
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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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 
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valisi olarak tanıdı. Paşa unvanını ancak 
17Z2'de alan Ahmed Bey yeniçerilere pek 
güvenmediğinden yerli halktan bir milis 
kuweti oluşturdu ve korsanları himaye
si altına aldı. 1713-1723 yılları arasında 
Trablusgarp'ın güneyinde Bingazi'de ve 
Fizan'da çıkan isyanları gerektiğinde şid
det kullanarak bastırdı. Bu arada bazı 
devlet adamlarını, ileri gelenleri, özellik
le döneminin tarihini yazan ve övgüsünü 
yapan İbn Galbun'u öldürttü, böylece ha
kimiyetini bütün ülkeye yaydı. Başta in
giltere ve Fransa olmak üzere Batılı bü
yük devletlerle arasını açmaktan kaçındı. 
onlarla barış ve ticaret antlaşmaları im
zaladı veya mevcut olanları yeniledi. Os
manlı padişahına gönderdiği yazıda vila
yet ahalisinin kendisinden memnun ol
duğunu bildirerek görevinde kalmasını 
istedi. 2 Zilhicce 1145 (16 Mayıs 1733) ta
rihinde padişah onun isteği doğrultusun
da ferman çıkardı (8A, Cevdet-Dahiliye, 
nr. 13186). Bu arada Trablusgarp şehrinin 
surlarını onarttı, burada bir cami ile med
rese inşa ettirdi. Ahmed Paşa altmış 
yaşlarında iken 6 Şewal11 58'de (1 Kasım 
1745) öldü. 

Yerine geçen oğlu Mehmed, Osmanlı 
Padişahı I. Mahmud tarafından vali ola
rak tanındı ( 1745). Onun zamanında barış 
devam etti. İngiltere ve Fransa ile olan 
antlaşmalar yenilendi. Ancak korsanlık 
hareketleri büyük gelişme gösterdi. Bu 
da Venedik ve Napali'yle bazı anlaşmaz
lıkların çıkmasına sebep oldu. Mehmed 
Paşa 1754 yılında öldü. 

Mehmed Paşa'nın yerine oğlu Ali Bey 
(Paşa) geçti. 1754-1793 yılları arasında 
Trablusgarp beylerbeyiliği yapan Ali Pa
şa'nın ilkyıllarında özellikle Münşiye ve 
Sahil bölgelerinde olmak üzere isyanlar 
çıktı. 1758'den sonraki yıllar genellikle sü
kunet içinde geçtiyse de son yıllarında yi
ne ciddi ayaklanmalar oldu. Oğullarından 
Hasan 1790'da öldürülüp ikinci oğlu Ah
med, bey olduysa da Araplar tarafından 
kardeşi Yusuf'un desteklenmesi üzerine 
Ahmed Bey idareyi fiilen eline alamadı. 
Trablusgarp eşrafı ve üst kademedeki 
birkaç asker durumun ciddiyeti karşısın
da Osmanlı padişahından bir başka vali 
tayin etmesini istediler. Bunun üzerine 
Yusuf kendisini 1207'de ( 1793) vali tayin 
ettirerek Trablusgarp'ı kuşattı. O sırada 
Cezayir'den çıkarılan Ali Bulgur. padişah 
tarafından Trablusgarp valiliğinin kendi
sine verildiğini ileri sürerek Trablusgarp'a 
girince (Temmuz 1793) Karamanlı ailesi 
Tunus'taki Hammude Paşa'nın yanına sı-
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ğındı. Ali Bulgur Cerbe adasını işgal eder
ken Tunus beyi de Karaınanlılar'ın iktida
rı tekrar ele geçirebilmeleri için onların 
faaliyetlerini destekledi. Şubat 1 795'te 
yenilen Ali Bulgur Mısır'a kaçtı. Karamanit 
Ali Paşa. oğlu Ahmed'in lehine valilik gö
revinden çekildi. Fakat ertesi yıl Yusuf 
Trablusgarp' ı zaptederek kendisini vali 
tayin ertirince Ahmed Malta'ya kaçmak 
zorunda kaldı. Resmen Osmanlı Padişahı 
lll. Selim tarafından da valiliği tanınan 
Yusuf 1 797 yılında valilik fermanını aldı. 

