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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. Kendisi üç yaþlarýnda iken ailesi Ýstanbul’a gelip yerleþti. 1826’da Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasýndan sonra Tophâne’de açýlan Asâkir-i Muntazama Yedinci Tertip Taburu’na
girdi. Özel hocalardan Arapça ve Farsça’nýn yaný sýra Fransýzca öðrendi. Fransýzca
öðrenmesi memuriyet kademelerinde hýzla yükselmesine zemin hazýrladý. Hüsrev Paþa’nýn aracýlýðý ile bazý askerî nizamnâmelerin Türkçe’ye tercümesi iþiyle meþgul olmak üzere serasker tercümanlýðýna getirildi. Bundan dolayý “Mütercim” lakabýyla
þöhret buldu. Kolaðasý rütbesiyle Rumeli,
Anadolu ve Suriye’de dokuz yýl hizmet gördükten sonra 1839’da miralay, 1843’te Rumeli 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, ardýndan Dâr-ý Þûrâ-yý Askerî reisliðine (Haziran 1848), seraskerliðe (Mayýs 1851) ve yeniden Hassa Ordusu müþirliðine (23 Mayýs
1853) getirildi. Bu görevinde altý ay kadar
çalýþtýktan sonra istifa etti. Meclis-i Tanzîmat üyesi (Ekim 1854) ve arkasýndan
ikinci defa serasker (Haziran 1855) oldu.
Azledildikten sonra (Kasým 1856) kýsa sürelerle yeniden seraskerlik, Tophâne
müþirliði, Meclis-i Âlî üyeliði ve reisliði
görevlerinde bulundu.
Kýbrýslý Mehmed Emin Paþa’nýn azliyle
24 Aralýk 1859 tarihinde sadrazamlýða getirildi. Ancak Ýngiltere Kraliçesi Victoria’nýn padiþaha yazdýðý bir mektupta Mehmed Emin Paþa’nýn azlinden üzüntü duy202

duðunu belirtmesi ve bu arada saray erkânýnýn kendisi aleyhinde bulunmasý yüzünden 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 Paþa Meclis-i Âlî üyeliðine (Temmuz 1865), ardýndan Meclis-i Vâlâ reisliðine (30 Nisan
1866) ve kýsa bir süre sonra da ikinci defa
sadrazamlýða (5 Haziran 1866) getirildi. Girit isyanýnýn alevlendiði bu sýrada bir Yunan savaþýnýn patlak vermesinden ve Rusya’nýn iþe karýþacaðýndan endiþelenen Rüþdü 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 Mahmud Nedim Paþa’nýn önceki Adliye Nâzýrý
Þirvânîzâde Mehmed Rüþdü Paþa ile Zabtiye Müþiri Hüsnü Paþa, Mâbeyin Baþkâtibi Emin Bey, Divitçi Ýsmâil Paþa ve Serasker Hüseyin Avni Paþa’yý yargýlamadan
sürgünle cezalandýrmak istemesine Tanzimat prensiplerine aykýrý olduðu gerekçesiyle itiraz ettiðinden bir ay sonra azledildi. 19 Ekim 1872’de üçüncü defa getirildiði sadâretten 15 Þubat 1873’te istifa etti. Ýstifasýnýn sebebi, Hariciye Nâzýrý Mýsýrlý Halil Þerif Paþa’yý Mýsýr hidivinin ýsrarýna
ve rüþvet teklifine raðmen azletmek istememesidir. Fakat istifasý kabul edilmeyerek azledildi. Medrese öðrencilerinin gösterileri yüzünden görevinden uzaklaþtýrýlan Mahmud Nedim Paþa’nýn yerine dördüncü defa sadrazamlýða getirildi (12 Mayýs 1876). Sultan Abdülaziz’in, “Sizi halk istediði için görevlendirdim” demesi kendisinin padiþah tarafýndan bu makama isteksizce getirildiði þeklinde yorumlandý.
Onun sadrazamlýðý ile birlikte Osmanlý Devleti’nde yeniden Ýngiltere yanlýsý bir politika hâkim oldu.
