmektedir. 

Memuriyetiyle mütenasip olmayan bir nüfuz elde eder. Büyük işlerde söz sahibi olur, yüksek 

tabakanın da avamın da başvurduğu bir mertebeye yükselir. İbrahim Efendi güzel ahlak sahibi biridir. 

Bu yönüyle ikbal hasetçisi olanları da birer suretle iyilik ederek zararsız hale getirir. İşgal ettiği 

mevkiden daha yukarısına gözünü dikmekten sakınarak ileri görüşlülüğü kendine şiar edinir. Hatta bir 

müddet sonra uzlete çekilerek kendi halinde bir ömür geçirmeyi düşünür. Yine bir aralık mevkufatçı 

vazifesi ile resmi memuriyetin içine sokulur. Bundan sonra İbrahim Efendi ruznamçecilik makamıyla 

saraya alınır. Daha sonra mîr-âhûr-ı evvel, sadrazamlık kethüdası, padişah maiyetinde kaymakam 

olur, vezirlik rütbesini elde eder. ihsan ve Ali Paşa'nın dul eşi Fatma Sultan ile evlenerek damatlık 

şerefine nail olur. 130 tarihinde hakkındaki padişahın teveccühü bir başka şekilde tecelli eder. Sadaret 

makamına getirilir.  
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1031  

İbrahim Paşa ıslahat-ı dâhiliyeye hasr-ı nazar etmek üzere sulhu harbe tercih edenler zümresinden 
olduğundan on üç sene devam eden eyyam-ı sadaretinde düvel-i mütecavira ile uzun bir sulh akd 
etmiş ve ancak ıslahata hasr-ı iktidar edeceği yerde Çırağan Safaları, Lale Bahçeleri, Helva 
Sohbetleriyle vakit geçirip halkı o tarihe değin meluf olmadığı sefahata alıştırarak eyyam-ı ikbali bir 
devr-i sefahat halinde geçmiştir. 

Nihayet 1143 tarihinde Patrona vakası üzerine iyade-i ehli şekavette iklim-i ademe azim ve cüssesi 
inşa-gerdesi olan Şehzadebaşında ki sebili ha(z)iresinde defin olunmuştur. 

Hayrat ve hasenatı kesir olup dersaadetin müteaddid mahallerinde müteaddid çeşmeler inşa eylemiş 
ve vatan-ı asliyesinde ma-asar-ı hasene vücuda getirmiştir. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Buna Kabakulak İbrahim Paşa derler. 

Sultan Mahmud Han-ı Evvel devrinde sekiz ay kadar sadarette bulunmuştur. 

Evail-i halinde bazı vüzeranın hizmetinde bulunduktan sonra Damat Mehmet Paşa’nın tavassutuyla 
baş mukataacı nasb olunmuş ve bir aralık Bosna Valisi olup rutbe-i mir-i miraniyi ihraz eylemiş ise de 
muahharen rutbesi ref’ olunarak yine bazı vüzera kethüdalıklarında bulunmuştur. 

Mahmut Han-ı Evvelin evail-i cülüsünde bazı mukarrebin’in tavassutu ile mesned-i sadarete 
getirildiyse de kindar ve gaddar bir zat olduğunu izhara başlamakla hakkında güftügu çoğalıp Efendi 
Zadesini nefy ve tağrib için hazırladığı bir çektirmeye bindirilip teb'id olunmuştur.  

------------------------------------ 

[1031] İbrahim Paşa gücünü devletin iç işleyişindeki ıslahatlara hasretmek istiyordu. Bu yüzden hep 

barışı savaşa tercih edenler zümresinden oldu. On üç sene devam eden sadrazamlığında komşu 

devletlerle uzun süreli barış anlaşmaları yapmıştı. Bu zaman zarfında gücünü ıslahata için 

harcayabilirdi. Ancak o bunun yerine Çırağan Safaları, Lale Bahçeleri, Helva Sohbetleriyle vakit geçirdi. 

Halkı o tarihe değin alışkın olmadığı sefahate alıştırarak, ikbal günlerini bir sefahat devri halinde 

geçirdi. Nihayet 1143 tarihinde Patrona isyanı üzerine kendisine düşmanlık besleyenlerinden eline 

düştü. Onların eliyle yok oldu. Cesedi kendi inşa ettiği Şehzadebaşı'nda ki sebilin haziresine gömüldü. 

Hayrat ve hasenatı çoktu. Dersaadet'in müteaddit yerlerinde müteaddit çeşmeler yaptırmış, bununla 

beraber asli vatanında da bir çok güzel eserler meydana getirmişti. 

*İBRAHİM PAŞA 

Kabakulak İbrahim Paşa da derler. Sultan Birinci Mahmut Han devrinde sekiz ay kadar sadrazamlık 

yapmıştır. Önceleri bazı vezirlerin hizmetinde bulundu. Sonra Damat Mehmet Paşa’nın aracılığıyla baş 

mukataacı tayin edildi. Bir aralık Bosna Valisi oldu. Mir-i miran rütbesini aldı. Fakat daha sonra bu 

rütbesi kaldırıldı. Yine bazı vezirlere kethüdalık görevinde bulundu. Birinci Mahmut Han tahta ilk 

çıktığı zamanlarda bazı yakınlarının tavassutu ile sadrazamlık makamına getirildiyse de kindar ve 

gaddar bir zat olduğunu göstermeye başlayınca hakkında ki dedikodular çoğaldı. Kendisinin 

Efendisinin evlatlarından birini sürgüne göndermek üzere hazırlattığı bir çektirmeye kendisi bindirilip 

makamından uzaklaştırılmıştır.  
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1032 

(İBRAHİM PAŞA) 

Şöhreti Mısırlızadedir. 

Trablusgarp ocağı dayılarından olduğu halde Dersaadet'te tersaneye yazılarak fenn-i melahide k 
maharetine binaen az zaman içinde kalyon kaptanı ve muahharan 1097 de kaptan paşa olmutur. 

1099 da Eğriboz muhafızlığına nasb olunup Sultan Seliman (Han-ı) sani devrinde yine kaptan-ı deryalık 
makamına davet olundu. 

Badehu saniyen Eğriboz muhafızlığı Anadolu Valiliği Sakız Seraskerliği gibi mühim memuriyetlerde 
bulunduktan sonra 1109 senesi Nemçe seferinde rütbe-i şahadeti ihraz eyledi.  

Gayet şeci' cesur olup tersanede iptida sefine inşasına himmet etmiştir.  

(İBRAHİM PAŞA) 

Kethüda İbrahim Paşa ve Moralı İbrahim Paşa dahi derler. An-asl Moralı olup Tripoliçe'de doğmuştur.  

Çorlulu Ali Paşanın kethüdası iken paşanın azli üzerine mesned-i kapudaniyi ihraz (1118 sene) ve 
badehu Mısır ve Kudüs ve Halep valiliklerinde ve Kandiye'de bulunup bir aralık Emirül-hac dahi 
olmuştu. Canım Hocanın ilk defa azlinde yine Kaptan-ı derya olup Kandiye'de irtihal-i dar-ı beka 
eyledi.  

(İBRAHİM PAŞA) 

Orsa poca İbrahim Hoca dahi derler. 

Sultan Ahmet Salis devrinde kaptan paşa ve sadrazam olmuştur.  

---------------------------------------- 

[1032] 

*İBRAHİM PAŞA 

"Mısırlızade" diye şöhret bulmuştur. Yeniçerilerin Trablusgarp ocağı dayılarından olduğu halde 

tersaneye yazılmış deniz işlerindeki üstün maharetinden dolayı az zaman içinde kalyon kaptanı, daha 

sonra, 1097 de kaptan paşa olmuştur. 1099 da Eğriboz muhafızlığına tayin edilmiş, Sultan İkinci Selim 

Han devrinde tekrar kaptanı deryalık makamına davet edilmiştir. Daha sonra ikinci defa Eğriboz 

muhafızlığı, Anadolu Valiliği, Sakız Seraskerliği gibi mühim memuriyetlerde bulunmuş sonra 1109 

senesi Nemçe seferinde şahadet rütbesine nail olmuştur. Gayet şecaat sahibi ve cesur bir zat idi. 

Tersanede ilk defa gemi inşasına gayret etmiş, çaba harcamıştır.  

*İBRAHİM PAŞA 

Kethüda İbrahim Paşa ve Moralı İbrahim Paşa da derler. Aslen Moralıdır. Tripoliçe'de doğmuştur. 

Çorlulu Ali Paşanın kethüdası iken paşanın azledilmesi üzerine 1118 senesinde kaptanlık makamını 

elde etmiş, daha sonra Mısır, Kudüs ve Halep valilikleri yapmış, Kandiye'de bulunmuş, bir aralık Hac 

Emirliği vazifesini sürdürmüştür. Canım Hocanın ilk defa azlinde yine Kaptanıderya olmuş, Kandiye'de 

sonsuzluk yurduna göçmüştür. 

*İBRAHİM PAŞA 

Orsapoca İbrahim Hoca dahi derler. Sultan Üçüncü Ahmet devrinde kaptan paşa ve sadrazam 

olmuştur.  
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1033 

(İBRAHİM PAŞA) 

Egribozlu İbrahim Paşa 1186 tarihinde kaptan paşa olmuştur. Evahir-i ömründe meskat-i re'si olan 
Eğriboz'a çekilerek oarada irtihal-i dar-ı beka eylemiştir.  

(İBRAHİM PAŞA) 

Mısır'daki idare-i hazıranın müessisi olan Mehmet Ali Paşanın büyük oğlu veyahut amcazadesidir.  

1204 tarihinde Kavala'da doğup Mehmet Ali Paşa ile beraber Mısır'a gitmiş ve orada said urbanı tedip 
ve terbiyesinde hüsnü hizmeti görülerek vehhabilerin tenkili memuriyetiyle Cidde'ye gidip rütbe-i 
vezarete nail olmuş. ve hıtta-i hicaziyeyi eşkıya-yı vehhabiyattan ba'det-tathir Mısır'a avdet ile Sudan 
ve Nevbe cihetlerini zabt ü teshir ederek hududu mısriyeyi tevsi' eylemiştir. 

Bu aralok Mora iğtişaşatı zuhur ettiğinden İbrahim Paşanın muvaffakiyeti nazarı dikkate alınarak 
müşarünileyh Mora'ya memur edilmekle kuvvetli donanma ve asakir ile Mora'ya gidip fesadı 
bastırmış ise de Avrupa devletleri tarafından donanması ve İsmail sefayini Navarin'de hilaf-ı ahd ihrak 
olunmakla İbrahim Paşa Mısır'a avdete mecbur olmuştur. 

Hüsrev Paşa maddesinden dolayı Mehmet Ali Paşa ile Babıâli arasında tahaddüs eden mesele-i 
maluma üzerine İbrahim Paşa Suriye'yi zabt ile Anadolu'ya yürümekte iken Avrupalıların müdahalesi 
üzerine Kütahya'da tevkife mecbur oldu. 

Kütahya kararnamesi vechile İbrahim Paşa Şam ve Adana'ya vali nasb  

--------------------------------------------- 

[1033] 

*İBRAHİM PAŞA 

Egribozlu İbrahim Paşa. 1186 tarihinde kaptan paşa olmuştur. Ömrünün son dönemlerinde doğum 

yeri olan Eğriboz'a çekilerek orada vefat etmiştir. 

*İBRAHİM PAŞA 

Mısır'daki mevcut yönetimin kurucusu olan Mehmet Ali Paşanın büyük oğlu veyahut amcazadesidir. 

1204 tarihinde Kavala'da doğmuş, Mehmet Ali Paşa ile beraber Mısır'a gitmiş, orada isyancı Arap 

kabilelerinin çizgiye çekilmesinde ve terbiyesinde güzel hizmetleri görülmüştü. Vahhabilerin 

tepelenmesiyle görevli olarak Cidde'ye gitmiş, rütbesi vezirliğe yükseltilmiş, hicaz bölgesinden 

vahhabi eşkıyasını temizlemeye muvaffak olmuş, sonra Mısır'a dönerek Sudan ve Nevbe taraflarını  

ele geçirerek Mısır'ın sınırlarını genişletmiştir. Bu sırada Mora kargaşası ortaya çıkar. İbrahim Paşanın 

başarıları nazarı dikkate alınarak Mora'ya memur edilir. Kuvvetli donanma ve askerle Mora'ya gidip 

kargaşayı bastırır. Fakat Avrupa devletleri tarafından donanması ve İsmail gemileri Navarin'de daha 

önce var olan antlaşmaya aykırı olarak yakılır. Bunun üzerine İbrahim Paşa Mısır'a dönmeye mecbur 

olur. Hüsrev Paşa meselesinden dolayı Mehmet Ali Paşa ile Babıali arasında meydana gelen malum 

sorun üzerine İbrahim Paşa Suriye'yi ele geçirerek Anadolu'ya yürür. Avrupalıların müdahalesi ve 

yardımı ile Kütahya'da tevkif edilir. Kütahya kararnamesi gereği olarak İbrahim Paşa Şam ve Adana'ya 

vali tayin edilir.  

 



 
71 

 

 



 
72 

 

 

1034 

olunduysa da muharebenin yeniden alevlenmesi üzerine Nizip'te İbrahim Paşa devlete karşı harbi 
kazanmış ve ilerlemeye teşebbüs etmekte iken düvel-i müttefika tarafından cebren Mısır'a iade 
kılınmıştır. Bunun üzerine sahib-i tercüme Avrupa ve Derssadeti ziyaret ederek sıhhati muhtel olan 
pederinin yerime emr ü idareyi derahd etmek üzere Mısır'a avdetinde pederinden iki ay evvel vefat 
eylemiştir. 

Fa'al, gayyur ve emr-i idare-i askeriyede alelhusus fenni harpte fevkalade mahir bir vezir idi.  

(İBRAHİM PAŞA) 

Sultan Mehmet Han-ı Salis devrinde rütbe-i vüzerat ve Mısır Valiliğini ihraz etmiş olan vüzeradandır.  

Bu zat iptida kuzattan iken defterdar ve Halep valisi olmuş ve Karayazıcı vakasında adem-i 
muvaffakiyeti üzerine sekte-i azle uğramış idi. Mısır vergisinin Dersaadet'e sahib-i tercüme ile irsali 
üzerine Mısır'a vali olarak orada vefat etmiştir.  

(İBRAHİM PAŞA) 

Sarhoş İbrahim Paşa diye meşhur olup Bosnalıdır. 

Lala Mehmet Paşanın Macaristan seferine azimeti esnasında asakir-i külliye ile Hırvatistan'a duhul ve 
Avusturya'nın kuvve-i küliyesini hezimet-i fahşaya giriftar ettikten sonra Nemçe'nin ciğergâhına kadar 
akınlar icrasıyla pek külliyetli malı-ı ganimet ahzına muvaffak olmuş idi.  

(İBRAHİM PAŞA) 

Avcı Sultan Mehmet Han devri vüzerasından olup 1090 senesi 

-------------------------------------------- 

[1034]  

Fakat bu düzenlemeler yeterli olmaz. Savaş yeniden alevlenir. İbrahim Paşa Nizip'te devlete karşı 

harbi kazanır ve Anadolu'ya doğru ilerlemeye başlar. Onun bu teşebbüsü ittifak devletleri tarafından 

durdurulur. Zorla Mısır'a iade edilir. Bunun üzerine Avrupa ve Dersaadet'i ziyaret eder. Buradaki 

görüşmeleri ve girişimleri sonucunda, sağlığı bozuk olan babasının yerine idareyi ele almak üzere 

Mısır'a döner. Fakat babasından iki ay evvel vefat eder. Çok faal, gayretli, askeri yönetimde özellikle 

savaş tekniğinde olağanüstü mahir bir vezirdi.  

*İBRAHİM PAŞA 

Sultan Üçüncü Mehmet Han devrinde vezirlik rütbesini ve Mısır Valiliğini elde etmiş olan devlet 

adamlarındandır. Bu zat önceleri kadılık sınıfında iken defterdar ve Halep valisi olmuştur. Karayazıcı 

vakasında başarısızlığı üzerine azledilmişti. Mısır vergisinin Dersaadet'e gönderilmesi vazifesiyle 

Mısır'a vali olarak tayin edilmiş ve orada vefat etmiştir.  

*İBRAHİM PAŞA 

Sarhoş İbrahim Paşa diye meşhurdur. Bosnalıdır. Lala Mehmet Paşanın Macaristan seferine katıldı.  

Emrindeki askerle Hırvatistan'a girdi, Avusturya'nın tamamını hezimete uğrattı, Nemçe'nin ciğerine 

kadar akınlar yaptı, pek külliyetli ganimet malı elde etmeyi başardı.  

*İBRAHİM PAŞA 

Avcı Sultan Mehmet Han devri vezirlerindendir. 1090 senesinde 

 

 

 

 



 
73 

 

 



 
74 

 

1035 

Budin muhafazasına tayin olunmuş ve orada fevkalade ibraz-ı şecaat ve hüsnü hizmet ederek serdarın 
vefatından seraskerlik dahi kendisine tevcih kılınmış idi.  

Bu memuriyetinde son derecede çalışmış ve a'dayı aylarca işgal etmiş ise de hasbel-vazife düşman 
kumandanıyla muhaberesi der-i devlete a'dası tarafından ihanet ve hıyanet şeklinde işar olunmakla 
Belgrat meştasında idam olunmuştur. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Devri Kanuni vüzerasından sahibil-hayr, muttaki, mütedeyyin bir zat idi. Silivri kapısı civarında cami, 
mektep ve medrese inşa etmiş ve türbesi dahi cami civarındadır. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Deli İbrahim Paşa namıyla meşhurdur. 

Üçüncü Sultan Mehmet Hanın ibtida-i saltanatlarında mesavi-i sabıkası nazar-ı teemmüle alınarak 
yedi kulede badel-ihtinak deryaya atılmıştır. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Müddet-i medide defterdarlığı cihetiyle Defterdar İbrahim Paşa namıyla iştihar eyledi.  

An-asl Bursalı olup Dimeşk'te tavattun etmiş ve oradan hacca dahi gitmiş idi. Bazı erbab-ı nifakın 
gamz u siğayetiyle ihtilasına hükm olunarak 1043 de mahbesde katl olunmuştur. 

İlm ü fazlı ve zühd ü takvası mervidir. 

------------------------------------------------- 

*1035+ Budin muhafazası için gönderilmiş ve orada fevkalade kahramanlılar göstermiş, güzel 

hizmetlerde bulunmuştu. Serdarın vefat etmesi üzerine seraskerlik de kendisine tevcih kılındı. Bu 

memuriyetinde son derecede çalışmış, düşmanı aylarca meşgul etmişti. Fakat vazife gereği olarak 

düşman kumandanıyla haberleşmesi, düşmanları tarafından devletin üst kademesine ihanet ve 

hıyanet ettiği şeklinde gammazlandı. Belgrat yakınlarında idam edildi. 

*İBRAHİM PAŞA 

Kanuni devri vezirlerindendir. Hayır sahibi, muttaki, mütedeyyin bir zat idi. Silivri kapısı civarında 

cami, mektep ve medrese inşa etmiştir. Türbesi de bu cami yakınlarındadır. 

*İBRAHİM PAŞA 

Deli İbrahim Paşa namıyla meşhurdur. Üçüncü Sultan Mehmet Hanın saltanatının ilk döneminde 

geçmişteki kötü sabıkası dikkate alınarak yedi kulede boğdurulup denize atılmıştır. 

*İBRAHİM PAŞA 

Uzun zaman defterdarlık vazifesinde bulunması sebebiyle Defterdar İbrahim Paşa namıyla şöhret 

buldu. Aslen Bursalıdır. Şam'da vatan tutmuş, oradan hacca gitmiş, bazı nifakçıların gammazlığı ve 

iftiralarıyla zimmetine para geçirdiğine hükmedilerek hapsedilmiş ve 1043 de orada öldürülmüştür. 

İlim, fazilet, züht ve takva sahibi bir zat olduğu rivayet edilir.  
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1036 

(İBRAHİM PAŞA) 

Kavanoz İbrahim Paşa dahi denilir. Devri İbrahimide asker sürmek memuriyetiyle Anadolu'da 
bulunduğu esnada harekât-ı gaddaranesi mesmu olmasına binaen Dersaadet'e celp ile cezası verildi. 

(İBRAHİM PAŞA)  

Devr-i İbrahimide Bağdat valisi olup sadrazam maktul Salih Paşanın hazinedarlığından çıkmadır.  

Efendisinin irtihali üzerine Bağdat'ta daiye-i teferrüd ve istiklaliye düşerek nihayet Musa Paşanın 
mütesellimini şehre koymamış ve topladığı urban ve kölemenlerle Bağdat yeniçerileriyle muharebeye 
başlamış idi. Bunun üzerine Bağdat valiliği Salih Paşa biraderi Murtaza Paşaya verilmiş ise de 
dersaadetten her iksinin dahi cezası verilmek üzere mahsusen adamlar gönderilerek ikisi de idam 
olunmuştur.  

(İBRAHİM PAŞA) 

Elçi İbrahim Paşa diye iştihar etmiştir.  

Sultan Mustafa Han-ı Salis devrinde memuriyet-i mahsusa ve sefaretle Nemçe kralı nezdine gitmiş ve 
evail-i halinde bazı vüzera-yı izamın kethüdalıkları hizmetinde bulunmuş idi. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Kürt İbrahim Paşa diye meşhurdur. 

Sultan Mustafa Han-ı Sani devrinin parlak vüzerasından olup vezir-i mükerrem unvanıyla mebahi idi. 

1109 da Yeniçeri ağası iken Budin Beylerbeyi olmuş 

-------------------------------------------------------- 

[1036] 

*İBRAHİM PAŞA 

Kavanoz İbrahim Paşa da denilir. İbrahim Han devrinde askerlik memuriyetiyle Anadolu'da bulunduğu 

esnada gaddarca hareketleri duyulduğundan Dersaadet'e getirilip cezası verildi. 

*İBRAHİM PAŞA 

Sultan İbrahim han devrinde Bağdat valisi olmuştur. Sadrazam maktul Salih Paşanın hazinedarlığından 

gelmedir. Efendisinin öldürülmesi üzerine Bağdat'ta kendi başına hareket edip, istiklal ilan etme 

sevdasına düştü. Musa Paşanın şehri teslim almak üzere giden heyetini şehre sokmamış, topladığı 

Arap kabileleri ve kölemenlerle Bağdat yeniçerilerine karşı savaşa tutuşmuştu. Bunun üzerine Bağdat 

valiliği Salih Paşa'nın kardeşi Murtaza Paşaya verilmiş, fakat Dersaadet'ten her ikisinin de cezası 

verilmek üzere özel adamlar gönderilmiş, her ikisi de idam edilmiştir.  

*İBRAHİM PAŞA 

Elçi İbrahim Paşa diye bilinir. Sultan Üçüncü Mustafa Han devrinde özel görevle sefir olarak Nemçe 

kralına gitmişti. Devlet adamlığının başlarında bazı büyük vezirlere kethüdalık hizmetinde 

bulunmuştu.  

*İBRAHİM PAŞA 

Kürt İbrahim Paşa diye meşhurdur. Sultan İkinci Mustafa Han devrinin parlak vezirlerindendir. "Vezir-i 

mükerrem" unvan verilmişti. 1109 da Yeniçeri ağası iken Budin Beylerbeyi olmuş, 
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1037 

ve muaaharan Kıbrıs'a ve Maraş'a tahvil-i memuriyet ederek müddet-i medide Maraş 
beylerbeyliğinde bulunmuştur.  

İran muharebatında mükemmel bir kuvve-i imdadiye ile Tebriz'e gidip Diyarbakır ve Trabzon valisi 
dahi olmuştur. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Sultan Ahmed-i Salis devrinde lâubalîyane bir ömür sürmüş olan asilzadegan-ı vüzeradan olup pederi 
dahi silahtar Hüseyin Paşa namında vüzeradan bir zat idi.  

1116 da Silahtar-ı Şehriyari olduğu halde şehr-i zur valiliğine ve badehu Erzurum valiliği ve Kafkasya 
seraskerliği memuriyetlerine tayin kılınmış idi.  

Seraskerliğinde Tiflis ve Gence'yi zabt etmiş ise de mail-i zevk u safa bir zat olduğundan İran 
muharebatında devletin dilhahı vechile hareket edemediğinden Rusyalıya Bakü'yü kaptırmış ve bu 
babtaki rehaveti sebeb-i azli olmuştu. 

Kendisi şuaradan ehli perver bir zat olup şair-i meşhur Nabi'nin memduh ve metbuu idi. 

Nabi-i merhum ile müşaareleri vardır. 

(İBRAHİM PAŞA) 

Avlonya hanedanından olup Kurt (? Kord) Paşanın damadı ve halefi olmuştur. Tepedelenli Ali Paşa ile 
beyinlerinde azim münaferet olduğundan Ali Paşa bir aralık bunu ele geçirip mahpese atmıştır.  

----------------------------------------------------- 

[1037]  

sonra görev yeri Kıbrıs'a ve Maraş'a değiştirilmişti. uzun müddet Maraş beylerbeyliğinde bulunmuştu. 

İran muharebelerinde mükemmel bir yardım kuvveti ile Tebriz'e gitmiş, Diyarbakır ve Trabzon valisi 

de olmuştu. 

*İBRAHİM PAŞA 

Sultan Üçüncü Ahmet döneminde laubaliyane bir ömür sürmüş olan asilzade vezirlerdendir. Babası da 

silahtar Hüseyin Paşa namında vezirlerden bir zat idi. 1116 da Padişahın Silahtarı olduğu halde şehr-i 

zur valiliğine, daha sonra Erzurum valiliği, Kafkasya seraskerliği memuriyetlerine tayin edilmişti. 

Seraskerliğinde Tiflis ve Gence'yi ele geçirmişti. Fakat zevk ve safa düşkünü bir zat olduğundan İran 

savaşlarında devletin arzusu doğrultusunda hareket etmemiş ve Bakü'yü Rusyalıya kaptırmıştı. Bu 

konudaki rehaveti azline sebep olmuştu. Şairleri korur gözetir birisiydi. Meşhur Şair Nabi'nin övdüğü 

ve çevresinde bulunduğu bir zattı. Merhum Nabi ile karşılıklı şiirleri vardır. 

*İBRAHİM PAŞA 

Avlonya hanedanından olup Kurt Paşanın damadı ve halefi olmuştur. Tepedelenli Ali Paşa ile 

aralarında büyük bir nefret olduğundan Ali Paşa bir aralık bunu ele geçirip hapse atmıştır. 
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1038 

(İBRAHİM PAŞA) 

Sirozludur. Devr-i Sultan Mahmut ve Abdülmecit Hanide Bosna, Konya ve Selanik valiliklerinde bulunarak 
Selanik'te vefat eyledi. 

(İBRAHİM CENİNİ) 

On birinci asırda yetişmiş ulemadan olup 1040 da Cenin'de doğmuştur. ve Suriye ve Mısır'da ikmal-i tahsil 
eylemiştir.  

İlm-i ensab ve esami-i kütübü ve müellifin hakkında malumatı vasi' olup İbni Hazm'ın tarihini ikmal etmiş 
vesair resail yazmıştır.  

(İBRAHİM HASKEFİ) 

Halep'te mehd-ara-yi vücut olup pederi Ahmet Haskefiden vesair ulema-yı vakitten ahz-ı ulum ile 
tekemmül etmiş ve 1000 tarihinde hacca dahi gidip Halep'te ihtiyar-ı uzlet ederek 1030 da vefat etmiştir. 
"Eddürer ve-l-gurer" namında olan eseri makbuldür. 

(İBRAHİM HAKKI) 

Marifet-name sahibidir. Kibar-ı ulema ve meşayihten olup Hasankale kasabasında doğmuş ve ulum-ı 
zahiriyeyi zamanı ulemasından tahsil ederek Şeyh İsmail Hazretlerine intisab ile ulum-ı batıniyeyi dahi ahz 
ederek zevil-cenaheyn bir insan-ı kamil ve arif billah olduktan sonra şeyhinin vefatında makamına 
geçmiştir.  

İlahiyata dair eşar-ı latifesi ve marifet-namesi mütedavil ve merğubtur.  

(İBRAHİM HALEBÎ) 

E'lam-i ulema-yı hafiyeden ve dokuzuncu asr-ı hicri eazımından olup Halep'te ve Mısır'da tahsil ve teallüm 
ettikten sonra Kanuni merhum 

------------------------------------------------------ 

[1038] *İBRAHİM PAŞA 

Sirozludur. Sultan Mahmut ve Abdülmecit Han devirlerinde Bosna, Konya ve Selanik valiliklerinde 

bulunarak Selanik'te vefat etmiştir. 

*İBRAHİM CENİNİ 

On birinci asırda yetişmiş ulemadan olup 1040 da Cenin'de doğmuştur. Suriye ve Mısır'da tahsilini 

tamamlamıştır. "İlmi Ensab" isimli eseri; kitaplar ve müelliflerinin isimleri hakkında geniş malumat 

verir, İbni Hazm'ın tarihini de tamamlamış bundan başka da risaleler yazmıştır.  

*İBRAHİM HASKEFÎ  

Halep'te doğmuştur. Babası Ahmet Haskefiden ve diğer zamanın âlimlerinden ilim almış, kemale 

ermiş, 1000 tarihinde hacca gitmiş, Halep'te uzlete çekilmeyi tercih ederek 1030 da vefat etmiştir. 

"Ed-dürer ve-l-Gurer" adındaki eseri ilim çevrelerince makbuldür. 

*İBRAHİM HAKKI 

Marifet-name sahibidir. Alimlerine ve şeyhlerin büyüklerindendir. Hasankale kasabasında doğmuş ve 

zahiri ilimleri zamanın ulemasından tahsil ederek Şeyh İsmail Hazretlerine bağlanmıştır. Ondan da 

batini ilimleri alarak "zevil-cenaheyn" (iki kanatlı, zahirde ve batında mahir) bir insanı kamil ve arif 

billah olduktan sonra şeyhinin vefatında onun makamına geçmiştir. İlahiyata dair çok güzel şiirleri 

vardır. Marifet-namesi çok rağbet edilen elden ele dolaşan bir eserdir.  

*İBRAHİM HALEBÎ 

Dokuzuncu asrın âlimlerinin en bilgililerinden ve en büyüklerinden biridir. Halep'te ve Mısır'da tahsil 

gördükten sonra Kanuni merhum  
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zamanında Dersaadet'e gelip ulema-yı Kostantiniye'yi hayrette bırakacak surette tedrisata devam 
ederek 956 da 90 yaşında olarak irtihal-i dar-ı beka eylemiştir.  

Mülteka, El-ebhar-ı Halebi ve Tabakatü'l-Fukaha namlarında mühim mühim asar yazmış ve asar-ı 
mezbure el-yevm iyade-i tüllabda birer mevki-i mümtaz ihraz etmektedir.  

(İBRAHİM HALEBÎ) 

İbni Mustafa on ikinci asır ulema-yı benamdan olup âlem-i İslamiyet'te fazail-i mahsusa ile iştihar 
etmiştir.  

Halep'te tevellüt ve Mısır'da ve Suriye'de meşahir ve eazım-ı ulemadan ulum-ı akliye ve fıkıyyeyi 
teallüm eyledikten sonra canib-i Hicaz'a azimet etmiş ve Dersaadet'e dahi gelip sadr-ı vakt olan Koca 
Ragıp Paşaya hocalık etmiştir.  

Ragıp Paşa hocanın derece-i ilim ve fazlına hayran olduğundan hakkında fevkalade hürmet ve riayet 
ederek Mısır'a molla nasb eylediyse de mümaileyh müddet-i medide dersaadette kalıp Sultan Selim 
ve Ayasofya cevamiinde tedris ve talim ile meşgul olarak 1190 da dar-ı bekaya rıhlet ile Eyüp'te civar-ı 
Hazreti Halit'te defn olunmuştur.  

Dürer haşiyesi, Şerh-i Cevahir-il-kelam, nazm-üs-seyr, şerh-i li-izzi ileyha, el-ameli adlı asarı ve vıfk ve 
muamma ve sair uluma dair telifatı elyevm mütedavil ve makbuldür.  

(İBRAHİM HAYARİ) 

Medine-i Münevvere ulemasından olup 1030 da tevellüt ile ulum-ı mütedavileyi asrının meşahir-i 
ulemasından alelhusus Seyit Mir Mah Buhari ve İsa Mağribî’den ahz ve teallüm ile Medine 
medreselerinden birinde tedrise başlamış idi.  

----------------------------------------------------- 

*1039+ zamanında Dersaadet'e gelip İstanbul ulemasını hayrette bırakacak şekilde tedrisata devam 

etmiş 956 da 90 yaşında iken sonsuzluk yurduna göçmüştür. "Mülteka", "El-ebhar-ı Halebî", 

"Tabakatü'l-Fukaha" adlarında mühim eserler yazmıştır. Bu eserler günümüzde de ilim tahsil eden 

talebelerin elinde mümtaz bir yer işgal etmektedir.  

*İBRAHİM HALEBÎ 

Mustafa oğlu İbrahim Halebî. On ikinci asrın namlı ulemasındandır. İslam âleminde özellikle faziletiyle 

şöhret bulmuştur. Halep'te doğdu. Mısır'da ve Suriye'de şöhretli ve büyük ulemadan akli ve fıkhî 

ilimleri tahsil etti. Hicaz civarına gitti. Dersaadet'e de gelip zamanın sadrazamı olan Koca Ragıp Paşaya 

hocalık etti. Ragıp Paşa hocanın ilminin ve faziletinin derecesine hayran olduğundan hakkında 

fevkalade hürmet ve riayet ederek Mısır'a molla olarak tayin etti. Fakat o uzun müddet Dersaadet'te 

kalarak Sultan Selim ve Ayasofya camilerinde tedris ve talim ile meşgul olmayı tercih etti. 1190 da 

sonsuzluk yurduna göçtü. Eyüp'te Hazreti Halit'in civarında defnolunmuştur. "Dürer" haşiyesi, "Şerh-i 

Cevahir-il-kelam", "Nazm-üs-seyr", "Şerh-i li-izzi ileyha", "El-ameli" adlı eserler ona aittir. "Vıfk" ve 

"Muamma" ve diğer ilimlere dair telif ettiği eserler bugün de elden ele dolaşmaktadır. Makbul 

eserlerdendir.  

*İBRAHİM HAYARÎ 

Medine-i Münevvere ulemasındandır. 1030 da doğmuştur. Günün geçerli ilimlerini asrının meşhur 

ulemasından, özellikle Seyit Mir Mah Buhari ve İsa Mağribî’den almıştır. Tahsilini tamamladıktan 

sonra Medine medreselerinden birinde tedrise başlamıştır.  
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1040  

Badehu Dersaadet ve Şam ve Mısır'a giderek bilad-ı mezbure ulemasıyla mübahesat-ı fenniyede 
bulunmuş ve ulema-yı zamanenin mazhar-ı tevkir ve ihtiramı olmuştur. 

Dersaadette bulunduğu müddet sadrazam merzufoni Mustafa Paşanın riayet ve hürmetine mazhar 
olup Mısır emvalinden mustevfa maaş tahsis kılınmış ve Ebussuud merhum ile dahi görüşerek fezailini 
tasdik ettirmiş nihayet Medine-i Münevvere'ye avdetinde fücceten vefat etmiştir. 1083 

(İBRAHİM SARIM PAŞA) 

Devri Abdülmecit Hanın evasıtında mesned-i sadaret-i uzmaya nail olmuş vüzeradan Ayasofya 
türbedarlarından Musa efendinin sulbünden 1216 tarihinde Dersaadette tevellüt etmiş ve sağir 
sinninde ulum-ı ibtidaiyeyi bade't-tahsil divan-ı hümayun kalemine çırak alınmış ve bu esnada sanat-ı 
kitabet ve fenn-i hadsendiside iktisab-ı maharet ederek Süleyman Necip Efendiye damat olmakla 38 
de haceganlık rütbesini ihraz eylemiştir.  

Muahharan Amedi h(k)alfalığı badehu amedcilik mansıplarını ve bazı vüzeranın kapı kethüdalığına 
nasb olunup Rusya muharebesinden sonra memleketeyne memur olmuş ve Londra Paris 
sefaretleriyle bir hayli nezaretlerde ibraz-ı kar-agahî eyleyerek 64 de sadareti ihraz ederek üç buçuk 
ay kadar o makam-ı aliyede kaldıktan sonra Hüdavendigar Trabzon valiliklerinde ve badehu ma'zulen 
Dersaadet'e gelip hulul-i ecel-i mevuduyla 1280 tarihinde irtihal eylemiştir.  

Merkadı Üsküdar'da Miskinler Tekkesi karşısında kâin sofadadır.  

----------------------------------------------------- 

[1040]  

Daha sonra Dersaadet, Şam ve Mısır'a gitmiş bu beldelerin âlimleriyle ilmi görüşmeler yapmış, 

zamanın ulemasının saygısını kazanmıştır. Dersaadet'te bulunduğu müddet sadrazam Merzifonlu 

Mustafa Paşanın riayet ve hürmetine mazhar olmuş, Mısır emvalinden yeterli miktarda maaş tahsis 

edilmiş, Ebussuud merhum ile de görüşerek üstün özelliklerini tasdik ettirmişti. Medine-i 

Münevvere'ye dönerken fücceten vefat etmiştir. 1083 

 

*İBRAHİM SARIM PAŞA 

 

Abdülmecit Han döneminin ortalarında sadrazamlık makamına nail olmuş vezirlerdendir. Ayasofya 

türbedarlarından Musa efendinin soyundan gelir. 1216 tarihinde Dersaadet'te doğmuştur. Küçük 

yaşlarında ilim tahsiline başlamış, tahsilini tamamladıktan sonra Padişahlık divanı kalemine çırak 

alınmıştı. Bu arada kitabet ve hendese sanatlarında da uzmanlık elde etmiş, Süleyman Necip 

Efendi’nin damadı olmuştu. Devlet mertebelerini sırasıyla, 1238 yılında hacegan, amedi kalfalığı, 

amedcilik, bazı vezirlerin kethüdalığı, Rusya muharebesinden sonra memleketeyn memurluğu, Londra 

ve Paris sefareti, birçok nezaret yardımcılığı gibi rütbelere nail olmuş 1264 yılında sadrazamlık 

makamını elde etmişti. Üç buçuk ay kadar o yüce makamda kaldıktan sonra Hüdavendigar, Trabzon 

vilayetleri valiliğinde bulunmuş daha sonra görevden azledilmiş, Dersaadet’e dönmüş, 1280 yılında 

eceli dolmuş, irtihal eylemiştir. Mezarı Üsküdar'da Miskinler Tekkesi karşısında bulunan sofadadır. 
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(İBRAHİM SALİHİ) 

Şam'da yetişmiş üdeba ve şüeradan olup 1008 de tevellüt ve 1088 de irtihal etmiştir.  

Hiciv vadisinde ileri gitmişti.  

(İBRAHİM KITAL) 

Şam-ı Şerif ulemasından olup meşhur Abdülğani El-nablisi'nin hocası idi. 1098 de vefat eyledi. 

(İBRAHİM GÜLŞENİ) 

Kibar-ı meşayihten olup tarik-i gülşeninin müessisidir. Azerbaycan'da tevellüt ile Tebriz'de Seyyit 
Yahya Şirvani hulefasından Ömer Ruşeniye intisab ile ulum-ı batıniyede vasıl-ı derecat-ı kemal 
olmuştur.  

Şianın İran'da Safevî yadigârı vasıtasıyla ihdası üzerine Mısır'a gelip bir müddet gelip ikamet eyledi.  

Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a teveccüh buyurduklarında şeyhi tevkir ve ibcalde mübalağa ile 
müeyyidyenin karşısında bir arsa temlik etmiş ve bu arsaya bir dergâh inşa olunmuştur.  

Süleyman Han Kanuni şeyhin şöhret ve şayiasını işittikte Dersaadet'e teşriflerini arzu buyurmakla 
sahib-i tercüme İstanbul'a dahi gelerek mazhar-ı i'zar-ı husrevani olmuş idi. 930.  

940 tarihinde Mısır'da rahmeti rahmana vasıl oldu. Gayet âlim ve fazıl ve ilm-i hadis ve tasavvufta 
yegâne olup ehli Mısır ve ulema-yı asır fazl u kemalat ve keramatına kani idi. 

Asarından Mesneviye nazire olan kırk bin beyitli manevisi meşhurdur. 

------------------------------------------------------ 

[1041] 

*İBRAHİM SALİHİ 

Şam'da yetişmiş ediplerden ve şairlerden biridir. 1008 de doğmuş 1088 de ölmüştür. Hiciv vadisinde 

çok ileri bir şairdi.  

*İBRAHİM KITAL 

Şam ulemasındandır. Meşhur Abdülğani Elnablisi'nin hocasıydı. 1098 de vefat etmiştir. 

*İBRAHİM GÜLŞENİ 

Meşayihin büyüklerindendir. Gülşeni tarikatının kurucusudur. Azerbaycan'da doğmuş, Tebriz'de 

Seyyit Yahya Şirvani halifelerinden Ömer Ruşeniye intisap etmiş, Bâtıni ilimlerde kemal derecesine 

vasıl olmuştur. Şia’nın İran'da Safevîler eliyle yeniden kurulması ve güçlenmesi üzerine Mısır'a 

yerleşmiştir. Yavuz Sultan Selim Han Mısır'a yöneldiğinde şeyhe çok fazla saygı ve hürmet göstermiş, 

şeyhin etkisinin gücünü görmüş buna karşılık olarak bir arsa tahsis etmişti. O arsaya bir dergâh inşa 

edildi. Kanuni Süleyman Han şeyhin şöhret ve şayiasını işitince Dersaadet’e teşriflerini arzu buyurdu. 

Şeyh bu davet üzerine 930 tarihinde İstanbul'a geldi. Padişahın izzet ve ikramına mazhar oldu. 940 

tarihinde Mısır'da rahmeti rahmana vasıl oldu. Gayet âlim ve fazıl idi. Hadis ilminde ve tasavvufta 

yegâneydi. Mısır’ın ve asrın bütün âlimleri onun fazlına, ilmine, kerametlerine kani idi. Mesneviye 

nazire olan kırk bin beyitli “Manevi” isimli eseri meşhurdur. 
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(İBRAHİM GÜRANİ) 

Burhaneddin İbrahim Gürani bin tarihinden sonra gelen eazım-ı ulemadan olup şehr-i zur'da tevellüt 
ederek Mısır ve Şam ve Medine-i Münevvere'de itmam-ı tahsil etmiş ve fesahat ve belagat ve takrir 
ve beyanda zamanının feridi olduğu cihetle dersine bir çok ulema hazır olur idi. 

(İBRAHİM LİKANİ) 

Kibar-ı ulema ve meşahir-i musannifinden olup menşei Mısırdır.  

Zahir ve batını mükemmel ve halkın teveccüh ve hüsnü zannına mazhar olup mesail-i şer'iyyeyi bila 
müzahim hall ü beyan eder idi.  

(EBUSSUUD EFENDİ) 

İsmi Ahmet ibni Muhyiddin ibni Mustafa El-imadidir.  

Ser-defter-i ulema-yı Rum ıtlakına sezavar olan eazım-ı fuzala-yı kiramdan olup otuz sene kadar 
makam-ı mualla-yı meşihat-ı İslamiyede bulunmuştur.  

Pederi İmadiyeli olup kendisi Dersaadet'e civar olan medres karyesinde dünyaya gelmiştir.  

İstidad-ı fevkaladesi daha gençliğinde nezd-i ekabirde tahakkuk etmekle hocası olan Müeyyedzadeye 
damat olmuş ve Sultan Beyazıt Han Hazretleri kendilerine yevmi 30 akçe vazife tayin buyurmuştur.  

Tarika duhulünden sonra Dersaadet ve taşrada dver-i medaris ile 938 de İstanbul kadısı ve 944 de 
Rumeli kazaskeri ve 952 de şeyhülislam olmuştur. 

------------------------------------------------------------- 

[1042] 

*İBRAHİM GÜRANİ 

Burhaneddin İbrahim Gürani; 1000 tarihinden sonra gelen ulemanın büyüklerindendir. Zur şehrinde 

doğmuştur. Mısır, Şam ve Medine-i Münevvere'de tahsilini tamamlamıştır. Fesahat, belagat, takrir ve 

beyan ilimlerinde zamanının benzersiziydi. Bu yüzden dersine birçok ulema katılırdı. 

*İBRAHİM LİKANİ 

Ulemanın büyüklerinden, kitap derleyenlerin meşhurlarındandır. Mısır’lıdır. Zahir ve batın ilimlerinde 

mükemmellik derecesindeydi. Halkın teveccüh ve hüsnü zannına mazhar idi. Her türlü dini meseleyi 

zahmetsizce çözümler ve açıklardı.  

*EBUSSUUD EFENDİ 

İsmi Ahmet ibni Muhyiddin ibni Mustafa El-imadidir. Rum ulemasının kayıtlı olduğu defterin baş 

sayfasındadır övgüsünü hak eden büyük bir âlimdir. Âlim ve fazılların en büyüklerindendir. Otuz sene 

kadar İslam’ın yüce Şeyhülislamlık makamında bulunmuştur. Babası İmadiyelidir. Kendisi Dersaadet 

civarında olan Medres köyünde dünyaya gelmiştir. Fevkalade kabiliyeti daha gençliğinde büyük 

âlimlerin nazarında tahakkuk etmişti. Hocası olan Müeyyedzadeye damat olmuş ve Sultan Beyazıt 

Han Hazretleri yevmi 30 akçeli vazife ile devlet görevine almıştır. İlim yoluna girdikten sonra 

Dersaadet ve taşrada müderrislik yapmış, 938 de İstanbul kadısı, 944 de Rumeli kazaskeri, 952 de 

şeyhülislam olmuştur. 



 
89 

 

 



 
90 

 

 

1043 

988 e kadar işbu makam-ı aliyede kemal-i muvaffakiyetle ibraz-ı hizmet ettikten sonra 87 yaşında 
irtihal-i dar-ı beka eyledi. Türbesi Eyüp'te sofa-i mahsusa dahilindedir.  

Gayet alim ve fazıl ulum-ı şer'iye ve hele fıkıh ve tefsirde ve edebiyat-ı Arabiye ve Türkiye'de yegane-i 
zaman idi.  

İbni Kemal'den sonra gelen ulema meyanında bir misline daha tesadüf olunmamıştır. "İrşadü'l-aklü's-
selim ila mezaya'l-Kur'anü'l-Azim" namındaki tefsiri bilad-ı Rum'da değil kıta-i hicaziyede bile gayet 
muteber ve makbuldür. Padişah-ı Vakt Sultan Süleyman Kanuni Hazretleri işbu tefsiri daha ikmal 
olmaksızın mütalaa ile cenab-ı mollanın üç yüz akçe yevmiyesini beş yüze iblağ etmiş ve hitam-ı 
eserde yüz akçe daha zam etmek suretiyle ibraz-ı kadirdani buyurmuşlardır.  

Fetava-yı Hedaye şerhi ve Keşşaf Şerhi dahi asar-ı muteberedendir.  

(EBU SAİD EFENDİ) 

Sultan İbrahim ve Mehmet Rabi' hazretleri eyyam-ı saltanatlarında üç defa mesned-i meşihat-ı 
İslamiyede bulunmuş olan zattır. 

Müverrih-i Şehîr Hoca Saadettin Efendi merhumun hafidi ve şeyhülislam Esat Efendinin necl-i necibi 
olup 1003 tarihinde Dersaadette tevellüt etmiştir. Tahsil-i lazımı ikmal ettikten sonra Şam Bursa 
mevleviyetlerine ve iki defa İstanbul kadılığına ve badehu Anadolu ve Rumeli kazaskerliğine sırasıyla 
nail olduktan sonra 1053 ve 1062ve 1064 senelerinde ihraz-ı rütbe-i meşihat ederek beş seneden 
ziyade defaat-ı selasede bu makamda bulunmuş ve evahir-i eyyamında iki defa Gelibolu'ya 
gönderilerek  

-------------------------------------------------- 

*1043+ 988 yılına kadar bu yüce makamda muvaffakiyetle hizmet ettikten sonra 87 yaşında dar-ı 

bekaya göçtü. Türbesi Eyüp'te kendine mahsus sofanın içindedir. Gayet âlim ve fazıl dini ilimlerde, 

hele fıkıh, tefsir, edebiyat, Arap ve Türk lisanlarında zamanında yegâneydi. İbni Kemal'den sonra 

gelen ulema arasında bir misline daha tesadüf edilmemiştir. "İrşadü'l-aklü's-selim ila mezaya'l-

Kur'anü'l-Azim" adındaki tefsiri sadece Rum beldelerinde değil hicaz kıtasında bile gayet muteber ve 

makbuldür. Zamanın Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri bu tefsiri daha tamamlanmadan 

mütalaa etmiş ve yüce müellif mollanın üç yüz akçe olan günlük maaşını beş yüze yükseltmiş, eserin 

bitiminde yüz akçe daha ilave etmek suretiyle kadirşinaslığını göstermişti. “Fetava-yı Hedaye şerhi” ve 

“Keşşaf Şerhi” isimli eserleri de muteber kitaplardandır.  

*EBU SAİD EFENDİ 

Sultan İbrahim ve Dördüncü Mehmet’in saltanat günlerinde üç defa Şeyhülislamlık makamında 

bulunmuş olan zattır. Meşhur tarih âlimi Hoca Saadettin Efendi merhumun torunu ve Şeyhülislam 

Esat Efendinin oğludur. 1003 tarihinde Dersaadet’te doğmuştur. Gerekli ilimlerin tahsilini 

tamamladıktan sonra Şam ve Bursa müderrisliğinde bulunmuştur. İki defa İstanbul kadılığına ve daha 

sonra Anadolu ve Rumeli kazaskerliğine nail olmuştur. 1053, 1062 ve 1064 senelerinde Şeyhülislamlık 

rütbesini elde ederek beş seneden fazla üç defada bu makamda bulunmuştur. Son günlerinde iki defa 

Gelibolu'ya gönderilerek 
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1072 de Dersaadette irtihal ile Eyüp'te medfen-i mahsusuna defn olunmuştur.  

(EBULMEHAŞ BİN TEAZZİ BÜRDİ) 

Meşahir-i müverrihin ve müellifinden "Emir-i Kebir Cemalettin Yusuf'un" ismidir. Bu zat Mısır'da 
tevellüt edip neşvünema bulmuş ve müverrih-i meşhur Makrizi'den ahz-ı ulum eylemiş ve 874 de 
vefat eylemiştir.  

Mısır'ın ibtida-i İslam'dan 857 senesine kadar mükemmel ve mufassal bir tarihini kaleme alarak "En-
nücum'z-Zahire Fi müluk-i Mısır ve'l-Kahire" namıyla meydan-ı istifadeye vaz etmiş ve bilahare bu 
eserini "El-kevakibü'l-Bahire mine'n-Nücumü'z-Zahire" namıyla telhis eylemişti.  

Bu eser Yavuz Sultan Selim Hanın mazhar-ı taktiri olarak  

İbni Kemal merhuma tercümesini emir buyurmuş ve ol vecihle müşarünileyh tarafından tercüme 
edilmiştir.  

Avrupa lisanlarına dahi tercüme ile defaat ile tab olunmuştur. Diğer asarı şunlardır: Hılyetü's-Sıfat fi'l-
Esma' ve's-Sınaat. El-münehlü's-Safi. El-müstevfa ba'de'l-Vefa. ve Mukrizi'nin Es-Süluk li-marifet 
düvelü'l-müluk kitaplarının zeyli vesairedir.  

(EBEZADE ABDULLAH EFENDİ) 

Sultan Ahmed-i Salis devrinin şeyhülislamlarından olup tarike duhulünden alelusul devr-i medaris 
ederek Halep Mısır Edirne Mekke mevleviyetlerinde bulunmuş 1069 da Rumeli kazaskerliğine nail 
olmuştur.  

Sultan Ahmet Salisin evail-i saltanatlarında hasmı olan şeyhülislam  

------------------------------------------------ 

[1044]  

1072 de Dersaadet’te vefat etmiştir. Eyüp'te kendine mahsus mezarlığa defin olunmuştur.  

*EBULMEHAŞ BİN TEAZZİ BÜRDİ 

Tarih âlimlerinden ve meşhur müelliflerden "Emir-i Kebir Cemalettin Yusuf'un" ismidir. Bu zat Mısır'da 

doğmuş, orada neşvünema bulmuş, meşhur tarihçi müverrih Makrizi'den ilim almış, 874 de vefat 

etmiştir. Mısır'ın İslam'ın başlangıcından 857 senesine kadar mükemmel ve mufassal bir tarihi kaleme 

alarak "En-nücum'z-Zahire Fi müluk-i Mısır ve'l-Kahire" namıyla istifade meydanına koymuş, bilahare 

bu eserini "El-kevakibü'l-Bahire mine'n-Nücumü'z-Zahire" namıyla telhis (hülasasını alma, özetleme) 

eylemişti. Bu eser Yavuz Sultan Selim Hanın takdirine mazhar olmuştur. İbni Kemal merhuma 

tercümesini emir buyurmuş ve onun tarafından tercüme edilmiştir. Avrupa lisanlarına da tercüme 

edilerek birçok defa tabedilmiştir. Diğer eserleri şunlardır: “Hılyetü's-Sıfat fi'l-Esma' ve's-Sınaat” “El-

münehlü's-Safi” “El-müstevfa ba'de'l-Vefa” Mukrizi'nin “Es-Süluk li-marifet düvelü'l-müluk” 

kitaplarının zeyli. Ve diğerleridir. 

*EBEZADE ABDULLAH EFENDİ 

Sultan Üçüncü Ahmet devrinin şeyhülislamlarındandır. İlim yoluna dâhil olduktan sonra usul gereği 

müderrislik yapmış Halep, Mısır, Edirne, Mekke müderrisliklerinde bulunmuş, 1069 da Rumeli 

kazaskerliğine nail olmuştur. Sultan Üçüncü Ahmet’in saltanatının ilk dönemlerinde hasmı olan eski 

şeyhülislam 
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sabık Feyzullah Efendinin irtihalini duyar duymaz menafisinden bila istizan geldiği için yine Bursa'ya 
iade olundu ise de biraz sonra mazhar-ı afv ve yine Rumeli kazasına nasb buyrulmuştu.  

1119 ve 1122 tarihlerinde iki defada dört seneye karib makam-ı fetvada bulunduktan sonra on ikinci 
Şarl meselesinden dolayı azl ve Trabzon'a irsal kılınmış iken esna-yı tarikte gemisinin garkından dolayı 
mağruken irtihal eyledi.  

(AHMET HAN-I EVVEL) 

Ahmet Han bin Mehmet Han-ı salis hazretleri devletin on dördüncü padişahı olup on dört yaşında 
tahta cülus ve on dört sene saltanat sürdükten sonra yirmi sekiz yaşında irtihal etmek gibi garaip 
tesadüfata mazhar olmuştur. 

998 tarihinde tevellüt 1012 de cülus 1026 da vefat ettiler. Ahdi hümayunlarında Nemçe ve İran ile 
muharebe zuhur ederek Anadolu ve Arabistan dahi bir takım derebeyleri harekat-ı bağiyaneleriyle 
muhtel bir halde idi. 

Macaristan'ı Nemçe'den tahlis maksadıyla huruç ederek Macar krallığını iade eden Prens Boçkay'ın 
himayesi için açılan Nemçe seferinde ordularımız galip gelerek Macaristan himaye-i devlette kalmak 
üzere gayet nafi' muahede akdine muvaffak olduğu gibi Şah Abbas'a karşı Kuyucu Paşa muzaffer olup 
pek parlak bir musalaha imza ettirmiş ise de Şah müşarünileyh vaadine vefa etmeyip İran işleri 
sürüncemede kalmıştır. Vilayetteki  

----------------------------------------------- 

[1045] 

 Feyzullah Efendinin öldüğünü duyar duymaz sürgün bulunduğu Bursa’dan izin almaksızın geldiği için 

yine oraya iade olundu. Fakat biraz sonra affa mazhar olarak yine Rumeli kazasına tayin edildi. 1119 

ve 1122 tarihlerinde iki defada yaklaşık dört sene fetva makamında bulundu. On ikinci Şarl 

meselesinden dolayı azledildi. Trabzon'a gönderdi. Yol esnasında gemisinin batması nedeniyle 

denizde boğularak öldü.  

*BİRİNCİ AHMET HAN 

Üçüncü Mehmet Han’ın oğlu Ahmet Han hazretleri devletin on dördüncü padişahı olup on dört 

yaşında tahta geçti. On dört sene saltanat sürdükten sonra yirmi sekiz yaşında irtihal etmek gibi garip 

tesadüflere mazhar olmuştu.998 tarihinde doğmuş 1012 de tahta oturmuş 1026 da vefat etmişti. 

Padişahlık zamanında Nemçe ve İran ile savaş edildi. Anadolu ve Arabistan bir takım derebeylerinin 

isyan hareketleriyle karışık bir haldeydi. Macaristan'ı Nemçe'den kurtarmak maksadıyla huruç ederek 

Macar krallığını yeniden kuran Prens Boçkay'ın himayesi için açılan Nemçe seferinde ordularımız galip 

gelmişti. Macaristan devletin himayesinde kalmak üzere gayet faydalı ve iyi bir antlaşmaya muvaffak 

olunmuştu. Şah Abbas'a karşı gönderilen Kuyucu Paşa da zafer kazanıp pek parlak bir antlaşma imza 

ettirmişti. Fakat Şah Abbas bu antlaşmaya bağlı kalmadığından İran işleri sürüncemede kalmıştı. 

Vilayetteki 
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usat Kuyucu vezirin tedabir-i hekimane ve siyaset-i medidesi sayesinde kahr u tedmir olunmuştur.  

Sultan Ahmet Merhum pek genç iken 1026 da humma-yı muhrikadan vefat ederek inşa ettikleri cami-
i meşhurları civarında türbe-i mahsusalarında metfundur.  

Şehriyar-ı Mağfur Hazretleri gayet abid ve zahid ve evliyaullaha fevkalade hürmet ve riayet ile mevsuf 
olup haremeyni muhteremeyne bir çok hadematda bulunmuş ve nişane-i vech-i kerim-i nebevi olmak 
üzere şebçerağı muhtevi bir levha-i murassa ehda eylemiştir.  

Kendileri bizzat idare-i umur-u devlet eden padişahlardan olup her işini ehline takvize muvaffakiyeti 
ve insan seçmekte isabeti vardı.  

Pir-i Tarik-i Halveti Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerine intisabı olup daima Aziz müşarünileyhin şeref-i 
müsahebetlerinden lezzetyab olurlar idi.  

(AHMET HAN-I SANİ) 

Sultan İbrahim Hanın oğlu ve devletimizin yirmi birinci padişahı olup biraderleri Süleyman Sani yerine 
calis-i serir-i Osmani olmuş ve ahdi hümayunları eslafından kalan Venedik Nemçe Rusya 
muharebeleriyle geçmiştir.  

Cülusu müteakip sadrazam Mustafa Paşa Belgrat'tan zümun yakasına geçip Salankameş civarında 
düşmanla şiddetli bir muharebeye tutuşup şecaat ve basaleti ve hüsnü tedbiri sayesinde düşman 
ordusunun bir başından öbür başına geçerek gereği gibi düşmanda asar-ı hezimet rünuma olmuşken 
sadrazamın bir kurşun isabetiyle şehit olması asakir-i osmaniyenin bozulmasını mucib oldu.  

---------------------------------------------- 

[1046]   

asilerin Kuyucu vezirin bilinçli tedbirleri ve şiddetli uygulamaları sayesinde kökleri kazınmıştı.  Sultan 

Ahmet Merhum pek genç iken 1026 da ateşli hummadan vefat etmiş, inşa ettiği meşhur caminin 

civarında kendine mahsus türbede defin edilmiştir. Mağfur ve merhum Padişah Hazretleri gayet zahit 

ve abid bir zattı. Evliyaya fevkalade hürmet ve riayet etmekle bilinirdi. Haremi şerife ve Medine’ye 

birçok hizmetlerde bulunmuştu.  Nebi (s.a.v.) mübarek yüzlerinden nişane olsun diye, yüce makamına 

şebçerağ denilen çok kıymetli mücevherle süslü bir levha hediye etmişti. Devlet işlerini bizzat idare 

eden padişahlardandı. Her işini ehline vermekte başarılıydı. İnsan seçmekte isabeti vardı. Halveti 

Tarikatının Piri olan Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerine intisaplıydı. Daima Aziz şeyhinin şerefli 

sohbetlerinden lezzet alır, bulunmaya gayret ederdi.  

*İKİNCİ AHMET HAN 

Sultan İbrahim Hanın oğlu ve devletimizin yirmi birinci padişahıdır. Kardeşi İkinci Süleyman’ın yerine 

Osmanlının yüce tahtına geçmişti. Onun dönemi eskiden kalan Venedik, Nemçe, Rusya savaşlarıyla 

geçmiştir. Tahta geçişinden hemen sonra Belgrat savaşı vukua geldi. O savaşta; Sadrazam Mustafa 

Paşa Belgrat'tan Zümun yakasına geçip Salankameş civarında düşmanla şiddetli bir muharebeye 

tutuştu. Yiğitliği, kahramanlığı, tedbiri ve güzel liderliği sayesinde düşman ordusunun bir başından 

öbür başına geçerek düşmanı hezimete uğratmıştı. Hezimet yüz gösterdiği sırada sadrazamın bir 

kurşun isabetiyle şehit olması üzerine askerimiz bozulmuş savaşın seyri değişmişti. 
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Hersek cihetinde Venediklerle kavga uzayıp donanması Sakız ceziresini aldı. Bu esnada üç sene sekiz 
ay yirmi beş gün saltanattan sonra Sultan Ahmet Han mürtehil-i ravza-i rıdvan olmuştur.  

(AHMET HAN-I SALİS) 

İbni Mehmet Han-ı Rabi' yirmi üçüncü padişah olup 1115 de Sultan Mustafa Sani yerine Edirne vaka-i 
meşhurasını müteakip serir-i saltanat-ı Osmaniyeye cülus buyurdu.  

Edirne vakasında serkarı işgal etmiş olan derbederlerin birer birer ceza-yı sezası verilerek asayiş 
tamamen iade olunduktan sonra Rusyalı maddesinde bir karar verilmek üzere iken Rusya muharebesi 
küşad olunmuştur.  

Osmanlılar arasında Akbıyık Petro namıyla meşhur olan Rusya Çarı Deli Petro bir vakitten beri İsveç 
Kralı Demirbaş namıyla maruf olan on ikinci Şarl mağlup ola ola nihayet Ukranya eyaletine kadar 
gelmiş ve orada Rusya tarafından mağlup edilmiş idi.  

Demirbaş hasmına teslim olmaktan ise memalik-i mahrusaya dehaleti tercih etmekle Ozi valisine iltica 
ederek ol vecihle Bender'de ikametine muvafakat olundu.  

Demirbaşı takip eden kazak fırkalarının hudud-u hakaniyi tecavüzüne nakz-ı ahd nazarıyla bakılarak 
Rusya'ya ilan-ı harp olunmuş ve sadrıvakt ve serasker olan Baltacı Mehmet Paşa Prut suyu kurbunda 
Deli Petro ile  

------------------------------------------------------------------- 

[1047]  

Hersek yönündeki Venediklerle savaş uzadı. Venedik donanması Sakız adasını ele geçirdi. Bu esnada 

üç sene sekiz ay yirmi beş gün saltanattan sonra Sultan Ahmet Han cennet bahçesine yürüdü.  

*ÜÇÜNCÜ AHMET HAN 

Dördüncü Mehmet Han’ın oğludur. Yirmi üçüncü padişahtır. 1115 de Sultan İkinci Mustafa yerine 

meşhur Edirne vakasını müteakip Osmanlının saltanat tahtına oturdu. Edirne vakasında idareye el 

koyup işgal etmiş olan serserilerin birer, birer uygun cezaları verilerek asayiş tamamen sağlandı. 

Sonra Rusyalı gailesine bir karar verilmek üzere iken Rusya savaşı başladı. Osmanlılar arasında Akbıyık 

Petro namıyla meşhur olan Rusya Çarı Deli Petro bir vakitten beri İsveç Kralı Demirbaş namıyla maruf 

olan on ikinci Şarl ile savaşmaktaydı. Şarl mağlup ola ola nihayet Ukrayna eyaletine kadar gerilemiş ve 

orada Rusya tarafından tamamen mağlup edilmişti. Demirbaş düşmanına teslim olmaktansa 

Osmanlıya sığınmayı tercih etti. Ozi valisine iltica ederek, o yönde karar alınmasını sağladı. Bender'de 

ikametine muvafakat edildi. Demirbaşı takip eden kazak fırkalarının Hakan’ın hududuna tecavüzüne 

mevcut antlaşmanın bozulması nazarıyla bakılarak Rusya'ya ilanı harp edildi. Dönemin sadrazam ve 

seraskeri olan Baltacı Mehmet Paşa Prut suyu yakınlarında Deli Petro ile 
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asakirini kılınç çekmeksizin bir manevra-i harbiye ile tazyik ile mecbur-ı eman eyledi.  

Bu manevra ile Rusya çarına ya teslimiyet veyahut kamilen telef olmaktan gayrı çare kalmamıştı.  

Bu muvaffakiyet üzerine Petro şan-ı devlete gayet muvafık bir muahede imzaya mecbur oldu.  

Bu muahedeye Demirbaş ile Kırım hanı muhalif olmakla Rusyalının bilahare ahitnameye adem-i 
riayeti onların isabet-i fikrini ityan eylemiştir.  

Bu fırsatı fevt ettiği için Baltacı Paşa ma'zul olmuştur.  

On ikinci Şarl bir müddet Bender'de ve badehu Dimetoka'da ikamet ile hakkında taraf-ı devletten 
hürmet ve riayet gösterilmiş ve marzisi olan iade-i harpten meyus oldukta 1126 tarihinde Erdel 
tarikiyle memleketine gönderilmişti.  

1127 de sadrazam damat Ali Paşanın reyiyle Venedik'e ilan-ı harp olundu. Üç dört ay zarfında Mora 
şibih-ceziresi kâmilen kabza-i tasarrufa alındı. 

Mora'nın zabtı üzerine Karlofça muahedesi bozuldu diyerek iade-i harbe kıyam ederek Nemçe 
orduları ilerlemeye ve iktisab-ı galebeye muvaffak olduğundan sadrazam damat İbrahim Paşa sulha 
meyil gösterdi. Ve Belgrat Ve Tameşvar Avusturyalılara kalmak Venedikli Mora'dan el çekmek şartıyla 
Basarofça muahedesi akd ü imza olundu. (1130) 

Basarofça musalahasından sonra bir hayli zaman muharebesiz vakit 

-------------------------------------------------------------- 

[1048]   

karşılaştı. Baltacı çok iyi bir savaş manevrası ile Petro’yu askerleri kılıç çekmeye fırsat bulamadan 

sıkıştırdı. Aman dilemeye mecbur etti. Bu manevra ile Rusya çarına ya teslimiyet veyahut kâmilen 

telef olmaktan başka çare kalmamıştı. Bu muvaffakiyet üzerine Petro devletimizle gayet uygun 

şartlarda bir antlaşama imzalamaya mecbur oldu. Bu muahedeye Demirbaş ile Kırım hanı muhalefet 

ettiler. Rusyalının daha sonra bu ahitnameye riayet etmemesi onların fikrinin isabetini ortaya 

koymuştu. Bu fırsatı kaçırdığı için Baltacı Paşa azledilmiştir. On ikinci Şarl bir müddet Bender'de ve 

daha sonra Dimetoka'da ikamet etti. Hakkında devlet tarafından hürmet ve riayet gösterilmişti. Asıl 

arzusu olan harbe devam etmek için destekten ümidini kesmiş ve 1126 tarihinde Erdel yoluyla 

memleketine gönderilmişti. 1127 de Sadrazam Damat Ali Paşanın görüşüyle Venedik'e harp ilan 

edildi. Üç dört ay zarfında Mora yarım adası tamamen geri alındı. Mora'nın ele geçirilmesi üzerine 

Karlofça Antlaşması bozuldu diyerek harbe yeniden kalkışan Nemçe orduları ilerlemeye başladı. Galip 

gelmeyi başaracaklarını gören sadrazam Damat İbrahim Paşa barışa meyil gösterdi. Belgrat Ve 

Tameşvar Avusturyalılara kalmak Venedikli Mora'dan el çekmek şartıyla Basarofça antlaşması 

imzalandı. 1130 Basarofça antlaşmasından sonra bir hayli zaman savaş olmadı. 
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geçirildiği cihetle Damat İbrahim Paşanın ikdamıyla ıslahat-ı dahiliyeye teşebbüs olunarak cabeca 
çeşmeler yapıldı. Suyolları tamir edildi. Maarife rağbet gösterilip İstanbul'da ilk defa olarak matbaa 
küşat olundu. 

Bununla beraber halk zevk ve sefahata dalarak Kağıthane ve Bahariye âlemleri helva sohbetleri gibi 
eğlenceler tertip olunup nev-bünyad ve bağ-ı ferah namlarıyla tarh ve tezyin olunan köşk ve yalıların 
tavsifi şuaraya sermaye-i makal oldu. Elhasıl sefahat kapıları açılıp bir lale soğanı bin altına kadar 
satılmağa başladı. 

İran'da mütehaddis iğtişaşatdan istifade eden Nadir Ali memleketi düşman-ı müstevli olan 
Afganlılardan tathir ettikten sonra devlet tarafından evvelce zabt edilmiş olan eyalat-ı garbiyenin 
istirdadı için tecavüzatta bulunmakla İran'a karşı bir büyük ordu hazırlanmakta iken Sultan Ahmet 
Han kuşe-i istirahata çekildi. (1143) 

(AHMET HAN) 

Sultan Beyazıt-ı Saninin büyük oğlu olup Yavuz Sultan Selim merhumla aralarında vekayi-i harbiye 
cereyan etmişti.  

(ORHAN GAZİ) 

Devletimizin ikinci padişah-ı zişanı olup Osman Gazinin necl-i necibi ve hüdavendigar-ı şehidin pederi 
peder-i büzürkvarıdır.  

687 sene-i hicriyesinde doğup 726 da Osman Gazinin irtihalinde 39 yaşında iken makam-ı pedere calis 
olmuştur. Birader-i ekberleri olan Alaaddin Paşayı vüzerat makamına ik'ad ve kendileri zimam-ı 
saltanatı yed-i  

-------------------------------------------------- 

[1049]  

Bu barış süresince Damat İbrahim Paşanın gayretiyle iç düzenlemeler ve iyileştirmelere girişildi. 

Çeşmeler yapıldı. Suyolları tamir edildi. Eğitime rağbet gösterildi. İstanbul'da ilk defa olarak matbaa 

açıldı. Bununla beraber halk zevk ve eğlenceye dalarak Kâğıthane ve Bahariye âlemleri, helva 

sohbetleri gibi eğlenceler tertibi, “Nev-bünyad”, “Bağ-ı Ferah” namlarıyla yapılan ve süslenen köşk ve 

yalılarla ilgili şiirler yazmak şairlerin geçim kaynağına dönüştü. Velhasıl sefahat kapıları açılmış, bir lale 

soğanı bin altından satılmağa başlanmıştı. İran'da meydana çıkan karışıklıktan istifade eden Nadir Ali 

memleketini işgal eden düşmanlarından, Afganlılardan temizledi. Sonra devletimizden evvelce ele 

geçirilmiş olan doğu eyaletlerini geri almak için saldırmaya başladı. Bunun üzerine İran'a karşı bir 

büyük ordu hazırlanmakta iken Sultan Ahmet Han istirahata köşesine çekildi. Tahttan ayrıldı. 1143 

*AHMET HAN 

Sultan İkinci Beyazıt’ın büyük oğludur. Yavuz Sultan Selim merhumla aralarında savaş cereyan etmişti.  

*ORHAN GAZİ 

Devletimizin ikinci şanlı padişahıdır. Osman Gazinin tertemiz soyundan oğludur. Şehit Murat 

Hüdavendigar’ın babasıdır. Hicri 687 senesinde doğmuş 726 da Osman Gazinin ölümünde 39 yaşında 

iken babasının makamına geçmiştir. Büyük kardeş olan Alaeddin Paşayı vezirlik makamına getirmiş ve 

kendisi saltanatın dizginlerini 
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müeyyed-i hüsrevanelerine ahz ederek henüz teessüs etmekte olan saltanat-ı Osmaniyenin ilan-ı şan 
ü satvetine cidden ihtimam buyurdular.  

Alaaddin Paşa erbabı harp ve darpdan değilse de fenn-i tedbir-i mülk ve idarede pek büyük bir 
maharet gösterip devletin şan azamet ve istiklalini temine hizmet eylemiştir.  

Ol tarihe kadar elde tedavül etmekte olan sikke Selçukiler namına mahkuk ve mazrub akçeler olup 
müstakil bir devlete birinci defa lazım olan sikke darbına vakit ve zaman gayrı müsait olduğundan 
istiklal-i saltanat-ı Osmaniye için bu keyfiyet bir nakısadan madud idi.  

Paşa müşarünileyh 927 tarihinde sikke darp ettirdi ve yeniçeri namıyla malum ve muvazzaf piyade ve 
akıncı ve süvari bölükleri teşkil ve elbise nizamı vaz ederek devletimizi muntazam bir devlet haline isal 
eyledi.  

Kendileri dahi bizzat ümerasıyla fütuhata devam ederek birçok memleket fetih ve alınan yerlere 
fatihinin namını i'ta etmek gibi tezyid-i mesai ve gayretlerine çalışıyordu. 738 tarihine kadar edilen 
muharebat-ı mütavaliye semeresiyle Anadolu'da Kayser idaresinde kalan kaleler kamilen alınarak 
ellerinde ancak Biga ile Alaşehir kalmıştır.  

Osmanlılar seyf celadetleriyle aldıkları memalik reayasına icra-i adalet ile celb-i kulüb-i berayaya 
çalıştıkları kayserlerin idare-i müstebidleri altında ezilmekte olan Rumların mucib-i intibahları olmakla 
kayasirenin rıbka-i esaretlerinden kurtulmak için fevc fevc idare-i adile-i Osmaniyeye iltica ve dehalet 
etmeye başlamışlardı. 

İşte Osmanlılar bir elde şimşir-i celadet diğer elde kanun-ı adalet 

------------------------------------------------------ 

[1050]  

padişahlığa yakışır güçlü ellerine almıştır. Henüz kurulmakta olan Osmanlı saltanatının şan ve 

satvetini ilan etmeye çok fazla özen ve ihtimam gösterdi. Alaeddin Paşa bir savaş adamı değildi. Ama 

devlet idaresinde, mülkün yönetimini çekip çevirmekte pek büyük bir maharet gösterip devletin şan 

azamet ve istiklalinin sağlanmasına hizmet etmişti. O tarihe kadar elde dolaşmakta olan sikke 

Selçuklular namına basılmış akçelerdi. Bağımsız bir devlete en önce lazım olan para basılmasına vakit 

ve zaman müsait olmamıştı. Para basılamamıştı. Osmanlı saltanatının istiklali için bu durum bir 

noksanlıktı. Alaeddin Paşa 927 tarihinde para bastırdı. Yeniçeri namıyla bilinen muvazzaf piyade 

birlikleri, akıncı ve süvari bölükleri kurdurdu. Elbise düzeni getirdi. Devletimizi muntazam bir devlet 

haline kavuşturdu. Orhan Gazi de komutanlarıyla beraber fütuhata devam ederek bizzat birçok 

memleket fethetti. Alınan yerlere fatihinin adını veriyordu. Çok fazla mesai ve gayretle çalışıyordu. 

