
zar kıtabeleri içinde en mükemmeli, Fa
tih Camii haziresinde Sami Efendi'nin kızı 
Saadet Hanım için yazdığı ve hocasına 
hürmetinden dolayı imzasız olarak bı
raktığı 1320 ( 1902) tarihli cell sülüs kıta
bedir. 

Kanaatlerinde ısrarcı bir kişiliğe sahip 
bulunan Hacı Nazif Bey'in Taksim Gümüş
suyu'ndaki ahşap evi yakın zamanlara ka
dar durmaktaydı. Kalbinden mustarip 
olan Nazif Bey bir kriz neticesinde 29 Re
biülewel1331'de (8 Mart 1913) vefat etti. 
Yahya Efendi Dergahı haziresindeki kab
rinin kıtabesi olmadığı gibi yeri de şimdi 
belli değildir. Deve derisinden Karagöz 
tasvir i yapmakta da mahir olan Mehmed 
Nazif Bey gençliğinde pehlivanlığa me
rak sarıp güreşe çıkmıştır. Yazı yazarken 
elindeki metaneti muhafaza için zaman 
zaman baltayla odun kırdığı da bilinir. 

Mehmed Nazif Bey'i onunla aynı yıl
larda yaşayan Kadırgalı Mustafa Nazif 
Efendi ile karıştırmamalıdır. Bu zat hıf
za çalışanlar arasında yaygın, ancak hat 
bakımından orta seviyede bulunan ayet
berkenar (sayfa tutar) matbu mushafıyla 
tanınır. 
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MEHMED NÜRİ EFENDi 
(1859-1927) 

L Osmanlı Devleti'nin son şeyhülislamı.~ 

28 Reblülahir 1276'da (24 Kasım 1859) 
istanbul Üsküdar'da doğdu. Babası Ru
meli kazaskerliği payeli. Tedkikat-ı Şer'iy
ye ve intihab-i Hükkami'ş-şer' meclisleri 

reisi. müneccimbaşı Hacı Osman Kamil 
Efendi'dir. Annesi Şerife Hatice Hanım 
Medine'de hamile kaldığı için kendisine 
Mehmed Nuri Medeni isminin verildi
ği belirtilir. Dedesi 1813-1847 yıllarında 
huzur derslerine m uhatap olarak katılan 
Tarsus ulemasından müderris Hacı Meh
med Raşid Efendi dolayısıyla da Tarsusi
zade olarak anılır. 

ilk öğrenimine 1868'de Şeyh Ebülvefa 
mahallesinde Atıf Efendi Kütüphanesi 
civarındaki mektepte başladı. Ardından 
babasından ders okudu. Sarf. nahiv. aruz. 
feraiz. hesap ve fıkıh gibi ilimleri tahsil 
etti. ilm-i feraizden icazet aldı. Mantık! 
Ahmed Sıtkı Efendi'den ilm-i adab, man
tık ve vaz' dersleri okudu. Daha sonraları 
memuriyet hayatına devam ederken çe
şitli hocalardan ders almayı sürdürdü. 
Kasım 1883'ten itibaren Fatih Camii der
siamlarından Şehri Hafız Ahmed Şakir 
Efendi'nin derslerine katıldı ve Ocak 
1891'de ondan icazet aldı. Diğer hocaları 
arasında Priştineli ilyas Efendi ile Fatih 
Camii dersiamlarından Priştineli ibrahim 
Efendi de bulunuyordu. Mekteb-i Nüv
vab'a giren Mehmed Nuri Efendi Haziran 
1881'de imtihanla üçüncü sınıf niyabet 
şehadetnamesi aldı. 

