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Zi ra sulh şart la rı na ay kı rı ba zı ka le ler in şa-

sı na baş la dı ğı nız bu nun şa hi di dir” di ye rek 

onu sert bir şe kil de azar la dı ğı nak le di lir 

(Def ter dar Sa rı Meh med Pa şa, s. 828). Her 

şe yin far kın da olan III. Ah med, Ah med Pa-

şa’yı gö rev den al ma nın yol la rı nı ara ma ya 

baş la dı. Gön der di ği ba zı tel his le ri hak kın da 

açık la ma yap mak üze re onu sa ra ya da vet 

et ti. Bu sı ra da ulemânın da dev re ye gir-

me si, özel lik le Şey hü lislâm İmâm-ı Sultânî 

Meh med Efen di’nin padi şa ha vezîriâzam-

lık gö re vi nin hak kı nı ve re me di ği ni söy le-

me si üze ri ne (Râşid Meh med Efen di – 
Çe le bizâde Âsım Efen di, II, 708) elin den 

sadâret müh rü alın dı (8 Re ceb 1115 / 17 
Ka sım 1703), ye ri ne Damad (Eniş te) Ha san 

Pa şa ge ti ril di. Silâh dar Fın dık lı lı Meh med 

Ağa azil se be bi ola rak ay rı ca, ca hil ve se fih 

di ye ni te le di ği Ah med Pa şa’nın di van gün-

le rin de ha ça ben zer çe şit li ipek ku maş lar-

dan kallâvîler, di ğer gün ler de rengârenk 

ka vuk lar, telli-pul lu hatâyî el bi se ler le süs-

len me gi bi ge rek çe le ri de gös te rir (Nus-
retnâme, s. 671). Az le dilin ce şaş kı na dö nen 

Ah med Pa şa’nın ken di si ni, “Ben ol ma say-

dım fit ne sön mez ve cü lûs vu ku bul maz dı” 

şek lin de sa vun du ğu ifa de edi lir. Bu ara da 

âsi ile ri ge len le rin den ye ni çe ri ağa sı Ça lık 

Ah med Pa şa da az le di len ler ara sın day dı. 

Ka va noz Ah med Pa şa’ya ye ni sad ra zam 

Da mad Ha san Pa şa’nın, “İh tilâl za ma nın-

da ele ge çen mal la rı sak la ma yıp ha zi ne ye 

öl dü rül me si üze ri ne Si vas Va li si Söh rap 

Meh med Pa şa ta ra fın dan hi ma ye edil di; 

1075’ te (1664-65) Ve zir Hü se yin Pa şa’ya 

tak dim edil di. Er te si yıl En de run’a gir di ve 

bir sü re bu ra da eği tim gör dü. Sır kâtip-

li ği, has oda ba şı lık ve gü ğüm cü ba şı lık tan 

son ra 1090’ da (1679) ha zi ne ket hüdâsı 

ol du. II. Sü ley man’ın cülûsu nu mü te akip 

ve zâ ret le Bas ra ve Mu sul va li li ği yap tı. Bu 

ara da Am cazâde Hü se yin Pa şa’nın kı zıy la 

ev len di. 1101’de (1689-90) Ha lep vali li ğin-

den Bo ğaz mu ha fız lı ğı na ge ti ril di. Ar dın-

dan Sa kız mu ha fız lı ğı na ve Say da va li li-

ği ne ta yin edil di. 1106 (1694-95) yı lın da 

Boz ca ada’da ve Di yar be kir’de gö rev yap-

tı. El mas Meh med Pa şa’nın sad ra zam lı ğı 

dö ne min de emek li ye ay rıl dı. 1697’de ka-

yın pe de ri Am cazâde Hü se yin Pa şa sad ra-

zam olun ca bir sü re Gi rit’te (Han ya) gö rev 

yap tık tan son ra 1110’da (1698-99) eşi nin 

dev re ye gir me siy le mer ke ze çağ rı lıp ni-

şan cı lık gö re vi ve ril di. Am cazâde’nin ve fa tı 

üze ri ne emek li ye sev ke di lip mal la rı na el 

ko nul du. Bir sü re ka yın pe de ri nin Ana do-

lu hi sa rı’nda ki ya lı sın da otur du, bu sı ra da 

ken di si ne İs tan bul Güm rü ğü’nden 400 

ak çe yev mi ye bağ lan dı.

