
Il. Osman'ın öldürülmesi istanbul'da 
ve Anadolu'da büyük karışıklıklara se
bep olmuş, Davud Paşa ancak yirmi dört 
gün kadar kalabildiği sadrazamlıktan 13 
Haziran 1622 ·de azledilmiştir. 1623 yılı 
başlarında üst üste ayaklanan sipahile
rin Sultan Osman'ın kanını dava ederek 
Davud Paşa'nın idamını istemeleri üze
rine onunla birlikte suç ortakları olan 
Kelender Uğrusu ve cebecibaşı I. Mus
tafa ' nın fermanıyla Yedikule'ye hapse
dildiler. Davud Paşa iki gün sonra bura
dan alınarak Cellat Çeşmesi önüne geti
rildi, başı kesilmek için celliidın önüne 
çökertildiği sırada koynundan I. Musta
fa'nın Sultan Osman'ın öldürülmesine 
dair hatt-ı hümayunu ile kazaskerlerin 
yine maktul sultanın katledilmesi yolun
da verdikleri fetvayı çıkarıp feryada baş
ladı. Karısının para yedirdiği cellatbaşı 
da idam hususunda ağır davranınca ka
rışıklık başladı, para ile tutulmuş on ki
şi kendisini oradan kaçırarak Orta Ca
mi'ye getirdiler. Davud Paşa burada sad
razam gibi davranarak adamlarına te
rakki* ve bahşişler dağıttı, ayrıca man
sıblar tevcih etti. 

Ancak daha sonra Sultan Mustafa'nın 
fermanıyla Orta Cami'den alındı, Il. Os
man'ı bindirdiği pazar arabasıyla tekrar 
Yedikule'ye getirilerek hapsedildi ve Sul
tan Osman'ın öldürüldüğü yerde suç or
tağı Kelender Uğrusu ile birlikte katle
dildL Cesedi Aksaray'daki Murad Paşa 
Camii hazıresine defnedildi. Kitabesiz 
taşı ile Millet caddesine bakan mezarı 
hemen dikkati çekmektedir. 

Hain, zalim, kezzab gibi Iakaplarla da 
anılan Davud Paşa işlediği cinayet yü
zünden halkın büyük lanet ve nefretini 
kazanmış, halk arasında "padişah kati
Ii" diye şöhret bulmuştur. Buna karşılık 
bazı hayratı da vardır. Murad Paşa Ca
mii'nin şadırvanı ile çeşmesi onun tara
fından yaptırılmıştır. 
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~ NEZİHİ AYKUT 

DAVUD PAŞA, Koca 

(ö. 904/1498) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Arnavut asıllı olup Enderun'dan yetişti. 
Koca ve derviş Iakaplarıyla anılır. Çirmen 
sancak beyi iken Macaristan ve Yene
dik topraklarına yapılan akınlardaki ba
şarılarından dolayı 1470'te 700.000 ak
çe ile Ankara sancak beyiliğine, ardın
dan Anadolu beylerbeyiliğine getirildi ve 
Karamanoğulları ile süregelen mücade
lede etkili oldu. 

Yüsufca Mirza kumandasındaki Ak
koyunlu kuwetlerinin Tokat'ı tahrip et
meleri olayında Konya Valisi Şehzade 

Mustafa'nın yardımına koşan ve Eflatun
pınarı Savaşı'nın kazanılmasında rol oy
nayan Davud Paşa Otlukbeli seferinde 

. de öncü kuwetlerine kumanda etti. 1477 
kışında yapılan Tuna boyu seferinde hi-
sarlardan atılan bir top mermisiyle göğ
sünden yaralandı. Aynı yıl Süleyman Pa
şa'nın yerine Rumeli beylerbeyiligine ta
yin edildi. 1478 İşkodra seferinde Jeb
yak'ı (Xabiyacco) ele geçirdi. Ancak Vezı-

DAVUD PAŞA, Koca 

riazam Karamanı Mehmed Paşa'ya mu
halefetinden dolayı aziedilerek Bosna 
sancak beyiliğine gönderildi. 

Il. Bayezid'in tahta çıkışında yeniden 
Rumeli beylerbeyiliğine getirilen Davud 
Paşa çok geçmeden vezirliğe yükseltildi 
ve 1483'te İshak Paşa'nın yerine vezıria
zamlığa tayin edildi. Macarlar Alacahisar 
(Kruşevac) taraflarına saldırdıklarında Ru
meli'yi savunmak için Sofya'ya gönderildi. 
Hersekzade Ahmed Paşa'nın Memlük
ler'e esir düşmesi üzerine ise bizzat se
fere çıktı. 4000 yeniçeri ve 1 0.000 azeb
le hareket ederek elden çıkmış olan Ada
na ile Tarsus'u geri aldığı gibi Memlük
Ier'le iş birliği yapan Turgutoğulları ile 
Varsaklar'a da gereken dersi verdi (ı 487). 

1492'de Arnavut asileri üzerine gönde
rildiğinde de pek çok esir alarak geri 
döndü. 

