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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-
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viye yapmak istediğinde Ömer el-Muhtik'ı 
da beraberinde götürdü. Burada öğreni
mini tamamlayanlar Trablusgarp vilayetin
de açılan zaviyelerden birine şeyh olarak 
gönderildiğİnden Ömer el-Muhtar da 1897-
de. Cebelülahdar'daki kabilelerden Osman
lı Devleti'ne genelde tam itaat göstermeyen 
Merc kasabası yakınındaki Ubeyd kabilesi
ne ait Kasür Zaviyesi'ne şeyh tayin edildL 
Bu kabileyi kısa zamanda Osmanlı idare
sine yaklaştırdı ve buradaki diğer Arap ka
bileleri arasında devam eden kavgaları da 
sona erdirdL Özellikle Ubeyd kabilesini ci
had hareketinin öncü kuweti olacak şe

kilde eğittL Bu zaviyede iken çocuklara İs
lami eğitim vermesi. yolculara ve çevrede
ki fakiriere ikramda bulunması. münte
siplerinin günlük işlerine yardımcı olması 
gibi faaliyetleriyle şöhreti arttı. 

Mehdi es-Senüsl, 1899'da Kufra'daki za
viyesini Çad sınırları içinde Borku bölgesin
deki Garü'ya taşıyınca onunla birlikte gi
denler arasında Ömer el-Muhtar da vardı. 
Çad'ın güneyindeki Veday Sultanlığı top
raklarının Fransızlar tarafından işgalini ön
lemek için bölgede yapılan seferlere katıl
dı. Bir müddet sonra Ayn Galaka'da açılan 
zaviyeye şeyh tayin edildL Ancak Mehdi es
Senüsl'nin 1902'de Garü'da ölmesi üzeri
ne buradaki faaliyetler yavaşladı. Ömer el
Mu h tar, Ayn Galaka'da bulunduğu süre 
içinde eğitim ve tebliğ le meşgul olduktan 
sonra 1903 yılında Kasür ZaYiyesi'ne dön
dü. Mehdi es-Senüsl'nin ölümünün ardın

dan oğlu İdrls'in henüz on üç yaşında ol
ması sebebiyle geçici olarak hareketin ba
şına getirilen yeğeni Ahmed Şerif es-Se
nüsl'nin. 27 Eylül 1911'de İtalya'nın Osman
lı Devleti idaresindeki Trablusgarp vilaye
tine çıkarma yapması üzerine nasıl bir ta
vır takınılacağını kararlaştırmak için Kuf
ra'da yaptığı toplantıya katıldı. Ardından 

Cebelülahdar'a döndü ve Ubeyd kabilesi
ni cihada hazırlayıp onlardan 1000 kişilik 
bir mücahid birliği kurdu. Böylece italyan
lar'a karşı ilk saldırıda bulunan birlikler ara-

sında yer aldı. Yerli ahali. yaklaşık yirmi yıl 
süren savaş süresinde dağlara çekilip ital
yanlar'a baskınlar düzenleyerek çarpışma
lara katıldı. 

ömer el-Muhtar, 1912'de Osmanlılar'ın 
Uşi (Ouchy 1 Lozan) Antiaşması sonucunda 
kuwetlerini buradan çekmesinin ardından 
geride kalan askerleri Mısır'a götürmek is
teyen Aziz el-Mısrl ile ona engel olmak is
teyen Ahmed Şerif es-Senüsl'nin adamları 
arasında çıkan çatışma sonrasında Ahmed 
Şerif es-Senüsl tarafından ara buluculuk
la görevtendirildiği gibi Berka bölgesinin 
kumandasını da üstlendL L Dünya Sava
şı 'nın başlaması üzerine Osmanlı Harbiye 
Nezareti, Teşkilat-ı Mahsusa vasıtasıyla bu
raya bazı subaylarını gönderdiğinde, İcda
biye'de Şeyh İbrahim el-Misratl ile birlik
te Osmanlılar'ın Afrika grup komutanı sı
fatıyla faaliyette bulunan Enver Paşa'nın 
kardeşi Nüri Paşa ile görüşmek için But
nan'a gitti. Bu arada Ahmed Şerif es-Se
nüsl'nin istanbul'a götürütmesinin (ı 917) 

ardından Osmanlı Devleti İdrls es-Senü
sl'yi onun halefi olarak kabul etmişti. İdrls 
es-Senüsl'nin (1. idrls) genel vekili sıfatıyla 
direniş hareketinin kumandanlığına geti
rilen Ömer el-Muhtar. Cebelülahdar'a gel
diği yıllardan itibaren başta Enver Paşa 
olmak üzere Türk subaylarından aldığı bil
giler ışığında emrine verilen gönüllüleri sa
yıları 1 00 ile 300 arasında değişen birlikle
re ayırdı. Kabileleri de üç ayrı bölgede teş
kilatland ırarak her biri için kaymakam ve 
kadı görevlendirdi, bunların tamamını ken
dine bağladı. Yine Enver Paşa'nın Trablus
garp savaşı yıllarında askeri eğitim alma
ları için istanbul'a gönderdiği , burada ye
tiştikten sonra geri dönerek direnişe katı

lan yerli subaylar da onun yanında yer aldı. 