Tem muz 1703’te çı kan Edir ne Vak‘ası 

sı ra sın da is yan cı lar ta ra fın dan ön ce sa dâ-

ret kay ma kam lı ğı na, bir ay ka dar son ra da 

sad ra zam lı ğa ge ti ril di ve âsi ler le bir lik te 

İs tan bul’dan Edir ne’ye ha re ket et ti. Si-

liv ri ve Çor lu’da ya pı lan is ti şa re top lan tı-

sın da II. Mus ta fa’nın taht tan in di ril me si 

ka rar laş tı rıl dı, fa kat ki min pa di şah ola-

ca ğı ko nu sun da tar tış ma çık tı. Bir ara 

So kul luzâde ler’den bi ri nin tah ta çı ka rıl-

ma sı bile gün de me gel di, fa kat Şeh za de 

Ah med üze rin de it ti fak edil di. Alı nan bu 

ka rar lar da et ki li olan Ah med Pa şa, Edir ne 

Mu ha fı zı Mo ra lı Ha san Pa şa’ya gön der di-

ği ha ber de Şeh za de Ah med’e bi at edil-

me si ni söy le di, ar dın dan da ken di si bi at 

et ti (Silâhdar Meh med Ağa, s. 629- 630). 
O sı ra da meşrû sad ra zam Râmi Meh-

med Pa şa ka ça rak or ta dan kay bol du. 

III. Ah med’in cülûsun dan son ra Ah med 

Pa şa’ya mü hür gön de ri le rek sad ra zam-

lı ğı resmîleş ti ril di (9 Rebîülâhir 1115 / 22 
Ağus tos 1703).

Ka va noz Ah med Pa şa’nın sadâre ti sı-

ra sın da yap tı ğı ilk ic ra at la rı çağ da şı ta-

rih çi Silâhdar Meh med Ağa ta ra fın dan 

İs tan bul’da ki sa ray mut fa ğı nın yi ye cek 

ve içe ce ği ni kes me si, rüş vet ka pı sı nı açıp 

iki ay da bir man sı bı üç ki şi ye sat ma sı ve 

âde ta “fi ra vun laş ma sı” şek lin de an la tı lır 

(Nus retnâme, s. 652). Bu ara da İs tan bul’a 

ge len Rus el çi si ni ka bul eden Ah med Pa-

şa’nın, “Si zin dost lu ğu nu za iti mat yok tur. 
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şi£rih, Am man 2007; Ha zem Sa id Mo ham med, 
“Meh met Akif’in ve Mı sır lı Şa ir Ah med Mu har-
rem’in Şii rin de Ça nak ka le Sa va şı”, Ve fa tı nın 
75. Yı lın da Ulus la ra ra sı Meh met Akif Er soy 
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Vah det tin Işık), İs tan bul 2011, s. 369-390; Fuâd 
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Nüs ha, II/5, An ka ra 2002, s. 122-123; Sa‘d 

Da‘ bîs, “Resâßil câmi£iy ye: et-Teyyârü’l-İslâmî fî 
şi£ri A¼med Mu¼ar rem”, el-Ede bü’l-İslâmî, X/ 
38, Ri yad 2003, s. 88-93; Ab dul lah Fethî ez-Zâ-

hir, “eş-Şâ£ir A¼med ¥asan £Ab dul låh (A¼med 
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ÿAh met Özel

– —AHMED PAÞA, Kavanoz
(ö. 1117/1705)

Osmanlý sadrazamý.˜ ™

Ve zir Silâhdar Hü se yin Pa şa’nın âzat lı 

kö le le rin den olup Rus asıl lı ol du ğu ri va yet 

edi lir (Dilâverzâde Ömer, s. 2). Hü se yin 

Hüsâmed din’e gö re ise Amas ya lı Ha cı Ah-

med Pa şa’nın kö le si ve bu şe hir âya nın dan 

Ha cı Efen dizâde Sa rı Meh med Ağa’nın 

da ma dı Rus asıl lı mak tul Rıd van Ağa’nın 

oğ lu dur. Bi raz şiş man ve kı sa boy lu ol-

ma sın dan do la yı Ka va noz la ka bıy la anı lır. 