738 tarihine kadar süre giden savaşların semeresiyle Anadolu'da Kayser idaresinde kalan kaleler 

tamamen alınmıştı. Onların ellerinde sadece Biga ile Alaşehir kalmıştı. Osmanlılar kılıçlarının 

celadetleriyle aldıkları memleketlerinin ahalisine adaletle muamele ederek kalpleri kazanmasını bildi. 

Kayserlerin baskıcı idaresi altında ezilmekte olan Rumlar Osmanlının gelişi ile uyandılar. Kayserlerin 

esaret zincirlerinden kurtulmak için dalgalar hâlinde Osmanlının adaletine iltica etmeye, onların 

idaresi altına girmeye başlamışlardı. İşte Osmanlılar bir elde celadet kılıcı diğer elde adalet dağıtan 

kanunla 
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olduğu halde on, on beş sene içinde koca bir devletin asisa(?) müstemlekesine kolayca sahip oldular. 

Alaattin Paşanın irtihalinde Gazi Süleyman Paşa makamı-ı amm-i büzürkvare ikad olunmuş ve buda 
eser-i müşarünileyhe tabiatıyla devlete hizamat-i mühimme ibrazına çalışmakta bulunmuştu.  

Bir gece müşarünileyh Aydıncık'ta sallar yaptırarak içlerine seksen kadar bahadır koyarak Rumeli 
yakasına geçtiler ve Gelibolu havalisini zabt ve peyderpey Anadolu'dan celb-i asakir ile tevsi-i daire-i 
fütuhata ihtimam eylediler. Bir müddet gazi-i müşarünileyh irtihal etmekle kulüb-i esdika öyle bir 
vezir-i adüvv-i tedmirin gaybubetine kan ağladı ise de asakir-i Osmaniye yine gayretine fütur 
getirmeyip Ulah, Rum, Bulgar'dan mürekkep bir kuvve-i mehibe-i salibiyeyi derhal denize 
döküverdiler. 

Arası çok geçmeden oğlunun irtihali elemiyle Gazi Orhan Hazretleri dahi azim-i huld-i berin olmuştur.  

Müddet-i saltanatları yirmi beş senedir. 

 

------*****----- 
 

--------------------------------------------------------------- 

 

[1051]   

on, on beş sene içinde koca bir devletin temellerini atıp bütün coğrafyaya kolayca sahip oldular. 

Alaeddin Paşanın ölümünde yüce vezirlik makamına Gazi Süleyman Paşa getirildi. O da kendinden 

önceki eserlerin devamını sağlayıp devlete önemli hizmetlerde bulunmuştu. Gazi Süleyman Paşa bir 

gece Aydıncık'ta sallar yaptırarak içlerine seksen kadar bahadır yerleştirmiş, Rumeli yakasına geçmişti. 

Gelibolu havalisini ele geçirdi. Peyderpey Anadolu'dan asker getirterek fütuhat dairesini genişletmeye 

ihtimam etti. Bir müddet sonra Gazi Süleyman Paşa vefat etti. Dostlarının kalbi böylesine büyük bir 

veziri kaybetmekten dolayı kan ağladı. Fakat Osmanlı askerinin gayretinde bir eksilme olmamıştı. 

Ulah, Rum, Bulgar'dan mürekkep bir büyük ve güçlü haçlı ordusunu denize döküverdiler. Arası çok 

geçmeden oğlunun ölümü elemiyle Gazi Orhan Hazretleri de sonsuzluk yurduna yürüdü. 

Saltanatlarının müddeti yirmi beş senedir. 

 

------*****----- 
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1052 

HARFÜ'L-BA' 

(BABA YUSUF) 

müzne-i kiramdan seferihisardan müstecabü'dave bir zat-ı aliyyülkadr olup Sultan Bayazid Han-ı 
Velinin fevkalade mazhar-ı ihtiramı olmuş ve ifa-yı fariza-i hacc-ı şerif  için Medine-i Tahire'ye gittiği 
zaman zuhur eden işaret-i maneviye mucibince asa-yı Peygamberiyi alıp üç bölük ederek birini Emir 
Sultan diğerini Hacı Bayramı Veli hazretlerinin türbe-i şeriflerine üçüncüsünü dahi memur buyrulduğu 
mahalle götürmüştür. 

(BABAYİ) 

Anadolu'da türemiş olan bir taife-i mülhideye verilmiş bir isim olup resileri olan Baba İlyas namında 
bir acem Amasya'da iddia-i meşihat ederek başına pek çok mürit toplamış ve Sultan Orhan 
Zamanında iştihar ederek müşarünileyh ile kesb-i münasebet eylemiş idi. 

Merkumun evza' ve etvarı dai-i şüphe olduğundan memalik-i Osmaniyeden tard ve ihraç kılınmıştır. 

(BARBAROS) 

Kaptan-ı namvar Gazi Hayrettin Paşanın Avrupalılar nezdinde meşhur olan lakabı olup Baba Oruç'tan 
galat veyahut kırmızı sakal manasına olması maznundur. 

Tafsilat için Hayrettin Maddesine müracaat oluna. 

(PAŞA) 

Türk lisanında büyük oğla ıtlak olunduğu halde sonraları meratib-i mülkiye ve askeriyeden bazılarına 
tahsis kılınmıştır. 

--------------------------------------------------- 

[1052]  

B 
*BABA YUSUF 

Seferihisarlıdır.  Kerametleri olan zatlardan olduğuna dair hüsnizan edilenlerden biridir. Kadri ve değeri çok 

yüksek bir insandır. Sultan Veli Beyazıt Han’ın fevkalade hürmetine mazhar olmuştur. Hac farizasını ifa etmek 

üzere Medine’ye gittiği zaman zuhur eden manevi işaret gereğince Hazreti Peygamber’in asasını almış, üçe 

bölmüş, birini Emir Sultan, diğerini Hacı Bayramı Veli hazretlerinin türbelerine, üçüncüsünü de görev verilen -ve 

kimsenin bilmediği- bir yere götürmüştür. 

*BABAÎ 

Anadolu'da türemiş olan dinden çıkmış bir taifeye verilen isimdir. Reisleri olan Baba İlyas namında bir acem 

Amasya'da şeyhlik iddiasıyla ortaya çıkmış ve başına pek çok mürit toplamıştı. Sultan Orhan zamanında şöhreti 

yaygınlaşmıştı. Onunla münasebet kurmaya da çabalamıştı. Bu adamın durumu, hâli ve tavırları şüpheli 

bulunmuş Osmanlı memleketinden çıkarılmıştır. 

*BARBAROS 

Namlı Kaptan Gazi Hayrettin Paşanın Avrupalılar nezdinde meşhur olan lakabıdır. Baba Oruç'tan galat veyahut 

kırmızı sakal manasına olması bir maznun olması mümkündür.  

Tafsilat için Hayrettin Maddesine müracaat olunsun. 

*PAŞA 

Türk lisanında büyük oğla verilen bir isimdir. Sonraları mülki ve askeri rütbelerden bazılarına tahsis edilmiştir. 
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1053 

Sultan Osman Gazi Hazretleri büyük oğlu Alaattin'e Paşa diye hitap ve umur-u devlette istihdam 
ederdi. 

Muahharan Süleyman Paşa Hazretleri dahi bu unvan ile ma'nun olduğu gibi gitgide Hayrettin Paşa 
vesaireye dahi evlat makamında olmak üzere paşa denilmiş nihayet umur-u devlette istihdam olunan 
zevata dahi tahsis olunmaya başladı. 

Memurin-i devlette Paşa unvanını haiz olanlar müşiran ve vüzerat rütbesinde bulunanlar ile ferikan 
ve mirlivalar ve mülkiyeden Rumeli beylerbeyi ve mirmiran ve mirülümeralardır. 

Paşa lafzının Pay-Şah'tan muhaffef olması hakkındaki rivayet doğru değildir.  

(PAŞA YİĞİT) 

Şüccean ve guzat-ı askeriye-i Osmaniyeden ve gazi Hüdavendigar ümerasından bir zat olup Yıldırım 
Beyazıt Han devrinde Bosna içerilerine kadar savletle etraf-ı memlekete dehşet salmıştı.  

Edirne vilayetinde ismine mensup bir nahiye vardır.  

(BAKİ EFENDİ) 

Eazım-ı ulema ve şuara-yı Osmaniyeden olup onuncu asrı hicrinin mabihil-iftiharı olan zattır. 933 
tarihinde Fatih Cami müezzinlerinden bir zatın sulbünden dünyaya gelmiş ve sağr-i sinninde saraç 
çıraklığına girmiştir.  

Ancak istidad-ı huda-dadı ve uluvv-i tab'ı tarik-i ilim ve edebe tealisini icap ettiğinden tebdil-i tarik ile 
tahsile ibtidar ve az zaman içinde ikmal-i fünun ederek beynel-akran temeyyüz ve iştihar eyledi.  

------------------------------------------------------ 

[1053] 

 Sultan Osman Gazi Hazretleri büyük oğlu Alaeddin'e Paşa diye hitap eder ve devlet işlerinde istihdam 

ederdi. Sonradan Süleyman Paşa Hazretleri de bu unvan ile anılır oldu. Gitgide Hayrettin Paşa ve diğer 

devlet görevlileri padişahın evladı makamında sayılmak üzere onlara da paşa denilmişti. Nihayet 

devlet işlerinde istihdam olunan zevata tahsis olunmaya başladı. Devlet memurları arasında Paşa 

unvanını haiz olanlar müşirler ve vezirler rütbesinde bulunanlar ile ferikler, mirlivalar, mülkiyeden 

Rumeli Beylerbeyi, mirmiran ve mirülümera olanlardır. Paşa lafzının Pay-Şah'tan geldiği hakkındaki 

rivayet doğru değildir.  

*PAŞA YİĞİT 

Osmanlı askerlerinin gazi kahramanlarından ve gazi Hüdavendigar’ın emirlerinden bir zattır. Yıldırım 

Beyazıt Han devrinde Bosna içerilerine kadar girmiş, savleti ile etrafa dehşet salmıştı. Edirne 

vilayetinde ismine mensup bir nahiye vardır.  

*BAKİ EFENDİ 

Osmanlının büyük şairlerinden ve ulemasındandır. Hicri onuncu asrın övünç kaynağı olan zattır. 933 

tarihinde Fatih Cami müezzinlerinden bir zatın oğlu olarak dünyaya gelmiş ve küçük yaşlarında saraç 

çıraklığına girmiştir. Ancak, Allah vergisi istidadı, yüksek tabiatı ilim ve edep yolunda yükseleceğini 

gösterdiğinden yol değiştirerek ilim tahsiline başlar. Az zaman içinde ilim fen tahsilini tamamlar. 

Akranları arasında öne çıkar ve şöhret kazanır. 
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1054 

963 de Halep 72 de Silivri kasabasında Piri Paşa medresesi müderrisi ve daha sonra Süleymaniye 
müderrisi oldu. 

Bir aralı dersaadetten tebaüdünü mucip bir töhmetle itham olunduysa da yine mazhar-ı afv olarak 
Mekke ve İstanbul kazası ve badehu sırasıyla Anadolu ve Rumeli kazaskerliği ile kamyâb olup 1008 de 
dar-ı bekaya rıhlet eyledi. 

Merkadı Edirne kapısı haricindedir.  

Âlim ve fazıl bir zat olup mevahib-i ledünniye ile kutb-ı mekkinin "El-a'lam fi ahval-i Beytillahil-Haram" 
kitabını tercüme etmiştir.  

Şiir vadisinde Osmanlı şuarasının mabihil-iftiharı olup mürettep divanı vardır. Asar-ı şi'riyesinden 
bazısı şunlardır.  

Tığ-i berranıyla virandır elaman illeri 
Rahmi evcinden harap İran Turan elleri 
 
Cami içre göre ta kimlere hem-zanusun 
Şekl-i sikada güzer dide-i giryan saf saf 
 
Kadrini seng-i musallada bilip ey Baki 
Durup el bağlayalar karşıda yaran saf saf 
 
Meddah olalı çeşm-i gazalatına Baki 
Öğrendi gazel tarzını Rum'un şuarası 
 
Bu devr içinde benim padişah-ı mülk-i suhen 
Bana sunuldu kaside bana verildi gazel 
 
Meyhaneler beytül-haram 

------------------------------------------------ 

[1054]  

963 de Halep 72 de Silivri kasabasında Piri Paşa medresesi müderrisi ve daha sonra Süleymaniye müderrisi olur. 

Bir aralık Dersaadet’ten uzaklaştırılmasını gerektirecek bir töhmetle itham olunur. Fakat sonradan affa mazhar 

olarak Mekke ve İstanbul kadılığı görevi daha sonra sırasıyla Anadolu ve Rumeli kazaskerliği makamlarına nail 

olur. 1008 de beka yurduna göçtü. Kabri Edirne kapısı dışındadır. Âlim ve fazıl bir zat idi. “Mevahib-i Ledünniye” 

isimli eser ile Kutb-ı Mekki’nin "El-a'lam fi ahval-i Beytillahil-Haram" kitabını tercüme etmiştir. Şiir vadisinde 

Osmanlı şairlerinin iftihar vesilesidir. Mürettep divanı vardır. Şiirlerinden bazısı şunlardır;  

Tığ-i berranıyla virandır elaman illeri 
Rahmi evcinden harap İran Turan elleri 
* 
Cami içre göre ta kimlere hem-zanusun 
Şekl-i sikada güzer dide-i giryan saf saf 
 
Kadrini seng-i musallada bilip ey Baki 
Durup el bağlayalar karşıda yaran saf saf 
* 
Meddah olalı çeşm-i gazalatına Baki 
Öğrendi gazel tarzını Rum'un şuarası 
* 
Bu devr içinde benim padişah-ı mülk-i suhen 
Bana sunuldu kaside bana verildi gazel 
* 

,Meyhaneler beytül-haram} 
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beyti Bostanzade'nin sebeb-i ithamı olarak müşarünileyhin azlini mucip olmuştu. 

(BALİ EFENDİ) 

Onuncu asr-ı hicri ricalinden ve müzne-i kiramdan halveti tarikatına mensup bir aziz olup 960 
tarihinde vefat eylemiştir.  

Ulum-ı zahiriye ve batıniyede mükemmel olup tasavvufa dair asar-ı muteberesi vardır. Muhyiddin-i 
Arabi'nin "Füsus Şerhi" gayet makbuldür. Sofya'nın haricindeki türbesi ziyaretgâh-ı hass u avamdır. 

(BALİ PAŞA) 

Sultan Beyazıt-ı Veli vüzerasından şeref-i sıhriyyete dahi nail olmuş bir zat olup Hüma Sultan Binti 
Beyazıt Han'ın zevci idi. İstanbul'da asar-ı hayriyesi vardır. 

(BALİ BEY) 

Malkoçzade demekle meşhur şüccean-ı Osmaniyeden bir zattır.  

Sultan Beyazıt-ı Veli ahd-i saltanatlarında ki ümeranın namdarı olup muharebat ve gazevatta 
harikulade yararlığı görülmüş ve Leh askerini Boğdan'da fena halde bozup kırk bin süvari ile Leh 
memleketini altını üstüne getirerek hesapsız emvam-ı ganaim ahz etmiş idi. 

(Bali Halife) 

Beynen-nas sarhoş Bali denmekle kesb-i şöhret etmiş bir zat olup aşk-ı ilahi ile medhuş ve cezebat-ı 
subhaniyeye müstağrak olması sarhoş lakabına badi olmuştur. 

Evail-i halinde Şehzade Ahmet'in hocazadesi ve Kepenekçi medresesinin  

----------------------------------------------------- 

[1055]  

mısraı Bostanzade'nin ithamına sebep olmuş, bu itham ile görevinden azledilmişti.  

*BALİ EFENDİ 

Hicri Onuncu asır ricalinden ve keramet ehli büyük zatlardandır. Halveti tarikatına mensup bir azizdir. 

960 tarihinde vefat etmiştir. Zahiri ve Bâtıni ilimlerde mükemmel olup tasavvufa dair muteber 

eserleri vardır. Muhyiddin-i Arabi'nin eseri "Füsus-ül-Hikem" adlı esere yaptığı Şerhi gayet makbuldür. 

Sofya'nın haricindeki türbesi avamın da havasın da ziyaretgâhıdır.  

*BALİ PAŞA 

Sultan Veli Beyazıt vezirlerindendir. Padişaha hısım olma şerefine de nail olmuş bir zattır. Sultan 

Beyazıt Han’ın kızı Hüma Sultan eşiydi. İstanbul'da hayır eserleri vardır. 

*BALİ BEY 

Malkoçoğlu adıyla meşhur olan Osmanlı yiğitlerinden bir zattır. Sultan Veli Beyazıt Han’ın saltanat 

zamanındaki emirlerin en namlılarındandır. Savaşlarda ve gazvelerde harikulade yararlığı 

görülmüştür. Leh askerini Boğdan'da fena halde bozup kırk bin süvari ile Leh memleketinin altını 

üstüne getirerek hesapsız ganimet elde etmişti.  

*BALİ HALİFE 

Halkın arasında Sarhoş Bali denmekle şöhret kazanmış etmiş bir zattı. İlahi aşk ile dehşete düşmüş, 

ilahi cezbeye dalmış olması sarhoş lakabına sebep olmuştur. İlk zamanlarında Şehzade Ahmet'in 

hocazadesi ve Kepenekçi medresesinin 
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1056 

müderrisi iken gördüğü bir rüya üzerine şeyh Ramazan Efendiye inabet etmiş ve Cevheri mahlası ile 
şiir söylemeğe başlamıştır. Keramatı bahir idi. 

(BAMYA OCAĞI) 

Çelebi Sultan Mehmet'in ihdas etmiş olduğu bir nevi süvari sınıfı olup efradı Bamya inbatıyla maruf 
Amasya şücceanından ibaret olmakla bu isimle müsemma olmuştur. Merzifon ahalisinden mürekkep 
lahana ocağı ile birlikte tesis olunmuştu. Bu ocaklar muahharan daha ziyade tevsi ve terakki ile 
muharebatta muhassenatı müşahede kılınmıştır. 

(BEYAZIT HAN-I EVVEL) 

Selatin-i addet-takrin-i Osmaniyenin dördüncüsü olan Yıldırım Beyazıt Han hazretleri Murat 
Hüdavendigar merhumun ferzend-i mükerremi ve Çelebi Sultan Mehmet Hazretlerinin peder-i âli-
güherleridir. 

761 tarihinde Bursa'da Gehvare-zib-i vücut olup Kosova mareke-i meşhurasında pederlerinin rütbe-i 
celile-i şehadeti ihrazını müteakip serir-i şevket-masir-i hüsrevaniye cülus buyurmuşlardır. 891 

Cüluslarını müteakip düvel-i müttefaka ile harbe devam olunup Sırbiyenin taht-ı itaate alınması ve 
Sırp beyi İstafan'ın kız karındaşının haremseray-ı saltnata idhali parlak surette icra kılındı. 

Şark-ı Kisra Ola hükümetinden azl ile oğlu makam-ı pedere ik'ad olunup muaharan i'ta-yı vergiye 
müteahhid olmasından istirhamı kabul  

----------------------------------------------------- 

[1056]  

müderrisi iken gördüğü bir rüya üzerine şeyh Ramazan Efendiye bağlanmış ve Cevheri mahlası ile şiir 

söylemeğe başlamıştır. Kerametleri çoktu. 

*BAMYA OCAĞI 

Çelebi Sultan Mehmet'in kurduğu bir çeşit süvari sınıfıdır. Bu sınıftaki askerler Bamya yetiştirmeyle 

bilinen Amasya yiğitlerinden olduğundan bu isim verilmiştir. Merzifon ahalisinden meydana gelen 

“Lahana Ocağı” ile birlikte kurulmuştu. Bu ocaklar sonradan daha çok genişlemiş ve ilerlemiş, 

savaşlarda yararlılıkları görülmüştür. 

*BİRİNCİ BEYAZIT HAN 

Osmanlının yüce sultanlarının dördüncüsü olan Yıldırım Beyazıt Han hazretleri Murat Hüdavendigar 

merhumun oğlu, Çelebi Sultan Mehmet Hazretlerinin babasıdır. 761 tarihinde Bursa'da dünyaya 

gelmiş meşhur Kosova meydan savaşında babasının şehitlik mertebesine ulaşması üzerine padişahlık 

tahtına geçmişti. Tahta oturduktan sonra ittifak hâlinde Osmanlıya savaş açan devletlerle savaşa 

devam etmiş Sırplıları itaat altına almıştı. Sırp beyi İstafan'ın kız kardeşinin saltanat sarayına gelin 

olarak girişi parlak surette gerçekleşmişti. Şark Kayseri Ola hükümetinden azledildi. Oğlu babasının 

makamına geçirildi. Sonra vergi vermeyi taahhüt ettiğinden istirhamı kabul edildi. 

 

 



 
117 

 

 



 
118 

 

1057 

olarak hükümette ipka ve oğluna Silivri Erikli Selanik şehirleri ita kılındı. 

Anadolu’da Ayasluğ (Efes) Saruhan Menteşe Niğde Aksaray Kayseri Sivas Amasya şehirleri zapt 
Karaman oğlu mağlup edilerek Karamanîlere bir gûşmâl  (ihtar) tedip verildi 

Rumlara müteallik olan Alaşehir yine Rum askeri vasıtasıyla teshir ettirildi. 

798 de Niğbolu muharebesi vukua gelip düvel-i müttefika beyleri ezcümle Fransa asilzadeleri esir 
edildiler. 

Mora ve Teselya’da bir çok memleketler ve Sırbistan tamamen teshir olunup Anadolu’nun şarkında 
kain Malatya Gengüri (Çankırı)  Behisni (Besni) Kemah beldeleri zamime-i mülk-i Osmani kılındı. 

İstanbul hakkında olan tasavvur-i şahanenin mevki-i fi’le ihracına zaman müsait olmamış ise de şehir 
yedi sene kadar taht-ı tazyikte bulundurmuştur.  

Ahmet Celayir ile Kara Yusuf gibi Hükümdaran, Timur’un seylabe-i hücumundan dergâh-ı şehriyar-ı 
a’da şikâre (?)  iltica etmesi, padişah müşarileyhin bunları iade etmemesi üzerine Timurlenk memalik-
i şahaneye hücum etmekle Ankara’da azim bir muharebe vukua gelip Timurîlerin mağlubiyetine 
ramak kalmışken bazı mertebe yolsuzluklar Yıldırım Hanın esaretini mucip oldu. 

Yedi sekiz mah sonra 804’de humma-i muharrakadan Akşehir’de irtihal buyurdular. 

------------------------------------------------------ 

[1057] 

 Hükümetine iade edildi. Oğluna Silivri Erikli Selanik şehirleri verildi. Anadolu’da Ayasluğ, (Efes) 

Saruhan, Menteşe, Niğde, Aksaray, Kayseri, Sivas, Amasya şehirleri fethedildi. Karaman oğlu mağlup 

edilerek Karamanlılara bir ihtar verilip tedip edilmiş oldu. Rumlara ait olan Alaşehir yine Rum askeri 

vasıtasıyla ele geçirildi. 798 de Niğbolu meydan muharebesi meydana geldi. İttifak devletlerinin 

beyleri ezcümle Fransa asilzadeleri esir edildi. Mora ve Teselya’da birçok memleketler ve Sırbistan 

tamamen fethedildi. Anadolu’nun şarkında bulunan Malatya, Gengüri (Çankırı),  Behisni (Besni), 

Kemah beldeleri Osmanlının mülküne ilave edildi. İstanbul hakkındaki tasavvurun fiil mevkiine çıkma 

zamanı müsait olmamış ise de şehir yedi sene kadar tazyik altında bulundurulmuştu. Ahmet Celayir 

ile Kara Yusuf gibi Timur Hükümdarlarının hücumundan kaçıp padişahın dergâhına sığınanları iade 

etmemesi üzerine Timurlenk memalik-i şahaneye hücum etti. Ankara’da büyük bir muharebe 

meydana geldi. Timur ordusunun mağlubiyetine ramak kalmışken bazı ihanetler Yıldırım Hanın 

esaretine yol açtı. Yedi sekiz ay sonra 804’de ateşli hummadan Akşehir’de öldü. 
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1058 

Bayezid Han-ı Sâni 

Selatin-i Osmaniye’nin sekizinci ve meşhur Ebulfeth Sultan Mehmet Han hazretlerinin mahdumu ve 
Yavuz Merhumun pederi alikadr’i olup 801 tarih-i hicrisinde tevellüt etmiş ve 886 da fatihin irtihali 
üzerine serir-i saltanat-ı Osmaniye’ye cülus buyurmuştur.  

Evail-i saltanatlarında Cem gailesi ve Çerakise’nin Memalik-i Dulkadriyeye  tasallutu vukua gelmiştir. 
Çerakise’ye karşı gönderilen ordular ümeranın ihtiyatsızlığı ve Dülkadir oğlunun vefasızlığı üzerine çar 
nâçar mağlup oldu. 

Macaristan muharebatı üzerine iki cesim ordumuz Dalmaçya ve Lehistanı çiğneyip külliyetli esir alındı.  

Moton ve Koron ve Navarin’in zaptı üzerine Venedik Cumhuriyeti Avrupa’dan istimdad etmekle 
İspanya Fransa Papa ve Macaristan’dan mürekkep bir hey’et-i salibiye teşekkül ederek Akdeniz’e 
kuvvetli bir donanma sevk ettiler ise de Kemal Reisin savlet-i diliranesi üzerine firara mecbur oldular. 

Şah İsmail Safevileri Anadolu ahalisini iğfal ve ihlal için etraf-ı memalike dağıldıklarından ahaliden 
şiiyeti tahkik edenler Rumeli’de yeni zapt olunan Mora ülkesine nakl olundu. İsmail Safevi Dulkadir 
zadeyi te’dip için Anadolu’dan geçip Maraşı vurdu ve bu harekât-ı askeriyeden maksadı tarafdaranına 
satvet-i askeriyesini göstermek idi (914).  

İstanbul’da büyük bir zelzele oldu 2000 insan telef ve yüz bu kadar 

-------------------------------------------------- 

[1058]  

*İKİNCİ BAYEZİD HAN 

Osmanlı sultanlarının sekizincisidir. Meşhur Ebulfeth Sultan Mehmet Han hazretlerinin oğlu ve Yavuz 

Merhumun değerli babasıdır. Hicri 801 tarihinde doğmuş ve 886 da Fatih’in ölümü üzerine 

Osmanlının saltanat tahtına oturmuştur. Saltanatının ilk döneminde Cem gailesi ve Çerkezlerin 

Dulkadiroğlu memleketine tasallutu vukua gelmiştir. Çerkezlere karşı gönderilen ordular emirlerin 

ihtiyatsızlığı ve Dulkadiroğlu’nun vefasızlığı üzerine çarnaçar mağlup oldu. Macaristan savaşları 

üzerine iki büyük ordumuz Dalmaçya ve Lehistanı çiğneyip külliyetli esir aldı. Modon, Koron ve 

Navarin’in ele geçirilmesi üzerine Venedik Cumhuriyeti Avrupa’dan yardım istedi. İspanya, Fransa, 

Papa ve Macaristan’dan mürekkep bir haçlı ordusu teşekkül ettirildi. Akdeniz’e kuvvetli bir donanma 

sevk ettiler. Fakat Kemal Reisin yiğitçe savunması üzerine firara mecbur oldular. Şah İsmail’e bağlı 

Safeviler; Anadolu ahalisini aldatmak ve bozmak için memleketin her tarafına dağılmışlardı. Ahaliden 

Şiiliği benimseyenler Rumeli’de yeni zapt olunan Mora ülkesine nakledildi. İsmail Safevi 

Dulkadiroğlu’nu hizaya sokmak için Anadolu’dan geçip Maraş’ı vurdu. Bu askeri harekâttan maksadı 

taraftarlarına gücünü göstermekti. 914 İstanbul’da büyük bir zelzele oldu. 2000 insan öldü. Yüzden 

fazla  
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1059 

mescit ile kale duvarlarını harap ederek kırk beş gün sürdü ve şehri yangın yerine çevirdi. 

Derhal Anadolu ve Rumeli’den amele ve ustalar celp olunup iki ayda harap olan mahaller tamir edildi. 

Sultan Selim-i Evvel’in makam-ı hükümraniye suudunu  müteakip Beyazit Han li-ecelil istiraha 
Dimetoka’ya giderken Havsa’da irtihal eyledi (918). 

BEDREDDİN MAHMUT  

Kadı-i Simavna demekle meşhur bir zat olup Alâaddin-i Selçuki’nin biraderinin hafidi idi. 

Samavna kasabasında kadı ve hâkim olup li-eclil-tahsil Mısıra azimetle Seyit Şerif Çürcani ile şerik 
olarak Mübarek Şah’dan ve Şeyh Ekmel hazretlerinden ahz-ı ulûm ile Mekke-i Mükerreme’ye gitti ve 
orada dahi Şeyh Ziyai’den tekmil-i nesh ve kemalat ederek Sultan Barak’a muallim tayin kılındı. 

Bir aralık Timurlenk huzurundaki mübahat-ı ilmiyeyi fasl ve hasm ettikten sonra  Musa Çelebi’nin 
Kazaskeri oldu. 

Çelebi Sultan Mehmet gaile-i cülusunu izale ile mustakilen taht-ı saltanata kuud buyurdukta sahib-i 
tercüme-i  (hal’i) İznik’te ikamete mamur eylemiş idi.  

Müşairileyn belde-i mezkûrede tedrisat ve te’lifat ile meşgul iken kethüdası olan Börklüce’nin Şeyh 
namına hurucu Şeyh müşarileyhin mucib-i hukuku olduğundan hemen İznik’ten firar ve İsfendiyar 
diyarına ferş-i seccade-i karar eylediyse de İsfendiyar Bey havf-ı sultani ile Şeyhi mülkünde 
alıkoyamayıp Rumeli’ye gönderdi ve ahır-ı kâr börklüce cemiyeti şeyhi 

---------------------------------------- 

[1059]  

mescit, kale duvarları harap oldu. Kırk beş gün sürdü ve şehri yangın yerine çevirdi. Derhal Anadolu ve 

Rumeli’den amele ve ustalar getirtilip iki ayda harap olan mahaller tamir edildi. Sultan Birinci Selim’in 

hükümranlık makamına geçişini müteakip Beyazıt Han istirahat için Dimetoka’ya giderken Havsa’da 

irtihal etti. 918 

*BEDREDDİN MAHMUT  

Simavna Kadısı adıyla meşhur bir zattır. Alaeddin-i Selçuki’nin kardeşinin torunuydu. Simav 

kasabasında kadı iken tahsil için Mısıra gitti. Seyit Şerif Cürcani ile beraber Mübarek Şah’tan ve Şeyh 

Ekmel hazretlerinden ilim aldı. Mekke-i Mükerreme’ye gitti. Orada Şeyh Ziyai’den ilmini tamamladı. 

Sultan Barak’a muallim tayin edildi. Bir aralık Timurlenk huzurundaki ilim meclislerinde bulundu, ilmi 

tartışmaları çözümlemesiyle öne çıktı. Sonra Musa Çelebi’nin Kazaskeri oldu. Çelebi Sultan Mehmet 

tahta geçişindeki sıkıntıları giderip müstakil olarak saltanat tahtına oturduğunda bu zatın İznik’te 

ikamet etmesini emretmişti. Bu zat adı geçen beldede eğitim ve telif işleriyle meşgul iken Börklüce 

adındaki yardımcısı onun namına isyana kalkıştı. Bu isyan çıkaranın Şeyh ile bağlantısı olduğundan, 

Şeyh hemen İznik’ten firar etti. Seccadesini İsfendiyar diyarına serdi. İsfendiyar Bey Sultanın 

korkusundan Şeyhi mülkünde barındırmadı. Rumeli’ye gönderdi. İşler sonunda Börklüce topluluğunun 

Şeyhi 
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1060 

önlerine katıp leşker-i padişahi ile Deliormanda harbe kıyam ettiklerinden şeyh esir ve avanesi kahr 
ve tedmir kılındıktan sonra Siroz pazarında salb olundu. 

Şeyh müşarileyh mazanne -i kiramdan ve erbab-ı faziletten bir zat olup ulûm-i zahiriye ve batıniyede 
sahib-i yed-i tûlâ idi. 

Fıkıhtan Letaif-il İşarat, Teshil, Câmi-il Fusulin ve tasavvufdan Meserret-ül Kulub Varidat-ı Kebir nam 
asârı vardır.   

PERTEV PAŞA 

Devr-i Kanuni vüzeray-ı benamından olup Süleyman-ı Sâni asrında vezir-i sâni olmuştur. 

Sıngın donanması diye elsine-i tevarihde meşhur olan muharebe-i bahriyede donanma serdarı olup 
Mora sahilinde Kılınç Ali Paşa dahi beraber olduğu halde edilen muharebede mahza kaptan-ı derya 
Müezzinzade’nin hôd-serâne  (serkeşcesine, dikbaşlılıkla) hareketi üzerine düşman sefaini iki yüze 
karip Osmanlı gemileri esir eyledi. 

Ali Paşa şecaat ve mahareti sayesinde fırkasını kurtarıp ve bir hayli düşman sefainini dahi yedekleyip 
sahil-i selamete çıkarması üzerine kaptan-ı derya nasp olundu. 

PERTEV PAŞA 

Devr-i Mahmud-i Sâni’nin en parlak vüzerasından olup mülkiye nazırı idi. Kendisi Darıca’lı olup Bab-ı 
Âli’ye çırak olunmuş ve amed odasında yetişmiş sadaret kethüdası dahi olmuş idi. 

1253 tarihinde Edirne’de mahnukan (boğulmuş olarak, boğazı sıkılarak) vefat etmiştir. 

----------------------------------------------- 

[1060]  

önlerine katıp Padişahın askeriyle savaşmasına vardı. Deliorman’da girişilen harpte Şeyh esir edildi 

etrafındakiler tepelendi. Şeyh daha sonra Siroz pazarında idam edildi. Şeyh Evliyadan olduğu kabul 

edilen, fazilet erbabı bir zat olup zahiri ve Bâtıni ilimlerde güçlü biriydi. Fıkıhtan “Letaif-il İşarat”, 

“Teshil”, “Câmi-il Fusulin” ve tasavvuftan “Meserret-ül Kulub”, “Varidat-ı Kebir” adında eserleri vardı.   

*PERTEV PAŞA 

Kanuni döneminin namlı vezirlerinden biriydi. İkinci Süleyman asrında vezir-i sani olmuştu. Tarihte 

Sıngın donanması diye meşhur olan deniz savaşında donanma serdarı oldu. Mora sahilinde Kılıç Ali 

Paşa ile beraber girişilen bu muharebede kaptanıderya Müezzin-zade’nin serkeşçe hareketi üzerine 

düşman gemileri iki yüze yakın Osmanlı gemisini esir aldı. Ali Paşa şecaat ve mahareti sayesinde 

fırkasını kurtardı. Bir hayli düşman gemisini de yedekleyip selamet sahiline çıkarmayı başardı. Bu 

başarısı üzerine kaptanıderya yapıldı. 

*PERTEV PAŞA 

İkinci Mahmut devrinin en parlak vezirlerinden biridir. Mülkiye nazırı idi. Kendisi Darıcalı olup 

Babıâli’ye çırak olarak alınmış ve amed odasında yetişmiş, sonra sadaret kethüdası makamına 

yükselmişti. 1253 tarihinde Edirne’de boğduruldu. 
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1061 

Şiiri dahi vardır. Merhum Akif Paşanın tebsırası sahib-i tercüme (-i hal) hakkındadır. Selimiye 
dergâhına hayli hizmet ve muaveneti olup mükemmel bir kütüphane dahi inşa eylemiştir. 

PERTEV PAŞA 

Asr-ı ahirde Kastamonu vilayetinde bulunarak orada irtihal etmiş olan faziletmendan-ı  vüzeradan 
olup Damat Halil Paşa dairesinden yetişmiş ve mükemmel surette tahsil görmüştür. Avrupa 
lisanlarından bir kaçına aşina idi. Müteaddit âsârı vardır. Ezcümle İtlak-il Efkâr Fi-Akd-il Ebkâr ünvanlı 
âsarı teaddüt-i zevcat aleyhinde Avrupalıların zehabını red için yazılmış mükemmel bir eserdir. Tarih-i 
rıhleti 1288 sene-i hicrisidir. 

BEŞİR AĞA 

Mahmud-i Evvel devrinin müteneffizatından darüssaade ağası olup 1159 da vefat etmiştir.  

Ashab-ı hayr ve hasenattan olup bab-ı âli’ye ittisalinde cami, zaviye ve medresesi ve Medine’de birçok 
measir-i  (Güzel eserler. Nişanlar)  hayriyesi vardır. 

Mihmandar-ı Rasul-i KibriyaEba Eyyub El-Ensarî radi-anh El-Bari hazretleri türbesi ittisalinde 
medfundur. 

Beşir Ağa isminde diğer bir darüs-saade ağası daha vardır. 

BEKİR SUBAŞI 

Bir hayli müddet Bağdat’ta zabıta riyaseti etmiş nüfuzlu ve tarafdaranı  

------------------------------------------------ 

[1061]  

Şiiri de vardır. Merhum Akif Paşanın “Tebsıra” isimli eseri hayatı anlatılan zat hakkındadır. Selimiye 

dergâhına hayli hizmet ve yardımları olmuştur. Mükemmel bir kütüphane inşa etmişti. 

*PERTEV PAŞA 

Ömrünün son günlerinde Kastamonu vilayetine yerleşerek orada vefat etmiştir. Faziletli vezirlerden 

biridir. Damat Halil Paşa dairesinden yetişmiş ve mükemmel surette tahsil görmüştür. Avrupa 

lisanlarından bir kaçına aşina idi. Birçok eseri vardır. “İtlak-il Efkâr Fi-Akd-il Ebkâr” isimli eseri 

(taaddüt-ü zevcat: çok eşle evlilik) aleyhinde Avrupalıların görüşlerini ret için yazılmış mükemmel bir 

eserdir. Ölüm tarih Hicri 1288 senesidir.  

*BEŞİR AĞA 

Birinci Mahmut döneminin güçlü adamlarından biridir. Darüssaade ağalığı yapmıştır. 1159 da vefat 

etmiştir. Hayır ve hasenat sahibiydi. Babıâli’ye geçince cami, zaviye ve medrese yaptırmıştır. 

Medine’de birçok güzel eserler, hayırlı yadigârlar bırakmıştır. Resul-i Kibriya’nın (s.a.v.) Mihmandarı 

olan Eyyüb- El-Ensarî (r.a.) hazretleri türbesinin yanında metfundur. Beşir Ağa isminde diğer bir 

darüssaade ağası daha vardır. 

*BEKİR SUBAŞI 

Uzun zaman Bağdat’ta zabıta reisliği yapmış bir zattır. Nüfuzlu ve taraftarları 
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1062 

çok bir kimse olup valiler bunun şer ve mazarratından bir iş göremez idi. 

Bir aralık Yusuf Paşa merkumu izaleye teşebbüs ettikte Bekir Subaşı daha tedbirli davranmakla paşayı 
idam ederek bağdadı benimsemeğe başladı. 

Bunun üzerine Süleyman Paşa tahkik-i madde zımnında ol canibe gönderildi ise de merkum subaşı 
şehre koymadığından gereği gibi isyanı anlaşılmakla Diyarbakır valisi Hafız Ahmet Paşa memur 
edilerek Bağdadı muhasara eyledi.  

Bekir Subaşı işin neticesini anladıkta İran’a iltica ve Bağdadı teslim edeceğini Şah Abbas’a arz ve inba 
eylemekle bir fırka İran askeri Bağdat’a geldi. Bunun üzerine Hafız Paşa imal-i letaif-ül hiyel ile Bekir 
Subaşı’ya valilik fermanı gönderdiğinden merkum emeline nail oldum kıyasıyla İranlıyı işgal eyledikten 
Şah Abbas bizzat Bağdat’a gelip şehri zapt ve Bekir Subaşıyı ahz-ı girift ederek Şat üzerinde bir sefine 
içinde ihrak ve nice(lerini) senileri kılınçtan geçirdi.  

BÖRKLÜCE MUSTAFA 

Şeyh Bedrettin'in kethüdalığını etmiş ve muaaharan bir fesad-ı cemiyeti tedarikiyle halkı idlale 
başlamış olan bir şahıs şekavet-pişe olup Şeyh Bedrettin'in vefatından sonra İzmir'de tutulup cezası 
tertip olunmuştur.  

Merkumun on, on beş bin kadar avenesi var idi.   

--------------------------------------------------------- 

[1062]  

çok fazla bir kimseydi. Valiler bunun şerrinden ve mazarratından bir iş göremezdi. Yusuf Paşa bu 

adamı izale etmeye teşebbüs ettiğinde Bekir Subaşı daha tedbirli davranarak Yusuf Paşayı öldürdü, 

Bağdat iyice eline geçti. Bunun üzerine Süleyman Paşa işi gerçekleştirmek üzere o tarafa gönderildi. 

Fakat Subaşı şehre sokmadı. İsyanı gerektiği gibi anlaşılınca Diyarbakır valisi Hafız Ahmet Paşa 

görevlendirildi. Bağdat kuşatıldı. Bekir Subaşı işin neticesini anlayınca İran’a iltica etti. Şah Abbas’a 

Bağdadı kendilerine teslim edeceğini söyledi. Bir bölük İran askeri Bağdat’a geldi. Bunun üzerine Hafız 

Paşa bir savaş hilesi kurarak Bekir Subaşına valilik fermanı gönderdi. Adam, Bağdat Valisi olmak 

emeline nail oldum zannederek İranlıyı oyalamaya başladı. Şah Abbas bizzat Bağdat’a gelip şehri ele 

geçirdi. Bekir Subaşını yakaladı. Dicle Nehri üzerinde bir geminin içinde yakarak öldürdü. Adamlarının 

çoğunu kılıçtan geçirdi. 
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1063 

BOYALI MAHMUT PAŞA 

Onuncu kurun-u hicri evahirinde nişancılık mesnedinde bulunmuş olan faziletmendan vüzeradan bir 
zattır. İki defa nişancılık ve Halep valiliği ve Kubbe Vezareti memuriyetlerinde bulunmuştur. 

Kalemi metin karihası vasi’ ve şiiri revnaklıdır. 

Sultan Selim namına yazdığı tarih-i meşhuru matbudur. 

Edirne kapısı kurbunda camii haziresinde bulunan türbede medfundur. 

BAHATTİN ÖMER 

Müstağrak-ı cezebat-ı subhaniye âşık-ı billah bir zat olup namaz kılarken aded-i rekatı ihtar için 
yanında adam bulundururdu.  

Vefatı 807 tarihindedir. 

BAHAÎ EFENDİ 

1056 – 1062 tarihlerinde iki defa meşihatı ihraz etmiş olan âlim ve zurefa’dan bir zat olup Hoca 
Sadettin ve Ebusssud efendilerin hafididir. 

Zadegân-ı tarikin hilafına olarak mükemmel bir tahsil-i iptidai gördükten sonra Halep Bağdat İstanbul 
kazalarıyla Anadolu ve Rumeli sadaretlerini ba’del ihraz 1056 ve 1064 tarihlerinde iki defa nail-i 
meşihat-ı İslâmiye oldu. 

Mütenevvi fenlere vakıf te’lifatı muteber bir zattır. 

Tütünün helaline dair fetvası meşhurdur. 

Şiiri dahi olup atideki beytleri cümle-i eş’arındandır. 

--------------------------------------------------- 

[1063]  

*BOYALI MAHMUT PAŞA 

Hicri onuncu asrın sonlarında Nişancılık makamında bulunmuş faziletli vezirlerden bir zattır. İki defa 

Nişancılık, Halep valiliği ve Kubbe Vezirliği memuriyetlerinde bulunmuştur. Kalemi sağlam, fikir gücü 

geniş ve şiiri revnaklıdır. Sultan Selim namına yazdığı meşhur tarihi basılmıştır. Edirne kapısı 

yakınlarında camii haziresinde bulunan türbede metfundur. 

*BAHATTİN ÖMER 

İlahi cezbeye dalmış âşık-ı billâh bir zat olup namaz kılarken rekât adedini ihtar için yanında adam 

bulundururdu. Vefatı 807 tarihindedir. 

*BAHAÎ EFENDİ 

1056 – 1062 tarihlerinde iki defa Şeyhülislamlık makamını almış olan âlim ve zarif bir zattır. Hoca 

Sadettin ve Ebusssud efendilerin torunudur. Soylu aileden ileri gelenlerin aksine mükemmel bir tahsil 

gördükten sonra Halep Bağdat İstanbul kadılıklarında bulunmuştur. Anadolu ve Rumeli sadaretlerini 

aldıktan sonra 1056 ve 1064 tarihlerinde iki defa şeyhülislamlık makamına nail oldu. Çeşitli bilimlere 

vakıftı. Telif ettiği eserler muteber bir zattı. Tütünün helaline dair fetvası meşhurdur. Şiiri de vardır. 

Gelecek mısralar onun şiirlerindendir. 
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1064 

Gâh bana gâh ol hançer berrane bakarsın 
Maksudun eğer cana ise canane bakarsın 
 
Her va’di edersek bence bin ahd ile muhkem 
Ama yine ne ahde ne peymane bakarsın 
 

*BEHÇET EFENDİ 

Hekimbaşı Hayrullah Efendi zade sudurdan bir zat-ı dirayet-simadır. Sultan Selim-i Sâlis’e sertabip 
olmuş ve Sultan Mahmut Han vaktinde defeatle Rumeli Kazaskeri olarak Latin ve İtalyan lisanlarına 
vakıf re’y ve tedbiri sedid umur-u hariciyesi yolunda idi. Bu cihetle ekser mükâlemat-ı düveliyede 
bulunmuştur. 

Yeniçerilerin ilgasında hüsn-ü hizmeti görüldüğünden müzahir-i atıfet-i padişahî olmuş idi. Fenn-i 
tıbba dair müteaddit tercümeleri vardır. 

*BEHLÜL PAŞA 

Devr-i Mahmud-u Sâni’de Bayezit mutasarrıflığında bulunup Erzurum valisinin İranîl asl birini 
Bayezid’e tayin etmesine mukabil sahib-i tercüme mümanaat ettiğinden yerinde ibka olundu. 

*PİYALE PAŞA 

Devlet-i Âli-i Osmaniye’nin hizmet-i bahriyesinde yüz ağartmış kaptanıderya olup on dört sene bu 
hizmette bulunmuş ve Bahr-i Sefid’i  sefain-i a’dâya dar etmiş idi. 

Bu zat Mohaç muharabesinde alınmış Macar eserâsından olup küçük iken saray-ı hümayun’a alınarak 
orada terbiye edilmiş ve istidat-ı zatiyesi sebebiyle az vakit içinde kaptan olmuş idi. 

------------------------------------------------------- 

[1064]  

Gâh bana gâh ol hançer berrane bakarsın 
Maksudun eğer cana ise canane bakarsın 
 
Her va’di edersek bence bin ahd ile muhkem 
Ama yine ne ahde ne peymane bakarsın 

 

*BEHÇET EFENDİ 

Hekimbaşı Hayrullah Efendinin soyundan gelen son derecede zeki bir zattır.  Sultan Üçüncü Selim’e 

sertabip olmuş ve Sultan Mahmut Han vaktinde birden fazla Rumeli Kazaskeri makamına gelmiştir. 

Latin ve İtalyan dillerine vakıftı. Görüşleri ve tedbiri yanlıştan arınmıştı. Hariciyeye ait işleri iyi bilirdi. 

Bu yüzden çoğunlukla devletlerarası görüşmelerde bulunmuştur. Yeniçerilerin ilgasında güzel hizmeti 

görüldüğünden padişahın övgü ve iltifatına mazhar olmuştu. Tıp bilimine dair müteaddit tercümeleri 

vardır. 

*BEHLÜL PAŞA 

İkinci Mahmut devrinde Beyazıt mutasarrıflığında bulunmuş, Erzurum valisinin İran asıllı birini oraya 

tayin etmesine mani olmaya çalıştığından yerinde bırakıldı. 

*PİYALE PAŞA 

Osmanlı Devletinin deniz hizmetlerinde yüz ağartmış, kaptanıderya olmuş, on dört sene bu hizmette 

bulunmuş, Akdeniz’i düşman gemilerine dar etmişti. Bu zat Mohaç savaşında esir alınmıştır, Macar 

asıllıdır. Küçükken saraya alınarak orada terbiye edilmiş ve şahsi istidadı sebebiyle az vakit içinde 

kaptan olmuştu. 
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1065 

Sicilya ve İspanya donanmalarının Trablus-u Garbiye’ye hücumunu işittikte hemen üzerlerine varıp 
nısfı ihrak ve gark ve binlerce esir ile Dersaadet'e avdet etti (968)  

Muahharen şeref-i sıhriyete ve rütbe-i vezarete dahi nail oldu.  

Kasımpaşa deresinde bir cami ve medresesi ve âsâr-ı sâiresi dahi vardır. 

*PİYÂLE PAŞA 

Buna uzun Piyale dahi derler. 

1052 de Kaptan-ı Derya idi. Bu da namdaşı gibi umur-u bahriyede meşahir-i zamandan biri olup 
İspanya’nın sevahilini vurup Akdeniz’de a’dâ namına kimseyi dolaştırmaz oldu.  

Bir aralık Trablus Garp ocağı dayısı Mehmet Dayı’nın derdevlete takdim ettiği hedayây-ı azimeyi ketm 
ettiğinden dolayı cezası verildi. 

*BAYRAKTAR MUSTAFA PAŞA 

Alemdar Mustafa Paşa maddesine nazar oluna. 

*BAYRAKTAR DEDE 

Mezcub-u ilahiye’den bir zat olup Mevlevihâne kapısı civarında medfundur. 

 

------------****---------- 

---------------------------------------------- 

[1060]  

Sicilya ve İspanya donanmalarının Trablusgarp’a hücum ettiklerini işitince hemen üzerlerine gitti. 

Bütün donanmanın yarısını yaktı suya batırdı. Binlerce esir ile Dersaadet’e döndü. 968 Daha sonra 

Padişah’a hısım olma şerefine ve vezirlik rütbesine nail oldu. Kasımpaşa deresinde bir cami, bir 

medresesi ve başka eserleri de vardır. 

*PİYÂLE PAŞA 

Buna Uzun Piyale Paşa de derler. 1052 de Kaptanıderya idi. Bu da adaşı gibi deniz işlerinde zamanın 

en şöhretlilerindendi. İspanya sahillerini vurup Akdeniz’de düşman namına kimseyi dolaştırmaz oldu. 

Trablusgarp ocağı dayısı Mehmet Dayı’nın devlete takdim ettiği büyük hediyeyi sakladığından dolayı 

cezalandırıldı. 

*BAYRAKTAR MUSTAFA PAŞA 

Alemdar Mustafa Paşa maddesine bakılsın. 

*BAYRAKTAR DEDE 

İlahi cezbeye düşmüş meczuplardan biriydi. Mevlevihane kapısı civarında gömülüdür. 
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1066 

HARF-İ TE 

TATAR İBRAHİM EFENDİ 

Ulûm-u zahireye ve batınîye ricalinden Ayasofya’da halka va’z ve nasihat ve tefsir ve hadis nakline 
muvazebet etmiş bir zat-ı sütûde saffet olup sure-i Nur’a bâ-emr-i padişahi tefsir yazmış idi. Vefatı 
(1001) 

TEBERDAR 

Murad-i Sânî bin Mehmet Çelebi’nin ihdas buyurduğu bir ocak olup Anadolu halkının genç ve 
tuvanalardan müntehap eşhastan teşekkül olunmuş idi. 

Bunlar ordunun önünce gider ve şimdiki taburlarda görüldüğü üzere  askere yol açmağa ve mani’-i 
meşy  ve hareket mevani’i bertaraf ederler idi. Ve ordugâhta çadır kurmak dahi bunlara müfevvez idi. 

Feth-i Konstantiniye’de bu ocak ikiye ayrılıp biri zülüflü baltacılar diğerine eski saray baltacıları 
denildi. 

Sonraları işleri saray hizmetkârlığına münhasır kaldı. 

TEBERDAR MEHMET PAŞA 

Ahmet Han-ı Sâlis maddesine müracaat oluna. 

TEPEDELENLİ ALİ PAŞA 

Asr-ı Sultan Mahmud-u Sânî’nin Yanya ve civarı memalikte müteneffiz bir vali olup evâil halde hüsn-ü 
hizmeti görülmüş ve maiyeti çok olduğundan her gönderilen yerde yüz apartmış idi.  

Ancak sonra merkez hükümet ricalinden tevehhuş ettiğinden tezyid-i  

------------------------------------------------------- 

[1066]  

T 
*TATAR İBRAHİM EFENDİ 

Zahiri ve Bâtıni ilimlerde ileri âlimlerden biriydi. Gayreti Ayasofya’da halka sürekli vaaz, nasihat, tefsir, 

hadis nakletmekti. Övülmüş, övülmeye değer, temiz ve değerli bir zattı. Padişahın emriyle Nur 

Suresine tefsir yazmıştı. 1001 senesinde vefat etti.  

*TEBERDAR 

Mehmet Çelebi’nin oğlu ikinci Murat Han’ın kurduğu bir ocaktır. Anadolu halkının genç yiğitlerinden 

seçilen kişilerden teşekkül etmişti. Bunlar ordunun önünde gider ve şimdiki taburlarda görüldüğü 

üzere askere yol açar, yürümelerine veya hareketlerine engel teşkil eden şeyleri bertaraf ederlerdi. 

Ordugâhta çadır kurmak işleri de bunların göreviydi. İstanbul’un fethinde bu ocak ikiye ayrıldı. Birine 

“Zülüflü Baltacılar” diğerine “Eski Saray Baltacıları” denildi. Sonraları işleri saray hizmetkârlığına 

münhasır kaldı. 

*TEBERDAR MEHMET PAŞA 

Üçüncü Ahmet Han maddesine müracaat edilsin. 

*TEPEDELENLİ ALİ PAŞA 

Sultan İkinci Mahmut Han’ın devrinde Yanya ve civarı şehirlerde nüfuzlu, sözü geçen bir vali idi. İlk 

dönemlerinde güzel hizmetleri görülmüş ve maiyeti çok olduğundan her gönderilen yerde yüz 

ağartmıştı. Ancak sonra merkezi hükümet korkmaya başladı. 
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1067 

kuvvet ve miknete başlaması isyan ve fesadına haml olunmakla fermanlı olup Hurşit Paşa vasıtasıyla 
idam olunduysa da Halet efendinin uyandırdığı şu madde Mora vukuatını tevlit eyledi.  

*TURHAN SULTAN 

Sultan Mehmet Han-ı Rabi’in validesi ve İbrahim Han’ın zevcesi sahibe-til hayrat bir mahdure-i 
zamane idi.  

Yeni cami müşairileyha tarafından ikmal ve itmam kılınmış idi. 

*TANZİMAT-I HAYRİYE 

Memalik-i Mahrusa-i Şahane’nin temin-i idaresi zımnında va’z ve tesis olunacak olan kavanin-i cedide 
ve mühimme’nin esası olan mal ve canın emniyeti, ırz ve namusun vikayesi ve temini ve (?) ve 
asakirin tertip ve tayini gibi mevadd-ı asliyenin icrası irade ve ve taahhüdatını mübeyyin kanun-u 
aslidir. 

1255 tarihinde bilcümle askerî ve mülkî memurîn ve rüesa-i milel Gülhane meydanında tecemmü ile 
Reşit Paşa tarafından bir Hatt-ı Hümayun kıraat edilmiş ve padişah-ı zaman Abdülmecit Han hazretleri 
dahi kasr-ı âli penceresinden resm-i âli’yi temaşa buyurmuştur. 

*DEMİRBAŞ 

İsveç kralı On ikinci Şarl’ın memalik-i Osmaniyedeki namı olup Poltova muharebesinde Deli Petro’ya 
mağlup olmakla memalik-i mahrusa’ya iltica eylemiş ve bir müddet memalik-i şahanede ikametten 
sonra müreffehen memleketine irsal kılınmış idi.  

-------------------------------------------------------- 

[1067]  

Güç ve askerini artırmaya başladı. Bu durum onun isyan edeceğine fesat çıkaracağına, iyi niyetli 

olmadığına yoruldu. Hakkında idam fermanı çıkarıldı. Hurşit Paşa vasıtasıyla idam edildi. Halet 

efendinin sebep olduğu bu hadise Mora meselesini doğurdu.  

*TURHAN SULTAN 

Sultan Dördüncü Mehmet Han’ın annesi ve İbrahim Han’ın zevcesidir. Zamanın hayır ve iyilik sahibi 

bir hanımıydı. Yeni cami onun tarafından tamamlanmıştı. 

*TANZİMAT-I HAYRİYE 

Padişahın kutlu ülkesinin idaresinin sağlanması için mühim ve yeni kanunların ve kurulacak 

yeniliklerin ilan edildiği düzenlemedir. Mal ve canın emniyeti, ırz ve namusun korunması ve güvende 

tutulması, askerlerin yeniden tertibinin sağlanması gibi maddeleri ihtiva etmekteydi. Bunların nasıl 

yapılacağına dair emirleri ve bu fermanın padişah tarafından taahhüdünü açıklamaktaydı. 1255 

tarihinde bütün askerî ve mülkî memur ve yöneticiler Gülhane meydanında toplanmış, Bu hattı 

hümayun Reşit Paşa tarafından okunmuştu. Zamanın Padişahı Abdülmecit Han hazretleri de sarayının 

penceresinden bu merasimi izlemişti. 

*DEMİRBAŞ 

İsveç kralı On ikinci Şarl’ın Osmanlı ülkesindeki namıdır. Poltova muharebesinde Deli Petro’ya mağlup 

olunca Osmanlıya sığınmıştı. Bir müddet Padişahın ülkesinde ikamet ettikten sonra ihtiyaçları 

giderilmiş şekilde memleketine gönderilmişti. 
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1068 

*TİMURTAŞ PAŞA 

Müessis-i Devlet-i Ebed-müddet-i Osmaniye Sultan Osman bimüdânî’nin peder-i âli güheri Ertuğrul 
Gazi ile beraber diyar-ı Rum’a gelmiş olan Hamsa çavuşun oğlu olup Hüdavendigâr Gazi zamanında 
ümeray-ı askeriye içinde mühim bir mevki ihraz etmiş ve Yıldırım Han’a dahi hüsn-ü hizmeti sebkat 
etmiş ve Rumeli Beylerbeyliğinde bulunmuştur. 

Bir aralık Ankara’da bulundukta Karaman oğlu Ali Bey bağteten basıp sahib-i tercüme esir eylediyse 
de muahharen esaretten halas bularak askeriyle varıp Ali Bey’i tutmuş ve li-eclil-intikam öldürmüştür.  

Timurtaş Paşa Timurlenk tarafından tutularak Kütahya’da müdehhir bulunan eşya ve emvali garet 
olunmakla Timur’a karşı mütecellidâne cevap vermiştir.  

Timurtaş Paşa’nın evladı dahi muharebatta ibraz-ı merdanegi etmiştir.  

*TİMURLENK 

Moğol padişahlarından ve dünyanın en benam cihangirlerinden olup Türkistan’da Keş şehrinin 
emirliğini istihsal ederek 772’de Belh’de ilân-ı istiklal eyledi. 

Etraf ve havalide vaki küçük küçük hükümetleri birer birer mahvettikten sonra İran ve Bahr-i Hazar’ın 
semt-i şarkiyesini ve Rusya’nın cenubunu teshir ile Bağdat’a yürüdü ve hâkiminin Mısır’a firar ve 
dehaleti üzerine orasını dahi yağma ve doksan bin insan kellesinden kule yaptırıp 800 tarihinde 
Himalaya dağlarını aşarak tekmil Hindistan’ı zapt eyledi. Kandahar civarında yüz bin kişiyi hak-i helake 
serdikten sonra Halep Şam ve bütün Suriye’yi taht-ı itaate aldı. 

--------------------------------------------------- 

[1068] 

* TİMURTAŞ PAŞA 

Devleti Ebet Müddet Osmanlının kurucusu eşsiz Sultan Osman’ın değerli babası Ertuğrul Gazi ile 

beraber Rum diyarına gelmiş kahramanlardan biridir. Hamsa çavuşun oğludur. Hüdavendigâr Gazi 

zamanında askeri emirler içinde mühim bir mevki almıştı. Yıldırım Han’a da güzel hizmetlerde 

bulunmuş ve Rumeli Beylerbeyliğinde bulunmuştur. Ankara’da bulunduğu zaman Karaman oğlu Ali 

Bey aniden baskın düzenleyip onu esir aldı. Fakat daha sonra esaretten kurtuldu. Askerini toplayıp 

geri döndü, kendini esir alan Ali Bey’i yakalayıp intikamı için öldürdü. Timurtaş Paşa Timurlenk 

tarafından Kütahya’da bulunan eşya ve emvali yağmalanmasında Timur’a karşı kahramanlıkla cevap 

vermiştir. Timurtaş Paşa’nın evladı da savaşlarda yiğitlik göstermiştir.  

*TİMURLENK 

Moğol padişahlarından ve dünyanın en namlı cihangirlerindendir. Türkistan’da Keş şehrinin emirliğini 

alarak 772’de Belh’de istiklalini ilan etti. Etraf ve havalide bulunan küçük hükümetleri birer, birer 

mahvettikten sonra İran’ı, Hazar Denizinin doğu kısmını, Rusya’nın güneyini ele geçirip Bağdat’a 

yürüdü. Bağdat hâkimi Mısır’a firar edip oraya sığındı. Bunun üzerine Mısır’ı da yağmaladı. Doksan bin 

insan kellesinden kule yaptırdı. 800 tarihinde Himalaya dağlarını aşarak bütün Hindistan’ı zapt etti. 

Kandahar civarında yüz bin kişiyi helak etti. Sonra Halep Şam ve bütün Suriye’yi itaati altına aldı.  
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1069 

804 tarihinde fermanfermâ-i Rum olan Bayezit Han’a mültecilerin iadesi için tekâlif-i şedide ve 
mütevaliyede bulunduysa da sultan müşarileyh Timur’a karşı sert cevapları ita ve merkumun tekâlifini 
şediden reddetmekle muhaberat ve müraselat tevali eyledi ve Timur her defasında perdeyi alçaltıp 
nihayet bir tarziye itasına kadar tenezzül eyledi. 

Akıbet-il emr muharebe tahakkuk ederek Ankara civarında takallüb-ü sufuf vuku bularak asakir-i 
Cengiziye’ye hezimet teveccüh etmek üzere iken Yıldırım Han askerinde bulunan bazı vefasızlar ar-ı 
firarı irtikap ve taraf-ı Timur’da duran beylerine iltihak ettiğinden muharebeyi Timur kazandı ve 
Yıldırım kayd-ı esarete giriftar oldu.  

Timur Ankara muharebesinden sonra İzmir ve Edremit’i şövalyelerden zapt ettikten sonra Gürcistan’ı 
çiğneyip oradan Semerkant’a çekildi. Bir sene sonra 200000 asker tehyiesiyle Çin’e sefer etmek üzere 
yola çıkmış iken Seyhun nehri kenarında kâin Otrar nam mevkide 71 yaşında irtihal eyledi.  

Timur gayet hunriz ve merhametsiz bir mahlûk olup hengâm-ı tegallübünde telef ettiği ve yahut 
sebebiyle telef olan insanların adedi üç milyona baliğ olur. 

Ancak muhibb-i ulema olup en gazaplı bir vakitte bile li-eclil-ziyare gelen ulemaya son derecede 
hürmet ve riayet gösterir imiş. 

Timur vakayiine dair Timurname isminde bir takım tarih kılıklı eser yazılmıştır.  

Timur kendi tercüme-i halini yazıp mezalim vakıasını haklı göstermeğe çalışmıştır. 

------------------------------------------------------ 

[1069]  

804 tarihinde Rum diyarının hüküm ferması olan Beyazıt Han’a sığınanların iadesi için ardı ardına ve 

şiddeti yüksek tekliflerde bulundu. Fakat Sultan Yıldırım Beyazıt, Timur’a karşı sert cevaplar vererek 

onun teklifini daha şiddetli bir şekilde reddetti. Haberleşmeleri ve mektuplaşmaları uzadı. Timur her 

defasında perdeyi alçalttı nihayet özür dilemeye kadar indi. Fakat işin sonunda savaş kaçınılmaz oldu. 

Ankara civarında gerçekleşen savaşta Cengiz askerinde hezimet emareleri görülmeye başlandığı 

sırada karşılıklı olarak taraflar arasında saf değiştirmeler oldu. Yıldırım Han askerinde bulunan bazı 

vefasızlar firar edip Timur tarafında bulunan beylerine iltihak etti. Muharebeyi Timur kazandı ve 

Yıldırım esir düştü. Timur Ankara muharebesinden sonra İzmir ve Edremit’i şövalyelerin elinden alıp 

zapt etti. Gürcistan’ı çiğneyip oradan Semerkant’a çekildi. Bir sene sonra 200000 asker hazırlayarak 

Çin’e sefer etmek üzere yola çıkmışken Seyhun nehri kenarında Otrar denilen yerde 71 yaşında öldü. 

Timur gayet kan dökücü ve merhametsiz bir mahlûk idi. Galip geldiği zamanlarda telef ettiği ve yahut 

onun eliyle telef olan insanların sayısı üç milyonu bulur. Ancak ulemaya muhabbet beslerdi. En 

gazaplı zamanında bile ziyaret için gelen âlimlere son derecede hürmet ve riayet gösterirmiş. Timur 

vakasına dair “Timur-name” isminde, tarih kılıklı bazı kitaplar yazılmıştır. Timur kendi hayatını yazıp 

ettiği zulümleri haklı göstermeğe çalışmıştır. 
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1070 

HARF-İ SÂ’ 

*SABİT 

On ikinci asr-ı hicri’de yetişmiş olan Osmanlı şairlerinden olup Bosna’nın Uziçe kasabasında doğmuş 
ve Dersaadet’e gelerek tarik-i kaza’ya duhul ile Bosna, Konya, Diyarbakır mevleviyetlerine nâil 
olduktan sonra 1124 tarihinde irtihal eylemiştir.  

Eş’arı latif ve tarz-ı ifadesi selis ve durub-u emsal iradına münhemiktir. 

Atideki ebyat cümle-i eş’arındandır: 

Nüshan maraz-ı aşka ilaç eylemedi hiç 
Ey şeyh-i keramat-furuş ez de suyunu iç  
 

*SAKIP EFENDİ 

Ahısha’lı ulemadan bir zat olup Dersaadet’te Kara Mustafa Paşa medresesinde tahsilini ikmal ederek 
Süleymaniye’de Tıphane Medresesinde tedris-i tababet ile meşgul olup 1269 tarihinde vefat eyledi. 

*SANİ 

Şuaray-ı Osmaniye’den hüsn-ü cemale malik bir genç olup Bayezid-i Sani devrinde neşvünema bulmuş 
ve güzelliğinden naşi Yusuf Sani namını almış idi. 

Âşıkanından birisi kıskandığından nâşi kendisini telef etmiştir. 

*SANİ 

Bin tarihi şuarasından olup kul taifesinden birinin oğlu idi. 

----------------------------------------------------------- 

[1070]  

S 
*SABİT 

Hicri on ikinci asırda yetişmiş Osmanlı şairlerindendir. Bosna’nın Uziçe kasabasında doğmuş ve 

Dersaadet’e gelerek kadılık mesleğine girmiştir. Bosna, Konya, Diyarbakır kadılıkları yapmıştır. 1124 

tarihinde vefat etmiştir. Şiirleri latif, ifade tarzı selis, darbımesel söylemeye düşkündür. Gelecek 

mısralar şiirlerindendir: 

Nüshan maraz-ı aşka ilaç eylemedi hiç 

Ey şeyh-i keramat-furuş ez de suyunu iç  

*SAKIP EFENDİ 

Ahıska’lı ulemadan bir zattır. Dersaadet’te Kara Mustafa Paşa medresesinde tahsilini tamamlamış 

Süleymaniye’de Tıphane Medresesinde tabiplik eğitimi ile meşgul olmuştur. 1269 tarihinde vefat etti. 

*SANİ 

Osmanlı şairlerden güzel bir gençtir. İkinci Beyazıt devrinde neşvünema bulmuş ve güzelliğinden 

dolayı Yusuf Sani namını almıştı. Âşıklarından birisi tarafından kıskançlık sebebiyle öldürülmüştür. 

*SANİ 

Hicri 1000 yılları şairlerindendir. Kul taifesinden birinin oğluydu. 
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1071 

Evail-i şebabetini ayş ve işretle geçirmiş ise de sonraları tövbe ederek salah-ı hal kesp etmiş idi. 

*SERVET EFENDİ 

On ikinci asr-ı hicri şuarasından Osman Servet Efendi Enderun-u Hümayundan yetişmiş ve 1180 
tarihinde vefat etmiştir. 

Şu beyt cümle-i eş’arındandır: 

Meğer kilk-i kader ol tıfl-ı ebced-hanın ey servet 
Celi hattıyla yazmış levha-i ruhsarına temmet 

*SÜREYYA PAŞA 

Müteahhirin-i vüzeray-ı Osmaniye’den olup gümrükçü Osman Paşanın sulbünden 1241 tarihinde 
Dersaadet’te tevellüt etmiş ve gençliğinde Bab-ı Âli divan-ı hümayun kalemine devam ile bazı mühim 
memuriyetlerde bulunmuş ezcümle Paris sefaret-i seniyyesi ikinci kâtipliğinde ve memleketeyn 
komiserliğinde Kudüs mutasarrıflığında ibraz-ı hüsn-ü hizmet eylemiştir. 

1280 de rütbe-i vezareti ihraz ile Halep valisi 83’de Aydın valisi olmuş ve bir müddet mazul kaldıktan 
sonra ahkâm-ı adliye azalığına ve Hüdavendigar valiliğine def’aten saniye olarak Halep Aydın valiliğine 
Ankara ve Sivas vilayetlerine nasp olundu. 

1296 tarihinde Sivas valisi iken hulul-i ecel-i mev’ud ile irtihal eyledi. 

Âsar-ı kalemiyesi ve Fransızca lisanında mahareti var idi. 

-------------------------------------------- 

[1071]  

İlk gençlik yıllarını içki ve işretle geçirmiş ise de sonraları tövbe ederek halini düzeltmişti. 

*SERVET EFENDİ 

Hicri on ikinci asır şairlerinden Osman Servet Efendi Enderun’da yetişmiş ve 1180 tarihinde vefat 

etmiştir. Şu beyit şiirlerindendir: 

Meğer kilk-i kader ol tıfl-ı ebced-hanın ey Servet 

Celi hattıyla yazmış levha-i ruhsarına temmet 

{Ey Servet! Meğer kader kalemi o ebcet okumaya yeni başlayan bebeğin / Yüzünün levhasına celi 

hattıyla –temmet: tamamdır- yazmış- 

*SÜREYYA PAŞA 

Osmanlının son dönem vezirlerindendir. Gümrükçü Osman Paşanın soyundan gelir. 1241 tarihinde 

Dersaadet’te doğmuştur. Gençliğinde Babıâli divan-ı hümayun kalemine devam etmiş, bazı önemli 

memuriyetlerde bulunmuş, ezcümle Paris sefareti ikinci kâtipliği, Eflak Boğdan komiserliği, Kudüs 

mutasarrıflığı yapmış buralarda güzel hizmetler göstermiştir. 1280 de vezirlik rütbesi alarak Halep 

valisi, 83’de Aydın valisi olmuş bir müddet görev dışı kaldıktan sonra ahkâm-ı adliye üyeliğine ve 

Hüdavendigar valiliğine ikinci defa olarak Halep ve Aydın valiliklerine, Ankara ve Sivas vilayetlerine 

tayin edildi. 1296 tarihinde Sivas valisi iken eceliyle vefat etti. Kalem ürünü eserleri ve Fransızca 

lisanında mahareti vardı. 
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1072 

*SENAİ 

Manisalı olup Şehzade Mustafa Han’ın teveccühüne mazhar olarak birlikte Amasya’ya gitmiş idi. 

*SENAİ 

Balıkesirlidir. Ravzat-il Ebrar namında manzum bir eseri vardır.  

Şu beyt cümle-i eş’arındandır: 

Oynamaz şem-i ikbalim görünmez ol kamer tal’at 
Beni bu kara günlerde koyan baht-ı siyahımdır 

 

*SİYABİ 

Terzilikle taayyüş ettiğinden bu mahlasla tahallüs etmiştir.  

An-asl Merzifonlu olup ümmi ise de tabiat-ı şiiriyesi var idi. 

Meşhur beyti şudur: 

Elifler serv rengin gül gibi sinemde dağım var 
Muhabbet sebze zarında yine bir taze bağım var 

 

----------***---------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

[1072]  

*SENAİ 

Manisalı olup Şehzade Mustafa Han’ın teveccühüne mazhar olarak birlikte Amasya’ya gitmişti. 

*SENAİ 

Balıkesirlidir. "Ravzat-il Ebrar" adında manzum bir eseri vardır. Şu beyit şiirlerindendir: 

 

Oynamaz şem-i ikbalim görünmez ol kamer tal’at 

Beni bu kara günlerde koyan baht-ı siyahımdır 

 

*SİYABİ  

Hayatını terzilikle kazandığından bu mahlası almıştır. Aslen Merzifonludur. Okuma yazması 

olmamasına rağmen şiire fıtri bir kabiliyeti vardı. Şu mısraları meşhurdur: 

 

Elifler serv rengin gül gibi sinemde dağım var 

Muhabbet sebze zarında yine bir taze bağım var 
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1073 

HARF-UL CİM 

CAMİ 

Sultan Beyazıt sâni devrinde Kazaskerlik etmiş bir zat maârif-simât olup Hacı Hasanzade demekle 
meşhurdur. 

911 senesi der saadet de rıhlet ile binâ-gerdesi olan mescit avlusunda defin olundu. 

Şiiri dahi vardır. 

CAMİ 

Dokuzuncu asr-ı hicri şuarasından olup uzlet ve inzivaya mail bir zattır. 

Meşhur Molla Cami ile mülakat etmek üzere İran a gitmiştir. 

Âtideki beyit zade-i tabiidir  

Nice bir nefse uyup bir sene sekbanlık edem 
Yeridir fakr ü fena silkine sultanlık edem 
 

CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA 

Eazim-ı vüzera-yı saltanat-ı seniye den ve şücceân-ı bahriyeden olup iki defa kaptanlık ve bir defa 
sadrazamlık mansıb-ı celilini ihraz etmiştir. 

Anasıl çerkes olup tekfur dağlı bir tüccarın azatlısı idi. 

Rumeli muhârebatında şecaat ve besaleti görülmüş ve bir aralık Cezayire gidip Tlehsan (Tlemsen) beyi 
olmuştur. 

İspanyollara karşı ettiği muhârebat bahriyede muvaffak olmakla Araplar beyninde ebu'l-buruvvet (?) 
diye şöhret kazanmış idi. 

------------------------------------------------------ 

[1073] 

C 
*CAMİ 

Sultan İkinci Beyazıt devrinde Kazaskerlik etmiş, irfan ehli bir zattır. Hacı Hasanzade adıyla bilinir.  

911 senesinde Dersaadet'te vefat etmiş kendi yaptırdığı mescidin avlusunda defnedilmiştir. Şiiri de 

vardır. 

*CAMİ 

Hicri dokuzuncu asır şairlerindendir. Uzlet ve inzivaya mail bir zattı. Meşhur Molla Cami ile görüşmek 

üzere İran a gitmiştir. Gelen beyit şiir tabiatının göstergesidir.  

