
OSMANPAZARI 

1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı'nda 

Osmanpazarı kasabası yakıldı, pek çok 
Türk'ün burayı terketmesi yüzünden ta
mamen ortadan kalkma tehlikesiyle karşı 
karşıya kaldı. 1887'de Bulgar sayımına gö
re kasabada sadece 3755 kişi oturuyordu. 
Bu sayının 2332'si müslümandı ve Türk
çe konuşuyordu. XIX. yüzyılda burada se
kiz cami, birkaç medrese, tekkeler, bir ha
mam, yedi han ve bir kilise mevcuttu. 
Kasaba ll. Dünya Savaşı'na kadar durgun 
bir halde kaldı. 1934'te kasabanın nüfusu 
1888 yılındakiyle hemen hemen aynı idi ve 
bu yılda adı Omurtag'a çevrilmişti. 1972'
de burada üç cami kalmıştı: 1219 (1804) 
tarihli tamir kitabesiyle birlikte Yukarı 
Cami, Fındık Camii ve Tekke Camii. Tekke 
Camii aynı zamanda Mehmed Baba Tek
kesi'ydi. 198S'te Bulgaristan'da Türkler'e 
yönelik baskılarakarşı Geriova'daki Türk
ler, özellikle Alvanlar ( l934'te Jablanovo) 
civarındaki kızılbaş köyleri Bulgar ordusu 
tarafından bastırılan bir direniş gösterdi
ler. Komünizmin yıkılmasından sonra Os
manpazarı'ndaki Türkler'in durumu dü
zeldi. 1963'te 7074 olan kasabanın nü
fusu günümüzde (2005) 11.124'e yüksel
miştir. 

Osmanpazarı'nda yetişen alimler arasın
da birçok eserin müellifi Şeyh İsmail Ni
yazi Efendi ( ö. 1312/1894) anılabilir. 
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OSMANzADE AHMED TAiB 
(ö. 1136/1 724) 

Osmanlı şairi, biyografi yazarı. 
_j 

Muhtemelen 1070 (1659-60) yılında İs
tanbul'da doğdu. Babası maliye tezkire
ciliği ve Süleymaniye Vakfı ruznamçeciliği 
görevlerinde bulunan Osman Efendi'dir. 
Düzenli bir medrese eğitimi gördükten 
sonra 1089'da (1678) Şeyhülislam Çatal
calı Ali Efendi'den mülazım oldu. Bazı kü
çük medreselerde çalıştı. S Reblülevvel 
1 099'da (9 Ocak ı 688) babasının İstan
bul'da Kumkapı'da Karamani Mehmed 
Paşa Camii bitişiğinde Cedlde-i Osman 
Efendi adıyla yaptırdığı veya yenilediği 
medresenin ilk müderrisliğine tayin edil
di. Yedi yıl kadar devam eden bu görevi
nin ardından 1106 Reblülevvelinde (Kasım 
1694) hareket-i haric derecesiyle Fazliyye 
(Faztle, Fuzayliyye, Feyziyye) Medresesi'ne 
geçti. Ertesi yıl Şam valiliğine gönderilen 
Kemankeş Aşçı Mehmed Paşa'nın maiye
tinde onun kethüdası sıfatıyla Şam'a gi
dince adı müderrisler defterinden silindi. 
1109'da (1097-98). Amcazade Hüseyin Pa
şa'nın eniştesi Hacı Kethüda aracılığı ile 
inşasını vaad ettiği medrese hareket-i da
hil rütbesiyle kendisine tevcih ediidiyse de 
bu sözünü tutmaması ve bazı düşmanla
rının aleyhinde bulunmasıyla Şeyhülislam 
Seyyid Feyzullah Efendi'nin gözünden düş
tü ve ismi ikinci defa müderrisler listesin
den çıkarıldı ( Çelebizade Asım. s. 171 ). An
cak 1115'te (ı 703) Horhor civarında Fey
ziyye-i Cedlde adıyla bir medrese inşa ettir
di ve önce hareket-i dahil, ardından musı
le-i Sahn derecesiyle buraya müderris ol
du. Bu sırada rütbesi tenzil ediidiyse de 
12 Safer 1118'de (26 Mayıs ı 706) Mustafa 
Ağa Medresesi'ne ve 15 Safer 1120'de ( 6 
May ıs ı 708) Koca Mustafa Paşa Medre
sesi'ne tayin edildi. 1120'de (ı 708) Sahn-ı 
Sernan medreselerinden birine geçti. Altı 
ay kadar sonra ibtida-i altmışlı rütbesiyle 
Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Medre
sesi'ne nakledildL İki yıl sonra Murad Pa
şa-yı Atik ve 9 Şevval 1124'te (9 Kasım 
ı 7 ı 2) mfisıle-i Süleymaniyye derecesiyle 
Kasım Paşa Medresesi müderrisliğine 
getirildi. 1 Ramazan 1128'de (ı 9 Ağustos 
ı 7 ı 6) aynı derece ile Ayasafya-i Keblr Med
resesi müderrisliğine tayin edildi. 

