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MÜTENEBBÎ

Nâfi‘ der Terceme-i Burhân-i Kåtý‘ adlý
eseridir. Padiþah bunun üzerine “Sefâret,
Vekayi‘ tahriri ve nâmenüvislik” gibi bir gö-
reve tayinle kendisine hareket-i dâhil rüt-
besiyle bir medrese ruûsu ve ev verilme-
sini, ayrýca 300 kuruþ maaþ baðlanmasýný
emretti. Târih’inde (II, 72) kendisine bað-
lanan 300 kuruþluk arpalýktan istifade et-
memesi için Þeyhülislâm Topal Atâullah
Mehmed Efendi’nin Tirsiniklioðlu’nun ta-
sarrufunda bulunan Pravadi kazasýný tev-
cih ettiðini, baþlangýçta 50-60 kuruþ aldýðý
halde zamanla bunu da alamadýðýný belir-
tir. III. Selim’in Âsým Efendi’ye verdiði ev
çýkan bir yangýn sýrasýnda yanýnca padiþah
kendisine yeniden ihsan ve atýyyelerde bu-
lundu. Arapça öðrenmek isteyenler için
Tuhfe-i Vehbî’ye nazîre olarak 1213’te
(1798) Tuhfe-i Âsým’ý yazan Âsým Efendi
bir müddet sonra da Halepli Ýbrâhim b.
Mustafa el-Mudarî’nin Na¾mü’s-sîre (Si-
yer-i Halebî) adlý Arapça kitabýnýn tercü-
mesini tamamladý ve III. Selim’e takdim
etti. 1215’te (1800-1801) yine III. Selim’in
yardýmýyla Mýsýr üzerinden Hicaz’a gitti ve
Medine’de hocasý Abdullah Necib Efendi
ile görüþerek onun tavsiyesiyle Þerh-i Si-
yer-i Halebî’yi yazdý (Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi, nr. 2299). Dönüþte Þam ve
Halep’e uðradý, oradan 1216’da (1801-1802)
Antep’e ve Maraþ’a gitti. Ýstanbul’a aile-
siyle birlikte döndü ve Üsküdar’da Nuh-
kuyusu’ndaki evine yerleþti. Ýstanbul’a gel-
diði günlerde çok sýkýntý çekti, III. Selim ile
II. Mahmud’dan yardým gördü. 9 Þevval
1215’te (23 Þubat 1801) kendisine Molla
Gürânî Mescidi’nde ders okutma ruhsatý
verildi. 1222’de (1807) Âmir Efendi’nin ye-
rine vak‘anüvis oldu, ölünceye kadar bu
görevde kaldý. 15 Rebîülevvel 1229’da (7
Mart 1814) Süleymaniye müderrisi iken
Selânik kadýlýðýna gönderildi (Þânizâde, II,
215). Selânik’ten döndükten sonra 9 Sa-
fer 1235 (27 Kasým 1819) tarihinde Ýstan-
bul’da vebadan öldü; Karacaahmet Me-
zarlýðý’nda Harmanlýk’tan Miskinler’e gi-
den yolun sað tarafýndaki set üzerine def-
nedildi.

Âsým Efendi baþarýsýný en çok sözlükçü-
lük alanýnda göstermiþ, Farsça ve Arap-
ça’dan Türkçe’ye çevirdiði iki eserle “Mü-
tercim” unvanýný almýþ, ayrýca vak‘anüvis
sýfatýyla yazdýðý eser ve yaptýðý tercüme-
lerle tarih alanýnda adýný duyurmuþtur. Üç
dilde þiir yazacak kadar güçlü bir edip olan
Âsým Efendi’nin, Tibyân-ý Nâfi‘ ile Kå-
mus Tercümesi’nin önsözünde yer alan
þiirleri bu alandaki maharetini göstermeye
yeterlidir. Ayrýca Mecmûa-i Ebyât u Eþ-
‘âr’da þiirleri vardýr (Süleymaniye Ktp.,

Hüseyin Kâzým Kadri, nr. 161, vr. 13a, 15a,
90a). Tibyân-ý Nâfi‘in önsözünde bulu-
nan, en tanýnmýþ gazeline Sünbülzâde
Vehbi bir nazîre yazmýþtýr. Âsým Efen-
di’nin bestelenmiþ bazý þiirleri de vardýr. 

