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ne razý olmadýklarý, ancak sadrazamýn bu
konuda ýsrar ettiði belirtilir. Þehzadenin
þüpheli ölümü dolayýsýyla görevden alýnýp
Rodos’a sürüldü (20 Rebîülâhir 1170 / 12
Ocak 1757), ancak malýna dokunulmadý.
Bir müddet sonra kendisi hakkýnda padi-
þaha tavsiyede bulunduðu Koca Râgýb Pa-
þa’nýn aracýlýðýyla affedildi ve önce Midilli’-
ye, ardýndan Eðriboz muhafýzlýðý ile Kar-
lý-ili sancaðýna gönderildi (Zilhicce 1170 /
Aðustos 1757). 4 Þevval 1171’de (11 Ha-
ziran 1758) Mýsýr valiliðine getirildi. Ýki yýl
sonra azledilip Cidde’ye nakli kararlaþtýrýl-
dýysa da bu göreve gitmek istemeyip Ka-
hire’de oturdu. 1175 Cemâziyelâhirinde
(Ocak 1762) görev yeri Halep olarak deðiþ-
tirildi. Fakat buraya da gitmekten çekindi
ve çeþitli bahaneler ileri sürüp bir müd-
det Mýsýr’da Bulak’ta ikamet etti. Sonun-
da kendisine yollanan bir fermanla temi-
nat alýnca Halep’e gitti. Onun böyle dav-
ranmasýnýn altýnda vaktiyle Þehzade Meh-
med’in katlinde rol oynamýþ olmakla suç-
lanmasý ve þehzadenin kardeþi III. Mus-
tafa’nýn tahta çýkmasýnýn yattýðý, yeni pa-
diþahýn kendisine karþý tavrýndan endiþe
ettiði belirtilir. Ancak bu tereddüdü yer-
siz çýktý. Yeni padiþahýn Hamza Hâmid Pa-
þa’yý yetersiz bulup azletmesi üzerine Ha-
lep’ten Ýstanbul’a çaðrýlarak üçüncü defa
sadârete tayin edildi (24 Rebîülâhir 1177 /
1 Kasým 1763).

Mustafa Paþa üç padiþahýn mührüne
sahip olmuþ bir sadrazam gururu ile Ýs-
tanbul’a geldi. Hatta III. Mustafa’nýn kýzý
Þah Sultan’a namzet oldu. Onun bu defa-
ki sadâreti oldukça hareketli geçti. Prusya
Kralý II. Friedrich’in Râgýb Paþa zamanýn-
daki ittifak niyetinin hâlâ gündemde olup
olmadýðýný tesbit etmek üzere Ahmed Res-
mî Efendi bu ülkede bulunuyordu. Mus-
tafa Paþa, III. Mustafa gibi Prusya ile dost-
luða taraftardý. Ayrýca Þeyhülislâm Dürrî-
zâde Mustafa Efendi’nin tasvibini almýþtý.
Ancak bu arada Prusya’nýn Rusya ile itti-
fak kurmasý Osmanlý hükümetini tered-
düde sevketti. Bu tarihlerde Lehistan me-
selesi yüzünden yoðun diplomatik temas-
lar da gerçekleþti. Öte yandan diðer me-
seleler arasýnda Anadolu’da ortaya çýkan
Kadýoðlu adýndaki eþkýyanýn bertarafý ile
Gürcistan’daki Açýkbaþ isyaný onun sadâ-
ret dönemine rastlar.

