
da vezlriazam ve şeyhülislamın konak
larını yağmalayan asiler. özellikle Hasan 
Can'ın oğlu Hoca Sadeddin Efendi'nin 
ahfadından Şeyhülislam Ebu Said Efen
di'nin 1 SO yıldan beri birikip kendisine 
intikal eden nefis eşya ve kitaplarını da 
telef etmişlerdi (a .g.e., VI, 91) Sarayda 
yapılan toplantı sırasında hayatından 

ümidini kesen İpşir Mustafa Paşa sacta
ret mührünü padişaha teslim etmek zo
runda kaldı. IV. Mehmed de hemen müh
rü Kara Murad Paşa'ya vererek onu vezl
riazam yaptı (Abdurrahman Abdi Paşa, s. 

30). 

Tertipiediği isyan sonunda S Receb 
1 06S'te (11 Mayıs 1655) ikinci defa sadra
zam olan Murad Paşa çok zor durumda 
kalmıştı. Çünkü bir yandan devlette pa
rası kalanların alacaklarını geri vermeye 
söz verdiğinden hazineyi tüketmiş. öte 
yandan daha önce kayıtları silinenlerle 
"veledeş" denilen sipahi oğullarını ocağa 
almakla devlet giderlerini en az bir misli 
arttırmıştı. Bu kadar masrafa para yetiş
tirmekte zorlanan Murad Paşa, tayinler 
için saraydan sık sık tezkireler gelmesi ve 
zorba ileri gelenlerinin tayin işlerine ka
rışmaları. taşrada Abaza Hasan önderli
ğinde Anadolu'da bir isyan çıkması karşı
sında çareyi kendi isteğiyle görevden ay
rılmakta buldu ( 16 Şevva l ı 0651 ı 9 Ağus
tos ı 65 5). Karaçelebizade. onun "hal' u ic
ıaı fikr-i fasidi belasına giriftar" olduğu
nu söyleyerek kendisinin buna karşı sert 
sözlerle mukabele ettiğini ve görevden 
ayrıldığını yazar (Zeyl-i Ravzatü'l-ebrar, s. 

268). Bazı kaynaklarda ise istifaya mec
bur edildiği rivayetine yer verilir (Naima, 
VI, ı ı 0- ı ı 2) . Hacca gitme isteği sebebiyle 
Şam beylerbeyiliğine getirildi. Birkaç ge
miyle Şam'a hareket eden Murad Paşa 
Payas'ta karaya çıktı. fakat burada rahat
sızlandı. Yolda hastalığı artınca Hama'da 
bir süre Arnavut Mehmed Paşa'nın kona
ğında kaldı ve orada sıtmadan öldü (Zil
hicce 1065/Ekim 1655).MehmedPaşa'
nın kendisi için hazırlattığı türbeye gö
müldü (Evliya Çe lebi, lll, 78) 

Kaynaklarda ümml. fakat zeki. cesur. 
soğukkanlı. gayretli. cömert. etkili konuş
masıyla çevresini yönlendirebilen bir kişi 
olarak nitelenen Kara Murad Paşa iri ya
pılı idi ve bu yüzden "dev" lakabıyla da 
anılırdı. Girit savaşlarında Hanya'nın ve 
bazı küçük kalelerin fethinde rol oynamış . 

kul kethüdalığında ocakta bir süredir yü
rürlükten kalkmış merasimleri ihya et
miş. kaptan-ı deryalığı sırasında Venedik
liler'e karşı zaferler kazanmıştır. Ancak 

İpşir Mustafa Paşa'ya karşı tertipiediği is
yan devlete çok pahalıya mal olmuş. Tar
huncu Ahmed Paşa zamanında nisbeten 
düzelen maliye tekrar bozulmuş. giderler 
gelirlerin çok üstüne çıkmıştır. 
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~ ABDÜLKADiR ÖZCAN 

KARA MUSTAFA PAŞA 

(bk. MERZİFONLU 

KARA MUSTAFA PAŞA). 

KARA SiNAN 
(ö. 885/1480 [?]) 

Osmanlı alimi. 