Eserleri. 1. Burhân-ý Kåtý‘ Tercümesi
(Tibyân-ý Nâfi‘ der Terceme-i Burhân-ý Kå-
tý‘). Muhammed Hüseyin b. Halef-i Tebrî-
zî tarafýndan yazýlan Farsça sözlüðün ter-
cümesidir. Âsým Efendi önsözünde Kåmû-
sü’l-Acem diye isimlendirdiði, fakat Bur-
hân-ý Kåtý‘ Tercümesi diye anýlan bu söz-
lükte Farsça kelimelerle birlikte astrono-
mi, astroloji, felsefe, tasavvuf ve hende-
se gibi ilimlere dair bilgilerin de bulundu-
ðunu belirtir. Tercümeyi yaparken sadece
aslýna baðlý kalmamýþ, otuzdan fazla söz-
lükten yararlanarak eseri farklý bir terti-
be sokmuþtur. Birçok yazma nüshasý bu-
lunan Burhân-ý Kåtý‘ Tercümesi birkaç
defa basýlmýþ, yeni harflerle son neþrini
Mürsel Öztürk ve Derya Örs gerçekleþtir-
miþtir (Ankara 2000; ayrýca bk. BURHÂN-ý
KATI‘). 2. Kåmus Tercümesi (el-Okyânû-
sü’l-basît fî tercemeti’l-Kåmûsi’l-muhît).
Fîrûzâbâdî’nin el-Æåmûsü’l-mu¼î¹ adlý
Arapça sözlüðünün Türkçe’ye tercümesi-
dir. Âsým Efendi’ye bu büyük çalýþmayý Me-
dine’de iken hocasý Abdullah Necib Efen-
di tavsiye etmiþtir. Beþ yýlda tamamlanan
eser 1814’te II. Mahmud’a takdim edilmiþ
ve hemen basýlmasý için ferman çýkmýþtýr
(Þânîzâde, II, 217). Âsým Efendi, el-Æå-
mûs’u çevirirken Murtazâ ez-Zebîdî’nin
Tâcü’l-£arûs adlý þerhinden de faydalan-
mýþ, âyet, hadis ve þiir örnekleri vermiþ, ay-
rýca el-Mu¼kem, el-£Ubâb gibi kaynak-
lardan yeni kelimeler ve anlamlar eklemiþ-
tir. Âsým Efendi, tercümesinde Arapça ke-
limelere Türkçe karþýlýk bulmakta büyük
gayret ve titizlik göstermiþtir, dolayýsýyla
eser Türkçe’nin de zengin bir sözlüðü ni-
teliðindedir. Özellikle bitki ve hayvan adla-
rý gibi bilinmesi güç kelimelerin tesbitinde
yöre aðýzlarýndan da yararlanmýþtýr. Birkaç
defa basýlan Kåmus Tercümesi üzerinde
(I-III, Ýstanbul 1230-1233, 1268-1272; I-IV,
1304-1305; I-III, Kahire 1250) çeþitli çalýþ-
malar yapýlmýþtýr (bk. el-KAMÛSÜ’l-MUHÎT).
3. Tuhfe-i Âsým. Arapça öðrenmek iste-
yenler için hazýrlanan manzum bir sözlük-
tür (Bulak 1254). 1251 beyitten oluþan ese-
rin giriþinde iki mesnevi, alfabenin her har-
fiyle kafiyeli altmýþ altý kýta, sonunda da üç
mesnevi vardýr. Eser tarif edilen eþyanýn
mâna ve medlûlüne göre fasýllara ayrýl-
mýþtýr. 4. Târih. Âsým Efendi’ye vak‘anü-
vislik teklif edildiðinde Kåmus Tercüme-
si’nin bütün zamanýný aldýðýný öne süre-
rek kabul etmemiþse de ikna edilerek 9

Rabat 1964, s. 100-111; M. Muhammed Hüseyin,
“el-Mütenebbî ve’l-Karâmita”, Mecelletü Külliy-
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a.e., s. 263-390.

