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OSMAN NÜRİ EFENDi 
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OSMAN PAŞA, Özdemiroğlu 
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(ö. 993/1585) 

L 
Osmanlı veziriazamı. 

_j 

933'te ( 1527) Mısır'da doğdu. Babası 
San'a fatihi ve Habeşistan bey1erbeyi olan 
Özdemir Paşa' dır. Annesinin Abbas! hane
danına mensup olduğu ileri sürülür. Bazı 
Osmanlı kaynaklarında babası Özdemir 
Paşa'nın Dağıstan'dan getirilen bir Mısır 
Çerkezi olduğu belirtilir (Selanik!, ı, 74) . 
Çocukluğu genellikle babasının görev yeri 
olan Mısır'da geçti ve genç yaşlarından iti
baren bazı devlet kademelerinde çalıştı. 
On dört yaşında iken Mısır kullar ağalığına 
tayin edildiği belirtilirse de ruus kayıtların
dan onun babasının görevi dolayısıyla Mı
sır müteferrikası olduğu ve maaşa bağ
landığı anlaşılmaktadır (BA, KK, nr. 209, s. 
144; nr. 210, s. 256). Bilinen ilkönemli göre
vi Mısır'da sancak beyliği ve hac emirliği
dir. Mısır'da bir nevi muhafaza görevi olan 
sancak beyliği sırasında 967'de ( 1560) hac 
emirliğini üsttendi ve üç yıl kadar bu va
zifeyi sürdürdü (Karanfil, s. 5-6). Bu sıra
da kendisine daha önce babasının ilk bey
lerbeyiliğini yaptığı Habeş eyaleti de veril
di. Yedi yıl kadar süren beylerbeyiliği sıra
sında Habeş eyaletinde Osmanlı idaresini 
sağlamlaştıran Osman Paşa 975 Saferinde 
(Ağustos 1567) aziedilince Kahire'ye dön
dü. Dört ay sonra da Yemen eyaleti Ye
men ve San'a diye ikiye ayrılınca San'a bey-

lerbeyi oldu (BA, MD, nr. Vll , s. 197). An
cak Zeydller'in Yemen Beylerbeyi Murad 
Paşa'yı öldürmesi üzerine tekrar iki eyalet 
birleştirildi ve idaresi Osman Paşa'ya ve
rildi (BA, MD, nr. VI!, s. 220). Osman Paşa, 
yanında önemli sayıda bir kuwet olduğu 
halde 976 ( 1568) yılı ortalarında Yemen'e 
gitti. 

Bu son tayinlerde babasının eskiden söz 
konusu bölgelerde idarecilik yapması ve 
bölge hakkında edindiği tecrübeler rol oy
namış olmalıdır. Osman Paşa, beylerbeyi
likleri sırasında bir taraftan Portekizliler'in 
bölgeye sızmasını ve yerleşmesini engelle
meye, diğer taraftan da yerel eşkıya grup
larına karşı mücadele ederek Mısır ile Ha
beşistan arasındaki bağları kuwetlendir
meye çalıştı. Mısır Beylerbeyi Lala Musta
fa Paşa ile Koca Sinan Paşa arasında cere
yan eden sıkı rekabetle Lala Mustafa Pa
şa'nın tarafında yer aldı. Bu seçimi onun 
geleceğine de yön verdi. Söz konusu reka
bet ve serdar tayinleri dolayısıyla Yemen'
de otorite boşluğu doğdu ve mahalli güç
lerin yol açtığı karışıklıklar Osmanlı haki
miyetini zayıflattı. Çünkü yerli unsurların 
ayaklanmasını bastırmak için İstanbul ta
rafından görevlendirilen Osman Paşa ve 
Lala Mustafa Paşa Yemen'e gitmeyi kast! 
olarak geciktirdiler ve Zeydller güçlü bir 
konuma gelip Yemen'e fiilen hakim oldu
lar. Osman Paşa'nın 3-4000 kişilik bir ön
cü kuweti ve on yedi parça donanma ile 
Yemen beylerbeyi olarak Süveyş ve Cidde 
üzerinden San'a'ya hareketi bu olaylara 
rastlar. 