Defter Emini Ýzzet Ahmed Efendi’nin
adýnýn bazý yolsuzluklara karýþmasý Mus-
tafa Paþa’nýn durumunu sarstý. Ayrýca ken-
di haslarýna ait Kýbrýs vâridâtýna zam ya-
parak orada karýþýklýða yol açtýðý, aþýrý pa-
ra hýrsýna kapýldýðý, topladýðý meblaðý bazý
binalara sarfettiði yolunda çýkan þâyialar

üzerine teftiþe mâruz kaldýðý da belirtilir.
Yapýlan tahkikat neticesinde azledildi (5
Þevval 1178 / 28 Mart 1765). Azliyle ilgili
fermanda Kýbrýs adasýndaki zulmüne atýf-
ta bulunulduðu dikkati çeker. Üç padiþah
dönemindeki sadâret müddeti dört yýl do-
kuz aydan fazladýr. Hazinedeki israfla Gür-
cistan baþarýsýzlýðý da Mustafa Paþa’ya
maledilmiþtir. Azilden sonra iki gün kapý
arasýnda bekletilip Midilli’ye sürüldü. Tef-
tiþin derinleþtirilmesi sonucu vezir kethü-
dâsý iken defter emini olan Ýzzet Ahmed
Efendi, eski tezkirecilerden Ebûbekir Efen-
di ve Kethüdâ kâtibi Moravî Süleyman
Efendi de sürgüne yollandý. Mustafa Pa-
þa sürgüne gittikten sonra da hakkýnda-
ki yoðun þikâyetler sürdü. Ardýndan ken-
disini Midilli’ye götürmekle görevli Kelleci
Osman Aða’ya idamý için yollanan emir
üzerine 1178 Zilkadesinde (Mayýs 1765)
boðularak öldürüldü. Kesik baþý Ýstanbul’a
getirilip yaptýrdýðý Nakþibendî Tekkesi’ne
defnedildi. Mehmed Bey ve Mûsâ Bey adlý
iki oðlu tesbit edilmiþtir.

Mustafa Paþa’nýn bazý hayratý bulun-
maktadýr. Bunlar arasýnda Edirnekapý ile
Rami arasýnda 1165’te (1752) inþa ettirdiði
çeþme, Eyüp’te Otakçýlar’da 1166’da (1753)
yaptýrdýðý Nakþibendî Tekkesi ve bazý mes-
cidlerin tamiri sayýlabilir. Fâtih Sultan Meh-
med’in inþa ettirdiði Bahçekapý’daki Ki-
reç Ýskelesi Mescidi’nin minberini koydu-
rup buraya Ýstanbul gümrüðünden tahsi-
sat ayýrdýðý bilinmektedir (Hüseyin Ayvan-
sarâyî, s. 330). Ayrýca Karaköy’de fetihten
sonra silâh deposu olarak kullanýlan eski
bir hisarýn bodrum kýsmýný camiye dönüþ-
türmüþ olup bu yapý Yeraltý Camii veya
Kurþunlu Mahzen Camii olarak anýlýr. Bazý
þiirleri de bulunmaktadýr. Yaptýrdýðý tekke
dolayýsýyla bir kýsým kaynaklarda “sâhib-i
tekye” þeklinde de anýlýr.
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ÿMücteba Ýlgürel

– —
MUSTAFA PAÞA, Lala

(bk. LALA MUSTAFA PAÞA).˜ ™

– —
MUSTAFA PAÞA, Merzifonlu

(bk. MERZÝFONLU KARA MUSTAFA PAÞA).˜ ™

– —
MUSTAFA PAÞA, Zurnazen

(ö. 1067/1657)

