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· · .. : Osmanlı ·imparatorluğu, "dayandığı · ~skeri ·müessese ·ve iıizam~ bo
zulmağa, mali gücünün zayıflamağa başlamasile birlikte gerileme devre
sine girerken, baba-oğul Köprülüler' den sonra sadar~t; ıri~vkiiİıe gel~bil
miş)~yalfa~- ş_ahibi n~dlr şahsiy.etierd~n brri o~aiı ~u~~dir,, fakat_,hari~ ve 
mağrur .vezir-i azam Merzifonlu· Kara -Mustafa Paşa'nın .Viyana bozgunun
dan sonra idamında rol oynamış saray takımı içinde büyük· mirahlir Sarı 
Süleyman Ağlt'nıri ba§da· gel~igi bili~ir. ·Kara Musttif a · Paşa'nın bu . akıbe
tin_e · temas _ei;J:en\er mirahiır-ı evY:el S~;rı '. Süleyniçin'ın :i)µµp· 'ı:faş ,9,qş.m~( 
o~4iıgu.nu.: .~ei~ft~~Şler,' öl_dür'üıni~si~de· :~~ı:~~a~~e'.. agasi. · yµsu(Ağa· ~ıe: 
birlikte oynadığı ro~e işaret etmiş.lerdir. Hangi sebebe. dayandığı izah:edil:-.. 
meden bu düşmanlık ·hep · tek. taraflı gösterilmiş,: sadece Sarı Miı'ahur.'dan· 

gelme bir:hareket ve"davr~ş· gibi _ götülinüştüi:-. -Bu meselede O' ~~aİı~ri" 
hidii~ierpı~ yakmda.ll_; . !tok· defa bizz~~ ~çi.İide.ıl ·Şaıüa ·oı~n Silaıidar Mtfü.:· 
med Aga'nin,·:vezir-i azam Merzifonlu MÜsta.fa Paşa'iııri.' CJa: süleynian Ağ"a 
aieyhind~ Ça.i~Ştığı bak.kına~ : <~ v;ezir~i azam :K.ar·a :Mustafa ·ı?a§a'nm .. aa.-·: 
rüssaade. ağası Yusuf Ağa ile büyük mirahur Boşnak"Sarı ·Süleyman .Ağa 
adu~yi ekberleri olmagla rik~b~ı · humayuh.da"ıriezeınriıetten. h~li' olmazlar-: 
d.1. .. 01'.CJ.aiıi _bunl~_rı ~evrrie_?:di v~ d~fcleri t~iıarlkinde olup .'tlkab:.~ "ıiuı:;ıa.~;. . 
~ari tara · ~· ib•ad murad eyledikçe. E~.,.:u~.d~t~ ale'_r -raVi, iılcad"aiı ·ha~~r~· 
var»~ ifadelerı dikkati çe~emiş, v:eya ii?:erinde durulmak. ihtiyac~ hissp, .. 
lunmamıştır: .._ · . · . . . 

. • ! ... . . . ~ . . : . ,.· 
. ~,l·. 8il4hd.ı:ır .~arilJi, -.tstanbul. 19.28, lI; ua .... 



Ömer Faruk Akiin 

Şahsi kütüphanemiz yazmaları arasında bulunan bir mükaleme zab
tı, «kallaşlıkla meşhur, tamakar»2 , «evza<ı rubehane, etvarı eblehane, güf
tarı nifak-amiz, reftarı fitne-engiz, gadr u hilede yegane, kizb u durug ile 
Müseyleme-i zamane»3, «bir cahil-i bitemyiz»4 diye tanıtılan, buna muka
bil mezar duvarının kitabesinde ise «hilm ü insaf ile ma<ruf», yolları düş
man tarafından kesilmiş Egri kalesinde açlık tehlikesile karŞı karşıya ka
lan müminlere duyduğu şefkatle imdad etmek isterken bu iş\en kaçan ye
niçerilerin elinde şehid ve kurban olmuş mazlfım bir kimse olarak göste
rilmeğe ÇafiŞıİan - paşa ve.vezir-i azam payelerine erişmiş - Sarı Süleyman 
Ağa'nın, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya karşı düşmanlığının menşe ve 
mazisi husfisunda bize ışık tutan· orijinal bir bilgi getirmektedir. Bu, bü
yük mirahur Süleyman Ağa ile IV. Mehmed'in damadı ve musahibi Mus
tafa Paşa arasında geçen konuşmanın Yüsr! Hüseyin Efendi tarafından 
zabt olunmuş metnidir. İçindeki kayıdlardan Bosna Defterdarı Mehmed 
Efendi'nin torunu ve 1743 (1156, Muharrem ortaları)'de ölen Bosna def
ter kethudası elhac Mustafa Bey'in kendisi gibi Bosna defter kethudası 
olan oğlu Mehmed Bey (ölm. 21Şa<ban1176/7 Mart 1763) tarafından ter
t~b edild~ği .anlaşıııın~. şahsın~ v~ babasının ~ir kısım mün~eatı yanında, 

. 2 . BfUthdar~ II, 294. . . . 
· "3 Osrİıanzade 'İ'aib~ ·iJad'ikat'ül--vüzera, İstanbul 1271, s. 112. 
,. 4 ·Ata; Tarih, İstanbul [1292], II, 144. Daha yakın zamanlardaki eserlerde de hak

kllida.: «Cebin ve ~aehil ve kazib ve hilek.lr bir adam idi> gibi ifadelere rastlanır (Şem
seqd,in Sami, ··Kamus'ül-a:lU.m, 1311, IV, 2619) . 
. , . . 5.ı Baba;:ıı Mehmed Efendi'nin 21 Şa,ban 1176'da öldüğüne d!lir bir kayd düşen 
oğlu, ·babasının. mecmuasıx~a onunkinden farklı bir hatla yeni metı.ıi.ler ilave etm~, onun 
m, :M:ı.istı:i.fıi.'nin culOsuna kadar getirdiği Osmanlı p!i.d~abları cedvelini kendi değ~ik 
yazıs( ile devam ettirm~ttr. Mecmuaya sonradan giren kayıdlar ·ve müiışeat parçaları 
I. · Abdülhaİnid ve m. Selim devrine uzanmaktadır. Herhalde aynı aileden olan başka 
~ilet ·bu ~edvelleri Abdillmecid'e kadar yürütmüşlerdir. Mecmuada, Bosna defter ket
hudlsı Mustafa Efendi ile aynı vazlfedeki oğlu Mehmed Efendi'nln belirli sayıdaki 
m'.ünş~atı ile: birlikte Bosna valisi Muhstnzade Abdullah Paşa. ve onun oğlu Muhsin
ia.de Mehined' Pıişa'!'a yazılmış bl.İ" kaç mektup da· yer alıyor. Muhsinzlide Mehmed 
Paşa•ya olan mektubunda Mehmed Efendi, Ruslar elinde geçirdiği esil.ret yıllarından 
sonra· Bosna'-ya dönerken, o sırada ·Bender muhafızı bulunan babası Muhsinzade Ab
~ullah ,Paşa'dan gördüğü yardımdan şükranla bahseder. Mecmuanın ayrı bir yerinde 
1737·. (1150)'de [= 13 Temmuz 1737/15 Rebi:filevvel 1150] Özi kalesi muhasarasında ,. . . . - . 
Rµslar'a .. esir düşüp Uç buçuk sene kadar süren esil.ret devresi sonunda kurtularak 
:Bbşna'ya dönmek üzere 1154 Ramazan'ı sonunda (Aralık 1741) Bender'e vardığında. 
Alidullah Pıi§a'nın lütuf ve ihsanlarına ·mazhar olduğunu anlatan Mehmed Efendi'nin 
başkS:. bir kaydından da, esaret · dönüşü Bosna'nın eyalet merkezi Travnik'e geldiğini 
öğreniyoruz. Annesi Hatice Kadın'ın 4 şa,ban 1171'de Travnik'te öldüğünü kaydettiği 
mecmuadaki başka metinler kendisi ve ailesinin büyükbabasından bu yana ifa ede
geldikleri resmi vazife dolayısile Travn~·ae yerleşm~ bulundu~u göstermektedir. 
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vezir, vali gibi mansıb sahibi başka kimselerin, kendi ailesinin bazı ·ferd
leri ve Bosna ile ilgili birtakım mektub suretlerini de içine alan elimizdeki 
mecmuada 7 varak tutan bu zabtın nereden nakl olunduğu· kaydedilme
miştir. «V~tan-ı aslisinin» Bosna olduğunu söyleyen ve dere ettiği not ve 
metinlerle Bôsna'ya aid mevzıilara karşı hususi alaka ve merakını ortaya 
koyan mecmua sahibinin, bu vesikayı da bir yerde görüp Süleyman ·Ağa;
nın Bosna'dan yetişmiş bir şahsiyet olması dÖlayısile mecmuasına geçir
diği belli olmaktadır. Bosna defter kethudası Mehmed Bey'in buna ilave:: 
ten Süleyman Ağa'nın hal tercemesine dair . biri bu -metinde, diğeri 'kro
nolojik sıraları ile sadrazamları gösteren bir cedvelde olmak üzere iki ay
rı derkenarda bulunduğunu görürüz. 

İlk iki varağında biri Sarı Süleyman'ın hayatı, ötekisi onun Mek
ke'nin şiddetli _bir yağış neticesinde uğradığı hasarın telafisi ve bozulan 
suyollarının tamirine gönderilmesi ile ilgili iki. derkenar yer. . alan bu mü
kaleme risalesinin başına, · Dördüncü Mehmed Han'ın damad ve. musahibi 
~ezir. Mustafa Paşa'yı Sarı İmrahor diye ~eşhll! emir~ahur-ı k~birin .zh 
yarete geldiği vakit meclisİerind~ ·geçen konuşmanın Yüsri Hüsey~n ~en- · 
cİi tarafından kaleme alınmış zabtı olduğuna dair, surh ile, bir takdiıµ J,tı;ı.y
gı konulmuştur. 

Süleyman Ağa ile Musahib Mustafa Paşa arasındaki bu konuşmaİilll 
ne zaman geçtiği husfısunda risalede herhangi bir kayıd yoktur. Baştaki 
bu takdim kı;ı.ydı dışında, ikisinin isimleri· bile metinde belirsiz kalmakta
dır. Adları yerine «Mirahur», «Paşa» diye kırmızi yazılmış söz başlıkları 
ile işaret olundukları vesikada bahis konusu edilen IV. Mehlııed ve Kara 
Mustafa Paşa da doğrudan doğruya isimleri ile değil, «Hünkar», <ı:sahib-f 

devlet» gibi sadece Unvanları ile anilırlar. Risalede anlatılan vakcada bir 
rol alan «Silahdar ağa»nın da adı açıklanmış değildir. · 

Süleyman Ağa - Mustafa Paşa konuşmasının, risalede belirtilmeyen 
tarihini, metnin muhteviyatındaki· bir ipucwidan hareket ederek ortaya 
çıkar~amız mümkün olabiliyor. Musahib Mustafa Paşa, Süleyman Ağa'~ 
nın şahsına karşı takdirlerini ifade ederken, · onun «haremeyn-i muhte
remeyne olan hıdemat-ı sadıkası>mdan bahseder. Bu sözler, SüleyJnan. 
Ağa'nın, seller Yuzünden uğradığı tahribat üzerine Mekke-i .mükerreine 
su yollarının ta:,mirine memur kılınıp orada yapmış olduğu hizmet ile il
gilidir. Araf at kenarriıda bağlı bulunduğu <AY.J).u z;übeyde şebekesi ile bir
likte Mekke su yolları ve Kabe'nin etrafı ı6sı· 'yılının başında (23 Zilhic
ce ıo9V14 Ocak 1681 tarihinde) yağan çok şiddetli bir yağmurun sebeb 
olduğu sel dolayısıyle kum ve toprakla dolarak mühimce bir hasar .gör., 



ı.o 

müştü. İşt~; bu hadiseni.n ardından Kibe etrafının temizlenmesi ve mey
d!'tlla,_ gelen zararın gid_er~l;ınesi işi kendisine havale olunan Süleyman Ağa 
l!lÇumadele~v~l 1092 (3 :a.aziran 1681)'.de İstanbul'dan deniz yolu ile ora
ya pareket eder. Meklçe'de bu vazifeyi muvaffakiyetle yerine getiren .su-· 
leyma_µ Ağa, dö:µüşünde mira,b.urluk lıiJmetine bir müddet daha devam et..: 
tikten sonra, 9 Sefer 1095 (27 Ocak 1684) 'de vezir-i salislikle .kubbe· ve
zirliğine yükselir. Kara Mustafa Paşa ise. bu :tarihte çoktan idam edilmiş 
bulunuyordu · (6 Muharrem 1095/25 Aralrk 1683) . Buna göre, risaledeki 
konuşma Kara ~uştafa Paş.a~nın azli tarihi olan 15 Aralık 1683 (25 Zil
hicce :!:-094) ~deJ:?. önçekt bi~ zamana aiddir. Öte yandan, Süleyman Ağa'nm 
Mekke-i mükerreme tamirine gidişinin vuku bulduğu Cumadelevvel 1092/: 
Haziran 1681 tarihi de konuşmanın zaman bakımından en geriye götürü
lebilecek sınırını 'çizer. Böyle·ce bu konuşmanın, Süleyman· ~ğa'nm M~k
ke'deki ·vazifesini ' tamamlayıp İstanbul'a dönüşü ile Kara Mustafa Paşa:'
nın 17 .şevval 1093 (19· Ekim 1682) 'de · İstanbul' dan Avusturya seferin.in 
hazırlıkları için hareket ettiği tarih0 · arasındaki devreye aid bulunduğu 
meydana Çıkar. Süleyman Ağa; sadrazamla gideiı ordunun ardindan kıŞı 
geçiİ'mek, sefer hazirlıklarını tak~b etmek üzere Edirne'ye (7 Zilhic~e 
1093/7 Aralık ·1682), yeni yılın ilkbaharında oradan da" Belgrad'a ·(6 ' Çu
ma.delevvel 10~4/3 Mayıs 1683) geçen hükümdara mirahuru· alarak refa
kat etmiş7 , onun maiyetinde ve 'aynı çevrede bulunmak dolayısıyle Kara 
Mustafa Pa,Şa ile . münaşebetleiJ devaİn ·etmiŞ ise de, risafodek1 ko_nuşma
nın :v~ ,içinde bahsedilen hadiseletiıi bu sonraki devre 'ile alakası . yoktur. 
Hadise· ve konuş~a bundan önce· ve İstanbul' da cereyan eder. Kara .. Mus~. 
t~a Piişa, Süleyman Ağa'yı şikayet etmek ve hükümdardan katlini iste; 
mek üZere Beşiktaş tarafindan doğrµ kayıkla Topkapı sarayına gelir ve 
Çjiıili KöŞk'te: ·ıv. Mehmed'in huztı.runa çıkar. Bu · olup bitenleri Sül~Ynıa.ll 
Ağa,· aradan bir onbeş gün geçtiği sırada, dışarıda kılırian bir öğle ıiama:
zından sonra saraya dönüşte Bab-i Humayun önÜİıdeki selam mevkiine 

6 Silalıdar, Tarih, ı, 761. Umum ordu şiddetli sonbahar yağmurlar:ı yüzü~d~n 8.I!
cak 17 . Şevval 1093'de Çırpıcı Çayırı'ndan Edirne'ye hareket edebilmişti. . 21 Rarnaz~ 
10~3'd~ hüküıridar Topkapı Sarayı'ndan Davud Paşa'ya naltletrn~, 'ertes t gün çı.Tpıci, 
Çayırı'na Otağ-ı Humil.yun kurulmuş, 8 Şevval'de de büyük bir alayla· Silivrikapı
si'ndanlçıkılmi§tı (Sildhdar, ·r, 760; !sa.zade; Tarih, üniversite Kütüphanesi, ibnillemin 
yazmaları, Nr. 3014, vr: 108b) .Saraydan Davud Paşa'ya çıkılışı ve ·IV: Mehmed'in ora,. 
da~ Ec:lirne'ye hareketini Defterdar Mehmed Paşa- (Zf!,bde-i yekiiyıcijt, Süleymaniye, 
Es'ad Efendi ·Kütüphanesi; nr. 2382, v. 66a)° ve Ril.şid'in (Tarih, I, 388-389) 1093 Şac-
baii'ında göster'mesi doğru değildir. . . 

7 IV. Mehmed'iıi av· sürdüre sürdüre gideceği Edlrne'ye· hareket ettiği 10 Şev-" 
vAl 1093 (~ -i2· Ekini 1682>' gfuıÜ Süleyman Ağa'ya, vazifesine ilil.veten ayrıca haseki 
sultan kethudalığı tevcih · edilmişti. · · 
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yaklaştıklarında hükümdarın, etrafındakilere o gün artık serbest olduk
larını söylemesini fırsat sayarak Musahib Mustafa Paşa'ya yaptığı ~iya
rette anlatır8• O mecliste hazır bulunan Hüseyin Yüsri Efendi de ikisi ara:. 
sındaki konuşmayı zabteder. 

· · Tesbitlerimizi bu noktaya getirdikten sonra, konuşmanın tarihini da., 
ha da belirleyebiliriz. Sarı Mirahur'un Mekke için yola çılttığı Haziran 
1681 tarihinde hükillndar ve sadrazam İstanbui'da idiler0• 28 Zilhicce 1092 
(8 Ocak 1682) 'de Edirne'ye hareket eden10 IV: Mehmed'i 1682 baharı ba
şında İstanbul'a dönmüş huluruzu. Kara Mustafa Paşa Avusturya seferi 
iıazırlıklarinın ilk merhalesi Edirne'ye gitmek üzere 17 Şevval 1093 (19 
Ekim 1682) 'de ordu ile İstanbul' dan ayrildığı gibi, bütüh yazı İstanbul' da 
geçiren hükümdar da yolda av mevsiminden istifa.de etmek ve kışı Edfr
ne'de geçfrip sefer hazrrl_ıklarını orada takib etmek aıjzilsile 10 Şevval 
1093 (12 Ekim 1682}'de payitahttan Edirne'ye hareket eder12

• Süleyman 
Ağa'nın, sona erdirilmesi zaman isteyen Mekke'deki ta•mir işine gittiği 
1092 (1681) yazında vuku bulamayacağına göre, bu görüşme ancak 1682 
bahar ve yaz devresi içiri bahis konusu olabilir. Ne daha önceye, ne de da
ha iionraki bir zamana götürülmesi mümkün olmayan Sarı ·:Süleyın~n
Musahib Mustafa· Paşa 13 konuşmasının, Kara Mustafa Paşa'nın Boğaziçi 

8 Venedik elçisi Donado ile, beraberinde bulunan seyyah Benetti'nin vezir Mu
sıi.hib· Mustafa Paşa'yı da, Kara Mustafa Paşa'nın başta gelen muhlillf ve dü§manıla
rından biri olarak belirtmeleri (Heidrich Wurm, l)er osmani.sche Hwtoriker Hiiseyin b. 
Gafer, gemıant HeZiirfenn, und die lstanbuler GeseZlschaft in der zweit~n des 17. 
Jahrhundert~,' Freiburg 1971, s. 58, not 2'de göst~rllen kaynaklar) göz önünde bulun
durulursa, Silleyman Ağa ile Musahib Mustafa : Pa§a arasındaki konu§ri:ıa ayrıca bir 
mana. kazanır. 
· 9 · "İV. Mehmed o yıl Edlrne'den tstanbul'a ~l Safer 1092 (12 Mart 1681)'de gel

mi§dl. (Sildhdar, I, 738; Abdi Paşa, Vekiiyimdme; vr. 145b; Zübde-i Vekayi:Dt, vr. 65b/ 
Rıişid, I, 367). Kara Mustafa Pa§a .da, Silleyman Ağa'nın Mekke'ye hareketinden iki 
ay önce 14 Reblc~levvel 1092 (3 Nisan 168l)'de Edlrne'den tstanbul'a dönmil§ bulu
nuyordu (8ild1ıdar, I, 738; Abdi Paşa, Vekiiyi<ndme, vr. 145b; Zübde-i Vekiiyidit, vr. 
65~·66a/Rdşid, I, 367). .. 
· :ıo 4 Şevval 1092 (17 Eylül 168l)'de avlanmak için etra.ta çıkan hükümdar 10 

Zilhicce 1092 (21 Aralık 1681-)'de tstanbul'a dönil§ünden sonra, gösterilen larlhte 
Edlrne'ye hareket etmlşti (8üa1ıdar, I, 749-750). 

11 2 Muharrem 1093 (11 Ocak 1682)'de Edlrne'ye varan IV. Mehmed orada 13 
gün kaldıktan sonra yeniden yola çıkarak av sUre süre 27 Safer 1093 (6 Ma.r t 1682) 'de 
tekrar tstanbul'a gelmiŞti (8ilô.1ıdar, I, 750 ve 751, krş. lsO.zdde, vr. 108b). · 

12 SiM1ıdar, I, 760 ve 761. 
13 Sultan, 10 ŞevvA.11093 (12 Ekim 1682)'de 1stanbul'dan Edlrne'ye hareket eder

ken, ba§ka gidişlerde ekseriya yol kaimmakamı olan Musahlb Mustafa Paşa da bu 
defa rlkiib-ı humayundan ayrılarak kaplıca tedA.vlsi için Bursa'ya gitml§ti (Sil.dlıdar, 
I, 761). 
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tarafından.:·saraya · .sandalla gelişi. unsuru. ile birlikte . değerlendirer.ek Ku
rtiçeşm~!dek~ meşhur yalısında sayfiyeye çıktığı yaz mevsimi ile Eylül'ü 
de içine alan devrede, yani Mayıs-Eylül ·1682 (Cumadelev.vel-Şevval 1093) 
arasında, cereyan ettiğine emniyetle hükmedebilirfa. Böylece Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa'nın, Sarı Süleyman'ın katli için hükümdara onyedinci 
telhlsini verişipin, . sadaretinin· altıncı senesi sonları ile yedinCi ve. son 
senesinin başlaması arasındaki zamana rastladığı da anlaşılmış olur. 

· Birinin sadarete . ~elişi, diğerinin sada:ret kethı~dalığından 'büyü~ ~i
ralıurlıiğa yükselişi · ayni zam·ana rastlayan Kara Mustafa Paşa ve Süley.:. 
man Ağa'mn birbirlerile müD.as~betlerinin. başlangıcını bu tarihten ön
celerinde· aramak ·gerekiyor. Köprülüzade Fazıl Ahnied Paşa'nın ölümü 
liiei-ine Kara ·Must3.fa Paşa 28 Şıi:'ban 1087 (5 Kasım 1676)'da vezir-i 
azamlığa gelirken, Köprülüzade'nin . dört yıldan bed sadaret .'kethudas~ 
olmak sıfatını üzerinde taşıyap. Süleyman Ağa da altı gün sonra 5 Rama
zan 1087 (11 Kasım i676) 'da rV. Mehmed'in büyük mirahtir'u olmuştu: 
HÜkfundada yakından ve devamlı temas imkanını sağlayan ve devrince 
ucu ~ezirliğe vara~ bir yol gibi sayılan bu· mevki~ g~tirilişinde, . daha ça: 
VııŞbaşılığ~ndan IV. Mehm~d'in dik.kat . ve takdirini' çekmiş olm~sı kadar, 
birlikte Köprülüzade dairesinlıı mensubu bulunmaları yönünden yeni sad
razarp.ın da başlıbaşına bir tesiri bahis konusudur. Köprülü dair~sinin es
ki ve önd~. gel!'ln siması Kara Mustafa Paşa ile~ 18 Şacban ·1083 (9 Aralık 
1672) 'den beri Fazıl Ahmed Paşa'nın sadaret kethudalığı hizmetini sür
düren ·Süleyman Ağa'nın aynı çevre içinde yakın münasebet ve temasları 
olduğunda şüphe yoktur. Kaldı ki, Köprülüzade'nin hizmetine ·girmezden 
az öıice henüZ Çavuşbaşi iken: Süleyman Ağ~'nin, kubbe altı üçiµıcü v~zir
liğini işg.al eden Merzifonlu .Mustaf~ Pa~a'.nın ı;naiyetinde, Lehiiler ile 24 
Cumadelalµ.r 1083 (17 Ekim 1672) 'de imzalanan sulh müzakerelerine iş
tirak ettiğini biliyoruz. Esasen, Sarı Süleyman~ın ·Merzifonlu ile· münase
betlerini daha çavuşbaşılık:la- ·divan hizmeti gördüğü devreye · göt~emiz 
gerekmektedir. 3 Rebi:ülahir 1080 (31 Ağustos 1669) 'da .çavuşbaşı İıaşbd
lun~ Süleyman Ağa'm_n bu vazifesi müd4etince, Kara Must'af~ Paşa µ~ün
cü . vezirlikle sık sık divandl'.!- bulunmakta, zaman zaman sadaret kayma
kamı mevkiine geçmekte idi. Çavuşba~ılığın doğrudan doğruya sadraza., 
ma ve onun kaymakamına bağlı, ·daima onunla münasebeti gerektiren bir 
vazife olduğunu ~atıriamak bu meselede bi.zi daha da aydınlatır. 

