
Tae Mahal'den bir mermer kakma örneği 

çalgı aletleri, oyun kutuları . nalın gibi eş
ya ile camilerde minber ve vaaz kürsüle
rine yerine göre farklı renkte başka bir 
ahşap. sedef. fildişi . bağa. kemik. altın. 
gümüş veya değerli taşlar kakılarak tez
yinat yapılmıştır. Genellikle kapı. pence
re kanadı. kürsü, minber gibi büyük dağ
ramaların yapımında ahşabın eğrilmesi

ni önlemek için kündekarl tekniği uygu
lanmış. ortaya çıkan geometrik ufak par
çalar üzerine sedef. bağa ve fildişi kakıl
mıştır. Ahşap kakmacılığında da önce ka
kılacak parça hazırlanmakta. ardından bu 
parça tutkaHanarak kendi şekline göre 
oyulan yuvaya oturtulmaktadır. Eskiden 
iyice dövülüp tülbentten geçirilen istirid
ye kabuğu tozunun yumurta akına karış
tırılması suretiyle elde edilen tutkal kul
lanılıyordu. Fildişi kakmaların üzerine ay
rıca oyularak çiçek ve rumi gibi motifler 
işlenirdi. 

islam dünyasında ahşap kakmacılığı 
Hindistan'dan Endülüs'e kadar çok geniş 
bir alanda uygulanmıştır. Merakeş'te Be
di' Sarayı Müzesi'nde bulunan farklı renk
lerde ahşap ve fildişi kakmalı Kütübiyye 
Camii minberi. Ankara Etnografya Mü
zesi'ndeki kısmen kakma tekniğinin uy
gulandığı Ürgüp Darnsa köyü Taşkın Pa
şa Camii min beri, Selçuklu kapı kanatları 
ve Şam'da Emeviyye Camii'nin kapısı gü
nümüze ulaşan en eski örneklerdendiL 
Osmanlılar'dan kalan en değerli eserler 
XVI. yüzyıla aittir ve bunların başında 
Topkap ı Sarayı Müzesi kayıtlarına göre 
IV. Murad'ın Bağdat Seferi sırasında kul
landığı. fakat yapılış tarihi muhtemelen 

1 560 olan abanoz. fildişi. sedef kakmalı 
ve marketri çalışmalı taht gelmektedir. 

Günümüzün kakma işlerinde çok defa 
gerçek sedefin zor bulunması ve pahalı 
olması sebebiyle plastik suni sedef (nak
ro). kemiğin terbiye ve renklendirme işi
nin uzun zaman almasından dolayı da ku
maş boyasında kaynatılmış narenciye ke
restesi kullanılmaktadır. Halen Şam. Ga
ziantep ve Şlraz'da farklı üslüplarda imal 
edilen kakmacılık eserleri turistlerin ilgi
sini çekmektedir. 

Kakmacılık sanatı mimaride. özellikle 
Hindistan'da mermer duvar kaplamala
rında da uygulanır. istanbul Sultan Ah
med Camii'nde de rastlanan taş kakma
cılığının en güzel örneklerini Babürlü sa
natının şaheseri sayılan Agra'daki Tae 
Mahal'de bulmak mümkündür. Burada 
beyaz m ermer üzerine kırk kadar değişik 
renkte mermer ve değerli taş çeşidi ka
kılarak benzersiz bir tezyinat elde edil
miştir. Bu gelenek günümüzde Agra ve 
Eski Delhi'de sehpa üstü gibi mermer 
eşya üzerinde sürdürülmektedir. 
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KAKÜYILER 
(~~lS' JT) 

ı 007-ı ı ı 9 yılları arasında 
Ci bal (Irak-ı Acem) 

ve Yezd'de hüküm süren 
Deylem asıllı bir hanedan. 

_j 

Hanedanın kurucusu Alaüddevle Mu
hammed'in babası Rüstem Düşmenziyar, 
Büveyhl ordusunda kumandandı. B üvey
hi Emlri Mecdüddevle tarafından kendi
sine "ispehbed" unvanı verilmiş ve Elburz 
dağlarında bulunan Şehriyarküh ikta edil
mişti. Alaüddevle Muhammed b. Rüs
tem'e kaynaklarda "ibn Kaküye" veya 
"Püser-i KakQ" (dayı oğlu) diye atıfta bu
lunulmaktadır. Farsça'da "küçük dayı" an
lamına gelen kaküye kelimesi, Büveyhl
ler'le Kaküyller (Kakeveyhller) arasındaki 
akrabalık ilişkisine işaret etmektedir. Ala
üddevle'nin babası Rüstem Düşmenziyar. 
Büveyhl Emlri Mecdüddevle'nin annesi 
Seyyide'nin dayısıdır. Bundan dolayı Kakü
yl hanedanının temelleri, Alaüddevle'nin 
398'den (1007) önceki bir tarihte Seyyi
de tarafından isfahan'a vali olarak tayin 
edilmesiyle atılmıştır. 