ÿÝsmail Durmuþ

– —
MÜTERCÝM ÂSIM EFENDÝ

(ö. 1235/1819)

Sözlük yazarý ve tarihçi.
˜ ™

Seyyid Ahmed Âsým, Antep’te dünya-
ya geldi. Doðum tarihini Ebüzziyâ Meh-
med Tevfik ile, Antep’te gördüðü bir þi-
ir mecmuasýna dayanan Hikmet Turhan
Daðlýoðlu 1169 (1755) olarak kaydeder-
ler. Semerkantlý Þeyh Osman’ýn soyundan
gelen þair Husûlî Efendi’nin torunu ve
Antep’in tanýnmýþ âlim ve þairlerinden An-
tep Þer‘iyye Mahkemesi baþkâtibi Meh-
med Cenânî Efendi’nin oðludur. Atalarý
arasýnda Nazmü’l-leâl yazarý Þeyh Ah-
med Þihâbî Efendi ile Çarpýnlý hattat Þeyh
Ahmed Efendi gibi þair, lugatçý ve hattat
birçok þahsiyet vardýr.

Ahmed Âsým Antep’te iyi bir eðitim gör-
dü, Arapça, hat ve dinî ilimleri tahsil etti.
Þiir ve edebiyatý babasýndan ve o sýrada
Antep’te olan Kilisli Rûhî Mustafa Efendi’-
den öðrendi. Antep Mahkemesi Kale-
mi’ne devam ettiði sýrada bir taraftan da
tanýnmýþ âlim ve þairlerin meclislerinde
bulundu. Daha sonra Antep mukataasý
mutasarrýfý Battalzâde Mehmed Nûri Pa-
þa’nýn divan kâtibi oldu (1203/1788-89). Sa-
rayla arasý açýlan Mehmed Nûri Paþa hak-
kýnda idam hükmü çýkýnca Antep’te çatýþ-
malar baþladý. Bu sýrada Âsým Efendi de
çok sýkýntý çekti ve Kilis’e kaçtý. Târih’inde
(II, 227) bu felâket sonunda bütün malý-
ný ve servetini kaybettiðini, Antep’in zen-
gin bir ailesinden olduðu halde sýkýntýya
düþtüðünü, özellikle kütüphanesinin yað-
ma edilmesinden büyük üzüntü duyduðu-
nu anlatýr. Kilis’te sekiz ay kadar kaldýk-
tan sonra geçim sýkýntýsý yüzünden aile-
siyle kardeþlerini Antep’e gönderdi, ken-
disi 1204’te (1789-90) Ýstanbul’a hareket
etti.