Söh rap Meh med Pa şa’nın ye tiş tir me le-

rin den dir, bu se bep le Söh rap lı ola rak da 

bi li nir. Bir çok kay nak ta ise uzun ca bir sü re 

kal dı ğı ni şan cı lık gö re vin den do la yı Ni şan cı 

un va nıy la da zik re di lir. 1069 (1658) yı lın da 

çı kan Aba za Ha san is ya nın da ba ba sı nın 

Kavanoz Ahmed Paşa’nın Enderun Hazinesi’nce el konulan 

eşyasını gösteren belge  (TSMA, nr. D.02352.0252.00)
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İbnü’l-Ara bî’ nin düşüncelerine bağlı, şiir 

ve ilm-i sim yâ gibi konulara meraklı ilginç 

bir şahsiyettir. Döneminin meşhur ilim, 

kültür ve tasavvuf erbabından Hüseyin 

Vassâf, Bursalı Mehmed Tâhir, İbnülemin 

Mahmud Kemal ve Ahmet Avni Konuk ile 

tanıştığı, Türkçe, Arapça ve Farsça’ya 

vâkıf olduğu anlaşılmaktadır.

Eserleri. 1. Sefînetü’s-Sâfî. On sekiz 

ciltten meydana gelen eser 1913-1924 

yılları arasında kaleme alınmıştır. Müellif 

eserde kendi döneminde yaşayan ya da 

kısa bir süre önce vefat etmiş olan bazı 

âlim, şeyh ve şairlerin biyografilerine, eser 

ve şiirlerine yer vermiştir. Sefînetü’s-Sâ-

fî, Osmanlılar’ın son dönemindeki İstan-

bul’un kültürel ve sosyal hayatıyla ilgili 

önemli bilgi ve belgeler içermektedir. 

İs tanbul’daki bazı semtlerin tarihi, kay-

nak suları, yangın lar, meyhaneler, fiyat 

listeleri, edebiyat, hat ve mûsiki bunlar-

dan bazılarıdır. Kahve, çay, tütün, kuşlar 

ve çiçekler gibi konulara da temas edilen 

Sefînetü’s-Sâfî’nin tasavvuf tarihi açısın-

dan ayrı bir değeri vardır. Bazı meşayihin 

hal tercümeleri, vahdet-i vücûd, Bektaşîlik, 

Hurûfîlik, ilm-i simyâ ve tasavvuf hakkında 

verilen bilgiler tasavvuf, edebiyat, tarih 

ve kültür tarihi araştırmacıları için önem-

li bir kaynaktır. Kemal Edip Kürkçüoğlu, 

“İmparatorluğumuzun son devir fikriyatını 

araştıracak olanlar bu eserden müstağni 

kalamaz” demiştir. Yazma nüshası İstan-

bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Tıp Tarihi Enstitüsü’nde mevcut olan ese-

rin mikrofilmi Süleymaniye Kütüphanesi 

Mikrofilm Arşivi’nde kayıtlı olup (nr. 2096) 
bu mikrofilmden yapılan fotokopi baskısı 

İstanbul’da İslâm Araştırmaları Merkezi 

(İSAM) ve İlmî Araştırmalar Merkezi (İLAM) 

kütüphanelerinde bulunmaktadır. Eserin 

Sabatayistler’den bahseden bölümü Er-

tuğrul Düzdağ tarafından yayımlanmış-

tır (Dönmeler Âdeti: Selânik’te Yaşayan 
Sabataycıların Gizli Hayatı Hakkında 120 
Yıl Önce Yapılmış Bir Araştırma, İstanbul 
2001). 2. Divan (Süleymaniye Ktp., Züh-
dü Bey, nr. 538). 3. Mecmûam (İstanbul 
1311). Ahmed Sâfî Bey, 1885-1886 yılla-

rında on beş günde bir yayımlanan Şu‘le 

dergisinin editörlüğü nü yapmış, dergi 

üç dört sayı neşredildikten sonra kapan-

mıştır.
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Maliye Hazinesi İstikraz Odası’nda me-

