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Devlet Adamlan V asıfian 

ve 

Tarihimizde Bazı Bilgin Devlet Adamlan 

M. Tayyib GÖKBILGIN 

Tarihçilerimizin, bazan, «Vezir-i Aristo-tedbir», yani, me~hur Yunan huke
masından Aristo gibi tedbirli ve muktedir dedikleri veya «başı, mevki.i ilim yıl
dızlan ile müzeyyen» veyahut da «bilginlerle ve büyük bir olgunlukla kemal ki
tabının önsözü» manalanna gelen sözlerle vasıflandırdıkları devlet adamlan tip
lerine tesadüf ederiz. 

Her deviide ve her yerde devlet ve hükümet idaresini elinde tutan kimse
lerin ve en yüksek iktidar mevkiine gelen devlet adamlarının sahib bulunmala
n arzu, temenni ve bazan da temin edilmiştir. Fakat, bunlar içinde, bilgin ve 
her manasıyla olgun denebilecekler nisbeten az olarak görünmüştür. 

Bizde Devlet adamı vasıf, ahlak ve meziyetleri ile bunların ilim ve bilgilere 
karşı ilgileri, bununla ünsiyetleri meselesi üzerinde o kadar meşgul olunmuştur ki, 
ahlak ve siyaset alanmda meydana getirilen eserlerin sayısı bir hayli yelcQna 

ı baliğ olur. Rahmetli Bursalı Tahir Bey bu gibi eserlerin bir listesini, bir risale 
halinde neşretmiş ve bizlere tanıımıştır : 

«Siyasete müteailik asar-ı İsHimiyye. İstanbul 1332». Biz, evvela, eski müel
liflerin bu türlü eserlerinde . devlet adamları vasıfları hakkında söylediklerine dair 
ileri sürdükleri fikirlere temas edecek, sonra da, tarihimizin XV ve XVI. asır

lannda yaşayan bazı şahsiyetleri misal olarak ele alacağız. 

Eski müellifler, devlet adamlarını (cAllah'ın emanetinden halkın işlerini gö
rüp gözetmeye ehil bulunan hakim ve valiler» şeklinde tarif ederler ve bu gibi
lerin, yani, «Vükelay-ı sahilı-temkin ve vüzeray-ı şecaat-karin» in adil s~yaset 

ile zalim siyaseti birbirinden tefrik ve temyiz için, bu iki türlü siyaseti iyice ayırt 
edebilıiıeleri hususunda «siyasi hükümlerle ilgili bilcümle bilgileri» mükemmelen 
tahsil etineleri, öğrenmeleri hususunun çok mühim ve lüzumlu olduğunu bildi
rirler. Şu halde, devlet ve hükümet adamlarının. birinci işleri «siyaset» ile, fa
kat bilhassa, «adil siyaset» ile meşgul ve mc'luf olmaktan ibarettir. Yine eski 
müellifler, siyaset kelimesini tarif ederken, evvela, bir şeye takayyüd ve salarn hu
susunu ihtimamla görüp gözetmek sopra da, manasını genişleterek, raiyyet urou
runu muhafaza ile va.Ii ve hakim olmak manasında bulunduğunu anlatırlar. Di-
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ğer taraftan fakihlerin bu kelimeyi izah ve tefsir ederken, «siyaseti tamamen terk 
.v.e Uımai halkın :hakkını kaybetmiye, tabiatierinde fesad bulunan -yaramaz .~

.selerin, şerir adamlann fitne çıkarmalarına sebep olur» demektedirler. Mamafih, · 
bu man~daki siyaseti ziyade tevsi etmenin bir takım şerii' . mezaiimi mti
cib ve haksız yere kan dökmeyi ve mal musaderesini intaç edebileceğini 

be~ an · ile buna da cevaz vermezler. Bu vactide. ~li:...':/ ı , J "'-'' Uı- y düstürunu, 
yani «adaiet ve doğruluk yolunda~ ki siyaseQıı . «~dem-i mekam-ı saltanat 
ve medar-ı intizam-ı mülk ve millet» olduğunu, emirlerin (hükümdarlar) ve ve
zirlerin (devlet adamları) koyduklan yasaklann korkusundan ve cezasından hal
.kın daha fazla çekindiğini, Allah korkusundan ve Kur'an'ın nasihat şeklinde 

menettiği şeylerden daha müessir olduğunu bildirmekte müttefiktiİler. 
Ahlak ve siyaset konusunda yazılmış eserlerden biri olan «Nehc'üs-Süluk fi 

.slyase~'il-Mülub vezirlik (bugünkü başvekil ve vekiliere muadil olan mevki ve 
·makam) için, seçil~n kimselerde 10 sıfat ve meıiyyet bulunmak lazım geldiğini, 
bunlardan birincisinin ilim· olduğunu · kaydettikten sonr~ ôiğer vasıfları · da şöy
lece sır al amaktadır : . 

1. İlinı, bilgi ve ma'rifet, 
2. Yaşlı <;>lmak; bir ççk işlerde yu ğurularak ve · tecrübe sahibi olarak olgun 

haie gelmesi, 
. 3.. . Umumun emniyet ve itimadına mazhar olması, 
4. Sıdk-ı lisan, yani, sözüne inanılır ve güvenilir olması, 
5. Kıllet-i tama', yani, rüşvet almayıp, kimseyi . aldatmaması, 

6. Cümle nas ile, bütün insanlarla düşmanlık ve kin ve garaz beslemek
ten salim olması; çünkü düşmanlık duygusu beslemek adalet ve şefkate mani olur, 

7. Emir ve kanunları unutınayıp hatırında tutması, yani,. kanun ve nizam
lan bilerek, birbirini tutmıyan .tedbirler almaması, 

8. Zeka ve fetanet, yani vuku bulan şeyin bilatı .arz olunduğu vakit doğ
ruyu ve 'yalanı aniayacak kadar zeka sahibi olması, 

9. Hafifmeşreb, heva ve heves:ne mağlub olmaması, çünkü keyif ve heve
sine göre h~eket insiını aldatmakta ve doğnı y~ldan ayırmakta birebirdir. 
- 10. Kitabet erbabından bulunması yani, dahili, harici, maii ve mül.kl, sa:
Vlin_ma meselelerinde, kitabete vukufu .se~ebiyle cereyan eden ahvalden kolay
lıkla haberdar olması. 