ilk müderrislik görevine 21 Ağustos 
1877'de ibtida-i haric ruusunu temin 
ederek 1 00 kuruş maaşla başladı. 1 Ocak 
1883'te Rumeli kazaskerliği vekayi'-i şer
'iyye katip muavinliğine. ardından vezne
darlığa getirildi. Şubat 1886'da mahfel-i 
şer'iyyat muavinliğine nakledildL Ağustos 
1887'de kassam-ı askeri muavini oldu. 
Tayin edildiği istanbul müderrisliğinde 
Temmuz 1887'de ibtida-i dahile. Şubat 
1889'da hareket-i dahile, Mart 1890'da 
ibtida-i altmışlıya terfi etti ve 3 Mayıs 

MEHMED NÜRi EFENDi 

1891'de mahreç payesini aldı. Daha son
ra Haremeyn ( 1895) ve istanbul ( 1899) 

payelerine de ulaştı. 

Nisan 1898'de Evkaf-ı Hümayun müs
teşarlığı muavinliğine getirilen Mehmed 
Nuri Efendi 29 Nisan 1903'te Edirne mer
kez niyabetine kadı olarak tayin edildi. 
Mayıs 190S'te Evkaf-ı Hümayun müste
şarı oldu . 20 Eylül1906 -30 Haziran 1907 
tarihleri arasında Emval-i Eytam Dairesi 
müdürlüğü yaptı. Eylül1909'da kassam-ı 
umumlliğe ve Ocak 191 O' da Evkaf Mah
kemesi kadılığına getirildi, Aralık 191 O'a 
kadar bu görevi yürüttü. Mart 1912'de 
Mısır kadılığına tayin edilince Kahire'ye 
gitti. Ağustos 191 S'e kadar sürdürdüğu 
bu görevi sırasında aldığı. yıllık 1735 Mı
sır lirası olan maaşı Mısır hükümetince 
ödendi. Ardından Adana kadılığına nak
lediidiyse de bir ay sonra istifasını verdi. 
Kendisine Mısır'da ikamet etmesi için 
Mısır hükümeti tarafından yapılan teklif
leri kabul etmeyerek istanbul'a döndü. 9 
Mayıs1920'de Anadolu kazaskerliği paye
sini aldı ve fiilen kazaskerliğe tayin edildi. 
Sevr Antiaşması'nın müzakereleri yürü
tüldüğü sırada durumu görüşmek üzere 
28 Temmuz 1920'de toplanan ll. Şura-yı 
Saltanat'a katılan kırk altı kişinin içinde 
bulundu_ Bu şuraya katılanlar Ankara 
hükümeti tarafından vatan haini ilan 
edildi. 

27 Eylül 1920'de Damad Fe ri d Paşa'
nın beşinci kabinesinden istifa eden 
Mustafa Sabri Efendi'nin yerine şeyhü
lislamlığa Mehmed Nuri Efendi getirildi. 
Damad Ferid Paşa hükümetinin istifasıy
la 21 Ekim'de kurulan Ahmed Tevfik Pa
şa'nın dördüncü kabinesinde de yerini 
korudu. Bu kabinede bir süre Evkaf-ı Hü
mayun nazırlığına vekalet etti. 4 Kasım 
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MEHMED NURi EFENDi 

1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından saltanatın ilgasıyl a birlikte Ah
med Tevfik Paşa kabinesiyle beraber şey
hülislamlık da ortadan kalktı. Şeyhülislam
lık süresi yirmi günü Damad Ferid Paşa 
kabinesinde olmak üzere toplam iki yıl bir 
ay sekiz gündür. 

Mehmed Nuri Efendi'nin aslında Milli 
Mücadele lehinde olduğu ve buna yö
nelik kararları desteklediği, bu sebeple 
Londra Konferansı'na istanbul hüküme
ti adına katılarak Ankara hükümeti lehi
ne görüşmelerden çekilen Ahmed Tevfik 
Paşa'nın kabinede yaptığı değişiklik esna
sında makamını koruduğu belirtilir. 1 50'
likler listesine dahil edilmeyişinde bu tav
rının etkili olduğu an l aşılmaktadır. An
cak meşihatı sırasında Anadolu'daki ha
reketin ileri gelenlerini asi kabul etti
ğinden Milli Mücadele'ye muhalif sayıl
mıştır. 

Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra 
Mehmed Nuri Efendi'nin kendisine emek
lilik maaşı bağlanması için yaptığı müra
caat Ve killer Heyeti'nin 18 Ocak 1925 ta
rihli toplantısında görüşülmüş, Damad 
Ferid Paşa kabinesinde bulunmuş olan
lar hakkında "cevaz-ı istihdam kararı ve
rilmemesine" dair daha önce alınmış olan 
karar gerekçe gösterilerek ona maaş bağ
lanmamıştır. Ölümünden sonra Diyanet 
İşleri reisinin imzasıyla istanbul Müftü
lüğü'ne gönderilen 14 Kasım 1927tarihli 
bir yazıda, durumları incelenmek suretiy
le Mehmed Nuri Efendi'nin muhtaç du
rumda olan çocuklarına maaş verilmesi 
istenmekle beraber yine benzer gerekçe
lerle bundan da bir netice çıkmadığı , bü
tün başvurularına rağmen kızına da maaş 
bağlanmadığı anlaşılmaktadır. Mehmed 
Nuri Efendi hayatının son yıllarını Üskü
dar'daki yalısında ilgisizlik ve yalnızlık 
içinde geçirdi ve 30 Temmuz 192 7'de 
vefat etti. Kabrinin Üsküdar'da Karacaah
met Mezarlığı'nda olduğu kaydedilmek
tedir. 

Mehmed Nuri Efendi'nin şeyhülislam 

lığı esnasında verdiği fetvalar, Tarsusizil
de Mehmed Nuri Medeni imzasıyla Ceri
de -i İlmiyye'nin bu döneme rastlayan 
sayılarında yayımlanmıştır (VI/64-68, Re
blülevvel !339- Zilhicce 1339; Vll/69-79, 
Safer 1340- Safer !341) Onun seferle il
gili hükümlere dair kaleme aldığı Salô.t-ı 

Müsô.iir adlı bir risalesiyle bir kısmını 
Arapça, bir kısmını Türkçe olarak kaleme 
aldığı, şehitlik ve şehitlerle ilgili nakiller
den oluşan Ahkô.m-ı Şühedô. isimli bir 
başka risalesinin olduğu belirtilir. Yine 
ilm-i aruzla ilgili Ta'yir-i EndeWsi adlı 
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Arapça bir eseri ve ilm-i feraizden bahse
den Tehzib-i Kavô.idi'l-münô.seha isimli 
Türkçe bir eserinden de bahsedilmekte
dir (Aibayrak, IV-V, 30) . Ancakyayımlan
mamış olan bu eserlerin isimlerine kü
tüphane kataloglarında da tesadüf edil
memektedir. Mehmed Nuri Efendi'nin 
hilafetle ilgili bir muhtırası olduğu bilin
mektedir (Yurdakul, IV/6 11991 J, s. 235-
248). 
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Iii TAHSİN ÖZCAN 

MEHMED PAŞA, Baltacı 

(bk. BALTACI MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Bıyıklı 

(bk. BIYIKLI MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Cerrah 

(bk. CERRAH MEHMED PAŞA). 

MEHMED PAŞA, Damad 
(ö. 1030/1621) 

Osmanlı veziriiizamı. 

_j 

_j 

_j 

_j 

istanbul'da Karagümrük'te öküz nal
bantlığı yapan ve vakfiyesine göre adı Ali 
olan ustanın oğludur (babasının ismi Os
manlı tarihlerinde genellikle Kara Hasan 
olarak geçer, bu adı Ata! Kara Hüseyin 
şeklinde kaydeder, s. 61 5) "Kara" lakabı 
ve daha çok muhaliflerinin yakıştırması 
sonucu babasının mesleğinden hareket
le "Öküz" lakabıyla da anılır. 

