MUSTAFA-yý MOSTÂRÎ

–

MUSTAFA-yý MOSTÂRÎ
(bk. EYYÛBÎZÂDE MUSTAFA).

˜
–

MUSTAFA NÛRÝ PAÞA

—
™
—

(1824-1890)

˜

Osmanlý devlet adamý ve tarihçi.
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Safer 1240’ta (Ekim 1824) Ýzmir’de dünyaya geldi; bazý kaynaklar doðum yýlýný
1238 olarak verir. Ýzmir baþ âyaný Mansûrîzâde Mehmed Emin Efendi’nin oðludur.
Özel hocalardan Arapça ve Farsça öðrendi. Tahsilini tamamladýktan sonra bir süre
Ýzmir Valisi Sâlih ve Maliye Bakaný Nâfiz
paþalarýn mühürdarlýk hizmetinde bulundu. 25 Nisan 1845’te Bursa Tahrirat Kalemi’nde memuriyete baþladý. Ertesi yýl Ýstanbul’a gitti ve maaþsýz olarak Sadâret
Mektûbî Kalemi Hariciye Þubesi’ne devam etti. O dönemde mektûbî-i hâriciyye olan ve daha sonra Tanzimat devrinin
önemli simalarý arasýnda yer alan Said
Efendi’nin kýz kardeþi Züleyha Haným’la
evlendi. Ekim 1853’te Meclis-i Âlî-i Tanzîmat kâtipleri zümresine dahil oldu, 1858’de Meclis-i Tanzîmat Kalemi serhalifeliðine, 1859’da ayný meclisin baþkâtipliðine,
27 Temmuz 1861’de Meclis-i Vâlâ-yý Ahkâm-ý Adliyye, ardýndan Muhâkemat Dairesi baþkâtipliðine getirildi. 1 Ocak 1863’te Mâbeyn-i Hümâyun baþkâtibi oldu. Bu
görevde yaklaþýk bir yýl kaldýktan sonra
Sadrazam Mehmed Emin Âlî Paþa ile arasý açýldýðýndan Eylül 1863’te Dîvân-ý Hümâyun beylikçiliðine, 15 Aralýk’ta Deâvî Nezâreti’ne, 12 Temmuz 1864’te Meclis-i Vâlâ-yý Ahkâm-ý Adliyye üyeliðine, 30 Nisan
1868’de Dîvân-ý Muhâkemât-ý Mâliyye, 4
Mayýs 1869’da rütbe-i bâlâ unvanýyla Dîvân-ý Muhâsebât-ý Maliyye baþkanlýðýna
getirildi. Âlî Paþa’nýn ölümünün ardýndan
Mahmud Nedim Paþa sadrazam olunca 21
Eylül 1871’de görevinden azledildi.
3 Ekim 1872’de Dîvân-ý Ahkâm-ý Adliyye Temyîz-i Hukuk Dairesi baþkaný oldu.
Otuz beþ gün sonra Mütercim Rüþdü Paþa’nýn yeniden sadrazamlýða getirilmesiyle birlikte dürüst bir kiþi olmasý, devlet iþlerindeki bilgi ve yeteneði dikkate alýnarak sadâret müsteþarlýðýna tayin edildiyse
de 8 Mayýs 1873’te azledildi. Ýki yýldan fazla süren mâzuliyetinin ardýndan 1 Ocak
1876’da Dîvân-ý Ahkâm-ý Adliyye mehâkimi müfettiþliðine, 10 Mayýs 1876’da Temyiz Mahkemesi üyeliðine getirildi. Rüþdü
Paþa’nýn beþinci defa sadrazam olmasý
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üzerine 4 Haziran 1876’da Dîvân-ý Ahkâm-ý
Adliyye’ye baðlý Muhâkemat Dairesi reisi,
