
nen Prens Ludwig, Yaradin yolunun da 
kapanmış olduğunu dikkate alarak aske
ri erzak sıkıntısı içinde olmasına rağmen 
hemen saldırıya geçti. 24 Zilkade 11 02' de 
(19 Ağustos 1691) ikindi vakti başlayan sa
vaşta merkeze hücum eden Avusturya 
kuwetlerine karşı askeri cesaretlendir
rnek için öne çıkan Mustafa Paşa bir kur
şun isabetiyle şehid düştü. Onun ölümü 
ordunun dağılmasına ve geri çekilmesine 
yol açtı. Ordunun ağırlıkları Avusturyalı

lar'ın eline geçtiği gibi bütün aramalara 
rağmen Mustafa Paşa'nın naaşı buluna
madı. Rüşdl Ahmed Efendi tarafından 
şehadetine, "Adem cisrini geçti rah-ı Hak'
ta Köprülüzade" mısraıyla tarih düşürül
müştür. 

Kaynaklara göre az konuşan. açık sözlü, 
dürüst. samimi, basiretli. cesur ve dindar 
bir kişi olan Mustafa Paşa devletin ihtiyaç 
duyduğu ıslahatın gerekliliğine inanmış. 

bu alanda önemli girişimlerde bulunmuş 
bir devlet adamı özelliği taşır. İki yılı bile 
doldurmayan (ı yıl ı o ay) vezlriazamlığı 
dönemine oldukça önemli İcraatları sığ
dırmış. kubbe vezirlerinin sayısını sınır
landırmak gibi merkezi sistemdeki re
formları yanında taşrada il idaresinde de 
yeni uygulamalara girişerek kadılarla na
iblerin hükümlerini ve muhakemelerini 
kontrol edip suistimale engel olmak. ayan 
ve halk arasında ahenk kurmak düşünce
siyle her beldede merkezdeki Divan-ı Hü
mayun'a benzer ayan meclisleri oluştur
muştur (Amasya Tarihi, lV, 212) 

Köprülüzade Mustafa Paşa'nın bir baş
ka özelliği ilmi faaliyetlerde bulunması, 
alimleri himaye etmesiydi. Hatta hadis ve 
Iugat dallarında "imamü'I-hadls" unvanıy-

. la. devrinin ulemasına İstanbul'da Vefa'
daki kütüphanesinde ders verecek kadar 
ihtisas sahibi olduğu kaynaklarda belirti
lir. Bu özellikleri sebebiyle ağabeyi gibi 
"Fazı! " sıfatıyla anılan Mustafa Paşa İcra

atlarında babasının sert politikasını izle
memiş. dış politikadaki gelişmeleri yakın
dan takip etmiştir. İstanbul'da Akbıyık 
Camii meydanında bir zaviye yaptırdığı 
(Ayvansaray!, Ve{eyat, s. 88). ağabeyinin 
kurduğu kütüphanenin vakfiyesini ta
mamlattığı bilinmektedir. Oğullarından. 
Nurnan Paşa lll. Ahmed döneminde sad
razamlık yapmış. öteki oğlu Abdullah Pa
şa ise çeşitli devlet hizmetlerinde bulun
muştur. 
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KÖPRÜLÜZADE NÜMAN PASA 

~ " " " A A ~ 
KOPKULUZADE NUMAN PAŞA 

(ö. 1131/1 719) 

