MUSTAFA NURI PA~A VE ESERI
(1824-1890)
Prof. Dr. NE~ET ÇA~ATAY
XIX. yüzy~lda Osmanl~~ Imparatorlu~unun yeti~tirdi~i büyük
devlet adam~~ve de~erli tarihçi Mustafa Nuri Pa~a ve eseri üzerinde
bugüne dek gerekti~ince durulmam~~t~r. Hele, dört cilt olarak kaleme
ald~~~~çok önemli Osmanl~~Tarihi ile getirdi~i modern tarih görü~ü,
kurumlar~n ve örgütlerin, bir ulusun tarihindeki de~erlerinin belirtilmesi yönlerinden son derece ilgi çekicidir.
Kendisinin Avrupay~~görmedi~i ve bat~~dillerini bilmedi~i göz
önüne al~n~rsa, bu alanda yapt~~~~i~in büyüklü~ü daha iyi anla~~l~r.
Onun getirdi~i bu yeni tarih anlay~~~, Ahmet Vefik Pa~a'n~n
(1823-1891) "Fezleke-i Tarih-i Osmâni" adl~~eserinde daha s~n~rl~~
ölçüde uygulad~~~~bir yana b~rak~l~rsa ülkemiz için yepyeni bir~eydir.
Esasen bu tür tarih anlay~~~~ Avrupa'da yeni yeni belirmeye ba~lam~~~
bulunuyordu.
Mansuro~lu Mustafa Nuri Pa~a üzerine, ça~da~~~Ali Fuad Türkgeldi'nin (1867-1935) Türk Tarih Encümeni Mecmuas~'ndaki yaz~s~,
Hüseyin Hüsameddin (Yasar) ile Ibn ül-Emin Mahmut Kemal
(~nal)'~n (1870-1957) "Evkaf-~~ Hümayun Nezaretinin Tarihçe-i
Te~kilat~~ve Nuzzar~n Teracüm-ü Ahvali" ad~~alt~nda ortakla~a
yazd~klar~~eser, yine Ibn ül-Emin Mahmut Kemal ~nal'~n "Osmanl~~
Devrinde Son Sadrazamlar"1, Halid Bayr~'mn "Tarih Dünyas~"
adl~~dergideki makalesi, "I~~ve Dü~ünce", "~. tl. Türk Dili ve Edebiyat~" vb. dergilerde ç~kan ufak tefek bilgi k~r~nt~lar~~bir yana b~rak~l~rsa hemen hemen ciddi hiç bir ~ey yaz~lmam~~t~ r.
~~. E .M.K . ~nal ile H. Hüsamüddin Yasar'~n ortakla~a yazd~klar~~ ve yukar~da sözünü etti~imiz eserde M. Nuri Pa~a'n~n sadece
hangi göreve ve ne zaman atand~~~, bu görevlerde kaç lira ayl~k
ald~~~~ve ne süre bulundu~u yaz~l~d~r.
Bir kaç y~l önce yay~nlanmas~~ bitirilen "Meydan Larus" adl~~
ansiklopcdik eser, yazar~m~z için bir madde ay~rm~~~ise de burada
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verilen önemsiz bilgiler on sat~r~~geçmemektedir. ~slam Ansiklopedisi
ise ondan hiç söz etmez.
Biz burada bu büyük tarihçimiz hakk~nda, ~urada burada serpintiler halinde verilmi~~bilgileri toplayarak onun, devlet adam~~
olarak yapt~~~~i~leri, ki~ili~ini ve eserinin de~erini belirtmeye, elimizden geldi~ince derli toplu bir bilgi vermeye çal~~aca~~z.
Mustafa Nuri Pa~a'n~n soyu sopu :
M. Nuri Pa~a, Izmir'in köklü ve sayg~n bir ailesi olan Mansuro~ullar~ndand~ r (Manstiri Zadeler) 1. Sopun, ~zmir Ayn~~Mansûri
Mehmet Emin Efendi'den günümüze kadarki tarihi ikiyüz y~l~~ a~ar.
Onlar~n soy kütü~ü ~öyledir:
Mansûri Zade Mehmet Emin Efendi 2
Mustafa Nuri Pa~a
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Eskidenberi "Mansûri Zadeler" diye an~lan bu aile, 1934 y~l~nda ç~kar~lan
"Soyad~~kanunu"ndan sonra "Mansuro~lu" soyad~~ ile an~lmaya ba~lanu~lard~r.
2 Bu soy kütü~ü, Prof. Mecdud Mansuro~lu'nun (1910-1960,) 1957 y~l~nda
ölen annesi Zehra Mansuro~lu'nun verdi~i bilgi üzerinde düzenlenmi~. Bak. L Ü.
Edebiyat Fakültesi "Türk Dili ve Edebiyat~~Dergisi", Cilt X. "I~~ve Dü~ünce"
dergisi C. XXV, say~ : 219-220, sayfa: 2-3, 1959. Istanbul. Aym dergi C. XXVII,
s. 233, ss. 3-21. Istanbul, 1961.
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Tarihçimizin babas~~Mansuro~lu Mehmet Emin Efendi, ~zmir
~ehrinin tan~nm~~~bilginlerinden ve ki~ilerinden olup yurduna ve
çevresine büyük hizmetler etmi~~aç~k dü~ünceli bir ki~i idi.
Mustafa Nuri Pa~a, babas~n~n Izmir Ayn~~olarak bu ~ehirde
yapt~~~~baz~~hizmetler üzerine ~unlar~~söylüyor :
"Izmir'e 13 Km. uzakl~kta bulunan ve liman~n kap~s~~durumunda
olan (Sancak Burnu) adl~~yere, Girid sava~lar~~(1666-1669) dolay~s~~ile IV. Sultan Mehmed'in saltanat~~(1648-1687) s~ras~nda bir
kale yap~l~p büyük toplar yerle~tirilmi~ti. Bu kale, (Yeni Kale) ad~~
ile ~imdi de ayaktad~r. Ancak zamanla kimi yerleri y~k~ld~~~ndan
1828 y~l~nda Izmir Ayam bulunan babam rahmetli Mansûri Zâde
Mehmet Emin Efendi, Padi~ah~n (II. Sultan Mahmut) ferman~~ile
onar~m~~için görevlendirildi. Mal~n~~mülkünü bu i~~için sarfederek
kaleyi onart~p d~~~na tabyalar ve bir denizden öteki denize hendek
açt~ rd~" 3.
Yazar~= bundan sonra, çok eskiden Girid Adas~nda dökülüp
buraya getirilmi~~olan ve içlerine adam s~~acak büyüklükteki iki tunç
topun, yerlerinden kald~r~lamad~~~n~, Girid Adas~nda dökülüp buraya
dek getirildi~i halde ~imdi yerinden kald~rmaya bile güç yetmedi~ini
anlat~yor 4.
Mustafa Nuri Pa~a'n~n k~z karde~i Hadice Han~m ile erkek karde~i Hüseyin Efendi'nin ya~am öyküleri üzerine fazla bir bilgimiz yok.
Ancak, Hüseyin Efendi'nin o~lu Mehmet Emin Efendi de Izmir'in
tan~nm~~~bilginlerindendi.
Bu Mehmet Emin Efendi, zaman~n~n ko~ullar~na göre çevresine
büyük hizmetler etmi~~aç~k dü~ünceli bir ki~i idi. Kendisi, Izmir'in
tan~nm~~~Çelebi Zade ailesinden Elmas Zarafet Han~mla evlenmi~~
bulunuyordu. Mehmet Emin Efendi "~zmir Defter-i Hâkani Müdürlü~ü" ile Milli E~itim Müdürlü~ü görevlerinde bulunmu~, ~zmir
Milli Kütüphanesinin kurulmas~nda büyük eme~i geçmi~tir.
Bu Mehmet Emin Efendi'nin o~lu Said Bey ( 864—~~923), ö~renimini Izmir'in "Hâtûniye Medresesi"inde yapm~~t~ r. O, burada
Arap ve Iran dilleri ile islâmi bilimleri çok iyi ö~rendi. Özellikle f~k~ h
3 Bak. Mustafa Nuri Pa~a, Netayic ül - Vukuat, C. I, ss. 25,
1327 mali (M. ~ gog).
4 Bak, bundan önceki notta ad~~ geçen eser, C. I, ss. 26.
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(Islam Hukuku) ve mani (dilbilgisinin bir kolu) üzerinde derinle~mi~, bir süre sonra da bu medresede ders okutmu~tur. O zaman~n
kimi bilginleri bile onun buradaki derslerini gizlice izlerlermi~. Izmirli
Seyyid Bey'in (Prof. ve devlet adam~ . ölümü: 1924) yeti~mesinde
önemli etkisi olmu~.
Said Bey, 25 ya~lar~nda iken Izmirli Çelebi Zade Halil Efendi'nin
k~z~~Zehra Han~mla evlenmi~, bu evlilikten Hadice ad~nda bir k~z~~
ile Mehmet Emin ve Mecdud adlar~nda iki o~lu olmu~tur.
Bu Said Bey'in, Izmir idadisinin aç~lmas~nda büyük eme~i geçmi~~
ve kendisi bu bilim oca~~nda ders vermi~tir. O, ayn~~s~ralarda Izmir
Istinaf Mahkemesi üyeli~inde de bulunmu~tur. Izmir gazetelerinde
yaz~ lar yazan Said Bey, Ittihad ve Terakki Cemiyetinin Izmir ~ubesinde çal~~nu~t~r. Cemiyetin Izmir'den Selani~'e yollad~~~~kurulda
o da vard~.
Said Bey, Ittihad ve Terakki Cemiyetince Saruhan (Manisa)
milletvekili seçildi. Daha sonra Izmir ve Ayd~n n~illetvekilliklerinde
de bulundu. O, Bosna-Hersek'in al~n~~~ ndan sonra Avusturya'ya giden
Türk kurulunun içinde bulunuyordu. Milletvekili olarak Istanbul'da
bulundu~u s~rada Istanbul Üniversitesinde "F~k~ h Tarihi" dersi
vermi~tir. Kendisi bu konuda bir de kitap yazm~~~ise de bas~lamam~~,
