
PiRi BABA 

duğunu yazar. Onun rivayetine göre II. 
Murad "kafir, zındık, mülhid ve bl-mez
hep cevlaki ışıkını" ortadan kaldırmak için 
hiddetle Merzifon'a gider. Ancak Plrl Ba
ba olağan üstü haller göstererek sultana 
veli olduğunu ispatlar ve kendisine İzmir'in, 
Şehzade Mehmed'e de İstanbul'un fethini 
müjdeler. Müjdesi gerçekleşince padişah 
tarafından tekkeye 366 köy ile Merzifon 
şehri vakfedilir (Seyahatname, ll, 206) . 

Menakıbname'de Plrl Baba, kendisini 
cezalandırmaya gelen padişahın önce gön
lünü fethedip daha sonra şehirlerin fet
hini müjdeleyen bir veli şeklinde anılarak 
devrin hükümdanndan üstün bir konuma 
getirilmiştir. Bu motif o dönemde yazılan 
diğer menakıbnamelerde, mesela Vila
yetname-i Otman Baba'da da görülmek
tedir. Bunu, Fatih Sultan Mehmed'in der
vişlere karşı izlemiş olduğu olumsuz poli
tikaya yönelik bir tepki şeklinde değerlen
dirmek mümkündür. Bu menkıbe, aynı 
zamanda Pir! Baba'nın kalendermeşrep 
karakteri dolayısıyla dönemin uleması ta
rafından pek sevilmediğine işaret etmek
tedir. 

Pir! Baba'nın ölüm tarihi bilinmemek
tedir. Menakıbname'de vefatından son
ra Narineeli hemşehrilerinin ona sahip çık
mak istedikleri , Merzifon ulemasının bu
na razı olmadığı belirtilir. Hoca İbrahim , 
Pir! Baba'nın ölümünün ardından yaşanan 
bazı olaylardan da bahseder. Yakalandık
ları bir fırtınada gemileri batmak üzere 
iken güvercin kılığına giren Pir! Baba ta
rafından kurtarıldıklarını, bu olay üzerine 
onun için bir türbe yaptırdığını ve ailesi
ne mensup bir kızı Plrl Baba'nın yeğeni 
Ali Dede ile evlendirdiğini anlatır. Bu son 
olay Hoca İbrahim'in P!rl Baba ile akraba
lık bağı kurma çabası olarak da kabul edi
lebilir. 

Ahmet Yaşar Ocak, Menokıb-ı Piri Ba
ba'yı XVI. yüzyılda yazılan Bektaşi mena
kıbnameleri arasında sayar (Kültür Tarihi 
Kaynağı Olarak fvlenakıbnameler, s. 6ı ). 
Ancak eserde verilen bilgilerden hareketle 
P!rl Baba'nın Bektaşi olduğunu söylemek 
pek mümkün görünmemektedir. Öte yan
dan Hacı Bektaş-ı Veli'nin gösterdiği riva
yet edilen keramet motifleriyle Plrl Baba'
nınkiler arasında benzerlikler göze çarp
maktadır. Mesela her ikisinin de olağan 
üstü Kabe yolculuğu, mevsimi gelmeden 
meyveleri olgunlaştırma, güvercin kılığına 
girme gibi kerametleri ortak motifler ara
sında sayılabilir (Vilayetname, tür. yer. ; Fa
roqhi , sy. 32 ı ı 979 J, s. 666-667) Bununla 
birlikte Seyahatname'de XVI. yüzyıl civa-
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rında Kalender! dervişlerini nitelernek için 
kullanılan "ışık" terimiyle anılması , çıplak 

bir halde dolaşması (ll, 206), Menakıb

name'ye göre (vr. ı 3b- ı 4b) Fatih Sultan 
Mehmed ile karşılaştığı sırada ona karşı 
gösterdiği tavırlar ve Otman Baba ile ben
zerlikleri onun Kalender! dervişi olduğunu 
düşündürmektedir. 

Evliya Çelebi ziyareti esnasında Pir! Ba
ba Zaviyesi'nin bir Bektaşi zaviyesi olduğu
nu söylemektedir (Seyahatname, ll, 207). 