Görülüyor ki, vezirlerin, yani, devlet adamlarının bu vasıflarının başında 

ilim gelmektedir. Bütün bunları, idare ve iktidar sahibi şahsiyetlerde görmek iste
yen · o devirlerin münevverleri, . aydın kafalı insanları, dev le~ adamlarının, bilhassa, 
faziletleri iktisap ve hıfzetmeleri, reziletierden de çekinmeleri noktasına önem ver
mişlerdir. «Ahlak-ı hamide »diye adlandırdıkları bu vasfı, insanların; ya fıtri 

olarak haiz bulunduklannı, ,yahut da, o nievkie geçeceklerin kesif bir çalışma ile 

:....;:;.:...:..._ _______ -------- -----~--~- - -
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:sonradan· elde etmek, kisbı:şekilde iktisab ettikl~tini söyleınlşler<lli. -O.ıilata göt~. 
·faii,letlerin · ~uhafazası için lazun ge.len şartl;:ı.r da :4 türlüdür:: Birincisi;: devlet 
.adamlarinın fazilet erbabı ile .görüşüp rezilet· asbabı .fena kimseler - ile :göBişmek
·ten: çeki.İıİneleri. ' İki.iıcisi-; :l;iı Kiiiisel~riıi -:nefi.Sleıihi ~iİiiİI. · ile : ve ·.fiifu ~aıısuiıen :n~ 
.:besliyerek; -ilnilii . yüksek- k~dtlı:ıi: gÖz· ·önünde' futb:iiiJarı;: :y~m · bu ğünkü~ bit--tabir 
ile,.ünivetsite mensublan ve ilim bavası . ile -ünsiyet peyda etmeleri. Üçüncüsü, .ayıp
-lartnı ve :.nok5aruarıiıi ·: ilinit edecek~siı.aık .dö~tıai:. te darile-ve :11ınyar: :n~: fazil~tfeF 
muhafaza olunmaktadır. İnsan kendisinin noksanını, çok· defa; göreqıe~. ·Bu: pren
sibi, bugünün şartları ile ancak ba_şin bürriyeti tam manasıyla temiıl' edebilir. 
Dördü.Qcüsü ise, nefiste fütur görülüp, serkeşlik hissedilecek . olursa · o· halde nez:. 
retmek, abdetmek gibi güç . olan . riyazet şekli ile nefis yola yatıİılmalr. ve fazilet;. 
ler muhafaza olunmalıdır. 
~. :.Bundan başka, reziletierin izalesi için de ayrıca yollar gösterilmiştir. İbn 
Haldun da, ·bu konuda, epeyce mutalaa . yürütmektedir : Pii:i-zade Sa.b.ih Mehined 
Efepdinin tercüme ettiği meşhur tarih mukaddimesinin· birinci cildinde 13 ~iincü 
faslını «rütbe-i refia-i mülk ve devlete nail olan rica! ibtiday-ı zuhurlarmda 'be
devilere mahsus olan zaruret ve kanaat tavrında oJup . şonrad,ı:ın : be9evllik .halin
den .bazarllik, y§.ni mukim ve medenilik baline mt:ikal, beledi . ve bazaril~r gibi 
süs ve zıD.ete lüks ve baş~ete başlamalan» meselesiİle hasrederek bun,~_a,: Y.i.Ye·· 
cek, içecek, giyecek-ve mefruşatta. fazl~ca külfe.tin mülk ye 9evletin.:vüs;atine mev
kuf olmasını, onunla .. mü.tenasib _bul~asıru ima ,v~ · t~lkin ~ttigi gibi bir, bölü
münü de güzel ahlak ve iyi hasletlere· ~pna etmerif n · devlet ve sıiıtanat alamet
leri,nden olup ahlak-ı rezileye . itibar ve rağbetin de mümkiln .z:ev.aline· :. işaret · 
olduğu badisesine t&}ısis . eyl~miştir. İbn Haldiin'a göre, aQI~k · @..z~~e.r.lnJ_ ıt~f:
s,iİı.ct~ tqp_lay~ ad~rmı:i: büküpıd3.r, .Yezir ve :devlet . a~a~._i~d;uda, muvaffak 
-olıiıası, . ikbal ve izzet 'bulması ~uhakkaktır. BU: bilgifer;: mevkı' ~e· ·,lCı.J~t<t sahlpi 
o~ayaıı.Jciuıs.el~p;n tekliUerine · .JAijs.aad.~, . talepler:irii terviÇ, . ağır ·:ye:.bazan ·haksız 
İnü'ame!elere' te~aı:ılmül . il~ . iyi mtiainele ·. etnieli, . müsa:firlere . ikram, .'aceze ve ja
kirleri yedirip giydirmelidir. Abde ~~fa, baJ.hn ıciru' siy~~it h~sü~Iaikd'~ . ~pai-~ 
sarfetmeU, aiimlere .. b~~t ye t~ ile haklarmda .iyi .k~~!!~ besleyip, w em~ 
ta)ıdid ve t~ #tikler.i hududu· tecavüze ceyaz 'gqstermeip.elidi.i:ler.: .. Kez:~, hak
-~ icrasinda ad§.letin keskin IQlı~! ile zalimleri 'ti'dip. ve -~üıl:ıierlıii . (ief' .edip 
ma.zhinilai'a adil ·-ve nısfat,' iaiflere . tevtzu• ve müiayemet _gö,st~~~li. fukaİ'atÜP. 
şikayetini dinleyip hakkını yerine get,i.rmeli ve adalet, yardım vameİerini ın);a. 
etmelidirler:· Aksi takdirde, şayet bir mülk ve ·devletin zevaıine Allah'ın iradesi 
·taalluk :etmişse, o. devletin inkırazı devresinde, bu · devletin erkanıni bozacak fena 
.hareketlerde bulunur, riyaset makamma ve ·siyaset. nizai:runa.layık :iyi işlerde:- biın_:. 

·metleri ve gayretleri noksan olur ki, bundan çekinmek lazımdır. ·ibn· HaldO.n 
Mukacl.di,mesinin m.: cildini tercünie. ·eden Cevdçt Paşa· ise; I bu konuya :dair .giü• 
·talaa:.yüri!tütkeri ve insanlık:J;ıassalıirından ohm .fikr!n : üç·:meitebesüıi ·iZah< eder-

'1 . 