Onun bu hızlı yükselmelerinde, 1122'de 
(1710) lll. Ahmed'in hastalığı münasebe
tiyle kaleme aldığı Sıhhatfıbdd adlı kırk 
hadis şerhiyle ertesi yıl kazanılan Prut za
feri dolayısıyla bu padişaha sunduğu kasi-

denin önemli rolü olmuştur. Meşfıriku'l
envfır adlı tercümesini de aynı yıllarda lll. 
Ahmed'in emriyle yapan Osmanzade Ah
med Taib, birkaç yıl sonra Mora'yı geri 
alan Damad (Şehid) Ali Paşa için yazdığı ün
lü kaside vesilesiyle 200 altınla ödüllendi
rildi ve bu sadrazarnın himayesine girdi. 
Münşefıt'ındaki bazı yazılarından , sava
şın sebepleri ve seyri hakkında verdiği 
bilgilerden onun bu serdarın maiyetinde 
Mora seferine katıldığı. hatta istendi!, Aya
mavra, Egine gibi ada ve kaleterin tahri
rinde görev aldığı kanaati doğmaktadır. 
1127'deki (ı 71 5) yangında evi yanınca baş
ta padişah olmak üzere bazı devlet bü
yüklerinin yardımını gören Ahmed Taib, 
Şehid Ali Paşa'ya sunduğu arlzasında otuz 
yıl kadar tedris hayatına karşılık henüz 
"paye-i maksfid"a ulaşamadığını, evinin de 
yanmasıyla perişan olduğunu ifade edip 
Süleymaniye müderrisliğine talip olunca 
isteği yerine getirildi ve mevleviyetle ka
dılık mesleğine terfi ettirildi (Köprülü, TM, 

ıı 11 9281. s. 429-430) . 16 Cemaziyelahir 
1129'da (28 Mayıs ı 717) Halep kadılığına 
yükseltilen Ahmed Taib bir yıl kadar son
ra aziedilince istanbul'a döndü. Münşe
fıt'ındaki bir arlzasından , kısa sürede az
linde Halep'te bulunan bir kiliseyi camiye 
çevirtmekle itharn edilmesinin ve oradaki 
Fransız konsolasunun hükümet nezdinde
ki faaliyetlerinin rolü olduğu anlaşılmak
tadır. istanbul'a dönünce Kadıköy'ün Fe
nerbahçe semtinde bir köşk yaptırdı, ay
rıca Nevşehirli Damad İbrahim Paşa saye
sinde Valide Sultan evkafından Demirkapı 
Çiftliği'ni elde edip onarttı. Evi şair, alim 
ve mfisikişinasların toplantı yeri oldu. Ve
zlriazam İbrahim Paşa ve lll. Ahmed'in 
takdirini kazanan Ahmed Taib "reis-i şai
ran" olarak anılmış ve, "Benim şimden ge
rü mahkum-ı ferman-ı mutaımdır 1 Gerek 
erbab-ı tedrlsl gerek küttab-ı divan!" bey
tiyle başlayan ünlü kasidesiyle adeta bu 
alandaki ehliyetini ilan etmiştir. 27 Rebl
ülevvel 1135'te ( 5 Ocak ı 723) Mısır kadı
lığına tayin edilen Osmanzade'nin bu gö
reve ve daha önce de Halep kadılığına ge
tirilişi, Şem'danlzade Süleyman Efendi ta
rafından, " ... onun gibi mudhik ademe tak
lld-i kaza sahih olur mu bilmem? Ancak 
himmet-i vezlr ile oldu" sözleriyle eleştiri
lir ve bu tayinin arkasında sadrazarnın bu
lunduğuna işaret edilir (Müri't-tevarih, vr. 
336b) 