16 Ekim 1876’da Defter-i Hâkanî nâzýrý oldu. Mart 1880’de bu nezâretin ismi Vergi
Emaneti olarak deðiþtirildi. 30 Nisan 1882’de vezâret rütbesi verilen Mustafa Nûri
Paþa 9 Mayýs 1882’de Maarif Nezâreti’ne
tayin edildi. Bu görevi sýrasýnda üstün hizmet niþan ve madalyalarýyla ödüllendirildi. 25 Eylül 1885’te Doðu Rumeli’nin Bulgaristan Prensliði tarafýndan iþgal edilmesi sebebiyle Küçük Mehmed Said Paþa
kabinesinin düþmesi üzerine nâzýrlýktan
ayrýldý. 27 Ocak 1886’da Abdüllatif Subhi
Paþa’nýn vefatýyla onun yerine Evkaf nâzýrý oldu. Bu görevini sürdürürken 25 Cemâziyelevvel 1307’de (17 Ocak 1890, Osmanlý Tarih ve Müverrihleri, Sicill-i Osmânî ve
Babinger’de 27 Cemâziyelevvel 1307) II.
Abdülhamid’in cuma selâmlýðýna katýldýktan sonra evine döndüðü sýrada vefat etti. Cenazesi Süleymaniye Camii hazîresine
defnedildi.
Küçük bir memuriyetten baþlayarak vezirlik ve nâzýrlýða kadar yükselen Mustafa
Nûri Paþa II. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad ve II. Abdülhamid dönemlerinde görev yapmýþtýr. Maarif nâzýrlýðý sýrasýnda Mülkiye Týp Mektebi’nde tahsilini bitiren doktorlarýn Yenibahçe Hastahanesi’nde stajlarýndan sonra doktorluða
baþlamalarý usulü getirilmiþ, Arnavutluk’ta çok sayýda ilk mektep açýlmýþ, Ýstanbul
Beyazýt’ta bir umumi kütüphane kurulmuþ ve mevcut kütüphanelerdeki kitaplarýn tesbit ve tasnifi için gerekli düzenlemeler yapýlmýþtýr. Bunun yanýnda Ýstanbul Dârülfünunu’nun yeniden açýlmasýna
teþebbüs edilmiþ, önemli vilâyetlere birer
maarif müdürü gönderilmiþ ve müdürlerin baþkanlýðýnda birer meclis-i maârif
oluþturulmuþtur. Rüþdiye mekteplerinin
ders programlarý ihtiyaca göre tekrar düzenlenmiþ, vilâyetlerdeki ilk mekteplerin
sayýsý arttýrýlmýþ, ilk muallim mektepleri
kurulmuþ ve yeni idâdîlerin açýlmasýna çalýþýlmýþtýr. Nezâret dairesi olmak üzere yapýmýna baþlanan ve daha sonra Yüksek
Ticaret Mektebi olarak kullanýlan bina inþa edilmiþtir. Beþ yýl süren Evkaf nâzýrlýðý
döneminde baþta Ýstanbul olmak üzere
memleketin çeþitli yerlerindeki birçok cami, mescid, türbe, medrese, sebil, çeþme
ve su yollarý onarýlmýþtýr. Mustafa Nûri Paþa maaþ veremeyecek durumda olan nezâretin borçlarýný ödemiþ ve mahlûl durumdaki çok sayýda vakýf malýný ya iþler
hale getirerek ya da borçlar karþýlýðýnda
vererek yýkýlmaktan kurtarmýþtýr.

