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Osmanlý sadrazamý.
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1074 (1663-64) yýlýnda Mora’da doðdu-
ðu tahmin edilir. Aslen Konyalý olup Mo-
ra’ya yerleþen Bekir Aða’nýn oðludur. Bazý
kaynaklarda bu sebeple Moravî diye anýlýr.
Hemþehrilerinin aracýlýðýyla saraya girdi;
burada Kozbekçiler Ocaðý’nda görev yap-
tý. Daha sonra dýþ hizmete çýktý ve pandor-
larýn (pandol: kýr bekçisi veya derbend mu-
hafýzý) âmiri (pandorbaþý) oldu. II. Mustafa
zamanýnda bu görevle Mýsýr’a gönderil-
di; ancak gemiyle Sayda’dan Dimyat’a gi-
derken Ýspanyol korsanlarý tarafýndan esir
alýndý ve yaralý halde Malta’ya götürüldü.
Saray görevlilerinden olduðu anlaþýlýnca li-

man reisi Vincent Arnaud tarafýndan 600
veya 1000 Venedik altýný fidye verilerek kur-
tarýldý. Bu arada aldýðý yaralar yüzünden
topal kaldý ve artýk bu lakapla (bazan da
A‘rec veya Leng) anýldý. Arnaud’nun saðla-
dýðý bir Fransýz gemisiyle Dimyat üzerin-
den Kahire’ye geldi ve fidye tutarýný faz-
lasýyla göndererek Arnaud’ya olan borcu-
nu ödedi.

Kahire’de görevini tamamlayýp Ýstanbul’a
döndü ve kapýcýbaþýlýk pâyesiyle 1711 Prut
seferine katýldý. Ardýndan kendi isteðiyle
Arnavutluk-Tesalya’daki karakollarý bekle-
yen martoloslarý ýslah için martolosbaþýlý-
ða getirildi. 1714-1715 Osmanlý-Venedik
savaþlarý sýrasýnda önemli hizmetlerde bu-
lundu. Anabolu civarýnda düþman kuvvet-
lerini bozguna uðratýnca Sadrazam Da-
mad Ali Paþa tarafýndan taltif edildi (Ha-
ziran 1715). Ayrýca Korent Kalesi’ne ya-
pýlan hücum esnasýnda baþarýlý hizmet-
lerini sürdürdü. 1716’da Týrhala sancak
beyliðine getirildi. Bu sýrada kendisinden
5000 yerli kulu yaya sekbanla Korfu sefe-
rine katýlmasý istendi. Oraya giden yollarý
temizleme ve askerin iâþesini temin et-
me görevi de kendisine verildi. Ancak Va-
radin bozgunu ve Ali Paþa’nýn þehâdet ha-
beri gelince adanýn muhasarasýndan vaz-
geçildi. Bu sýrada  Kaptanýderyâ Caným Ho-
ca Mehmed Paþa ve Diyarbekir Beylerbeyi
Serasker Kara Mustafa Paþa ile anlaþmaz-
lýða düþtü. Görevinden alýnan Topal Osman
Paþa, çok geçmeden vezirlik rütbesiyle
Mora Muhafýzý Abdullah Paþa’nýn yardým-
cýlýðýna gönderildi. Mora’daki Rumlar’ýn
isyanýný bastýrýnca Ocak 1717’de beylerbe-
yi rütbesiyle Mora seraskeri oldu. Vene-
dikliler’in Korent Boðazý aðzýndaki Mora
kastellerine yaptýklarý deniz baskýnýný ön-
ledi. Bu esnada altý Venedik firkatesi bat-
mýþ, 200 esirle dokuz firkate ele geçiril-
miþti. Mayýs 1717 sonlarýnda Preveze ve
Dupniçe bölgelerini yönetmekle görevlen-
dirildi. 22 Ekim 1719 tarihinde Ýnebahtý
ve ardýndan Narda muhafýzlýðýna getiril-
di. Þubat 1720’de Bosna valiliðine, ertesi
yýl Rumeli beylerbeyiliðiyle Niþ muhafýzlýðý-
na tayin edildi. Uzun süre bu görevde kal-
dý, ancak hakkýndaki bazý þikâyetler üze-
rine 24 Aðustos 1727’de tekrar Bosna va-
liliðine gönderildi. 28 Kasým 1728’de Nið-
bolu sancaðý ile Vidin muhafýzý oldu. 1729’-
da tekrar Rumeli ve Bosna beylerbeyilik-
lerinde bulundu. Niþ’te yýllar önce kendi-
sini esaretten kurtaran Vincent Arnaud
ile oðlunu kabul etti ve onlara zengin he-
diyeler verdi, ayrýca Fransýz tâcirlere bü-
yük ayrýcalýklar saðladý. Ýstanbul’da çýkan
Patrona Ýsyaný ile gerçekleþen saltanat de-