Âsým Efendi’nin ilim âleminde adýnýn
duyulmasýna vesile olan çalýþmasý, 1205-
1212 (1791-1797) yýllarý arasýnda tercüme
ettiði ve III. Selim’e sunduðu Tibyân-ý
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dan ilkinin 1221 sonlarý ile (1807 baþlarý)
1222 (1807-1808) yýlý olaylarýndan bir kýs-
mýný ihtiva ettiði, ikincisinin 1222 sonlarýn-
dan (1808 baþlarý) II. Mahmud’un cülûsu-
na kadar (Temmuz 1808) gelen hadiseleri
ele aldýðý anlaþýlmaktadýr. Mýsýrlý Mustafa
Fâzýl Paþa’nýn ön ayak olmasýyla basýlan
eseri sonradan verilen tertibi yansýtmak-
tadýr. Matbu metinde müellif tarafýndan
yapýlan ilâvelerle bazý kiþilerin yaptýðý ekle-
meler de yer almaktadýr (I, 2-75). Matbu
metnin (Ýstanbul 1284) ilk cildi ilâve kýsým-
lar istisna edilirse Abdürrahim Muhib Efen-
di’nin Fransa’ya elçi tayininden III. Selim
devri sonlarýna kadar gelmekte, II. cildi Ka-
bakçý isyaný, III. Selim’in hal‘i, IV. Mustafa
dönemi ve II. Mahmud’un cülûsu olayla-
rýný ihtiva etmektedir. Mütercim Âsým’ýn
Târih’ini Cevdet Paþa kaynak olarak kul-
lanmýþ, iktibaslarda bulunmuþ, zaman za-
man da tenkit etmiþtir (ÝA, XIII, 281). Olay-
larý klasik vekayi‘nâme geleneðine baðlý ka-
larak rûznâme tarzýnda yazan Âsým Efen-
di yer yer yaptýðý eleþtiri ve yorumlarla
gerçek bir tarihçi portresi çizer. 5. Mera-
hu’l-meâlî fî þerhi’l-Emâlî. Ali b. Osman
el-Ûþî’nin kelâma dair el-Emâlî adlý ese-
rinin þerhi olup (Ýstanbul 1266, 1304) III.
Selim’e sunulmuþtur. 6. Terceme-i Si-
yer-i Halebî. Ýbrâhim b. Mustafa el-Ha-

lebî el-Mudarî’nin altmýþ üç beyitlik Na¾-
mü’s-sîre adlý eserinin açýklamalý tercü-
mesidir (Kahire 1248). Bazý müellifler ta-
rafýndan yanlýþlýkla Nûreddin el-Halebî’ye
izâfe edilen bu eser de III. Selim’e sunul-
muþtur. 7. Makåle-i Ýstibsâr -âmiz der
Beyân-ý Âmeden-i Ýngiliz. On altý varak-
tan ibaret olup Ýngilizler’in Ýstanbul’a ge-
liþini tasvir eder; Þefiknâme’ye nazîre ola-
rak yazýlmýþ gibidir. Âsým’ýn el yazýsýyla
olan müsveddenin Fâtih Millet Kütüpha-
nesi’nde olduðu belirtilirse de (ÝTA, I, 578)
bu yazma Ýstanbul Üniversitesi Kütüpha-
nesi’nde kayýtlýdýr (TY, nr. 1638).

