
ÖMER LUTFi EFENDi 

onun azlinden sonra tekrar nizamY mahke
melere intikal etmiştir. Ömer Lutfi Efendi 
1851 'den itibaren huzur derslerine mu
hatap olarak katılmış, 1866'da mukarrir
liğe yükselmiştir. Mezar taşındaki bilgile
re göre 18 Zilkade 1314'te (20 Nisan ı897) 
vefat etmiş ve Küçük Çamlıca'da yaptır
dığı Badrumi Camii'nin haziresine defne
dilmiştir. Oğlu Mekke payeli Faik Ahmed 
Efendi'nin kendisinden önce vefat ettiği, 
bir kızı ile torunlarının kaldığı belirtilir. 

Murassa' imtiyaz, murassa' Osmanl, mu
rassa' Meddl nişanları ile altın ve gümüş 
imtiyaz madalyaları verilen ömer Lutfi 
Efendi'nin fazilet sahibi bir kişi olduğu, 
iyi derecede Arapça ve Farsça bildiği nak
ledilir. Hayır sever bir zat olup Küçükçam
lıca'nın doğu yamacında bir cami yaptır
mıştır. Kitabesinde II. Abdülhamid'in ih
sanı ile 1891 'de ihya edildiği belirtilen ca
minin bir çeşmesiyle bir kuyusu bulun
maktadır. İbrahim Hakkı Konyalı, cami
nin temiz ve bakımlı, ancak tamire muh
taç bir durumda olduğunu, caminin ya
nındaki konağı ile bağ ve bahçesinin met
ruk vaziyette bulunduğunu kaydeder. 
Badrumi Camii sokağında yer alan, 70 m2 

alanda yığına taştan yapılmış caminin 
minberi ahşap olup Selamsız semtindeki 
Fatma Hatun Camii'nin minaresinin bir eşi 
olan tahta minaresi 1970'te yıkılmıştır. Ar

tan ihtiyacı karşılayamadığı için mevcut 
binaya ilaveten 350 m 2 alan üzerinde yeni 

Badrumi Camii ve Çeşmesi"n in inşa kitabeleri- Küçük Cam· 
lıca/istanbul 
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ömer Lutfi 
Efendi'nin 
bir fetvası 
(ilmiyye 
Salntimesi, 
s. 614) 

bir cami inşa edilerek 1999'da ibadete 
açılmıştır. Avlu kapısından girildiğinde sol 
tarafta ve caminin giriş kapısının karşı
sında ömer Lutfi Efendi'nin mermer lah
di yer almaktadır. Caminin karşısında 

ömer Lutfi Efendi'nin eşi Fatma Hanım 
tarafından 1893'te yaptırılan ve 19Z5'ten 
itibaren meşruta olarak kullanılan bir 
mektep bulunmaktadır. 

Eserleri. 1. Münehhevatü ljaşiyeti'l
Jjayali 'ald Şer]J.i'l-'Alfa' id. 'A]fii'idü'n
Nesefi üzerine Sa'deddin et-Teftazanl'
nin yaptığı şerh için Fatih Sultan Mehmed 
devri Osmanlı ulemasından Hayall'nin ka
leme aldığı Mşiye ile ilgili olarak yapılmış 
bir çalışmadır. Ömer Lutfi Efendi, eserin 
girişinde Hayall'nin eserinin mevcut nüs
halarında birtakım hatalara rastladığını, 
ljaşiye'de bulunması gereken bazı ibare
lerin mevcut nüshalarda yer almadığını, 
birtakım ibarelerin ise metne sonradan ila
ve edildiğini belirlediğini, bu sebeple hata
ları düzeltmek amacıyla bu eseri kaleme 
aldığını belirtir. ömer Lutfi Efendi eserin 
1291 'de ( 1874) telif edilip 1875'te temi
ze çekildiğini kaydeder. Kitap 1293'te ( ı876) 
İstanbul'da basılmıştır. Ayrıca kütüphane
lerde yazma nüshaları mevcuttur. Kaynak
larda Şerh-i Akiiid Hdşiyesi adıyla Ömer 
Lutfi Efendi'ye nisbet edilen eser de muh
temelen bu kitaptır. 2. Risdle ii dul;].ll.li 
bendti'l-ibn ti'l-va]ft. Vakıftan hak sahi
bi olan erkek evlatların kız çocuklarının da 
hak sahibi olup olmayacağına dairdir. Ri
salenin girişinde verilen bilgilerden Ömer 
Lutfi Efendi'nin 1876'da konuyla ilgili ola
rak verdiği bir fetvanın tartışma konusu 
yapıldığı, o dönemde şeyhülislam olan Ak
şehirli Hasan Fehmi Efendi'nin karşı gö
rüş beyan ettiği ve Darülfetva'dan buna 
göre fetva çıkarıldığı, bunun üzerine risa
Ienin kaleme alındığı anlaşılmaktadır (İÜ 
Ktp., AY, nr. 3322). Kaynaklarda ömer Lut
fı Efendi'ye Emsile Şerhi adlı bir eser nis
bet edilmekteyse de yazma nüshasının 