Mısır'daki hayatı hakkında fazla bilgi 
yoktur. Buradan Halep nakibine, müftü
süne ve mahkemesinde daha önce birlik
te çalıştığı Güranlzade'ye yazdığı mektup
larda Mısır mahkemesi hakkında bilgiler 



vermekte ve maiyetindeki katipierin yeter
sizliğinden şikayet etmektedir (Salih Sa'
davl, s. 90-91 ). Ahmed Efendi, bu görev
den azlinden kısa süre sonra zamanın Mı
sır valisinin Kayserili olduğunu öğrenince, 
"Aya emir midir, acaba Ermeni midir?" şek
lindeki latifesi yüzünden 2 Ramazan 1136'
da (25 Mayıs ı 724) onun tarafından ze
hirletilerek öldürüldü (Ahmed Haslb Efen
di, s. 9; Çelebizade Asım, s. 170; Ramiz ve 
Adab-ı Zurafa'sı, s. 5 ı) ve Kahire'deki 
Hazra-i Haseneyn Türbesi'ne defnedildi 
(Esad Mehmed Efendi, s. 119). Ahmed Ta
ib, Nef'i'den sonra hicvi yüzünden katle
dilen ikinci şair olmuş. ölümüne dönemin 
şairleri tarafından tarihler düşürülmüş
tür. Kalemi düşmanları için zehirli bir yı
lan. dostları için tatlı dilli papağan sayılan, 
nükteleri, hoş sohbeti ve hazırcevaplılığı 
ile bilinen Osmanzade'nin kullandığı "su 
gibi ezberleme", "bir içim su" vb. ifadeler 
hala kullanılmaktadır. 111 s ( 1703) Edir
ne Vak'ası'yla ilgili manzumelerinde olaya 
karışan devrio ileri gelenleri, hadisenin or
taya çıkışı. seyri ve halkın tutumu üzerin
de durmuştur. İstanbul'da kahvenin kıt
taşması ve aşırı pahalanması üzerine söy
lediği, "Olalı kahve-i Rumi nümayan 1 No
hudl-meşreb oldu cümle yaran" beyti de 
meşhurdur. İhtişamı, iyi yaşamayı seven 
ve önceleri Harndi mahlasını kullanan Ah
med Efendi, yaptıklarına tövbe ederek 
"Taib" mahlasını almışsa da yine hiciv ta
rafı ağır basmış ve hayatı boyunca Nabl, 
Mustafa Sakıb Dede gibi önemli kişileri 
yerrnekten vazgeçmemiştir. "Melikü'ş-şu
ara" unvanını aldıktan sonra yazdığı ünlü 
kasidesinde zamanının şairlerini birer nük
te ile hicvedip sözü vekili olarak niteledi
ği Seyyid Vehbi'ye bırakmış. o da bu iste
ği yerine getirmiş ve sözü Nedlm'e ver
miştir. Bu manzumelerin saray düğünle
ri, imar ve inşa hareketleri, İstanbul yan-
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gınları, hayat pahaldığı ve kıtlık gibi döne
min sosyal tarihiyle ilgili önemli kaynaklar 
olduğu görülmektedir. Arapça ve Farsça'
ya da vakıf olan Ahmed Taib Efendi sade
ce şair değil aynı zamanda güçlü bir mün
şl idi (Sicili-i OsmanL I, 242-243). 

