
Cemaleddin İshak. istanbul'a gittiğinde 
daha sonra sadrazamlığa kadar yükselen 
akrabası Vezir P'iri Mehmed Paşa'nın Zey
rek'te kendisi adına yaptırdığı tekkeye 
yerleşti. Kaynaklarda adı Cemali Halife 
Tekkesi ya da Piri Paşa Zaviyesi şeklinde 
geçtiği gibi Kara P'iri Paşa Camii veya So
ğukkuyu Camii şeklinde de geçen bu tek
keye ait vakfiyenin 923 ( 1517) tarihini ta
şıması (Küçükdağ, Vezfr-i Azam Pirl Meh
med Paşa, s. ı 34). binanın 1517'de ta
mamlanmış durumda olduğunu göster
mesi yanında şeyhin istanbul'a gidiş ta
rihi hakkında da fikir vermektedir. Piri 
Mehmed Paşa. bu tekkeden başka İstan
bul'da şeyh adına Fındıkzade ve Sütlüce'
de iki tekke daha yaptırmıştır. 927 ( 1521) 
yılı civarında yaptırılan Fındıkzade'deki 

tekke kurucusuna nisbette Piri Paşa Tek
kesi diye bilindiği halde, 1127' de ( 1715) 
postnişin olan Şeyh Mehmed Fahri ve ha
lifesi Mehmed Şeyhi efendilerin oturduk
ları mahalleye nisbette "Koruklu" lakabıy
la tanınmaları sebebiyle daha sonra Ko
ruklu veya Koruk Tekkesi diye anılmıştır. 

İnşa tarihi tesbit edilemeyen Süt! üce'deki 
tekke ise Şeyh İshak Cemaleddin Karama
ni Tekkes i şeklinde kaydedilmiştir (Çeti n. 
xııı ı 1981 ı. s. 589) . 

Halvetiyye'nin Habib Karamani vasıta
sıyla Anadolu'nun çeşitli bölgelerine ya
yılmış olan bir kolunu İstanbul'a getiren 
Cemaleddin İshak Karaman i. "mate züb
detü'l-evliya" cümlesinin tarih düşürül
düğü 933'te (1527) istanbul'da vefat et
miş ve Sütlüce'deki tekkesinin yakınına 
defnedilmiştir. Kabri 1922'de Koruklu 
Tekkesi 'nin haziresine nakledilmiştir. Ce
maleddin İshak'tan sonra Sütlüce'deki 
tekkede yerine Şeyh İcadi diye tanınan 
halifesi Hayreddin Hızır Arnasi geçmiş. 
Fatih'teki tekkede de oğlu Mehmed Emin 
Efendi postnişin olmuştur. Zeyrek'teki 
tekke ise şeyhin ölümünün ardından med
reseye çevrilmiştir. Cemaleddin İshak'ın 
halifelerinden Ezelizade Abdurrahman 
Efendi Konya'da Sahib Ata Zaviyesi'nde. 
Abdülkerim Efendi Tire'de, Hayreddin 
Hızır Arnasi ise bir müddet Sütlüce'deki 
tekkede kaldıktan sonra Amasya'da faa
liyetini sürdürmüştür. Kabri Sütlüce'de
ki tekkenin haziresinde bulunan meşhur 
hattat Ahmed Şemseddin Karahisari ile 
ulemadan Karamantı Ahmed Esam da 
Şeyh Cemaleddin İshak'ın halifelerinden
dir. 