Nice bir nefse uyup bir sene sekbanlık edem 

Yeridir fakr ü fena silkine sultanlık edem 

 

*CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA 

Yüce saltanatın büyük vezirlerindendir. Bahriyenin yiğit kahramanlarından biriydi. İki defa kaptanlık 

ve bir defa sadrazamlık makamlarına gelmiştir. Aslen Çerkez olup Tekfur dağlı bir tüccarın azatlısıydı. 

Rumeli savaşlarında cesareti ve kahramanlığı görülmüş, Cezayir'e gidip Tlemsen beyi olmuştur. 

İspanyollara karşı yaptığı deniz savaşlarındaki başarısından dolayı Araplar arasında şöhret kazanmıştı. 
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1074 

Cezayir valisi sahib-i tercümenin şöhretine haset etmekle suikast icrasına teşebbüs etmek üzere iken 
İspanya'ya firar ve devri Sultan Mustafa Hanide der-devlete iltica eyledi. 

O tarihte Sadrazam olan meşhur Koca Ragıp Paşa sahib-i tercümeye iltifat etmiş ise de Cezayir 
Valisinin hilaf-ı vakıa şikâyeti üzerine malı müsadere olundu. 

Ancak bu iştikâ' bilâhare iftira olduğu tebeyyün ederek mali iade olunarak hademat-ı bahriyeye 
alınmış ve Filopin süvariliğine verilmiş idi.    

Rusya ile 81 seferinde çeşmede vuku bulan donanma cenginde amiral gemisini etrafa tasadî ile her iki 
sefine birden iştigal etmekle kendisini denize ilka' etmek suretiyle nefsini tahlis eyledi. 

Bu fedakârlığı ve muahharen Limni'yi istirdadı üzerine mir-i miranlık rütbesi ve altın-çelenk ile gazilik 
unvanına nail olmuştur. 84 v3 88 senelerinde kaptanı derya olup tersanece hayli ıslahat icra eyledi. 

Sultan Selim'in evâili saltanatlarında İsmail seraskeri olup Rusyalıyı Tuna da mağlup etmesine mebni 
1204 tarihinde Şumnu da mesned-i sadarete i’tila eylediyse de ömrü vefa etmeyip üç buçuk ay sonra 
80 yaşını mütecaviz olduğu halde irtihal eylemiştir.    

Şumnu da inşa-gerdesi olan zaviyede medfundur. 

Şecaat ve cesareti ile berabet tarihler huniliğini yazıyorlar. 

CEZERİ 

Kasımpaşa ve safi maddelerine müracaat oluna. 

------------------------------------------------ 

[1074] 

Cezayir valisi Paşanın şöhretine haset ederek suikast yapmaya teşebbüs etti. Fakat Paşa İspanya'ya 

kaçtı. Sultan Mustafa Han devrinde devlete sığındı. O tarihte Sadrazam olan meşhur Koca Ragıp Paşa, 

Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya iltifat etmiş ise de Cezayir Valisinin gerçeklere dayanmayan şikâyeti 

üzerine malı müsadere edildi. Ancak bu şikâyetin bilâhare iftira olduğu ortaya çıkınca malı iade edildi. 

Yeniden Bahriyeye alındı, süvari yapıldı. Rusya ile 81 seferinde Çeşme'de vuku bulan donanma 

savaşında amiral gemisinin etrafı iki gemi ile birden sarılınca denize atlayarak kendini kurtardı. Bu 

savaştaki fedakârlığı ve daha sonra Limni'yi düşman elinden geri alışı üzerine mirmiranlık rütbesine ve 

altın-çelenk ile gazilik unvanına nail olmuştu. 84 ve 88 senelerinde kaptanıderya oldu. Tersanede bir 

hayli ıslahat yaptı. Sultan Selim'in saltanatının ilk dönemlerinde İsmail seraskeri oldu. Rusyalıyı Tuna 

da mağlup etmesi üzerine 1204 tarihinde Şumnu'da sadrazamlık makamına yükseldi. Fakat ömrü vefa 

etmedi, üç buçuk ay sonra 80 yaşını geçkin olduğu halde vefat etti. Şumnu'da kendi yatırdığı zaviyede 

metfundur. Tarihler şecaat ve cesareti ile beraber hunharlığını da yazıyorlar. 

*CEZERİ 

Kasımpaşa ve safi maddelerine müracaat edilsin. 
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1075 

*CAFER BEY 

Sultan Beyazıt-ı saninin evahir-i eyyamında mesned-i kapunadiye suud etmiş olan umerayı 
bahriyeden olup Yavuz Sultan Selim zamanında 9 sene kadar bu makamda bulunduktan sonra 
Süleyman Hanın cülusunda katlol undu. 

*CAFER PAŞA 

Hadim Cafer Paşadır. 

Selim-i Saninin huddamından Gazanfer Ağanın biraderi olup aslen Macaristan'dan iken biraderiyle 
beraber sarayda terbiye olunmuş ve İran muharebatında yararlığı ve Özdemir Osman Paşa 
maiyetinde işgüzarlığı görülmüş idi.  

*CAFER PAŞA 

Umerayı bahriyeden olup Kılıç Ali Paşanın refikasından idi. 1015 de Kaptan Paşalık makamına 
getirildiği halde bir sene sonra azl olunmuştur. 

*CAFER PAŞA 

Bostancı başılıktan Kaptan Paşalığa suud etmiş olan umeradan olup muvaffakiyetsizliği üzerine azl ve 
nefy ve badehu idam olundu. Bu isimde birkaç zat daha Kaptanlık makamında bulunmuş ise de 
meşahirden olmadıkları tahririnden sarfı nazar olundu. 

*CAFER ÇELEBİ 

Şuaradan Taci'nin oğlu olup Tacizade diye şöhret bulmuştur. 

Rum'un en muktedir şuarasından ve hattat ve münşiyanından olup devr-i Selim-i evvelde Mahmut 
Paşa müderrisi iken mazharı teveccühü padişahî olarak nişancılığa ve musâharet şerefine nail oldu. 

-------------------------------------- 

[1075] 

*CAFER BEY 

Sultan İkinci Beyazıt'ın saltanatının son günlerinde kaptanlık makamına yükselmiş bahriye 

komutanlarındandır. Yavuz Sultan Selim zamanında 9 sene kadar bu makamda bulunduktan sonra 

Süleyman Hanın tahta çıkışında idam edildi. 

*CAFER PAŞA 

Hadim Cafer Paşadır. İkinci Selim'in hadimlerinden Gazanfer Ağanın kardeşidir. Aslen Macaristan'dan 

olup kardeşiyle beraber sarayda terbiye edilmiştir. İran savaşlarında yararlı olmuştur. Özdemir Osman 

Paşa maiyetinde bulunmuş iş bilir birisiydi. 

*CAFER PAŞA 

Bahriye komutanlarındandır. Kılıç Ali Paşanın arkadaşıydı. 1015 de Kaptan Paşalık makamına 

getirilmiş bir sene sonra azledilmiştir. 

*CAFER PAŞA 

Bostancıbaşılıktan Kaptan Paşalığa yükselmiş bahriye komutanlardan biridir. Başarısızlığı üzerine 

azledilmiş, daha sonra sürgün edilmiş, sonra da idam edilmiştir. 

Bu isimde birkaç zat daha Kaptanlık makamında bulunmuş ise de fazla şöhretli olmadıkları için 

yazılmaktan sarfı nazar edildi. 

*CAFER ÇELEBİ 

Şairlerden Taci'nin oğlu olduğundan "Tacizade" diye şöhret bulmuştur. Rum Diyarının en muktedir şairlerinden 

biridir. Hattattır. Nesirde de kalemi kuvvetlidir. Birinci Selim devrinde Mahmut Paşa müderrisi iken Padişahın 

teveccühüne mazhar olmuştur. Nişancılık makamına getirilmiştir. Padişah ile hısımlık şerefine de nail olmuştur. 
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1076 

Amasya'da tahrik töhmeti ile idamına ferman-ı kaza cereyan-sadır olmakla icabı icra kılınmıştır. 

Asarı şi’riyesinden: 

Ben şehid-i tığ-i aşk oldukta rah-ı yarda  
Yumadan defn eyleyiniz tenden ğubarı gitmesin 
 

Ve Selim Hanın cülusuna söylediği kasidei farisiyesinden: 

Can aferin ne bir ber-göft can nihad 
Behr-i nisar mukaddem şah-ı cihan nihad 
 

Beyitleri şiirinin derecesini tayine kifayet eder 

*CIĞALAZADE SİNAN PAŞA 

Meşahir-i Vüzeradan ve Osmanlı serdarlarından olup Cenevizli Kaptan Sigalanın oğludur. Pederiyle 
beraber Piyale Paşa tarafından esir edilerek sarayda terbiye olunmuş ve ismi olan (Scipione Cicala) 
yerine Sinan tesmiye kılınmış idi. Sarayda Silahtarlık ettikten sonra sonra Yeniçeri ağalığıyla taşra 
çıkmış ve birçok vilayetlerde Valilikte bulunup bir aralık Kaptanı Derya dahi nasb olunmuş idi. Egri 
seferinde Şeyhülislam Saadettin Efendinin sevk ve tarifiyle  menafisi olan Konya dan celp ve hadematı 
müşahit olduğundan sadarete is'âd olunmuştur. 1007 / 1010 tarihine kadar tekrar Kaptanlıkta ibraz-ı 
kâr-ı âgâhı etmiş ve 1021 şark serdarlığıyla İran'a gönderilmiştir. Ancak bu seferde bir iş 
göremediğinden mağluben Diyarbakır’a gelip orada kederinden vefat eylemiştir. 

--------------------------------------------------- 

[1076]  

 Amasya'da etrafını itaatsizliğe tahrik suçlamasıyla idam edilmesine ferman çıkmış, bunun gereği 

uygulanmıştır. Şiirlerinden bazı mısralar şiirinin derecesini tayine yetecektir. 

Ben şehid-i tığ-i aşk oldukta rah-ı yarda  

Yumadan defn eyleyiniz tenden ğubarı gitmesin 

 

Ve Selim Hanın cülusuna söylediği kasidei farisiyesinden: 

Can aferin ne bir ber-göft can nihad 

Behr-i nisar mukaddem şah-ı cihan nihad 

Beyitleri şiirinin derecesini tayine kifayet eder 

 

*CIĞALAZADE SİNAN PAŞA 

Osmanlının meşhur vezirlerinden ve serdarlarındandır. Cenevizli Kaptan Cigala'nın oğludur. Babasıyla 

beraber Piyale Paşa tarafından esir edilerek sarayda terbiye edilmiş ve ismi olan (Scipione Cicala) 

yerine Sinan adı verilmişti. Sarayda Silahtarlık yaptıktan sonra Yeniçeri ağalığıyla saray dışına çıkmıştı. 

Birçok vilayetlerde Valilikte bulunmuş bir aralık Kaptanıderya yapılmıştı. Şeyhülislam Saadettin 

Efendinin kışkırtması ve yol göstermesiyle sürgün olarak Konya'ya gönderildi. Egri seferinde Konya 

dan getirildi, başarılı hizmetleri görüldü, sadrazamlık makamına yükseltildi. 1007 / 1010 tarihine 

kadar tekrar Kaptanlığa getirildi, bu makamda güzel işler yaptı, 1021 senesinde şark serdarlığıyla 

İran'a gönderildi. Ancak bu seferde bir iş göremedi, mağlup oldu. Diyarbakır’a gelip orada kederinden 

vefat etti. 
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1077 

Naşı İstanbul a nakil ile Mihrimah Camii haziresinde defin olundu. 

*CEFAİ 

 Şuarayı Osmaniye’den Beyazıt ve Selim-i kadim devrinde bulunmuş olan iyi (iki) şairdir. 

*CELALİ 

Sultan Selimi kadim zamanında Anadolu’da türemiş ve mehdilik davasına kalkışmış olan bir mahalle 
mensup tavaifi bagiye ve serseriye ye tevarih-i Osmaniye’de verile gelen isimdir. Merkum şeyh Celal 
Tokat kazasından Turhal da zuhur ve huruç ile Karahisar'ı zabt ve Ankara üzerine yürümüş idi. 
Şehsuvarzade vasıtasıyla ahz ve katl ve cemiyeti dağıtıldı. Bundan sonra Anadolu da a'sar-ı 
muhtelifede zuhur eden erbaı baği fesada bu isim verilir idi. 

*CEMALİ 

Hümayünname adlı manzumenin sahibi olup Ebulfeth zamanında yaşamış ve Beyazıt Han-ı sani 
zamanında neşvünema bulmuş idi. An-asl Bursalıdır. Defterdar zade Cemal başkadır. 

*CEMİL PAŞA 

Vüzera-yı izamdan Namık Paşa zade Halep Valisi Cemil Paşa Mektebi harbi yeden neşetle yaveran-ı 
Şehriyarî silk-i mümtazında kat'ı meratible bir aralık mabeyincilik dahi etmiştir. Fırka 
kumandanlıklarında ve Rusya muharebe-i sabıkasında ibraz-ı hademat 

-------------------------------------------------- 

[1077]  

Naşı İstanbul'a nakledildi.  Mihrimah Camii haziresinde defin olundu. 

*CEFAİ 

 Osmanlı şairlerindendir. Beyazıt ve Birinci Selim devrinde yaşamıştır. 

*CELALİ 

Sultan Birinci Selim zamanında Anadolu’da türemiş, etrafına bir kalabalık toplamış, mehdilik davasına 

kalkışmış olan bir asi ve serseriye Osmanlı tarihinde verilen isimdir. İsyanı başlatan Şeyh Celal; Tokat 

vilayeti kazası Turhal'da ortaya çıkmış ve oradan hareket ederek Karahisar'ı ele geçirerek Ankara 

üzerine yürümüştü. Şehsüvarzade tarafından yakalanıp öldürüldü, cemiyeti dağıtıldı. Bundan sonra 

Anadolu da muhtelif zamanlarda zuhur eden fesatçı ve isyancılara "celali" dendi. 

*CEMALİ 

"Hümayünname" adlı manzumenin sahibidir. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış ve İkinci 

Beyazıt Han zamanında neşvünema bulmuştu. Aslen Bursalıdır. Defterdarzade Cemal başkadır. 

*CEMİL PAŞA 

Büyük vezirlerdendir. Namık Paşanın oğludur. Halep Valisi Cemil Paşa; Harbiye mektebinden 

yetişmiştir. Padişahın seçkin yaverlerindendir. Rütbeleri aşarak mabeyincilik makamına kadar 

yükselmiştir. Fırka kumandanlığı yaptığı zamanda Rusya savaşında hizmetleri görülmüştür. 
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1078 

ile Halep ve Hicazda dahi kumandanlık memuriyetlerinde bulunduktan sonra 1299 da rütbe-i müşir ile 
Halep valisi olup yedi sene mezkur valilikte bulunmuştur.  

306 da Dersaadet'e gelerek teftiş-i askeri komisyonu azalığında iken 307 de çamlıca da ki köşkünde 
fücceten irtihal eyledi. 

*CEMİL PAŞA 

Sadrı esbak Mustafa Reşit Paşanın büyük oğlu olup Paris ve sair merakizi hükümâtta ikmali tahsil ile 
müddet-i medîde Paris sefaretini ifa eyledi.  

1292 tarihinde hariciye nazırlığıyla der saadete celp olunup Rusya İmparatorunun Yalta'ya azimetinde 
taraf-ı hükümeti seniyeden hoşâmedî merasimini icra için ol tarafa gidip gelirken şimendiferde 
füc'eten vefat eyledi. 

*CENAYİ PAŞA 

Harem-i hassa-i şahanede neşvünema bularak devr-i Kanunide çâşnigir başılıkla ihraç olunmuş ve 
Anadolu emirül-ümerası dahi olmuş idi. 966 tarihinde irtihal eyledi.   

Tabiatı şi’riyesi dahi vardır  

*CENANİ 

Şuarayı Osmaniye’den Beyazıt-ı evvel devrinde iştihar etmiş bir şairdir. Kendisi ashab-ı tımardan ve 
erbab-ı seyf ve kalemden olup 900 tarihinde Malkoçzade maiyeti ile Leh seferine giderek orada 
şehiden vefat eyledi.   

----------------------------------------------------------- 

[1078]  

Halep ve Hicazda kumandanlık memuriyetlerinde bulunduktan sonra 1299 da müşir rütbesiyle Halep 

valisi olmuş, yedi sene bu valilikte bulunmuştur. 306 senesinde Dersaadet'e gelmiş Askeri Teftiş 

Komisyonu üyeliği ile görevlendirilmiştir. Bu görevde iken 307 de Çamlıca'daki köşkünde ani bir 

ölümle vefat etmiştir.  

*CEMİL PAŞA 

Sadrazam Mustafa Reşit Paşanın büyük oğludur. Paris'te ve başka hükümet merkezlerinde tahsilini 

tamamladıktan sonra uzun müddet Paris sefareti görevini ifa etti. 1292 tarihinde İstanbul'a 

getirtilerek Hariciye Nazırı yapıldı. Rusya İmparatorunun Yalta'ya gidişinde hükümet tarafından hoş 

geldin merasimi için o tarafa gitti. Geri gelirken şimendiferde aniden vefat etti.  

*CENAYİ PAŞA 

Padişahın mahsus sarayın harem bölümünde yetişmiş ve gelişmiştir. Kanuni devrinde Çâşnigir 

başılıkla rütbesiyle dış göreve çıkarılmıştır. Anadolu emirül-ümerası olmuştur. 966 tarihinde vefat 

etmiştir. Şiir de vardır.  

*CENANİ 

Osmanlı şairlerindendir. Birinci Beyazıt devrinde meşhur olmuştur. Kendisi tımarda vazifeli askerdir, 

hem kılıç hem kalemden erbabıdır. 900 tarihinde Malkoçzade'nin birliğinde Leh seferine katıldı. O 

seferde şehit oldu.   
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1079 

*CENANİ 

Rıdvanzade diye maruf olup Sultan Selim-i Kadim eyyamında irtihal eyledi 

*CENANİ 

Murad-ı Salis devri şuarasından ilim ve fazlı ile meşhur bir zat olup Bursalıdır. 

*CENANİ 

Samandıralı olup sipahiler zümresinden sahibi vecd ü hâl bir zat idi. 

*CİNCİ HOCA 

Cinci Hüseyin Efendi devr-i İbrahimî'de Kazaskerlik makamına kadar irtika etmiş ve zamanında ashab-ı 
nüfuzdan bulunmuştur.  

An-asl Safranbolulu bir şeyhzade olup az vakit içinde fevkalade nüfuz ve servet peyda eyleyerek 
vazifesi olmayan işlere karışmaya başlamış ve Kara Mustafa Paşa gibi bir sadık-ı devletin ifnasına 
sebep olmuş idi. Sultan Mehmet Han-ı Rabiin cülusunda mesavi-i sabıkası sebeb-i idamı oldu. 

*CÜNEYT BEY 

Aydın oğullarından olup İzmir Beyliğine tayin olunduğu halde ol havaliyi taht-ı idaresine alarak 
Çelebiyan vakasından istifadeye çalışmış ve muahharen Şehzade Süleyman tarafından mağlup edilmiş 
idi. 

------------------------------------------------- 

[1079] 

*CENANİ 

Rıdvanzade diye bilinir, Sultan Birinci Selim -günlerinde vefat etmiştir. 

*CENANİ 

Üçüncü Murat devri şairlerinden, ilmi ve fazileti ile meşhur bir zattır. Bursalıdır. 

*CENANİ 

Samandıralı, sipahi askeri zümresinden hâl ehli vecd sahibi bir zattı. 

*CİNCİ HOCA 

Cinci Hüseyin Efendi; Sultan İbrahim Han döneminde nüfuzlu kişilerden biridir. Kazaskerlik makamına 

kadar yükselmiştir. Aslen Safranbolulu bir şeyhin oğludur. Az vakit içinde fevkalade nüfuz ve servet 

elde ederek vazifesi olmayan işlere karışmaya başlamıştı. Kara Mustafa Paşa gibi bir devlete sadık 

değerli insanın öldürülmesine sebep olmuştu. Sultan Dördüncü Mehmet Han'ın tahta çıkışıyla ikitdar 

değişti. Bu zatın geçmiş suçlarının sebebiyle idam edildi.  

*CÜNEYT BEY 

Aydın oğullarındandır. İzmir Beyliğine tayin edilmişti. O havaliyi tamamen idaresi altına alarak 

Çelebiler vakasından istifadeye çalışmıştı. Şehzade Süleyman tarafından mağlup edildi. 
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1080 

Çelebi Sultan Mahmut'un cülusunu müteakib ilan-ı isyan ettiyse de memaliği elinden alınıp kendisi 
mazharı afv-ı sultanî oldu. Düzme Mustafa vakasında merkumun  reis-i hükümeti olup vakanın 
mürevvec ve müsehhellerinden idi. 

Bir aralık düzmeceyi dahi yalnız bırakarak leylen firar ve Aydın havalisinde gavail-i mevcudadan dolayı 
bir hayli müddet şekavet ve m efsedette ısrar eylediyse de Beyazıt Paşanın biraderi Hamza Bey 
marifetiyle katl edilerek Beyazıt Paşaya ettiği ihanetin cezasını buldu. 

*CEVDET PAŞA 

Müteahhirin-i vüzera ve ulemayı Osmaniye’den olup an-asıl Lofça'lı olduğu halde evail-i eyyamında 
tarik-i ilmiyede kat’ı merahil etmiş ve bir aralık tebdil-i tarik ederek mülkiye sınıfına geçmiş idi. 

Birçok hademat-ı devlette vilayat valiliklerinde mecalis riyasetinde adliye nezaretinde bulunmuş ve 
birçok âsâr vücuda getirmiştir. Meclis-i has-ı vükelaya memur iken irtihali darı beka eyledi. 

Mecelleyi ahkâmı adliyenin tertibindeki himmeti alelhusus vakanüvisliğinde yazdığı on iki cilt tarihiyle 
Kısası Enbiya ve Tarih-i Hulefa'sı sehli mümteni’ olup kemal ve kudret-i ilmiye ve edebiyesine daldır.  

*CEVRİ 

On birinci asr-ı hicri evailinde yetişmiş olan şuarayı Osmaniyeden İbrahim Cevri Efendi Edirne'de 
tevellüt etmiş ve pederi İranlı olup Selim-i evvele bil-intisab birlikte bilad-ı Rum'a hicret eylemiş idi. 

--------------------------------------------------- 

[1080] 

Çelebi Sultan Mahmut'un tahta geçişini takip eden günlerde tekrar başkaldırdı. İsyanını ilan etti. 

Elinde tuttuğu yerler elinden alınıp kendisi Sultanın affına mazhar oldu. Düzme Mustafa vakasında bu 

zat kendine mahsus bir hükümeti idare etmekteydi. Düzme Mustafa vakasının hazırlayıcısı ve 

yaygınlaştırıcıydı. Devlet tarafından sıkıştırılınca Düzmeceyi yalnız bırakarak bir gece vakti kaçtı. 

Devletin iç işlerinde birçok gaile olduğundan Aydın havalisinde bir hayli müddet eşkıyalık yapmaya 

fesat çıkarmaya ısrar etti. Beyazıt Paşanın biraderi Hamza Bey marifetiyle öldürüldü. Affedildikten 

sonra Beyazıt Paşaya ettiği ihanetin cezasını buldu. 

*CEVDET PAŞA 

Osmanlının son dönem âlimlerinden ve vezirlerindendir. Aslen Lofça'lıdır. Başlangıçta ilmiye sınıfına 

girmiş orada merhaleleri geçmiş sonra yol değiştirerek mülkiye sınıfına geçmişti. Birçok devlet 

hizmetinde,  vilayet valiliklerinde, meclis başkanlığında, adliye nezaretinde bulunmuş ve birçok eser 

meydana getirmiştir. Vekiller meclisinde vazifeli iken sonsuzluk yurduna göçtü. "Mecelle-i Ahkâm-ı 

Adliye"nin tertibindeki gayreti, özellikle vakanüvisliğinde yazdığı on iki cilt tarihiyle "Kısası Enbiya ve 

Tarih-i Hulefa"sı sehlimümtenidir. (İmkânsız kolay, kolaymış gibi görünen aslında çok zor olan 

söyleyiş, edebiyatın zirve sanatlarından biri) Bu eserler onun ilmi kudretinin ve mükemmel oluşunun 

delilidir.  

*CEVRİ 

Hicri on birinci asrın başlarında yetişmiş Osmanlı şairlerinden İbrahim Cevri Efendi Edirne'de 

doğmuştur. Babası İranlı olup Birinci Selim'e intisap ederek Rum diyarına hicret etmişti. 
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1081 

Alim ve fazıl inşası kuvvetli bir zat olup birde tarih yazmış ve bu tarihte bilhassa Edirne hakkında 
mükemmel malumat vermiştir.  

Vefatı 1075 de dir. 

*CEVHERİ 

Sarhoş Bâlî'nin mahlası olup bâli maddesine müracaat oluna. 

*CİHANGİR 

Kanuni Sultan merhumun mahadiminden olup ilim ve edep ve nükte-şinasi de pek ileriye varmıştı. 

Büyük biraderi Şehzade Mustafa’nın Konya Ereğli'sinde vefatı meselesinden dolayı kederinden vefat 
eyledi. 

Cihangir Camii, namına olmak üzere muahharen pederi tarafından bina olundu. 

--------------------------------------- 

[1081]  

Alim ve fazıl bir zattı. Şiir gücü kuvvetliydi. Bir de tarih yazmış ve bu tarihte bilhassa Edirne hakkında 

mükemmel malumat vermiştir. Vefat tarihi 1075 senesidir. 

* CEVHERİ 

Sarhoş Bâlî'nin mahlasıdır. Bâli maddesine başvurulsun. 

*CİHANGİR 

Kanuni Sultan Sleyman'ın oğullarından biridir. İlim, edep ve nükte-şinaslıkta pek ileriydi. Büyük 

kardeşi Şehzade Mustafa'nın Konya Ereğli'sinde öldürülmesi meselesinden dolayı kederinden vefat 

etmiştir. Cihangir Camii, onun ölümünden sonra, onun adına babası tarafından yaptırılmıştır. 
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1082 

HARF-İ ÇE 

*ÇATALCALI ALİ EFENDİ 

Sultan Mehmet Rabi’ ve Ahmed-i Sani'de iki defada on üç buçuk seneye karib  mesne-di mualla-yı 
meşihat-ı islamiye'de bulunmuş ulemadan olup 1041 tarihinde Çatalca da doğmuş Minkâri-zâdenin 
dersine müdavemetle tekmil-i nush ettikten sonra Girit seferinde ordu Kadılığında ve Selanik ve Mısır 
kadılıklarında bulunmuştur. 

1081 de Rum sadaretine ve üç sene sonra hocası Minkâri-zâdeden sonra meşihata i’tila eyledi. 

İlim ve fazlı ile beraber iffet ve istikameti ve hatır ve gönüle bakmayarak umur-u şeriyeyi icraya sâi 
olması ve merasimi tarika son derecede riayeti meşhurdur. 

Fetevayı Âli Efendi namıyla elyevm eyyad-ı nasda dair olan feteva müşarünileyhindir. 

*ÇARHACI ALİ PAŞA 

Sultan Mahmud-u saninin evahir-i eyyamlarında Kaptan Paşalık eymiş ve muahharan bazı eyalatda 
valilikte bulunmuştur. 

Anasl kölemenlerden ve ma’hud elfinin azad gerdelerindendir. 

Yusuf Ziya Paşa maiyetiyle Dersaadet'e gelmiştir.  

Malatyada vefat eyledi. 

*ÇERKEZ MAHMUT PAŞA 

Sultan Mehmet Han-ı Rabi devrinin Sadrazamlarından afif ve müstakim 

---------------------------------------------------- 

[1082] 

Ç 
*ÇATALCALI ALİ EFENDİ 

Sultan Dördüncü Mehmet ve İkinci Ahmet dönemlerinde iki defada on üç buçuk seneye yakın yüce 

Şeyhülislamlık makamında bulunmuş ulemadan biridir. 1041 tarihinde Çatalca da doğmuş 

Minkârizâdenin dersine devam etmiş, tahsilini tamamladıktan sonra Girit seferinde ordu Kadılığı 

yapmıştır. Ayrıca Selanik ve Mısır kadılıklarında bulunmuştur. 1081 de Rumeli sadaretine ve üç sene 

sonra hocası Minkârizâdeden sonra şeyhülislamlığa yükselmiştir. Âlim, fazıl bir zat olmakla beraber 

iffet ve istikamet sahibi oluşu, hatıra ve gönle bakmadan kural neyse onu yapması, tarikat adabına 

son derecede riayet etmesi ile meşhurdur. "Feteva-yı Âli Efendi" adında bugün dahi insanların elinde 

dolaşan fetva eseri bu zatındır.  

*ÇARHACI ALİ PAŞA 

Sultan İkinci Mahmut Han'ın son günlerinde Kaptan Paşalık yapmış, daha sonra bazı eyalet 

valiliklerinde bulunmuştur. Aslen kölemenlerden azatlıdır. Yusuf Ziya Paşa'nın yanında Dersaadet'e 

gelmişti. Malatya'da vefat etti. 

*ÇERKEZ MAHMUT PAŞA 

Sultan Dördüncü Mehmet devrinin Sadrazamlarından afif ve istikameti düzgün 
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1083 

bir zat olup haremi hümayunda terbiye olunarak silahtar şehriyarı olmuş ve badehu Şam valiliğine 
nasb olunup 1033 de sadarete geçmiştir. Meşhur Abaza Paşanın tenkili için üzerine gönderilerek 
Kayseriye kurbunda Abaza cemiyetini perişan ettikten sonra Tokatta vefat eyledi.   

*ÇELEBİ ALİ PAŞA 

Osman Hanı Sani devrinde mesned-i Sadareti ihraz etmiş vüzeradan olup ceddi mâderisi  tarafından 
siyadeti var idi.  

Tunus'ta vesair birçok vilayetlerde Valilik ve iki defa Kaptanı Deryalık etmiş ve esfar-ı bahriyede yüz 
ağartmıştır. Halicin incimad ettiği 1030 tarihinde marazı mesaneden vefat eyledi. 

*ÇELEBİ MUSTAFA PAŞA 

Sultan Mustafa devrinde sadarete geçmiş olan zat olup yeniçeri zümresinden yetişmiş ve Edirne de 
ağalık makamında ehliyeti görüldüğünden İngiliz donanmasının boğazdan mürurunda Dersaadet'e 
celple boğaz muhafızı nasb olunmuş idi. 

Alemdar paşadan akdem sadarete geçirildi ise de adem-i ehliyeti anlaşıldığından Alemdar Paşa 
cebren mührü elinden almış idi.  

Badehu İsmail seraskerliğine nasb olunduysa da orada dahi hüsnü idareye muvaffak olamamıştır. 

*ÇORLULU ALİ PAŞA 

Ahmet Hanı Salisin evaili saltanatlarında mesnedi sadarete nail olan eazam-ı ve ukalayı vüzeradan 
olup çorluda doğmuş ve saray-ı hümayunda 

-------------------------------------------------------- 

[1083]  

bir zattır. Haremi hümayunda terbiye görmüş, Padişahın silahtarı olmuş, Şam valiliğine tayin edilmiş, 

1033 de sadrazamlık makamına yükselmiştir. Meşhur Abaza Paşanın yola getirilmesi için gönderilmiş, 

Kayseri yakınlarında Abaza cemiyetini perişan etmiştir. Tokat'ta vefat etti.   

*ÇELEBİ ALİ PAŞA 

İkinci Osman Hanı devrinde Sadrazamlık makamını elde etmiş vezirlerdendir. Anne dedesi tarafından 

seyitliği vardı. Tunus'ta ve diğer birçok vilayetlerde valilik, iki defa Kaptanıderyalık etmiş, deniz 

savaşlarında yüz ağartmıştır. Halicin donduğu 1030 tarihinde mesane hastalığından vefat etti. 

*ÇELEBİ MUSTAFA PAŞA 

Sultan Mustafa devrinde sadrazamlık yapan bir zattır. Yeniçeri sınıfından yetişmiş, Edirne de ağalık 

makamında ehliyeti görüldüğünden İngiliz donanmasının boğazdan geçişinde Dersaadet'e getirtilerek 

boğaz muhafızı yapılmıştı. Alemdar paşadan önce sadrazamlığa geçirildiyse de bu işe yeterli ehliyeti 

olmadığı anlaşıldığından Alemdar Paşa cebren mührü elinden almıştı. Daha sonra İsmail seraskerliğine 

tayin edildi. Fakat orada da iyi bir idareyi başaramamıştı. 

*ÇORLULU ALİ PAŞA 

Üçüncü Ahmet Han saltanatının ilk günlerinde sadrazamlık makamına nail olan akıllı ve büyük 

vezirlerdendir. Çorluda doğmuş ve saray-ı hümayunda 
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1084 

terbiye olunarak silahtarlık ve birçok vilayet valiliklerinde ve sadaret ve kaymakamlıkla kubbe-i 
hümayun vüzaretinde ibrazkar-ı agah etmiştir. 

Sadaretini kemali adl ve hakkaniyet dairesinde ifa ettiği halde erbab-ı nifakın ğamz u hıyanetiyle  
hırman-ı ömrüne kırk yaşında iken bad-ı fena eriştirilmiştir. 

Erbab-ı hayrattan olup Halep'te ve Dersaadet de hırka-i saadet ve parmak kapıda cami ve medreseleri 
vardır. 

*ÇİVİ ZADE 

A'lem-i ulemadan bir zat olup ismi Muhyiddindir. Asr-ı Süleyman Kanunide vatanı olan Menteşa'dan 
Dersaadet'e gelerek Naci Zade ve Molla Fenari'den ders okumuş ve 945 de şeyhülislam olmuştur. 

Kibar-ı Sofiyuna tarizi sebeb-i azli olmakla hacca gitmiş ve avdetinde medaris-i semaniye müderrisi ve 
kazaskerlik dahi etmiştir. 

*ÇİVİ ZADE 

Mehmet Efendi Çivi Zade Muhyiddin Efendinin oğlu olup iki defa mesned-i meşihati ihraz etmiştir. 

Bu da pederi gibi alim ve fazıl ve müteverri' idi. 

------------------------------------------------------------- 

[1084]  

terbiye görüştür. Silahtarlık, birçok vilayetin valiliği, sadrazamlık, kaymakamlık ve kubbe-i hümayun 

vezirliği gibi görevlerde başarı göstermiştir. Sadrazamlık görevini adalet ve hakkaniyet dairesinde 

mükemmelen ifa ettiği halde nifakçıların hainliği ve gammazlığı yüzünden henüz kırk yaşında iken 

ömrüne yokluk rüzgârı eriştirilmiştir. Hayrat sahibidir. Halep'te ve Dersaadet'te eserleri vardır. Hırka-i 

saadet camii ve Parmak kapı medreseleri onun eserleridir.  

*ÇİVİ ZADE 

Ulemanın en bilgililerindendir. İsmi Muhyiddindir. Kanuni Süleyman asrında vatanı olan Menteşeden 

Dersaadet'e gelerek Nacizade ve Molla Fenari'den ders okumuştur. 945 senesinde şeyhülislam 

olmuştur. Sofilerin büyüklerini tenkit etmesi azline sebep olmuştur. Hacca gitmiş ve dönüşünde 

Semaniye Medreselerinde müderrislik ve kazaskerlik de etmiştir. 

*ÇİVİZADE 

Çivizade Mehmet Efendi, Çivizade Muhyiddin Efendinin oğludur. İki defa şeyhülislamlık makamını 

almıştır. Babası gibi âlim, fazıl ve dindarlığı ileri bir insandı. 
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1085  

HARFÜL HA' 

 

H 
 

*HACI BEKTAŞI VELİ 

Kibar-ı evliyaullah dan sahibi keramet bir pir-i Ruşen-zamir olup ismi Mehmet ve mevlidi Horasanda 
kâin Nişabur şehridir.  

Kendisi sadat-ı kazımiyeden olup Şeyh Numan Horasaniyeden ahz-ı reşadet ve ulum-i bâtıniye 
etmiştir. 

Makamat-ı aliyatı dolaştıktan ve kırk sene kadar i’tikaf ve riyazatta bulunarak tekmili süluk eyledikten 
sonra diyarı Rum'a gelip birçok halife yetiştirmiş ve 738 tarihinde irtihali dar-ı beka eylemiştir. 

Devleti Osmaniye’nin yeniçeri ocağını hın-i ihdasında pir-i müşarünileyhin duası iltimas olunmakla 
ocağın devam-ı terakkiyatına dua etmesi ocağ-ı mülganın bektaşiyeye intisabını mucip olmuş idi.    

*HACI BAYRAMI VELİ 

Kibar-ı evliyadan ve tarikatı âliye pîranından bâhir-ül keramat bir azizdir. 

Ankara kurbunda solfazıl karyesinden neşet ile evvela tarik-i tedrise dahil olmuş ise de kayseriyede 
şeyh Hamid Aksarayi'den ahz-ı ulum-u batıniye ederek, tarik-i tasavvufa duhul etmiş ve şeyh 
müşarünileyhle beraber şam ve hicaza dahi gitmiş idi. 

Bir aralık müridanı teksir etmekle bu keyfiyet makam-ı hükümete suret-i diğerde bildirilmekle 
Bursa'ya celp buyrulmuş ise de huzuru hümayuna çıktığı anda şehriyar-ı dakika-dan hazretleri şeyhin 
kemalini takdir 

-------------------------------------------------------- 

[1085]  

H 
*HACI BEKTAŞ-I VELİ 

Evliyanın büyüklerinden, keramet sahibi, etrafını aydınlatan bir yüce kişidir. İsmi Mehmet'tir,  

Horasanda yakınlarındaki Nişabur şehrinde dünyaya gelmiştir. Kazimi tarikatının büyüklerindendir. 

Bâtıni ilimleri ve irşat vazifesini Şeyh Numan Horasani'den almıştır. Tasavvuf yolunun yüce 

makamlarını geçip kırk sene kadar itikâf ve riyazette bulunarak seyri sülukünü tamamlamıştır. Daha 

sonra Rum diyarına gelip birçok halife yetiştirmiştir. 738 tarihinde sonsuzluk yurduna göçmüştür. 

Osmanlı devletinin Yeniçeri ocağını kuruluşu esnasında Hazreti Pir ocağın yükselişinin devam etmesi 

için dua etmiştir. Bu dua sebebiyle Yeniçeri Ocağının Bektaşiliğe intisap ettirilir.    

*HACI BAYRAM-I VELİ 

Evliyanın büyüklerinden, tarikatı âliye pirlerinden keramet ehli bir azizdir. Ankara yakınlarında 

Solfasol köyünde doğmuş önce tedris yoluna girmiş, Kayseri'de Şeyh Hamit Aksarayi'den Bâtıni ilimler 

almış, tasavvuf yoluna dâhil olmuş, şeyhi ile beraber Şam ve Hicaza dahi gitmişti. Bir aralık 

müritlerinin sayısı çoğalmış, bu keyfiyet hükümet makamlarına başka biçimde bildirildiğinden 

Bursa'ya getirtilmiş, Padişahın huzuruna çıktığı anda son derecede dikkatli padişah hazretleri şeyhin 

kemalini takdir 
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ederek hakkında hürmet ve riayet olunmasını emir etmiş ve camii atikade vaaz ve nasihat eylemesine 
ferman buyurmuş idi. 

İrtihali 833 tarihindedir. 

Tarikat-i Bayramiye müşarunileyhten ibtida eder. 

*HACI ALİ PAŞA 

Sultan Ahmed-i sani devri saltanatında sadarete nail olan vüzeradan olup, Sadrazam Merzifoni Kara 
Mustafa Paşanın hemşerisi olmakla onun vasıtasıyla kapıcılar kethüdası ve çavuş başı olmuş. 1102 de 
Arabacı Ali paşanın yerine sadrazam nasb olunmuş idi. Muahharen Belgrat'a gidip termimat ve 
tahkimata meşgul olup Edirne’ye avdetinde Sadaretten bil-istifa evvela çekmece kurbundaki 
çiftliğinde ve badehu Bursa'da ikamet ve sonra Girit'e memur olarak, orada vefat eyledi. 

*HACI GİRAY HAN 

Kırım Hanlarından Kırım Giray'ın oğlu olup Viyana muhasarasında hüsnü hizmeti görüldüğü halde 
avdetde sedd-i rah olmak isteyen Lehlileri perişan ederek Kırım'a avdet etmiş ve buhl ve imsaki 
elsine-i Tatarda kesb-i şöhret eylemiş idi. 

1100 tarihinde Rodos'ta vefat eyledi. 

*HAFIZ AHMET PAŞA 

Ahmet paşa maddesine müracaat oluna 

*HAFIZ PAŞA 

Çerkez Mehmet Paşa dahi derler. Sultan Mahmud Sani ve Abdulmecid Han 

----------------------------------------------------- 

[1086]  

ederek hakkında hürmet ve riayet olunmasını emretmişti. Cami-i Atik de vaaz ve nasihat etmesine 

ferman buyurmuştu. Vefatı 833 tarihindedir. Bayramî Tarikat bu büyük zat ile başlar.  

*HACI ALİ PAŞA 

Sultan İkinci Ahmet saltanatı döneminde sadrazamlığa nail olan vezirlerdendir. Sadrazam Merzifonlu 

Kara Mustafa Paşanın hemşerisiydi. Onun vasıtasıyla Kapıcılar Kethüdası ve Çavuş başı olmuştu. 1102 

senesinde Arabacı Ali paşanın yerine Sadrazam tayin edildi. Daha sonra Belgrat'a gidip tamirat ve 

tahkimata meşgul oldu. Edirne’ye dönüşünde sadrazamlıktan istifa etti. Çekmece yakınlarındaki 

çiftliğine çekildi. Sonra Bursa'da ikamet etti. Daha sonra Girit'e memur olarak gönderildi. Orada vefat 

etmiştir. 

*HACI GİRAY HAN 

Kırım Hanlarından Kırım Giray'ın oğludur. Viyana kuşatmasında güzel hizmetleri görülmüştü. Dönüş 

yolunu kesmeye çalışan Lehlileri perişan ederek Kırım'a avdet etmişti. Aşırı tutumluğu cimrilik 

derecesinde olduğu Tatarların dilinde dolaşır, bu özelliği ile şöhret kazanmıştı. 1100 tarihinde 

Rodos'ta vefat etti. 

*HAFIZ AHMET PAŞA 

Ahmet paşa maddesine müracaat edilsin.  

*HAFIZ PAŞA 

Çerkez Mehmet Paşa da derler. Sultan İkinci Mahmut ve Abdülmecit Han 
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hazeratının eyyamı saltanatlarında ordu kumandanlıklarında bulunmuş olan müşirandan olup Nizip 
vakasında mağlubiyete sebeb-i müstakil olmuş idi.  

*HAFIZ OSMAN 

Hattatı şehir Hafız Osman efendi bin tarihinden sonra yetişmiş ve şeyh vadisinde hüsnü hatta malik 
olmuş bir zat olup Sünbül Efendi dergahı dervişanından idi. 

*HAFIZ ALİ PAŞA 

Mahmud Han-ı Sani devri vüzerasından olup Trabzon valiliğinden Kaptan-ı Derya olmuş ve donanma 
ile Bahri Siyaha çıkmış idi. 

Kendisi Amasyalıdır. 

*HAFIZ MAHMUT AĞA 

Antep a’yanından Hasırcı Zade denmekle meşhur bir zat olup şiir ve inşâda mahareti var idi. 

Şu beyit onundur:   

Dehri süflide garip olduğuma çok acırım 
Hatıra geldiği dem alemi bâlâyı vatan 
Âdem İskender-i vakt olsa dahi gurbette 
Cilve eyler yine gönlünde meraya-yı vatan 
 

*HALET EFENDİ 

Sultan Mahmut Han-ı Sani Hazretlerinin devri saltanatı ricalinden Mehmet Sait Halet Efendi emniyet 
ve itimad-ı şahaneye son derecede mazhar ve rical-i asrın 

-------------------------------------------------------- 

[1087]  

saltanat günlerinde ordu kumandanlıklarında bulunmuş olan müşirlerdendir. Nizip vakasında 

mağlubiyetin ana sebeplerinden biri olmuştu.  

*HAFIZ OSMAN 

Meşhur Hattat Hafız Osman Efendi, 1000 tarihinden sonra yetişmiş, hüsnü hat vadisinde bu sanata 

malik olmuş bir zattır. Sümbül Efendi dergâhı dervişlerindendi.  

*HAFIZ ALİ PAŞA 

İkinci Mahmut Han devri vezirlerinden, Trabzon valiliğinden Kaptanıderya olmuş, donanma ile 

Karadeniz'e çıkmıştı. Kendisi Amasyalıdır. 

*HAFIZ MAHMUT AĞA 

Antep ileri gelenlerinden Hasırcızade denmekle meşhur bir zattır.  Şiir ve nesirde mahareti vardı. Şu 

beyit onundur:   

Dehri süflide garip olduğuma çok acırım 
Hatıra geldiği dem âlem-i bâlâyı vatan 
 
Âdem İskender-i vakt olsa dahi gurbette 
Cilve eyler yine gönlünde meraya-yı vatan 

*HALET EFENDİ 

Sultan İkinci Mahmut Han Hazretlerinin saltanatı devri ricalinden Mehmet Sait Halet Efendi, 

Padişahın güven ve itimadına son derecede mazhar, asrın ve ricali arasında 
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nail olamadığı nüfuz ve haysiyete nail olmuş bir zat olup evail-i halde Fenar beyleri kitabetinde ve bazı 
vüzera kethüdalıklarında bulunduktan sonra Binlikçilik kesedarlığına ve Paris sefaretine ve Rikabı 
hümayun riyasetine nail olmuştur. Hazreti padişahın müşarünileyhin rey ve tedbirine müracaatla 
ekser ol vecihle irade buyrulması gibi emniyeti şahaneyi suiistimal ile   

Tepedelenli'nin idamına ve Mora isyanına sebeb-i müstakil olması selb-i emniyeti mucip olmakla 
Konya’ya tagrib ve orada idam edildi. 

Mevlevi tarikine mensup olduğundan ser-i maktuu Kale Kapısı Mevlevihane'sindedir. 

*HALETİ 

Azmi zade Mustafa Haleti efendi sudurdan Azmi Efendinin oğlu olup Şeyhülislam Sadettin Efendiden 
ahz-ı ulum ile sınıf-ı tedrise dahil ve Mısır, Halep, Şam kadılıklarında bulunduktan sonra Yavuz 
merhumun mazhar-ı iltifatı olmuş idi. 

Asar-ı muteberesi vardır. 

*HAMİT EFENDİ 

Meşhur şeyhülislam Çivizadenin damadı olup Konyalıdır. Ebussuud efendiden sonra mesned-i 
meşihata geçmiş ve üç buçuk sene o makamı hüsnü idare eylemiştir. 

*HAMİ PAŞA 

Etibba-i Osmaniye'den ve muharririnden olup Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriyeden çıkıp mirlivalık 
mertebesine nail olmuş ve küçük risaleler yazmıştır. 

---------------------------------------------------------------- 

[1088]  

kimsenin nail olamadığı derecede nüfuz ve haysiyete nail olmuş bir zattır.  Başlangıçta Fener beyleri 

kâtipliğinde, bazı vezirlerin kethüdalığında bulundu. Sonra Binlikçilik kesedarlığına terfi etti. Paris 

sefaretine ve Rikabı hümayun riyasetine de nail oldu. Padişah onun görüşlerine ve tedbirlerine 

başvururdu. Genellikle onun görüşüne uygun irade buyururdu. Padişahın bu güvenini suiistimal 

ederek Tepedelenli'nin idamına ve o idamın Mora isyanına başlı başına sebep olması bu güveni yok 

etti. Konya’ya sürgün edildi ve orada idam edildi. Mevlevi tarikatına mensup olduğundan kesik başı 

Kale Kapısı Mevlevihane'sindedir. 

*HALETÎ 

Azmizade Mustafa Haleti Efendi, devletin ileri gelenlerinden Azmi Efendinin oğludur. Şeyhülislam 

Sadettin Efendiden ilim almış, ilmiye sınıfına girmiş, Mısır, Halep, Şam kadılıklarında bulunduktan 

sonra Yavuz merhumun iltifatına mazhar olmuştu. Muteber eserleri vardır. 

*HAMİT EFENDİ 

Meşhur şeyhülislam Çivizadenin damadıdır. Konyalıdır. Ebussuud efendiden sonra şeyhülislamlık 

makamına geçmiş ve üç buçuk sene o makamı güzel bir şekilde idare etmiştir. 

*HAMİ PAŞA 

Osmanlı tabiplerinden ve muharrirlerindendir. Askeri Tıp Mektebinden mezun olup mirlivalık 

rütbesine yükselmişti. Küçük risaleler yazmıştır. 
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*HÜSAMETTİN PAŞA 

Kaptanı Derya Canım Hocanın hafidi olup 1182 de kaptan paşa olmuştur. Donanma ile Akdeniz'e 
giderken Gelibolu'da vefat eyledi. 

*HÜSAM BEYZADE PAŞA 

Sultan Mehmet Rabi zamanında iki defa mesned-i kaptaniyede bulunmuş mesbukul-hizme bir 
vezirdir. 

Venedik donanması boğazı muhasara ettiği esnada hattı muhasarayı yarıp donanmayı leylen taşra 
ihraç eylemiş idi. 

*HÜSAM ZADE ABDURRAHMAN EFENDİ 

Devr-i Mehmet Rabi'de 1065 tarihinde meşihatı ihraz etmiş ulemadan olup 34 gün makamda 
bulunmuş idi. 

*HASBİ 

Şuarayı Osmaniyeden muammada iştihar etmiş bir zattır. 

*HASAN PAŞA 

Hadim Hasan Paşadır. Enderun-ı Hümayundan yetişmiş ve 998 de rutbe-i vüzeratla Mısır Valisi olmuş 
ve muahharan Şirvan Valiliğiyle aksa-yı şarka gitmiş idi. 

Eğri sefer-i hümayununda payitahtta kaimmakam olup Yeni Caminin va'z-ı esası günü vefatı vuku 
bulmuştur. 

*HASAN PAŞA 

Buna Yemişçi Hasan paşa derler. 

Zülüflü Baltacılar zümresinden iken devr-i Murad Salisde iki defa  

---------------------------------------------------- 

[1089] 

*HÜSAMETTİN PAŞA 

Kaptanıderya Canım Hocanın torunudur. 1182 de kaptan paşa olmuştur. Donanma ile Akdeniz'e giderken 

Gelibolu'da vefat etmiştir. 

*HÜSAM BEYZADE PAŞA 

Sultan Dördüncü Mehmet zamanında iki defa kaptanlık makamında bulunmuş, devlete hizmetleri geçmiş bir 

vezirdir. Venedik donanması boğazı kuşattığı esnada bir gece vakti muhasarayı yarıp donanmayı dışarı 

çıkarmıştı. 

*HÜSAMZADE ABDURRAHMAN EFENDİ 

Dördüncü Mehmet devrinde 1065 tarihinde şeyhülislamlığı elde etmiş ulemadandır. Bu makamda ancak 34 gün 

kalmıştı. 

*HASBİ 

Osmanlı şairlerindendir. Muammada tarzı şiirleriyle tanınmıştır. 

*HASAN PAŞA 

Hadim Hasan Paşadır. Enderun'dan yetişmiştir. 998 de vezir rütbesiyle Mısır Valisi olmuştu. Sonra Şirvan 

Valiliğiyle uzak şarka gitmişti. Eğri seferinde payitahtta kaim-makam oldu. Yeni Caminin temellerinin atıldığı gün 

vefatı vuku bulmuştur. 

*HASAN PAŞA 

Buna Yemişçi Hasan paşa derler. Zülüflü Baltacılar sınıfındaydı. Üçüncü Murat devrinde iki defa 
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yeniçeri ağalığı etmiş ve muahharen rutbe-i vezaretle Şirvan valiliğine nasb olunarak 1010 da 
sadarete geçmiştir.  

Macaristan seferinde bataeti ve yeniçeriler ile fesatta ittihadı mezalimi sebebiyle katl olunmuştur. 

İdamına zürefa-yı zamane şu yolda tarih demişlerdir. 

Hasanın azli hasen katli dahi müstahsen 

Ne ola katl olmasa yemişçi Ahsen 

*HASAN PAŞA 

Ohri'lidir. Sultan Osman-ı Sani devrinde 1030 da mesnedi sadarete geçip Hotin Seferinde bataeti 
sebebi ile gözden düşmüş ve bilahare bir fitne-i haileye kurban olmuştur. 

*HASAN PAŞA 

Sultan Ahmed-i Salis devrinin Sadrazamlarından şerefi musâharate nail olmuş bir vezirdir. Bir çok 
mühim memuriyetlerde ve vilayet valiliklerinde bulunduktan sonra İzmit'te zevcesi Sultan Alişan ile 
beraber ihtiyarı tekaud ile ikamet eylemiştir. 

*HASAN PAŞA 

Buna Cenaze Hasan Paşa derler. 

Selim-i Salis devrinin mesbukul-hizme vüzerasından olup birçok hademat-ı mühimmede bulunmuş ve 
mesnet-i sadareti dahi ihraz eylemiştir. 

*HASAN PAŞA 

Rusçukludur. Buna Şerif Hasan Paşa dahi derler. 

-------------------------------------------------- 

[1090]  

Yeniçeri ağalığı yapmış, vezir rütbesiyle Şirvan valiliğine tayin edilmiş, 1010 yılında sadrazam 

olmuştur. Macaristan seferinde işi ağırdan alışı ve Yeniçerilerin çıkardığı fesatta onlarla birlik olması 

zalimliğinden dolayı katledilmiştir. İdamına zamanın zarif şairleri şu şekilde tarih düşürmüşlerdir. 

Hasanın azli hasen katli dahi müstahsen 
Ne ola katl olmasa yemişçi Ahsen 

*HASAN PAŞA 

Ohri'lidir. Sultan İkinci Osman devrinde 1030 senesinde sadrazamlık makamına geçmiştir. Hotin 

Seferinde yavaşlığı sebebiyle gözden düşmüş ve bilahare acıklı bir fitneye kurban olmuştur. 

*HASAN PAŞA 

Sultan Üçüncü Ahmet devrinin sadrazamlarındandır. Padişah ile hısımlık şerefine nail olmuş bir 

vezirdir. Birçok mühim memuriyetlerde, vilayet valiliklerinde bulunmuştur. Sonra tekaüde ayrılmayı 

tercih etmiş, zevcesi Sultan Alişan ile beraber İzmit'te ikamet eylemiştir. 

*HASAN PAŞA 

Buna Cenaze Hasan Paşa derler. Üçüncü Selim devrinin devlete hizmeti dokunmuş vezirlerindendir. 

Birçok önemli görevde ve Sadrazamlık makamında bulunmuştur.  

*HASAN PAŞA 

Rusçukludur. Buna Şerif Hasan Paşa dahi derler. 
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Devri Selim-i Salisde Vidin ve Rahova muhafızı iken esna-yı seferde Cezayirli Hasan Paşanın vefatıyla 
mesned-i sadarete getirilmiştir. Ancak memul edilen faide müşahede olunamadığından heva ve 
hevese kesret-i ittibaından naşi sadareti idare edemeyip akıbetül-umur düşmandan istihlasını vaad 
ettiği mevakii, alamadığından Şumnu'da cezası tertip olunarak ser-i maktuu Dersaadet'e bil irsal 
Hüdayi Dergâhında defin olundu. 

*HASAN PAŞA 

1035 de Kaptanı Derya olmuş ve Karadeniz de hüsn-i hizmeti görülmüş bir vezirdir. Şerefi sıhriyete 
dahi nail olmuştu. 

*HASAN PAŞA 

Meşahir-i guzat-ı kiramdan Kanije muhafızı namıyla şöhret-şiar olan Tiryaki Hasan Paşadır. 

Sultan Ahmet Han devri ricalinden olup Kanije'yi düşmandan istihlas ve Nemçe kumandanı Arşidük 
Şarl'ı külliyen mağlup etmekle mazharı iltifatı padişah olmuş idi. 

*HASAN PAŞA 

İbni Barbaros Hayrettin Gazi. Meşahir-i bahriyundan olup Turgut Paşanın damadı ve Cezayir-i Garp 
Valisi idi. 

*HASAN PAŞA *ABAZA+ 

Abaza Hasan Paşa namıyla maruftur. Türkmen ili Voyvodası iken tarik-i şekavete sülük ve İbşir Paşa ve 
sair zorba-başılarla bil-iştirak Anadolu'yu ifsat etmiştir. 

Ahırul-umur Halep'te Murtaza Paşa vasıtasıyla cezası verildi.  

---------------------------------------------------- 

[1091]  

Üçüncü Selim devrinde Vidin ve Rahova muhafızı idi. Sefer esnasında Cezayirli Hasan Paşanın ölümü 

üzerine sadrazamlık makamına getirilmişti. Ancak kendisinden umulan fayda görülemedi. Arzu ve 

isteklerine çokça düşkündü. Sadrazamlığı idare edemedi. İşlerin sonunda düşmandan kurtaracağını 

vaat ettiği mevkileri alamadı. Şumnu'da cezası kesildi. Kesik başı Dersaadet'e gönderildi. Sonra Hüdai 

Dergâhında gömüldü. 

*HASAN PAŞA 

1035 de Kaptanıderya olmuş ve Karadeniz de güzel hizmetleri görülmüş bir vezirdir. Sıhriyet şerefine 

de nail olmuştu. 

*HASAN PAŞA 

Büyük meşhur gazilerdendir. Kanije muhafızı namıyla bilinen Tiryaki Hasan Paşadır. Sultan Ahmet Han 

devri ricalindendir. Kanije'yi düşmandan kurtarmış ve Nemçe kumandanı Arşidük Şarl'ı külliyen 

mağlup etmiştir. Bu sebepten Padişahın iltifatına mazharı olmuştur. 

*HASAN PAŞA 

Barbaros Hayrettin Gazinin oğludur. Bahriyenin şöhretli kahramanlarından biridir. Turgut Paşanın 

damadı ve Batı Cezayir Valisiydi. 

*HASAN PAŞA *ABAZA+ 

Abaza Hasan Paşa namıyla maruftur. Türkmen ili Voyvodası iken eşkıyalık yoluna girmişti. İbşir Paşa 

ve başka zorbalarla birleşip Anadolu'yu ifsat etmiştir. İşlerin sonunda Halep'te Murtaza Paşa 

vasıtasıyla cezası verildi. 
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*HÜSEYİN EFENDİ 

Şeyhülislam Ahi zadedir. 

Devr-i Murat Rabide defaten İstanbul Kadısı olup kat’ı meratib ile 1043 de şeyhülislam olduysa da üç 
sene sonra erbabı nifakın azm ve siayetiyle azl olundu. 

Ayastefanos da sahili bahrde medfundur. 

*HÜSEYİN EFENDİ 

Devr-i İbrahim ve Mehmet Rabide Müneccimbaşılıkta bulunmuş ve fende malumat-ı lazimeyi iktisap 
etmiş bir zat olup münzeviyane İstinye'de imrar-ı hayat etmekte iken katline karar verildiğini 
duyduğundan firar etmek üzere iken Boğaziçi'nde ahz ü girift olundu. 

*HÜSEYİN PAŞA 

Mustafa Hanı evvel devrinde iki defa makamı sadarete geçmiş bir zat olup Arnavut cinsine mensup 
idi. 

*HÜSEYİN PAŞA AMCA ZADE 

Köprülü Mehmet Paşanın biraderi olup Köprülüler familyasına mahsus Ma-asarı cami’ olmakla 1109 
da sadarete nasb olunmuş idi. 

Tam beş sene bu makamda kemali adl ve hakkaniyet üzere icrayı hizmetten sonra bil-istifa çiftliğine 
çekilmiş ve bir sene sonra vefat eylemiştir. 

*HÜSEYİN PAŞA **+ 

Devlet-i aliyede üç defa kaptanıderya olmuş ve Mehmet Rabi devrinde  

**+Deli Hüseyin Paşadır. 

------------------------------------------------------- 

[1092] 

*HÜSEYİN EFENDİ 

Şeyhülislam Ahi zadedir. Dördüncü Murat devrinde birden fazla İstanbul Kadısı olmuştur. Rütbeleri 

geçerek 1043 de şeyhülislam oldu. üç sene sonra nifakçıların çalışmalarıyla azledildi. Ayastefanos'da 

deniz sahilinde metfundur. 

*HÜSEYİN EFENDİ 

Sultan İbrahim ve Dördüncü Mehmet devrinde Müneccimbaşılıkta bulunmuştur. Bu fende gerekli 

malumatı etmiş bir zattır. İstinye'de münzevi bir hayat sürdürmekte iken idamına karar verildiğini 

duydu. Firar etmek üzereyken Boğaziçi'nde yakalandı. 

*HÜSEYİN PAŞA 

Birinci Mustafa Han devrinde iki defa sadrazamlık makamına geçmiş bir zattır. Arnavut milletine 

mensuptu. 

*HÜSEYİN PAŞA AMCAZADE 

Köprülü Mehmet Paşanın kardeşidir. Köprülüler ailesine özelliklere sahipti. 1109 da sadrazam tayin 

edildi. Tam beş sene bu makamda kusursuz bir adalet ve hakkaniyet üzere hizmet icra etti. Sonra 

istifa ederek çiftliğine çekilmiş ve bir sene sonra da vefat etmiştir. 

*HÜSEYİN PAŞA *Deli Hüseyin Paşadır+ 

Devlette üç defa kaptanıderya olmuş ve Dördüncü Mehmet devrinde 
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Girit muhaberatında pek büyük hizmeti görülmüş olan zat olup sadaret dahi tevcih olunduysa da 
mühür vasıl olmaksızın tekrar azl edilmiş idi. 

Kuvvet-i pazu ve celadet ve şecaatle dahi maruf idi. 

Köprülü Mehmet Paşanın ıslahatına kurban olmuştur. 

*HÜSEYİN PAŞA 

Mezomorto derler. 

Meşahir-i Bahriyyundan olup Mustafa Hanı Sani devrinde Kaptan-ı Derya olmuştur. 

Sakızın istihlası ve Akdeniz'de Venediklileri mağlup etmesi cihetiyle mazharı atıfet-i hüsrevani olmuş 
idi. 

Sakızda medfundur. 

İtalyanca nim-mürde manasına olan mezomorto lakab sahib-i tercümenin Venedik muharebatının 
birinde denize düşmesi ve nim-mürde halinde çıkarılması sebebiyle ita olunmuş idi.  

*HÜSEYİN PAŞA 

Selim-i Salis devrinin en müteneffiz ve meşahir-i bahriyyunundan olup bir hayli müddet kaptan 
paşalık etmiş ve Esma Sultanın tevziciyle dahi şerefi müsaherete nail olmuş idi. Küçük Hüseyin Paşa 
namıyla müteariftir. 

Vefatı 1218 tarihindedir. 

Eyüp'te medfundur. 

*HAŞMET 

Şuarayı Osmaniyeden hezel ve hicve mail bir zat olup Koca Ragıp Paşaya muasır idi. 

------------------------------------------ 

[1093]  

Girit savaşında pek büyük hizmeti görülmüş olan zattır. Sadrazamlık da verilmişti ama daha mühür 

eline ulaşmadan tekrar azledilmişti. Pazısının kuvveti, cesareti ve yiğitliğiyle bilinirdi. Köprülü Mehmet 

Paşanın ıslahat düzenlemelerine kurban gitmiştir. 

*HÜSEYİN PAŞA 

Mezomorto Paşa derler. Bahriyenin meşhur kahramanlarından biridir. İkinci Mustafa Han devrinde 

Kaptanıderya olmuştur. Sakızı kurtarması ve Akdeniz'de Venediklileri mağlup etmesi sebebiyle 

Padişahın iltifatına mazhar olmuştu. Sakızda gömülüdür. İtalyanca "yarı ölü" manasına olan 

"mezomorto" lakabı, Venedik savaşlarının birinde denize düşmesi ve yarı ölü halde denizden 

çıkarılması sebebiyle verilmişti.  

*HÜSEYİN PAŞA 

Üçüncü Selim devrinin en nüfuzlu en meşhur bahriye askerlerinden biridir. Uzun müddet kaptan 

paşalık etmiştir.  Esma Sultanla evlenmesiyle padişaha hısım olma şerefine de nail olmuştur. Küçük 

Hüseyin Paşa namıyla bilinir. Vefatı 1218 tarihindedir. Eyüp'te metfundur. 

*HAŞMET 

Osmanlı şairlerindendir. Mizah ve hicve düşkün bir zattı. Koca Ragıp Paşanın muasırıydı. 
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1094 

Ragıp Paşa ile mülatefesi elsine-i nasda dairdir. Rodos'ta Murat Reis türbesinde medfundur. 

*HALİM GİRAY 

Kırım Hanlarından olup Hacı Selim Giray Zade Saadet Girayın oğludur. İki sene kadar devr-i Osman-ı 
Salisde Hanlık etmiş ve ihtiyarlığı ve aczi sebebiyle muahharen azl olunmuştur. 

*HALİM ÇELEBİ 

Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliklerinde hocası olup ilim ve fazlı ile ferid-i zamane idi. 

Hengamı saltanatlarında Padişah-ı müşarünileyh sahib-i tercümeyi yanlarından ayırmaz ve sohbet ve 
ülfetlerinden müstefid ve müteleziz olurlar idi. 

Şu beyit sahib-i tercümenindir. 

Elime girmiş idi lütuf ile ol zülüf duta 
Sanki destimde idi memleketi Çin ü hıtta 
 

*HAMDULLAH 

Meşahir-i Hattatin-i Osmaniye’den olup Amasyalı Şeyh Mustafa Efendi Zade olmakla şeyh ve 
ibnüşşeyh denmekle dahi maruftur. 

Hüsnü hat ve fenn-i seyahat ve tir-endazlıkta fevkalade maharetleri olup Bayezit Han-ı Saniyenin 
Hüsnühat muallimi idi. 

Üsküdar'dan saraya gitmek lazım gelse yüzerek karşıya geçer imiş. 920 de irtihal ederek Üsküdar'da 
Karaca Ahmet Mezarlığında medfundur. 

---------------------------------------------------- 

[1094]  

Ragıp Paşa ile şakalaşmaları halkın dilinde dolaşır. Rodos'ta Murat Reis türbesinde metfundur. 

*HALİM GİRAY 

Kırım Hanlarındandır. Hacı Selim Girayzade Saadet Girayın oğludur. İki sene kadar Üçüncü Osman 

devrinde Kırım Hanlığı yapmış, ihtiyarlığı ve aczi sebebiyle tahttan indirilmiştir. 

*HALİM ÇELEBİ 

Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliğinde hocası yapmış, ilim ve fazlı ile zamanının benzersiz bir âlimiydi. 

Padişah saltanatı zamanında bu zatı yanından ayırmazdı. Sohbet ve ülfetinden istifade eder, tat alırdı. 

Şu beyit bu zata aittir. 

Elime girmiş idi lütuf ile ol zülüf duta 

Sanki destimde idi memleketi Çin ü hıtta 

*HAMDULLAH 

Osmanlının meşhur hattatlarındandır. Amasyalı Şeyh Mustafa Efendinin oğludur. Bu yüzden 

"şeyhibnüşşeyh; şeyh oğlu şeyh" denmekle bilinir. Hüsnühatta, seyahat fenninde ve ok atıcılıkta 

fevkalade maharetleri vardı. İkinci Beyazıt Han'ın Hüsnühat muallimiydi. Üsküdar'dan saraya gitmek 

lazım gelse yüzerek karşıya geçermiş. 920 de vefat etmiş, Üsküdar'da Karaca Ahmet Mezarlığına 

gömülmüştür. 
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1095 

*HAMDULLAH 

Meşahir-i evliyadan Akşemsettin merhumun oğlu olup Beyazid-ı Sani devrinde yaşamış ve 914 
tarihinde vefat etmiştir. 

Alim ve fazıl ve hünerle mevsuf olup köşe-i kanaati ihtiyar etmiş ve asar-ı edebiyesini satmak suretiyle 
geçinirmiş. 

Yusuf Züleyha, Kıyafetname, Leyla vü Mecnun, Mevlid-i Cismani, Mevlid-i Ruhani namında beş adet 
manzum eseri vardır. 

Yusuf Züleyha'sı pek selis olup İbni Kemal'in: 

Şi'r-i Mevzun ve nazm-ı zibası 

Hamdi'nin Yusuf Züleyhası 

diye takrizi vardır. 

*HAMDİ PAŞA 

Müteahhirin-i Vüzera-yı Osmaniyeden olup Sadaret makamını ihraz etmiş ve Şam Valiliğinde 1300 
tarihinde vefat eylemiştir. 

------------------------------------------ 

[1095] 

*HAMDULLAH 

Evliyanın çok bilinenlerinden Akşemsettin merhumun oğludur. İkinci Beyazıt devrinde yaşamış ve 914 

tarihinde vefat etmiştir. Âlim, fazıl ve hünerli olmakla bilinir. Buna rağmen kanaat köşesine çekilmeyi 

seçmiş ve edebi eserlerini satmak suretiyle geçinirmiş. "Yusuf Züleyha", "Kıyafetname", "Leyla vü 

Mecnun", "Mevlid-i Cismani", "Mevlid-i Ruhani" namında beş adet manzum eseri vardır. Yusuf 

Züleyha'sı pek düzgün ve akıcıdır. İbni Kemal'in: *Şi'r-i Mevzun ve nazm-ı zibası / Hamdi'nin Yusuf 

Züleyhası+ şeklinde bir övgüsü vardır. 

*HAMDİ PAŞA 

Osmanlının son dönem vezirlerindendir. Sadrazamlık makamını elde etmiş ve Şam Valiliğinde 

bulunduğu sırada 1300 tarihinde vefat etmiştir. 
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1096 

HARF-İL-HÂ 

*HURŞİT PAŞA 

Sultan Mahmut devrinin sadrazamlarından ve o devrin parlak ricalinden olup evail-i halinde tatar 
cinsinden bir zatın kölesi iken Rasih Efendiye ve Küçük Hüseyin Paşaya intisap etmiş ve 
müşarünileyhin sevk ve tarifiyle İskenderiye muhafızı olmuş idi. 

Fransızların Mısırdan ihracı üzerine rütbe-i vezaretle Mısır Valiliği sahib-i tercümeye tevcih kılındıysa 
da bilahare mezkûr vilayete Mehmet Ali Paşaya verilerek Hurşit Paşa şarka serdar tayin kılındı.   

1227 tarihinde sahib-i tercüme sadarete geçip iki buçuk sene kadar o mevki-i aliyede bulunduktan 
sonra Mora seraskeri nasb ve Tepedelenli üzerine memur edilmiştir. 

Hurşit Paşanın bu seferde dahi hüsnü hizmeti görülerek Ali Paşa maddesini bertaraf eylediyse de 
paşanın izalesi üzerine zuhur eden Mora gailesini tesviye hengamında iken 1138 tarihinde hulul-i 
ecel-i mevuduyla irtihal etmiştir. 

*HAYALİ 

Devri Süleyman Kanuninin en parlak şuarasından olup Vardar yenicesindendir. 

İbrahim Paşa ve İskender Çelebiye çatmış ve ol vecihle bilvasıta sohbeti padişahiye dahi nail olmuştur. 

Mürettep divanı vardır. 

-------------------------------------- 

[1096] 

H 
*HURŞİT PAŞA 

Sultan Mahmut devrinin sadrazamlarından ve o devrin parlak ricalindendir. Önceki hâlinde Tatar bir 

zatın kölesi iken Rasih Efendi ve Küçük Hüseyin Paşanın himayesine girmiştir. Bu paşanın eğitimi ve 

yönlendirmesiyle İskenderiye muhafızlığına kadar yükselmişti. Fransızların Mısırdan çıkarılması 

üzerine vezirlik rütbesiyle Mısır Valiliğine yükseldi. Fakat bilahare Mısır Valiliği Mehmet Ali Paşaya 

verilerek Hurşit Paşa şarka serdar tayin edildi. 1227 tarihinde sadrazam oldu. İki buçuk sene kadar o 

yüce mevkide bulunduktan sonra Mora seraskeri tayin edildi. Tepedelenli isyanını bastırmak üzere 

onun üzerine gönderildi. Hurşit Paşanın bu seferde de başarılı hizmeti görüldü. Tepedelenli Ali Paşa'yı 

bertaraf etti. Fakat de paşanın izalesi üzerine Mora gailesi ortaya çıktı. Onu düzeltme çabası 

içindeyken 1138 tarihinde eceli dolup vefat etti. 

*HAYALİ 

Kanuni Süleyman devrinin en parlak şairlerindendir. Vardar yenicesindendir. İbrahim Paşa ve İskender 

Çelebiye çatmış ve o sebeple Padişah ile sohbet etmeye nail olmuştur. Mürettep divanı vardır. 
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1097 

*HAYALİ 

Selim-i Kadim Hazretlerinin musahib ve defterdarı olan değerli bir şairdir. 

Leyla vü Mecnun manzumesi vardır. 

*HAYRETTİN PAŞA 

Osmanlı bahriyesinin ab-ı ruyı olan ekabir ve eazam-ı guzattan olup Barbaros namıyla meşhur-ı 
afaktır. 

878 tarihinde Midillide doğmuş ve büyük kardeşi Oruç Gazi ile beraber gemiciliğe süluk ve bu sanatta 
kesbi maharet eyledikten sonra Akdeniz'e korsanlıkla çıkıp Cezayir'i İspanyollardan kurtarmışlar idi. 

Bu iki kardeş Cezayir'de oldukça ehemmiyetli bir hükümet-i İslamiye teşkil ederek donanmalarıyla 
Akdeniz'i titretmiş ve düşman gemilerini limanlardan harice çıkartmamakta bulunmuşlardı. Bir aralık 
Baba Oruç vefat etmekle hükümetin riyaseti Hayrettin Paşaya kalmıştır. Müşarünileyh Yavuz Sultan 
Selim Hana dehalet ile Cezayir'i zamime-i memalik-i Osmaniye ettikte Cezayir Valisi nasb olundu.       

Sultan Süleyman Kanuni sahib-i tercümeyi davet ile Kaptanı Derya nasb eylemiştir. İşte bu tarihten 
itibaren Gazi müşarünileyh Osmanlı bahriyesini birinci dereceye îsal edip ordularını Avrupa'nın 
ciğergahında cevelan ettikleri sırada donanma-yı Osmani dahi Hint denizlerinde devletin i’la-yı şanına 
çalışmıştır. 

Hayrettin Paşa o vaktin yegane deniz korsanı olan amiral Andre Dorya'yı Preveze önünde mağlup ve 
birçok gemilerini gark ederek 

------------------------------------------------------------ 

[1097] 

*HAYALİ 

Birinci Selim Hazretlerinin defterdarı ve sohbet arkadaşı olan değerli bir şairdir. Leyla vü Mecnun 

manzumesi vardır. 