Osmanlý sadrazamý.˜ ™

Hayatýnýn ilk yýllarý hakkýnda bilgi yoktur.
Zurnazen (Surnazen “zurna çalan”) laka-
bý muhtemelen Mehterhâne-i Âmire’deki
görevinden gelir. Arnavut asýllý olduðu ve
sarayda yetiþtiði belirtilir. Biyografisini ve-
ren bazý kaynaklar onun ilk vazifesini ka-
pýcýbaþý olarak gösterir. Niþancý Abdi Paþa
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vekayi‘nâmesinde yer alan, Has Odabaþý
Arnavut Mustafa Aða’nýn 1059 Saferinin
ilk günü (14 Þubat 1649) karýþtýðý bir olay
sebebiyle emekliye sevkedildiðine dair bil-
ginin onunla irtibatý þüpheli görünmekte-
dir. Zira dönemin þahidi olan Abdi Paþa,
20 Cemâziyelevvel 1060’ta (21 Mayýs 1650)
Mustafa Paþa’nýn Rumeli beylerbeyiliðin-
den mâzul iken defterdarlýða getirildiðin-
den söz eder ve dolayýsýyla bu ikisinin ay-
ný kiþi olduðu yolundaki görüþleri þüpheye
düþürür. Kâtib Çelebi de onu 1059 Cemâ-
ziyelevvelinde (Mayýs 1649) Rumeli bey-
lerbeyi diye kaydeder. Vecîhî Hasan Efen-
di ve Naîmâ da (Târih, IV, 382) kapýcýbaþý
Zurnazen Mustafa Aða’nýn 1058 Zilhicce-
sinde (Ocak 1649) Girit’teki savaþta þehid
olan Küçük Hasan Paþa’nýn yerine Rume-
li beylerbeyiliðine tayin edildiðini yazar.

Rumeli beylerbeyiliði sýrasýnda Girit’e
para ve asker götürmekle görevlendirilen
Mustafa Paþa, Anabolu’da gerekli hazýr-
lýklarý tamamlayýp adaya geçti. Ancak bu-
rada Serdar Deli Hüseyin Paþa ile geçine-
meyince onun ayaðýný kaydýrmak için Sek-
banbaþý Mahmud Aða ile birlikte, “Serda-
rýn küffârla gizli anlaþmasý vardýr” sözünü
yayarak askeri ifsada çalýþtý ve çok geçme-
den bunun tesiri görüldü. 22 Receb 1059
(1 Aðustos 1649) gecesi Hüseyin Paþa’nýn
sarayýna saldýran askerler burayý ateþe ver-
diler ve serdarý öldürmeye kalkýþtýlar. Du-
rumun vehamet kazanmasý üzerine Zur-
nazen serdarlýk hayalinden vazgeçip aske-
ri yatýþtýrmaya çalýþtý. Ardýndan baþlayan
Kandiye kuþatmasýnda bir gülle parçasý-
nýn isabetiyle elinden yaralandý. Kaptaný-
deryâ Býyýklý Mustafa Paþa Rumeli beyler-
beyi olunca bir süre açýkta kaldý. Ancak çok
geçmeden ocak aðalarýnýn ýsrarý ile baþ-
defterdarlýða tayin edildi (20 Cemâziyelâ-
hir 1060 / 20 Haziran 1650). Kýsa bir müd-
det sonra bu görevinden de azledildi (15
Þevval 1060 / 11 Ekim 1650). Bunun sebe-
bi, Melek Ahmed Paþa’nýn yerine vezîriâ-
zam olmak için doðrudan padiþaha gön-
derdiði tezkirenin ortaya çýkmasýna bað-
lanýr.

Edirne’ye sürülen Mustafa Paþa taþrada
bazý mallarýn muhassýllýðý ile görevlendiril-
di (a.g.e., V, 235). 1062 Recebinde (1652
Haziran) Karaman valisi ve Aydýn-Saruhan
“muhassýl-ý emvâli” olan Mustafa Paþa bir-
kaç ay sonra bir sipahi ayaklanmasý çýkýnca
ikinci defa defterdarlýða getirildi (5 Ra-
mazan 1062 / 10 Aðustos 1652), ardýndan
vezir rütbesiyle taltif edildi. Bu sýrada Tar-
huncu Ahmed Paþa’nýn emriyle bütçeyi
hazýrlayan malî ekibin baþýnda bulundu.
Defterdarýn hazinede karýþýklýktan ve pa-