Eserleri. Cemaleddin İshak Karamani'
nin tefsir, hadis. tasawuf, gramer gibi 

alanlarda te'lif, tercüme, şerh ve haşiye 
türü çeşitli eserleri ve Arapça kasideleri 
bulunmaktadır. Manzum Kırk Hadis Ter
cümesi dışındaki diğer eserleri Arapça'
dır. Başlıca eserleri şunlardır: 1. Tetsirü'l
Kur, an (Tefsir-i Cemalljalffe, Cemall Tef
siri) . Mücadile süresinden Kur'an'ın so
nuna kadar olup Alaeddin Ali es-Semer
kandi'nin Mücadile süresine kadar gelen 
Ba]frü '1-'ulı1m adlı tefsirini tamamlamak 
üzere yazılmıştır (Süleymaniye Ktp., Kılıç 
Ali Paşa, nr. ı ı 0). 2. l:fc'ışiye 'alc'ı Envari't
tenzil. Beyzavitefsirinin haşiyesidir (Sü
leymaniye Ktp., Laleli , nr. 266) . 3. Şer]).u'l
]fadişi'l-erba'in (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi. nr. 336) . 4. Kırk Hadis Tercüme
si. Kırk beyitten meydana gelen eser Ah
met Sevgi tarafından neşredilmiştir (İs
lami Kültür Sanat ve Edebiyat, lll ı I 988-
89], s. 25-27). s. Risc'ıle ii etvari's-süWk 
(Etvarü 's-seb'a) (Süleymaniye Ktp., Şe_hid 
Ali Paşa, nr. 1194). 6. Risc'ıle ii devrani'ş
şCıfiyye ve ra~şıhim. Vaiz Molla Arab'ın 
devran-ı süfiyye aleyhine yazıp dönemin 
Halvetiyye mensupianna gönderdiği 
mektuba reddiye olarak kaleme alınmış
tır (M ecd!, s. 373; Keşfü '?-?Unün, I, 864). 
7. Tevc'ıbi' ti'ş-şarf (Süleymaniye Ktp. , 
Kasldecizade Süleyman. Sırrı, nr. 620; Be
yazıt Devlet Ktp. , Bayezid, nr. 6596) . Bazı 
kaynaklarda yanlışlıkla N eva bi' şeklinde 
kaydedilen sarfa dair bu esere müellif bir 
de şerh yazmıştır (Beyazıt Devlet Ktp ., Ve
liyyüddin Efendi , nr. 3059). 8. Kaşidetü 'l

kc'ıfiyye. Otuz üç beyitlik bir kaside olup 
Münacc'ıtü'l-meymCıne diye de bilinir. İs
tanbul'da birçok defa basılmıştır (!Mec
muai,I265,s.61-63; 1276,1279, 1280,s. 
66-67; 1284, S. 63-65; 1320, S. 50-51 ). 9. 
Kaşidetü '1-I;a'iyye (Süleymaniye Ktp., 
Hamidiye, nr. 388, vr. 66b-68 b; Esad Efen
di , nr. 3783, vr. 206b-208b). Hanizade İbra

him tarafından Şerh-i Kaside-i M uhrika 
adıyla Türkçe olarak şerhedilmiştir (İstan
bul BelediyesiAtatürk Kitaplığı, Osman 
Nuri Ergin, nr. 485, vr. Jb-57•). 10. Risale
tü 'n-nuş]fiyye li-talibi 't -turu~i'l-fe t]).iy
ye (Keşfü'?-?unün, I, 895-896). 

Osmanlı Müellifleri'nde (ı, 5 ı ) Cema
leddin İshak Efendi'nin vahdet-i vücuda 
dair bir risalesinin olduğu ve bunun Şey
hülislam Musa Kazım Efendi tarafından 
tercüme edildiği belirtilmişse de eserin 
Cemaleddin İshak'a aidiyeti kesin değil
dir. İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplı
ğı'nda dört nüshası bulunan tercümenin 
üçünde eser (Osman Nuri Ergin, nr. 3 I 3, 
99 ı; Belediye, nr. 433) Muhammed Cema-
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leddin Nuri adlı bir kişiye, birinde ise (Os
man Nuri Ergin , nr. 1444) Cemaleddin is
hak Karamani'ye nisbet edilmiştir. 
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KARAMANi MEHMED PAŞA 1 

(ö . 886/ 1481) 

