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Karahanlılar ve Gazneliler tarafından pay
laşıldı. Cesareti ve kahramanlığı övülen 
İsmail'in aynı zamanda iyi bir şair olduğu 
kaydedilmektedir. 
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İSMAİL PAŞA, Bağdattı 

(bk. BAGDATLI İSMAİL PAŞA). 

İSMAİL PAŞA, Hafız 
(1758-1807) 

Osmanlı sadrazamı. 
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1171'de (1758) istanbul'da Zernişan
lı Haseki lakabıyla anılan babası Bos
tancı Ocağı ' na mensuptu. Hafız lakabı 
Kur'an'ı ezberlemesiyle ilgilidir. Babası
nın mensup olduğu Bostancı Ocağı 'nda 

yetişti. Bir müddet sonra yol hasekisi, ar
dından yeniçeri ağ ası karakulağı. tebdil 
hasekisi ( 14 Reb'ı'ülah i r 12081 19 Kasım 
ı 793) ve haseki ağa ( 12 S afer 1212 1 6 
Ağustos ı 797) oldu; 18 Safer 1213'te ( 1 
Ağustos 1798) bostancıbaşılığa getirildi. 
Dürüst ve çalışkan bir izienim verdiğinden 
lll. Selim'in dikkatini çekti. Altı yıl bostan
cıbaşı olarak vazife gördükten sonra ve
zaretle kaptan-ı deryalığa getirilerek (24 
Ekim 1804) saraydan ayrıldı, ancak lll. Se
lim'in yakın çevresi içinde yer almaya de
vam etti. Kaptan-ı deryalı ğı beş ay sürdü. 
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Nizam-ı Cedld aleyhtariarının faaliyetle
rinden ürken ve onlarla mücadeleyi göze 
alamayan Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın 

görevden çekilmesinin ardından sadaret 
makamına tayin edildi (24 Muharrem 
1220/24Nisan 1805). 

Sactaretinin başlarında, istanbul'da hü
küm süren pahalılığa ve haksız kazanç 
sağlayanlara karşı sert bir şekilde müca
dele etti ve bu konudaki icraatı ile halk 
arasında iyi bir şöhret kazandı. iktidarına 
ortak kabul etmek istemeyen etkin bir 
sadaret düşleyen ve selefi gibi uysal ve 
müdahalelere karşı tahammülkar dav
ranınayı düşünmeyen İsmail Paşa . hiçbir 
taşra hizmeti ve idari tecrübesi yokken 
sactarete getirilmesin deki sırrı keşfetme

miş ve ihtirası sadakatine baskın çıkmış 
olarak devrin, içlerinde valide kethüdası 
Yusuf Ağa ve sadaret kethüdası İbrahim 
Nesim Efendi gibi önde gelen nüfuzlu 
şahsiyetlerinin bulunduğu, atabekan-ı 

saltanat olarak adlandırılan Nizam-ı Ce
dld ricalinden olan padişah yakınlarının 
hükümet işlerine karışmasını önlemeye 
çalıştı. Bunlarla tek başına mücadele ede
meyeceğini de gördüğünden , muhalefet
lerini gittikçe daha kuwetlice hissettir
meye başlayan ve yakın zamanda siyasi 
bir hesaplaşma tehlikesini ortaya çıkaran 
Nizam-ı Cedld aleyhtariarı ile birlikte ha
reket etti. Bu amaçla Rusçuk ayanı Tirsi
niklioğlu İsmail ve muhalefetin önde ge
len isimlerinden olup devleti silahlı çatış
malarla senelerdir uğraştıran Pazvandağ
lu ile irtibata geçti. 1806 senesi yazında, 
Nizam-ı Cedld'in Kadı Abdurrahman Pa
şa idaresindeki ordu ile Rumeli'de de ih- ' 

Hafız 

!smail 
Paşa'nın 

izmir'den 
sürgün 

mahalli olan 
Sakız·a 

gitmesiyle ilgili 
ferman 

(BA, Ali Emin
lll. Selim, 

nr. 11628) 

dasına teşebbüs edildiğinde icraatı gizli 
bir hıyanete dönüştü. İbrahim Nesim 
Efendi hakkında padişahın göstermekte 
olduğu teveccühü sarsamadı. Yine ken
disine rakip olarak gördüğü Kadı Abdur
rahman Paşa'nın büyük iltifatlara nail ol
masını da hazmedemeyerek başarılı ol
maması için muhaliflerle iş birliği yap
maktan çekinmedi. 

