
dilmesi onu çok üzdü. 8 Reblülewel 988'
de (23 Nisan ı 580) yapılan divana gide
medi. yerine Mustafa Paşa vekalet etti. 
Dört gün sonra 12 Reblülewel 988 (27 Ni

san 1580) Çarşamba gecesi vefat etti. Ce
nazesi ertesi günü kaldırılarak Edirneka
pı'da kayınvalidesi Mihrimah Sultan Camii 
haziresindeki türbesine defnedildi (a.g.e., 
vr. 95b) 

Kaynaklarda genellikle silik bir şahsiyet 
olarak anılan Ahmed Paşa'nın hırslı ve si
nirli bir karakteri olduğu . önemli bir iş yap
madığı ifade edilir. Buna karşılık son de
rece dürüst. herkese adaletli davranan, 
rüşvet almayan bir idareci olduğu da be
lirtilir. Bazı elçi raporlarında uzun boylu, 
dev yapılı. kalender mizaçlı. zengin ve son 
derece hayır sever bir kişi diye takdim edi
lir. R. Smarcic, Sokullu Mehmed Paşa ile 
ilgili biyografik çalışmasında Ahmed Pa
şa'dan söz ederken onu Şemsi Ahmed Pa
şa ile karıştırır. II. Selim'in gözde adamı 
olduğunu, daima onun yanında bulundu
ğunu belirterek bazı yanlış bilgiler verir 
(Dünyayı Avuçlannda Tutan Adam, s. 
299-300). Ayşe Sultan'dan birçok çocuğu 
olduğu bilinmektedir. Bunlardan mütefer
rika Osman Bey'in Karahisarışark'i sancak 
beyliğine getirildiği, diğer iki oğlu Kilis 
sancak beyi Mustafa ile Hersek sancak 
beyi Mehmed beylerin 1 S93'te Telli Ha
san Paşa'nın Kulpa suyu savaşı sırasında 
şehid oldukları zikredilir. Sultan İbrahim 
devri sadrazamlarından Civan Kapıcıbaşı 

lakaplı Sultanzade Mehmed Paşa onun 
torunlarındandır. Atmeydanı'nda bulunan 
sarayının yerine daha sonra Sultan Ah
med Camii yaptırılmıştır. 
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SEMiZ ALİ PAŞA 
(ö. 972/1565) 

Osmanlı veziriazamı. 
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Hersekli olup Praçe (Praca) kasabasından 
Poturoğulları'ndandır (Al! Mustafa Efen
di , vr. 343a) Ali Paşa ile görüşen Avustur
ya elçilik heyetinden H. Dernschwam onun 
Hırvat kökenli olduğunu söyler (İstanbul 
ue Anadolu 'ya Seyahat Günlüğü, s. 289) . 
Vakfıyesinde babasının adı Hüseyin diye ge
çer (VGMA, Vakflye Defterler!, nr. 585, s. 
16) 1 S20'li yıllarda devşirme olarak alın
mış ve İstanbul'a getirildiğinde akrabası 
Vezlriazam İbrahim Paşa'nın kethüdası Çeş
te Bali'nin yardımıyla saraya girmiştir. 

Enderun'da eğitim gören Semiz Ali Pa
şa'nın ilk görevleri hakkında kesin bilgi yok
tur. Enderun'da yetiştikten sonra rikab 
ağalıklarından birine tayin edilmiş olma
lıdır. Semiz Ali Paşa 952'de ( 1545) m!r-i 
alem, 953'te ( 1546) yeniçeri ağ ası oldu, 
ardından Rumeli beylerbeyiliğine tayin 
edildi. 24 Reblülewel 956'da (22 Nisan 
1549) vezaretle ve 2.300.000 akçelik has
larla Mısır beylerbeyiliğine getirildi (Eme
cen- Şahin, XIX/23 [ı 998]. s. 96); burada 

SEMiZ ALi PAŞA 

halkın memnuniyetini kazanarak başarılı 
bir beylerbeyilik dönemi geçirdi. Muhar
rem 961'de (Aralık ı553) ikinci vezir oldu 
ve bu rütbeyıe İran seferine katıldı. Suşeh
ri'nde sol kol kumandanı sıfatıyla askerle
rine gösterişli bir geçit resmi yaptırdı. Se
fer dönüşünde Safevller'le Amasya Ant
Iaşması görüşmelerinde bulundu. 