ı 
J 

o\ 



D00055c4s1-4y.pdf 01.02.2010 15:20:49 Page 79 (1, 2)

DEVLET ADAMLAR! V ASIFLARI 21-

' ken; nazari. hikmetin istinat ettiği:. en mühim unsur olan «mruumat-ı zihnlyyeden 
ıı;ı.eçhul!tı isti4sal eylemek» hususunda, siyasi işlerle meşgul olanların insan ce
miyetlerini iyi idare edebilmek için, aJ.imleri ve fazilet erbabını müşavir-i devlet 
ve yardımcı ol~ak k:t,ıllanmalan, bunların fikir .ve re'ylerinden istifade etmeleri 
liiZumunu izaha çalışm:akta, ve buna şarkta İbn Sina, Garbde Kadı İbn Rüşd, 
İbn Haldun gibi ilim ve fikir adamlaqn,a Osmanlı devletinde de Kemal ·Paşa

zade, İdris-i Bidlisi, Ebüssuud Efendiyi misal ·göstermektedir. 
-::: . .Vezirl~r:v.e qeyl~t ·. a<}aml;ınnın evsa,fi. hakkında defterdar "Sart'Mehmed Pa
ş~?nın:. ~N aşaYiJı'.iU·:Y~e!.a · v~·ı~:om~r.a·» adlı· eseri . <;le~ p~k. ço~ şey . söyl€1ı:ı:tekteQir;· 
Kitapının birinci bölüm.ünü s.adrazamın tavrı ve ahHikı .bahsine ayıran müellif, 
~r.~ay~ f9Içara.sının ve;: b.üti,in ·halkın emniyet ve rabatı ye . niz~' .. ve: .. :ahvaı~ 
leri:-Jle ~himaye · Y.e · konırunalarıı;ı~ . ç$.şan·: qin<;tar :ve müstakim·."b~. : v.e~~i 
_Apst<;>.:..feraset'i, hükümdarm,-mutlak::vekil yapıp « t..al: JI.:.::..L·t..·)l I.IJ~Y• <)1. ~: maz-= 
niunu üzere bütün ·m~mleket işlerinin tanzim ve tensiki'ile halkıri ahvaliııiı(ısla.: 
batının .onun uhdesine verilmesi ve vezirlik mevkiinde tam !stiklaJ. ile ~hareketiİıin 
temini, · rikab-ı huıİıayuna .arz bu:Yurdukhin işleri .geri · çeVfrmeriıek .mülk ·ve dev.:: 
let icaplannm. en lüzumlusu ve saltaiıat merasimi mühimmatınin· en:. mübiılı . bil: 
işi olduğu güneş· .gibi açık . bir hakikattir: «~.:.ll t:r• JJ;ı:ı>; · mutlak: vekil 
olatı. . · sadnizamın . da "himniet . göstererek ve büyükler ile küçüklerin : oÜtüİI. 
hallerine vakıf ··olması, . adaleti tatbik ile bid'atleri; zı:ılüm ye fesadları, .. .isyan . ve 
inad: gösterenleri det'· ·ey lernesi gerekir» · diyerek :onun yapacağı. ' işleri· biiditinek
~~ ' · . -

· Diğer taraftan,· şahsi servetiiii arayan bir sadrazarnın zararlan · hakkında. :da 
«para hayırlıdır millahazası ile buna karşı his beslemiyerek ve ne_fsi : için- fıazine 
tahsili ve define tertibi emeli yürütmiyerek devletin mizacina ·w olan za'af ·ve 
fütur için ilaç ~darikine zibnini yormalıdırı> demektedir. , 

. . Bundrur · başka, sadrazama ve hükümet reisine mahsus olan · hassalar: ara.: 
sıı:ı,da da .şuiılan saymaktadır : « ... mevkiine mağrur olup· halka kibir. ve · istfğna 
göstermiye v~ padişah kendisinden başka bir kimseye daha fazla derecede· sevgi 
ve ~ teveccül:ı ·gös~rse ona hased ·edip o mertebeye vusw gayretinde oliİııyalat 

ve btiğz ve. gataz etmiyeler; murad· ve emellerini tahsil etmekde.:. ikratil ve· ·is~at 
etmiyeler... hak sözü hakimane olarak ·söliyeler: . : >> Bir hükümet .· başkaninııı:: 
mevkiinden azi :edilmesi;. korkusuna~ düşnieinesf .ke:Yfiyetini : de. :niuellif -eheıiiıiiiyetli 
bulmaktadır: : .« .. :Umıir..:ı devlete lazım . ofanı arz v.e ·ifa·dede, Çendan. azilde-n ·veh:.: 
metmeinek :gerektir. Zira, bir hiZmeti .. yanlıŞ . görüp serzeıiişe ·.marilz.'kalitüiktari: 
ise, azli .ihtiyat ile . .beğeniliıiek daha iyidir». . . · · · · - . · . : ·.: .. ; 
. · .. . BU, bahsi; Ahlak.:ı Nası(ı, Ahlak-ı · eelali · Iİlisaline göre :ayni . meseleleri ele' 
alan~· . Kınalı-zade'nin Ahlak,..i . Alai'sinden; ~eya, son deviide XIX. i:is·ırda;·.' .Tti.:: 

nllşlu .Hayreddiiı :PaŞa'nm:.yazöıği. ··«Akvem'ül~Mesalik fi ' AhvaJ.~il.:Memalik»: adli 
eserinden .. takip ederelC: Cfabıt fazla: :tafsilat ·.ve ~f~ta. giı;mfyeceğiz ... · Bütliiı :bu;. 

---~~ - -----
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'ahlak ve siyaset eserleri devlet adamlarında ve bilhassa ·hükümet reisi olacak 
zatta (sadrazam yani başvekil) ahlak ve faziletle birlikte ilim ve irfaİıın mevcu
diyetini de başlıca şart olarak görmekte müttefiktirler. Diğer bir tabir ile «vezir-i 
Aristo-tedbir,» «sahib-i ilim ve marifet» ve «iyi ahlakı cami» olacaktır. 