Faroqhi tekkenin XVII. yüzyılda Bektaşl
ler'in kontrolünde bulunduğunu. ancak 
Bektaşi zaviyesi olarak kurulduğunu söy
lemenin pek mümkün görülmediğini be
lirtir (Anadolu'da Bektaşilik, s. ı47-ı48). 

926 (1520) tarihli Tahrir Defteri'nin hazır
landığı dönemde bu zaviyede Şahkulu Ba
ba b. Bayezld adında bir kişinin şeyhlikyap
tığı ve 982-983 (1574-1575) tarihli Tahrir 
Defteri'nden Şahkulu Baba'nın halen bu 
görevini sürdürmekte olduğu anlaşılmak
tadır (Faroqhi , sy. 32 ı ı 979J, s. 662-663) 

Daha sonraki devirlerde Pir! Baba'nın şah

siyeti etrafında pek çok menkıbe meydana 
gelmiştir. Evliya Çelebi. Pir! Baba'nın tek
kesine ve yaşadığına inanılan hamama pek 
çok ziyaretçinin gidip geldiğini , bu hamam
da yıkanan hastaların iyileştiğini rivayet et
mekte ve bu dönemde tekkede M emi De
de Can adlı bir şeyh in görev yaptığını be
lirtmektedir (Sey ahatname, ll , 207) Plrl 
Baba'nın türbesi Merzifon'un Tekke ma
hallesindedir. Birkaç defa onarım gördüğü 
bilinen türbe en son 1977 yılında Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. 
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PIRI MEHMED PAŞA 
(ö. 939/ 1532) 

Osmanlı vez'iriazamı . 
..J 

Muhtemelen 867'de (ı 463) Konya'da 
doğdu . Selçuklu alimlerinden, Fahreddin 
er-Raii'nin soyundan gelen Cemaleddin Ak
saray!' nin ahfadıdır. Babası, Çelebi Halife 
olarak da bilinen Şeyh Cemal-i Halvetl, ll. 
Bayezid dönemi Halvetiyye meşayihinden 
olup bu tarikatın Cemaliyye kolunun kuru
cusudur. Pir! Mehmed Paşa medrese tah
siline babasının Halvetiyye şeyhi olarak bu
lunduğu Amasya'da başladı ve İstanbul'
da tamamladı. Bir süre Amasya Mahke
mesi'nde katiplikyaptı ( 896/1 49ı) . Amas
ya valiliği sırasında babasından dolayı ken
disini tanıyan ll. Bayezid'in tahta çıkması 
üzerine Sofya, Siroz ve Galata kadılıkların
da bulundu, istanbul Fatih imareti müte
velliliğine getirildi. ll. B~yezid'in son yılla
rında kadılıktan hazine defterdarlığına geç
ti. Yavuz Sultan Selim'in cüh1sunun ardın
dan başdefterdar oldu. Çaldıran seferine 
Rumeli defterdan olarak katıldı. Çaldıran'

da Safevi ordusu ile karşılaşıldığı sırada 
yapılan müşaverede hemen savaşa giril
mesi konusundaki fikirleri kabul gördü ve 
bu görüşüyle Yavuz Sultan Selim'in takdi
rini kazandı . Şah İsmail'in savaş meyda
nından kaçıp Tebriz'i terketmesi üzerine 
onun şehirdeki hazine ve mallarının dene
tim altına alınması işiyle görevlendirildi. 
25 Şaban 920'de ( 15 Ekim ı 5 ı 4) Mustafa 
Paşa'nın azli neticesinde boşalan vezirliğe 
getirildi. 