Osmanlı sadrazamı. 
L _j 

1086 (1675) yılı civarında İstanbul'da 
doğdu. Fazı! Mustafa Paşa'nın oğludur. İyi 
bir medrese eğitimi gördü; Demirkapılı 
Fazı! Süleyman ve Kayserili Hi:ifız Seyyid 
Ahmed efendilerden ders aldı. 1691 'de 
babasının ölümünden sonra Köprülü ev
kafının mütevellisi oldu. 11 07'de ( 1696) 
IL Mustafa'nın ikinci Avusturya seferine 
masraflarını kendi karşıladığı 1 SO piyade 
ile katıldı. Akrabası Amcazade Hüseyin 
Paşa'nın sadrazamlığı sırasında 1112:de 
(1700) kubbe vezirlerinin altıncısı olarak 
Divan-ı Hümayun üyesi oldu. Ertesi yıl Er
zurum valiliğine tayin edildi. İki yıl sonra 
Anadolu (Kütahya) valiliğine getirildi ve 
111S'te (1703) İstanbul'da çıkan isyanı 
bastırmak üzere merkeze çağınldı ( Def
terdar Sarı Me h med Paşa, s. 80 ı). Aynı yıl 
Eğriboz'a, ertesi yıl Girit'in tahririni yap
mak üzere Kandiye muhafızlığına gönde
rildi. Bir ara Boğazhisar muhafızlığı yap
tıysa da bu uzun sürmedi, tekrar eski 
görevine döndü. 1708'de İstanbul'da IL 
Mustafa'nın kızı Ayşe Sultan'la düğün tö
reni yapılan Nurnan Paşa, ertesi yılın 
ağustosunda tekrar Eğriboz, aynı yıl 
içinde de Bosna valiliğine, 17 Reblülewel 
1122'de (16 Mayıs 171 O) Belgrad muha
fızlığına getiriidiyse de buralara gönde
rilmedi. Dönemin sadrazamı Çorlulu Ali 
Paşa tarafından en tehlikeli rakip görül
düğünden bir an ewel başşehirden uzak
laştınlmak istenirken 18 Reblülahir 1122 
(16 Haziran 171 O) tarihinde onun yerine 
sadrazamlığa tayin edildi. 

Ülkenin ıslahı yolunda bazı projeleri 
olan Nurnan Paşa, önce devlet kadrolarını 
yenilerneye ve asker alacaklarını ödeme
ye özen gösterdi. En büyük amacının ken
disini dört gözle bekleyen halkı memnun 
etmek olduğu rivayet edilir (Raşid, III, 
330). Çözüm bekleyen dış meselelerinen 
önemlisini, Rusya ile yaptığı Paltava sa
vaşını kaybedip Osmanlı Devleti'ne sığı
nan ve Osmanli kaynaklarında Demirbaş 
Şarl lakabıyla anılan İsveç Kralı XII. Karl'ın 
ülkesine gönderilmesi oluşturuyordu. llL 
Ahmed de onun bu meseleyi halledeceği 
ümidindeydi. Bu konuyla ilgili olarak 171 O 
yılı İstanbul'unda zorlu bir diplomatik mü
cadele yaşandı. Fransa ve Rusya 'nın İs
tan bul'daki elçileriyle Demirbaş Şarl'ın 
temsilcisi yoğun faaliyet içine girdiler. 
Fransız sefiri De Ferriol'ün Rusya aleyhin-
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deki girişimlerine rağmen Rusya elçisi 
Tolstoy'un planlı çalışmalarıyla XII. Karl' ın, 
Rusya ile yapılan anlaşmaya uygun olarak 
Lehistan üzerinden ilkbaharda ülkesine 
dönmesi kararlaştırıldı. Sadrazam Nurnan 
Paşa, mülteci isveç kralı meselesi için Rus 
elçisi Tolstoy ve istanbul'daki kralın tem
silcisi Leh Generali Stanislas Poniatowski 
ile ayrı ayrı görüştü. Bu görüşmede me
selelere vukufunu gösteren vezlriazama 
Poniatowski, Rus büyümesinin Osmanlı 
Devleti için getireceği tehdit ve tehlikeye 
dikkat çekti ve Osmanlı- isveç ittifakının 
bu devleti durdurabileceğini. bunu da ve
zlriazamın yapabileceğini söyledi. Nurnan 
Paşa'nın da bazı istisnalar dışında Ponia
towski ile aynı fikirde olduğu anlaşılmak
tadır. Ancak vezlriazam bu meseleyle ilgili 
son sözü Kırım hanıyla görüştükten son
ra söyleyecekti. Aslında onun sadrazam 
olmasıyla Rusya'ya karşı savaş isteyenler 
umutlanmışlardı. Gerçekten Nurnan Paşa 
isveç kralının menfaatlerini korumaya 
kararlıydı. Huzuruna çağırdığı Rus elçisi 
Tolstoy'a Rus çarının komşularının top
raklarında gözü olduğunu. Türk sınırında