Başlangıçta Zebld'de kuşatma altında 
kalan Osmanlı garnizonunu kurtarıp Taiz 
Kalesi'ni alarak başarılı olan Osman Paşa 
daha sonra Zeydller tarafından muhasara 
edildi ve kendisini bu zor durumdan yeri
ne serdar tayin edilen ve bir anlamda ra
kibi olan Koca Sinan Paşa kurtardı. Bunun
la birlikte Osman Paşa kurtarıcısının kib
rinden dolayı ona itaat etmedi. davet edil
mesine rağmen Sinan Paşa'nın huzuruna 
çıkmadı. Böylece paşalar arasındaki reka
bette Osman Paşa'nın açıkça Lala Mustafa 
Paşa tarafında yer aldığı ortaya çıkmış ol
du. Sinan Paşa, bu itaatsizliği ve Lala Mus
tafa Paşa ile birlikte kendisine cephe al
ması yüzünden onu Yemen'den uzaklaş
tırdı. Osman Paşa, bir süre annesinin Ku
reyş soyundan olması sebebiyle güçlü şah
si dostluklar kurduğu Hicaz emirleri ve şe
rifleriyle vakit geçirdikten sonra Kahire'ye 
döndü. Reblülewel 978'de (Ağustos 1570) 
aldığı emirle mazuliyetini geçirmek için İs
tanbul'a çağrıldı. İstanbul'a geldiğinde Ve
zlriazam Sokullu Mehmed Paşa, Koca Si-
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nan Paşa'nın raporları doğrultusunda ona 
soğuk davrandı. hatta bir' süre şehre gir
mesine izin vermedi. Bazı tarihçiler bunu 
İstanbul'daki veba salgınına bağlar ve bu 
yüzden onun bir süre Topkapı civarında 
sur dışında çadırda oturduğunu belirtir. 
Lala Mustafa Paşa'nın araya girmesiyle Lah
sa beylerbeyiliğine gönderilen Osman Paşa 
(9781!571) bu görevde bir yıl kadar kaldık
tan sonra Basra'ya nakledildi (ı o Reblüla
hir 981 1 9 Ağustos 1573). Bu görevi sıra
sında Portekizliler'in bölgede yerleşmesi
ni önlemek için mücadele etti, hatta bu 
amaçla Hürmüz'e birkaç akında bulundu. 
Ancak kısa süren görevi sırasında Porte
kizliler'in bölgede ticarete başlamasına ve 
yerli Arap kabileleriyle iş birliği yapmasına 
engel olamadı. Onları tamamen körfez dı
şına atmak amacıyla yaptığı büyük hazır
lıkları tamamlayamadan Diyarbekir beyler
beyliğine tayin edildi ( 5 Reblülewel 984 1 2 
Haziran 1576) Buradaki beylerbeyiliği bir 
buçuk yıl kadar sürdü (Karanfil, s. 10). 

Osmanlı-Safevi savaşının 986'da (1578) 
başlaması sırasında serdar tayin edilen La
la Mustafa Paşa, Şirvan ve Dağıstan bey
lerbeyiliğini teklif ettiği Osman Paşa'yı se
fere çağırdı (25 Muharrem 986 1 3 Nisan 
1578). Osman Paşa bu teklifi kabul etti ve 
henüz herhangi bir resmi unvanı olmaksı
zın 1 000 kişilik maiyetiyle Erzurum civa
rında orduya katıldı. 986 (1578) yazında 
ordunun esas unsurlarıyla birlikte Erzu
rum'dan doğuya doğru ileri harekata gi
rişti. Safevller'e karşı önce Çıldır'da (5 Ce
maziyelahir 98619 Ağustos 1578), ardın
dan Alazan nehri yakınlarında Koyun geçi
di'nde (Receb 986 1 Eylül 1578) Osmanlı 
kuwetlerinin üstün gelmesinde önemli rol 
oynadı. Birincisi özellikle Gürcistan ve Da
ğıstan, ikincisi Şirvan yolunu Osmanlılar'a 
açan zaferler olması bakımından kariyeri 
için de bir dönüm noktası oldu (Kütükoğ
lu. s. 52-53) Nitekim Lala Mustafa Paşa 
zaferierin ardından orduyu kışlamak üze
re Erzurum'a çektiğinde Osman Paşa'yı 