_j 

_j 

Akhisar yakınlarında Seydi köyünden 
olup doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl 
adı Sinaneddin Yusuf. babasının adı Ab
dülmelik. dedesininki Bahşayiş'tir. Arap-

KARA SiNAN 

ça. fıkıh, astronomi gibi ilimleri tahsil et
tikten sonra müderrislik yaptığı kayde
dilir. Dini il imler ve edebiyatta devrinin 
önde gelen alimleri arasında sayılan Kara 
Sinan'ın vefat tarihi de kesin olarak bilin
memektedir. Bazı kaynaklarda 852 ( 1448) 
olarak verilen tarih (Osmanlı Müellifleri, 
I, 397; Hediyyetü 'l-'arifin, Il. 560) Hez
mü '1-cüyrJ.ş adlı eserinin telif yılı olup 
Keşfü':v~unrJ.n'da ez-Zamô.'irisimli ese
rini de 868'de (1464) telif ettiği belirtilir 
(ll. ı 087) İbnü'l-İmad ölüm tarihini 885 
( 1480) yılının başları olarak kaydeder (Şe
?erat, VII. 343). 

Eserleri. 1. fjô.şiye 'alô. ŞerJ:ıi'1-Vi]:ra
ye (Ri'ayetü '1-vil):aye bi-Vil):ayeti'r-riva
ye). Sadri.işşerla es-Sanl'nin. dedesi Ta
cüşşerla'nın fıkha dair Vi]:rayetü 'r-rivô.
ye adlı eserine yazdığı şerhin haşiyesidir 
(Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 866, Damad 
ibrahim Paşa, nr. 583, vr. ı -378; Murad 
Molla Ktp., Murad Molla, nr. 799). 2. Zey
nü '1-Menô.r. Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin 
fıkıh usulüyle ilgili Menô.rü '1-envô.r'ının 
şerhidir (Süleymaniye Ktp., Yozgat. nr. 
373 [müellif hattı[; Carullah Efendi, nr. 
5 39). 3. e1-Mazbut şerJ:ıu '1-Ma]:rşrJ.d . 

Sarf ilmine dair e1-Ma]:rşud isimli meş
hur eserin şerhidir (Süleymaniye Ktp , Fa
tih, nr. 485 ı; Beyazıt Devlet K tp., Bayezid, 
nr. 663 I, 6632). 4. Revô.J:ıu '1-ervô.J:ı. Ah
med b. Ali b. Mes'ud'un sarf ilmine dair 
Merô.J:ıu'1-ervô.J:ı'ının şerhidir (Süleyma
niye Ktp., Fatih, nr. 4795, Esad Efendi, nr. 

3 I 34; Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 67 I 5, 
675 I; Çorum il Halk Ktp., nr. 2872; ayrıca 
bk. Brockelmann, GAL, ll , 24; Suppl., ll, 
14). S. eş-Şô.fiye şerJ:ıu'ş-Şô.fiye. İbnü'l
Hacib'in sarfla ilgili eş-Şô.fiye adlı eseri
nin şerhidir (Süleymaniye K tp., Harput, nr. 
I 9. Bağdat lı Vehbi Efendi, nr. I 842; Beya
zıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 6735; iü Ktp ., 
AY, nr. 1312,2516, 2966). 6. Hezmü'1-cü
yuş fi'l-galib ve'1-maglr1b. Muhtasar bir 
eser olup müellif bunu daha sonra fjaz
mü'1-cüyuş adıyla şerhetmiştir (Keşfü '?

?Unun, ll, 2043). 7. ez-Zamô.'ir (a.g.e., ll , 
1088). 

Kaynaklarda ve kütüphane kayıtların
da Kara Sinan'a nisbet edilen fj ô.şiye 
'a1ô. şerl_ıi'1-mü1a]]]].aş fi'1-hey'e ve Ec
vibe 'an i'tirô.zô.ti'1-Kastallô.ni fi'1-cüz
'i'lle~i 1ô. yetecezzô. adlı risalelerin Si
nan Paşa'ya ait olduğu anlaşılmaktadır. 
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KARA ŞEMSi 
(1829-1886) 

Mevlevi şairi. 
_j 

1829 Martında Konya'da doğdu. Asıl 
adı Süleyman olup Kara Abdal ismiyle de 
tanınmaktadır. Konya'da arazi sahibi Aşık 
Osman'ın oğludur. İlk tahsilini bu şehir
de yaptı. On beş-on altı yaşlarında iken 
Şems-i Tebriz! Dergahı'na intisap etti. 
Türbedar Seyyid Emirşah Kaygusuz Ab
dal Dede'nin yardımıyla çeşitli dini eser
ler okuduktan sonra Abdal Mehmed SQ
dl'ye intisap ederek Mevlana Dergahı'nın 
matbahında çilesini ve seyrü sülükünü 
tamamladı ( ı 844). Kendisinden ina be al
dığı Kaygusuz Dede ona Şems-i Tebrlzl'ye 
izafeten "Şemsi" mahlasını verdi. 