" * * 

Tarihimizin ·osmanlı devrinde, XIV. asır başlanndan itibaren olan ' safha
sında, başlangıçta, vezir-1 azam . ve hükümet reisi, ilmiy}'e sı.n.ıfuidan, ilim mu
hitinden gelmekte idi ve devlet kadrÔsu içinde ilim .yolundan idare hayatına ge
çenlerin . sayısı oldukça fazla bulunuyordu. Bunları.İı başında Çı:üıdarlı ailesini 
zikretinek lazımdır. Hemeiı hemen Osmaruı henedanı ile beraber a)rn.i, .zamanda 
tarih salınGsinde görülen ve bir buçuk asır en Yüksek ilmiye makami. oian kazas~ 
kerlikle vezir-i azamlığı ellerinde tutmuş olan Türk ailesi Çandarlılardır ki; ced
leri · olan Kara Halil Hayreddin Efendi, akrabalanndan ve belki de kendisi· gibi 
aslen Ankara'nın Nallıhan kazasının Cendere köyünden olan Edebali'nin tavsiye.; 
siyle Bilecik, İznik ve Bursa kadılıklannda, kazaskerlikte ve nihayet vezir-i. azam
Iıkta bulunmakla bu an'aneyi açmış ve kendis:nden · sonra evlat :ve torunları' 

da Fatih devrine kadar · ilim ocağı ile alakalı ve münasebetlerini daiıria ·muha.; 
faza etmişlerdir. Taşköprü-zade'nin, Kara Halil'in, Murad I. ·tarafından büyük 
takdir gördüğünü, .hüİcümdşnn bu fazı! zatı kazasker nasbedip, ·onu böyle yük-· 
sek bir mevki ile izaz ve ikram eyledikten mada mansıpların en yükseği bulli
nair vezirlik ve beylerbeğilik mevkilerini ikisini birden ona tevcih eylediğini ve 
bu sebebden paşalık ünvanını da vererek Hayreddin Paşa lakabı ile mülakk3:b 
olduğunu bildirmektedir. . · 

Çandarb Kara Halil Hayreddin Paşa'nın ilmin kadr ve kıymetini i}ri · bil
diği ve onu himaye ettiği muhak.kaktır. Onun narnma itbaf olunan bir · Keşşaf 
tefs.iri · başiyesini bu hususta bir misal olarak zikredebiliriz. Bu ailenin diğer 

azaları da, Ali Paşa, İbrahim Paşa, Halil Paşa, aynı şekilde ilmiyye sınıfından 
yetişmiş idiler. Fakat bunların bal tercümesineo bahsetmiyen Taşköprü-zade 

sadece Halil Paşa'nın oğlu Süleyman Çelebi'nin kazasker . bulunduğunu ve. baba
sından evvel vefat ettiğini bildiİmektedir. 

· XV. asnıi ·bilgin devlet adamları içinde mühim olarak Hızır bey ve. ·evlat-· 
larını görüyoruz. Gerçi bunlardan hiç biri vezir-i azam olmamış,. devlet idaresin
de ·bütün .. iktidarı elinde toplamamıştır. Fakat, fetihten sonra .İstanbul'un ilk ka .. · 
dısı, ilk idarecisi bulunmak hasebiyle SiVrihisarlı ve Nasreddin Hoca'nın .torunu· 
bulunan Hızır Beyin ehemmiyeti hiç de küçüıiısenmiyecek derecededir. Taşköprü
zade'nin anlatlığına göre, daha 13 yaşında iken Arap memleketlerinden ·gelen 
alimiere karşfilml kudretini göstermiş ve Bursa'da Sultan medresesinde Hoca-zade 
gibi ·bir alime müderrislik yapmış, fetihten sonra da, Fatih, İstanbul kadılığına 
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herkesten evvel .o~u layık göı:müştür. Ölümü 863 (1459) 'dadır ve mezan Şeyh 
Vefa yakınında Şair Necati merh~un yattığı tekkede· medfundur. Hızır Bey. kısa 
boyiu .ve ulın ~ahasındaki. geniş bilgi sahibi ~J.rnası dolayısıyia «İliın dağarcığı» . 
lakabıyla tanın~akta idi. Onun· oğulları, Sinan Paşa, . Y ~kup Paşa, Ahı;n~ğ. Paşa 
her üçü· de bu asrın alim devlet adamlarından sayılmaktadır, 

Bunların içinde en tanınmış olanı, Hoca Paşa adıyla anılan . ve «Tazarr-u'at-ı 
Sinan Paşa» eserinin müellifi Mevıana Sinanüddin Yusuf b. Hızır :Şeğ'dir. Taş
köprü-zade, kendisiıli akli ve §er'i..ilimlerde «Kesir'ül-ittııa• _.bir kiınesne»"'~ olarak 
tavsif eder ve 20 Y.aşwda ike!l Edirne'de Damlhadis müdertisi iken Fatih'in onu 
k~ndisine :Poca edindiğİI?.i, aralarmda tam bir ittihat glğ.uğunu bildirir. «Şeref-i hiz
metine bir mertebe· meyl eyledi ki, ruhla cjsmin taalluku g!bi birbirisiyle kemal-i 
funizeş ve ittihadmdan müfarakate ~ecM muMl i~». Sonra; -hoc~smı, . R~'a 
gelen Ali Kuşçu'dan ri yaziye tahsiline ı;evketmiş; o . da, t;ilmizl~rinden Molla 
Lutfi vasıtasıyla Ali Kuşçu'nun derslerinden faydalanmıştır. Bu .v~dide, Sinan 
Paşa o kadar terakki etmişti ki, Kadı-zade-i Rumi'nin Çağmini risatesine yazdığı 
şerhe başiyeler yapmıştır. Fatih Sultan Mehmed onu .875 (1470) 'de vezir yapmış 
ve Taşköprü-zade'nip. ifadesiyle «Cumhur-ı Umur-ı saltanatta anmla istişare ey
lemiş» idi. Salim ve- doğru dü§ünceleri dolayısıyla Padişah'a çok yakın bulunu
yordu. Bununla beraber, 881 (1476) 'de, aralarmda mahiyeti pek bilinmiyen bir 
badise cereyan edince Fatih, onu azil ve bapsettinniş, fakat, İstanbul'daki belli
başlı bütün ulema Divan'da toplanuh da «ol serdar-ı ceyş-i fudala elbette hapis.: 
ten itlak olunmak gerekir yoksa kitaplanmızı mutlaka ilirak idi:ib mema.Iik-i Os
maniye-yi terk eyleriz» deyince serbest bırakmaya mecbur kalmıştı . . Daha soiıra, 
Sivribisar'a müderris ve kadı olarak gönderildi ve ancak .Bayezid n. saltimata 
geçtikten sonra Edirne'ye celb edilerek Darülhadis müderrisliği tevcih olundu. 
Vefatı ı.so~.,JI c;:ı ı:r ~ ı" )Lll J cümlesinin delalet ettiği '891 (1486) .sene'-_ 

sinde ise de Edirne'de veya İstanbul'da Eyyüb civarında medfun bulunduğu 
hakkında muhtelif rivayetler vardır. Şeyh Vefa'ya intisabı · ve onu Molla GU.:. 
rani'ye karşı müdafaası meşhurdur ve bu hadiseyi Taşköprü-zade tafsilatıyhi 

kaydeder. 
Sinan Paşa'nın Tazarruat'ı ve Tezkeretül Evliya'sı, onu milli edebiyatımızm 

adeta mümessillerinden yapacak kadar, ehemmiyetlidir ve güzeldir.- . · : 
Onun. kardeşi Yakup Paşa'nın nasıl vezaret rutbesine nail olduğu pek bilin

miyorsa da Bursa kadısı iken kardeşi ile aynı senede (1486) vefat ettiği, Sadrüş.:: 