vezir rütbesine yükseltti ve onu küçük bir 
ordu ile Şirvan ve Dağıstan beylerbeyi ola
rak cepheyi korumakla görevlendirdi (Ta

rih-i Osman Paşa, vr. 13a-b ). Ancak Safe
vller, Osmanlı ordusunun Erzurum'a çekil
mesini fırsat bilerek karşı harekata geç
tiler. Şemahı'ya kapanan Osman Paşa bu
rada Safevi kuwetlerinin başındaki Aras 
Han karşısında zor durumda kaldı. Bir sü
re sonra Kırım hanının kardeşi Adil Giray 
Han kuwetleriyle Osman Paşa'ya katıldıy
sa da kendi başına hareket etmesi bir oto
rite krizinin ortaya çıkmasına yol açtı. Os
man Paşa, bu disiplinsizlikler karşısında az 
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OSMAN PASA, Özdemiroğlu 

lll. Murad'ın özdemiroğlu Osman Paşa'y ı huzura kabulü ve serdarlığa tayininin bildirilmesini tasvir eden minyatür (Asafi, Şe
caatname, vr. 7b-8 a) 

sayıdaki kuwetleriyle Safevi saldırılarına 
dayanamayacağını anlayarakŞemahı'yı ter
kedip Derbend'e çekildi (Zilhicce 9861 Şu

bat 1579). Bu sıradaAdil Girayda giriştiği 
savaşta esir düşmüş ve kuwetleri dağıtıl
mıştı. Zor duruma rağmen Osman Paşa, 
Kırım Ham Mehmed Giray'ın 40-SO.OOO ki
şilik orduyla 987 Şabanında (Ekim 1579) 

Demirkapı'ya gelişine kadar burada tutun
ınayı başardı. Takviye kuwetlerinin gelişiy
le güçlenen Osman Paşa önce bölgede is
yan çıkaran Kaytak ve Kıpçak gruplarını 
bertaraf etti, ardından Safevı1er'i Şemahı 
ve Şirvan'dan tamamen çıkardı . Aynı za
manda Osmanlı ordularının bu fetihlerini 
kalıcı hale getirmek için Hazar denizinde 
bir donanma kurulması amacıyla Kulzüm 
(Hazar denizi) kaptanlığını ihdas ettirdi. 

Bu başarılı harekattan sonra Osman Pa
şa, Osmanlı kuwetlerini Derbend'de top
ladı. Ancak Lala Mustafa Paşa'nın yerine 
988'de ( 1580) rakibi Koca Sinan Paşa'nın 
getirilmesi onu zor durumda bıraktı. Sinan 
Paşa'nın Erzurum, Kars, Gürcistan civarın
da dolaşmakla vakit geçirip cepheye git
memesi Osman Paşa için yeni sıkıntılara 
yol açtı. Bununla birlikte Osman Paşa'nın 
cephe hakkında doğrudan İstanbul'a gön
derdiği raporlar üzerine cepheyi kuwet
lendirmek için Kırım üzerinden bir Ru
meli ordusu Silistre sancak beyi Yakub Bey 
kumandasında Derbend'e geldi. Böylece 
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Osmanlı ordusunun sayısı arttı. Fakat cep
heyi ve rakibi tanımayan Yakub Bey ferdi 
olarak düzenlediği bir akında hayatını kay
betti (Reblülewel 991 1 Nisan 1583) . Bu
nun üzerine Osman Paşa , Safevi ordusu 
üstüne yürüdü. Bu harekat sonucunda 
"Meşale savaşı" olarak adlandırılan ve dört 
gün dört gece sürdüğü rivayet edilen sa
vaşta Osman Paşa en büyük zaferlerin
den birini kazandı ( 14-18 Reblülahir 991 1 
7-1 ı Mayıs ı 583). İleri harekat neticesinde 
daha önce boşaltmış olduğu Şemahı'ya gir
di ve buradaki kaleyi tekrar tamir ettirdi. 
Böylece şahsi gayretleriyle Safevı1er'in Kaf
kasya'daki varlıklarına son verilmiş oldu. 
Dönemin tarihçileri Kafkaslar'ın fethinde 
Osman Paşa'nın belirleyici rolü konusunda 
müttefiktir. 