mevcudiyetine dair herhangi bir bilgiye 
ulaşılamamıştır. 
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ÖMER LUTFİ PAŞA 
(1806-1871) 

Osmanlı kumandanı 
ve devlet adamı . 

_j 

Hırvatistan'ın Plaşki kasabasında doğ

du. Ortodoks mezhebine mensup, Habs
burg hizmetine girmiş Bosna kökenli bir 
subay ailesinin oğludur. Asıl adı Michael 
Lattas olup devrinde Macar (Frenk) Ömer 
Paşa olarak da anılmıştır. 1827'de Avus
turya'da Harp Okulu öğrencisiyken Osman
lı Devleti'ne sığındı. Şenikli İbrahim Paşa 
dairesine girerek İslamiyet'i benimsedi. 
Devletin yetenekli yabancı mültecilerden 
yararlanma politikası gereğince orduda is
tihdam edildi. Bir aralık Veliaht Abdülme
cid'e hocalık yaptı. Bu yıllarda askeri alan
daki yeniden yapılanma çalışmalarında Ba
tı dillerinden tercume yapabilecek eleman
lara duyulan ihtiyaç sebebiyle seraskerlik 
mütercimliğine tayin edildi. 

Miralay rütbesinde iken Lübnan emirli
ğine gönderildi ( ı 84 ı). Bu sırada Lübnan 
özellikle Dürzi-Marünl kabilelerinin yer yer 
çatıştığı, yerli Şihabl ailesi tarafından yö
netilen özerk bir bölge idi. Lübnan'ın dev
lete ödeyeceği vergiyle ilgili anlaşmazlıkla
rın Dürzi-MarGnY çatışması haline dönüş
mesi üzerine Lübnan'ın özerkliğine son 
verildi ve Ömer Lutfi emirliğe getirildi. An
cak İngiltere ile Fransa'nın müdahalesiyle 
konu devletlerarası bir boyut kazandı. Halk 
Ömer Lutfi'nin idaresinden memnun oldu
ğu halde ileri gelen ailelerle Batılı devlet
lerin ısrarlı talepleri ve emirliğe bir hıris
tiyanın getirilmesi yolundaki baskıları yü
zünden görevinden alındı ( 1842) . 



ömer 
Lutfi Paşa 

1843'te orduda yapılan düzenlemeler sı
rasında mlrl ümeralıkla askerlikten uzak
laştırıldı. Daha sonra bir ateşli talimde ku
mandanın askeri düzenlernede hata yap
ması üzerine dayanamayar ak idareyi ele 
alıp hatayı düzeltmesi padişahın hoşuna 
gittiğinden askeri rütbe ve sıfatı iade edil
di. Ömer Lutfi Paşa'nın askeri yetenekleri
ni gösterdiği ilk önemli görevi Memleke
teyn'in güneyini kontrol altına alan ordu
nun kumandanlığına getirilmesi oldu. Av
rupa'da baş gösteren 1848 ihtilali Eflak ve 
Bağdan taraflarında da etkili olmuş, milli
yetçi ve hürriyetçi fikirlerden etkilenerek 
Bağdan'ın bağımsızlığını ve Eflak ile bir
leşmesini talep eden gruplar ayaklanmış
tı. isyan Gaspadar Mihail Sturza tarafın
dan çok çabuk bastırıldı. Fakat Eflak'ta 
bağımsızlık taraftarları bir anayasa yayım
lamaya muvaffak oldular. Sturza bu hare
keti önleyemediğinden çekilmek zorunda 
kaldı. Geçici hükümet, Rusya'nın egemen
liği altına girmektense bazı hususlarda Os
manlı Devleti'ne bağlı kalmayı tercih etti. 
İstanbul hükümeti de ayaklananlarla an
laşmaya varılması eğilimindeydi. Fakat Rus
ya'nın yaptığı baskı üzerine Babıali , Eflak 
olaylarını tanımadığını ilan etti. Rusya, sı
nırları yanında ihtilal prensiplerinin ger
çekleşmesine taraftar olmadığı için bölge
nin statüsünü belirleyen Edirne Antiaş
ması'nın S. maddesine aykırı biçimde Eflak 
ve Bağdan'ın kuzey tarafını işgale başladı. 
Bunun üzerine bölgenin güneyini kontrol 
altına almak için ömer Lutfi Paşa görev
lendirildi. Hızla hareket eden Osmanlı or
dusu Temmuz 1848'den itibaren Memle
keteyn'in güney kısmını denetim altına al
dı. Babıali , Ruslar'la ihtilaf konularını gö
rüşmek üzere Keçecizacte Fuad Efendi'yi 
(Paşa) özel memuriyetle Bükreş'e yolladı . 