müsveddeleri, o~lu Prof. Mecdud Mansuro~lu'na verilmi~tir.
Birinci Cihan Sava~~ ndan sonra Istanbul'un i~galinde Ingilizler
Malta'ya sürmek için onu arad~ lar ise de kendisi Rodos Adas~'na kaçm~~~bulundu~undan ele geçirilememi~tir. Rodos'ta iki y~l kalan Said
Bey Izmir'in Yunanl~lardan geri al~nmas~~ üzerine buraya döndü ve
1923 y~l~n~n Ekim ay~nda burada öldü.
Said Bey, ham sofular~~sevmez, Islam~n temellerine inan~r fakat
ibadetle u~ra~maz ve oruç tutmazd~ . O, Tanr~ya kulluk etmenin iç
temizli~i ve iyi ahlakla olaca~~n~~söylermi~ 5.
Said Bey'in "Islam Mecmuas~"n~n birinci cildinin 7-12. say~lar~ nda Islamiyette çok evlenmenin yasaklanabilece~ine dair yaz~lar~~
ç~km~~, bunlar~~"Sebil ür-Re~ad" dergisinde Ahmet Naim Bey ve
Izmirli Ismail Hakk~~Bey (1868-1946) tenkid edince o da Islam
Mecmuas~nda cevaplar vermi~, kendilerini münazaraya davet etmi~~
ve halka bildiri yay~nlam~~t~ r. Kendisi yazd~~~~makalelerde bazan
5 Bak. Mecdud Mansuro~lu, "I~~ve Dü~ ünce" dergisi, C. XXVII, S. 233, ss.
3-Il, Istanbul, 196 .
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Mansûrl Zade Sait, bazan da Mansûrl Zade Mehmet Sait irnzalar~m
kullanr~u~t~r.
Said Bey'in o~lu Mecdud Mansuro~lu (~9~ o-196o), orta ve lise
ö~renimini Izmir Amerikan kollejinde yapt~ktan sonra ~ 936'da
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Leipzig ve Berlin
Universitelerinde bir süre okuduktan sonra 1939'da I. Ü. Edebiyat Fakültesinin Türkoloji bölümüne Doçent, 1949'da Profesör olmu~tur. Bir çok eser ve makale yazan Mecdud Mansuro~lu ~ g6o'da
elli ya~~nda ölmü~tür.
Mustafa Nuri Pa~a'n~n ya~am öyküsü:
Mustafa Nuri Pa~a 1824 y~l~~Ekim ay~nda (H. 124o Safer ay~)
Izmir'de do~du°. Babas~, Izmir Ba~~Ayân~ 7 Mansuro~lu (Mansûr1
Zade) Mehmet Emin Efendi'dir.
' Biz bu do~um ölüm tarihlerini, Hüseyin Hüsameddin (Yasar) ve /bn ülEmin Mahmud Kemal (ir~al)'u~~ortRkl”.? yazd~klar~~"Evkaf-~~Hümayun Nezaretinin Tarihçe-i Te~kilat~~ve Nuzzarm Teracüm-ü At~vali" adl~~eserden ald~k.
Bak. sa. ~ o, ~stanbul, ~~335 (M. 1919).
Mustafa Nuri Pa~a'n~n ya~am~ndan söz eden ba~ka eserler ~unlard~r: ~~— Cemaleddin (Karst Sade), Osmanl~~Tarih ve Müverrihleri (Aylnei Zurefâ), ~stanbul,
1314. Bu yazar, Pa~an~n do~um~mu, 1238 (M. 1822-1823) olarak gösterir. Bak.
ss. 143. 2 — Ali Fuad (Türkgeldi), Mansurt Zade Mustafa Pa~a ve lketâyic ülVukuat, Türk Tarih Encümeni Mecmuas~, s. 20, ss. 46. 3 — Meydan Larus, C. IX,
4 — Bursal~~Mehmet Tahir (~aman) (186 ~-~~926) Osmanl~~Müellifleri. III,
146, ~stanbul, 1343 (M. 1924-1925)., 5 — ~brahim Alaeddin Güvsa (1889-1949),
Türk Me~hurlar' Ansiklopedisi, sa. 265-266, ~stanbul, 1945., 6 — Mehmed Halid
Bayr~~(1896 - 1958), Tarih Dünyas~, C. IV, s. 34. sa. 1366 - 1370.
7 Müderrislik de yapm~~~olan Mans~ürl Zade Mehmet Emin Efendi, /zraire
ba~~a~an olarak atanm~~t~r. Ayanlar, ~ehir ya da kasaba halk~~taraf~ndan seçilen
ki~ilerdir. Memleketin yönetimi ve güvenli~i, valilere, sancakbeylerine, mütesellim
ve voyvodalara, hukuka ait konular ve yiyip içecek ~eylere narh koymak i~leri
kad~lara ait oldu~u gibi devlet vergilerinin, ~ehir ve kasabalara ait masraflar~n
salmmas~, toplanmas~~ve defterlerinin düzenlenmesi, yaz~lmas~~konular~nda görevli
olarak, vâliler ve hAlcimler taraf~ndan seçilmi~~ayanlar bulunurdu. Ayan olan ki~iler
bu i~leri, memleket ileri gelenleri ile birle~erek yaparlard~~ki ayanlar ahalinin vekilleri ve hâkimlerle ahali aras~nda arac~~demek olurdu. Devletçe illere yaz~lan ferman
ve hükümlerin bir süreti de ~ehirlerin ayanlar~na gönderilir ya da ta~radaki âyan
da, Valiler ve sancakbeyleri gibi Padi~aha kar~~~sorumlu olurlar& Bak. M. Zeki
Pakalm, Osmanl~~tarih deyimleri ve terimleri sözlü~ü, "Ayan" maddesi, I, 120.
Osman Nuri (Ergin), Mecellei Umur-u Belediye, ~stanbul, 1922, I, 1657. Mustafa
Nuri Pa~a, Netayic ül-Vulcuat, ~stanbul, 1327, IV, 98 vd. Ayan örgütü, Kanuni
Sultan Süleyman'm saltanat~~(152o-~~566) s~ras~nda kurulmu~, ikinci Sultan Mahmut
zaman~nda (saltanat~: 18o8 - 1839) kald~r~lm~~t~r.
~din C. XLII, ~tg
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Mehmet Emin Efendi, okul ça~~na gelen o~luna, özel tuttu~u
ö~retmenlerden Arapça ve Farsça ders ald~rd~.
Mustafa Nuri Pa~a, yeti~ip delikanl~l~k ça~~na geldi~inde Tanzimat ça~~~ileri gelenlerinden eski Içi~leri Bakan~~Said Efendi'nin
(1822-1907) k~z karde~i Züleyha Han~m'la evlendi. Bu han~ m daha
önce Sadrazam Ahmet Arif~t Pa~a (1830-1895) ile evlenip ancak iki
üç ay birlikte ya~ad~ktan sonra ayr~lm~~t~~8.
Pa~an~n kaym biraderi Sait Bey, "Netayic ül-Vukuat" adl~~
eserin ilk üç cildini ikinci kez, dördüncü cildini ilk kez bast~ran Mehmet Galib Bey'in (1865-1935) babas~d~r.
Mustafa Nuri bir süre, ~zmir Valisi Salih ve Maliye Bakan~~
Nafiz Pa~a'n~n (öl. 1852) mühürdarl~k hizmetlerinde bulunduktan
sonra, yirmi bir ya~~nda iken yani 25 Nisan 1845 günü 250 kuru~~
ayl~kla Bursa yaz~~ i~leri kalemine girdi. 1846 y~l~nda, ayl~ks~z olarak
Sadrazaml~k yaz~~ i~leri bürosunun d~~~ili~kiler bölümüne geldi. Bir
kaç ay sonra burada 50 kuru~~ayl~~a, 1848 ~ubat~nda "hâcelik" yani
memurluk rütbesi ile "murassa hâmise" ni~an~n' ald~.
1853 y~l~~Ekim ay~nda '000 kuru~~ayl~kla "Yüksek Tanzimat
Kurulu" sekreterleri aras~na kat~ld~. 1856 ba~lar~nda "sâlise", 1857
Eylülünde de "mütemâyiz" rütbelerini ald~ . 1858'de "Tanzimat
Meclisi Kalemi" ba~~halifeli~ine, 1859'da 5000 kuru~~ayl~kla bu
kurumun ba~kâtipli~ine atand~.
1861 May~s~nda kendisine "ikinci s~n~f~n birinci rütbesi" payesi
verildi. 27 Temmuz 1861 günü 7500 kuru~~ayl~kla "Adalet i~leri yüksek kurulu" ba~kâtipli~ine, I Ocak 1863 günü, "birinci s~n~f~ n birinci
rütbesi" payesi, 30.000 kuru~~ayl~k ve "ikinci Osmanl~~rütbesi"
ni~an~~ile "Mabeyn-i Hümayun" ba~kâtipli~ine (saray protokol genel
sekreterli~i) getirildi. Ancak, Sadrazam Ali Pa~a (1811-1871) ile
aras~~ aç~ld~~~ndan, dokuz ay sonra 15.000 kuru~~ayl~kla "Divan-~~
Hümayun Beylikçili~i" ne, ayn~~ y~l~n 15 Aral~~~nda 20.000 kuru~~
ayl~kla "Davalar Naz~rl~~~" na, 1864 y~l~~12 Temmuzunda ~~o 000
kuru~~ayl~kla "Adalet I~leri Bütçe Kurulu Üyeli~i" ne, 30 Nisan 1869
günü 15.000 kuru~~ayl~kla "Divan-~~Muhakemat Maliye Ba~kanl~~~"
na atand~. 4 May~s 1869 günü "bâlâ rütbesi" verildi ve 15.000 kuru~~
ayl~kla "Say~~tay Maliye Ba~kanl~~~"na getirildi.
8 Bak. Re~it Halit, Mansuri Zade Mustafa Nuri Pa~a, "~~~- Dü~ünce" dergisi,
say~ : 233, ss. 4-6, ~stanbul, 1961.
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Bu s~rada Ali Pa~a'n~ n ölümü ile Mahmud Nedim Pa~a (18181883) Sadrazaml~~a gelince, bütün devlet görevlilerini de~i~tirdi~i
gibi Mustafa Nuri'yi de 21 Eylül 1871 günü görevinden uzakla~t~rd~.
