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MUSTAFA PAÞA, Bozoklu

me yapýldýktan sonra alt baþlýklar halinde
devlet erkâný ve saltanat iþleri, kurumlar
ve geliþmeleri, arazi idaresi, mülkiye ve
eyaletler, ordu, bahriye, maliye, ilim, ma-
arif, sanayi ve fen alanýndaki geliþmeler,
hariciye gibi konular incelenmekte; yeni-
çeri, cebeci, süvari, tersane, bostancý, taþ-
radaki yerli kulu ocaklarý ve akýncý taifesi-
nin sayýlarý, nizam ve kaideleriyle mevcut
âlim ve memurlara dair bilgiler verilmek-
tedir.

Eserin hazýrlanmasý esnasýnda Osmanlý
tarihlerinin yanýnda Bâbýâli, Maliye, Def-
terhâne kayýtlarý da incelenmiþtir. Bunlar-
la birlikte matbu olmayan çok sayýda risâ-
le ve mecmuadan da istifade edildiði kay-
dedilmektedir. Ayrýca sefâretnâmeler, es-
ki teþrifat defterleri, matbah emini Sâlih
Paþa’nýn defterleri, Defterhâne’de muha-
faza edilen vakfiyelerle Takvîm-i Vekåyi‘
nüshalarý da kaynaklarý arasýnda sayýlabi-
lir.

Mustafa Nûri Paþa eserinde olaylarý ak-
tarmanýn ötesinde sebep ve sonuçlarýný
araþtýran bir yöntem kullanmýþ, eski rûz-
nâmecilerin izlediði yolu terkederek olay-
larýn tasvir ve takdirinde tenkidî noktalar-
dan hareket eden yeni bir yol tutmuþtur.
Önemli bilgilerin yer aldýðý eser kolay ve
akýcý üslûbuyla yaygýnlýk kazanmýþtýr; Franz
Babinger tarafýndan Osmanlý tarihi hak-
kýnda yazýlmýþ Türkçe eserlerin içinde en
öðretici ve öðrenme þevki vereni olarak
nitelendirilmektedir. Sultan Mehmed Re-
þad’ýn Nûri Paþa’nýn eserini sýk sýk okutup
dinlediði kaydedilir. Son vak‘anüvis Abdur-
rahman Þeref Efendi’nin Târîh-i Devlet-i
Osmâniyye isimli eserinin tertibinde Ne-
tâyicü’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 ol-
duðu gibi aktarýlmýþtýr (a.g.e., I, 276 vd.).
Kitap ayrýca baþta Ahmed Râsim olmak
üzere pek çok kiþi tarafýndan kaynak ola-
rak kullanýlmýþtýr. Mustafa Nûri Paþa’nýn
eseri kaleme almaktaki maksadý, umumi
bir Osmanlý tarihi yazmaktan ziyade Os-
manlý saltanatýnýn baþlangýcýndan itibaren
siyasî idare ile zaman zaman deðiþen ka-
nun ve nizamlarýn deðiþtirilmesinin sebep-
lerini araþtýrmak ve neticelerini bulmak-
týr. Bundan dolayý tarihî hadiseler kýsaca
sýralandýktan sonra devletin yapýsý ve teþ-
kilâtý incelenmektedir. Bu açýdan türünün
ilk örneði olarak deðerlendirilir.

Mustafa Nûri Paþa’nýn Batý dillerini bil-
meyiþi sebebiyle Avrupa tarihine dair eser-
lerden istifade edememesi bir eksiklik ola-

rak kaydedilmektedir. Özellikle Avrupa ile
iliþkilerin arttýðý bir dönemin anlatýldýðý al-
týncý bölümde bu eksiklik daha çok göze
çarpar. Müellif bu kýsmý da yazmýþ, ancak
müsvedde halinde kalmýþ ve tamamlana-
mamýþtýr. Verdiði bilgilere kaynak göster-
memesi de bir eksiklik olarak görülmek-
tedir. Onun eserinde geleneksel kurumla-
rý tanýtmayý hedeflediði, Tanzimat’la bir-
likte devletin kurumlarý köklü bir deðiþik-
liðe uðradýðý için Tanzimat sonrasýný yaz-
mak istemediði þeklinde deðerlendirme-
ler de yapýlmaktadýr.

