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burg’a gitti. Çar Nikola’dan teminat aldý ve
bunlarý II. Mahmud’a anlatarak padiþahýn
tereddütlerini giderdi.

Ýstanbul’a dönünce mirlivâlýk görevini
sürdürdü. 1834’te açýlan Harbiye Mekte-
bi’nin tanzim ve idaresinde Hassa Ordu-
su Müþiri Ahmed Fevzi Paþa ile birlikte
görev aldý. Ayrýca devletin çeþitli kurum-
larýnýn yapýlanmasýnda çalýþtý. Bu sýrada
Mýsýr meselesi ve Ruslar’la iliþkiler yüzün-
den Paris’te olduðu gibi Londra’ya da eh-
liyetli bir elçi tayini gündeme geldiðinde
yine Nâmýk Paþa tercih edildi (18 Aðustos
1834). Bir buçuk yýl kadar süren elçilik hiz-
metinin ardýndan eski memuriyetine dön-
dükten bir süre sonra ferik rütbesiyle bah-
riyeye nakledildi. Kaptanýderya Tâhir Pa-
þa’nýn yokluðunda kendisine vekâlet etti.
1836’da Tâhir Paþa ile birlikte Trablus-
garp’a giderek vilâyetteki isyan ve karga-
þaya son vermek için düzenlenen askerî
harekâta katýldý. Dönüþünde bahriye fe-
rikliði rütbesi Mansûre redifi ferikliðine
çevrilerek Aydýn vilâyeti vali vekilliðine ta-
yin edildi (1837). Ardýndan yeni kurulan ka-
rantina meclisi üyeliðine getirildi (1838).
Ýngilizler’le görüþülmekte olan ticaret ant-
laþmasý ile bazý sektörlerdeki tekelin ya-
bancý tüccar lehine kaldýrýlmamasý için çok
direndiyse de baþarýlý olamadý. Kýsa süre-
lerle diðer bazý vazifelerde bulunduktan
sonra vezir rütbesiyle Arabistan ordusu
müþirliðine gönderildi (4 Aralýk 1843). Bu
görevi sýrasýnda Dürzî-Mârûnî mücadelesi
yüzünden bölgede sarsýntý geçiren devlet
otoritesini tekrar saðladý. Baþta Aneze aþi-
reti olmak üzere bölgedeki konar göçer
kabilelerin iskân edilmesinde ve itaat altý-
na alýnmasýnda önemli hizmetleri oldu.

2 Temmuz 1849’da Irak ve Hicaz ordu-
su müþirliðine tayin edildi; bu görevine ilâ-
ve olarak Baðdat valiliði de kendisine ve-
rildi (12 Kasým 1851). Bu görevdeyken Sü-
leymaniye sancaðýndaki Hindiye ahalisinin
isyanýný ve Ýranlý hacýlara yönelik saldýrýlarý-

ný önledi. Yapýlan askerî harekâtlarda biz-
zat bulundu ve bir ara koleraya yakalandý.
Bu arada Benî Müntefik aþireti þeyhi Man-
sûr es-Sa‘dûn’un isyaný üzerine onu berta-
raf etmek için Þeyh Sâlih’i tayin etmesi
merkezde hoþ karþýlanmadý. Bu yüzden
görevi Karadeniz ve Akdeniz muhafýzlýkla-
rýnýn da ilâvesiyle Tophane müþirliði olarak
deðiþtirildi (16 Aðustos 1852), ardýndan
Ticaret nâzýrlýðýna getirildi (9 Mayýs 1853).
Bu görevi Kýrým savaþýna denk geldiðin-
den çekilen malî sýkýntýyý gidermek için
borç para bulmak maksadýyla Paris’e ve
Londra’ya gittiyse de sonuç alamadý. Bu
görevinden ayrýldýktan sonra bir süre mâ-
zul kaldý. Ardýndan sýrasýyla Hudâvendigâr,
Kastamonu, Habeþ ve Cidde valiliklerinde
bulundu. 1860 ortalarýnda Dâr-ý Þûrâ-yý As-
kerî baþkanlýðýna getirildi. Arkasýndan da
seraskerliðe tayin edildi (30 Haziran 1861).
Yaklaþýk üç ay sonra da Musul ve Basra
dahil olmak üzere yeniden Baðdat valiliði-
ne getirildi. Burada asayiþ meseleleriyle
uðraþmasý yanýnda Basra Tersanesi’nin
geniþletilmesi, köprüler, yollar, askerî kýþla-
lar, mektepler, hükümet binalarý inþa edil-
mesi ve arazilerin ekilmesi için özel gayret
gösterdi.