ra azlýðýndan yakýnmasý üzerine devlet ri-
câli padiþahýn huzuruna çaðrýldý. Yapýlan
görüþmeler neticesinde Anadolu’daki ba-
zý valilerden her yýl Ýstanbul’a Mýsýr’daki
uygulama tarzýnda bir miktar irsâliye gön-
dermeleri, buralardaki mansýplarýn muay-
yen bir bedel karþýlýðý iltizam þeklinde tev-
cihi, has, zeâmet ve paþmaklýklarýn lüzu-
mundan fazlasýnýn hazineye baðlanmasý,
ayrýca bütün ülkedeki deðirmenlerden 1’er
riyal un vergisi alýnmasý kararlaþtýrýldý. Son
verginin tahsiline Üsküdar’dan baþlanmak
istendiyse de halkýn tepkisi üzerine bun-
dan vazgeçildi. Mustafa Paþa, emanet usu-
lü ile tahsis edilen gelir kaynaklarýný fazla
para verenlere devretme ve müsâdere gi-
bi çeþitli yollarla hazineye para bulmaya
çalýþtý. IV. Mehmed, 20 Rebîülâhir 1063’-
te (20 Mart 1653) defterdara gönderdiði
hatt-ý hümâyunda malî durumun düzel-
tilmesini emretti ve masraflarýn gelirler-
den 1200 yük daha fazla olduðunu söyle-
yerek buna bir çözüm bulunmasý gerek-
tiðini bildirdi. Bu açýðýn kapatýlmasý için
Kemankeþ Mustafa Paþa’nýn gerçekleþtir-
diði bütçe denkliði hatýrlatýlarak onar yýl-
lýk hesaplarý ihtiva eden tezkirelerin dü-
zenlenmesi kararlaþtýrýldý. Mustafa Paþa
bu tezkireleri Sadrazam Tarhuncu Ahmed
Paþa’ya sunup yeni bazý incelemelerde bu-
lunduysa da bundan olumlu bir sonuç çýk-
madý. Nitekim Naîmâ bunun sözle deðil
güçlü bir irade ile baþarýlabileceðini belir-
tir (a.g.e., V, 278).

Aralarýnýn açýk olduðu Sadrazam Der-
viþ Mehmed Paþa zamanýnda da baþarý-
larýndan dolayý bir süre defterdarlýk göre-
vinde kalan Mustafa Paþa, 1 Cemâziyelev-
vel 1063’te (30 Mart 1653) Týmýþvar beyler-
beyiliðine tayin edilerek merkezden uzak-
laþtýrýldý. Ardýndan Bozcaada muhafýzlýðý-
na gönderildi, fakat çok geçmeden Dellâl
Mustafa Paþa’nýn çekilmesi üzerine 5 Re-
ceb 1065’te (11 Mayýs 1655) kaptan-ý der-
yâlýða getirildi (Karaçelebizâde Abdülaziz
Efendi onun Midilli muhafýzý iken bu gö-
reve tayin edildiðini yazar, s. 204). Hazýr
durumda bulunan donanma ile sefere çý-
karak bir süredir Venedikliler tarafýndan
kapatýlmýþ olan Çanakkale Boðazý’ndan
geçmek istediyse de burada yaptýðý savaþý
rüzgârýn da ters esmesiyle kaybetti (Meh-
med Halîfe, s. 41-42). Donanma önce Boz-
caada’ya, ardýndan Midilli’ye çekildi. Bura-
da savaþtan kaçan kalyon kaptanlarýný ce-
zalandýrýp Sakýz adasýna gitti. Orada yapý-
lan istiþare sonunda mavna ve kalyonla-
rýn donanmadan ayrýlmasý kararlaþtýrýldý.
Ardýndan Venedik kuþatmasý altýnda bu-
lunan Benefþe Kalesi’ne yardýma giderken

yolda hücuma uðrayýp götürdüðü erzaðý
kaybetti. Ancak Benefþe’nin mutlaka mu-
hasaradan kurtarýlmasý için kendisine gön-
derilen hatt-ý hümâyundaki tehditkâr ifa-
delerin tesiriyle, Mora yarýmadasýnýn ku-
zeydoðusundaki Anabolu’dan getirttiði
toplarla karadan ve denizden yaptýðý hü-
cumlar neticesinde papalýk donanmasýnýn
da desteklediði Venedik donanmasýný uzak-
laþtýrmayý baþardý. Daha sonra Ýstanbul’a
döndü.