Eserin ilk üç cildinin baskýsý müellif ta-
rafýndan yaptýrýlmýþ (I, Ýstanbul 1294 [baþ-
langýçtan h. 1003 yýlýna kadar]; II, Ýstan-
bul 1296 [h. 1003’ten 1099’a kadar]; III,
Ýstanbul 1296 [h. 1099’dan 1188’e kadar]),
IV. cildi, Mustafa Nûri Paþa’nýn ölümün-
den sonra Mehmed Galib Bey ilk üç cildin
ikinci baskýsýyla birlikte ve bir önsöz ilâve-
siyle neþretmiþtir (Ýstanbul 1327 [h. 1188’-
den 1257’ye kadar]). Mustafa Nûri Paþa,
eserinin IV. cildinin basýmýný kayýnbirade-
ri eski Dahiliye Nâzýrý Said Efendi’ye vasi-
yet etmiþ, ancak bu vasiyet Said Efendi’-
nin vefatýndan sonra oðlu Mehmed Galib
Bey tarafýndan gerçekleþtirilebilmiþtir.
Netâyicü’l-vuk†ât’ý Neþet Çaðatay sade-
leþtirerek yayýmlamýþsa da (Ankara, I-II,
1979; III-IV, 1980) bu neþirde önemli yan-
lýþlar tesbit edilmiþtir (Gökyay, sy. 10-11
[1980], s. 433-442). Bazý kaynaklarda Mus-
tafa Nûri Paþa’nýn ayrýca Hazînetü’l-he-
sâb isimli matbu bir eseri bulunduðu kay-
dedilmektedir.
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Osmanlý vezîriâzamý.
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Bozok / Yozgat yöresinden olduðu için
kaynaklarda Bozoklu diye anýlýr. Ayrýca Bý-
yýklý, Küçük Sipahi lakaplarý da kullanýlýr.
Babasýnýn adý Derviþ Mehmed’dir. Usta bir
binici olarak bölgede görev yapan paþala-
rýn dikkatini çekti ve onlarýn hizmetine gir-
di. Daha o dönemde bu mahareti sebebiy-
le Küçük Sipahi diye anýlmaya baþlandý.
IV. Mehmed zamanýnda Cündî olarak ka-
zandýðý þöhretten dolayý Enderun’a alýndý
ve Has Oda’da hizmet gördü. Ardýndan si-
lâhdarlýða getirildi (Anonim Osmanlý Ta-
rihi, s. 53). Uzun süre silâhdarlýk yaptýk-
tan sonra yedinci vezirlik pâyesiyle kap-
tan-ý deryâ oldu (23 Zilhicce 1091/14 Ocak
1681).

Kaptan-ý deryâlýðý sýrasýnda Fransa ile
kriz yaþandý. Sakýz Limaný’nda demirli bu-
lunan dokuz adet Trablus kalyonunun pe-
þine düþen Fransýz donanmasý bunlarý to-
pa tuttu. Bu sýrada þehirde büyük hasar
olduðu gibi halktan 110 kiþi öldü. Donan-
masýyla Sakýz’a gelen Mustafa Paþa Fran-
sýz gemilerine el koydu. Fransýz hüküme-
ti, elçisi vasýtasýyla Osmanlý hükümetine
çeþitli hediyelerle kralýn özür mektubunu
sunduktan baþka adada meydana gelen
ölüm ve tahribatýn karþýlýðý olarak tazmi-
nat ödemeyi kabul etti. Mustafa Paþa za-
rarýn tazmini için beþ ay kadar adada kal-
dý ve Fransýz donanmasýný rehin tuttu. Da-
ha sonra Ýstanbul’a döndü. Ardýndan Ve-
nedik’e karþý düþünülen sefer için yapýlan
hazýrlýklara nezaret etti, Tersâne-i Âmire’-
de dördü üç ambarlý olmak üzere on kal-
yonun inþasý için padiþahtan izin alýndý.

