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AHMED PAŞA, Dukakinzade 

(bk. DUKAKİNzADE AHMED PAŞA). 

AHMED PAŞA, Gedik 

(bk. GEDİK AHMED PAŞA). 

AHMED PAŞA, Hafız 

(bk. HAFız AHMED PAŞA). 

AHMED PAŞA, Hain 

(ö. 930/1524) 

Kanuni Sultan Süleyman devri 
Osmanlı veziri ve Mısır valisi. 

ı 

_j 

ı 

_j 
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_j 

ı 
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ı. Selim zamanında iç oğlanı olarak 
saraya alındı; önce mirahur* -ı ewel ol
du. 1516-1517'de Memlükler'e karşı ya
pılan savaşlara katıldı; 1 519' da Rumeli 
beylerbeyiliğine yükseldi. Kanuni Sultan 
Süleyman'la Belgrad Seferi'ne katıldı ve 
Böğürdelen'in alınmasında (8 Temmuz 
1521 ı önemli rol oynadı. Belgrad kuşat

masındaki hizmetlerine mükafat olarak 
kendisine vezirlik verildi. Rodos Sete
ri'ne önce üçüncü vezir olarak katıldı, 

çok geçmeden de padişahın emriyle bu 
seferin serdarlığına getirildi. Rumca bil
diği için Saint-Jean şövalyeleri ile Ro-

Hain Ahmed Paşa'n ın ölümünü tasvir eden minyatür 

(5üleymann.lme, TSMK, Hazine, nr. 1517, vr. 17Qb) 

dos Kalesi'nin teslim şartlarını bizzat 
görüştüğü nakledilir. 

Haris bir kimse olan Ahmed Paşa ' nın 

asıl emeli veziriazam olm;:ıktı. Nitekim 
Piri Mehmed Paşa'nın görevden alınma
sında rolü oldu. Fakat teamüle aykırı 

olarak bu makama Has Odabaşı İbra
him'in getirilmesiyle büyük bir hayal kı
rıklığına uğradı ve Mısır valiliğine tayi
nini istedi ( 19 Ağustos 1523). O sırada 
Mısır büyük bir karışıklık içindeydi. Ah
med Paşa gayri memnunları yatıştırdı 
ve Yavuz Sultan Selim zamanında Mısır 
beylerbeyiliğine getirilen Hayr (Hayri) 
Bey'in ölümünden sonra büyük bir anar
şi içinde bulunan bedevi reisierin ara
larını bularak ileriye dönük emellerini 
gerçekleştirmek amacıyla çevresini güç
lendirdi. Onun ihanet hazırlıkları içinde 
olduğunu haber alan Veziriazam Mak
bOl İbrahim Paşa, padişaha tesir ede
rek Kara Musa'nın Mısır valisi olmasını 
sağladı. Kara MOsa aynı zamanda Ah
med Paşa'yı öldürmekle de görevlen
dirilmişti. Bunu öğrenen Ahmed Paşa, 

"ei-Melikü'l-mansor Sultan Ahmed" un
vanını alarak bağımsızlığını ilana karar 
verdi (Ocak 1524) Önce Kara Masa'yı 
öldürttü. sonra Kahire Kalesi'ndeki ye
niçerileri imha ederek kaleyi ele geçir
di; hatta hıristiyan kuwetlerle birleş

rnekten bile çekinmedi. Kanuni Sultan 
Süleyman Mısır meselesini kökünden 
halletmek üzere Ayas Paşa kumanda
sında bir ordu gönderdi. Ayrıca Ahmed 
Paşa'nın birlikleri de ona karşı gizlice 
ayaklanmaya kışkırtıldı. Sonunda, ku
mandanlarından biri olan ve kendisi
ne vezir seçtiği Kadızade Mehmed Bey, 
onu harnarnda yıkanırken öldürmeye 
teşebbüs etti. Ancak Ahmed Paşa yaralı 
olarak Beni Bekr aşiretine s ığındı ise 
de onlar tarafından yakalanıp kafası 

kesildi. Sultan sıfatını kullanıp adına 

para bastırma ve hutbe okutma cüreti
ni gösteren Ahmed Paşa, Osmanlı ta
rihlerinde "hain" sıfatıyla anılmıştır. 
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AHMED PAŞA, Hersekzade 

(bk. HERSEKzADE AHMED PAŞA) . 
_j 

AHMED PASA. Küçük 

ı 
AHMED PAŞA, Hezarpıire 

L 
(bk. HEZARPARE AHMED PAŞA). 