Sadâret makamýna Girit Serdarý Deli
Hüseyin Paþa’nýn getirilmesinin ardýndan
Mustafa Paþa kaptan-ý deryâlýk görevine
ilâveten sadâret kaymakamlýðýna tayin
edildi (2 Cemâziyelevvel 1066 / 27 Þubat
1656). O sýrada züyûf akçe meselesi yü-
zünden çýkan isyana son verilmesi için âsi
elebaþýlarýyla görüþtü. Âsilerin katlini iste-
dikleri Has Odabaþý Hasan Aða’yý kurtara-
madý; hatta kendisi de tehdit edildi (Ab-
durrahman Abdi Paþa Vekåyi‘nâme’si, s.
73). Dönemin tarihçilerine göre Çýnar Vak-
‘asý’nda fitnenin baþý bizzat kendisiydi. Çe-
virdiði entrikalarla, daha Girit’ten gelip
makamýna bile oturamayan Deli Hüseyin
Paþa’yý azlettirerek kendisini sadrazam ta-
yin ettirdi (9 Cemâziyelevvel 1066 / 5 Mart
1656). Askerlerin, “ehl-i garaz” olan Mus-
tafa Paþa’dan korkmalarýndan dolayý Alay
Köþkü önündeki ayak divanýnda, “Bizi sad-
razam olmak için mi isyan ettirdin?” söz-
leriyle (Hammer, X, 253) buna karþý çýkma-
larý üzerine ancak dört saat kadar (Îsâzâ-
de’ye göre 2,5 saat, bk. Îsâzâde Târihi, s.
24) sadrazam olabildi ve bu makamda en
kýsa süre kalan kiþi oldu. Bu sýrada yaptýðý
tek tayinin Karagöz Mehmed Paþa’yý def-
terdarlýða getirmek olduðu belirtilir. An-
cak Vecîhî, Mehmed Paþa’nýn defterdarlý-
ða tayininin onun kaymakam oluþuyla ayný
güne rastladýðýný yazar (Târih, vr. 64a). Bu
tayinin 3 Cemâziyelevvelde (28 Þubat) ol-
masý onun vezîriâzamlýða da bu tarihte
getirildiði yolunda bir kanaate yol açmýþ-
týr.

Mustafa Paþa, azledilince Erzurum vali-
liðine gönderildi. Görev yerine giderken yol-
da karþýlaþtýðý eski sadrazamlardan Me-
lek Ahmed Paþa’ya, “Sultaným, bize bîgâne
âþinalýk edip yukarýdan aþaðý muamele ey-
leme, zira biz de yarým saat kadar mühür
sahibi olduk” þeklindeki nüktesine bakýlýr-
sa (Evliya Çelebi, V, 52-53) sadâret müdde-
ti çok daha kýsadýr. Erzurum’a ulaþtýðýn-
da 19 Rebîülevvel 1067’de (5 Ocak 1657)
vefat etti (a.g.e., V, 53; Silâhdar, I, 107).
Devrin kaynaklarýnda makam hýrsýyla do-
lu bir kimse olarak nitelendirilen Musta-
fa Paþa en baþarýlý hizmetlerini ikinci def-
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terdarlýðý ve kaptan-ý deryâlýðý sýrasýnda
yapmýþ, hazine gelirlerini kýsmen de olsa
arttýrmayý ve Benefþe Kalesi’ni kuþatma-
dan kurtarmayý baþarmýþtýr. Kaynaklar-
da iþ bilir, cesaret sahibi, fakat hilekâr ve
kurnaz diye kaydedilir. Çaðdaþý Karaçe-
lebizâde onu övücü ibarelerle anar, Ter-
sane iþlerini yoluna koyduðunu ve Girit’-
te önemli hizmetleri bulunduðunu yazar
(Ravzatü’l-ebrâr Zeyli, s. 248).
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ÿAbdülkadir Özcan