halif gruplar arasýndaki çekiþmeler onu da
etkilemeye baþladý. Muhalefetin önde ge-
len isimlerinden Trabzon mebusu Ali Þük-
rü Bey’in ansýzýn ortadan kaybolmasý bü-
yük bir karýþýklýða yol açtý. Onun 27 Mart
1923 Salý akþamý Merkez Kýraathanesi’n-
de oturmakta iken Cumhurbaþkanlýðý Mu-
hafýz Taburu Komutaný Topal Osman’ýn
adamlarýndan Mustafa Kaptan tarafýndan
çaðrýldýðý ve Topal Osman’ýn evinde bo-
ðulduðu anlaþýldý. Bunun üzerine Musta-
fa Kaptan tutuklandý, Topal Osman’ýn tu-
tuklanmasý için de karar alýndý. Jandarma
zâbiti Kemal Bey, Mühye köyünün doðu-
sunda Dikmen deresinin baþlangýcýnda bir
yerde Ali Þükrü Bey’in cesedini buldu. Mec-
lis cinayet fâillerinin hemen tutuklanma-
sýný isteyince hükümet zanlý durumunda-
ki Topal Osman’ýn yakalanmasýný emret-
ti. Yapýlan baskýlar üzerine Cumhurbaþka-
ný Mustafa Kemal, yeni muhafýz tabur ko-
mutaný tayin edilen Ýsmail Hakký Bey’e To-
pal Osman’ýn yakalanmasý emrini verdi.
Cumhurbaþkanlýðý Muhafýz Taburu, Topal
Osman’ýn bulunduðu Papazýnbaðý’ný ku-
þattý; çýkan çatýþmada Topal Osman ölü
olarak ele geçirildi (2 Nisan 1923). Cesedi
meclisin önünde asýldý. Üç saat kadar asýlý
kalan ceset ailesinin isteðiyle Ýstanbul üze-
rinden Giresun’a götürüldü ve Giresun Ka-
lesi’nde Kurban Dede’nin mezarýnýn yanýna
defnedildi. Ardýndan mezarý Atatürk’ün
emriyle Giresun’da kalede bugünkü yeri-
ne nakledildi. Ýyi bir eðitim almamýþ olma-
sýna raðmen vatanperver kiþiliði, Millî Mü-
cadele’ye katkýlarýyla dikkat çeken Topal
Osman, Pontus hareketinin engellenme-
sinde rol oynamýþtýr. Ali Þükrü olayý ise onun
Atatürk’e baðlýlýðýnýn bir sonucudur.
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de bulundu. Ardýndan Anadolu beylerbeyi
olarak Musul seraskerliðine atandý. O sý-
rada Nâdir Han Baðdat’ý kuþatmakla meþ-
guldü. Merkezden aldýðý emirle kýþýn þid-
detine raðmen Erzurum’dan Diyarbekir’e
gelen Osman Paþa, bütün Anadolu ve Ka-
raman eyaletleri askerleriyle Arap ve Kürt
aþiretlerinden oluþan 100.000, diðer bir
rivayete göre ise 200.000 civarýnda kuv-
vetle Musul’a ve oradan güneye hareket
etti (1733). Sâmerrâ civarýnda Dücum de-
nilen yerde Nâdir Ali Han’ýn kuvvetleriyle
karþý karþýya gelen Osmanlý kuvvetleri ke-
sin bir galibiyet elde etti ve Nâdir yaralý þe-
kilde kaçmayý baþardý (19 Temmuz 1733).
Böylece yedi aydýr devam eden Baðdat ku-
þatmasý sona ermiþ oldu. Daha sonra Bað-
dat’a giren Osman Paþa savaþýn safaha-
týný bir kaime ile merkeze bildirdi (Subhî
Târihi, s. 208-209). I. Mahmud tarafýndan
deðerli mücevherlerle süslü bir çelenk, mu-
rassa‘ bir kýlýç, 7000 altýn ve deðerli kürk-
lerle taltif edildi. Osman Paþa’nýn emriyle
maiyetindeki doktor Jean Nikodin tarafýn-
dan Fransýz elçisine yazýlan 10 Aðustos
1733 tarihli mektupta savaþýn ayrýntýlarý
verilirken özellikle hastalýðýndan dolayý Di-
yarbekir’den beri sedye ile taþýnan Osman
Paþa’nýn askere para daðýttýrdýðý, iki defa
bizzat savaþýn içine dalarak askerlerini ce-
saretlendirdiði anlatýlýr (Hammer-Purgstal,
VII, 169-170). Osman Paþa, zaten aylardýr
zor durumda kalan Baðdat halkýna yük
olmamak için orada fazla kalmadý ve kuv-

