
PASMAKÇIZADE ALi EFENDi 

dığından onun 11 02'de (ı 69 ı) cü!Gsunda 
naklbüleşraf olarak kendisine biat ve dua 
ederken padişah tarafından sert biçimde 
azarlandı (Silahdar, Tarih, II, 573). Buna 
rağmen görevden alınınadı ve 11 03'te 
(ı 692) naklbüleşraflıkla birlikte Rumeli ka
zaskeri oldu, Tokat arpalığı başkasına ve
rildi. 110S'te (1693) Rumeli kazaskerliğin
den ayrıldı ( Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 
s. 465). Birgi ve Mudanya yanında kendi
sine arpalık olarak verilen Gemlik'te ika
mete mecbur edildi (a.g.e., s. 507). 1106 
Cemaziyelewelinde (Aralık ı 694) Bulak ka
zası arpalığıyla Kahire'ye sürüldü. Bunda 
vezlriazam Sürmeli Ali Paşa'nın etkisi ol
muştur. Kısa bir süre Kahire'de kalan Ali 
Efendi, ll. Mustafa'nın tahta çıkması üze
rine Şewal 1106'da (Mayıs 1695) affa uğra
yıp İstanbul'a döndü ve Maraş kazası tek
rar arpalık olarak kendisine verildi. 1111 '
de (ı 699) Mudurnu kazası arpalığı ile Eyüp 
kadısı oldu ve fiili göreve yeniden başladı . 

1112'de (ı 700) ikinci defa Rumeli kazas
kerliğine getirildi, örfi müddeti olan 1,5 
yılı doldurunca görevi bıraktı (ı ı ı 3/1 702; 
Zübde-i Vekayiat'ta [s. 7281. Muharrem 
ı ı ı 3 1 Haziran ı 70 ı). Halefinin arpalıkları 
olan Gümülcine, Cisr-i Ergene, İslimye ve 
Ayaş (bunun yerine 1114/1 702'de Mudan
ya) kazaları kendisine verildi. 

Edirne Vak'ası sırasında 9 Reblülewel 
111S'te (23 Temmuz 1 703) asiler Ali Efen
di'yi şeyhülislam tayin ettirdilerse de işin 
sonunu iyi görmediğinden bunu kabule 
yanaşmadı; mafsal ağrılarının arttığını ve 
yürürnede zorluk çektiğini, evden çıkama
dığını söyleyerek asileri inandırdı. İki gün 
sonra yerine İmam-ı Sultani Mehmed Efen
di getirildi. Ancak bu sırada Edirne'de Şey
hülislam Erzurumlu Feyzullah Efendi he
nüz ll. Mustafa tarafından görevden alın
mamıştı. Ali Efendi'nin tayin haberi Edir
ne'ye ulaşınca asilerin isteğini kabul eden 
II. Mustafa Feyzullah Efendi'yi aziederek 
Ali Efendi'nin tayinini onayiayan hattı İs
tanbul'a yolladı (ı 7 Reblülewel 1 3 ı Tem
muz) . ll. Mustafa, asilerin kendisini hal' 
etmek üzere Edirne'ye yürüdüklerini öğ
renince daha önce yaptığı tayinleri hiçe 
sayarak şeyhülislamlığı Yekçeşm Hüseyin 
Efendi'ye verdi. Fakat bu görev ancak üç 
gün sürdü ve lll. Ahmed'in cülCısu üzerine 
asilerin daha önce bu makama tayin et
tirdiği İmam-ı Sultani Mehmed Efendi'nin 
meşihatı resmiyet kazanmış oldu. III. Ah
med'in hükümdar oluşu ve ortalığın sakin
leşmesinin ardından 19 Ramazan 111 S'te 
(26 Ocak ı 704) şeyhülislamlık ikinci defa 
Ali Efendi'ye verildi. 
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Ali Efendi'nin ikinci şeyhülislamlık dö
nemi siyasi çalkantılar içinde geçti. Özel
likle Vezlriazam Çariulu Ali Paşa onu ken
di iktidarı için bir rakip olarak görüyor, pa
dişah üzerindeki nüfuzundan çekiniyordu. 
Ali Paşa şeyhülislamın laubali tavırların
dan. kendisine nasihat yollu sözler söyle
mesinden hoşlanmıyor. ayrıca Enişte Ha
san Paşa. Kalaylıkoz Ahmed Paşa ve Balta
cı Mehmed Paşa'nın sadarerten uzaklaştı
rılmasının sebebi olarak da Paşmakçı