28 Şewal 968'de (ı 2 Temmuz ı 56ı) Rüs
tem Paşa'nın vefatı üzerine vez!riazamlığa 
getirildi. Vez!riazam olduktan sonra Avus
turya ile ilişkileri düzeltti. Rüstem Paşa 
zamanında baskı altında tutulan Avustur
ya elçileri üzerindeki denetimi azalttı. Şe
hirdeki veba salgını yüzünden Busbeke'
nin Büyükada'ya taşınmasına izin verdiği 
gibi ciddiyet ve iyi niyetle tekrar başlattığı 
barış görüşmelerini antlaşmayla sonuç
landırdı. Avusturya ile sekiz yıllık bir ant
laşma imzalandı. Vez!riazamlığı dönemin
de meydana gelen önemli hadiselerden 
biri de Malta kuşatmasıdır. Malta şöval
yelerinin Akdeniz'de müslüman hacılara. 
tüccar ve yolculara verdikleri zararlar se
bebiyle adanın alınması kararlaştırılıp Mus
tafa Paşa serdar. Piyale Paşa kaptan-ı der
ya olarak adanın fethi için görevlendirildi. 
Ancak Semiz Ali Paşa'nın Malta kuşatma

sıyla ilgili görüşleri olumsuzdu. Sefere çı-

Semiz Ali Paşa ' n ı n Mısı r beylerbeyi l iği s ı rasında Mekke'deki olaylarla ilgili raporu (TSMA, nr. E 5962/ 1-2) 
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kan paşaların bu işi kolay sandıklarını. on
ların tutum ve davranışlarının hoşuna git
mediğini, yaptığı nasihatlere kulak asma
dıklarını. savaşın sonucundan emin bulun
madığını söylemişti. Selanik1'nin nakletti
ği bu beyanın (Tarih, ı. 7) gerçek olup ol
madığı teyit edilemezse de Ali Paşa'nın 
savaşın başarısız neticesini görmeden öl
müş olması Selanik1'ye onun ağzından bu 
sözleri tenkit amacıyla söyletme fırsatı ver
miş olabilir. Öte yandan Peçuylu da onun 
bu iki paşaya karşı olan tutumunu bizzat 
Ali Paşa'nın yaptığı bir latifeyle izah eder 
(Tarih, ı. 410) . Semiz Ali Paşa'nın ölümün
den önce Avusturya ile ilişkiler gerginleş
ti, ancak vezlriazam barış taraftarı olduğu 
için savaştan uzak durdu. Avusturya kay
naklarında vezlriazamın ölümünün barış 
imkanını ortadan kaldırdığı ve Sigetvar se
ferinin meydana geldiği kaydedilir. 

Semiz Ali Paşa döneminde 20 Eylül 
1 S63'te meydana gelen sel istanbul'u ha
rap etti. Bir gün bir gece devam eden sel 
şehirde büyük tahribata yol açtı. özellikle 
dere yatakları ile Boğaz'a yakın yerlerde 
büyük yıkım oldu. Su kanallarının içi ta
mamen kumla kapandığından kullanılmaz 
hale geldiği gibi istanbul'un su ihtiyacını 
karşılayan Moğlova Kemeri de yıkıldı ve 
büyük bir su sıkıntısı baş gösterdi. Selin 
ardından vezlriazam ve diğer devlet adam
larıyla yıkılan su kemerlerini gezen KanCı
ni Sultan Süleyman bu kemerierin tamir 
edilmesini emretti. Ayrıca Kağıthane su
yunun istanbul'a getirilmesine karar veril
di. Selanik1'nin kaydettiğine göre Ali Pa
şa, Kağıthane suyunun şehre getirilmesi
ne karşıydı . hatta projeyi engellemek için 
su yollarının güvenliğinden sorumlu Niko
la adlı bir gayri müslimi gizlice kaçırtmış
tı. Kanuni. Kağıthane'yi teftiş maksadıyla 

gittiği bir gün Nikola'nın nerede olduğu
nu sorunca Ali Paşa izinsiz çok fazla para 
harcadığı için saklandığını. birkaç güne kal
maz ortaya çıkacağını bildirdi. Bu arada 
istanbul'un her mahallesinde bir çeşme 
yapılıp su sıkıntısı giderildiği takdirde çif
tini çubuğun u bozanların. hatta Arap ve 
Acem ülkelerinden insanların gelip şehir
de nüfus izdihamına yol açabileceklerini, 
bunun sonucunda istanbul'a yiyecek ye
tiştirmekte zorluk çekileceğini. askerin ge
çimini sağlamanın güç hale geleceğini, yi
yecek fiyatlarının artacağını belirtti ( a.g.e., 
ı , 1-4) . Burada da Selanik! daha sonraki 
dönemlerde istanbul'un durumuna şahit 
olunca kendi fikirlerini Semiz Ali Paşa'ya 
söyletmiş olabilir. 

30 Zilkade 972'de (29 Haziran 1565) ve
fat eden Semiz Ali Paşa. Eyüp Sultan Tür-
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besi'nin büyük kapısının yanındaki cüzha
nenin bahçesine defnedildi. Mehmed isim
li bir oğlu olduğu zikredilir. Kaynaklarda 
çok iri yarı. şişman ve uzun boylu olduğu 
için kendisini taşıyacak at bulunamadığı 
kaydedilen Ali Paşa şişmanlığından dola
yı "Semiz", "Kalın" gibi lakaplarla anılmış
tır. Busbeke onun kendisini çekecek irilik
te at talebinde bulunduğunu bildirir. Ali 
Paşa'nın nükteleri tarihe geçmiş. şakaları 
letaifnamelerde yer almıştır. Alman kay
naklarında çok zeki, nazik, iyi niyetli. müş
fik, ılımlı ve barış sever bir devlet adamı 
olarak nitelendirilmiştir. Busbeke. görüş
meler sırasında Ali Paşa gibi zeki bir insa
nın karşısında zihninin açık olması için ye
mek yemeyip açlığa katlandığını söyler ve 
onun en zor meseleleri bile çözdüğünü ifa
de eder ( Türkiye 'yi Böyle Gördüm, s. 171 ). 

