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nın yerine kaptan-ı deryalığa getirildi; dört 
ay bu görevde kaldı. 

Mustafa Reşid Paşa'nın teklifiyle sad
razamlığa getirilen Mehmed Emin Paşa 
(29 Mayıs 1854), Kırım Harbi'ne karşı çık
ması ve Hariciye Nazırı Reşid Paşa ile an
laşmazlığa düşmesi yüzünden beş ay yir
mi beş gün sonra görevinden alındı ( 2 3 
Kasım 1854) . 18SS'tetekrargöreveçağ

rılarak Meclis-i All-i Tanzimat reisi oldu. 
Sadrazam All Paşa'nın Paris Konferansı'
na katılması üzerine sadaret kaymakam
lığına getirildi ( 1 8 56) .Aynıyıl Çar ll. Alek
sandr'ın cülilsunu tebrik etmek ve Rus
ya ile Kırım Harbi yüzünden kesilen ilişki
leri tekrar başlatmak için Meclis-i Tanzi
mat reisliği uhdesinde olarak fevkalacte 
büyükelçi sıfatıyla Rusya'ya gönderildi. 
Rus başşehrinde çar tarafından kendisi
ne "Karakartal" nişanının birinci rütbesi 
verildi. Saint Petersburg'da Osmanlı Dev
leti'nin daimi büyükelçiliğiniyeniden oluş
turduktan ve müzakerelerde Osmanlı 
Devleti'nin isteklerini büyük ölçüde kabul 
etiirdikten sonra istanbul'a döndü. 

Mehmed Emin Paşa, yönetim kademe
lerindeki çekişmelerden ve özellikle Fran
sız taraftarı olarak ingiltere yanlısı Mus
tafa Reşid Paşa ile girdiği polemiklerden 
fazlasıyla zarar gördü. 1857 Ağustosun
dan itibaren iki yıl boyunca adeta bir gö
revden diğerine sürgün edilerek yıpratıl
maya ve zayıflatılmaya çalışıldı. Meclis-i 
Tanzimat reisliğinden Mecalis-i Aliye, ora
dan tekrar Meclis-i Tanzimat reisliğine, 
oradan ikinci defa kaptan-ı deryalığa ve 
tekrar Mecalis-i Aliye'ye tayin edildi. Ra
kiplerinin kendisini istanbul'dan uzaklaş
tırmak için büyükelçilikle Paris'e gönder
meyi düşündükleri ve bunu kendisine tek
lif ettikleri bir sırada ikinci defa sactarete 
getirildi (ı8 Ekim ı859) . Padişah , Meh
med Emin Paşa'dan devletin içinde bu
lunduğu ekonomik buhranla bütçe açığı 
sorununu halletmesini bekliyordu. Ancak 
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paşa , devlet memurlarının maaşını dü
şürmek ve rüşvetin kökünü kazımak gibi 
icraatlara başvurunca kendisine yönelik 
muhalefet arttı. Buna rağmen düşündü
ğü ıslahatı yapmak için kararlı ve ısrarlı 
bir şekilde görev yapmaktan çeki n m edi. 
Hatta bu konuda padişahla tartışmak
tan bile kaçınmayan paşanın padişahın 
o sırada hayatta olmayan validesini irti
kapla suçlaması altmış altı gündür yürüt
tüğü görevinden aziedilmesine yol açtı 
(2 3 Aralık ı859) . Ancak devlette işlerin 
iyice kötüye gitmesi, iktisadi ve siyasi 
buhranın kritik bir durum alması üzerine 
üçüncü defa sactarete getirildi (28 Mayıs 
ı860). Bu görevi sırasında Rumeli'de hı
ristiyanların zulme uğradığı yolundaki Rus 
iddialarını araştırmak amacıyla kurulan 
komisyonun müfettişliğini de uhdesine 
aldı. Batılılar'ın ısrarıyla başladığı teftiş 