Osmanlı veziriazamı ve tarihçisi. 
L ~ 

Konya'da doğdu . Bazı kaynaklarda Ka
ramanl nisbesi yanında Konevi olarak da 
anılır (Sehl, s. 23) . Gerek kendi eserinde 
gerekse vakfiyesiyle mezar taşında tam 
adı Mehmed Paşa b. Arif Çelebi ei-Celali 
es-Sıddlki şeklinde geçer. Babası Arif Çe
lebi'nin Mevlana Celaleddin-i Rumi so
yundan olduğu ve Konya Mevlana Derga
hı postnişini iken 824'te (1421) vefat et
tiği belirtilir (Sa kı b Dede, I, ı 29- ı 32) . Sıd
dlkiliğinin de Hz. Ebu Bekir soyundan 
geldiğine işaret ettiği üzerinde durulur. 
Medrese tahsiline Konya'da başladı ve 
Musannifek ile Alaeddin Ali et-Tüsl'den 
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ders alarak öğrenimini tamamladı. Ardın
dan Konya'dan ayrılıp Osmanlı ülkesine 
gitti. İstanbul'un fethinden sonra Mah
mud Paşa'nın vezlriazamlığı sırasında 
(859/1455) onun himayesine girdi. Önce 
Mahmud Paşa'nın İstanbul'da yaptırdığı 
medresenin müderrisliğine, arkasından 
divan katipliğine getirildi. Mahmud Pa
şa'nın tavsiyesiyle 869 (1464) yılında ni
şancı (Se hi. s. 23 ) ve bu görevdeyken 875'
te (1470-71) vezir oldu. Şahabeddin Te
kindağ, vakfiyesindeki "el-emir el-hatlr 
ve'l-vezlr el-keblr" kaydına dayanarak 
onun vezirliğe tayininin 862'den ( 1458) 
önce olduğunu ileri sürer (İA, VII , 588). 
Ancak bu kayıt, müderrisliği döneminde 
düzenlenen vakfiyesinin vezlriazamlığı sı
rasında bazı değişikliklere uğramasıyla il
gili olmalıdır. Uzun süre nişancılık göre
vinde kalan Mehmed Paşa bu dönemde 
daha çok Nişancı Paşa unvanıyla şöhret 
kazanmıştır (LatlfT, s. 335) Vezlriazamlı

ğa ise 1478 yılı ortalarında getirildiği an
laşılmaktadır. Vezlriazam Karamani Meh
med Paşa adına bir timarın "gurre-i Ra
mazan 883" (26 Kasım 1478) tarihinde 
kaydedilmesi (Gökbilgin, s. 44) onun bun
dan birkaç ay önce bu göreve getirildiği
ni gösterir. 

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fet
hiyle Anadolu ve Balkanlar'da sınırları ge
nişleyen devleti yeniden yapılandırma 
projesinde Karamani Mehmed Paşa'dan 
büyük destek görmüştür. Özelikle kanun
narnelerin hazırlanmasında Mehmed Pa
şa etkili rol oynamıştır. Eskiden beri mev
cut olan kardeş katlinin onun görüşleri 

doğrultusunda kanun haline getirildiği 
belirtilir. Fatih Sultan Mehmed'le birlikte 
yeni veraset kanununun da kurucusu ol
muştur. Teşrifat usulünü ortaya çıkan ye
ni şartlar çerçevesinde belirleme yönüne 
gitmiş, vezir sayısı üç iken dörde çıkarıl
mıştır. Daha önce tek olan kazaskerliğin 
devlet işlerinin hızlandırılması için ikiye 
çıkarılmasını arzetmiş, arzı kabul edilerek 
Rumeli ve Anadolu için ayrı kazaskerlikler 
kurulmuş (Hoca Sadeddin , ll , 480-481). 
tayinleri de vezlriazama verilmiştir. Dev
letin maliye işleri de yeniden düzenlen
miş, defterdar Divan-ı Hümayun'un asli 
üyesi yapılarak bu görev müstakil bir ma
kam haline getirilmiştir. 

Karamani Mehmed Paşa Osmanlı Dev
leti'nin gelirlerini arttırmak, asker ihtiya
cını karşılamak maksadıyla bazı vakıf ve 
mülk arazilerinin timara çevrilmesinde 
de rol oynadı . Aşıkpaşazade başta olmak 
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üzere bazı kaynaklarda bu önemli r·eform
da parmağı olduğu gerekçesiyle sert bir 
şekilde eleştirilen Mehmed Paşa, ayrıca 
toprak tahsisinde karışıklığı önlemek için 
883'te (1478) tirnar ve zeamet sahiple
rine, kendi isimleriyle birlikte o tima
rın bulunduğu yerle senelik gelirinin tah
rir defterlerine kaydedildikten sonra be
ratla verilme sistemini de getirdi (a.g. e., 

ı. 562) 

