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KUYRUKLU BUYRULDU 

Osmanlı mali bürokrasisinde 
defterdarların imzalarına 

ve bu imzaları taşıyan belgelere 
verilen ad. 

_j 

Osmanlı bürokrasisinde sadece padişah 
ve sadrazamlar değil aynı zamanda bey
lerbeyi, kaptanpaşa ve defterdar gibi yük
sek dereceli görevlilerce verilen em iriere 

de buyruldu denirdi. Özellikle maliye büro
sunun önemi dolayısıyla defterdara kendi 
imzasını taşıyan emir yazma yetkisi ta
nınmıştı. Ancak onlar mali işlerle ilgili ko
nularda, mesela devlet gelirlerinin ihale
ye çıkarılması, vergi toplanması. kapıku
lunun maaşları gibi işlemler dolayısıyla 
gereken emri yazabilir yani "buyurur". fa
kat pençe çekemez, hazırlanan bu evra
kın alt kısmına imzasını koyardı . Bu imza
lar. aşağıya doğru uzanan bir kavis şek
linde uzun bir tarzda olduğundan buna 
kuyruklu imza denmiş. aynı zamanda bu 
tür belgelere sonradan kuyruklu buyrul
du adı verilmiştir. 

Osmanlı maliyesinden sorumlu her üç 
defterdarın da başlangıçta kuyruklu imza 
atma yetkisi vardı. Tim ar tezkireleri, ha
zırlandıkları büronun şefi olan defterdar 
tarafından imzalandığı gibi ferman ve be
rat! arın arkasına her üç defterdarın bir
likte kuyruklu bir form gösteren imzala
rını koymaları gerekirdi. Defterdarların 
sayısına göre bu bazan dört. bazan iki, 
bazan da bir imzalı olabiliyordu. Defter
darların kuyruklu imzalarının yer aldığı 
beratlar veya fermanlar, bir bakıma o 
belgenin ilgili büroda kontrol edilip doğ
rulanmış olduğunun tescili anlamına ge-

Bursa mukataası bakayası ile ilgi li kaydı n altında kuyruklu dört imza (BA, D . BŞB , nr. 26416) 
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Bir buyruldu altında defterdarın kuyruklu i mzası (Velkov, 

XVI!1984], s. 176) 

!irdi. Bu özelliği gösteren en eski belge
lerin XVI. yüzyılın başlarına kadar indiği 
tesbit edilmiştir. Daha sonra XVII. yüzyı
lın ilk yarısında Sultan ibrahim devrinde 
( ı 640- ı 648) ferman ve beratlara üç imza 
konması usulünden vazgeçilmiştir. Yan
yana üç imza yerine alt alta iki imza ko
nu! maya başlanmış. bunlardan sadece 
alttakinin başdefterdara ait olması ve 
kuyruklu bir şekilde atılması kararlaştı
rılmıştır. Böylece kuyruklu imza atma 
yetkisi sadece başdefterdara ait olmuş
tur. Bu sistem maliyede uzun süre uygu
lanarak defterdarlık kurumunun nezare
te dönüştürüldüğü XIX. yüzyılın ilk çey
reğine kadar devam etmiştir. 

Kuyruklu imzalar sere, tuğ ve kuyruk 
olmak üzere üç ana kısımdan oluşuyordu. 
Sere, yalnızca defterdarın adıyla "el-fakir" 
sözünden ibaret olan kısma denirdi. Bu
rası önceleri açık bir imla ile yazılırken 
zamanla adların okunmasını bile zorlaş
tıracak derecede hayli stilize bir şekil ka
zanmıştır. Tuğ ise "el-fakir" kelimesindeki 
"elif' ile "lam" harflerinden oluşan kısma 
deniyordu. Dik bir şekle sahip bu kısım 
önceleri iki iken daha sonra bire inmiş, 
XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu
na tuğra ve pençelerde olduğu gibi "S" 
şeklinde bir "zülfe" eklenmiştir. Bu "S" 
şekli zamanla daha dik ve köşeli biçime 
bürünmüştür. Bütün bir imzaya ve imza
nın bulunduğu belgeye adını veren kuy
ruk kısmı "fakir" kelimesinin " rı" harfiniı'ı 

aşağıya doğru oldukça kavis verilerek 



uzatılmasıyla ortaya çıkmıştır. Böylece 
bütün imza formunun en belirgin parçası 
hayli kavisli bir" S" görüntüsünü almış
tır. Başlangıçta tek bir çizgi halinde aşa
ğıya kaydırılan kuyruk. sere kısmının sol 
alt tarafından yine aşağıya doğru iyice 
uzatılmış ve giderek kavsi daha da ge
nişletilmiştir. 