vetlerini sancaklara daðýttý. Bu arada Rak-
ka Valisi Polad Ahmed Paþa’yý 25.000 ki-
þilik bir kuvvetle Nâdir Þah’ý takiple görev-
lendirip Derne’ye gönderdi. Kendisi de Ker-
kük’te kýþlaða çekildi. Osman Paþa’nýn, has-
talýðýný öne sürerek seraskerlikten ayrýlma
talebi padiþah tarafýndan reddedildi. Kýþ
dolayýsýyla askerlerin önemli bir kýsmýný
terhis etmiþti. Bunu haber alan Nâdir Þah
baharý beklemeden yeni bir saldýrý baþlat-
tý. Musul cephesinde baþarý saðlayama-
dýysa da Kerkük cephesinde önemli baþa-
rý kazandý (Kasým 1733). Savaþ esnasýnda
bir süredir þiddetli karýn aðrýsý çeken To-
pal Osman Paþa da hayatýný kaybetti, na-
aþý Kerkük’te Ýmam Kasým Camii içindeki
türbeye defnedildi.

Osman Paþa kaynaklarda askerî ve ida-
rî kabiliyeti üstün, mert, dürüst, faziletli,
sözü etkili ve cömert biri olarak anýlýr. Bazý
kataloglarda (Flügel, II, 290; Babinger, s.
316; Levend, s. 142) telifi Osman Paþa’ya
izâfe edilen Gazavât-ý Cüyûþ-ý Osmâniy-
ye adlý eserin yukarýda sözü edilen Dok-
tor Nikodin’in 1733 Ýran Savaþý’na dair ay-
rýntýlý mektubu olmasý kuvvetle muhtemel-
dir. Topal Osman Paþa, Mora’da Argos ve
Tripoliçe’de çarþý içinde bir cami ve mek-
tep yaptýrmýþ (1720), buna zengin gelir
kaynaklarý tahsis etmiþtir. Günümüzde bu
eserlerden herhangi bir iz kalmamýþtýr.
Tesalya’da 1726’da Rapsani yakýnlarýnda
Pineius nehri üzerinde bir köprü inþa et-
tirmiþtir. Oðlu Râtib Ahmed Paþa çeþitli

ðiþikliði esnasýnda Bosna valisiydi. Patro-
na ve yakýnlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýn-
dan sonra Rumeli taraflarýna kaçan âsile-
rin te’dibiyle görevlendirilince Arnavutluk’-
ta köy köy dolaþarak pek çok eþkýyayý or-
tadan kaldýrdý. 1731’de üçüncü defa Ru-
meli beylerbeyi oldu. Ayný yýlýn eylülünde
Dârüssaâde Aðasý Hacý Beþir Aða’dan al-
dýðý gizli mektupta sadrazamlýða getirile-
ceðini öðrendi. Çok geçmeden Selânik-Si-
roz arasýnda eþkýya teftiþini sürdürürken
mîrâhur-ý evvel Mustafa Aða’dan sadâret
mührünü aldý (8 Rebîülevvel 1144 / 10 Ey-
lül 1731).