Mehmed Paşa askeri bir kumandan ve 
idareci olmaktan çok medreseden yetiş
miş bir bürokrat olma yönü ile sivrilmiştir. 
Onun özellikle iç siyasette padişah üzerin
de etkili olduğu anlaşılmaktadır. Kıvaml'
nin, "Sultan-ı alemin huzurunda bir sözü 
iki olmazdı. Sultan-ı alem kendini, mem
leketi ona teslim eylemişti" ( Fetihname-i 

Sultan Mehmed, s. 273) ve İbn Kemal'in , 
"Şehriyar-ı cihanın inan-ı ihtiyarı onun 
elinde olmağın çok bid'at vazetmişti" (Te
uarih·i At-i Osman, s. 531-532) demeleri 
bunu gösterir. Cem Sultan taraftarı ola
rak padişahı etkilemeye. hatta onun tah
tın varisi şeklinde ilanma çalıştığı da be
lirtilir (İA, !ll , 70). Ancak olayların Bayezid 
lehine geliştiğini görünce başka yollarla 
amacına ulaşmak isteyen Mehmed Pa
şa'nın hasta durumdaki padişahı Mısır 
seferine ikna etmesinin ardında. onun 
yolda ölümü durumunda Konya'ya yakın 
olunacağından Cem'in kolayca tahta çık
masını sağlama niyetinin yattığı ileri sü
rülmektedir. 886'da (1481) sefer için Ana
dolu'ya geçen ve Gebze yakınlarında ve
fat eden Fatih'in ölümünü gizleyen ve 
hastalığı arttığından istirahat ettirmek 
için saraya götürüldüğünü çevreye yayan 
Mehmed Paşa. aldığ ı önlemlerle yeniçe
rilerin İstanbul tarafına geçmelerini en
gelledi. Cem taraftarı olmasına rağmen 
mecburen çoğunluğun görüşüne uyarak 
devlet erkanı ile birlikte yazdıkları narneyi 
Şehzade Bayezid'e (Hoca Sil.deddin, ll , 4). 
bundan ayrı olarak yakın adamlarından 
birini de gizlice Cem'e gönderdi. Ancak 
Cem'e yolladığı haberci Bayezid'in dama
dı Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa tarafın
dan yakalandı. Bu arada yeniçerilerin 
istanbul tarafına geçmesini istemeyen 
Mehmed Paşa, istanbul- Üsküdar arasın
daki nakli engellemek için Üsküdar yaka
sına gemi ve kayıkyanaştırılmaması em
rini verdi. Acemi oğlanlarını Fil çayırında
ki köprüyü onarmaları için şehirden dı
şarı çıkardı. Aldığı bütün önlemlere rağ
men Fatih'in ölümü duyuldu ve yeniçe
rilerden bir kısmı Fatih'in ölümünden bir 
gün sonra İstanbul'a geçti. Mehmed Pa-

şa . yasağa uymayanları tehdit ettiyse de 
bir grup yeniçeri subaşı ile birlikte Meh
med Paşa'n ın divanhanesini basarak onu 
katietti (Bihi ştl Ahmed Sinan Çelebi, vr. 
2 ı ı b; idrls- i Bitli s! . s. 330) . Kesilen başı 
bir mızrağın ucuna takılarak günlerce İs
tanbul sokaklarında gezdirildi (Kıvam!, s. 
279). Mehmed Paşa'nın kabri. istanbul'
da isminden dolayı Nişancı olarak anılan 
mahalledeki caminin kıble tarafında yer 
alan türbededir. Sehl. kabrinin Şeyh Vefa 
Tekkesi'nde bulunduğunu yazarsa da 
(Tezkire, s. 23 ) bunun, paşayla Şeyh Vefa 
arasındaki yakınlıktan dolayı kabrini Şeyh 
Vefa Tekkesi'nde göstermiş olmasından 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

İki eşinin olduğu ileri sürülen Mehmed 
Paşa'nın birinci eşi hacası Musannifek'in 
kızıdır. Oğlu Zeynelabidln Ali Çelebi'nin 
bundan doğduğu tahmin edilmektedir. 
İkinci eşi Sittl Şah. Alaiye beyinin kızı idi 
(Aşıkpaşazade . s. 192). Mehmed Paşa'nın 
türbesinin yanındaki mezarlıkta toprak 
altından çıkarılan "Ayşe bint Rabia ve 
ebühil. Mehmed" yazılı mezar taşına ba
kılırsa Rabia adlı üçüncü hanımından doğ
muş Ayşe adlı bir kızı vardı. 