3 Ekim 1872 günü 15.000 kuru~~ayl~kla "Divan-~~Ahkâm-~~Adliye
Temyiz Hukuk Dairesi Ba~kanl~~~"na, otuz be~~gün sonra Rü~tü
Pa~a (1811-1882) yeniden Sadrazaml~~a gelince Mustafa Nuri'yi de
"Saltanat-~~Seniyenin sad~ k bir devlet adam~, namuslu ve dürüst bir
ki~i oldu~u gibi ayr~ca Bâb-~~Ali ve Devlet-i Aliye i~lerinde tam bilgi
ve yetenek sahibidir" diyerek 25.000 kuru~~ayl~kla Sadrazaml~k
müste~arl~~~na atad~ 9 ; ancak, 8 May~s 1873 günü i~ ten at~larak kendisine 5.000 kuru~~aç~k ayl~~~~ba~land~.
Mustafa Nuri Pa~a, aç~kta kal~~lar~ nda çekti~i geçim s~k~nt~lar~n~~
~öyle anlat~yor: "~ lk kez görevime son verili~inde ya~ant~m~~ne yolda
sürdürebilece~imi dü~ ünürken, eski arkada~lar~mdan ve eski âyan
üyesi Bursal~~ R~za Efendi, gönlümü almaya, üzüntümü gidermeye
geldi ve: "Size içten bir ö~ütte bulunaca~~m. Sak~n geçim biçiminizi
ve ya~am düzeninizi bozmay~n; u~ur say~lmaz" dedi.
Ben de onun ö~üdüne uyarak, o zaman~ n görene~ince ve g lene~ince bir sarraftan, her ay belli bir ölçüde para al~p eldeki gelirimi
de üstüne katarak geçindim. Daha sonra göreve atand~~~m halde,
henüz borcumu ödemeden yine i~ten uzakla~t~r~ld~ m. Bu kez yine
ya~ant~m~~eskisi gibi sürdürdümse de iki y~l sekiz ay aç~kta kal~p
yeniden i~e al~nmam uzad~~~ ndan, bir kaç bin alt~ n borca girdim.
Bu yüzden geceleri uykum kaçarak, R~za Efendi gibi borç içinde
yüzen bir ki~inin sözüne uydu~umdan dolay~~kendimi suçlamaya
ba~lad~m.
Durum böyle iken biraz sonra daha büyük görevler ve yüksek
ayl~klar elde edince borçlar~= hepsini ödedim ve bu nedenle de
borç al~p ya~ am düzenimi bozmad~~~m için pi~manl~ k de~il k~vanç
duydum 1°."
Bu, gerçe~e uygun ve içten sözler, o zamanlar i~inden ç~kar~lan
devlet adamlar~n~n, geçimlerini nas~ l sürdürdüklerini göstermesi
bak~m~ ndan çok ilgi çekicidir.
9 Sadrazam Rü~tü Pa~a ile Mustafa Nuri Pa~a aras~ndaki yak~nl~k
ve herbirinin dü~ünce ve davran~~~~ hakk~ nda bak. Ibn ul-Emin Mahmut Kemal mal,
Osmanl~~ Devletinde Son Sadrazamlar, I, lo7 - ~ o8 ~stanbul, 1940 - 1942.
10 Bak. Ali Fuad (Türkgeldi), Mansûri Zade Mustafa Pa~a ve Netayic ülVukuat, Türk Tarih Encümeni Mecmuas~, say~, 20, ss. 45, not: ~ .
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Mustafa Nuri, ~~Ocak 1876 günü 6.000 kuru~~ayl~kla "Divan-~~
Ahkâm-~~Adliye Mahâkimi Müfetti~li~i"ne. ~~o May~s 1876 günü
7.500 kuru~~ayl~kla "Yarg~tay üyeli~i"ne, bu s~ rada Rü~tü Pa~a
be~inci kez Sadrazaml~~a geldi~inden ayn~~y~l~n 4 Haziran~nda ~~5.000
kuru~~ayl~kla "~uray-~~Devlet Muhâkemat Dairesi Ba~ kanl~~~"na,
16 Ekim 1876 günü de 15.000 kuru~~ayl~kla "Defter-i Hâkani Naz~rl~~~"na atand~~n. 1880 y~l~~Mart ay~nda bu görevin ad~~"Vergi Eminli~i"he çevrildi ve Mustafa Nuri'nin ayl~~~~ ~ o.000 kuru~a indirildi.
30 Nisan 1882 günü kendisine vezirlik rütbesi verilen Mustafa
Nuri, bundan sonra "Pa~a" ünvan~~ile arulacakt~r. O art~k bundan
sonra devlet yönetiminin en üst basamaklar~nda görev alma~a ve
tarihi ki~ili~ini ya~amaya ba~lam~~t~r.
Abdurrahman Pa~a'mn (1836-1912) Sadrazam atanmas~~üzerine
M. Nuri Pa~a, vezir ünvan~n~~al~~~ndan dokuz gün sonra yani g May~s
1882 Sal~~ günü 20.000 kuru~~ayl~kla "Maarif Nâz~n" yani Milli
E~itim Bakan~~oldu.
1885 y~l~nda ayl~~~~30.000 kuru~a yükseltildi. 1882 Kas~m ay~ndan
1884 y~l~~Aral~k ay~na dek kendisine s~ras~~ ile: birinci Mecidl rütbesi
ni~an~, imtiyaz ni~amn~n gümü~~ve alt~n madalyalan ve birinci
Osmâni rütbesi ni~an~~ verildi.
' 1885 y~l~n~n 25 Eylülünde "Do~u Rumeli Olay~" üzerine Sait
Pa~a (1838-1914) kabinesinin dü~ mesi üzerine görevinden al~nd~.
Bu s~rada yani 17 Ocak 1886 günü, Vak~ flar Naz~r~~Abdüllatif
Suphi Pa~a'n~ n ölümü üzerine 27 Ocak 1886 günü 30.000 kuru~~
ayl~kla "Evkaf-~~Hümayun Nâz~rl~~~"na ve kendisine 1889 y~l~~May~s
ay~nda "Murassa Osmanl~~Ni~an~" verildi.
Mustafa Nuri Pa~ a 17 Ocak 1890 Cuma günü, Padi~ah ikinci
Abdülhamid'in cuma namaz~~törenine kat~ld~ ktan sonra evine dönerek
selaml~kta bekleyen bir sürü konuklar~ na "müsaadenizle soyunay~m,
~ imdi gelirim" dedikten sonra evinin harem bölümüne girmi~, kar~s~~
Züleyha Han~m, pa~an~n üniformas~n~ n yenini çekerken kalp durmas~ndan y~~~l~p kalarak ölmü~ tür. Kendisinin mezar~, Süleymaniye
Camii avlusundad~r. Onun bir o~lu olmu~~fakat bu çocuk dört be~~
11 Naz~ r, önceleri yüksek devlet görevinde bulunan ki~ iye denirdi. Önemli
bir devlet i~ine bakan demekti. Sonralar~~bakan anlam~na kullan~lmaya ba~lanilu~tir.
Bak. M. Zeki Pakal~n, Osmanl~~ Tarih Deyimleri ve Terimleri sözlü~ü, II, 666.
"Emin" terimi için bak, ayn~~eser, I, 525.
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ya~lar~nda iken ölmü~tür. Bu nedenle aile içindeki bütün çocuklarla
kendinin imi~~gibi canla ba~la ilgilenirmi~ 12.
Mustafa Nuri Pa~a'n~n ki~ili~i ve devlet adaml~~~~:
Bundan önceki bölümde dedi~imiz gibi Mustafa Nuri'ye Vezirlik
rütbesi verildikten sonra Pa~a ünvan~~ile an~lmaya ve büyük devlet
görevlerine atanmaya ba~lanm~~t~r.
Osmanl~~imparatorlu~u yönetiminde devlet adamlar~n~n bir,
ayl~k dereceleri, bir de bundan ayr~~olarak, askerlikte oldu~u gibi
rütbeleri vard~. Bu rütbe, sivil görevlerde de pa~al~~a dek giderdi.
Kendilerine vezirlik ya da pa~alik ünvan~~ verilmemi~~devlet görevlilerine ve bilim adamlar~na efendi denirdi. O zamanlar ki~iler için
sayg~~ifadesi olarak "bay" terimi kullan~lm~yordu. Bu sözcük yerine
"efendi" kullan~l~yordu.
Mustafa Nurinin pa~al~~~~askeri bir rütbe de~ildir. Kendisinin
askerlikle bir ili~kisi yoktur. O, sivil bir devlet adam~~ve bilgindi.
Bu sivil pa~al~k ünvam daha sonralar~, devlete belli bir ölçüde para
veren ki~ilere de verilmeye ba~land~.
Görüldü~ü gibi M. Nuri Pa~a, çok de~i~ik hizmetlerde bulunmu~tur. I~e, devlet hizmetlilerinin en alt basama~~ndan ba~layarak
vezirli~e ve bakanl~~a dek yükselmeyi ba~aran Mustafa Nuri Pa~a II.
Mahmut (saltanat~ : 1808-1839), bunun büyük o~lu Sultan Abdülmecid (saltanat~ : 1839-1861), yine II. Mahmud'un ikinci o~lu Sultan
Abdülaziz (saltanat~ : 1861-1876), Sultan Abdülmecid'in büyük o~lu
Sultan be~inci Murad (saltanat~ : 1876 da 9 ~~gün hüküm sürmü~tür),
Sultan Murad'~n karde~i II. Abdülhamit (saltanat~ : 1876-1909) devirlerini görmü~tür.
~imdi tarihçimizin devlet adaml~~~na ve ki~ili~ine ait görgüye
dayanan an~lar~, onu yalundan tan~yan ki~ilerin yaz~lar~ndan izleyelim:
Aileleri aras~nda k~rk y~ldan çok bir süre aral~ks~z ili~kiler bulundu~unu söyleyen Ali Fuad (Türkgeldi) (1867-1935), böylesine
yak~ndan tan~d~~~~Mustafa Nuri Pa~a'n~n ki~ili~i üzerine ~unlar~~
yaz~yor:
"Milliyetperver bir Türk, aç~k ve temiz kalpli bir ki~i, muktedir
ve do~ru bir memur, de~erli bir tarihçi idi... Kendisi do~u~tan zeki,
12