Yusuf Paşa. bir yandan Trablusgarp'
taki karışıklıklara son vermeye çalışırken 
bir yandan da deniz korsanlarını himaye 
etti. Bu arada Trablusgarp'ın surlarını 
sağlamlaştırdt Napolyon Banapart'ın Mı
sır'ı işgali sırasında Yusuf Paşa İngilizler'in 
baskısına ve Babtali 'nin ısrarına rağmen 
Fransa ile ilişkilerini kesrnek istememiş, 
hatta bu ülke ile 1 799 yılından geçerli bir 
antlaşma imzalamıştır. 1800'de Amerika 
Birleşik Devletleri'nden daha fazla vergi 
isteyince bu devletle Trablusgarp'ın arası 
açıldı. Amerikalılar Bingazi'deki Ahmed 
Bey'i getirterek vali yapmak istedilerse de 
İngilizler'in müdahalesiyle Ahmed Bey 
Mısır'a çekilmek zorunda kaldı. Haziran 
1805'te Amerika Birleşik Devletleri'yle 
Trablusgarp arasında dostluk. ticaret ve 
seyr-i sefain muahedesi imzalandı . 

181 O yılında Gadamis bölgesi Trablus
garp eyaJetine bağlandı. Yusuf Paşa. 
1813'te Mehmed el-Mukni kumandasın
da gönderdiği askerlerle Fizan'ı Trablus
garp'a yeniden bağladı. 1819'da bir Fran
sız- İngiliz do nanması Trablusgarp Lima
nı'nı abluka altına aldı, hıristiyan mahkum 
ve kölelerin serbest bırakllmasını sağladı. 
Padişahın isteği üzerine 1823 -1826 yılları 
arasındaki Mora savaşiarına Trablusgarp 
donanınası da katıldı . Bu arada Yusuf Pa
şa. Napali ve Sardunya krallıklarının bir
takım tepkilerine sebep olacak korsanlık 
hareketlerine yeniden canlılık verdi. Trab
lusgarp'taki İngilizler ve Fransızlar arasın
da cerayan eden olayların ardından Yu
suf Paşa Fransızlar'la yeni bir antlaşma 
imzalamak zorunda kaldı (Ağustos 1830; 
8A, HH, nr. 22553.8) . 1832'de Münşiye ve 
Sahil'de oturanlar üzerlerine ağır vergiler 
konduğu için isyan edip Trablusgarp'ı ku
şattılar ve Yusuf'un diğer oğlu Mehmed'i 
vali ilan ettiler. Ancak 5 Ağustos 1832 ta
rihinde Yusuf, İngilizler tarafından des
teklenen oğlu Mehmed'in yerine Bingazi 
halkı ve Fransızlar tarafından destekle
nen diğer oğlu Ali'nin lehine valilikten fe
ragat etti. Padişah tarafından gönderilen 

Mehmed Şakir Efendi muhalifler arasın
da bir anlaşma sağlamaya teşebbüs 
ettiyse de başarılı olamadı . Şakir Efendi 
1834 yılı Ekim ayında Ali Bey'in valiliği 
için yeni bir ferman getirdi, ancak isyan
cılar ve İngilizler onu vali olarak tanımayı 
reddettiler. Fransızlar'ın Karamanit ailesi 
üzerindeki baskısı ve ciddi bir tehdit oluş
turabilecek olan Cezayir'deki varlıkları se
bebiyle Osmanlı hükümeti Trablusgarp 
üzerinde mutlaka bir hakimiyet kurma 
kararındaydı. Bu arada yerli ahali de Ka
ramanlı hanedanından şikayetçi olduğu

nu doğrudan İstanbul'a bildirmeye baş
lamıştı (8A, HH, nr. 22457.8, 22457.C) . 
1835 yılının Şubat ayında hükümet M us-

. tafa Necib Paşa kumandasında Trablus
garp'a bir donanma ve birlikler gönder
di. Bunlar 27 Mayıs'ta Trabh.ısgarp'ta ka
raya çıktılar. Ertesi gün Ali Bey'le birlikte 
Trablusgarplı birçok kişi tutuklandı. Mus
tafa Necib Paşa. daha sonra Trablusgarp 
eyaJetinin valisi olduğunu gösteren padi
şah fermanını ilan ettirdi. Karamanit aile
sinden Mehmed Bey intihar ederken 
kardeşi Ahmed Malta'ya kaçtı. Karamanit 
ailesinin öteki fertleri ise istanbul'a gön
derildi, sadece Yusuf Paşa'nın çok yaşlı ol
masından dolayı Trablusgarp'ta kalma
sına izin verildi; o da 4 Ağustos 1838 ta
rihinde vefat etti. Böylece Karamanit aile
sinin Trablusgarp'taki idaresi sona erdi. 
Osmanlı Devleti muhtaç duruma düşme
meleri için aile mensupianna maaş bağ
ladı (BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 14059) ve 
mali sıkıntı içinde bulunmasına rağmen 
Karamanit ailesinin İngiliz ve Fransız tüc
carlara olan borçlarını ödemek zorunda 
kaldı. Son Karamanlılar, öncekilerin yap
tıklarını yok edecek olan ve Osmanlılar ta
rafından eyaJet üzerinde yeniden nüfuz 
tesisini kolaylaştıran iç çekişmelere düş
memeyi başaramamışlardır. Daha az öl
çüde olmakla birlikte Tunus'taki Hüseyn1-
ler gibi Karamanlılar da milli bir mahiyet 
olmaksızın mahalli bir hanedan görünü
münde kalmışlardır. 