Mecdüddevle çocukyaşta olduğundan 
idareyi annesi Seyyide eline aldı. Bu du
rum. Alaüddevle Muhammed'in hakimi
yet sahasını isfahan'dan kuzeye ve batı
ya, Annaziler gibi yarı bağımsız mahalli 
hanedanların topraklarına doğru geniş

letmesine yol açtı ve onun Ci bal Büveyhl 
hanedanını Deylemli askeri lideriere karşı 
savunma görevini üstlenmesi sonucunu 
doğurdu. 

414'te ( 1 023-24). Burücird hakimi Fer
had b. Merdavic'in kendisine sığınmasını 
bahane ederek Hemedan'a yürüyen Ala
üddevle Muhammed, Büveyhller'den Se
maüddevle'nin buradaki hakimiyetine 
son verdi. Alaüddevle. daha sonraki beş 
yıl içerisinde batıdaki yeni fethettiği yer
leri Cibal ve Kürtler'i kontrol altında tut
ınakla meşgul oldu. Abbas! halifesinden 
"adudüddin, alaüddevle. fahrülmille. ta
cülümme. hüsamü emlri'l-mü'minln" la
kaplarını almasına rağmen sikkelerinde 
Büveyhller'i sözde metbQ tanımaya de
vam etti. 

Gazneli Mahmud'un 420'de (1029) 
Rey'i ele geçirerek Büveyhller'in burada
ki hakimiyetine son vermesi üzerine Gaz
neliler'e mukavemet edemeyen Alaüd
devle isfahan'ı boşaltıp Hüzistan'a kaçtı. 
Fars ve Irak Büveyhl emirleri Ebu Kalkar 
ile Celalüddevle'den yardım istedi. Gazneli 
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Hükümdan Sultan Mesud, vekili olması 
şartıyla ve yıllık belirli bir vergi karşılığın
da Alaüddevle'nin İsfahan'a dönmesine 
izin verdi. Ancak Sultan Mesud'un Gaz
ne'ye dönmesinden yararlanan Alaüddev
le, eski Kakuyl topraklarına yeniden ha
kim olduktan sonra sınırlarını doğuda 
Yezd'e doğru genişletti. Bu sırada bastır
dığı paralarla resmen ve fiilen bağımsız
lığını ilan etmiş oldu. Sultan Mesud, 424'
te (1 033) Alaüddevle'nin vergiye bağlı ola
rak İsfahan em 'iri olmasını kabul etti. Ala
üddevle ertesi yıl bir defa daha Gazneli
ler'e karşı isyan etti. Ancak Gazneliler'in 
Rey naibi Ebu Sehl el-Hamdunl'ye yenile
rek Fars Büveyhl Emlri Ebu Kalkar'ın ha
kimiyetin deki fzec'e sığındı. Gazneli ordu
su İsfahan'a hakim oldu. Alaüddevle Hu
zistan'dan ancak 427'de (1 035-36) geri 
dönebildL İsfahan'ı tekrar ele geçirmek 
istediyse de başarılı olamadı ve Safer 
428'de (Aralık 1 036) Sultan Mesud'a ba
rış teklifinde bulundu. Sultan Mesud, Ala
üddevle'nin İsfahan'daki eski mevkiini ge
ri verdi. Irak Oğuzları bir süre sonra Azer
baycan'a gitmek üzere buradan ayrılınca 
Alaüddevle Rey'i ele geçirdiyse de (Cema
ziyelevvel 429 1 Şubat ı 038) daha sonra 
şehri terketti. İsfahan'ın etrafını surlarla 
çevirip kendini emniyete aldı. Alaüddevle 
Muhammed. Annazller'den Dlnever şeh
rini barış yoluyla aldığı seferden döner
ken vefat etti (Muharrem 4331 Eylül I 041 ). 
Onun eline geçen fırsatları iyi değerlen
diren bir hükümdar olduğu rivayet edilir. 
İmarına önem verdiği İsfahan'da ilim 
meclisleri düzenlemiş. bu arada hekim ve 
filozof İbn Sina'yı himaye etmiştir. İbn SI
na Dô.nişnô.me-i 'Alô.'i adlı eserini Ala
üddevle'ye ithaf etmiştir. 