görevini tamamlayarak istanbul'a dön
dü. Abdülaziz'in cülilsundan (25 Haziran 
ı 861) sonra da sadrazam olarak kaldı. 
Mehmed Emin Paşa, öncelikle idari ve 
mali ıslahatın yapılmasına taraftar iken 
padişah asker tanzimi ve donanmanın ik
mali işlerine öncelik vermek istiyordu. 
Fikirlerinin yeni padişahın görüşleriyle 
uyuşmaması yüzünden görevinden azie
dildi ( 7 Ağustos 1861 ) ve ikinci defa Edir
ne valiliğine gönderildi. Üç yı l kadar bura
da hizmet verdikten sonra Mecalis-i Ali
ye'ye tayin edildi (ı 865) . Ertesi yıl yeni 
kurulan Meclis-i All-i Hazain'e, ardından 
Meclis-i Ahkam-ı Adliyye'nin başkanlığı
na getirildi. Bu görevi yürüttüğü sırada 
kendisine Murassa' Osman! nişanı veril
di. 1867'de Meclis-i Vala başkanlığından 
ayrılan paşa 9 Eylül 1871 tarihinde istan
bul'da vefat etti. Mezarı Sult an Mahmud 
Türbesi bahçesindedir. 

Bilgili, gayretli, sadık, dürüst ve sözünü 
sakınınayan bir kişi olarak tanınan Meh
med Emin Paşa'nın Fransızca, ingilizce ve 
Rumca gibi Batı dilleri yanında Arapça 
da bildiği belirtilir. Devlet işlerinde ihmal 
ve disiplinsizliğe, ayrıca hediye kisvesi al
tında bile olsa rüşvet alınmasına taham
mülü yoktu. Bunun yanında sert yaratı

lışlı , şüpheci ve sabırsız kişiliğiyle dikkati 
çeker. Önemli görevlerde bulunmasına 
rağmen servet sahibi olamamış, hatta 
borçlu ölmüştür. Osmanlı Devleti'ndeki 
iktisadi buhran ve siyasi meselelerio ön
celikle idari ve mali ıslahatlarla çözümle
nebileceğine inanmış ve Fransa tecrübe
sini rehber edinmiştir. Bazı Batılı yazar
lar onun reformcu değil tutucu bir kişi 
olduğunu söyler. Aslında bu kanaatin 
oluşmasında onun aile hayatının rolü bu-

lunmaktadır. Mehmed Emin Paşa, Paris' e 
ikinci gidişinde sonradan Melek adını alan 
Katalik bir dul hanım la evlenmişti. Tarih
çiler Melek Hanım'ı konumunu "yarı Fran
sız, çeyrek Grek ve çeyrek Ermeni" men
faatieri için kullanmakta hayli ustalaş
mış bir kadın olarak nitelendirmektedir. 
Melek Hanım. Mehmed Emin Paşa'dan 

boşandıktan sonra tekrar Katolikliğe dön
müş ve paşadan olma kızını da aynı yola 
sürüklemiştir. 

Bir Kıbrıslı olarak doğduğu ada ile bağ
larını koparınayan Mehmed Emin Paşa 
adanın kalkınması için bazı kararlar alın
masına vesile olmuştur. Bu hizmetleri 
arasında en önemlileri adayı özerk bir 
yapıya kavuşturarak Divan-ı Hümayun'a 
bağlı bir mutasarrıflık haline getirtmesi 
ve tohumluk hububatın adadaki tahıl arn
barlarından teminine yetki vermesidir. 
Ayrıca Kıbrıslı gençlerin askerliklerini ada
da ve valiliğe bağlı birliklerde yapmasını 
sağlamıştır. 
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(ö. 1183/1769) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Receb 1136'da (Nisan 1724) istanbul'da 
Elvan Çelebi Camii civarında doğdu (En
veri Sadullah Efendi Tarihi, vr. 69b) . Ba
bası ticaretle uğraşan, devrin önde gelen 
zenginlerinden yağlıkçı tüccarı Hacı Yil
suf Ağa'dır. Küçükyaşta babasının iş ge
zilerine katılarak Kabe'yi ziyaret etti ve 
genç yaşta hacı oldu. 11 57'de (1744) elçi 
olarak Hindistan'a gönderilen maliye tez
kirecisi Trabzonlu Salim Mehmed Efen-