– —
MUSTAFA RÂKIM, Kazasker

(bk. RÂKIM EFENDÝ, Mustafa).
˜ ™

– —
MUSTAFA REÞÝD PAÞA

(1800-1858)

Osmanlý sadrazamý,
Tanzimat döneminin önde gelen

devlet adamlarýndan.
˜ ™

16 Þevval 1214’te (13 Mart 1800) Ýstan-
bul’da Davutpaþa mahallesinde doðdu.
Koca ve Büyük lakaplarýyla anýlýr. Babasý
II. Bayezid evkafý rûznâmçecisi Mustafa
Efendi’dir. Ýlk eðitimini babasýndan aldý. Bir
süre mahalle mektebine devam etmekle
birlikte düzenli bir öðrenim görmedi ve

kendi kendini yetiþtirdi. Küçük yaþta ba-
basýný kaybedince eniþtesi Ispartalý Sey-
yid Ali Paþa tarafýndan himaye edildi; pa-
þanýn serasker olarak Mora’ya ve ardýndan
Hüdâvendigâr ve Kocaeli mutasarrýflýðýna
tayininde onun yanýnda bulundu. Eniþte-
sinin kýsa süren sadâreti sýrasýnda (1820-
1821) mühürdarlýk vazifesini üstlenip dev-
let memuriyetine girdi. Seyyid Ali Paþa’-
nýn görevden alýnmasýndan sonra Davut-
paþa mahallesindeki evine çekildi, geçim
sýkýntýsý içinde geçen bir dönem yaþadý.
Ardýndan Beylikçi Âkif Efendi’ye intisap et-
ti ve Bâbýâli Mektûbî Kalemi’ne tayin edil-
di. Onun aracýlýðýyla 1828-1829 Osmanlý -
Rus savaþý esnasýnda orduyla hareket eden
Sadrazam Sýrrý Paþa maiyetine mühürdar
olarak verildi. Ordudan yazdýðý tahriratta-
ki sade anlatýmý ve terkip kudreti II. Mah-
mud’un dikkatini çekti. 1829 Edirne ba-
rýþ görüþmelerine baþkâtip sýfatýyla katýl-
dý. Daha sonra âmedî odasýna geçti. Bu-
rada, yeteneklerini takdir eden Reîsülküt-
tâb Pertev Efendi’nin þahsýnda kendisine
bütün ömrünce baðlý kalacaðý önemli bir
hâmi buldu ve Kavalalý Mehmed Ali Paþa
ile yapýlan görüþmelerde ikinci kâtip ola-
rak onunla beraber Mýsýr’a gitti (1830).
Böylece ileride devleti çok zor durumda
býrakacak olan Mýsýr meselesiyle tanýþmýþ
oldu. Dönüþünde âmedî vekili (1831) ve
Haziran 1832’de asaleten âmedî oldu. Mý-
sýr kuvvetlerinin Konya’daki galibiyeti üze-
rine Halil Rifat Paþa maiyetinde tekrar Mý-
sýr’a gitti. Kütahya’da Kavalalý Ýbrâhim Pa-
þa ile yapýlan görüþmelere katýldý (Mart-
Mayýs 1833). Adana muhassýllýðýnýn Kava-
lalý Ýbrâhim Paþa’ya býrakýlmasýnýn önlene-
memiþ olmasý sebebiyle gözden düþtü.