Amasya'da meydana gelen yeniçeri ayak
lanmasında evi yağmalanan Pir! Mehmed 
Paşa, İstanbul'a dönüldükten sonra yapı
lan tahkikat sırasında bu işte ihmali oldu
ğu gerekçesiyle vezirlikten aziediidiyse de 
hemen ardından vezirlik yeniden kendisi-
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ne verildi (I 2 Re ce b 92 ı /22 Ağustos ı 5 I 5). 
Fakat birkaç ay sonra Diyarbekir yöresin
den gelen olumsuz haberler sebebiyle pa
dişah tarafından vezlriazamla birlikte az
ledilip Yedikule'ye kapatıldı. Aynı günün 
akşamı yeni sadrazarnın aracılığı ile ha
pisten çıkarılan Plrl Mehmed Paşa bir ay 
sonra padişahın Mısır seferine gidişi dola
yısıyla İstanbul muhafızlığına getirildi (Ce
maziyelevvei922 / Haziran 1516). Güney
doğu Anadolu ve Suriye fethinin ardından 
kurulan Arap ve Acem kazaskerliği göre
vini de üstlendi. İstanbul muhafızıyken al
dığı önlemlerle Mısır'daki ordunun maaş 
problemini halletti, kısa sürede hazırlat
tığı seksen iki parça gemiyle ordunun ih
tiyacı olan erzakı ve iki büyük topu Mı
sır'a gönderdi. Yavuz Sultan Selim'in Ve
zlriazam Yunus Paşa'yı idam ettirmesin
den sonra Şam'a gelmesi istenen Plrl Meh
med Paşa 13 Muharrem 924'te (25 Ocak 
151 8) vezlriazamlığa getirildi. Yavuz Sul
tan Selim, İstanbul'a dönüşü sırasında bir 
miktar askerle onu Diyarbekir yöresinde 
bıraktı. Burada kaldığı sırada Güneydoğu 
Anadolu'da İ ran nüfuzunu ortadan kaldır
maya çalıştı ve Kuzey Irak'ta bazı yerleri 
ele geçirip fethedilen bölgelerin tahririni 
yaptırdı. 

Plrl Mehmed Paşa. Yavuz Sultan Se
lim'in vefatma kadar vezlriazamlık göre
vini koruduğu gibi Kanuni Sultan Süley
man'a da üç yıla yakın vezlriazamlık yaptı . 

Bu süre içinde bazı önemli olayların çözü
münde rol oynadı. Belgrad'ın Avrupa'nın 
kilidi olması dolayısıyla mutlaka fethedil
mesi gerektiği yolunda yeni padişahı sü
rekli teşvik etti ve buraya öncelik verilme
si görüşünü savundu. Belgrad kuşatması
na katılarak kalenin ele geçirilmesinde ya
r arlılık gösterdi (Ramazan 927 1 Ağustos 
ı 521 ). Ertesi yıl Rodos'un zaptı hususun
da toplanan divanda buranın da mutlaka 
alınması gerektiğinde ısrar etti. Rodos se
ferine karar verildiğinde padişahla birlikte 
kuşatmaya katıldı. Rodos Kalesi'nin kuşa
tılması işi uzayınca sefere serdar olarak 
tayin edilen damadı Mustafa Paşa göre
vinden alınıp yerine Plrl Mehmed Paşa' 

nın rakibi Ahmed Paşa (Hain) getirildi. Ro
dos'un alınmasında vezlriazamın önemli 
rolü olduysa da ikinci vezir Ahmed Paşa'
nın padişah üzerindeki baskısı yüzünden 
zor durumda kaldı. Sefer dönüşü, vaktiy
le Mısır'dan İstanbul'a sürülmüş memlük 
ileri gelenleri. sanatkarları ve ulemasının 
serbest bırakılması esnasında onlardan 
rüşvet aldığı gerekçesiyle hakkında soruş
turma açıldı. Rumeli ve Anadolu kazasker
lerince yapılan tahkikat neticesinde suçlu 

Piri Mehmed Pa ş a 'n ı n Silivri 'de i nsa ettird i ğ i kül liyenin hazi
resindeki mezarı 

bulundu. Bunda vezlriazam olmak isteyen 
Ahmed Paşa'nın parmağı olduğu. kararı 
veren kazaskerlerden Fenarizade Muhyid
din Çelebi'nin Ahmed Paşa'yı desteklediği 
ileri sürülür. 