Davud Paşa on dört yıldan fazla süren 
vezfriazamlıktan 8 Mart 1497' de azledil
di, yerine Hersekzade Ahmed Paşa ge
tirildi. Azline, padişahın damadı olan Ak
koyunlu Göde Ahmed'in Tebriz'e kaç
ması sebep olarak gösterilmiştir. Dime
toka'da oturmaya memur edilerek yıl
lık 300.000 akçe emekli maaşı bağlan
dı. Ertesi yıl orada vefat etti, naaşı is
tanbul' a getirilerek külliyesinin önünde
ki türbeye defnedildi. Kaynaklarda ölüm 
tarihi 4 Rebfülewel904 (20 Ekim 1498) 
olarak belirtildiği halde (Hoca Saded
din, I, 216; krş Hadfkatü 'l·vüzera, s. 15), 

türbe kitabesinde İbn Kemal· e ait olan 
~ .iıl:<.>.; ._,.aıl.5 ibaresinin ebced hesa
bıyla karşılığı 90S tarihini göstermekte
dir (Ayvansarayi, I, 105). 

Vakıf kayıtlarına göre Davud Paşa'nın 
dört oğlu vardı. Bunlardan 1 S03'te Yan
ya sancak beyiliği yapan Mustafa Il. Ba
yezid'in damadı olmuştur. 

Alimiere değer veren, fakiriere yardım 
eden, tecrübeli ve ihtiyatlı bir devlet ada
mı olarak tanınan Davud Paşa öte yan
dan bir hayli de servet edinmişti. Öldü-
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ğü zaman bıraktığı para 1 milyon duka 
olarak hesaplanmıştır. Terekesinin tes
bitinde kazaskere "resm-i kısmet" ola
rak 2 milyon akçe verilinesi gerekmiş, 
ancak S yük yani 500.000 akçe üzerine 
anlaşma sağlanmıştır. 

Davud Paşa birçok hayratın sahibidir. 
istanbul'da Avratpazarı yakınındaki cami, 
imaret, medrese, mektep, çeşme ve tür
beden oluşan külliyesi 148S'te tamam
lanmıştır. Külliyenin yakınındaki sur ka
pısı zamanla Davudpaşa Kapısı diye anı
lır o lmuştur. istanbul mahkemelerinden 
biri olan Davud Paşa Mahkemesi bu ca
minin yanında bulunuyordu. Ayrıca Te
kirdağ'a bağlı Yoncalu ve Bulgu köyle
rinde birer cami yaptırdığı, Ferecik ka
sabasına da içme suyu getirttiği bilin
mektedir. Bu tesislerinin giderlerini kar
şılamak üzere istanbul, Edirne, Üsküp, 
Manastır, Bursa ve İznik'te pek çok dük
kan, han, hamam, köy ve bahçe vakfet
miştir. 

Davud Paşa'nın Topkapı dışında dü
zenlediği ünlü ordugah Rumeli seferle
rinde askerin toplanma yeri olmuştur. 
Padişahların seferlerinde otağ-ı hüma
yun Davud Paşa sahrasında kurulur ve 
tuğlar buraya dikilirdi. Serdarla idare 
edilen seferlerde ise sancak-ı şerif orada 
teslim edilir ve yine orada karşılanırdJ 

(bk. DAVUD PAŞA SAHRASI). 
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DAVUD PAŞA, Kölemen 
(ö. 1851) 

Bağdat Kölemen valilerinin 
sonuncusu. 

_j 

1774 yılında Gürcü bir ailenin oğlu ola
rak Tiflis'te doğdu . On on bir yaşlarında 
iken esir tüccarları tarafından Bağdat'a 
götürüldü ve orada önce Mustafa er
RebiT'ye, sonra da 1780-1802 yılları ara
sında Bağdat valiliği yapan Büyük Süley
man Paşa'ya satıldı. Onun kölemenleri 
arasına girerek iyi bir eğitim gördü. Arap
ça ve fıkıh başta olmak üzere devrinde 
okutulan derslerde başarı gösterdi, ay
rıca Türkçe ve Farsça 'yı öğrendi. Bu ara
da binicilik ve kılıç kullanınada da ma
haret kazanmıştı. 

Zekası, kabiliyeti ve çalışkanlığı ile kı
sa zamanda yükseldi. Efendisi Süleyman 
Paşa'nın takdirini kazanarak yirmi yedi 
yaşında iken defterdarlığa getirildi. Bir 
süre sonra da Süleyman Paşa 'nın küçük 
kızıyla evlendi. Bu evlilik ona daha yük
sek mevkilerin kapısını açtı. Süleyman 
Paşa'nın vefatından sonra yerine geçen 
büyük damadı Ali Paşa'nın valiliği sıra
sında (1802-1807) onun idari faaliyetle
rinden hoşlanmadığı için Basra'ya çeki
lerek fıkıh ve edebiyatla meşgul oldu. 
Bu arada bazı bölgelerin idaresini elle
rine geçiren mahalli idarecileri ortadan 
kaldırıp devletin merkeziyetçi yapısını 