Karamanlı Ahmed Paşa'nın hükümran
lık döneminin ortalarından itibaren Trab
lusgarp'ta iktisadi durum iyiydi ve burası 
Akdeniz'de önemli bir ticaret merkezi ol
muştu. Fakat 1767 ve 1784'teki veba sal
gını ve 1784-1786 yılları arasındaki kıtlık 
Trablusgarp ticaretinin gerilemesine yol 
açmıştır. Hemen bütün XVIII. yüzyıl bo
yunca Karamanitlar idarede itirazsız bir 
yetkiye sahip olmuşlardır. Merkezi idareyi 
beyler. yeniçerilerin ağası, kahya, reisü'l
bahr. hazinedar. şeyhü'l-beled , eyaJetleri 
ise kaid denilen yerli yöneticiler vasıtasıy-



la ellerinde tut m uşlardır. Önemli karar
lar divan da alınırdı . O dönemde kara kuv
vetleri 400 yeniçeri. 1 00 Arnavut. 600 
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KARAMANU NizAMi 

L 
XV. yüzyıl divan şairi. 

_j 

839-844 ( 1435-1440) yılları arasında 
Karaman Beyliği sınırları içinde bulunan 
Konya'da doğdu (İpekten. Karaman/ı Ni
zam!, S. ı 5, 23). Konya'nın vaiz ve müder-

rislerinden Molla Veliyyüddin Efendi'nin 
oğludur. İlk eğitimini babasından aldı; 
ardından bir süre İran'da bulundu; edebi 
bilgileri ve Farsça'yı öğrendikten sonra 
Konya'ya döndü. Karaman Beyliği'nin yö
neticilerinden İbrahim. Pir Ahmed ve Ka
sım beylere sunduğu kasidelerden dönü
şünün 868'den (1464) birkaç yıl öneeye 
rastladığı tahmin edilmektedir. Ayrıca 
Kasım Bey' e takdim ettiği kasideden Os
manlılar'ın Karaman Beyliği'ne son ver
mesinden önce rahat bir hayat sürdüğü , 

fakat daha sonra sıkıntı içine düştüğü an
laşılmaktadır. 

Karaman Beyliği ' nin ortadan kalkma
sının ardından Sadrazam Mahmud Paşa 
ile tanışan Nizaml, paşanın Fatih Sultan 
Mehmed'e kendisinden övgü ile söz et
mesi ve Fatih'in de alim ve sanatkarları 
İstanbul'da toplamak düşüncesi sebebiy
le İstanbul'a davet edildi. Yola çıkmadan 
önce hükümdar için "nergis" redifli bir 
kaside yazdı. Bazı tezkirelerde yine aynı 
maksatla Ahmed Paşa'nın "kasr, Ia'l ve 
güneş" redifli kasidelerine naiireler yaptı
ğı belirtilmekteyse de (Latlfi, s. 338; Kün
hü 'l-ahbar'ın Tezkire Kısmı, s. 146) bun
lardan sadece ilki divanında bulunmakta 
olup o da Fatih için yazılmamıştır. İstan
bul'a gitmek üzere yola çıkan şair yol
culuk esnasında vefat etti. Sehl Bey onun 
Konya'da öldüğünü söylerse de ( Tezkire, 
s. 194) diğer kaynaklarda bu bilgi yer al
mamaktadır. Vefat tarihi bilinmeyen şai
rin 874-878 (1469-1473) yılları arasında 
öldüğü tahmin edilmektedir. Kısa süren 
ömrünün büyük bir kısmı Karaman Bey
liği'nin istilalarla geçen çalkantılı döne
mine rastlayan Nizarni'nin çok daha genç 
yaşta öldüğü ileri sürülürse de yazdığı şi
irler tahsili ve seyahatleri göz önünde bu
lundurularak otuz-otuz beş yaşlarında ve
fat ettiği söylenebilir (İpekten, Karaman
lı Nizami, s. 21-23). 