Mustafa Nûri Paþa’nýn kerim, hayýr sever, fakirperver, özü sözü doðru bir zat olduðu belirtilir. Düþündüðünü söylemekten
çekinmeyen bir kiþiliðe sahipti. Bunun zaman zaman kendisi için problemlere yol
açtýðý bilinmektedir. Arapça’ya ve hadis
ilmine vâkýf olduðu, vefatýna kadar özel
hocadan haftada bir gün Buhârî okuduðu
kaydedilir. Tarihe karþý özel bir ilgi beslediði, bilhassa Ýbn Haldûn’un eseriyle yoðun biçimde meþgul olduðu ve çalýþmalarýnda onu örnek alarak metodunu benimsediði kaydedilir. Lâleli’de bulunan konaðý ile Vaniköy’de iskelenin hemen yanýnda
yer alan yalýsý devrin önemli devlet ricâlinin toplantý ve sohbet mekâný idi. Buralarda devlet iþleri, tarihî olaylar, edebiyat
gibi konularda sohbet edilirdi. Bu toplantýlara babasýyla birlikte katýlan Ali Fuat
Türkgeldi, Mustafa Nûri Paþa’nýn ölümünden sonra geride kalanlarýn bir daha toplanamadýðýný kaydeder. Mustafa Nûri Paþa’nýn bir oðlu olmuþsa da dört beþ yaþlarýnda iken ölmüþtür.
Mustafa Nûri Paþa’nýn adýný yaþatan
eseri, Osmanlý tarihçileri arasýnda önemli bir yer edinmesini saðlayan Netâyicü’lvuk†ât adlý tarihidir. Dört ciltten oluþan
kitabýný sekiz yýl süren (1873-1881) Defter-i Hâkanî nâzýrlýðý sýrasýnda kaleme almýþtýr. Çalýþmasýnda Cevdet Paþa ile Ahmet Vefik Paþa’dan etkilendiði düþünülebilirse de esas örnek aldýðý kiþi Ýbn Haldûn’dur. Ýbn Haldûn’un devlet teorisini benimseyen Mustafa Nûri Paþa, Osmanlý Devleti’nin tarihini altý devreye ayýrmýþtýr; bu sebeple eseri de altý bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde Osmanlý Devleti’nin kuruluþundan Timur hadisesine kadar geçen olaylar yer almaktadýr. Ýkinci bölüm, Yýldýrým Bayezid’in vefatý ve Çelebi
Mehmed’in tahta çýkýþýndan II. Bayezid’in
saltanatý oðlu Selim’e býrakmasýna kadar
geçen hadiseleri konu edinir. Üçüncü bölüm Yavuz Sultan Selim’in tahta çýkýþýndan
III. Murad’ýn vefatýna kadar geçen dönemi, dördüncü bölüm III. Mehmed’den II.
Süleyman’ýn tahta çýkýþýna kadar geçen dönemi anlatýr. Beþinci bölüm II. Süleyman’ýn
cülûsundan Kaynarca Antlaþmasý’na kadar cereyan eden olaylarý, altýncý bölüm de
bu tarihten itibaren 1841 yýlýna kadar geçen hadiseleri ihtiva etmektedir. Bölümlerin her biri devletin kuruluþ, takarrür, istilâ ve ikbal, tereddüt ve tevakkuf, ýslahat ve yenilik devirleri olarak deðerlendirilmektedir. Her bölümde önce dönemin
hadiseleri anlatýlmakta, ardýndan “tekmile” baþlýðý altýnda genel bir deðerlendir-