zade'yi biliyordu. Bundan dolayı onu göz
den düşürmek için aleyhinde birtakım de
dikoduları padişaha ulaştırıyor, Edirne Vak
'ası'nda rolü olduğunu ileri sürüyordu. So
nunda şeyhülislam görevde olduğu süre
ce sadaret görevini hakkıyla yerine getire
meyeceğini söyleyince lll. Ahmed, Ali Efen
di'nin aziedilmesine izin verdi (27 Şevval 
ı ı 18 1 ı Şubat ı 707); şeyhülislamlığa Sad
reddinzade Sadık Mehmed Efendi tayin 
edildi. Şeyhülislamiarın azil haberinin ça
vuşbaşı ile tebliğ edilmesi adet olduğu hal
de onun III. Ahmed nezdindeki itibarı se
bebiyle söz konusu tebligatı relsülküttab 
yapmış ve kendisine Hırka-i Şerif Odası'n
da bir sarnur kürk giydirilmişti (a.g.e., s. 
833). Aziinin ardından bir süre Edirnekapı 
dışındaki evinde ikamet etti, ardından Ru
melihisarı'nda bir yahya taşındı. Ancak İs
tanbul'da kalması sakinealı görüldüğün
den bütün hane halkıyla birlikte Sinop'a 
sürütmesi kararlaştırıldı (Muharrem ı ı ı 9 1 
Nisan ı 707). Daha sonra, Şehid Ali Paşa 
adıyla tanınan Silahdar Ali Ağa vasıtasıy
la Çariulu Ali Paşa'nın sadareti dönemin
de İstanbul'a dönmesine izin çıktı. Bu olay
la gücünü yitirdiğini anlayan sadrazam da 
ondan özür dileyerek kendisine hediyeler 
gönderdi. Fakat Çariulu Ali Paşa kısa bir 
süre sonra aziedildL Ruslar'a karşı müsa
mahakar davranması hiyanetine hamiedi
lip Paşmakçızade'nin verdiği bir fetva ile 
öldürüldü (BA, MD, nr. ı ı 9, s. 77). 

Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra 19 Ce
maziyelewel 1122'de (16Temmuz 17ıO) 
E bezade Abdullah Efendi'nin yerine üçün
cü defa şeyhülislam olan Ali Efendi vefa
tma kadar bir buçuk yıl bu makam da kal
dı. Prut Savaşı onun şeyhülislamlığı döne
minde olmuş. sefer öncesinde padişahın 
huzurunda toplanan meşveret meclisinde 
tecrübeli alim olarak görüşü sorulduğun

da din ve devletin itibarı ve selameti için 
böyle bir seferin zaruri olduğu konusunda 
görüş beyan edip fetva vermişti (Silahdar, 
Nusretname, I, 266). 4 Muharrem 1124'te 
(12 Şubat 1712) görevinin başında vefat 
etti. Cenaze namazı Fatih Camii'nde Aya
sofya vaizi Süleyman Efendi tarafından kıl-

dırıldı ve Edirnekapı dışında Emir Buhar\' 
yakınında Kemalpaşazade'nin kabri civa
rına defnedildi. Oğlu Abdullah Efendi de 
şeyhülislamlık yapmıştır. Kaynaklara gö
re Ali Efendi alim, mutedil, kadirbilir bir 
kimseydi ve ilmiye sınıfı genellikle kendi
sinden memnundu. Nakşibendl tarikatına 
mensup olmakla birlikte meşrep olarak 
Melami-Hamzavl idi. Fetvalarını içeren bir 
fetva mecmuası bulunmaktadır. İstanbul'
da Kadıham Mescidi'ni İstanbul kadısı iken 
yaptırmıştır. 
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PAŞMAKLIK 

Os ınanlılar' da 
hanedana mensup 

kadınlara tahsis edilen 
arazi için kullanılan bir terim. 

_j 

Sözlükte paşmak (başmak) "ayakkabı, 
pabuç" demektir. Bazı Türk toplulukları, 
Hz. Peygamber'in ayakkabıları için "na'
leyn-i saadet" yerine "başmak-ı şerif" ta
birini kullanmıştır. Ayrıca Türk-İslam dev
let teşkilatında başmakdar adıyla bir gö
revliye de rastlanır (Uzunçarşılı, Medhal, s. 
416). Osmanlı resmi belgelerindepaşmak 
daha çok kadın ayakkabıları için kullanıl
mış görünmektedir. Camilerde ayakkabı 
konulan yer anlamına gelen paşmaklık ise 
Osmanlı maliyesinde terim olarak valide 
ve hanım sultaniara bağlanan ödeneği ifa
de eder. 