di'nin maiyetinde (Şem'danlzade, I, 114) 
ticaret sebebiyle o tarafları bilen babasıy
la birlikte yer aldı . Salim Efendi'nin yolda 
ölmesi üzerine elçilik görevini babası Yu
suf Ağa tamamladı. Hindistan ve Nadir 
Şah idaresindeki İran arasında mevcut 
savaş sebebiyle altı yıl orada kalan ve Re
blülahir 1163'te (Mart 1750) İstanbul'a 
dönebilen babasının yanında bulundu 
(a.g. e.,ı. 153-154; Vasıf. II, 44). Dönüş sı
rasında Cidde'de Mısır'a gitmek üzere ba
basından ayrıldı, bindiği gemi Kızıldeniz'
de battıysa da kendisi kurtuldu. Dönü
şünde seyahatiyle ilgili olarakyazdığı tak
rirlerin beğenilmesinden ötürü Sadaret 
Mektübl Kalemi'ne alındı (Enveri Sadul
lah Efendi Tarihi, vr. 69•). Zengin bir aile
nin mensubu olarak Sadaret Mektubl Ka
lemi'ne girmesi hayatının seyrini değişti
ren bir tercih oldu. Hızla yüksek makam
lara doğru çıktı. 1 O Cemaziyelewel11 71 ·
de (20 Ocak 1758) Sadaret Mektübl Kale
mi başhalifesi, Safer 117S'te (Eylül 1761) 
sadaret mektupçusu, 22 Safer 1178'de 
(21 Ağustos 1764) kendisini takdir eden 
Sadrazam Köse Mustafa Paşa'nın tavsiye
siyle (Ahmed Resmi, Hulasatü'l-i'tibar, s. 
22) relsülküttab oldu. Dokuz ay yedi gün 
kadar bu görevde kaldı. İyi bir eğitim gör
müş olması işleri hemen kavrayarak göze 
girmesini sağladı. Bu sırada devrin padi
şahı lll. Mustafa'nın dikkatini çekti ve 6 
Zilhicce 1178'de (27 Mayıs 1765) vezaretle 
nişancılığa getirildi. Mora ve Aydın mu
hassıllığı da kendisine havale edildi. Bir 
ara on altı gün kadar Tersane'de kaptan
paşa vekaletiyle görevlendirildi (Şem'da
nlzade, 11-A, s. 95) 10 Şaban 1181'de (1 
Ocak 1768) henüz daha çocuk yaşlarında 
olan Şah Sultan'a damad adayı olduğu ilan 
edildi, bu münasebetle saraya birçok kıy
metli hediye sundu (a.g.e., Il-A, s. 107-
108), hemen ardından Halepeyaleti has
larına dahil edildi. Hiçbir hazırlıkyapılma
mış olarak Rusya ile savaşa kalkışılması
na taraftar olmayan Sadrazam Muhsin
zade Mehmed Paşa'nın azli ve yerine Ay
dın muhassılı Kayserili Hamza Paşa'nın 
tayini üzerine (23 Reblülevvel1182 17 
Ağustos 1768) sadaret kaymakamlığına 
getirildi (Vasıf. ı. 214-215). Hamza Paşa'

nın. 26 Cemaziyelewel1182'de (8 Ekim 
1768) Rusya'ya ilan edilen savaşın (a.g.e., 
ı. 319) yüküyle bunalması ve eskiden be
ri var olduğu ileri sürülen akli zafiyetinin 
nüksetmesinden ötürü bir ay içinde az
ledilmesi üzerine sadrazam oldu (8 Ce
maziyelahif 1182 120 Ekim 1768) İhtiras
la beklediği bu göreve kavuşan Mehmed 
Emin Paşa savaş halinin uzun sürmeyece-