Eserleri. 1. Sıhhatô.bdd. Kırk hadis şer
hi olup lll . Ahmed'in hastalanması mü
nasebetiyle 1120 ( 1708) yılında sade bir 
üslupla kaleme alınmıştır. Önce nesirle 
açıklanan hadisler daha sonra birer kıta 
ile nazma çevrilmiştir. Türünün başarılı 
örneklerinden sayılan eserin birçok nüs
hası mevcuttur (İÜ Ktp., TY. nr. 3904). 2. 
Ahmedü'l-asar ii tercemeti Meşarikı'l
envar. Radıyyüddin es-Saganl'nin Meşa
ri~u'l-envari'n-nebeviyye adlı 2246 ha
disten oluşan eserinin tercümesidir. lll. 
Ahmed'in emriyle yapılan bu çalışma 1122 
( 171 O) yılında tamamlanmıştır. Dili nisbe
ten sade olan eserin iki yazması İstanbul 
Üniversitesi (TY, nr. 1568) ve Süleymaniye 
(Aşir Efendi, nr. 421/1) kütüphanelerinde 
kayıtlıdır. 3. Divan. Muahhar kaynaklar
da bahsedilen mürettep divanın nüshası
na henüz rastlanmamıştır. Ali Canip Yön
tem, Ali Kemal Bey'in kütüphanesindeki 
yazmanın bir kitapçının eline geçtiğini, fa
kat akıbetinin ne olduğunun bilinmediğini 
söyler (TM, ll, 121). Theadar Menzel kay
nak göstermeden divanda on iki kaside, 
otuz iki tarih, yetmiş yedi gazel ve başka 
şiirler bulunduğunu kaydeder (E/2 IFr.]. 
VIII, 191) Müjgan Cunbur ve ekibi tara
fından Türk Dil Kurumu Kütüphanesi'n
de mevcut yazmaların katalog çalışmala
rı sırasında burada bir divanın bulundu
ğu tesbit edilmiş (nr A 378) ve eser Ah
met Sevgi tarafından bilim dünyasına du-
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yurulmuştur (Türk Edebiyatı, XXXII/369 
12004]. s. 4-5). Kırk üç varaktan oluşan 
1497 beyitlik bu yazmada kırk üç beyitlik 
bir mi'raciyye, elli dokuz beyitlik temmu
ziyye kasideleri, terkibibendler, elli iki be
yitlik hazaniyye kasidesi, tarihler, kıta ve 
ruballer bulunmaktadır. Ahmet Sevgi di
vanda hiç hiciv bulunmamasından hareket
le onun çok önceden tertip edilmiş olabi
leceğini söyler. Şairin çağdaşlarının diva
nından söz etmemeleri ilginçtir. Bazı şiir 
mecmualarında başta kaside ve gazel ol
mak üzere birçok şiiri günümüze ulaşmış
tır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de bir divan parçası vardır (TY, nr. 3904, 
vr. 56b-90') Aynı kütüphanenin İbnülemin 
bölümündeki bir mecmuada Ahmed Ta
ib'in kendi hattıyla yazılmış gazeller mev
cuttur (nr. 3432, vr. 24b-28'). Millet Kütüp
hanesi'ndeki (nr. 659) divan parçasında ise 
elli kadar gazeli yer almaktadır. Bunlar 
önemli ölçüde Salih Sa'davl tarafından ya
pılan doktora tezinde bir araya getirilmiş
tir (İstanbull987). Mustafa Yatman, şai
rin dağınık halde bulunan şiirlerini topla
mış ve Osmanzade Taib Divanı'ndan 
Seçmeler adıyla yayımiarnıştır (Ankara 
1989). 4. Münşeat (Mektilbat ve Muhar
rerat-ı Nadire, Tuhfe). Ahmed Taib'in ara
larında arlza, takrir, nevazişname, teşek
kürname, tesliyetname ve niyaznamelerin 
de bulunduğu elli civarında mektubundan 
oluşmaktadır. Çoğunun muhatabı belli ol
mayan bu mektupların Sadrazam Damad 
İbrahim Paşa, Kudüs Valisi Osman Paşa, 
relsülküttab efendi, sadaret kethüdası, 
Cidde Valisi Osman Paşa, Raşid Efendi 
(vak'anüvis) , Halep naibi, Halep müftüsü, 
Güranizade gibi devlet büyüklerine ve dost-
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!arına gönderildiği anlaşılmaktadır. Devri
nin süslü ve sağlam nesrinin örnekleri sa
yılabilecek olan bu mektuplardan Ahmed 
Taib'in muhataplarından bir şeyler bekle
diği sezilmekte, böylece devrio önemli şah