Münasebetleri böylece eskiye git~iği anlaşıl~ 'Kara Mustafa Paşa ile 
Şüleyinan Ağa arasındaki düşmanlığın hangi sebeblerle ve ne :Zaman baş
ladığı_ mai'Çımumuz değild'ir: Bu münaferet Süleyman · Ağa'nm Fazıl -t.\h- ' 
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med Paşa'nı:ıi kethudalığı devresine aid bir mesele olsa, Merzifonlu sada~ 
ret mevkiine ·geldiğinde, . onun o devir için vezirliğe açık bir kapı demek 
olan büyük mirahurluğa yükselmesini engellemesi beklenirdi, Bilakis, kem
disinin sadrazam oluşu ile .Süleyman Ağa'ya büyük mirahurluk. teveccüh 
etmiştir .. Şu halde, ikisi arasındaki mücadele Kara Mustafa Paşa'nın sad· 
razamlığı, Süleyman Ağa'nın da büyük mirahurluğu · devr.esinde· başlamış 
demektir. ··· : ; · 

Risaİ~de :M:usahib Mustafa PaŞa'~ıri ifadesine, Süleyman Ağa'nın . ay
rıca IV. Mehmed'den naklen beyanına göre, Kara Mustafa PaŞa bu' konuş~ 
madan bir. ay öncesine kadarki zaman içinde hükümdar. nezdinde . Sarı Sü
leyman Ağa'nın idamı ,iÇüı onaltı ayrı teşebbüste bulunmuştur. · Bunu te~ 
min maksadile · arzettiğLonaltı telhisin neticesiz 'kaldığını gören Kara Mus
tafa -Paşa, bir nifakçınıi:ı Sari Süleyman ağzindan kendi aleyhinde bir söz 
nakletmesi· üzerine bu defa hemen bizzat hükümdarin huziıruna çıkip «Sa
rı Mirahur'un»> idamını doğrudan doğruya, .şifahen istemeğe- karar: verir. 
Bu noktada, hile ve düzen kurmaktaki ·şöhretine uygun bir şekilde Sari 
Süleyriıaı;ı.?ıiı nasıl bir tertib ·döndürdüğüne şahid oluruz: Kara Mustafa 
Paşa'nın kendisine bir oyun oynamasından çekinen mirahur-ı evvel, onüri 
dairesine «İÇ· ağası» sıfatile, orada şahsı etrafında ce:reyan e.decek her sö
Zü ·kendisine muntazaman iletmek vazifesini . verdiği; kendi yetiştirmesi 
sekiz adamını ri~ab-ı hı;ımayun ağaları vasıtasile .bir casus gibi yerleştir-
mi~tir: · · . · · ' 

Güıiün birinde onun tarafından söylenmiş diye kulağına eriştirilen 
bir sözle Kara Mustafa Paşa'nın gazablanarak artık kendisinin icabıhin 
görül:µıesini .istemek üzere hüküında:'rın huzuruna çıkmak· için harekete 
geçtiği, . İ:ıunl~rdaıi :biri t~raf ındap. kendine ._haber ·verilince, · Süleyman 

•. . ' .. ' . . 
Ağa, sadrazamdan evvel davranıp hükümdara koşar ve birazdan gözü-
kecek olan :paşanın niyetini anlatır.. .Ap.ca:lr sı.µtan, hadisenin inkişaf;ı so
nunda iç yüzü anlaşılacak bir davranışla, · katlini sadrazam bizzat gelerek 
kendisinden· istediği : takdirde, onun bu arzılsunu·· ·geri çeviremiyeceği ce
vabında buluİıur. Hayatınm elden gitmek üzere .olduğUilii ·gören: Süleyman 
Ağa~ sadrazam, padişahın huzurµna va~dığl zaman ke~dis~ hakkinı:la söy
leyeceklerini dinleyebilın.ek için düşündüğü_ bir tertibi s 'ilahda.r . .A.°ğa { = Şa
hin-Mustafa Ağa)W ya açar : Paşa:, rikab-ı lı.umayuna geldiği vakit, ken-

. .. . ' . . . 

. :-14 :Bu konuşmanın 'geçtiği tarihte silahdar ağa, ·şahin Mustafa Ağa idi. Son
raları ·sadfazanilığa kadar yükseıeıi Bozoklu Mustafa Ağa, . vezaretle kapudan~ı derya 

. cilduğıinda Şahin .Musfafa · Ağa . hassa çukadarlığllidan 23 Zilhicce 1091 . (14 Ocak 
16Şl)'.de onun yerine sil11.hdar ağa nasbedilir (SfUi.hdar; I; 736). ·!sazMe bu· .tarihi, :!-7 
Zilhicce 1091 olarak kaydediyor (Tarih, vr. 106b), O tarihten bu yana Sarı Süleyıtıl!lı 
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disi ·enderun ağalarının ortasında gizlenmiş olduğu halde sadrazamiiı ko.; 
nuşmasını takib edecektir. Sadrazam çok geçmeden sandalla Beşiktaş ta
rafından ·gelip, Çinili Köşk'te kendisini kabül eden hükümdara ziyaret 
sebebini anlatmağa başladığında, IV. · Mehmed bahsi bambaşka bir nok
taya oturtarak, emir-i ahfıra nasıl bir yakınlık beslediğine dair öyle söz
ler söyler ki, Kara Mustafa Paşa bu konuda artık ağız açma imkanını bu
lamaz. Mirahur Süleyman Ağa'ya bundan böyle dost görünmeğe başlar. 
İşte, Musahib 'Mustafa Paşa ile Sarı İmrahor arasındaki konuşma bu ha-
di~eden. bir onbeş gün geçtiği sıralarda cereyan etmişti. . 

Kara Mustafa Paşa, Avusturya seferi için Edirne'den Belgrad'a ha
reket ederken on~ ve ileri gelen erkana IV. Mehmed tarafından hediye 
ediİen atların teslimine (17 Rebicfilevvel 1094/16 Mart 1683), daha ·sonra 
da Belgrad'dan Yanıkkale zabtına derken Viyana'ya yönelecek hareketin 
arefesinde (16 Cumadelevvel 1094/13 Mayıs 1683) sancak-ı Şerifin veril
mesinin ardısıra Kabe anahtarının tevdiine Süleyman Ağa'nın me'riıur 
kıliiıması, Paşa'nın da buna bir samur kürk hediyesile mukabele etmesi, 
iki~i .arasındaki münasebetlerde zahiri bir düzelmenin ifadesi gibi gözü
kür. 

. Ançak bµ hal ·sadece görünüşten ib.aret kalmış, daha ziyad~ proto.Jrol
den gelıtie bir davranış olmaktan öteye geçememiştit. Kara Mus~afa Pa

·şa.•D.ın Viyana önünde uğradığı büyük mağliı.biyetle durumu adamakıllı 
sarsılınca Sarı İmrahor, fırsat budur diyerek ona kat<! darbeyi indirmek 
içiµ .. ·d.arüssaade · ağası Yusuf Ağa· ile birlikte.hemen yeniden sahneye çı
~~r.· .. ' .; .. " .· · " ·· 

· · .. ·M;ü~~rrlhi~. :: «Beç iııb$zamı haberi B~İgrad'a : geİdikte S~rı Süi~~an 
A:ğa_ Y\ı~~Ağa'nı~ ~dasina .varmış: . 'Adumu~ işi bitti, iıitika~ .alacak 

• •• • • • • J • • • • •• • • • • : : • • ~· 

Ağa'nm mirahur-i evvelliği boyunca bu hizmette kalır. 9 Safer 1095 (27 Ocak 1684)'de 
.Süleyman Ağa•nm kubbealtı vezirliğine getirllm'eslle mansıbı sliahdar ağalıktan · bil~ 
yük ' mirahurluğa: çevrildi (Bi ldhdar, II, 124.: krş-. lsazade; vr. _' 114b). Silahdar ağalı~~ 
tan . ı;nirahurluğa geçl§i, kendisi için bir zül sayan .Şahin ·Mustafa. kuvvetli bir . t~plü. 
göstererek: .y.~ni va~ifeslni kabul etmek istememişti. .O~un · s.llahdar ağalıkcİan alın~p 
mi!'ahur 'ya;pilmasınm, •bu hizmetle ilgili es).ti b_ir i;zzet:'i nefis meselesinin hıı;ıcını çı~ 
karmak isteyen Sarı Süleyroan'm tertib ve tesiri ile olduğu belirtilir· (Ziibae-i ·veka
yi-lit~ v'r . . 95!>-96b /Raşid, I, 437-439; · Hanim er, Ge8chichte des" · 'oŞmanischen · Reiclies, 
Pesth 1835, Zweyte verbesserte Ausgabe, m, 156-151/Histoire de ı'Empire ottoman, 
· (trc. J.J .. Hellert), Paris 1838, XII, 137-138);' IV. Mehri1ed'ln . gönlünü · almak istediği 
Şj.hin Mustafa Ağa, beş ay· sonra 9 Receb 1095'de vezaretle .Fazıl Mustafa Paşa'iım 

,haslarr· kendine verilerek Boğazhisar 'muhafazasına memur edllmi§ti (SiUUıdar, II, 129. 
'Zübde-i Vekiiyidit,· vr. 97b'de bunun tarihi 1095· yılının CumAdelülası gösterilit/RO-şid; 
I, 441} ...• 
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günl~r geldi! deYiJp ayağa kalkmışlar, ellerine makramalar alup döne dö.,. 
~~ oynamışlap>1r: diye bahsettiği Süleyman Ağa'nın bu hareketinde, . her~ 
halde kendi~inin katli .. jçin Kara Mustafa Paşa tarafından· girişilen, risale
de bahis konusu sonuncusu ile de sayısı onyediye varan akim kalmış -daha 
sonra· yenilerinin eklenip eklenmediğini bilmediğimiz- teşebbüsterin hiı:;-
sesi az değildi. · · ' ' 

: ·· .Kara· Mustafa Paşa'nın İstanbul'daki bütün mallarına el konulma, 
se~etinin tahrir ve tesbiti vazifesi kendisine havale· olunduğunda Siiley
man ,4ğa'nın Edirne'den istanbul'a koşup bu işi hırs ve tall;l 'bir muvaf
fakiyetle yerine getirirken, sert ve şedid sadrazamın herbirisi kendisini 
C(!llad önüne çıkarabilecek olan, artık mazide· kalmış o telhis ve teşebbüs
lerinin birikmiş hınçları ile nasıl dolu olduğu tahmin edilebilir. 

Elimizdeki vesika, biribirinin kuyuslınu kazmağa çalışmış bu iki ·t;ı
rihi simanın .aralarındaki. mün!sebet ve mücadeleye dair aydınl;ıtı~ı bir 
bilgi getirdikten ·iıaşk_a, yazıya geçmiş eski bir konuşmanın me~ni olara.1,t 
da çok ilgi Çekicidir. Bu risale, biri vezir ve hükümdarin musahibi, .diğeri 
İnirahur iki saray adamının birbirleri ile konuşmalarını aksettiren, ben-
zeri az bulunur örneklerden birini teşkil etmektedir. · 

. Emsalleri hemen hemen, siyasi müzakerelere !id mük~leme ceridele
ri, eski frenk müelliflerinin türkçeye aid gramer ve temrin _ kitapları · ile,, 
Avrupa dil oğlanları için, bazen de bizzat dil oğlanları tarafından · tanzim 

.eqi_Imjş sayısı · mahdud., esetlere inhisar eden muhavereye dayalı metinler 
sahasına elimizdeki konuşma zabtı orijinal bir vesika ilave etmiş .oluyor. 
Evliya Çe.lebi'de.ki bir - kısım pasajları bir tarafa bırakırs~k, bazı tarih.ki
taplarında fragmanter bir çerçeve içinde yer. bulabilmiş eski muhavere
nin l;>Ürada, müstakil bir tiyatro_ eseri sahnesinde · olduğu gibi . belirll bit 
başlangıcı ve sonu olan, bir mevzliun başından sonuna kadar . geliştirildi
ği bir bi,itünlük kazanmış müstesna bir ifadesi karşımızda durmaktadır. 
K:anı v~ benzeri inlielliflerin muhav~re tarzında kaleme aldıkları, didak
tik niahiyettel,d: birtakım. eserleri, hacim itibarile bir genişlik ve· bütünl~ 
'arzetseler' de, metnimi,z nevciİıden gerçek bir konuşmayı 't~~bit edep. Örnek
'ler' ~arinda mütalaa olunamazlar. Bunlarda ıioca, talebe v.s. gibi kimseler 
·~ğzınd.an bazı hazİr kalip ·ve şeltiller içinde tanzim olunmuş konuşm~ar 
bahis 'konusudiır. · Y~ni · buıilarda,: belirli bir anda, hadiselerin. tabii icabı 
ile konuşanlar değil, herhangi bir mevzu ve maksad için: . bir başkası ta
rafından konuşturulanlar vardır. Neşrini yaptığımız risaledeki .gibi örne
ğlıı_~· kolaylıkla tesadüf. edile~eye_n metinlerde .ise, hayali ve anonim şa-

· 15 Btuıhdar; .lI, 1'19: . . -. . : - .. . 



16 Ömer Faruk Akün 

hıslar ·a:dma yazanın zihninde tanzim edilmiş bir diyalog yerine, gerçek
ten mevcud olmuş tarihi şahsiyetlerin, gerçekte vukfıbulniuş ve zamanı 
zamanınca yaz~ya geçirilmiş konuşmaları ile karşı karşıya olunur. 

· . Yüsri Hüseyiıı'in konuŞma zabtınd~ muhaverenin tabii unsurlarının 
muhafaza edildiği görülüyor. Musahib ve vezir-i sani Must~a Paşa ile bü
yük mirahur Süleyman Ağa, birbirlerile konuşurlarken iltifat ve teşekkür 
babında ve hükümdarın şahsı hakkında· tekellüflü sözlere itibar ediyor- \ 
lar. Doğrudan doğruya esas mevzfıun etrafında seyreden kısma ise gün
lük dilin hususiyetleri hakim bulunmaktadır. Bu hususiyetler, yer yer sa
ray terbiyesini okşayan lfıgatli ifadelerle mezcolunmuş vaziyettedir. Mu
sahib Mustafa Pa~a'nın, sadrazamın onun hakkındaki bazı sözlerini Süley
man Ağa'ya açacağı sırada, meclislerinde hizmetli iç ağalarının bunları 
du~alarını istemediğinden onlara hitaben söylediği : «Varın ağalar, bi
:raz :def•-i sıklet edin!» sözünün bile zabta geçmesi, lfıgatli bazı sözlerin 
~ğ~r . bastığ~ yerlerde Yüsri Hüseyin Efendi'nin konuşulanları edebi bir 
dille işlemiş, o~iar üzerinde tasarruflarda bulunmuş olabileceği şeklinde 
bir düŞünce karşısında, birlikte değerlendirmeyi isteyen, ihmal olunamaz 
bir ifşa ve işaret gibi . qurur. 

Ş.üleyma~ Ağa'nın, kendisi hakkında hükümdarm ağzından nakletti
ğ~ . : «Nedir Sarı, bir sözün var mı deyiver?», «Senin gibi sarı köpeğin» 
gibi saini~i sözlerinin de metne geçmiş olduğunu görüyo~uz . 

. · Mazideki insanların konuştukları odalardan adeta bir kapı aÇılmış
casın·a, onların birbirlerine 'söylediklerini bize duyuran bu gibi metinler, 
sonia:bir daha işitilmesi imkansız; daha söylendikleri ·anda silinmeğe· mah
kfun sözleri, vakitli vaktinde tesbit ederek, mutlak bir kaybın eşiğinden 
kurtarıp zamanımıza· ulaştırmakla müstesna bir tarih hizmeti yerine ge
tirinektediz:ler. 

. . .~arayın helvahane ocağından çıraklıkla başlayıp çavuşbaşılık, sada
. ret kethudalığı, büyük mirahurluk, kubbe vezirliği, sadrazamlık ve ser
~ar~ı.ekre~k makamlarına y;iiks'elişten sonra cellad elinde16 nihayetlene~ 
.bir haya~ yazgısına sahib olan Süleyman Paşa'nın laylliile tesbit olunma
. mış, 

0

3.Jjea~. basit, kısa ve noksan. bilgilerden ibaret Jralinış haltercemesini11 

ya:kindan.gÇ>zden geçirmek, onun hüviyetini zaıflar.ı ve.bazı ;ınüsbet tıiraf-
)arije:birllkte tanımamız~ yardımcı olacaktır. · 

·16 · siııe;man Paşa.'nın idamı, mevkii d~layısile alelade bir celİiida. ha.va.le ·edil-
meyip 'ça.vüşba.şı Haseki tbrah~ Ağa t'arafından infaz 01ın{~ (8ilı1hdar, II, 2S4): . 

17 Ha.ıtercemesi şu eserlerde yer alır : 8ü4hdar, n, 294; Osmanzade Taib, Ha
dikat'iil-Vüzera, s. 141-142; Hüseyin Ayvansara.yt, Hadikat'u-ı-ceoomi., n, 229-230; 
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II 

Kaynaklarda haltercemesine dair en geriye çıkan bilgiler, ' Hersek 
sancağında Prepolye (Prijepolje) kazasının Hisarcık (Mile~evo) kasaba:. 
smda18 ve 1038 "(1628/29) civarı bir tarihte doğduğu10 ve İstanbul'a ge,. 

aynı mll., Vefeyat-ı Selatin ve Meşii.hir-i Rical (nşr. F. Ç~tin Derin), . İstanbul 
1978, s. 42; Mehmed Ata, Tarih, İstanbul [1292], II, 142-144 (Bir İki mütaıea ·nAvesi 
dlşında bütünü ile Hadtkat'ül-vüzera'daki mad.denin aynen naklinden ibarettir); Ş. Sa
mi, Kamus'ül-a,zam, İstanbul 1311, IV, 2619; M. Süreyya, Bicill-i Osmani, tsfanbul 
1311, :qr, .69; Mehmed Raif, Miı:'d.t-ı Jstanbul, İstanbul 1314, f!· 174 (S~ç!ll-1 Osmani'd,e.
ki maddenin olduğu gibi tekrarıciır); İ.H. Danişmend, lzaMı Osmanlı Tarihi Kronolo
jisi, m, 1. baskı, İstanbul, 1950, 2. baskı 1966, m., 516; İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Ta
_rilıi, Ankara 1954, m;2, 425-426; İ.H. Konyalı, Üsküdar Tarihi, İstanbul 1976, I, 279-
280. 

Elimizdeki mecmuanın sfilıibi de biri bu risalenin, diğeri Osmanlı sadrazamlarına 
dfıir cedvelin derkenarında Süleyman Paşa'nın haltercemesini iki ayrı yerde zabtet
miştır. Süleyman Paşa'nın doğum yerinin Hisarcık olduğu hakkında, başka kaynak
larda bulunmayan yeni bir bilgi kazandıran bu iki parçayı sıras!le buray~ dercedi-- -yoruz: 

«Bosnav1 Hisarcıklı Süleyman Ağa sonra San Mtrah.ur!uk şöhretini. bulmuştur. 

Çavuşbaşı iken tarlh-i merk~ıda (1083) vezır-1 azam Köprillüzade devletlQ hafız ve 
Fazıl Ahmed Paşa hazretleri çavuşbaşılıktan ihrac ve .kendüye ketP,uda nasbeyledi. 
Ve Ua vefatlhi kethudalığı hizmetinde oldu. Köprülüzade Ahmed Paşa hazretleri sene 
1087 irtihal eyledikte Kara Mustafa Paşa nall-i ~nühr-i s~det olduğu günün ertesi 
kendü kethudalığından büyük emir-i ahurluk ile çerağ olan Kara İbrahim Ağa İnt
rahurlukdan rütbe-! vezarete is,ad ve merkfim Süleyman Ağa .mirAhur-ı lcebir nas
bolundu. Ve nezd-i Sultan Mehemmed Hani'de itibar olup Sarı Mirahur şöhretile mak
bQl ve nedtm-i hazret-! şehriyari oldu. Müşarünileyh sadrllzaın ' :·Kara Mustafa Paşa 
hasm-ı canı olmağla Yüsri Hüseyin Efendi'nin zabt u tahrir eylediği hikAyet ·Kara 

. Mustafa Paşa sadareti vaktinde vaki olmuştur:ı> (vr. 45b). 
«MerkOin Süleyman. Paşa Bosna eyaletinde Prepol kazasında Hisarcık kasabasın

da mütevellid ve nedim-i sultani Dilsiz Tavşan'.a hidmet ve baltacı olup sonra ·Sultan 
Mehemmed Han ibn-i İbrahim Han'da nedim ve makbQl ve Sarı Emir-i ahur · şöhretini 
bulup vezıl.ret ve ba<dehu mühr-i sadaret olup zaman-ı sadaretlerinde Budin kal,Wıı 

. eyadi-i küffara giriftar ve Süleyman Paşa maktfil olmuştur~ (vr. 57b) • . ·, 
Mekke su yollarının hasar. ve tadl'liri ile ilgili . derkenarın sonunda da k~ndisinden 

«Bosnavt Hisarcıkl.ı emir-i ahür-ı kebir Sarı Süleyman Ağa~ diye bahsedilir··(vr. 461!-). 
18 Doğum yerinin

4 

Prepol olduğu hakkında Sllahdar Fındıklılı -Mehmed Ağa'.nm 
. verdiği bilgi, elimizdeki mecmuanın, oranın Hisarcık kasabasından .olduğıınu belirten 
kaydı ile tamamlanmaktadır. Mecmuamızda Bosna defter kethuda.sı Mehmed Efen
di'nin Süleyman Ağa'nm doğum yerinin Hisarcık . olduğıına dair kaydettiği bilgi baş
ka hal tercemesi kaynaklarında yer almamıştır: 

Yabancı kaynaklarda onun hristiyan bir aileden geldiği, ·hattA:• amcasının ·bir 
archlmand.rit olduğu kaydedilmiştir : «ll etoit de Bosnie, et nA.qult Chretien : il fut 
eleve d~s son enfance dans la Religion Mahometane, et app~it les. affaires dans la Cour 
des Kioprill. [ ...... ] Aineji avoit un oncle Archimandrite, de Bosnle comme: lul, et 
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lerek IV. Mehmed'in saltanatının ilk yıllarında (1058/1648 sonrası) yeni 
saray helvahane ocağına girdiği ve hükümdarın musahibi Dilsiz Tavşan 
İbrahim Ağa 20'nı:µ himaye ve . teveccühünü kazandığı etrafında toplanır21• 
Zamanla. onun, kethudası olduktan başka, baltacılar zümresine dahil oldu
ğıım ve. ı:ıaray hizmetinden vüzera kethuda\ığına geçerek, rical çevresine 
kendini tanıtma fırsatını bulduğundan bahsedilmektedir. Tavşan Ağa'nın 
kethudalığına· gelmesinin, onun Bo~ca ada seferi esnasında ( 4~21 Zilka«de 
1067 /14-31 .A-ğustos 1657) niusahiblikten azlolunmasından önce, veyahud 
1076 Ramazanı .sonlarında (Nisan 1666) afv edilip yeniden padişahın ne
dimi oluşundan22 sonraki zamana mı rastladığı hiç belirtilmemişse de, bu-

., ; -

toujours tres attache a. l'Eglise Grecque; lequel fut fort estlme des Czars de Moscovie 
Jean et Pierre, pour avoir attire quantite de monde a. leur parti en Servie et en Bul
garle» (Demetrlus Cantemir, Histoire de Z'Empire othoman, trc. M. de Joncquieres, 
Parls 1743, m, 477-478). Ayrıca: Hammer, Geschichte aes osmanischen Reiches, Pesth 
1835, ~. 765/Histoire de Z'Empire ottoman, (trc. J.J. Hellert), Parls 1838, XII, 159. 