Ömer Lutfi Paşa, yerinde tedbirlerle Rus
ya'nın emrivakilerini engellediği gibi Os
manlılar'a sığınan Macar-Leh mültecileri 
meselesinin çözümünde Fuad Efendi'ye 
yardımcı oldu. Görevindeki başarılarından 

dolayı vezir rütbesiyle Rumeli Ordusu mü
şirliğine getirildi (Haziran ı 849) 

Aralık 18S2'de, özerk bir yönetime sa
hip olan Karadağ 'da bağımsızlıkyanlıları

nın güçlenerek sınırdaki köylere saldırma
sı üzerine patlak veren isyanı bastırmakla 
görevlendirildi. Bir taraftan Avusturyalı
lar'ın yardımlarını engellemek için Arna
vutluk kıyıları abluka altına alınırken diğer 
taraftan yerli halkın önemli bir kısmının 
devlet tarafına geçmesi sağlandı. isyancı
ların teslim olmayı reddetmesi üzerine yü
rütülen kara ordusunun harekatıyla Kara
dağ isyanı bastırıldı. Savaş öncesi şartlara 
dönmek kaydıyla Karadağ ile anlaşma ya
pıldı (3 Mart 1853) Ömer Lutfi Paşa böl
gede hükümet otoritesinin yeniden tesisi 
ve ıslahatların kuweden fiile çıkarılması 
için gayret gösterdi; fakat bu çalışmaların 
tam anlamıyla sonuçlarını alamadan Kırım 
savaşının patlak vermesi yüzünden bölge
den ayrılmak zorunda kaldı. 

Kırım savaşının başlangıcında 1\.ına cep
hesinde görev aldı. Özellikle nehrin her 
noktasından karargaha bilgi ulaştırılması
nı sağlayan telgraf bağlantısı tesis edilme
sinden ötürü askeri harekatı başarılı bir 
şekilde yönetti. Ruslar'ın saldırı planlarını 

ÖMER LUTFi PAŞA 

boşa çıkarmak için hemen 1\.ına'yı geçip 
kuwetlerinin azlığına rağmen Ruslar'ı ön
ce Olteniça'da (5 Kasım 1853), ardından 
Kalafat yakınlarında bulunan Çatana'da 
(5 Ocak 1854) yenince kendisine daha zi
yade sadrazamlar için kullanılan "serdar-ı 

ekrem" unvanı verildi. Aynı yıl Osmanlı Dev
leti, Avusturya'nın Eflak ve Boğdan'ı savaş 
sonuna kadar her türlü saldırıya karşı ko
ruması şartıyla işgaline razı oldu ve Rus 
kuwetleri bu toprakları tahliye etti. Böy
lece Tuna cephesinin tasfiyesi ve savaşın 
Kırım'a intikali üzerine ömer Lutfı Paşa da 
Kırım'daki kuwetlerin başına geçti. Göz
leve'ye saldıran Ruslar' ı ağır bir yenilgiye 
uğrattı ( !7 Şubat I 855) . Sivastapal'un alın

masından sonra Kars'ı içine düştüğü zor 
durumdan kurtarmak için Kafkas cephe
sine geçti. Batum'a çıkarak Kütayis üze
rinden Tiflis'e ulaşmayı ve böylece Ruslar'ı 
ana üslerinden tecrit etmeyi planlamak
taydı. Bu düşünceyle Sohum'a çıkarma ya
parak burayı üs edindi. 1 S Ekim 18SS'te 
ileri harekata geçip İngur ırmağı kıyısında 
bir Rus ordusunu yendi (7 Kasım 1855). 
fakat hava şartları yüzünden Kars'ın iş
galine engel olamadı. Trabzon üzerinden 
Kars'a ulaşmakyerine Gürcistan arazisine 