Nizarn i, çağdaşı diğer şairler gibi başta 
Hafız-ı Şlrazl olmak üzere İran şairlerinden 
etkilenmiştir. Türk şairlerinden de Ah
med Paşa ile Şeyhl'yi kendine örnek aldı
ğı nazlrelerinden anlaşılmaktadır. Edebi
yat tarihçileri de Nizarni'nin şiirini Ahmed 
Paşa'nın şiirine çok yakın görürler (Faik 
Reşad, I, ı 5 ı ; Köprülüzade Mehmed Fu
ad- Şehabeddin Süleyman, I, 212). Bunda 
Ahmed Paşa'nın şiirlerine nazlre yazma
sının etkisi olmalıdır. 

XV ve XVI. yüzyıl şiir mecmualarında bir 
hayli şiirine rastlanması Nizarni'nin sevi
len ve okunan bir şair olduğunu gösterir. 

KARAMANLI NİZAMI 

Bunda canlı ve ahenkli bir üsiCıba sahip 
olmasının da etkisi vardır. Sehl Bey onun 
yetenekli bir şair, şiirlerinin selis ve ga
zellerinin nefis olduğunu söylerken (Tez
kire, s. ı 94) Latlfi gazellerini Şeyh! ve Ah
med Paşa'nın gazellerinden üstün tutar 
(Tezkire, s. 33 7-338). Mecdl, Ahmed Paşa 
ile Nizarni'nin şiir meydanında birbirinden 
geri kalmadıklarını. ancak Nizarni'nin "se
rikat-ı şi'riyye vadisine uğramayıp kim
senin manasını almadığını " belirtir (Şe
kaik Tercümesi, s. 227) . Aşık Çelebi ise 
onun döneminde herkesçe takdir edilen 
bir şair olduğunu söyler ( Meşairü 'ş-şuara, 
vr. 1 36•). 

üç dilde şiir yazdığı belirtilen Nizarni'nin 
(Se hT Bey, s. ı 94; MecdT. s. 227) Arapça 
şiirleri günümüze ulaşmamışsa da Türk
çe şiirlerinde Arapça mısra ve beyitlere 
rastlanır. Divanında Farsça beyit ve mıs
raların yanında müstakil Farsça şiirler de 
bulunmaktadır. Nizarni'nin Türkçe mü
rettep divanında on bir kaside. 124 gazel 
ve toplam on dört adet murabba, mu
hammes, kıta ve müfred yer almaktadır. 
Ayrıca tahmis ve ruballeriyle on altı Fars
ça gazeli vardır. 

Şiirlerinin yaklaşık üçte biri nazlre olan 
Nizarni'nin bu konudaki ustalığı edebiyat 
tarihçilerince de kabul edilir. İshak Çele
bi. Kemalpaşazade, Baki, Nihanl gibi şa
irlerin de onun gazellerine nazlreler yaz
dığı görülmektedir. Hafız-ı Şlrazl'nin bazı 
gazellerini tahmis ettiği kaynaklarda be
lirtilmekteyse de (Mecdl, s. 227; Osmanlı 

Müellifleri, ll, 434) divanında bu tahmis
lerden sadece biri mevcuttur. 

Nizarni kasidelerine nisbette gazellerin
de daha sade bir dil kullanmıştır. Şiirleri 
anlam ve fikir açısından pek zengin olma
sa da özellikle sevgili ve onun güzellikle
riyle ilgili benzetmeler renkli, yeni tasav
vurlara açık. bazan da orüinaldir. Tasav
vufi unsurların çok az yer aldığı şiirlerin
de geçen tarihi ve efsanevl şahsiyetlerin 
hemen tamamı İran edebiyatında görü
len kişilerdir. Nitekim divanında adını an
dığı altı şairden yalnızca biri Türk'tür. 

Nizarni divanının tenkitli neşri HalCık 
İpekten tarafından gerçekleştirilmiştir 
(bk. bibl.). Bu tenkitli metin esas alına
rak şiirlerinin tahliline dayalı bir doktora 
tezi hazırlanmış (Baysa l Kersu, Nizami 
Divanı 'nda Sevgifide Güzellik Unsurları, 

1992, iü Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve bir 
yüksek lisans çalışması yapılmıştır (Rez
zan Somunkıran, Karaman/ı Nizami Diva
nı'nın Tahlili, 1995, Fırat Üniversitesi Sos
yal Bilimler Enstitüsü). 
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