19 Vefatı tarihinde yaşının 60'1 geçmekte olduğu hakkındaki kayda · (Hadikat'uZ
viizerll., s. 112) göre 1038'den önce, IV. Murad zamanında doğmuş olacaktır. 

20 Hadikat'ül-vüzera ve başka kaynaklarda sadece <ravşa.n Dilsiz», ~Bizeban 
Tavgan Ağa» adı ile anılan bu §ahsın asıl adının tbrll.hlm olduğu, Hadtkat'üİ-vüzera•nm 
husOsi' kütüphanemizdeki nüshası üzerinde işaretli bulunmaktadır. 

Çok seneler sonra mirahurluğa yükseldiğinde camicl ile beraber yaptırdığı çe§me 
münasebetile söylediği tarih manzQmesinde Ndbt de Tavşan Ağa'yı, onun sadra.zam 
Köprülüz~de Ahme~ ~aııa'dan önceki. velinimeti olarak anar : ' 

Eyledi iki veli'ün-ni·metin rQhunu şad 
Birisi Tavşan Ağa makbOl-i sultan-ı clhll.n 
Birisi Sadr-aczam-ı merhOm-ı pakize-nihdd 

(Divan, Bulak 1257, Tarihler kısmı, s. 101). 
21 Helvah!l.neye mensubiyetin rical ile münıı.sebet Imrmağa elverl§li bir hizmet 

olduğunu, saray teııkilatını iyi bilen bir o devir yabancı müellifinin ·kaleminden okuruz. 
Müellif, ·saraydaki helvacı zümresi için der ki : <ı:Ils sont souvent envoyez chez les 
gr'~nds avec des presens de leur chef, ou des lettres de ceux qu'ils servent, et en re
çoivent toujours quelques faveur» ( [Comte de la Magdeleine); Le Miroir de Z'Empire 
ottoman, ou Z'etat present de la Oour et ae ıa milice de <hana Beigneur, Paris 1688, 
I; 262). [Eserin, 1677'deki ilk neşrinin, Türk yaııayışını yakından tanıyan vukuflu bir 
el tarafından yeniden işlenmiş, çeşitli bilgi hataları düzeltilmiş bu yeni baskısında mü
ellif adına yer verilmemiştir]. 

210. Onun Dilsiz Tavııan hizmetinden sonra· baltacılar zümresine girdiği, mec
muamızda: sadrazamlara dair cedvelin, Bosna defter kethudA.sı Mehmed Efendi tara
fından konulan derkenarında belirtil.mi§tir (vr. 57b). 

22 Bozcaada seferinden beri Boğaz hisarı'nda mahbus olup daha sonra Mısır'a 
nefyedllen· Tav§an Ağa'nın afvedilip 21 Ramazan 1076'da riltab-ı hwnayuna gelişinde 
IV. 'Mehmed · tarafından kendisine yeniden musahiblik verildiğini Abdt Paııa'dan öğre
niyoruz (Veköyi<'n4me, Topkapı Sarayı Kütüph!l.nesl, Koğuşlar, nr. 915, vr. 7lb). kr§. 
RAşid, I, 117. 
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nun bu sonuncu devreye aid olacağı bellidir. Sarı Süleyman, ·Tavşan Ağa'
nın kethudalığını sürdürmekte iken, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nm, 
Girit harekatı başında bulunan Köprülüzade Fa~ıl Ahmed Paşa'ya sada
ret kaymakamlığı sırasında28 Edirne'de 3 Rebi<iilahir 1080 (31 Ağustos 
1669) 'da çavuşbaŞılığa nasbedildi21. İyi yürütülmesi enerjik ·bir insan is:. 
teyen bu vazife kendisine kırk yaşlarında iken tevcih edilmiş olan Süley'." 
man, bununla bütün divan-ı humayun teşrifatının başı ve. idarecisi, ora.,. 
dan çıkan hükümlerin icracısı, mühim devlet muhaberatının göndericisi 
ve ulaştırıcı amiri, şeyhülislam ve vüzera tayinlerinin teşrifatçısı, yaban
·cı elçilerin sadrazam ve hükümdarla temaslarıni düzenleyen protokol Şe
fi, hariçten payitahta gelenleri kontrol ve İstanbul'dan dış~rı çıkarµıa:, 
.«malikane» denilen arazi gelirleri ile ilgili . muamele.ler üzerinde teftiş sa
lahiyetine sahih, vezir-i azam katında . görülecek adli. işlerin tanzimcisi, ve 
nihayet sadrazamın icrai işlerinde onun vekili durumunda olan bir maka
ma gelmiş oluyordu. Çavuşbaşı sıfatile bu hizmetlerin ifası sırasında, 

Fransiz elçisi Ma;rquis de Nointel'in istan_bul'da karşılanışı (11 Kasım· 
1670) ve Edirne'de sadrazam Köprülüzade Ahmed Paşa'mn huzuruna ka
bfı.lü2G (15 Ocak 1671), Boğdan voyvodası Duka'nın k.endis~ maı:if~tile 
hapsolunması20 (20 Rebi<iilahir 1083/15 Ağustos 1672) gibi sahnelerde 
simasını farkettiğimiz Süleyman Ağa, Lehistan ile 24 Cumadelahir 1083/ 
17 Ekim 1672'de imzalanan Bucaş muahedesinin müzakereleri sırasinda 
vezir-i salis kaymakam Kara Mustafa Paşa'nın maiyetinde hazır bulun
du21. Andlaşmanın gerçekleşmesi münasebetile kendisine il:İ.san ol~an 

23 Krş. S·ilahdar, I, 552 ve 553. 
24 Abdi Paşa, Vekayiaıdmie, vr. 10lb-102n; Silahdar, I, 553; 
25 D'Arvieux, Memoires du Ohevalier d'.Arvieux, Paris 1735, IlI, 258 ve 261-263 .. 

Fransız elçiliği sekreteri Petis de la Croix da bu kabuller münasebetile onu -ismi.ıı,i 

· doğrudan doğruya belirtmeden- zikr~diyor: Memoires du Sieur de ıa 0-roix, Paris -1684, 
s. 31, 33 (İstanbul'da), 40, 48, 49, 56, ·59, 62, 66, 80 (Edirne'de). P. de la Croix,.daha son
:ra görllleceği üzere 1675 yılında E~irne'de kendisile tanışıp dostluk kurar. 

26 Silahdar, I, 586. Bu mesele ·ve Duca hakkında bk. Demetrius Cantemir, 
Histoire de Z'Empire othoman, (trc. M. de Joncquieres), Paris 1743, fil, 137, 173-174, 
483; Jorga, Geschichte des osmanischen Reiches~ Gotha 1911;· IV, 1~4 . . 

27 Sı1(J,hdar, I, 615. Bu muahedenin tarihi muhtelif yerlerde farklı. şekilde geç-
· mektedir. Abdi Paşa (Vekayiaı(J,me, l,20b) . ve Silahdar'da 24 Cumadelahir 1083 (;:::= 17 
Ekim 1672) Pazar olmasına mukabil, Hammer 18 Eyllll 1672 (25 Cumadelevvel ·1083) 
diye kaydeder. Bucaş'ın . bundan onsekiz gün sonra, 12 Cumadelahir 1083 = 5. Ekim 
1672'de fetholunduğu gözönünde bulundurulursa, bu tarihin . yanlışlığı kendiliğinden 
·ortaya çıkar. Hammer 18 Ekim 1672'yi, yani 25 Cumadelahir 1083'ü ise Leh ,Jcralma 
hüküıridarca aman verilmiş olduğunun ordugahda ilanı tarihi suretinde · gösterir 
( Geschichte, m, 663-664/Histoire, XI, 388-389; buna .mukabil muahede ve çeşitli an
laşmalara aid kronolojik cedvelde esas 18 Ekim 1672 tarihini kabullenir. (Histoir!3, 
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liil' atle padişah tarafından taltif ·edilen~ erkan · arasında o da yer . alıyor
du28 (27 Cı.imadelahir 1083/20 Ekim .1672)-. Hizmet ve meziyetleri takdir 
edilen Süleyman Ağa'ya, hükümdarın Leh seferinden Edirne'ye dönüşiliı.
den (18Şa,ban1083/9 Aralık 1672) üçöuçuk ay kadar sonra Zilkacde·son
larında, yani 1673 Mart'ının başlarında vezir-i azam kethudaJığı tevcih 
olundu29. Köprülü- Mehmed Paşa'nın oğlu, onu kendisine sadaret kethuda
sı seçmişti. Çavuşbaşı oluşundan üç sene bile. geçmeden Köprülüzade ıra
ız:ıl Ahmed Paşa'riın sadaret kethudalığına yükselen Süleyman .Ağa, Paşa' -

XVII, 12~) Zinkeisen (Gesclıichte des osmani.scheıı Reiclıes - in ıpuropa,_ Gotha 1857, V, 
72) ve Jorga da· (Geschichte des osmanische_ıı Reiches, Gotha 1911, IV, 145), muahe
.dep.i;ı . tarihini 1~ Eyitµ 1672 olarak zikrederier . . Noradounghian'ın eserine (Recueil 
·d'actds internation.aU$" de l'Emjfire · ottoman, Paris 1897,. I, 52 ve 399), 18 Ekim: 1672 
tarihile geçmiştir. Başka garb' müelliflerince . de . mu§.hedenin tarihi 18 Ekim '1672 alı
nıyor. (Th. •Gasztowt, La Pologne et l'Islam, Paris 1907, s. 40). İ.H. Danismend, _doğru 
tarih olarak 25 Cumadelahir 1083-18 Ekim 1672 Salı'yı kabfil eder (İzahlı Osmanlı 
Tarihi Kronolojisi, m, 441-442). İ.H. Uzunçarşılı, Sil§.hdar'daki gibi 24 Cu~§.delahir 
10.83 (= 17 Ekim 1672) süretinçle _yazıyor (Osma;ılı Tarihi, ID/1, 435). Ra.'şid'in mat
İ:ıaıarı.µda ise .(Tarih, İstan_bul 1153, I, 72b ve 

1

1282, I, 284) 20 CumMelAhir l083 {=13 
Ekim 1672) tarihi verilir ki, hakikatte bu, Leh elçisinin sulh' müzak~relerine başlamak 
üzere · osmanıi tarafına geldiği günün tarihidir (Abdi Paşa; Vekiiyimtıme, 120e.). Nite·
ki.ın,-elçini.ı:i. o gün geldiği_ Raşid'de ayrıca kayıdlıdır (gfjst~rilen yer). 20 Cumadelahi!'
de başlayan müzakereler dört gün sürmüştür. Dört kişilik Leh murahhas hey.etinin sulh 
mfu;akereİeri. ve sulh aıiıaşması için bk: : ·mj.bi, Tarih-i İra~aniçe, İstanbul 1~81, s. 
73-75; Le nıiroir de l'Empire ottoman, PariS 1688, II, 226-228; Vanel, .Abrege nouveau 
de ;i'iı'istoire generale des Turcs; Amsterdam 1G97; IV, ·197: Bütün bu kıiyıdtardan· sciİı
ra belirtelim ki, Du Mont'un Oorps universel diplomatique du droit des gens, contenant 
un receuil de traites d'alliance, ae paf.x, de treve et autres contrats qüi ont ete. faits 
en Europe, Amsterdam-La Haye;· 1730, VII, 212 ve Treaties, ete. bet1.0een Turkey and 
Foreign Powers, London 1855, s. 382 gibi muahede mecmua ve külliyatları ·bir tarafa, 
·muahedenin tarihi daha devrinde yapılım§ neşirlerde ·18 Ekim 1672 plarak verilir·: 
.Pwncta der Tractaten: Welclıe zwisclıen lhr. Königl. Mcıyest. in P61ılen, und dem Tür
k"i.sblıen Kayser besclıZossen worden, den -18. October, 1672,·· (in: Poetische Vorstellung 
alles Stadte und Festungen·in denen 17 Niedeı'1andyıchen ·Provintien, dabey angefüget: 
Alles was merckwürdiges im 1672 Jahr vorgangen, ete., 1673. 

28 Siltıhdar, I, 619; 'Abdi Paşa, 'Vekiiyi<nt/ıhıe, vr. 122e.; Raşid, Tar.ih, I, 288, 
29 Abdi Paşa, Vekiiyicntıme, 124e.; isazade, vr. · 71ıı; Defterdar · Mehmed . Paşa, 

Zübde-i' Vekiiyiiiit~ Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidıye nr. 946, vr. 18b;Raşid,· Tarih, 
I, 292; Sütıhdar, I, 624. Fındıklılı Mehmed Ağa'nın zamanını belirtmediği bu·. nasö. ta
rihini 'Abdi Paşa, 20 Zilka,de 1083 Cuma (Ve1ciiy'icndme, vr. 124e..), Defterdar .Mehmed 
Paşa 22 Zilka,de 1083 (Zübde-i Vekayidit, vr. 17h-18a.) olarak· kaydediyor. Raşid, 1083 

-Ramazan'ı 'Vukuatından .sonra, Zilkacde'deki mansıb değişikliJPerine 8.id . behdden · ön
·ce müstakil bir bend halinde yer verdiği bu tayın münasebetile şöyle der: «Halen ça
· wşbaşı olan Süleyman Ağa'nm evza, u etvarı pesendide-i tab:-ı as§.f"ı ali-mikdar olup 
kendü kethudalıklan hidmetine istihdam ve düş-ı liyakatine ilbas-ı hil,at-ı tevkir ·ü 

. ihtiram eylediler», Tarih, I, 292. 
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nın. ölümüne (26 Şa•'Qan 1087/ 3 Kasım 1676) kadar.dört sene müddetle bu 
vazifede .kaldı . . 1675 .yılı Şubat'ında; Fransa Kralı XIV. Louis'nin ·kapitü
lasyonların yenilenmesille dair .bir mektub:ııp.u Fransız elçisi Marquis de 
Nointel namına vezir-i azam Köprülüzade Ahmed Paşa~ya: takdim etmek 
üzere Edirne'ye gelen ve paşa tarafından kabulünü temin için kendisile 
temasa geçen sef~ret sekreteri, tanınmış orienfalist Petis· de la Ci'oix, sa
mimi bir görüşme _ yaptığı Sarı Süieymaı:i'dan tak.dirle .bahseder· ~e onun, 
mez1yetlerile Örülu . bb; ·portresini çizer : «Ce Kehaıa s 'appelle Suietm:an: . . . . . . . . . . . ' . . . . . . 

Il est ~sclav.on ·d'origine, fort honneste homme, de bonne foy, de beaucoup 
d'esprit, d'une conversation tres agreable, d'une humeur douce et d'une· 
p~sionomie fort heureuse»30 • ·Edirne'de beş ayı ·bulan ikameti esna~ında.' 
aralarındak1 münasebeti iİerleteİı P. de la Croix, onunla samimi sohbetler
de bulunduğunu, ·Türk-Frans~z ·mUn.asebetieİ'i.ve Fransız . kralı hakkuida:
uzun u~~dıya konuştuklarını da.aiııatıyor31• Köprülüzade Ahmed Pıi§a'nİn,: 
daima kaydedildiği üzere istidad ve kabiliyetlerin inkişaf ve yetişmesinde 
bir nev•i mekteb hizmeti görmekle tanınmış olan dairesinde· tecrübe kaza-· 
nan ve meziye~lerini 4aha da· gösteren~2 S~rı Süleymap, -~öprülü Mehmed· 
:ı;>~a:'?in · damadı, _ve Köprülüz_ade ~~4 Paşa ile bir~e y~tiŞip, <?nun. 
yakın b~r arkadaşı olmuş- Merzifonlu K!3-ra Mustafa Paşa, dostunun ölü
mü üZerine sadarete geçtiğinde (29 Şa•ban 1087 / 6 Kasım 1676) , Kubbe
altı vezi:diğine tayin edilen· -daha sonra bunun da hemen ardından sadra
zam cilduğun~ göreceğımiz~ Kara İbralıim .Ağa'nın yerine 5 fü~.mazan 10~7 
(il" ~asim· 16?:6)de. büyük ~rahurluğa getirildi88: Kara Mustafa Paşa'~ 
ya· serdar-ı ek~em sıfatile hUkfundarın iieaiyeleriı;ıi bizzat teslime memlİr. 
edilmesi3·1 .gibi vesilelerle._ zaman zaman kendisinden bahsedilen Süleyman 
Ağa, 23 'Zilhicce 1091 (14 Ocak 1681) 'de selden ' etrafı· kum ve toprakla· 
dofa11 ;K~be'niİı: tanzim ve ).itekke;nin bozulan su yollarınin· ta:,miririesG ·ine- · 

. . - . : . . . .· .. ' . . . . ·. ·ı . . ' . 

80 . Memoires du Sieur-de la CroiX, Faris 1684, II, 29. 
31 Memoires du, Sieur de. la Croix, II, 169-173. · 
32 Ata, Tarih, II, 143 . 

. ·. 33 Sil4hdar, I, 653; Abdi, Vekiiyicname, vr. 136b, Jsd.zlide, vr. 97a; Zübde-i Vekii~ 
yi:iit, vr. 41.1>, Rlişid, I; : 334_ .. 

34 Si lll.Mar, I, 725 (I Şevval 1089). 
35 Jsdzlide, vr. 106b, İsii.zade'iıiri bu hususta· kaydettiği bilgi, Defterdar Mehmed 

Pa§a tarafından olduğu gibi iktibas · oıunmu§ "{Zübde-i Vekiiyi:iit, vr. 65e.), oradan da. 
birlcaç ifade farkı ile Ra§id'e geçmiştir (Tarih, I, 365-366) . . Neşrettiğimiz metne mec- : 
mua.sahibinin. bu· hadiseye. dair.· koyduğu.derkenarın aynen Rli.§id'den alınml§ olduğunu 
test?it ediyoruz. Bahis konusu notun Süleyman Ağa ile ilgili §U son kısmı zikri geçen. 
kaynaltlarda· olmayıp, mecmua ·sahibi tarafından illi.ve olunmu§tur ; '. ~Gereği· 'gibi tat- · 
hir ve tenkili etmek içün mal-i firava.n ile ba-hatt-ı huma.yan merkQm Bosnavı Hisar
cıklı emtr.~ı · ahOr-ı kebir Sarı Süleyman Ağa ta.eyin ü me'mur :v.e itmam-ı hidmetten 
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mür kılınarak 16· Cumadelevvel 1092 (3 Haziran 1681) 'de !stanbul'dan ge
mi ile Mısır'a hareket etti86• Bundan önce, iki adamının zahire mübayaa
sında yolsuzluklarından dolayı Okmeydanı'nda idam olunduklarını oku
riız37 (19 Rebi•ülevv.el 1092). 

silrOr ile avdet eyledi» {vr. 46tı.), 

Bu ta'mir tşi, Harı.ınürr~şid'in karısı Seyyide Zübeyde'nin Mekke'ye sekiz saatlik 
mesafede yadl-i Nu,man'dalti dağlar · eteklerinde biriken suları Arafa~ eteğine kadar 
su yolları ile getirtip burada· kendisine izafeten «Aynu Zübeyde» adını alan büyük ha
vuz ve gözlerde toplanmasını temin ettiği, sonraki asırlarda zaman zaman gördüğü 
tamirlere rağmen çok ·harab ve ihtiyaca cevap veremez bir vaziyete düşmüş olan ve 
KiinOnt Sultan Süleyman'ın büyük alaka ve yardımı sfi.yesinde 931 {152~) itibaren imar 
ve daha da genişletilmesi çalışmalarına başlanılmış su tesisleri ile ilgilidir. Esaslı bir 
sQrette ihya edilmiş olmakla beraber aradan bir otuz sene kadar bir zaman geçtiği 
sıralarda, seller dolayısile yine haraba yüztutmuş iken muazzam bir para sarflle es
kisinden çok daha mamur bir hale konulan ve KanOni'nin kızı Mihrimah Sultan tara
fından beşyüzbin altın harcanmak sQretile II. Selim zamanında Mekke'ye ulaştırılma
sı işi tamamlanan bu su te'sisinin kısmen bir tarihçesi ve Süleyman Ağa devrindeki 
durumu ile bir tasviri, ondan 10 sene kadar önce burayı Hac için Zilhicce 1082 (Nisan 
1672)'de ziyAret eden Evliya Çelebi tarafından verilir (Seyahatndmıe, lstanbul 1935, 
IX, 696-697 ve 773-774). KanQnt devrinde isla.h ve lmllrına geçllişl ile II. Selim zama
nıİıda nlhat safhaya ulaşışı üzerinde başka başka tarihler ileri sürülen (bk. Eyub Sab
ri, Mir'at'ii.ı-haremeyn, İstanbul 1302, II, 731-747) bu büyük su te'sisl ile ilgili bu ça
lışmalar hakkında ayrıca blc. : Selaniki, Tarih, tstanbul 1281 s. 120; Peçevt, Tarih, ts
tanbul 1281, I, 42.6-427; Katib Çelebi, Oi-hannümd, İstanbul 1145, s. 515-516; Nevcizli.de 
A~iü, Zeyı-i Şa'kiiyık, İstanbul 1268, s. 224; Muhammed'ül-Emin'ül-Mekki, Hulefli-yı 
A,zam-ı Osmaniye Hazeriitının H aremeyn-i Şeri/eyn'deki Aslir-ı Mebrılre ve Meş'kfı· 
re-i Hwmll.yunları, Dersaadet 1318, s . 26. 

Büyük Mtrahur'un yürütmekle vazifelendlrildiği 1092 tamiri hakkında müverrlh
l~r~eki kayıdlara nisbetle daha teferruatlıca olarak şu bilgi verilir : «<Aynu Zübeyde 
t.acmiriib/1093 ııeneslnde cennet-mekan Sultan Mehemmed Han-ı rabJ.. hazretleri ca
nib-1 huma.yunlarından irsal buyuiulan Süleyman Ağa· vesıı.tetlle de ınecrli.-yı Arafat 
tamir ve elhllleti hllzihi Arafat'ta mevcud bulunan cestm su havuzlarını müceddeden 
lnşll ve hayat-ı hacc-ı müsllmini te,min buyurmuşlardır» (Muhammed'ül-Emtn'ül-Mek
ki, aynı eser, s. 36. Eyub Sabri'nin.eserinde IV. Mehmed zamanındaki bu tamirata te
mas olunmayıp daha sonrakilere yer verllmlştir. 1091'deki sel hadisesi ve Sarı Süley
man Ağa'nın nezaret ettiği tamirat için ayrıca bk. : Klltib ÇelebJ, Cihannüma, s. 511; 
D'Ohsson, Tableau general de l 'Empire ottoman, Paris 1790, II, 68; Hammer, Ges- _ 
ohichte, m, 716-717/Histoire, XIl, .52-53. 