Rumeli ordusu müşir i ömer Lutfi Paşa' nın memuriyeti s ı rasında hükümete gönderdiğ i bir yazıs ı (BA, Dosya Usulü İradeler 

Tasnifi , nr. 75-1/ 47, lef 10) 
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hücum etmesi ve böylece zaman kaybet
mesinden dolayı harekatı iyi yönetemediği 
yolunda suçlamalara muhatap oldu. Bu
nunla birlikte kazandığı başarılar sebebiy
le kendisine İngiltere tarafından Dizbağı 
nişanı verildi. 

Kırım savaşının bitmesi üzerine İstan 
bul'a döndüğünde Meclis-i All'ye üye ya
pıldı. Bu görevinde fazla kalmadan Irak ve 
Hicaz ordusu ilavesiyle Bağdat valiliğine 
getirildi (Safer ı 27 4 1 Ekim ı 857) Öteden 
beri problemli bir yer olan Bağdat valiliği 
sırasında bilhassa asi aşiretleri yeniden 
otorite altına almakla meşgul oldu. Ken
disi çok iyi niyetli olmasına rağmen mai
yetindekilerin zaman zaman yaptıkları yol
suzluklar, iltizam usulüne karşı çıkarak is
yan edenlerin cezalandırılmasında şiddete 
başvurulması gibi sebepler yüzünden zor 
durumda kaldı. Özellikle isyancılar arasın
da, merkezden bir ferman gelmesini bek
lemeden ibret olsun diye vilayet meclisi
nin mazbatasına dayanarak idamlara gi
rişilmesi yüzünden aziedildi (Eylül 1859) 

Bir süre Harput'ta kalması istendiyse de 
sonradan çağrılarak çiftliğinde ikamete 
memur edildi. 

Ömer Lutfi Paşa'nın bu defaki mazuliyet 
dönemi de fazla uzun sürmedi. O sırada 
Rumeli bölgesinde isyan ve karışıklıkların 
bir türlü önünün alınamaması üzerine ikin
ci defa Rumeli müşirliğine ve Bosna mü
fettişliğine tayin edildi (Şevval ı 277 1 Ni
san 1861). Bu görevi sırasında Tanzimat 
reformlarını uygulayabilmek için isyancı 
liderlerin çoğunu öldürttü. Feodal ailelerin 
politik ve ekonomik güçlerini büyük ölçü
de azalttı. Reform düşüncesinin göster
gesi olarak toprak ağalarının etkin olduğu 
Travnik yerine Saraybosna'yı merkez yaptı. 
İltizam yoluyla vergi toplamak yerine dev
letin diğer bölgelerindeki gibi doğrudan 
doğruya vergi toplamaya gayret ettiyse 
de pek başarılı olamadı. Bu sırada Rus
lar'ın tahrikiyle isyan eden HersekiHer ile 
onları destekleyen Karadağlılar barış tekli~ 
fini reddedince harekete geçen Ömer Lut
fı Paşa, Mirko kumandasındaki asi kuvvet
lerini Reika'da bozguna uğrattı (23 Ağus

tos 1862) ve Avrupalılar'ın aracılığı ile Ka
radağ'da yeniden sükunet sağlandı. 