siyetlerinin ruh yapıları hakkında bilgi edi
nilmektedir. 1124'te (ı 7 ı 2) toplanmış ve 
devrin hazinedar ağasına sunulmuş olan 
eserin İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde iki nüshası vardır (TY, nr. 3904, vr. 
J7h-55a; nr. 98ı2). S.Ahlak-ıAhmedi. Hü
seyin Vaiz-i Kaşifi'nin AJ:Jla]f-ı Mu]J.sini 
adlı eserinin tercümesi olup Osmanzade 
bu eseri evinde uzlete çekildiği bir sırada 
kaleme almış ve lll. Ahmed' e sunmuştur. 
ibadet, ihlas, dua, şükür, sabır, tevekkül, 
haya ve iffete dair bu çeviri bazı kısımları 
çıkarılarak basılmıştır (İstanbul ı256). 6. 
Hulôsatü'l-ahlak. Kınalızade Ali'nin Ah
lôk-ı Alai'sinin özeti olan eser oldukça 
sağlam bir üslupla yazılmıştır. Sadrazam 
İbrahim Paşa'nın teşvikiyle ortaya çıkan 
eserin günümüze birçokyazması ulaşmış
tır (İÜ Ktp., TY, nr. 1697; Süleymaniye Ktp., 
Hamidiye, nr. 647; Nuruosmaniye Ktp., nr. 
2376) 7. Telhis-i Mehôsinü'l-edeb. An 
Mustafa Efendi'nin Cahiz'in Minhacü 's
sülılk'ünden tercüme ettiği Mehasinü'l
adab'ının özetidir (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. ı895). Risalede padişahlar için 
gerekli olan davranışlar, şehzadeler ve ve
zirlere karşı muameleler, sır saklamaya da
ir hikmetler, giyim kuşamla saray hizmet
çilerine dair öğütler yer alır. 1130 ( 1718) 
yılında hazırlanan ve Sadrazam İbrahim 
Paşa'ya sunulan eserin Süleymaniye (Hüs
rev Paşa, nr. 933) ve İstanbul Üniversitesi 
(TY, nr. 6965) kütüphanelerinde yazmaları 
mevcuttur. 8. Telhisü'n-nesayih (Telhf
sü'l-hikem). Me§nevi şarihi Sarı Abdullah 
Efendi'nin Nasihatü'l-mülılk'ünün man
zum ve mensur özet tercümesi olup 1131 '
de (l7ı9) tamamlanmış ve lll. Ahmed'e 
sunulmuştur (İstanbul ı 283). 9. Simarü'l
esmar (Zübdetü'l-esmar [ezhflr?] fi'l-hika
yat, Zübdetü'n-nesayih) Alaeddin Ali Çe
lebi'nin Hümayunname adıyla yaptığı Ke
lile ve Dimne tercümesinin özeti nite
liğindedir (Hüseyin Ayvansarayi, s. ıoı ). 
1117'de ( 1705) tamamlanıp lll. Ahmed' e 
takdim edilmiştir (İstanbull25ı). 10. Ha
dikatü'l-mülılk (İcmal-i Tevarfh-iAl-i Os
man, Hulasatü't-tevarfh). Osman Gazi'
den Il. Mustafa'ya kadar gelen Osmanlı 
padişahlarının hayatıyla hayratlarına da
irdir. Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'ya 
sunulan eserin günümüze çok sayıda nüs
hası intikal etmiştir (bir kısmı için bk. 
TCYK, s. 633-636; Levend, I, 365). Bir ter
tibi IV. Mehmed'e, diğeri lll. Ahmed' e ka
dar gelen ve Tuhfetü'l-mülılk adıyla da 
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anılan eser Mustafa Haşim'in buna zeyli 
olan Nuhbetü'l-mülılk'ü ile birlikte ba
sılmıştır (İstanbul ı299). Tuhfetü'l-mü
lılk, Hadikatü'l-mülılk'e göre daha muh
tasardır. Hadikatü'l-mülılk'ün Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki nüsha
sı (Hazine, nr. ı 4 7 ı) üzerinde Oktay Ça
naklı tarafından yüksek lisans tezi yapıl
mıştır (ı 997, Ege Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü). Hadikatü'l-mülUk'ün 
bir başka versiyonu olan İcmal-i Tevarih-i 
AI-i Osman'da I. Mahmud, lll. Mustafa 
ve ı. Abdülhamid'den de söz edilmektedir. 
Şehrizade Mehmed Said tarafından yapı
lan kısa zeylinde sadece lll. Ahmed'den 
bahsedilmiştir. 11. Hadikatü'l-vüzera*. 
Osmanzade Ahmed Taib'in en tanınmış 
eseri olup Osmanlı sadrazamlarının biyog
rafileri ilk defa bu kitapta müstakil ola
rak ele alınmıştır (İstanbul I 271; Freiburg 
1969) . 