Baðdat valiliðinden ikinci defa ayrýldýk-
tan sonra serasker (1868, 1875), Þûrâ-yý
Devlet reisi (1871, 1876) ve Bahriye nâzýrý
(1872, 1875) oldu. Þûrâ-yý Devlet riyâsetin-
de fazla kalmayan Nâmýk Paþa, Meclis-i
Vükelâ’ya tayin edildi. Kanûn-ý Esâsî’nin
hazýrlanmasýyla ilgili çalýþmalara katýldý.
Onun düþüncesi Ýngiliz Parlamentosu gibi
bir yapýlanmanýn saðlanmasý olup sadece
müslümanlardan oluþacak bir meclise ta-
raftardý. Bu görüþlerini kabul ettireme-
diyse de sonraki yýllarda II. Abdülhamid
üzerinde önemli ölçüde etkisi olduðu ve
çeþitli konularda kendisinin önde gelen
danýþmanlarý arasýnda yer aldýðý anlaþýl-
maktadýr. II. Abdülhamid döneminde ön-
ce Meclis-i A‘yân üyeliðine (1877), ardýn-
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Osmanlý devlet adamý.
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Ýstanbul’da doðdu. Aslen Konyalý bir
aileye mensuptur. Babasý Hâcegân-ý Dî-
vân-ý Hümâyun’dan Halil Râmiz Efendi,
annesi Rifat Haným’dýr. On dört yaþýndan
itibaren Dîvân-ý Hümâyun Kalemi’ne mü-
lâzým olarak devam etmeye baþladý. Çe-
þitli dinî ilimlerin yaný sýra Arapça ve Fars-
ça tahsil etti. Yeni oluþturulan Tercüme
Odasý’nýn (1821) en baþarýlý mensuplarý
içinde yer aldý, tercüman Bulgarzâde Yah-
yâ Efendi ve diðer hocalardan Fransýzca
öðrendi. Bu dile âþinalýðý sebebiyle hýzla
yükseldi. 1826’da Osmanlý -Rus temsilci-
leri arasýnda Akkirman’da yapýlan görüþ-
melerde Fransýzca tercümaný sýfatýyla bu-
lundu. Yeniçeri Ocaðý’nýn kaldýrýlmasýndan
sonra kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muham-
mediyye teþkilâtý için seraskerliðin talebi
üzerine Fransýzca’dan çeþitli eserlerin ve
tâlimatnâmelerin çevrilmesi iþinde görev-
lendirildi. Tercüme faaliyetinde ve teknik
tabirlerin oluþturulmasýndaki baþarýsýndan
ötürü II. Mahmud tarafýndan alay eminli-
ðine tayin edilerek askerî sýnýfa dahil oldu
(1827).