Osman Paşa, beş yıl boyunca savaştığı ve 
parlak zaferler kazandığı Kafkaslar'dan Şev
va! 991 'de (Ekim 1583) lll. Murad'ın em
riyle ayrıldı. lll. Murad ona, 98Tden ( 1579) 

beri Safevller'e karşı Kafkasya'ya kuwet 
göndermeyi reddeden ll. Mehmed Giray 
Han'ı bertaraf edip yerine İstanbul'dan 
gönderilen kardeşini oturtınası görevini 
vermişti. Demirkapı'dan hareket eden Os
man Paşa zorlu geçen bir yolculuktan son
ra Kefe'ye ulaştı. Burada Mehmed Giray 
Han ve oğullarının kumandasındaki birlik
ler tarafından kuşatıldı. Bu kuşatma otuz 
yedi gün sürdü. Osmanlı donanması, kap-

tan Kılıç Ali Paşa kumandasında İslam Gi
ray Han'ın katılımıyla yardıma gelince ku
şatma kırıldı. Kırım tahtına İstanbul'dan 
gelen ll. İslam Giray oturtuldu, yakalanan 
Mehmed Giray öldürüldü. Bu şekilde lll. 
Murad'ın emrini yerine getiren Osman Pa
şa, Kılıç Ali Paşa'nın gemileriyle İstanbul'a 
ulaştı (21 Cemaziyelahir 992 1 30 Haziran 
1584). Kaynakların naklettiğine göre halk 
kendisini muzaffer bir kumandan ve kah
raman olarak karşıladı . Bununla birlikte 
Selanikl Mustafa Efendi, kendisini çeke
meyen bazı kubbe vezirlerinin karşılama
ya gelmediğini ve paşayı gözden düşür
mek için Vezlriazam Siyavuş Paşa ile bera
ber hareket ettiğini belirtir (Tarih, ı. 144-

146) . Entrikalara ve hakkında uydurulan 
ayyaş ve uyuşturucu müptelası olduğu de
dikodularına rağmen lll. Murad onu hu
zuruna kabul etti ve başarılarını dinleyip 
ona büyük iltifatlarda bulundu. Ardından 
kendisini Siyavuş Paşa'nın yerine vezlria
zam tayin etti (20 Receb 992 1 28 Tem
muz 1584). 

Sactarete getirildikten iki ay sonra Os
man Paşa Kırım'da hanlar arasında başla
yan mücadeleleri sona erdirmekle vazife
lendirildi. 1 O Şewal 992'de (ı 5 Ekim 1584) 

son divan toplantısını yapıp Üsküdar'a geç
ti. Kastamonu'ya ulaştığında Bosna Bey
lerbeyi Ferhad Paşa'yı Sinop üzerinden Kı
rım'a yolladı. Kendisi de kış mevsimini Kas
tamonu'da geçirdi. Kırım meselesi halle
dilince lll. Murad tarafından İran seferiyle 
görevlendirildi. 8 Reblülahir 993'te (9 Ni
san 1585) Kastamonu'dan ayrılan Osman 
Paşa, Sivas- Erzurum yoluyla Tebriz'e ha
reket etti. Bazı tarihçiler onun bu sırada 
rahatsız olduğunu , hatta Erzurum'dan iti
baren tahtırevana binrnek zorunda kaldı
ğını belirtirler. Hastalığına rağmen Osman 
Paşa Tebriz önlerine geldi ve Safevller'in 
direnişinin kırılmasının ardından şehre gir
di (30 Ramazan 993 125 Eylül ı 585). Daha 
sonra burada bir kale inşasını emrederek 
Tebriz'de kalıcı bir şekilde tutunmaya ça
lıştı. 