Dâvud Paþa sahrasýnda Çýrpýcýçayýrý’nda
büyük bir ziyafetle, baþta sadâret kayma-
kamý ile þeyhülislâm olmak üzere yüksek
rütbeli devlet ricâlinin merasimle karþýla-
dýðý Osman Paþa daha sonra I. Mahmud
tarafýndan kabul edildi. Altý ay kadar sü-
ren sadrazamlýðý esnasýnda asayiþi temin
etmek için çalýþtý. Ýstanbul’da sýk sýk isyan
çýkaran zorbalarý ve uygunsuz kadýnlarý ce-
zalandýrdý. Piyasayý sýký bir denetim altýna
aldý ve pahalýlýðý önlemeye gayret etti. Dýþ
politikada Fransýz yanlýsý bir siyaset izle-
di. Uzunca bir süreden beri Bosna’da ve
Gümülcine’de iltica için bekleyen Fransýz
asýllý Comte de Bonneval’i (Humbaracý Ah-
med Paþa) Ýstanbul’a getirterek Humba-
racý Ocaðý’ný ýslah etmekle görevlendirdi.
Ayrýca Fransa elçisi aracýlýðýyla Vincent Ar-
naud’yu Ýstanbul’a davet etti. O da Malta
zindanlarýndan on iki Türk’ü kurtarýp oð-
luyla birlikte Ýstanbul’a geldi. Devam et-
mekte olan Osmanlý-Ýran savaþlarý bu dö-
nemde baþarýlý bir safhaya girmiþti. 15
Eylül 1731’de Korýcan ovasýnda Þah Tah-
masb’ý yenen Baðdat Valisi Ahmed Paþa,
Hemedan’ý geri almayý baþarmýþ, ardýndan
Rûmiye (Urmiye) ve Tebriz kalelerinin zap-
tedildiði haberi gelmiþti. Bu geliþmeler
üzerine, o sýrada Ýran’la Irak cephesi se-
raskeri Ahmed Paþa arasýnda yapýlan an-
laþmadan Hacý Beþir Aða’nýn da telkiniyle
vazgeçilerek seferlerin devamýný isteyen
I. Mahmud yaþlýlýk ve hastalýðýný öne sü-
ren Osman Paþa’yý görevden almak zorun-
da kaldý (15 Ramazan 1144 / 12 Mart 1732).
Diðer bir rivayete göre ise azledilmesinde
bir süre önce görevden uzaklaþtýrdýðý ket-
hüdâsý Çavuþbaþý Süleyman Aða’nýn yol-
suzluklarý etkili olmuþtur.