1 Muharrem 1095’te (20 Aralýk 1683)
azledildi ve Kamaniçe eyaleti valiliðine gön-
derildi. 1096’da (1685) Özi valiliði ve Lehis-
tan cephesi serdarlýðýna getirildi. Bunun
için Babadaðý’ndaki ordunun baþýna geç-
ti. Kamaniçe’yi muhasara eden Leh kuv-
vetlerini (Ramazan 1098 / Aðustos 1687)
Kýrým hanýnýn da yardýmýyla geri çekilme-
ye mecbur etti. Bu arada IV. Mehmed’in
hal‘i ve yerine II. Süleyman’ýn geçiþi sýra-
sýndaki olaylar sebebiyle askerle ihtilâfa
düþen Siyavuþ Paþa’nýn yerine sadâret
makamý için düþünüldüyse de daha son-
ra bundan vazgeçildi. Rebîülevvel 1101’-
de (Ocak 1690) altý yýldýr görev yaptýðý Özi
valiliðinden alýnýp Þam vilâyetine gönderil-
di. Bir yýl sonra Trablusþam’a gitti. Bura-
dan Edirne’ye çaðrýlýp Ramazan 1103’te
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(Haziran 1692) sadâret kaymakamlýðýna
tayin edildi. Hacý Ali Paþa’nýn yerine 20 Re-
ceb 1104’te (27 Mart 1693) sadârete geti-
rildi. Mustafa Paþa bu görevi almakta ön-
ce tereddüt göstermiþ, ancak padiþahýn
ýsrarý üzerine kabul etmiþtir. O sýrada Avus-
turya kuvvetlerinin Erdel üzerinden Eflak
ve Boðdan’ý istilâya hazýrlandýðý haberleri
Kýrým Haný Selim Giray’dan gelen mektup-
la teyit edilince Mustafa Paþa sefer hazýr-
lýklarýna baþladý. 2 Zilkade 1104’te (5 Tem-
muz 1693) Edirne’den hareket etti. Bu
arada Kýrým Haný Selim Giray ile Orta-Ma-
car Kralý Ýmre Thököly de orduya katýldý.
Avusturya kuvvetlerinin Belgrad’a ilerle-
diði haberi üzerine ordu Belgrad’a yönel-
di. Ýki ateþ arasýnda kalan Avusturya or-
dusu kumandaný Duc de Croy kuþatmayý
kaldýrýp geri çekildi (Muharrem 1105 / Ey-
lül 1693). Mustafa Paþa, Belgrad Kalesi’ni
tamir ve tahkim ettirdi. Avusturyalýlar’ýn
kale etrafýnda kazdýðý hendekleri doldur-
tarak tabyalarý yýktýrdý. Rebîülevvel ayý
baþlarýnda Belgrad’dan ayrýlýp 16. günü
Sofya’ya geldiðinde sipahi ve silâhdarlarýn
mevâciblerini daðýttýrdý, 7 Rebîülâhir’de
(6 Aralýk) Edirne’ye ulaþtý.

Mustafa Paþa devlet iþleri arasýnda fýr-
sat buldukça ava gitmeyi âdet haline ge-
tirmiþti. Sadrazamdan hoþlanmayanlar
onun bu zaafýný II. Ahmed’e bildirdiler.
Aleyhinde olanlarýn baþýnda Dârüssaâde
aðasý Nezir Aða bulunuyordu. Mustafa Pa-
þa da onu saraydan uzaklaþtýrmak için ça-
lýþýyordu. Ancak padiþahýn Edirne civarýn-
da yaptýðý bir gezide onu cirit oynarken
görmesi azline sebep oldu (17 Receb 1105 /
14 Mart 1694). Anonim Osmanlý Tari-
hi’nde (s. 52) padiþahýn tebdil gezerken
rastladýðý Anadolu’dan gelen bir þahsýn ona
Ýstanbul’un halinin periþan olduðunu, ida-
recilerin hiçbir iþ görmediðini, buna cirit
oynamakla meþgul vezîriâzamýn da dahil
olduðunu söylemesi üzerine II. Ahmed’in
Mustafa Paþa’yý azlettiði belirtilir. Musta-
fa Paþa azlinden sonra bir süre sarayda
“kapý ortasý”nda mahpus tutuldu. Ardýn-
dan yeni vezîriâzam Sürmeli Ali Paþa’nýn
ricasýyla affedildi ve Trablusþam eyaletine
ikinci defa vali tayin olundu. Yeni görevi
için yola çýkmýþken, “Nevrûziyye pîþkeþi”
için hazýrladýðý para ve atlarý teslim etme-
diði gerekçesiyle ihbarda bulunulmasý üze-
rine geri çaðrýldý; yanýnda bulunan 217 ke-
se akçeye el konulduktan sonra gitmesine
izin verildi.