Bak. Ali Fuat (Türkgeldi), Türk Tarih Enctimeni Mecmuas~, s. 20, ss. 45.
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haf~zas~~kuvvetli, okudu~unu, i~itti~ini unutmaz, bilimsel konular
üzerinde konu~may~~ve tart~~may~~sever, dü~üncelerinden ve tuttu~u
yoldan kolay kolay dönmez, kimse için kin ve garaz beslemez, hiç
kimseye kötülük etmek istemez, k~yamazd~.
O, ~ en ve latif sohbetli olup arkada~l~k hakk~~gözeten ~efkatli
bir ki~i idi. Tez kavray~~ h olup güzel ve rahat konu~ ur, aç~k ve ak~c~~
yazard~. Davran~~lar~nda ölçüsüz ve serbest dü~ünceli bir ki~i olup
akl~ na geleni söylemekten çekinmez, bir i~in önünü, sonunu inceden
inceye hesaplamazd~.
Bu nitelikler kendisinin, Sultan Abdülaziz'in mabeyn ba~katipli~ine dek yükselmesine ra~men bu görevde dokuz aydan fazla kalamamas~~sonucunu do~urmu~ tur. Onun bu tutumu, Sultan Abdülaziz'in
büyüklük duygular~na dokunmu~, bir gün "sen bana arkada~m~~~z
gibi davran~yorsun" demi~tir 13.
Mustafa Nuri Pa~a, özel i~lerinde Avrupa taklitcisi de~ildi. Her
i~inde ve davran~~~ nda, geçiminde ve ba~kalar~~ile ili~kilerinde ulusal
geleneklere uyard~ . Bununla birlikte öyle çiy yobazlardan olmay~p,
Avrupa'n~n yeni bilim ve tekni~inden yararlanmaktan yana idi.
Maarif Naz~r~~oldu~u s~ rada, Siyasal Bilgiler Okulu'nun düzene
konup geli~ tirilmesinde, illerde yeni orta okullar ve liseler aç~lmas~nda
pek çok eme~i geçmi~ tir. Istanbul'da Bayezit'teki genel kitapl~ k da
onun eseridir.
Mustafa Nuri Pa~a ba~~na geçti~i i~lerin ayr~nt~lar~~ ile de~il, ana
konular~~ ile u~ra~~rd~ . Örne~in, Milli E~itim Bakan~~oldu~unda,
paras~zl~ktan i~leyemez bir duruma gelmi~~bulunan Bakanl~~a, bozulmu~~vak~ flar ve eserler bedellerinin yedide dördünü alarak büyük
gelirler elde etmi~, Bakanl~~a bir ferahl~k ve i~leklik kazand~rm~~t~r.
Vak~flar Naz~rl~~~na atand~~~ nda da bu örgütü, görevlilerinin
ayl~klarm~~ödeyemez, genel giderlerini kar~~layamaz bir durumda
buldu~u halde, k~sa bir süre içinde buray~~da, düzenli olarak çal~~~r
hale getirmi~tir.
Evkaf Naz~rl~~~~s~ras~ nda bir çok okul, medrese, sebil, su yollar~,
cami, mescid ve türbe gibi hay~r kurulu~lar~n~~onartm~~t~r.
Mustafa Pa~ a evinde resmi i~lerle u~ra~mazd~. Evinde kendisine
resmi bir i~~sorulsa, "buras~~benim dinlenme yerimdir; i~inizi dairede
anlat~rs~n~z" derdi.
13