86 Zübde-i Ve'kiiyi:iit, vr. 66b/R8.şid, Tarih, I, 369. Krş, lsazdde, vr. 108a. Bu ta
rih, İsli.zade'de gün belirtilmeden sadece Cumlidelevvel, R8.şld'de ise 15 Cumli.deUUıir 
olarak gösterllmlştir. -lsli.zade'de bununla ilgili kaydı takibeden «Fi 16 yevm'll-bamis 
mln Cumadelahlre sene 92» tarihi, ona li.id olmayıp, Debbagzllde Mehmed Efendl'nin . 
Anad~lu kazaskerllğinden azli tarihidir. Hammer, Süleyman Ağa'nın yanında birçok 
mimarla birlikte lstanbul'dan hareket ettiğini belirtiyor (Gesohichte, m, 111/Histoit'e, 
XII, 53). 

37 Ziibde-i Vekiiyi:iit, vr. 66b /.Raşid, Tarih, I, 368. Krş. 8-llahdar, I , 739. 
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Mekke'de gereken iş ve çalışmaları tamamlayıp İstaııbul'a dönüşün
de büyük mirahurluk yine. uhdesinde bulunmakta idi. 10 :Şevval 1093 (12 
Ekim 1682)'de, hükümdarın kışı geçirmek üzere İstanbul'dan Edirne'ye 
gidişi sırasında, buna ayrıca, Hızır Ağa yerine, Haseki sultan kethudalığı 
da ilave olundu38

• Baharda Avusturya'ya karşı açılacak sefer için.ordu 17 
Rebi•ülevvel 1094: (16 Mart 1683)'de Edirne'den Belgrad'a harekete· hazır

lanırken, padişah tarafından sadrazam ve serdar-ı 'ekrem Kara Mustafa 
Paşa ile askeri' üılıeraya hediye edilen atların onun vasıtasile ·iletildiğini · 

görüyoruz3 0
• Hükümdaı·. ordu ile birlikte Belgrad'a vardığında Haseki sul

tan'ın çadırdan şehirdeki saraya yerleşmesi esnasında (9 Cumadelevvel. 
1094:/6 Mayıs ·1683) Süleyman Ağa onun kethudası olarak yürüyüş alayı 
başında çehresile yine belirir1°. Başlangıçta Avusturya seferinin ilk ·men
zili diye kararlaştırılan Raab kalesi (Yanıkkale) zabtına hareketinden ön
ce Belgrad'da kendisine 16 Cumadelevvel 1094 (13 Mayıs 1683) tarihinde 
büyük bir merasimle sancak-ı şerif teslim olunan sadrazam . ve serdar-ı 
ekrem Kara.Mustafa Paşa'ya aynı gün Kabe anahtarının tevdiine de Sü~ 
leyman Ağa memur edilmişti. Buna mukabele olarak Paşa tarafından bir 
samur kürkle taltif olunur41• 

Selefi Fazıl Ahmed Paşa'nın aksine sert ve garazkar davranışları, mü-· 
samaha tanımaz mizacı kendisine saray erkanı arasında bir' çok hasım ve 
aleyhdar kazandıran12 Merzifonlu'nun, Darüssaade ağası Yusuf Ağa ile 
büyük mirahur Sarı Süleyman Ağa başdüşmam idiler. Bunlar, Kara Mus-., 
tafa Paşa'nın 20 Ramazan 1094 (12 Eylül 1683) 'de Viyana önünde uğra
dığı büyük mağlubiyetin haberi 29 Ramazan'da Belgrad'a geldiğinde'8 , 

b~kledikleri fırsat anının çattığıJ?.ı görer~k mahvı için ' harek~te . geçtiler. 
Onun da ardı sıra Ciğerdelen savaşının · (17 Şevval 1094/9 E~im 1683) 
makfıs neticesi ve Estergon'un kaybı ile (11Zilka,de1094:/1Kasım1683) 
durumu bütün bütüne müşkülleşen Paşa aleyhindeki faaliyetlerine hız 
verdiler. Süleyman Ağa'nın başından be~i Viyana üzerine sefere muhalif 
olduğunu kaydeden Hammer, Kara Mustafa Paşa'nın mahvına çalışanlar 
arasında, Viyana Seferi dÖnüşünde k~tlettirdiği B~din valisi .. ti?raltj·m Pa-·. 
şa'nın karısı sıfatile padişahın kız kardeşini de zikretmektediru. Paşa'nın 

38 Bilahilar, I, 761. 
39 ·Vekiiyi:name, Topkapı Saı·ayı-Revan kütilphAnesi, nr .. 1310, vr. 16a (SilA.hdar 

tarihinin Viyana seferini içine alan kı.smının ilk versiyonu); 'Bildhilar, II, 3. 
·40 Bilahilar, II, ıo. · ' 
41 BiUJ.1ul.ar, II, 14. 
42 l:.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, ill/1, 469, ill/2, 422. 
43 Bilahilar, II, 117. 

· 44 Hanimer, Geschichte, m,"155/HiStoire, XIl, 134. IV. Mehmed'in Hammer'de 
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ye.tiştir.ı;ı:ıeşi olan sadaret kaymakamı Ka;ra İbrahim Paşa'yı velinimeti ye
rine şa<;la~ete geçme sevdasına düşürüp elbirliği ile onun aleyhinde ter
tiplere girişen bu saray takımı, padişah'ın Belgrad'dan Edirne'ye dönü
şünden (9 Zilhicce 1094) 4u sonraki günlerde bu yoldaki gayretlerini daha 
da artırdılar. ·Saltanat davası peşinde olduğuna dair gösterdikleri düz
me vesikalara .inanmak istemeyen IV. Mehmed'i, kışı geçirmek için 28. 
Zilka·de'de (-18 Kasım) vardığı46 Belgrad'dan Paşa'nın hükümdara gön
derdiği. muazzam bir servet tutarı ağır hediyelerle 24 Zilhicce 1094 günü 
telhiscisinin gelişi üzerine afva mazhar olınası halinde tertiplerinin orta
ya çıkacağı ve onun bunu kendi yanlarına bırakmayacağı endişesile bü
yük .telaşa kapılarak son hamlede ikna ve iğfal edip· ·25 Zilhicce (15 Ata:- . 
lık_ 1683) gecesi, katl}· için ferman alınağa muvaffak oldular41

• 26 Zilhic
ce~de (16 Aralık) Kara İbrahim Paşa, efendisinin yerine sadarete tayin -
edildi ve büyük mirahur Sarı Süleyman Ağa, Kara Mustafa Paşa'nın mal 
ve . servetine el koymak için Edirne' den acele İstanbul'a gönderildi•8• İfa
de. edildiğine göre kendisine, bu hizmetine karşılık vezaretle rikab-ı huma
yuıi kaymakamlığı va•dedilmişti'10 • Paşa'nın servet ve emlakini tesbit ve 
müsadere etmekteki gayret ve başarısına mükafaten İstanbul'dan Edirne'
Y~ dönüşünün ertesi günü 9 Safer 1095 (2~ Ocak 1684), kubbealtı üçün
cü, vezirliği ile60 rikab k_aymakaı_nlığına nasb olunduu1

• Bu çarpıcı ve ha-

ismi ·açıklanmaınıŞ olan . bu luz kardeşi ve İbrahim Paşa'nm karısı, Beyhan Sultan'dır 
(d. 10.55/1645-ölm. 1112/ 1700). Daha sonra, ilerde sadrazam olacak Bıyıklı Mustafa 
Paşa ile evlendirildl (il00/1689). bk. A.D. Alderson, Tlıe Strucfare of tlıe Ottoman 
Dynasty, Oxford · 1956, Levha XXXVII; Bfcilı-i Osmani, Iı 26; IV, 410 . 

. . 45 Sil41idar, rr, ' 119.· Hüktiİnd!rın Edlrne'ye· dönüş tarıhi Zübde-1 Vekiiyidit, vr. 
94"'da 4'eva.il-i Zilhicce», !saza.de' de (Tarih, 112a) 13 Zilhicce 1094 olarak kaydedlllr. 

·-· 46 . 8ilı2hdar, . II, 113, t.sıı.zade'de 29 Zilka-de 1094'dedir (Tarih, 112a). 
__ 47 Sil4hda'I'., II, l;l,9-121. 

48. Sü4hd<İ.r, II, 121. 
. 49·· ·Zübde-i. Yekayi·at, vr. 94a/Rc1§id, I, 429, lsdzade, vr. 11211. Devrinin yabancı 

bir 'tarih. müellifi ise, hükümdarın Süleyınan Ağa'ya doğrudan doğruya Vezir-i ıı.zamlık 
teklif ettiğini, onuiı başına bir gün felft.ket getirebilecek bu makam yerine, bulunduğu 
~vkide kalİnağı tercih ettiğini, bunun üzerine sada.rete Kara lbrA.him'in getirilmiş 
olduğunu kaydeder. (Vanel, Abrege noıweau de Vhistoire generale des Turcs, Nouvelle 
edltion, Amsterdam 1697, IV, 294). SWeyınan Ağa'dan «Silahdar» dlye bahseden mü
ellif~ bı+. kaydını, onun şş.hsiyetinin batılı mj.ielliflerce nasıl ele alınmış olduğunu gös
termek bak.unm!lan burada zikrediyoruz. 

50 8ı1ahdar, II, 124. lsazade, vr. 114b. krş. Zübde-i Vekayidit, vr. 95b/Rc1§id, I, 
437. Veztr-i azam olu§una kadar onu eserinde daima üçüncü vezir dlye zikreden Si
lahdar, aynca tahsis ettiği. kısa haltercemesinde ise kubbe altına ikinci vezir olduğu
nu söyler (II, 294). Mehmed Süreyya'dan (8icilı-i Osmani, m, 69). bu yana bir ~un 
m:Uellifler o~un daha başınd~ , «vezir~i s!nt» p!yesini aldığını zannetmişlerdir. (mal. 
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yatına büyük değişiklik getiren yükselişi müverrih şöyle ifade eder : «Bü
yük mirahura vezaret payesi verilip padi~ahın önünce paşa takımı ile gi-. 
derdi»v2 • 

Sadaret kaymakamlığında ilk icraatı olarak, mirahur iken kendisini 
bu vazifeden d9layı tezyif etmiş olan Silahdar Şahin ~~tafa Ağa'yı, ken
di yerine miralıur tayin ettirmek sı1retile bu muamelenin acısını çıkarışı .. 
zikrolunurv.s. Dün.e k.adar ağa, şimdi paşa. Sarı Süleyµıan, sadrazam Mer
zifonlu Kara. Mu~tafa Paşa'nın kendisinin idamını istemek için harekete 
geçtiği sırada, o.ııdan dilediği yardımı esirgememiş .silahdar ağa olduğunu 
meydana koyduğumuz Şahin Mustafa Ağa'ya vefasız bir davranışta bu
lunmuş oluyordu~ Fındıklılı Mehme.d ·Ağa•i:ıın k~ydına göre, ş·~hin Mu~
tafa Ağa'nın silahdarlıkdan alınıp mirahur-ı evvelliğe .verilmesi ile _ ~ü
leyman Ağa'nın vezirliğe nasbı aynı günde, yani 9 Safer 1095'tedirvıl·: B_u· 
na göre, Sarı Süleym~n'ın daha vezirliğe geldiği gün Şahin Must?-fa Ağa':-. 
nın mansıbının değişmesini sağladığına hükmetmek gerekir. 16 S~~r. 

1.H. Danişmend, izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, m, 516; -buna mukabil, s. 46l'de 
üçüncü vezir olduğundan bahsedilir-; İ.H. Konyalı, Üsküdar . Tarihi, lstanbul 1976, I, 
279). 

. . . . 
, 51 Vezirlik ve sadaret kaymakamlığı için, 1.H. Uzunçarşılıoğlu'nun Rebkülahir 

1095/1684 Mart tarihini göstermesinde (Osmanlı Tarihi, III/2, 425) bir zuhQl vardır. 
Gerçekte bu, Süleyman Paşa'nm Özi serdarlığına tayin tarihidir .. 

«Vtizera-yı clzamımdan vezir Süleyman Paşa'ya hüküm ki, 
Sen vüze~a-yı cizamın1ın umür-dide ve kargili:arı olup, re'y-i berin ve fikr-i isa

bet-karinine her vechile ictimad-ı huİnayunum olmağla özi serhaddine· me'mur olan 
vtizera-yı ,izam eyıı.Iet-i mezbO.renin alay beylerile zu,emıı. ve erbab-ı tımar ve . der
gah-ı mu,allam yeniçeri ve sipah ve silahdar serdengeçdileri ve kapum kulları vesfi.ir 
tavil.if-i asker ve Eflak ve Bogdan voyvodaları ve askerlerine hatt-ı humayun7ı saa- . 
det-makrünumla serasker nasb u ta,yin ve seninle me'mur olan alaybeyi ve zu,em§. 
ve erb§.b-ı tımarın umur-ı tevcihatı sana sipariş . olunmağla imdi te'hir . ve tevakkuf et
meyüb mükemmel ve müretteb kapun ve yarar. ve güzide ve müstevfi ve . müsellah 
olanlarınla kilkub mahall-i me'mii.ra varub def<-i mazarrat etmen vesair din Ü devlet 
ve c1rz u n§.mus-ı sal.tanatıma. layık ve muvafık hid~m§:t~ı .,aliyeme bezl-i ·kudret ·\).e . 
sarf-ı mlknet eylemen babında yazılmıştır. Evail-i Rebi,ülahir sene 95» (Başbakanlık 
Arşivi, Mühirıınıe Defteri, nr. 180, s. 28). · · 

52 Şem,danizade Süleyman, Mür,it-tevarih, Bayezid Devlet Kütüphanesi, nr. 5144, 
vr. 278n. Onun için, «Üç tuğa nail oldu, sadaret kaymakamlığını elde etti» dfyere~ 
Hammer de bu yükseli§in çarpıcı müşahhas yönünü işaret etmek iste,,- (Geschichte, 
III, .756/Histoire, XII, 137). · . · 

53 , Zübde-i VekiiyiJit, vr. 96a-96b/Rdşid, I, 437-439. Aynı kaynaklardan hare~et .. 
ederek Hammer de bu vak:a üzerinde durl!-r: Geschichte, m, 756-757/Histoire, XII, . 
137-138. ·' 54 Silllhdar, II, 124. 
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1095'de vefat eden kapıcılar kethudası Gazzaz zade Ahmed Ağa'nın yeri
ne, mirahur iken şatırı, yeni mansıbında da kethudası olan Boşnak Receb 
Ağa'nın tayini56 de Süleyman Paşa'nın kaymakamlığındaki ilk icraatı ara
sında yer alır. 

lktidarın Kara Mustafa Paşa'ya muhalif takımın eline geçmesi ile 
mansıb sahibleri arasında geniş bir değişikliğe girişilmiş, bir çok vali ye
rinden oynatılmıştı56• Müverrihin: « ... Viyana inhizamından sonra Köp
rülü hanedanma bir bugz u adavet meydana çıktı ve Kara İbrahim Paşa 
ve Sarı Süleyman Paşa gibi o hanedanın perverde-i ni<metleri olan alçak
lar bile aleyhlerine kıyam edip Köprülüoğlu Fazıl Mustafa PaşaV7 ve Amu
cazade Hüseyin Paşa vesair Köpriilü müteallikatı kurb-ı devletten tebıid 
ve idare-i meham-ı tim.ur ~aimmakam Receb Paşa ve emsali misillu bi
şuurların eline teslim olundu ve der-akeb netice-i vahimesi zahir oldu»58 

ifadesi bu devrin hüviyetini bir yönü ile çizer. Merkezde rakipsiz kalın~ 
isteyen Kara İbrahim Paşa hükümdarın etrafındaki mühim ve gözde şah
siyetleri vazife ve memuriyetlerle muhtelif yerlere uzaklaştırmakta idi. 
Hükümdarın damadı ve musahibi, onsekiz yıldan beri Kubbealtı veziri 
olan Mustafa Paşa bile, müstakbel bir sadrazamlık için en önde bir nam
zed gibi göründüğünden, bu akıbetten kurtulamamıştı69• Yeni sadrazam 
kendisine rakib olabilecek kimseleri harcamak için serhadlere gönderir-
ken, sıra Süleyman Paşa'ya_ da gelmekte gecikmez. · 

Kubbealtına vezir olmasından henüz iki ay kadar bir zaman geçmiş

ken, Ö'zi havalisinde akın ve yağmada bulunan Lehliler'in Kamaniçe ve 
Bogdan'a taarruz için hazırlık yaptığı haberinin alınması üzerine vezir-i 
azamın konağında toplanan bir meclisin, beş ay önce (16 Zilkacde 1094/6 
Kasım 1683) 'de00 buraya gönderilip üstüste muvaffakiyetsizliklere uğra
yan Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa yerine müstakil, muktedir bir serdar 

55 Sil(},hdar, II, 125. Krş. lstız(J,de, vr. 114b; Zübde-i Ve'kayi:lit, vr. 96b/.Rct§id, I, 
439. Hammer, Geschichte, m, 757 /Hi.stoire, XII, 139. 

56 Bunlardan başlıcalarının isimleri Hammer'de 1.§Aret edllmi§tir : Geschichte, 
m, 756-758/Histoire, XII, 137, 140-142. 

57 Fazıl Mustafa Paşa, 9 Receb 1095'de üçüncü vezirlikten tekaüde ayrılır (Si-
14hdar, II, 129. kr§. Zübde-i Ve'kii1Ji·at, vr. 97b/.Raşid, I, 441). Hammer, Geschichte, m, 
757 /Histoire, XII, 140. krş. Mustafa Nfiri Paşa, Nettıyic'iLı-vuka.at, II, 86. 

58 Mustafa Ntlri Paşa, Netd.yic'üı-vu'kıiait, 2. basla, İstanbul 1327, II, 88. 
59 Musahib Mustafa Paşa, Kara İbrAhim Paşa'nın sadarete gelişinin daha dör

düncü gününde (1 Muharrem 1095) kapdan-ı derya.lığa ta,yin eclilmekle divan ve hü
kümdarın çevresi dı§ında bırakılmış oluyordu (Zübde-i Ve'kuyiJJt, vr. 97b/.Rdşid, I, 441. 
krş. Sil4hdar, II, 122, Hanımer, Geschichte, m, 757/Histoire, XII, 139-140). 

60 Sil4hdar, il, 119. 
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seçilmesi tavsiyesi ve re'yi ile Süleyman Paşa, Özi serdarlığı ile Leh cep
hesine tacyin olunarak 14 Rebi:ülahir 1095 (31 Mart 1684) 'de Babadağı'na 
hareket ettia1

• Süleyman Paşa'nın burada ilk işlerinden biri, Eflak ve Bog
dan beylerinin durumunu ele almak oldu. Başlangıçta her ikisini de de
ğiştirtmek istemekle beraber, Serban Cantacuzen'e dokunmayarak, Bogdaİı. 
beyi Demetrius yerine, tarihci Demetrius Cantemir'in babası Constantin 
Cantemir'i? Bogdan beyliğine nasb edilmesini sağladı62• Kendisinden mem
nun kalınmayan Gazi Giray'ın alınıp yeniden hanlığa getirilmesi ·istenen 
Selim Giray hakkında Kırım halkının müracaatlarını Özi muhafızi sıf a
tile merkeze iletmesini müteakibas menfası Rodos'tan 21 Receb 1095 ( 4 
Temmuz 1684) 'de Edirne'ye getirilen ve Süleyman Paşa'nın yanında sefe
re me'mur edilen Selim Giray64 Kırım'a giderken İshakçı'da kendisile gö
rüştü65. Büyük bir Leh ordusunun Özi hududuna geldiğini gören Süley
man Paşa00, yolladığı mektupta imdad ve takviye gönderilmesini istiyor-

61 8ilahdar, II, 127. krş. tsazaile, vr. 115n; ~übde-i Vekilyidıt, 97ıı/Rli.şid, I, 441. 
62 Demetrius Cantemir, Histoire de l'Enıpire Othoman, m, 296-297, 483 . . Cante

mir, Serban'ın büyük bir para karşılığında, kendisini değiştirtmek isteyen Süleyman 
Paşa'yı yumuşattığını ve onun şüpheli hareketlerine Süleyman Paşa'nın göz yumduğu
nu söylüyor. Süleyman Paşa'nın Bogdan'daki icraatı ile ilgili olarak başka bir eski 
batılı müellif de şunları yazmaktadır : «Soliman, ·a.utre generale Turc, faisoit la guerr.e 
en Pologne. Apres avoir passe le Danube, au mois d'Avril, voyant que les ennemis ne 
parolssoieiıt pas encore, il fit entrer ses troupes en Moldavie, resohi de pacifier cette 
province, dont· Demetrius Cantacuzene venoit d'etre Vaivode a. place de· Petreczeicus. 
Les partisans de ce dernier entretenoient continueUement la ~ivision parmi la noblesse. 
Soliman en fit faire une recherche rigoureuse et punit de mort tous ceux qui tomberent 
entre ses mains. Demetrius lui paroissant un prince foible et peu capable de gotıverner, 
il lui substitua Constantin Cantemir, prince Tartare, dont le pere, chasse de soxi. pays 
a cause de son attachement pour les Turcs, etoit venu chercher un asyle a. la cour d.u 
Grand-Seigneur. Quant a la principaute de Valaquie, elle fut laissee a la famille des 
Cantacuzenes» (De la Croix, Abrege chronologique de l'histoire ottomane, Paris 1768, 
II, 546). 

63 8ilahdar, II, 131. krş. İsazılde, vr. li5o., Zübde-i Velcayidıt, 97b, Ra§id, I, 441 vd. 
64 Sillthdar, II, 132. krş. Js(J,z(J,de, vr. 115n; Zübde-i Vekilyi:iit, 97b-98bİRı2.şid, I, 

441-442. Selim Giray'ı Rodos'tan Edirne'ye Süleyman Paşa'nın eski şatır ve kethudil.sı 
miril.hur-ı evvel boşnak Receb Ağa getirir. 

65 8ildhdar, II, 185. tsazade, vr. l15b (15 Ş3.<ban 1095) krş. Zübde-i Vekilyi.ciit, 
vr. 98"/Rli.şid, !, 443-444. 