*HAYRETTİN PAŞA 

Osmanlı bahriyesinin yüz akı olan büyük gazi, Barbaros namıyla şöhreti ufukları aşmış olan 

kahramanımızdır. 878 tarihinde Midillide doğmuş ve büyük kardeşi Oruç Gazi ile beraber gemiciliğe 

başlamıştır. Bu sanatta maharet kazandıktan sonra Akdeniz'e korsanlıkla çıkıp Cezayir'i İspanyollardan 

kurtarmışlardı. Bu iki kardeş Cezayir'de oldukça ehemmiyetli bir İslam hükümeti kurarak 

donanmalarıyla Akdeniz'i titretmiş ve düşman gemilerini limanlardan dışarıya çıkamaz hale 

getirmişlerdi. Baba Oruç vefat edince hükümet reisliği Hayrettin Paşaya kalır. Yavuz Sultan Selim Hana 

bağlanarak Cezayir'i Osmanlı mülküne dâhil eder. Kendisi Cezayir Valisi yapılır. Kanuni Sultan 

Süleyman Barbaros'u davet ederek Kaptanıderya olarak tayin eder. İşte bu tarihten itibaren Gazi 

hayrettin Paşa Osmanlı bahriyesini dünya donanmaları arasında birinci sıraya getirdi. Ordularını 

Avrupa'nın ciğerinde dolaştırdı. Bu sırada Osmanlı donanması Hint denizlerinde devletin şanını 

yüceltmeye çalışıyordu. Hayrettin Paşa o vaktin yegâne deniz korsanı olan amiral Andre Dorya'yı 

Preveze önünde mağlup etmiş, birçok gemisini suya gömmüştü. 
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1098 

Bahr-i sefidde Donanma-yı Osmaniye rakib olan Şarlken'in kolunu kanadını kırmış ve bu cihetle 
Akdeniz adalarını ve İtalya ve Venedik sahillerini yakıp yıkmıştır. 

Hayrettin Paşanın en parlak muzafferiyetinden birisi de Şarlken'in yed-i esaretinde bulunan Fransa 
Kralı Birinci Fransuva'yı istihlas için Nis'i topa tutup Kral müşarünileyhi makamına ikâd eylemesidir. 

Hasılı on sene kadar kemali satvet ve miknetle kaptanlık ettikten sonra ,mate reisül bahr- tarihinin 
delalet ettiği üzere 952 tarihinde irtihal ederek Beşiktaş iskelesindeki türbe-i mahsusa sına defin 
olunmuştur. 

*HAYRETTİN PAŞA 

Devlet-i Aliye-i Osmaniyede birinci defa kazaskerlik ve sadrazamlık etmiş olan ulemayı kiramdan 
Çandarlı Kara Halil Efendidir. (Mesned-i sadareti ilk ihraz eden Alaaddin Paşa ve ikincisi Süleyman 
Paşa olup bunlar hanedan-ı celilüşşan-ı Osmaniye mensub idiler.) 

Müşarünileyh Şeyh Edebalinin neslinden olup evvela Bilecik ve muahharen Bursa kadılığında 
bulunmuş ve sonraları Kazaskerlik makamına nasb olunmuştur. 

Kara Halil Efendinin umur-ı siyasiyedeki mahareti ulum ve fünunda olan kudretinden dun olmadığı 
cihetle Süleyman Paşayı Gaziden sonra müşarünileyh Hayrettin Paşa namıyla Sadrazam tayin kılındı 
(770) 

18 sene kadar bu makamda bulunarak devlete pek mühim hadematı ibraz ettikten sonra 788 
tarihinde Yenişehir'in fethi için ordu-yu hümayun ile beraber giderken Vardar Yenicesinde vefat 
eyledi. 

------------------------------------------------------ 

[1098]  

Akdeniz'de Osmanlı Donanmasına rakip olan Şarlken'in kolunu kanadını kırmıştı. Akdeniz adalarını, 

İtalya, Venedik sahillerini yakıp yıkmıştı. Hayrettin Paşanın en parlak muzafferiyetinden birisi de 

Şarlken'in elinde esir olan Fransa Kralı Birinci Fransuva'yı kurtarmak için Nis'i topa tutması, Kralı 

makamına tekrar oturtmasıdır. Hasılı on sene kadar satvet ve kudretle kaptanlık ettikten sonra ,mate 

reisül bahr: denizin reisi öldü- tarihinin delalet ettiği üzere 952 tarihinde vefat etmiştir. Beşiktaş 

iskelesindeki kendine mahsus türbede yatmaktadır. 

*HAYRETTİN PAŞA 

Yüce Osmanlı Devletinde ilk defa kazaskerlik ve sadrazamlık yapmış olan ulemayı kiramdan Çandarlı 

Kara Halil Efendidir. (Sadrazamlık makamına ilk geçen Alaaddin Paşa, ikincisi Süleyman Paşadır. 

Bunlar Şanlı Osmanlı Hanedanına mensup idiler) Hayrettin Paşa Şeyh Edebalinin neslinden gelir. Önce 

Bilecik sonra Bursa kadılığında bulunmuştur. Daha sonraları Kazaskerlik makamına gelmiştir. Kara 

Halil Efendinin siyasi işlerdeki mahareti, ilim ve fendeki kudretinden daha aşağıda değildi. Bu yüzden 

Gazi Süleyman Paşadan sonra Hayrettin Paşa namıyla 770 senedinde Sadrazam tayin edildi. 18 sene 

kadar bu makamda kaldı. Devlete pek mühim hizmetler gösterdi. 788 tarihinde Yenişehir'in fethi için 

orduyu hümayun ile beraber giderken Vardar Yenicesinde vefat etti. 
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1099 

*HAYRETTİN PAŞA 

Çerkessiyül-asl olduğu halde Tunus’ta büyümüş ve emaretin reis-i müdiranı makamını ihraz eylemiş 
olan vüzeradan olup asrı ahırda Dersaadet'e celp buyurularak sadarete geçmiştir. 

Lisan-ı aşina umuru siyasiye de sahib-iyed-i tula fukara-perver bir vezir idi. 

307 tarihinde Dersaadet'te irtihal eyledi. 

*HIZIR BEY 

Devr-i Fatih de yetişmiş eazım-ı ulemadan olup İstanbul'un fethinde birinci defa olarak Kadı nasb 
olunmuş idi. 

Gayet fazıl ve zahit olup ulumu mütedavile ve gayrı mütedavilede yed-i tulası var imiş. 

Fatih merhumun hüsnü teveccüh ve iltifatına mazhar olması ilim ve fazlı ve derece-i ehliyeti sebebiyle 
idi. 

Fudala-yı Arap'tan gelip de cümleten ulemayı Rum'u habt etmiş olan bir zatı sahib-i tercüme iskat ve 
ilzam etmiş idi. 

*HATTİ 

Sultan Mahmud-u evvel devri ricalinden mevkufati Mustafa efendinin mahlasıdır. 

Avusturya'ya iki defa sefaret ve mükaleme-i düveliyeye memuriyeti ve reisülküttap ve beglikçiliği  ve 
nişancılığı vardır. 

İkinci defa Mariya Terezaya bir takım hedaya-yı giran-bahayı isal için Viyana'ya sefareti pek debdebeli 
surette idi.  

------------------------------------------------------------- 

[1099] 

*HAYRETTİN PAŞA 

Aslen Çerkez'dir.  Tunus’ta büyümüştür. Emirlerin idaresi görevini yapan vezirlerdendir. Daha sonra 

Dersaadet'e getirtilmiş sadrazam yapılmıştır. Lisana aşina, siyasi şişlerde eli kudretli, de fukarayı 

gözetir bir vezirdi. 307 tarihinde Dersaadet'te vefat etti. 

*HIZIR BEY 

Fatih devrinde yetişmiş ulemanın büyüklerindendir. İstanbul'un fethinde ilk defa olarak Kadı tayin 

edilmişti. Gayet fazıl ve zahit, devrinde geçerli olan ilimlerde kudretli bir zatmış. Fatih merhumun 

teveccüh ve iltifatına mazhar olması ilim, fazilet ehliyet bakımından yüksek bir kişi oluşu sebebiyleydi. 

Arap'ların büyük âlimlerden biri gelip bütün Rum ulemasını susturmuş. Sadece Hızır Bey karşısında bir 

varlık gösterememiş. Onun tarafından ilzam edilmiş. 

*HATTİ 

Sultan Birinci Mahmut devri ricalinden Mevkufati Mustafa efendinin mahlasıdır. Avusturya'ya iki defa 

sefaret, devletlerarası görüşmeler memuriyeti, reisülküttaplık, beglikçlik, nişancılık görevlerinde 

bulunmuştur. Mariya Terezaya bir takım yüksek değerde hediyeler götürmek için İkinci defa Viyana 

sefareti pek debdebeli surette gerçekleşmişti. 
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1100 

*HATİP ZADE 

Fatih devri ulemayı benamından olup ismi Muhyiddin Mehmet'tir. İlim ve fazlı var ise de tünd-meşreb 
hasud-ı ikbal idi. 

*HALİL EFENDİ 

Selim-i Sani merhumun birader-i rızaisi olup Mahmud-u evvel asrında meşihata geçmiş ve yirmi ay 
sonra Kara Hisara gönderilmiştir. 

*HALİL ZADE SAİD EFENDİ 

Sultan Mahmud-u evvel devrinin Şeyhülislamlarından olup ayni tarihini Türkçeye tercüme etmiş idi. 

*HALİL PAŞA 

Kayserilidir. Sultan Ahmet ve Osman ve Mustafa ve Fatih-i Bağdat Hazeratı zamanlarında dört defa 
Kaptan ve iki defa Sadrazamlık mansıblarında bulunmuş ve İran ve Abaza Paşa seferlerinde hadematı 
görülmüş vüzera-yı saltanat-ı seniyeden derviş-nihad ve pak-itikat bir zat idi.  

Hüdayî müntesiplerinden olmakla açık türbe civarında medfundur. 

*HALİL HAMİT PAŞA 

Abdulhamit Han-ı Evvel devrinde sadareti ihraz etmiş vüzeradan olup Gürcü asıllıdır. Sadrazam 
Silahtar Mehmet Paşanın menzuru olmakla müşarünileyhin sevk ve delaletiyle az müddet zarfında 
divan kaleminde adi bir katip iken hava hacegânlık,  büyük tezkerecilik, sadrazam kethüdalığı gibi 
mesanid-i aliyeye irtika eylemiş idi. 

1197 sadarete geçip sefahat ve hodbinlik ve ricali asrı dilgir  

---------------------------------------------------------- 

[1100] 

*HATİPZADE 

Fatih devrinin namlı ulemasındandır. İsmi Muhyiddin Mehmet'tir. İlim ve fazlı var ise de haşin 

tabiatlıydı, ikbal sahiplerine haset ederdi. 

*HALİL EFENDİ 

İkinci Selim merhumun sütkardeşidir. Birinci Mahmut asrının başlangıcında Şeyhülislam olmuş, yirmi 

ay sonra Karahisar'a gönderilmişti. 

*HALİLZADE SAİD EFENDİ 

Sultan Birinci Mahmut devrinin şeyhülislamlarındandır. "Ayni Tarihini" Türkçeye tercüme etmişti. 

*HALİL PAŞA 

Kayserilidir. Sultan Ahmet, Sultan Osman, Sultan Mustafa, Bağdat fatihleri zamanlarında dört defa 

Kaptan ve iki defa Sadrazamlık makamlarında bulunmuş, İran ve Abaza Paşa seferlerinde hizmetleri 

görülmüş, yüce saltanatın vezirlerinden, derviş meşrep ve temiz itikatlı bir zat idi. Hüdaî tarikatına 

müntesiplerinden olduğu için açık türbe civarında metfundur. 

*HALİL HAMİT PAŞA 

Birinci Abdülhamit Han devrinde sadrazamlığı elde etmiş vezirlerdendir. Gürcü asıllıdır. Sadrazam 

Silahtar Mehmet Paşanın gözettiği bir kişi olduğundan onun yönlendirmesi ve yol göstermesi ile az 

müddet zarfında divan kaleminde basit bir kâtip iken hacegânlık,  büyük tezkerecilik, sadrazam 

kethüdalığı gibi makamlara yükselmişti. 1197 sadarete geçti. Sefahate düşkündü,  hodbindi, zamanın 

ricaline eziyet ederdi. 
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1101 

Etmek mesleğine salik olmakla 1199 da badel-azl Bozcaada'da diyarı ademe irsal kılındı. 

*HÜSREV 

Molla Hüsrev maddesine müracaat oluna. 

*HÜSREV PAŞA 

Kanuni vüzerasından Bosna'da müddet-i medide valilik etmiş ve Macaristan kavgalarında yararlığı 
görülmüştür. 

*HÜSREV PAŞA 

1037 de sadarete geçmiş ve Abaza Paşayı mecbur-i eman ettikten sonra İran muharebatında 
bulunmuş ve ancak Bağdat'a vaktiyle gitmemesi noksan-ı himmetine haml olunarak Tokat'ta cezası 
tertip olunmuş idi. 

Hûni ve gaddar bir vezir idi. 

*HASR MEHMET PAŞA 

Abdulhamit Han-ı Evvel Hazretlerinin kölelerinden olup 1207 da sarayı hümayundan çıkmış ve bir 
müddet Küçük Hüseyin Paşa maiyetinde bulunduktan sonra gidip İskenderiye muhafızı olup badehu 
valilik fermanı istihsal eylemiştir. 

Ancak o esnada Kölemenlerle uyuşamadığı gibi Mehmet Ali ile dahi arası açıldığından muhafaza-i 
mevkii edememekle Dersaadet'e gelmiştir. 

Birçok vilayetlerde valilik, ikişer defa kaptanlığı ve seraskerliği ve Abdulmecit Han Hazretlerinin 
bidayeti cülusunda sadareti vardır. 

Doksan yaşında irtihal ederek Eyüp de türbe-i mahsusasında me(d)vfundur. 

--------------------------------------------------------- 

[1101]  

Bu yüzden 1199 da azledildi, sonra Bozcaada'ya sürgün edilerek yok oluşa terk edildi.  

*HÜSREV 

Molla Hüsrev maddesine müracaat edilsin. 

*HÜSREV PAŞA 

Kanuni'nin vezirlerindendir. Uzun müddet Bosna'da valilik yapmıştır. Macaristan savaşlarında yararlığı 

görülmüştür. 

*HÜSREV PAŞA 

1037 de sadarete geçmiş ve Abaza Paşayı dize getirip aman dilemeye mecbur ettikten sonra İran 

savaşlarında bulunmuştu. Ancak Bağdat'a vaktiyle gitmemesi gayretinin noksanlığı şeklinde 

yorumlandı. Tokat'ta verilen cezası uygulanmıştı. Kan dökücü ve gaddar bir vezirdi. 

*HASR MEHMET PAŞA 

Birinci Abdülhamit Han'ın kölelerindendi. 1207 da sarayı hümayundan çıkmış ve bir müddet Küçük 

Hüseyin Paşa maiyetinde bulunduktan sonra İskenderiye muhafızı olmuştu. Sonra valilik fermanı 

almıştır. Ancak o esnada Kölemenlerle uyuşamadığı gibi Mehmet Ali ile de arası açıldığından mevkiini 

muhafaza edememiş Dersaadet'e dönmüştür. Birçok vilayetlerde valiliği, ikişer defa kaptanlığı, 

seraskerliği, Abdülmecit Han Hazretlerinin tahta çıkışının ilk döneminde sadareti vardır. Doksan 

yaşında vefat etmiştir. Eyüp de kendine mahsus türbede metfundur. 
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1102 

Dairesi gayet muntazam ve adeta bir mektep tarzında olup adam yetiştirmeyi sever idi. 

Bu cihetle azatlıları meyanında rütbe-i aliyeye nail olmuş pek çok zevat vardır. 

*HOCA PAŞA 

Dersaadetde ismine mensup cami’ ve mahallenin sahibi olup asıl ismi Üveys dir. 999 da irtihal eyledi. 

*HOCA ZADE 

Ebul-feth Sultan Mehmet Hanın devrinde kemale yetişmiş eazım-ı ulemadan olup sıyt ü şöhreti 
Hüseyin Baykara'nın dahi calib-i nazar-ı dikkati olmuş idi. Evail-i hali fakr ü zaruret içinde geçip kitap 
iştirasına dahi kudreti olmadığında okuyacağı kitapları istinsah eder imiş. 

Bir aralık Fatih'in manzuru olmakla muallim-i sultani tayin kılınmış ve asarından olan (İltihafat) nam 
kitabı müşarünileyhin emriyle yazmıştır. 

*HAYRABAY 

Yahut Hayri Bey ümera-yı çerakise-yi Mısriyye'den Halep emirul-ümerası idi. Yavuz Sultan Selim'in 
Mısırı fethinden sonra avdet-i hümayunda Mısır'a Vali nasb olunmuş ve vefatına kadar kemali iffet ve 
sadakat ile ifa-yı hizmet eylemiştir.   

------------------------------------------------ 

[1102]  

Dairesi gayet muntazamdı, adeta bir mektep tarzındaydı, adam yetiştirmeyi severdi. Bu cihetle 

azatlıları arasında yüksek rütbelere ulaşmış pek çok zevat vardır. 

*HOCA PAŞA 

Dersaadet'de adına kurulmuş cami ve mahallenin sahibidir. Asıl ismi Üveys dir. 999 da irtihal etmiştir. 

*HOCAZADE 

Fatih Sultan Mehmet Hanın devrinde yetişmiş ulemanın büyüklerindendir. Şöhreti Hüseyin 

Baykara'nın da nazarı dikkatini çekmişti.  İlk zamanları fakrüzaruret içinde geçmiştir. Kitap satın 

almaya parası olmadığından okuyacağı kitapları kendisi istinsah edermiş. Bir aralık Fatih'in nazarına 

mazhar olmuş, sultan muallimi tayin edilmiş, eserlerinden olan (İltihafat) adlı kitabı padişahın emriyle 

yazmıştır. 

*HAYRABAY 

Yahut Hayri Bey, Mısırlı Çerkez emirlerinden, Halep emirülümerası idi. Yavuz Sultan Selim'in Mısırı 

fethinden sonra avdetinde Mısır'a Vali yapılmış, vefatına kadar kemali iffet ve sadakat ile hizmet ifa 

etmiştir. 
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1103 

HARF-UD DAL 

*DARENDELİ MEHMET PAŞA 

Devr-i Abdülhamit Han-ı evvelde makam-ı sadarete geçen zevattan olup Darende'de Cebecizadeler 
diye meşhur olan hanedana mensuptur. 

Bir sene sekiz ay üç gün bu makamda bulunmuş 1192 de azl edilmiştir.  

*DALTABAN MUSTAFA PAŞA 

Sultan Mustafa Han-ı Sani devrinin Sadrazamlarından olup 1114 tarihinde makam-ı sadarete geçmiş 
ve dört ay mürurunda diyar-ı ademe gönderilmiştir. 

Kendisi anasıl manastırlı olup Kara İbrahim Paşanın iç mihterliğindden çıkmış, cahil idi. 

*DAVUT PAŞA 

Sultan Beyazıt Han-ı Saninin ikinci Sadrazamı olup 888 den 902 tarihine kadar bu makamı muhafaza 
etmiş İşkodra ve Karaman cihetlerindeki muharebatta hüsn-ü hizmeti görülmüş idi. 

Evahir-i ömründe mütekaiden müstevfi hasıllarla Dimyetuka da ihtiyar-ı ikamet eylediği halde irtihal 
ederek cenazesi İstanbul’a nakil ile inşâ-gerdesi olan camiin mihrabı önündeki türbe-i mahsusa ya 
defin olunmuştur. 

Serveti fevkalade olup metrukatından kazaskere rüsum-ı kısmet olmak üzere sulhen beş yük akçe 
verilmiş idi. 

Yine bu devirde 921 tarihine kadar Kaptan Paşalık eden Davut Paşa başkadır. 

------------------------------------------- 

[1103] 

D 
*DARENDELİ MEHMET PAŞA 

Birinci Abdülhamit Han devrinde sadaret makamına geçen zevattandır. Darende'de Cebecizadeler diye meşhur 

olan hanedana mensuptur. Bir sene sekiz ay üç gün bu makamda bulunmuş 1192 de azledilmiştir.   

*DALTABAN MUSTAFA PAŞA 

Sultan İkinci Mustafa Han devrinin sadrazamlarındandır. 1114 tarihinde sadrazam yapılmış, dört ay geçtikten 

sonra idam edilmiştir. Kendisi aslen manastırlıdır. Kara İbrahim Paşanın iç mihterliğinden çıkmıştı. İlim ve tahsil 

görmemişti. 

*DAVUT PAŞA 

Sultan İkinci Beyazıt Hanın ikinci sadrazamıdır. 888 den 902 tarihine kadar bu makamı muhafaza etmişti. İşkodra 

ve Karaman cihetlerindeki savaşlarda güzel hizmetleri görülmüştü. Ömrünün son dönemlerinde mütekait 

olmuş, Dimyetuka da ikamet etmeyi seçmişti. Orada vefat etti. Cenazesi İstanbul’a nakledildi. Yaptırdığı camiin 

mihrabı önündeki kendine mahsus türbeye gömülmüştü. Serveti fevkalade fazlaydı. Miras bıraktığı paradan 

kazaskere payına düşen vergi olarak beş yük akçe verilmişti. Yine bu devirde 921 tarihine kadar Kaptan Paşalık 

eden Davut Paşa başkadır.  
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1104 

DAVUT PAŞA 

Birinci Sultan Mustafa devrinde kaptan ve altı gün kadar sadarette bulunan ve zulüm ve gadirle iştihar 
etmiş deni-yy-üt-tab' bir şahıs idi. 

DAVUT PAŞA 

Sultan Mahmud-ı Sani asrında Bağdat Valisi iken tarik-i temerrüde süluk ile devlete karşı asker 
çekmek gibi cinnetlerde bulunmuş ve Ali Rıza Paşanın Bağdat’a Vali tayininden sonra müşarünileyh 
tarafından mahfuzan Dersaadet'e irsal kılınmış idi. Muahharan şeyh-ül-harem-i Nebevi olarak irtihal 
eyledi. İşbu zat Bağdat da bir müddet imtidat eden Kölemen zümresinin nihayeti idi. 

DAVUD-U KAYSERİ 

Ulema-yı Rum'dan devr-i Orhan Gazi de devlet-i Osmaniye'de birinci defa bina olunmuş olan İznik 
Medresesinin müderrisi idi. 

DEBBAĞ ZADE MEHMET EFENDİ 

Sultan Mehmet Han-ı Rabi devrinin sonlarında 1198 de makam-ı fetva ya geçip Süleyman-ı Sani 
ahdinde dahi ol makamda bulunmuş olan ulemadan bir zat olup Debbağ Şeyh Mahmud'un oğludur. 

İki buçuk sene kadar meşihatı idare etmiş idi. Sultan Selim de bir medresesi vardır. 

DERVİŞ PAŞA 

Bu isimde Devlet-i Osmaniye de mesnedi sadarete geçmiş dört zat vardır. 

-------------------------------------------------------- 

[1104] 

*DAVUT PAŞA 

Birinci Sultan Mustafa devrinde kaptanlık yapan zattır. Sadrazam da olmuştur. Ancak bu görev süresi 

altı gün kadar sürmüştür. Zulüm ve gaddarlığıyla şöhret bulan aşağılık bir şahıstı. 

*DAVUT PAŞA 

Sultan İkinci Mahmut asrında Bağdat Valisi iken devlete baş kaldırma yoluna girmişti. Hatta devlete 

karşı asker çıkarmak gibi cinnete de düşmüştü. Ali Rıza Paşanın Bağdat’a Vali tayininden sonra onun 

tarafından tutuklanıp Dersaadet'e gönderildi. Harem-i Nebevi şeyhi olarak irtihal eyledi. Bu zat 

Bağdat da bir müddet süre giden Kölemen zümresinin nihayeti idi. 

*DAVUD-U KAYSERİ 

Rum diyarının ulemasındandır. Orhan Gazi devrinde Osmanlı devletinde ilk defa kurulan olan İznik 

Medresesinin müderrisiydi. 

*DEBBAĞZADE MEHMET EFENDİ 

Sultan Dördüncü Mehmet Han devrinin sonlarında, 1198 de fetva makamına geçip İkinci Süleyman 

döneminde de o makamda bulunmuş olan ulemadan bir zattır. Debbağ Şeyh Mahmut'un oğludur. İki 

buçuk sene kadar meşihatı idare etmişti. Sultan Selim de bir medresesi vardır. 

*DERVİŞ PAŞA 

Bu isimde Osmanlı Devletinde sadrazamlık makamına geçen dört zat vardır. 

 

 



 
213 

 

 



 
214 

 

1105 

Birincisi 1105 tarihinde Ahmet Han-ı evvel ahdinde yedi ay kadar bu makamda bulunmuş ve 
muahharen irsal-i semt-i adem kılınmıştır. Bostancı başılık ve Kaptanlıktan yetişmiştir. İsmi derviş ise 
de ahvali dil-riş kalil’ül hayr kesir’üz zulm ve'ş-şer idi.  

İkincisi 1063 de Avcı Sultan Mehmet devrinde Tarhuncu Paşa-yı meşhura halef olan Abaza cinsinden 
olup gayet zengin ve zevk ü sefasına mecbur cem’-i emval ile müştehir idi. İki sene sadaretten sonra 
menzulen irtihal eyledi.  

Üçüncüsü Abdülhamit Han devrinde müddeti medide Defterdarlık ve Sadaret Kethüdalığından 
Makam-ı Sadarete vasıl olmuş ve bir buçuk seneyi mütecaviz mesned-i sadarette bulunmuştur.  

Dördüncüsü Sultan Mahmud-u Sani devrinde 1233; 1235 tarihlerinde Sadrazam nasb olunmuştur. 
Birçok vilayetlerde Valilik ettikten sonra son zamanlarında Şeyh-ul Harem tayin buyurularak  
Yenbu'da irtihali dar-ı beka eylemiştir. 

DÜRRİ MEHMET EFENDİ 

Kevkeb-i Dürri nakibi ünvan-ı faziletine dâl olan müşarünileyh 1147 tarihinde Makam-ı Meşihat-ı 
İslamiye’ye revnak-efza olduktan sonra birçok yıl kadar kemal-i iffet ve istikamet ile ol makamı idare 
etmiş ve şeyhuhetine binaen azl olunup Üsküdar’daki hanesinde irtihal eylemiştir. Merkadı 
Karacaahmet Sultan mezarlığındadır. 

------------------------------------------------- 

[1105] 

Birincisi 1105 tarihinde Birinci Ahmet Han döneminde yedi ay kadar bu makamda bulunmuştur. İdam 

edilmiştir. Bostancıbaşılık ve Kaptanlıktan yetişmiştir. İsmi derviş ise de hali böyle değildi. Hayrı az, 

zulmü çok, kıyıcı, şerli bir adamdı. 

İkincisi 1063 de Avcı Sultan Mehmet devrinde meşhur Tarhuncu Paşadan sonra göreve gelen zattır. 

Abaza idi, gayet zengin, zevk ve sefasına düşkün, mal ve mülk toplamasıyla meşhurdu. İki sene 

sadaretten sonra azledildi.  

Üçüncüsü Abdülhamit Han devrinde uzun müddet Defterdarlık ve Sadaret Kethüdalığı yapmış, 

sadrazamlık makamına vasıl olmuş, bir buçuk seneden fazla bu makamda kalmıştır.  

Dördüncüsü Sultan İkinci Mahmut devrinde 1233 / 1235 tarihlerinde Sadrazam yapılmıştır. Birçok 

vilayetlerde Valilik yaptıktan sonra son zamanlarında Harem Şeyhi tayin edilmiş, burada sonsuzluk 

yurduna göçmüştür.  

*DÜRRİ MEHMET EFENDİ 

"Kevkeb-i Dürri" unvanlı meşhur eseri onun üstünlüğünü gösterir.  1147 tarihinde şeyhülislamlık 

makamının parlaklığına değer kattıktan sonra uzun yıllar kusursuz bir iffet ve istikamet ile o makamı 

idare etmiştir. Yaşlılığına binaen görevden alınmış, Üsküdar’daki evinde irtihal eylemiştir. Kabri 

Karacaahmet Sultan mezarlığındadır. 
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1106 

*DÜRRİ 

Müteahhirin-i Şuarayı Osmaniye’den muktedir bir şair olup İran a gitmiş idi.  

Bir gözü alil olmakla beyan-ı hakikat zımnında şu beyti söylemiştir. 

Hâk- payın kehla için bu iki çeşmi sefid 

Birbiriyle cenk edip ahır biri oldu şehit 

*DÜRRİ ZADE 

Salifü'l-tercüme Dürri Efendinin ahfadından makam-ı meşihat’a geçen Mustafa ve Ataullah ve 
Mehmet Arif Efendilerdir.  

Mustafa Efendi 1169 ve 1175 ve 1187 tarihlerinde üç defa ve Ataullah Efendi 1197 de ve Mehmet Arif 
Efendi 1199 ve 1206 tarihlerinde iki defa mesned-i fetevayı ihraz eylemiştir. 

*DİLAVER AĞA ZADE ÖMER EFENDİ 

Ragıp Paşanın Sadaretinde Reisülküttap olup müşarünileyhin kalem rüfekasından idi 

Naib'in hadikat-ül vüzerasına zeyli vardır. 

*DİLAVER PAŞA 

Osman Han-ı Saninin evahir-i eyyamında sadarette bulunmuş ve vak’a-i hailede yed-i ehl-i şikada 
rütbe-i şahadete nail olmuş bir zattır.  

Anasıl Hırvat idi 

*DELİ BİRADER 

Şair Gazali'nin lakabıdır.  

------------------------------------------------- 

[1106] 

*DÜRRİ 

Osmanlının son dönem şairlerinden muktedir bir şairdir. İran a gitmişti. Bir gözü görmüyordu. Bu 

gerçeği beyan için şu beyit söylenmiştir. ,Hâk- payın kehla için bu iki çeşm-i sefid / Birbiriyle cenk edip 

ahır biri oldu şehit- "Bu iki gözün beyazları ayağının tozunu kendilerine sürme etmek için birbirleriyle 

savaşa tutuştular, sonu da biri şehit düştü"  

*DÜRRİZADE 

Bundan önce bahsi geçen Dürri Efendinin torunlarına verilen lakaptır. Bu torunlardan Mustafa, 

Ataullah, Mehmet Arif Efendiler şeyhülislamlık makamına geçmişlerdir. Mustafa Efendi 1169 ve 1175 

ve 1187 tarihlerinde üç defa, Ataullah Efendi 1197 de, Mehmet Arif efendi 1199 ve 1206 tarihlerinde 

iki defa fetva makamını elde etmişlerdir. 

*DİLAVER AĞA ZADE ÖMER EFENDİ 

Ragıp Paşanın sadrazamlık zamanında Reisülküttaplık yapan zattır. Ragıp Paşanın kalem 

arkadaşlarındandı. Naib'in "Hadikat-ül vüzera" isimli eserine zeyil kaleme almıştır. 

*DİLAVER PAŞA 

İkinci Osman Hanın son dönemlerinde sadrazamlık makamında bulunmuştur. Tarihin en acıklı 

olaylarından Genç Osman vakasında şakilerin eline düşüp şehtlik rütbesine nail olmuştur. Aslen 

Hırvat'tı.  

*DELİ BİRADER 

Şair Gazali'nin lakabıdır. 
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1107 

*DELİ ABDULLAH PAŞA 

Abdullah Paşa maddesine müracaat oluna. 

*DİVİTDAR MEHMET PAŞA 

1162 tarihinde mesned-i sadarete geçmiş vüzeradan olup Sadrazam Damat İbrahim Paşanın divitdarı 
ve manzur-ı nazarı ve Damat Mehmet Paşanın da damadı idi. 

Mahmud-u evvelin cülusunda nazardan düşmüş ise de bilahare memuriyetlerde, vilayet valiliklerinde 
dahi bulunmuş ve Mısır’a valilik ile girdiği gün irtihal eylemiştir. 

İlim ve fazlı var idi. 

*DÜZME MUSTAFA 

Yahut Düzmece Mustafa Yıldırım Beyazıt Hanın Ankara Muharebesi günü kaybolan oğlu olmak 
iddiasıyla Murad-ı Sani merhumun saltanatlarında huruç ve umera ve vüzeradan bir hayli zevat dahi 
celp ederek devletin başına büyük bir gaile açmış olan bir şahıs olup Ulubat Muharebesinde Mihal 
Zadenin işgüzarlığıyla cemiyeti dağıtılmıştır.  

Bu şahsın sıhhat ve adem-i sıhhat iddiası hakkında tarihlerimizde birçok rivayet vardır. 

*DÖKGİN OĞLU MEHMET PAŞA 

Sultan Selim-i Kadim merhumun veziri ve damadı olup ahd-i saltanatlarında pek büyük hizmeti 
görülmüştür. 

Dökgin prenslerinden birinin oğlu idi. 

-------------------------------------------------------- 

[1107] 

*DELİ ABDULLAH PAŞA 

Abdullah Paşa maddesine müracaat edilsin. 

*DİVİTDAR MEHMET PAŞA 

1162 tarihinde sadaret makamına geçmiş vezirlerdendir. Sadrazam Damat İbrahim Paşanın divitdarı, 

gözdesi, aynı zamanda Damat Mehmet Paşanın da damadıydı. Birinci Mahmut'un tahta geçişinde 

gözden düşmüş ise de bilahare memuriyetlerde, vilayet valiliklerinde bulunmuş ve Mısır’a valilik ile 

girdiği gün irtihal eylemiştir. İlim ve fazlı vardı. 

*DÜZME MUSTAFA 

Yahut Düzmece Mustafa da denir. Yıldırım Beyazıt Hanın Ankara Muharebesi günü kaybolan oğlu 

olduğu iddiasıyla İkinci Murat merhumun saltanatlarında isyan çıkışı yapmıştı. Emirlerden ve 

vezirlerden bir hayli zevatı da yanına çekerek devletin başına büyük bir gaile açmış olan bir şahıstır. 

Ulubat Muharebesinde Mihalzade'nin becerisiyle cemiyeti dağıtılmıştır. Bu şahsın iddiasının doğru 

veya yalan olduğu hakkında tarihlerimizde birçok rivayet vardır. 

*DÖKGİN OĞLU MEHMET PAŞA 

Sultan Birinci Selim merhumun veziri ve damadıdır. Onun saltanatı döneminde pek büyük hizmeti 

görülmüştür. Dökgin prenslerinden birinin oğluydu. 

 

 



 
219 

 

 



 
220 

 

 

1108 

*DÖKGİN ZADE AHMET BEY 

Mutasavvifin-i Şuaradan bir zat idi. 

*DÖKGİN ZADE OSMAN EFENDİ 

Dökgin Zade Mehmet Paşanın oğlu ulemadan bir zat idi. 

1009 da İstanbul kadısı olmuş ve ezharul cemail namıyla İstanbul kadılarının terâcim-i ahvâlini 
yazmıştır. 

*DEVLET GİRAY 

Kırım hanlarından dört zatın ismidir. 

Birincisi Yavuz merhum devrinde, ikincisi 1110 ve 1120 tarihlerinde iki defa, üçüncüsü 1127 de, 
dördüncüsü 1183 ve 90 da iki defa hanlık makamına geçmişler idi. 

Üçüncüsüne Kara Devlet Giray Han dahi derler.  

---------------------------------------------- 

[1108] 

*DÖKGİNZADE AHMET BEY 

Mutasavvıf şairlerden bir zat idi. 

*DÖKGİNZADE OSMAN EFENDİ 

Dökginzade Mehmet Paşanın oğludur. Ulemadan bir zat olup 1009 da İstanbul kadısı olmuştur. 

"Ezhar'ul-cemail" adında bir eseri vardır. İstanbul kadılarını yazmıştır. 

*DEVLET GİRAY 

Kırım hanlarından dört zatın ismidir. Birincisi Yavuz merhum devrinde, ikincisi 1110 ve 1120 

tarihlerinde iki defa, üçüncüsü 1127 de, dördüncüsü 1183 ve 90 da iki defa hanlık makamına 

geçmişlerdi. Üçüncüsüne Kara Devlet Giray Han da derler. 
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1109 

HARF-UZ ZAL 

*ZATİ 

Balıkesirli bir şair olup anasıl çizmeci idi. 

Beyazıt-ı Sani devrinde ekabir-i zamaneye kasaid takdimiyle geçinir idi. 

Bir aralık Beyazıt Camii avlusunda remmallık dahi ederek kesb-i maişet edermiş. 

953 de vefat etmiştir. 

*ZAİKÎ 

Müteahhirin ve meşayih zümresinden idi. 

*ZEKAİ 

Şuara ve Meşayihinden olup Üsküdarlı idi. 

İsmi Mustafa'dır. 

------------------------------------------------ 

[1109] 

Z 
*ZATİ 

Balıkesirli bir şair olup aslen çizmeciydi. İkinci Beyazıt devrinde zamanın büyüklerine kaside takdim ederek 

geçinirdi. Bir aralık Beyazıt Camii avlusunda remmallık (remil ile fal bakan) yaparak maişetini kazanmaya 

çalışırmış. 953 de vefat etmiştir. 

*ZAİKÎ 

Son dönem şeyhler zümresindendi. 

*ZEKAİ 

Şeyhlerden bir şairdir. Üsküdarlıydı. İsmi Mustafa'dır. 
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1110 

HARF-IR RÂ’ 

*RATIB EFENDİ 

Sultan Selim-i Salis devrinde 12 sene reisülküttap olan Osman Ratıb Efendi şuara ve üdebadan idi. 

*RATIB AHMET PAŞA 

1156 tarihinde Kaptan Paşalık etmiş olan zattır. Şuaradan olmakla mürettep divançesi dahi vardır. 

Meşhur Topal Osman Paşanın oğlu idi. 

*REŞİT PAŞA 

Mustafa Reşit Paşa maddesine müracaat oluna. 

*REŞİT PAŞA 

Mehmet Reşit Paşa maddesine müracaat oluna. 

*RIZA PAŞA 

Ali Rıza Paşa maddesine müracaat oluna. 

*RIZA PAŞA 

Mahmud-u Sani Hazretleri ricalinden olup Abdülmecit Han Hazretleri eyyam-ı saltanatlarında defaat 
ile Seraskerlikte bulunmuş ve eyyam-ı ahirede dahi makamat-ı Aliye yi ihraz etmiştir. 

*RAUF PAŞA 

Sultan Mahmud-u Sani asrının en parlak vüzerasından olup altı defa Mesnedi Sadaret-i Uzmayı ihraz 
etmiş, afif müstakim, iş bilir bir zat idi.  

--------------------------------------------- 

[1110] 

R 
*RATIB EFENDİ 

Sultan Üçüncü Selim devrinde 12 sene Reisülküttap olan Osman Ratıb Efendi, şairlerden ve 

ediplerdendi.  

*RATIB AHMET PAŞA 

1156 tarihinde Kaptan Paşalık etmiş olan zattır. Şuaradandır. Mürettep divanı vardır. Meşhur Topal 

Osman Paşanın oğluydu. 

*REŞİT PAŞA 

Mustafa Reşit Paşa maddesine müracaat edilsin. 

*REŞİT PAŞA 

Mehmet Reşit Paşa maddesine müracaat edilsin. 

*RIZA PAŞA 

Ali Rıza Paşa maddesine müracaat edilsin. 

*RIZA PAŞA 

İkinci Mahmut dönemi ricalinden olup Abdülmecit Han'ın saltanat günlerinde birden fazla Seraskerlik görevinde 

bulunmuştur. Sonraki günlerde yüce sadrazamlık makamını da elde etmiştir.  

*RAUF PAŞA 

Sultan İkinci Mahmut asrının en parlak vezirlerindendir. Altı defa sadrazamlık makamını elde etmişti. Afif, 

müstakim, iş bilir bir zat idi. 
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1111 

*RUHU-İ BAĞDADİ 

Onuncu asrı hicri şuarasından olup terkibi bendi emsalsidir.  

Seyahate meyli cihetiyle birçok yerler dolaşmış ve der-saadete dahi gelmiştir. 

Vefatı 1014. 

Müftü Ali Çelebinin oğlu dahi şuaradan Ruhi Çelebi dir. 

*RİYAZİ  

Onuncu asrın şuara ve ulemasından Ulum-u Akliye ve Nakliye ve Hikmet ve Riyazet de fevkalade 
mahir bir zat idi. 

Ebussuut efendinin telamizinden idi. 

*RİYAZİ 

Filibe kadısı iken irtihal etmiştir. 

******* 

HARF-IZ ZA 

*ZÂRİ 

Sultan Beyazıt devri şairlerinden meşhur bir zat olup Üsküplüdür. 

*ZÂRİ 

Tokatlı bir şair olup Şehzade Sultan Mustafa’nın Amasya’da iken katibi idi. 

*ZEKERİYA EFENDİ 

Bayram Zade Zekeriya Efendi Mısır da ikmal-i tahsil ile Dersaadet'e  

---------------------------------------------- 

[1111] 

*RUHİ BAĞDADİ 

Onuncu Hicri asrın şairlerindendir. "Terkib-i bend" isimli şiiri emsalsidir. Seyahate meyli vardı. Bu 

yüzden birçok yerler dolaşmıştı. Dersaadet'e de gelmişti. Vefatı 1014 senesidir. Bir başka şair Ruhi 

daha vardır. Müftü Ali Çelebinin oğlu da şairlerden Ruhi Çelebi'dir. 

*RİYAZÎ  

Onuncu asrın şairlerinden ve ulemasındandır. Akli ve Nakli ilimler, Hikmet, Riyazette fevkalade mahir 

bir zattır. Ebussuut efendinin talebelerindendi. 

*RİYAZÎ 

Filibe kadısı iken vefat etmiştir. 

Z 
*ZÂRİ 

Sultan Beyazıt devri şairlerinden meşhur bir zat olup Üsküplüdür. 

*ZÂRİ 

Tokatlı bir şairdir. Amasya’da iken Şehzade Sultan Mustafa’nın kâtibiydi. 

*ZEKERİYA EFENDİ 

Bayramzade Zekeriya Efendi, Mısır'da tahsilini tamamlayarak Deraadet'e 
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1112 

gelerek müteaddit mahallerde Kadılıklarda bulunmuş ve badehu sırasıyla Kazaskerlik makamına dahi 
çıkıp 1000 tarihinde Makam-ı Meşihat-i İslami’ye ye geçmiştir.  

Edebiyat-ı Arabi’ye de ve Fünun-u İslami’ye de yed-i tûlâsı var idi. 

Sultan Selim civarında Medrese ve Türbesi vardır. 

*ZEMANİ 

Edirneli iki şair-i Osmanidir. 

Birincisi Yavuz Sultan Selim Hanın evahir-i saltanatında irtihal etmiştir. 

İkincisi Şehzade Mustafa'nın hizmetinde idi. 

*ZEYNEB 

Osmanlı şairanından ebul-feth asrında bulunmuş olan bir hatun olup Şaire Mihri ile hem-asr idi. 

*ZİNETİ 

Onuncu asır şuarasından Sirozlu bir zat olup (fevt-i Zineti) tarihinin delaleti vechile 960 da irtihal 
etmiştir. 

*ZEYNEL PAŞA 

Yavuz devri vüzera ve şuarasından dır.  

*ZEYNİ ÇELEBİ 

Kâtip Zade lakabıyla mütekallibdir. 

Babası Sadrazam Mehmet Paşanın sır kâtibi idi. 

Özdemiroğlu Osman Paşaya dahi intisab ile müşarünileyhe fetihnameler söylemiştir. 

---------------------------------- 

[1112]  

gelir. Müteaddit yerlerde Kadılık yapar. Kazaskerlik makamını elde eder, 1000 tarihinde Şeyhülislamlık 

makamına geçer. Arap Edebiyatına ve İslami ilimlere vakıftı. Sultan Selim civarında Medrese ve 

Türbesi vardır. 

*ZEMANÎ 

Bu isimde iki Osmanlı şairi vardır. İkisi de Edirnelidir. Birincisi Yavuz Sultan Selim Hanın saltanatının 

son dönemlerinde vefat etmiştir. İkincisi Şehzade Mustafa'nın hizmetindeydi. 

*ZEYNEB 

Osmanlının kadın şairlerindendir. Fatih Sultan Mehmet asrında yaşamıştır. Yine bir kadın şair olan 

Mihri ile zamandaştır. 

*ZİNETİ 

Hicri onuncu asır şairlerindendir. Sirozlu bir zattır. 960 tarihinde vefat etmiştir. (Fevt-i Zineti) 

ifadesiyle ölümüne tarih düşürülmüştür.  

*ZEYNEL PAŞA 

Yavuz devrinin vezirlerinden ve aynı zamanda şairlerindendir.  

*ZEYNİ ÇELEBİ 

Lakap olarak Katipzade lakabı ile bilinir. Babası Sadrazam Mehmet Paşanın sır kâtibi idi. Özdemiroğlu 

Osman Paşaya da bağlanmış ve ona fetihnameler söylemiştir. 
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1113 

HARF-US SİN 

*SAATİ 

Onuncu asr-ı hicri şuarasından talîk-ul lisan, müessir-ul kelam bir zat idi. 

Eşar-ı hezeliyata münhasır gibidir. 

*SAÎ 

Hattat ve şair ve marifet-şinas bir zat olup evvela hakkâklık ve ba’dehu matbaacılıkta bulunmuş ve bir 
aralık Mısır’a dahi gidip orada matbaa-i Mısriyyeye Müdür tayin kılınmış idi. 

Ta’lik yazıların kalıbını ilk defa isâga ve hak etmiş idi. 

Bu nâmda şuarayı Osmaniye den iki zat daha vardır. 

*SÂGARİ 

Edirneli Kazazzade demekle müştehir bir şair idi. 

Sultan Fatihten Kanuni Devrine kadar muammer olmuş ve iyş ü işrete ve saz ve söze mahbub olduğu 
halde sonraları terk-i menhiyat eylemiş idi. 

Salim 

Osmanlı şairlerinden bu isimde birkaç zat gelmiştir. 

Birincisi Sultan Mahmud-u Evvel devrinde Hindistan’a sefaretle gitmiş ve yolda vefat eylemiştir. 

İkincisi Şeyhülislam Mirza Zadenin oğludur. 

*SAMİ 

Üstadan-ı Şuarayı Osmaniye den arpa emini demekle şöhret-şiardır. 

---------------------------------------------------------- 

[1113] 

S 
*SAATİ 

Hicri onuncu asır şairlerindendir. Lisanı akıcı, kelamı etkili bir zattı. Şiirleri hezeliyata (aşırı derecede 

mizaha) münhasır gibidir. 

*SAÎ 

Hattat, şair ve birçok alanda marifetli bir zattır. Önce hakkâk (oymacılık), sonra matbaa işlerinde 

bulunmuştu. Mısır’a da gitmişti. Mısır Matbaasına Müdür tayin edilmişti. Talik yazıların ilk defa 

kalıbını çıkaran odur. Bu isimde Osmanlı şairleri arasında iki zat daha vardır. 

*SÂGARİ 

Edirneli, Kazazzade demekle bilinen bir şair idi. Sultan Fatihten Kanuni Devrine kadar uzun bir ömür 

yaşamıştı. İşrete, eğlenceye, saz ve söze meraklıydı. Sonraları bu yasaklanmış şeylerin hepsini terk 

etmişti. 

*SALİM 

Osmanlı şairleri arasında bu isimde birkaç zat vardır. Birincisi Sultan Birinci Mahmut devrinde 

Hindistan’a sefaretle gitmiş ve yolda vefat etmiştir. İkincisi Şeyhülislam Mirzazadenin oğludur. 

*SAMİ 

Osmanlı şairlerinin üstatlarındandır. Arpa emini denmekle şöhret bulmuştur. 
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1114 

Bir aralık vakanüvis dahi olmuş idi. 

1146 da vefat etmiştir. 

*SAMİ PAŞA 

Vüzerayı Saltanat-ı Seniye den 1198 de Rütbe-i Vezaretle Silistre’ye Vali ve Selim-i Salis devrinde 
Sadaret Kaymakamı olan Ebubekir Sami Paşadır. 

Eğribozlu olup Osman Paşa Zadedir. 

*SAMİ PAŞA 

Abdurrahman Sami Paşa müteahhirin-i Vüzera-yı Osmaniye'den ve eâzam-ı üdeba-yı zamaneden bir 
zat olup Mora’nın Tirepoliçe kasabasında doğup Mısırda terbiye ve talim görmüş ve bir aralık İbrahim 
ve Mehmet Ali Paşaların hademat-ı kitabetlerinde bulunmuştur. 

Badehu Mısırda bazı hadematta bulunduktan sonra Dersaadet'e celp ve birçok Vilayat Valiliklerinde 
ve mecalis-i aliye azalığında Maarif Nezaretinde bulunarak eyyamı ahıresinde münzeviyane ömür 
geçirmekte iken 1295 tarihinde irtihal-i dar-ı beka eylemiştir. 

Ulum-i şarkiye ve fünun-ı edebiyeye bihakkın vakıf olup Ramuz el-hikme namında muteber bir eseri 
vardır. 

*SAİLİ 

Şuarayı Osmaniye den bir zat olup Yenişehir Fener kasabasında tevellüt etmiştir. 

*SEHABİ 

Yavuz Merhumun evahir-i eyyamında vefat etmiş şuaradandır. 

------------------------------------------- 

[1114]  

Bir aralık vakanüvis olmuştu. 1146 da vefat etmiştir. 

*SAMİ PAŞA 

Üçüncü Selim devrinde Sadaret Kaymakamı olan Ebubekir Sami Paşadır. Yüce saltanatın 

vezirlerindendir. 1198 de vezirlik rütbesiyle Silistre’ye Vali tayin edilmiştir. Eğribozlu olup Osman Paşa 

soyundan gelir. 

*SAMİ PAŞA 

Osmanlının son dönem vezirlerinden Abdurrahman Sami Paşa'dır. Zamanının büyük ediplerindedir. 

Mora’nın Tirepoliçe kasabasında doğup Mısırda terbiye ve talim görmüştür. İbrahim ve Mehmet Ali 

Paşaların kitabet hizmetinde bulunmuştur. Mısırda bazı görevlerde bulunduktan sonra Dersaadet'e 

getirtilmiş ve birçok Vilayet Valiliklerine tayin edilmiştir. Meclis-i aliye azalığında, Maarif Nezaretinde 

bulunmuş, son günlerinde münzevi bir ömür geçirmiştir. 1295 tarihinde sonsuzluk yurduna 

göçmüştür. Doğu ilimlerine, edebiyata bihakkın vakıftı. "Ramuz'el-hikme" adında muteber bir eseri 

vardır. 

*SAİLİ 

Osmanlı şairlerinden bir zattır. Yenişehir Fener kasabasında dünyaya gelmiştir.  

*SEHABİ 

Yavuz Merhumun son günlerinde vefat etmiş şairlerden biridir. 
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1115 

Aynıma almam bütün dünyayı yarim olmasa 
Şehri çoktan terk ederdim dil-şikârım olmasa 
 

Beyti cümle-i şi’riyesindendir. 

Yekta-yı Saadet mütercimi Hemedanlı Sehabi başkadır. 

*SİHRİ 

İbn-i Kemal merhumun Edirne Kadılığı hengamında mahkeme kitabetinde bulunmuş suhanveran-ı 
zamaneden bir şair idi. 

*SURURİ 

Mustafa Sururi Devr-i Kanuni şuarasından olup Gelibolu da dünyaya gelmiş ve tekmil nüsh ettikten 
sonra der-saadete gelerek Şehzade Mustafa'ya muallim nasb olunmuş idi. 

Buna Sururi-i kadim derler. 

Evahiri ömrü fakr ü zaruret ile geçmişti. 

*SURURİ 

Osman Sururi Adanalı olup şiirin tarihçilik ve hezeliyat kısmında teferrüd etmiş idi. 

Zamanı şuarasına ve hele kethüdası olduğu Vehbi ile Kani ve Kalayi ile müşaare ve hicviyeleri 
meşhurdur.  

*SURURİ PAŞA 

Müteahhirin-i vüzeradan olup evail-i halinde tarik-i ilmiye mensubiyetinden iken Valilikle Vilayet-i 
Şahanenin birçoğunda istihdam olunduktan sonra 305 tarihinde rütbe-i vüzareti ihraz ve 308 de 
irtihal eyledi. 

-------------------------------------------------- 

[1115] 

Aynıma almam bütün dünyayı yârim olmasa 

Şehri çoktan terk ederdim dil-şikârım olmasa 

 

mısraları şiirlerindendir. "Yekta-yı Saadet" isimli eseri tercüme eden Hemedanlı Sehabi başkadır.  

*SİHRİ 

İbni Kemal merhumun Edirne Kadılığı zamanında mahkeme kâtipliğinde bulunmuş devrinin söz ustası 

bir şair idi. 

*SURURİ 

Mustafa Sürurî, Kanuni devri şairlerindendir. Gelibolu'da dünyaya gelmiş ve tahsilini tamamladıktan 

sonra Dersaadet'e gelerek Şehzade Mustafa'ya muallim olmuştu. Buna Sururi-i kadim derler. 

Ömrünün son dönemi fakirlik ve zaruret içinde geçmişti. 

*SURURİ 

Osman Sürurî, Adanalı olup şiirin tarihçilik ve hiciv kısmında ilerlemişti. Zamanın şairleri arasında,  

hele kethüdası olduğu Vehbi ile ayrıca Kani ve Kalayi ile hiciv vadisinde karşılıklı şiir atışmaları 

meşhurdur.  

*SURURİ PAŞA 

Son dönem vezirlerindendir. Başlangıçta ilmi sınıfına mensuptu. Sonra birçok vilayette vali olarak 

istihdam edildi. 305 tarihinde vezirlik rütbesini elde etti. 308 de vefat etti. 
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1116 

*SIRRI 

Şuara-yı Osmaniye’den iki zat olup birincisi Vardar Yeniceli, ikincisi Trabzonludur.  

*SIRRI SELİM PAŞA 

Tepedelenli Zadelerden Veli Paşanın oğlu olup evail-i halinde Mutasarrıflık gibi hadematlarda 
bulunduktan sonra Vezaretle Belgrat muhafızı iken orada irtihal eylemiştir. 

*SIRRI PAŞA 

Halebi Osman Paşa zade olup Yemen Valiliği ve Anadolu Ordu’yu Hümayuna memur olmuş idi. Şiire 
dahi merakı var imiş. 

*SERRA HANIM 

 Şuara-i zamaneden yakında vefat eden Diyarbakırlı bir kadındır. 

*SEZAİ 

Tarik-i Gülşeniye meşayih-i izamından Şeyh Hasan Efendi Mora’lı olduğu halde Edirne’de kemale 
ermiş ve La'li Efendiden ahz-ı inayet eylemiştir. Edirne’de medfundur. 

*SAADET GİRAY 

Kırım Hanlarından Minkeli Hanın Oğlu olup 930 tarihinde makam-ı haniye kuud etmiştir. Civarı 
Hazret-i Halid'de me(v)dfundur. 

*SAADET GİRAY 

1102  tarihinde Hanlık makamına geçmiş olan Kırım Girayın oğludur. Rodos'ta vefat etmiştir.  

----------------------------------------------------- 

[1116] 

*SIRRI 

Osmanlı şairlerinden iki zat aynı isimle bilinir. Birincisi Vardar Yeniceli, ikincisi Trabzonludur.  

*SIRRI SELİM PAŞA 

Tepedelenli soyundan gelen Veli Paşanın oğludur. Başlangıçta Mutasarrıflık gibi hizmetlerde bulundu. 

Sonra vezir rütbesiyle Belgrat muhafızı yapıldı. Orada vefat etti. 

*SIRRI PAŞA 

Halebî Osman Paşanın oğludur. Yemen Valiliğinde ve Anadolu Ordu’yu Hümayunda görevlendirilmişti. 

Şiire de merakı var imiş. 

*SERRA HANIM 

 Bu devrin şairlerinden yakın zamanda vefat eden Diyarbakırlı bir kadındır. 

*SEZAİ 

Gülşenî tarikatının büyük şeyhlerinden, Şeyh Hasan Efendidir. Mora’lı olduğu halde Edirne’de kemale 

ermiş ve La'li Efendiden el almıştır. Edirne’de metfundur. 

*SAADET GİRAY 

Kırım Hanlarından Minkeli Hanın oğludur. 930 tarihinde Kırım Hanlığı makamına geçmiştir. Hazreti 

Halit Eba Eyüp civarında metfundur. 

*SAADET GİRAY 

1102 tarihinde Hanlık makamına geçmiş olan Kırım Girayın oğludur. Rodos'ta vefat etmiştir. 
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1117 

*SAADET GİRAY 

1129 de hanlığa geçmiş olan zat olup Hacı Selim Girayın oğludur. 

Sayd ü şikara meraklı kerem ü seha ile maruf idi. 

*SAADETTİN EFENDİ 

Ulema ve muvarrihin-i meşhuradan Hoca Saadettin Efendi Yavuz Sultan Selim’in nedim-i hassı olan 
Hasan Can Efendinin necl-i necibi olup 943 tarihinde Derâliye'de doğmuş ve Ebussuud efendinin 
dersine devamla ahz-ı icazetten sonra dahil-i tarik olarak sırasıyla kat'-ı merâtib ile Murad-ı Salis 
merhuma hoca tayin buyrulmuş ve Mehmet Han-ı Salis dahi müşarünileyhi manzûr-ı nazar-ı iltifat 
eylemişti. 

Eğri sefer-i hümayununda bulunup esbabı galebe ve zaferi temin eyledikleri cihetle bir kat daha 
vuku've haysiyeti artmakla 1006 tarihinde makam-ı fetvayı dahi bil-ihraz cami-ur riyaseteyn unvanıyla 
mübeccel oldular. 

1008 senesi tecdid-i vudu’ esnasında fücceten irtihal-i dar-ı beka etmişlerdir. 

Tarih-i ayniyi Türkçeye tercüme etmiş ve iki büyük ciltten mürekkep olan Tâc’ut tevarihi yazmışlardır. 

*SAADETTİN EFENDİ 

Abdülmecit Hanın evahir-i saltanatlarında mesned-i meşihat-ı İslami’ye de bulunmuş olan Mehmet 
Saadettin Efendi Hoca Saadettin merhumun ahfadındandır. 1213 de der saadette tevellüt ve 
Anadolu’da oldukça mühim memuriyetlerde bulunduktan sonra 1275 de mesned-i meşihate nail 
oldu. 

---------------------------------------------- 

[1117] 

*SAADET GİRAY 

1129 de hanlığa geçmiş olan zattır. Hacı Selim Girayın oğludur. Avlanmaya meraklıydı, cömertliğiyle 

bilinirdi. 

*SAADETTİN EFENDİ 

Ulemadan ve meşhur tarihçilerden Hoca Saadettin Efendi; Yavuz Sultan Selim’in has nedimi olan 

Hasan Can Efendinin oğludur. 943 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ebussuud efendinin dersine 

devam etmiş, icazetini almış, devlet vazifesine girmiştir. Rütbeleri sırasıyla geçerek Üçüncü Murat 

merhuma hoca tayin edilmiş ve Üçüncü Mehmet Hanın da iltifatına mazhar olmuştu. Eğri seferine 

katılmasıyla ordunun zaferini ve galip gelmesini temin ettiği için bir kat daha vakar ve haysiyeti arttı. 

1006 tarihinde fetva makamını da elde ederek "cami-ur riyaseteyn: İki reisliği kendisinde toplayan" 

unvanıyla namı yücelmiş oldu. 1008 senesi abdest alırken fücceten sonsuzluk yurduna göçmüştür. 

"Tarih-i ayni" isimi eseri Türkçeye tercüme etmiş ve iki büyük ciltten mürekkep olan "Tâc’ut tevarih" 

isimli eseri yazmıştır.  

*SAADETTİN EFENDİ 

Abdülmecit Hanın saltanatının son döneminde şeyhülislamlık makamında bulunmuş olan Mehmet 

Saadettin Efendi; Hoca Saadettin merhumun torunlarındandır. 1213 de İstanbul'da doğmuş ve 

Anadolu’da oldukça mühim memuriyetlerde bulunduktan sonra 1275 de şeyhülislamlık makamına 

nail olmuştur. 
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1118 

Beş sene makam-ı fetevayı kemal-i temkin ve istikamet ile idare ettikten sonra 1283 de irtihal eyledi. 

*SADETTİN EFENDİ ZADE 

Hoca zade Mehmet Çelebi merhum Saadettin Efendinin mahdumu olup Mehmed-i Salis ve Ahmet 
Han-ı Evvel ahdi hümayunlarında iki defa şeyhülislâm olmuştur. 1024 de mat'ûnen irtihal eyledi. 

*SADETTİN EFENDİ ZADE 

Esat Efendi Hoca merhumun ikinci oğlu olup 1024 de biraderi yerine 1032 de iki defa’ makam-ı 
fetevayı ihraz eyledi. 

Sultan Osman merhum sahib-i tercümenin kerimeleri Akîle Hanımı dahil-i daire-i zevciyet etmekle 
şeref ve haysiyeti ezdiyat bulmuştur. 

*SADULLAH SADİ EFENDİ 

940-945 tarihinde Makam-ı Fetevada beş sene bulunmuş olan ulemadan meşhur bir zat idi. 

Tefsir-i Beyzaviye haşiyesi vardır. 

*SAİD BEY 

Hızır Ağa Zadedir. 

Sultan Mahmut Han-ı Sani devrinde Edirne’de yetişmiş muktedir bir şair olup divançesi vardır. 

*SAİD PAŞA 

Yirmi sekiz Çelebi namıyla maruf olan hacegandan Mehmet Efendi’nin oğlu olup pederiyle Paris’e 
gittiği cihetle orada görmüş olduğu terakkiyat-ı sanat ve irfanı avdetinde memleketimize dahi tatbik 
ile uğraşmış. Ezcümle  

--------------------------------------------------- 

[1118]  

Beş sene fetva makamını kusursuz bir temkin ve istikamet ile idare ettikten sonra 1283 de vefat 

etmiştir.  

*SADETTİN EFENDİ ZADE 

Hocazade Mehmet Çelebi; merhum Saadettin Efendinin oğludur. Üçüncü Mehmet ve Birinci Ahmet 

Han dönemlerinde iki defa şeyhülislâm olmuştur. 1024 de veba salgınında vefat etmiştir. 

*SADETTİN EFENDİ ZADE 

Esat Efendi Hoca merhumun ikinci oğludur. Birincisi 1024 de biraderi yerine ve ikincisi 1032 senesinde 

olmak üzere iki defa fetva makamını elde etmiştir. Sultan Osman merhumun onun kızı Akîle Hanımla 

evlenmesi ile şeref ve haysiyeti daha da artmıştır. 

*SAADULLAH SADİ EFENDİ 

940-945 tarihinde fetva makamında beş sene bulunmuş olan ulemadan meşhur bir zat idi. "Tefsir-i 

Beyzavi"ye haşiyesi vardır. 

*SAİD BEY 

Hızır Ağa Zadedir. Sultan İkinci Mahmut Han devrinde Edirne’de yetişmiş muktedir bir şairdir. 

Divançesi vardır. 

*SAİD PAŞA 

Yirmi sekiz Çelebi namıyla maruf olan hacegandan Mehmet Efendi’nin oğludur. Babasıyla Paris’e 

gittiğinden orada görmüş olduğu ileri sanat ve irfanı dönüşünde memleketimize de uygulamakla 

uğraşmıştı. Bunlardan biri de 
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1119 

Sanat-ı tıbaatın icadı ve ihtiraına ve hutût-ı Osmanî tatbiine hizmet eylemiştir. 1169 tarihinde 
Sadrazam nasb olunup beş buçuk ay sonra azil ile Maraş’ta vefat eylemiştir. 

*SAİD PAŞA 

Mısır Valisi Mehmet Ali’nin oğlu 1271 tarihinde Abbas Paşa’dan sonra Mısır’a Vali olmuş 80 de vefat 
etmiştir. 

*SAİD PAŞA 

Devr-i Mahmud Han-ı Sani de iki seneden ziyade Seraskerlik etmiş vüzeradandır. 

*SELİM HAN-I EVVEL 

Yavuz Sultan Selim merhum Devlet-i Âliye-i Osmaniye’nin dokuzuncu padişahı olup 874 tarihinde 
tevellüt ve 918 de taht-ı âli baht-ı saltanata cülus buyurmuş ve 926 da terk-i âlem-i fani olarak 8 sene 
9 ay saltanat sürmüştür. Bu müddet-i kalile zarfında akıllara hayret verecek mertebede tevsı-i’ 
memalik ile Asya cihetinde Şah-ı Safavi hükümetini ve Zülkadir’iye devletini ve Çerakise’yi ortadan 
kaldırıp Kürdistan ve Kafkasya akvamını dahi dahil-i daire-i itaat etmiş ve Hilafet-i Muazzama-i 
Osmaniye’yi döş-i istihkaklarına alıp Haremeyn-i Muhtaremeyn ahalisine iki yüz bin altın Sürre 
gönderip behresine Mısır emvalinden vazaif-i azime bağlamıştır. 

Müşarünileyh Cihan-giran dan olup İttihadı İslam gibi bir fikr-i aliye tabiiyet ederek Avrupa fütuhatını 
vakti ahıra talik etmiş ve ömrü vefa etse idi Asya’yı vustada cesim bir İslam devleti getireceği 
şüpheden varestedir.  

------------------------------------------ 

[1119]  

Yeni icat edilen matbaanın getirilmesi ve Osmanlı harflerine uygulanmasına dair yaptığı hizmettir. 

1169 tarihinde Sadrazam yapılmış, beş buçuk ay sonra azledilmiştir. Maraş’ta vefat etmiştir. 

*SAİD PAŞA 

Mısır Valisi Mehmet Ali’nin oğludur. 1271 tarihinde Abbas Paşa’dan sonra Mısır’a Vali olmuş 80 de 

vefat etmiştir. 

*SAİD PAŞA 

İkinci Mahmut Han devrinde iki seneden fazla Seraskerlik yapmıştır. Vezirlerdendir.  

*BİRİNCİ SELİM HAN  

Yavuz Sultan Selim merhum Devlet-i Âliye-i Osmaniye’nin dokuzuncu padişahıdır. 874 tarihinde 

doğmuş, 918 de tahta geçmiş, 926 da bu fani âlemi terk etmiş, 8 sene 9 ay saltanat sürmüştür. Bu az 

müddet zarfında akıllara hayret verecek mertebede mülkü genişletmiştir. Asya cihetinde Şah-ı Safavi 

hükümetini, Dullkadiriye devletini, Çerkezleri ortadan kaldırmış Kürdistan ve Kafkasya kavimlerini 

dahi itaat dairesinin içine almış, Hilafeti Osmanlının istihkakına alıp Haremeyn-i Muhteremeyn (İki 

haram belde, Mekke ve Medine) ahalisine iki yüz bin altın Sürre (hediye, armağan) gönderip her 

birine Mısır emvalinden büyük gelirler bağlamıştır. Yavuz Sultan Selim Han Cihangirlerdendir. İttihadı 

İslam gibi bir yüce fikre tabi olarak Avrupa fütuhatını sonraki zamana ertelemişti. Ömrü vefa etseydi 

Orta Asya’da büyük bir İslam devleti kuracağı şüphesizdi. 

 

 



 
243 

 

 



 
244 

 

 

1120 

*SELİM-İ SANİ 

Ânifül'-tercüme Yavuz merhumun torunu ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğludur. On birinci şehriyar-ı 
celil'ül-Âsar olup 930da tevellüt 973 de Cülus 982 de irtihal etmişlerdi. 

Zamanları bir sükûnet-i daimede ve binaenaleyh satvet-i mevrûseleri sayesinde parlak surette 
geçmiştir ve Kıbrıs Ceziresi alınmıştır.     

*SELİM-İ SALİS 

Yirmi sekizinci Padişah-ı Osmanî olup veladeti 1175 cülusu 1203 irtihali 1223 senesidir. 

Pederleri Sultan Mustafa-yı Salis Hazretlerinin türbesinde medfundur, şiir ve musikiye meraklı olup 
İlhami tahallüs ederlerdi. 

Terakkiyat-ı zamaneye bihakkın vakıf olduklarından berri bahri askerin tensiki mektepler küşadı 
sefayin-i harbiye inşası gibi esas-ı terakkiye hizmet ve mübaşeret buyurmuşlardır. 

*SÜLEYMAN HAN KANUNİ 

Devlet-i Aliye-i Osmaniye’nin onuncu padişahı ve Yavuz Sultan Selimin yegane mahdumu olup 900 
senesi tevellüd ve 926 senesi cülus ve 974 de irtihal ederek kırk sekiz sene kadar makam-ı 
hükümranide bulunmuştur. 

Kırk sekiz sene devam etmiş olan eyyam-ı hilafetleri Macaristan seferleri ve İran muharebatı, Akdeniz 
kavgaları Barbarosların, Sokulluların mesai-i hamiyet-mendâneleri semeresiyle bahtiyarane ve 
galibane güzerân etmekle Sultan Süleyman-ı Kanuni Hazretleri pek parlak surette saltanat 
sürmüşlerdir.  

------------------------------------ 

[1120] 

*İKİNCİ SELİM 

Yavuz Sultan Selim merhumun torunu ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğludur. On birinci padişahtır. 

930 da doğmuş 973 de tahta geçmiş 982 de irtihal etmiştir. Onun saltanat dönemi genel olarak 

sükûnet içinde geçmiştir. Binaenaleyh miras aldığı satvet onun sayesinde parlak surette devam 

etmiştir. Döneminde Kıbrıs adası alınmıştır.     

*ÜÇÜNCÜ SELİM 

Osmanlının Yirmi sekizinci padişahıdır. Doğumu 1175 tahta geçişi 1203 ölümü 1223 senesidir. Babası 

Sultan Üçüncü Mustafa Hazretlerinin türbesinde metfundur. Şiir ve musikiye meraklıydı. "İlhami" 

mahlası ile şiirler yazdı. Zamanın terakkilerine bihakkın vakıftı. Kara ve deniz askerinin yeniden 

düzenlenmesi, mektepler açılması, savaş gemilerinin inşası gibi ilerlemeyi sağlayacak hizmetler 

yapmış, yeniliklere öncülük etmiştir.  

*KANUNİ SÜLEYMAN HAN  

Devlet-i Aliye-i Osmaniye’nin onuncu padişahı ve Yavuz Sultan Selimin yegâne oğludur. 900 senesinde 

doğmuş, 926 senesinde tahta oturmuş, 974 senesinde vefat etmiştir. Kırk sekiz sene kadar 

hükümranlık makamında kalmıştır. Kırk sekiz sene devam etmiş olan halifelik günlerinde, Macaristan 

seferleri, İran savaşları, , Akdeniz kavgaları Barbarosların, Sokulluların hamiyetli mesailerinin 

semeresiyle bahtiyar, galibiyetlerle dopdolu geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri pek parlak 

surette saltanat sürmüştü. 
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1121 

*SÜLEYMAN-I SANİ 

Sultan İbrahim’in ikinci oğlu ve Selatin-i Osmaniye’nin yirmincisidir. Veladeti 1052 cülüsü 1099 irtihali 
1103 tarihindedir. Ulum ve fünuna meraklı mütalaa-i kitabı her şeye tercih buyururlar idi. 

*SÜLEYMAN BEY 

Yıldırım Beyazıt Hanın en büyük oğlu olup sekiz sene kadar hükümet etmiş ise de selatinden ma’dud 
değildir. 

*SÜLEYMAN PAŞA 

Sultan Orhan’ın oğlu ve devletin ikinci Sadrazamıdır. Rumeli'ye ibtida geçip fütuhata muvaffak olarak 
Gelibolu’da vefat eyledi. Süleyman Paşa namında gelen meşahir-i vüzera şunlardır: 

Hadim Süleyman Paşa Kanuni devrinde yetişmiş 947de sadarete geçmiştir. 

Malatyalı Süleyman Paşa 1065 de Sadrazam olmuştur. 

Bosnalı Süleyman Paşa 1097 de Sadarete geçti. 

Abaza Süleyman Paşa 1123 de Sadrazam ve Kaptan olmuştur. 

*SÜLEYMAN ÇELEBİ 

 Mevlidi Şerif sahibi meşhur Süleyman Efendidir. Emir Süleyman zamanında mazhar-ı iltifat olmuş ve 
nazm ettiği kıssa-i mevlidi şerif elyevm beynel-İslam mütedavil ve mütedair olması hulus-u kalbine dâl 
bulunmuştur. 

*SÜLEYMAN ŞAH 

Süleyman bin Kaya Alp Osmanlı Padişahlarının ceddi alası olan Gazi Ertuğrul’un pederleridir.  

------------------------------------------------ 

[1121] 

*İKİNCİ SÜLEYMAN 

Sultan İbrahim’in ikinci oğlu ve Osmanlı sultanlarının yirmincisidir. Doğumu 1052, tahta geçişi 1099, 

ölümü 1103 tarihindedir. İlme ve fenne meraklı, kitap okumaya her şeye tercih eden birisiydi.  

*SÜLEYMAN BEY 

Yıldırım Beyazıt Hanın en büyük oğludur. Sekiz sene kadar hükümet etmiştir. Fakat sultanlardan 

sayılmaz.  

*SÜLEYMAN PAŞA 

Sultan Orhan’ın oğlu ve devletin ikinci sadrazamıdır. İlk defa Rumeli'ye geçen odur. Rumeli fütuhatı o 

geçişle başlamıştır. Gelibolu’da vefat etmiştir. Süleyman Paşa adında gelen meşhur vezirler şunlardır: 

Hadim Süleyman Paşa Kanuni devrinde yetişmiş 947de sadarete geçmiştir. Malatyalı Süleyman Paşa 

1065 de Sadrazam olmuştur. Bosnalı Süleyman Paşa 1097 de Sadarete geçti. Abaza Süleyman Paşa 

1123 de Sadrazam ve Kaptan oldu. 

*SÜLEYMAN ÇELEBİ 

 Büyük eser Mevlidin şairi meşhur Süleyman Efendidir. Emir Süleyman'ın iltifatına mazhar olmuştur.  

Kaleme aldığı mevlidi şerif bugün dahi Müslümanlar arasında elden ele dilden dile dolaşmakta 

okunmaktadır. Bu eserin dünyada çok az esere nasip olan gördüğü ilgi ve alaka şairin kalbinin 

samimiyetine delil kabul edilmiştir.  

*SÜLEYMAN ŞAH 

Kaya Alp'in oğlu Süleyman şah, Osmanlı Padişahlarının büyük ceddi olan Gazi Ertuğrul’un babasıdır. 
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1122 

Kale-i Caber önünde Nehri Fırat'ta vefat etmekle merkadı elan Mezar-ı Türk diye ziyaretgâhtır. 

*SÜLEYMAN GİRAY 

Kırım Hanlarından üç kişinin ismidir. 

Birincisi 1081-1088 ikincisi 1156 da üçüncüsü 1178 ve 1184 ve 1191 de üç defa’ Han nasb 
olunmuştur. 

*SÜLEYMAN MEHMET PAŞA 

Benderli ceri ve cesur tehdidini ikâ’a kadir bir zat olup Yeniçerilerin ilgası esnasında Sadarete 
getirilmiş ve hüsnü hizmeti dahi görülmüştü. 

*SİNAN AĞA 

Meşhur Mimar Sinan'dır. 

Alemleri hayran eden Süleymaniye Camiiyle dört yüz kadar büyük küçük cami’ mescit köprü vesaire 
vücuda getirmiş bir Osmanlı mimarı olup 996 tarihinde irtihal eylemiştir. 

*SİNAN PAŞA 

Sultan Mehmed-i Salis ve Murad-ı Salis zamanlarında beş defa sadarette bulunmuş ve Diyar-ı 
Yemen’in fütuhatında azim hizmeti sebkat etmiş olan Fatih-i Yemen Sinan Paşa’dır. 

Arnavut cinsine mensup idi. 