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me yapýldýktan sonra alt baþlýklar halinde
devlet erkâný ve saltanat iþleri, kurumlar
ve geliþmeleri, arazi idaresi, mülkiye ve
eyaletler, ordu, bahriye, maliye, ilim, maarif, sanayi ve fen alanýndaki geliþmeler,
hariciye gibi konular incelenmekte; yeniçeri, cebeci, süvari, tersane, bostancý, taþradaki yerli kulu ocaklarý ve akýncý taifesinin sayýlarý, nizam ve kaideleriyle mevcut
âlim ve memurlara dair bilgiler verilmektedir.
Eserin hazýrlanmasý esnasýnda Osmanlý
tarihlerinin yanýnda Bâbýâli, Maliye, Defterhâne kayýtlarý da incelenmiþtir. Bunlarla birlikte matbu olmayan çok sayýda risâle ve mecmuadan da istifade edildiði kaydedilmektedir. Ayrýca sefâretnâmeler, eski teþrifat defterleri, matbah emini Sâlih
Paþa’nýn defterleri, Defterhâne’de muhafaza edilen vakfiyelerle Takvîm-i Vekåyi‘
nüshalarý da kaynaklarý arasýnda sayýlabilir.
Mustafa Nûri Paþa eserinde olaylarý aktarmanýn ötesinde sebep ve sonuçlarýný
araþtýran bir yöntem kullanmýþ, eski rûznâmecilerin izlediði yolu terkederek olaylarýn tasvir ve takdirinde tenkidî noktalardan hareket eden yeni bir yol tutmuþtur.
Önemli bilgilerin yer aldýðý eser kolay ve
akýcý üslûbuyla yaygýnlýk kazanmýþtýr; Franz
Babinger tarafýndan Osmanlý tarihi hakkýnda yazýlmýþ Türkçe eserlerin içinde en
öðretici ve öðrenme þevki vereni olarak
nitelendirilmektedir. Sultan Mehmed Reþad’ýn Nûri Paþa’nýn eserini sýk sýk okutup
dinlediði kaydedilir. Son vak‘anüvis Abdurrahman Þeref Efendi’nin Târîh-i Devlet-i
Osmâniyye isimli eserinin tertibinde Netâyicü’l-vuk†ât örnek alýndýðý gibi bunun
baþlýca kaynaðý da olmuþ, I. cildin sonuna
eklenen “Teþkilât ve Nizâmât-ý Kadîme”
baþlýklý kýsým Netâyicül’l-vuk†ât’tan olduðu gibi aktarýlmýþtýr (a.g.e., I, 276 vd.).
Kitap ayrýca baþta Ahmed Râsim olmak
üzere pek çok kiþi tarafýndan kaynak olarak kullanýlmýþtýr. Mustafa Nûri Paþa’nýn
eseri kaleme almaktaki maksadý, umumi
bir Osmanlý tarihi yazmaktan ziyade Osmanlý saltanatýnýn baþlangýcýndan itibaren
siyasî idare ile zaman zaman deðiþen kanun ve nizamlarýn deðiþtirilmesinin sebeplerini araþtýrmak ve neticelerini bulmaktýr. Bundan dolayý tarihî hadiseler kýsaca
sýralandýktan sonra devletin yapýsý ve teþkilâtý incelenmektedir. Bu açýdan türünün
ilk örneði olarak deðerlendirilir.
Mustafa Nûri Paþa’nýn Batý dillerini bilmeyiþi sebebiyle Avrupa tarihine dair eserlerden istifade edememesi bir eksiklik ola-