Başdefterdarın imzasını taşıyan mali
ye işleriyle ilgili bu kayıtlar özellikle XVIII. 
yüzyılda çeşitlilik kazanmıştır. Mesela 
başbaki kulunun önemli görevleri arasın
da. kapıkulu ocaklarına maaş verilmeden 
önce defterdardan almış olduğu ve onun 
kuyruklu imzasının bulunduğu buyruldu
ları sadrazam kapısına gelerek burada 
sadaret kethüdasına pençeletmek başta 
geliyordu. Daha sonra bunlar sadrazam 
tarafından "sah" çekilmek suretiyle ken
disine iade edilirdi. Bundan dolayı genel 
olç:ırak buyruldu türü belgeler içinde def
terdarın oldukça stilize bir şekil kazanmış 
olan imzasını taşımaları dolayısıyla bu 
tip belgelere kuyruklu buyruldu denmesi 
resmi bir nitelik kazanmış olmasından çok 
şekli görüntüsünden kaynaklanan adlan
dırmaya dayanmaktadır. 
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KUYUCU MURAD PAŞA 
(ö. 1020/ 1611) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilin
memektedir. Vefatı sırasında yaşının dak
sanı geçtiği kaydedildiği için 928 ( 1522) 
yılı dolayında doğduğu tahmin edilmek
tedir. Koca lakabıyla da anılır. Kaynaklar
da Hırvat asıllı olduğu belirtilir. Devşirme 
usulüyle saraya alındı ve burada yetişti. 
Kanuni Sultan Süleyman'ın son yıllarında 
Yemen beylerbeyi olan (ı 560-1565) Mah
mud Paşa'ya intisap ederek kethüdalığını 
yaptı. Onun Mısır valiliği sırasında da ya
nında bulunup mirlivalık ve emir-i haclık 

vazifelerini ifa etti. Bu arada Mahmud Pa
şa'nın kızıyla evlendi (All Mustafa, vr. 362b). 
983'te (1575) Yemen beylerbeyi oldu. Dört 
yıla yakın bir süre Yemen'de kaldı ve bu
rada birçok hayır eseri meydana getirdi. 
Ancak Yemen'de haksız yere büyük ser
vet kazandığı şayiası üzerine aziedilerek 
İstanbul'a getirtildi (988/ 1580) Yediku
le'de bir süre hapsedildiği gibi serveti de 
müsadere olundu. 

Daha sonra affedilip Trablusşam bey
lerbeyiliğine gönderildi, ardından kendi
sine Karahisarışarki sancağı tevcih edildi. 
993'te (1585) Serdar Osman Paşa'nın (Öz
demiroğlu ) Tebriz seferine Karaman bey
lerbeyi olarak katıldı. Hamza Mirza idare
sindeki Safevi kuwetleriyle yapılan ve ge
ce karanlığına kadar uzayan çarpışma sı
rasında geri çekilirken atıyla birlikte de
rin bir kuyuya düşerek esir alındı ve Ala
mut (Kahkaha) Kalesi'ne hapsedildi (Se
lanik!. s. ı 62). 998 (1590) Osmanlı-Safevi 
Antiaşması sonrasında serbest bırakıla
rak İstanbul'a döndü. 

Aynı yıl Kıbrıs beylerbeyiliğine, iki sene 
sonra 1 S92Şubatında Trablusşam'a, ha
ziran ayında tekrar Kıbrıs 'a tayin edildi. 
1 002 ( 1594) yılında Şam beylerbeyi olan 
Murad Paşa 1 003'te (1595) Diyarbekir 
beylerbeyiliğine getirildi. Bu sırada devam 
etmekte olan Avusturya savaşiarına Di
yarbekir beylerbeyi olarak katıldı. Cigala
zade Sinan Paşa ve Kırım Ham Fetih Gi
ray'la birlikte öncü kuwetler içinde yer 
aldı ve Haçova Meydan Savaşı'nda büyük 
yararlılık gösterdi. 1 DOS'de ( 1599) impa
ratorluk temsilcileriyle barış görüşmeleri 
yapan Osmanlı heyetinde görev aldı. Bu 
arada Rumeli eyaletiyle beraber Budin 
muhafazasıyla görevlendirildi. 1. Ah
med'in cü!Qsunun ardından 28 Cemazi
yelahir 1014'te (10 Kasım 1605) dördün
cü vezirliğe getirildi. Uzun süreden beri 
Avusturya cephesinde bulunduğundan 
kendisine Lala Mehmed Paşa tarafından 
Macaristan serdarlığı verildi. Serdarlığı 
sırasında Budin ve Belgrad kalelerinin 
muhafazasına çalıştı. Bu arada barış gö
rüşmelerini geliştirdi. Onun riyasetinde, 
damadı Kadızade Ali Paşa ve Budin kadı
sı Habil Efendi tarafından 17 Cemaziyela
hir- 1 O Receb 101 S (20 Ekim- 11 Kasım 
1606) tarihleri arasında yürütülen müza
kereler neticesinde ZitvatorukAntlaşma
sı imzalandı. 