Osmanlý-Ýran iliþkilerinin bozulmasý üze-
rine önce Tebriz, ardýndan Trabzon ve ký-
sa süreliðine Tiflis muhafýzlýklarýna getiri-
len Osman Paþa daha sonra Erzurum va-
liliðine tayin edildi. Burada iken Tahmasb
Kuluhan Nâdir Ali üzerine yapýlacak sefer
için Van’a top ve asker nakli hizmetlerin-
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sürerek donanmayý Mýsýr Valisi Mehmed
Ali Paþa’ya teslim eden Kaptanýderyâ
(Firârî / Hain) Ahmed Fevzi Paþa’nýn ma-
iyetinde bulundu ve ihanetine iþtirak etti.
1841’de konuyla ilgili genel af çýkýncaya
kadar bir buçuk yýldan fazla bir süre Mý-
sýr’da oturmak zorunda kaldý. Onun Fevzi
Paþa’nýn kethüdâsýnýn oðlu olduðunu,
bahriyeye girmesinin de bu münasebetle
gerçekleþtiðini belirten Lutfî Efendi, daha
sonralarý donanmanýn tesliminde öncü
rolü üstlenmediðinin devletçe tesbit edil-
diðini yazar (Târih, XV, 32). Ancak bu tes-
bit gerçekleri ifade etmemektedir. Ah-
med Fevzi Paþa’nýn bu iþe çevresindekile-
rin teþvikiyle kalkýþtýðýna dair kayýtlarýn
(Cevdet, Tezâkir, I, 7; Lutfî, VI, 132) Riyâle
Osman Bey’e de iþaret ettiði açýktýr. Nite-
kim Ahmed Fevzi Paþa’nýn, donanmayý tes-
lim etmeye karar verildikten sonra buna
karþý çýkmasý beklenen baþta Ferik Mus-
tafa Paþa gibi kumandanlarý sancak ge-
misine çaðýrýp tutuklamasý (Lutfî, VI, 40)
ve Osman Bey’in bunlarýn dýþýnda kalmýþ
olmasý kendisiyle iþ birliði içinde bulundu-
ðunun açýk delilidir. Nitekim donanma Mý-
sýr’a doðru yol alýrken devriye gezen Fran-
sýz gemilerinin amirali Lalande ile yaptýðý
görüþmede Osman Bey iltica gerekçeleri-
ni bizzat açýklamýþtýr. Onun beyanýna gö-
re Hüsrev ve Damad Halil paþalar, II. Mah-
mud’u zehirleyerek genç þehzade Abdül-
mecid’in tahta çýkmasýný saðlamýþlardýr
ve bunlarýn ilk icraatý kendilerine muhale-
fet edenlerin idamý olacaktýr. Hüsrev Pa-
þa’nýn gemileri Rusya’ya teslim edebilece-
ðinden þüphelendiklerinden donanma ile
birlikte Mýsýr’a iltica etmeye karar vermiþ-
lerdir. Lalande bu görüþmenin içeriðini bir
rapor halinde elçilik vasýtasýyla Bâbýâli’ye
iletti (Kâmil Paþa, III, 180-183). Olayý, do-
nanmanýn iadesi için Mýsýr’a gönderilen
ve orada Osman Bey ile bizzat görüþen
babasý Mustafa Mazlûm Bey’den nakle-
den Mehmed Memduh Paþa, kendisinin
Hüsrev Paþa’dan çekindikleri için donan-
manýn Mýsýr’a götürülmesine Fevzi Paþa
ile beraber karar verdiklerini itiraf ede-
rek baðýþlanma dilediðini yazmaktadýr.
Mazlûm Bey Osman Bey’in niþan ve fes
alâmetlerine el koyarak Ýstanbul’a getir-
miþ ve bir müddet sonra vâki olan affýn-
da da etken olmuþtur (Tanzimattan Meþ-
rutiyete, s. 203-204).

Ýstanbul’a döndükten sonra donanma-
dan ayrýlmak zorunda kalan Osman Paþa
bir müddet herhangi bir göreve tayin edil-
medi. Ardýndan Ýstanbul Zaptiye Mecli-
si üyeliðine getirildi; nihayet askeriyeden
uzaklaþtýrýlarak mülkî idarede istihdam

edilmek üzere tekrar devlet hizmetine
alýndý. Ýzmit muhassýllýðýna gönderildi, bu
arada (1848) kendisine mîrimîranlýk rüt-
besi tevcih edildi (Lutfî, VIII, 176). Zilkade
1265’te (Eylül-Ekim 1849) Karesi, ardýndan
Biga ve 1855’te Rumeli pâyesiyle Kýbrýs
mutasarrýflýðýna tayin edildi. Eylül 1856’-
da Belgrad valiliðine getirildi; Sýrp özerkli-
ðinin yeniden düzenlenmesi aþamasýnda
önem kazanan bu vilâyette baþarýyla hiz-
met etti. Buradaki icraatý Sadrazam Âlî
Paþa’nýn dikkatini çekti; idarecilik vasfý-
nýn çok daha yakýndan takip edilebildiði,
vilâyetler içinde en üst derecede bulunan
Bosna-Hersek valiliðine vezâret rütbesiyle
gönderildi (23 Ocak 1861). Burada on yýla
yakýn bir süre valilik yaptý ve hizmet sü-
resi bakýmýndan da seleflerini geride bý-
raktý.