ğini, silahlı çatışmalara dahi gerek kal
madan Ruslar'ın kısa bir zaman içinde 
barışa yanaşacağını sanmakta. Rus elçisi 
Obreşkov ve divan tercümanı Nicolaus 
Drako da onu bu yönde kandırmaktaydı. 
Kendisinin askeri konular ve ordu sevkiy
le ilgili herhangi bir bilgisi yoktu. Savaşın 
hedefi ve gidilecek istikamet belirlenme
diğ i gibi ordunun takip edeceği yollar 
üzerinde hazır bulundurulması gereken 
mühimmat ve iaşe için de herhangi bir 
önlem alınmamıştı. Böylece ordu "sefer 
tasıyla geziye çıkar gibi" (Ahmed Resmi, 
Hulasatü'l-i'tibar, s. 27) yola çıktı. isak
ça'ya vanldığında bu işlerin yabancısı ol
duğunu, sefer ahvaliyle ülfeti bulunmadı
ğını , dolayısıyla ne yapılması gerektiğini 
ve hangi istikamete gidilmesi icap ettiği
ni sormaya başladı (En veri Sadullah Efen
di Tarihi, vf. J3b-J4•); orduyu Hantepesi ve 
Bender arasındaki yerlerde aylarca dolaş
tırıp durdu. işlerin daha da kötü gitmesi 
üzerine sıhhatinin bozulup "dimağı muh
tel olduğu" (Ahmed Resmi. Hulasatü '1-
i'tibar, s. 30; Vasıf. II, 33) gerekçesiyle bir
kaç defa istifaya teşebbüs etti (Enveri Sa
dul/ah Efendi Tarihi, Vf. 55 •·bı. Buna rağ
men yerine rakip gördüğü M oldovancı Ali 
Paşa gibi başarı kaydeden kumandanlarla 
nefsaniyete düşmekten de geri durmadı. 
Erzak darlığı bahanesine sığınan ve Rus
lar'la meydana gelen daha ilk vuruşma
larda kaçarak istanbul'a gelen bir kısım 
askerin sadrazaını suçlaması İstanbul'da 
onun aleyhine bir hava yarattı (a.g.e., vr. 
69•; Şem'danlzade, II-B, s. 9-10). Bunun 
üzerine aziine karar verildi. İkinci Mirahor 
Fevzi Bey orduya gönderilerek elinden 
mühür alındı (9 Reblülahif 11831 12 Ağus
tos ı 769) ve kendisine Mısır'da görev tev
cih edildiği bildirilerek Edirne'ye yollan dı 
(Enveri Sadullah Efendi Tarihi, vr. 55b; Va
sıf, ll, 32-33). İstanbul'a kaçıp gelen as
kerlerin kendi gayretsizliklerini örtbas et
mek için bu gibi söylentiler yaydıkları bi
linmekle beraber seferin kötü gidişinin 
suçunu üstüne atmak ve kamuoyunda 
oluşan kızgınlığı gidermek amacıyla ida
mı kaçınılmaz görüldüğünden (Mustafa 
Nuri Paşa, IV, 123) Edirne'de boğularak 
öldürüldü (ı O Cemaziyelevvel 1183 1 ll 
Eylül 1769). Mezarı Edirne'dedir. Mehmed 
Emin Paşa'nın 1 O milyon akçelik muaz
zam servetine ve maliarına el kondu. 

Mehmed Emin Paşa kaynaklara göre 
gayet vakur bir devlet adamıydı. Resmi 
işlemleri iyi bilmekle beraber zenginliği
nin ve süratle yükselmesinin etkisiyle et
rafına tepeden bakmaya başlamış. tevcih 
edilen valilikleri mütesellimler göndere-
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rek idare etmişti. Bu sebeple divan ka
lemlerindeki yazışma usul ve kaidelerine 
vakıf olması dışında herhangi idari bir 
tecrübesi yoktu. Çağdaşları onu "nev-zu
hür" olarak görmüş (Ahmed Resmi. Hula
satü'l-i'tibar, s. 9), hatta kıskanarak "Yağ

lıkçıoğlu" diye aşağılamak istemiş (Şem '

danlzade, II-B. s. 11-12). Hindistan'a yap
tığı seyahatten kinaye ve kabarıp herke
se tepeden bakan kendini beğenmişliği
ne işareten "hindi" lakabı ile de anılmıştır. 
Gülşen-i Hayal adlı bir eser sahibi olan 
Mehmed Emin Paşa'nın (E~veri Sadul
lah Efendi Tarihi, vr. 69•; Vasıf, II, 45) Hin
distan seyahatiyle ilgili risalesi İsmet Mi
roğlu tarafından yayımlanmıştır (bk. 
bibl.). Üsküdar'daki Dedeler Mescidi'ne 
minber koydurmuştur (Uzunçafşılı. OT, 
IV/2, s. 409). 
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İstanbul'da doğdu. ll. Mahmud dö
neminde iki, Abdülmecid devrinde üç 
olmak üzere toplam beş defa sadrazam
lık yapmıştır. Babası çavuşbaşılık ve 
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