Bu durum, yaşlı vezlriazamın yerine ya
kın adamı olan İbrahim Paşa'yı (Makbul ) 
getirmek isteyen Kanuni Sultan Süley
man'a niyetini gerçekleştirme fırsatı ver
diği gibi Ahmed Paşa ekibinin beklentile
rinin de başarısızlıkla sonuçlanmasına yol 
açtı. Nitekim Plrl Mehmed Paşa aziedile
rek yerine İbrahim Paşa getirildi ( 13 Şa 
ban 929 127 Haziran I 523 ). Ardından Meh
med Paşa vefatma kadar kalacağı Silivri'
deki çiftliğine çekildi. Kanuni'nin Alman 
seferinden dönüşünden sonra çiftliğinde 
vefat etti (939/1 532 sonbaha rı) . Kabri Si
livri 'de yaptırdığı caminin hazlresindedir. 
Onun ölümünde yeniden padişah katında 
itibar kazanmaya başlamasından endişe 
eden İbrahim Paşa'nın rolü olduğu ve PI
r! Paşa'nın oğlu Edirne kadısı Muhyiddin 
Mehmed Raşid Efendi'ye babasını zehir
lettiği rivayet edilir. 

Plrl Mehmed Paşa kaynaklarda genel
likle iyi bir devlet adamı olarak tanımlanır 
ve özellikle Yavuz Sultan Selim'e uzun sü
re vezlriazamlık yapm ış olması onun tec
rübeli ve iş bilir bir şahsiyet olmasına yo
rulur. ilmiyeden yetişmesine rağmen sa
vaşlarda ve kuşatmalarda askeri yetenek
lerini de göstermiş ve kazanılan başarılar
da önemli rol oynamış. donanmanın ge
lişmesinde ve İstanbul'da büyük bir ter
sane yapılmasında hizmeti görülmüştür. 

Tasawufla yakından ilgilenen Plrl Mehmed 
Paşa. Safevi tarikatına karşı olan mutasav
vıflara büyük imkanlar sağlamış. özellikle 
Mevlevl ve Halvetller'e sempati duymuş
tur. Kendisi alim ve şair olduğu gibi bu sa
hada uğraşanları da korumuştur. Onun hi
mayesine mazhar olanlar arasında Cafer 

PTRT MEHMED PAŞA, Ramazanoğlu 

Çelebi, Kalkandelenli Sücudl Çelebi ve Ce
lalzade Mustafa Çelebi sayılabilir. Kaynak
larda "Remzl" mahlasıyla şiirler yazdığı ve 
bunları bir divançede topladığı belirtilirse 
de böyle bir eseri günümüze ulaşmamıştır. 

istanbul Zeyrek'te cami, mektep ve med
rese: Çapa'da cami, imaret ve Halvetiyye 
hankahı: Hasköy'de mescid ve hamam: Yay
la civarında ve Haliç sahilinde cami: Siliv
ri'de cami. misafırhane , imaret. mektep ve 
medrese (bk PIRI MEHMED PAŞA KÜLLİ
YESİ}; Belgrad Kalesi'nde han, imaret: Kon
ya'da cami, zaviye, hamam ve imaret: Ak
saray'da mektep; Gülek Kalesi yakınında 
zaviye ve ri bat; Tekirdağ Nail köyünde ve 
Bursa Pınarbaşı'nda mescid yaptırmıştır. 
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PIRi MEHMED PAŞA, 
Ramazanoğlu 

(ö. 974/ 1567) 

Ramazanoğulları beyi 
ve Osmanlı devlet adamı. _j 

Adana merkezli bir beylik olan Ramaza
noğulları Beyliği'nin Osmanlı idaresi altına 
girmesinden sonra sancak beyliğ ini irsen 
sürdüren Ramazanoğulları ailesine men
sup olup 916 ( 1510-11 ) yılında vefat eden 
Halil Bey'in oğludur. Ramazanoğulları Beyli
ği'nin bir sancak haline getirilmesi üzerine 
sancak beyi tayin edilen Halil Bey'in kar
deşi Mahmud Bey'in 922'de ( 151 7) Rida
niye'de şehid olmasının ardından yerine 
Plrl Bey'in kardeşi Kubad Bey getirilmişti. 

Daha sonra Plrl Bey sancak beyliğini ele 
geçirip kardeşleri Kubad, Davud, Korkut 
ve Mahmud'a Rumeli 'de zeamet verdire
rek onları uzaklaştırdı. Bu şekilde eski Ra
mazan oğulları Beyliği 'nin sınırlarını kapsa
yan Adana sancağının özel statüde (ocak
lık, hakimlik) yöneticisi oldu. 

Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi 
yoktur. Resmi Osmanlı kayıtlarından 926'-
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