Abdurrahman b. Hasan el-Cebertî’nin
Mýsýr’ýn Napolyon Bonapart tarafýndan iþ-
galinden bahseden eserinin Türkçe çevi-
risi olan Terceme-i Mazharu (Muzhiru)’t-
takdîs bi-hurûci (zehâbi, zevâli tâifeti Dev-
leti)’l-Fransîs’in Ýstanbul Üniversitesi Kü-
tüphanesi’nde (TY, nr. 2448, 9628) bulunan
nüshalarýnda eserin Seyyid Ahmed Âsým,
19, 2452 ve 6034 numaralarda kayýtlý olan-
larda ise Reîsületibbâ Mustafa Behcet
Efendi tarafýndan tercüme edildiði belir-
tilmektedir. Bütün bu nüshalar kelimesi
kelimesine aynýdýr. Eser, Mustafa Behcet
Efendi tarafýndan tercüme edildiði belir-
tilerek Rûznâme-i Cerîde-i Havâdis’in
171-201. nüshalarýnda yayýmlanmýþtýr.
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Zilkade 1222 (8 Ocak 1808) tarihinde bu
göreve getirilmiþtir. Olaylarý nereden yaz-
maya baþlayacaðýný tesbit için selefleri Per-
tev ve Âmir efendilerin müsveddelerini is-
temiþ ve eserini 1218 (1804) yýlýndan baþ-
latmýþtýr. Seleflerinin daðýnýk ve liste ha-
lindeki müsveddelerinden baþka Dîvân-ý
Hümâyun kalemlerinden çýkardýðý malze-
meyi de kullanmýþtýr. Âsým Efendi 1804-
1806 yýllarý arasý olaylarýný yazýp sadârete
sunmuþ, fakat Alemdar Vak‘asý’nda Bâ-
býâli ile birlikte vekayi‘nâmesi de yanmýþ-
týr. Sultan Mahmud kendisini III. Selim’in
hal‘inden itibaren olaylarý yazmakla görev-
lendirince Âsým Efendi, takdim ettiði ve-
kayi‘nâmenin müsveddelerinden temize
çektiði metni padiþaha sunmuþtur. Bu
nüsha muhtemelen Ýstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi’nde kayýtlý yazmadýr (TY, nr.
6014). Sultan Mahmud eseri beðenmiþ
ve müellifini taltif etmiþtir. Sadâret kay-
makamýnýn sunduðu telhisle de “devrinin
yegâne âlimi” olarak geçim sýkýntýsýndan
kurtarýlmýþtýr. Âsým Efendi vekayi‘nâmesi-
ni II. Mahmud’un cülûsuna kadar getir-
miþ, kalan on iki yýllýk zabýt müsveddele-
rini halefi Þânîzâde Mehmed Atâullah’a
devretmiþtir. Mütercim Âsým, 1218-1221
vekayi‘nâmesinin ardýndan yirmi beþer cüz
halinde iki cilt daha sunmuþtur. Bunlar-

MÜTERCÝM ÂSIM EFENDÝ

Mütercim Âsým Efendi’nin günlük not defterinden iki sayfa (Yapý ve Kredi Bankasý Ktp., M. Fuad Köprülü Yazmalarý, nr. 577,

vr. 12b-13a)
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duðunu belirtmesi ve bu arada saray erkâ-
nýnýn kendisi aleyhinde bulunmasý yüzün-
den azledildi (27 Mayýs 1860). 1860 yýlý
ortalarýnda Meclis-i Hazâin reisi ve Eylül
1861’de dördüncü defa serasker tayin
edildi. Seraskerlik görevinden ayrýlýnca (2
Ocak 1863) bir süre mâzul kalan Rüþdü Pa-
þa Meclis-i Âlî üyeliðine (Temmuz 1865), ar-
dýndan Meclis-i Vâlâ reisliðine (30 Nisan
1866) ve kýsa bir süre sonra da ikinci defa
sadrazamlýða (5 Haziran 1866) getirildi. Gi-
rit isyanýnýn alevlendiði bu sýrada bir Yu-
nan savaþýnýn patlak vermesinden ve Rus-
ya’nýn iþe karýþacaðýndan endiþelenen Rüþ-
dü Paþa sadâret görevinden istifa etti (11
Þubat 1867) ve beþinci defa seraskerliðe
getirildi. bu görevi bir yýl sürdü. Meclis-i
Âlî üyesi (11 Kasým 1870) ve Adliye nâzýrý
(25 Eylül 1871) oldu. Ancak Sadrazam Mah-
mud Nedim Paþa’nýn önceki Adliye Nâzýrý
Þirvânîzâde Mehmed Rüþdü Paþa ile Zab-
tiye Müþiri Hüsnü Paþa, Mâbeyin Baþkâ-
tibi Emin Bey, Divitçi Ýsmâil Paþa ve Se-
rasker Hüseyin Avni Paþa’yý yargýlamadan
sürgünle cezalandýrmak istemesine Tan-
zimat prensiplerine aykýrý olduðu gerek-
çesiyle itiraz ettiðinden bir ay sonra azle-
dildi. 19 Ekim 1872’de üçüncü defa getiril-
diði sadâretten 15 Þubat 1873’te istifa et-
ti. Ýstifasýnýn sebebi, Hariciye Nâzýrý Mýsýr-
lý Halil Þerif Paþa’yý Mýsýr hidivinin ýsrarýna
ve rüþvet teklifine raðmen azletmek iste-
memesidir. Fakat istifasý kabul edilmeye-
rek azledildi. Medrese öðrencilerinin gös-
terileri yüzünden görevinden uzaklaþtýrý-
lan Mahmud Nedim Paþa’nýn yerine dör-
düncü defa sadrazamlýða getirildi (12 Ma-
yýs 1876). Sultan Abdülaziz’in, “Sizi halk is-
tediði için görevlendirdim” demesi kendi-
sinin padiþah tarafýndan bu makama is-
teksizce getirildiði þeklinde yorumlandý.
Onun sadrazamlýðý ile birlikte Osmanlý Dev-
leti’nde yeniden Ýngiltere yanlýsý bir politi-
ka hâkim oldu.