Bundan önceki notta ad~~geçen eser, ss. 44..
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M. Nuri Pa~a'n~n, Vaniköy iskelesi'nin hemen yan~nda çok
bak~ml~, nhumh bir yal~s~~varm~~. Buray~~ anlatan, pa~an~n akrabalaru~dan Re~it Halid Bey buras~~hakk~nda ~unlar~~söylüyor:
"Vaniköy iskelesinin hemen yan~nda, ~imdi üzerinde bir kaç
yap~n~n bulundu~u çok düzenli, r~htunl~~bir yahs~~vard~. Ona ben de
yeti~tim. Burada ne âlemler, ne e~lenceler, ne zevkli geceler geçirildi~i
her zaman dillere destand~. Bu yal~, Bo~aziçi'nin ünlü yahlanndan
biri idi. Arkas~ndaki da~da özenle yeti~tirilmi~~güzel bir korusu vard~.
Zeliha Han~m'~n ölümünde bu yally~~ve sözünü etti~im büyük da~~m
ve ~irin korusunu, "ben mal satmam" diye direnen Said Efendi'den
(Zeliha Han~m'~n karde~i) Harbiye Naz~n Serasker R~za Pa~a, ikinci
Abdülhamid'in iradesiyle zorla alm~~t~ r. Hem de sudan ucuza: 2000
altuna" 14 .
Mustafa Nuri Pa~a, belli ve s~n~rl~~say~daki otuz k~rk y~ll~k eski
arkada~lar~n~~tatil günlerinde, Laleli'deki kona~~ na ya da Vaniköy'deki
yal~s~na ça~~r~r onlara, devlet i~lerinden, eski olaylardan, sava~~öykülerinden, tarihten, edebiyattan ve latifelerden söz eder, lezzetli yemekler yenir ve mevsimin gereklerine göre gezmeye gidilir, ho~~vakit
Bu toplant~lara büyük babas~~ile gelen Ali Fuad Türkgeldi,
Mustafa Nuri Pa~a'n~ n bu toplant~lara öncülük etti~ini, onun ölümünden sonra, geride kalanlann bir daha toplanamad~klann~~bildiriyor.
Pa~an~.n kona~~ na ve yakma gelip gidenler ~unlard~:
Vezir Irfan Pa~a, eski Içi~leri Bakan~~ve kay~n biraderi Said
Efendi, Ali Fuad TürkgeldPnin dedesi eski Içi~leri Bakanl~~~~müste~ar~~
Celal Bey, Içi~leri eski genel sekreteri Bebekli Saip Bey, Belediye
birinci dairesi müdürü ve Harem Dairesi giderler nezaretinde iken
ölen Re~id Efendi, ~ehreminli~i kurulu ba~kan~~iken ölen Remzi
Efendi, eski Sadrazamlardan Hakk~~Pa~a'n~ n babas~, onun eni~tesi
Cumhur-u Ali diye tan~ nan Ali Efendi, Vak~flar yönetim kurulu
ba~kan~~iken ölen Tahir Efendi, eski sadaret müste~ar~~Rifat Pa~a
o~lu Ali Fuad Bey, eski ~eyhülislam Piri Zade Mehmet Saip Molla
(1838-191o), protokol müdürü Ferruh Efendi, sa~l~k kurulu üyelerinden Hac~~Fevzi Efendi.
14

