
PASKAL YA 

-genellikle büyük katedral ve manastır
larda gerçekleştirildiği üzere- Paskalya ayi
ni icra edilir. Tarih boyunca Hıristiyanlığın 
en önemli kutlaması sayılan Paskalya'nın 

sevinci Hz. Isa'nın göğe yükseldiği güne 
kadar süren kırk gün boyunca devam eder. 
Hatta eskiden beri genel bir uygulama ola
rak bu sevinç dönemi on gün daha uzatılıp 
kutsal ruhun havikiler üzerine indiği Pen
tekost bayramına kadar sürdürülür (Sul
livan. s. 185; Watts, s. 185). 
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PAŞA 

Osmanlı lar' da 
en yüksek askeri ve mülki unvan. 

L ~ 

Etimolojisi hakkında çeşitli görüşler ile
ri sürülür. Farsça pay-i şahtan veya pad-i 
şahtan. Türkçe baş ağa yahut beşeden 
(büyük kardeş) geldiği yolundaki iddialar 
tartışmalıdır. Pad-i şahın Türkçe'nin doğu 
lehçelerinde (Kırgızca'da patşa, Özbekçe'
de potşo) küçük mahaiiT hükümdarlar için 
kullanıldığı bilinmektedir. Paşa kelimesinin 
Babil menşeli olup Ahd-i Atik'te paha şek
linde geçtiği ve halen İbranice'de mevcut 
olduğu da öne sürülür. Baş ahiden geldiği 
iddiası ise dayanaksızdır. XIII. yüzyılda or
taya çıktığı tahmin edilen paşa kavramı
na sevgi ve saygı hitabı olarak rastlanma- · 
sı yanında aynı dönemde kadınlar için de 
kullanılmış, bu anlamda XIX. yüzyılda hi
div anneleri için tekrar ortaya çıkmıştır. Ay
rıca askeri ve dini şahsiyetler için kullanı
mına da rastlanır. Aşık Paşa ile Muhlis Pa
şa buna bir örnektir. XIII. yüzyılın sonların

da Anadolu'da kurulan Türkmen hanedan
larında da bu unvan görülür. Batı dillerine 
önceleri muhtemelen Arapça'daki yazılışı-
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nın tesiriyle başa (bascia, bassa. bacha. bas
haw) şeklinde geçen kelime XVII. yüzyıldan 
itibaren paşaya (pascha, pasha) dönüş
müştür. 

Osmanlı Devleti'nde askeri ve mülki' un
van olarak yaygınlaşan paşa kelimesi daha 
ziyade hanedandan olmayan yüksek rüt
beli şahsiyet! ere verilmiştir. Orhan Gazi'
nin oğlu Süleyman Paşa dışında hanedan 
üyeleri için kullanılmaması dikkat çekicidir. 
Muahhar bazı kaynaklarda Osman'ın kü
çük oğlu Alaeddin, paşa olarak anılmak
taysa da bu aynı dönemde yaşamış Alaed
din Paşa ile karıştırılmış olmasından kay
naklanır. Zira Alaeddin gerek vaktiyesinde 
gerekse tahrir defterinde "bey" diye anılır. 
Orhan Gazi döneminde Lü'lü' ve Sinan ad
lı paşalardan söz edilmekle birlikte (Akdağ, 
ı. 293, 391, 397) bu unvan dahayaygın bi
çimde resmen I. Murad'dan itibaren kul
lanılmıştır. Önceleri eyaletlerin en yüksek 
mülki' ve askeri amirleri olan beylerbeyi
lerle merkezde Divan-ı Hümayun toplan
tılarına katılan vezirlerin unvanı olmuştur 
(Gazavat-ı Sultan Murad, s. 6, 31 vd.). ilk 
Rumeli beylerbeyi Lala Şahin'in unvanı ola
rak kroniklerde zikredilir (Anonim Osman