Durumun sakinleþmesiyle padiþahýn
Mahmud Nedim Paþa’yý tekrar sadârete
getirmek istemesi saltanat deðiþikliðine gi-
dilmesi fikrine kuvvet verdi. Böylece Mü-
tercim Rüþdü Paþa ile onun sadrazamlýðý
döneminde önemli makamlara gelen Mid-
hat Paþa, Hüseyin Avni Paþa ve Þeyhülis-
lâm Hayrullah Efendi, Sultan Abdülaziz’in
hal‘ini gerçekleþtirdiler. Bununla beraber
konuþmalarýnda bu olayý benimsemediði-
ni, hatta padiþahý uyarmaya teþebbüs et-
tiðini, fakat sonuçta arkadaþlarýyla birlik-
te hareket etmek mecburiyetinde kaldý-
ðýný söylemekteydi. V. Murad’ýn cülûsu ve
Sultan Abdülaziz’in ölümü sýrasýndaki karý-
þýklýklarý önlemeye çalýþtý. Sultan Murad’ýn

saltanatý süresince onun hastalýðý dolayý-
sýyla ülkeyi âdeta padiþahsýz idare etti. Bir-
likte davranmalarýna raðmen devletin ya-
pýsýnda meydana getirilecek deðiþiklikler
konusunda Midhat Paþa ile ayný düþünce-
de deðildi. Cevdet Paþa ile beraber, akýllý
bir padiþahýn olmasý halinde Kanûn-ý Esâ-
sî’ye gerek olmadýðý, Tanzimat ilkelerinin
yeterli sayýldýðý görüþünü savunmaktaydý.
Bu sýrada yapýlan Kanûn-ý Esâsî tartýþma-
larýnda en sert muhalefeti gösterdi. Bu
yüzden yeni padiþahýn cülûsunu ilân eden
hatt-ý hümâyunda meþrutiyet vaadinin yer
almasýný engelledi. Ona göre halk seçim
sistemine dayanan bir rejim için henüz ye-
terli olgunlukta deðildi. Kanûn-ý Esâsî’de
padiþahýn yetkilerinin sýnýrlandýrýlmasýna
karþý çýktý ve Kanûn-ý Esâsî’ye dýþ baskýlar
yüzünden muvafakat ettiðini belirtti.

