
yolcu denilen zülüflü baltacılarından son
ra koşucu (veya kuşçu) denilenleri gelirdi 
ki bu sonuncular padişahın veya silahta
rm haberleşme işini yürütürlerdi. 

Zülüflü baltacıların birçok görevleri 
arasında divanhanenin süpürülmesi, açı
lıp kapanması ve muhafazası başta ge
lirdi. Harem yangınlarını da bunlar sön
dürürlerdi. Zülüflü baltacılar Ayasofya 
Camii 'nde ders görürlerdi. Aralarından 
kabiliyetil olan on ikisine "halife" denirdi. 
Bunlardan bazısı harem ağalarına oku
ma yazma öğretir, bazısı da başta has 
odabaşı olmak üzere öteki harem ağa
larının hizmetlerini görürdü. Sadrazam 
sancak-ı şerif ile sefere çıkınca zülüf
lü baltacılardan otuzu bu liva a ltında 

Kur'an-ı Kerim okurdu. Bayramlarda tah
tı Babüssaade önüne getirip götürmek. 
ayda bir harerne odun taşımak. genel
likle Sultan Ahmed Camii'nde yılda bir 
yapılan mevlid törenlerinde cemaate 
şerbet ve gülsuyu ikram etmek, Ende
run'daki camide kayyimlik yapmak, Of
van-ı Hümayun toplantılarında hizmet 
etmek, saraydaki ölümlerde cenazeleri 
taşımak da bu baltacıların görevleri ara
sındayciL 

Sayıları zamanla değişen zü!üflü bal
tacıların XVII. yüzyıl sonlarındaki mev
cudu emeklileriyle birlikte 1 09 ile 184 
ki şi arasında idi. Bunlar 1835 yılında 176 
nefer iken Sultan Abdülmecid zamanın
da sayıları altmış bire indirilmiştir. 

Zülüf!ü baltacılar bellerine enli ve si
yah sahtiyandan kemer takar!ardı. Kal
kık yakalı kaputıarı önceleri kırmızı ve 
yeşil çuhadan yapılırken sonraları laci
vert renkli çuhadan yapılmıştır. Başlık
ları Eski Saray ba!tacı!arınınki gibi, fa
kat biraz daha uzundu. Deve tüyünden 
yapılmış olan bu külahın altına giyilen 
fesin renginden dolayı serpuşun alt ke
nan kırmızı görünürdü. Mevsimlere gö
re kıyafet !eri değişen zü!üflü baltacılar 

koğuşlarında takke ile dolaşırlardı. Zü
lüf salıvermeleri ise Mevlevfliğe bağlan
maktadır !Ata Bey, ı . 282) 

Baltacılar Ocağı 1757 yılında lll. Mus
tafa tarafından lağvedilmişse de 177 4'
te ı. Abdü!hamid zamanında tekrar ku
rulmuş, ll. Mahmud'un yenilik hareket
leri sırasında yeniden düzenlenerek var
lığını imparatorluğun sonuna kadar sür
dürmüştür. 

Gerek Eski gerekse Yeni Saray balta
cıları arasından Baltacı Mehmed Paşa, 

Nasuh Paşa. Yemişç i Hasan Paşa ve Nev
şehirli Damad İbrahim Paşa gibi ünlü 
devlet adamları çıkmıştır. 
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BALTACI MEHMED PAŞA 
(ö. 1124/ 1712) 

lll. Ahmed devri sadrazamlarından. 
L ~ 

Bugün Çorum'a bağlı bir kaza olan Os
mancık'ta doğdu. Genç yaşta ilim me
rakıy!a Trablus, Tunus ve Cezayir'e ka
dar gitti. Daha sonra istanbul'a döndü 
ve akrabalarından Hacı Sefer Ağa vasıta
sıyla saraya intisap etti. Burada sırasıy
la baltacılık, yazıcılık ve müezzinlik gibi 
görevlerde bulundu. Bu sırada Şehzade 
Ahmed ile de yakın münasebet kurdu. 