şeria'nın Vikaye'ye yazdığı şerhe başiyelerinin çok meşhur oldugu Taşköprü-zade 
tarafından bildirilmektedir. · 

.Diğer kardeşleri Müfti lakabıyla anılan Ahmed Paşa ise bir müddet Me
darls:-i Semaniye'de tedris vazifesi yaptıktan sonra, Fatih devrinde azi! ·ve nikbete 
uğradığı, , sonra Üsküp medresesi ve kadılığında, Edirne!de ·üç -şerefeli :medrese-" 
lerinden birinde bulunduğu, daha sonra, Bursa Müftisi olub bu vazifede 927 

---- -------- - - - --------~- - -
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(ts2ır senesme kıidai kaiarak ·orada vefat ettiği bilinıİletctedir: Eırifr ··suıciri . h·a:~ 
ziresinde medfundur, Bursa'da Ulu Cami yanında Müftü Medresesi oiiun idi . 
. ı :. = · ; F§:tih deVrindeki · bilgui devlet a·daı:İılariiilrl öaşıiı.da sacfrazam Mahmud ··Pa~ 
şa'yi zi.kretm.ek lazımdır. Bab.a tarafından marut bir Bizans ailesine 'meıistib. bu
lunan Mahmud Paşa, Hadik:at'ul-Vüzera müelli.finin ifadesiyle, «alim, fadıl, aıdJ. 

ve ~kamu,· mı.thibb.:.i uleıria, inuin.-i fukara, erali müstahsen ·bir ~ezii» idi: Onun 
tedbi.rli,:' oa'Siretli; muvaffak ve :i )n bir sacirazam olduğtİncİa· bütÜn" tiuihler'. mütte
fiktii r Fatih'in; · Akk:oyuruulara karşr yaptığı· ·seferde, ··ön u,' te ıcı-m: · Huiruiıiet · başiiıa 
getirmeye niecbur olması ve Otlukbel,i muharebesinden sonraki isabetli harp ka
raiıiıiıi bütün Ümer~ ve padi§ah tarafilidan makul görülmesi; iyi bir ·devlet adai:i:ı.ı 
olduğuna bir delil sayılabilli. Mahmud Paşa'yı ilim ve fadlından dolayı çekeriii
yenierin . hükümdar: nezdinde · yaptıkbın devamlı tesir. ile ve · haksız yere idamını 
tiıİiunü efkh bii şehadet olarak kabi.ıl etmiş ve . bu şehadetine şu arapça tarilil 
söylemişlerdir: : . . . . /' '' . ; : . . . .. 

- . 
f.· .r,:· . . JWI--c_,.ı./ JllJ':II C .. 
. . .. . . ....:l ı " b ' Jl (._,u;:. ... i 

.. .. ~:::. J ~ t , r-~ ... ı . , , .. ; :~: .·~ c..J 
·ı !:' ;;·, .. _;., · ::,1~1) .. :. :1~ · . .J.~? . .::.\.. 
. : ~ ~ : ~·: ' :. : . . •. 

JL...i-1 ~.,r .::.1~ 1 .;-ı... 

f"_}JI ~ >f .;,llzLJI J~t... 

i~ t:.)~-. J (. ~~ .::.~ . 

Müverrih. Ramazaıi.;.zade'ye göre, kazaskerlik de yapmış bulunan Mahıiıucf _Paşa 
Medaris-i Semaniye'niiı tedris sistemini ve teşkilatını yam İstanbul'daki .ilk. ~
versitenin:•l(anununu Ali Kuşçu ile birlikte yapmış, Tetümme ve Sahn :medrese
lerinde'·:olainacak din! . ilimierin yanında, riyaziye, hey'et.- ve tıp · ilimleriıie ait
müfredat - prograi:ı:Pni ·daJ:o ·tanzim eylemiŞti. Onun namına yazılan ese:çlerin sa
yısı, .. ne··. kadar · ulema · dostu >olduğunu göstermiye kafidir. Osman-zade Taib·:· 
~na.I!1P!r , n;ıt$t~v1 J<jitüp ye ·rc;sail, ~~mud ~-ı~aş_a'nın, · azim şanına şahid:-1 adU:.: 
diJ~; ·dc;m~kte!fir·.; Manisa MlJ.fa,diye :ıcutüp~anesinde .XU. hiçri asırda istinsab. edil
J!l.!şr~P.ir:·~~~Me~~l4P-:i . Mahmu,d . Paşay-ı:· .Veli» nU.shası , (No:. · 5070/9) onun . g~.ı;ek 
ilini . adamı gerek devlet .adaıİu olarak vasıf ve mezlyetlerini bize anİatm.aktad~. 
873 (1473)-'de tanzim edilen ve halen Başvekalet Arşivinde bir tapu defterinde 
sureti mevcut olap. v~yesinde, her sene vakıfları gelirinin fazlasından 100.000 
akç~ı:ıiq: · J.ıJ.ema'ya lqsmet-i : adil e üzere,; vazife ... tayini suretiy!e, '· tClkslınini.· bildir-
mektedir. :~dQ.t:mahlasr kullanan Mahmud Paşa, ayın: zamanda · şai,rdi. . ._ . 