66 Ril.şid tarihinin yazma nüshaları ile Müteferrika (İstanbul 1153, I, vr. 114b) 
ve Matba:a-i Amire (I, 447) baskılarındaki «İnhizil.m-ı serasker· Süleyman Paşa» ba§_. 
lığı ile Avusturya serdil.rı Mustafa Paşa'nın 13 şa,ban 1095 (26 Temmuz 1684)'de Bu
din yakınlarında Erczi'de uğradığı mağlubiyeti, o sırada Leh cephesi serdarı bulunan 
Süleyman Paşa'ya atfeden kaydının tamamen yanlış olduğunu belirtelim. Bu yanlışa, 
Ril.şid'tn kaynağı Zübde-1 Vekayi,at'ın bir kısım nüshalarında yer verilmemiştir. (Msl. 
Süleymaniye, Hamidtye Kütüphanesi, nr. 949, vr. iOlb; Es,ad Efendi, nr. 2382, vr: 87c, 
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du8
'.. Bunun üzerine, Çorlu'dan Tuna sınırına kadar Ruıneli'de nefir-i am· 

a.S~eri. toplanmasına k,a.rar .. verildi ve bu iş için haseki sultan kethudası 
~~~yin Ağa'ya· vezirlik verilip Sili.stre valiliği ile gönderildi08• Tahtı devr 
a~ak . ve gerekli hazırlıklar 'için Bahçesaray'a gitmiş olan Selim Giray 
yJ,izbin ı;L!Sker toplayarak Hotin'e geldi ve 14 Şevval 1095 (24 Eylül 1684) '
d~ $üleym.an Paşa, daha önce kararlaştırdıkları vechile 'rurla kenarında 
keı:;ı.disile buluştu00, Süleyman Paşa'nın Selim Gi:r:ay'la müşterek harekatı, 
s.eksen bin kişilik kµvvetle Boğdan'ı ele geçirmek kasdile 1095 Rama
zan'ı başında (Ağustos 1684) Kamaniçe üzerine gelen Leh kralı Sob
yeski'yi, büyük zayi~t verdirerek geldiği yere' çekilmeğe mecbur etti1°. 
Sobyeı:;ki'nin uğradığı bozgunla, Kamaniçe kalesi kırk günü aşan Leh 
muhas.arasından kurtuldu. Kırım hanı yurduna dönerken Süleyman Paşa 
da :Şabadağı'nda . kışlağa çekildi11• Bu ·seferi etrafile anlattığı mektubu 
Edirne' de 27 Zilka•de ~095 (5 Kasım 1684) 'de arzolunduğund,a. IV. Meh-. 
med, bu muvaffakiyetinden dolayı takdir ve memnfiniyetini bildiren bir 
hatt-ı huinayun göndererek kendisini ve maiyetini çok kıymetli- hediye
ıerıe taltif ·etti12• 

· .. Ertesi yıl 1096 Şacban'ında (Temmuz 1685) büyük ve ·karma bir Leh 
ordusunun Bogdan tarafına geldigi ve zahire yollarını keserek Kamaniçe"
yi ele . geçirmek gayef:!ile meıizil menzil ilerlediği haberleri erişince, ord~
sunu harekete geçiren Süleyn;ı.an Paşa yeniden Selim , Giray ile harekat 
sahasında buluştu (7 Şacban 1096/9 Temmuz 1685). Bu haberler üzerine 

. . 
krş. ~ynı nüsha vr. 9Sb). Bu konuda Rllşid'e dayanan Ha,rnmer'de de yenilen ordunun .. 
baş.ı Süleyıiıan Paşa olara.k gö~terilmiştir (Geschichte, m ,. 763 / Histoire, XII, 152-153) . 

. 61 SilO,hdar, ll, 135. Süleym~ Paşa'nın mektubu 21 Ramazan 10.95'de alınmıştı. : 
Ayrıca bk. Jsardlde, vr. 115". Krş. Zübde-.i Vekayicat, Süleymaniye, Es:ad Efendi Kil- . 
tübhanesi, nr. 2382, yr. 87a./Ra~id, I, 445. Hammer, Geschichte, m, 158/Histoire, XII, 
142-143, !.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, ill/1, 484. 

68 SQO,hdar, II, 135; JstJ,z(J,de, vr. 115b; Zübde-i Vekayi<iit, Süleymaniye-Escad 
E~endi Kütilp., nr. 2382, vr. 810./Raşid, I, ·445. 

69 Si14hda.r, II, 186. . 
70 Bu harek§.t hakkında etraflı bilgi, Sil/J,hd'!-r, II, 185-188'dedir. Zübde-i V,eka

yi-.iit, vr. 1050..ıı ve . .Raşid, I, 459-460'da verilen bilgiler. daha ziyade Kamaniçe hareltii.
tına inhisar edip, oldukça muhtasardır. Ayrıca bk. Jsazaae, vr. 115h-117b; Demetrius. 
Canteınir, HiStoire de l'Empi?:e othoman, m, 297-298; De la Croix, Abrege· chronolo
gique de l'histoire ottomane, II, 5'.l6-548; Hammer, Geschichte, m, 165/Histo.ire, XII,. 
158-159; Jorga Geschichte des OS?!laniSchen Reiches, IV, 208; t.H. Uzunçarşılı, Osmanlı 
Tarihi, :µI/1, 48.4-486. 

.. 71 Sildhda.r, II, 188. 
72 BilO,hd.ar, II, 188. Ayrıca bk.. Zübde-i Vekayi-.at, 1051> /Rdşid, I, 460, Hammer, 

Geschichte, m, 765-766 / Histoire, : XII, 159. 
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Çuçura'dan. birlikte hareket edilerek Pornavski böğazına yaklaşıldtğında 
2 Zilkaı~de 1096 (30 Eylül 1685) 'de ordugah bu mevldde· bırakılıp Süley
man .Paşa ve Selim Giray beraberlerine üç günlük · erzak aldıklari · halde; 
seçme süvari kuvvetlerile boğazı geçtiler, sarp arazide mevzilenmiş düş
mana taarruz ettiler. Çetin çarpışmalar devam ederken ordunun büyük 
kısmı da muharebe sahasına sevkedilerek ağır zayiata uğratilan düşman, 
dışardan başka pir kuvvetce içine nüfuz edilemez bir arazi kesimine sıkış
tırılıp orada kalmağa ı:;necbur bırakıldı. Neticesi 13 Zilkacde 1096 · (11 
E)}:rim · 1685) 'de kendisini göstermeğe başlayan ve garp tarihÇileı:inin Bo
jan galibiyeti diye adlandırdıkları bu savaŞi:a düşmana karşı, müverrihin 
bildirdiğine göre onbeş gün kadar gece ve .gündüz, hatta attan innieme
cesine savaşilmıştı73• Harekat sonunda İshakçı üzerinden Babadağı'n.a d.Ö
nen Süleyp:ıan Paşa'nın gönderdiği fetihname 9. Zilhicce 10~6 (6 K~sım 
1685), arefe günü hükümdara sadrazam tarafından telhis edildiğinde,' IV. 

·-·Mehmed yine bir hatt-ı humayunla birli~te . Süleyman Paşa ve ·selim Gi~ 
ray'a pariak ·hediyeler yollayıp sevihÇ v~ tebriklerini belirÜi11~ Süleyman 
Paşa'nin "Lehliler'in taarruzunu muvaffakiyetle tardet~iş", ,;Lehistan 
cephesinde ~izmeti görülmüş" olduğu niutaleasına karşı75, "bu zaferleri 
çok kötü bir askı;ır olan Sarı Süleyman değil, Selim Giray temiİı etmiştir" 
şeklinde bütün muvaffakiyeti Selim Giray;ın yardımına ·bağlayan. bir ak
si görüş mevcuddur10

• Sonraki zamanlarda hakkında söylene~ler ne oiur
sa ·olsun, ardarda kazandığı muvaffakiyetler " Süleyman Paşa'ya · büyük 
bir şan teinin etmiş, . onu imparatorluğlln o sıralar en mihiıtaz bir siması 
durumuna getirmişti. Halk, onu sadrazam olarak görmek isÜyord~1~~-: .. · 

.. 73 SilllhiLar, Il, 204-209'da tafsiH!.tlı bir şekilde anlatılan bu savaş, bş.ş~a ; kay
ı;ı.aklarda çok kısa geçilmiştir: krş. İsazllde, vr. 118a, Z:übde-i . Vekayi:lit müellifi .Def
terdar Mehmed Paşa gibi bu savaşa yer vermeyen Raşid, sadece ser.asker Silleyİnan 
. Paşa.'ya s_erhad masrafları içlıı ihtiyacı olan paranın: gönderildiğinden . bahseder. (Ta
rih, I, 469). Aşağıdaki eserlerde bu savaşa pek kısa surette temas olunur: Hammer, 

. Geschichte, m, 7.79/Histoire, XII, 188; Jorga, Geschichte des osmanischen R'e'iches, 
-IV, 204-205; i.H. Danişme.nd,, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, , ;qI,· 4!)0; t.H. Uzun
çarşılı, Osman,lı Tarihi, IİI / 1, . 486. Harelcattan önce Lehliler'ip.; bab;:ı.sı Eflii.k: beyi 
'constantin Canteİnir'e Osmanlı devletine karşı kendilerile işbı.iUği .,için· Y.apt~kiar~ te-

. şebbüsleri de belirten. (IIİ, 310-313) De.metrius Cantemir'in bu sava§ hakkındıı. verdİği 
bilgi (Histoire de Z'Empire othoman, İII, 313-3i7) bunlardan da:ııa geniş ' ise 'de sil§:iı. 
dar'daki kadar tafsilatlı değildir. Ayrıca bk. De la Croix, Abrege chronologique de 
Z'h'istôire ottomane, Paris 1768, Il; 554-556. 

74 Silllhdar, Il, 208; İsazaae; vr. 118a. 
75 İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, ill/2, 425, 424. 

. . 76 !.H.Dani§mend, izahlı' Osmanlı Tarihi Kronolojisi, m, 460; 
77 Cantemir, Histoire de l'Empire othoman, Paris 1743, m, 321-322. 
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Cepheye gitmekten kaçındığı için mütemadiyen hastalık bahanesi 
ileri süren ve üç aydan beri de divana çıkmayan sadrazam Kara İbrahim 
Paşa'ya vekalet etmek üzere acele gelmesi hususunda az bir zaman sonra 
bir hatt-ı humayun gönderilen Süleyman Paşa'ya, Babadağı'ndan Edirne'
ye varışın~n ertesi günü 29 Zilhicce 1096 (26 Kasım 1685) 'de sadaret kay-. 
makamlığı tevcih olundu78• 

Süleyman Paşa, gelir gelmez bir entrikanın içinde rol alır. Budin'in 
muhasaradan kurtanlmasında gösterdiği büyük yararlıktan dolayı hü
kümdarın teveccühünü kazanan Macaristan serdarı Melek İbrahim Paşa' -
nın kendi yerine sadarete namzed gösterilmesinden endişe eden Kara İb
rahim Paşa, onu aradan kaldırmak için Uyvar'ın elden çıkmasındaki ba
şarısızlığını, bilhassa kendi başına, padişahın haber ve izni olmadan A vus
turya makamları ile sulh teşebbüsüne geçmesini vesile ederek katli hu
susunda giriştiği tertiblerin içine Darüssaade ağası Yusuf Ağa ile Süley
man Paşa'yı da sokar. Hükümdar tarafından kendisine gizlice sadrazam
lık vadedildiğinden, önünde bir rakib teşkil edecek Melek İbrahim Paşa' -
nın bertaraf edilmesini kendi menfaatı bakımından da uygun bulan Süley
man Paşa, kaymakamlığa nasbolunmasının ertesi günü yapılan divan top
lantısında (30 Zilhicce 1096/27 Kasım 1685) onun katlini isteyenlerin ba
Şında yer aldı10 • 

. Kara İbrahim Paşa bunun arkasından, daha önce Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa'nın, şimdi de Melek İbrahim Paşa'nın katline elbirliği ettiği 
Süleyman Paşa'yı, vezir-i azam olabileceği düşüncesiyle hükümdarın çev
resinden uzaklaştırıp daha öncekiler gibi onun da başını yiyeceğinde şüp
hesi bulunmadığı Üngürüs serlıaddine atmak için bir oyuna girişmişti. 
İbrahim Paşa hükümdara, Osek kalesinin düşman eline düştüğünü, kur
tarılmasının Özi serdarlığında devlete yararlığını isbat etmiş, umur gör
müş Süleypıan Paşa'nın hemen Macaristan serdarı kılınıp Osek üzerine 
gönderilmesile mümkün olacağına dair bir telhisde bulunmuşdu80• Rikiib-ı 

humayuna gelişinin üçüncü haftası bile olmadan Süleyman Paşa'ya alttan 
alta vaziyet alan sadrazamın 1097 Muharrem'inin 17'sinde (14 Aralık 
1685) arzettiği bu telhisteki haberin asılsızlığının ortaya çıkmasile, za
ten kendisine karşı itimadım bir müddetten beri kaybetmiş olan IV. Meh
med, 21Muharrem1097 (18 Aralık 1685)'de Kara İbrahim Paşa'yı azı ve 

78 Sild.hdar, II, 210-211; krş. Js(J,zd-de, vr. 118a; Ziibd.e-i Vekiiyiii.t, 118b; Rd,şid, I, 
484-485; Hammer, Geschichte, m, 781 / Histoire, XII, 192. 

79 8iUi1ular, II, 215-216. 
80 Sild-hdar, ·II, 225-226; krş. Hammer, Geschichte, III, 781 / Histoire, XII, 192-

193. 
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sadrazamlığı Süleyman Paşa'ya tevcih etti 81• Kara İbrahim Paşa'nın, ha:s
talığını bahane ederek .Babadağı'ndan sadaret kaymakamlığı için Edirne'~ 
ye çağırttırmaktaki asıl niyetinin kendini har.camak gayesile Avusturya 
cephesine gönderilmesi yolunu hazırlamak olduğu ileri sürülen82 Süleyman 
Paşa'nın içinde bulunulan mali şartların zorluğuna rağmen askere ulfıfe 
verilmesini temin etmekle gösterdiği muvaffakiyete mükafat olarak sa
darete getirildiği de, onun bu makamı elde edişi ile ilgili görüşlerden bi
ridir88. Hammer de, askerin maaşı verilmekle bir fitnenin kopması korku
sunun giderilmiş olduğundan bahseder81 • Ayrıca belirtildiğine göre İbra
him Paşa'nın A vu~turya .cephesine göndermek istediği Süleyman Paşa'nın 
sadrazamlığa getirilişinde, eski dostu ve Kara Mustafa Paşa'ya karşı bir
likte entrikalar çevirdiği kızlar ağası Yusuf Ağa'nın bilhassa rolü ve te
siri olmuştu. Süleyman Paşa, sadrazar_nın kendisine oynamak istediği oyu
nu Yusuf Ağa vasıtasile tersine döndürür. Yusuf Ağa padişahı, ehliyet
sizliğini örtmek için mütem~diyen kendisini hasta gösteren, esasında ne 
bir devlet adamı, ne de bir :asker olan İbrahim Paşa'dan onun çok daha 
mükemmel vezir-i azamlık hizmetini yerine getirebileceği husfısunda ikna 
etıiıişti86• Süleyman Paşa'ya karşı müsbet duygular beslemeyen Silahaar · 
Mehmed Ağa da, onun hlle ve hudca ile sadarete geçtiğini ifade eder86• 

81 Sı10.1ıdar~ II, 226; İsO.z(J,de, vr. 119h. Kr§. Ziibde-i Ve1wyi:at, 119n-120n;':Rdşid, 
I, 484-485. 

82 Vanel, Abrege nouveau de ı'histoire generale des Turcs, IV, 389; Cantemir, 
Histoire de Z'Empire othoman, m, 321-322; De la Croix, Abrege chronologique de 
Z'histoire ottomane, Il, 560; Hammer; Geschichte, m, 781/Histoire, XII, 192. . 

83 Belin, Essais sur l'histoire economique de la, Turqııie d'apres Zes ecrivains 
· originauaı, Journal Asiatique, 6° serle, IV, Octobre-Novembre 1864, s. 342 = Türkiye 
iktisat Tarihi Hakkında .Tetkikler (trc. Ziya. [Karamürsel]), İstanbul 1931, s. 163; Zi
ya. Karamürsel, Osmanlı Mali Tarihi Ha1c1cmda Tetkikler, Ankara 1940, s. 42. Süley
man Paşa'nın lezez mevacibini tevzii .ile sadrazam tayin oluşu aynı gündedir. Defter

. dar Mehmed Pa§a ve Ra§id, onun sadaret tarihini Sll!hdar'daklnden bir gün farkla 22 
Muharrem olarak kaydederler. Onun sadrazam ~asbı sırasıı;ı.da Edirne'de bulunan ve 
olup biten M.diseleri içinden takibeden Fındıklılı Mehmed Ağa, Süleyman Pa§a'nm n_e 
sQretle sadrazamlık mevkiine geldiği hakkında diğer müverrihlerden çok daha farklı 
ve 'tafsllMlı bilgiye sahib olmU§tur. . 

84 Hammer, Geschichte, m, 782 / Histoire, XII, 193. Ayrıca bk. J.M. Jouannin 
ve Jules van Gaver, Turquie, Paris 1840, 294. 

85 Cantemir, · Histoire de Z'Empire othoman, m, 322-324; Harnmer, Geschichte, 
m, 781-782 / Histoi re, XII, 192-193. . 

86 BilO.hdar, II, 294. Kaydedildiğine göre Babadağı'ndan Edirne'ye gelince Sul
tan kendisine Üngürüs serdarlığını teklif ettiğinde, Silleyman Paşa maneviyat ve ni
zamı bozul.mu§ askere hiikim olabilmek için bu cephede bizzat hükümdarın, o olmadığı 
takdirde hiç değilse sadrazam mevkicinde bir şahsiyetin bulunması gerektiğini, bir 
seraskerin selahiyeti ötesinde, Sadrazamlık otoritesine lhtlyac bulunduğunu söylemi§; 
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Mirahur-ı evvellikten vezirliğe geçmesinden sonra iki seneyi bile bul
mayan bir zaman içinde vezir-i azamlığa yükselişi, Süleyman Paşa'ya ik
balin zirvesi ile birlikte aynı zamanda felaket ve zevalinin kapısını da açı
yordu. Macaristan'da Avustur ya karşısındaki askeri durumun çok üstün 
askeri tecrübe ve dirayet isteyen, kendi çapını aşan şartları, iki seneye 
varmadan onun başını yiyecek ve imparatorluğun bu bölgedeki hakimi
yeti bakımından telafisi imkansız kayıplara uğramasına da sebeb olacak
tı. "Bir bir düşen kale ve şehirleri ile Macaristan'ın elden çıkıp, kendisin
den sonra da, Belgrad'ın kaybına kadar varan bütün bir çöküş ve felaket
ler silsilesi, birçoklarınca onun sadaret devresinin birer günah ve eseri 
gibi . görülür87• 

, Süleyman Paşa'nın ilk icraatı arasında, Kara İbrahim Paşa'nın 
Belgrad'a getirtip İstanbul'da Yedikule'de hapse attırdığı ve. idam olun
mak t~hdidi ile karşı karşıya _bulunan Tököli İmre'nin serbest bırakılma
sı88, el konulan para ve techizatının kendisine iade olunması gelir. Yaban
cı müellifler, o zamana kadar hiçbir mağlubiyete uğramamış olan Süley-

~ İnan Paşa'ya devleti içinde bulunduğu buhranlı durumdan kurtarabilecek 

ıIUşünmeğe başlayan hükümd8.ra kızlar ağası Yusuf Ağa da, Süleyman Paşa'nm bu 
lkl vazifeyi de nefsinde cem, edebilecek bir kimse olduğunu telkin ile Sadrazamlığını 
te'min etm.i§ti (Cantemir, Histoire de l'Empire othoma?1, m, 828-324). Çağdaşı Av
rupalı tarihçlye göre de, Leh cephesindeki hizmetlerinden dolayı sadaret kaymakam

. lığı ile merkeze çağrıldığına dair İbrahim Paşa'nm gönderdiği haber üzerine Edirne'
.ye . geldiğinde kendi.siniri ltngürils serdarlığına verlldiğl beyA.nile karııııaııan Süleyman 
Paşa, , hükümdarla, yaptığı konuıımada .bu cephede uğranılan· muvaffakiyetsizlikteı:'in 

. sebeblerini izah etini§, ı.iısanm kellesine mal olacak bu cephe kumandanlığını, burada 
yapacağı ıŞ ~e harekata yakından ııahid olabilmesi için bizzat hükümdarın ordunun 
başında oraya gelmesi ııartile kabO.l edebileceğini söylemiş, Sultan bu sözlerin te'sirile 
bir-kaç gün .sonra sadaret mührünü Kara İbrahim Paşa'dan alarak kendisine yolla
mıştı (Vanel, A.brege nouveau de ı'hıistoire general des Turcs, Amst~rdam 1697, tv, 
389-391). Batılı eski .müelliflerden bir başkası, tbrli.him Paşa'nm kendisi için en kor
kuİu rakib olarak -gördüğü Süleyman Paşa'nın Edirne'ye gelince, hükümdara üngü
rüs cephesinde ordunun vezir-i azamın sevk ve idaresine muhtac bulunduğunu belir

. terek sultanın zihninde İbr8.lıim Paşa'ya karııı ııüphe uyandırdığını, rv. Mehmed'le yap
tığı bu konuşmanın kendisine vezir-i aza.mJık yolunu açtığını yazar (De la Croix, A.b
rege chronologique de l'histoire ottomane, Paris 1768, II, 560-562). 

87 Osmanzli.de Taib, Hadikat'iil-vüzertı, 112; Ata, Tarih, II, 143; t.H. Dantıımend, 
izahlı OsmanZı Tarihi Kronolojisi, m, 461, 516. 

88 Cantemir, Histoire de l'Empire othoman, m, 825, 447, 459 (krş. s. 306). Sü
leyman· Paııa'nın Kara İbrahim Paşa'yı, Tököll Emre'yi tevkif altına almakla Yukan
Macaristan'ın Avusturya eline geçmesine sebeb olmaktan dolayı suçladığı kaydolunur 
(Albert Lefaivre, Les· Magyars pendant la domination ottomane, Paris 1902, II, 165). 
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tek insan nazarile bakıldığını belirtirler80 • Süleyman Paşa orduyu takvi
yeye ve Avusturya'nın artık ardı ardına açacağı yeni seferlere karşı ha
zırlamağa çalışırken, bir yandan yabancı devlet elçilerile dostane müna.~ 
sebetler yürütmeğe ehemmiyet vermekte, askerin maaşının muntazam 
ödenmesi için tedbirler almağa çalışmakta, sürüp giden savaşların mas:. 
raflarını karşılayacak mall çareler aramakta idi. Yine yabancı müelliflere 
göre Süleyman Paşa'nın girişmiş olduğu bu icraat,· onun devlet idaresi He 
·ordu işlerini birlikte yürütebilecek kabiliyette bir sadrazam vasıf ve me
ziyetlerini taşıdığını gösteriyordu00• 

Vaktin kış olması dolayısıyle hareketinde bir fayda mülahaza edil
mediği için olacak, aynı zamanda yaklaşan sefer me~siminiİı icab ettirdi
.ği hazırlıkların merkezden yürütülmesi gibi bir P:ıaksadla Süleyman· _Pa
.şa, harekat üssü olan Belgrad'a hemen gitmeyip Avusturya cephesi ser
· darlığına, hükümdara tavsiye ettiği Osman Paşazade Sarhoş Ahmed Pa-
· Şa'yı ·muvakkaten nasbettirdi (23 Muharrem 1097/20 Aralık 1685) 01 Vi
yana ~eferıij<;Ien beri Avusturya karşısında bir tüı:lü düzeltilemeyen aske