Osman Paþa’nýn Bosna valiliði süresin-
ce yanýnda bulunan, vilâyet ve zaptiye he-
kimi olarak görev yapan Avusturyalý Jo-
sef Koetschet’in verdiði bilgiler icraatýnýn
yakýndan takip edilmesinde en önemli kay-
naktýr. Baþarýlý bir vali portresiyle kendisi-
ni Tuna Valisi Midhat Paþa ile kýyaslamak
mümkündür. Mýsýr’da geçirdiði zorunlu
ikameti vesilesiyle Mehmed Ali Paþa’nýn
icraatýndan etkilendiði ileri sürülmektedir.
Bununla beraber Osman Paþa’nýn mülkî
idarede tatbikattan gelen bir edinim dý-
þýnda özel bir eðitimden geçmediði dik-
kate alýnýrsa onun kendi kendini yetiþtirdi-
ði ve Tanzimat döneminin ruhuna uygun
bir zihniyet içinde vazife görmeye gayret
ettiði kabul edilebilir. Merkezî idarenin
beklentisi doðrultusunda vilâyetin dâhilî
durumunun düzenlenmesi, asayiþinin te-
mini ve Ýstanbul’dan gelecek tâlimatlarýn
aynen uygulanmasý önde gelen iþleri ara-
sýnda yer aldý. Bosna’da ahaliye zarar ve-
ren haydut çeteleriyle mücadeleye önce-
lik verdi ve kýsa zamanda bunlarýn faali-
yetlerini önledi. Bosna feodal beylerinin
nüfuzunun sýnýrlanmasý valiliðin, dolayýsýy-
la merkezin gücünün arttýrýlmasý anlamý-
na geldiðinden bunlarýn mülkî idarede rol
oynamalarýný ve devlet hizmetine girme-
lerini teþvik etti. Bu beylerin çoðu, 1850-
1851 arasý Macarlý Ömer Paþa’nýn tenkil
harekâtý esnasýnda sürgüne gönderilmiþ-
ti. Ancak geri döndükten sonra eski alýþ-
kanlýklarýna devam ettiler. Bunlarýn me-
muriyetlere kabul edilmesi, Rusya’da Bü-
yük Petro’nun soylulara devlet memuriye-
tine girme zorunluluðu getirmesini hatýr-
latan bir icraattýr. Bununla birlikte özel-
likle 1856 Islahat Fermaný’nýn bir sonucu
olarak hýristiyan ahalinin eþitliði, bölgede-
ki beylerin nüfuzlarýnýn kýrýlmasý ve itibar-

devlet hizmetlerinde bulunmuþ ve 1744’-
te kaptan-ý deryâlýða yükselmiþtir. Torun-
larý arasýndan çok sayýda devlet adamý,
müderris ile Nâþid ve Nâmýk Kemal gibi
sanatkâr ve þairler çýkmýþtýr.
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ÿAbdülkadir Özcan

– —
TOPAL OSMAN PAÞA

(1804-1874)

Bosna-Hersek valisi.
˜ ™

Ýzmir’e baðlý bir köyde doðdu, babasý Ha-
cý Þerif Aða’dýr. “Þerif Aðazâde” veya ka-
zâen ayaðýna isabet eden bir kurþun yü-
zünden aksamasýndan ötürü “Topal” la-
kabýyla anýlýr. Babasýnýn Anadolu’nun çe-
þitli yerlerinde valilik yaptýðýna dair ve-
rilen bilginin (Koetschet, s. 2) doðrulu-
ðu þüphelidir. Hayatýnýn ilk dönemleri
hakkýnda fazla bilgi yoktur. Bahriyeye in-
tisap ettiði ve donanmada en yüksek
üçüncü mertebe olan riyâle rütbesine ka-
dar yükseldiði bilinmektedir. 1839’da II.
Mahmud’un ölümünden sonraki geliþ-
meler sýrasýnda, sadâreti zorla ele geçi-
ren Hüsrev Paþa’nýn düþmanlýðýný öne