Özellikle İbrahim Nesim Efendi'yi yerin
den uzaklaştırmak ve nüfuzunu kırmak 
isteyen İsmail Paşa işi. Tirsiniklioğlu İs
mail'i Nizam-ı Cedld taraftarı olan devlet 
ricalini öldürüp devlete yeni bir nizarn 
vermek üzere İstanbul'a yürümeye davet 
etmek derecesine vardırdı. Tirsiniklioğ
lu'nun teşvikiyle Edirne ayanı Dağdevire
noğlu Mehmed Ağa'nın mukavemeti sağ
lanmış ve Edirne güzergahında bulunan 
mahallerden iaşe teminiyle ilgili ferman
Iara riayet edilmemesi başlatılan muha
lefetin ilk müessir eylemi olmuştu. Bu ge
lişmeler, muhalefetini ocak ağaları ile bir
likte direniş raddelerine getiren sadraza
rnın gizli gayreti ve bilgisi dahilinde olu
yordu. Bununla beraber zahirde işlere ge
reken önemi verir gibi davranınayı sürdü
rüyordu. Şehzade Mustafa'nın adamları 
vasıtasıyla el altından muhalefete destek 
vermesi ise sadrazarnın bu yöndeki ortak 
çalışmalarına kuwet vermekteydi. Rume
li'de Kadı Abdurrahman Paşa kuwetleri
ne karşı oluşan muhalefeti. meydana ge
len çatışmaları ve karşı çıkan ayanları el 
altından desteklemeye devam eden sad
razam bu teşebbüsün sonuçsuz kalma
sında başlıca etkenlerden biri oldu (ikinci 
Edirne Vak'ası). Bu gelişmelerde parma-



ğı olduğu anlaşılmış. azli kararlaştırılmış 
ve nihayet idamı gerektiren bir suç işle
miş olmakla beraber yeniçerileri n sahip
lenınesi sebebiyle kendisine dakunulama
dı ve Nizam- ı Cedid taraftarı olduğu bili
nen Şeyhülislam Salihzade Esad Efendi 
ile birlikte aziedilerek denge sağlanmak 
istendi (1 Receb 1221114 Eylül 1806) . 

Halefi İbrahim Hilmi Paşa'ya yazılan 
sadarete nasb fermanında lll. Selim tara
fından . "mesned-i sadaret-i uzma ve ma
kam-ı vekalet-i kübraya na-layık ve rıza-yı 
şerife gayr-i muvafık vaz'-ı evza vü hare
kata ibtidarı tarikiyle azli lazım gelen" 
şeklinde nitelenen İsmail Paşa. azil saba
hı Babıali'ye gönderilen mirahur-ı ewel 
eliyle mühr-i hümayunun alınmasından 
sonra Balıkhane'ye sevkedildi : İbrahim 
Paşa'nın göreve gelmesinin ardından ön
ce Bursa'da ikamete mecbur ediidiyse de 
sürgün yeri Rodos'a çevrildi ve hazırlanan 
bir korvete bindirilerek kethüdası hace
gandan Tayfur Efendi vasıtasıyla ailesiyle 
birlikte Enez'den gizliceyola çıkarıldı (BA. 
HH, nr. 24.542). Yakalanması , sevkive 
mallarının müsaderesine girişilmesi gibi 
işlerin yapılmasında taraftarlarının muh
temel baskı ve dedikodularından çekinil
diğ i için dikkatli davranılmak ve çeşitli 
tedbirler alınmak mecburiyeti Msı! ol
muştur (BA, HH, nr 4026, 4026-B). izmir'e 
çıkarılan i smail Paşa , i zmir kadısı marife
tiyle Ali Dede isimli bir reisin teknesiyle 
Sakız'a sürüldü (Eylüll806, BA, Ali Emi
ri- lll. Selim, nr. 11628). 

IV. Mustafa'nın tahta çıkarılması ile, Ni
zam-ı Cedid aleyhtarlığı ve şehzade iken 
yeni padişaha yaptığı hizmetlerden ötürü 
tekrar sadarete getirilmeyi ümit eden is
mail Paşa. yalnızca vezareti iade edilmiş 
olarak Karaman eyaleti ilavesiyle Akdeniz 
Bağazı (Çanakkale) muhafızlığına gönde
rildi ( 18 Haziran 1807). ancak bu vazife
deyken dört ay sonra vefat etti. İsmail 
Paşa'nın, Şeyhülislam Ataullah Efendi ve 
Kabakçı Mustafa tarafından desteklen
diği ve kaymakamlığa getirilmek isten
diği. ancak bu gelişmeyi kendi makamı 
için tehlikeli gören Nizam-ı Cedid'in önde 
gelen muarızlarından sadaret kaymaka
mı Tayyar Paşa tarafından zehirlenerek 
ortadan kaldırıldığı ileri sürülmüştür (Zin
keisen. VII. 554). Kısa süren Akdeniz Bağa
zı muhafızlığında Çanakkale Bağazı'nın 
demir atmış saliara bağlı zincirlerle kapa
tılması gibi işler kendisine havale edil
miş. maiyetine nişancı vekili Ahmed Şakir 
Efendi ve ardından defterdar olarak Hü
seyin Şahin Efendi (7 Ekim 1807) verilmiş. 
fakat 18 Ekim'de (15 Şaban 1222) vefat 