Kendisine Menakıb-ı İmam-ı Azam 1 
Tuhfe-i Nu'man ( Çelebizade Asım, s. ı 72) 
adlı bir eser izafe edilen Ahmed Taib, 
Kurazatü'z-zeheb ii ilmi'n-nahv ve'l
edeb'in de müellifi gösterilmiş (Hediyye
tü'l-'arifin, ı. ı 71), hatta eser bu adla Lüb
nan'da yayımlanmıştır (Beyrut ı 998). An
cak Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüs
halarda (Laleli, nr. 3205, 3474) müellifin 
"Ahmed el-müştehir en-Niyabe" şeklinde 
gösterilmesinden eserin Ahmed Naib'e ait 
olduğu anlaşılmaktadır. Osmanzade'ye ay
rıca Münazaratü'd-devleteyn, Sual ve 
Cevab adlı bir eser izafe edilmektedir. 
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OTLUKBELİ SAVAŞI 

Osmanlılar'la Akkoyunlular arasında 
L 1473'te yapılan meydan savaşı . 

_j 

16 Reblülewel 878'de (ı ı Ağustos ı473) 
Tercan yakınlannda Otlukbeli (Başkent) mev
kiinde meydana gelen bu savaş , Osman
lılar'ın Anadolu'daki birliği sağlama mü
cadelesi içerisinde önemli bir yere sahip
tir. Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon Rum 
Devleti'ni ortadan kaldırınasından ve Or
ta Anadolu'da Karamanoğulları üzerinde 
hakimiyet tesis etmesinden sonra doğu
da en güçlü rakibi , o sıralarda İran ve Do
ğu Anadolu'nun önemli bir kısmına sahip 
olan Diyarbekir-Tebriz merkezli Akkoyun
lu Devleti olmuştu. Akkoyunlular'ın başın
da bulunan Uzun Hasan, Anadolu 'da Ti
mur'un siyasetine benzer faaliyetlerde bu
lunuyordu. Osmanlılar'la savaş halindeki 
Venedikliler'le de diplomatik iliŞki kurmuş
tu. Venedik 1463'te Osmanlı Devleti ile sa
vaşa girince Uzun Hasan'a arka arkaya el
çiler gönderdi. Akkoyunlu elçileri de Vene
dik'e giderek görüşmeler yaptılar. Ayrıca 
Macaristan, Rodos şövalyeleri ve Kıbrıs 
Krallığı ile de Osmanlı aleyhine ittifak çalış
malarında bulundular. Uzun Hasan ordu
sunun eksikliklerinin farkında olduğu için 
Venedik'ten ısrarla top ve tüfek istiyordu. 