*SİNAN PAŞA 

Yavuz Sultan Selimin manzuru olmuş olan şüceân-ı asırdan 

-------------------------------------------------- 

[1122]   

Caber Kalesi önünde Fırat Nehrine düşerek vefat etmiştir. Mezarının bulunduğu alana, Mezar-ı Türk 

denir, o alan Türk toprağıdır, ziyaretgâhtır. 

*SÜLEYMAN GİRAY 

Kırım Hanlarından üç kişinin ismidir. Birincisi 1081-1088, ikincisi 1156 da üçüncüsü 1178 ve 1184 ve 

1191 de üç defa’ Han olmuştur. 

*SÜLEYMAN MEHMET PAŞA 

Benderli, gözü pek, cesur, tehdidini yapmaya kadir bir zattı.  Yeniçerilerin kaldırılması esnasında 

sadrazam yapılmış ve güzel hizmetleri görülmüştü. 

*SİNAN AĞA 

Meşhur Mimar Sinan'dır. Âlemleri hayran eden Süleymaniye Camiiyle dört yüz kadar büyük küçük 

cami’ mescit köprü vesaire vücuda getirmiş bir Osmanlı mimarıdır. 996 tarihinde vefat etmiştir.  

*SİNAN PAŞA 

Sultan Üçüncü Mehmet ve Üçüncü Murat zamanlarında beş defa sadrazamlık yapmış ve Yemen’in 

fütuhatında büyük hizmeti geçmiş olan Yemen Fatihi Sinan Paşa’dır. Arnavut idi. 

*SİNAN PAŞA 

Yavuz Sultan Selimin gözüne girmiş olan zamanın yiğit ve cesurlarından 
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1123 

Sadrazam Sinan Paşa İran ve Arabistan seferlerinde hüsnü hizmeti ibraz etmiş ve Mısır’da şehiden 
irtihal eylemiştir. 

*SİNAN PAŞA 

Eazım-ı Üdeba-yı Osmaniye’den olup tarz-ı cedit üzere yazdığı asar-ı edebiyesi hayret-bahş-ı erbab-ı 
irfandır. 

Ebul-feth asrında rütbe-i vezareti ihraz etmiş ve padişahın hıfz-ı kütübüne memur olmuş idi. 

*SÜNBÜL SİNAN EFENDİ 

Kibar-ı Meşayih’den ve vâz’ı tarikten Sünbülî Tarikinin müessesi olup Efdalzade'den ahz-ı ulum-ı 
zahiriye ettikten sonra Tarik-ı tasavvufa duhul ve çelebi halifeye intisab eyledi. 

Şeyhinin irtihalinde vasiyeti mucibince Mısır’dan gelip kerimesi Safiye Hatunu tezevvüc ile Mustafa 
Paşa dergahında ferş-i seccade-i irşad ederek 936 da vefat eylemiştir. 

*SİYAVUŞ PAŞA 

Devr-i Murat Han-ı Salis de üç defada altı sene iki ay Sadarette bulunmuş olan eazım-ı vüzeradan olup 
ilk sadareti 1090 ikincisi 1094 üçüncüsü 1097 senelerindedir. 

Müşarünileyh şeref-i sıhrete dahi nail olmuş idi. 

*SİYAVUŞ PAŞA 

Celali Abaza paşa-yı meşhurun kölesi olup sevk-i kaderle silahtar-ı şehriyari ve kaptan-ı derya 
olduktan sonra evvela 1061 saniyen 1066 da iki kere sadarete geçmiştir.  

------------------------------------------ 

[1123]  

Sadrazam Sinan Paşadır. İran ve Arabistan seferlerinde güzel hizmetler göstermişti. Mısır’da şehit 

düşmüştür. 

*SİNAN PAŞA 

Osmanlının büyük ediplerindedir. Yeni bir tarz üzere yazdığı edebi eserleri hayret verecek derecede 

güzeldir. İrfan erbabıydı. Fatih asrında vezirlik rütbesi elde etmişti. Padişahın kitaplarını korumayla 

görevliydi.  

*SÜNBÜL SİNAN EFENDİ 

Büyük şeyhlerden olup, Sünbülî Tarikatının kurucusuydu. Efdalzade'den zahiri ilimleri aldıktan sonra 

tasavvuf yoluna girmiş ve Çelebi halifeye intisap etmişti. Şeyhinin ölümünde vasiyeti gereğince 

Mısır’dan gelip kızı Safiye Hatunla evlenmiş, Mustafa Paşa dergâhında seccadesini sermiş, irşat 

faaliyetinde bulunmuş, 936 da vefat etmiştir. 

*SİYAVUŞ PAŞA 

Üçüncü Murat Han devrinde üç defada altı sene iki ay Sadarette bulunmuş olan büyük vezirlerdendir. 

İlk sadrazamlığı 1090 ikincisi 1094 üçüncüsü 1097 senelerindedir. Padişah ile hısım olma şerefine de 

nail olmuştu. 

*SİYAVUŞ PAŞA 

Meşhur Celali Abaza paşanın kölesiydi. Kaderin sevki ile Padişahın silahtarı ve kaptanıderya olmuş, 

sonra evvela 1061 saniyen 1066 da iki kere sadarete geçmiştir. 
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1124 

Akıl ve dirayeti var ise de mesavi-i ahlak ile iştihar etmiştir.  Defterdar Zade Mehmet Paşa gibi bir 
misal-i ilim ve irfan olan zatı katl ettiği gün kendisi dahi vefat ederek iki cenazenin bir musalla taşında 
birleşmesi garaib-i tesadüfattandır.  

*SİYAVUŞ PAŞA 

Sultan Mehmet-i Rabi’ devrinin evahirinde ordudan Süleyman Paşanın firarı üzerine Niş’de sadarete 
geçmiştir. Anasıl köprülülerin kölesi iken muahharen onlara damat olmuş ve yeniçerilerin tuğyanı 
günü yüz gün sadaretten sonra telef olup gitmiştir. 

*SEYDİ REİS 

Osmanlı Bahriyyunundan ve meşahir-i riyaziyyundan bir zat olup dirayet-simat olup Galatalı Seydi Ali 
Reis denmekle meşhurdur. 

Piri Reis’in katli üzerine Seydi Reis Süveyş Donanmasına kumandan tayin olunarak Umman Savahiline 
musallat olan Portekiz donanmasını tenkil için 961 tarihinde bahr-i muhite çıkmış ve Hürmüz Boğazı 
açıklarında düşmanın kuvvetli bir donanmasıyla çarpışarak gerek muharebattan ve gerek fırtınalardan 
gemilerin kısm-ı azimi mahv olup birkaç parça sefine ile Gücerat sahiline yanaşmış idi. 

Bir müddet Gücerat Şahı Sultan Ahmed’in yanında bulunduktan ve Sefain-i bakiyesini müşarünileyhe 
emanet bıraktıktan sonra Hindistan, Afganistan, Maveraünnehireyn Horasan Azarbaycan'dan dolaşıp 
Dersaadet'e avdet ve cürmü afv ile tekaüdü icra olundu. 960 da Dersaadette irtihal eyledi. 

Gayet zengi(n)r ve kerem ve sehavetle meşhur olup ve mirat-ı kâinat 

------------------------------------------- 

*1124+  Akıl ve dirayeti olmakla beraber ahlakının kötülüğü ile tanınır. Defterdar Zade Mehmet Paşa 

gibi bir ilim ve irfan misali olan zatı katlettiği gün kendisi de ölmüştü. İki cenazenin bir musalla taşında 

birleşmesi hayatın garip tesadüflerindendir.  

*SİYAVUŞ PAŞA 

Sultan Dördüncü Mehmet devrinin sonlarına doğru ordudan Süleyman Paşanın firarı üzerine Niş’de 

sadarete geçmiştir. Aslen köprülülerin kölesi iken sonradan onlara damat olmuş ve yeniçerilerin isyan 

gününde yüz gün süren sadrazamlıktan sonra telef olup gitmiştir. 

*SEYDİ REİS 

Osmanlı Bahriyesinin namlı komutanlarından, meşhur matematikçilerdendir. Dirayetli bir zattı. 

Galatalı Seydi Ali Reis denmekle tanınır. Piri Reis’in katli üzerine Seydi Reis Süveyş Donanmasına 

kumandan tayin edildi. Umman sahillerine musallat olan Portekiz donanmasını tepelemek için 961 

tarihinde okyanusa çıkmış ve Hürmüz Boğazı açıklarında düşmanın kuvvetli bir donanmasıyla 

çarpışmıştı. Gerek savaşın şiddetinden gerek fırtınalardan gemilerinin büyük kısmını kaybetti. Birkaç 

parça gemiyle Gücerat sahiline yanaşmıştı. Bir müddet Gücerat Şahı Sultan Ahmet’in yanında 

bulunduktan ve kalan gemilerini bu şaha emanet bıraktıktan sonra Hindistan, Afganistan, 

Maveraünnehir, Horasan, Azerbaycan'dan dolaşıp Dersaadet'e döndü. Başarısızlığı affedildi, emekliye 

sevk edildi. 960 da Dersaadet'te vefat etti. Gayet zengindi, cömertliğiyle meşhurdu. "Mirat-ı kâinat", 
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1125 

"Mirât-ül memalik" gibi ulu kitaplar yazmış ve bunları defaatle Avrupalılar bit-tercüme basmışlar idi. 

Şiiri dahi olup "Katibî" tahlis ederdi. 

----------********------------ 

HARF-İŞ ŞİN 

*ŞANİ 

Ebussuud merhumun tüllabından mazhar-ı cezbe-i rahman bir şair-i garabet-şanın ismidir. 

*ŞANİ 

Ashab-ı tımardan hezeliyata mail bir şair idi. 

*ŞANİZADE 

Sultan Mahmud-u Sani devrinde yetişmiş ulemadan Mehmet Ataullah efendidir. 

Bu zat ekser ulum ve fünun da bihassa ilm-i tıp ve heyet ve hendese de fevkalade mahir idi. 

Asım merhumdan sonra vakanüvis olarak iki ciltten ibaret olan tarihi pek mükemmel olarak yazmıştır.   

Gayet güzel yazılmış birde cesim-i teşrihi vardır. 

Tire’de vefat ederek orada defn olunmuştur. 

*ŞAH SULTAN 

Selatin iffet-karin-i Osmaniye’den Yavuz Sultan Selim’in kerimeleri olup Lütfi Paşanın haremi olduğu 
halde hüsn-ü imtizac edememekle beynlerinde müfarekat hâsıl olmuştu.  

--------------------------------------------------- 

[1125]  

"Mirât-ül memalik" gibi büyük ve önemli kitaplar yazmıştı. Bunları Avrupalılar tercüme ederek 

defalarca basmışlardır. Şiiri de vardır. Şiirlerinde "Katibî" mahlasını kullanırdı. 

Ş 

*ŞANİ 

Ebussuud merhumun talebelerindendir. İlahi cezbeye mazhar bir garip şairin ismidir. 

*ŞANİ 

Tımar askerlerinden, hezeliyat ve mizaha meyyal bir şairdi. 

*ŞANİZADE 

Sultan İkinci Mahmut devrinde yetişmiş ulemadan Mehmet Ataullah efendidir. Bu zat bir çok ilim ve 

fende bilhassa tıp, astronomi ve matematikte olağanüstüydü. Asım merhumdan sonra vakanüvis 

olarak iki ciltten ibaret olan tarihi pek mükemmel olarak yazmıştır. Gayet güzel yazılmış birde "Cesim-

i teşrih" adında cerrahlık üzerine bir eseri vardır. Tire’de vefat ederek orada toprağa verilmiştir. 

*ŞAH SULTAN 

Osmanlı sultanlarının iffetli kızlarından biridir. Yavuz Sultan Selim’in kızıdır. Lütfi Paşa ile evlenmiş 

fakat geçimsizlik sebebiyle ayrılmışlardı. 
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1126 

*ŞAHİ 

Üdeba ve Şuara-yı Osmaniye’den nişancı Reisül-küttab tevkii Mısır defterdarlıklarında bulunmuş olan 
Okçu Zadenin mahlasıdır. 

*ŞAHİN ALİ PAŞA 

1199 da sadarete geçip muahharen birçok valiliklerde ve İsmail seraskerliğinde bulunan zattır. 

Muahharen vezareti ref’ olunarak Gelibolu’da irtihal eyledi. 

*ŞAHİN GİRAY 

Kırım Hanlarının hatimesi olup Topal Ahmet Girayın oğlu idi. 

Bu zat hafif-meşrep (ve) ecdadının fikr-i hamiyet perverîyesinden mahrum olup harekat-ı tıflane ve 
hod-seranesi Kırım’ın Rusya’ya kaptırılmasına sebep olduysa da kendisi de  Rodos’da cezasını buldu. 

*ŞERİF EFENDİ 

Şeyhülislam Esadzadedir. 

1192 ve 1203 tarihlerinde iki defa makam-ı kaptaniyi ihraz etmiştir. İlim ve fazlı ve üç lisanda şiiri 
vardır. 

1204 tarihinde irtihal eyledi. 

*ŞEKERCİ ZADE 

Meşhur Hattatlarda olup Ahmed-i Salis devrinde Şeyh Hamdullah’ın Mushaf’ını istinsah etmek üzere 
Medine-i Münevvere ye gönderilmiş ve ber-mucip orada Kelam-ı Kadim ile bir de Delail yazıp 
getirmiştir. 

1166 da irtihal eyledi. 

-------------------------------------------------------- 

[1126] 

*ŞAHİ 

Osmanlının ediplerinden ve şairlerindendir. Nişancı, Reisülküttap, tevkii ve Mısır defterdarı gibi 

görevlerde bulunmuş olan Okçuzadenin mahlasıdır. 

*ŞAHİN ALİ PAŞA 

1199 da sadarete geçip sonra birçok valiliklerde ve İsmail seraskerliğinde bulunan zattır. Daha sonra 

vezirlik rütbesi kaldırıldı. Gelibolu’da vefat etmiştir. 

*ŞAHİN GİRAY 

Kırım Hanlarının sonuncusudur. Topal Ahmet Girayın oğluydu. Bu zat hafifmeşrep birisiydi ve 

ecdadının sahip olduğu hamiyetperverlik karakterinden mahrumdu.  Bencilce ve çocukça hareketleri 

Kırım’ın Rusya’ya kaptırılmasına sebep oldu. Rodos’da cezasını buldu. 

*ŞERİF EFENDİ 

Şeyhülislam Esadzadedir. 1192 ve 1203 tarihlerinde iki defa kaptanlık makamını elde etmiştir. İlim ve 

fazlı vardı. Üç lisanda şiir yazabilecek derecede şairdi. 1204 tarihinde irtihal eyledi. 

*ŞEKERCİZADE 

Meşhur Hattatlardan idi. Üçüncü Ahmet devrinde Şeyh Hamdullah’ın Mushaf’ını istinsah etmek üzere 

Medine-i Münevvere ye gönderilmişti. Orada Kuran-ı Kerimle beraber bir de "Delail" yazmıştır. 1166 

da vefat etmiştir.   



 
257 

 

 



 
258 

 

1127 

*ŞEMSİ PAŞA 

Devr-i Kanuni Vüzerasından ve Padişah müşarünileyhin manzur-ı iltifatı olan Vüzeradan olup Selim-i 
Sani ve Murad-ı Salis devr-i saltanatlarında fevkalade iktisab-ı nüfuz etmiş ve musahib-i haslık 
makamında bulunmuş idi. 

Min-zill Ahmetli neslinden olup Halit Bin Velide iddia-yı intisap edermiş, şu beyti bu iddisını 
müeyyeddir. 

Şemsi olsam nola cihanda ferid 
Ced-di pakimdir Halid İbn-i Velid  
 

Bu adam tarihte pek fena bir isim bırakmış ve Sokullu merhuma daima muteriz geçinir idi. 

Üsküdar’da ayazma nam mahalde lebi-deryadaki cami ve medrese kurbunda medfundur. 

*ŞİNASİ 

Asr-ı ahırda yetişmiş meşahir-i üdeba-yı Osmaniye’den olup Tophane semtinde doğmuş ve evail-i 
halde Tophane kalemine devam ettiği halde muahharen Avrupa’ya giderek fünun-u cedideyi ba’det-
tahsil Dersaadet'e gelmiş idi. 

Mumaileyh edebiyat-ı cedidenin mucidi olup kitabeti tarz-ı atikini usul-i cedideye tahvile sarf-ı gayret 
etmiştir. 

*ŞAHBAZ GİRAY 

Kırım hanlarından Aslan Girayın oğlu olup Kırımda serasker 

------------------------------------------------------ 

[1127] 

*ŞEMSİ PAŞA 

Kanuni devri vezirlerindendir. Bu Padişahın gözüne girmiş ve iltifatına mazhar olmuştu. İkinci Selim ve 

Üçüncü Murat saltanatları dönemlerinde fevkalade nüfuz kazanmıştı. Padişahın özel sohbetlerine 

katılacak derecede makamı yükselmişti. Menzil Ahmetli neslinden idi. Soyunun Halit Bin Velide 

bağlandığını iddia edermiş. Şu beyit bu iddiasını gösterir:  *Şemsi olsam nôla cihanda ferid / Ced-di 

pakimdir Halid İbn-i Velid] Bu adam tarihte pek fena bir isim bırakmıştır. Sokullu merhuma daima 

karşı çıkmıştı. Üsküdar’da ayazma denilen yerde lebi-deryadaki cami ve medrese yakınlarında 

gömülüdür.  

*ŞİNASİ 

Osmanlının son dönemlerinde yetişmiş meşhur ediplerindendir. Tophane semtinde doğmuştur.  

Başlangıçta Tophane kalemine devam etmiş sonra Avrupa’ya giderek bilimdeki yeni gelişmelerin 

tahsilini yaptıktan sonra memlekete dönmüştü. Edebiyat-ı cedidenin kurucusudur. Eski tarz 

edebiyatın yeni usule dönüştürmek için gayret göstermiştir. 

*ŞAHBAZ GİRAY 

Kırım hanlarından Aslan Girayın oğludur. Kırımda serasker 
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1128 

likte bulunduktan sonra dersaadette bir müddet ikamet etmiş ve 1201 de Kırım Hanı nasb ve tayin 
olunmuş idi. 

Hanlığı muharebe zamanına tesadüf ettiğinden serhadde hayli iş görmüş ve Yaş’ı dahi zabt etmiş ise 
de imdad alamadığından biz-zarure Bender’e çekildi. 

*ŞEYHİ 

Meşihat-ı İslamiye’ye vasıl olan eazım-ı ulemadan bir zat olup ismi Abdülkadir dir. Müeyyedzade ve 
Ebussuud Efendiye dahi karabeti vardır. 

Çivizadeden sonra Makam-ı Kaptaniye geçip iki sene sonra 997 de azl olunmuştur. 

*ŞÎRÎ 

Sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa’nın oğlu olup Yavuz Sultan Selim tarafından saraya alınarak 
Harem-i Hümayunda terbiye olunmuş ve badehu taşraya ihraç kılınarak bazı manasıbdan sonra 
mütekaiden Mısır’da irtihal eylemiştir.  

------------------------------- 

[1128]  

olduktan sonra Dersaadet'te bir müddet ikamet etmiş ve 1201 de Kırım Hanı tayin olunmuştu. Hanlığı 

savaş zamanına tesadüf ettiğinden sınır boyunda hayli iş görmüştü. Yaş’ı ele geçirmiş ise de yardım 

alamadığından zaruri olarak Bender’e çekilmişti. 

*ŞEYHİ 

Şeyhülislamlık makamına ulaşan ulemadan bir zattır. İsmi Abdülkadir'dir. Müeyyedzade ve Ebussuud 

Efendiye akrabalığı vardır. Çivizadeden sonra Kaptanlık makamına geçmiş iki sene sonra 997 de 

azledilmiştir.  

*ŞÎRÎ 

Sadrazam Hersekzade Ahmet Paşa’nın oğludur. Yavuz Sultan Selim tarafından saraya alınarak Harem-i 

Hümayunda terbiye olunmuştu. Sonra saray dışına çıkarıldı. Bazı makamlara geçti. Emekliye ayrılıp 

Mısır’da vefat etmiştir. 
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1129 

HARF-ÜS SAD 

*SÂBRİ 

Halep’de yetişmiş kanâat-kâr-âne şuaradan bir zat olup takyecilikle geçinir idi. 

*SAHİB EFENDİ 

Sultan Mahmud-u Evvel devrinin muktedir Şeyhülislamlarından olup Pirizade namıyla müteariftir. 

Dergah-ı Âlî Yeniçerilerinden Pîrî Ağanın oğlu olup 1158 de makam-ı fetevayı ihraz etmiş ve bir sene 
on bir ay beş gün makam-ı meşihatta bulunmuştur. 

İbni Haldun Mukaddimesini, sahib-i tercüme, tercüme etmiş idi. Bazı âsârı dahi vardır. 

*SARI ABDULLAH EFENDİ 

Kayserili Halil Paşa biraderinin damadı olan Seyit Mehmet Efendinin oğlu olup Halil Paşa dairesinde 
perveriş-yâb olmuş ve müşarünileyhin şark serdarlığında tezkerecilik ve reisülküttaplık ve muahharen 
rikab-ı hümayun reisliği gibi menasib-i divaniye de bulunduktan ve Bağdat seferine dahi gittikten 
sonra terk-i meşâgil ve tövbe ile züht ve takva ve ihtiyar-ı köşe-i inzivaya ragıb ve salik olmuştur. 
Mesnevi’yi şerifi şerh etmekle şârih-i mesnevi namıyla mütearef olup "cevhere" "semerat-ül-fuad", 
"Nasihatül-mülük" "Dürre" unvanlı âsâr-ı arifanesi vardır. 

---------------------------------------------- 

[1129] 

S 
*SÂBRİ 

Halep’te yetişmiş kanaat içinde yaşayan şairlerden bir zattır. Takkecilik ile geçinirdi. 

*SAHİB EFENDİ 

Sultan Birinci Mahmut devrinin muktedir şeyhülislamlarındandır.  Pirizade namıyla bilinir. Dergah 

Yeniçerilerinden Pîrî Ağanın oğlu dur. 1158 de fetva makamını elde etmiş ve bir sene on bir ay beş 

gün bu makamda bulunmuştur. İbni Haldun'un "Mukaddime" isimli eserini tercüme etmişti. Başka 

eserleri de vardır. 

*SARI ABDULLAH EFENDİ 

Kayserili Halil Paşa'nın biraderinin damadı olan Seyit Mehmet Efendinin oğludur. Halil Paşa dairesinde 

yetişmiş ve onun şark serdarlığı görevindeyken tezkerecilik, reisülküttaplık, rikabı hümayun reisliği 

gibi divana ait makamlarda bulunmuştur. Bağdat seferine gittikten sonra bütün meşgalelerini terk 

etmiş, ömrünü tövbe, züht, takva ile inzivaya çekilerek geçirmiştir. Mesnevi-i şerifi şerh ettiğinden 

şârih-i mesnevi namıyla bilinir. "cevhere" "Semerat-ül-fuad", "Nasihatül-mülük" "Dürre" unvanlı 

arifane eserleri vardır. 
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1130 

*SAFİ 

Fatih merhum dairesinde perverişyâb olarak Beyazıt asrında Rutbe-i Vüzerat’ı ihraz eden Cezeri Kasım 
Paşanın mahlasıdır. Müşarünileyh Selanik’te mütekaiden irtihal eylemiştir. Tabiatı şi’riyesi vardır. Şu 
beyti cümle-i eşârındandır. 

Hatt-ı dilber gibi âhar çün gelirmiş yazılan 
Sâfiyâ âyine-i dilde gubar olmak neden 
 

*SAFİ-İ ÜSKÜDARİ 

Asrımızın muktedir şairlerinden Üsküdarlı Safî Bey 1278 tarihinde Kürdistan Defterdar-ı Emin Nüzhet 
Efendi merhumun sulbünden dünyaya gelmiş ve tahsil-i ibtidaiyesini mekatib-i mevcuda da ikmal 
ettikten sonra itmam-ı malumat için Fudala-yı Asırdan Ulum-u Arabiye ve Edebiye-yi öğrenmiştir. Bir 
aralık memuriyet ile Trablusgarp’a giderek dört sene ol beldede bulunmuş ancak hastalığı sebebiyle 
bil-istifa Dersaadet'e gelerek münzeviyane bir ömür sürmeye başlamıştır. Şiirdeki kadar kanaat 
mesleğinde dahi bir metanet-i harikuladeye malik olduğundan laübaliyane bir hayatı her şeye tercih 
eder. 

"Cidal-i Sa'dî Ba Müddeî" namıyla Gülistan-ı Sa'di'de ki bir hikaye-i hikmet-âmizi gayet selis bir surette 
silk-i nazma çekmiş ve Hazreti Faruk’un İslamiyet kıssasını dahi rengin bir tarzda nazm eylemiştir.    

Lisanı Farisi’ye merakı olduğundan Farisiye dair birkaç parça âsârı dahi vardır. 

Âtideki beyitleri cümle-i âsar-ı şiiriyesindendir:  

----------------------------------------------------------- 

[1130] 

*SAFİ 

Fatih merhumun dairesinde yetişmiş, Beyazıt asrında vezirlik rütbesini elde etmiş olan Cezeri Kasım 

Paşanın mahlasıdır. Emekliye ayrılarak Selanik’te vefat etmiştir. Şiirleri vardır. Şu beyit şiirlerindendir.  

 

Hatt-ı dilber gibi âhar çün gelirmiş yazılan 

Sâfiyâ âyine-i dilde gubar olmak neden 

 

*SAFİ-İ ÜSKÜDARİ 

Bu asrın muktedir şairlerindendir. Üsküdarlı Safî Bey 1278 tarihinde Kürdistan Defterdarı Emin Nüzhet 

Efendi merhumun oğlu olarak dünyaya gelmiştir.  İlk tahsilini mevcut mekteplerde tamamlamış, ilmini 

tamamlamak üzere asrın fazıllarından ve âlimlerinden ders almıştır. Arapça ilimler ve edebiyat 

öğrenmiştir. Memuriyet ile Trablusgarp’a giderek dört sene o beldede bulunmuş ancak hastalığı 

sebebiyle istifa ederek Dersaadet'e gelmiş ve münzevi bir ömür sürmeye başlamıştır. Şiirdeki kadar 

kanaat mesleğinde de bir harikulade metanete maliktir. Hayatı hafife almayı her şeye tercih eder. 

Sadi'nin Gülistan'ında ki "Cidal-i Sa'dî Ba Müddeî" adında hikmetler dolu bir hikâyeyi gayet selis bir 

surette nazmen tercüme etmiştir. Hazreti Faruk’un İslamiyet kıssasını dahi rengin bir tarzda şiir diliyle 

yazmıştır. Farsça Lisanına merakı olduğundan o dile dair birkaç parça eserleri de vardır. Gelecek 

beyitler şiirlerindendir:   
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1131 
Karşımızdan yine seyr ile o afet geçiyor 
Refte refte sanırım ahd-i Melahat geçiyor 
 
Meyl-i reftarını görmek ne büyük fırsattır 
Ey gönül gafleti terk eyle ki fırsat geçiyor 
 
---------------- 
 
İntizar-ı zaman gül çekerim 
Gül zamanında cam-ı mül çekerim 
 
Çekmesem gül zamanı cam-ı mülü 
Yar ü ağyara karşı zül çekerim 
 
Bende bilmem gönül kimi çekiyor 
Kime bilmem ki ben gönül çekerim 
 
---------------------- 
 
Can verdiğim îfay-ı ahved etmek içindir 
Mahvolduğum ispat-ı vücud etmek içindir 
 
Gözler ruh-u canana nigah etmeye memur 
Serler kadem-i yara sücud etmek içindir 
 
--------------- 
 
Kâbe’ye Hitap 
 
Esselam ey beyt-i mamur-ı zemin 
Ettehiyyat ey metaf-ı mü’minin 
 
Sensin ey beyt-i hüda-yı la-mekan 
Dairen madar ber dar elaman 
 
Bin sanem talik olunsa bamına 
Kabe'sin  put-hane denmez namına 
 
Putperestan eylesin varsın sücud 
Müminin esnamına vermez vücud 
 
---------------------------------------------- 
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1132 

Eyle ibraz-ı metanet ey bina 
Müşrikinden perde-pûş ol daima 

Bir gün ey beyt-i haram nik-nam 
Onlara Allah seni eyler haram 

Müminine bir penah eyler seni 
Muhterem bir kıble-gâh eyler seni 

 

(İslam-ı Ömer) nam eserinden: 

Çünkü nası peygamber-i medeni 
Başladı dine davete aleni 
Müslüman oldular birer ikişer 
Mekke sakinleri otuz bu kadar 
Pertev aldıkça böyle din-i mübin 
Hiddet eylerdi cümle düşman-ı din 

ilh. 

ve yine mezkur eserden 

Kâbe’den nida 

Ya Resulullah senin vahdet-seray-ı hasınım 
Yadigâr-ı cedd-i alişanın İbrahim'den 
Ya Resulullah beni dest-i kerem-peyvestine 
Kimsenin yok hakkı i'raz etmeğe teslimden 

SALİH EFENDİ 

Sultan Mustafa Han-ı Salis devrinde makam-ı meşihata geçen ulemadan olup Şeyhülislam Yenişehirli 
Abdullah Efendiye damat olmuştu 

----------------------------------------- 

[1132] 

 

*SALİH EFENDİ 

Sultan Üçüncü Mustafa Han devrinde şeyhülislamlık makamına geçen ulemadandır. Şeyhülislam Yenişehirli 
Abdullah Efendiye damat olmuştu. 
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1133 

1171 de makam-ı fetevaya geçip bir buçuk sene sonra ba’del azl 1175 de irtihal-i dar-ı beka eyledi. 

*SALİH PAŞA 

Mahmud-u Sani devrinin Sadrazamlarından İzmirli bir zat olup Benderli Ali Paşa’ya kaimmakam ve 
müşarünileyhin azlinde halefi olmuş idi. 

*SALİH REİS 

Ümera’yı Bahriye-i Osmaniye’den gemicilikte fevkalade mahir bir zat olup Barbaros’un şakirdânından idi.  
Kanuni devrinde pek büyük yararlığı görülmüştür. 

*SALİH ZADE 

Bu unvan ile Devlet-i Âliye’de iki Şeyhülislam  gelmiştir: Birincisi 1189 da makam-ı fetevaya geçip on yedi 
mah umur-u meşihatı idare etmiş olan Emin Efendi. İkincisi Sultan Mustafa Han-ı Rabi' ile Mahmud-u Sani 
devirlerinde iki defa Şeyhülislam olan Ahmet Esat efendidir. 

*SANİİ 

Atâ Zade denmekle meşhur bir şair olup tıbba ve kimyaya dahi merakı var idi. 

*SAİB 

Şuaradan Mehmet Saib Efendi on ikinci asır evailinde yetişmiş ve bazı mekatibde muallimlik ettikten sonra 
kesret-i işrete inhimak sebebi mahv-ı hayat olmuş idi. 

*SUPHİ 

Şuara ve müverrihin-i Osmaniye’den olup Mahmud-u evvel asrında vakanüvislik etmiş ve menâsıb-ı 
divaniyenin bir haylisini ihraz eylemiştir.  

----------------------------------------------------- 

[1123]   

1171 de fetva makamına geçip bir buçuk sene sonra azledildi. 1175 de sonsuzluk yurduna göçtü. 

*SALİH PAŞA  

İkinci Mahmut devrinin Sadrazamlarından İzmirli bir zattır. Benderli Ali Paşa’ya kaim-makam olmuş ve 

o azledilince yerine geçmişti. 

*SALİH REİS 

Osmanlı Bahriyesinin komutanlarındandır. Gemicilikte fevkalade mahir bir zattır. Barbaros’un 

talebelerdendi. Kanuni devrinde pek büyük yararlığı görülmüştü. 

*SALİHZADE 

Bu unvan ile Devlet-i Aliye’de iki Şeyhülislam gelmiştir: Birincisi 1189 da fetva makamına geçip on 

yedi ay şeyhülislamlık işlerini idare etmiş olan Emin Efendidir. İkincisi Sultan Dördüncü Mustafa Han 

ile İkinci Mahmut devirlerinde iki defa Şeyhülislam olan Ahmet Esat efendidir. 

*SANİÎ 

Atâzade denmekle meşhur bir şairdir. Tıbba ve kimyaya da merakı vardı. 

*SAİB 

Hicri on ikinci asrın başlarında yetişmiş şairlerden Mehmet Saib Efendidir.  Bazı mekteplerde 

muallimlik etmiş, aşırı içki düşkünlüğü hayatını mahvetmesinin sebebi olmuştu.  

*SUPHİ 

Osmanlı tarihçilerinden ve şairlerinden biridir. Birinci Mahmut asrında vakanüvislik yapmış ve devlet 

makamlarının birçoğunu elde etmiş bir zattı. 
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1134 

Sami ve Şakir’in müşterek yazdıkları tarihi cem ve ikmal eylemiştir. 

*SUPHİ PAŞA 

Vüzera-yı Saltanat-ı Seniye’den Abdurrahman Sami Paşazade olup gençliğinde pederiyle Mısır’da 
bulunmuş ve Dersaadet'e geldiğinde Meclis-i Maarif ve Meclisi Vâlâ azalığında ve bazı vilayat 
Valiliklerinde bulunduktan sonra Evkâf Nazırı iken irtihal eylemiştir. 

*SABRİ-İ ŞAKİR 

Nefî ile muasır pek muktedir bir şair olup zamanına göre Kasaidi emsalsiz ad edilir. 

*SIDKI 

Osmanlı şairelerinden Emetullah hanımdır. 

*SIDKIZADE AHMET EFENDİ 

1238 tarihinde Şeyhülislam olup on bir ay bu makamda bulunduktan sonra 1250 de vefat etmiştir. 

*SEFA GİRAY HAN 

Kırım Hanlarından Nurettin Sefa Giray’ın oğlu olup 1103 tarihinde taraf-ı devletten Kırım’a nasb 
olunmuş ve on ay memuriyetten sonra infisâl ederek karin-i abad kasabasında irtihal eylemiştir. 

*SAFAİ 

Şuara-yı Osmaniye’den Mustafa Safai Efendidir. Babıâli’den neşet ederek defter-i emanete ve 
sırasıyla meratib-i divaniyeyi katı’ ile şehr-i sani defterdarı olmuş ve 1196 da vefat etmiştir. Tezkire-i 
şuarası vardır. 

--------------------------------------------------- 

[1134]  

Sami ve Şakir’in müşterek yazdıkları tarihi bir araya getirmiş ve tamamlamıştır. 

*SUPHİ PAŞA 

Saltanatın vezirlerinden, Abdurrahman Sami Paşazadedir. Gençliğinde babasıyla Mısır’da bulunmuş 

ve Dersaadet'e geldiğinde Meclis-i Maarif ve Meclisi Vâlâ azalıkları, bazı vilayetlerin Valiliklerinde 

bulunmuş, Evkâf Nazırı iken vefat etmiştir. 

*SABRİ-İ ŞAKİR 

Şair Nefî ile muasır pek muktedir bir şairdir. Zamanına göre Kasideleri emsalsiz ad edilir. 

*SIDKI 

Osmanlı kadın şairlerden Emetullah hanımdır. 

*SIDKIZADE AHMET EFENDİ 

1238 tarihinde Şeyhülislam olup on bir ay bu makamda bulunduktan sonra 1250 de vefat etmiştir. 

*SEFA GİRAY HAN 

Kırım Hanlarından Nurettin Sefa Giray’ın oğludur. 1103 tarihinde Devlet tarafından Kırım’a Han tayin 

edilmişti. On ay memuriyetten sonra ayrılarak karin-abad kasabasında vefat etmiştir. 

*SAFAİ 

Osmanlı şairlerinden Mustafa Safai Efendidir. Babıâli’den neşet ederek defter-i emanete geçmişti. 

Divandaki mertebeleri geçerek şehr-i sani defterdarı olmuş ve 1196 da vefat etmişti. "Tezkire-i şuara" 

adında bir eseri vardır. 
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1135 

*SAFVET PAŞA 

Müteahhirin-i vüzera-yı devletten olup defaât ile hariciye nezareti sadaret müsteşarlığı maarif 
nezareti, düvel-i ecnebiye ile vukua gelen mecalis ve komisyonlarda ve sefaretlerde bulunduktan 
sonra 1295 tarihinde hariciye nezareti kemâkân uhdesinde kalmak üzere mesned-i sadarete irtika 
eyledi. 

1301 tarihinde irtihal eylemiştir. 

*SAMANİ ZADE 

Üç defa mesned-i fetevayı ihraz etmiş olan müteverriin-i ulema-yı kiramdan bir zat olup İstanbul 
payelilerinden Hüseyin Efendizadedir.  

İlk meşihati 1215 ikincisi 1222 üçüncüsü 1225 tarihlerindedir. 

İkinci defasında yalnız bir gün kalmış idi. 

*SUNULLAH EFENDİ 

Sultan Mahmud-u Salis ve Ahmed-i Evvel devirlerinde dört defa makam-ı muallâ-yı meşihat-i 
İslamiye’yi ihraz etmiş olan Caferzade Sunullah Efendidir. 

Ebussuud Efendiden mülazım olduktan sonra devr-i medaris ile 1000 de İstanbul Kadısı 1001 de 
Rumeli Kazaskeri ve 1008 de Hoca Saadettin Efendiden sonra meşihate geçti. 

1011 de saniyen 1013 de salisen 1015 evahirinde dördüncü defa umur-u fetevayı deruhte etmiştir. 

*SUN’İZADE 

Kuzattan Kara Sunullah Efendinin oğlu olup Sultan Mehmet Rabi 

--------------------------------------------- 

[1135] 

*SAFVET PAŞA 

Devletin son dönem vezirlerindedir. Birden fazla hariciye nezareti, sadaret müsteşarlığı, maarif 

nezareti, ecnebi devletler ile meydana getirilen meclislerde ve komisyonlarda üyelik, muhtelif 

sefaretlerde görev yaptı. 1295 tarihinde hariciye nezareti tamamen uhdesinde kalmak üzere 

sadrazamlık makamına yükseltildi. 1301 tarihinde vefat etti. 

*SAMANİZADE 

Üç defa fetva makamını elde etmiş dinine son derecede bağlı büyük âlimlerden bir zattır. İstanbul 

payelilerinden Hüseyin Efendizadedir. İlk şeyhülislamlık vazifesine gelişi 1215 ikincisi 1222 üçüncüsü 

1225 tarihlerindedir. İkinci defasında yalnız bir gün kalmış idi. 

*SUNULLAH EFENDİ 

Sultan Üçüncü Mahmut ve Birinci Ahmet devirlerinde dört defa yüce şeyhülislamlık makamını elde 

etmiş olan Caferzade Sunullah Efendidir. Ebussuud Efendiden icazet aldıktan sonra müderrisliğe 

başladı, 1000 senesinde İstanbul Kadısı oldu, 1001 de Rumeli Kazaskeri, 1008 de Hoca Saadettin 

Efendiden sonra şeyhülislamlığa geçti. 1011 de ikinci 1013 de üçüncü 1015 sonlarında dördüncü defa 

fetva işlerini deruhte etmiştir. 

*SUN’İZADE 

Kadılardan Kara Sunullah Efendinin oğludur. Sultan Dördüncü Mehmet 



 
275 

 

 



 
276 

 

 

1136 

Devrinde 172 de Şeyhülislam olmuş 1073 de azl ile 83 de irtihal etmiştir. 

*SENAİ 

Bu isimde şuaradan bir hayli zevat olup en meşhuru Beyazid-i Sani devrinde bulunmuş ve Şehzade 
Mahmud'un Divan Kâtibi olmuş idi. 

*SOFİ BÂYEZİT 

Bâyezit maddesine müracaat oluna. 

*SOFİ MEHMET PAŞA 

Mehmet Paşa ve Mevlevi Mehmet Paşa demekle maruf ve evahiri Saltanat-ı Sultan İbrahim Hani’de 
sadarette bulunmuş zattır. 

Müşarünileyh Defterdar Baki Paşa’nın Kethüdası olup paşasının vefatından sonra bazı hademat-ı 
devlet de istihdam ve biraz sonra Yeniçeri Ağalığıyla benam olmuş idi. 

Kara Mustafa Paşa asrında müddet-i medide Defterdarlık edip badehu azl olunduğundan 
Yenikapı'daki bahçesinde nice zaman uzlet ve inzivayı ihtiyar ve Yenikapı'da Mevlevihane’ye devam 
etmekle Sofi Mehmet Paşa ve Mevlevi Mehmet Paşa namıyla meşhur oldu. 

Sahibi tercümenin pirliğine ve sofiliğine ekâbir-i devletin itikadı tam bulunmakla mesnedi sadarete 
getirildiyse de ümit olunan derecede hizmeti müşahit olunmamakla Malkara’da dar-ı ahirete gitti. 

Sinni sekseni mütecaviz idi. 

Sofilik yüzünden nice mekkâre ve mezalimi irtikâp eder idi. 

------------------------------------------ 

[1136]  

devrinde 1072 de Şeyhülislam olmuş 1073 de azledilmiş 1083 de irtihal etmiştir. 

*SENAİ 

Şairlerden bu isimde şuaradan bir hayli zevat vardır. En meşhuru İkinci Beyazıt devrinde yaşamış ve 

Şehzade Mahmut'un Divan Kâtibi olmuştu. 

*SOFİ BEYAZIT 

Beyazıt maddesine müracaat edilsin. 

*SOFİ MEHMET PAŞA 

Mehmet Paşa ve Mevlevi Mehmet Paşa denmekle bilinir. Sultan İbrahim Han saltanatının ilk 

döneminde sadarette bulunmuştur. Defterdar Baki Paşa’nın Kethüdasıydı. Paşasının vefatından sonra 

bazı devlet hizmetlerinde istihdam edilmiş, bir müddet sonra Yeniçeri Ağalığı makamını elde etmişti. 

Kara Mustafa Paşa asrında uzun müddet Defterdarlık yaptı. Azledildi. Yenikapı'daki bahçesinde nice 

zaman uzlet ve inziva içinde yaşamayı seçti. Yenikapı'da Mevlevihane’ye devam ettiğinden Sofi 

Mehmet Paşa ve Mevlevi Mehmet Paşa namıyla meşhur oldu. Devlet büyükleri, bu zatın pirliğine ve 

sofiliğine tam manasıyla inandığından sadrazamlık makamına getirilmişti. Fakat ümit edilen derecede 

hizmeti görülemedi. Seksen yaşını geçmiş haldeyken Malkara’da vefat etmişti.  Sofilik görüntüsü 

altında birçok hile ve mezalim yapmıştı. 
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1137 

*SUYOLCUZADE 

İsmi Ömer Efendidir. 

Meşahir-i Hattatin’den olup yüz kadar enam yazmıştır. 

1097 de irtihal eyledi. 

 

HARFÜT-TA' 

 

*TAŞKÖPRÜZADE 

Eazım-ı Ulema-i Osmaniye ve Meşahir-i Müellifin-i Kiramdan Usameddin Ebulhayr Hamd Bin Mustafa 
Efendi 901 tarihide Bursa da tevellüd ile dersaadette tahsil etmiş ve dahil-i tarik olarak Edirne ve 
Dersaadet Medarisinde devr eylemiş idi. 

İstanbul Kadısı olduktan sonra gözlerine amya tari olarak ihtiyar-ı tekaüd etmekle telif ve tasnif ile 
emrar-ı hayat ederek 968 de 69 yaşında dar-ı bekaya rıhlet eylemiştir. 

Tesanif ve telifatı muteberesi olup "Şekayıkün-Nu’maniye" "Miftahu's-Saâde" veya "Mevzuat-ül-
Ulum" ile "Tarih-i Kebir" ve ders kitaplarına müteaddit şerh ve haşiyeleri vardır. 

*TALİP EFENDİ 

Ezmine-i müteahhire şuarasından bir zat olup Mahmud-u Sani Hazretlerinin manzur-u iltifatı olmuşlar 
idi. 

*TALİÎ 

Sultan Süleyman Şehzadesi Sultan Mehmed’in defterdarı olup muahharen 

--------------------------------------- 

[1137] 

*SUYOLCUZADE 

İsmi Ömer Efendidir. Meşhur hattatlardandır. Yüz kadar enam yazmıştır. 1097 de vefat etti. 

T 
*TAŞKÖPRÜZADE 

Osmanlının büyük ulemasından, meşhur müelliflerinden, Mustafa Efendi oğlu Usameddin Ebulhayr 

Hamdi Efendi 901 tarihide Bursa da doğmuştur. Dersaadet'te tahsil görmüş, devlet hizmetine girerek 

Edirne ve Dersaadet medreselerinde müderrislik yapmıştır. İstanbul Kadısı olduktan sonra gözleri 

görmemeye başladığından tekaüt olmayı tercih etti. Telif ve tasnif ile hayatını geçirdi.  968 senesinde 

69 yaşında sonsuzluk yurduna göç etti. İlimleri sınıflandırmaya ait eserleri, muteber telifleri, 

"Şekayıkün-Nu’maniye" "Miftahu's-Saâde" "Mevzuat-ül-Ulum" "Tarih-i Kebir" gibi eserleri, ders 

kitaplarına müteaddit şerh ve haşiyeleri vardır. 

*TALİP EFENDİ 

Son dönem şairlerinden bir zattır. İkinci Mahmut Hazretlerinin iltifatına mazhar olmuştu. 

*TALİÎ 

Sultan Süleyman'ın Şehzadesi Sultan Mehmet’in defterdarıdır. Daha sonra 
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1138 

yeniçeri efendisi olmuş ve Yavuz Sultan Selim’in maiyetinde dahi bulunmuş idi. menzulen irtihal 
eyledi. 

*TAHİR PAŞA 

Çengeloğlu demekle meşhur şücceân-ı vüzeradan bir zat olup bir müddet Kaptan Paşalık etmiş ve 
şöhret-i siyaset ile iştihar eylemiş idi. Bosna Valiliğinde hüsn-ü hizmeti görülmüş ve ıslahat icra 
eylemişti. 

*TARHUNCU AHMET PAŞA 

Ahmet Paşa maddesine müracaat oluna. 

*DURSUN FAKI 

Devlet-i Osmaniye’nin devr-i evvelinde bulunmuş meşahir-i ulemadan bir zat olup Şeyh Edebali’nin 
damadı ve şakirdi ve Osman Gazi’nin bacanağı idi. İlk hutbe-i istiklali müşarünileyh okumuştu. 

*TOSYAVİ REŞİD EFENDİ 

Devr-i Sultan Mahmud Sani de bulunmuş meşahir-i ulema ve kuzat dan olup Tosya eşrafından ve 
ulemayı mahalliyeden Mehmet Efendinin oğlu idi. 

Birçok kazalarda niyabet de bulunduktan sonra Dersaadet'e gelip Üsküdar’da İhsaniye mahallesindeki 
hanesinde birkaç seneler ikametten sonra li-eclil hac oğlu Nüzhet Efendi ile birlikte Hicaza azimet ve 
1258 tarihinde Mısır Nadireuül-asrda matunen irtihal-i dar-ı beka eyledi. 

Sahib-i tercüme muharrir fakirin pederi Nüzhet Efendinin pederleridir. 

------------------------------------------ 

[1138]  

yeniçeri efendisi olmuş ve Yavuz Sultan Selim’in maiyetinde de bulunmuştu. Azledildikten sonra vefat 

etmiştir. 

*TAHİR PAŞA 

Çengeloğlu demekle meşhur yiğit vezirlerdendir. Bir müddet Kaptan Paşalık etmiş ve siyaset ile şöhret 

kazanmıştı. Bosna Valiliğinde güzel hizmeti görülmüş ve ıslahat icra etmişti. 

*TARHUNCU AHMET PAŞA 

Ahmet Paşa maddesine müracaat edilsin. 

*DURSUN FAKI 

Osmanlı Devletinin ilk devrinde bulunmuş meşhur ulemadan bir zattır. Şeyh Edebali’nin damadı ve 

talebesi, Osman Gazi’nin bacanağı idi. İlk istiklal hutbesini o okumuştu. 

*TOSYAVİ REŞİD EFENDİ 

Sultan İkinci Mahmut devrinde bulunmuş meşhur ulema ve kadılardandır. Tosya eşrafından ve o 

mahallin ulemasından Mehmet Efendinin oğluydu. Birçok kazalarda kadı vekilliğinde bulunduktan 

sonra Dersaadet'e gelip Üsküdar’da İhsaniye mahallesindeki hanesinde birkaç sene ikamet etmiş 

sonra hac vazifesi için oğlu Nüzhet Efendi ile birlikte Hicaza gitmiş, 1258 tarihinde Mısır'da veba 

salgınından sonsuzluk yurduna göçmüştü. Bu zat, bu kitabın yazarı fakirin babası Nüzhet Efendinin 

babasıdır. 
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1139 

*TAYYAR PAŞA 

Nasuh Paşa Kethüdası Mustafa Paşa Zadedir. 

Bidayet-i halinde urban muharebatında yararlık göstermiş olduğundan Tayyar lakabını almış ve bir 
aralık Diyarbakır muhafızı dahi olmuş idi. 

Bağdat’ın fethi senesi Bayram Paşa’nın irtihaliyle sadarete geçip muhasara-i Bağdat’ta ibraz-ı şecaat 
ve cesaret ederek şehrin fethi kuvve-i karibeye gelmişken bir kuşun tanesiyle azim-i mertebe-i 
şahadet oldu (1038) 

*TAYYAR PAŞA 

Balat Paşanın oğlu olup 1205 de esaretle Rusya’ya gitmiş ve badel-halas 1215 de rütbe-i Vezaretle 
Trabzon Valisi olmuş idi. 

Bir husustan dolayı hakkında ferman-ı kaza cereyan-ı şehriyarı sudur ettiğinden Kırım’a kaçmış ve 
1222 de Sadaret kaimmakamlığını ihtilas etmiş ise de merkuz tıyneti olmuş hıyanet mahmilerince 
dahi vasıl-ı derece-i bedahet olmakla Hacıoğlu pazarında ceza-yı sezası tertip olunmuştur.  

------------------------------------------------------------ 

[1139] 

*TAYYAR PAŞA 

Nasuh Paşa Kethüdası Mustafa Paşanın oğludur.  Çöl Araplarıyla yapılan savaşlarda yararlık göstermiş 

olduğundan Tayyar lakabını almıştır. Bir aralık Diyarbakır muhafızı olmuştu. Bağdat’ın fethi senesi 

Bayram Paşa’nın ölümüyle sadarete geçti. Bağdat kuşatmasında şecaat ve cesaret göstermişti. Onun 

kahramanlığıyla şehrin fethi yakındı. Fakat bir kuşun isabet etti. Şehitlik mertebesine erdi.  

*TAYYAR PAŞA 

Balat Paşanın oğludur. 1205 de Rusya'da esir düşmüş, esaretten kurtulduktan sonra 1215 senesinde 

vezir rütbesiyle Trabzon Valisi olmuştu. Bir husustan dolayı hakkında idam fermanı verildiğinden 

dolayı Kırım’a kaçmıştı. 1222 senesinde bir yolunu bularak Sadaret kaim-makamlığını kapmış fakat 

tıyneti olmuş karakterine kazınmış hıyaneti apaçık tekrar ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine kendisini 

himaye edenlerin nazarında bile saklanacak yeri kalmamış ve Hacıoğlu pazarında hıyanet suçuna 

uygun cezası tertip olunmuştu.   
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1140 

HARF-UL AYN 

*ARİF 

Sultan Süleyman-ı Kanuni’nin şehnamecisi Fethullah Acemi olup İbrahim-i Gülşeni'nin kerime zadesi 
idi. 

*ARİF EFENDİ 

Bekhan Sultan Kethüdası denmekle mütearif Reis-ül Küttab Arif Efendidir. 1228 de irtihal eyledi. 

*ARİF EFENDİ 

Meşrebzade Hafidi’dir. 

1270 tarihinde Şeyhülislam olup mekteb-i nüvvabı tesis eyledi. Beş sene Makam-ı Fetevada 
bulunmuştur. 

*ARİF HİKMET BEY 

Belgrat muhafızı vüzeradan Raif İsmail Paşazade sudurdan İsmet Beyin necl-i necîbi olup menasıb-ı 
ilmiyeyi sırasıyla kat’ ettikten sonra 1262 tarihinde Müknizade Mustafa Asım Efendi Halefleri olarak 
Şeyhülislam olmuş ve yedi buçuk sene kadar kemal-i istikamet ve kâr-ı güzar ile makam-ı fetevayı 
idare ederek yetmiş senesi hasbel-icab mesned-i fetevadan infisal ve yetmiş beş de irtihal-i dar-ı beka 
eyledi. 

Nuh kuyusunda tarike nazır ecdadî kabristanında medfundur.    

Alim, şair, edib, ehli perver bir zat idi. 

*ARİF PAŞA 

Asrımız vüzerasından 95 de baş vekâlet mansıbını ihraz etmiş olan zattır. 

------------------------------------------------ 

[1140] 

A 
*ARİF 

Kanuni Sultan Süleyman'ın şehnamecisi Fethullah Efendidir. Aslen Acem olup İbrahim-i Gülşeni'nin 

kızından torunuydu. 

*ARİF EFENDİ 

Bekhan Sultan Kethüdası denmekle bilinen Reisülküttap Arif Efendidir. 1228 de vefat etti. 

*ARİF EFENDİ 

Meşrebzade'nin torunlarındandır. 1270 tarihinde Şeyhülislam oldu. "Mektebi nüvvab" adıyla bilinen 

okulların kurucusudur. Beş sene fetva makamında bulunmuştur. 

*ARİF HİKMET BEY 

Belgrat muhafızı olan vezirlerden Raif İsmail Paşazade İsmet Beyin oğludur. İlmiye sınıfındaki 

mertebeleri sırasıyla geçtikten sonra 1262 tarihinde Müknizade Mustafa Asım Efendinin halefi olarak 

Şeyhülislam olmuştur. Yedi buçuk sene kadar kusursuz bir istikamet ve fayda ile fetva makamını idare 

etmiştir. Yetmiş senesi durum gereği fetva makamından ayrılmış ve yetmiş beş senesinde sonsuzluk 

yurduna göçmüştür. Nuh kuyusunda yola bakan aile kabristanında metfundur. Âlim, şair, edipleri 

korur gözetir bir zat idi. 

*ARİF PAŞA 

Asrımız vezirlerinden 95 senesinde başvekâlet makamını elde etmiş olan zattır. 
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*AŞIR EFENDİ 

Selim-i Salis devrinde 1213 tarihinden 15 tarihine kadar makam-ı fetevada bulunmuş olan Ulema-yı 
Osmaniye’den bir zat olup reisülküttap Mustafa Efendinin oğlu idi.  Bahçe kapısında hanesi arsasında 
kütüphane ve hücre ve dar-ul kurra bina edip kendisi de mezkur kütüphane sahasında medfundur. 
İrtihali (1219) 

*ÂŞIK PAŞA 

Osman Gazi Hazretlerinin maiyetinde bulunmuş olan mazinne-i kiramdan Muhlis Paşanın oğlu olup 
erbab-ı irfan ve mutasavvifinden idi. Arifane bir manzumesi vardır. 

*ÂŞIK ÇELEBİ 

Tezkire-i şuara müellifi kudema-yı şuara-yı Osmaniye’den ve ulema-yı kiramdan  Pir Mehmet Bin 
Seyyid Ali, asalet ve necabet ile mevsuf bir hanedana mensup olup 926 da Dersaadet'de doğmuş ve 
ulum ve fünunu dersaadetde tahsil ile bazı kazalar niyabetinde bulunduktan sonra "Tezkiretü'l-Şuara 
ve "Zeyl-i şakayık"ı makamat-ı aliyeye takdim ile kaydı hayat şartıyla Üsküp kazasına nail olmuş idi. 
Asar-ı edebiyesi vardır. Taşköprüzadeye muasır idi. 

*(MEKKİZADE) ASIM MUSTAFA EFENDİ 

Abdülhamid-i Evvel ve Selim-i Salis Hazretleri devirlerinde iki defa mesned-i meşihati ihraz eden 
Mekki Mehmet Efendinin mahdumu olup 1177 tarihinde 

---------------------------------------------- 

[1141] 

*AŞIR EFENDİ 

Üçüncü Selim devrinde 1213 tarihinden 1215 tarihine kadar fetva makamına bulunmuş olan Osmanlı 

ulemasından bir zattır. Reisülküttap Mustafa Efendinin oğludur. Bahçekapısı semtindeki evinin 

arsasında kütüphane, hücre ve darulkurra yaptı. 1219 senesinde vefat etmiş bu kütüphane sahasında 

gömülmüştür.   

*ÂŞIK PAŞA 

Osman Gazi Hazretlerinin maiyetinde bulunmuş olan büyük zatlardan Muhlis Paşanın oğludur. İrfan 

ehliydi, mutasavvıflardan idi. Arifane bir manzumesi vardır. 

*ÂŞIK ÇELEBİ 

"Tezkiret'ül-şuara" isimli eserin müellifidir. Osmanlının kadim şairlerinden biridir. Babası Seyyid Ali, 

adı Pir Mehmet'tir.  Büyük âlimlerdendir. Asalet ve necabet ile bilinen bir hanedana mensuptur. 926 

senesinde İstanbul'da doğmuştur. İlimleri ve fenleri burada tahsil eder. Bazı kazalarda kadı vekilliği 

yapar. "Tezkiretü'l-Şuara", "Zeyl-i şakayık" isimli eserlerini padişahlık makamına takdim edince kaydı 

hayat şartıyla Üsküp kadılığına nail olmuştu. Edebi eserleri vardır. Taşköprülüzade'nin muasırıydı. 

*ASIM MUSTAFA EFENDİ (MEKKİZADE) 

Birinci Abdülhamit ve Üçüncü Selim devirlerinde iki defa şeyhülislamlık makamına gelen Mekki 

Mehmet Efendinin oğludur. 1177 tarihinde 
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tevellüt ederek 1233 ve 39 ve 48 tarihlerinde üç defada on yedi yıl makam-ı mualla-yı fetvada 
bulunmuş olan ulema-yı Osmaniye’den huluk-u fukaraperver bir zat idi. 

Servet ve gınâsı hadden efzun olup kapısı ashab-ı zarurete küşad idi. 1262 tarihinde yetmiş beş 
yaşında bil-irtihal Fatih’te pederi yanında medfundur. 

ASIM EFENDİ 

Mütercim-i Kamus Antebî Ahmet Asım Efendi ulemayı mahalliyeden tahsil-i ulum ettikten sonra 
Dersaadet'e gelerek tarike dâhil ve Selanik Mevleviyetine nail olmuş idi. Bir aralık vakanüvis-i devlet 
olup meşhur Tarih-i Asım’ı yazmıştır. "Kamus" ve "Bürhan-ı tercüme" vesaire asar-ı mutebere dahi 
vücuda getirmiştir. Nuh kuyusu kabristanında saffe-i mahsusada medfundur. 

Şiire dahi merakı olup şu beyit asârı şi’riyesindendir. 

Nice bir hizmet-i mahlûk ile mesul olalım 
Sail-i hak olalım nail-i mesul olalım 
 
Biz de suret verelim kendimize kabil ise  
Varalım ehli safa bezmine makbul olalım 
 
Kalmadan hak-i mezelette hemen ey Âsım 
Azim-i suy-i sema say-i stanbul olalım. 

ATIF 

Mahmut Han-ı evvel devrinde defat-ı selasede şakk-ı evvel defterdarlığında bulunmuş olan şuara ve 
udeba-yı Osmaniye'dendir.  

---------------------------------------------- 

[1142]  

doğmuştur. 1233, 1239, 1248 tarihlerinde üç defada on yedi yıl fetva makamında bulunmuştur. 

Osmanlı ulemasındandır. Fukarayı korur gözetir bir zat idi. Serveti ve zenginliği haddinden fazlaydı. 

Kapısı zarurete düşmüşlere hep açıktı. 1262 tarihinde yetmiş beş yaşında vefat etmiştir. Fatih’te 

babasının yanında metfundur. 

*ASIM EFENDİ 

"Kamus" isimli eseri tercüme eden Antebî Ahmet Asım Efendidir. Yaşadığı mahallin ulemasındandır. 

İlim tahsilini tamamladıktan sonra Dersaadet'e gelerek devlet yoluna girmiş ve Selanik kadılığına nail 

olmuştu. Devletin vakanüvisi olmuş ve meşhur "Tarih-i Asım’ isimli eseri yazmıştır. "Kamus" ve 

"Bürhan-ı tercüme" isimli eserlerinden başka birçok muteber eser meydana getirmiştir. Nuh kuyusu 

kabristanında kendine mahsus mezarlığa gömülmüştür. Şiire de merakı vardı. Şu beyit şiirlerindendir. 

Nice bir hizmet-i mahlûk ile mesul olalım 
Sail-i hak olalım nail-i mesul olalım 
 
Biz de suret verelim kendimize kabil ise  
Varalım ehli safa bezmine makbul olalım 
 
Kalmadan hak-i mezelette hemen ey Âsım 
Azim-i suy-i sema say-i stanbul olalım. 

*ATIF 

Birinci Mahmut Han devrinde üç defa şakk-ı evvel defterdarlığında bulunmuş olan Osmanlı şair ve 

ediplerindendir. 
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Şeyh Vefa kurbunda dâr-ül-kütübü vardır. 

*AKİF PAŞA 

Eazim-i şuara ve üdeba-yı Osmaniye’den tebsıre sahibi meşhur Akif Paşadır. 

Bir müddet Cabbarzade Süleyman Bey’in kitabetinde bulunup muahharen Babıali’ye dahil ve oradan 
sırasıyla kat-ı meratib ederek reisülküttap olmuş idi. 

1251 tarihinde reisülküttap mesnedinin lağvıyla ba-rütbe-i vüzerat hariciye nezaretine tayin 
kılınmıştır. 

İşte devletimizde birinci hariciye nazırı müşarünileyh Akif Paşadır. 

Hariciye nezaretinden sonra bir aralık Pertev Paşa yerine dahiliye nezaretine geçmiş ise de bilahare 
azl olunup 73 tarihinde hicazdan avdette İskenderiye de irtihal eylemiştir. 

İnşası selis tarz-ı ifadesi usul-ü cedide üzere olup şimdiki kitabet-i Osmaniye’nin müesseslerinden 
maduddur.  

*ALİ PAŞA 

Müteahhirin-i vüzera-yı saltanat-ı seniyeden ve meşhur siyasiyyundan Mehmet Emin Ali Paşa 
Mısırçarşılı Rıza Efendi namında birinin oğlu olup 1230 tarihinde dersaadet de doğmuş ve ulum-u 
ibtidaiyeyi ba’det-tahsil Babıali ye dahil olarak akıl ve dirayet ve fetaneti cihetiyle ulya-yı umurun 
mazhar-ı teveccühü olduğundan sefaret kitabetiyle Viyana ve Londra'ya azimet ve hariciye 
müsteşarlığı ve Londra ve Paris sefaretlerine tayin  

--------------------------------------- 

[1143]   

Şeyh Vefa yakınlarında kütüphanesi vardır. 

*AKİF PAŞA 

Osmanlının büyük şairlerinden ve ediplerinden, "Tebsıre" isimli eserin sahibi olan meşhur Akif 

Paşadır. Bir müddet Cabbarzade Süleyman Bey’in kâtipliğinde bulunmuş daha sonra Babıali’ye dâhil 

olmuştur. Sırasıyla mertebeleri geçerek reisülküttap makamına gelir. 1251 tarihinde reisülküttap 

makamının lağvıyla vezirlik rütbesiyle hariciye nezaretine tayin edilir. Devletimizde ilk hariciye nazırı 

anlatılan Akif Paşadır. Hariciye nezaretinden sonra Pertev Paşanın yerine dâhiliye nezaretine geçmiş 

ise de bilahare azledilmişti. 1273 tarihinde hicazdan dönerken İskenderiye'de irtihal eylemişti. Şiiri 

selis ifadesi tarzı yeni usul üzereydi. Şimdiki Osmanlı yazı usulünün kurucularından sayılır.  

*ALİ PAŞA 

Saltanatın son dönem vezirlerinden ve meşhur siyasetçilerden Mehmet Emin Ali Paşa, Mısırçarşılı Rıza 

Efendi namında birinin oğludur. 1230 tarihinde Dersaadet'te doğmuş ve ilk eğitimini tamamladıktan 

sonra Babıâli'ye dâhil olmuştur. Akıl, dirayet ve fetaneti devletin yüksek kademesindeki ricalin 

teveccühüne mazhar olduğundan sefaret kâtibi olarak Viyana ve Londra'ya gitmiştir. Hariciye 

müsteşarlığı, Londra ve Paris sefaretlerine tayin 
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Olunarak yedi defa hariciye nezaretini ve beş defa sadaretini ihraz ve bazı vilayat-ı şahanede valilikte 
bulunmuştur. Evahir-i ömründe sadaret ve hariciye nezareti dahi uhdelerinde idi. 1288 tarihinde 
vefat etmiştir. 

*ABBAS PAŞA 

Mısır valilerinin üçüncüsü olup İbrahim Paşadan sonra ceddi Mehmet Ali Paşa’nın hali hayatında 1265 
tarihinde Mısır’a vali tayin buyrulmuş ve 70 tarihinde irtihal eylemiştir. 

*ABDULHAK MOLLA 

Sultan Mahmut ve Abdülmecit Han Hazeratı zaman-ı saltanatlarında üç defa ser etibba-yı sultani 
olmuş olan a’lem-i ulemadandır. 

Hekim başı Hayrullah Efendinin torunu olup meclis-i maarif azalığında mektebi tıbbiye nezaretinde 
riyaset-i ulemada dahi bulunmuştur. 

*ABDÜLHAMİT HAN-I EVVEL 

Devlet-i Aliye-i Osmaniye’nin yirmi yedinci padişahı olup Sultan Ahmet-i Salis’in oğludur. 

1137 tarihinde dünyaya gelip 1187 de biraderleri Mustafa Han-ı Salis’den sonra zinet-i serir-i saltanat 
olmuş ve 1203 tarihinde irtihal-i dar-ı naim buyurmuştur. Bidayet-i saltanatları Rusya ile muharebe 
zamanı olmakla gavail-i dahiliye dahi buna inzimam ederek Kaynarca Muahedesi imzalanmış ve 
Rusyalının desayisi bilahere Kırımın terkini mucip olmuştur. 

Levend eşkiyasıyla Suriyeli Tahir Ömer’in hadleri bildirildikten sonra 1200 tarihinde Rusya’ya tekrar 
ilan-ı harp olunmuştur.  

-------------------------------------------------- 

[1144]  

edildi. Yedi defa hariciye nezareti, beş defa sadrazamlığı, bazı vilayetlerde valiliği vardır. Ömrünün son 

günlerinde sadrazamlık ve hariciye nezareti görevleri üzerindeydi. 1288 tarihinde vefat etmiştir. 

*ABBAS PAŞA 

Mısır valilerinin üçüncüsüdür. İbrahim Paşadan sonra dedesi Mehmet Ali Paşa’nın hayatında 1265 

tarihinde Mısır’a vali tayin buyrulmuş ve 1270 tarihinde vefat etmiştir. 

*ABDULHAK MOLLA 

Sultan Mahmut ve Abdülmecit Han Hazretlerinin saltanatları zamanında üç defa sultanın baştabibi 

olmuş, en büyük bilginlerdendir. Hekim başı Hayrullah Efendinin torunudur. Meclis-i maarif 

azalığında, mektebi tıbbiye nezaretinde ve riyaseti ulemada görev yapmıştır. 

*BİRİNCİ ABDÜLHAMİT HAN 

Devlet-i Aliye-i Osmaniye’nin yirmi yedinci padişahıdır. Sultan Üçüncü Ahmet'in oğludur. 1137 

tarihinde dünyaya gelmiş, 1187 de kardeşi Üçüncü Mustafa Handan sonra saltanat tahtına oturmuş, 

1203 tarihinde cennet yurduna göçmüştür. Saltanatının başlarında Rusya ile savaşa girilmişti. Zor 

zamanlardı. Bir de iç gaileler bunun üzerine gelmişti. Kaynarca Muahedesi imzalanmış ve Rusyalının 

bu anlaşmada güttüğü hileler sonradan Kırım'ı terk etmekle sonuçlanmıştı. Levent askerlerinden 

eşkıyalığa girişen Suriyeli Tahir Ömer’in haddi bildirildikten sonra 1200 tarihinde Rusya’ya tekrar ilanı 

harp edildi.   
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Gavail-i mütetabia şehriyar-ı gayurun mucib-i tesiri olmakla 1203 tarihinde 66 yaşında dâr-ı bekaya 
rıhlet buyurdular. Bahçekapısında kain Hamidiye Türbesi ve Medrese ve Kütüphane ve İmaret ve Sebil 
ve Mekteb eser-i binalarıdır. 

*ABDURRAHİM EFENDİ 

Sultan İbrahim Han-ın evahir-i eyyamında 1057 de Mesned-i Meşihat’e irtika etmiş ulemadan bir zat 
olup anasıl Atina’lıdır. Gençliğinde Dersaadet'e gelip devri medaris’den sonra İstanbul Kadısı ve 
Anadolu ve Rumeli Kazaskeri olmuş ve muahharen tarih-i mezkurede Makam-ı Fetevaya i’tila 
eylemiştir. Doğru sözlü, hatır ve gönle bakmaz, salabet-i diniyesi ber-kemal bir zat idi. Belgrat’ta 
medfundur. 

*ABDURRAHİM EFENDİ 

Meşihat-i İslamiye’de bulunmuş bir zat olup Menteşzade denmekle meşhurdur. 1127 de Şeyhülislam 
olmuş idi. 

*ABDULGANİ- EL-NABLUSİ 

Kibar-ı meşayih-i Kadiriye ve Nakşibendiyyeden arif-billâh bir zat olup 1050 de Dimeşk’de doğmuş ve 
yirmi yaşında tedris ve te’life ibtidar ederek yüzü mütecaviz kitap ve resail yazmış ve bir aralık 
mücahede ve ibadât ile hân’a kapanıp bilahere yine neşr ve ulum’a başlamış idi. 

1143 tarihinde vefat etmiştir. 

*ABDULLAH EFENDİ 

1168 tarihinde makam-ı feteva’ya irtika ve 1174 de yüz yaşında irtihal-i dar-ı beka etmiş olan 
Abdullah Vassaf efendidir.  

--------------------------------------------------- 

[1145]  

Bu peş peşe gelen gaileler gayretli padişahın sağlığını etkiledi. 1203 tarihinde 66 yaşında sonsuzluk 

yurduna göçtü. Bahçekapısı semtinde bulunan Hamidiye Türbesi, Medrese, Kütüphane, İmaret, Sebil, 

mektep onun eseri olan binalardır. 

*ABDURRAHİM EFENDİ 

Sultan İbrahim Han'ın son günlerinde 1057 senesinde şeyhülislamlık makamını elde etmiş ulemadan 

bir zattır. Aslen Atina’lıdır. Gençliğinde Dersaadet'e gelip medresede eğitime başladı. Tahsilini 

tamamladıktan sonra İstanbul Kadısı olmuş, daha sonra Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği makamına 

yükselmişti. Aynı tarihte fetva makamına tayin edildi. Doğru sözlü, hatır ve gönle bakmaz, din 

bakımından katılığı ile mükemmel bir zat idi. Belgrat’ta metfundur. 

*ABDURRAHİM EFENDİ 

Şeyhülislamlık yapmış bir zattır. Menteşzade denmekle meşhurdur. 1127 de Şeyhülislam olmuştu. 

*ABDULGANİ EL-NABLUSİ 

Kadiri ve Nakşibendî tarikatlarının büyük şeyhlerinden arif-billâh bir zattır. 1050 de Dimeşk’de 

doğmuş, yirmi yaşında tedris ve telife başlamış, yüzü aşkın kitap ve risale yazmış, ibadet ve riyazet için 

inzivaya çekilmiş, sonra yine ilim neşri ve irşat faaliyetine başlamıştı. 1143 tarihinde vefat etmiştir. 

*ABDULLAH EFENDİ 

1168 tarihinde fetva makamına yükselmiş, 1174 senesinde yüz yaşında sonsuzluk yurduna irtihal 

etmiş olan Abdullah Vassaf efendidir. 
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*ABDULLAH EFENDİ 

Ahmet Han-ı Salis devrinde 1130: 1143 tarihinde 13 sene Meşihat-ı İslamiye’de bulunmuş ve ba’del 
azl canib-i hicaz’a dahi gitmiştir. Bu zata Yenişehirli Abdullah Efendi derler. Dürrizade Abdullah Efendi 
dahi 1225 tarihlerinde iki defa meşihata geçmiştir. 

*ABDÜLMECİT HAN 

İbn-i Mahmut Han-ı Sani bin Abdulhamid Han-ı Evvel devletimizin otuz birinci padişahı celil-üşşanı 
olup 1237 tarihinde gehvâre zib şuhud ve 1255 de peder-i cennetmakarları Sultan Mahmud Han’ın 
vefatında taht-ı ali baht-ı Osmaniye kuud buyurmuşlardır. 

Şehriyar-ı müşarünileyh sultan Mahmut Han’a hayr-ül halef ve devlet ebed müddetimize medar-ı şan 
ve şeref olan eazım-ı hükümdaran-ı cihandandır. 

On yedi yaşında tahta çıktıkları halde muttasıf oldukları şiddet-i zeka ve dirayet-i harikulade sayesinde 
yirmi iki yıl devleti hakimane idare ve pederinin kurduğu esas terakkiyatı hakkıyla ikmal ettiler. Reâya 
ve berâyâ hakkında adl ve merhamet göstererek devletin maddi ve manevi iktidarını yerine getirmeye 
muvaffak olmuşlardır. 

Cülusunun ikinci senesi Sadrazam Mustafa Reşit Paşa cümle muvacehesinde Gülhane'de bir Hattı 
Hümayun kıraat eyleyip bunda Müslim ve gayrı Müslim tebaa-i şahanenin nazar ve kanunda müsavi 
olduğunu ve herkesin mal ve canının emin bulunduğu ilan kılınmış idi. 

Muahharen devletin her cihetinin tanzim-i idaresine, vergi ve askeri 

------------------------------------------------ 

[1146] 

*ABDULLAH EFENDİ 

Üçüncü Ahmet Han devrinde 1130 ile 1143 tarihleri arasında 13 sene şeyhülislamlık mevkiinde 

bulunmuş, azledildikten sonra hicaz’a gitmiştir. Bu zata Yenişehirli Abdullah Efendi derler. Dürrizade 

Abdullah Efendi de 1225 tarihlerinde iki defa şeyhülislam olmuştur.  

*ABDÜLMECİT HAN 

Babası Birinci Abdülhamit Han olan İkinci Mahmut Han'ın oğludur. Devletimizin otuz birinci şanlı 

padişahıdır. 1237 tarihinde beşikleri süslemiş, 1255 senesinde babası cennetmekân Sultan Mahmut 

Han’ın vefatında Osmanlının yüce tahtına oturmuştur. Bu Padişah-ı Şehriyar babası Sultan Mahmut 

Han’a hayırlı bir halef olmuştur. Devlet ebet müddetimize şan ve şeref medarı olan büyük cihan 

hükümdarlarındandır. On yedi yaşında tahta çıktığı halde sahip olduğu şiddetli zekâsı, harikulade 

dirayeti sayesinde yirmi iki yıl devleti hakimane idare etmiştir. Babasının kurduğu terakki esaslarını 

hakkıyla tamamlamıştır. Müslim gayri Müslim ahali hakkında adalet ve merhamet göstererek devletin 

maddi ve manevi iktidarını yerine getirmeyi başarmıştır. Tahta çıkışının ikinci senesinde Sadrazam 

Mustafa Reşit Paşa, Gülhane'de bir Hattı Hümayun okudu. Bu padişah fermanında Müslim ve gayrı 

Müslim bütün tebaanın kanun önünde eşit olduğu, herkesin mal ve can emniyetinin kanunla güvence 

altına alındığı ilan edilmekteydi. Daha sonra devletin her ciheti ve bütün idaresi yeniden düzenlendi. 