gisi,

Bak. Re~it Halit, Mansüri Zade Mustafa Nuri Pa~a, "~~~ ve dü~ünce" der4-6, ~stanbul, 1961.
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Bu ki~ilerden her biri, devletin önemli görevlerinde ya da önemli
ki~ilerle birlikte bulunmu~~olduklar~ndan herkes, bildi~i, duydu~u ve
gördü~ü ~ eylerden söz eder, bu söyle~ ilerden kar~~l~kl~~olarak yararlamrlard~.
Örne~in, pa~an~ n eski arkada~lar~ ndan eski Posta ve Telgraf
Nâz~ n Haydar Efendi, çok ~ en, güleryüzlü bir ki~ i idi. Kendisi uzun
süre Tahran ve Viyana elçiliklerinde bulunmu~~oldu~undan, oralar
hakk~nda çok ilginç ~eyler anlat~rm~~.
Ayr~ca bu toplant~larda tatl~~~akalar yap~l~r, tak~ lmalar olur fakat,
edep d~~~~bir söz söylenmez ve birbirlerine kar~~~sayg~ da kusur etmezlermi~.
M. Nuri Pa~ a, çok içli ve anlay~~l~~bir ki~i imi~. Kar~s~n~ n bütün
kar~~~koymalar~na ra~men, ak~amc~hk derecesinde de~ilse de özel
surahisi ölçüsünde bir kaç kadeh içmek âdeti imi~~15 .
M. Nuri Pa~a'n~n i~~hayat~n~n ba~ ka yönlerine ait birkaç bilgi
k~nnt~s~ m da buraya al~yorum:
~ bn ül-Emin Mahmut Kemal ~nal "Osmanl~~Devletinde Son
Sadrazamlar" adl~~eserinde Pa~am~zla ilgili olarak ~unlar~~yaz~yor:
"H~div ~smail Pa~a 16, Hariciye Nami. M~s~rl~~Halil Serif Pa~a
17
ile aralar pek bozuk oldu~undan naz~rhktan at~lmas~~için Rü~tü
Pa~a'ya 18 bir çok kez ba~vurdu~u halde önerisini geri çevirmi~. M.
Nuri Pa~a da o s~ rada sadaret müste~arl~~~nda bulundu~undan, bir
Bundan önceki notta ad~~geçen eser ve yer.
~s~r
18 H~div Ismail Pa~a (1830 - 1895), ilk M~s~r h~ dividir. Kendisi ilk M
valisi Ibrahim Pa~a'n~n ikinci o~ludur.
prensidir. Avrupada ö~renim
17 Halil ~erif Pa~a (ölümü: 1878) bir M~s~r
gördü. M~s~r h~divli~i i~lerinde çal~~t~. Bir süre sonra istanbul'a geldi. D~~i~leri
Bakanl~~~nda çal~~t~, 1858'de Atina, ~ 861'de Petersburg ve 1868'de Viyana elçisi
oldu. Iki kez Paris elçili~ine atand~ , 1871'de Hariciye Nâz~r~~ oldu.
ve Frans~zcay~~ iyi
18 Mehmet Rü~tü Pa~a (18~~1 - 1882). Arapçay~ , Farsçay~~
~n
o~ludur. Yeniçeri
.
Manisa%
bir
kay~kçm
~rd~
bildi~inden mütercim diye and
Oca~~~kald~r~ld~ktan sonra kurulan "Asakir-i Mansûre" ordusuna girdi. Üç kez
serasker (genel kurmay ba~kan~ ) oldu. 1866, 1871, 1873, 1876 ve bir de daha sonra
olmak üzere be~~kez sadrazam oldu. Hayat~n~n son zamanlar~nda memleketi olan
Manisa'ya çekildi orada öldü.
15
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gün yan~na M~s~r Kapu Kethudas~~" Abraham Pa~a gelir 2°: "H~div
~smail Pa~a, Halil ~erif Pa~a'n~n görevinden at~lmas~m bir izzet-i
nefis meselesi olarak çok istiyor. Sadrazam Pa~a kabul etmiyor. Ramazan-~~~erif yakla~m~~~bulundu~undan kendilerine Ramazan masrafi
olarak 15.000 lira (alt~n) takdim edecekler. Kabul ettirebilirseniz
size de ayr~ca. 5.000 alt~~n gönderecekler" der.
Mustafa Nuri Pa~a durumu Sadrazam Mütercim Rü~tü Pa~a'ya
açar ve "Halil Pa~a'y~~görevinden uzakla~t~rmamakta ayak direyecek
olursan~z Saraydan yolunu bulup yapt~nrlar; siz 15.000 alt~ndan
olursunuz. Oysa ki zaten borçlu oldu~unuzdan bu para ile borçlar~n~n ödemi~~olursunuz" der. Rü~tü Pa~a, her zamanki gibi sakahm
kar~~t~rarak "gayri efendim bir M~s~r valisinin hat~n için bir Hariciye
Naz~r' görevinden uzakla~t~nlamaz" diye ayak direr.
Hidiv ~smail Pa~a o yönden umudunu kesince 20.000 liraya ~~o.000
lira daha katarak ba~~mabeyinci Ziver Bey'i elde edip onun arac~l~~~~
ile hem Hariciye Naz~r~n~~hem de Sadrazam Rü~tü Pa~a'y~~görevinden
att~rmar ba~ar~r ve böylece amac~na ula~m~~~olur 21.
Yukar~da ad~~geçen Sadrazam Mütercim Rü~tü Pa~a'n~n o~lu
Süleyman Re~ad Bey, Mustafa Nuri Pa~a hakk~nda ~unlar~~söylemi~ :
"Gayri bu memlekette oturmak kabil olmayacak. Zira durum ve
i~ler çok kötüle~ti. Bizim Mustafa Efendi'ye ne dersin? Bunca y~ll~k
1° Kap~~kethudas~: H~divlerin valilerin, sancakbeylerinin, büyük devlet dairelerinin ve patrikhanenin Bâb-1 Ali'deki ve resmi dairelerdeki i~lerini görmek üzere
atanan ki~iye denir. Eyalet kap~~kethudalar~~vâlilerin tam yetkili vekilleri gibi olup
onlar ad~na isteklerde, giri~imlerde bulunurlard~. Bunlar görevlerine göre: "h~div
kethudas~", "eyalet kethudas~", "patrikhane kethudas~" vb. gibi adlar al~rlard~.
Bu kethuda sözcü~ü zamanla halk aras~nda "kâhya" ~ekline dönmü~tür.
Bu kethudalarm atanmalar~~ve i~ten al~nmalar~~1863 den sonra devlet eliyle olmaya
ba~lad~. 1908 Temmuz devriminde, "patrikhane kap~~kethudas~" d~~~ndaki bütün
kap~~kethudal~klar~~kald~r~ld~.
20 Abraham Pa~a (1833 - 1918), Osmanl~~imparatorlu~unun son devrinde
zenginli~i ile tan~nan bir Ermeni veziridir. Babas~~M~s~r'da sarraft~. Kendisi h~div
~smail Pa~a'n~n ~stanbul kap~~kâhyal~~~n~~yapt~. Sultan Abdülaziz'in son zamanlar~nda M~s~ra ait imtiyazlarm geni~letilmesine arac~l~k etti. ~kinci Sultan Abdülhamit onu âyan üyeli~ine atad~. ~kinci Me~rutiyet devrine geçen üç âyan üyesinden
biridir. istanburda debdebe içinde geçen bir ya~ar~t~~sürdü. Bo~aziçi'nin Anadolu
k~y~s~nda Kara denize dek uzanan korular bugün de onun ad~yla m~d~r.
21 Bak. /bn ül-Emin Mahmut Kemal Inal, Osmanl~~Devletinde Son Sadrazamlar, ~stanbul, 1940 - 1942, sayfa: 108.
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hukuk ve tan~~~kl~k varken bana geldikçe a~z~mdan kapt~~~~sözleri
Saraya yeti~tiriyormu~, Saraydaki dostlar~mdan birkaç~~haber verdiler
ve Mustafa Efendi'ye güvenilmemesini uyard~lar. Bir eski dost böyle
yaparsa ba~kalar~~ne yapmaz".
Bu yaz~n~n yaz~ld~~~~sayfarun dip notunda: "Mustafa Efendi
gayet serbest ve her istedi~ini söyler bir adam olmakla birlikte, Rü~tü
Pa~a'n~n sevdi~i ki~ilerden ve namuslu say~lan devlet adamlar~ndan
bulundu~u için i~itti~i sözleri Saraya yeti~tirn~ez zannolunur. Gerçekten yeti~tirmi~se büyük bir üzüntü ile
Ehibba ~ivei yakmada mebhut eyler a' d4y~,
Huda göstermesün a' sdr-~~izmihlali bir yerde.
demek gerekir" 22 . deniyor.
Mustafa Nuri Pa~an~n

:

M. Nuri Pa~a'n~n tarihe dü~künlü~ünü ve eserine aktard~~~~bilgileri nerelerden ö~rendi~ini kendi a~z~ndan dinliyelim (sadele~tirerek
veriyoruz) : "Çocuklu~umdan beri tarih okumaya, eskilerin yazd~klar~n~~ara~t~rma e~iliminde oldu~umdan halk~n ellerinde dola~an
ünlü tarihlerden ba~ka, kimi bilgili ki~ilerin görüp i~ittikleri ~eyler
üzerine yazd~klar~~eserlerden bir çok deneme ve tasar~lar~~gözden
geçirmekle ba~lad~m. Ayr~ca otuz y~ldan art~k bir süredir Bab-~~Ali,
Maliye Hazinesi ve Defterhane-i Hakaani gibi yerlerde görev yapt~m.
Özellikle Sultan Abdülaziz Han'~n saltanatlarm~n ilk s~ralar~nda
Mabeyn-i Hümayun ba~kâtipli~inde bulundu~umdan görevim dolay~s~~
ile bilgi edindi~im günlük olaylar~, gördü~üm eski yasalar~~ve i~lemleri büyük bir özenle gözden geçirdim.
Bunlardan ö~rendi~ime göre Osmanl~~Imparatorlu~unun kurulu~undan beri politik yönetimi, yaz~l~~ve geleneksel düzenleni bir çok
kez de~i~mi~~bulundu~undan bunlar~n gerçek nedenlerini, ortaya
ç~kan sonuçlar~n~~ aç~klay~p gelecek ku~aklara acizane bir yadigâr
b~rakmak üzere bu kitab~m' yazma~a ba~lad~m.
As~l amac~m, her as~rda geçerli olan sivil düzenlen, askeri yasalar~, maliye yönetimini ve ba~ka ayr~nt~lar~~ aç~klamak idi ise de bu
amac~n gere~i gibi ortaya ç~kar~lmas~~için tarihi olaylar~n k~saca
yaz~l~p bir tümlecin eklenmesi as~l amac~~tamamlar diye dü~ündüm.
22