1703 Edirne Vak'ası sırasında asiler!e 
yakın ilişkilerde bulundu ve Sultan lll. 
Ahmed'in cü!Osu hususunda büyük gay
ret gösterdi. lll. Ahmed tahta geçtiği za
man padişaha olan yakınlığı dolayısıyla 
süratle yükseleceğini ümit ettiyse de 
Sadrazam Moralı Damad Hasan Paşa, 

Baltacı Mehmed'i kendisine rakip gör-

Baltacı 
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(TS MA. 

nr. E 2989) 

Ba l tacı 

Mehmed 

Paşa 'nı n 

mührü 

BALTACI MEHMED PAŞA 

düğünden onu uzun süre terfi ettirmedi. 
Bir ara birinci mirahur*luğa tayin edii
diyse de (28 Kasım ı 703) az sonra Trab
lus ve Ha!ep taraflarına tahsildar olarak 
gönderilmek suretiyle saraydan uzaklaş
tırıldı. Ancak Kalaylıkoz Ahmed Paşa'nın 
sadareti döneminde istanbul'a dönebil
di ve 6 Kasım 1704'te vezaret!e kaptan -ı 
derya oldu. Bu sırada Kalaylıkoz Ahmed 
Paşa'nın sactaretten aziine sebep olan 
birtakım tertipiere girişti ve sonunda sa
darete geçmeyi başardı (25 Aral ı k 1704). 

Bu ilk sadrazam!ığı sırasında kendisine 
taraftar olanları iş başına getirmekten 
başka önemli bir iş yapamadan aziedil
di (3 Mayıs ı 706). Daha sonra Erzurum 
valiliğine ve Sakız muhafızlığına tayin 
edildi ( 1707) 21 Ocak 1709'da Halep va
lisi olan Baltacı Mehmed Paşa, 18 Ağus
tos 171 O'da Köprülüzade NOman Paşa'
nın yerine ikinci defa sadrazamlığa ge
tirildi. Bu sırada ilk iş olarak, İsveç Kralı 
XII. Şarl'ın (Demirbaş Şarl) Osmanlı top
raklarına ilticası ile gelişme gösteren 
Osmanlı - Rus münasebetleriyle meşgul 
oldu. Hemen ardından. Osmanlı Devle
ti 'nin kuzey sınırlarına tecavüz eden Rus
!ar'a karşı yapılacak Prut Seferi'ne ser
dar-ı ekrem olarak tayin edildi ( 19 Şu
bat ı 71 ı ı. 

Sefer hazırlıkları tamamlandıktan son
ra 9 Nisan 1711 'de istanbul'dan ayrılan 
Baltacı Mehmed Paşa, emrindeki kuwet-
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BALTACI MEHMED PAŞA 

lll. Ahmed'in 
Ba ltac ı 

Mehmed 
Pasa'ya 
beyaz 
üzerine 
hatt-ı 

hümayunu 
(TSMA, 

nr. E 6073) 

lerle 18 Temmuz 1711 günü Prut nehri 
bataklıkları civarında Rus kuwetleriyle 
karşılaştı. Dört gün kadar devam eden 
ve tarihte Prut Savaşı adıyla anılan bu 
muharebe sırasında Rus ordusunun ku
şatma altında ve çaresizlik içinde kal
ması üzerine Rus Çarı 1. Petro Osmanlı
lar' ın her istediğini yerine getirecek bir 
barış teklifinde bulundu. Baltacı Meh
med Paşa'nın da uygun görmesi üzerine 
iki taraf arasında 22 Temmuz 1711'de 
bir antlaşma yapıldı. Antlaşmanın imza
lanmasından lll. Ahmed de memnun ol
muş ve kendisini istanbul'a çağırmıştı. 
Ancak ordusunu muhasaradan kurta
ran Çar ı. Petro'nun vaad ettiği husus
ları yerine getirmemesi, sadrazama kar
şı istanbul'da bir muhalefet grubunun 
oluşmasına sebep oldu. Gerçekten ant
laşmanın · neticesini alabilme hususun
da ağır davranan Mehmed Paşa · nın bu 
tutumu istanbul'da yanlış yorumlara yol 
açmıştı. Nihayet lll. Ahmed 'in emriyle 
Eylül 1711 'de Edirne'ye gelen ve 20 Ka
sım 1711 'de sadaret mührü kendisin
den alınan Baltacı Mehmed Paşa Aralık 
1711'de kalebent olarak Midilli'ye sürül
dü. Temmuz 1712'de de Limni adasına 
gönderildi. Aynı yılın eylülünde orada öl
dü. Kabri Niyazi-i MısrT'nin medfun bu
lunduğu hazirededir. Bir oğlu ile Fatma 
adında bir kızı vardı. 