Vergilerin ve askeri 



 
297 

 

 



 
298 

 

1147 

Nizamlarının ıslahı ve tensikine, maarifin terakkisine hasr ve dikkat olunarak memalik-i mahrusa-i 
şahane’nin imarını mucib olacak şeylerin icrasına himmet olunmuştur. 

Haricen dahi bir mesele-i mühimme halini iktisab etmiş olan Mısır işleri düvel-i müttefikanın maddi ve 
manevi muavenetleri ile Mehmet Ali Paşa’nın daire-i ubudiyete ircaı ve Mısır’ın devlete tabi bir 
Hidiviyyet heyetinde idaresi suretiyle tesviye-pezîr olarak tabi' ile metbu' mefhumu arasındaki 
mübayenet bertaraf edilmiştir. 

Mesele-i Mısriye bu vecihle bittikten sonra ikmal-i terakkiyat-ı dahiliye ve tezyid-i kuvvayı harbiyeye 
cidden devam olunup devletimiz devlet-i kaviyye ve muntazama heyetine girmekle esdika-yı devletin 
yüzü gülmeye başladı. 

Devletin her cihetinden başladığı ıslahat ve terakkiyat Rusyalının nazar-ı dikkatini celb etmekle 
yeniden bir gaile çıkarmak üzere Kudüs meselesini ortaya koymuş ve Ortodoks Kilisesine verilen 
imtiyazın tevsiini talep etmiş ve tervic-i maksat için Prens Mencikof’u murahhas sıfatı ile Dersaadet'e 
göndermiş idi. 

Rusyalının metalib-i gayrı muhakkası Babıali tarafından red olunmakla Prens Mencukof avdet eder 
etmez Rusya orduları Prut Nehrini mürur ederek memleketi işgal etmeye başladı. 

Bunu üzerine 1269 tarihinde Rusya’ya ilan-ı harp olunarak Serdar Ömer Paşa kalafat ve oltancena 
muharebelerini kazandı ve askerimiz Eflak yakasına geçti. 

Şehit Musa Paşa on bin askerle Silistre’de düşmanın seksen 

--------------------------------------------------------- 

[1147]  

nizamların ıslah edilerek yeniden düzenlenmesi, maarifin ilerlemesini sağlayacak iş ve işlemlere dikkat 

edilmesine, memleketin imarını sağlayacak şeylerin yapılmasına gayret edilmiştir.  

Dış işlerde bir mühim mesele halini almış olan Mısır işlerine el atıldı. İttifak devletlerinin maddi ve 

manevi yardımlarıyla Mehmet Ali Paşa itaat dairesine sokuldu. Mısır’ın devlete tabi bir eyalet olması 

ve "Hidivlik" tabir edilen bir idare şekline sokulması sağlandı. Mesele bu şekilde tesviye edilmiş, kimin 

kime tabi olacağına dair meydana gelmiş olan ayrılık böylece bertaraf edilmişti. Mısır gailesi bittikten 

sonra iç işlerinde terakkiyi temin edecek çalışmalara dönüldü. Savaş güçlerini artırmak için çok ciddi 

bir şekilde devam edildi. Devletimizin güçlü ve düzenli devletlerarasına girmesi ile sadıkların yüzü 

gülmeye başladı. Bütün bu gelişmeler Rusyalının nazarı dikkatini çekiyordu. Yeniden bir gaile 

çıkarmak için Kudüs meselesini ortaya attı. Ortodoks Kilisesine verilen imtiyazın genişletilmesini talep 

ediyordu. Bu maksadını gerçekleştirmek üzere Prens Mencikof’u murahhas sıfatı ile Dersaadet'e 

gönderdi. Rusyalının bu haksız talebi Babıâli tarafından reddedildi.  Prens Mencikof döner dönmez 

Rusya orduları Prut Nehrini geçerek memleketi işgal etmeye başladı. Bunu üzerine 1269 tarihinde 

Rusya’ya ilanı harp edildi. Serdar Ömer Paşa kalafat ve oltancena muharebelerini kazandı. Askerimiz 

Eflak yakasına geçti. Şehit Musa Paşa on bin askerle Silistre’de düşmanın seksen 
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1148 

Bin kişisini ricate mecbur ederek her yerde asakir-i Osmaniyenin muvaffakiyeti göze çaprağa başladı. 
Ancak Sinop’ta bulunan hafif donanmamız Rusyalının bağtaten bastırmasıyla yanmış idi. Bunun 
üzerine öteden beri Rusyalının Avrupa’da tecbir ve tahkimi aleyhinde bulunan İngiltere ve Fransa ve 
Sardunya devletleri işe müdahale ederek devlet-i aliye ile tedafüî ve taarruzî bir ittifak akdederek 
donanmaları fevc fevc İstanbul boğazına varid oldu. 

Avusturya devleti memleketini Rusya istilasına karşı müdafaa ve muhafazayı deruhte etmekle darul-
harbin kırım şibih-ceziresi olmak muktezi görünmekle Tuna ordusu ile düvel-i müttefikanın 200 bin 
askeri kırım şibih ceziresini işgal ettiler. Şibih cezirenin en metin kaleleri zabt edildi. Askerimizin 
şecaat ve sitayişi alemin dilinde mezkur olmaya başladı. 

Kavga Anadolu’da dahi şiddet peyda etmiş olmakla Ruslar binlerce telafat mukabilinde zabt 
edebildiler. Nihayet Avrupalıların tavassutu üzerine Sivastopol’un Rusya ve Kars'ın devleti aliyeye 
iadesi ve Besarobya'nın Rusya'dan ahzıyla memleketeyne ilhakı ve devletin boğazlar hakkındaki 
hakimiyeti ve bahri-siyahda hiçbir devletin harp gemisinin bulunmaması ve devletin tamamiyet-i 
mülkiyesinin tasdiki gibi şartlarla meşhur Paris Muahedenamesi akd ve imza olundu.,1273- 

Biraz sonra Rusyalının teşvikiyle Karadağ ve Yunanistan’da zuhura gelen iğtişaş kuvve-i Osmaniye 
tarafından bertaraf olundu. Şam tarafında Dürzi ve Marunîler beynindeki patırtı Avrupa müdahalesini 
mucib olacak derecede ehemmiyet peyda ettikte meşhur Fuat Paşa’nın i'zamıyla yatıştırılmıştır. 

---------------------------------------------------- 

[1148]  

bin kişisini ricata mecbur etti. Her yerde Osmanlı askerinin muvaffakiyeti göze çaprağa başladı. Ancak 

Sinop’ta bulunan hafif donanmamız Rusyalının ani baskınıyla yakıldı. Bunun üzerine öteden beri 

Rusyalının Avrupa’da ilerlemesini istemeyen İngiltere, Fransa ve Sardunya devletlerini işin içine 

çekerek duruma müdahale etti. Devleti âliye ile savunma ve saldırıyı kapsayan bir ittifak imzalandı. 

Bunların donanmaları dalga dalga İstanbul boğazında görünmeye başladı. Avusturya devletinin 

topraklarının Rusya istilasına karşı savunulması ve topraklarının korunması için Kırım yarım adası 

cephesinin tutulması gerekiyordu. Tuna ordusu ile ittifak devletlerinin 200 bin askeri kırım yarım 

adasını işgal ettiler. Yarım adanın en sağlam kaleleri ele geçirildi. Askerimizin şecaat ve kahramanlığı 

âlemin dilinde dolaşmaya başladı. Kavga Anadolu’da da şiddetlenmişti. Ruslar binlerce telefat 

mukabilinde Kars'ı ele geçirdi. Nihayet Avrupalıların aracılığıyla Sivastopol’un Rusya'ya verilmesi, 

Kars'ın devleti aliyeye iadesi, Besarobya'nın Rusya'nın elinden alınarak Eflâk'a ilhak edilmesi, 

devletimizin boğazlar üzerindeki hâkimiyeti, Karadeniz'de hiçbir devletin savaş gemisinin 

bulunmaması, burada devletimizin mülkiyet hakkının tamamen tasdik edilmesi gibi şartlarla meşhur 

Paris Muahedenamesi imza altına alındı. 1273 Bir müddet sonra Rusyalının teşvikiyle Karadağ ve 

Yunanistan’da zuhura gelen kargaşa Osmanlı kuvvetleri tarafından bertaraf olundu. Şam tarafında 

Dürzi ve Maruniler arasında çıkan patırtı Avrupa müdahalesini gerektirecek derecede ehemmiyet 

kazanınca meşhur Fuat Paşa’nın oraya gönderilmesiyle yatıştırılmıştır. 
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1149 

Biraz sonra sultan-ı Zişan kırk yaşlarında olduğu halde saltanatın yirmi senesi irtihal-i dar-ı naim 
eylemişlerdir. 

*ABDİ PAŞA 

Sultan Ahmed-i Salis devrinde iki defa Kaptan-ı Derya olan Umera-yı Bahriyeden bir zattır. 

İlk Kaptanlığı 1143 ve ikincisi 1144 dür. 

*OSMAN PAŞA 

Şücean-ı vüzera-i saltanat-ı seniyeden Özdemiroğlu Osman Paşa Gazidir. 

Yemen ve Habeş Beyler beyi Özdemir Paşanın oğlu olup daha pek genç iken Yemen ve Habeş 
cihetlerinde mühim memuriyetlerde bulunduktan sonra Dersaadet'e gelerek Sokullu Mehmet Paşa 
her ne sebebten ise menfur olmuş ve bilahere 976 da rütbe-i vüzeratla Şirvan’a Vali tayin kılınmış idi. 

İran muharebelerinde ve Dağıstan ve Karabağ cihetlerinde birçok muvaffakiyata nail olmakla nüfuz ve 
ikbali bir derece daha âli olup iltifatı şahaneye mazhar olmuş idi. 

Badehu Kafkas dağlarını aşıp seksen gün kadar mühim bir sevk-ül-ceyş yürüyüşüyle Kırıma giderek 
oradan Dersaadet'e geldik de fevkalade iltifata mazhar ve rütbe-i sadaretle sihriyeti seniyeye vasıl 
olmuştu. 

Bir ay sonra yine şark seferi için serhadd-i şarkıye giderek Tebriz'i zabt ettikten sonra maraz-ı zehirden 
irtihal eyledi. 

*OSMAN PAŞA 

Topal Osman Paşa Sultan Mahmud-u Evvel devrinde 1144de sadarete 

-------------------------------------------------- 

[1149] 

Biraz sonra büyük sultan kırk yaşlarında, saltanatının yirminci senesinde cennet yurduna göç etti.  

*ABDİ PAŞA 

Sultan Üçüncü Ahmet devrinde iki defa Kaptanıderya olan Bahriye komutanlarından bir zattır. İlk 

Kaptanlığı 1143 ve ikincisi 1144 tarihlerindedir. 

*OSMAN PAŞA 

Yüce saltanatın yiğit vezirlerinden, Özdemir oğlu Gazi Osman Paşadır. Yemen ve Habeş Beylerbeyi 

Özdemir Paşanın oğludur. Daha pek genç iken Yemen ve Habeş cihetlerinde mühim memuriyetlerde 

bulunduktan sonra Dersaadet'e gelir. Her ne sebepten ise Sokullu Mehmet Paşa bu zattan 

hoşlanmamış, 976 da vezir rütbesiyle Şirvan’a Vali tayin edilir. İran muharebelerinde, Dağıstan ve 

Karabağ cihetlerinde birçok başarılar gösterir. Bundan dolayı nüfuz ve ikbali bir derece daha yükselir. 

Padişahın iltifatına mazhar olur. Kafkas dağlarını aşıp seksen gün kadar mühim bir askeri sevk 

yürüyüşüyle Kırım'a gider. Oradan Dersaadet'e geldiğinde fevkalade iltifata mazhar olur. Hem 

sadrazamlık rütbesi hem de padişaha hısım olma şerefine vasıl olur. Bir ay sonra yine şark seferi için 

şark hududuna giderek Tebriz'i ele geçirir. Zehirlenmiş ve ölüm sebebi bu olmuştur.  

*OSMAN PAŞA 

Topal Osman Paşa; Sultan Birinci Mahmut devrinde, 1144 senesinde sadrazamlığa 
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1150 

Geçen vüzeradan olup Nadir Şah ile vukua gelen muharebede şehiden vefat etmiştir. 

Gayûr bir zat idi. 

*OSMAN HAN-I EVVEL 

Devlet-i Aliye-i Osmaniyenin müessesi ve hanedanı celil-ül Osmaniye’nin birincisi olan Padişah-ı celil-
üş şandır. 

Veladetleri 656 bil-istiklal cülusları 699 ve irtihalleri 726 tarih-i hicrisi olup müddet-i saltanatları 27 
senedir. 

Zaman-ı Saltanatlarında İznik, Marmara, Kestel, Lefke, Akçahisar, Geyve, Leblebici Hisar. Yenice, 
Taraklı, Mudurnu, Samandıra, Karamürsel, Yarhisar, İnönü ve emsali kal’a ve bilad olup heyeti 
Osmaniyemizi bir aşiret halinden üç yüz bin nüfuslu bir devlet haline irka eylemiştir.  

Bursa da Manastır nam mahalde medfundur. 

*OSMAN-I SANİ 

Devletimizin on beşinci padişahı olup Ahmed Han-ı evvelin mahdumudur. 

1013 tarihinde tevellüd 1027 de cülus ve 1031 tarihinde on altı yaşında irtihal ettiler. 

Zaman-ı Saltanatlarında Boğdan ve Lehistan üzerine iktisab-ı galeyan olunmuş ve şiddet-i şitadan 
Haliç donmuştur. 

Halicin incimadına zürefa-yı zamane şu beyti demişlerdir. 

beyt 

Yol oldu Üsküdar'a bin otuzda Akdeniz dondu 

------------------------------------------------------------ 

[1150]  

geçen vezirlerdendir. Nadir Şah ile meydana gelen savaşta şehit olmuştur. Son derecede gayretli 

biriydi. 

*BİRİNCİ OSMAN HAN 

Yüce Osmanlı Devletinin kurucusu ve hanedanı Osmanlıların birincisi olan şanlı padişahımızdır. 

Doğumu 656, bağımsızlığını ilan ederek tahta geçişi 699, vefatı 726 hicri tarihidir. Saltanat müddeti 27 

senedir. Saltanatı zamanında İznik, Marmara, Kestel, Lefke, Akçahisar, Geyve, Leblebici Hisar, Yenice, 

Taraklı, Mudurnu, Samandıra, Karamürsel, Yarhisar, İnönü ve emsali kale ve beldeler devletin sınırları 

içine katılmıştı. Osmanlı devletimizi bir aşiret halinden üç yüz bin nüfuslu bir devlet haline 

yüceltmiştir. Bursa’da Manastır denilen yerden metfundur. 

*İKİNCİ OSMAN 

Devletimizin on beşinci padişahıdır. Birinci Ahmet Han’ın oğludur. 1013 tarihinde dünyaya gelmiş, 

1027 senesinde tahta geçmiş, 1031 senesinde henüz on altı yaşında iken vefat etmiştir. Saltanatı 

zamanında Boğdan ve Lehistan üzerine hücuma geçilmişti. Ayrıca kışın şiddetli soğuğundan Haliç 

donmuştu. Halicin donmasına zamanın şairlerinden biri şu beyit ile tarih düşürmüştür.  

[Yol oldu Üsküdar'a bin otuzda Akdeniz dondu+ 
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1151 

*OSMAN HAN-I SALİS 

Yirmi beşinci padişah olup 1110 tarihinde tevellüt ve 68 de cülus 71 de irtihal buyurdular. 

Nur-u Osmaniye ismindeki camii Sultan Mahmud-u evvel vaz’-ı esas ettiği halde sahib-i tercüme kendi 
isimlerine nisbetle küşad buyurdular. 

Zaman-ı saltanatlarında İstanbul’da iki defa büyük harik vukua gelip birinde şehrin sülesanı diğerinde 
rubu yanmıştır. 

*ATA 

Onuncu asrı hicride neşvünema bulan şuaradan olup mevlüdî Süleyman Çelebinin muasırı ve muarızı 
idi. 

*ATAULLAH EFENDİ 

Sultan Selim-i Sani asrının en benam-ı ulemasından ve şehriyar-ı müşarünileyhin hocası idi. 

Asrında fevkalade nüfuz sahibi olduğundan ikbalini suiistimale başladığından ekabir-i devletin 
alelhusus Ebussud merhumun mucib-i şikayatı olmuş idi. 

979 da irtihali Ebussud Efendinin inşirah-ı kalbini mucip olmuş imiş. 

*ATAULLAH EFENDİ 

Şerifzade denmekle meşhur ulemadan olup Selim- Salis ve Mustafa Han-ı Rabi zamanlarında iki defa 
Makam-ı Fetevaya Suud etmiş ise de bazı mesavi-i harekatıyla tarihte sui şöhret bırakmıştır.  

---------------------------------------------- 

[1151] 

*ÜÇÜNCÜ OSMAN HAN 

Yirmi beşinci padişahtır. 1110 tarihinde doğmuş, 1168 senesinde tahta geçmiş, 1171 senesinde vefat 

etmiştir. Nur-u Osmaniye ismindeki camii Sultan Birinci Mahmut tarafından temelleri atılmış fakat 

onun tarafından açılmış ve kendi adı verilmiştir. Saltanatı zamanında İstanbul’da iki defa büyük yangın 

çıkmış birinde şehrin üçte biri, diğerinde dörtte biri yanmıştır. 

*ATA 

Hicri onuncu asırda neşvünema bulan şairlerdendir. Mevlit şairi Süleyman Çelebinin muasırı ve 

muarızıydı. 

*ATAULLAH EFENDİ 

Sultan İkinci Selim asrının en namlı ulemasındandır. Adı geçen padişahın hocasıydı. Asrında fevkalade 

nüfuz sahibi olduğundan bu durumunu suiistimale başlamış, devlet büyüklerinin özellikle Ebussud 

Efendinin şikâyetine sebep olmuştu. 979 da ölünce Ebussud Efendinin kalbi ferahlamış.  

*ATAULLAH EFENDİ 

Şerifzade denmekle meşhurdur. Ulemadandır. Üçüncü Selim ve Dördüncü Mustafa Hanlar zamanında 

iki defa fetva makamına yükselmişti. Fakat kötü davranışları sebebiyle tarihteki şöhreti de iyi değildir. 
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1152 

*ATAYİ 

Şair-i şehir Nevî Efendinin oğlu şuaradan bir zat olup "Şakayık-un-nu'mâniye"'ye “Hadaik-ül Hakayık fi 
tekmile-tüş-Şakayık” namıyla bir zeyli vardır. 

*ITRİ 

Sultan Mahmud-u Salis devrinin şuara-yı meşhurasından olup nedim-i Padişahi idi. 

*ATUFİ 

İsmi Molla Hayrettin Hızır dır. Sultan Beyazıt-ı Sani asrında teferrüt eden ulemadandır. 

Ulum-u akliye ve edebiye de sahib-i yed-i tula idi. 

*ALÂEDDİN PAŞA 

Gazi Osman Han’ın birinci oğlu ve devletimizin ilk Veziri ve Sadrazamı olan zattır. 

Müşarünileyh devletimize nizamat ve kavanin vaz’ı etmek akça ve elbise ve asakir muvazzafa tertip 
eylemek gibi hademat-ı mühime ibraz eylemiştir. 

İrtihali 737 tarihindedir. 

*ALÂEDDİN EL’ARABİ 

Halep Ulemasından olup dersaadette Mollagürani ve Hızır Beyden ahz ü ikmal-i ulum ederek Edirne 
Bursa'da müderris olduktan sonra Alâeddin Halveti’den ulum-u bâtıniye iktisap eylemiştir. 900 
tarihinde mesned-i fetevaya geçip bir sene sonra irtihal eyledi. 99 evladı olduğu rivayet olunur. 

-------------------------------------------------- 

[1152] 

*ATAİ 

Meşhur şair Nevî Efendinin oğludur. O da şairlerdendir. "Şakayık-un-nu'mâniye" isimli esere “Hadaik-

ül Hakayık fi tekmile-tüş-Şakayık” namıyla bir zeyli vardır. 

*ITRİ 

Sultan Üçüncü Mahmut devrinin meşhur şairidir. Padişahın nedimiydi.  

*ATUFİ 

İsmi Molla Hayrettin Hızır’dır. Sultan İkinci Beyazıt asrında öne çıkan ulemadandır. Akli ve edebi 

ilimlerde geniş bilgi sahibiydi. 

*ALÂEDDİN PAŞA 

Gazi Osman Han’ın birinci oğlu ve devletimizin ilk Veziri ve ilk Sadrazamı olan zattır. Devletimize 

nizam ve kanunlar koymak, para basmak, muvazzaf ve tek tip elbiseli asker tertip etmek gibi mühim 

işlemleri yapmıştır. Ölümü 737 tarihindedir. 

*ALÂEDDİN EL-ARABÎ 

Halep Ulemasındandır. Dersaadet’te Molla Gürani ve Hızır Beyden ilim tahsil etmiş, Edirne ve 

Bursa'da müderris olmuş, Alâeddin Halveti’den batın ilimlerini almıştır. 900 tarihinde fetva makamına 

geçmiş, bir sene sonra vefat etmiştir. 99 evladı olduğunu rivayet ederler. 
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*ALİ EFENDİ 

Zembilli Alâeddin Ali Cemali Efendidir. Sultan Bayezid, Selim ve Süleyman Kanuni devirlerinde bilâ 
infisal yirmi altı sene kadar müsned-i fetvada (Fetva makamı) bulunmuş olan eazım-ı allâme ve 
ekabir-i süleha-i Osmaniyeden bir zat-ı  celîl-es sıfat olup an-asl Karamanlıdır. Şeriat-ı 
Muhammediyyeyi muhafazada, zühd ve takvada son derece de metanet ibraz eder ve Yavuz merhum 
gibi bir mehîb padişaha söz anlatarak gazap ve şiddetini ta’dil ve izale eylermiş. 

Zeyrek’de hanesinin penceresinden bir zembil sarkıtıp ashab-ı mesalihin fetvalarını bu zembile va’z 
ettirerek ba’dehu yukarı çekerek hall-i mesail ile tekrar aşağı sarkıtarak bilâ müşkilât ita etmesi 
Zembilli lafına bâdi olmuştur. 

*ALİ PAŞA 

Devlet-i Âli-i Osmaniye’de Ali Paşa isminde birçok zevat gelmiş olmakla bunların esamisi ile tarih-i 
nasb ve azl ve irtihalleri ve müddet-i sadaretleri cetvel-i âtide irae olunmuştur: 

İsmi Def’a Tarih-i nasbı Tarih-i Vukuatı Eyyam Şehr Sene 

Ali Paşa Çandarlı 2 788 791 . . 2 
Hadım Ali Paşa  2 907 909 . . 2 
Saniyen Ali Paşa  . 912 917 . . 5 
Semiz Ali Paşa  1 968 972 . . 4 
Yavuz Ali Paşa 1 1012 1012 . 7 . 
Kemankeş Kara Ali Paşa 1 1022 1022 . 7 . 
Arabacı Ali Paşa  1 1103 1104 11 7 . 
Hacı Ali Paşa  1 1103 1104 . . 1 
Sürmeli Ali Paşa 2 1105 1106 19 7 . 
Saniyen . ibka 1106 . 2 18 
Damad Ali Paşa 1 1125 1128 . 5 . 
       

--------------------------------------------- 

[1153]  

*ALİ EFENDİ 

Zembilli Alâeddin Ali Cemali Efendidir. Sultan Beyazıt, Sultan Selim ve Kanuni Süleyman devirlerinde fasılasız 

yirmi altı sene kadar Fetva makamında bulunmuş olan Osmanlı allâmesinin büyüklerinden, Salihlerden yüce 

sıfatlı bir zattır. Aslen Karamanlıdır. Şeriatı Muhammedî’yi muhafazada, züht ve takvada son derece de kararlılık 

gösterirdi. Yavuz merhum gibi bir heybetli padişaha söz anlatarak gazap ve şiddetini giderirdi. Zeyrek’deki evinin 

penceresinden bir zembil sarkıtıp sorularını bu zembile koydurur, cevaplarını, fetvalarını ile tekrar aşağı 

sarkıtarak müşkülatsız vermesinden dolayı Zembilli lakabını almıştır, Zembilli Ali Efendi adıyla anılır. 

*ALİ PAŞA 

Osmanlı devletinde Ali Paşa isminde birçok zevat gelmiştir. Bunların isimleri, tayin edilme, azledilme,  ölüm 

tarihleri, sadrazamlık müddetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

İsmi Defa Tayin Tarihi  Ayrılma Tarihi  Gün Ay Yıl 

Ali Paşa Çandarlı 2 788 791 . . 2 
Hadım Ali Paşa  2 907 909 . . 2 
Saniyen Ali Paşa  . 912 917 . . 5 
Semiz Ali Paşa  1 968 972 . . 4 
Yavuz Ali Paşa 1 1012 1012 . 7 . 
Kemankeş Kara Ali Paşa 1 1022 1022 . 7 . 
Arabacı Ali Paşa  1 1103 1104 11 7 . 
Hacı Ali Paşa  1 1103 1104 . . 1 
Sürmeli Ali Paşa 2 1105 1106 19 7 . 
Damat Ali Paşa 1 1125 1128 . 5 . 
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1154 

İsmi Def’a Tarih-i nasbı Tarih-i Vukuatı Eyyam Şehr Sene 

Bıyıklı Ali Paşa 1 1168 1169 3 2 . 

Çelebi Ali Paşa 1 1029 1030 . 2 1 

Moldovani Ali Paşa 1 1182 1182 15 4 . 

Silahdar Ali Paşa  1 1238 1239 . 10 . 

Benderli Ali Paşa  1 1236 1236 9 . . 

 

*İSA ÇELEBİ 

Yıldırım Bayezid Han’ın oğludur.  

Timur vak’ası üzerine eyyam-ı fetret’de Bursa ve havalisinin hükümetini ele geçirmiş ise de Çelebi 
Sultan Mehmed’in bil-istiklal hükümran-ı mülk-i Osmanî olduğunda satveti zail ve kendisi rahmet-i 
Rahman’a vasıl olmuş idi. 

*AYNÎ 

Müteehhirin-i şuaray-ı Osmanî’den Sururi’nin muasırı olan bir zattır.  

Sururi ile müşaaresi var idi 

1253 tarihinde vefat etmiştir. 

------------------------------------------------------------- 

 

İsmi Defa Tayin Tarihi  Ayrılma Tarihi  Gün Ay Yıl 

Bıyıklı Ali Paşa 1 1168 1169 3 2 . 

Çelebi Ali Paşa 1 1029 1030 . 2 1 

Moldovani Ali Paşa 1 1182 1182 15 4 . 

Silahdar Ali Paşa  1 1238 1239 . 10 . 

Benderli Ali Paşa  1 1236 1236 9 . . 

 
 

*İSA ÇELEBİ 

Yıldırım Beyazıt Han’ın oğludur. Timur vakası üzerine fetret döneminde Bursa ve havalisinin hükümetini ele 

geçirmiş, Çelebi Sultan Mehmet’in Osmanlı mülküne bağımsız hükümran olduğunda kudreti gitmiş, rahmet-i 

Rahman’a kavuşmuştu. 

*AYNÎ 

Osmanlı'nın sonraki dönem şairlerinden, Sururi’nin muasırı olan bir zattır. Sururi ile karşılıklı şiirleşmesi vardı. 
1253 tarihinde vefat etmiştir. 
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1155 

HARF-İL ĞAYN 

*GAZİ GİRAY 

Kırım hanlarının serefrazanından olup Devlet Giray’ın oğlu idi. Özdemirzadenin maiyetinde şark 
seferlerinde şecaat ve besaleti müşahede olunmuş ve İran'da yedi sene kadar esarette kalmış idi 996. 
Evvela han nasb olunup sekiz sene on ay ve ikinci defa hanlığında dahi on bir sene üç ay ki ceman 
yirmi sene mesned-nişin-i han olmuştur. Âlim ve edib ve şair bir zat olup âtideki beyt âsar-ı 
şairesindendir. 

Râyet’e meyl ederiz kamet-i dilcû yerine 
Tuğ’a bel bağlamışız kâkül-i hoş bû yerine 
 

1116’dan 1118’e tarihine kadar hanlık mansıbında bulunmuş olan zatın ismi dahi Gazi Giray’dır. 

*GALİB MEHMED PAŞA 

Süleyman-ı Sâlis devrinde yetişmiş ve Sultan Mahmud-u Sâlis’in evasıt-ı saltanatında sadaret ihraz 
etmiş olan vüzeradan olup menasıb-ı divaniye ve vilayet-i şahaneden ekserinde bulunmuştur. 
Zamanına göre siyasiyyundan ve mesalih-i düveliye vakıfanından  bir zat idi. Balıkesir'de vefat 
etmiştir. 

*GALİB DEDE 

Meşayih-i Mevleviye’den ve üdeba ve zürefa-i zamandan olup Yenikapı Mevlevihanesinde bir müddet 
meşihatı vardır. 

Mürettep divanı vardır. 

----------------------------------------------------- 

[1155]  

G 
*GAZİ GİRAY 

Kırım hanlarının önde gelenlerindendir. Devlet Giray’ın oğluydu. Özdemirzadenin maiyetinde şark 

seferlerine katılmış, savaşlarda cesareti, yiğitliği ve kahramanlığı görülmüştü. İran’da yedi sene kadar 

esarette kalmıştı. 996 Birinci Han olarak tayin edilişinde, sekiz sene on ay, ikinci defa hanlığında da on 

bir sene üç ay ki toplam yirmi sene Hanlık makamında oturmuştu. Âlim, edip ve şairdi. Gelecek beyit 

şiirlerindendir.  

Râyet’e meyl ederiz kamet-i dilcû yerine 
Tuğ’a bel bağlamışız kâkül-i hoş bû yerine 

 

1116’dan 1118’e tarihine kadar hanlık mansıbında bulunmuş olan zatın ismi de Gazi Giray’dır. 

*GALİB MEHMED PAŞA 

Üçüncü Süleyman devrinde yetişmiş, Sultan Üçüncü Mahmut’un saltanatının ortalarında sadrazamlık 

elde etmiş vezirlerdendir. Divandaki makamların ve vilayetlerin çoğunda bulunmuştur. Zamanına 

göre siyasette mahir, devletlerarası iş ve işlemlere vakıf bir zattı. Balıkesir'de vefat etmiştir. 

*GALİB DEDE 

Mevlevi şeyhlerinden, zamanın üdebasından, devrinin zariflerin bir zattı. Yenikapı Mevlevi-hanesinde 

bir müddet şeyhlik yapmıştır. Mürettep divanı vardır. 
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1156 

HARF-İL FA 

*FATİH 

Selatin-i azam-ı Osmaniyeden Sultan Mehmed Han-ı Sâni hazretlerine İstanbul Fethine muvafık 
olduğundan dolayı verilen unvan-ı celîl-iş şandır. 

*FAZIL 

Şaki Tahir Ömer’in hafidi olup harem-i hümayunda terbiye olunarak Süleyman-ı Sâlis asrında Rodos 
mevleviyetiyle taşra çıkmış ve bazı menasıb-ı devr ile dersaadette yedi sene hastalıktan sonra 1220 de 
irtihal etmiştir.  

Metin şairlerden olup Hubanname ve Zenname namıyla iki manzumesi vardır. 

*FAZIL AHMET PAŞA 

Köprülü zade maddesine müracaat buyrula. 

*FATİH GİRAY 

Kırım Hanzadelerinden olup Eğri Sefer-i Humayununda bulunmuş ve fevkalade şecaat ve besaleti 
görüldüğünden biraderi Gazi Giray Han’ın yerine han nasb tayin kılınmış idi. Ancak İbrahim Paşanın 
bu aralık sadarete gelmesi üzerine Gazi Giray’ın ibkası iktiza etmekle sahib-i tercüme Dersaadet'e 
avdet üzere iken itlaf edilmiştir. 1149 tarihinde makam-ı haniyeye kuud ve bir sene sonra mazulen 
Vize’de irtihal eden Devlet Giray zadenin ismi dahi Fatih Giray Han’dır. Bu zatın Nadir Şah’a karşı İran 
muharebesinde yararlığı görülmüş idi. 

----------------------------------------------- 

[1156]  

F 
*FATİH 

Osmanlının büyük sultanlarından Sultan İkinci Mehmet Han Hazretlerine İstanbul Fethedişinden 

dolayı verilen şanı yüce unvandır. 

*FAZIL 

Şaki Tahir Ömer’in torunudur. Padişahın hareminde terbiye görmüş, Üçüncü Süleyman asrında Rodos 

kadısı olarak haremden dışarı çıkmış, devlet mertebelerinin bazılarında bulunmuş, Dersaadet’te yedi 

sene hastalıktan sonra 1220 de vefat etmiştir. Sağlam şairlerdendir. “Huban-name” ve “Zen-name” 

adında iki manzume eseri vardır. 

*FAZIL AHMET PAŞA 

Köprülü zade maddesine müracaat edilsin. 

*FATİH GİRAY 

Kırım Hanlarındandır. Eğri Seferinde bulunmuş, fevkalade şecaat ve kahramanlığı görülmüş, kardeşi 

Gazi Giray Han’ın yerine han tayin edilmişti. Ancak İbrahim Paşanın sadrazamlığa gelmesi üzerine Gazi 

Giray’ın yerinde kalması gerekmiş ve bu zat Dersaadet’e dönmek üzereyken öldürülmüştür. 1149 

tarihinde hamlık makamına oturan, bir sene sonra azledilip Vize’de ölen Devlet Giray zadenin ismi de 

Fatih Giray Han’dır. Bunun da Nadir Şah’a karşı İran muharebesinde yararlığı görülmüştü. 
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1157 

*FAHREDDİN 

Dürzi ruesasından Mean oğlu demekle meşhur bir şahıs olup devri Murad-ı Rabi’de şekavet tarikine 
sâlik olmakla devleti bir hayli müddet meşgul etmiş 1041 de ahz ve idam olunmuştur. 

*FAHREDDİN-İ RUMİ 

Yıldırım Bayezid Han devrinde yetişmiş allame ve zühhad-ı kiramdan olup Mudurnu kasabasında 
ibadet ve taat ile meşgul idi.   

Bu zat ücret ile imamet edenlere iktidanın aleyhinde imiş. Davet-i me’sure hakkında güzel bir risalesi 
vardır. 

*FAHREDDİN-EL ACERE  

Devlet-i Aliye’de ikinci defa meşihatı ihraz eden a'lem ve ezhed allameden idi. An asl diyar-ı İrandan 
olup Seyyid Şerif Cürcaniyeden okumuş ve badehu Rum’a gelip Molla Fenari’den iktibas-ı fünun 
eylemişdir. İlk Şeyhülislam olan Fenari’nin irtihalinde yevmi otuz akçe ile makam-ı fetvaya bit-tayin 
otuz bir sene kemal-i temkin ve vakar ile bu makamı hüsn-i idare etmiştir.  

Salabet-i diniyesi ve şeriat-ı Muhammediyeyi muhafazadaki ulüvv-ü himmeti ile meşhurdur. 

*FAHRÎ 

Şuaradan bir zat olup Sultan Süleyman-ı Kanuni hazretlerinin süt karındaşı idi. 

*FERRUH EFENDİ 

On ikinci asrın evvelinde yetişmiş allame ve şuaradan bir zat olup Kırımlı idi. 

------------------------------------------------ 

[1157] 

*FAHREDDİN 

Dürzî reislerinden Mean oğlu demekle meşhur bir şahıstır. Dördüncü Murat devrinde isyam ve 

eşkıyalık yoluna girmişti. Devleti bir hayli müddet meşgul etmiş 1041 de ele geçirilip ve idam 

edilmişti. 

*FAHREDDİN-İ RUMİ 

Yıldırım Beyazıt Han devrinde yetişmiş âlin zahitlerinden büyüklerindendir. Mudurnu kasabasında 

ibadet ve taat ile meşgul idi. Bu zat ücret ile imamlık yapanlara uyarak namaz kılınmasının aleyhinde 

imiş. Tesirli dualar hakkında güzel bir risalesi vardır. 

*FAHREDDİN EL- ACEM 

Devlet-i Aliye’de ikinci defa şeyhülislamlık eden pek âlim ve pek zahit allameden bit zattı. Aslen İran 

diyarındandır. Seyyid Şerif Cürcani’den okumuştur. Rum diyarına gelip Molla Fenari’den ilim almıştır. 

İlk Şeyhülislam olan Fenari’nin vefatında onun yerine yevmi otuz akçe ile fetva makamına tayin 

olmuş, otuz bir sene temkin ve vakar ile çok güzel bir şekilde bu makamı idare etmiştir. Dini 

sağlamlığı, Muhammedî şeriatı muhafazadaki yüksek gayretiyle meşhurdur. 

*FAHRÎ 

Şairlerdendir. Kanuni Sultan Süleyman hazretlerinin sütkardeşiydi. 

*FERRUH EFENDİ 

On ikinci asrın başlarında yetişmiş şair ve âlimlerden Kırımlı bir zattır. 
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1158 

Mesnevinin yedinci cildini nazmen tercüme etmiş idi. Vefatı 1257 tarihindedir. 

*FUZULİ 

Âşık-ı billah bir şair olup ismi Mehmet Bin Süleyman idi. Kendisi Irakî olup pederi Hille’de müfti idi. 
Nazm ve nesri pek parlak ve aşıkane gazelleri revnaklıdır. Hadikatüs-süeda’sı divanı metanet-i tab’ına 
delalet eder.  

*FEYZULLAH EFENDİ 

Devr-i Sultan Süleyman-ı Sâni’de 1099’da iki ay ve Mustafa Han-ı Sâni’de sekiz sene beş ay makam-ı 
fetva’da bulunmuş olan ulemadan bir zatdır.  

An asl Erzurum’lu olduğu halde Sultan Mustafa-i Sâlis’e hocalık etmiş ve o cihetle müşarileyhin 
emniyet ve muhabbetini kazanmış olduğundan asrında aşırı derecede kesb-i nüfuz ve ikbal eylemiş 
idi. Kendisinden sonra oğlu Fethullah efendiyi mesned-i meşayihte namzed eylemiş ve mensubat 
perverliğiyle iştihar idi. 1103 den 1105’e kadar Sultan Ahmed-i Sâni devrinde Şeyhulislâm olan 
Ebusaid zade Feyzullah efendi başkadır. 

*FEYZULLAH EFENDİZADE ŞEYH MUSTAFA EFENDİ 

Selef-il beyan Feyzullah efendinin mahdumu olup Sultan Mahmud-u Evvel devrinde 1148 den 1158’e 
kadar meşihatta bulunmuştur. 

Üsküdar'da İnadiyede sufa-i mahsusasında medfundur. 

Eyüb’de Nişancılar’da mükemmel bir hankâh ile Saraçhane başında çeşmesi vardır. 

-------------------------------------------------- 

[1158]  

Mesnevinin yedinci cildini nazmen tercüme etmiş idi. Vefatı 1257 tarihindedir. 

*FUZULİ 

Âşık-ı billâh bir şairdir, ismi Mehmet Bin Süleyman idi. Kendisi Iraklıdır. Babası Hille’de müftüydü. 

Nazım ve nesri pek parlaktır, âşıkane gazelleri revnaklıdır. “Hadikatüs-süeda” isimli eseri ve Divanı şiir 

gücünün sağlamlığına delalet eder.  

*FEYZULLAH EFENDİ 

Sultan İkinci Süleyman devrinde 1099’da iki ay ve İkinci Mustafa Han devrinde sekiz sene beş ay fetva 

makamında bulunmuş olan ulemadan bir zattır. Aslen Erzurumludur. Sultan Üçüncü Mustafa’ya 

hocalık etmiş ve o bakımdan emniyet ve muhabbetini kazanmış olduğundan asrında aşırı derecede 

nüfuz ve ikbal kazanmıştı. Kendisinden sonra oğlu Fethullah Efendinin şeyhülislamlık makamına 

geçmesi arzusundaydı. Kendi çevresini koruyup gözetmekle tanınırdı. 1103 den 1105’e kadar Sultan 

İkinci Ahmet devrinde Şeyhülislâm olan Ebusaid zade Feyzullah Efendi başkadır. 

*FEYZULLAH EFENDİZADE ŞEYH MUSTAFA EFENDİ 

Bundan önce anlatılan Feyzullah efendinin oğludur. Sultan Birinci Mahmut devrinde 1148 den 1158’e 

kadar şeyhülislamlıkta bulunmuştur. Üsküdar'da İnadiy mahallesinde kendisine mahsus sofada 

metfundur. Eyüp’te Nişancılar’da mükemmel bir hankâh ile Saraçhane başında çeşmesi vardır. 
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1159 

*FEYZULLAH EFENDİ 

Damad zade şeyhülislam Ebulhayr efendinin oğlu olup sultan Osman-ı Sâlis ve sultan Mustafa-i Salis 
asırlarında üç defa meşayıhi ihraz etmişdir. 

İlk meşihatı 1168 ikincisi 1170 üçüncüsü 1171 dedir. 

Fen tıb ve musikiye aşina idi. 

HARF-İL KAF 

*KADIZADE AHMED ŞEMSEDDİN EFENDİ 

Sultan Murad-ı Sâlis asrında 985 den 988 e kadar iki sene altı ay makam-ı fetvada bulunmuş olan 
zatdır. 

İbn-ı Hamami’yi itmam için kitab-ı vekale’den ahır-ı kitaba degin Hidaya’ya şerh ve ol kitabdan ahır-ı 
fenn-i saniyeye varıncaya degin şerh, Miftaha haşiyesi ve daha sair haşiyeleri ve Mevakıf’a ta’likatı ve 
sair âsarı ve İstanbulda bir mescidi vardır.  

*KADIZADE MEHMED TAHİR EFENDİ 

Sultan Mahmud-i Sâni devrinin evasıtında bulunmuş ve meşihat-ı İslâmiyeye geçmiş allameden şedid-
il himmet salabetle muttasıf bir zatdır.  

Kudat’dan Tokatlı Ömer efendinin oğlu idi. 

Yeniçeri ocağının ilgası avanında meşihatda sahib-i batş bir zatın bulunması iktiza etmekle bil-nisbet 
halim çelebi tabiatlı bulunan Mekki zadenin yerine nasb olunmuş ve ocağ-ı mülganın kaldırılmasında 
himmeti görülmüştür.  

--------------------------------------------------- 

[1159] 

*FEYZULLAH EFENDİ 

Damat-zade şeyhülislam Ebulhayr efendinin oğludur. Sultan Üçüncü Osman ve Sultan Üçüncü 

Mustafa asırlarında üç defa şeyhülislam olmuştur. Birincisi 1168, ikincisi 1170, üçüncüsü 1171 

tarihindedir. Tıp ve musikiye aşinaydı. 

K 
KADIZADE AHMED ŞEMSEDDİN EFENDİ 

Sultan Üçüncü Murat asrında 985 den 988 e kadar iki sene altı ay fetva makamında bulunmuştur. İbn-

ı Hamami isimli eseri tamamlamış, kitab-ı vekale isimli eseri sonuna kadar şerh etmiştir. Ayrıca Hidaya 

isimli esere şerhi, o kitabın ikinci bölümüne varıncaya kadar şerhi, Miftah isimli esere haşiyesi vardır. 

Mevakıf isimli esere dair açıklamalar, daha başka şerhler, haşiyeler ve eserler yazmıştır. İstanbul’da 

kendi adına yaptırdığı bir mescidi vardır.  

*KADIZADE MEHMED TAHİR EFENDİ 

Sultan İkinci Mahmut devrinin ortalarında şeyhülislamlığa geçmiştir. Âlimlerdendir. Gayretinin ve 

sağlam karakterinin şiddetiyle bilinir. Kadılardan Tokatlı Ömer efendinin oğluydu. Yeniçeri ocağının 

ilgası ortamında şeyhülislamlıkta kuvvetli bir zatın bulunması gerekiyordu. Nispeten halim ve çelebi 

tabiatlı bir zat olan Mekkizadenin yerine getirilmişti. Yeniçeri ocağının kaldırılmasında katkısı 

görülmüştü. 
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1160 

1241 den 1243 tarihine kadar iki sene altı ay beş gün makam-ı fetvada bulunmuştur. 

Tarik-i âliyeye dair Nuriyye isminde bir risalesi ve Altımermerde bir tekkesi vardır. 

*KATIRCIOĞLU 

Evail-i halinde şaki Haydaroğlunun ser-kaplanı ve mefasidinde ekvası olup Kemer Edremit etarik’inden 
pek gözlü cesur bir genç idi. 

Efendisi Haydar oğlunun cezası verildikten sonra onun yerini tutup devr-i Mehmed Han-ı Rabi’de 
Anadolu'ya bir alay müfsidlerle kat-ı tarik ve gasb-ı emval ile meşgul olmakta ve cemiyet fesadını 
günden güne çoğaltmakta iken üzerine asker gönderildi ise de merkum ceri ve süvarilikte mahir 
olduğundan ele geçirilmesi suubetli olacağı merkez-i saltanatdan teferrüs olmakla afvı karargir oldu 
ve erkân-ı devletten istimalet-nameleri gönderilerek kabahati afv ve Beyşehri sancağıyla taltif 
olunmuştur. 

Bundan sonra Katırcıoğlu hademe-i padişahî silkinde terakki ederek Abaza Hasan Paşa üzerine serdar 
nasb ve paşalık unvanı ita olunmuş ve Köprülüler devrinde haylice iş görmüştür.  

*KABAKULAK İBRAHİM PAŞA 

İbrahim Paşa maddesine müracaat buyrula 

*KARA İBRAHİM PAŞA 

Sultan Mehmed-i Rabi devrinde 1095 den 1097’ye kadar iki sene sadarette bulunmuş olan vüzeradan 
olup firari Mustafa Paşa dairesinden yetişmedir. 

-------------------------------------------- 

[1160]  

1241 den 1243 tarihine kadar iki sene altı ay beş gün fetva makamında bulunmuştur. Tasavvufa dair 

“Nuriyye” isminde bir risalesi yazmıştır. Altımermer semtinde bir tekkesi vardır. 

*KATIRCIOĞLU 

Önceleri eşkıya Haydaroğlunun baş silahşoru ve kötülüklerinin en güçlü destekçisiydi. Kemer Edremit 

taraflarından pek gözlü cesur bir gençti. Efendisi Haydar oğlunun cezası verildikten sonra onun yerine 

geçti. Dördüncü Mehmet Han döneminde etrafına bir alay müfsit toplamış, Anadolu'da yol kesmek, 

mal gasp etmekle meşgul olmaktaydı. Fesat cemiyeti günden güne çoğaltmaktaydı. Üzerine asker 

gönderildi. Fakat hızlı, çevik ve süvarilikte çok mahir olduğundan ele geçirilmesi zor olacaktı. Bu 

durum saltanat merkezinin ferasetiyle anlaşıldı. Affına karar verildi. Devlet tarafından af kâğıdı 

gönderildi. Kabahati affedildi. Beyşehir sancağı kendisine verildi. Katırcıoğlu bundan sonra girdiği 

padişahın hizmet yolunda ilerlemeye başladı. Abaza Hasan Paşa üzerine gönderilen askeri birliğe 

komutan tayin edildi. Paşalık unvanı verildi. Köprülüler devrinde haylice iş görmüştür.  

*KABAKULAK İBRAHİM PAŞA 

İbrahim Paşa maddesine müracaat edilsin. 

*KARA İBRAHİM PAŞA 

Sultan Dördüncü Mehmet devrinde 1095 den 1097’ye kadar iki sene sadrazam olan vezirlerdendir. 

Firari Mustafa Paşa maiyetinden yetişmedir. 
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1161 

*KARAÇELEBİZADE 

Allame ve üdeba-i Osmaniyeden Sultan Mehmed Han-ı Rabi’ devrinde meşihat’a geçmiş olan 
Abdülaziz efendidir. 

Sadrazamdan Karaçelebizade Hüsameddin efendinin oğludur.  

Alelusul devr-i medariseden sonra Meke (ve) Yenişehir kazalarına nail ve 1043 de İstanbul kadısı  
olmuştur. 

İstanbul kadılığında Kıbrıs'a nefy olunmuş ve muahharen iptida-ı saltanat-ı Mehmet Handa Rumeli 
kazaskerliğine nail oldu.  

Bu esnada telif ettiği “Ravdat-ül Ebrar” nam tarihinin manzur-i padişah-ı dakikadan olması üzerine 
şeyhülislam Bahaî efendiye rağmen fevze-i beyza iksa ile pâye-i meşihat ita olunmuştur. 

1061 tarihinde Bahai  efendinin infisalinde makam-ı fetvaya nasb ve altı ay kadar ol makam-ı âlide 
bulunduktan sonra azl ile evvelen Sakız’a ve badehu Bursa’ya gönderilerek yedi sene sonra 1068 
tarihinde orada irtihal eyledi. 

*KARAHİSÂRÎ İBRAHİM EFENDİ 

Sultan Abdülhamit Han-ı Evvel asrında 1096 tarihinde doksan yaşında olduğu halde makam-ı 
meşihata geçmiş ve 1097 de infisal etmiş olan ulemadandır. 

Kudatdan Osman efendinin mahdumu idi. 

*KARA MUSTAFA PAŞA 

Devr-i Sultan Murad-ı Rabi’in evahir eyyamında Bağdat muhasarasında şehit 

--------------------------------------------------- 

[1161] 

*KARAÇELEBİZADE 

Osmanlı Allame ve ediplerinden, Sultan Dördüncü Mehmet Han devrinde şeyhülislam olan Abdülaziz 

efendidir. Sadrazamdan Karaçelebizade Hüsameddin efendinin oğludur. Genel usul üzere medresede 

tahsilini tamamladıktan sonra Meke ve Yenişehir kazalarında kadılığa başladı. 1043 senesinde 

İstanbul kadısı  oldu. İstanbul kadılığından Kıbrıs'a sürgün edildi. Sonra Mehmet Hanın saltanatının ilk 

döneminde Rumeli kazaskerliğine getirildi. Bu esnada telif ettiği “Ravdat-ül Ebrar” isimli tarihinin 

padişahın dikkatinden kaçmaması üzerine şeyhülislam Bahaî efendiye rağmen fevze-i beyza 

(şeyhülislamlara giydirilen beyaz kürk) giydirilmiş şeyhülislamlık payesi verilmiştir. 1061 tarihinde 

Bahai  efendinin ayrılışında fetva makamına tayin edildi. Altı ay kadar o yüce makamda bulunduktan 

sonra azledildi. Önce Sakız’a ve sonra Bursa’ya gönderilerdi. Yedi sene sonra 1068 tarihinde orada 

vefat etti. 

*KARAHİSÂRÎ İBRAHİM EFENDİ 

Sultan Birinci Abdülhamit Han asrında, 1096 tarihinde doksan yaşında iken şeyhülislamlık makamıan  

geçmiş, 1097 de ayrılmış olan ulemadır. Kadılardan Osman efendinin oğluydu. 

*KARA MUSTAFA PAŞA 

Sultan Dördüncü Murat devrinin son günlerinde Bağdat kuşatmasında şehit 
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1162 

olan sadrazam Tayyar Mehmet paşanın yerine 1048 de sadarete geçmiş ve saltanat İbrahim Hanı da 
bil-ibka 1053 de dar-ı ademe isal kalınmıştır. 

Bu zat Arnavut cinsine mensup olup ocaktan yetişmiş ve Bağdat muhasarası esnasında sadaret 
kaymakamlığına nail olmuş ve Tayyar paşanın nehavetiyle sadrazam olmuştur. 

Evail-i saltanat-ı İbrahim Handa kemal-i istiklal ile icra-yi hüküm ve nüfuz etmiş ve sikkenin tashihiyle 
tahrir-i nüfusa himmet eylemiştir. 

Müşarünileyh şecaat ve şehamet ve akıl ve kiyaset ile mevsuf ve cûd ve seha ve terbiyet-i erfâ ile 
maruf idi. 

Lakin icraatta ifratından naşi halkı kendisinden tenfire bais olacak bazı halet zuhur etmiş idi. 

*KARA VEZİR 

Sultan Abdülhamit Han-ı evvel asrının en mümtaz vüzerasından ve mesned-i sadareti ihraz 
edenlerden Silahtar Mehmet Paşanın lakabıdır. 

*KALAYLIKOZ AHMED PAŞA 

Devr-i Sultan Ahmed-i Sâlis’de 1116 tarihinde sadarette bulunmuş ve üç ay sonra infisal etmiştir. 

An asl Kayserili olup cahil ve iş bilmez bir adam idi. Zurefay-ı asrdan bir zat hakkında şu kıt’ayı 
söylemiştir: 

Nagehan bir gün kalaylı koz gelip oldu vezir 
Her gün dedi vüzerat arzını eyler şikest  
Ben dedim uslandı zira çerh te’dip eyleyip 
Terbiyet kılmak gerekdir ân’ı bunca sergüzeşt 

-------------------------------------------------------- 

[1162]  

olan sadrazam Tayyar Mehmet paşanın yerine 1048 de sadarete geçmiş ve İbrahim Hanın 

saltanatında bu vazifede kalmış, 1053 de ölmüştür. Bu zat Arnavut'tur. Yeniçeri Ocağından yetişmiş 

ve Bağdat kuşatması esnasında sadaret kaymakamlığına nail olmuştur. Tayyar paşanın yokluğu 

sayesinde sadrazam olmuştur. İbrahim Han saltanatının ilk dönemlerinde tamamen bağımsız olarak 

hüküm sürmüş, nüfuzunu artırmıştır. Paranın değerinin düşürülme işlemini düzeltmek, nüfus sayımı 

yaparak kayıt altına almak gibi hizmetler yapmıştır. Bu zat; şecaati, cesurluğu, aklı, keskin zekası, 

dirayeti ile bilinirdi. Cömert, yüksek ahlaklı, gayretliydi. Lakin icraatında ifrata varan aşırılığıyla halkın 

kendisinden nefret etmesine sebep olacak bazı halleri olmuştu. 

*KARA VEZİR 

Sultan Birinci Abdülhamit Han asrının en mümtaz vezirlerinden, sadrazamlık makamını elde etmiş 

olan Silahtar Mehmet Paşanın lakabıdır. 

*KALAYLIKOZ AHMED PAŞA 

Sultan Üçüncü Ahmet devrinde 1116 tarihinde sadarette bulunmuş ve üç ay sonra ayrılmıştır. Aslen 

Kayserilidir. Cahil ve iş bilmez bir adamdı. Zamanın zariflerinden biri, bu zat hakkında şu kıtayı 

söylemiştir: 

Nagehan bir gün kalaylı koz gelip oldu vezir 
Her gün dedi vüzerat arzını eyler şikest  
Ben dedim uslandı zira çerh te’dip eyleyip 
Terbiyet kılmak gerekdir ân’ı bunca sergüzeşt 
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1163 

Dedi bir dânâ-i kâr-âgâh, sahib-i tecrübe  
Terbiyet nâ-ehl na çün girdgân ber-künbedest 
 

*KOCA MUSTAFA PAŞA 

Sultan Bayezid-i Sâni asrının evahirinde sadaretde bulunmuş ve câmi’ ve tekkeyi bina etmiş olan 
vezir-i meşhurdur. 

917-918 tarihinde yedi ay sadaretde bulunmuştur. 

*KUYUCU MURAD PAŞA 

Murat Paşa maddesine müracaat oluna 

 

HARF-İL KÂF 

 

*KÂTİB ÇELEBİ 

Müellifin ve musannifin-i Osmaniyenin serafrazi olup Mustafa Talika (halife) namıyla meşhurdur. 

An asl zeamattan olarak bir çok muharebede bulunmuş ve zamanında henüz memalik-i mahrusada 
mütedavil  olmayan  bir çok âsar-ı nefiseyi Latinceden Türkçeye tercüme etmiştir. 

Keşfiz-zunun, Fezleke, Cihannuma gibi âsârı elyevm makbul ve muteberdir.  

*KÂTİB-İ RUMİ 

Meşahir-i bahriyyundan Galatalı Seydi Reis’in mahlası olup Seydi Reis maddesine müracaat oluna. 

*KÂMİL EFENDİ 

Sultan Abdülhamit Han-ı evvelin evahir ve Selim-i Sâlis’in evail-i saltanatlarında  

-------------------------------------------- 

[1163] 

Dedi bir dânâ-i kâr-âgâh, sahib-i tecrübe  
Terbiyet nâ-ehl na çün girdgân ber-künbedest 

*KOCA MUSTAFA PAŞA 

Sultan İkinci Beyazıt asrının son döneminde sadrazam olan ve adına yaptırdığı cami ve tekkeyi bina 

etmiş olan meşhur vezirdir. 917-918 tarihinde yedi ay süreyle sadrazamlık yapmıştır. 

*KUYUCU MURAD PAŞA 

Murat Paşa maddesine müracaat edilsin 

K 
*KÂTİB ÇELEBİ 

Osmanlı müelliflerinin ve musanniflerinin önderidir. Mustafa Talika/Halife namıyla meşhurdur. 

Askerlikten yetiştiği için birçok muharebede bulunmuştur. Zamanında henüz memlekette bilinmeyen 

birçok nefis eseri Latinceden Türkçeye tercüme etmiştir. "Keşfiz-zünun", "Fezleke", "Cihannüma" gibi 

eserleri bugün dahi makbul ve muteberdir.  

*KÂTİB-İ RUMİ 

Bahriyenin meşhurlarından Galatalı Seydi Reis’in mahlasıdır. Seydi Reis maddesine müracaat edilsin. 

*KÂMİL EFENDİ 

Sultan Birinci Abdülhamit Han döneminin sonunda ve Üçüncü Selim saltanatının ilk dönemlerinde 
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1164 

Mesned-i Meşihat-ı İslamiye’de bulunmuş olan allameden olup sudurdan Osman efendinin oğludur. 

1202 den 1203 tarihine kadar bir sene altı ay makam-ı fetvada bulunmuştur. 

Üsküdarda Kuşbağı nam mahalde cadde üzerindeki sofada medfundur. 

*KÂMİL PAŞA 

1279 tarihinde makam-ı sadarete geçip beş ay makamını muhafaza etmiş olan Mısırlı Yusuf Kâmil 
Paşadır.  

An asl Arapgirli olup Mısırda tefeyyüz etmiş ve Kömürcü Osman Paşanın akrabasından bulunmuş idi.  

Mısır valisi Mehmet Ali Paşanın kerimesi Zeyneb hanımın zevci idi.  

Edebiyatta mahareti Telemak Tercümesi nam eserinden malumdur. 

Üsküdar'da inşa-gerdesi olan nisa hastanesinde zevcesi hanım ile beraber medfundur. 

*KÂNİ 

Müteahhirin-i şuara ve udebay-i Osmaniyeden ve erbab-ı iktidardan bir zat olup Sultan Mahmud-i 
Sâni devrinde yaşamışdır. Âsarı hezeliyat ile malûmdur. 

Sururi merhum tarih-i vefatını pek güzel söylemiştir. 

*KÂNİ PAŞA 

Asr-ı âhırda yetişmiş ve maliye ve rusumat ve mülkiye tekaüt sandığı nezaretlerinde bulunmuş olan 
vüzeradan olup akt ve istikamet ile mevsuf idi. 

------------------------------------------- 

[1164]  

Şeyhülislamlık makamında bulunmuştur. Allamedendir. Devletin ileri gelenlerinden Osman efendinin 

oğludur. 1202 den 1203 tarihine kadar bir sene altı ay fetva makamında kalmıştır. Üsküdar'da Kuşbağı 

mahallesinde cadde üzerindeki sofada metfundur. 

*KÂMİL PAŞA 

1279 tarihinde sadrazamlığa geçip beş ay makamını korumuş olan Mısırlı Yusuf Kâmil Paşadır. Aslen 

Arapgirlidir. Mısırda gelişmiş ve ilerlemişti. Kömürcü Osman Paşanın akrabasındandır. Mısır valisi 

Mehmet Ali Paşanın kızı Zeynep hanımla evliydi. Edebiyattaki mahareti Telemak Tercümesi isimli 

eserinden malumdur. Üsküdar'da kendi yaptırdığı Nisa hastanesinde zevcesi hanım ile beraber 

metfundur. 

*KÂNİ 

Osmanlının son dönem şairlerinden ve ediplerindendir. İktidar sahibi bir zat olup Sultan İkinci 

Mahmut devrinde yaşamıştır. Eserleri hiciv ve mizah üzerinedir. Sururi merhum bu zatın ölüm tarihini 

pek güzel söylemiştir. 

*KÂNİ PAŞA 

Son asırda yetişmiş vezirlerdendir. Maliye, rüsum işleri, mülkiye, tekaüt sandığı nezaretlerinde 

çalışmıştır. İstikametinin düzgünlüğüyle bilinirdi. 
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1165 

*KETHÜDA HASAN PAŞA 

Cenaze Hasan Paşa denmekle meşhur olup Selim-i Sâlis devrinde sadaretde bulunmuş idi. 

*KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA 

Devlet-i Âli-i Osmaniye makam-ı sadareti ihraz etmiş vüzeranın en muktedir ve sahib-i 
hamiyetlerinden olup devlet ve milletine unutulmaz hizmet ibka eylemiş ve gayet iğtişaşlı bir 
zamanda Hızır gibi yetişerek icraat-ı hasenesiyle iade-i intizama muvaffak olmuşdur. 

Bu zat an asl Arnavut olduğu halde Anadolu'daki Köprü kasabasında müddet-i medide ikameti 
Köprülü ünvanını almağa sebep olmuştur. 

Evail-i halinde bazı memuriyetlerde ve Trablus Şam valiliğine nasb olunarak harcırah tedariki için 
Dersaadet'te ikamet etmekde iken Avcı Sultan Mehmet Han’ın evasıt-ı saltanatında devletin duçar 
olduğu hal-i iğtişaşatkârane erbab-ı sadakatinin yüreğini yakmakta ve ekabir ve ayan-ı saltanat ıslah-ı 
ahvale bir çare aramakta iken hayır-hahan-ı devletten Mimar Koca Kasım ağanın sevk ve delaletiyle 
sahibi tercüme sadarete getirilmiştir  ( 1060 ) 

Müşarünileyh her ne kadar yetmiş yaşında bir pir idiyse de âkil ve dirayetli ve emri idarede hatır ve 
gönle bakmaz bir zat olduğundan derhal ocak zorbalarını tedip ve her bar ika-i fesada müstemid olan 
yeniçeri eşkıyasını terbiye ederek dahili karışıklığı ortadan kaldırdığı gibi Venedikli eline geçmiş olan 
yerleri dahi istirdada muvaffak olmuştur. 

Eflak ve Buğdan beylerinin Lehistan işlerine müdahalelerine mebni koca 

---------------------------------------------- 

[1165] 

*KETHÜDA HASAN PAŞA 

Cenaze Hasan Paşa denmekle meşhurdur. Üçüncü Selim devrinde sadrazamlıkta bulunmuştu. 

*KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA 

Osmanlı devletinde sadrazamlık makamını elde etmiş vezirlerin içinde en muktedir, en hamiyetli 

olanlarından biridir. Devlet ve milletine unutulmaz hizmetler yapmıştır. Son derecede karışık bir 

zamanda bir zamanda Hızır gibi yetişerek isabetli ve güzel icraatlarıyla düzeni geri getirmeyi 

başarmıştır. Bu zat aslen Arnavut'tur. Anadolu'da Köprü kasabasında uzun müddet ikametinden 

dolayı Köprülü unvanını almıştır. Başlangıçta bazı memuriyetlerde bulunmuştur. Trablus Şam 

valiliğine tayin edilip harcırah tedariki için Dersaadet'te bulunuyordu. Avcı Sultan Mehmet Han’ın 

saltanatının ortalarıydı. Devletin düştüğü karmaşa ve karışıklık devlete sadık insanların yüreğini 

yakmaktaydı. Devlet büyükleri, durumu düzeltmek için bir çare arıyordu. Devlete hayırlı hizmetleri 

olan Mimar Koca Kasım ağanın yol göstermesiyle bu zat sadrazamlığa getirildi. 1060 Her ne kadar 

yetmiş yaşında yaşlı bir adam idiyse de akıl ve dirayeti, idare tarzında hatır ve gönle bakmaz bir zat 

oluşu bu kararın isabetini kısa zamanda ortaya çıkardı. Derhal ocak zorbalarını çizgiye çekti. Her 

fırsatta fesat çıkarmayı alışkanlık haline getirmiş yeniçeri eşkıyasını terbiye etti. Dahili karışıklığı 

ortadan kaldırdığı gibi Venedikli eline geçmiş olan yerleri de geri almayı başardı. Eflak ve Buğdan 

beylerinin Lehistan işlerine müdahalelerini gören bu koca 
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1166-174 

Vezir üzerlerine varıp te’dip ettikten sonra Erdel kralı Rakokçi’yi dahi ba’del-azl yerine diğerini nasb 
ederek Anadolu'daki Abaza Hasan Cemiyetini dağıttı. Hasılı ihtiyarlığıyla beraber gayreti elden 
bırakmayıp gece gündüz devletin ıslahına çalışmakta ve erbab-ı mükâfat ve mücazata icra-yı adalet ile 
zerrece müsamaha göstermemekte iken sadaretinin altıncı yılında irtihal-i dâr-ı beka ederek vasiyeti 
mucibince oğlu rikab-ı hümayun kaymakamı Fazıl Ahmet Paşa sadrazam nasb olunmuştur. 

*KÖPRÜLÜZÂDE FAZIL AHMET PAŞA 

Anfi-l tercüme Mehmet Paşanın oğlu ve halefi olup yirmi beş yaşında iken Mehmet Paşa’nın vasiyeti 
mucibince sadarete geçirildi. 

Ahmet paşa genç ise de mükemmel tahsil görmüş ve umur-i siyasette pederi gibi bir muallimden ders 
almış gayretli ve hamiyetli bir zat olduğundan sadarete nasb ve tayini Mehmet Paşa merhumun 
teskin ettiği ateş-i fitnenin  yeniden alevlenmesini men etmiş ve Köprülünün vefatını fırsat ittihazıyla 
istifadeye intizar eyleyen usatın ümitlerini bütün bütün kesmiştir.  

Ahmet Paşanın on altı sene devam eden sadareti hakikaten pek parlak geçti: 

Avusturya üzerine bizzat sevk ettiği ordular Silezya’ya kadar Almanya dahili eyalatı ve Macaristan'ı 
çiğneyerek Fransız ve Avusturyalılardan mürekkep orduları bozmuş ve Şağunard civarında meşhur 
Ceneral Monte Kukuli’ye galebe edilememiş ise de gayet şanlı ve menafi-i devlete muvaffak olan ve 
Vasvar muahedesi akd edilerek harbe hitam verilmiştir. 

Fransızların ianesiyle yirmi üç yıldan beri devam eden Girit 

--------------------------------------------- 

[1166]  

vezir üzerlerine gidip hadlerini bildirdi. Erdel kralı Rakokçi’yi azletti. Yerine diğerini getirdi. 

Anadolu'daki Abaza Hasan Cemiyetini dağıttı. Hâsılı ihtiyarlığına rağmen gayreti elden bırakmayıp 

gece gündüz devletin ıslahına çalıştı. Mükâfat veya cezayı hak edene adalet ile muamele edip zerrece 

müsamaha göstermedi. Sadrazamlığının altıncı yılında sonsuzluk yurduna göçtü. Vasiyeti üzerine oğlu 

rikabı hümayun kaymakamı Fazıl Ahmet Paşa sadrazam tayin edildi. 

*KÖPRÜLÜZÂDE FAZIL AHMET PAŞA 

Bir önce anlatılan Mehmet Paşanın oğlu ve halefidir. Yirmi beş yaşında iken Mehmet Paşa’nın vasiyeti 

üzerine sadarete geçirildi. Ahmet paşa genç ise de mükemmel tahsil görmüş ve siyaset işlerinde 

babası gibi bir muallimden ders almış, gayretli, hamiyetli bir zat idi. Sadrazam yapılması Mehmet Paşa 

merhumun teskin ettiği fitne ateşinin yeniden alevlenmesini engellemişti. Köprülünün vefatını fırsat 

bilerek istifade etmeyi bekleyen asilerin ümitlerini bütünüyle kesmişti. Ahmet Paşanın on altı sene 

devam eden sadareti hakikaten pek parlak geçti. Avusturya üzerine sevk ettiği bizzat kendisinin 

komuta ettiği ordular Silezya’ya kadar Almanya eyaletlerini, Macaristan'ı çiğneyerek Fransız ve 

Avusturyalılardan mürekkep orduları bozmuştu. Şağunard civarında meşhur General Monte Kukuli’ye 

galip gelinememiş ise de gayet şanlı ve devletin menfaatlerini elde etmeye muvaffak olan Vasvar 

antlaşması yapılarak savaşa son verilmişti. Fransızların yardımıyla yirmi üç yıldan beri devam eden 

Girit 
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1167 

muharebatını bizzat Fazıl Ahmet Paşa Kandiyeye hücum ile kale zabtedilerek cezire kâmilen teshir 
edilmiş ve Leh kralı meşhur Sobyeski’yi burada mağlup ederek Podolya eyaletini memalik-i 
mahrusaya ilhak eylemiş elhasıl devletin asr-ı Kanuni’deki şevket ve istrirdada muvaffak olarak 
düşmanlarda şakk-ı şefe'ye kudret bırakmamıştır.    

Sadaretinin on beşinci senesi 1081 de pek genç iken irtihal ile yerine Köprülü mensubatından 
Merzifoni Kara Mustafa Paşa sadrazam nasb olunmuştur.  

Müşarileyhin tabiat-ı şairiyesi olup işrete kesret-i iptilasından başka meyaibi yok idi. 

HARF-İL MİM 

*MAL HATUN 

Müessis-i Bünyan-ı Devlet-i Osmaniye olan Sultan Osman Han Gazinin zevce-i mükerremeleri ve 
meşayih-i kiramdan Edebali hazretlerinin kerimeleridir. Gazi-i müşairileyh evail-i halde Edebali 
hazretlerine mutekid olup daima şeyhinin zaviyesine devam etmekle ol duhter-i sa'd-ahtere dildâde 
olmuş ve pederlerinden talep buyurmuş idi. 

Şeyh Edebali kerimesinin tezvicini Gazi Osman'ın gördüğü rü’yây-i sadıka üzerine kararlaştırmakla 
heman akd-i nikâhlarını bil-icra Mal Hatunu ita eyledi. 

İşte şecere-i mukaddese-i Osmaniye'nin birer şah-ı metini olan Alâaddin  

--------------------------------------------------- 

[1167]  

savaşları zaferle bitirilmişti. Fazıl Ahmet Paşa'nın Kandiye'ye hücumu ile kale ele geçirilmiş, Girit adası 

tamamen hakimiyet altına alınmıştı. Leh kralı meşhur Sobyeski burada mağlup edilmiş Podolya eyaleti 

devletimize ilhak edilmişti. Devletin Kanuni asrındaki şevketi yeniden ele edilmesi başarılmış 

düşmanlarda ağız açmaya kudret bırakılmamıştı. Sadaretinin on beşinci senesi 1081 de pek genç 

yaşta vefat etmiş yerine Köprülü ailesine mensup olanlardan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazam 

tayin edilmişti. Köprülü Fazıl Ahmet Paşanın şairliği de vardı. İçkiye müptela oluşundan başka ayıbı 

yoktu. 

M 
*MAL HATUN 

Osmanlı devletinin kurucusu olan Sultan Osman Han Gazinin mükerrem zevcesi, büyük şeyhlerden 

Edebali hazretlerinin kızıdır. Sultan Osman Gazi Edebali hazretlerine bağlıydı. Daima şeyhinin 

zaviyesine devam ederdi. O kutlu yıldız, bahtı açık Mal Hatuna gönlü düşmüş, babasından talep 

etmişti.Şeyh Edebali kızının evliliğine, Gazi Osman'ın gördüğü sadık rüya üzerine karar verdi. Hemen 

nikâhlarını akdini icra etti. İşte Osmanlının mukaddes şeceresinin birer ulu çınarı olan Alâaddin 
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1168 

Paşâ ile Orhan Gazi hazretleri hatun-ı müşarünleyhanın semere-i fuadıdır.  

Mal Hatun zevc-i mükerreminden bir ay evvel dar-ı bekaya rıhlet etmiştir. 

*MEÂLİ 

Osmanlı şuarasından muktedirce bir şair olup 942 de vefat etmiştir. 

MANİ 

Onuncu asr-ı hicride yaşamış şuaradan olup müderris idi. 

*MAHİR NUMAN BEY 

Eğriboz’lu Mahir Bey demekle meşhur olup asr-ı âhirde neşvünema bulmuş ve takvim-i vekayi’ 
nezareti, âmedcilik, munsi, evkaf nezareti gibi menasıb-ı devleti ba’del ihraz 1259 da ma’zulen vefat 
eylemiştir.  

Divanı mürettep ve makbuldür. 

*MAHİ 

1210 tarihinde rıhlet etmiş ve on birinci asrın evahirinde yaşamış olan bir şairdir. 

*MİSALİ  

Edirneli bir sanatkâr iken şiir ve edebiyata heves etmiş ve meyalanını hüsn-ü neticeye isal eylemiş idi.  

Şu beyti cümle şiirine senettir : 

Beyt 

Koyup köyünde gönlüm rah-ı gurbet ihtiyar ettim 
Gönül kalsın beyim yol kalmasın derler meseldir bu  

------------------------------------------------------------ 

[1168]  

Paşa ile Orhan Gazi hazretleri bu mübarek hatununun gönül meyvesidir. Mal Hatun eşinden bir ay 

evvel sonsuzluk yurduna göçmüştür. 

*MEÂLİ 

Osmanlı şairlerinden, muktedirce bir şair olup 942 de vefat etmiştir. 

*MANİ 

Onuncu Hicri asırda yaşamış şuaradan olup müderris idi. 

*MAHİR NUMAN BEY 

Eğribozlu Mahir bey demekle bilinir. Son asırda neşvünema bulmuştur. Takvim-i vekayi’ nezareti, 

âmedcilik, munsi, evkaf nezareti gibi devlet makamlarında bulunmuştur. 1259 da azledildikten sonra 

vefat etmiştir. Mürettep ve makbul Divanı vardır. 

*MAHİ 

1210 tarihinde vefat etmiş, on birinci asrın sonlarında yaşamış olan bir şairdir. 

*MİSALİ  

Edirneli bir sanatkâr iken şiir ve edebiyata heves etmiş ve bu eğilimini güzel sonuçlandırmıştı. Şu beyit 

şiirine senettir: 

Koyup köyünde gönlüm rah-ı gurbet ihtiyar ettim 

Gönül kalsın beyim yol kalmasın derler meseldir bu 
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1169 

*MECRÎ 

1077 de dünyaya gelip 1151 de irtihal etmiş Bursalı bir şairdir. 

*MUHSİN PAŞA 

Mahmud-i Sâni devrinde Alemdar Paşadan sonra sadarete geçirilmiş bir zat olup adem-i iktidarına 
binaen kırk gün kadar sadaretten sonra azl olunmuştur. 

*MUHSİNZADE ABDULLAH PAŞA 

Sultan Mahmud-i Han-ı evvel devrinde sadarette bulunmuş meşahir-i vüzeradan olup Halepli 
tüccardan Muhsin Çelebinin oğludur. 