_j 
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AHMED PAŞA, Humbaracı 

(bk. HUMBARACI AHMED PAŞA). 
_j L 

AHMED PAŞA, Kara 
1 

(bk. KARA AHMED PAŞA). 
L _j 

AHMED PAŞA, Küçük 
1 

(ö. 1046/ 1636) 

Osmanlı veziri ve kumandanı. 
L _j 

Doğum tarihi belli değildir. Asker ola
rak yetişti ve mesleğinde hızla yükseldi. 
IV. Murad zamanında devletin yeniden 
toparlanmasında ve ülke içinde asayi
şin sağlanmasında önemli rol oynadı. 

1623'te Hafız Ahmed Paşa kumanda
sında yapılan İran seferinde öncü ku
mandanlığı yaptı. 1627'de Sivas. 1629'
da Şam. ertesi yıl da Anadolu beylerbe
yiliğine getirildi ve bu eyalette baş gös
teren İlyas Paşa ayaklanmasını bastır
makla görevlendirildi. 1632 yılında asiyi 
yakalayıp istanbul'a gönderdi. Aynı yı l 
Dürzi ayaklanmalarını bastırmak için 
tekrar Şam valiliğine tayin edildi. Yıllar
dır devletin başına bela olan ve müsta
kil bir devlet kurmak isteyen Ma ' noğlu 

Fahreddin'in isyanına son verdi. Böylece 
Lübnan'da asayişi sağladı. Bu çok önem
li hizmetlerine mükafat olarak üç tuğlu 
vezirliğe yükseltildi ve IV. Murad Fah
reddin'in mallarının tamamını kendisi
ne bağışladı. 163S'te Erzurum beyler
beyi oldu ve IV. Murad'ın Revan Sete
ri'ne katıldı. Padişah tarafından. bir sü
reden beri iran ' ın tehdidi altında bulu
nan Musul'un müdafaası ile görevlendi
rildL Ancak bu vazifede fazla kalamadı. 
iranlılar'la yapılan savaşta Erdelan'da 
şehid oldu. 

Kısa boylu ve küçük yapılı olduğu için 
"küçük" sıfatıyla anılan Ahmed Paşa, 

elde ettiği serveti Haremeyn hizmetin
de ve Şam'ın güneyinde hac yolu üze
rinde yaptırdığı tekkede kullanılmak 

üzere kurduğu vakfa tahsis etmiştir. 

Bugün Assali Camii adıyla bilinen bu 
tekke, XVII. yüzyılda Şam'da yaptırılmış 
dikkate değer sanat eserleri arasında 
yer almaktadır. Ahmed Paşa'nın mezarı 
da bu tekkenin haziresindedir. 
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AHMED PAŞA, Küçük 
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AHMED PAŞA, Melek 

L 
(bk. MELEK AHMED PAŞA). 
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AHMED PAŞA, Şehla 

(ö. 1166/ ı 753) 

L 
Osmanlı sadrazamı. 

_j 

Ailesi Alanyalıdır. lll. Ahmed devri sad
razamlarından Kalaylıkoz Ahmed ve Bal
tacı Mehmed paşaların kethüdası Os
man Ağa'nın akrabasından Cafer Ağa ' 

nın oğludur. Foça'da doğdu. Am'cası Ve
zir Elhac Ebü Bekir Paşa'nın yanında ye
tişti; onun Cidde valiliği sırasında ket
hüdalığını yaptı. Daha sonra istanbul'a 
gelerek büyük mirAhur* luğa yükseldi. 
Bu vazifede bulunduğu sırada, Silahtar 
Mehmed Paşa'dan sadrazamlık mührü
nü almak ve bu arada sadaret kethü
dası Halisa Osman Efendi'yi öldürmekle 
görevlendirildi. 1737 Ağustosunda bu 
vazifesini yerine getirerek mührü Ben
der muhafızı serasker Muhsinzade Ab
dullah Paşa'ya teslim etti ve bu hizme
tinden dolayı takdir kazandı. 1738 Mar
tında kendisine vezi_rlikle Aydın muhas
sıl * lığı verildi ve o yöreleri kasıp kavu-
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Se h la 
Ahmed 
Paşa'nın 