Çağının diğer devlet adamları gibi Meh
med Paşa da mutasawıfları , şairleri, ilim 
adamlarını himaye etmiş . Horasan'dan 
Konya'ya gelen Musannifek ile muhteme
len hacası Alaeddin Ali et-Tüsl'yi İstan
bul'a getirtip padişah ve Mahmud Paşa 
ile tanıştırmıştır. Yine Şeyh VefEl'nın istan
bul'a gelmesi ve padişah nezdinde itibar 
kazanması da onun aracılığı ile olmalıdır. 

Mevlana Celaleddin-i Rumi soyundan olup 
medrese çıkışlı akrabalarının da istan
bul'a gelmelerine vesile olduğu anlaşıl
maktadır. Cemaleddin Çelebizade Abid 
Çelebi bunlardan biridir. Mehmed Paşa 
çevresindekileri belli bir kültür seviyesine 
ulaşmaları için teşvik etmiş. yetişmelerini 

sağlamıştır. Kölesi Hüsameddin'in oğlu 
Muhyiddin Mehmed Hicrl Efendi medre
seden yetişerek İstanbul kadılığına ka
dar yükselmiş bir alimdi (Ta şköpri zil.de , 

S. 495) . 

Karamani Mehmed Paşa vezlriazamlı
ğı sırasında ilim adamlarına tartışmalar 
yaptırır ve özellikle felsefi konularda bu 
tartışmalara katılırdı (Taşköprizil.de, s. 
ı 54) . Yeniliğe açık bir devlet adamı ola
rak devlet işlerinde kendisine ayak uydu
ramayanları değişik metotlarla etkisiz 
hale getirmiştir. Hocazade Muslihuddin 
Efendi gibi döneminin etkili ilim adamla
rıyla geçimsizliğ i nin altında onun Fatih'in 



yeni düzenlemelerine karşı olan tutumu
nun yattığı söylenebilir. Bununla birlikte 
Hocazade'nin öğrencisi Seyyid İbrahim'
den oğluna ders aldırmış. Şehzade Kor
kut'a hoca olarak tayinini sağlamıştır 
(M ecd!, s. 319-321) Mehmed Paşa'nın ay
rıca devlet idaresinde Türk-devşirme çe
kişmesinin başta gelen şahsiyetlerinden 
biri olduğu yolundaki yorumlar. onun ya
hudi asıllı hekim Yakub Paşa 'ya ve Rum 
Mehmed Paşa'ya karşı olan muhalefeti
ne dayandırılır. Devletin yeniden yapılan
dırılması hususunda alınan tedbirler do
layısıyla Aşıkpaşazade . Kıvam! ve İbn Ke
mal gibi tarihçilerce eleştirilen Mehmed 
Paşa'nın bu yüzden çok sayıda düşman 
kazandığı ve bu durumun kişiliği hakkın
da aktarılan bilgileri tartışmalı hale ge
tirdiği söylenebilir. 

Mehmed Paşa'nın istanbul'da hayır 
eserleri bulunmaktadır. Bunlardan Kum
kapı'da Nişancı Mehmed Paşa Camii 870'
te (1465) inşa edilmiştir. Aynı mahallede 
bir çifte hamam la caminin bitişiğinde za
viyesi. bir de medresesi bulunuyordu. Bu
nun dışında ikinci bir mescidi daha vardı. 
Tacizade'nin tarih düşürdüğü bu mescid 
Kumkapı'daki camiyle karıştırılmış. şu an
da İstanbul Müftülüğü olan yerdeki sara
yı ile birlikte yaptırılan mescidin inşa ta
rihi ( 88 5/1480 ı camiye ait gösterilmiştir. 