Arkasında 8 milyon duka olarak tahmin 
edilen büyük bir miras bırakan ve pek çok 
hayratı olduğu bilinen Ali Paşa'nın vakıf
larıyla ilgili vakfiyesi (Gerlach, ll. 723) ölü
münden sonra kethüdası Ferruh'un gay
retleriyle Cemaziyelahir 973'te (Ocak 1566) 

hazırlanmıştır. Babaeski'de Mimar Sinan 
tarafından inşa edilen ve Cedid Ali Paşa 
Camii adını taşıyan bir camisi vardır (bk. 
ALİ PAŞA CAMİİ). Edirne'de yine Mimar Si
nan'ın yaptığı Ali Paşa Çarşısı ' nın yanı sı

ra çarşı kapılarına yakın bir cami ve bir de 
mescid inşa ettirmiştir. istanbul'da Eyüp'
te Cedid Ali Paşa Mescidi'ni, Karagümrük'
te Mimar Sinan'ın eseri olan Cedid Ali Paşa 
Medresesi'ni, Eyüp'te Kasımpaşa ve Otak
çıbaşı mahallelerinde iki çeşme ile Rume
li'de Ereğli kasabasında iki çeşme. Silivri'
de Akviran köyünde bir cami yaptırmıştır 
(VGMA, Vak{i.ye De{terleri, nr. 585, s. 16). 
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SEMMAN, İsmail b. Ali 
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EbCı Sa' d İsmail b. Alı b. el-Hüseyn 
es-Semman er-Razı 

(ö. 445/ 1053) 

L 
Mu'tezili hadis hafızı. 
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370 (980) yılı civarında Rey'de doğdu. 
Ailesi yağ ticareti yaptığı için "Semman" 
lakabıyla anıldı. 380'den (990) sonra ha
dis tahsiline başladı. Muhallis. İbn Ebu Nasr 
et-Temlml ve Ab kas! gibi muhaddislerden 
hadis öğrendi. Tahsil için Irak. Suriye, Hi
caz, Mağrib ülkeleri başta olmak üzere pek 
çok yere seyahat etti. 3000'den çok (bir 
rivayete göre 3600) alimden faydalandığı 
zikredilmişse de Zehebl bunun mümkün 
olamayacağını ifade etmektedir ( T e?kire
tü'l-/:ıutf~. lll. 121-123) Hayatının sonları

na doğru hadis öğrenmek amacıyla İsfa
han'a gitti. Hadis ricali. ensab. kıraat , fe
raiz konularında kendini yetiştirdi. Hanefi 
fıkhı. Hanefi alimleri, Ebu Hanife ile Şafii 
arasındaki ihtilaf konuları ve Zeydiyye fık
hı sahalarında söz sahibiydi. Ketama dair 
görüşlerinde Mu'tezile kelamcılarından 
Ebü'I-Hüseyin el-Basri ile Ebu Haşim ei
Cübbal'nin etkisinde kaldığı belirtilmekte
dir. Kendisinden sQfi muhaddis Abdülazlz 
b. Ahmed el-Kettanl, Kawas diye bilinen 
yeğeni Tahir b. Hüseyin ei-Bağdadl. Hatlb 
el-Bağdadl ve Ebu Ali ei-Haddad gibi alim
ler rivayette bulundu. 

24 Şaban 44S'te (9 Aralık 1053) Rey'de 
vefat eden Semman. Taberek dağında Mu
hammed b. Hasan eş-Şeybanl'nin kabri
nin yakınına defnedildi. Onun bu tarih
ten iki yıl önce veya iki yıl sonra öldüğü 
de zikredilmiştir. 

Zehebl Semman'ın sadCık. mütkın , fa
kat koyu bir Mu'tezill olduğunu söylemek
te, geniş ilmine rağmen bu ekolü benim
semesine hayret etmekte, hadis yazma
yan birinin İslam'ın tadını alamayacağına 
dair sözüne temas ederek, "Eğer kendisi 
islam'ın tadını alsaydı hadisten faydalanır
dı" demektedir (A'lamü'n-nübela', XVIII, 
59). Kaynaklarda belirtildiğine göre Sern
man zahidane yaşar. kimseden bir şey is
temez, bir şey kabul etmez, kimseye hak
sızlık yapmazdı. Onun bütün meşgalesi 
Kur'an okumak, ibadet etmek. talebe ye
tiştirmek, hadis rivayet etmek ve irşadda 