ri durumu- -padişahın hu~urunda müzakere eden 'meşveret mı:ıc~isiİıii:ı."te_n
sibi ile ilk bahar başmda (26 Rebi·ülahir 1097 /21 Mart 168n) Üngür,üs 
cephesine s_erdar-ı ekrem kılındı02 • Arkasında -mevkiine rakib çıkacak eıi-

89 · J :M. Jouannin-Jules ·van Gaver, Turqwie, s. 294; krş. Cantemlr, Histoire ~ 
l'Empire ofüoman, m, 322-323. Leh cephesindeki muvaffakiyetlerinin yarattığı· şöhret 

dolayısile Silleyman Paşa'nın o günlerde devletin direği; dayanağı gibi görüldüğfuiÜ 
· söyleyen batılı eski tarihci ona ba_ğlanan ümitleri şöyle -dile getir~yor : · «Le pouv~au 
· Vizir fait des preparatifs extraordinaires pour la guerre ·qe HoµgritF.l~!l T~rcs, attire.s 
par sa · reputatıon, s'enrollent en foule sous ses drapeaux. · Par . une gen~rosite, -jus
qu'alors sans exemple en Turquie, Soliman fait fondre sa vaisselle d'or et d'ar~~ıı,t 

. qiı'.il fait· porter a la caisse militaire. Tout retentit de ses 10\,ıanges; et· l'on conçoit, de 
. son expedition; les plus flatteuses esperances» (De la Cr9ix, Abrege chronolog_iq~~-· _d,e 
. l'histoire ottomane, n, 562; krş. s. 576). 

·90 Hammer, Geschichte, Ill, 7827783 / Histoire, Xll, 194-19.5. . , . 
· ·91 BtWhdar, n, 226; · İsazıide, vr. 119b. Buna mukabil Rişid, .MeJek ·!braİıim Pa~ 

' şa'nııi katli ile açık kalan "üngürüs serdarlığına Süleyman ;Paşa'dan evvel kimsenin 
: tayin olunmadığını kayde~er (Tarih, I, 487). Defterdar Mehmed Paşa -İse ~u ~~s~l~de 
-bir şey söylemez (krş. Zübde-i . .V ekıiyi·iit, 121n). . . , . , 
·· · 92· Bilahdar, n, 236-237. Daha önqe Süleyman Paşa için : .. «Mii.h-ı mezbO.run yir
: miüçüncü pencüşenbe : gün vezir-i azam, Kş.pudıı.n . vezt_r , Seı;hoş Ahmed P!işa'yı Alay 
· Köşkii'nde getürüp . · padişaha buluştur.du. · S.erhad umO.runda namı vardır. deyü:. Haleb 
eyaletile ·üngürüs'e serdar. nasbı edüp seraserll kürk giydirg_i ".e . mü~lmma~-ı şefertY.e 

. hazine-i amired'en.sekiz yüz kese akçe verip ı,nuaccelen B.elgrad'.a gö_n.derdi» diyeı;ı F~
:dıklılı Mehmed' Ağa (ll, 226),_ onuri bu meclisde· sercl.!!-rlığa bi,zz~t taUb olduğ"unu_. ya
: zıyor. Mesele etrafında - bir başka kalemden şu izahı görürüz : . 4;Yeni. serasker Ahmed 
. Paşa muvakkat bir vazife ifa etmiş, asıl serdarlık Süleyman Paşa~ya v~rilmiş~ <A.!1-
med Refik, Fel4ket Beneler·i, İstanbul 133.2, s: 64). 
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liyette bir kimse bırakmak istemeyen Süleyman Paşa, mirahurluğu vak
tinde şatırı ve kethudası iken, kaymakamlığı devrinde kapıcılar kethudası 
yaptığı (16 Safer 1095), daha sonra da büyük mirahur olan (5 Receb 
1095) kendi adamı ve . hükümdarın da avlardan sempatisini kazanmış bu
lunan08 Boşnak şatır Receb Ağa'nın hemen üçüncü vezirlikle kubbe altına 
ve sadaret kaymakamlığına tayinini temin etti04• Devletin ve aldığı vazife 
ile şahsının durumunu çok nazik gören Süleyman Paşa'nın, darüssaade 
·ağası Yusuf Ağa vasıtasıyle doğrudan doğruya hükümdarın elinden çık
ma, kendisine sınırsız bir selahiyet tanıyan ve her h&.l ü karda hayatı hu-

93 Daha kapucular kethudalığına tayininde bu husus bir tercih sebebi olarak ba
his konusu olur : «S1lleyman Paşa'nın mirahurluğunda şlitırlık hidmetinde olan Boş
nak R~ceb mukaddema şlkarlarda rlkab-ı humayOna tekarrüb tahsil edüp hidmeti pe
sendtde-i huma.yun olmağla kapucular kethudalığı hidmeti ile şerefyab olundu» (Züb
de-i Ve'kiiyi:at, vr. 96b / .Rd.şid, I, 439). Aynı husus Fındıklılı Mehmed Ağa'nın kale
minde çok daha iyi ifadesini buluyor : «Sayd u şikar hususunda vukfıf-ı tammı olına
ğın rikab-ı humayOna tekarrüb edüp hidmetkar olunca 'Şatır Receb gibi olmak gerek
tir' dedirtip halk içinde hidmetile §Öhret ve şan buldu. Ve bin doksan senesi ibtidll.sın
da . efendisi vezıı.ret haslarile rikab-ı humll.yOna kaimmakam oldukta kethudll.sı ve iki 
aydan sonra Silll.hdar Şll.hin Paşa yerine büyük mirahur oldu ve doksan yedi evll.Uinde 
efendisi vezir-i il.zam ve serdar-ı ekrem olup 'üngürüs seferine gittikte vezaret has-
1.arile rikab-ı humliyOna kaimmakam nasb olup Receb Paşa namile müşll.rün bil-benan 
oldu. Ve padl§ah ile lstanbul'a vardıkta Kara Hasan Ağazade Mustafa Paşa yerine 
müitakllen kaimmakam olup efendisi amellle gümrük mütekiiid fukarasının birer se-

. nelik vezayiflerin kesüp ve bezzazistanda mahfuz yetim malından ve cevamllerin nu
kud evkafından 'iktizll.sı vardır ve yine veririz' deyü cebren ve kahren meblağ-ı kesi
re ahz ve 'kocam böyle emretmiş' lilfzlle halkın yüreğin yakdı» (Sild1u1.ar, II, 898. Mü
teaki~ sahifede de Fındıklılı, Receb Paşa'nın portre ve karekterini canlı bir şekilde 
çizerj. · · · 

94 Sildlıdar, IT, 237. Silahdar'ın 26 Rebicülahir 1097 olarak gösterdiği bu tayin ta
rihlıii Zübde·i Ve'kiiyi.ciit (vr. ı21a) ve onu tekrarlayan Raşid, Rebi<filahir gurresi diye 
kaydediyor (Tarih, I, 487). Ra§id, Defterdar Mehmed Paşa ile birlikte, ehliyetsiz bir 
şahıs olarak kabul ettiği şatır Receb Ağa'nın vezirlik ve sadaret kaymakamlığına ge· 
tir'illnesini teİıkid eder : «MÜ§arilnileyh Receb Paşa vıı.ye-1 rüşd il şu,Ordan mahrQm 
ve temşiyyet-i umQr-ı divaniyeden iktidarı ma:dOm olup kendüye mukteza-yı hükm-i 
vez!l.reti tefhim ve tarik-ı' rü'yet-i mesalih-i 'ibadı ta,lim için vezir-i azam Süleyman 
Paşa hazretleri ,kendüsü sarayında mutad üzre divan ettikçe kaimmakam-ı müşllrU
nlleyh dahi yanında ma,en oturmak üzre izn ü ruhsat ihSan olundu. Emil.net, ehline 
tefviz ve teslim olunmak mOcib-i nass-ı kerim olup vezaret gibi rütb'e-i ıı.uye ·vücQd-ı 
llyakiit u . istihkaka rnerhO.n iken böyle zemin ü asüman bilmez devletIUye öyle bir 
mansıb-ı ali ve.rlldikten sonra· tahsll-i ehliyet eylesün deyü bu gfı.ne tekellüfat irtikab 

.. olunmak bu ane dek vukOc bulınayıp bilcümle erbab-ı divan bu ha.Iet-i garibe müşahe

desinden · dembeste ve hayran oldular» (Rll.şid, Tarih, I, 488. krş. Zübde-i Ve'kiiyf..:iit, vr. 
121e.). Çok daha sonraları· da bu tayinden : «mirahur-ı evvel Receb Ağa nıı.m bişu,oru 

· rebicülahirde vez§.retıe rikiib kaimmakamı ettiler» diye bahsedildiği görülür (Mehmed 
Said, Gülşen-i Ma,d.rif, İstanbul 1252, II, 961). . 
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susunda teminat vadeden bir kağıd aldığı rivayet olunur.95
• 

Ke~disine mutadın üstünde büyük bir merasimle İstanbul'da 25 Cu
inadelevvel 1097 (19 Nisan 1686) 'de sancak-ı şerif teslim edildikten86 son
ra, Süleyman Paşa Cumadelahir başlarında (Nisan/Mayıs) Edirne'den 
Belgrad'a hareket etti0

; . Askerin düzenlenmesi için bir ay kadar Belgrad'
da konaklamayı takiben mevcudu elli bin civarında bir ordu ile Macaris
t an'a doğru ileriemeğe başladı. çeşitli hristiyan ülkeleri askerinin katıl
dığı haçlı modeli doksan bin kişilik büyük bir Avusturya ordusu118 bu def~a 
katci surette zaptetmek azmi ile Budin'i Haziran başından beri muhasara 
altına:· almıştı88• Aşılmaz sftrette kuŞatılmış olan Budin kalesindeki ·mu-

95 Hammer, Geschichte, m, 783 / Histoire, Xll, 196 v.d. Hammei!iıikl dışuida 
çağına aid bir başka yabancı kaynakta da, Stileyman Paşa'nın tl'ngürüs serdarlığına 
hareket ederken, yokluğu sırasında arkas1-0dan aleyhine giri§ilebile.cek tertiplere karşı 
hük~md~rdan te'mlnat ıst.ediği, biraz daha farklı bir çerçev:e içinde ifa.de olunur : «So
liman qui rempllt aprlıs lui ce poste important, decouvrit que la mort de Kara-ıyrus
tapha avoit et.e 1'.ouvrage des intrigues d'İsaac Effendi, et craignant que cet artiftbl~ux 
favori ne se servlt des memes moyens pour la def ense de l'Empire Ottoman; il decôuv~ 
rit ce secret au Grand:Seigneur, et etant sur le polnt de partir pour aller prendre İ.e 
oommandement de l'armee de Hongrie; il pria sa .Hautesse de la garantır des pieges 
qu'un ennemi si dangereux pourroit lui tendre pendant son absence» (Vanel, Abrege 
nouııea1ı de ı'histoire generale des Turcs, Nouvelle edition, Amsterdam 1697, IV, 467). 

96 Sildhdar, II, 238-239. Ziibde-i Vekiiyi·iit, vr. 121b / Rd.şid., I, 488. Hanµner, 
Şeyhülislamın sancak-ı şerlf'in birlikte götürfilm.esini 'istediğini, endişe ve korkuyu 
arttıracağı düşilnceslle Stileyman Paşa'nın buna karşı çıktığını kaydeder ( Geschfuhte, 
m, 783 / Histoire, Xll, 196). 

97 SiUihdar, II, 249. krş. İsıizıid.e, vr. 119b. 
98 Bu muhtelif milliyet ve devletten askerin mikdarı ve ba§larındaki kuman

danlar Hammer'de gösterilmi§tir (Geschwhte, m, 784-785 / Histoire, XII, 198-199). 
Ayrıca bk. Th. Lavallee, Bistoire de ı'Empire _ottoman, Paris 1855, s. 345-347 / Bistoire 
·de Za. Turquie, Paris 1859, II, 139-14Q. 

99 Graf Marslgli, L'Etat militaire de Z'Empire ottoma.n. Ses progr~s et sa deca
dence, La Haye -Amsterdam, 1732 s. 124 = Osmanlı imparatorluğunun Zuhur ve Te

. rakkisiııden inhitatı Zamanma Kadar Askeri Vaziyeti, (trc. Kaymakam Nazmi); ·An
kara, Büyük Erkan-ı Harbiye Matbaası, 1934, s. 233. !sa.zade, muhasaqı.nın 14 Receb'
de (6 Haziran 1686) başladığını belirtir. Diğer Osmanlı tarihcileri muhasaranın ba.§
langıç tarihini 17 Haziran 1686'ya tekabill eden 25 Receb 1097 kabQl ederler (msl. 
Ziibde-i Vekiiyi:at, vr. 122n; Raşid, I, 490). ~ammer'in · benimsediği tarih 18 Haziraı;ı 

· 1686'dır. (Geschwhte, m, 784/ Bistoire, XII, 199). Cant.emir, muM.şaranın baı;ılangıç 
t arihini 26 Receb [1097) ve rQmi 7 Haziran olarak kaydediyor. (Histoire de Z'Empire 
othoman, m, 826). Yine garp kaynaklarına dayanılarak ·muhasaranın başlangıcı için 
17/18 Haziran 1686 tarihi de verilir (Jorga, Geschichte des osmanischen Reiches, IV, 
216). O çağın başka yabancı müellifleri Budln'in 18 Haziran 1686'.dan itibll.ren muha
sara altına girdiğini söylerler (Msl. Vanel, Abrege nouııeau· de Z'histoire generale des 
Turcs, Nouvelle ~dition, Amsterdam 1697, IV, 399. 
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hafız kuvvetlerin•sayısı ise · oııaltı bin idi100• Hatta bir rivayete göre · aıtı 
bine inmiş bulunuyord~101 • . Ağus~os ,başında Osek köprüsünü g~çip Budin 
istikamet,ip.e· yönelen102 Siµeyman Paşa qrdusu, Ağustos'un ikinci h~tası 
~çiµde B~din'~. üç-dört saat mesaf~d~ki103 ·Hamza Bey menziline yar.dı104 • 

Bun11: -.ıı ·Ramazan 1097 (1 Ağustos 168.6) olarak gösteren çok değişik bir 
tarihe ·göre10P. muhasaranın- paşlayışından bir buçuk ay kadar, .2 Şevvaı . . ' . . .. 
1097=.?~. Ağustos 1686 sfıretinde ve~i~en tarihe göre ise. ik.ibuçuk ayı aşan 
p~r za:m;an geçt~kten sonra iİndfi.da gelinmiş . oluyordu. Yol4?- iken Budin'in 
mµhasar.a edildiği haberini alınca yürüyüşünü süratlendirdiğinden esl_d 
k.~Y.nak;larca ·bahsedilen SilleY.man Paşa'nın muhasaray~ müd~~~le~~ ge_
cikmiş olması farklı şekillerde anlatılmıştır. Eski kaynaklardan ayrılan 
.P.i,r .. ~~ap.a -gör~. Budin beylerbeyinin gönc~erdiği habercilerin imdad istek
lerine .rağmen, düşmanın Budin'i alabileceğine ihtimal vermediği için··Sü
leyriıan Paşa hareketinde herhangi bir değişiklik yapmadan ağır ağır 
iletle}'işine devam etn:iiştir106 • . Esas kaynağa göre ise, Hamza Bey•e· varın
_caya. k~dar· sij.ratli. )13.i-eket etmiş' olan Süleyriıaiı. Paşa, J:>uraya geldikt~n 
S:onr~ düşm~na karşı ıiare~et_e .. geçm~kte ağır davı·anmıştı~107• önceleri, 
Budin'i düşmanın a.İabileceğini ihtimalden uzak tutar. Ancak kalenin _az 
sayıda askerle müdafaa olunduğunu anlaması üzerine imdadına koşmağa 

.. ÇaJışiz:108._· :şuna mukabil bir başka İıakle göre de· Süleyman Paşa, Hamza 
'J3ey ni~nziline varıp· 9rdusu koriağa geçer geçmez, hemen o gün yanina sü
'.v§.riden seçm~'. bir. . kuvvet alarak harekat sahasını keşfe çıkmış, akşama . . . ' . .. .. 
doğru kısa bir qncü muharebesi .vermiştir .. Süleyman Paşa'nın asıl gecjki-

100 Hammer, Gesclıichte, III, 784 / H-istoire, Xll, 199. 
· :· ·"1.01 . ' SiUilıdar, II; 250. .., 
. . ..... 102 lsazade, vr. 120a. 
' ; 103 · TUrklerde, iki nokta arasındaki uzaklığı •tayin için saatı .esas ·alan. ölçü siS
temtne göre bu, ılgar yUrüyüşü ile bir atın bir saat içinde aldığı mesafeyi ifade· etmek

·tedii>. Bir'·saatu:ıt mesafenin 3 İtalyan -miline mUsavi olduğu belirtilmiştir. 
· ~ 104 Sllahdar'ın zamanını. -kaydetmemeslne mukabil, Zübcle-i Vekiiyi:Ot, vr. 122b 

·ve··R~id, 11 490'da buna 2 Şevvii.1 ·1097 (.= 22·.Ağustos 1686). diye bir tarih gösterilir. 
·Süleyman .paşa ordusunun . Hanız~ Bey palankasına varışı için, Hammer'in ( Ges
chichte, . m, .786 / Histoire,-xn, .. 203) Sül.eyman Paşa'nın 1 Ağustos 1686'da Budin'e 4 

·mil· ve Hamza -Bey'e ·iSe. bir saat mesa.fede olan· Erzi (Ercsi) 'de bultınduğu kaydından 
·hareket edilerek, lf:Ramazan 1097 (l ·Ağustos 1686) tarihi de verilmiştir · (tzalılı ·os
manıi Tarihi KrônoZojisi, m, 46!). Hammer, Defterdar Mehmed Pa.şa ve Raşid'iıi Sü
ley'man Paşa'nın Hamza:. Bey'e varışı hakkında verdikleri 2 Şevval (22 Ağustos) ta:-
·rihinde yanıldıklarını ·söyler -(..4.ym yer). . . · , . 

. . 105 izahlı Osm.anzı Tarihi ·Kronolojisi , m, 461. Hammer bunu sa.dece milAdi ta
·rihl ·ue -kaydediyor . . 
• • < 106 izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, m ; 461. 

107-8 SMhdar, II, 249. 
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şi bunu takib eden safhadadır. Ertesi sabah harekata de.vam etmek üze
re çekildiği Lokum. Tepe' de. k~andanlarla yaptığı Çlunİıp. muhakemesin:
de, savaş sahasına hakim bir nokta oiması bakımından,.kendisine maiye-. 
ti~ıdeki ~erS:~a dÜşma~dan e~~l hemen ele geçiı:~esi ge~ektiği beli~; 
tiıen. Karga Bayı.rı'nm zaptı i~ini ertesi gi,ine. bırakması neticesi ~u .çok 
mühi!J:?. mev~~ .düşmana kaptıplmıştır. E;lrtesi günü ise ınulıasara ku:vy~t
lerinin metrisleri~e karŞı giriŞ~iği l;ıücpmlar kırılmış, düşman ·önünde ltu:-:: 
tunulamayıp· Lokum Tepe'y~ ;~ic.•a.t ed~lmişti100 •. ~cak düşn;ıa~n bµr.ay:a; 
u~anaiı ta~rr~zu dµ.rdurulabilinir .. Daha ertesi günü; cereyan .. eden duruµı 
müzakeresinde, muhasaranın bertaraf edilmesi ihtim.alinin . görq.lmeyişi 
karşısında, Budin kalesine imd~dcı ·asker sokmak için yapılmasına karar 
verilen taarruz ve yarma hareketleri110 de istenen neticeye ulaşaniamı'.şti.il: . .. '· .· 

Budin'e gidişte 14 Ramazan'da· (4 Ağustos ·1686).'da ·osek köprüsü-' 
nün geçildiğini haber veren bir müverrihe ·göre ise Süleyman Paşa··ordusu' 

Hamza Bey menziline geldiğinde, . ilk guil karşılaşıian . düşma-iı s·aldı:rısını ' 
. • ! • • . . • • .. . . : " . t • • • .. ; ~ • " ~ .' ' . • • 

takib.en 18 Ram~zan (8 Ağustos) .ve 30 Ramazan (20 Ağustos) .'c;I~ düşn;ı?,.n:; 

la çarpışil').~lar çereyan etmiş, yine 30 . Rııma;Zan'da Siyavuş Paşa serden-: 
geçtile:r;le ·bir girme hareketi yapmıştırm. 

. . . ·. : ., . 
Hammer'in ;ınlatışı da şöyledir . : Erzi (Ercşi)'den H;:ı.mza Bey'e gel-

dikten sonra 14 Ağustos'da1~:ı Lokum Tepesi (Promontorium) ile Bia kö-· 
yü arasında mevzi alan Süleyman Paşa ordusu, Avusturya kuwetlerini 
yandan vurmak üzere hücfıma geçmiş, vukfı.bulan şiddetli çarpışmal~ı: ·~s.:. 
nasında ilkin Avusturya'l.ılar, . daha sonra ise. Türkler ~muharebe· meyd~7·. 
nında seçme .üç bin askeri ölü bır.akarak7 geri püskürtillı:xıU.şie~dL :au ye-· 
nilgiden .sonra Süleyman ·Paşa Budin'e asker sokmak için .biri aynı gün; 
diğerleri ayrı · tarihlerde üç hücum'da bulunmuş, ikincisinde .. [ = 20 Ağus-· 
tos] kaleye birkaç 'yüz askerin girebilniesi dı"Şırn;la bir muvaffakiyet elde ' 
edememişti113.' ' . .,. ·.· . . • '· ., .. ' 

. \ .. ·. .. . . .. . ; 
ı . 

. . 109 .Zübde-i 'Ve1cay_i-at, vr. l22b-l23" / Rc'lşid, I, 490-492. . . . , . , .. 
. . · gl,l . Zü.bde-i YekiiyiJit, vr. 123b /.Rdşid, I, 492-493; ltr§. Siüihdar, II, 249:250, .· 

111·: Js~zade, vr. 120". . . . , :· .. 
112 Eserinin ilk baskısı (Geschichte .des osmanisch~n Reiclz,es,,Pest 1~30, YI, 473) , 

ile fransızca tercümesin.4e (1838, XII, 203) 1 Ağu~tos 1686 olarak gösterll~n bu. tarih). 
Hammer, iltinci1 bıı.skısııı.da 14 Ağus.tos. 1686 .• §ekllnde düzeltir. (Ge~c1vic1ite; , 183~,.)II, . 

. 786). . .. ···:. '. , · .... · ., 
113 Hammer, Geschichte, III, 7~6-7.87 / Histoire, XII, 20~-204 . . t.H. Danlşı:nencl!, 

kısmen Hamme~'in "l:'.~rdiği . tarihlerıı .ı,ıyarak, yerlerine hicrilE~rini ila.ve. etmelc sQretlle, : 
Hamza Bey p\~nkasına .varış taril)in~ 1 Ağustos 1686 (11 Ramazan) kabQl ettiği Sil,._. 
Ieyman Pa.§a ordusunun düşmanla inuharebeye tutuşmasını 14 .A~us.tos (24 Ramazan), 
kaleye aşker sokmak için yaptığı iki p.ücumdan ll~i 20 Ağµstos (30 R.a~azan) ta-
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Süleyman Pa§a'nın Budin için yaptıklarını, bu harekatı çok yakından 
bilen o devrin bir batılı müellifi şöyle belirtir : «Biraz zaman sonra ve
zir~i azam. Süleyman Paşa gayet kuvvetli· bir ordu ile çıka geldi. Garnizo
na ·imdat göridermek iÇin çare ve vesait aramış ve bu uğurda hiçbir şey 
esirgememiştir. Yalnız bir defa olmak üzere birkaç yüz Tatar'ı sokabil
mişti, maahaza niuJ:ıasırlar ile harbe girmeği hiç arzu etmemiştir. Çün
ki 'muhasırlar ·rodtitlu hat istihkamları ile kapalı bulunuyorlardı. Vezir 
bunlara müşkilat çikarmağa ve ' erzak ve nakliyat hatlarını kesmeğe uğ
raşmış ise de muvaffak olamamıştı. En nihayet çasarlar bir umumi hu
cuİn icra ederek kaleyi zaptetmişlerdir»m. 

rlhinde gösterir (lzahıı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, m, 461). Cantemir, Süleyman Pa
§a'nın Buclln kalesine asker sokmak için yaptığı üç hareketten ilkini 22 Ram~an -rümi 
3 Ağustos, ikincisini 30 Ramazan- rumi 9 Ağustos, üçüncüsünü rQml 13 Ağustos ta
rl}ıi ile kaydeder (Histoire de l'Empire ofüoman, m, 327-330). Yine garp kaynakları
na. dayanılarak, 15 Tem.m~z'da Sava'yı geçmekle beraber, Abdi Paşa'nın ısrarla iın
dad istemesine rağmen, Kırım hanmca gönderilecek kuvvetleri beklediği, nihayet 2 
Ağustos'da Han'ın oğlu kumandasındaki süvarilerin gelmesile bunları hemen Budin'e 