Durumun sakinleþmesiyle padiþahýn
Mahmud Nedim Paþa’yý tekrar sadârete
getirmek istemesi saltanat deðiþikliðine gidilmesi fikrine kuvvet verdi. Böylece Mütercim Rüþdü Paþa ile onun sadrazamlýðý
döneminde önemli makamlara gelen Midhat Paþa, Hüseyin Avni Paþa ve Þeyhülislâm Hayrullah Efendi, Sultan Abdülaziz’in
hal‘ini gerçekleþtirdiler. Bununla beraber
konuþmalarýnda bu olayý benimsemediðini, hatta padiþahý uyarmaya teþebbüs ettiðini, fakat sonuçta arkadaþlarýyla birlikte hareket etmek mecburiyetinde kaldýðýný söylemekteydi. V. Murad’ýn cülûsu ve
Sultan Abdülaziz’in ölümü sýrasýndaki karýþýklýklarý önlemeye çalýþtý. Sultan Murad’ýn

saltanatý süresince onun hastalýðý dolayýsýyla ülkeyi âdeta padiþahsýz idare etti. Birlikte davranmalarýna raðmen devletin yapýsýnda meydana getirilecek deðiþiklikler
konusunda Midhat Paþa ile ayný düþüncede deðildi. Cevdet Paþa ile beraber, akýllý
bir padiþahýn olmasý halinde Kanûn-ý Esâsî’ye gerek olmadýðý, Tanzimat ilkelerinin
yeterli sayýldýðý görüþünü savunmaktaydý.
Bu sýrada yapýlan Kanûn-ý Esâsî tartýþmalarýnda 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 yeterli 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 anlarýnda makamýný koruduysa da padiþahýn
devlet iþleriyle yakýndan ilgilenmesinden
rahatsýz oldu. Öte yandan padiþah da onu
yeterli görmemekte, ayrýca Sultan Abdülaziz’in ölümü dolayýsýyla kendisine güven
duymamaktaydý. Mütereddit bir þahsiyete sahip olan Rüþdü Paþa Rusya ile savaþ
ortamýna girildiði, Kanûn-ý Esâsî hazýrlýklarý ve Tersane Konferansý ile ilgili çalýþmalarýn 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 dördüncü sadâreti yedi ay sekiz gün sürdü.
Mart 1878’de Meclis-i Âlî üyeliðine getirildi. Ali Suâvi vak‘asý üzerine azledilen Sâdýk Paþa’nýn yerine beþinci defa sadârete
getirildi (28 Mayýs 1878). Kýbrýs’ýn elden
çýkmasýna muhalif olduðu halde adanýn Ýngilizler’e devriyle ilgili son formaliteler onun
sadrazamlýðýna rastladý. Padiþahýn güvenini kaybeden Sâdýk Paþa’yý Dahiliye nâzýrý
yapmak istemesi ve Ali Suâvi’nin adamlarýný affettirme çabasý içine girmesi II. Abdülhamid’in, hakkýndaki endiþelerini arttýrdýðýndan yedi gün sonra azledildi. Þubat
1879’da Manisa’daki çiftliðinde oturmasý-
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na izin verildi. Sultan Abdülaziz’in ölümüyle ilgili olarak kurulan Yýldýz Mahkemesi’nde yargýlanmak üzere tutuklanmasýna karar verildi. Ancak o sýrada aðýr hasta olduðundan Ýstanbul’a sevki sakýncalý görülerek Ýzmir’e götürülüp orada üç gün süreyle sorgulandý ve ardýndan Manisa’ya getirildi. Mahkeme neticesinde herhangi bir
ceza almadý. Nisan 1882’de Manisa’da vefat etti ve Hatuniye Camii bahçesine defnedildi.
Son derece dürüst, asla rüþvet kabul etmeyen, kanunlarý iyi bilen, zeki, ciddiyetten ayrýlmayan ve güzel konuþan bir devlet
adamýydý. Mâzul iken iyi bir tenkitçi olarak sivrilmiþse de iktidara geçtiðinde pek
önemli bir icraat gösterememiþtir. Saray,
ordu ve Bâbýâli arasýnda denge unsuru
olup ilk baþlarda saray-ordu grubunun taraftarý gibi görünmüþse de devlet adamlarý arasýndaki gruplaþmalarda her tarafla iyi iliþkiler tesis ettiðinden çok defa ön
planda olmuþtur. Bu sebeple rakipleri tarafýndan zaman zaman Ýstanbul’dan uzaklaþtýrýlmak istenmesine raðmen her dönemde burada kalmayý baþarmýþtýr. Temkinli kiþiliði dolayýsýyla Tanzimatçýlar muhalefeti susturacak ve iþ birliði saðlayacak
birini aradýklarýnda onu iktidara getirirlerdi. Sonralarý Reþid Paþa’ya muhalif olan Âlî
ve Fuad paþalarla birlikte hareket etmiþ
olup reformlara taraftardý. Bununla beraber devletin kurtarýlmasýna imkân bulunmadýðýna ve çöküþün mukadder olduðuna
inanýrdý.
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Osmanlý Devleti’nde Tanzimat’tan önce
vali ve mutasarrýflar adýna
vergi toplamakla görevli memur.