haberi istanbul'a ulaşmıştır (Cevdet, VIII . 
209). Ölümü üzerine Boğaz muhafızlığı 
Bahr-ı Sefid Seraskeri Vezir Hakkı Paşa'
nın kethüdası Duhan gümrükçüsü Hüse
yin Ağa'ya tevcih edilmiştir (Zilhicce 12221 
Şubat 1808). Sadaretinde Şehzade Mus
tafa ile gizlice irtibatta bulunduğu lll. 
Selim'in tahttan indirilmesinden sonra 
meydana çıkmıştır. Kısa süren Konya vali
liği esnasında Nizam-ı Cedid ve Kadı Ab
durrahman Paşa aleyhtarı Candaroğlu 
Bekir Ağa'yı affettirmiştir. 

Nizam-ı Cedid hareketinin Rumeli'de 
uygulanmasının engellenmesinde önem
li rol oynayan İsmail Paşa, Anadolu'da da 
askeri ıslahatın sonuçsuz kalmasına ça
lışmıştır. Nizam- ı Cedid ve lll. Selim düş
manı olarak bilinen Canikli Tayyar Paşa' 

nın isyanının bastırılması üzerine Tayyar 
Paşa'nın cezalandırılmasını önlemek is
temiş , ayrıca Çapanoğlu Süleyman Bey'in 
Amasya, Tokat ve Sivas taraflarında Ni
zam-ı Cedid askeri toplamasını engelle
meye teşebbüs etmiştir. Şahsi ikbalini 
Nizam-ı Cedid aleyhtariarının zaferiyle 
temin amacıyla , işi padişah ve devlete 
hıyaneti de göze alacak derecelerde ileri 
götüren Hatız İsmail Paşa. lll. Selim'in 
tahttan indirilmesi ve Nizam- ı Cedld'in 
ilgasına varacakgelişme çizgisi içinde 
Köse Musa Paşa ve Şeyhülislam Feyzul
lah Efendi yanında önemli bir yer işgal 
eder. 
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İSMAi L PAŞA, Hidiv 

İSMAİL PAŞA, Hidiv 
(1830- 1895) 

Mısır valisi ve Mısır'ın ilk hidivi 
(1863-1879). 
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31 Aralık 1830'da Kahire'de doğdu. Ba
bası İbrahim Paşa, annesi Hoşyar Kadıne
fendi'dir. İlk tahsilinin ardından Paris'e 
gönderildi (1846) . Paris'te modern ilim
ler ve mühendislik tahsili yaptıktan son
ra Mısır'a döndü (ı 848). Birkaç defa Av
rupa başşehirlerine ve İstanbul'a siyasi 
görevlerle gitti. Said Paşa tarafından 
14.000 askerin başına serdar tayin edile
rek Sudan'daki isyanları bastırmakla gö
revlendirildi (ı 86 ı ) . 
Amcası Said Paşa'nın ölümü üzerine 18 

Ocak 1863'te Mısır valisi oldu. Dedesi Ka
valalı Mehmed Ali Paşa gibi Mısır için bü
yük tasarıları olan İsmail Paşa, her şey
den önce Mısır'ı Babıali'nin hakimiyetin
den kurtarmak veya hiç olmazsa daha 
geniş muhtariyet hakları elde etmek isti
yordu. Fakat dedesinin yaptığı gibi isyancı 
usullerle bunu başaramayacağını anla
mıştı. Bundan dolayı hedefine ulaşmak 
için iki yol seçti. Birincisi, Osmanlı devlet 
adamlarına menfaatler sağlayarak imti
yaz fermanının sınırlarını genişletmek, 
ikincisi de Avrupalılar'a hoş görünerek 
onların desteğini sağlamak. 

İsmail Paşa vali olur olmaz adet olduğu 
üzere huzura çıkmak için istanbul'a gitti. 
Buharla işleyen özel yatını hediye ettiği 
Sultan Abdülaziz'i Mısır'a davet etti. Di
ğer devlet erkanına da çeşitli hediyeler 
dağıttıktan sonra istanbul'da iyi intiba
lar bırakmış olarak Mısır'a döndü. Abdü
laziz'in 1863'te Mısır'ı ziyareti sırasında 
muhteşem karşılama törenleri, eğlence 
ve ziyafetler tertip ederek göze girmeyi 
başardı. Padişahtan elde ettiği ilk önemli 
imtiyaz, Mısır veraset usulünü kendi nesli 
lehine değiştirmek oldu. 13 Muharrem 
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