ki kuwetlerini geri çekmezse barışın sür
dürülemeyeceğini açıkça söylemiş, ayrıca 

isveç kralı ülkesine dönerken muhtemel 
Rus saldırısına karşı güçlü bir rehin ge
rektiğini, aksi takdirde iki devletin arası
nın açılacağını ilave etmiş, Kamaniçe Ka
lesi'nin de yıkılmasını sözlerine eklemişti. 
Bu onun Rusya'ya karşı savaşa kadar gi
debilecek kararlılığın ın bir göstergesidir. 
Bununla beraber Nurnan Paşa isveç kralı 
meselesinden ziyade iç meselelere yönel
mek istiyordu. Fakat yakın çevresinin su
istimalleri de iyice yayılmıştı. Sadrazarnın 
rakipleri bu suistimalieri abartılı bir şe
kilde saraya yetiştiriyorlardı . lll. Ahmed 
ise bundan ziyade Nurnan Paşa'nın ata
ları gibi idarede istiklal sahibi olmak is
temesinden tedirginlik d uyuyordu. Sada
rete gelişi münasebetiyle halkın göster-
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Köprülüza.de 
Nüman 
Pasa· nın 

Yan ya 
sancağına 

tayiniyle 
ilgili hüküm 
(BA, MD, 
nr . 120, s. 5 1) 

diği aşırı teveccüh de padişahı kuşkulan
dırmıştı. Devrin kaynaklarına göre ada
letli idaresi sebebiyle Anadolu ve Rume
li'den birçok dava sahibi, "ilmiyle amil, 
kamil, adaletli, reayaperver Köprülü ev
ladından Nurnan Paşa vezlriazam olmuş, 
hakkı icra edermiş" diyerek istanbul'a 
akın etmiş, istanbul adalet isteyenlerle 
dolmuş. Divan-ı Hümayun'a girilmez ol
muştu . Şehirde bir fitne çıkmasından 
endişelenen lll. Ahmed çevresindekilerin 
fitne tehdidi üzerine sadrazarnın aleyhi
ne ·döndü. Sadrazarnın asker maaşı için 
iç hazineden para talebi de padişahı iyice 
tedirgin etti. Onun XII. Şarl'ın ülkesine 
gönderilmesiyle ilgili düşüncesi ve Rus
ya'ya karşı savaşın göze alınması gerek
tiği yolundaki fikirleri böyle bir sefere ta
raftar olmayan lll. Ahmed'e önemli bir fır
sat verdi. Bir rivayete göre, Rusya seferi 
için yeniçerilerin başına daha dirayetli 
birini getirmek istemesi üzerine Yeniçeri 
Ağası Gürcü Yusuf Ağa saraydaki bazı 
ağaları elde ederek veilriazamın padişa
ha karşı fitne hazırlığı içinde olduğunu 
yaymış, lll. Ahmed de bu şayia üzerine 

Köprülüzade 
Nüman Paşa ' ya 

Karadağ 

isyanını 

bastırmasıyla 

ilgili olarak 
gönderilen 

hüküm 
(BA, MD, 

nr. 120, s. 224) 

kendisinin de rızasıyla 20 Cemaziyelahir 
1122'de (16Ağustos 1710) Nurnan Paşa'
yı görevden almıştır. Aziinde Darüssaade 
ağasının ve özellikle Silahdar Damad Ali 
Paşa'nın rolünün büyük olduğu belirtilir. 