Fatih 
Türbesi 
haziresi 
duvarlarının 

dış yüzlerine 
yaptırd ı ğı 

çeşmeler 

ran şaki Sarıbeyoğlu isyanını · bastır

makla görevlendirildi. Sarıbeyoğlu kar
şısında başarılı olamayan Ahmed Paşa, 
ivaz Mehmed Paşa'nın sadrazam ve se
rasker tayin edilmesi üzerine sadaret 
kaymakamlığına getirilince, 27 Mart 
1739'da istanbul'a döndü. Ardından 27 
Eylül'de nişancılığa getirildi. İstanbul'da 
meydana gelen ayaklanmanın bastırıl

ması sırasında gösterdiği gayretten do
layı padişahın takdirini kazandı ve bu 
isyan sebebiyle aziedilen İvaz Mehmed 
Paşa'nın yerine 22 Haziran 1740'ta 
sadrazam oldu. İki yıla yakın bu vazife
de kaldı ; ancak hudut tahkimatını ih
mal, devlet işleriyle ilgilenmeme, rüşvet 
ve yolsuzluk gibi ithamlarla 28 Nisan 
1742'de aziedildi ve Rodos adasına sü
rüldü. Bir müddet sonra tekrar eski iti
barını kazandı; 1743 Ağustosunda ar
palık• olarak kendisine İçel sancağı ve
rildi ve aynı zamanda Rakka havalisin" 
deki asayişsizliği önlemekle görevlendi
rildL Aynı yıl Sayda valisi, 1744 yılı baş

larında da Anadolu valiliği ile Kars se
raskeri oldu: bu vazifesi sırasında İran 
kuwetlerinin Kars'a hücumunu geri püs
kürtmeyi başardı. 

Ancak bir süre sonra hastalığı sebe
biyle Kars seraskerliğinden istifa etti. 
1 O Aralık 17 44'te Halep valiliğine tayin 
edildi. Bir ara ikinci defa Anadolu valili
ği ve Kars seraskerliğinde bulunduktan 
sonra, S Aralık 174S'te tekrar Halep va
lisi, iki · yıl sonra da Diyarbekir ve Bağ
dat valisi oldu. Burada iken asker ara
sında çıkan karışıklık yüzünden ikinci 
defa istifasını vermek zorunda kaldı. 

1748 Nisanında kendisine İçel sancağı 
tekrar arpalık olarak verildi. Ardından 
Mısır valiliğine getirilip 25 Ekim 1750'
de Adana'ya nakledilmesi Ahmed Paşa'
yı çok üzdü; Adana'ya gitmeyerek iz
mir'e çekildi. Bu hareketi yüzünden pa-

dişahın tekdirine uğradı ise de 1752 
Ağustosunda tekrar Halep valiliğine ge
tirildi: altı ay kadar sonra da burada ve
fat etti (Rebiülahir 1166/ Şubat 1753). 

Kaynaklarda hırslı, kindar fakat iyi 
bir devlet adamı olduğu belirtilen Ah
med Paşa'nın istanbul'da bazı hayratı 
ve çeşmeleri vardır. Ayrıca hattatlığı da 
bulunan Ahmed Paşa, devrin büyük ya
zı ustalarından dersler almış, özellikle 
divan i yazıda şöhret kazanmıştır. 
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ı 
AHMED PAŞA CAMii 

1 

Kütahya'da XVI. yüzyılın 

L 
başlarına ait cami. 

_j 

Cumhuriyet caddesi üzerinde Küçük 
Çarşı semtindedir. Cami, türbesi Ahırar
dı Mezarlığı'nda bulunan Anadolu Bey
lerbeyi ve Kütahya Valisi Karagöz Ah-

Ahmed Paşa Camii- Kütahya 