Osman Paşa'nın Tebriz'de iken hastalı
ğının ileriediği ve bunun ordu içinde zafi
yet doğurması sonucu şehir halkının za
man zaman katliamlara maruz kaldığı çe
şitli kaynaklarda nakledilir. Osman Paşa 
katliamları önlemeye çalışarak olaya karı
şan bazı askerleri idam ettirmişse de şe
hir içindeki karışıklıklar sürmüştür. Bu sı
rada Safevller'in harekete geçtiği haber
leri üzerine ordunun başında Tebriz'den 
Şenbigazan'a geldi. Burada iken Safevi 
şehzadesinin hücumu püskürtüldü, aynı 
gün Acısu menzilinde S-6 Zilkade 993 (29-



özdemiroğlu Osman Paşa'nın ölümünün askerden gizlene
rek cesedinin canlıymış gibi götürülmesini tasvir eden min
yatür (Asafi, Şecaatname, vr. 275b) 

30 Ekim 1585) gecesi vefat etti. İbrahim 
Harimi Çavuş, Osman Paşa'nın seferiyle il
gili yazdığı manzum Gonca-i Bağ-ı Mu
rad adlı eserinde ölüm yerini, "Hastalık 
çekti on üç gün cümle ol kan-ı kerem 1 Acı
su'da eyledi hoş azm-i iklim-i adem" şek

linde belirtmiştir. Bir süre ölümü gizli tutu
lan veziriazam vasiyeti üzerine Diyarbek.ir'e 
defnedildi. Adıyla anılan iki kubbeli tür
besi bugünkü Kurşunlu Cami (Fatih Paşa 
Camii) yakınındadır ve bir kitabesi bulun
maktadır. 

Kaynaklarda güzelliğiyle meşhur olduğu 
belirtilen hanımının Dağıstan hakimi Şern
hal'in yeğeni olduğu, dul kaldıktan sonra 
Bosna Beylerbeyi Hasan Paşa ile nikah
Iandığı belirtilir. Selaniki geride bir kız ço
cuğun un kaldığını yazar. ömrünü cephe
lerde geçiren Osman Paşa'nın Şemahı, Der
bend, Habeşistan, Diyarbekir ve İstanbul'
da bazı hayratının bulunduğu zikredilir. İs
tanbul'da kendi adını taşıyan medresesi 
(997/1 588) ölümünden sonra Veziriazam 
Hadım Mesih Paşa tarafından tamamla
tılmış, ardından bunun yanına bir mescid 
inşa edilmiştir. Şemahı'da cami ve tekke
si, Derbend'de cami, çarşı ve iki ham bu
lunmaktadır. Diyarbekir'de bazı dükkan
Iarı vakfetmiştir. Onun Kafkasya'daki mü
cadelesi ve faaliyetlerini konu alan risa!eler 

de vardır. Bunların içinde Hüseyin b. Meh
med'in Gazavat-ı Özdemiroğlu Osman 
Paşa adlı eseri (İstanbul Belediyesi Ata
türk Kitaplığı, nr. o. ı ı 8/2), Solak Ebube
kir b. Abdullah'ın risalesi (bk. bibL), Diz
puli'nin Şahname-guşay-ı Beram Vezir-i 
Mu'a~~am 'Oşman Paşa bin Özdemir 
başlıklı Farsça kitabı (TTK Ktp., nr. 91), 

Asafi'nin Kırım, Tiflis ve Tebriz seferlerine 
dair minyatürlerle süslü Şecaatname'si 
(TSMK, Revan Köşkü, nr. 1301; İÜ Ktp., 
TY, nr. 604 3) sayılabilir. 
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OSMAN b. SAID 
(~w-ı u~) 

Ebu Amr Osman b. Said 
el-Umer! el-Asker! 