Alaüddevle'nin ölümü üzerine İsfahan 
tahtına büyük oğlu Zahlrüddin Ebu Man
sur Feramurz geçti. Ortanca oğlu Ebu Ka
llcar Gerşasb da Nihavend'de kardeşi Fe
ramurz'a bağlı olarak yönetimi eline aldı. 
Ebu Mansur Feramurz ülkesinde birliği 
sağlamayı başardı. Ancak Selçuklular'ın 
433'te (1 041-42) Rey'e hakim olması ve 
ertesi yıl Tuğrul Bey'in şehre gelerek ida
reyi eline alması Kakuyller için yeni bir dö
nemin başlangıcı oldu. Feramurz ve Ebu 
Kalkar Gerşasb'ın Selçuklular'la ilişkileri 
farklı bir seyir takip etti. İbrahim Yinal 
434'te (1 042-43) Burücird ve Hemedan'a 
saldırınca Ebu Kalkar Gerşasb şehri ter
ketti; ardından İbrahim Yinal Tuğrul Bey'i 
karşılamak için Rey'e döndüğünde Heme
dan'ı tekrar ele geçirdi. Birkaç ay sonra 
Tuğrul Bey, İsfahan'da Feramurz'u Sel
çuklular'a tabi kılarak Hemedan'a hakim 
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oldu ve Ebu Kallcar'ı Kinkever'de ikamete 
mecbur etti, Hemedan'ı doğrudan kendi 
yönetimine aldı. Ebu Kalkar Gerşasb 436'
da (1 044-45) Kinkever'den Hemedan'a 
geldi, buradaki Selçuklu valisini uzaklaş
tırıp Büveyhller'i metbu tanıdı. Bu duru
ma kızan Tuğrul Bey İbrahim Yinal'ı He
medan'a sevketti. Selçuklular'ın Batı Ci
bal'de yeniden ortaya çıkması Ebu Kall
car Gerşasb'ı Annazller'le ittifaka zorladı. 
Fakat Kakuyl ve Annazi kuwetleri Selçuk
lu askerleri karşısında bir varlık göste
remediler. Selçuklu kuwetleri Karmlsln. 
Hulvan ve Hanikin'e kadar ilerlediler. da
ha sonra da HQzistan sınırındaki Sayme
re'ye kadar geldiler. Hemedan'ın kesin 
olarak Selçuklular'a bağlanmasının ardın
dan Ebu Kallcar Gerşasb'ın elindeki Kin
kever Kalesi de teslim oldu (439/1047). 
Ebu Kalkar, böylece topraklarının tama
mını kaybettikten sonra Büveyhl hakimi
yetindeki Huzistan'da sürgün hayatı ya
şadı. Selçuklular'a karşı Gazneliler'le iş 
birliğine teşebbüs ettiyse de başarılı ola
madı. Büveyhller adına idare ettiği Ah
vaz'da öldü ( 443/1 051-52) 

EbQ MansOr Feramurz'un da Selçuklu
lar'a karşı olan politikası sık sık değişti. 
Kakuyller'in varlığı Selçuklular'ın Büveyhl 
topraklarına doğru genişlemesine engel 
teşkil ettiğinden Tuğrul Bey, kaypak bir 
siyaset takip eden Ebu Mansur'a kesin 
darbeyi vurmak için İsfahan'ı kuşatma al
tına aldı. Bir yıl süren kuşatmadan sonra 
Ebu Mansur Feramurz. Muharrem 443'
te (Mayıs- Haziran 1051) şehri Selçuklular'a 
teslim etti. Böylece Kakuyller'in Ci bal böl
gesinde hakimiyetleri sona erdi. 