Kendisine arpalık olarak verilen Eğri
boz'a gönderilen NCıman Paşa aynı yılın 
aralık ayında Hanya muhafızlığına , bir sü
re sonra da Kandiye valiliğine tayin edildi. 
112S Şewalinde (Kasım 1713) buradan 
alınarak arpalık olarak kendisine tahsis 
edilen Yanya sancağına gönderildi. Erte
si yıl Bosna valiliğine getirilerek Karadağ 
isyanını bastırmakla görevlendirildi. Ve
nedikliler'in tahrikiyle başlayan isyana son 
vermek için harekete geçen NCıman Paşa, 
Bosna-Hersek kuwetleri dışında emrine 
verilen civar sancakların zeamet ve timar
lı kuwetlerinin de desteğiyle asileri ber
taraf ederek bunların ana üsleri duru
mundaki Çetine'yi ele geçirdi. Ardından 
mağaralarda saklanan diğer asileri de 
ortadan kaldırarak isyanı bastırdı. 

171 S yılı başlarında Avusturya ile barış 
şartlarına uyulması kaydıyla ve Venedik'e 
açılan sefer dolayısıyla Belgrad muhafız
lığına getirilen NCıman Paşa aynı yıl içinde 
kısa süre Silifke (İçel) ve Menteşe muta
sarrıflıklarında bulundu; Anadolu'da eş
kıya teftişiyle görevlendirildi. 1128 Rama
zanında (Eylül1716) kendi arzusu üzerine 
Kıbrıs valiliğine tayin ediidiyse de o sıra
da Avusturya karşısında uğranılan yenil
ginin ardından Avusturya kuwetlerinin 
Tuna'yı geçme ihtimali göz önüne alına
rak daha önce Bosna'daki başarısının da 
etkisiyle Kıbrıs valiliği üzerinde kalmak 
şartıyla Bosna serdarlıgına getirildi. Bu 
görevi sırasında Belgrad'ı başarıyla savu
nan, izvornik'i kurtaran, savaş ganimet-



leri alan Nurnan Paşa. 1130 Ramazanın
da (Ağustos 1718) kendi isteğiyle Kandiye 
(Girit) valiliğine nakledildi ve 16 Reblülev
vel1131 (6 Şubat 1719) tarihinde hum ma 
hastalığından burada vefat etti; amcası 
FazılAhmed Paşa'nın Kandiye'deki cami
sinin avlusuna gömüldü (Raşid, V, 127) . 

Ölümüne "figan" kelimesiyle tarih düşü
rülmüştür. Kardeşleri AbdullahveEsad 
paşalar da devlet hizmetinde bulunmuş
lardı. Büyük oğlu Hilfız Ahmed Paşa ( ö. 
ı 769) çeşitli yerlerde valilik yapmış ve 
atalarının kurduğu kütüphaneyi, vak
fettiği değerli kitaplarla zenginleştir
miştir. 

Özellikle valilik görevlerinde başarılı 
olan, devletin her sıkıntısında kendisine 
başvurulan Köprülüzade Nurnan Paşa 
önemli ölçüde şahsi servete sahipti. Gö
revleri dolayısıyla devletçe kendisine ve
rilmiş olan has gelirlerini almaz. bütün 
masraflarını babasından kalan mülkierin 
gelirinden karşılardı. Döneminin sayısı az 
seçkin simalarından olan ve dini konular
daki hassasiyetinden dolayı Hoca Paşa la
kabıyla anılan Nurnan Paşa, kanunlara ve 
dini hükümlere aşırı riayetinden dolayı 
dönemin Fransız sefiri De Ferriol tarafın
dan sadarerten çok şeyhülislamlığa layık 
görülmüştür. Babası gibi hayatının her 
safhasında ilimle meşgul olduğu. özellik
le kelam ve hadis dallarında derin bilgisi 
bulunduğu belirtilir. İstanbul'da iken Ve
fa'daki konağı ilim meclislerinin toplan
dığı yer olmuştu . Telifatlada meşgul olan 
Nurnan Paşa~nın bir mantık kitabı kale
me aldığı, ayrıca imam Sehl b. Abdullah 
et-Tüsteri'nih bazı sözlerini topladığı 
(Behcet1, vr. ı 85b), tasawuftan Abdülke
rim ei-Kuşeyri'nin Risô.le-i Kuşeyriyye'
sini özetiediği ve el-'Adi ii beyô.ni J:ıô.li'l
ijaçiır adında bir eser yazdığı ( Köprülü 
Ktp., lll. Kısım. nr. 148), bu eserin daha 
sonra Carullah Veliyyüddin Efendi tara
fından şerhedildiği nakledilir (Osmanlı 
Müellifleri, 1, 267) 
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KORFEZ IŞBIRLIGI KONSEYI 