Gençliğinde büyük biraderi darphane emini Mehmet Efendi tarafından darphane kitabetine tayin 
olunup istidat ve zekaveti hasebiyle az vakit zarfında kat-ı meratip ederek şakk-ı evvel defterdarı 
Çorlu’lu  Ali Paşaya damat oldukta kethuda-i sadr-i âli nasb olunmuş ve badehu müteaddid 
memuriyetlerde bulunduktan sonra Mora seraskerliği ve yeniçeri ağalığı gibi mühim hizmetlerde 
ibraz-ı kâr-agâhi etmiş ve 1150 de silahtar Seyyid Mehmet Paşadan sonra sadarete geçmiştir. 

Bir müddet tekaüden köşe-i istirahata çekilmiş ise de bilahare yine valiliklerde daha sair 
memuriyetlerde kullanılıp 1162 bu senede irtihal etmiştir. 

*MUHSİNZADE MEHMET PAŞA 

An fil tercüme Abdullah Paşazade olup pederiyle birçok eyaletlerde bulunduktan sonra Sultan 
Mustafa-i Sâlis devrinde iki defa sadarete 

------------------------------------------------------ 

[1169] 

*MECRÎ 

1077 de dünyaya gelip 1151 de irtihal etmiş Bursalı bir şairdir. 

MUHSİN PAŞA 

İkinci Mahmut devrinde Alemdar Paşadan sonra sadarete geçirilmiş bir zattır. Yönetme iktidarı 

olmadığından kırk gün kadar sadaretten sonra azledilmiştir. 

*MUHSİNZADE ABDULLAH PAŞA 

Sultan Birinci Mahmut Han devrinde sadarette bulunmuş meşhur vezirlerdendir. Halepli tüccar 

Muhsin Çelebinin oğludur. Gençliğinde büyük biraderi darphane emini Mehmet Efendi tarafından 

darphane kâtibi yapıldı. İstidat ve zekâsı hasebiyle az vakit zarfında mertebeleri geçti. Şakkı evvel 

defterdarı Çorlu’lu Ali Paşaya damat olunca sadrazamlık kethüdası makamına yükseldi. Müteaddit 

memuriyetlerde bulundu. Mora seraskerliği ve yeniçeri ağalığı gibi mühim hizmetlerde başarılı oldu. 

1150 de silahtar Seyit Mehmet Paşadan sonra sadarete geçirildi. Bir müddet tekaüt olarak kendi 

köşesine çekildiyse de bilahare yine valiliklerde ve başka memuriyetlerde kullanıldı. 1162 senesinde 

vefat etti.  

*MUHSİNZADE MEHMET PAŞA 

Bir önce anlatılan Abdullah Paşanın oğludur. Babasıyla birçok eyaletlerde bulunduktan sonra Sultan 

Üçüncü Mustafa devrinde iki defa sadarete 
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1170 

nasb olunmuş ve 82 seferine muteriz bulunduğu için ilk sadaretinden bit-tabi’ ma’zul olmuş idi. 

Muharebenin kesb-i ehemmiyet ettiği sıralarda sahib-i tercüme yine sadrazam ve serasker nasb 
olunarak serhada gönderilmiş oldukça düşmana mukavemet ile muzafferiyetimizi ve akd-i 
müshalahayı temin eylemiş iken hastalığı sebebiyle Şumnu’da irtihal ederek naşı Dersaadet'e 
gönderilmiştir. Âkil, müdebbir umur-dide bir zat idi. 

*MUHSİN-İ KAYSERİ 

Orhan Han-ı Gazi devrinin ulemasından değerli bir zat olup Kayseri'de doğmuş ve orada tahsil ettikten 
sonra Şam’a giderek ikmal-i ulum eylemiş idi.  

Fıkha ve feraize dair iki eseri vardır. 

*MUHİK ZADE MUSTAFA EFENDİ 

Devr-i Mehmet Han-ı Rabi’de yetişmiş allameden vasat iktidarlı bir zat olup 1066 da zuhura gelen 
çınar vakası üzerine meşihata geçirilerek on üç saat kadar makamını muhafaza etmiş ve muahharen 
Halep Kadılığı ile Halep'e gönderilerek orada vefat eylemiştir. 

*Mehmet Efendi 

Esirî demekle meşhur allameden olup Avcı Sultan Mehmet Han devrinde makam-ı fetvaya geçmiş 
(1069) ve üç sene bu makamı hüsn-i idare ettikten sonra Köprülü Mehmet Paşa hakkında tarizatta 
bulunması sebebiyle azl ve Bursaya icla ile orada irtihal eylemiştir.  

An asl Bursalı olup Darüs-saade ağası Sümbül Ağa ile beraber 

---------------------------------------------- 

[1170]  

tayin edildi. 82 seferine itiraz ettiği için ilk sadaretinden azledildi. Muharebenin ehemmiyet kazandığı 

sıralarda yine sadrazam ve serasker tayin edilerek hududa gönderildi. Düşmana mukavemetimizi ve 

muzafferiyetimizi sağladı. Antlaşmayı temin etti. Tam bu sırada hastalığı sebebiyle Şumnu’da vefat 

etti. Naşı Dersaadet'e gönderildi. Akıllı, yönetim zekası yüksek, iş bilir bir zat idi. 

*MUHSİN-İ KAYSERİ 

Orhan Gazi Han devrinin ulemasından değerli bir zattır. Kayseri'de doğmuş ve orada tahsil ettikten 

sonra Şam’a giderek ilmini tamamlamıştı. Fıkha ve feraize dair iki eseri vardır. 

*MEHİKZADE MUSTAFA EFENDİ 

Dördüncü Mehmet Han devrinde yetişmiş âlimlerden, vasat iktidarlı bir zattır. 1066 da zuhura gelen 

çınar vakası üzerine meşihata geçirilerek on üç saat kadar makamını muhafaza etmiş ve sonra Halep 

Kadılığı ile Halep'e gönderilmiş ve orada vefat etmiştir. 

*MEHMET EFENDİ 

Esirî adıyla bilinir. Âlimlerdendir. Avcı Sultan Mehmet Han devrinde fetva makamına geçmiş (1069) ve 

üç sene bu makamı güzelce idare etmiştir. Köprülü Mehmet Paşaya karşı çıkması sebebiyle azledilmiş, 

Bursa'ya gönderilmiş, orada vefat etmiştir. Aslen Bursalıdır. Darüssaade ağası Sümbül Ağa ile beraber 
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1171 

Mısıra giderken korsanlara esir olması Esirî mahlasıyla tahallüdü mucip olmuştur. 

*MEHMET EFENDİ 

Üçüncü Sultan Ahmet ile biraderi Sultan Mustafa devirlerinde iki defa şeyhülislam olan imam-ı sultani 
Mehmet Efendi Bursalı olup Avcı Sultan Mehmet Han’ın imamı idi.  

Evvelâ 1106 da altmış yedi gün ve saniyen 1115 de altı ay makam-ı fetvada bulunmuş idi.  

İntihab-ı sanisinden dolayı iktisap eylediği gurur sebebiyle azl olmuştur. 

*MEHMET EFENDİ 

Şeyhülislam Çatalcalı Ali Efendinin hafidi ve Yenişehirli Şerif Efendinin oğludur.  1187 de meşihata 
geçip altı ay  icra- hükm-i fetva etmiş ve 1193 gayet mesn iken vefat eylemiştir.  

*MEHMET PAŞA RUMİ 

Fatih devri vüzerasından ve sadareti ihraz edenlerden olup Mahmut Paşay-i Adnî’nin muarızı idi. 

Karaman seferinde paşayı müşarileyh gammaz ve segayet ettiği için sahib-i tercümeMahmut Paşaya 
halef olarak üç sene sadarette bulunmuştur. Hadikat-ül vüzeranın kavlince Mehmet paşa makam-ı 
sadarete geçmemiştir. Üsküdar'da inşa-gerdesi olan câmi’in havlusunda medfundur. 

*MEHMET PAŞA KARAMANÎ 

Nişancı paşa dahi derler. 

----------------------------------------- 

[1171]  

Mısıra giderken korsanlara esir olması "Esirî" mahlasıyla anılmasına sebep olmuştur. 

*MEHMET EFENDİ 

Üçüncü Sultan Ahmet ile biraderi Sultan Mustafa devirlerinde iki defa şeyhülislam olan sultan imamı 

Mehmet Efendi, Bursalıdır. Avcı Sultan Mehmet Han’ın imamıydı. Evvelâ 1106 da altmış yedi gün, 

ikinci defa 1115 de altı ay fetva makamında bulunmuştu. İkinci defa seçilmesinden dolayı kazandığı 

gurur sebebiyle azledilmiştir. 

*MEHMET EFENDİ 

Şeyhülislam Çatalcalı Ali Efendinin torunu ve Yenişehirli Şerif Efendinin oğludur.  1187 de şeyhülislam 

olmuş altı ay  bu görevde kalmış, 1193 senesinde vefat etmiştir.  

*MEHMET PAŞA RUMİ 

Fatih devri vezirlerdendir. Sadrazam da olmuştur. Adnî Mahmut Paşanın muarızıydı. Karaman 

seferinde bu paşayı gammazlayarak ayağını kaydırdı ve onun yerine geçti. Üç sene sadarette bulundu. 

Vezirlerin hayatını anlatan "Hadikat-ül vüzera" isimli esere göre Mehmet paşa sadrazamlık makamına 

geçmemiştir. Üsküdar'da kendi yaptırdığı caminin avlusunda metfundur. 

*MEHMET PAŞA KARAMANÎ 

Nişancı paşa da derler. 
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1172 

Fatih devri vüzerasından âlim ve edip âkil ve müdebbir bir zat olup padişah-ı müşarünileyhin evahır-i 
eyyamında mesned-i sadarete geçmiş ve Gebze'de Fatih'in irtihalinde bulunarak keyfiyet-i vefatı ketm 
etmiş darüs-saadette zuhur eden şurişde telef olmuştur. 

*MEHMET PAŞA TAVİL  

Tarih-i Osmanî'de Sokollu vezir namıyla mütearif  olan ekabir-i vüzeray-ı Osmaniyeden bir zat olup 
sahaif-i tevarihinde icraat-ı cihan-pesendânesiyle hüsn-i sıyt bırakmıştır. 

An asl Sokollu olduğu halde harem-i hümayunda terbiye olunarak kapıcıbaşılık ile taşra çıkmış ve 
muahharan 953 (de) kaptan-ı derya olmuş idi.  

Macaristan muharebesinde hüsn-i hizmeti görüldüğünden rütbe-i vezaretle taltif olunmuş ve Sultan 
Selim-i Sâni’nin kerimesi İsmihan Sultanı tezvicle nail-i sıhriyet-i şehriyar olmuştur.  

Sultan Süleyman Kanuni’nin evahir-i saltanatta iki sene sadaratte bulunup padişah müşarünileyh ile 
Zigetvarda bulunup keyfiyet-i rıhleti ketm etmek gibi hizmet-i mühimme ibraz eylemiştir. 

Selim-i Sâni hazretlerinin hengâm-ı saltanatlarında sekiz buçuk sene kemal-i istiklal ile revak bahş  
mansıb-ı vekâlet olduğu gibi murad Han-ı Sâlis’in evail devrinde dahi altı sene ki on beş yıl bilâ fasıla 
sadarette ifa-i hizmet eylemiştir. 

987 de bir meczubun tığ-ı gadriyle haiz-i rütbe-i şehadet ile Eyüp Sultanda türbe-i mahsusasında 
vedia-i rahmet-i rahman kılındı.  

---------------------------------------------------- 

[1172]  

Fatih devri vezirlerindendir. Âlim, edip, akıllı, müdebbir bir zattır. Fatih'in son günlerinde sadaret 

makamına geçmişti. Fatih'in Gebze'de vefatı esansında yanındaydı. Durumu saklamıştı. İstanbul'da 

meydana gelen bir kargaşada ölmüştür. 

*MEHMET PAŞA TAVİL  

Osmanlı tarihinde Sokullu namıyla bilinen büyük vezirlerdendir. Tarih sayfalarında cihanı hayran 

bırakan icraatı ile arkasında güzel bir şöhret bırakmıştır. Aslen Sokullu olduğu halde padişahın 

hareminde terbiye görmüş, kapıcı başılık görevi ile harem dışına çıkmış, daha sonra 953 senesinde 

kaptanıderya olmuştu. Macaristan muharebesinde hizmeti güzel görüldüğünden vezir rütbesiyle taltif 

edilmişti. Sultan İkinci Selim'in kerimesi İsmihan Sultan ile evlenerek padişaha hısım olmak şerefine 

de nail olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatında iki sene sadrazamlıkta bulunmuştu. Padişah 

ile Zigetvar'da beraberdi, padişahın ölümünü saklamak gibi önemli bir hizmet görmüştü. İkinci Selim 

Hazretlerinin saltanatı zamanında sekiz buçuk sene tam bağımsız ve başarılı bir şekilde sadrazamlık 

yaptı. Üçüncü Murat Han devrinde de altı sene, böylece toplam on beş yıl fasılasız hizmet etmiştir. 

987 senesinde bir meczubun saldırısı sonucu şehitlik rütbesini elde etti. Eyüp Sultanda kendine 

mahsus türbesinde rahmeti rahmana gönderildi. 
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1173 

Müşarünileyh gayet afif ve müstakim ve kâr-aşina bir vezir-i zîşan olup eyyam-ı sadaretinde devletin 
hali evc-i ikbale vasıl olmuştur.  

*MEHMET PAŞA 

Sultan Mehmet Sâlis’in şehzadeliğinde hadameninden ve emektarından olup ebezadenin tevziciyle 
kadri ilâ olunmuş ve evail-i saltanatlarında mühre nail olmuş idi. 

Ancak şirpençe ile mariz olduğundan zimam-ı idareye dest-res olmadan irtihali vuku’ bulmuştur. 

Sultan Ahmed-i evvel devrinde sadrazam olan ve Macaristan ve şark seraskerliklerinde hizmet-i 
hasenesi müşahade kılınan şecaat ve namdaran-ı vüzeradan Manisalı Lala Mehmet Paşa başkadır. 

Bu zat 1015 tarihinde meflucen irtihal eyledi. 

*MEHMET PAŞA 

Karagümrük semtinde bir öküz nalbant'ının oğlu  olduğu için Öküz Mehmet Paşa ve Mısırda valiliği 
hengâmında erbab-ı şakavet hakkında siyaset-i şedidede bulunduğundan Kulkıran Mehmet Paşa 
isimleriyle mütearif bir vezir-i sahib’-i tedbirdir. 

Ahmet Han-ı evvel devrinde 1023 de evvela ve Osman-ı Sâni asrında 102 (?) de saniyen sadarete 
irtika ile üç sene dört ay sadrazam olmuştur. 

Şark seraskerliğinde Revan’ı fethe muvaffak olamaması sui tedbirine haml ile azl ve Halep’te vefat 
etmiştir. Şeref-i sıhriyete dahi nail olmuştur. 

-------------------------------------------------------- 

[1173]  

Gayet afif, müstakim, iş bilir, bir vezir idi. Sadrazamlık yaptığı günlerde devlet ikbalin en yüksek 

burcuna ulaşmıştır.  

*MEHMET PAŞA 

Sultan Üçüncü Mehmet'in şehzadeliğinde hizmetini gören emektarlarındandır. Ebezadenin desteğiyle 

Padişahın gözünde değeri artmış saltanatının başlarında sadrazamlık mührüne nail olmuştu. Ancak 

şirpençe hatalığına duçar olduğundan idarenin dizginlerini eline alamadan vefat etmişti. Sultan Birinci 

Ahmet devrinde sadrazam olan, Macaristan ve şark seraskerliklerinde güzel hizmetleri görülen, cesur 

ve kahraman vezirlerden Manisalı Lala Mehmet Paşa başkadır. Bu zat 1015 tarihinde felç olarak vefat 

etmişti.  

*MEHMET PAŞA 

Karagümrük semtinde bir öküz nalbant'ının oğlu olduğu için Öküz Mehmet Paşa, Mısırda valiliği 

zamanında eşkıyaya şiddete dayalı bir siyaset uyguladığından Kulkıran Mehmet Paşa isimleriyle 

bilinen, tedbir sahibi bir vezirdir. Birinci Ahmet Han devrinde 1023 senesinde ilk defa, İkinci Osman 

asrında ikinci defa sadrazamlığa yükselmiştir. Üç sene dört ay sadrazam olmuştur. Şark 

seraskerliğinde Revan’ı fethe muvaffak olamaması gerekli tedbirleri almakta başarısız olması şeklinde 

anlaşılmış, azledilmiş, Halep’te vefat etmiştir. Padişaha hısım olma şerefine de nail olmuştu. 
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1174 

Şair-i meşhur Antakyalı Münifi mazhar-ı nuvaziş etmiş ve mumaileyh paşa hakkında atideki kıtâyı 
inşad etmiştir: 

Şam'da bilmediler kıymeti 
Rıhlet ettim Halebü'ş-Şahbaya 

Harların çifte-i iz’cazından  
 İltica ettim öküz paşaya 

 

*MEHMET PAŞA 

Sultan Ahmet-i Evvel devrinde yetişmiş ve sultan Mustafa Han-ı Evvel asrında 1031 de sadarete 
geçmiş vüzeradan olup Gürcü-el asl olmakla Gürcü Mehmet Paşa diye iştihar eylemiş üç defa 
kaymakamlığı Bosna ve Belgrat’ta valiliği ve sair pesendide hizmâtı var idi. Türbesi Eyüp'tedir. 

*MEHMET PAŞA 

Sultanzâde Mehmet Paşadır. 

Sadr-ı sabık Cığalazade ve Rüstem paşaların ahfadı ve validesi Sultan olmakla Sultanzade demekle 
kesb-i şöhret etmiş idi. 

Saray-ı Hümayunda terbiye olunup gayet genç iken kapıcı başılık ile taşra çıkmakla civan kapıcı başı 
namını ahz etmiş ve sultan Osman Han ile Hotin seferine gidip hüsn-i hizmeti görülmüş idi. 

Mısırda üç sene valilik edip Bahr-i Siyah’da Azak ciheti serdarlığında yavere-i talihi ile hizmetini 
beğendirmiş ise de o vakitler sadarette olan vezir Celadet-semir Kara Mustafa Paşa sahib-i 
tercümenin ikbalini çekemeyerek Şam vilayetine göndermiş idi. 

------------------------------------------- 

[1178]  

Meşhur şair, Antakyalı Münifi paşayı övme maksadıyla aşağıdaki kıtayı söylemiştir.  

Şamda bilmediler kıymeti 

Rıhlet ettim Halebü'ş-Şahbaya 

Harların çifte-i iz’cazından 

 İltica ettim öküz paşaya 

 

*MEHMET PAŞA 

Sultan Birinci Ahmet devrinde yetişmiş, sultan Birinci Mustafa Han asrında 1031 de sadarete geçmiş 

vezirlerdendir. Gürcü asıllı olduğundan Gürcü Mehmet Paşa diye şöhret bulmuştur. Üç defa 

kaymakamlığı, Bosna ve Belgrat'ta valiliği, başka takdire şayan hizmetleri vardı. Türbesi Eyüp'tedir. 

 

*MEHMET PAŞA 

Sultanzâde Mehmet Paşa; eski sadrazamlardan Cığalizade ve Rüstem paşaların torunudur. Annesi 

Sultan olduğundan Sultanzade şeklinde şöhret bulmuştu. Saray-ı Hümayunda terbiye görmüş, gayet 

genç iken kapıcı başılık ile harem dışına çıkmış, civan kapıcı başı namını elde etmiş, sultan Osman Han 

ile Hotin seferine gidip güzel hizmetler göstermişti. Mısırda üç sene valilik yapmış, Karadeniz'de Azak 

ciheti serdarlığına getirilmiş, talihinin yaver gitmesiyle hizmetini beğendirmişti. Fakat o vakitler 

sadarette olan vezir Celadetli Kara Mustafa Paşa onun ikbalini çekemedi. Şam vilayetine gönderdi. 
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1175 

Şam’a vusulünde Kara Mustafa Paşanın vefatı vuku bularak 1054 de sadarete ve bir sene sonra 
Kaptan-ı Derya nasb olunarak Girit’e gönderildi. 

Ancak çelebi meşrep nazik tabiat olup meşakk-ı bahriyeye alışık olmadığından hastalanıp Girit’e 
vusulünde irtihal etmiş ve naşı Dersaadet'e celp ile Hüdayi dergâhında defn olunmuştur. 

Sadaretinde Cinci Hoca’nın meclûbu olduğundan Girit’e mühimmat irsalinden gayri hizmeti 
görülememiştir. 

*MEHMET PAŞA 

Avcı Sultan Mehmet’in vüzerasından Gürcü asl bir zat olup taşra valiliklerinde bir hayli zaman 
bulunduktan sonra 1061 de sadarete nasb ve sekiz ay mürurunda azl ile Tarhuncu Paşa makam-ı 
müşarünileyhe irtika eyledi.  

İki ay kadar Yedikule'de mahpus kaldığı halde Bahaî efendinin ricasıyla afv ve taşraya valilik ile 
gönderildi.   

Bir aralık Eyüp’teki hanesinde ikamete mezun olduysa da hıfzü'l-lisan kaide-i mushtahsenesine ittiba 
edemeyip Temeşvar’a irsal ve orada da vefat eyledi. 

*MEHMET PAŞA 

Boynu Eğri lakabıyla meşhurdur.  

Bağdat muharabatında aldığı cerihalar sebebiyle boynu eğri kalması bais-i lakabıdır.  

An asl Canikli olup Demirkazık Halil Paşa dairesinden yetişmiş ve İbşir vakasında yararlığı görülmüş idi. 

------------------------------------------ 

[1175]  

Şam’a ulaştığında Kara Mustafa Paşanın ölüm haberi geldi. 1054 senesinde sadarete getirildi. Bir sene 

sonra kaptanıderyalığa atanıp Girit’e gönderildi. Ancak çelebi meşrepti, nazik tabiatlıydı. Bahriyenin 

meşakkatine alışık olmadığından hastalandı. Girit’e vardığında vefat etmiş, naşı Dersaadet'e getirilip 

Hüdaî dergâhında defnedilmiştir. Sadaretinde Cinci Hoca’ya bağımlı olduğundan Girit’e mühimmat 

göndermekten başka hizmeti görülememiştir. 

*MEHMET PAŞA 

Avcı Sultan Mehmet’in vezirlerindendir. Gürcü asıllı bir zattır. Bazı vilayetlerin valiliklerinde bir hayli 

zaman bulunduktan sonra 1061 de sadarete tayin edildi. Sekiz ay geçtikten sonra azledildi. Tarhuncu 

Paşa onun yerine bu makama yükseldi. İki ay kadar Yedikulede mahpus kaldı. Bahaî efendinin ricasıyla 

affedildi. Merkez dışına valilik ile gönderildi. Daha sonra Eyüp’teki evinde ikamet şartıyla İstanbul'a 

dönmesine izin verildi. Fakat dilini tutmak gibi güzel ve gerekli bir kaideye uyamadı. Temeşvar’a 

gönderildi. Orada da vefat etti. 

*MEHMET PAŞA 

Boynu Eğri lakabıyla meşhurdur. Bağdat savaşlarında aldığı yaralar sebebiyle boynunun eğri kalması 

bu lakabı alma sebebidir. Aslen Caniklidir. Demirkazık Halil Paşa dairesinden yetişmiştir. İbşir 

vakasında yararlığı görülmüştü. 
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1176 

Bunun üzerine rütbe-i vezaretle Kanije, vesair vilayetlere gönderilmiş ve Şam vilayetinden sonra 1066 
tarihinde sadarete getirilmiştir. Bu memuriyetinde muvaffak olamayıp sui tedbiri dahi görüldüğünden 
azl ile on sene kadar menkuben daha yaşamış ve 1076 da irtihal eylemiştir.  

*MEHMET PAŞA 

Sultan Mustafa Han Sani devrinde sadarete geçen vüzeradan Elmas Paşa lakabıyla müştehir olup  an 
asıl Sinop'ta bir gemici oğludur. 1809 da rikabdar, 1099 da silahtar ve 1100 de rütbe-i vezaretle 
kamkâr olarak 1106 da sadarete geçti. ve sultan Mustafa Han ile Macaristan seferine gidip ertesi sene 
1109 da meydan-ı harpte rütbe-i şahadeti ihraz etti. 

*MEHMET PAŞA 

Sultan Ahemt Salis devrinde sadarete geçen Kayserili Mehmet Paşadır. An asıl Kayseriyeli bir 
tüccarzade olup Halep Valisi Abaza Süleyman Paşanın maiyetinde buyurmuş ve müşarünileyh 
sadaretten infisalinde şehit Ali Paşaya intisap ile Varadin seferine gitmişti. Şehit Ali Paşanın halefi olan 
Halil Paşa sahibi tercümeyi Halep (?_mhsl) ile taltif etmiş ise de meşhur İbrahim Paşanın tavassutu 
üzerine Kapıcılar kethüdası ve tevki-i divan-ı hümayun nasb olunmuş ve rütbe-i vezaretle kadri i'la 
kılınmış idi.  

---------------------------------------- 

[1176]  

Bunun üzerine vezir rütbesiyle Kanije'ye gönderildi. Başka vilayetlerde de valilik yapmış, Şam 

vilayetinden sonra 1066 tarihinde sadarete getirilmiştir. Bu memuriyetinde başarılı olamadı. Kötü 

yönetimi görüldü. Azledildi. On sene kadar düşkün bir şekilde yaşamış ve 1076 da ölmüştür.  

*MEHMET PAŞA 

Sultan İkinci Mustafa Han devrinde sadarete geçen vezirlerdendir. Elmas Paşa lakabıyla bilinir. Aslen 

Sinop'ta bir gemici oğludur. 1809 da rikabdar, 1099 da silahtar ve 1100 de vezir rütbesini aldı. 1106 

da sadarete geçti. Sultan Mustafa Han ile Macaristan seferine gidip ertesi sene 1109 da savaş 

meydanında şehitlik rütbesine ulaştı. 

*MEHMET PAŞA 

Sultan Üçüncü Ahmet devrinde sadarete geçen Kayserili Mehmet Paşadır. Aslen Kayserili bir tüccarın 

oğludur. Halep Valisi Abaza Süleyman Paşanın maiyetinde bulunmuş ve onun sadaretten ayrılışında 

şehit Ali Paşanın maiyetine girmiştir. Onunla Varadin seferine gitti. Şehit Ali Paşanın halefi olan Halil 

Paşa bu zatı Halep'te vazifelendirmek suretiyle taltif etti. Meşhur İbrahim Paşanın tavassutu üzerine 

Kapıcılar kethüdası ve tevki-i divan-ı hümayun görevlerine tayin edildi. Vezir rütbesiyle değeri 

yüceltildi. 
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1177 

Halil Paşanın azlinde yine İbrahim Paşanın sevkiyle sadarete getirildiyse de ol esnada Nemçe 
musalahası ortada olmakla sahibi tercümenin bu babtaki adem-i vukufu nazar-ı dikkate alınarak 
İbrahim Paşaya sadaret verilmiş olmakla Mehmet Paşa Kandiye ve Mısır ve Cidde eyaletlerine tayin 
kılınmıştır. 

1141 tarihinde ziyaret-i Beytullah-ı Harem esnasında irtihal eylemiştir.  

*MEHMET PAŞA 

Sultan Ahmet Salisin evahir ve Mahmut Evvelin evail-i eyyamında sadarette bulunmuş olan silahtar 
Mehmet Paşa Asitaneli olup Damat İbrahim Paşaya halef olmuş idi. Birçok vilayatta valiliklerde 
bulunup şeref-i musaharete dahi nail olmuştur. 

*MEHMET PAŞA 

Yeğen Mehmet paşadır. An asıl Antalyalı olup Köprülüzade Numan Paşa Kethüdalığından yetişmiş ve 
müşarünileyhin yerine kamim-makam-ı sadrı âli olmuş ve sadrı şehir Muhsinzade Mehmet Paşanın 
sadaretinden infisali üzerine 1150 de mührü sadarete nail oldu. 

Avusturya ve Rusya seferi münasebetiyle Avusturya cihetine serasker nasb olarak hizmeti görülüp 
bilahare azl olunduysa da Nadir Şah muharebesinde Kars cihetinde müşarünileyhe karşı batş ü şiddet 
gösterip galebe ve zafere muntazır iken kasten maiyetinin yolsuzluğuyla mağlup olmuş ve bu 
me'yusiyet hastalığını ve bilahere irtihalini netice vermişti.  

----------------------------------------------- 

[1177]  

Halil Paşa azledildiğinde yine İbrahim Paşanın sevkiyle sadarete getirildi. Fakat o esnada Nemçe 

anlaşması yapılmaktaydı. Bu zatın hariciye işlerine vukufunun olmadığı bilindiğinden İbrahim Paşaya 

sadaret verilmişti. Mehmet Paşa Kandiye, Mısır, Cidde eyaletlerine vali tayin edilmişti. 1141 tarihinde 

Beytullahı ziyareti esnasında vefat etmiştir.  

*MEHMET PAŞA 

Sultan Üçüncü Ahmet'in son ve Birinci Mahmut'un ilk günlerinde sadarette bulunmuş olan silahtar 

Mehmet Paşadır. Asitanelidir. Damat İbrahim Paşaya halef olmuştu. Birçok vilayetlerde valiliklerde 

bulunmuş, padişah ile hısımlık şerefine de nail olmuştu.  

*MEHMET PAŞA 

Yeğen Mehmet paşadır. Aslen Antalyalıdır. Köprülüzade Numan Paşa Kethüdalığından yetişmiş ve 

onun yerine sadrazamlık kaim-makamlığına getirilmişti. Meşhur sadrazamlardan Muhsinzade 

Mehmet Paşanın sadaretten ayrılması üzerine 1150 de sadaret mührü buna verildi. Avusturya ve 

Rusya seferi münasebetiyle Avusturya cihetine serasker olarak gönderildi. Güzel hizmeti görüldü. 

Sonra azledildi. Daha sonra Nadir Şah muharebesinde Kars cihetine gönderildi. Bu savaşta düşmana 

karşı şiddetli mukavemet gösterdi. Galip gelmek, iyi bir zafer kazanmak üzereyken maiyetinin onu zor 

duruma düşürmek için kasten yaptıklarından dolayı mağlup olmuştu. Bu durum üzüntüsünden 

hastalanması, bilahare ölümüyle neticelenmişti. 
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1178 

Gayet afif ve hamiyetli olup erbab-ı şekavet hakkında şiddet-i siyaset ile meşhur idi. 

Ricalden Güll Yusuf Efendinin yeğeni olması Yeğen Mehmet Paşa lakabına badi olmuştur. 

*MEHMET PAŞA 

Sultan Mehmet Han-ı Evvelin ahd-i saltanatlarında Yeğen Mehmet Paşa yerine sadarete getirilmiş ve 
serdarlık dahi ilâve-i memuriyet kılınmış olan İvaz Mehmet Paşadır.  

An asl Pagovaniyeli olup bazı vüzeraya hizmet ve Hekim Ali Paşanın azlinde kaymakam nasb olunmuş 
idi. 

Sadareti harp zamanında tesadüf etmekle yararlığı ve akd-i musalaha işgüzarlığı görüşmüştür. 

İnebahtı muhafızı iken orada irtihal etti 1154. 

*MEHMET PAŞA 

Tiryaki Mehmet Paşadır.  

İstanbullu olup zümrey-i bektaşiyandan birinin oğlu idi. 

Rusya muharebesinde hüsn-i hizmeti görülüp Tuna cihetinin tahdid-i hududuna memur olup hizmeti 
görülmekle sırasıyla Yeniçeri Efendisi ve Tersane Emini ve Kethüda-yı sadr-ı âli nasb ve tayin 
kılınmıştır.  

1159’da sadarete getirildiyse de hiddet-i mizacı ve imtizaçsızlığı cihetiyle 85 gün sonra azl ve vilayet-i 
valilikleriyle taşraya gönderilmiş ve evahir-i ömründe merfua’l-vüzera olduğu halde Retimo’da vefat 
etti. 

--------------------------------------------- 

[1178]  

Gayet afif ve hamiyetli biri olması aynı zamanda şakilik edenlere şiddet siyaseti uygulamasıyla 

meşhurdu. Devlet ricalinden Gül Yusuf Efendinin yeğeni olmasından dolayı Yeğen Mehmet Paşa 

lakabına da sebep olmuştur. 

*MEHMET PAŞA 

Sultan Birinci Mehmet Han'ın saltanatı döneminde Yeğen Mehmet Paşa yerine sadarete getirilmiş ve 

serdarlık bu memuriyetine ilave edilmiş olan İvaz Mehmet Paşadır. Aslen Pagovanyelidir. Bazı 

vezirlerin emrinde hizmet etmiştir. Hekim Ali Paşanın azledilmesi üzerine onun yerine kaymakam 

tayin edilmişti. Sadareti harp zamanına tesadüf etmiş, yararlığı ve antlaşma akdedilmesinde iş bilirliği 

görülmüştür. İnebahtı muhafızı iken 1154 senesinde orada vefat etti. 

*MEHMET PAŞA 

Tiryaki Mehmet Paşadır. İstanbullu olup Bektaşi zümresinden birinin oğluydu. Rusya muharebesinde 

güzel hizmeti görüldü. Tuna cihetinin hududunun sağlamlaştırılması ile görevlendirildi. Bu 

memuriyetinde  başarılı olup hizmeti görüldü. Sonra sırasıyla Yeniçeri Efendisi, Tersane Emini, 

Sadrazam Kethüdası olarak tayin edildi. 1159 senesinde sadarete getirildi. Fakat mizacı hiddetliydi, 

uyumsuzdu, 85 gün sonra azledildi. Vilayet valilikleriyle dışarı gönderildi. Ömrünün son günlerinde 

vezirliği kaldırılmış olduğu halde Retimo’da vefat etti. 
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1179 

MEHMET PAŞA 

Silahtar lakabıyla meşhur olanların biri olup Sultan Mustafa Han-ı Sâni devrinde parlamış ve Ayşe 
Sultanın zevciyetiyle kadri alâ olmuş ve vilayet valiliklerinde hüsn-i hizmeti görülmüştür. 

Rusya muharebesi esnasında rütbe-i sadaret ve serdar-ı ekremiye is’al olunduysa da zamanında vuku 
bulan Babadağı hezimeti azlini mucip olmakla nazardan düşmüş ve vüzeratı ref’ olunmuş idi. 

Sultan Abdülhamit Han-ı Evvel hazretlerinin bidayet-i saltanatlarında yine mertebe-i ikbale suud 
ederek Selanik, Bosna, Kütahya, Erzurum ve sair vilayete gönderilip 1202 de seksen yaşında olduğu 
halde Kandiye’de vefat etmiştir. 

MEHMET PAŞA 

Kalafat Mehmet Paşa maddesine müracaat oluna. 

MEHMET PAŞA 

Silahtar Seyyit Mehmet Paşa olup Kara Vezir denmekle meşhurdur.  Kara Vezir maddesine müracaat 
oluna. 

Mehmet Paşa isminde vüzeray-ı devletten bir çok zevat daha bulunup en meşhurları yukarıda zikr ve 
tahrir kılınmıştır. 

MEHMET HAN-I EVVEL 

Mehmet Han isminde cülus-i serir-i Osmanî olan selatin-i azam-ı Osmaniye hazeratından birincisi olup 
Çelebi Sultan Mehmet namıyla meşhurdur. 

Yıldırım Beyazıt Han’ın oğlu olup müşarünileyhin Ankara muharebesini kaybetmesi üzerine zuhur 
eden fetret esnasında Amasya’ya çekilerek  

----------------------------------------------- 

[1179] 

*MEHMET PAŞA 

Silahtar lakabıyla meşhur olanlardan biridir. Sultan İkinci Mustafa Han devrinde parlamış, Ayşe 

Sultanla evliliği itibar ve değerini yükseltmiş, vilayet valiliklerinde güzel hizmetleri görülmüştü. Rusya 

muharebesi esnasında sadrazamlık rütbesi ve serdarlık makamı verildi. Fakat Babadağı hezimeti 

yüzünden azledilmiş, gözden düşmüş, vezirlik rütbesi geri alınmıştı. Sultan Birinci Abdülhamit Han 

saltanatının başlarında yine ikbal bulmuş,  yükselmiş, Selanik, Bosna, Kütahya, Erzurum ve başka 

vilayetlere gönderilmişti. 1202 senesinde seksen yaşında Kandiye’de vefat etmiştir. 

MEHMET PAŞA 

Kalafat Mehmet Paşa maddesine müracaat edilsin. 

MEHMET PAŞA 

Silahtar Seyit Mehmet Paşa; Kara Vezir denmekle meşhurdur.  Kara Vezir maddesine müracaat 

edilsin. Mehmet Paşa isminde devlet vezirlerinden bir çok zevat vardır. En meşhurları yukarıda 

zikredilmiştir. 

MEHMET HAN (BİRİNCİ) 

Mehmet Han isminde Osmanlı tahtına geçen sultanlardan birincisidir. Çelebi Sultan Mehmet namıyla 

meşhurdur. Yıldırım Beyazıt Han’ın oğludur. Onun Ankara muharebesini kaybetmesi üzerine zuhur 

eden fetret esnasında Amasya’ya çekildi. 
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1180 

o havalide bulunan Timur bakayasını kahr u tedmirde fevkalade ibraz-ı basalet etmiş ve Timur'un 
Asya-yı Vustaya avdetinde bulunduğu havalide ilan-ı saltanat eylemiş idi.  

Diğer çelebiler dahi birer mahalde hükümran olmakla on bir sene kadar devam eden eyyam-ı fetrette 
kemal-i merdegani ile ispat-ı ehliyet ederek çelebiyan gailesini ortadan kaldırmaya muvaffak 
olmuştur.  

Sultan Mehmet Han çelebiler gailesine nihayet verdikten sonra memalik-i Osmaniye'de bil-istiklal 816 
tarihinde taht-ı Osmaniye'ye cülus buyurdular. Bu muvaffakiyetlerini hükümat-ı mütecavireye ilan 
ettikleri gibi hükümat-ı müşarünileyhimden tebrik ve tehniyeti mutazammın elçiler ve nameler vürud 
eyledi. Timur yadigarı olarak Anadolu'da yeniden meydana çıkan müluk-ı tavaif bakayasından Cüneyt 
Bey ile Karamanoğlu ve Al-i İsfendiyar birer güş-mal tedip ile itaat ve revabıtları tahkim ve tecdid 
kılındıktan sonra Eflak beyini asker sevkiyle tedip ve Macaristan  kralıyla akd-ı musalahaya karar 
verildi.  

Musa Çelebinin kazaskerliğinde bulunan fuzala-yı zamandan Bedrettin Mahmut bazı evza-i na-
şayesteye cüret emiş olduğundan Siroz'da hükm-i şer'iyle cezasını tertip eyledikten sonra 864 senesi 
irtihal-i dar-ı naim etmişlerdir.  

*MEHMET HAN SANİ 

Selatin-i Osmaniyenin yedincisi olup nam-ı celadetlerine fatihlik unvan-ı celilini izafe etmiş olan 
şehriyar-ı alitebardır. 833 tarihinde Edirne'de doğup 855 de makam-ı pedere kuud etmiş 

------------------------------------------------ 

[1180]  

O havalide bulunan Timur kalıntılarını yok etmede fevkalade kahramanlık gösterdi. Timur'un Orta 

Asya' ya dönüşünden sonra bulunduğu havalide saltanat ilan etti. Hanedanın diğer çocukları, diğer 

çelebiler de her biri bir mahalde hükümranlıklarını ilan etmişlerdi. On bir sene devam eden bu 

döneme "fetret günleri" denir.  Birinci Mehmet Han ehliyetini ispat edecek şekilde yiğitlik göstererek 

çelebiler gailesini ortadan kaldırmış, fetret dönemine son vermişti. Sultan Mehmet Han çelebiler 

gailesine nihayet verdikten sonra Osmanlı mülkünde 816 tarihinde bağımsız olarak tahta oturdu. Bu 

muvaffakiyetlerini komşu hükümetlere de ilan etti. Bunlardan tebrik etmek amacıyla elçiler ve 

mektuplar geldi. Timur'dan arta kalan ve Anadolu'da yeniden meydana çıkan derebeylerinden Cüneyt 

Bey, Karamanoğlu, İsfendiyaroğlu'nun kulakları çekildi, itaatleri sağlandı, kaleler kuvvetlendirildi, 

yenilendi. Sonra Eflak beyinin üzerine asker gönderilerek terbiyesinin verilmesine karar verildi. 

Macaristan  kralıyla barış anlaşması yapıldı. Musa Çelebinin kazaskerliğinde bulunan devrin seçkin 

insanlarından Bedrettin Mahmut bazı uygunsuz ve yakışıksın tavırlara cüret etmişti. Bunun da Siroz'da 

kanunun hükmüyle, cezası tertip edilip uygulandı. Birinci Mehmet Han;  864 senesinde cennet 

yurduna göçtü.  

*MEHMET HAN (İKİNCİ) 

Osmanlı sultanlarının yedincisidir. Yiğitliğin timsali adına bir de yüce fatihlik unvanını izafe etmiştir. 

833 tarihinde Edirne'de doğdu. 855 de babasının yerine onun makamına geçti. 
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1181 

ve ilk darbe-i seyf-i celadetlerini Kayser-i Rum Payitahtı bî-nazirini fethetmek için İstanbul surları 
dibinde istimal eylemiştir. Ecdad-ı izamından birine nasip olmayan bu fethi celil Hazreti Fatihi 
beynennas ziver-i lisan-ı tebcil etmiş ve hükümet-i Osmaniyenin beyned-düvel bir mertebe-i bala-
terin iktisap ettirmiştir. Sultan Mehmet Han İstanbul fethinden sonra bir gün gavail-i harbiye ve 
meşağil-i seferiyeden azade olmayıp Anadolu ve Rumeli'nde müteaddit hükümetleri ilga ile 
memleketlerini zamime-i mülk-i Osmani eylediği gibi memalik-i mahrusalarının köşe ve bucağını 
ecanibden tathir ederek bir devlet-i muazzama ve mesaha için iktiza eden vesaiti temin ve ihzar 
ederek 31 sene saltanattan sonra Arabistan seferi namıyla askerle yola çıkıp Gebze'de Sultan Çayırı 
nam mahalde 886 tarihinde irtihal-i dar-ı beka eylemiştir. 

SULTAN MEHMET HAN SALİS 

Peder-i cennet-makarları Sultan Murat Han Salis Hazretlerinin evail-i saltanatlarında isyan etmiş olan 
Eflak Voyvodası Mihal Beyin Bükreş ve Tirğoveşte kasabalarını zabt ve teshir ve ordu-yu hümayunu 
telefat-ı külliyeye duçar eylemesi Saltanat-ı seniyenin şan u vakarına dokunmakla Sadrazam Koca 
Sinan Paşa ile Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendinin ilkaat-ı hayır-haheneleri üzerine müşarünileyh 
hazretleri bizzat sefere teşrif buyurup Belgrat'a vasıl olunduktan sonra cihet-i teveccüh, ledel-
müzakere Eğri üzerine tahrik-i sement azimet ve yirmi gün muhasaradan sonra kala-i mezkure 
averde-i dest-i kudret edildi.  

Padişah hazretlerinin bizzat sefere çıkmaları şayiası üzerine  

------------------------------------------------------ 

[1181] 

Saltanat makamına geçer geçmez, kahraman kılıcının ilk darbesini, Rum kayserinin başşehrine vurdu. 

Bu benzersiz şehri fethetmek için İstanbul surları dibinde onun kudret elinin yakısı duyuldu. Büyük 

ecdadından hiç kimseye nasip olmayan bu büyük fethi celil Hazreti Fatihi bütün insanlarıın dillerinde 

ve gönüllerinde tebcil etmişti. Osmanlı hükümetinin devletler arasındaki yerini bir mertebe daha 

yükseltmişti. Sultan Mehmet Han İstanbul fethinden sonra bir gün bile, savaş ve sefer meşgalesinden 

azade olmadı. Anadolu ve Rumeli'nde müteaddit hükümetleri yeryüzünden kaldırdı. Memleketlerini 

Osmanlı mülküne kattı. Memleketinin köşe ve bucağını ecnebilerden temizledi. Bir muazzama devlet 

kurdu. O devletin güvenliği ve yaşaması için gereken bütün araçları sağladı ve hazırladı. 31 sene 

saltanattan sonra Arabistan seferi için askeriyle yola çıktı. Gebze'de Sultan Çayırı denilen yerde 886 

tarihinde sonsuzluk yurduna göç etti. 

*SULTAN MEHMET HAN (ÜÇÜNCÜ) 

Saltanatının hemen başlangıcında, babası cennetmekan Sultan Üçüncü Murat Han Hazretlerinin isyan 

etmiş olan Eflak Voyvodası Mihal Beyin üzerine gitti. Bükreş ve Tirğoveşte kasabalarını ele geçirip 

ordumuzu büyük zarara duçar eylemesi Saltanatın şan u vakarına dokunmaktaydı. Sadrazam Koca 

Sinan Paşa ile Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendinin hayırlı olan tavsiyeleriyle Sultan Üçüncü Mehmet 

Han hazretleri bizzat sefere çıktı. Belgrat'a ulaşıldığında yapılan müzakereler sonucunda Eğri üzerine 

yöneldi. Atının dizginlerini o tarafa çevirdi. Yirmi gün kuşatmadan sonra bu kale ele geçirildi. 

Padişahın bizzat sefere çıkacağı haberinin yayılması üzerine 
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Nemçe hükümdarı ile Erdel kralı kuvve-i askeriyelerini cem’ ile mevkıb-i humayuna karşı gelmiş 
olduklarından Eğri’ye on sekiz saat mesafesi olan Haçova nam mevkide  bir azim muharebe vuku 
bulmuştur. Evvel emirde eyaletlerimiz tarumar olup düşman süvarileri otağ-ı humayun etrafına kadar 
gelmiş ise de süvari kumandanı Cığalazade Sinan Paşanın ve Kagay  Fetih Giray Sultanın bir 
manevraları sayesinde düşman hezimet-i kâmileye giriftar edildi ve pek çok emval-i ganaim ele geçti.   
Badehu sadrazam damat İbrahim Paşa bizzat sefere gönderilip (1008) tarihinde Avusturya'nın en 
muhkem kalelerinden olan Kanije feth ile Tiryaki Hasan Paşayı muhafazasına memur kıldı. İki sene 
sonra kırk elli bin askerle Kanije’ye istirdada gelen arşidük Ferdinand ordusu Tiryaki Hasan Paşa 
tarafından kâmilen münhezim ve perişan ve bilcümle top ve bir hayli cephanesi iğtinam edildi. 

Devr-i Saltanatları evahirinde İran hükümdarı Şah Abbas canib-i saltanat-ı seniyeye terk ettiği 
Azerbeycan ve Şirvan ülkelerinin istirdadına fırsat gözetmekte iken Nemçe seferlerinin imtidadı ol 
canibe izam olunan asakir sebebiyle kuvve-i askeriyeden hali kalan Anadolu'da Celali eşkıyasının 
zuhuru fırsat irae etmekle (1012) de ilan-ı harp edip Tebriz'i zapt ile Revan’a doğru ilerlemekte devam 
ettiyse de tarih-i mezkûrda müşarünileyh Sultan Mehmet Han-ı Sâlis hazretleri otuz yedi yaşında iken 
mürtehil-i dâr-ı Ahiret oldular. 

*MEHMET HAN-I RABİ’ 

İbn-i İbrahim Han, Selatin-i Osmaniye içinde yedi yaşında nail-i saltanat olmakla temeyyüz etmişlerdir. 

------------------------------------------------- 
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 Nemçe hükümdarı ile Erdel kralı askeri güçlerini birleştirip ordumuzun karşısına gelmişti. Eğri’ye on 

sekiz saat mesafesi olan Haçova denilen mevkide  büyük bir savaş vuku bulmuştu. Öncelikle 

eyaletlerimiz dağılmış, düşman süvarileri otağ-ı hümayun etrafına kadar gelmişti. Süvari kumandanı 

Cığalizade Sinan Paşanın ve Kagay  Fetih Giray Sultanın bir manevraları sayesinde düşman tam 

manasıyla bir hezimete düşürüldü. Pek çok ganimet ele geçirildi.   Sadrazam damat İbrahim Paşa 

bizzat sefere gönderildi. 1008 tarihinde Avusturya'nın en muhkem kalelerinden olan Kanije fethedildi. 

Tiryaki Hasan Paşa kale muhafızlığına getirildi. İki sene sonra kırk elli bin askerle Kanije’yi geri almaya 

gelen Arşidük Ferdinand'ın ordusu Tiryaki Hasan Paşa tarafından tamamen hezimete uğratıldı. 

Perişan oldu. Bütün top ve silahlarını, bir hayli cephanesini ganimet olarak bıraktı.  

Saltanat devrinin son döneminde durum şöyleydi.  Nemçe seferlerinin uzaması, askerin büyük 

kısmının o tarafa gönderilmesi doğu sınırında ve Anadolu'da bir zayıflama meydana getirmişti. 

Doğuda, İran hükümdarı Şah Abbas devletimize terk ettiği Azerbaycan ve Şirvan ülkelerini geri 

almanın fırsatını gözetmekteydi. Anadolu'da durumun fırsatından yararlanan Celali eşkıyası ortaya 

çıktı. 1012 senesinde İran'a harp ilanı edildi. Tebriz ele geçirildi. Ordu Revan’a doğru ilerlemekte 

devam ettiyse de Sultan Üçüncü Mehmet Han otuz yedi yaşında iken vefat etti. 

*MEHMET HAN (DÖRDÜNCÜ) 

İbrahim Han'ın oğludur. Osmanlı sultanlarının içinde yedi yaşında saltanata geçmiş olmakla öne çıkar. 
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Saltanatları pek gaileli bir zamana müsadif olduğundan sekiz sene kadar temadi eden eyyam bir 
buhran-ı dâimî içinde geçmiş ise de Köprülülerden müteakiben sadarete geçen üç zatın himemat-ı 
mütevaliye-i hamiyet-şinasaneleriyle gavail-i mevcuda bil-külliye izale olunarak ahd-i saltanatları 
revnakdar bir hal iktisap etmiş hükümet mütecavireye birer guş-mal te’dip verilip Viyana muhasara 
olunmuş (?) civarında muharebede galibane bir muahede imzalanmış rabi’ asra kadar devam eden 
Girit maddesi hitam bulmuş hasılı gönüllere müstevli olan gamam ve ekdar bertaraf edilmiştir. 

Köprülülerin yirmi sekiz sene süren eyyam-ı ikbali Kara Mustafa Paşa ile hitama erdikte muazzamat-ı 
umur yine nâ-ehiller eline geçmekle yine muharebat baş gösterip gavail-i dahiliye dahi inzimam 
etmeye başlamakla Sultan Mehmet Han kırk sene saltanattan sonra terk-i kâr-ı bâr-ı meşağil ederek 
yerine biraderi Sultan Süleyman-ı Sâni halef olmuştur ( 1099 ) 

*MEHMET RÜŞTÜ PAŞA 

Şirvanizade demekle meşhur asr-ı ahir vüzerasından olup 1290 tarihinde sadarete geçmiş idi. 

Evvalâ tarik-i ilmiyeye mensup ekabir ulemadan iken tebdil-i tarik eylemiş idi. 

*MEHMET ALİ PAŞA 

Başıbozuk serçeşmeliğinden Mısır valiliğine suud eden meşhur Kavalalı Mehmet Ali Paşadır. 

Körüpçe’de doğmuş ve Kavala'da büyümüş olduğundan tütüncülük ile meşgul iken Mısır’ın 
Napolyon’dan tahliyesi münasebetiyle bazı teşkilat-ı 

--------------------------------------------------- 
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 Saltanatı pek gaileli bir zamana tesadüf etmişti. Sekiz sene kadar uzayan günleri sürekli buhran içinde 

geçmişti. Fakat Köprülülerin bir birini takip ederek sadrazam olan üç zatın hamiyetli ve son derecede 

gayretli çabaları ile mevcut gaileler tamamen giderildi. Onun saltanatı böylece revnaklı bir hale 

dönüşmüştü. Komşu hükümetlerin kulakları çekilmiş, tedip edilmişti. Viyana kuşatılmış, yapılan 

savaşta galiplere yaraşır bir anlaşma imzalanmış, çeyrek yüz yıldır devam eden Girit meselesi 

sonuçlandırılmış, hasılı gönülleri kaplamış olan gamlar ve kederler bertaraf edilmiştir. Köprülülerin 

yirmi sekiz sene süren ikbal günleri Kara Mustafa Paşa ile bitince bu muazzam işler yine ehliyetsizlerin 

eline geçti. Yine savaşlar baş gösterdi. İç gaileler birbiri üstüne gelmeye başladı. Sultan Mehmet Han 

kırk sene saltanattan sonra saltanatı terk etti. Sırtına yüklenmiş bu meşgalelerden kurtuldu. Yerine 

1099 senesinde kardeşi Sultan İkinci Süleyman geçti.  

*MEHMET RÜŞTÜ PAŞA 

Şirvanizade denmekle meşhur, son yüz yıl vezirlerindendir. 1290 tarihinde sadarete geçmişti. Evvela 

ilmiye yoluna girmiş, büyük âlimlerden iken yolunu değiştirmiş, devlet hizmetine girmişti. 

*MEHMET ALİ PAŞA 

Başıbozuk serçeşmeliğinden Mısır valiliğine yükselen meşhur Kavalalı Mehmet Ali Paşadır. Körüpçe’de 

doğmuş ve Kavala'da büyümüştür. Orada tütüncülük ile meşguldü. Mısır’ın Napolyon’dan kurtarılması 

münasebetiyle 



 
371 

 

 



 
372 

 

 

1184  

askeriyeye lüzum görüldüğünü işittikte doğruca bir miktar askerle Mısır’a gitmiş ve şecaat besaleti 
cihetiyle ol havalide hayli iş görüp beynel-ayan kesb-i iştihar eylemiş idi. 

Mehmet Ali Paşa valilik fermanını istihsalden sonra zekâvet muktezasıyla Mısır’ın esbab-ı umranını 
taharriye başlamış ise de nusretinin mevki-i icraya va’zına mani’ ve hakikaten Mısır’da  bir derebeyi 
ocağı halini almış olan kölemenleri bertaraf ve yerine usul-i cedide üzere talimler ve muntazam 
asakir-i nizamiye ihdas eyledi. 

Kölemenlerin ilgasından sonra tasmimatını birer birer mevki-i fi’le va’z te’sis-gerdesi olan asakire 
Avrupa’dan zabitler celp ve bunlar vasıtasıyla talim ve manevralara alıştırdı. 

Bununla beraber ziraat ve ticaret ve sanayi cihetlerini elden bırakmayıp yollar inşa ve caddeler küşat 
ettirerek Mısır’ın kabiliyet sermayesinden istifade eylemiştir. 

Vahhabilerin Harameyne istilası üzerine Mehmet Ali Paşa memur buyurulmakla gerek kendisi ve 
gerek oğlu İbrahim ve Tosun Paşaları asakir ile Hicaz’a gönderip Beytullah-ı Muazzama’yı bunların levs 
ü vücutlarından bil-külliye tathir eyledikten sonra Mora vukuatı dahi zuhur etmekle bu meselede dahi 
ibraz-ı hüsn-i hizmet eylemiştir. 

Evahir eyyamında iki sene kadar bir nev’i ateh’e duçar olarak badehu 1266 da irtihal dar-ı beka eyledi. 

MEHMET ALİ PAŞA 

Damad-ı şehriyari Mehmet Ali Paşa Adile Sultan merhumenin zevci  

-------------------------------------------------- 
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askeri teşkilata lüzum görüldüğünü duydu. Hemen doğrudan bir miktar askerle Mısır’a gitti. Şecaati, 

cesareti,  kahramanlığı ile o havalide hayli iş gördü. Mısır ileri gelenleri, ayan arasında şöhret kazandı. 

Mehmet Ali Paşa valilik fermanını elde ettikten sonra zekâsının gereği Mısır’da nasıl imar ve ümran 

yapabileceğini araştırmaya başladı. Fakat konumu bunları yapacak güçte değildi. Mısır’da bir derebeyi 

ocağı halini almış olan kölemenler paşanın iktidarına ortaktı. Kölemenleri bertaraf etti. Yerine yeni 

usul üzere talimler ve muntazam nizami asker kurdu. Kölemenlerin ilgasından sonra kafasındaki 

hedeflerini birer birer gerçekleştirmeye başladı. Kurduğu askeri güce Avrupa’dan subaylar getirtip 

talim ve manevralara alıştırdı. Bununla beraber ziraat, ticaret, sanayi iş ve işlemlerini elden 

bırakmadı. Yollar inşa etti, caddeler açtı, Mısır’ın sermaye kabiliyetinden istifade etti. Vahhabilerin 

Mekke ve Medine'yi istila etmesi üzerine Mehmet Ali Paşa bunların üzerine gitmekle görevlendirildi. 

Gerek kendisi gerek oğulları İbrahim ve Tosun Paşalar Hicaz’a gönderildi. Kâbe'yi vahhabilerden 

tamamen temizlediler. Sonra Mora vukuatı zuhur etti. Bu meselede de güzel hizmetler gösterdi. Son 

günlerinde iki sene kadar bir nevi bunamaya duçar oldu. 1266 senesinde vefat etti.  

*MEHMET ALİ PAŞA 

Adile Sultanın eşi, Padişahın damadı Mehmet Ali Paşa; 
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olup bid-defeat kaptan ve askerlikte bulunmuş ve Kırım seferi iptidasında sadarete dahi geçmiş idi. An 
asl Trabzonlu idi. 

*MAHMUT HAN-I EVVEL 

Selatin-i Osmaniye hazaratının yirmi dördüncüsü olup Sultan Mustafa Han-ı Sâni’nin ferzend-i 
ercümendidir.  1108 de tevellüt ve 43 de Ahmet Han-ı Sâlis’in makamına kuud etmiştir. 

Evail-i saltanatları bir takım gavail-i dahiliyeye müsadif olmakla bunun ıslahına teşebbüs ile asayiş 
iade olunmuş ise de biraz sonra Nadir Ali bir takım mutalebata kıyam ettiğinden Şark Seferi açılıp 
asakirimiz evvel emirde muvaffak olamamış ve Rusya’nın dahi bu aralık Azak ve Kopan cihetlerinde 
harekat-ı askeriyeye kalkışması gavail-i harbiyeyi tezyit etmiş olmakla Nadir Ali ile musalaha edilerek 
Rusya muharebesine başlanmış ve Avusturyalı Rusya’ya hafi ve celi müzaharetle sonradan o da harbe 
iştirak ve Bosna ve Sırbiye cihetlerinden tecavüze ihtimam ile işler (gereği) gibi ehemmiyet kesp etmiş 
iken Bosna cihetinde Hekimoğlu Ali Paşa  dilâverâne müdafaa ile Avusturyalıları külli telefat ile ric’ata 
mecbur etmiş ve Rusları dahi asakir-i Osmaniye ve Tatar asakiri tevkif eylemiştir.  

1150 tarihine kadar iki büyük devlete devleti-i Aliye şeciane göğüs gerip nihayet Yeğen Mehmet 
Paşanın birkaç muzafferiyet kazanması üzerine cüz’i fedakârlıkla akd-i sulha muvaffak olunmuştur.  

Bir müddet sulh asayişle geçip dersaadette bazı âsâr ve müessesat-ı ümraniye ve hayriye  vücuda 
getirilmiş ve Nadir Şah’ın irtihaliyle gazay-ı 

----------------------------------------------- 
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birçok defa kaptanlık makamında bulunmuş, Kırım seferi başlangıcında sadarete geçmişti. Aslen 

Trabzonluydu. 

*MAHMUT HAN (BİRİNCİ) 

Osmanlı sultanlarının yirmi dördüncüsüdür. Sultan İkinci Mustafa Han'ın oğludur. 1108 senesinde 

doğmuş, 1143 senesinde Üçüncü Ahmet Hanın yerine tahta geçmiştir. Saltanatının başlangıcı bir 

takım iç gailelerle karşı karşıyaydı. Bunların ıslahına teşebbüs edilmiş, asayiş geri getirilmişti. Fakat 

biraz sonra İran'da Nadir Ali, hak iddiasıyla ayağa kalktı. Bunun üzerine Şark Seferi açıldı. Askerimiz 

evvel emirde muvaffak olamamıştı. Rusya’nın da bu sırada Azak ve Kopan taraflarında askeri harekâta 

kalkışması harbin sıkıntısını artırmıştı. Nadir Ali ile barış yapıldı. Rusya savaşına başlandı. Avusturyalı 

Rusya’ya açık gizli destek vermekteydi. O da harbe iştirak etti. Bosna ve Sırbistan taraflarında 

tecavüze başladı. İşler iyice ehemmiyet kesp etmişti. Bosna tarafında Hekimoğlu Ali Paşa kahramanca 

müdafaa savaşı yaptı. Avusturyalıları tamamen telef edip ricata mecbur etti. Rusları da Osmanlı ve 

Tatar askerleri beraberce sınırda tutmayı başarmıştı. 1150 tarihine kadar bu iki büyük devlete 

devletimiz yiğitçe göğüs gerdi. Nihayet Yeğen Mehmet Paşanın birkaç muzafferiyet kazanması üzerine 

bir miktar fedakârlıkla sulh yapılmaya muvaffak olunmuştu. Barış ve asayiş ile geçen zaman 

İstanbul'da bazı eserler, ümran müesseseleri vücuda getirildi. Nadir Şah’ın ölümü üzerine 
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İran’ın müsted’âyâtı nazar-ı iltifata alınmamış ve Hazret-i Padişah İran iğtişaşatından istifadeyi şan-ı 
melikânesine yakıştırmamıştır. 

1168 tarihinde bir cum’a günü Demirkapı’dan at ile saraya duhulünde menzulen irtihal 
buyurmuşlardır. Müddet-i saltanatları yirmi beş senedir. 

*MAHMUT HAN-I SÂNİ 

Abdülhamit Han-ı Evvel merhumun mahdumu zill-i Yezdan şehriyar-ı zaman tal-i beka hazretlerinin 
cedd–i âlileri olup 1199 da doğmuş ve 1255 tarihinde irtihal-ı dâr-ı naim etmiş olan hükümdaran-ı 
İslamiye’den bir padişah-ı azimetpenah idi. 

Sultan Mustafa Han-ı rabi’den sonra 1223 tarihinde taht-ı Osmani’ye 23 yaşında iken cülus 
buyurmuştur. 

Hengâm-ı saltanatları hakikaten ehemmiyetli ve nazik bir zamana tesadüf ettiği cihetle evail-i 
hükümraniyeleri bir takım gavail-i dahiliye ve muharebat-ı mütemadiye ile geçmiştir. 

Kendileri terakkiyat-ı cedideye mâil ve devletin i’lây-ı şânına sa’y olup zaten zamanında pek büyük bir 
fikr-i tecdide malik olan Selim-i Sâlis hazretlerinin dâire-i terbiyesinde yetişmiş olduğundan zimam-ı 
idare-i devleti yed-i iktidarlarına aldıklarında esas-ı terakkiyatı va’z ve te’sis çarelerine ihtimam ile 
evvela memalik mahrusanın köşe bucağında kökleşmiş olan derebeylerini birer birer imha ve hemen 
lâ-yenkat’ı devam eden Rusya muharebat   ve müdahelatını hüsn-i suretle tesviyeye itina etmekle 
beraber Vahhabe urbanını te’dip ve terbiye elviye-i mümtaze işlerini ve Sırbistan mes’elatını vaktin 

------------------------------------------------- 

[1186]  

İran ile yapılan barış antlaşmasındaki istekleri nazarı iltifata alınmak istenmedi. Padişah hazretleri bu 
şekilde İran'ın iç karışıklığından istifade etmeyi meliklik şanına yakıştırmamıştı. 1168 tarihinde bir 
cuma günü Demirkapı’dan at ile saraya girerken felç isabetiyle vefat etti. Saltanat müddeti yirmi beş 
senedir. 

*MAHMUT HAN (İKİNCİ)  

Birinci Abdülhamit Han merhumun oğlu, Zamanın padişahı, Yüce İkinci Abdülhamit Han hazretlerinin 
dedesidir. 1199 senesinde doğmuş, 1255 tarihinde cennet yurduna göçmüştür. İslam 
hükümdarlarından bir büyük padişah idi. 23 yaşında iken Sultan Dördüncü Mustafa Han'dan sonra 
1223 tarihinde Osmanlı tahtına, geçmiştir. Saltanat zamanı hakikaten son derecede önemli ve nazik 
bir zamana tesadüf ettiğinden hükümranlığının başlangıcı bir takım iç gailelerle ve süre giden 
savaşlarla geçmiştir. Kendisi yenilikçi ve ilerlemeci görüşlere sahipti. Devletin şanını yüceltmek için 
çaba ve gayret sarf etmekteydi. Zaten pek büyük bir yenilik fikrine sahip olan Üçüncü Selim 
hazretlerinin terbiyesinde yetişmiş olduğundan devlet idaresinin dizginlerini iktidar eline aldığında 
ilerlemenin esaslarını koydu, bunları gerçekleştirmenin çarelerine özen gösterdi. Önce memleketin 
köşe bucağında kökleşmiş olan derebeylerini birer birer imha etti. Hemen kesintisiz devam eden 
Rusya savaşlarına müdahale  ederek güzel bir şekilde tesviye etti. Bununla beraber Vahhabi çöl 
Araplarını tedip ve terbiye eyledi. İmtiyazlı eyaletlerin işlerini, Sırbistan meselesini vaktinin 
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1187 

Müsaadesi dairesinde tesviye ve Tepedelenli gailesinin neticesinde meydana çıkmış olan Mora 
iğtişaşatını ol-vakit muntazam askere malik olan Mısır valisi Mehmet Ali Paşazade İbrahim Paşaya 
havale edip müşarünileyh gaileyi az bir zamanda bastırmış idi.  

Arzuy-i şahaneleri faidelerinden ziyade muharebatta mazarratları görülen yeniçeri ocağının ilgası ile 
yerine Avrupa devletlerinde olduğu gibi muallem ve muntazam asakir-i nizamiye ihdası olduğundan 
bu iş dahi gaile-i vakte bakmayarak kemal-i suhuletle 1231 tarihinde ilga ile Asakir-i Mansure-i 
Muhammediye namiyle şimdiki kuvve-i askeriyemizin esasını va’z buyurdular. 

Devletin her bir zaafından istifadeye arzu-keş olan Rusyalı asakir-i muntazamanın henüz teşkil ve tesis 
etmemesini fırsat ad ile  muharebeye kalkışmış ve Devlet Edirne muahedenamesini akd ve imzaya 
mecbur olmuş idi. 

Padişah-ı terakki-perver hem gavail-i mevcudeyi hüsn-i idare ve hem de mülkünde esas-ı terakki ve 
tahdit olan müessesat-ı ilmiye ve fenniyenin va’z ve ihdasına ihtimam ederek mekteb-i harbiye ve 
tıbbiyeyi te’sis buyurmuşlardır.  

Mısırlı Mehmet Ali Paşa askerinin intizam ve kesretine itimat ederek devlete muhalefetle Suriye'ye 
asker sevk etmek gibi şer’an ve aklen caiz olmayan ve âdab-ı abdiyet ve bendegiye yakışmayacak bir 
hale ictisar etmiş olduğundan Sultan Mahmut Hazretleri böyle bir gaile-i haile ile son derecede 
uğraşıp Rusyalı ile Hünkâr İskelesi muahedesini akde mecbur olmuştur. 

Mısırlı rahat durmayıp istifade-i zatiyeye çalışmakla İbrahim Paşa 

---------------------------------------------------- 

[1187] 

izin verdiği ölçüde düzeltti. Tepedelenli gailesinin neticesinde meydana çıkmış olan Mora karmaşasını 

düzenli orduya sahip olan Mısır valisi Mehmet Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşaya havale etti. Paşa Mora 

gailesini az bir zamanda bastırmıştı. Padişahın arzusu, savaşlarda faydasından çok zararı görülen 

yeniçeri ocağının kaldırılması, yerine Avrupa devletlerinde olduğu gibi eğitimli ve düzenli ordu 

kurulmasıydı. Zamanın sıkıntılarına bakmayarak kararlı bir surette üzerine gitmesi ve 1231 tarihinde 

kaldırmasıyla bu işi de kolayca halletmişti. "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adıyla şimdiki askeri 

kuvvetimizi kurdu. Devletin her bir zaafından istifade etmeyi arzu eden Rusyalı düzenli ordunun 

henüz kurulamamış olmasını fırsat bilerek muharebeye kalkışmış ve Devlet Edirne muahedenamesini 

imzaya mecbur kalmıştı. İlerlemeci Padişah hem mevcut gaileleri güzel idare etti. Hem de mülkünde 

ilerlemenin esaslarını koydu. İlerlemeyi sınırlayan kurumlardan, ilmin ve fennin yeniden 

yapılanmasına özen gösterdi. "Mekteb-i harbiye" ve "Mekteb-i tıbbiye"yi kurdu. Mısırlı Mehmet Ali 

Paşa; ordusunun düzenli ve kalabalık oluşuna güvenerek devlete muhalefet etmiş, Suriye'ye asker 

sevk etmek gibi şeriata ve akla aykırı, sultana biat etmiş bir kimse adabına yakışmayacak bir davranışa 

cesaret etmişti. Sultan İkinci Mahmut Hazretleri böyle bir acıklı gaile ile son derecede uğraşmış, bu 

yüzden Rusyalı ile Hünkâr İskelesi muahedesini akde mecbur kalmıştı. Mısırlı rahat durmadı. Kendi 

şahsi çıkarları için çalıştı. İbrahim Paşa 
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kumandasında Anadolu’ya cesim bir ordu ithal ettiği sonra da Hakan-ı Zîşan hazretleri irtihal-i dâr-ı 
naim buyurdular ( 1255 ) 

Şehriyar müşarünileyh hazretleri hakikaten müdebbir ve gayyur, teceddüt ve terakkiyi cidden arzu 
eder padişah-ı kaviy-il azim olup devletin müceddid-i sânisi unvanına layıktır. 

*MAHVİ 

Tebrizlidir. Hatt-ı talikde mahareti olup kitap yazmakla geçinir idi. 

1263 tarihinde Dersaadet'te vefat etmiştir. 

Mahvi isminde bir çok şair daha gelmiştir. 

Hayrabolu’lu şair Mahvi’nin mürettep divançesi vardır. 

*MUHİDDİN EFENDİ 

Şeyhülislam meşhur Fenari Mehmet Efendi ahfadından olup asr-ı Süleyman Kanuni’de meşihata 
gelmiş ve 948 den 952’ye kadar üç seneden ziyade bu makamı idare etmiş allame ve zühhad’dan bir 
zat idi. 15 sene kadar Rumeli ve Anadolu kazaskerliğini birlikte idare etmiş idi. Eyüp el-Ensari civarında 
medfundur. 

*MUHTAR EFENDİ 

Şeyhülislam merhum Turşucuzadedir. 

1289 da meşihata geçip 91 de irtihal etmiştir.  

Karacaahmet mezarlığında yol üstünde metfundur. 

-------------------------------------------------- 

[1188] 

kumandasında Anadolu’ya büyük bir ordu soktu. Hakan hazretleri 1255 senesinde cennet yurduna 

göçtü. Bu büyük padişah gerçekten müdebbir, gayretli, yenilikçi, ilerlemeci, devletin bu yolla 

güçlenmesini cidden arzu eder bir büyük sultan idi. Devletin "müceddid-i sânisi: İkinci yenileyicisi" 

unvanına layıktı. 

*MAHVİ 

Tebrizlidir. Hüsnü Hat'ta talik adı verilen yazı türünde mahareti olan bir sanatkardır. Kitap yazmakla 

geçinirdi. 1263 tarihinde Dersaadet'te vefat etmiştir. Mahvi isminde bir çok şair daha gelmiştir. 

Hayrabolu’lu şair Mahvi’nin mürettep divançesi vardır. 

*MUHİDDİN EFENDİ 

Şeyhülislam meşhur Fenari Mehmet Efendinin torunlarındandır. Kanuni Sultan Süleyman devrinde 

şeyhülislam olmuş, 948 den 952’ye kadar üç seneden fazla bu makamı idare etmiştir. Âlim ve 

zahitlerden bir zat idi. 15 sene kadar Rumeli ve Anadolu kazaskerliğini birlikte idare etmişti. Eyüp 

civarında metfundur. 

*MUHTAR EFENDİ 

Şeyhülislam merhum Turşucuzadedir. 1289 da meşihata geçmiş, 1291 de vefat etmiştir. Karacaahmet 

mezarlığında yol üstünde metfundur. 
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1189 

Müşarünileyhin selefi Yusuf Paşa hafidi Muhtar Bey on beş ay makam-ı fetvada bulunmuştur. 

*MUHLİS BABA 

Devr-i te’sisimizde yetişmiş ve Osman Gazi hazretleriyle muharabat’ta bulunmuş vacib-il ihtiram bir 
zat idi.  

Karaman diyarında vefat etmiştir. 

*MUHLİS PAŞA 

Serez Ayanî İsmail Bey zade Yusuf Muhlis Paşadır. 

Devr-i Mahmud-i Sâni’de bazı vilayet valiliklerinde bunduktan sonra 1259 da Serez’de vefat etmiştir. 

*MURAT PAŞA 

Devr-i Sultan Mehmet Han-ı Rabi’de iki defa mesned-i sadarete geçmiş ve 1064 de kaptan-ı derya 
olup Venedik donanmasına karşı bir muzafferiyet-i bahriye kazanmış olan vüzera-yı Osmaniye’dendir.  

İlk sadareti 1059 ve ikincisi 1065 senelerindedir. 

*MURAT HAN-I EVVEL 

Selatin-i a’zâm-ı Osmaniye’nin üçüncüsü olan ve Hüdavendigâr nam-ı celiliyle meşhur bulunan 
padişah-ı celil-il unvan pederleri Orhan Gazi ve mahdum ve halefleri Yıldırım Beyazıt hazeratıdır. Yedi 
yüz yirmi altı tarihinde mehd-i cihana kadem-zen ve yedi yüz altmış birde Orhan Han hazretlerinin 
rıhletinde serir-i saltanata kuud ile Hüdavendigâr nam-ı âlisiyle ma’nun olmuştur. 

Zimam-ı idare-i hükümeti dest-i maliy-i peyvest-i şehinşahilerine alır  

---------------------------------------------- 

[1189]  

Muhtar Efendiden önce bu fetva makamında on beş ay Yusuf Paşa torunu Muhtar Bey bulunmuştur. 

*MUHLİS BABA 

Devletimizin kuruluş döneminde yetişmiş, Osman Gazi hazretleriyle savaşlara katılmış, saygıdeğer bir 

zat idi. Karaman diyarında vefat etmiştir. 

*MUHLİS PAŞA 

Serez ayanından İsmail beyin oğlu Yusuf Muhlis Paşadır. İkinci Mahmut devrinde bazı vilayet 

valiliklerinde bunduktan sonra 1259 da Serez’de vefat etmiştir. 

*MURAT PAŞA 

Sultan Dördüncü Mehmet Han devrinde iki defa sadaret makamına geçmiş, 1064 de kaptanıderya 

olmuş, Venedik donanmasına karşı bir deniz zaferi kazanmış olan Osmanlı vezirlerindendir. İlk 

sadrazamlığı 1059 senesinde ikincisi 1065 senesindedir. 