yolladığı· belirtilen' Süleyman Paşa'nm muhil.sara kuvvetleri ile ilk karşılaşması 14 
Ağustos, Siyavuş'Paşa'nın girme hareketi de 29 Ağustos olarak gösterilir. (Jorga, Ges
c1~iclıte des osmanischen Reiches, IV, 216-217). Başka bir yabancı müellif de, Süley
man Paşa'nın Buclln'e iındad için 3 Ağustos'da büyük bir süvari kuvvetini yola çıkar
dı"ğmı, 9 ve 18 Ağustos'da girme hareketinde bulunduğunu yazar (De la Croix, Abrege 
chronologi9~e de .ı'histoire ottomane, II, 564-566). Süleyman Paşa'nın Budin'e varl§ı 
muhllsara kuvv.etlııri ile çatışmaları ve kaleye asker sokma teşebbüsleri, ve bunların 
tarihleri için ayrıca bk. Vanel, Abreg~ nouveaı' de ı'hist()ire generale cıes Turcs, Ams
terdam 1697, IV, 412-421; Der neu-eröffneten Ottomanischen Pforten. Fortsetzung 
oder continuirt~r 1ii8torischer Bericht bettref/erİ.d der türkischen Monarchie Staats = 
MııXimen, Macht, Reiohtum, Kriege ....... von Anno 1664 biss zu Ende dieses 1700 
Jahrs .... ;. Beydes aus dess Herrn Ricaut, Donado, Foscarini, Berengano und dann 
andern glaubwÜ.rdigen Schriften und .Uhrkunden, aus den Französischen, ltaıienischen 
und Hollandischen m das Hoch - Teutsche ii.bersetzt mıd zusammengetragen, Augspurg 
1700, s. 348-351; Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches m ·ıiJuropa, Gotha 
1857, V, 122-124. [Burada sadece Süleyman Paşa'nın hayatının kronolojik merhaleleri 
ile münll.sebeti bakımından temas ettiğimiz bu tarih farklarının münakaşası, gerç~k 
tarihlerin tesbit ve te'sisi yazımızın gayesi dışında bir meseledir. 1686 Budin muhil.sa
rası ve savaşları hakkında Hammer (Geschichte, ilk baskı, Pest 1830, VI, 736-738 / 
Hi8toire, XII, 511-514)'de uzun bir liste hfilinde isimleri verilmiş, yahud bunlar ara
s"ında zikredilmemiş bütün eski kaynaklarla, günümüze kadar yapılmış neşriyat ve 
Macar tarihl.Iie aid eserlerde mevcud bilginin gözden geçirilmesi başlı başına husQsi 
bir tedk.ik konusudur]. 

114 «Le grand Vizir Solirnan-Passa parut quelque tems apr~s avec une puissante 
armee et d'elite; il cherchoit le moyen de rafralchir la garnison, et n'epargna pour 
cela, ni soins ni depense. n reussit une seule fois a y jetter quelques centains de Tar
tares; ma.iS il ne put jamais en venir a une bataille avec les assiegeans, bien couverts 
par leurs lignes de circonvallatioıi. n est vrai qu'll fit ce qu'll put pour les fatlguer et 
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Budin yetmiş sekiz gün süren ve imdada geç yetişen Süleyman Paşa 
ordusunun kaleye yeterli takviye kuvvetleri' sokamadığı bir muhasara so-. 
nunda, bir daha geri gelmemek üzere düşman eline düşmüştüm (13 Şev-· 

val 1097 /2 Eylül 1686) 116• 

Budin'in düşman eline geçmesinin ertesi günü Süleyman Paşa Osek'e 
ric<at etti111• Budin'in zaptı ile serbest kalan ve Macaristan içi.ne yürüme
ğe · başlayan düşman kuvvetleri karşısında Şimotorna, Şikloş, Peçuy, Se
gedin, Kapuşvar gibi kaleler bir buçuk ay içinde bir bir kaybedilmişti. 

leur couper le fourage; cependant il fut enfin temoin de la perte de la place, que les 
Imperiaux emporter~nt par un assaut .g~neral, qui tut donne de cette matiere». Mar-. 
sigli, L'Etat militaire cıe l'Empire ottoman. Ses progres et sa decadence, La Hay~ 1732 
s. 124 = Osmanıı imparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden inhitatı Zamanına· Kadar 
Askeri Vaziyeti, Ankara 1934, s. 233. 

115 Leh cephesinde üst üste kaydettiği galibiyetlerin yarattığı yenilmez serdar 
şöhreti dolayısiyle Ungürüs cephesindeki durumu kurtarabilecek tek insan, impara
torluğun son ümidi olarak görülen Süleyman Paşa Budin'in kaybı üzerine,- Macaris
tan'ın elden çıkmasına sebeb olmak gibi bir hükmün bütün ağırlığını birden yükleni
verir. Beceriksizlik ve kararsızlığının Budin'in kaderini tayin ettiğinden bahsecµIen 
(Zinkeisen, Geschichte des osmaniSchen Reic1ıes in Europa, Gotha 1857, V, 124) Paşa, 
şehre giren muhasara kuvvetlerinin elinde Budin'in islam ·balkı kırılırken olup biten
lere seyirci kalmaktan başka bir şey yapamamıştı. Devrinin tarlhcisi onun için : 
« ... Budun kal'ası bu hal ile düşman eline girip ümmet-i Muhaınme~'e böyle hakaret 
oldu ve serda.r-ı acZam dahi bllıad . asker ile binefsihi imdadlarına erişmek, üzerine 
farz-ı ,ayn iken müsamahasından naşi bu ahval zuhur edüp yüzü karasile ol mahalden 
kalkup Osek'e doğru ric,at eyledi» diyor (Siliihdar, Il, 250-251). Süleyman Paşa'nın 
Budin ve oradaki Türklerin akıbeti karşısındaki acizliği yabancı tarlhcller tarafından 
da ifade olunuı~ ::" «Apr~s la prise ·de Bude, le Vizir, qui dur ant .J'assaut deploroit, les 
larmes aux yeux, son malbeur et celui de l'Empire, s'enfuit plCıtôt qu'il ne se retira» 
(Cantemlr, Histoire de ı'Empire ottoman, Paris 1743, m, 331). Çağdaşı .Maurokor
datos'un söyledikleri de yeni devrin tarihçisinin kalemile şöyledir : «Unter den Augen 
des ohnmö.chtigen Weslrs ging Ofen in Flammen auf, und der feige Ainedschi-Soliman, 
diese letzte Hoffnung des Reiches, konnte von s,einen Lager aus .das Todesgeschrei der 
ohne .Erbarmen hingeschlachtetfln Frauen und Kinder bören» (Jorg~, .G.eschichte des 
o.s_manischen Reiches, Gotha 1911, IV, 217). 

116 Bu tarih Sllahdar'da 11 Şevval 1097 = 31 Ağustos 1686 (Il, 250),· Zübde-i 
VekiiyiJit, (vr. 124a) ve R4şia'de ıs Şevval 1097. = 2 Eylül 1686 (I, 493), !saza.de'de 
de 15 Şevval 1097 = 4 Eylül (vr. 120a)'dır. Cantemir, bu tarihi 18 Şevval - r!imt 22 
Ağustos olarak kaydediyor (Histoire de l'Empire othoman, m, 330). Sllabdar V(l bu 
müellifler, başlayl§ ve sona eriş için · farklı tarihler göstermelerine rağmen, muhil.sa
ranın 78 gün sürdüğünde birleşirler. Başlangıç ve sona erişini 18 Haziran - 2 EylW 
1686 (25 Receb -13 Şevval 1097) alanlar muhasara süresini 76 · gün olarak kaydeder
ler (msl. !.H. Dani§mend, izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, m, 462). 

117 Silahdar, II, 251-253; krş. lsazade, vr. 12oa; Zübde-i Vekiiy'İciit, vr. 12411.b; 
Raşid, I, 493. 

/ 
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0sek'.te iken, muhasar~ altına girip imdad isteyen Segedin'i kurtarmak 
i~in otuzbin kişilik bir ordu ile hareket eden Süleyman Paşa'nın askeri, 
önceden: gönderilen birlikleriı;ı. düşmanla daha ilk temasta kendilerini fi
rara kaptırmasının yarattığı panik yüzünden bütü~ gayretlere rağmen, 
sayıca çok az olan düşmanın önünde muharebe sahasını t erkederek Va
radin~e doğru· kaçtı. Kaçan ordtinun savaş y~rinde bıra~tığı ··sancak, top 
ve mühimmat düş~an tar·afından Segedin müdafilerine teşhir olunup ka-: 
le vire ile te:;ıliID: alındı118 (24" Zilka•de 1097İ12 Ekim 1686) 119• . 

Avusturyalılar kış geçtikten sonra Macaristan'ın diğer kısımlarını da 
almak üzere başlatacakları seferin hazırlıklarını yaparken, Süleyman Pa-· 
ş~ ~a ·çekildiği Belgrad kışlağında, kışın gittikleri yerden dönen kuvvetle
ı:ine· yeni yılın sefer mevsimi için çeki-düzen vermeğe çalışmakta idi . . Son 
yı!Iariıi ÜÇ ayrı Cephede SÜİ"Üp gitmekte olan seferlerinin yüklediği mas
rafları karşılamaktan artık aciz düşen, ilkbaharda .yeniden uyanacak se
ferlere Y.etiştfrmeğe kulliyetli paraya ihtiyacı . bulunan hazineye gelir t~.
mini· gayesile payitahtta. «imdad-ı seferiye» adı altında bütün imparator
luğa Şamil istikraz tedbirleri alınırken120, Süleyman Paşa, orduda sefere 
i'Ştirak etmediği halde ulUf e alanları tasfiye · etmek, ulUfe def terindeki' 
mahl;Ulleri ortaya çıkarmak maksadı ile askerin «ibtida»ları ( = ulUfe 
tezkiresi) üzerinde eşkall~rinin. de künyelerine işlenmesi gibi ocaklı ara
sında geniş bir hoşnudsuzlukla karşılanan yeni ve sıkı bir ulUf e yoklaması 

ihaas · etmiş, asker ocağı ile ilgisi olmayan çapulcuların ordudan temizleh
ıhesin~. suistimal yollarının öıılenmesine gayret göstermişti. Bundan baş
ka, .her:. biririin başına bir.er ser-bölfik. 'ta•yin ettiği ·ikiyüz bölük üze'rin~ 
taksim ederek sipah v~ şiJahdar ocağına yeni bir nizam k~ymağa teşeb-

118 Sild1idar, ll, 251-253; krş. tsazade, vr. 120n; Zübde-i Vektiyitiit, vr. 124a-b, Ra
şid, I , 495, Marslgli, L'Etat militaire de l'Empire ottoman, s. 125 = Osmanlı lmpara
torluğıı.nun Zuhur ve Terakkisinden lnhitat1 Zamanına Kadar A skeri Vaziyeti, s . 234. 
Hammer'de bu savaşa verilen yer bir satırdan ibarettir (Geschichte, m, 788 / Histoire, 
xrr; 2Ô7 ). t.H. Uzunçarşılı'nıi:ı eserinde de üç satırı geçmez (OsmanZ... Tarihi, 1951, m, 
1, 482). Buna mukabil, Cantemir, Histoire de Z'Empire ottoman, III, 335-336'da biraz 
daha. mufassal ve değişik bilgi yer alır. Ayrıca bk. : Der neu ~ eröffneten Ottomani
s'Chen Pforten, Augspurg 1700, s. 363: 

.. 119 · izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, m , 462 . . Bu tarih, Cantemir (Bistoire de 
l~Emp'ire othoman, IlI, 336)'da 5.Zilhicce [1097)- riimi 12 Ekim [1686] sQretinde, Jor
ga!da (Geschichte des osma'ııischen Reiches, lV, 218)'de ise Ekim sonu olarak göste
rilir. ·Başka bir batılı eski müellif de Segedin'in düşman eline düşüşü tarihini 12 Ekim · 
olarak ·kaydeder (De la Croix, Abrege c1ıronologique de l'histoire ottomane,· II, 568) . 

120 Zübde-i Vekiiyicat, .vr. 125"; Rıişid, I, 496; Silahdar, ll, 262; Hammer, Ges
cl&ichte~ m, 788 / Histoire, . XII, 208; Ahmed Refik, Felaket Seneleri,, İstanbul 1332, 
s. 70. 



Kara Mustafa Paşa ve . Sarı Süleyman ile ilgili konuşma zabtı 

bü~ e.~nıiştim . . Hareket noktasını islahat fikrinden aJan ~~Kital;>-~ · ~i,iste

tiib>)" «K.oçI· Bey Risilesi» gibi XVII. asrın ilk yarımlnda ortaya ko:n,ul.w~§ 
siyas1:ı.tnamelerde. v~r lıkları birer şik~yet . nıeyzuu teşkil . etmekt~ · plan,· :y~, 
is.lahat bek~eyen husus.lar olarak· üzerlerinde:.dl;ll'Ulap, °Q.U me$eleler<;l.~ki: ·ic
raatı, Süleyman Paşa'ya islahat fikri güden bir Çl.evlet adamı h\iyiyetipi. 
kazandırır122• Bu arada sulh -için temas yollı;ı.rı arayan Süleyman :.Paşa,,_ 

.J?ade.İı markgrafı Ludwig~e bir mektup gönçlermişti. .· BelirtUdiğİpe . gör:E! 
l;>µ : mektupta Sultan'ın aradaki.münasebetlerin. sulll~ . J?ağla1:.1m~sını;ı. rı~ası 
olduğu, iki taraf.ca .bunun esaslarını tesl:>it etmek i.ize_r~ karşılık!~ · te.mş·ı,1-

cUer yollanabileceği, V!yana kon~eyi Sl,llh a,kdi l.msusµnda söz verdiğ~ ta~.'.' 

4irde Tököli İmre'ni_ı:ı, .Avustu:rya'ya iade olunacağı söylenmekte. ıı;:W23• · • . 

121 Zübcle-i Vı{/ç~yi·iit, vr . . 125b-12Şn; Raşid, .r, 497-498; .Harrıı:ne~, . Gesc]J,iclıte, :ı;n .. 
788-789 / Histoire, XII, 208 . . (Hammer, bölük . teşkili .meselesine tenı.as -etmemi§tii.r); 
A!ımed Refik, Felaket 8eneıe~i, s. 10-i{ sıneyi-ılan Pa§a'Ö.ın Be1ir~d;cia 9ri:i~sıi~ıi i{_tiv~· 
vetlendirmek iÇin yaptığ'l hazırlıklar hakkınqa etraflı · bilgi iÇiİı bk; ·: '. ber 1ie1i ·,,,; 
eröffneten Ottomanischen Pforten, Augspurg 1700, s.'S85-S9o:· .. ;:". ' ' .. . 

i22 . · Ocağa getirmek istediği'nizam, Türkiye'de 'islahat ' hareketıeri taruınide keıi
d.isiJ:ıc;Ien bahs9lunmayı · lüzumlu kılan Süleyman Pa§a'nın bu . yönü . ele. alın.mı§ · ·değil

qi:r. Bunlar hakkında XVIII. asır başların(ja, yani aradan bir onaltı-onyedi sene · geçti
ği 'sırada kanaatiıii üade eden Defterdar Mehmed Pa§a, SUleym~ Paşa'nın hüsn~i ted: 
bir diye öüşündüğif şeyin sı.i-i tedbir n'eticesini verdiğini' söyler, yaptıği.'icraatiİı asliei;' 
içinde memnuniyetsizlik doğurarak menfi neticelere yol açtığından bahseder (Zilbde-i 
l!'ekayi·iit, vr. 125b-1~6n). Onun ulUfe yoklamalarında tatbik mevkiine . koyduğu künye 
tesbiti işi.İıe bir-iki satir la temas .eden Ahmed R~fik bunu, çapulcu gllruhund~n ask~ri . 
rahatsız etmiş makul bir hareket olarak vasıflandırır (FeZaket Seneler·i, İstanbul· -1332, 
s. 70-7i). Hüviyet kontrolü için sipah ve. silahdar ocağı askerinin ~Hlfe tezkkele;inde 
(asıl tabirile : ihtida b~ratlarında) e§kal kaydı sfiretile ihdasa çalıştiğı' µ'8üı hakkında 
söylenenier : «Süleyman 'J:'a§a bunların hüviyetlerini de kaydetmek · istediyse de mu~· 
v.affak olamamıştı», «Kapukulu sÜvarile~ini.İı en son isyan . vaziy~ti lOSı;l İI. _i687 ·M. 
senesinde Avusturya muharebesi sırasında olmu§tur. Buna da ·zahiri ·~eİ:ıeb Vezir-i: 
§.zam Süleyman Paşa'nın kendilerini tensik. etmek iste.inesi olup, sahradan ·büyÜyen. 
bu isyan yeniçerilerin de iltihakıyle Avcı Mehmed'in hal'iyle neÜcelenmiştir» §ek1inde
(İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devıeti Teş.kilatından Kapu7culu .Ocakl~rı,. Ankara .1944; -n, 
19s: · n:ı:ı-t 3 ve 209> zikirlerden öteye geÇmeinektedir. Süleyman. :Paııa;nın giriıı'tiği : aü~ 
zenlemelerin kapukulu ocağında Üyandı.rdığı tepki, ocağın ·İstanbul'a gönde~diğ1 ini.ılı~ : 
tira/maıizarda üadeslni çok iyi bulur. Bunun· metni içiıi. bk: Zübde~j, VekayF;t,' vr. ı34b.;~ 
f36b. Raşid'deki metin (I, 514-516), buİıun biraz kısaltılmı§ ve ü~er~de ifade~e b~~ı 
cİeği.§i~~er. yapılmiş bir şeklidir. · .. · · ', · · " 

123 · [Jean ;Le ·Clerc veya Gilloux], Histoire d'Emeric Oomte ,de TekeZi, ou Me
moires . poı'r .se.rvir d sa vie, Cologne. 1694, .Seconde eçlition revue et augmentee,.s .. . 209, 
krş; Hammer, Geschiclıteım, 788, / Histoire, XII, 207-208. :ta. Uzunçar§ı.Iı;: Osma,nh 
Tar~hi, m;ı, 525: [Anonim bir eser olan «Histoire. d'Emeriç ·Comte. de Tekeli>>niıi mü
eıııfi olarak Gilloux'nun gösterilmesine (J.M. Querard;· Les superche.ries ·littera'ir.es ; 
devoilees, Paris, III, 1025 f) mukabil, bazılarınca da Jean le Clerc asıl müellif k~b.ul 

( 
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Anadolu ve !stanbul'dan sevkedilen askerler peşpeşine gelirken Sü
leyman Paşa ordusu Nisanda (1098 = 1687) Belgrad kırlığında çadırlı 
ordugaha çıkmış, 8 Receb'de (20 Mayıs) 'de Osek istikametinde yürüyü
şe geçmişti124• Ordu mevcudu ellibini bulmuştu. Haziran başlarında Duc 
de Lorraine (Herzog von Lothringen) kumandasında ellibin kişilik bir 
Avusturya ordusu Osek'i muhasara etmek gayesiyle Drava'yı geçerek 
buradan dört 'saat mesafedeki Volpo kalesi ~trafını çevirmeğe başlamış, 
Drava'nın bu yakasına asker ve mühimmat ğeçirmek için Volpo'nun ' iki 
saat yukarısında köprü inşasına koyulmuştu. 10 Ramazan 1098 (20 Tem
muz 1687) 'de bu ormanlık geçit mıntıkasında düşmanla muharebeye tu
tuşularak, üç gün aralıkSız bir Çarpış'ma sonunda Avusturyalılar· mağlub 
ve Drava'nın karşı yakasına ric<ate mecbur edildiler12G. Bundan sonraki 
Jıareket tarzını görüşmek için otağında yapılan toplantıda düşmanı ta
kibde tehlike gören tecrübeli erkanın, çekilen düşmanın ardından bir mik
dar süvari çık,arılması, ordunun ise esas kısmı ile Osek'te kalması ve bu
ranın tahkimine çalışması yolundaki tavsiyesini başlangıçta kabfillenmiş 
iken Süleyman Paşa, bu mutalea ve tavsiyelerde bulunulmasını kendisinin 
büyük bir galebe elde etmesini istemeyenlerin kıskançlığına hamleden 
adamlarının sözlerine uyarak Drava'nın öbür yakasına geçip Mohaç isti
kametinde düşmanı takib etmeği tercih etti. Ordu büyük kısmı ile Drava'-

olunur. (A.A. Barbier, Dictionnaire des oıwrages anonymes, 3• 6dition revu~e et aiıg
ment6e, par O. Barbier, R. et P. Billard, Paris, rr, 656 f)]. 

Süleyman Paşa'ya atfen böyle bir mektubun daha devrinde İngilizce olarak batı
da o çağlarda yaygm tarza uygun şekilde yapılmış gazete na.vemsi tek yapraklı bir 
neşri vardır : «A letter sent by the Grand Visier to the Duke of Lorram in his camp 
at' Zaluock, on tlıe eigteeth of Beptember, 168"1, in wlıich he earnestly entreats for 
peace, London 1687». Süleyman Paşa'nın bil devrede Baden Markgrafı Ludwig ile· 
Herzog von Lothrlngen'e yolladığı birer mektubun almancası ile bunların cevapları 
için bk. : Der neıı - eröffneten Ottomanischen Pforteıı, Augspurg 1700, s. 421-423. 

124 Zübde-i Vekiiyi,at, vr. 127 b. Silahdar, Süleyman Paşa'nın Anadolu ve !stan
bul'dan gelecek askeri beklemekte iken Osek'ln düşman tarafından muhasarasına baş
landığı haberinin alınması üzerine hemen Belgrad'dan kalkıp Sava üzerinden 13'ullcü 
günde Osek'e vardığını yazar (II, 274). Çağdaş bir yabancı müellif, Süleyman Paşa'nın 
Nisan sonunda Salankamen civarında 50 bin kişi civarında bulunan ordusunu teftiş 
ettiğini, Haziran başında: Duc de Lorrain'in mevcOdu elli binden fazla bir ordu ile ha
rekete hazırlandığını, Osek köprüsüne gelirken 26 Haziran'da Türkler'in hücQmu ile 
kar§ılaştığını kaydeder (Histoire d'EmeTic Comte de Tekeli, Cologne 1694, s. 210). 

125 Bf.Zahdar, II, 274-275; Jsazade, vr. 121b; Zübde-i Vekiiyi:at, vr. 127b-128& / 
Rd§id, I, 503. Ayrıca bk. Hammer, Geschichte, m, 790 / Histoire, XII, 211-212. Bu ha
rekata, 1.H. Danişmend, izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, m, 462-463; 1.H. Uzunçar
şılı, Osmanlı Tarihi, ill/l, 482'de sadece dokunmakla kalındığından verilen bilgi pek 
kifayetsizdir .. 
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da yerleşirken çıkardığı öncü kuvvetler Şikloş önlerinde Çatalköprü ci-· 
varında düşmanla çatışmaya girmişti (2 Şevval 1098/11Ağustos1687) 126

• 

Başlangıçta çok başarılı giden savaş, düşmanın Mohaç ovası ağzında yı

ğınak yapmış esas kuvvetleri karşısında Süleyman Paşa'nın orduyu mu
harebe sahasına yakın bir bölgeye almak için, kumandanların asker ara
sında t~laşa sebeb olacağı ikazına rağmen çadır söktürerek mevzi değiş
tirtmek ve kuvvetlerin büyük kısmını elverişsiz ormanlık bir araziye yer
leştirmek gibi hatalı ve tedbirsiz hareketi yüzünden birdenbire bozguna 
döndü. Yeni mevzilere yerleşme sırasında meydana gelen boşluk ve za<i:ı_ 
fırsat bilen düşmanın 3 Şevval 1098 (12 Ağustos 1687) 'de ansızın bastı
ran hücumu karşısında başlayan çözülme süratle sirayet bularak, asker, 