Basra Körfezi Arap ülkeleri arasında 
ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliği 

amacıyla kurulan teşkilat. 
L _j 

Tam adı Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği 
Konseyi (Cooperation Council for the Ara b 
States ofthe Gulf; Meclisü't-teavün li-düveli'l
hallci'I-Arabiyye) olup üye ülkeler arasında 

Körfez 
. isbirliği 
Konseyi 
binası

Riyad 

KÖRFEZ İSBİRLiGi KONSEYİ 

her alanda iş birliğini geliştirmek ve böl
genin güvenliğini sağlamak amacıyla 25 
Mayıs 1981 tarihinde Riyad'da Suudi Ara
bistan, Küveyt. Birleşik Arap Emirlikleri, 
Uman. Bahreyn ve Katar devletleri ara
sında kurulmuş milletlerarası bölgesel bir 
teşkilattır. Kısaca Körfez İşbirliği Konseyi 
(Gulf Cooperation Council [GCC]) olarak bili
nen kuruluşun sözleşmesinde temel ama
cı üye ülkeler arasında ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda iş birliği yapmak 
şeklinde belirlenmiştir. Teşkilatın yüksek 
konsey. bakanlar konseyi ve genel sek
reterlik olmak üzere üç temel organı bu
lunmaktadır. 

Üye ülkelerin devlet başkanlarından 
meydana gelen yüksek konsey teşkilatın 
en üst seviyedeki organıdır ve düzenli bi
çimde yılda bir defa. olağan üstü durum
larda ise en az iki üye ülkenin talebi üze
rine daha çok sayıda toplanabilir. Konsey 
başkanlığı alfabetik sıraya göre her ülke 
devlet başkanı tarafından dönüşümlü ola
rak yürütülür; başlıca görevi ise Körfez 
İşbirliği Konseyi'nin temel politikalarını 
düzenlemek ve genel sekreterliğe sunu
lacak tasarı ve tavsiyeleri görüşüp karara 
bağlamaktır. Üye ülkeler arasında teş
kilatın kuruluş sözleşmesi çerçevesinde 
tartışmalı bir husus ortaya çıktığında ko
misyon görevlendirme yetkisi de bu orga
na aittir. Dışişleri bakanlarından teşekkül 
eden ve her ay toplanan bakanlar konseyi 
ihtiyaç halinde en az iki üye ülkenin isteği 
üzerine her zaman toplanabilir. Yüksek 
konsey, üye ülkeler arasında değişik alan
larda iş birliği ve koordinasyonun gelişti
rilmesine hizmet edecek politikaların üre
tilmesi ve projelerinin hazırlanmasıyla uğ
raşır. Genel sekreterlik. yüksek konseyle 
bakanlar konseyi tarafından alınan ka
rarları ve yapılan tavsiyeleri uygulamak 
ve bunlarla ilgili raporları hazırlamak. 
araştırmaları sonuçlandırmak, bütçe ve 
hesapları düzenlemek gibi meselelerle 
görevlidir. Bu organ ın başında yüksek 

" konsey tarafından üç yıllık bir süre için ta-
yin edilen genel sekreter bulunur. Genel 
sekreter yine bakanlar konseyince tayin 
edilen ve biri siyasi, diğeri ekonomik işle
re bakan iki yardımcısı ile birlikte teşki
latı idare·eder. Sekreterlik bütçesine üye 
devletler eşit ölçüde katılırlar. 

Körfez İşbirliği Konseyi kurulduğu ta
rihten bu yana ekonomik iş birliği, tica
ret, endüstri, tarım, haberleşme, ulaşım, 
enerji. bölgesel güvenlik ve dış ilişkiler 
alanlarında çeşitli faaliyetlerde bulundu 
ve bazı önemli kararların alınmasını sağ
layarak yürürlük alanına soktu. Bunun 
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