Kaygusuz Dede'nin talimatı üzerine Af
yonkarahisar Mevlevlhanesi'ne giderek 
orada dört yıl kadar ilim tahsiliyi e meşgul 

ı • 
oldu. Bursa v~ Istanbul'daki dergahları 
ve meşayihi ziyaret ettikten sonra tekrar 
Konya'ya döndü (ı 856). 1857'de evlendi 
ve bu evlilikten sırasıyla Mehmed Şern-

ı • 
seddin, Hasan Hüsnü ve Hüseyin Arif ad-
larında üç oğlu dünyaya geldi. 

1870 yılında Horasanl Ali Dede'nin ve
fatı üzerine meşihatla Aydın Güzelhisa
rı'nda onun dergahına gönderildi. Orada 
irşadla meşgul olurken Girit'teki Hanya 
Mevlevller'inden gelen davet üzerine 
1872'de Hanya'ya gitti ve ailesiyle oraya 
yerleşti. S Temmuz 1880'de açılan Hanya 
Mevlevlhanesi'nin inşasında büyük hiz
metleri oldu. 23 Zilhicce 1303'te (22 Ey
lül 1886) Hanya'da vefat etti ve mevlevl
hanenin haziresine defnedil di. 1924 nü
fus mübadelesinde dergahın bazı eşyası 
ve hazlrede yatan diğer şeyhlerin naaşla
rıyla beraber Kara Şemsi'nin naaşı da ön
ce İzmir Mevlevlhanesi hazlresine. onun 
yıkılması üzerine Balçova Mezarlığı'na 
nakledildi (Kara Şemsi ve oğullarının Han
ya Mevlev'ihanesi'ne hizmetleri için bk. 
HANYA MEVLEVIHANESİ). 
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Dini ve tasavvufi manzumeler yazan. 
Nuri. Şemsi. Sem'I. Niyazi. Abdal mahlas
larını kullanan Kara Şemsi'nin Türkçe ve 
Farsça manzumelerinin bulunduğu diva
nı oğlu Hüseyin Arif tarafından Tuhfe
tü'l-Mesnevi ald hubbi'l-Haydari ve 
Divançe-i Kaİa Şemsi adıyla, başında 
Girit vilayeti mutasarrıfı İbrahim Şerif 
Efendi'nin bir takriziyle birlikte yayımlan

mıştır (İstanbul ı 305). Divanının baştan 

on altı sayfalık kısmında Farsça manzu
meler. geri kalan kısımda ise kırk altısı 
gazel olmak üzere toplam seksen dört 
manzume bulunmaktadır. Farsça kısım
daki münacat, na't, methiye ve mersiye
lerle Türkçe kısımdaki kaside. tarih, mu
rabba, şarkı ve gazel türünde manzume
lerin toplam beyit sayısı 1 040'tır. Divan ın 
başında ayrıca müellif hakkında bilgi var
dır. 
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KARABACEK, Josef Ritter von 

(1845- ı 918) 

L 
Avusturyalı şarkiyatçı. 