mur olarak göreve başladı. Bu dönem-

de Tokatlızâde Hacı Ahmed Efendi’den 

Arapça, Mirza İsmâil’den Farsça öğren-

di. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı döneminde 

iplikhâne, askerî misafirhâne ve hasta-

hane başkâtipliği yaptı. Savaştan sonra 

Se lâ nik Fırka-i Askeriyyesi’nde başkâtip, 

Aydın vilâyetindeki Menteşe ve Tavas’ta 

ağ nâm ve a‘şâr memuru, Tekaüt Sandığı 

Mek tûbî Kalemi’nde mümeyyiz ve müdür 

olarak çalıştı. Kırk sekiz yıl süren memu-

riyet hizmetinden 1913’te emekli oldu. 

Se fînetü’s-Sâfî adlı eserini bu dönem-

de kaleme almaya başladı. 1917-1918 

yıl larında Evkaf Nezâreti adına Defter-i 

Hâ kånî Nezâreti Münâkalât Kalemi’nde 

görev yaptı. Ardından Sahaflar Çarşısı’nda 

bir dükkân açıp kütüphanesindeki 2000 

cilt kadar kitabı satmaya başladı. 1921’de 

bütün kitapları elden çıkarıp evinde inzi-

vaya çekildi. Vefatından bir yıl önce Sul-

tanahmet’te Dizdâriye Camii civarında-

ki Özbekler Tekkesi’nde cuma geceleri 

Me¦nevî okutuyordu. Ahmed Sâfî Bey 

24 Mayıs 1926 tarihinde vefat etti ve 

Ana dolukavağı’ndaki şehitlikte defnedil-

di. Sâfî Bey’in Fatih’in Çarşamba mahal-

lesinde ikamet eden Nakşibendî Hâlidî 

şeyhlerinden Yanyalı İsmet Efendi’ye in-

tisap ettiği, ancak tarikatını gizlediği söy-

lenir. Geniş bir kültüre sahipti. Muhyiddin 

tes lim eder sen za rar gör mez sin” de di ği 

nak le di lir (a.g.e., s. 653; Râşid Meh med 
Efen di – Çe le bizâde Âsım Efen di, II, 710). 
Sad ra zam lık müd de ti üç ay ka dar dır.

Ah med Pa şa ve zir li ği kal dı rı la rak 9 

Re ceb 1115’te (18 Ka sım 1703) Sa kız 

adasın a sü rül dü, ge çi mi için ken di si ne bir 

miktar has ta yin edil di. Ah med Pa şa’nın, 

15 Şâban 1116’da (13 Ara lık 1704) ve zir 

rütbe siy le ta yin edil di ği İne bah tı mu ha fız-

lı ğı sı ra sın da ya şı el li yi geç miş ola rak öl dü-

ğü ha be ri gel di (9 Cemâzi ye lev vel 1117 / 
29 Ağus tos 1705). Şe fiknâme ve şer hin de 

bu ha be rin 1117 Re ce bin de (Ekim-Ka sım 
1705) gel di ği be lir ti lir (Mah mud Celâled-
din Pa şa, s. 291).  Silâhdar Meh med Ağa 

ta ra fın dan bir çok olum suz sı fat la anı lan 

(Nus ret nâ me, s. 652) Ka va noz Ah med Pa-

şa’yı Ham mer de rüş vet al mak la it ham 

eder  (Bü yük Os man lı Ta ri hi, VII, 94).
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ÿAb dül ka dir Öz can

– —AHMED RİFÂÎ

(bk. KALISASAK, Ahmed Rifâî).˜ ™

– —AHMED SÂFÎ BEY
(1851-1926)

Sefînetü’s-Sâfî adlý eseriyle tanýnan
mutasavvýf ve yazar.˜ ™

İstanbul Bahçekapı’da dünyaya geldi. 

Bahçekapı’daki sıbyan mektebinden sonra 

Vâlide Sultan Rüşdiyesi’nden mezun oldu. 

Babası Tatlıdilzâde İbrâhim Bey’in memu-

riyeti sebebiyle Anadolu ve Rumeli’de bir-

çok şehirde bulundu. 1865’te İstanbul’da 

Ahmed Sâfî Bey’in Sefînetü’s-Sâfî  adlı eserinin I. cildinin 

ilk say fası  (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü, 
nr. 2096)
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