*MURAT HAN (BİRİNCİ)  

Osmanlının büyük Sultanlarının üçüncüsüdür. Hüdavendigâr namıyla meşhur olan yüce unvanlı 

padişahın babası Orhan Gazidir. Oğlu ve halefi Yıldırım Beyazıt'tır. Yedi yüz yirmi altı tarihinde cihanın 

yeryüzüne ayak basmış, yedi yüz altmış birde Orhan Han hazretlerinin vefatıyla saltanat tahtına 

geçmiştir. Hükümetin idaresinin dizginlerini kudretli ellerine alır almaz 
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almaz Rumeli fütuhatını ikmal eylemek üzere ol canibe azimete hazırlanmakta iken devletin her 
gailesinden istifadeyi ahz-ı âmal edinen Karaman oğullarının memalik-i mahrusa-i şahanede bir gaile 
çıkarmak üzere âhi ve ayan taifesini tahrik etmesi amâl-i şahanelerini  bir müddet tevkife sebep 
olmakla heman Rumeli fütuhatını şimdilik te’hir ile âhiler taifesinin elinden Ankara'yı ahz ettikten 
sonra Rumeli fütuhatına devam etmek üzere Rumeli’ye geçti ve az müddet zarfında Edirne ve Filibe’yi 
ve civarını elde ederek Balkanlara kadar tevsi-i memalik eyledi.  

Bir taraftan dahi Selanik ve havalisine sevk-i semend-i satvet ile Makedonya’nın nısfını zamime-i 
mülkü Osmani etmiştir. 

Rumeli’de saltanat-ı Osmanîyenin bu derece tevsii mülkü mütecavire-i Hıristiyaniyenin bais-i havf ve 
endişesi olduğundan heman bir hey’et-i salibiye teşkiliyle memalik-i Osmaniye’ye saldırmışlar ise de 
Osmanlı’nın Hacı İlbey kumandasında bulunan bir pişdar fırkası bunların cem’iyetini bir şebhun 
manevrasıyla perişan ediverdiğinden az vakitte bu muzafferiyet-i Osmaniye saifesiyle Osmanlı 
orduları Balkanı aşıp Tuna boylarına kadar ilerlemiş ve Şumnu, Niğbolu, Silistre ile Arnavutluk'ta 
Manastır ve havalisi mülk-ü fütuhata geçmiştir. 

Barika-i satvet-i Osmaniyenin Yıldırımlardan daha seri’ surette Rumeli'de aks-i endaz olması düvel-i 
Nasara’dan Sırp, Bosna, Bulgar, Macar, Boğdan ve saire mucib-i intibahları olduğundan ikinci bir 
ittifak daha tertibiyle mülk-ü şahaneye iki yüz bin kişilik bir ordu sevk etmeleriyle cenab-ı 

-------------------------------------- 

[1190]  

Rumeli fütuhatını tamamlamak üzere o tarafa yola çıkmak üzere hazırlandı. Devletin her gailesinden 

istifade etmeyi gaye edinen Karaman oğulları, memlekette bir gaile çıkarmak üzere Ahi ve ayan 

taifesini tahrik etti. Murat Han arzusunu bir müddet tutmak, Rumeli fütuhatını şimdilik tehir etmek 

kararını aldı. Ahiler taifesinin elinden Ankara'yı geri aldıktan sonra fütuhatına devam etmek üzere 

Rumeli’ye geçti. Az müddet zarfında Edirne'yi, Filibe’yi ve civarını elde ederek Balkanlara kadar 

mülkünü genişletti. Bir taraftan Selanik ve havalisine kudret atını sürerek Makedonya’nın yarısını 

Osmanlı mülküne kattı. Rumeli’de Osmanlı saltanatının bu derece genişlemesi Hıristiyan komşularının 

korku ve endişesine sebep oldu. Hemen bir haçlı heyeti oluşturup Osmanlıya saldırdılar. Fakat 

Osmanlı’nın Hacı İlbey kumandasında bulunan bir öncü fırkası bunların tamamını bir gece baskını 

manevrasıyla perişan ediverdi. Az vakitte Osmanlının kazandığı bu zaferler etkisiyle Osmanlı orduları 

Balkanı aşıp Tuna boylarına kadar ilerlemiş, Şumnu, Niğbolu, Silistre, Manastır ve çevresi fütuhat 

mülküne geçmişti. Osmanlının satvet şimşeğinin, yıldırımlardan daha hızlı bir şekilde Rumeli'de 

parlaması Hıristiyan devletlerden Sırp, Bosna, Bulgar, Macar, Boğdan ve diğerlerinin uyanmasına 

sebep oldu. İkinci bir ittifak daha kurdular. İki yüz bin kişilik bir ordu sevk ettiler. 
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Hüdavendigâr bu müttefikin askerini Kosova’da karşılamış ve müstainen billah harbe girişip güruh-i 
a’dâyı tarumâr eylemiştir.  

Ancak bu muzafferiyet-i azime’nin hâsıl ettiği sürur çok sürmeyip meydan-ı harb de Hazret-i 
Hüdavendigârın şehadetiyle mübeddel-i âlâm ve ekdar oldu (761). 

Kosova malheme-i kübrasında Sırp kralı Lazar ile birkaç hükümdar ve binlerce asakir-i â’dâ yerlere 
serilmiş ve meydan-ı vega düşman lâşeleriyle dolmuştur.  

*MURAT HAN-I SÂNİ 

Çelebi Sultan Mehmet Han’ın oğlu ve Fatih Sultan Mehmet merhumun pederi olup selâtin-i 
Osmaniye’nin altıncısıdır. 

806 tarihinde doğmuş ve 824 de cülus etmiştir. 

İptida-yı cülusta Düzmece Mustafa isminde bir şâkinin zuhur etmesi devleti hayli işgal etmiş ise de 
Ulubat Çayı karininde vukua gelen muharebede askeri münhezim ve kendisi telef edildi. 

Düzme Mustafa’nın zuhuru Rum Kayzerinin eser-i teşvik ve teshili olduğundan payitahtı muhasara 
olunmak suretiyle tertip cezasına mübaşeret olunduysa da Anadolu’da İsfendiyar gailesinin zuhuru 
terk-i muhasarayı müntic olmuş idi. 

İsfendiyar Bey’in terbiyesi verilip Sinop’dan mâad’a memaliki ahz olunmuştur. 

Eflâk beyi’nin kıyamı üzerine Vidin muhafızı Firuz Bey kişver-i 

---------------------------------------------- 

[1191]  

Hüdavendigâr bu ittifak gücünü Kosova’da karşılamış, Allah'ın yardımını dileyerek harbe girişmiş, 

düşman güruhunu tarumar etmişti. Ancak bu büyük muzafferiyetle elde edilen sevinç çok sürmedi. 

761 Tarihinde Harp meydanında Hüdavendigâr hazretlerinin şahadetiyle bu sevinç elem ve kedere 

dönüştü. Kosova büyük meydan muharebesinde Sırp kralı Lazar ile beraber birkaç hükümdar ve 

binlerce düşman askeri yerlere serilmiş, savaş meydanı düşman cesetleriyle dolmuştu.  

*MURAT HAN (İKİNCİ)  

Çelebi Sultan Mehmet Han’ın oğlu, Fatih Sultan Mehmet merhumun babası, Osmanlı sultanlarının 

altıncısıdır. 806 tarihinde doğmuş ve 824 de tahta geçmiştir. İlk günlerinde Düzmece Mustafa isminde 

bir şakinin ortaya çıkması devleti hayli meşgul etti. Fakat Ulubat Çayı yakınlarında meydana gelen 

muharebede askeri hezimete uğratıldı, kendisi de öldürüldü. Düzme Mustafa’nın zuhuru Rum 

Kayserinin teşvik ve teshili eseri olduğundan ona bir ceza kesilmesi gerekiyordu. Payitahtı kuşatıldı. 

Cezasının verilmesine teşebbüs edildi. Fakat Anadolu’da İsfendiyar gailesinin ortaya çıkması 

kuşatmanın kaldırılmasını gerekli kıldı. İsfendiyar Bey’in terbiyesi verilip Sinop dışında bütün mülkü 

elinden alınmıştı. Eflâk beyi isyana kalkıştı. Vidin muhafızı Firuz Bey 
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Eflâk’ı tarac etmiş olduğundan voyvodası Edirne’de rikab-ı padişahiye yüz vurup mazhar-ı afv 
olmuştur. 

Devletin başına bir belâ kesilmiş olan Cüneyt Bey’in fesadı haddin aşmakla Hamza Bey vasıtasıyla 
kendisi tedmir ve memâliki zabt ve teshir kılındı ve Anadolu’da bulunan biladat, Tokat, Menteşe ve 
Germiyan memleketleri zamime-i memaliki-i Osmaniye kılındı. 

Karaman oğlu Mehmet Bey’in bir kıyamı daha vuku bulmakla Antalya muhasarasında bir gülle isabeti 
ile telef olduktan sonra oğlu İbrahim Bey’in istirhamı kabul olundu. 

833 de bizzat  padişah Selanik'i ve Arnavutluktan bazı nukutu zabt ettikten sonra Karaman oğlunun 
yeni bir kıyamını teskin etmiş ve Macaristan ve Eflâk ve Boğdan asakirinden mürekkep bir fırkayı 
Evranoszâde Ali bey kahr ve tedmire muvaffak olmuştur. 

Macaristan işinin ehemmiyetine mebni hazret-i padişah bizzat Olsu’ya giderek Semendere’yi zapt ile 
Edirne'de istirahat-güzin iken Eflaklıya karşı Ferit Bey ve Şahin Paşa fırkalarının müteakiben inhizamı 
ve Karaman oğlunun bit-tekrar kıyamı haberlerini almakla heman Karaman oğlunu te’dip ile avdet 
eylediği esnada oğlu Sultan Alâaddin’in vefatı ekdar ve âlâmını tezyit ettiğinden zimam-ı idare-i 
hükümeti Fatih’in yed-i müeyyedine teslim ederek bir müddet istirahat etmek üzere Manisa’ya 
çekilmiş iken Macar, Bosna, Eflâk, Boğdan hükümdarları cesim bir orduyu memalik-i Osmaniye’ye 
saldırmaları üzerine hazret-i padişah’ın ordu-yu hümayunun başına gelmesinin lüzum gördüğünden 
heman bir sür’at-i harikulade ile Anadolu Hisarından Rum- 

---------------------------------------------- 

[1192]  

Eflâk askerini dağıttı. Voyvodası Edirne’de Padişahın makamına yüz vurmuş, affa mazhar olmuştu. 

Devletin başına bir belâ kesilmiş olan Cüneyt Bey’in çıkardığı fesat haddini aşınca Hamza Bey 

vasıtasıyla tepelendi. Mülkü ele geçirildi. Anadolu’da bulunan beldeleri; Tokat, Menteşe, Germiyan 

memleketleri Osmanlı mülküne katıldı. Karaman oğlu Mehmet Bey’in bir isyanı daha vuku buldu. 

Antalya kuşatmasında bir güllenin isabetiyle telef olduktan sonra oğlu İbrahim Bey’in istirhamı kabul 

edildi. 833 senesinde Padişah bizzat Selanik ve Arnavutluktan bazı noktaları ele geçirdikten sonra 

Karamanoğlunun yeni bir isyanını yatıştırdı. Evranoszâde Ali bey; Macaristan, Eflâk ve Boğdan 

askerlerinden mürekkep bir orduyu tepelemeyi başarmıştı. Macaristan işinin ehemmiyetinden dolayı 

padişah bizzat Olsu’ya giderek Semendere’yi ele geçirdi. Edirne'de istirahat etmekte iken Eflaklıya 

karşı Ferit Bey ve Şahin Paşa fırkalarının peş peşe yenilmeleri üzerine Karamanoğlunun tekrar isyan 

ettiği haberlerini aldı. Hemen Karamanoğlunu tedip ederek döndü. O esnada oğlu Sultan Alâaddin’in 

vefatı keder ve elemini artırdığından hükümet idaresinin dizginlerini Fatih’in eline teslim etti. Bir 

müddet istirahat etmek üzere Manisa’ya çekildi. Macar, Bosna, Eflâk, Boğdan hükümdarları cesim bir 

orduyla Osmanlı mülküne saldırmaları üzerine padişah hazretlerinin orduyu hümayunun başına 

gelmesinin lüzumu görüldü. Hemen olağanüstü bir sürat ile Anadolu Hisarından Rumeli'ye 
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1193 

Eliye geçerek me’mul olmayan bir zaman-ı kalilde düşman mukabelesinde irae-i sufuf dehşet eyledi. 

Düşman kendilerini el-an Manisa’da zan ve kıyas ederek Varna surları altında bulunmaları â’dâ’nın 
yüreğindeki havf ve helecanı tecdit etmiş ise de çarnaçar muharebeye başlanarak vak’ayı harbiyenin 
birincilerinden olan Varna muharebe-i meşhuresi vukua gelmiştir.  

Bu kavgada evvelâ düşman süvarileri otağ-ı humayuna kadar sokulmuş ise de Kara Hızır isminde bir 
yeniçeri dilâverinin Kral Ladislas’ın başını kesip de düşmana karşı teşhir etmesi â’da’nın fahiş surette 
hezimetini netice vermiştir.  

Varna muharebesinde maktul olan â’dâ’nın had ve hesabı yoktur. Meydan-ı ma'reke düşman 
laşeleriyle dolup Müslümanlara karşı edilen yeminin hükmü yoktur diye nakz-ı ahde sebep olan 
Kardinal Cezarini dahi maktulîn meyanında bulunmuştur. 

Varna galibiyetinden sonra hazret-i padişah Mora ve sonra Kasteriyotin’in yerine geçen oğlu İskender 
Bey üzerine yürüyerek Akçahisar’ı muhasara etti ve Varna’da bozulan Jan Hunyad tekrar asker 
toplayıp Kosova’ya gelmiş ise de bu defa da dahi hezimete giriftar oldu. 

Kosova muharebesinden sonra yine Arnavutluğa varılıp İskender Beyle muharebeler edilmiş ise de 
kat’i bir iş görülememiş ve bu aralık hazret-i padişah irtihal buyurmuştur. 

*MURAT HAN-I SÂLİS 

Devletimizin on ikinci padişahı olup Selim-i Sâni’nin oğlu ve Mehmet Han-ı Sâlis’in pederleridir. 

---------------------------------------------------- 

[1193]  

geçerek umulmayacak kadar kısa bir zaman içinde mukabelesi, düşman saflarına dehşet saldı. 

Düşman onu elan Manisa’da zannediyordu. Varna surları altında görünmesi düşmanların yüreğindeki 

korku ve helecanı tekrarladı. Fakat çarnaçar muharebeye başlamak zorunda kaldılar. Böylece büyük 

savaşlardan biri olan meşhur Varna savaşı meydana gelmiş oldu. Bu kavgada evvelâ düşman süvarileri 

otağı hümayuna kadar sokulmuş ise de Kara Hızır isminde bir yeniçeri dilâverinin Kral Ladislas’ın 

başını kesip de düşmana karşı teşhir etmesi savaşın seyrini değiştirmiş düşmanın fahiş surette 

hezimetiyle neticelenmişti. Varna muharebesinde maktul olan düşmanın haddi hesabı yoktur. Savaş 

meydanı düşman cesetleriyle dolmuştu. Müslümanlara karşı edilen yeminin hükmü yoktur diye 

yapılan ahdin bozulmasına sebep olan Kardinal Cezarini de ölenler arasındaydı. Varna galibiyetinden 

sonra padişah hazretleri Mora ve sonra Kasteriyotin’in yerine geçen oğlu İskender Bey üzerine 

yürüyerek Akçahisar’ı muhasara etti. Varna’da bozulan Jan Hunyad tekrar asker toplayıp Kosova’ya 

gelmiş ise de bu defa da hezimete uğramıştı. Kosova muharebesinden sonra yine Arnavutluğa varılıp 

İskender Beyle muharebeler edilmiş fakat kesin bir sonuç alınamamıştı. Bu sırada padişah hazretleri 

vefat etti.  

*MURAT HAN (ÜÇÜNCÜ)  

Devletimizin on ikinci padişahıdır. İkinci Selim'in oğlu, Üçüncü Mehmet Han'ın babasıdır. 
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1194 

953’de doğmuş 982’de pederinin irtihalinde taht-ı saltanata kuud etmiştir. 

Zaman-ı saltanatları parlak geçip Lehistan himayeye alınmış, Fas’da Portekizlilere karşı Vadi-is-seyl 
muharebesi kazanılmış Şah İsmail-i Sâni ile açılan şark muharebatında serdar Lala Mustafa, Sinan ve 
Osman Paşaların himmetiyle Gürcistan, Şirvan, Dağıstan, Derbent, Revan, Tebriz memalik ve biladı 
teshir kılınmış ve Avusturya’ya karşı açılan muharebatta muvaffakiyetler yüz göstermiştir. 1003 de elli 
yaşlarında oldukları halde irtihal-i dâr-ı naim ettiler. 

*MURAT REİS 

Osmanlı kaptanlarından ve meşahir-i bahriyundan olup bir müddet Mısır donanmasında bulunmuş ve 
Seyit Reis ve Pirî kaptan ile Bahr-i Umman ve Basra denizlerinde Portekizliler ile Muharebe etmiş idi. 
Rodos’da medfundur. Üsküdar’da cami ve mahallesi dahi vardır. 

*MURTAZA EFENDİ 

Cami-ir Riyasetîn Feyzullah efendinin oğlu olup Mahmut-i Evvel ve Osman-ı Sâlis devirlerinde 1163 
den 68’e kadar meşihatta bulunmuştur. 

*MURTAZA PAŞA 

Mehmet Han-ı Rabi’ devrinin vüzerasından olup kurnaz ve iş bilir bir zat idi. Celalî işlerinde hususiyle 
Abaza Paşalar maddesinde yararlığı görülmüştü. 

*MESİH PAŞA 

Fatih Devrinde on üç sene Kaptan-ı Derya ve Bayezit Han zamanında  

------------------------------------------------ 

[1194]  

953’de doğmuş 982’de babasının ölümünde saltanat tahtına geçmiştir. Saltanat zamanı parlak 

geçmiştir. Lehistan himayeye alınmış, Fas’ta Portekizlilere karşı Vadi-is-seyl muharebesi kazanılmıştır. 

İkinci Şah İsmail ile açılan şark savaşlarında serdar Lala Mustafa, Sinan ve Osman Paşaların gayretiyle 

Gürcistan, Şirvan, Dağıstan, Derbent, Revan, Tebriz memleketleri ve beldeleri ele geçirilmiştir. 

Avusturya’ya karşı açılan savaşlarda muvaffakiyetler yüz göstermiştir. Sultan Üçüncü Murat Han, 

1003 de elli yaşındayken vefat etti. 

*MURAT REİS 

Osmanlı kaptanlarından ve meşhur denizcilerdendir. Bir müddet Mısır donanmasında bulunmuştur. 

Seyit Reis, Pirî kaptan ile Bahri Umman ve Basra denizlerinde Portekizliler ile savaşmıştı. Rodos’ta 

gömülüdür. Üsküdar’da cami ve mahallesi vardır. 

*MURTAZA EFENDİ 

Feyzullah efendinin oğludur. Birinci Mahmut ve Üçüncü Osman devirlerinde 1163 den 1168’e kadar 

şeyhülislamlıkta bulunmuştur. 

*MURTAZA PAŞA 

Dördüncü Mehmet Han devrinin vezirlerindendir. Kurnaz ve iş bilir bir zat idi. Celalî isyanlarında 

özellikle Abaza Paşa meselesinde yararlığı görülmüştü. 

*MESİH PAŞA 

Fatih Devrinde on üç sene kaptanıderya ve Beyazıt Han zamanında 
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1195 

905’de nail-i mansıb-ı vezaret-i uzma olmuş sofu meşrep bir zat olup Rodos Fethine adem-i 
muvaffakiyeti sui tedbirine haml olunarak vezareti ref’ olunmuştur. 

*MESİH PAŞA 

Buna Hadım Mesih Paşa derler. 

Sultan Murad-ı Sâlis devri vüzerasından ve erbab-ı iktidardan olup harem-i hümayun ağalığından 
yetişmiştir. Mısır valiliğinde  hüsn-i hizmet ve idaresi görülmüş ve İvaz Demir zade Osman Paşadan 
sonra sadarete geçmiştir. 997 de müsteskiyen irtihal ederek Karagümrük’de inşa-gerdesi olan camii 
hazîresinde medfundur. 

*MEŞREBÎ 

Selim Han-ı Sânî hazretlerinin şehzadelikleri evanında Manisa’da menzur-il iltifatları olmuş değerli bir 
şâirdir. 

*MUSTAFA EFENDİ 

Ebülmeyamin Mustafa Efendi Sultan Mehmet Han-ı Sâlis ve Ahmet Han-ı evvel devirlerinde 1011 ve 
1015 tarihlerinde iki defa mesned-i meşihatta bulunmuş olan ulemadan bir zat olup an asl Bursalı 
olduğu halde dersaadette Ebussuud efendiden okumuş idi. 

*MUSTAFA EFENDİ 

Sultan Mehmet Han-ı Rabi’ devrinin şeyhülislamlarından olup 1067 de makam-ı fetvaya nasb ve 
meşhur Köprülü Mehmet Paşaya mümaşaat etmediği için azl olunmuş idi. 

------------------------------------------------ 

[1195]  

905 senesinde yüce sadrazamlık makamına nail olmuştu. Sofu meşrep bir zat idi. Rodos'un fethi 

vazifesinde yeterli tedbir alamayıp başarısız olduğu kanaati oluşmuş bu yüzden vezirliği kaldırılmıştır. 

*MESİH PAŞA 

Hadım Mesih Paşa derler. Sultan Üçüncü Murat devri vezirlerinden ve iktidar sahiplerindendir. 

Harem-i hümayun ağalığından yetişmiştir. Mısır valiliğinde  güzel hizmet ve idaresi görülmüştür. İvaz 

Demir zade Osman Paşadan sonra sadarete geçmiştir. 997 senesinde karnı su toplamış ve bu hastalık 

sebebiyle vefat etmiştir. Karagümrük’te kendi yaptırdığı camii haziresinde gömülmüştür. 

*MEŞREBÎ 

İkinci Selim Han hazretlerinin şehzadeliği zamanında Manisa’da iltifatına mazhar olmuş değerli bir 

şairdir. 

*MUSTAFA EFENDİ 

Ebülmeyamin Mustafa Efendi, Sultan Üçüncü Mehmet Han ve Birinci Ahmet Han devirlerinde, 1011 

ve 1015 tarihlerinde iki defa meşihat makamında bulunmuş olan ulemadan bir zattır. Aslen Bursalıdır, 

Dersaadet'te Ebussuud efendiden okumuştu. 

*MUSTAFA EFENDİ 

Sultan Dördüncü Mehmet Han devrinin şeyhülislam-larındandır. 1067 senesinde fetva makamına 

getirilmiş, meşhur Köprülü Mehmet Paşaya uyum sağlamadığı için azledilmişti. 
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1196 

*MUSTAFA PAŞA 

Celali İbşir Mustafa Paşadır.  

Abaza Paşanın akrabasından iken saray-ı hümayuna dahil olup imrahorluk mansıbını iktisap etmiş ve 
badehu Budin ve Şam’a vali olmuş idi. 

Dürzilerin terbiyesinde şiddet gösterdiği için mansıbı Halep’e tahvil kılınmış ve Celâli Abaza Hasan 
Paşaya muavenetde bulunduğundan nazar-ı devletten düşmüş ise de hasbez-zaman iğmazı lazım 
gelip Dersaadet'e celb ve sadarete isal olundu.  

Ancak dört ayda cem’-i kesir ile Üsküdar’a gelebilip iki ay kadar sadarette bulunmuş ve sıhriyete dahi 
nâil olmuştur. 

Yeniçerilerin ve avenesinin çıkardıkları bir fesat üzerine cezası tertip olundu. 

*MUSTAFA PAŞA 

Sultan Mustafa Han-ı Evvel devrinin sadrazamlarından Lefke’li Mustafa paşadır. 

1031 de sadarete gelmiş ise de nâ-ehil olduğundan biraz sonra azl olunmuştur. 

*MUSTAFA PAŞA 

Çoban Mustafa Paşa namıyla meşhur ve Arnavut cinsine mensup bir zat olup Sultan Süleyman-ı Sâni 
devrinde vüzaret-ı sâniye’de müddet-i medide bulunmuş vüzeradandır. 

Sultan Süleyman Han’ın hemşirelerinin zevci olup Rodos ve Macaristan muharebatında hüsn-i hizmeti 
görülmüş ve Mısır Valiliğinde Mısırı  

----------------------------------------------------- 

[1196] 

*MUSTAFA PAŞA 

Celali İbşir Mustafa Paşadır. Abaza Paşanın akrabasındandır. Saray-ı hümayuna dahil olup imrahorluk 

rütbesini kazanmış ve daha sonra Budin ve Şam’a vali olmuştu. Dürzilerin terbiyesinde şiddet 

gösterdiği için vazifesi Halep’e değiştirilmişti. Celâli Abaza Hasan Paşaya yardım ettiğinden devletin 

gözünden düşmüş ise de öyle gerektiği için durumu görmezden gelinmiş Dersaadet'e getirilip 

sadrazam yapılmıştır. Ancak dört ayda kalabalık bir topluluk ile Üsküdar’a gelebildi. İki ay kadar 

sadarette bulundu. Padişaha hısım olma şerefine de nail olmuştu. Yeniçerilerin ve avenesinin 

çıkardıkları bir fesat üzerine cezası verilmişti. 

*MUSTAFA PAŞA 

Sultan Birinci Mustafa Han devrinin sadrazamlarından Lefke’li Mustafa paşadır. 1031 de sadarete 

gelmiş ise de ehliyetsiz olduğundan biraz sonra azledilmiştir. 

*MUSTAFA PAŞA 

Çoban Mustafa Paşa namıyla meşhurdur. Arnavut bir zattır. Sultan İkinci Süleyman devrinde ikinci 

vezirlik rütbesinde uzun müddet bulunmuştur. Sultan Süleyman Han’ın kız kardeşiyle evlenmiştir. 

Rodos ve Macaristan savaşlarında güzel hizmeti görülmüştür. Mısır Valiliğinde Mısırı 
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1197 

adeta yeniden fethetmek derecesinde iktidar göstermiş idi. 935 tarihinde irtihal ederek Gebze'de 
eser-i binası olan câmi’ haziresinde medfundur. 

*MUSTAFA ÇELEBİ 

Yıldırım Han’ın şehzadegânından olup Ankara Muharebesinde kaybolmuş idi. 

*MUSTAFA HAN-I EVVEL 

Selatin-i Azâm-ı Osmaniye’den on beşincisi olup 1001 tarihinde tevellüt ve 1026 da taht-ı saltanata 
kuud etmiş ve 1049 da vefat etmiştir. 

*MUSTAFA HAN-I SÂNİ 

Avcı Sultan Mehmet Han’ın oğlu olup yirmi ikinci padişahtır.  

1074 de tevellüt ve 1106’da serir-i Osmaniye’ye cülus etmiştir. Cülusunun ilk günlerinde Sakız’ın 
istirdadı haberi küşayiş tal’alarına fal-i hâyr addedilmekle kulüb-i esdika sürur ve hubur ile malamal 
oldu.  

Kendileri iptida-i saltanatlarında umuma karşı şedid-il maal bir hatt-ı hümayun tastîri ile herkesi ifa-yı 
vazifeye davet ettiği gibi ecdad-ı izamları gibi üç defa harpte bulunarak ihraz-ı mesubat-ı gaza 
etmiştir. 

Birinci seferlerinde Nemçe Generali Veteran’ı mağlup ederek Lagos Muharebesini kazanmış, ikinci 
seferde Prens Dusakas kumandasındaki cesim bir orduyu perişan eylemiş üçüncü seferde köprünün 
bağteten inhizamı üzerine Zenta’da asakir-i Osmaniye’ye asar-ı hezimet yüz göstermiştir.  

Zenta bozgunluğu devletin lâyenkati dört devletle harp etmesi  

------------------------------------------------- 

[1197]  

adeta yeniden fethetmek derecesinde iktidar göstermişti. 935 tarihinde vefat etti. Gebze'de eseri 

olan cami haziresinde gömülmüştür. 

*MUSTAFA ÇELEBİ 

Yıldırım Han’ın şehzadelerindendir. Ankara Muharebesinde kaybolmuştu. 

MUSTAFA HAN (BİRİNCİ) 

Osmanlının büyük sultanlarının on beşincisidir. 1001 tarihinde doğmuş, 1026 da saltanat tahtına 

geçmiş, 1049 da vefat etmiştir. 

 

MUSTAFA HAN (İKİNCİ) 

Avcı Sultan Mehmet Han’ın oğludur. Yirmi ikinci padişahtır. 1074 de doğmuş, 1106’da Osmanlı 

tahtına geçmiştir. Tahta geçişinin ilk günlerinde Sakız’ın geri alındığı haberi, talihinin açık oluşuyla 

yorumlanmış, sadıkların kalpleri sevinç ve mutlulukla dolmuştu. Saltanatının başlangıcında umuma 

karşı şiddet içeren bir hattı hümayun yazdırarak herkesi vazifesini yapmaya davet etti. Büyük dedeleri 

gibi üç defa bizzat savaşa kumanda ederek gazilik unvanını elde etti. Birinci seferinde Nemçe Generali 

Veteran’ı mağlup ederek Lagos Muharebesini kazanmış, ikinci seferde Prens Dusakas kumandasındaki 

cesim bir orduyu perişan etmiş, üçüncü seferde köprünün aniden yıkılması üzerine Zenta’da Osmanlı 

askerinde hezimet yüz göstermişti. Zenta bozgunu devletin kesintisiz dört devletle birden harp 

etmesinin 
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hususunun faidesizliğini nezd-i ulya-i umurda tahkik ettirdiğinde Amcazade Hüseyin Paşanın 
sadaretinde meşhur Karlofça muahedesinin akdine lüzum görülmüştür. 

Karlofça muahedesinden biraz sonra Sultan Mustafa Han terk-i meşgale-i cihan eyledi. 

*MUSTAFA HAN-I SÂLİS 

Selatin-i Osmaniye’nin yirmi altıncısı olup 1129 da Ahmed-i Sâlis hazretlerinin sulbünden dünyaya 
gelmiş ve 1771 de Sultan Osman-ı Sâlis’in vefatı üzerine calis-i serir-i Osmanî olmuştur. 

İptiday-ı saltanatlarında Ragıp Paşayı makam-ı sadarette ipka ederek tezyid-i varidat ve tashih-i sikke 
ve men-i su-i istimalata fevkalhad himmet ve gayret buyurmuşlardır.  

Hazret-i Padişah öteden beri Rusyalı’nın Devlet-i Âliye’deki niyet-i fesadına ve günden güne tezayüt 
etmekte bulunan tecavüzatına bir set çekmek üzere ilan-ı harp arzu ederler ise de sadr-ı vakt olan 
Koca Rağıp Paşa müzayaka-i devleti ve Yeniçerilerin intizamsızlıklarını derpiş-i mütalâa ile 
muharebeden müçtenip bulunarak muharebeyi izdiyat-ı satvet ve tanzim-i kuvvete talik ederler idi. 

Müşarileyhin vefatında Katerina’nın Lehistan hakkındaki teşebbüsat-ı istilâ teşebbüsatı ser-rişte  
ittihaz olunarak 1187 seferi ilan ve küşat olundu. 

Ragıp Paşa’nın ve halefi Muhsin zade’nin hilaf-ı re’yleri olarak açılan bu seferde Rusya’nın muntazam 
ordularına karşı işe güce 

---------------------------------------------------- 

[1198]  

faydasızlığını devlet kademesindeki yüksek mevkilerdeki adamlara tahkik ettirdi. Amcazade Hüseyin 

Paşanın sadaretinde meşhur Karlofça muahedesinin akdine lüzum görüldü. Karlofça muahedesinden 

biraz sonra Sultan Mustafa Han bu cihanın meşgalesinden kurtuldu.  

MUSTAFA HAN (ÜÇÜNCÜ) 

Osmanlı sultanlarının yirmi altıncısıdır. Üçüncü Ahmet Han hazretlerinin oğludur. 1129 senesinde 

doğmuş, Sultan Üçüncü Osman'ın vefatı üzerine onun yerine Osmanlı tahtına oturmuştur. 

Saltanatının başlangıcında Ragıp Paşayı sadrazamlık makamında tutarak, devletin gelirinin artmasını 

sağlamıştır. Böylece ayarı bozulan paranın düzeltilmesi ve bu durumun kötü amaçlı kullanılmasının 

önüne geçilmesine olağanüstü gayret göstermiştir. Padişah öteden beri Rusyalının Devletimiz 

hakkında beslediği kötü niyetin, bu uğurda çıkardığı fesadın ve günden güne artan saldırılarının önüne 

bir set çekmek üzere ilan-ı harp arzu ediyordu. Fakat sadrazam olan Koca Ragıp Paşa, devletin sıkışık 

durumunu, Yeniçerilerin düzensizliğini ileri sürerek savaştan kaçınmaktaydı. Savaşı, gücün arttığı, 

kuvvetlerin düzenlendiği ileri bir zamana ertelemekteydi. Paşa vefat edince , Katerina’nın Lehistan 

hakkındaki istilâ teşebbüsü beklenen sebep ve bahaneyi vermiş oldu. 1187 seferi ilan edildi ve 

başlandı. Ragıp Paşa’nın ve onun yerine geçen Muhsinzade’nin görüşüne aykırı olarak açılan bu 

seferde Rusya’nın muntazam ordularına karşı işe güce 
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1199 

yaramayan yeniçeri ortalarında taraf taraf âsar-ı hezimet görünmeğe başladı.  

Hotin kalesi Rusyalıların eline geçti. Memleketeyn mareşal rumatezufek Bâzide-i istilası olarak Moskof 
orduları Tuna’yı mürur ile  Balkanlara doğru ilerlemeğe başladı. Cebelitarık’tan dolaşan Rus Filosu 
donanmamızı Çeşme limanında gafil avlayıp ihrak etti. İşler fenalaşmağa başladıkta  harp taraftarı 
olmadığı için mazul olan Muhsin zade Mehmet Paşa sadarete getirilerek müdafaa-i düşman hizmeti 
mühimmesi dahi ona havale kılındı. 

Muhsin zadenin tedbir-i hasenesi semeresiyle vakayi-i harbiye yolunda girmekte iken Sultan Mustafa 
Han mürtehil-i dar-ı ahiret oldular. 

Şehriyar müşarileyh gayet gayyur ve mukaddem ve sefahat’ten son derecede müçtenip, zahit ve salah 
ile maruf idi. Ayazma ve Lâleli Camileri cümle-i hayratındandır. 

*MUSTAFA HAN-I RABİ’ 

Abdülhamit Han-ı Evvelin oğlu ve devletimizin yirmi dokuzuncu padişahı olup 1193 de doğmuş 1222 
de cülus-i serir-i Osmanî olarak 31 yaşında mürtehil-i dâr-ı ahiret olmuştur. 

*MUSTAFA REŞİT PAŞA 

Sultan Mahmut Han-ı Sânî ve Abdulhamit Han devri vüzerasından olup altı defa mesned-i sadarette 
ve üç defa hariciye nezaretinde bulunmuş ve Londra ve Paris gibi merakiz-i hükümette sefirlik 
etmiştir.  

Fünun-i edebiye ve siyaside zamanında nadir-il akran ve sahavet ve nezaketi ile mümtaz idi. 

--------------------------------------------------- 

[1199]  

yaramayan yeniçeri ortalarının bazı bölüklerinde hezimet eseri görünmeğe başladı. Hotin kalesi 

Rusyalıların eline geçti. Memleketeyn (Eflak ve Boğdan) Mareşal Rumatezufek tarafından istila edildi. 

Moskof orduları Tuna’yı geçerek Balkanlara doğru ilerlemeğe başladı. Cebelitarık’tan dolaşan Rus 

Filosu donanmamızı Çeşme limanında gafil avlayıp yaktı. İşler fenalaşmağa başlayınca harp taraftarı 

olmadığı için azledilen Muhsinzade Mehmet Paşa sadrazam yapıldı. Düşmandan müdafaa gibi önemli 

hizmetler bile ona havale edildi. Muhsinzadenin başarılı yönetimi meyvesini vermeye başladı. Savaş 

yoluna yoluna girmekte iken Sultan Mustafa Han ahiret yurduna göçtü. Üçüncü Mustafa Han, son 

derecede gayretli, öncü, sefahat’ten son derecede kaçınır, zahit ve salah ile bilinirdi. Ayazma ve Lâleli 

Camileri hayratından bazılarıdır.  

*MUSTAFA HAN (DÖRDÜNCÜ) 

Birinci Abdülhamit Hanın oğlu ve devletimizin yirmi dokuzuncu padişahıdır. 1193 de doğmuş 1222 de 

Osmanlı tahtına geçmiştir. 31 yaşında ahiret yurduna göçmüştür. 

*MUSTAFA REŞİT PAŞA 

Sultan İkinci Mahmut Han ve Abdülhamit Han devri vezirlerindendir. Altı defa sadrazamlık 

makamında, üç defa hariciye nezaretinde bulunmuş, Londra, Paris gibi hükümet merkezlerinde 

sefirlik etmiştir. Edebiyat ve siyaset biliminde zamanının ender bulunan insanıydı. Cömertliği ve 

nezaketiyle seçkin bir kişiydi. 
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1200 

Tanzimat-ı Hayriye cümle-i icraatından olup Mısır Yunan ve memleketeyn mesailini hüsn-i suretle 
tesviyeye muvafık olmuş ve Rusya ile açılan 71 muharebesinde İngiltere, Fransa, Sardunya 
devletlerinin ittifakını celp eylemiş idi. Vefatı 1273 tarihindedir. 

*MUSTAFA NAİLÎ PAŞA 

An asl Arnavut olduğu halde müddet-i medide Girit valiliğinde bulunması Giritli Mustafa Paşa namıyla 
iştiharına sebep olmuştur. 1267 ve 72 tarihlerinde iki defa mesned-i sadaret-i uzmaya nail olmuş ve 
mecalis âzâ ve riyasetinde bulunmuş vüzerasından olup evâil halinde Mısır Valisi Mehmet Ali Paşanın 
hizmetinde bulunmuş ve müşarileyhle Hicaz’da Vahhabi muharebatına dahi gitmiş idi. 

Bir aralık Girit’e memur olarak bilahare valiliği sahib-i tercümeye tevdi’ kılınarak 30 sene mezkûr 
cezireyi pek güzel idare etmişti. 1289 da yemiş altı yaşında olduğu halde irtihal eylemişti. 

*MALÛL ZÂDE 

Sudur’dan malûl Emir efendi zâde olup asr-ı Murat Sâlis’te mansıb-ı fetvaya suud etmiş ve gençliğinde 
Ebussuud Efendi’den okuyup sırasıyla kat’ı meratip ederek müşarünileyhe damat dahi olmuş idi. 

*MEKKÎ MEHMET EFENDİ 

Sultan Hamid-i Evvel ve Selim-i Sâni devirlerinde iki defa meşihata geçmiş allame-i Osmaniye’den bir 
zat olup Mekke mollası Halil Efendinin sulbünden 1226 da Mekke’de dünyaya gelmiş ve sırasıyla 
meratib-i tariki kat’ ettikten 

---------------------------------------------------- 

[1200]  

Tanzimat Fermanı icraatlarındandır. Mısır, Yunan Eflak, Boğdan sorunlarını çok güzel bir biçimde 

çözmeyi başarmış, Rusya ile açılan 71 muharebesinde İngiltere, Fransa, Sardunya devletlerinin 

ittifakını çekebilmişti. Vefatı 1273 tarihindedir. 

*MUSTAFA NAİLÎ PAŞA 

Arnavut asıllıdır. Uzun müddet Girit valiliği yaptığından dolayı Giritli Mustafa Paşa namıyla şöhret 

bulmuştur. 1267 ve 1272 tarihlerinde iki defa yüce sadrazamlık makamına nail olmuştu. Meclis üyeliği 

ve başkanlığına görev almış vezirlerden biriydi. Başlangıçta Mısır Valisi Mehmet Ali Paşanın 

hizmetindeydi. Onunla Hicaz’da Vahhabilerle yapılan savaşlara katılmıştı. Bir aralık Girit’e  memur 

olarak gönderilmiş, sonra Girit'in valiliği verilmişti. 30 sene  bu adayı pek güzel idare etmişti. 1289 da 

yetmiş altı yaşında vefat etti. 

*MALÛLZÂDE 

Sadrazamlardan Malûl Emir efendinin oğludur. Üçüncü Murat asrında fetva makamına yükselmiş, 

gençliğinde Ebussuud Efendi’den okuyup sırasıyla rütbeleri geçmiş, ona damat da olmuştu. 

*MEKKÎ MEHMET EFENDİ 

Sultan Birinci Hamit ve İkinci Selim devirlerinde iki defa şeyhülislam olmuş, Osmanlı âlimlerinden bir 

zattır.  Mekke mollası Halil Efendinin soyundan gelir. 1226 da Mekke’de dünyaya gelmiştir. Sırasıyla 

devlet hizmetinde rütbeleri geçmiş 
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1201 

sonra 1202 de meşihata geçmiş ve 1205 de saniyen makam-ı fetvayı ihraz eylemiştir. Evahir-i 
ömründe gayet ihtiyar olduğu halde Rumeli Hisarında münzeviyane yaşamakta iken 1212 tarihinde 
irtihal-i dâr-ı beka eylemiştir. 

*MİNKÂRÎ ZÂDE YAHYA EFENDİ 

Mehmet Han-ı Rabi’nin Şeyhülislamlarından değerli bir zat olup mevaliden Minkârî zâde Ömer 
Efendinin oğludur. 

1069 da İstanbul kadısı 72’de Rumeli kazaskeri 73’de şeyhülislâm olarak tamam on sene bu makamda 
kalmış ve 1088 de meflûcen vefat ederek Üsküdar’da açık türbe denilen türbe-i meşhurede defn 
edilmiştir. 

*MENGLİ GİRAY HAN 

Bu isimde Kırım Hanlarından iki zat gelmiştir: 

Birincisi birinci defa devlete dehalet ile Kırım’ın memalik-i Şahaneye iltihakına sebep olan Hacı 
Giray’ın oğludur. 

Bu zat Kazan Han’ı Seyit Ahmet ve sâir â’dası tarafından gördüğü tazyik üzerine Ebu-l Feth Sultan 
Mehmet Han’a dehalet ve Menkub Tahan ve Kefe’nin Cenevizlilerden ahz ve zabtına muavenetini 
vaad etmekle mesuli is’al olunarak tuğ ve alem ita kılınmıştı. Bayezit Han devrinde dahi Kili ve Afkiran 
zaptında hüsn-i hizmeti görülerek mazhar-ı iltifat ve Dinyeper sevahilinde malikâne olarak kendisine 
arazi-i vasia’ ihsan olunmuştur.  

Müşarileyh 47 sene hükümetten sonra 919 da 71 tarihinde dâr-ı bekaya irtihal eylemiştir. 

------------------------------------------------- 

[1201]  

sonra 1202 de şeyhülislam olmuştur. 1205 senesinde ikinci defa aynı makama geçmiştir. Ömrünün 

son döneminde gayet ihtiyar olduğu halde Rumeli Hisarında münzevi bir şekilde yaşamakta iken 1212 

tarihinde vefat etmiştir. 

*MİNKÂRÎZÂDE YAHYA EFENDİ 

Dördüncü Mehmet Han'ın Şeyhülislamlarından değerli bir zattır. İlmiyeden Minkârîzâde Ömer 

Efendinin oğludur. 1069 da İstanbul kadısı, 1072’de Rumeli kazaskeri, 1073’de şeyhülislâm olmuş, 

tam on sene bu makamda kalmış, 1088 de felç olarak vefat etmiştir. Üsküdar’da açık türbe denilen 

meşhur türbede gömülüdür. 

*MENGLİ GİRAY HAN 

Bu isimde Kırım Hanlarından iki zat vardır. Birincisi ilk defa devletimizin güvencesine girerek, Kırım’ın 

iltihakını sağlayan Hacı Giray’ın oğludur. Bu zat Kazan Han’ı Seyit Ahmet ve başka düşmanlarının 

sıkıştırmasıyla Fatih Sultan Mehmet Han’a sığınmıştı. Menkub, Tahan ve Kefe’nin Cenevizlilerden 

alınması konusunda yardım vaat etmişti. İsteği yerine getirilerek tuğ ve sancak verildi. Beyazıt Han 

devrinde de Kili, Afkiran ele geçirilmesinde güzel hizmeti görülerek iltifata mazhar oldu. Dinyeper 

sahillerinde malikâne olarak kendisine geniş bir arazi ihsan edildi. 47 sene hükümet ettikten sonra 

919 da tarihinde vefat etmiştir. 
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1202 

Bu isimde 1137 ve 1150 tarihlerinde iki defa mesned-i han’iye’ye nail olmuş olan Hacı Selim Giray’ın 
oğlu bir Mengli Han daha gelmiştir. 

Tophanedeki Gülşen dergâhının bânisidir. 

*MİHRİMAH SULTAN 

Kanuni Sultan Süleyman hazretlerinin duhter-i pâkizesi ve sadrazam Rüstem Paşa’nın halile-i 
muhteremesedir. 

Dersaadette Edirne kapısında ve Üsküdarda İskele Başında maamüştemilât birer cami’i olduğu gibi 
Ayn-i Zübeydeyi dahi Mekke-i Mükerreme’nin içine isal eylemiştir. 

*MİHAL BEY 

Devr-i tesis-i Osmaniye muasırinindan olup Sultan Osman zamanında Harmankaya’ da hâkim idi. 

Bu zat Gazi Osmanı maruz olduğu bir suikasttan kurtarmış ve bilâhare dergâh-ı Osmaniye dehalet 
ederek kâffe-i hurub ve mağazide müşarileyhle beraber bulunmuştur. 

Tesisimize pek büyük muaveneti ve fütuhat-ı Osmaniye’ye de unutulmaz hizmeti görülmüştür. 

706 tarihinde dâhil-i din-i mübin olduğunda şöhretine binaen ismi tebdil olunmuştur. 

Müşarünileyhin evlat ve ahfadı dahi Osmanlı ordularında akıncılık memuriyetlerinde bulunarak güzel 
hizmet etmişlerdir. 

----------------------------------------- 

[1202]  

Bu isimde 1137 ve 1150 tarihlerinde iki defa Kırım Hanlığına nail olan Hacı Selim Giray’ın oğlu bir 

Mengli Han daha gelmiştir. Tophanedeki Gülşen dergâhının kurucusudur. 

*MİHRİMAH SULTAN 

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı ve sadrazam Rüstem Paşa’nın muhterem eşidir. Dersaadet'te Edirne 

kapısında, Üsküdar'da İskele Başında müştemilâtı ile beraber birer cami’i yaptırmış aynı zamanda 

Zübeyde Pınarı isimli suyu da Mekke'nin içine akıtmıştır. 

*MİHAL BEY 

Osmanlının kuruluş döneminde yaşamış bu zat Sultan Osman zamanında Harmankaya isimli yerin 

hâkim idi. Gazi Osman'ı maruz kaldığı bir suikasttan kurtarmış ve bilâhare dergâh-ı Osmaniye girerek 

bütün harp ve gazalarda onunla beraber savaşmıştır. Kuruluşumuza pek büyük yardımı, Osmanlının 

fütuhatına unutulmaz hizmeti görülmüştür. 706 tarihinde İslam dinine girmiş, şöhretine binaen ismi 

değiştirilmemiştir. Bu zatın evlat ve ahfadı da Osmanlı ordularında akıncılık yapmış, güzel hizmetler 

göstermişlerdir.  
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1203 

*MİRİM ÇELEBİ 

Ulûm-i riyaziye ve edebiyat ve tarihte sahib-i yed-i tûlâ ulemadan olup Sultan Bayezid-i Sâni’nin 
muallimi idi. Selim-i evvel devrinde kazasker dahi olmuştur. 

Uluğ Beyin "Zic"ini ve Ali Kuşçu’nun Fethiye’sini emr-i Padişahi ile şerh etmiştir. 

İrtihali 931 senesindedir. 

HARF-İ NUN 

*NÂBİ 

On birinci kurun-i hicrîde yaşamış azîm-i şuarâ-i Osmaniye’den Urfalı Yusuf Nabi Efendidir. 

Devr-i Sultan Mehmed-i Rabi’de Dersaadet'e gelip musahip Mustafa Paşaya intisap etmiş ve 
müşarünileyhe divan kâtibi olmuştur. 

Bir aralık Hicaz’a azimet ederek avdetinde musahip paşaya Kethüda olmuş ve bir müddet Halep’te 
ikamet eylemiştir. 

Baltacı Mehmet Paşanın Halep valiliğinde sahib-i tercümeye fevkalade iltifat ve sadarete nasbiyle 
Dersaadet'e geldiğinde birlikte götürüp baş muhasebeci nasp eylemiştir. 

1154 tarihinde Dersaadet'te vefat ederek Karaca Ahmet mezarlığında Miskinler Tekkesi civarında 
medfundur. Eş’arı metin ve selis ve ekserisi durub-i emsal sırasında elsine-i nasda mütedairdir. 

----------------------------------------------------- 

[1203] 

*MİRİM ÇELEBİ 

Matematik, Tarih ve edebiyatta büyük âlimlerden biridir. Sultan İkinci Beyazıt'ın hocasıydı. Birinci 

Selim devrinde kazasker olmuştur. Uluğ Beyin "Zic" isimli eserini ve Ali Kuşçunun "Fethiye" isimli 

eserini Padişahın emri i ile şerh etmiştir. Ölümü 931 senesindedir. 

N 
*NÂBİ 

Hicri on birinci asırda yaşamış Osmanlının en büyük şairlerinden Urfalı Yusuf Nabi Efendidir. Sultan 

Dördüncü Mehmet devrinde Dersaadet'e gelip Musahip Mustafa Paşanın maiyetine girmiş, onun 

divan kâtibi olmuştur. Bir aralık Hicaz’a gitmiş, dönüşünde Musahip Paşaya Kethüda olmuş, bir 

müddet Halep’te ikamet etmiştir. Baltacı Mehmet Paşa; Halep valisi iken ona fevkalade iltifat etmiş, 

sadrazam olarak Dersaadet'e geldiğinde yanında getirmiş ve baş muhasebeci yapmıştır. 1154 

tarihinde Dersaadet'te vefat etmiş, Karaca Ahmet mezarlığında Miskinler Tekkesi civarında 

gömülmüştür. Şiirleri, sağlam, akıcı, çoğu darbımesel şeklindedir. Halkın dilinde dolaşımdadır. 

 

 

 

 

 



 
411 

 

 



 
412 

 

 

1204 

Mürettep divanı, Hayriye’si, Hayrabad’ı, Tuhfet-ül Harameyn’i ve âsâr-ı sâiresi vardır. 

*NÂCİ 

Asrımızda yetişmiş şuarâdan Muallim Naci Efendi Varna’da Mekteb-i Rüştiye’de muallimlik etmiş ve 
Dersaadet'e geldiğinde bazı eş’âr ve âsâr-ı edebiye neşr ederek edebiyat âleminde iştihar eylemiş ve 
âhiren dahi mekteb-i sultanî ve mekteb-i edeb-i edebiyat-ı Osmaniye muallimliğinde bulunmuş idi. Üç 
yüz on tarihinde irtihal etmiştir. 

Birçok manzum ve mensur âsarı vardır. 

*NAMIK PAŞA 

Müşiran-ı saltanat-ı seniye olup ilk nizam tesisinde askere dahil ve Avrupa’da Fransız lisanını ve 
fünun-i saireyi ba’det-tahsil Dersaadet'e gelip sülük-i askerîde kat’-ı meratip ederek müşirlik 
rütbesine nâil oldu. 

Bağdat valiliğinde iki defa ve Seraskerlikte üç ve Bahriye Nezaretinde iki defa bulunduğu gibi eyyam-ı 
âhirede komisyonlarda ve riyasetlerde bulunarak üç yün on senesi 95 yaşında vefat etmiştir. 

*NAMİ 

Nişancı Mehmet Paşanın şiirde kullandığı mahlasıdır. 

*NECATİ 

Osmanlı şuarâsının kudemasından olup an asl Edirnelidir. Fatihin manzuru olarak şehzadegân hocası 
olmuş ve Sultan 

-------------------------------------------------- 

[1204]  

"Mürettep Divan", "Hayriye", "Hayrabad", "Tuhfet-ül Harameyn" eserleridir. Bunlardan başka eserleri 

de vardır. 

*NÂCİ 

Asrımızda yetişmiş şairlerden Muallim Naci Efendi; Varna’da Mektebi Rüştiye’de muallimlik etmiş ve 

Dersaadet'e geldiğinde şiirler ve edebi eserler neşrederek edebiyat âleminde şöhret kazanmıştır. 

Sonradan "Mektebi Sultanî" ve "Mektebi edebi" de Osmanlı Edebiyatı dersleri vermişti. Üç yüz on 

tarihinde vefat etmiştir. Birçok manzum ve mensur eseri vardır. 

*NAMIK PAŞA 

Osmanlı Devletinin müşirlerindendir. İlk kurulan düzenli orduda yetişmiştir. Avrupa’da Fransız lisanını 

ve diğer bilimlerin tahsilini gördükten sonra Dersaadet'e gelmiştir. Askeriyede rütbeleri ve dereceleri 

geçerek müşirlik rütbesine kadar yükselmiştir. İki kez Bağdat valiliğinde, üç kez Seraskerlikte, İki kez 

de Bahriye Nezaretinde bulunmuştur. Son günlerinde komisyonlarda ve riyasetlerde bulunarak üç 

yün on senesinde 95 yaşında iken vefat etmiştir. 

*NAMİ 

Nişancı Mehmet Paşanın şiirde kullandığı mahlasıdır. 

*NECATİ 

Osmanlının eski şairlerindendir. Aslen Edirnelidir. Fatihin gözüne girerek şehzadeler hocası olmuş ve 

Sultan 
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1205 

Abdullah ile müddet-i medide sancağında bulunarak müşarünileyhin irtihaline mersiye dahi 
söylemiştir. 

*NAHİFÎ 

Meşahir-i şuaradan Süleyman Nahifî Efendi İstanbullu olup Şakk-ı Sâni defterdarlığında bulunmuş ve 
İran ve Macaristan'a dahi gitmiştir. 1150 de irtihal etmiştir. Eş’arı gayet latif olup Mesnevî-i Şerif’i 
nazmen tercüme etmiş ve Mevlidi Şerif kıssasını ve Hilyet-il Envar’ı pek dilnişîn  surette yazılmıştır.  

*NEDİM AHMET EFENDİ 

Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın nedimi ve kitapçısı olup asrında fevkalade iştihar etmiş ve şiir ve 
inşası elyevm edebiyat-ı Osmaniye’de bir mühim mevki ihraz eylemiş değerli bir şairdir. 

Müneccim başı tarihini Türkçeye tercüme etmiştir. 

1143 tarihinde İbrahim Paşanın şahadetini müntic olan vak’a günü damdan düşerek vefat etmiştir. 

Üsküdar’da Kuşbağı kabristanında medfundur. 

*NERGİS 

An asl Bosna’lı olup Osman münşilerinden zamanında şöhret kazanmış bir zattır. Hamse-i Türkî 
ismiyle yazdığı bir eser gayet tumturaklı elfazı havidir. 

1044’de irtihal etmiştir. 

*NÜZHET EFENDİ 

Rical-i Devlet-i Âliye’den ve müteahhirin-i şuaradan Mehmet Emin Nüzhet Efendi 

----------------------------------------------- 

[1205]  

Abdullah ile uzun müddet onun sancağında bulunmuştur. Vefatında da ona dair mersiye söylemiştir. 

*NAHİFÎ 

Meşhur şairlerden Süleyman Nahifî Efendi; İstanbulludur. Şakkı Sani defterdarlığında bulunmuştur. 

İran ve Macaristan'a gitmiştir. 1150 de vefat etmiştir. Şiirleri gayet latiftir. Mesnevî-i Şerif’i nazmen 

tercüme etmiş, Mevlidi Şerif kıssasını, "Hilyet-il Envar" isimli eseri pek güzeldir. Gönülde yer tutacak 

bir biçimde yazılmıştır.  

*NEDİM AHMET EFENDİ 

Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın nedimi ve kitapçısıdır. Zamanında fevkalade şöhret bulmuştu. Şiiri 

bugün dahi Osmanlı Edebiyatında bir mühim mevkidedir. Değerli bir şairdir. Müneccim başı tarihini 

Türkçeye tercüme etmiştir. 1143 tarihinde İbrahim Paşanın şahadeti ile sonuçlanan vaka günü 

damdan düşerek vefat etmiştir. Üsküdar’da Kuşbağı kabristanında gömülmüştür. 

*NERGİS 

Bosna asıllıdır. Zamanında düz yazıda şöhret kazanmış bir zattır. "Hamse-i Türkî" ismiyle yazdığı bir 

eser gayet tumturaklı lafızlarla içerir. 1044’de vefat etmiştir. 

*NÜZHET EFENDİ 

Devlet Ricalinden ve son dönem şairlerinden olan Mehmet Emin Nüzhet Efendi; 
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1206  

İstanbullu olup 1337 tarihinde Dersaadet'te Hocapaşa semtinde kudattan Reşit Efendinin sulbünden 
dünyaya gelerek tahsil-i iptidaiyi mekteb-i mevcude’de ikmalden sonra tarik-i kitabete sülûk ederek 
sadr-ı esbak sârim ve Damat Mehmet Ali ve Giritli Mustafa Paşalara divan kitabeti hizmette bulunmuş 
ve bir müddet sonra Hüdavendigâr Vilayeti,  ve Trabzon, Yanya, Kürdistan vilayetleri 
defterdarlıklarında ibraz-ı ehliyet ederek Hicaz’a dahi gitmiştir. 

Biraz vakit ma’zulen Üsküdar'daki hanesinde ikametten sonra def’a-i sâniye olarak Yanya Defterdar 
ve rüsumat nezaretine nasp olunup iki sene kadar mezkûr vilâyette bulunduktan sonra Dersaadet'e 
gelip Divan-ı Muhasebat-ı Maliye âzâlığı inzimamıyla baş kitabetine  tayin olunmuş ve 1284 de irtihal 
eylemiştir. Sahib-i tercüme muharrir fakirin pederi idi.  

Şiir ve mensur âsarı var ise de gayri matbudur. 

*NEŞRÎ 

Sultan Bayezid-i Sâni devrinde vakânüvis olan müverrih meşhur Neşrî efendidir. Asr-ı mezkûrede 
müderrislik vazifesiyle bir hayli zaman iştihar ettikten sonra emr-i padişah-ı zaman ile vak’anüvis 
olmuş ve mükemmel bir tarih yazmıştır. 

Cihannüma isminde bir de Türk ve Tatar tarihi vardır. 

*NASUH PAŞA 

Vüzeray-ı Osmaniye’den Gümülcine’li bir zat olup saray-ı hümayunda neşvünema bularak çavuşlukla 
taşra çıkmış 1008 Halep valisi ve muahharen  

------------------------------------------------ 

[1206]  

İstanbulludur. 1337 tarihinde Dersaadet'te Hocapaşa semtinde kadılardan Reşit Efendinin oğlu olarak 

dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini tamamladıktan sonra kâtiplik sınıfına girmiştir. Geçmiş sadrazamlardan 

Sarim Paşa, Damat Mehmet Ali Paşa, Giritli Mustafa Paşalara divan kâtipliği hizmetinde bulunmuştur. 

Bir müddet sonra Hüdavendigâr,  Trabzon, Yanya, Kürdistan vilayetleri defterdarlıkları vazifesi 

yapmıştır. Hicaz’a da gitmiştir. Bir müddet vazifeyi bırakarak Üsküdar'daki evinde ikamet etmiş, sonra 

ikinci defa Yanya Defterdarı olmuştur. Rüsumat nezaretine tayin edilmiş iki sene kadar mezkûr 

vilâyette bulunduktan sonra Dersaadet'e gelip Divan-ı Muhasebat-ı Maliye üyeliği ilavesiyle 

başkâtipliğe tayin edilmiştir. 1284 de vefat etmiştir. Bu zat bu kitabın yazarı fakirin babasıydı. Şiir ve 

mensur eserleri var ise de basılmamıştır. 

*NEŞRÎ 

Sultan İkinci Beyazıt devrinde vakanüvis olan meşhur tarihçi Neşrî efendidir. Yaşadığı asırda 

müderrislik vazifesiyle bir hayli zaman şöhret bulmuş sonra padişahın emriyle vakanüvis olmuş, 

mükemmel bir tarih yazmıştır. Cihannüma isminde bir de Türk ve Tatar tarihi vardır. 

*NASUH PAŞA 

Osmanlı vezirlerinden Gümülcine’li bir zattır. Saray-ı hümayunda neşvünema bularak çavuşluk 

rütbesiyle harem dışına çıkmıştır. 1008 Halep valisi olmuş sonra 
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1207 

Diyarbakır Valisi olmuş ve Ayşe Sultanın tezviciyle şeref-i sıhriyete dahi nâil olmuş idi. 

1020 tarihinde meşhur Kuyucu Murat Paşadan sonra sadarete geçtiyse de üç ay sonra maktulen vefat 
etmiştir. 

Gayet zengin ve son derecede tamahkâr ve garazkâr bir zat imiş. 

*NÂİMÂ 

Tarih-i meşhur sahibi Nâimâ efendidir.   

Bu zat an asl Halepli olup evail halinde Teberderan ocağına ve badehu zümre-i küttaba dehalet 
ederek Kalaylı Koz Ahmet Paşaya intisabı sebebiyle Anadaolu Muhasebeciliğine nasp olunmuş ve bir 
aralık memuriyetle Mora’ya dahi gitmiş idi. 

Yazdığı tarih gayet selis ve tarz-ı ifadesi ve bir vak’ayı tasvirdeki iktidar-ı kalemisi câlib-i hayrettir. 

1128 de vefat etmiştir. 

*NEF’Î  

Şuarâ-i Rum’un hakikaten serefrazı demeğe şayeste olan Nef’î an asl Hasankaleli Ömer bey namıyla 
maruf idi.  

Sultan Ahmet Han-ı evvel devrinde Dersaadet'e gelerek bazı vüzeraya intisap etmiş ve müşarünileyhe 
Osman-ı Sânî ve Murad-ı Rabi’ hazeratına  kasaid ve methiyeler takdimiyle mazhar-ı iltifat olmuş idi. 

Murad-ı Rabi’ hazretleri zamanında Nef’inin kadr ve menzileti bâlâter olup şeref-i musahabete dahi 
nâil olmuş iken Bayram Paşa hakkında söylediği bir hicviyesi bais-i mevti olmuştur. 

------------------------------------------------ 

[1207]  

Diyarbakır Valisi olmuştur. Ayşe Sultan ile evlenmiş böylece padişaha hısım olma şerefine de nail 

olmuştur. 1020 tarihinde meşhur Kuyucu Murat Paşadan sonra sadrazam olmuş, üç ay sonra 

öldürülmüştür. Gayet zengin ve son derecede tamahkâr ve garazkâr bir zat imiş. 

*NÂİMÂ  

Meşhur "Naima Tarihi" isimli eserin müellifi Nâimâ efendidir.  Bu zat aslen Haleplidir. Başlangıçta 

Teberderan ocağına girmişti. Sonra kâtiplik sınıfına dahil olmuş, Kalaylı Koz Ahmet Paşanın maiyetine 

girmiş, Anadolu Muhasebeciliğine tayin edilmiş, memuriyetle Mora’ya gitmiştir. Yazdığı tarih gayet 

selis ve ifade tarzı, bir vakayı tasvirdeki kalem iktidarı hayret verecek derecede üstündür. 1128 

senesinde vefat etmiştir. 

*NEF’Î  

Rum diyarının şairlerinin önderi demeğe layık olan Nef’î aslen Hasankaleliydi, Ömer bey namıyla 

bilinirdi. Sultan Birinci Ahmet Han devrinde Dersaadet'e gelerek bazı vezirlerin maiyetine girmiş bağlı 

bulunduğu vezirlere, Padişah İkinci Osman, Dördüncü Murat hanlara kasideler ve methiyeler takdim 

ederek onların iltifatına mazhar olmuştu. Dördüncü Murat zamanında Nef’inin değeri ve makamı iyice 

yükselmiş, padişah ile sohbet etme şerefine dahi nail olmuştu. Bayram Paşa hakkında söylediği bir 

hicviyesi ölüm sebebi olmuştur. 
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1208 

Kasaidi gayet latif âbdardır.  

Siham-ı Kazâ ulu bir hiciv mecmuasına saikay-ı isabet etmesi üzerine hicve tövbe etmiş ve zurefay-ı 
asr şu vak’aya bu beytini söylemiş idi: 

Gökten nazire indi siham-ı kazasına  
Nef’i diliyle uğradı Hakkın belasına 
 

Âtideki ebyat Osman Han Hakkındaki kasaidindendir: 

Aferin ey rüzgârın şehsuvar-ı safteri 
Arş’a as şimdengeri tığ-ı Süreyya-cevheri 
 
Pare-i elmasıdır senin fesanı neyler evvel 
Çarha çekme bir dahi şimşir-i vâlâ gevheri 
 
Tiğine nola yemin ederse ruh-i Murtaza 
Bir gaza ettin ki hoşnut ettin Peygamberi 

 

Nef’î’nin vefatına hassad-ı zamane şu beytle teşrih sudur etmiştir: 

An şâir hica gû ki nam est Nef’i 
Katleş biçar mezheb-i vacipçü katl ef’î 

 

-------------------------------------------- 

[1208]  

Kasideleri son derecede zarif ve güzeldir. "Siham-ı Kazâ" isimli hiciv mecmuasına yıldırım isabet 

etmesi üzerine hicve tövbe etmişti. Zamanın ince şairleri u vakaya şu mısraları söylemişti: 

Gökten nazire indi siham-ı kazasına  
Nef’i diliyle uğradı Hakkın belasına 

 

Şu mısralar da Osman Han hakkındaki kasidesindendir: 

Aferin ey rüzgârın şehsuvar-ı safteri 
Arş’a as şimdengeri tığ-ı Süreyya-cevheri 

 

Pare-i elmasıdır senin fesanı neyler evvel 
Çarha çekme bir dahi şimşir-i vâlâ gevheri 
 
Tiğine nola yemin ederse ruh-i Murtaza 
Bir gaza ettin ki hoşnut ettin Peygamberi 

 

Nef’î’nin ölümü üzerine zamanın hasetçileri şu şiirle göğüslerini ferahlatmıştır:  

An şâir hica gû ki nam est Nef’i 
Katleş biçar mezheb-i vacipçü katl ef’î   
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1209 

HARF-İL VAV 

*VÂSIF 

Sultan Mehmet Han-ı Sânî devrinde yetişmiş meşhur Enderunî Vâsıf Efendidir. Zamanında şiir 
vâdisinde dolaşmış ve bir hayli eş’âr söylemiş ise de cümle eş’ârı tenkit edilmek lâzım gelse içinde iyisi 
pek az bulunur. Mürettep ve matbu’ divanı vardır. 

1240 tarihinde irtihal etmiştir. 

*VÂNÎ 

Meşâhir-i ulemadan 1000 tarihinde Medine-i Münevvere mollası iken irtihal eden zattır. 

Lügatte fıkıhta ve edebiyat-ı Arabîye’de yed-i tula sahibi idi. 

Sihah-ı Cevheriyi tercüme etmiş Dürer ve Gurer e haşiye yazmıştır. 

*VEFÂ 

Âzam-ı Meşayihinden ve mazanne-i kiramdan şeyh Muslihittin Mustafa Efendi hazretleri olup ismine 
mensup meydandaki zaviyesinde metfun ve kabri ziyaretgâhtır.  

An asl Konyalı olup Fatih Sultan Mehmet zamanında Dersaadet'e gelerek va’z ve irşat ile meşgûl 
olmuş idi.  

Vefatı 896 dadır. 

---------------------------------------------- 

[1209] 

 

V 
*VÂSIF 

Sultan İkinci Mehmet Han devrinde yetişmiş meşhur Enderunlu Vasıf Efendidir. Zamanında şiir 

vadisinde dolaşmış ve bir hayli şiirler söylemiş. Fakat bütün şiirleri tenkit edilmek lâzım gelse içinde 

iyisi pek az bulunur. Mürettep ve matbu’ divanı vardır. 1240 tarihinde vefat etmiştir. 

*VÂNÎ 

Meşhur ulemadan, 1000 tarihinde Medine-i Münevvere mollası iken irtihal eden zattır. Lügat, fıkıh, 

Arap Edebiyatı alanlarında ilmi derindi. "Sihah-ı Cevheri" isimli eseri tercüme etmiş, "Dürer ve Gurer" 

isimli esere haşiye yazmıştır. 

*VEFÂ 

Büyük şeyhlerden ve evliyadan Şeyh Muslihittin Mustafa Efendi hazretleridir. İsmine mensup 

meydandaki zaviyesinde metfundur. Kabri ziyaretgâhtır. Aslen Konyalıdır. Fatih Sultan Mehmet 

zamanında Dersaadet'e gelerek vaaz ve irşat ile meşgul olmuştu. Vefatı 896 senesindedir. 
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1210 

*VELİYÜDDİN EFENDİ 

1178 ve 1180 tarihlerinde iki defa makam-ı muallâ-i meşihat-ı İslâmiye’de bulunmuş afif ve müstakim 
ve hatt-ı talik’te mahir bir zat olup 1182 tarihinde 90 yaşında irtihal eylemiştir. Veli Efendi denmekle 
meşhur mesire sahib-i tercümenin orada inşa ettirmiş olduğu çeşme sebebiyle tesmiye edilmiştir. 

*VEYSİ 

Meşahir-i ulema’dan müddet-i medide Üsküp kadılığında bulunmuş ve 1037 de orada irtihal etmiş 
olan Üveysi efendidir. 

Tarz-ı kadimde olan inşası pek latif ve zamanına göre nazire kabul etmeyecek derecededir. 

Seyr-i Veysi namıyla ma’nun olan âsârı derece-i fazlını ispata kâfidir.  

------------------------------------------- 

[1210] 

*VELİYÜDDİN EFENDİ 

1178 ve 1180 tarihlerinde iki defa muallâ makam şeyhülislamlıkta bulunmuş, afif, müstakim, hat 

sanatında talik yazısında mahir bir zattır. 1182 tarihinde 90 yaşında vefat etmiştir. Veli Efendi 

denmekle meşhurdur. Veli Efendi denilen mesire yerinde inşa ettirdiği çeşme sebebiyle o yere bu ad 

verilmiştir. 

*VEYSİ 

Meşhur ulemadan uzun müddet Üsküp kadılığında bulunmuş, 1037 senesinde orada vefat etmiş olan 

Üveysi efendidir. Eski tarz olan şiiri pek latiftir, zamanına göre nazire kabul etmeyecek derecede 

yüksektir. "Seyr-i Veysi" adı verilen eserleri üstünlüğünün derecesini ispat için yeterlidir. 
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1211 

HARF-İL HE 

*HÜDAYİ 

Âzam-ı meşayihînden tarik-i Halveti’nin pîr-i vacib-il tevkiri olan aziz Mahmut Efendi Kaddes-Allahu 
sırre-hul vedud hazretleridir. Müşarileyh evail halinde ulemadan ve kudat’tan olduğu halde pîr Üftade 
(kaddes-Allahu Sirreh) den ahz-i inabe ile tekmil-i sülûk ederek  asr-ı Süleyman Han Kanunî’de 
Dersaadet'e gelmiş ve irşat ile meşgul olmuştur. Padişah vakt-i Sultan Osman Sâni ve Ahmet Han-ı 
Evvel hazeratı aziz müşarileyhi ziyaretle şeref sohbetlerinden mütelezziz olurlar idi. Sultan Osman 
merhumun gördüğü bir rüyaya kuvve-i velâyetiyle tabir ettikleri meşhurdur.  

Eş’arı mutasavvifane ve arifane olup âtidaki beyt cümle-i eş’ârındandır: 

Beyt 

Zât-ı bî-çunun mekânlardan münezzehtir senin 
Bes seni yakında bulsun ağlayıp feryat eden 

*HİDAYET PAŞA 

Asr-ı âhirde yetişmiş müşirandan olup bazı vilâyetler alelhusus Bağdat ve Basra valiliklerinde ve Ürdün 
müşiriyetinde bulunduktan sonra irtihal etmiştir. 

*HAŞÎMÎ 

Şuara ve sâdat’tan bir zat olup 948 de Medine'de irtihal eylemiştir. Mazhar-il Envar adlı bir 
manzumesi vardır. 

------------------------------------------- 

[1211] 

H 
*HÜDAÎ 

Büyük şeyhlerden Halveti tarikatının hakkında saygı gösterilmesi vacip olan piri Aziz Mahmut Efendi 

(Kaddes-Allahu sırre-hul vedud) hazretleridir. İlk dönemlerinde ulemadan ve kadılardan idi. Pir 

Üftade'den (kaddes-Allahu Sirreh) inabe almış, seyri suluk yoluna girerek tamamlamış, Kanuni Sultan 

Süleyman Han devrinde Dersaadet'e gelmiş, irşat ile meşgul olmuştur. Zamanın Sultanları İkinci 

Osman ve Birinci Ahmet Han aziz piri ziyaret eder, onun sohbetlerinden lezzet alırlardı. Sultan Osman 

merhumun gördüğü bir rüyayı velâyetinin gücüyle tabir etmesi meşhurdur. Şiirleri mutasavvıf ve arif 

tarzındadır. Gelecek beyit şiirlerindendir: 

Zât-ı bî-çunun mekânlardan münezzehtir senin 

Bes seni yakında bulsun ağlayıp feryat eden 

 

*HİDAYET PAŞA 

Son dönemde yetişmiş müşirlerdendir. Bazı vilâyetlerde, Bağdat ve Basra valiliklerinde, Ürdün 

müşirliğinde bulunduktan sonra vefat etmiştir. 

*HAŞÎMÎ 

Şairlerden ve büyüklerden bir zattır. 948 senesinde Medine'de vefat etmiştir. "Mazhar-il Envar" adlı 

bir manzumesi vardır. 
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1212 

*HİCRÎ 

İstanbul kazasında iken irtihal etmiş bir şairin ismidir. 

*HAZARPARE AHMET PAŞA 

Devr-i İbrahimî’nin evahirinde mesned-i sadarette bulunarak şehriyâr müşarileyhe damat olmuş olan 
mizaçgir nabz-âşna bir zat idi. 

*HELÂLÎ 

Onuncu asır şuarasından olup Kelile ve Dimne’ye nesren ve nazmen Türkçeye tercüme etmiştir. 

*HEDÂÎ 

Lisan-ı Farisî’ye şiddet-i intisap ile meşhur bir şâir olup Gülistan ve Bostan’ı tercüme etmiştir. 

SON 

------------------------------------------------------ 

[1212] 

*HİCRÎ 

İstanbul kadısı iken vefat etmiş bir şairin ismidir. 

*HAZARPARE AHMET PAŞA 

İbrahim Han devrinin sonlarında sadrazamlık makamında bulunarak padişaha damat olmuş olan 

herkesle uyumlu, nabza göre şerbet veren bir zat idi. 

*HELÂLÎ 

Onuncu asır şairlerindendir. "Kelile ve Dimne" isimli eseri hem nesir hem şiir olarak Türkçeye tercüme 

etmiştir. 

*HEDÂÎ 

Farsça Lisanına aşırı derecede vakıf oluşuyla bilinen meşhur bir şairdir. Gülistan ve Bostan’ı tercüme 

etmiştir. 

SON 

 

 

 

 