İdrls es-Senüsl bazı ileri gelen şeyhler ve 
kabile reisieriyle birlikte tedavi gerekçesiy
le 1922'de Mısır'a gitmiş ve yerine kardeşi 

Muhammed Rıza es-Senüsl'yi vekil bırak
mıştı. 27 Şubat 1923'te Ömer el-Muhtar 
son gelişmeleri görüşmek üzere bir heyet 
le birlikte Mısır'a gitti. Arap ve islam dün
yasına yardım çağrısında bulundu. İdrls es
Senüsl , Mısır'da güven içinde hayatını sür
dürmesi karşılığında bu ülkenin İtalya ile 
aniaştığını ileri sürerek kendisinden talep 
edilen yardım konusunda herhangi bir şey 
yapamayacağını söyledi. Bu arada Ömer 
el-Muhtar'ın Mısır'a geçtiğini öğrenen İtal
yanlar buraya bir heyet gönderip cihaddan 
vazgeçmesini ve Mısır'da yaşamasını . Ser
ka'ya döndüğü takdirde kendisine bir köşk 
tahsis edilerek maaş bağlanacağını bildir
diler. Bu teklifleri reddeden Ömer el-Muh
tar dönüşü esnasında Ebyarülguba'da İtaı-
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yanlar'ın saldırısına uğradıysa da kurtulma
yı başardı (23 Nisan 1923). Haziran ayında 
İtalyanlar'la SenGsiler arasında Ömer el
Muhtar'ın da katıldığı büyük bir çarpışma 

meydana geldi. 

İdrls es-Senüsl'nin kendisine hiçbir ümit 
vermemesi üzerine Ömer el-Muhtar, he
yette yer alan Yüsuf Ebü Rahll el-Misma
ri ve Ali Hamid el-Ubeydl ile birlikte Ah
med Şerif es-Senüsl'ye 20 Şubat 1924 ta
rihinde bir mektup gönderdi. İtalyanlar'ın 
daha önce İdrls es-Senüsl ile imzaladıkla
rı anlaşmaları iptal ettiklerini, Trablusgarp 
halkının başsız bırakıldığını. askeri bir dü
zeni olmayan birliklerle Cebelülahdar'da 
ci.hada devam edeceklerini bildirdi; kendi
lerine para. silah ve erzak göndermesini 
talep etti. Bu arada bütün bölgeleri ge
zerek Berka. Trablus ve Fizan'daki direniş
leri tek bir idare altında toplamaya çalıştı . 

Libya'da henüz işgal edilmeyen şehirle
rin bir an önce ele geçirilmesi için sabır

sızianan Mussolini 192S'te Emilio de Bo
no'yu Trablusgarp sömürge valiliğine ta
yin etti. ömer el-Muhtar'a destek sağla
yan Cağbüb . Ücla. Calü , Fizan ve Kufra 
gibi yerlerin Cebelülahdar ile irtibatları
nın kesilmesine karar verildi. Ahmed Şerif 
es-Senüsl'nin kardeşi Seyyid Safıyyüddin'in 
idareci olarak bulunduğu Cağbüb'u İdrls 
es-Senüsl'den aldığı emir üzerine diren
meksizin 9 Şubat 1929'da italyanlar'a 
teslim etmesi ömer el-Muhtar' ı büyük bir 
destekten mahrum bıraktı. Ömer el-Muh
tar kumandasındaki kuwetler İtalyanlar'a 
karşı vurkaç taktiği uygulamaya başladı
lar. İtalyan işgal ordusu ile direnişçiler ara
sında çarpışmalar hızlandı. Bunlardan ilki 
Rahlbe'de meydana geldi ve burada çok 
sayıda İtalyan askeri esir alındı. İkincisi Aki
retü'l-Matmüra'da oldu. ömer el-Muhtar 
önemli adamlarından bir kısmını bu çar
pışmada kaybederken İtalyanlar'a da bü
yük kayıplar verdirdL 22 Nisan 1927'de 
Deme'de Ömer el-Muhtar'ın İtalyan ordu
sunun yedinci t aburuna büyük zayiat ver
dirmesinin ardından İtalyan işgalindeki 
bölgelerde mevcut Senüsl zaYiyeleri ve ca
miler kapatılıp şeyhler tutuklandı. Binga
zi işgal edildiği halde buranın çevresinde
ki Berka bölgesi direnişin merkezine dö
nüştüğü için İtalya 1928'de burayı topye
kün işgale karar verdi. 