İstanbul'a dönünce ordu müşirliği ken
disinde kalmak üzere serasker kaymakam
lığına tayin edildi ve tekrar Meclis-i All üye
si oldu. Ülke çapında istikrarı sağlamak 
maksadıyla teşkil edilmesi planlanan jan-._ 
darma teşkilatıyla ilgili hazırlıkları yapan 
komisyonun başkanlığını yaptı : özetiike gay
ri müsli,mlerin:de askere alınması, müslü
mantarla hiZmeti eşit olarak paylaşmala-
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rı, böylece Osmanlılık fikrinin gerçekleşti
rilmesi tartışmalarının yapıldığı bu yıllar
da eşit hizmetin ayrı birliklerden çok kar
ma birliklerde gerçekleşebileceği düşün
cesini savunan devlet adamları arasında 
yer aldı. İstanbul'daki hizmeti fazla uzun 
sürmedi ve Rumeli'de toplanan bütün or
duların genel kumandanı oldu. Fakat Gi
rit'te isyan patlak verince Karadağ'daki 
gerilla mücadelesinde büyük tecrübe ve 
başarı kazanmış olduğundan Girit isyan
larını bastırmak üzere başkumandanlığa 
getirildi. Kuvvetlerini iki koldan sevkede
rek asileri Lasiti'de (Laşit, Lasithi) yendi 
(ı 866) Bu arada ada halkı için genel af 
ilan edip silahını teslim ederek köyüne dö
nenlere devletin sahip çıkacağını ilan etti. 
Ayrıca adadaki yabancı çete mensuplarıy
la onlara katılanların adadan çıkması için 
bir buçuk ay süre tanıdı. Askeri harekatın 
bitmesiyle birlikte imar ve tanzim işlerine 
giriştiyse de çok geçmeden Rumeli işleriy
le ilgili hususlarda görüşmelerde bulun
mak üzere merkeze çağrıldı. Bir süre is
tanbul dışında bulunan seraskere kayma
kamlıkyaptı (Mart 1868). 1869'da Hassa 
müşirliğine getirildi. 24 Nisan 1871 tarihin
de vefat etti ve Eyüp'te Bostan iskelesi'ne 
defnedil di. 

Kaynaklarda askerliği iyi bilen, harp sa
natından anlayan, gayretli ve namuslu bir 
kumandan olarak tanıtılır. Özellikle Kırım 
savaşı esnasında müttefik kumandanların 
ileri sürdüğü olmayacak planlar ve siyasi 
görüşler karmaşası içinde sağlam fikirle
re sahip olan gerçek bir asker olarak te
mayüz etmiştir. Devrin İngiliz yanlısı olan 
devlet adamlarından olup 11 Haziran 1868 
tarihinde teşkil edilen MecrGhln ve Mar
za-yi Askeriyyeye İmdad ve Muavenet Ce
miyeti'nin kurucularındandır. Bu kuruluş 
daha sonra Osmanlı Hilaliahmer Cemiyeti 
adını alarak (14 Nisan 1877) bugünkü Kı
zılay'ın temelini oluşturmuştur. 
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Ömer b. Muhtar b. Ömer b. Ferhat 
(1862-ı 93 1) 

Libya bağımsızlık hareketinin 

L önderlerinden. _j 

Berka'nın Defne bölgesindeki Butnan'
da doğdu. Libya'daki en büyük Arap kabi
leleri arasında sayılan Menife'ye mensup 
Gays ailesindendir. İlk eğitimini babasın
dan aldı. Ardından tahsil için kardeşi Mu
hammed ile birlikte SenGs'iler'in ZenzGr 
Zaviyesi şeyhi Seyyid Hüseyin el-Garyanl 
eş-Şemsl'nin yanına gönderildi; babasının 
ölümü üzerine de onun himayesine girdi. 
ZenzQr'da zaviyedeki eğitiminden sonra, 
SenGsiyye'nin kurucusu Muhammed b. Ali 
es-SenGsl'nin 18S9'da vefatından kısa bir 
süre önce yerleşip merkez zaviyesini faali
yete geçirdiği CağbQb kasabasına gitti. Bu
rada hareketin ikinci önderi Mehdi Mu
hammed b. Muhammed es-SenGsl'nin ya
nında öğrenimini tamamladı. Sekiz yıl kal
dığı bu zaviyede İslami eğitimi Şeyh ez
Zirvarı el-Mağribl el-Cevvanl'den, dini ilim
leri ise Fatih b. Muhammed ez-Zahirl'den 
aldı. 

Eğitim yıllarında Mehdi es-SenGsl'nin 
dikkatini çekti. Mehdi es-SenGsl, 189S'te 
CağbQb'dan ayrılarak Kufra'da yeni kuru
lan Tae köyüne gidip burasını merkez za-