Karamani Mehmed Paşa hem tarihçi
liği hem de Osmanlı inşa sanatında ver
diği inşa örnekleriyle tanınmıştır. Daha 
nişancı iken Uzun Hasan'ayazdığı söyle
nen mektuptan dolayı (Feridun Bey, ı . 271-
272) Fatih'in teveccühünü kazanmıştır 
(Tadzade Sadi Çelebi. s. 57; Latlfl, s. 335). 
Onun değişik mektupları münşeat mec
mualarında örnek olarak verilmektedir 
(Sarı Abdullah Efendi, vr. 28'-29b). Ayrıca 
Türkçe. Arapça ve Farsça şiirler yazan 
Mehmed Paşa'nın mahlası Nişan'i'dir. Bir 
divanda toplanmayan şiirlerine değişik 
tezkireve mecmualarda rastlanmakta
dır. Kınalızade onun şiirde inşadaki kadar 
üstün olmadığını söylemektedir ( Tezkire, 

ıı. 988). Karamani Mehmed Paşa kaleme 
aldığı Osmanlı tarihiyle de dikkat çeker. 
Onun Arapça yazdığı bu eser ilk Osmanlı 
tarihlerinden biri olarak ayrı bir öneme 
sahiptir. Özellikle Osmanlı tarihinin ilk dö
nemleri ne ait verilen bilgiler oldukça de
ğerlidir. Eser iki kısımdan oluşur. İlki Ri
sô.le ii tevô.ri{ıi's-selô.tini'l-'O§mô.niy
ye, ikincisi Risô.le ii tô.ri{ıi Sultan Mef:ı
med b . Murô.d ljô.n min Ali 'O§mÔ.n 
adını taşır. Birinci kısımda Osmanlı Dev-

!eti Osman Gazi'den başlayarak ll. Meh
med'e, ikincisinde ll. Mehmed'in tahta 
çıktığı 855 yılından ( 1451 ) 1 Muharrem 
885'e (13 Mart 1480) kadar olaylar anlatıl
maktadır. Bu kısım Fatih Sultan Mehmed 
dönemi için kıymetli bilgiler taşır (Süley
maniye Ktp.,Ayasofya, nr. 3204; A.şi r Efen
di, nr. 234). Kitabı, tercümesini yayımla
yarak ilim alemine ilk duyuran Mükrimin 
Halil Yinanç olmuş ve eseri "Mill'i Tarihi
mize Dair Eski Bir V esi ka" başlığı altında 
Türk Tarih Encümeni Mecmuası'nda 
yayımlanmıştır (sy. 11/79 [ı Mart 13401. s. 
85-94; sy. lll/80 [l Mayıs 1340J, s. 142-155). 
İkinci bir tercümesini ise İbrahim Hakkı 
Konyalı neşretmiştir ("Osmanlı Sultan
lan Tarihi", Osmanlı Tarihleri/, istanbul 
1949, S. 323-369) 
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KARAMANLI 

Osmanlı Devleti'nin 
Trablusgarp eyaJetini 

1711-1835 yılları arasında 
idareleri altında bulunduran 

Türk asıllı aile. 
_j 

Ailenin kurucusu Ahmed Bey'dir. Soyu 
pek bilinmemekle birlikte kendisinin. ba
basının veya dedelerinden birinin Trab
lusgarp ocağında asker olarak hizmet et
mek için Anadolu'nun Karaman ili veya 
bölgesinden gitmiş olması kuwetle muh- . 
temeldir. Bazı tarihçiler, atalarından biri
nin Osmanlı denizcilerinden Turgut Reis 
ile Trablusgarp'a gittiğini ileri sürerler. 
Ahmed Bey'in çağdaşı olan Trablusgarplı 
tarihçi İbn GalbGn onun isim zincirini Ah
med b. Yusuf b. Muhammed b. Mustafa 
olarak belirtmektedir. 

171 O'da Münşiye ve Sahil bölgesinin 
arnili olan ve halkın sevgisini kazanan 
Ahmed Bey, yeniçeriler ve kuloğulları ile 
Arap ileri gelenleri arasındaki rekabetten 
doğan karışıklığa son vermek için Trab
lusgarp şehrin e müdahaleye karar verdi. 
Kuloğulları'na karşı Araplar'ın desteğini 

alarak Trablusgarp eyaletinin idaresini ele 
geçirdi ( 29 Te m m uz ı 71 ı ) . Bir süre sonra 
padişah tarafından gönderilen Halil Pa
şa'yı ve çok sayıda Türk askerini öldürt
tü. Ardından bu davranışlarını haklı gös
termek için İstanbul'a bir elçi gönderdi. 
Devrin padişahı lll . Ahmed de onu beyler
beyi unvanıyla Trablusgarp eyaletinin 

451 