_j 

20 Eylül 184S'te Graz'da doğdu. Viya
na'da hukuk okudu; fakat daha sonra Şark 
dillerine geçti ve nümismatik, epigrafya, 
arkeoloji, sanat tarihi ve özellikle tarihi 
dokumacılıkla ilgilenmeye başladı. 1868'
de doktorasını verdi; ertesi yıl İslam pa
leografyası ve nümismatiği dalında kad
rosuz doçent, 187 4'te de Viyana Üniver
sitesi'nde kadrosuz profesör oldu: 1884'
te aynı üniversitenin Şark Tarihi ve Dilleri 
Bölümü'ne kadrolu profesör tayin edildi. 
Hocalığı sırasında Şark tarihçiliğine ye
ni bir bakış açısı getirmiş ve Türkolog 
Friedrich Edi er von Greifenhorst Kraelitz, 
semitist Adolf Grohmann gibi ünlü öğren
ciler yetişti rm iştir. 1888'de Avusturya Bi
limler Akademisi üyeliğine seçildi ve ölün
ceye kadar uhdesinde kalan akademi sek
reterliğine getirildi. 1899 yılında impa
ratorluk kütüphanesi n azırlığına (hafız-ı 
kütüb) tayin edildi ve kendisine saray mü
şaviri rütbesiyle asalet unvanı verildi. Mı
sır'dan pek çok eski Mısır. Kopt (KıptT), 
Grek ve Arap papirüsünün Avusturya'ya 
götürülmesine yardımcı olan Karabacek 
çalışma hayatı boyunca bunların. arala
rında Arapça klasikler kadar Arap dili ve 

medeniyetinin İslam öncesi kaynakları
nın da yer aldığı4000'den fazlasını elden 
geçirdi, ayrıca Avusturya Milli Kütüpha
nesi'ndeki (Hofbibliothek) yazmaları tanıt
tı. Karabacek 9 Ekim 1918'de öldü. 

Kar abacek'in yirmi yıla yakın bir süre 
Avusturya Bilimler Akademisi'ni yönet
mesi, aristokratlarla yakınlığından dola
yı çağdaş meslektaşları arasında bilim 
adamlığından çok saraya mensup bir 
kimse olarak tanınmasını önleyememiş, 
ayrıca bulunduğu yüksek mevki ve sos
yal konumu da ilmi çalışmalarının açıkça 
tenkit edilmesine imkan vermemiştir. Ka
r abacek şahsiyeti. ilim telakkisi ve meto
du, nihayet dili itibariyle bir önceki yüzyıl 
çizgisinde kalmış. ancak ilk defa ele aldı
ğı bakir sahaların oluşturduğu cazibe ve 
hayranlık ona kudretli hamilerinin de 
desteğiyle ilmin ikbal kapılarını açmıştır. 
Kullandığı malzemelerin ölümüne kadar 
kendi inhisarında kalmasından ötürü ça
lışmalarının ve ortaya koyduklarının doğ
ruluk derecesini zamanında denetiemek 
mümkün olamamış. söylediklerine ve 
yazdıklarına da kimse karşı çıkma cesare
tini gösterememiştir. Ancak bu malze
melerin daha sonra tekrar gözden geçi
rilmesi, yazdıklarının ve vardığı sonuçla
rın çok önemli bir kısmının ilmen değer
siz olduğunu ve ilim alemini büyük ya
nılgılara sürüklediğini ortaya koymuştur. 
Mesela papirüsler üzerindeki birtakım 
figürleri Grekçe, Latince ve bazı dokuma 
parçaları üzerindeki arabeskleri küfı harf
ler sanarak okumaya kalkışması ve Gü
ney Arabistan'da yalancı peygambere ait 
Latince yazılı sikkeler olduğunu ileri sür
mesi bunlardan bazılarıdır. Sonuçta bir
çok doğru bilgi ve ilmi yargıyı altüst eden 
Karabacek, bütün bunları okuyucuya hay
ranlık veren bir ayrıntıya girme titizliği 
içerisinde dipnotlar ve açıklamalarla su
narak büyük bir kitlenin kendisini haksız 
bir şekilde yüceltmesine yol açmıştır. An
cak onun Arap papirolojisi ve kitap- kağıt 
tarihi araştırmacılığı gibi tarihe yardımcı 
bazı bilim dallarının kurulmasına öncü
lük etmesi de unutulmaz hizmetleri ara
sındadır. 

Eserleri. Karabacek birçok kitap ve ma
kale yazmış olup çalışmalarının bazıları 
şunlardır: 1. Beitrdge zur Geschichte 
der Mazjaditen (Leipzig 1874). 2. Die 
persische Nadelmalarei Susandschird 
(Leipzig 1881 ). 3. Die lnvolutio im ara
bischen Schriftwesen (Wien 1896). 4. 
Die arabischen Papyrusprotokolle 
(Wien ı 908). S. Muhammedanische 
Kunststudien (Wien 191 3). 6. Ein Ko-