Bak. Bundan önceki notta ad~~geçen eser, ss. 133.
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Bu nedenle büyük de~i~ikliklerin ortaya ç~kt~~~~y~llardan ba~layarak Osmanl~~Tarihini alt~~bölüme ay~rd~m. Her bölümün tümlecinde
o bölümün kapsad~~~~y~llarda uygulanan düzenler ve yürürlükteki
yasalar, olabildi~ince aç~klamp s~raland~.
Büyük bilgin ~bn-i Haldun (1332-1406) her devlet için: geli~me,
duraklama ve dü~me devirleri kabul edip bu süreyi yüz yirmi y~l
sayar. Oysaki kendisinin 1406 y~l~nda ölümüne dek Ba~dad'da,
Endülüs'te ve M~s~r'da üçer be~er yüzy~l ya~am~~~devletler vard~r.
Ancak o, bu sözleri ile her üç devirde devletin yöntemleri ve gelenekleri tamamen de~i~ip ba~kala~~r demek istemi~tir.
Bu do~al gelenek Osmanl~~devletinde de geçerli oldu~undan
biz de onun tarihini alt~~bölüme ay~rd~k ve her bölümün sonuna bir
tümleç ekledik.
I. Bölüm— Osmanl~~devletinin kurulu~undan Timur olay~na dek
103 y~ll~k olaylar~.
Bölüm—Çelebi Sultan Mehmet Han'~n saltanat~, devleti yenilemeyi ba~armas~ndan ikinci Bayezid'in saltanat~, o~lu Yavuz Sultan
Selime b~rakt~~~~1512 y~l~na dek geçen yüz on y~ll~k olaylar~,
Bölüm—Yavuz Sultan Selim'in tahta ç~k~~~ndan üçüncü Murad~n ölümüne dek (1595) geçen seksen üç y~ll~k olaylar~,
Bölüm—Sultan üçüncü Mehmed'in tahta ç~k~~~ndan (1595)
Sultan ikinci Süleyman'~n tahta ç~k~~~na dek (1687) geçen doksan
iki y~ll~k olaylar~,
Bölüm—Sultan ikinci Süleyman'~n tahta ç~k~~~ ndan, 1774'de
yap~lan kaynarca anla~mas~na dek geçen seksen yedi y~ll~k olaylar~,
Bölüm—Kaynarca anla~mas~ndan sonra geli~en olaylar~~içine
al~r.
Bu naçiz eserimize "Netayic ül-Vukuat" (olaylar~n sonuçlar~ )
ad~n~~ verdik" 23.
Mustafa Nuri Pa~a eserinde, o zamana dek gördüklerimizden
ba~ka bir metod uygulam~~t~r. O, eskilerin izledi~i aktarmac~~ve öykücü yolu b~rak~p, olaylar~n nedenlerini arayan ve benzerleri ile
kar~~la~t~ran sentezci bir yöntem kullanm~~t~r.
M. Nuri Pa~a, tarihinin birinci cildinin ba~~nda bilgi ald~~~~ana
eserlerin, dergilerin ve belgelerin niteliklerini genel olarak yazm~~t~r.
23 Bak. Mustafa Nuri Pa~a, Netayic
bask~, SS. 2-3.

~stanbul, 1327 (1909), 2.

460

NE~ET ÇA~ATAY

Ayr~ca, kitab~n~n türlü ciltlerinde yeri geldikçe daha ba~ka eserlerden de yararland~~~n~~söyler. Bunlar: Naima, Ra~it, Peçevi, Çelebi
Zade As~m Efendi gibi vakanüvis tarihleri, ~ânizade Ataullah, Ali,
Kara Çelebi Zade Abdülaziz, Selaniki, F~nd~ld~h Mehmet A~a,
~amdani Zade, Hayrullah Efendi, Kâtip Çelebi'nin Tuhfet ül-Kibar
fl Esfar il-Bihar'~, Cevdet Pa~a, Lutfi, "Kavanin-i Al-i Osman der
Hulasai Mezâmin-i Defter-i Divan" adl~~risalesini, birinci Sultan
Ahmed'e sunulmak üzere Kuyucu Murad Pa~a'n~n telkini ile 1607
de yazan Ayn Ali Efendi'nin bu eserini ve "Risalei Vazife Hâran ve
Merâtib-i Al-i Bendegân-~~Al-i Osman" adl~~risalesini, yine ayn~~
nitelikte bir eser yazan ve 1631 de dördüncü Sultan Murad'a sunan
Göriceli Koçi Bey'in eserini, Tarhuncu lâyihas~m, Üssü Zaferi, baz~~
sefaretnameleri, eski te~rifat defterlerini, Matbah Emini Salih Pa~a'n~n
defterlerini, Defterhanede saklanan vakfiyeleri, Takvim-i Vakayi
nüshalar~m görmü~, okumu~.
Netayic ül-Vukuat'~n kaynaklar~n~~böylece saptad~ktan sonra,
M. N. Pa~a'n~n, eserinde izledi~i metod ve uygulad~~~~tertip bak~mlar~ndan örnek ald~~~, esinlendi~i ba~ka bir yazar ya da eser var m~~
diye dü~ündük.
Kendinden önce tarih türünde yay~n yapm~~~yeni görü~te iki
ki~i var. Bunlar~n ikisi de ça~da~~d~ r ve eserleri kendisinden önce
yay~nlanm~~t~r. Bunlardan biri Ahmet Cevdet Pa~a (1822-1895),
öteki Ahmet Vefik Pa~a'd~r ( 823-189 ).
Tarih, dü~ün ve hukuk alanlar~nda birçok eser yazm~~, birçok
yüksek devlet grevlerinde bulunmu~~olan Cevdet Pa~a eserlerinde
olaylara türlü yönlerden bak~p ele~tirmek suretiyle bir yenilik gösterirse de Mustafa Nuri Pa~a'n~n tarih görü~ü, konular~~ele al~~~, onlar~~
tertip edi~i çok farkl~d~r.
Ahmet Vefik Pa~a'ya gelince: O, bir çok önemli devlet görevlerinde
bulunarak Osmanl~~kurumlar~~ve yönetim örgütleri hakk~nda geni~~
bilgi edinmi~tir. A. V. Pa~a, Türk diline, tarihine dair de~erli eserler
vermi~, ünlü Frans~z sahne eserleri yazar~~Jean - Baptiste Poquel'den
(Moli&e)'den (1622-1673) bir çok çeviriler yapm~~~ve bunlar~~sahneye koymu~tur.
Ahmet Vefik Pa~a, babas~yla 1834 y~l~nda Paris'e gitti ve orada
e~itimini tamamlad~ktan sonra 1837'de mernleketine döndü. Avrupa'da bulundu~u s~rada, ünlü Osmanl~~Tarihçisi Joseph Freiherr
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von Hammer - Purgstall (1774-1856) "Osmanl~~Imparatorlu~unun
devlet te~kilat~~ve devlet idaresi", "Osmanl~~imparatorlu~u tarihi"
ve "Osmanl~~~iir sanat~~tarihi" adl~~eserlerini 1814-1838 y~llar~~aras~nda
Avusturya'da yay~nlad~ . Bunlardan Osmanl~~Tarihi, 1827-1835 aras~nda Frans~zcaya çevrilip bas~ld~.
Ahmet Vefik Pa~a orada bulundu~u s~rada bu eseri okumu~~
ve ondan etkilenmi~~olabilir.
Öte yandan O, Arap Monteskiyosu diye tan~nan ~bn-i Haldun'un
(1332-1406) tarih felsefesinin etkisinde kald~~~ n~~aç~kça belirtiyor.
Mustafa Nuri Pa~a da kitab~n~n ba~~nda, ~bn-i Haldun'un
devletlerin hayat~~hakk~ndaki görü~ünü ele~tirerek al~r ise de eserini
tasnifte onun etkisinde kald~~~~görülür.
Ahmet Vefik Pa~a da Mustafa Nuri Pa~a da, Osmanl~~Tarihi
üzerine yazd~ klar~~eserlerini alt~~ar bölüme ay~rm~~lar, her bölümün
sonuna o devrin politik, ekonomik ve sosyal durumlar~n~~ ve devlet
kurumlar~n~, örgütlerini eklemi~lerdir. Aralar~ndaki tasnif fark~ : A.
Vefik Pa~a, her Osmanl~~padi~ah~n~n saltanat zaman~n~~ "k~s~m"
olarak ba~l~k yapm~~~ve bir iki konuyu da k~s~ m yap~p eserinin tümünü
alt~~bölüm içinde 34 k~sma ay~rm~~t~r.
Mustafa Nuri Pa~ a ise, belli olaylar~~esas ald~~~~Osmanl~~tarihinin
1841 y~l~na dek geçen zaman~n~~ alt~~bölüme ay~rm~~, her bölümün
sonuna o devrin kurum ve örgütlerini eklemi~tir.
A. Vefik Pa~a'n~ n "Fezleke-i Tarih-i Osmani" adl~~Osmanl~~tarihi
bir cilt halinde küçük boy 300 sayfad~ r. ~lk bask~s~~1869'da yap~ld~~~~
halde iki y~l içinde be~~kez bas~lm~~t~ r. M. Nuri Pa~a'n~n "Netayic
ül-Vukuat" adl~~Osmanl~~ tarihi ise orta boy dört cilttir. ~lk bask~s~nda
yaln~z üç cildi (1877'de), 1912'de yap~ lan ikinci bask~s~nda ise dört
cilt bir arada yay~nlanm~~t~r.
* *