lı Kroniği, s. 29). Daha sonra Anadolu bey
lerbeyi de aynı unvanı kullanmış. XV. yüzyı
lın sonlarından itibaren gittikçe artan eya
Jet valileri hep paşa diye anılmıştır. Uzun 
Hasan'a karşı yapılan Otlukbeli Savaşı'nda 
büyük başarı gösteren Koca Davud, Ali ve 
İskender paşaların Fatih Sultan Mehmed 
tarafından "kardaşım, paşa sultan, pfışa-yı 
cihan" sıfatlarıyla nitelenmesi (Kemal, bk. 
indeks) bu unvanın yüksekliğini göster
mektedir. Merkezde sadece birinci vezir 
için kullanılırken Çandarlı Kara Halil'den 
itibaren diğer divan üyesi vezirlere de pa
şa unvanı verilmiş, zamanla kaptan-ı der
ya, nişancı ve defterdar gibi yüksek rüt
beli devlet görevlilerine de teşmil edilmiş
tir. önceleri merkezde paşa unvanıyla anı
Ian vezir sayısı dört-beş civarında iken XVI 
ve XVII. yüzyıllarda bu sayı artmıştır. Eya
Jetlerde paşa sayısı daha da fazla olup iki 
tuğlu, üç tuğlu paşalar ortaya çıkmıştır. 
Aslında tek tuğ taşıma hakkı olan sancak 
beyleri zamanla iki tuğlu olmuş ve paşa 
unvanıyla anılmıştır. XVII . yüzyıl başların
da divan üyesi vezirlere "paşayan-ı izam" 
denilmesine devam edilmiştir. Hemen her 
devirde görevini kötüye kullananların, hal
ka zulmedenlerin, yaşlı ve güçsüz olup iş
ten kalanların paşalığı kaldırılabilir, başa
rılı olanların ve affedilenlerin ise iade edi
lebilirdi. XVIII. yüzyılda bunun çok sayıda 
örneği görülmektedir. 

ll. Mahmud döneminde paşa unvanı Asa
kir-i Mansüre-i Muhammediyye'nin kurul
masından sonra general karşılığında ve 
daha çok askeri rica! için kullanılmaya baş

lanmış, yüksek rütbeli bürokratlara da pa
şa denilmesine devam edilmiştir (Lutfl, V, 

880-88 ı). Tanzimat'ın ardından sivil rüt
belerden olan vezir, bala, Ola ve saniye sı
nıf-ı eweli derecelerinde bulunanlarla as
keri rütbelerden müşir, birinci ferik, ferik 
ve mirliva derecelerinde olanlar paşa unva
nıyla anılmış. bu arada beylerbeyi gibi kul
lanımdan kalkmış rütbelerdekilere de fah
rl olarak verilmiştir. Paşa unvanının en bol 
kullanıldığı dönem ll. Meşrutiyet'ten ön
ceki yıllardır. 1324 ( 1 906) tarihli devlet sal
namesine göre kırk bir müşir, elli dört ve
zir, yirmi birinci ferik, kırk yedi ferik, 1 SS 
Rumeli beylerbeyi ile seksen altı liva be
yinden söz edilmektedir ki bu 400 paşa
ya, bu unvanı taşıdığı halde teşrifata gir
mediği için salnameye alınmayan beyler
beyilerle emekli paşaları da eklemek ge
rekir. Bu durumda ll. Meşrutiyet'ten önce 
yaklaşık 600 paşanın varlığından söz edi
lir. Meşrutiyet devrinde sadrazam dışında
ki mülkiye ricaline paşalık verilmemiştir. 
Cumhuriyet döneminde sadece askerler 
için kullanılan paşa unvanı. 26 Teşrlnisani 
1934 tarih ve 2S90 sayılı kanunla resmen 

Savaş kıyafetiyle tasvir edilen bir paşa (D'Ohsson, Tableau 

general, lll , lv. 180) 



kaldırılarak yerine Batı menşeli general 
ikame edilmiştir. Müşir karşılığı olarak da 
yine Fransızca mareşal unvanına yer veril
miştir. 

Osmanlı döneminde paşa kelimesiyle il
gili birçok kavram ortaya çıkmıştır. Vetiri
azamın devlet işlerini yürüttüğü yer "pa
şa kapısı", kaptan-ı deryanın bindiği amiral 
gemisi "paşa baştardası" şeklinde ifade 
edilirken 1 707 yılına kadar Kırım hanları 
ile vezirlerin yanında bulunan kapı halkı 
dışındaki dirlik sahiplerine "paşa defterli
si" denilirdi. Veiiriazamların kendi konak
larında düzenledikleri ikindi divanı ile taş
rada beylerbeyilerin topladıkları eyafet di
vanlarına da "paşa divanı" adı verilirdi. Pa
şa unvanı bulunan devlet ricalinin hizme
tinde olan gedikli ağalar için "paşalı". paşa 
oğullarına da "paşazade" denir, bu unvana 
sahip kişiler için bulunduğu mevkiye göre 
"paşa efendi, ağa paşa" gibi tabirler kulla
nılırdı. "Paşalık" kelimesiyle önceleri bir 
paşanın idaresi altındaki eyafet kastedilir
ken daha sonra kelime beylerbeyinin doğ
rudan yönetimindeki merkez sancak veya 
livayı ifade etmiştir. Balkan, Orta Avrupa 
ve Kafkas dillerine de giren paşa kavramı 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da özellikle Mı
sır'da, Cezayir'de ve Fas'ta kullanılmış. hat
ta "başavat" şeklinde çoğulu yapılmıştır. 
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PAŞA LiVASI 