Vefat ettiğinde yaşı elliyi geçmiş bu
lunan Mehmed Paşa, mizaç bakımından 
hırslı ve devlet işlerinde entrikaya me-
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yilli, devlet idaresinde fazla kabiliyeti 
olmayan bir kimse idi. 
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J!!lııı MüNİR AKTEPE 

ı ı 
BALTACIOGLU, Ismayıl Hakkı 

(1886- 1978) 

L 
Eğitimci, yazar ve hattat. 

_j 

28 Şubat 1886' da istanbul Cihangir'de 
doğdu. Babası Mucurlu Baltacıoğlu ib
rahim Edhem, annesi Düzceli Hamdüne 
Hanım ' dır. ilk öğrenimine Cihangir Sir
keci Mescidi içindeki mahalle mektebin
de başladı ; Kabataş'taki Şemsülmeka

tib ile Firuzağa ' daki Meşrik-ı Füyüzat 
adlı özel okullarda ve Kışlaarkası itkmek
tebi ·nde devam etti. Orta öğrenimini 

Fevziye Rüşdiyesi'nde yaptı. 1899'da gir
diği Vefa idadisi 'nden 1903'te mezun 
oldu. Daha sonra Darülfünün-ı asma
nT'nin tabiiye şubesine girdi ( !904) Bu
rada özellikle kimya, fizik ve morfoloji 
derslerine karşı olan büyük ilgisi yanın
da hacası Kadri Efendi'den de hüsn-i 
hat dersleri almaya başladı. 

Darülfünun'da öğrenci iken Divan-ı Hü
mayun katipliğine memur olarak girdi. 
ll. Meşrutiyet'in ilanından önce bir süre 
fahri hat hacatığı yaptıktan sonra mezu
niyetinin ardından Darülmuallimin-i ib
tidaiyye'ye hat hacası oldu ( !908). Okul 
müdürü Satı Bey'in tavsiyesi ve devrin 
Maarif Nazırı Emrullah Efendi'nin onayı 
ile pedagoji ve el sanatları konularında 
incelemelerde bulunmak üzere Avrupa'-

ısmayı l 

Hakkı 

Baltacıoğ l u 

ya gönderildi. Fransa, ingiltere, Belçika, 
isviçre ve Almanya'daki öğretim kurum
larında araştırmalar yaptı; bu kurumla
rın özel ve genel öğretim metotlarını in
celedi. 1911 'de Almanya'dan yurda dön
dü ve Darülmuallimin'deki görevine de
vam etti. 

Baltacıoğlu'nun 1916 yılına kadar ça
lıştığı Darülmuallimin'de Satı Bey'le bir
likte uygulamaya koyduğu yenilikterin 
temelinde öğrenciyi gerçek hayatın şart
larına göre yetiştirme, buna göre mes
leğe. el işlerine ve sanata yönlendirme 
düşüncesi hakimdi. Darülmuallimin ya
nında Darülmuallimat ve bu okul bün
yesindeki Ana Muallim Mektebi'nde de 
dersler verirken bir yandan da fahrf ola
rak Şemsülmekatib adlı özel ilkokulda 
ders nazıriiğı (programcılık ve danı şmanlık ) 

görevini üzerine aldı. Ayrıca bu okulda 
yeni terbiye konusundaki bütün düşün
ce ve tasarılarını uygulama imkanı bul
du. Açık hava okulu, kır gezintileri ve 
aile müsamereleri gibi modern uygula
malarının ilk denemelerini de bu sırada 
yaptı. Fakat ı. Dünya Savaşı'nın başla

ması üzerine görevinden ayrılmak zo
runda kaldı. Darülmuallimin'de çalıştığı 
sırada faaliyetlerinden memnun olma
yanların şikayeti üzerine daha önce Ma
arif Nezareti'nce Darülfünun terbiye mü
derrisliğine tayin edilmişti ( 19 !3); ancak 
1916 yılına kadar Darülmuallimin'deki 
çalışmalarını da sürdürdü. Darülfünun'un 
ıslahına yönelik çalışmalarda Ziya Gö
kalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu gi
bi devrin tanınmış şahsiyetleriyle birlik
te önemli roller üstlendi. Bu arada Orta 
Öğretim Genel Müdürlüğü ( ! 9 !8). kısa 
bir süre Yüksek Öğretim Genel Müdürlü
ğü Teftiş Kurulu genel başkanlığı ( ! 919) 
gibi maarifin üst kademelerinde idarf 
görevlerde bulundu. 

Ancak çeşitli olumsuz etkilerle idari 
görevlerde dilediği gibi çalışma imkanı 
bulamadığım gören Baltacıoğlu, Darül-