II. Abdülhamid’in saltanatýnýn ilk anla-
rýnda makamýný koruduysa da padiþahýn
devlet iþleriyle yakýndan ilgilenmesinden
rahatsýz oldu. Öte yandan padiþah da onu
yeterli görmemekte, ayrýca Sultan Abdü-
laziz’in ölümü dolayýsýyla kendisine güven
duymamaktaydý. Mütereddit bir þahsiye-
te sahip olan Rüþdü Paþa Rusya ile savaþ
ortamýna girildiði, Kanûn-ý Esâsî hazýrlýk-
larý ve Tersane Konferansý ile ilgili çalýþma-
larýn yoðunlaþtýðý bir sýrada ihtiyarlýðýný ve
rahatsýzlýðýný ileri sürerek istifa etti (19
Aralýk 1876). Rüþdü Paþa’nýn iki padiþahýn
hal‘i ve iki padiþahýn cülûsu ile geçen dör-
düncü sadâreti yedi ay sekiz gün sürdü.
Mart 1878’de Meclis-i Âlî üyeliðine getiril-
di. Ali Suâvi vak‘asý üzerine azledilen Sâ-
dýk Paþa’nýn yerine beþinci defa sadârete
getirildi (28 Mayýs 1878). Kýbrýs’ýn elden
çýkmasýna muhalif olduðu halde adanýn Ýn-
gilizler’e devriyle ilgili son formaliteler onun
sadrazamlýðýna rastladý. Padiþahýn güve-
nini kaybeden Sâdýk Paþa’yý Dahiliye nâzýrý
yapmak istemesi ve Ali Suâvi’nin adamla-
rýný affettirme çabasý içine girmesi II. Ab-
dülhamid’in, hakkýndaki endiþelerini arttýr-
dýðýndan yedi gün sonra azledildi. Þubat
1879’da Manisa’daki çiftliðinde oturmasý-
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(1811-1882)

Osmanlý sadrazamý.
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Þubat 1811’de Sinop’a baðlý Ayandon
kazasýnda doðdu. Asýl adý Mehmed Rüþdü
olup kayýkçý Hasan Aða’nýn oðludur. Kendi-
si üç yaþlarýnda iken ailesi Ýstanbul’a ge-
lip yerleþti. 1826’da Yeniçeri Ocaðý’nýn kal-
dýrýlmasýndan sonra Tophâne’de açýlan Asâ-
kir-i Muntazama Yedinci Tertip Taburu’na
girdi. Özel hocalardan Arapça ve Farsça’-
nýn yaný sýra Fransýzca öðrendi. Fransýzca
öðrenmesi memuriyet kademelerinde hýz-
la yükselmesine zemin hazýrladý. Hüsrev Pa-
þa’nýn aracýlýðý ile bazý askerî nizamnâme-
lerin Türkçe’ye tercümesi iþiyle meþgul ol-
mak üzere serasker tercümanlýðýna geti-
rildi. Bundan dolayý “Mütercim” lakabýyla
þöhret buldu. Kolaðasý rütbesiyle Rumeli,
Anadolu ve Suriye’de dokuz yýl hizmet gör-
dükten sonra 1839’da miralay, 1843’te Ru-
meli ordusunda mirlivâ oldu; ardýndan
Dâr-ý Þûrâ-yý Askerî’ye üye yapýldý. 1845’-
te ferik rütbesine terfi ettirildi ve redif
kuvvetlerinin kuruluþuyla görevlendirildi.
1847’de Hassa Ordusu müþirliðine, ardýn-
dan Dâr-ý Þûrâ-yý Askerî reisliðine (Hazi-
ran 1848), seraskerliðe (Mayýs 1851) ve ye-
niden Hassa Ordusu müþirliðine (23 Mayýs
1853) getirildi. Bu görevinde altý ay kadar
çalýþtýktan sonra istifa etti. Meclis-i Tan-
zîmat üyesi (Ekim 1854) ve arkasýndan
ikinci defa serasker (Haziran 1855) oldu.
Azledildikten sonra (Kasým 1856) kýsa sü-
relerle yeniden seraskerlik, Tophâne
müþirliði, Meclis-i Âlî üyeliði ve reisliði
görevlerinde bulundu.

Kýbrýslý Mehmed Emin Paþa’nýn azliyle
24 Aralýk 1859 tarihinde sadrazamlýða ge-
tirildi. Ancak Ýngiltere Kraliçesi Victoria’-
nýn padiþaha yazdýðý bir mektupta Meh-
med Emin Paþa’nýn azlinden üzüntü duy-

Mütercim

Rüþdü Paþa