1830’da Fransýz iþgaline uðrayan Ceza-
yir’in durumunu görüþmek ve tahliyesini
saðlamak amacýyla âmedîlik üzerinde kal-
mak üzere Temmuz 1834’te fevkalâde or-
ta elçi sýfatýyla Paris’e gönderildi. Viyana’-
da Prens Metternich ile görüþme fýrsatý
buldu, Mýsýr ve Cezayir meselelerinde Avus-
turya’nýn desteðini kazanmaya çalýþtý. Özel-
likle Fransýz basýnýnda Osmanlý Devleti le-
hinde propaganda yapýlmasý ve Mýsýr Va-
lisi Mehmed Ali’ye karþý kamuoyunun ka-
zanýlmasý yönünde giriþimlerde bulundu.
Mart 1835’te Ýstanbul’a döndü ve Tem-
muz ayýnda Paris’e dâimî elçi olarak tayin
edildi. Eylül 1836’da Londra elçiliðine ge-
tirildi. Özellikle devrin büyük askerî ve eko-
nomik gücü olan Ýngiltere’nin yardýmýnýn
saðlanmasý için çalýþtý. Ýngiltere’nin Ceza-
yir’in iþgali hususunda tarafsýzlýktan ay-
rýlmamýþ olmasýna raðmen Mehmed Ali
Paþa’nýn ihtiraslarýna gem vurulmasý ko-

nusunda Osmanlý Devleti’nin yanýnda yer
almasýný teminde baþarý kazandý.

Paris’te ve Londra’da geçirdiði üç yýl
içinde Avrupa diplomasisini yakýndan ta-
nýyan, Fransýzca’sýný ilerleten ve önde ge-
len devlet adamlarýyla görüþmeler yapa-
rak tecrübe kazanan Mustafa Reþid 1836
sonbaharýnda Hariciye müsteþarý, 13 Ha-
ziran 1837’de Hariciye nâzýrý oldu. Mehmed
Ali Paþa’ya karþý askerî ve siyasî desteðin
saðlanmasý amacýyla Ýngiltere ile devlet
tekelinin kaldýrýlmasýný ön gören bir ticaret
antlaþmasýnýn imzalanmasýnda (16 Aðus-
tos 1838) önemli rol oynadý. Ardýndan bu
devletle bir ittifak oluþturulmasý göreviyle
Londra büyükelçiliðine tayin edildi. Devlet
yapýsýnýn geniþ ölçüde ýslah edilmesine da-
ir görüþleri sebebiyle þahsýna karþý oluþan
muhalefet yanýnda padiþahýn da bu konu-
daki tavrýnýn deðiþebileceði endiþesi yü-
zünden bu tayinin bizzat kendisi tarafýn-
dan istendiði ileri sürülür (Kodaman, s.
128).

Abdülmecid’in tahta çýkmasý üzerine Ýs-
tanbul’a dönerek huzura kabul edildi (8
Eylül 1839). Nizip’teki yenilgi sebebiyle had
safhaya ulaþan Mýsýr meselesinin çözü-
münde etkin bir rol üstlendi ve Tanzimat
Fermaný’nýn ilân edilmesini temin etti (3
Kasým 1839). Ýngiltere’nin yardýmýyla Meh-
med Ali Paþa’nýn yalnýzca Mýsýr’la yetin-
mesi ve hukukî yönden devlete sýkýca tâbi
olmasýný saðladý. Mýsýr’ýn ödeyeceði yýllýk
vergi miktarýný belirledi. Malî iþlerin Ýstan-
bul’dan gönderilecek bir defterdar göze-
timine býrakýlmasýnda ýsrar etti. Ancak bu
husus, anlaþmazlýðýn uzamasýna yol aça-
caðý endiþesinden dolayý azline sebep oldu
(31 Mart 1841) ve Paris’e dördüncü defa
elçi sýfatýyla gönderildi (16 Temmuz). Bu
elçiliði esnasýnda Suriye’de Mýsýr iþgalinin
sona ermesiyle ortaya çýkan meseleler ve
özellikle Cebelilübnan’ýn yeni bir düzene

Mustafa

Reþid Paþa