Berka bölgesine 1923-1929 yılları arasın
da Bongiovanni. Mombelli, Teruzi ve Sicil
liani vali tayin edilmiş. ancak bunlar Ömer 
el-Muhtar karşısında başarısız kalmıştı . 

1929'da Trablusgarp ile Bingazi birleşti
riidi ve sömürge genel valiliğine Pietro 
Badoglio getirildL Yeni vali yerli ahalinin di-
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renişini her çareye başvurarak kırmaya 
kararlıydı. Muhammed Rıza es-SenüsY ve 
Şarif ei-GaryanY. İtalyanlar adına 6 Nisan 
1929'da ömer ei-Muhtar ile görüştüler ve 
direnişten vazgeçtiği takdirde Hicaz'a veya 
Mısır'a gidebileceğini, ayrıca kendisine pa
ra verileceğini söylediler. Bu teklifler redde
dildiği gibi valinin bu yolda şahsi girişim
leri bir sonuç vermedi. 

1 O Ocak 1930'da sömürge genel vali yar
dımcılığı ve Sirenayka valiliğine o güne ka
dar tayin edilenlerin en acımasızı olarak 
bilinen Rodalfa araziani getir ildi. Ömer ei
Muhtar kumandasındaki mücahidterin Ub
ya'dan ve dış dünyadan yardım almalarını 
önlemek için buranın Fizan, Kufra ve Mı

sır ile bağlarının koparılması kararlaştırıl
dı. Bu amaçla 1 S Ocak 1930 tarihinde Ce
belülahdar'daki direniş siperleri uçaklarla 
bombalanırken 24 Ocak günü Fizan'ın mer
kez şehri Merzük, 2S Şubat'ta ise buranın 
batısındaki Gat kasabası işgal edildi. 1928 
yılı başında İtalya'ya sürgüne gönderilen 
Muhammed Rıza serbest bırakılıp Binga
zi'ye dönünce ömer ei-Muhtar'a bir mek
tup yazarak İtalyanlar'a teslim olmasını is
tedi. Yine red cevabı alan İtalyanlar bu de
fa Rıza tarafından Cebelülahdar ahalisine 
hitaben yazılan bir mektubu uçaklarla yer
leşim yerlerine attılar. Bundan da bir so
nuç alamayınca bölgenin kırsal kesimlerin
de yaşayan bütün halkı kamplarda topla
maya başladılar. 23 Eylül 1930 tarihinde 
İtalyanlar'la yapılan Kerisse çarpışmasm
da ömer ei-Muhtar'ın yakın adamlarından 
Fudayl b. Ömer ile birlikte kırk adamı şe
hi d oldu. Trablusgarp direnişinin önem
li bölgelerinden olan Kufra'nın merkezi 
Tae köyü İtalyanlar'ın eline geçti ( 18 Ocak 
1931). 