Edirne Antlaþmasý’nýn imzalanmasýnýn
(14 Eylül 1829) ardýndan Rusya’nýn dev-
let düzeni ve ordusunun teþkilâtý hakkýn-
da bilgi almak üzere Petersburg’a askerî
ataþe olarak gönderilen Nâmýk Paþa bu-
radan döndükten sonra miralay oldu ve
baþýnda bulunduðu 3. Hassa Alayý’ný Batý
ordularý usulünde tanzim edip padiþahýn
takdirini kazandý. 4. Hassa Alayý’ný oluþ-
turma iþi de kendisine havale edilerek bu
iki alaydan meydana gelen 2. Hassa mir-
livâlýðýna getirildi (Haziran 1832). Ayný yýl
Mýsýr meselesi yüzünden Ýngiltere’nin yar-
dýmýný saðlamak için Londra’ya elçi tayin
edildi. Görevi, padiþahýn Ýngiltere kralýna
yazdýðý mektubu götürmek ve donanma-
nýn takviyesi için on beþ gemi istemek, bu
gerçekleþemezse top ve personel temin
etmekti. Ayrýca Avrupa basýnýnýn ve ka-
muoyunun Mýsýr meselesinde Osmanlý Dev-
leti’nin lehine çevrilmesi iþi de kendisine
verildi. Nâmýk Paþa, Viyana ve Paris’te gö-
rüþmelerde bulunduktan sonra Londra’ya
ulaþtý. Ancak Mýsýr, Yunan ve Cezayir me-
seleleri konusundaki giriþimlerinden iste-
nilen neticeyi alamadý. Bir miktar silâh te-
min edilebildi. Mýsýr kuvvetlerinin Kütah-
ya’ya kadar ilerlemesi karþýsýnda Ýstanbul’a
gelecek Rus kuvvetleriyle ilgili görüþmeler-
de bulunmak üzere Londra’dan Peters-
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mýk Paþa ikinci planda kalmakla beraber
çeþitli alanlarda baþarýlý hizmetler ifa et-
miþ, vezâretteki kýdemi dolayýsýyla þeyhül-
vüzerâ unvanýyla anýlmýþtýr. Dört evlilik yap-
mýþ, toplam on üç evlât sahibi olmuþtur.
II. Abdülhamid devri feriklerinden Ýbrâhim
Paþa onun büyük oðludur. 1834’te takdim
ettiði sefâretnamesi Londra ve Paris hak-
kýndadýr ve özellikle Ýngiltere’nin geliþmiþ
durumunu gözler önüne serer. Eser Lond-
ra’nýn çeþitli görüntülerini sergileyen su-
lu boya resimlerle süslenmiþtir (ÝÜ Ktp.,
TY, nr. 5985).

BÝBLÝYOGRAFYA :
BA, HH, nr. 12808, 23339, 23341, 37560-L,

46440-Ç, 46612-H, 46612-Ý, 46662-Ð; BA, MD,
nr. 258, s. 99, 181; nr. 260, s. 93; BA, Ýrade-
Meclis-i Vâlâ, nr. 4938; BA, Ýrade-Dahiliye, nr.

917, 8040, 14790, 15714, 15755; BA, BEO,
Amedî Kalemi, nr. 33/8; Cevdet, Ma‘rûzât, s. 199,
222, 230-231; a.mlf., Târih, s. 191-194; a.mlf.,
Tezâkir, II, 51, 139, 151, 153; IV, 154, 188-190;
Mir’ât-ý Hakîkat (Miroðlu), tür.yer.; Lutfî, Târih,
I-XV, tür.yer.; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî
(haz. Nuri Akbayar, s.nþr. Seyit Ali Kahraman), Ýs-
tanbul 1996, s. 1227; Ali Fuat Türkgeldi, Mesâil-i
Mühimme-i Siyâsiyye (nþr. Bekir Sýtký Baykal),
Ankara 1957, II, tür.yer.; Faik Reþit Unat, Osman-
lý Sefirleri ve Sefâretnâmeleri (nþr. Bekir Sýtký
Baykal), Ankara 1968, s. 210-214; Daniþmend,
Kronoloji 2, IV, 192, 280, 309; Niyazi Berkes, Tür-
kiye’de Çaðdaþlaþma, Ýstanbul, ts. (Doðu-Batý
Yayýnlarý), s. 305-306; Ýlber Ortaylý, Ýmparatorlu-
ðun En Uzun Yüzyýlý, Ýstanbul 1983, s. 76; En-
ver Ziya Karal, Osmanlý Tarihi, Ankara 1983, V,
160; VII, 3, 184, 210; VIII, 42, 221, 258, 358;
a.mlf., “Mehmed Namýk Paþa’nýn Hal Tercüme-
si”, TV, II/9 (1942), s. 220-227; Reþat Kaynar,
Mustafa Reþit Paþa ve Tanzimat, Ankara 1985,
s. 64, 66, 76; Ahmet Nuri Sinaplý, Þeyhülvüzera,
Serasker Mehmed Namýk Paþa, Ýstanbul 1987;
C. V. Findley, Osmanlý Devleti’nde Bürokratik Re-
form: Bâbýâli 1789-1922 (trc. Latif Boyacý – Ýzzet
Akyol), Ýstanbul 1994, s. 115, 116; Þinasi Altun-
dað, “Kavalalý Mehmet Ali Paþa Ýsyaný Esnasýn-
da Namýk Paþa’nýn Yardým Talep Etmek Üzere
1832 Senesinde Memuriyet-i Mahsusa ile Lond-
ra’ya Gönderilmesi”, TTK Belleten, VI/23-24
(1942), s. 229-251; a.mlf., “Namýk Paþa’nýn Lond-
ra Elçiliði”, TV, II/12 (1943), s. 441-451; III/14
(1944), s. 127-136; III/15 (1949), s. 200-205; III/
16 (1955), s. 16-18; Þehabeddin Akalýn, “Mehmed
Namýk Paþa”, TD, IV/7 (1953), s. 127-145.