-~ -;.Xine. F&.tih:çlevrinin bilgin devl~t · adamı, . son. ~ezir.:.i ·aıamı Karam.3.ıU· Meh-. 
med Paiad~. M~vlana CelMeddin. Rwıll ahladmdan ·olan ve evvela tedris tari-: 
hiqe: siiliik edip müd~rrislik etmiş iken sonra nişancı olan ve nihayet vezirliğe yük
s~len:.~aı;ambi MehP.ıed Paşayı tarihimizde alim ve kamil bir devlet adamı;·cila7• 
ra,k ·.ebedileştiren, o.eseri : «Fatj.h Kanunnamesi» ·.diye an,ılan . K~unname-i Al-i Os:-: 
If)ı.:ın'dır ~e. opun: s~dareti . z~q:Q~da ·ted.YiQ.. edijmişf4"::~Keza·, ·.Osm·an-zade. Taib, 
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. ptl:husı.ısta·· diyc;ır ki;. <chala (Xyiii. asırda) düsttır'ul-amel olan kavruıJı;i.:i"nafianın 
-tkşe~i .P.~Qc.e7i .t~dt>ir-i .is_abe~.:pezlridir». Kumkapıdaki Nişancı camii onun~ eseri:, 
<ÜJ".· ·. ·:.: : .. ,.. . :.. ·._ ·. . . - ·· . _:::: :..-_. : .. ~ 
.. -~ .xv·.: _a~Q: .bilgin devlet adamlan arasında mümtaz bir mevkii :işgaı ·ed~nlet~ 

de~· biri: 4e ;Çandarlı:..zade,İbrah.i..m Pa·şa'dır.-ki, babası Halil ·_.Paşa'nın:.idamında 
Edirne kadısı iken o da Padişahın hışmına uğramış ve azil edilıi:ı.iştir. Çok sıkın-: 
tılı . zamanlar yaşadı. Herhangi bir vazifeye . tayin e·ciijmediği. .gibi, hiç kimsedeli 
bi,r. yarçlım. ·.ve , ]Ow.;$.e~et ·gq~eçli. H~r d~virde şu veya . b.u:; .türlü: ~ezı.ıl!.il~~e;
$e, şahi,t- oıd'\I~UZ .J~.aı·, İbrahigı Ç~lebi'nin de b.aşın.a geldi. Taşköpf&-za~ 
de bu .. ~~şta_. ~yo~·_ki: «edaru ·Ve ·eaıı ... Padişıih,ın on~ sft:..t .. ı:iazar üze~e- .ol., 
duğun gördükleri ecilden ı-~ _,ı.. C:.·.~ J~ ._,.~ı fehvasınca hareketle · ı;ı.~ar idüp 
a'yan-~ Alemyan ol merdüm-i . dürbine ·ıahkir ve tezlll ederlerdi. Hatta · bazı 
ulem~ hizDle.Q.ne ittisal etmeğe razı olub ölmiyecek denlu geç~ek için ta1e-:-. 
besi zümresine katılınağı ihtiyar etmişken Padişah-ı. hışımnakclçı.n havf ettikleri se
b.ep~en zUmre-i .merkumeden bir ferd aQı danişmend idinroeğe ·.razı · .olmadı.>LNice 

:?:~an şoıu:a Bursa'da Yıldırım Bayezid evkan müteyellisi olursa da devrin .. Bur-. 
sa kadıs~ M~vlan~ l(esteli'nin iftirasına. uğrıya,ı:ak azledildi: ·Geçi.nmek için· .Bursa 
ihtisabını kabille mecbur oldu. Fakat, zamanın dalkaVuklan bunu da çok göre
rek' bu vazifeyi e).inden .. aldılar ve delidir diyerek Bwsa birnarhanesine koydurdu~ 
lar. Bir .müddet sonra buradan }rurtul.maya ~uvaffa)c oldu. İbraıııro ·Çeleb~ Zey-: 
.ı:üyye ş.eyhlerind.en· Hacı Halife'ye intisap ederek QnllD. manevi dairesinde . .bi.J.zura' 
kavı,ışı;n.a,k istedi : ~ir gün I:I~cı Halife mürldleri ·ile birlikte Uludağ'a çıka(,' ~dam
larındaıi birine der ki, çayırda otlayan ve boynunda çıngÜak bulunan .atı İbra
~:e.:gQQir,- hayvımın. -bo~undan çıngırağı. almada.ıı buraya gelsin· der-: .Şeyhln: 

~~ :Y.erln~ -getiren·' Çandar4:..zade, oraya - vaşu . olunca şeyhlıı.~ · bunlUl : se~e};i.ıii: 
şpr~~ ve· bana .. ibs§.p, . 'Quyw:!]uğunuz bu · çanın av~esinin · rtıh:ü m~SkfuılJll ·:U.Zak: 

k~şele~e ka.dar . )Jl~şmaşıı;ı.nnı. ·murad ettin~· der, Hact.Hçı.life ise ·ona . ı;evab.en. 
bu · avaze ·an .karib. Isfahan ve Hicaz'a vasıl olu'!J.: bır sad~y-ı aıemgire·. 'uşşa,lç..'c m.o-. 
bayYe~ ~İrnak mlı,ııakkaktır» cevabınt :verir 've·:İst~bul'a ,..gitmesini, Atttasya: SaJı-:. 
c~:beyLŞehzade .Bayezid'e tev.eccüh etmesini ,taysiye ed~r·:ld, .buna ,göre ·hıu;eket 
~den i;br~m Ç~lebi ·ğe ·Plbakika İstanbu,1'4a ~Padi§aıi tarafından Jcabw ye. ·An#ıs-.. 
ya k~dılığuia tayin çılunur. Aynı zamançl~ şehzad~.: lala4ğı d~ ubdesinde· icU'. :a..a..:.; 
yezi4 II._'İll cüJ~sunda· işe Rumeli kazaskerliği jle · İs~anbt.}'a celb ·~dildi. · Fa'k~t, .o: 
sırada İstanbul .kadış~ bulunan ve. kendisip.iı;ı. B~sa'<J:a felaketine sebep Qlan· Mev: 
l~§.: · Kesteli'ye ·evyelkind~n daha fazla hürmet iQr~· · eqer~1ç.:.bllyük .bir ~anJ.ıkr. 
göstermiş oldu. Onun· yezir-i azamlığı 903 (14~8) · dedir . .iki sene kadar .. bU'. ·v!l--: 
zifede· kalmış v~ Qşgıa$-Venedik harbinde İnebahtı'da · vefaU~tmiştir . .Na'şt; ·~ai.J.e: 
Kabristanının bulunduğu İznik'e nakledilerek babasının yanınçla defnedil!Qişti,r.: . :; 