Direnişe en büyük destek Mısır'dan gel
diği için Graziani, Akdeniz sahilindeki Sei
IQm yakınında deniz kıyısından güneydeki 
CağbQb'a kadar uzanan yaklaşık 270 kilo
metrelik bir mesafeyi 2 m. yüksekliğinde 
ve 3 m. genişliğinde dikenli tellerle kapat
tırdı. Böylece mücahidterin yardım temin 
ettikleri tek yön de kesilmiş oldu. Bölge
deki yerli ahali önce Aynülgazale kampına 
kapatıldı, dört ay sonra da 1934 yılına ka
dar kalacakları Akile, Makrün, SuiQk ve Be
rlka kamplarına daldurularak mücahidte
rin yerlilerle irtibatı kesildi. Verimli arazile
rin tamamı İtalya'dan buraya göç ettiri
len ailelere verildi. Kamplarda bulunanla
rın yarısı açlık ve hastalık yüzünden ölür
ken bazıları da mücahidlere bağlılıklarını 
devam ettirdikleıri bahanesiyle idam edildi. 
Sadece Berlka kampında 1930-1932 yılları 
arasında 30.000 kişi öldü. 
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ömer ei-Muhtar, yaşının ileriediği ge
rekçesiyle Mısır'a gidip yerleşmesi yolun
daki tavsiyelere karşılık mücadeleyi sür
dürmeye kararlı olduğunu bildiriyordu. Bu 
azminden ötürü kendisine "çöl aslanı" un
vanı verilmişti. Ancak 11 Eylül 1931 tarihin
de adamlarıyla birlikte sahabeden Seyyid 
Rafi'in kabrini ziyarete gittiklerinde İtal
yan çemberi içinde kaldılar. Ömer ei-Muh
tar burada İtalyanlar'a esir düştü, yapılan 
mahkemede "İtalyan tebaası bir isyankar" 
olarak yargılandı ve i dama mahkum edildi 
( 15 Eylül 1931) Ertesi gün de Sul ük kam
pında tutulan 20.000 civarındaki halkın 
önünde asılarak idam edildi. Afrika'daki 
Avrupa sömürgeciliğinin karşısında en 
önemli direniş hareketlerinden birini or
taya koyan ömer ei-Muhtar, Berka halkı
nın Senüsiyye içinde kendi rızalarını kaza
nanlara verdiği "seyyid" unvanı ile ve "şey
hü'ş-şüheda" olarak anıldı. Hayatı ve faali
yetleri pek çok araştırmaya konu oldu. 
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Iii AHMET KA VAS 

ı 
ÖMER NASUHİ BiLMEN 

ı 

L (bk. BiLMEN, Ömer Nasuhi). _j 

ı 
ÖMER PAŞA KÜLLİYESİ 

ı 

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 
L XVII. yüzyıl başlarına a it külliye. _j 

Elmalı ilçesinin ortasında yer alan cami, 
kapısı üstündeki kitabesine göre 1 O 19 
(1610) yılında Keteneizilde Ömer Paşa ta
rafından yaptırılmıştır. Manzum kitabe-

ömer Paşa Camii'nin çini pencere alın lıklarından biri 

nin Yahya adlı şairinin Şeyhülislam Zeke
riyyazade Yahya Efendi olması muhtemel
dir. Mehmed Süreyya Bey'in verdiği bilgi
ye göre ömer Paşa Manavgatlı olup kapı 
ağalığından çavuşbaşılığa yükselmiş, daha 
sonra beylerbeyi olmuştur. 1 012'de ( 1603-
1604) Diyarbekir valiliğine gönderilmiş , 

1032'de (1623) Trablusgarp beylerbeyili
ğinin ardından önce Batum-Trabzon, da
ha sonra Karaman ve Maraş beylerbeyili
ğine tayin edilmiş, i ran 'a ve Abaza Meh
med Paşa üzerine yapılan seferlere katıl
mıştır ( 1628-1629). 1040 Cemaziyelewe
linde (Aralık 1630) Musul'da Vezlriazam 
Hüsrev Paşa tarafından başarısızlıkları se
bebiyle idam edilen paşalar arasında adı 
geçen Ömer Paşa'nın Keteneizilde olması 
muhtemeldir. Külliyenin kitabe tarihini 
1 O 16 ( 1607) olarak kaydeden Evliya Çele
bi, 10SO Cemaziyelahirinde (Eylül-Ekim 
1640) çıktığı seyahatte Trabzon valisi olan 
Keteneizilde Ömer Paşa'nın ziyaretine git
tiğini söylerse de bu sırada Trabzon bey
lerbeyl onun oğlu Mehmed Paşa'dır. Se
yahatname'nin bazı yeni baskılarında gö
rülen bu bilgi aslında metindeki bir boş
luktan kaynaklanmış, yolculuğun başla

rında Ömer Paşa'ya gidişten bahsedilir
ken birdenbire Mehmed Paşa'ya geçil
mesi dikkati çekmemiştir. Nitekim Evliya 
Çelebi de Seyahatname'sinde Elmalı'
dan ve bu yapıdan bahsederken Trab
zon'da Keteneizilde Ömer Paşa'yı ziyareti
ni hiç anmamıştır. Evliya Çelebi baba-oğul 

bu iki paşayı Keteneizilde diye adlandır
mıştır. Halbuki AyvansarayY'nin kitabının 
eski baskısında Keteneizilde olarak yazı
lan bu aile adı Ahmet Nezih Galitekin ta
rafından yapılan baskıda Kitapçızade ola
rak kaydedilmiştir. J. von Hammer'ln Os
manlı tarihinin eki olan son cildindeki Ha
dikatü'l-cevami' özetinde de bu ad Kes
tanecizade olarak yazılmıştır. Hadika'
daki gibi Mehmed Raif de Mir'at-ı İstan-