(ö . 265 veya 280 1 879 veya 893) 

İmamiyye Şiası'nda 
on ikinci imam olarak kabul edilen 

Mehdi el-Muntazar'ın 
küçük gaybeti sırasında 

ona vekalet eden dört sefirin ilki 
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OSMAN ŞEMS EFENDi 

OSMAN ŞEMS EFENDi 
(1814-1893) 

Kadiriyye tarikatının 
L Enveriyye kolunun kurucusu, şair. _j 

1 Rebiülahir 1229 (23 Mart 1814) tarihin
de İstanbul Sirkeci'de Hocapaşa mahalle
sinde doğdu. Asıl adı Osman Nureddin'dir. 
Şiirlerinde önce "Nuri", dah<.ı sonra "Şems" 
mahlasını kullanmış ve Osman Şems diye 
tanınmıştır. Maliye Nezareti Esham Kale
mi huleffısından ve Nakşibendiyye tarikatı 
mensuplarından Münzevi Mehmed Emin 
Efendi'nin oğludur. Osman Şems, henüz 
öğrenimini sürdürdüğü genç yaşlarında 
evinin yakınlarında oturan İsmail Efendi 
adlı bir Nakşibendi şeyhine mürid oldu. 
Yirmi beş yaşlarında iken şeyhin vefatı 
üzerine Halveti-Şabani tarikatının Kuşada
viyye kolunun p'iri Kuşadalı İbrahim Efen
di'ye intisap etti. Bu yıllarda Sirkeci'de bir 
tütüncü dükkanı açarak geçimini sağla
maya çalıştı. Ancak dostlarına ve müşte
rilere cömertçe ikramları yüzünden altı ay 
sonra dükkanı kapatmak zorunda kaldı. 
Ardından Esham Kalemi'nde katip olarak 
memuriyete başladı. 1845 yılında bedes
tende mübayaa katipliğine tayin edildi. 
Kuşadalı İbrahim Efendi'nin 1846'da vefa
tından sonra seyrü sülukünü tamamla
mak için kamil bir mürşid arayışına girdi
ği dönemde, kadılık teklifini reddedip Ak
saray Sineklibakkal'dak.i evindeKadi İyaz'ın 
eş-Şiffı' adlı eserini istinsah ederek geçi
mini sağlayan Kadiri şeyhi Abdürrahim Ün
yevi ile tanışıp kendisine intisap etti. Ka
diriyye tarikatının Müştakıyye kolunun pi
ri Şeyh Müştak Efendi'nin pirdaşı ve Ha
cı Hasan Şirvani'nin müridi olan şeyhinin 
yanında seyrü sülukünü tamamlayıp 1849'
da hilafet aldı. "Kadir'i-meslek, üveysi-meş
rep bir gavs" diye tanımladığı mürşidi Ab
dürrahim Ünyevi 1856'da vefat etti. Os
man Şems Efendi'nin, şeyhinin vefatından 
sonra doğrudan Kadiriyye tarikatının piri 
Abdülkadir-i Geylani'nin ruhaniyetinden 
feyiz aldığı, dolayısıyla üveysilik payesine 
ulaştığı kaydedilir. Nitekim bir şiirinde, "Gö
nülde buldum esrar-ı Üveysi 1 üveysiyim 
üveysiyim üveysi" ve "Geçip silk-i Nakşi
bend-i veliden 1 Göründüm Halveti'den Ka
diri' den 1 Üveysiyim Üveysiyim Üveysi" di
yerek (Osman Şems Efendi Dfvanı 'ndan 
Seçmeler, s. 173- I 7 4) bu husus u vurgula
mıştır. 

Fatin Efendi'nin 1269 ( 1853) yılında ta
mamladığı tezkiresinde "Bedesten'de mü
bayaa katibi" olarak tanıtılan Osman Şems 
Efendi, bu tarihten sonra ve muhteme-
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