1· : İlim ve fazilet sahibi olan İbrahim Paşa'nın merh~etJ.,i.: .ve sahi · olduğtqiu 
bildiren Taşköprij-zade, . onun, «fukara-i K9stant,i.ı;ıiyye~den heı: gün 600 fak4iillıaJ.; 
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ve kesirül'iyaJ. kimseler onun· kesret-i ni'metine hayd.n kalurlar idi» demektedir. 
Bu sebeble öldüğü vakit hazinesinde sadece 8000 akçe bulunmuştur. İstanbul'da, 
Edirne'de ve başka yerlerdeki eserleri ve hayratı büyük bir yekün tutar ve taf
silatı; teferruati bugün tamamiyle bilinmektedir. Vakfettiği kitaplarm listesine ba
kilınca onun rielerle İne§gul olduğuna ve bilgisinin derinliğini' anlamak kaabil olu
yor ·: :Tefsir-i Kebir'den başlıyarak, Lami'ul-Envar, Te'vilat-ı Kaşani; . Haazin'ui
Ekinel, ··ıddet'ül-Mezahib, Hükm'ül-Eşraf, Hulasat'ul-Hakaayik, Cami'ul-Cevami', 
v:s. ·gibi belli başlı· dini ·eserlerdeıi·· başka Taberi tiuibi, Mesnevi, · Sadet'ül~Eıı:ia-: 
rat İnisillu kitaplar da btı -kütüphaneyi süsliyen eserler arasmda idi .. Onuİı h. 895r 
(1484) tarihli vakfiyesi, Edirne'dekilerden başka İstanbul'daki cami;· medrese, · 
meictep, imaret v.s. ile -İznik ve Kastamonu'daki tesislerini de bildirir. 

Yine o devre ait bu vasıftaki devlet adamlarından Cafer Çelebi ile Müey
yed-zadl}, Bayezid n. saltanatı esnasında zikredilmesi lazım gelen bilgin devlet 
adamlan arasmda iki mümtaz şahsiyettir. 

· Bunlardan Müeyyed-zMe Abdurrahman efendi, evvela, Edirne Kadısı son
ra·:kiızasker. olarak ve Sultan Bayezid üzeriiıde ta şehzadeliğinden itibaren büyük 
bir. ·tesiri bulunmak suretiyle bu kategoriye ithal edilebilecek birisidir. Alim ve 
fazil, aynı zamanda üç lisanda şür söylerneğe muktedir olan Abdurrahman efen
diıiin: bir Çok· müellefatı olduğU gibi zengin bir de kütüphanesi vardır. Bu hu
su-sta yazdığı.mıi bir makalede, Müeyyed-zade'nin gerek şahsiyeti, gerek kütüp
hanesinin muhteviyatı hakkında epeyce tafsilat vermiştik (Bilgi, 1954, Sayı 87). 

. Cafer Çelebi'ye gelince o, Bayezid II. ve Selim I. devirlerinde Dİşancılık 
ve kazaskerlik vazifelerini ifa etmiş ve eserleri ile tanınmış bir şahsiyet olup Taci
zade veya Tae Beğ-zade lakabı ile maruttur. Babası Amasya'da Bayezid'in şeh
zadeliği .zamanında «müdir-i umlir yani hassa-emiri» olan ve cililisundan sonra 
da :bir müddet defterdar ·veya-nişaocı olan Taci Bey' dir. Tezkereci Aşık Çelebi'ye 
göre; «Taci·· beğlüler Runi'da şeref ve cah ile marut bir hanedan» idi. Cafer Çe
lebi Amasya'da .. doğdu ·ve. babasının yanında yepşti. ·Devrin meşhur ilim adam
larından tabsil gördükten ve mülazım olduktan sonra müderrislik yaptı. Bir müd
def İstanbul'da ·Mahniud Paşa 'Medresesinde günde 50 ·akçe ile ders okuttuktan 
sonra; Bayezid-n . onu, 1498 de, Divan-ı Hümaylin'a. nişancı aldı. O, bu sırada 
ilim, irfan ve .münşüiği ·ile tanınmış ve bu konudaki iktidarını herkese tasdik et-· 
tirniişti . -Bu- vazifede-liyakatini isbat eden Cafer Çelebi, Aşık . çelebi'nin ifadesi 
i!e · «fiyaniıı göiür gözü ve selatin-ı arab ve acem müdiselatmda mevk-kalem-i er
kamn tutar ·eli». olmuştur. Bu sırada kendisine paşalık ·ünvani da tevcih edildi ve 
teşrifatta·. sağ tarafta ve defterdara takdim edilerek oturmasına ve seferde, vezir
ler: gibi, otağ -kurmasına müsaade olundu. Bayezid'in saltanatının sonuna kadar 
bu:vazifede kaldı. Ancak, şehz~deler vak'asııida şehzade Ahmed · tarafını iltizam
edeceğini hissettirdiği iÇin Selim'in tahta geçmesini arzu ve bu ·yüzden isyan eden 
yenlÇerilerin, bir-gece, diğer erkan arasında Taci'-iade'nin de· evine hücum··ede-
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rek, malların!" yağma etmeleri ve ertesi gün diğerleri- ile birlikte azil ve tardını- is
temeleri üzeriıie Cafer Çelebi azil (1512) ve tekaÜt . edildi. -0, kendisine . ·tahsiS 
edilen tekaütlük haslannin gelirini almaktan istinkaf etmiş ise· c!e; ilim ·adıiıiılatı 
hakkı.Qda büyük bir teveccüh besleyen :ve Cafer Çelebi'yi çok ·takdir - eden-~Ya\iuz 

Sultan Seliıiı, tahta geçtikten sonra evvela İstanbul . ·civarındaki bazı: kasabalarm 
kadılık varidatını da mansabına zam ederek kendisini . memnun etmeğe :ÇalıŞtı ve 
sonra· tekrar nişancilığa · aldi: · Padişah baZarda Cafer Çelebi'yi daima meclisinde 
biıhiıiduiut . ve seferde de 'Onun fikir. v~ · mütalaasıiıa büyük bfr kıymer ·vemdi: 
Nitekiin, Çaldıian seferinde, Yavuz Sultan Selim vaktini ekseriya ·.İdris-i BitliSi, 
Haliini ve Cafer Çelebiler ·ile geÇirtnişti. Bu -sefere çıktıği zaman .Şah İsmail'e 
gönderilen farsça mektuplardan bazıları . Cafer Çelebi'nin ·kaletni ile yazildıği gibi. 
Çaldıran muzafferiyetini müteakip. her tarafa · göriderilen fetihnameleri de o yaZ..: 
mıştı. Bu muzafferiyetten sonra onun, Şah İsmail'in· esi:İ" düşen zevcelı~rinden .Tac-· 
h Haniını Paôişahın eınriyle, tezevVüç ettiği malumdur. ·o ·sırada kazaskerliğe 