Ali Fuad Türkgeldi, M. Nuri Pa~a'n~ n Avrupa'da geli~en olaylardan habersiz oldu~unu, bu nedenle o konularda pek yetenekli olmad~~~n~~ ~u cümlelerle belirtiyor; "d~~~ i~leri ile ilgili görevlerde
bulunmamas~~ ve bat~~ dillerinden birini bilmemesi yüzünden d~~~
politika üzerindeki dü~ ünceleri ve kuramlar~~ s~n~rl~~idi" 24 .
24 Bak. Ali Fuat (Türkgeldi) , Türk Tarih Encümeni Mecmuas~, say~ : 20,
sayfa: 42.
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A. F. Türkgeldi, tarihçimiz hakk~ndaki sözlerine ~unlar~~ekliyor:
"O, Ahmet Vefik Pa~ a ( 823-189 ), Sait Pa~a (1838-1914), Cevdet
Pa~ a (1822-1895), Abdurrahman Sami Pa~ a, Suphi Pa~a (ölümü:
1769), eski Adalet Bakanlar~ndan R~za Pa~a (1826-1894) gibi bilim
yönünden kendisine. üstün ki~iler bulundu~u halde, Cevdet Pa~a'dan
ba~ka hiç biri onunki kadar yararl~~bir eser b~rakmay~~ba~aramam~~t~r".
M. Nuri Pa~a, tarihi olaylar~, sosyo - ekonomik aç~dan bize
yans~tarak verir, okuyan~~adeta olaylar~n içinde ya~at~r.
Eserin böylesine canl~, böylesine renkli ve ibret verici olmas~~
dolay~s~yla be~inci Sultan Mehmet Re~at (saltanat~ : 1909 - 1918) da
onu s~k s~k okutup dinlermi~~25.
Yazar~= e~er tarihi olaylara biraz daha geni~~yer verseydi ve
dillerinde
yaz~lm~~~kaynaklardan da yararlansayd~~eserin de~eri
bat~~
bir kat daha artard~ . Ama o, eserinin birinci cildinin ba~~ nda da
dedi~i gibi, ortaya bir tarih kitab~~ç~karmaktan çok, Osmanl~~Imparatorlu~u ça~~n~n sivil kurallar~n~, askeri yasalar~n~~ve mali yöntemlerini, bu konularla ilgili ayr~nt~lar~~aç~klamay~~amaç edinmi~tir.
Bu amaçla i~e ba~lay~nca, anlataca~~~kurumlar~n, örgütlerin
gere~i gibi belirtilebilmesi için arada geçen tarihi olaylara k~saca
de~inmeyi uygun bulmu~.
Osmanl~~kurumlar~~ve örgütleri 1839 Tanzimat hareketi ile eski
orijinalli~ini yitirip yeni bir ~ekil ald~~~ ndan tarihçimiz, as~l amac~n~~
gerçekle~tirip görevini tamamlad~~~na inanarak Osmanl~~Devletinin
1841 y~l~ndan sonraki tarihini yazma~a devam etmek istememi~,
kendisi 1890 y~l~nda öldü~ü halde 1841 y~l~ndan ölümüne dek geçen
a~a~~~yukar~~yar~m yüzy~ll~k olaylar~~yazmam~~t~r.
M. N. Pa~a, ölümünden bir hafta önce, kay~n biraderi Said
Efendi'ye, tan~klar önünde eserinin dördüncü cildini bast~rmas~~için
vasiyette bulunmu~, fakat kendisinin ölümünden sonra onsekiz y~l
daha ya~~yan Said Efendi de onu bast~ramam~~ , bu vasiyeti o da,
o~lu Mehmet Galib'e devretmi~tir.
Bu gecikmenin nedeni belki de sansür korkusu idi ve içinde
rahatça yap~lm~~~ve o devir için hiç de ho~~görülmeyen ac~~tenkitler
vard~. Mehmet Galib Bey bu durumu ~u sözlerle dile getiriyor: "çok
~ükür bundan be~~ay önce özgürlük yeli, me~rutiyet güne~inin do~u~u
25

54.

Bak. Ali Fuad Türkgeldi, Görüp isittiklerim, Ankara, 1951,

2.

bask~, sayfa:

MUSTAFA NUR/ PA~A VE ESER/

463

ile birlikte esmeye ba~lay~ nca, haz~rlanm~~~eserlerin, birer k~~~vurmu~~
fidan gibi sarg~lar~ndan ç~kar~lmaya ba~lamas~ , bu feyz ile bas~n
alan~n~n k~sa bir sürede yüzlerce beklenen eserle süslenmesine, eni~teden babama ve babamdan da bana devredilen vasiyet hükümlerinin
yürütülmesine etkili bir neden oldu 26".
M. Nuri Pa~a, kendisinden sonra gelen tarihçiler üzerinde büyük
etki yapm~~t~ r. Bu etki Ahmet Rasim ve Abdurrahman ~eref üzerinde
aç~ kça görülür. Son vakanüvis Abdurrahman ~eref (1853-1925),
yüksek okullarda okutulmak üzere yazd~~~~iki ciltlik "Tarih-i Devlet-i
Osmaniye" adl~~eserinin birinci cildinin sonuna ekledi~i 83 sayfal~k
Osmanl~~kurumlar~~ve örgütleri k~sm~n~~"Netâyic ül-Vukuât"dan ald~~~m aç~kça yazmaktad~r 27 .
Yazar~n~~tan~tmaya çal~~t~~~m~z Netâyic ül-Vukuât adl~~Osmanl~~Tarihini, aç~ klamalar ve notlar ekleyerek bugünkü dilimize göre
sadele~tirdim. Asl~~dört cilt bir arada olan eser I - II ve III - IV
ciltler bir arada olmak üzere iki cilt halinde Türk Tarih Kurumu'nca bas~lmaktad~r.
M. N. Pa~an~ n bir de "Hazinet ül-Hisap" adl~~eseri vard~r ve
bas~lm~~t~r.
Yazd~~~~eserin niteli~ini, önemini ve de~erini belirtmeye çal~~t~~~m~z büyük devlet adam~~ve de~erli tarihçi Mustafa Nuri Pa~a'y~~
burada rahmetle anmay~, ödenmesi gerekli bir borç bilirim.

28 Eserin birinci cildi ilk kez 1294 (M. 1877) de, ikinci cildi 1296 (M. 1879)
da ve tarihi yaz~lm~yan üçüncü cildle birlikte ve üç cilt bir arada Matbaa-i A.mire'de
bas~lm~~t~r.
ciltler ikinci kez ve 4. cilt ilk kez olmak üzere dört cilt bir arada
1327 (M. 1909) da Istanbul'da "Uhuvvet Bas~mavi"nde yay~nlanm~~t~r. Bu ikinci
bask~~17 x 25 cm. boyutundad~r.
27 Bak. Abdurrahman ~eref, Tarih-i Devlet-i Osmaniye, Istanbul, 1309
mali y~l (M. 1903 - 2904), 2. bask~ , cilt: I, sayfa- 281 not: Adburrahman ~eref'in
bu eseri ilk kez 1893 - 1896 y~llar~~aras~nda, ikinci kez, 1899 - 1903 aras~nda bas~lm~~t~r.

..