Selçuklular'a bağlı mahalli yöneticiler 
olarak iş başında bulunan Yezd Kakuyl
ler'i Selçuklu sarayında itibar gördüler ve 
Selçuklu ailesiyle akrabalık kurdular. 
Yezd'in bir ilim ve kültür merkezi olması 
için çalıştılar; imar faaliyetlerine önem 
verdiler. Yezd onların döneminde saray
lar. camiler. medreseler. kervansaraylar. 
kütüphaneler. türbeler ve özellikle sula
ma kanallarıyla donatıldı ve tarihinin en 
parlak dönemini yaşadı. Ebu Mansur Fe
ramurz şehrin çevresinde, dört büyük ku
mandan ın isimlerinin yazılı bulunduğu 
dört büyük kapısı olan büyük bir sur inşa 
ettirdi. 455'te ( 1 063) Tuğrul Bey ile be
raber Bağdat'a giden Ebu Mansur Fera
murz'un ölümünden sonra yerine oğlu 
Alaüddevle Adudüddin Ali b. Feramurz 
geçti. 

Zamanının çoğunu Selçuklu sarayında 
geçiren Alaüddevle Ali 469'da (1 076-77) 

Çağrı Bey'in kızı. Abbas! Halifesi Kaim- Bi
emrillah'ın dul eşi Hatice Arslan Hatun'Ia 
evlendi. Alim. edip ve şairleri himaye eden 
Alaüddevle Ali. Berkyaruk ile Tutuş ara
sında Rey yakınında cereyan eden savaşta 
hayatını kaybetti (488/1095). Yerine ge
çen oğlu Alaüddevle Ebu Kallcar Gerşasb 
b. Ali. Selçuklu Sultanı Muhammed Ta
par'ın yakın maiyeti arasına girdi. Ger
şasb b. Ali. Muhammed Tapar'ın ölümü 
üzerine tahta geçen oğlu Mahmud'dan 
da başlangıçta itibar gördü. Fakat Selçuk
lu sarayındaki iç çekişmelerden korkan 
Gerşasb b. Ali'nin Yezd'e çekilip sultanın 
sarayına seyrek gitmesi kuşkuya sebep 
oldu. Mahmud b. Muhammed Tapar so
nunda onu Rey'deki Ferrezin Kalesi'ne 
hapsetti. Ancak Gerşasb b. Ali hapisten 
kaçtı ve Horasan'a giderek Sultan Sen
cer'in maiyeti arasına katıldı. Sencer'i 
yeğeni Mahmud'a karşı kışkırttı. 513'te 
(1119) Save'de Sencer ile Mahmud ara
sında cereyan eden savaşta Sencer'in ya
nında yer aldı. Gerşasb b. Ali de alimleri 
himaye etti. Şahmerdan b. Ebü'I-Hayr 
Kitô.bü Nüzhetname-i 'Alô.'i'yi onun 
adına kaleme almıştır. Gerşasb b. Ali'nin 
513 (1119) yılından sonraki hayatı ve ölüm 
tarihi hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 
Ölümü üzerine Alaüddevle Feramurz b. 
Ali onun yerine geçti. Alaüddevle Fera
murz'u Horasan'da gören Ali b. Zeyd el
Beyhaki kendisini adil ve alim bir hüküm
dar olarak tanıtır; onun Yunan felsefesin
de bilgi sahibi olduğunu. ömer Hayyam 
ile Ebü'l-Berekat el-Bağdadl'nin İbn Sl
na'ya itirazları üzerinde ilmi tartışmalar
da bulunduğunu kaydeder. Muhammed 
b. İbrahim Kirman Selçukluları'na dair 
eserinde, Kirman Selçuklu Hükümdan 
Arslanşah b. Kirmanşah'ın (I IOI-1142) 
saltanatının son yıllarında Ali b. Fera
murz'un (doğrusu Feramurz b. Ali) Kirman 
sarayına kaçtığını. evlilik yoluyla akraba
lık kurmak istediğini ve Arslanşah'ın 
Yezd'i ona verdiğini kaydetmektedir. Fe
ramurz da imar faaliyetlerine önem ver
miş. Yezd·'de bir su kanalı yaptırmış ve bir 
köyü imar etmiş, köy bu tarihten sonra 
Gerd-i Feramurz adıyla anılmıştır. Fera
murz'un Mühcetü't-tevf:ıid adlı bir eser 
kaleme aldığı rivayet edilir. Beyhaki, Tô.ri
]]u f:ıükema'i'l-İslô.m adlı eserinde Müh
cetü't-tevf:ıid'den aldığı bazı hikmetli 
sözleri nakletmiştir. Kati b Çelebi de Yezd 
meliklerinden biri tarafından kaleme alı
nan Mühcetü't-tevf:ıid (Behcetü't-teuf:ıid) 
adlı bir eserden bahseder (Keşfü'?-?Unün, 
ı. 258; II, 1912). Yezd'in mahallitarihçile
rinin verdiği bilgiye göre Feramurz (Mu-



hammed b. Ha san-ı Ca'ferl, s. 21-22. 23. 