Padişahın annesi, kızları ve hanımlarının 
ayakkabı, elbise vb. ihtiyaçları için devlet 
tarafından bir arazinin vergi gelirleri tah
sis edilirdi. Bu tür uygulama bilhassa XVII
XVIII. yüzyıllarda yaygınlaştı. Osmanlı top
rak sistemi ve taksimatı konusunda bir 



risale kaleme alan Avni ömer Efendi has 
topraklar kısmına paşmaklıkları da dahil 
etmiş ve bunların sultanların ihtiyaçları 
için ayrılan haslar olduğunu ve sultanla
rın devletteki mansıb sahipleri gibi azille
ri söz konusu olmadığından kaydıhayatla 
tahsis edildiğini yazmıştır (Uzunça rş ılı , TTK 
Be Ileten, XV/59 [ 1951] , s. 386) . Daha önce
ki Türk devletlerinde ise bu anlamda top
rak tasarrufuna rastlanmaz, XVI. yüzyıl 
sonlarına kadar Osmanlılar'da da paşmak
lık adıyla toprak tasarrufu görülmez. Ön
celeri padişahların valide sultan ve hanım 
sultaniara bazı mlrt yerleri temlik ettikleri 
veya tirnar olarak verdikleri, ancak bu tah
sisatların özel bir adla anılmadığı bilinmek
tedir. 

Valide sultan paşmaklıklarıyla ilgili en 
dikkate değer uygulamalar Valide Nurba
nu Sultan ile Safiye Sultan'a aittir. lll. Meh
med, 1 004'te (ı 595-96) validesi Safiye Sul
tan'a geliri yüksek bazı zeametleri bir ara
ya getirerekon yükten ( ı milyon akçe) faz
la geliri olan hassı paşmaklık olarak tahsis 
etti (Selanik!, ll , 570) . lll. Murad da vali
desi Nurbanu'ya Yeni il hassını ihsan etti. 
Bunun için Sivas yöresinde daha çok ko
nar göçer Türkmen cemaatlerinin bulun
duğu kesimde Yeni il adıyla oluşturulan 
bir idari birimin vergi gelirleri valide sul
tana ayrıldı . Hukuki' sürece göre mtrt ara
zi, serbest mülk veya has paşmaklık şek
linde hanedana mensup sultaniara ve özel
likle va!ide sultana tahsis ediliyor, daha son
ra da bu tür paşmaklıklar valide sultanın 
serbest mülk olarak kurduğu hayratına 
vakfedilebiliyordu. Nitekim 991 'de ( 1583) 
Yeni iı. valide sultan külliyesi için vakfa 
çevrilmişti. Nurbanu Sultan'ın Yeni il has
ları yılda 4 milyon akçe getiriyordu. 1. Ah
med'in saltanatı sırasında 800.000 akçe 
daha artış gösterdi. Bu tür serbest mülk
lerde vakıf ve mülk sahipleri , yöneticileri 
idari ve mali bakımdan bir serbestlik için
de hareket etmekte, mahalll idarecilerce 
t ahkikat ve teftiş yapılamamaktaydı. An
cak paşmaklık haslar sahibi öldüğünde ile
ride yeniden ta.hsis edilmek için hazineye 
intikal ederdi. 

Hanedana mensup sultaniara Anadolu 
ve Rumeli'de mtrt arazi ve köylerin paş
maklık olarak tahsisi XVII. yüzyılda gide
rek yaygınlaştı. IV. Murad'ın kız kardeşi Ay
şe Sultan'a N arda' da' (Yanya civa rı ), Gev
herhan Sultan'a Gerebeniş kazasında, üm
mügülsüm Sultan'a Halep'te paşmaklıklar 
verdiği ve buralara herhangi bir şekilde 
müdahalenin önlenmesini emrettiği tesbit 
edilmektedir. Naima'ya göre Kösem Sultan 
yıllık 20 milyon akçeden fazla gelir getiren 

beş hassa sahip olup bunlar Menemen, Zi
le, Gazze, Kilis ve izdin idi (Tarih, V, ı ı 2). 
Bunlardan izdin daha önce Turhan Vali
de'nin, Zile ise Safiye Sultan'ın paşmaklık 
haslarına dahildL 

Paşmaklıklar voyvodalar aracılığıyla yö
netilirdi. Voyvodaların bu görevde karşı kar
şıya kaldıkları en önemli mesele vergi tah
sili sırasında bölgedeki şer'! ve örfı idare
cilerle anlaşmazlığa düşmeleridir (Sultan 
İbra h i m ' in kardeş i Fatma Sultan ' ın Boya
bat'taki paşmaklı kla rıy l a ilgili a nlaşmaz

lı k için bk. BA, MD, nr. 90, hk. 309). Bazan 
da tahsis edilen paşmaklıklara el kanabi
liyor ve bunlar padişah haslarına katılıyor
du (BA, MD, nr. 82, hk. 56). XVIII. yüzyıl
dan itibaren hanedana mensup sultanla
ra tahsis edilen arazi için paşmaklık teri
mi kullanımına son verilmiş ve bunlar has 
tabiriyle anılmaya başlanmıştır (bk. HAS). 
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PATANİ 

Taytand' ın güneyinde bir bölge 
ve yönetim birimi 

(bk. TAYLAND). 