rak kaydedilmektedir. Özellikle Avrupa ile
iliþkilerin arttýðý bir dönemin anlatýldýðý altýncý bölümde bu eksiklik daha çok göze
çarpar. Müellif bu kýsmý da yazmýþ, ancak
müsvedde halinde kalmýþ ve tamamlanamamýþtýr. Verdiði bilgilere kaynak göstermemesi de bir eksiklik olarak görülmektedir. Onun eserinde geleneksel kurumlarý tanýtmayý hedeflediði, Tanzimat’la birlikte devletin kurumlarý köklü bir deðiþikliðe uðradýðý için Tanzimat sonrasýný yazmak istemediði þeklinde deðerlendirmeler de yapýlmaktadýr.
Eserin ilk üç cildinin baskýsý müellif tarafýndan yaptýrýlmýþ (I, Ýstanbul 1294 [baþlangýçtan h. 1003 yýlýna kadar]; II, Ýstanbul 1296 [h. 1003’ten 1099’a kadar]; III,
Ýstanbul 1296 [h. 1099’dan 1188’e kadar]),
IV. cildi, Mustafa Nûri Paþa’nýn ölümünden sonra Mehmed Galib Bey ilk üç cildin
ikinci baskýsýyla birlikte ve bir önsöz ilâvesiyle neþretmiþtir (Ýstanbul 1327 [h. 1188’den 1257’ye kadar]). Mustafa Nûri Paþa,
eserinin IV. cildinin basýmýný kayýnbiraderi eski Dahiliye Nâzýrý Said Efendi’ye vasiyet etmiþ, ancak bu vasiyet Said Efendi’nin vefatýndan sonra oðlu Mehmed Galib
Bey tarafýndan gerçekleþtirilebilmiþtir.
Netâyicü’l-vuk†ât’ý Neþet Çaðatay sadeleþtirerek yayýmlamýþsa da (Ankara, I-II,
1979; III-IV, 1980) bu neþirde önemli yanlýþlar tesbit edilmiþtir (Gökyay, sy. 10-11
[1980], s. 433-442). Bazý kaynaklarda Mustafa Nûri Paþa’nýn ayrýca Hazînetü’l-hesâb isimli matbu bir eseri bulunduðu kaydedilmektedir.
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Bozok / Yozgat yöresinden olduðu için
kaynaklarda Bozoklu diye anýlýr. Ayrýca Býyýklý, Küçük Sipahi lakaplarý da kullanýlýr.
Babasýnýn adý Derviþ Mehmed’dir. Usta bir
binici olarak bölgede görev yapan paþalarýn dikkatini çekti ve onlarýn hizmetine girdi. Daha o dönemde bu mahareti sebebiyle Küçük Sipahi diye anýlmaya baþlandý.
IV. Mehmed zamanýnda Cündî olarak kazandýðý þöhretten dolayý Enderun’a alýndý
ve Has Oda’da hizmet gördü. Ardýndan silâhdarlýða getirildi (Anonim Osmanlý Tarihi, s. 53). Uzun süre silâhdarlýk yaptýktan sonra yedinci vezirlik pâyesiyle kaptan-ý deryâ oldu (23 Zilhicce 1091/14 Ocak
1681).
Kaptan-ý deryâlýðý sýrasýnda Fransa ile
kriz yaþandý. Sakýz Limaný’nda demirli bulunan dokuz adet Trablus kalyonunun peþine düþen Fransýz donanmasý bunlarý topa tuttu. Bu sýrada þehirde büyük hasar
olduðu gibi halktan 110 kiþi öldü. Donanmasýyla Sakýz’a gelen Mustafa Paþa Fransýz gemilerine el koydu. Fransýz hükümeti, elçisi vasýtasýyla Osmanlý hükümetine
çeþitli hediyelerle kralýn özür mektubunu
sunduktan baþka adada meydana gelen
ölüm ve tahribatýn karþýlýðý olarak tazminat ödemeyi kabul etti. Mustafa Paþa zararýn tazmini için beþ ay kadar adada kaldý ve Fransýz donanmasýný rehin tuttu. Daha sonra Ýstanbul’a döndü. Ardýndan Venedik’e karþý düþünülen sefer için yapýlan
hazýrlýklara nezaret etti, Tersâne-i Âmire’de dördü üç ambarlý olmak üzere on kalyonun inþasý için padiþahtan izin alýndý.
1 Muharrem 1095’te (20 Aralýk 1683)
azledildi ve Kamaniçe eyaleti valiliðine gönderildi. 1096’da (1685) Özi valiliði ve Lehistan cephesi serdarlýðýna getirildi. Bunun
için Babadaðý’ndaki ordunun baþýna geçti. Kamaniçe’yi muhasara eden Leh kuvvetlerini (Ramazan 1098 / Aðustos 1687)
Kýrým hanýnýn da yardýmýyla geri çekilmeye mecbur etti. Bu arada IV. Mehmed’in
hal‘i ve yerine II. Süleyman’ýn geçiþi sýrasýndaki olaylar sebebiyle askerle ihtilâfa
düþen Siyavuþ Paþa’nýn yerine sadâret
makamý için düþünüldüyse de daha sonra bundan vazgeçildi. Rebîülevvel 1101’de (Ocak 1690) altý yýldýr görev yaptýðý Özi
valiliðinden alýnýp Þam vilâyetine gönderildi. Bir yýl sonra Trablusþam’a gitti. Buradan Edirne’ye çaðrýlýp Ramazan 1103’te
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