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Sözlükte “teslim edilen þeyi alan, kabul
eden” anlamýndaki mütesellim kelimesi
Osmanlýlar’da çeþitli idarî görevliler için kullanýlmýþtýr. Beylerbeyinin veya sancak beyinin vekili olarak onlarýn sefere gittiklerinde veya görev bölgelerine gitmedikleri zamanlarda yerlerine bakan, vergileri toplayan görevlileri ifade eder. Bazan bunlara
voyvoda da denmiþtir. XVI. yüzyýlýn sonlarýndan Tanzimat dönemine kadar varlýðýný sürdüren mütesellimlik, Osmanlý taþra
idaresinde önemli geliþmelere yol açan bir
kurum niteliði kazanmýþ, özellikle âyan denen mahallî güçlerin sivrilmesinde bir basamak oluþturmuþtur.
Mütesellim, sancaðýn devlet hazinesine
ödemek zorunda olduðu para ile diðer gelirleri toplayýp zamanýnda göndermekle
görevliydi ve beylerbeyi yahut sancak beyinin vekili durumunda bulunduðu için onlarýn yetkilerine de sahipti. Bazan mütesellim de yerine birini vekil býrakýrdý. Bazý
durumlarda mutasarrýflara, dergâh-ý âlî
kapýcýbaþýlarýna da mütesellimlik verilirdi. Mütesellimin görev süresinin bir yýl ol-

masý kural olduðu halde buna hemen hemen hiç uyulmazdý. Bazan birkaç ay görevde kalanlar bulunduðu gibi yýllarca ayný sancaðýn mütesellimliðini yapanlara çok
sýk rastlanmaktaydý. Sancaklardaki mütesellimliklerin ekseriyetini özellikle XVIII.
yüzyýlda yerli hânedanlar ellerine geçirmiþti. Yerli güçlü gruplara mensup olmayan mütesellimler bu yüzyýldan itibaren,
ellerinde fazla kuvvet bulunmadýðýndan
görev bölgelerinde tutunamamaya baþlamýþtýr. Bunlar devletin ve sancak beyinin
gelirlerini toplayamýyorlardý. Ayrýca yerli
hanedanlar halký kýþkýrttýðýndan dýþarýdan
tayin edilen mütesellimler vazife yapamýyordu. Bu yüzden mütesellim tayin edilecek kimsenin halký ve sancaðý koruyabilecek, vergileri toplayabilecek yetenekte ve
güçte olmasýna dikkat edilirdi.
Beylerbeyi ya da sancak beyinin tayin
edeceði mütesellimin bir fermanla Ýstanbul’dan onaylanmasý þarttý. Bunun için
mütesellim tayin edilecek þahýs kapý kethüdâsý vasýtasý ile dilekçe gönderilerek Ýstanbul’a bildirilir ve bir ferman talebinde
bulunulurdu. Daha sonra buyruldu ile mütesellim tayin edilen kiþi sancak görevlilerine bildirilirdi. XVIII. yüzyýl boyunca önemli
kýsmý yerli hânedanlardan seçilen mütesellimlerin birçoðu resmî bir sýfata sahip
olmadýðý gibi herhangi bir devlet hizmetinde de bulunmamýþtý. XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda tanýnmýþ ailelere mensup bazý
mutasarrýflara da mütesellimlik verildiði
görülmektedir. Meselâ Çapanoðlu Süleyman, Bozok ve Yeni Ýl mutasarrýfý, dergâh-ý
muallâ kapýcýbaþýlýðý unvanlarýný taþýyordu.
Bunun dýþýnda kendisine Kayseri, Çankýrý,
Ankara ve Sivas mütesellimlikleri verilmiþti. Süleyman Bey bazý yerlere mütesellim
vekili tayin ederek mütesellimlik görevini
yerine getiriyordu. XVIII. yüzyýlda mütesellimlik görevini ele geçirmek için yöredeki güçlü aileler bazan birbiriyle mücadeleye giriyordu. Konya’da Gaffarzâdeler
ile Mühürdarzâdeler, Ankara’da Nakkaþzâdeler ile Müderriszâdeler bunlara örnek
olarak gösterilebilir. Bu yüzyýlda yerli hânedan mensuplarý mütesellimlikleri uzun
süre ellerinde tutabildikleri gibi uzaklaþtýrýlmýþ olsalar da görevi yeniden ele geçirebilmekteydiler. XVIII. yüzyýlda uzun süren savaþlar sebebiyle sancak beylerinin
seferde bulunmasý ya da baþka görevleri
dolayýsýyla sancaklarýna gelememesi, sayýlarý çok artmýþ olan vezirlere pek çok sancaðýn arpalýk olarak verilmesi, bunlarýn da
yerlerine mütesellim tayin ederek Ýstanbul’da oturmalarý yüzünden mütesellim
sayýsý hýzlý bir artýþ gösterdi. Böylece san203