PATANİ, Şeyh Davfid 

(bk. DAVÜD ei-FETANi). 

PATNA 

Hindistan ' ın Bihar eyaletinde 

_j 

_j 

L eyalet merkezi ola n tarihi bir şehir. _j 

Hint alt kıtasının kuzeydoğusunda ve 
Ganj nehrinin güney (sağ ) yakasında ku
zey kollarından Gandak'ın nehre karıştığı 
yerin karşısında kurulmuştur. Patna ismi
nin Sanskritçe'de "liman" anlamını taşıyan 
pattan kelimesinden geldiği sanılmakta
dır. ilk adı Pataliputra olan ve zaman içe
risinde Palibothra, Kusumpur, Pushpapu
ra, Aztmabad adlarıyla da anılan şehrin 

PATNA 

tarihi milattan önce V. yüzyıla kadar git
mektedir. Milattan önce IV. yüzyılda Bu
dizm'in kurucusu Budha tarafından ziya
ret edilmesiyle dini bir hüviyet alan şehir 
milattan sonra IV. yüzyılda Gupta Krallığı 
döneminde büyük önem kazandı ; fakat ar
dından gerilerneye başladı. Delhi Sultan
lığı zamanında Afgan Şir Şah SOr, 1541 '
de burayı Bihar eyaJetinin merkezi haline 
getirerek idari binalar yaptırdı ve bir kale 
ile tahkim etti; ayrıca güneydoğuda Kal
küta'ya, kuzeybatıda Peşaver'e uzanan yol
lar yaptırdı. Şir Şah , günümüzde Hindis
tan ve Pakistan' ın para birimi olan rupi
nin dayandığı gümüş sikke "rupayya"yı da 
burada bastırdı. 1574'te Ekber Şah tara
fından Babürlü topraklarına katılan Patna 
daha da gelişti ve yine eyaJet merkezi se
çilerek pek çok idari ve dini mimar i eser
le bezendi. Evrengzlb'in torun u Bihar Va
lisi Azlmüşşan şehrin adını 1704 yılında 
Azlmabad olarak değiştirdi ve Mughalpu
ra , Şahganj, Divan isimli yeni mahalleler 
kurdurarak nüfusunun artmasını sağladı. 

Babürlüler'in zayıflamasıyla birlikte Ben
gal Newablığı'nın merkezi olan şehir tica
rt canlılığını korudu. ingilizler 16ZO'de bu
rada bir temsilcilik açtı. Ardından Fransız
lar ve Hollandalılar da geldi. Şehir bölgede 
özellikle ipek, barut, afyon ve çivit ticare
tinin yapıldığı uluslararası bir merkez ha
lini aldı. Patna, 1857 Hint ayaklanmasının 
ve Hindistan Vehhabl Hareketi olarak bili
nen ingiliz karşıtı olayların en önemli mer
kezlerinden biridir. 1921 'de ingilizler tara
fından şehrin adı tekrar Patna'ya çevrildi. 

Nadir Şah'ın Delhi'yi zaptetmesinin 
( 1739) ardından pek çok tanınmış iranit 
ilim adamı , edip, şair ve sanatkar Patna'
ya yerleşti. Patnail önemli alimler arasın
da Bldil, Gulam Hüseyin Han, Ali ibrahim 
Han, Ebü'I-Hasan Ferd, Azlmabadl ve Sey
yid Süleyman Nedvl zikredilebilir. Şehrin 

mimari dokusu zaman içerisinde bölgede 
hüküm süren kültürleri yansıtmaktadır. 

Bugüne ulaşan en erken tarihli cami, Ben
gal Sultanlığı devlet adamlarından Seyyid 
Hüseyin Şah tarafından 1489'da yaptırılan 
ve 1649'da tamir ettiren kişinin adıyla ta
nınan Haccam Camii'dir. 1616 tarihli Mirza 
Masum Camii siyah bazalt kapısı ile ünlü
dür. Şah Cihan döneminde ( 1628-165 7) 
Şehzade Pervtz'in inşa ettirdiği Pathar ki 
Mescid şehrin Manga! Talao kesimindedir. 
Mtr Eşref Camii de (ı 773- 1 77 4) tarihi ca
miler arasında yer alır. Şir Şah Camii, Med
rese Camii (ı 630 ) , Newab Heybet Camii 
( 17 48) ve Newab Münlrüddevle Türbesi de 
( 1759) önemli mimari yapılardandır. Sih 
inancınınonuncu "guru"su (imam) Govind 
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