güçlendirmek isteyen ll. Mahmud, Ali Pa
şa'nın 1807'de öldürülmesinden sonra 
eniştesinin yerine vali olan Küçük Süley
man'ı görevden aldı ve yerine Abdullah 
Paşa'yı tayin etti (1 81 0) . Abdullah Paşa 
ile anlaşamayan Süleyman Paşa'nın oğ
lu Said, Müntefik aşiretinden topladığı 
kuwetlerle Bağdat'a girerek yeniden Kö
lemenler'in idaresini başlattı . Osmanlı 

merkezi hükümeti de bu durumu ka
bullenmek zorunda kaldı (1813). Bu olay
lar sırasında yeniden defterdarlığa ge
tirilen Davud daha sonra kethüda oldu 
(1814). Ortaya çıkan karışıklıklardan fay
dalanarak durumunu kuwetlendirmeye 
çalıştı. Dürüstlüğü ve herkese iyi mua
melesi sebebiyle halkın kendisine karşı 
olan güveni arttı. Bunun üzerine Said 
Paşa kendi yerine geçebileceği endişe
siyle onu kethüdalıktan azietti (1 816) 

Davud da bir kampioya kurban gitme
mek için Süleymaniye ve Kerkük taraf
larında kendisine bağlı aşiretlere sığın
dı . Suralardan topladığı kuwetlerle Bağ
dat'a geri dönerek Said'i öldürttü ve va
liliği eline geçirdi ( Şubat 1817). Osmanlı 

hükümeti de Kölemenler'in içinde en iyi
si olarak gördüğü Davud'a vezaret rüt
besiyle Bağdat valiliğini tevcih etti. 

Davud Paşa öncelikle kendisi için tehli
ke oluşturan bazı Arap, Kölemen ve Kürd 
reisierini ortadan kaldırarak kısa süre
de Bağdat ve yöresinde güvenliği sağ
ladı (1818) . Ardından Bağdat ve çevre
sinde imar, eğitim, ziraat ve sanayi alan
larında bazı ıslahatlara girişti. Mevcut 
cami ve medreseleri onarttığı gibi yeni
lerini de inşa ettirdi. Bağdat 'ta medre
se sayısını yirmi beşe çıkardı ve kendi 
adıyla anılan bir külliye yaptırdı. Pek çok 
ilim adamım, edibi ve mutasawıfı hima
yesine aldı. Bağdat ve çevresinde zira
atın gelişmesine de büyük önem verdi. 
Kapanan su kanallarını temizletti ve ye
ni kanallar açtırdı, pamuklu ve yünlü do
kuma fabrikaları kurdurdu. Ayrıca Av
rupa'dan teknisyenler getirterek tüfek 
imalathanelerini faaliyete geçirdi. Böl
gedeki yabancı imtiyaziarına şiddetle 

karşı çıktı, hatta bir ara ingilizler'in Os
manlı Devleti'nden anlaşmalarla elde 
ettiği imtiyazları tanımadığını da ilan et
ti. Ancak ingilizler durumu Babıali nez
dinde protesto edip siyasi baskı yapın
ca geri adım atmak zorunda kaldı. 

Irak için sürekli tehlike arzeden iran'a 
karşı bölgedeki aşiretleri teşkilatiandı

rarak mücadele eden ve ayrıca Vehha
biler'e karşı Kavalalı İbrahim Paşa ile iş 
birliği yapan Davud Paşa'nın devlete yıllık 
vergisini vermekle birlikte ·giderek da
ha bağımsız davranması, ll. Mahmud'un 
merkeziyetçi siyasetiyle uyuşmuyordu. 

Osmanlı - Rus savaşınin (1828-1829) baş
ladığı sıralarda istenen vergiyi gönder
mekte gecikmesi üzerine ll. Mahmud 
aziedildiğini bildiren bir fermanla Sadık 

Efendi'yi Bağdat'a gönderdi. Davud Pa
şa bu emre uymadığı gibi çevresindeki
lerin de teşvikiyle Sadık Efendi'yi öldürt
tü. Bu durum devlete karşı bir isyan ola
rak değerlendirilerek Halep Valisi Ali Rı
za Paşa Davud Paşa'nın tenkiJiyle görev
Jendirildi. Ali Rız~ Paşa kuwetleri Eylül 
1831 'de Bağdat'a girerek Davud Paşa'

yı teslim aldı. 

Ali Rıza Paşa'dan iyi muamele gören 
Davud Paşa ailesiyle birlikte istanbul'a 
gönderildi. Burada da iyi karşılandı ve 
1833 yılında Bosna'ya vali olarak tayin 
edildi. İki yıl sonra Dar-ı Şura-yı Babıali 
reisliğine getirildi. 1839 yılında Ankara 
valisi oldu, 1840'ta aziedildL Yaşı hayli 
ileriediği için şeyhülharemliğe tayin is
teği kabul edildi. Bu görevde iken Me
dine'de vefat etti (Temmuz 1851). 