Bu arada Anadolu'da Celall isyanları 
alevlenmiş ve Bursa'yı tehdit eder bir ma
hiyet kazanmıştı. Serdar Perhad Paşa'nın 

KUYUCU MURAD PASA 

Konya ve Kayseri'den başarısızlık haber
lerinin gelmesi Vezlriazam Derviş Paşa'

nın bundan sorumlu tutulmasına yol açtı. 
Şeyhülislam Sun'ullah Efendi ve Mual
lim-i Sultani Mustafa Efendi'nin tesir ve 
telkinleriyle azi ve idam edilen Derviş Pa
şa'nın yerine Sun'ullah Efendi'nin tavsi
yesiyle Murad Paşa tayin edildi (ı o Şaban 
ı o 15 1 ll Aralık 1606) Sadaret mührünü 
Belgrad'da alan Murad Paşa İstanbul'a 
dönerek Anadolu'daki Celalller'e karşı ha
zırlık yapmaya başladı. İlk hedefi Suriye 
bölgesinde isyan eden Canbolatoğlu Ali 
Paşa oldu. 

Reblülewel 1 016'da (Temmuz 1607) ha
rekete geçen Murad Paşa geçtiği bölge
lerdeki irili ufaklı asileri ortadan kaldırarak 
ilerlemeye başladı. Adapazarı civarında 
eşkıyalık yapan Parmaksız lakaplı şah sı 
ve etrafındakileri dağıtması ilk faaliyeti 
olarak gösterilir (Topçu lar Katibi Abdulka
dir Efendi, s. 395). Bursa ve havalisini teh
dit eden Kalenderoğlu'na Ankara sancak 
beyliğini vererek Orta Anadolu'yu sükQ
na kavuşturup arkasını emniyete aldı ve 
Konya, Larende, İçel, Adana üzerinden 
Canbolatoğlu üzerine yürüdü . Konya'ya 
ulaştıktan sonra eski Celall Saraçoğlu'nu , 

Adana yöresinde faaliyet gösterip Can
bolatoğlu ile ittifak halinde olan Cemşld'i 
ve daha başka asi gruplarını ortadan kal
dırdı . Canbolatoğlu'nun Bakras Bağazı'n

da mevzilenerek kendini beklediğini öğ
renen Murad Paşa. eski bir Celall olan Ma
raş Beylerbeyi Zülfikar Paşa'nın da ordu
ya katılmasından sonra uzun bir yoldan 
dolaşmak suretiyle İskenderun havalİsin
deki Beylan (Belen) Bağazı'ndan geçerek 
Oruç ovasına indi. Çatışmalar 2 Receb 
1016 (23 Ekim 1607) günü başlamakla 
birlikte esas savaş ertesi günü cereyan 
etti. Murad Paşa . Lübnanlı Dürzllideri 
Ma'noğlu Pahreddin ile birlikte hareket 
eden Canbolatoğlu'nun kuwetlerini boz
guna uğrattı. Lübnan Emlri Ma'noğlu 
Pahreddin ile Dürzl kabileleri firar ettiler. 
Canbolatoğlu ise önce Kilis'e, oradan Ha
lep'e gitti. Burada tutunamayacağını an
layınca az sayıda maiyetiyle birlikte İstan
bul'a gelerek padişaha sığ ındı. Murad Pa
şa. Canbolatoğlu 'nun kaçan kuwetlerini 
takip ve imha ederek Halep'e girdi ve kışı 
burada geçirdi. 

Murad Paşa daha sonra. kendisine An
kara sancak beyliği verilen, fakat şehre 
sokulmayınca burayı kuşatan ve üzerine 
gönderilen Tekeli Mehmed Paşa'yı bozgu
na uğratan. ardından da Bursa ve yöre
sini yağmalayan Kalenderoğlu üzerine yü-
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