Bozoklu Mustafa Paþa, 8 Safer 1109’da
(26 Aðustos 1697) kapý halký ve 300 Þam
sipahisiyle II. Mustafa’nýn Zenta seferi için

orduya katýldý. Sadrazam Elmas Mehmed
Paþa’nýn muhalefetine raðmen divandan,
Tisa suyu üzerinde köprü kurarak karþý
tarafa geçme kararý çýktý. Askerin önemli
bir kýsmý suyu geçince Avusturya ordusu
baþkumandaný Prens Eugen’in âni taar-
ruzu ile diðer tarafta kalan askerler mað-
lûp oldu. Mustafa Paþa geçen askerin dü-
zenini saðladý. Elmas Mehmed Paþa’nýn
askerler tarafýndan öldürülmesinin ardýn-
dan sadrazamlýða getirilen Amcazâde Hü-
seyin Paþa’nýn orduya geliþine kadar sadâ-
ret kaymakamlýðý ile görevlendirildi. Ce-
mâziyelâhir 1109’da (Aralýk 1697) Boðaz-
hisar muhafýzlýðýna tayin edildi. 29 Ra-
mazan 1109’da (10 Nisan 1698) sadraza-
mýn arzusuyla ikinci vezirlik pâyesi verile-
rek yeniden sadâret kaymakamlýðýna ge-
tirildi. Bu görevini sürdürürken damla has-
talýðý yüzünden iþ yapamaz hale geldi ve 13
Cemâziyelâhir 1110’da (17 Aralýk 1698) ve-
fat etti. Edirne’de Üç Þerefeli Cami hazî-
resine defnedildi.

Mustafa Paþa’nýn þairliði vardýr. Kaynak-
lar onu hak ve hukuka riayet eden, edep-
li, hizmetkârlarýna karþý daima iyi mua-
melede bulunan, devlet iþlerini bilmekle
beraber “umûr-ý hâriciyye”si zayýf bir dev-
let adamý olarak tavsif eder. Ayrýca cö-
mert olduðu, 1692’de Belgrad Seferi’ne
giden orduya masraflarýný kendisinin kar-
þýladýðý 500 süvari ve 200 piyade yazdýðý
belirtilir. Belgrad’ýn kurtarýlmasýndan son-
ra kale dýþýnda tahribe uðramýþ bir camiyi
tamir ettirdiði bilinmektedir. Oðlu Hüse-
yin Bey Tersane emini olmuþtur.
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Osmanlý devlet adamý
ve Ýþkodra mutasarrýfý.
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27 Ramazan 1211’de (26 Mart 1797)
doðdu. Ýþkodra (Arnavutluk Ýskenderiyesi
[Shkodër]) sancaðý mutasarrýflýðýný elinde
bulunduran ve Buþat (Bushati) köyüne nis-
betle Buþatlý olarak tanýnan aileye men-
suptur. Bu sebeple Buþatlý veya Ýþkodralý
Mustafa Paþa diye anýlýr. Yazdýðý þiirlerde
kullandýðý “Þerîfî” mahlasý dolayýsýyla Þe-
rîfî Mustafa Paþa olarak da bilinir. Buþat-
lý ailesinin kurucusu Gazi Mehmed Paþa’-
nýn torunu olan Mehmed Âsaf Paþa’nýn oð-
ludur. Amcasý bölgenin en güçlü mutasar-
rýflarýndan Vezir Kara Mahmud Paþa’dýr.

Þair ve devlet adamý olan babasý tara-
fýndan yetiþtirildi. Ýþkodra sancaðý muta-
sarrýfý amcasý Ýbrâhim Paþa’nýn vefatý üze-
rine -babasýnýn bir yýl önce vefatý dolayý-
sýyla- henüz on üç yaþýnda iken beylerbeyi
pâyesiyle Ýþkodra mutasarrýflýðýna getiril-
di (1810). Ýki yýl içinde vezirliðe terfi etti-
rilen (Mayýs 1812) Mustafa Paþa, Rumeli
bölgesinde devlet düzenini tesis etmek
için çalýþmalar yaptý ve bu arada merkezî
yönetime karþý gelen Tepedelenli Ali Paþa
isyanýný bastýrmakla görevlendirildi. Bu gö-
revlerde baþarýlarý görüldüðünden kendi-
sine Ýþkodra sancaðýna ek olarak Ohri ve
Ýlbasan mutasarrýflýklarý verildi. Mustafa
Paþa 1820’de bölgeyi Tepedelenli Ali Pa-
þa’nýn adamlarýndan temizledi (BA, HH,
nr. 21089). Dönemin Rumeli Valisi Hüseyin
Paþa ile birlikte Rumeli taraflarýnda dü-
zenin korunmasýnda etkili oldu (BA, HH,
nr. 21065, 21073). Ayrýca Karadaðlýlar’ýn
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