30). Selçuklular'la Karahıtaylar arasında 
cereyan eden Katvan savaşında öldürül
müş. erkekçocuğu olmadığı için Sultan 
Sencer Yezd'i onun iki kızına ikta ederek 
kumandanlarından birini bu kızlara ata
beg tayin etmiştir. Önce Rükneddin Sam. 
ardından kardeşi izzeddin Lenger atabeg 
olmuş . böylece KakCıyTier'in Yezd'deki var
lığı sona ermiş. onların yerini Yezd Ata
begleri almıştır. 
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li! AHMET GüNER 

KALAFAT MEHMED PAŞA 
(ö. 1207 / 1793) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Hayatından bahseden kaynaklarda Saf
ya civarındaki bir köyde doğduğu. Rusçuk 
ayanından Çelebi Mehmed Ağa'nın çiftlik 
kahyalığını yaparken ihtida ederek müs
lüman olduğu ve daha sonra geldiği İs
tanbul'da Çorbacı Kilcizade Mustafa Ağa'
nın aracılığı ile Yeniçeri Ocağı ' na girdiği 

belirtilir. Kul kethüdası iken muhtemelen 
herhangi bir lakabı olmamasından kinaye 
Mülakkab Mehmed Ağa olarak anılmış. 
Kalafat lakabı ise sadrazamlığı dolayısıyla 
ortaya çıkımıştır. Kethüdazade Mehmed 

Said. "gemilerin ziftlenmek üzere kızağa 
alınması" anlamındaki kalafatla bağlantı 
kurulacak şekilde onun bir yıllık sadare
tinde bu makamın adeta tatil edilmiş ol
duğunu ve sadaretin. halefi Karavezir 
Mehmed Paşa için hazırlandığını söyleyen
ler tarafından Kalafat Paşa adıyla anıldı
ğını yazar (Tarih -i Sefer-i Rusya, vr. 15 ' ). 

Yanında yer aldığı Kilcizade Mustafa 
Ağa'nın Safer 1161'de (Şubat 1748) ocak 
ağalığına ilk tayininde çorbacılıktan ağa 
silahdarlığına yükselen Mehmed Ağa. Kil
cizade'nin 27 Safer 1163 (5 Şubat 1750) 
tarihinde ikinci defa yeniçeri ağalığına ge
tirilmesi üzerine tekrar çorbacı oldu. Ça
vuşluk ve başçavuşluktan sonra sekban
başılık görevini üst! endi ve 1182'de (1768) 
Rusya seferinde bulunan orduya katıldı. 
Sadrazam Yağlıkçızade Mehmed Emin 
Paşa'nın 1 o Cemaziyelewel 1183'te (1 1 
Eylül 1769) aziedilmesi üzerine görevden 
alındıysa da kısa süre içinde yeniden bu 
göreve getirildi. 22 Reblülewel 1184'te 
( 16 Temmuz 1770) zağarcıbaşılıktan kul 
kethüdalığına yükseldi (Hüseyin Ram iz, 
vr. 23' ; Sildullah Enver!, Tarih!, vr. 129b). 

Osmanlı harp tarihinde önemli bir yeri 
bulunan Karta! muharebesinden on gün 
sonra. yeniçeri ağası Kapıkıran Mehmed 
Paşa'nın ortadan kaybolması üzerine 
ocak silsilesi de dikkate alınarak 19 Rebl
ülahir 1184'te (12 Ağustos 1770) yeniçeri 
ağalığına tayin edildi (BA. Divan-ı Hüma
yun, Tahvil Defter/eri, nr. 16, s. 264) . Ancak 
bu görevde üç ay kalabi Idi. Karta! bozgu
nunun ardından sayısı azalan ve disiplini 
bozulan ordunun tekrar nizama sokul
ması konusunda yeterli gayreti göstere
mediği gerekçesiyle aynı yıl 1 O Şaban 'da 

(29 Kasım) ağalıktan uzaklaştırılarak Te
kirdağ'a sürgün edildi. 