975'te (1567) Harem'e.girerek burada 
eğitim gördü. Ardından çeşitli görevler 
üstlendi. içkiler kethüdalığı ve silahdar-

lık yaptı ( ı O ı 511606). 1. Ahmed dönemin
de kendisine vezirlik verildi ve Yemenli 
Hasan Paşa'nın yerine Mısır beylerbeyi 
oldu (3Zilhicce 1015/l Nisan ı607). Bu 
görevi sırasında ihtilaf halinde bulu
nan askeri gruplara karşı etkili tedbirler 
aldı: olaylara karışanları cezalandırdı, 
halktan çeşitli adlar altında toplanan ver
gileri kaldırdı. Bu faaliyetleriyle devrin 
kaynaklarında ikinci Mısır fatihi olarak 
adlandırıldı. Dört buçuk yıl "istiklal üzre" 
sürdürdüğü Mısır beylerbeyiliği dönemin
de (Tarıh-i Al-i Osman, s. 43) önemli imar 
faaliyetlerinde bulundu (Saf! Mustafa, ll, 
vr. 1 ı 9'- ı 39'). 

Mısır'daki hizmetleri padişah tarafın
dan takdir edilerek istanbul' a çağrıldı 
(Receb ı 020 1 Ey! ül ı 611 ). Bu arada padi
şahın kızı Gevherhan Sultan'a namzetliği 
duyuruldu. istanbul'da ikameti için At
meydanı'ndaki İbrahim Paşa Sarayı tah
sis edildi. Kara yoluyla istanbul'a gelirken 
Kayserili Halil Paşa'nın yerine kaptan-ı 
derya olduğuna dair ferman kendisine 
ulaştı (Şaban !020 1 Ekim ı6ı ı) . istan
bul'a girişinde törenle karşılandı. Nikah 
merasimi esnasında büyük şenlikler ya
pıldı (Topçu lar Katibi Abdülkadir Efendi, 
s. 480-482). Divanaikinci vezir olarak ka
tılan Mehmed Paşa, istanbul'da bulun
duğu sırada İran elçisi Sarı Han'ın Nasuh 
Paşa ile birlikte istanbul'a gelmesi dola
yısıyla yapılan töreniere 900 kişilik kuwe
tiyle katıldı (ı Şaban ı 02! /27 Eylül ı6 ı 2) 
Nasuh Paşa ile Sultan Ahmed'in diğer kızı 
Ayşe Sultan'ın nikah törenleri sırasında 
( 20 Şaban ı 02 ı /16 Ekim 16 ı 2) sadraza
rnın sağdıçlığını yaptı ve padişahın beş ay 
ikamet etmek üzere Edirne'ye gidişinde 
istanbul muhafazalığında bulundu. Padi
şahın istanbul'a dönmesinden sonra Mal
ta ve Floransa gemilerinin sahillere teca
vüzü ve Silifke yakınlarındaki Ağa Lima
nı'na saldırıları üzerine donanınayla de
nize açıldı. Kıbrıs, Trablusşam, Sayda ve 
Beyrut civarlarında Osmanlı sahillerinin 
güvenliğini sağladığı gibi Şam beylerbeyi 
ile irtibatı kesen, göndermesi gereken ha
zineyi zamanında ve tam olarak istanbul'a 
sevketmeyip isyan eden Ma'noğlu Fahred
din ile temas kurarak onun itaatini te
min etti, ardından istanbul'a döndü (Meh

med b. Mehmed er-Rümf [Edirnelijnin 

f'luhbetü't-tevar!h ve'l-ahbar'ı, s. 685). 

Mehmed Paşa'nın kaptanlık görevi, 
muhtemelen istanbul'a dönüş sırasında 
donanmadan ayrılan on kadırganın Sisarn 
yakınlarında Floransa gemilerine mağiGp 
olması sebebiyle alınıp selefi Halil Paşa'-