getirilen Cafer Çelebi'nin Padişah nezdindeki kadr ve itibarı bundan soiıra ·. da: 
devam etti ve bu vasfıyle devlet idaresinde daha büyük nüfuz ve salahiyet ka
zandı. Ancak o kış, Amasya'öa · wkÜbiılan askerin isyaıiÜıda' medhaidar olduğu, 
yapılan tahkikatta. meydana çikuica: . veya bu iftira . bazı yalanci şahitlerle. is bat 
edilmek istenince, Padişah diğer suçlularla birlikte onu da idam ettirdi. Yavuz 
Sultan Selim-onuri idam fetvasını kendisine verdirmiş, «İslam· askerini isyan!l· sevke
den adamın cezası nedir?» diye sorduğu suale, C afet Çelebi'nin ·«sabit olursa 
katildir »diye ·verdiği cevabı infaz ettirmiştir. Mamafih, vaktiyle Kanştİian salı
rasında vukubulan muharebe mümisebetiyle yazılan b-ir bicyiyenin, bazı · gaiıiZ..
karlar tarafından Cafer ·çeiebi'ye "isnad edilerek Padişahin gazabına uğratılcİığı
bakkında da bir rivayet vardır. Padişah onun idamındaİı sonra nadim olniuş ve 
bir kaç glin sonra, o zaman, Tavuk-Pazarı semti denilen bugünkü Çemberlitaş· 
civarında çıkan yangın münasebetiyle Sadrazam Sinan Paşa'y-a «bu yanub---ya
kılmalar Cafer Çelebi'nin şerare-i ateş-i ah-ı bi-günahıdır» diyerek duyduğu 

teessürü belirtmişti. Yine bu Padişahın cülusu sırasında devlette iki kişi bulun
duğunu, bunlardan birinin Müeyyed-zade, diğerinin de Cafer Çelebi olduğunu 
beyan ettiği söylenir. Devrinde kuvvetli bir münşi olarak tanınmış olan Cafer 

·Çelebi' nin, bütün tezkereciler, nesrini nazmına, kasidelerini gazellerine tercih eder 
ve farsça yazılarının da türkçe yazılarından daha iyi olduğunu söylerler. Ancak, 
Müeyyed-zade'nin onun farsçasını beğenmeyüp «Taci-zade'nin farisisi Engüri fa
risisidir» dediğini de ilave ederler. Bununla beraber llsana baldm ve kuvvetli de
diğini de ilave ederler. Bununla beraber lisana hakim ve kuvvetli bir muhayyeleye 
sabib bulunan Cafer Çeleqi'yi güzel kaside ve gazelleri ile ve bilhassa orijinal bir 
eser olan mesnevi tarzında yazılml§ «Heves-name» si ile, zamanın birinci kademe
de devlet adamı olduğu kadar, değerli şairleri arasında bulunduğunu da hatırlat
mak lazımdır. Bir çok nazire mecmualarmda şiirlerinin kayıtlı bulunması, Mesihi 

~-------------------------~----~- ---
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28. \ 
TAYYİB QÖKBİLGİN: 

ve_ Mglc;:ıli gibi' _bazı ş~lerin ontill hakkında · kasideler· yazmış olma!an~ bunu isbat 
~P-~®k ».:ı~Y..e.ttedü". Yalnız Gelibolulu_A,ıi; o~u ·beğenmez, ştirlerini tatsız bulur 
v~L~me,: :ÇeleJ:ıi,'yi «namı _ zatıpa _galip 'bir devletin» addederek, tezk~reciletin 

pı;u,ın;~şijıtve·jı;ış~ası Jı~suşu.J1da mi,ibş!ağa yııpt_ıklarını bildirir.-. llevesn~e~yi:J~ile 
!Ç.Il_w:.ı: bt-n!}ın..ek?i olarak vasıfland_ırır::. Diğer · taraftan ·_ Aşık .Çelebi ·.ô~ :.Cafet 
~IeJ>i'~ •.§~l~riılde ·_a§k .mefhumundan: eser olmadığına ve buna d~lli- olı,rra~ 
xa.~:.Sultan·:S.elim~ ile ~alarmda . bu- konuda geçen. bir_ münakaşaya _ jŞaret-:-.et
ni~ktec}ir; .Kardeşi:Sadi·. Çeleb(nin (Taci-zade) ağabeğindeİı - daha kudretli olduğU 
k~l:ıııl ·edilmekle. beraber farsça ye · ar~pça·: kasid.eleri, Taşköprü-zade'ye göre de;. 
enisa.Isiı alap. Caf~r Çelebi'nin,_ devrinin münşileri arasında en büyük mev.ldi i§.:: 
giU· ~d~.u~ değe_rli bir şahsiyet oldu~ da daima tekrar olunur. Onun diğer -eseri olan 
M~e-1 İstanbul Fetihnamesi ise, tarihçilecin her zaman ~a§vurdukları kay-
nal( olmak itibariyle büyük bir ehemmiyet taşır. _ ... . _ _ . _ , 
. ;:::.:·Cafe.r Çelebi'nin vefştinı önceden· . sezdiği ve bunun için de.şu beyti söylediği. 

b.Udirijir : . - : ;~·-

··; ,~ ._.~_.: _ _.... ·-_. ·-:·: .«l3en ş~W,._d_j· tiğ-ı,_ : ~k oldukda rab-ı yarda 

.':;> ~·- ·: . : --.~ ~ Yunıadan cİefn ~yleyin tenden gubm gitmesün» 

. •.: .: :~· .. 
. :· ~ 

: :-:: ~- . .... .. : . : :. . .... :. 
-:;:··1 J3alı_tt'dır inşa ettirdiği. mesçid h~iresine. de~_edilen bu alim, -~ünşi d~vlet 

~ğ~~- :qa~ diğerleri gi9,i rahıpetle analım: _ 
<> ' )cyJ.. asırda )>t~: kategoriye gireb_ilecek· bir çok devlet adamı bulabileceğimiz 
W.:t?L (İb_n _Ke;IDal, . Ebt!şsu9-.d, ~ıı1 Mehmıed :Paşa, Lutfi . Pa§a,. .Cıel~l-zade. v.s.);: 
~. ve müterupp asırlard:rı. dı;ı. kendilerinden bıı.l;ıse.debi)ıeceğiıpiz bilgin devl~t 
~c)~~-.m~vcuttur. ~azıl . ~ed Pa§a, Koca Ragıp Pa§a, Cevdet Pa§a v._!!. gib.iL 
b~ hem~n hepsi, aynı zamanda ilim ve irfan sahibi, fazilet ~rbabı, iyi ve 
me_dhedilmeğe seza ~ak sahibi kimselerdir. 
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