Mehmed Ağa'nın tekrar istanbul'a gelip 
vazife alabilmesi lll. Mustafa'nın vefatın
dan sonra gerçekleşti. I. Abdülhamid'in 
hatt-ı hümayunuyla 9 Safer 1191'de (19 
Mart 1777) ikinci defa yeniçeri ağalığına 
getirildi. Ocak ağalığı üzerindeki çekişme
ler dolayısıyla üç ay içinde bu makama 
getirilen üçüncü kişi olan Mehmed Ağa 
aynı yıl7 Şewal (8 Kasım) tevcihatında da 
yerini koruyabildi (BA, Divan-ı Hümayun , 
Tahvfl Defter/eri, nr. 16. s. 264) . Küçük 
Kaynarca Antiaşması 'nın ardından Rus
lar'a karşı alınacak tedbirler ve çıkması 
muhtemel savaş hazırlıkları gündeme ge
lince bu işleri yapabilecek bir sadrazam 
arayışında olan I. Abdülhamid tarafından 
Dareodeli Mehmed Paşa'nın yerine ye
niçeri ağalığından sadrazamlık makamı-

KALAFAT MEHMED PASA 

na getirildi ( 8 Şaban ı 192 ll Ey! ü 1 1778) 

Onun sadarete gelişiyle bu tayine destek 
ve aracı olan padişahın silahdan Seyyid 
Kara Mehmed'in nüfuzu daha da arttı. 
Mehmed Paşa'ya sadrazamlığın tevcihiy
le ilgili hatt-ı hümayunda cebehane. top
hane, tersane ve baruthanelerin ikmali
ne. mühimmat ve zahlre teminine çalış
ması vurgulanmaktaydı (Cevdet, ll, 328-

329) . 

Sadrazamlığı döneminde Rusya'ya göz 
dağı vermek amacıyla Karadeniz' e açılan. 
ancak Sinop Limanı'na girmeye mecbur 
kalan Kaptanıderya Cezayirli Gazi Hasan 
Paşa ' nın idaresindeki donanma geri dön
müş ve ardından Mora'ya gönderilerek 
buradaki Arnavutlar'ın çıkardığı karışık

lıklar önlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca İran 
hakimi Zend Kerim Han 'ın vefatı üzerine 
( 13 Sa fer 1193 1 2 Mart 1779) Basra'nın 

işgalden kurtulmasıyla bu devletle süren 
savaş hali sona ermişti. 

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3 
Reblülewel 1193'te (21 Mart 1779) karar
laştırılan Aynalıkavak Tenkihnamesi. Ka
lafat Mehmed Paşa'nın sadareti devrinin 
gelişmeleri arasında yer almaktadır. Kı
rım Hanlığı'na istiklal ve serbestiyet ve
ren bu anlaşmaya karşı duyulan tepkile
rin istanbul'da birbiri ardınca çıkan yan
gınların sebebi olarak değerlendirilmesi. 
bunların arkasında Yeniçeri Ocağı'nın ol
duğu kanaati. Sadrazam Mehmed Paşa'
ya ocakta esaslı bir temizlikyapma fırsatı 
verdi. Pek çok ocak ağ ası görevden alındı 
ve sürgü ne yolian dı. Ancak karışıklıklar 
bitmedi. 2 Reblülahir 1193'te (19 Nisan 
1779) on dört saat süren Arabacılar Kar
hanesi. 15 Receb'de (29 Temmuz) on yedi 
saat süren Buğdaycılar Kapısı ve 21 Re
ceb'de (4 Ağustos) altı buçuk saat süren 
Aksaray yangınları meydana geldi . Yan
gınların bir türlü önünün alınamaması. 
her an yenilerinin çıkacağ ı endişesi ve çe
şitli dedikodular sadrazarnın aziine yol aç
tı (8 Şaban 1193121 Ağustos 1779) . Yerine 
getirilen Karavezir Mehmed Paşa'ya sa
daret mührü ertesi gün verildiğinden ba
zı eserlerde onun azil günü yanlış olarak 
bir gün sonrası tarihiyle gösterilmekte
dir. Yeni sadrazarnın tayiniyle ilgili hatt-ı 
hümayunda. Kalafat Mehmed Paşa'nın 
okuma yazma bilmemesi dolayısıyla ken
disine gelen emirlerin ve yazdırdığı tali
matların gizli kalmayıp her tarafa yayıldı
ğı. bunun da türlü olumsuzluklara yol aç
tığı belirtilmektedir. Kendisine "hasbe'l
iktiza" görevden alındığı bildirilen eski 
sadrazam malları müsadereye uğramak-
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