ÿAbdullah Saydam

– —
NÂMÎ

א���0. ) )

Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed
el-Missîsî ed-Dârimî en-Nâmî

(ö. 399/1008)

Hamdânî Hükümdarý
Seyfüddevle’nin saray þairlerinden.˜ ™

Tahminen 309 (921) yýlýnda Tarsus ya-
kýnlarýndaki Massîsa’da (Adana-Ceyhan
arasýndaki Misis, Yakapýnar) doðdu. Ço-
cukluk ve gençlik yýllarý burada geçti. So-
yu Temîm kabilesinin kolu olan Dârim b.
Mâlik’e dayanýr. Kendisine “Nâmî” (yetiþen,
geliþen, artan) lakabýnýn ne sebeple veril-
diði bilinmemektedir. Gençliðinde kasap-
lýk yapan ve bu sebeple Serî er-Reffâ gibi
rakiplerince hicvedilen Nâmî ilk öðrenimi-
ni Massîsa’da gördükten sonra tahsilini
ilerletmek için Irak’a gitti. Ardýndan Ha-
lep’e geçerek Hamdânî Hükümdarý Sey-
füddevle’nin saray þairi oldu ve onun için
parlak methiyeler yazdý. Mütenebbî’nin ge-
liþine kadar makamýný koruyan Nâmî onun
baþ þair olmasýyla hasýmlarý safýnda yer al-
dý, bu sebeple Mütenebbî’nin þiirlerinde
yaptýðý hatalara ve intihallere dair ilk eser
yazanlardan biridir. Mütenebbî’nin 346

dan Hazîne-i Hâssa nâzýrlýðýna (1878) ge-
tirildi. Bu sýrada Rusya ile yapýlan görüþ-
melerde Osmanlý heyetinde ikinci delege
olarak bulundu. Kýbrýs’ýn Ýngilizler’e devre-
dilmesine karþý çýkan devlet adamlarý ara-
sýnda yer aldý. 1878’de Tophane müþirliði,
çok geçmeden Umûr-ý Nâfia Komisyonu
reisliði görevlerinde bulunduktan sonra bu
komisyonun laðvedilmesi üzerine (1888)
memuriyet hayatýndan çekildi ve ömrünün
son beþ yýlýný sakin bir hayat yaþayarak
geçirdi. 14 Eylül 1892’de vefat etti ve Ka-
racaahmet Mezarlýðý’na defnedildi.

Þâbâniyye tarikatýndan Kuþadalý Ýbrâ-
him Efendi müntesibiydi. Emlâk ve akar
sahibi olup elinin sýkýlýðý ile tanýnmýþtýr.
Beþ padiþah döneminde görev yapan Nâ-

Nâmýk Paþa’nýn Aneze aþiretinin isyanýný bastýrmadaki hizmetinden dolayý verilen mükâfata teþekkür için seraskerliðe yazdý-

ðý yazý (BA, Ýrade -Dahiliye, nr. 8040, lef. 2)