Osmanlı taşra teşkilatında 
Rumeli beylerbeyiliğine tabi 

bir sancak. 
_j 

En büyük idari birim olan eyafetlerde pa
şa livası. en üst seviyede askeri ve idari 
amir konumunda bulunan beylerbeyinin 
tasarrufu altındaki sancağı da ifade eder. 
Rumeli eyaleti dışındaki eyafetlerde idari 
bir birim değil beylerbeyinin başında bu
lunduğu merkez sancaktır ve bu sancak
lara ayrıca sancakbeyi gönderilmez. Ru
meli eyaletinde ise paşa livası çeşitli kaza 
ve nahiyelerden oluşan bir idari birimi be
lirtir. Bu ismi almasında Rumeli beylerbe
yiliğinin daima paşa rütbesi taşıyan kimse
ler tarafından yönetilmesinin rolü olduğu 
sanılmaktadır (Stoyanovski. sy. 4-5 ı 197 4]. 

S. 2ı8). 

Osmanlılar'ın Rumeli'ye geçişi ve fütu
hatın ilerlemesiyle bu bölgede idari teşki
lat kurulmaya başlandı. Rumeli'de ilk ola
rak Gelibolu paşa sancağı oldu. Vize, Çir
men ve Kırkkilise'nin fethinden sonra bu
ralar da sancak olarak teşkilatlandırıldı. 
Edirne'nin fethinin ardından ı. Murad la
lası Şahin Paşa'yı Eski Zağra ve Filibe yö
nünde fetihlerde bulunmak üzere görev
lendirdi. Kendisi Bursa'ya döndükten son
ra Lala Şahin'i Rumeli beylerbeyiliği göre
vine getirdi. Rumeli beylerbeyiliği , 1393 yı
lında Anadolu beylerbeyiliği kuruluncaya 
kadar Osmanlı idari teşkilatında tek bey
lerbeyilik olarak kaldı. İlk dönemlerde pa
şa sancağının merkezi Edirne idi. Çirmen 
sancağının bir ara paşa livası olduğu be
lirtilse de bu görüşü ihtiyatla karşılamak 
gerekir. XV. yüzyılda kısa bir süre Filibe'
nin Rumeli beylerbeyiliğinin paşa sancağı 
olduğu bilinmektedir. Sofya'nın fethiyle 
Rumeli beylerbeyiliğinin paşa livası bura
ya nakledildL Ancak bu dönemde de bey
lerbeyiler zaman zaman Edirne'de ikamet 
etmekteydi. 1443'te Sofya. Rumeli beyler
beyinin ikamet ettiği yer olarak görülmek
tedir ( Gazavat-ı Sultan Murad b. Mehem
med Han, s. 14) . Sofya. XVI. yüzyıl başları
na ait bir defterde paşa sancağından ay
rı müstakil bir liva iken (Gökbilgin. XX/78 
ı ı 956]. s. 256) aynı döneme ait diğer bir 
sancak tevcih defterinde Rumeli eyafetine 
bağlı sancaklar arasında görülmez (Kunt. 
s. ı25-ı27). 1530 yılından itibaren XVI. asır 
boyunca Sofya, Rumeli beylerbeyinin has
sı ve paşa livasına bağlı bir kaza merkezidir 
(370 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum
İli Defteri, ı . ı9ı vd.) XVII ve XVlll. yüzyıl
lara ait sancak tevcih defterlerinde de Sof-
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ya müstakil bir sancak şeklinde kayıtlı de
ğildir. Ancak Hezarfen Hüseyin Efendi, Saf
ya'yı müstakil bir liva kabul eder ve paşa 
sancağı olduğunu belirtir (Telhfsü'l-beyan, 
s. 116). Ayn Ali Efendi risalesinde ise paşa 
sancağı merkezi Sofya ve Manastır olarak 
gösterilir (Kavanfn-i Al-i Osman, M. Tay
yib Gökbilgin'in girişi. s. ı 1) . 

Hemen hemen XIV. yüzyıldaki fetihie

rin belirlediği paşa livasının idari sınırları 

XVI. yüzyılın başlarından itibaren kesin şe
kilde tesbit edilebilmektedir. Rumeli şehir

lerinin kaydedildiği. 932-934 ( 1526-1528) 

yıllarında hazırlandığı tahmin edilen bir 
deftere göre paşa livasındaki şehirler baş

ta Edirne olmak üzere Dimetoka, Ergene. 

Ferecik, ipsala. Eskihisar-ı Zağra. Kızıla-

Pasa livasın ın 1530'daki şehirlerini , köylerini ve bunların nü
fusunu gösteren tahrir kaydı (BA, TD, nr. 167, s. 3) 
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