bütün cephane, ordu hazinesini ve defterhaneyi olduğu gibi düşmana bı
rakacak bir perişanlıkla Osek'e doğru firar etti121

• Bu bozgun Macaristan 
topraklı:ı.rında yeniden birçok kalenin qaha elden çıkmasından başka Tran-

126 Defterdar Mehmed Paşa, 10 Ramazan'da başlayıp üç gün sürdükten dördün
cü günü düşmanın çekildiğini söylediği bu savaşı takib eden günlerde Süleyman Pa-: 
şa'nın ordusu ile Osek köprüsünden öbür yakaya geçerek bir kaç günde Şikloş kalesi 
yakınında Çatallcöprü'ye vardığını ve bura.ya konakladığını kaydeder (Zübde-i Veka
yidit, vr. 129a). Raşid de Süleyman Pa.şa'nın karargahını Çatalköprü'de kurduğunu be
lirtiyor. (Tarih, I, 507). tsazade, Süleyman Paşa'nın Osek köprüsünden karşı yakaya 
geçişini 27 Ramazan 1098 olarak gösterir. Zübde-i Vekiiyi:lit'ta, Süleyman Paşa kuv
vetlerinin Şikloş önünde düşmanla muhll.rebeye tutuşma tarihi 2 Şevvll.l'dir. Ote yan
dan Fındıklılı Mehmed Ağa, doğrudan doğruya _bu muharebeye aid bahis içinde ol
maksızın ayri bir yerde, Süleyman Paşa'nın Çatalköprü'de düşmana karşı kazanılmış 
galebeyi bildtren müjde telhisinin 19 Ram,azan'da 'tstanbul'a geldiğinden ve bunun bü
yük bir sevinç yarattığından bahseder (Sil41ıdar, ll, 271). 

127 Bu muhll.rebe, kronolojisi, cereyan şe!di ve geçtiği coğrafi mevki bakımından . 
kaynaklarda birbirinden çok farklı bir şekilde an_latılmıştır. Krş. Sil41~dar, ll, 274-276; 
JsazıULe; vr. 12lb; Zübde-i Vekiiyi:iit, vr. 130ıı-130b / Rdşid, I, 504-505, 506-508. Mür'it
tev4rih, Ba.yezld Devlet Kütüphanesl, nr. 5144, vr. 28011 ; Mehmed Said, Gü~en-i Mactlrif, 
ll, 963. Massigli, L'Etat militaire de ı'Empire ottoman, s. 89-90, 125-126 - türkçe trc.,· s. 
204-205; 234-285; Histoire d'Emeric Oomte de Tekeli, s. 211-213. Bu kaynakların son 
ikisinde muhll.rebe bir yabancı gözü ile görülüp değerlendirilm.1ştir. Hammer!in verdi
ği bilgiler de (Geschichte, m, 790-791 / Histoire, Xll, 211-213) tatmin edici değildir. 
Albert Lefatvre'in Les Magyars pendant la domination ottomane e1ı Hongrie (1526-

1722), Paris 1902, n, 174 gibi eserlerde muhll.rebe hakkında verilen bilgiler basit ve . 
kısadır. Son devrin yerli müelliflerince kaleme alınan tarihlerde de bu muhil.rebe pek 
muhtasar geçilmiş, oldukça müphem kalmıştır. (İ.H. Dll.nişmend, lzahlı Osmanlı Ta
rihi Kronoloji.Si, 1961, 2. baskı, m, 462-468; !.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 1"951, 
m/l, 482). Bütün bu harekat yine farklı bir kronoloji ile, ve farklı bir şekilde, fakat 
diğer kaynaklardan çok daha vazıh bir sOrette : Cantemir, Histoire de Z'Empire otho
man, m, 356-359'da anlatılmıştır. Ayrıca bk. Vanel, .A.brege nouveaıı de Z'histoi re ge
nera-Ze des Tıırcs, Nouvelle edition, Amsterdam 1697, IV, 454-458, 462-463; Der neu= 
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stıv~pya'.da. Qsmanlı hakimiyetinin sona ermesine de başlangıç teşkil etti. 
Osek~te · ·askerini toplaya-bilen Süleyman Paşa, . 9 veya 15 gün kadar 

kaldıktan. sonra?c28 burada bir. mikdar kuvvet bırakıp Varadin'e doğru ba
reket. tle, ~.oraya iki mil mesafede bulunan Volvokar'a 15 Şevval (24 Ağus:· 

tos)'de~2?. .. varışıiıı ve bu mevkie de .. kuvvetlerinden bir kısmını bırakışını' 
taldben. Varadin önüne geldi130: Mohaç'tan· Tuna'nın doğusuna geçen Avus-; 
tury_a ·ordusu da karşı ya:kada·Zambor ile Bacs arasında, Varadin'den on 
fersah · uzaklıkta131 :paşaovası'nda bulunmaktaydı. .Kuvvetlerini bu saha
ya kaydırışı, düşmanın Var.adin üzerine taarruz ihtimalini gösteriyordu. 
Sü:leyman Paşa or.dusunun Varadin önüne varışıııın beşinci gününde (25 
Şevval/3: Eylül.) r zahfre sıkıntısına düştüğü . haberi gelen Eğri'ye imdad 
için ·Tuna'.ıiin .öbür yakasına seçine bir atlı ·kuvvet sevki müzakere olun
duktan · sonra, onbeş. saatlik bir mesafeye yaklaşmış düşmanı karşılamak 
için gönderildikleri kendilerine söylenerek önce yanlarına iki günlük za
hire verilen bu birlikler, Diyarıbekir valisi Cafer Paşa kumandası altm
q.~ Varaqin köprüsünden karşıya geçirildi. Ertesi günü zahir.e yükleri da
h:a . arttirıldığında on beş saatlik yere sekiz günlült zahire verilmesinden. 
şüphehmen asker, gerçekte Eğri kalesine takviye · kuvveti olarak gönde
rildiklerini anlamış, · katedecekleri ·yolun düşman tarafından bağlanmış 
ölduğub:u· ileri sürerek gitmekten ve atlarına zah~re koymaktan yüzçevir
llı.iŞti: ':öte .~yakada· kalİi:ıış olan sadraz~m sancak-ı şerifi alıp kendilerile 
b~likte ge4nedikçe bi~ yere gitmey~ceklerini bildiren, ayrıca iki gün iki 
gece aralıksız yağan şiddetli yağmur altında, yanlarına çadır verilmemiş 
oluşu yüzünden düştükleri perişan halden büyük bir hiddete kapılan as
ker, ged gelrrieterini önlemek için Süleyman Paşa'nın kapattırdığı köprü-· ' . . 
deki bütfuı. engelleri yıkıp ordugaha döndü. Bazı ·elebaşılarm tertib ve teş-
~i ile,' · Süleyriıan Paşa'nın tatbik mevkiiİıe koyduğu birtaklm isİahat ve 
y~ni düzenlemelerden, bir yılı aşkın zamaı;ıdır ulfıfe alamamış_ olmaktan152, 

eröffneten . Ottomanischeıı Pforten,. Augspurg 1700, s. 390-396; De la Croix, Abrege 
chronologique de Z'hiStoire ottonıane, Parls 1768, II, 574-576; Zinkeisen, Geschiclıte des 
osmanischen Reiches in Europa,. Gotha 1857, y,. 126-12'!; Jorga, Geschichte des ·osma
nisohen Reiches, Gotha 1911; IV, 218-219. 

128 . Qı;ek'de · kalış müddetini, Zii.bde-i Vekiiyiciit (vr. l30b) dokuz, Silahdar (II, 
2.76 ). ontieş . gün gösterir. 

129 Zii.bde-i Vekiiyiciit, vr. 131a. 
130 Buraya varışı, Defterdar Mehmed Paşa 18 Şevval (Zübde-i Vekiiyidit, 181b) 

Silahclar en. 276) 20 Şevval 1098, Rci.§id er, 510) 23 Şevval olarak kaydeder. 
l31. Hanuner, · Geschichte, m, 798 / Histoire, XII, ~29. Bu mesafeyi Silahdar (II, 

277) 15 saat,, Zii.bde-i Ve7cayiciit (132ıı.) ve R!işid e1. 510) 8 saat gösterir. 
132 Müverrihin, ayaklanan askerin, isteklerine uyularak Süleyman Paşa'nm ye

rine getirilen. yeni sadrazam Siyavuş Paşa'nm çadırının etrafını sarıp icabını görmek 
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kendilerine ·vadettiği · terakkileriİı hiç birini vermemesinden uzun zaman
dan beri hoşnuçlsµ.zluk hüküm süren. orduda, ilkin si pah ve silahdar züm
resi ile Serçe§meYeğen Osman 'Paşa kumandasındaki. yeıij katıl~a levend 
grupu arasında pa#ak .Jeren. ayakl~ma suratı~ diğer askere de yayıldı,. 
Üst 'üste l,.lğranilan ' ~ağlfı.biyetlerle itibarını kaybetmiş bulunan serdar 7i 

.ekreİnden sadaret mührünü ve sancak-ı şerifi'; k~ndilerine teslill). etm,es.i 
d~:vasına kıyain ~ttiler. SUleyman Paşa, baŞıa:ı;igıÇta istemfş .olÇl.u;k.ları üze
re Eğri'ye gitmek için kendisinin de sancak-ı 'şerifle öbür y~kaya geçece
ğini ve ulfı.f elerini vereceğini söyledi ise de hiç bir teklifi kabüle yanaş

mayan asilerin şiddetıe:dni arttırmaiarı karşısında işin, veiıamet~ni gör~
re1r . çarey~ sanca'k-{ Şerifi de beraberine alıp, .yaninda yeniÇed. ağa~i Bah
ri Mustafa Paşa ve d~fterdar Seyyid Mustafa .. Paşa, vezir qafer Paşa ve 
diğer bazı ileri gelen şahsiyetler . olduğu haldem Tuna' dan 'bir donanma 

üzere defterdar. SeyYid Mustafa P~a·ıiın kendilerine teslim edilmesini. iStemeleri ile 
ilgili kaydında bu nokta çok açık ·belirtilmiştir: «"Blrbuçuk yıldır ~lede yüzü görme
dm. HAlimize .merhamet etmediler, be§ kıst ulüfemiz geçti. MtrI .. mal izAet ·eden def
terdlrı iSteriz", deyil ç3ğrı§tılan (SiUi.1ular, II, 2Sl) .. Ayrıca aynı husus tekrar ve tam 
istılll.hı ile i§aret oltİnur : «Askerin be§ kıst mevacibleri ver.llmediğİnden veztr~i az~a 
milnkesir'ill-hatır olup, refc ü izalesine fırsat:cüy idiler» (Silahdıır, İl, 277). Bundan 
başka müverrihce, «ehl-i seferin be§ kıst ulOfelerl aslterln tstanbul~:'L gelJ!lelerine ,avk 
u te'hir olundu» dendiği gibi, Süleyman Pa§a'nın kesllt başı ile birlikte asi ası:terllı. pr
dug!hına gönderdiği hatt.-ı humayunda hilkilmdarin: «matlüb4D.uz üzre ·be§ kıst ulü
fe [ ..... ]. gönderililr» ifa.desi de yer almaktadır (Silahdar, II, 284). Asilerin tstanb~l:~ 

:·!lönderdJkleri mahzarda bu ifade . kat:iliği olmamakla be~abe.r, geç de al:;ıa , Mii. _bö
lüklere mevll.cib verilmesine mukabil, geri kalan kısmının .işe bundan mahı1lıl1: kaldığı 

ifade olunur . (Zübde-i Vekiiyidit, .:vr. 135o,-135b). Mahzar.'ın R·aşid'c:İe .biraz kısaltılan. ve 
·ifadesi değl§iklik gören 'metninin bu hususla . ilgili .. ~uhteviyatı · ka;yb~imuştur. Kı:ş ... ~. 
514). . . . . 

12 Rebi,ülahir 10_97 (7 Mart 1686) .verilen masar:ulüfesinden · (II, 232·) sonra, ··~~

vacib tevzi edildiğin~ Silahdar'da bir kayd geçmediğini de ayrıca .işaret -edelim .. CaJ?.
temir'de, askerin iki kıst m~v8<cibini almamı§ olduğu yazılıdır (Histoire de VEmpir.e ,ot-
homan, :qI, 371). , 

· ı • 133 . Süleyman Pzja'nın yanında bulunduklari için ·onu'nla birlfüte harekete· mec
bur kalan yeniçeri .ağası Mustafa Pa~a. Diyiirıbekir vAllsl Ca:fer Pa§a :ve·. ordu kethü
dası Seyyid Abdullah Efendi, kendilerinin istanbul'a gitmeforinin uygun olmayacağını 
söyleyerek Belgrad'da ondan aynlıp.ordugaha dönmü§lerdi (Ziibde-i Vekiiyiciit, vr; 137n.. 
137b). Defterdar Seyyid -Mustafa P~a ile reisülkilttiib Mehmed Bey ise, ·o • sira:da 

· Belgrad'da bulunan Edirne. bostancıb~ısı Hüseyin Pa§a da beraberlerinde olduğu ha1-
. de; Süleyman P~a ile birlikte İstanbul'a doğtu yollarına devam ettiler. . (Sildhdıır, · II, 
-279; Ziibde-i Vekiiyi·iit, vr. 137b).: İstanbul'a 'varışlarında geldikleri yere dönmeleri is
tendiğinden Defterdar ve Reisülkilttab, o.esnada Ni§'e varını§ olan· orduya dönmüşler, 
dönüşü müteakip Defterdar Seyyid Mustafa Paşa asker tarafından katledilml§, ReisUl" 
küttab Mehmed Bey ise kaçmıştır (Silô.hdar, II, 280-281; Zilbde-i Ve'kiiyidif, vr.: 141a). 
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gemisi ile Belgrad'a kaçmakta buldu (27 Şevval 1098/5 Eylül 1687)134• 

Otağını talan eden ayaklanmış asker, Siyavuş Paşa'yı cebren serdar 
ve sadrazama kaymakam ilan ederken, Süleyman Paşa Belgrad'da kalma
yarak oradan ÇJa firar edip !stanbul'a geldi (8 Zilka•de 1098/15 Eylül 
1687) 130

• önceleri Davud Paşa' daki çiftliğinde gizlendi. Burada ikeıi teb
dil-i kıyafet edip sadaret kaymakamı Receb Paşa ile buluştu, sancak-ı şe
rif ve sadaret mührünü ona teslim etti130• Başka bir nakle göre de, san-

134 Bütün bu vukQat için bk.: Sı"lahdar, ll, 277-278; Zübde-i Vekdyi<at, vr. 141b, 
142b - 143b. Raşid, I, 510-512, Krş. Jsıizıide, vr. 121b-122a. Ayrıca. : Vanel, Abrige 
nouveau de ı'histoire generale des Turcs, IV, 468-471 v.d.; Der neu-eröffneten Ot 
tomani.schen Pforteiı, s. 428-430; De la. Croıx, Abrege chronologique de Z'histoire ot
tomane, Il, 582-584; Hammer, Geschiclıte, m, 798 / Histoire, XII, 228-230; Zinkeisen, 
Geschiclıte des osmanischen Reiches, V, 143-144; Jorga, Geschichte des osmanischen 
Reiches, IV, 221, 223; İ.H. Uzunçarştlı, Osmanlı TariM, ill/1, 482-483. Slileyman Pa
şa'nın Varadin'den kaçış tarihi R.aşid'de, Şevval'in 27'sl, Zübde-! Vekaylciit'da Şevval'in 
28'1 olarak kaydedilir. 

Cantemlr'de (HistoiTe de ı1Empire othoman, m, 370-372), patlak veren hadiseler 
farklı blr sebeble izah edilmiştir. Cantemir'e göre, orduda aleyhine bir hareketin baş
lamasına, Slileyman Paşa'nın hükümdara gönderdiği telhisde son muharebede uğra
nılan mağlQbiyetin kabahatini, kumandasındaki paşaların ihmaline yüklemesi ve bun
ların idamını istemesi sebeb olmuştur. Merkezdeki dostları vasıtasile bu telhisden ha
berdar olan paşalar, başlarındaki tehlikeyi savmak için askeri isyana teşvik etmişler
dir. Siyavuş Paşa bunların başında geliyormuş, alacaklı oldukları mevacibi veztr-i 
azamdan istemeleri için askeri loşlortan o imiş. Ayrıca bk. : Der neu-eröffneten Ot
tomanisclıen Pforten, s. 429-430 : «Woher Hass des Siaus Bassa gegen dem Grossve
zier»; krş. De La Croix, Abrege, II, 582. 

135 8ild,lıdar, ll, 279, krş. Zübde-i Vekiiyici.it, vr. 137b / Rd,şid, I, 518-519. Can
temir de, serdar-ı ekrem ve vezir-i azam Silleyman Paşa'nm kaçması ile varlıklarını 
düşman önüne terkedilmiş gibi hisseden askerin kendilerini idll.re edecek bir başa ih
tıyac duyarak Siyavuş Paşa'ya sadaret teklif ettllderinl ve onun buna ne yolda cevap 
vermiş olduğunu hikaye eder (Histoire de l'Empire othoman, m, 373-374). krş. De 
La. Croix, Abrege chronoıogique de l'histoire ottomane, II, 584. 

Silleyman Paşa'nın ordugahı bırakıp !stanbul'a kaçması ile ilglli tenkid günü
müzde de şu ifadesini bulur : «Sadrazam ve Serdarı Ekrem filhakika fena yapmıştı. 
Vazifesi ofada kalmak, şikayetleri dinlemek, içlerinde muhik olanları terviç eylemek 
ve nihayet keyfiyeti merkeze bildirmek, netice ne olursa olsun düşman karşısından 
yüzgeri eylememekti RUesanın Süleyman Paşa'nın avdet reyine lttlba etmeyerek Qra
da kalmaları ve orduyu yerinde tutmaları yine bir şeydi. Fakat bu defaki hareketle
r iyle düşünmüyorlardı ki, orduyu dağıtıp gelmek, memlekete düşmanın girmesini ko
laylaştırmaktı. Düşmanlar ileri harekette biç bir müşkilata uğramayacaklar, kollarını 
sallıyarak vaktiyle bir çok kan ve can bahasına. elde edilen memleketleri tüfenk pat
latmaksızın alacaklardı» (M. Zeki Pakalın, Maliye Teşkil4tı Tarihi, Ankara 1978, 
II, 9). 

136 saahdar, rr, 279. 
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.cak-ı şerif ve mührü Varadin'den kendisile bir,likte 1stanbul'a gelen Def
terdar Mustafa Paşa eli ~le hükümdara gönderdi137• Daha sonra Kuruçeş
me'deki yalısına geçip138 ahb.abı yahudi Salamon'un oraya yakın evinde 
gizlenmeğe başladı130 • Çok değişik bir nakle göre ise, Süleyman Paşa !s
tanbul'a varışında hükümdarla doğrudan doğruya görüşmüş, bütün fit
nenin Siyavuş Paşa'dan geldiğini anlatmış, kendisini korumak isteyen 
Sultan ona gizlenmesini tavsiye etmişti. Hükümdardan gördüğü himaye 
ile Süleyman Paşa, Kuruçeşme'deki yalısı civarında bulunan Manolaki 
adında zengin bir Rum'un evi~de 27 gÜn süre ile gizİenir140• 

i37 Zübde-i Vekiiyiciit, vr. 139.ı /Raşid, I, 518-519; Miir'it-tevdrih, vr. 280b. Ham-
riıer, Geschichte, m, 800 / Histoire, XII, 233. . 

· 138 Si'ldhdar, II, 279, 283. 
139 Hadikat'ü't-vüzera, 112. 
140 «Le Vizir qui craignoit pour sa vie, s'evade la nuit, et s'enfuit vers le Sul

tan a Constantinople, lui apportant le premier cette desagreable nouvelle. U charge 
Siavus comme. l'auteur de tout le desordre; c'est lui qui empoisonne le camp, dit-il, il 
a trahi les interets de l'Empire de concert avec les autres Bachas, et lui a . arrache la 
.victoire sur les Allemands qu'il tenoit entre ses mains. 

Mahomet reçoit son Vizir les larmes aux yeux·, tant il etoit prevenu en sa faveur; 
a cause des preuves qu'il avoit donnees par le passe de sa rare prudence et de son 
courage, il le plaint dans son malheur, il lamente son propre sort· dans celui · de son 
Ministre; et ajoutant fol sans hesiter a tout ce qu'il represente; il lui ordonne de se 
tenir cache, jusqu'a ce qu'on voye plus clair dans les desseins des rebelles. Ainsi So
liman Pacha · assure de la bienveillance .de Sultan se retire secrettement chez ·un cer
tain Grec nomme Manolaki qui demeuroit · assez pres du serrail, dans la rue Cu
ritcheschme et demeure cache pendant vingt,sept jours, inconnu a tout autre qu'au 
Sultan meme, et a son fidelle amile Kislar aga» (Cantemir, Histoire de Z'Empire· ot
homan, m, 372-373). 

Cantemir'den önce, çağda§ı bir yabancı tarih müellifi · de, Varadin'den kaçan 
· veztr-i azamın sultanla görüşüp hareketini . mazur .göstermeğe muvaffak olarak 
hükümdardan İstanbul'da kalabilme müsaedesini elde ettiğini yazar. Vak'ayı Öte-

. ki tarihçilerden· deği§ik bir §ekilde anlatan bu ·müellife· göre, Varadin'den '-Belgrad'a 
vardığında beraberinde gelmiş olan paşaları orduyu yatıştırmak düşüncesile geri 
gönderen Süleyman Pa§a, oradan İstanbul'a doğru hareketine devam ederken ge
lişini bildirmek üzere· sadaret kaymakamına bir haberci çıkarır. Onunla gelen ha
beri öğrenen sultan, Süleyman Paşa'ya bulunduğu yerden öteye geçmemesi tenbihini 
gönderirse de, bunu getiren haberci yolda iken bir hayli mesMe kat,eden veztr-i azam, 
habercinin kendisine · ulaştığı yerde kalarak, sadaret mührünü .hükümdara verilmek 
üzere Defterdar'a yollar. (Adı, eserde «Scutari» diye geçen bu yer İskodra veya İs
tanbul üsküdar'ı olmayıp, Edirne' deki Üsküdar. nahiyesidir). İstanbul'a gönderdik-· 
lerl temsilcileri vasıtasile kendisine tebliğ olunan isteklerine rağmen, Süleyman 

. Paşa'yı himaye etmekte devam. eden hükümdar, ona; kar§ı gösterdiği müsamahanın 
asilerin payıtahttaki· tarafdarları arasında doğurduğu büyük ho§~udsuzluk ve bunla
rın yükselen §ikayetleri karşısında sadaret mührünü ve sancak-ı §erifi Siyavuş Paşa'

. ya göndermeğe mecbur kalır. Süleyman Pa§a'nın telkini ile de Köprülüziide Fazıl Mus-
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:. .: 11)12 Zilka<de i098~18/i9 Eylül i687'de hükümdar, başkaldıran · as
·kei-i yatiŞtırriıak-iÇin kendisini sadaretten azletmişti. Serhaddi terk ile 5 
Zilka<de'de . '(12 :Eylül)! Belgrad'a "Yarmış olan . ordunun sadarete getiril
mesiiıi ·hiiliüindardaiı istediği SİyavliŞ Paşa, kendilerine Belirad'dan ile
riye ··varmamafarı ve kiŞı orada geçirmeleri tenbilıi · ile, Süleyman Paşa 
·yerine:: sadtazain: yapıldıi1i :(16 ·Zilkacde. ·1097 /23 Eylül .1687) . 

:. '. İı:ıtanbUJ.·.~ _geİiş~d~U:.b~: :Ya:n~ üç .. b.atta .~a:dar.'izinı belli etmemeğe mu
:varf~k "oi.ari Siileyni_an· Paş.a,' liükilindarca. k.~ii.di~ip.in. biran e\rvel ele geç~
rilmesi istenriıesfue rağmen iŞi oyalayan, bu 'hususta aciz beyan112 eden 
Receb . I?aşa~nın ancak firarından (3.0 Z~~ka,de 1098/7 Ekim · 1687) sonra 
tutulabildi1

•
1a. Sabık ve firari sadrazam .1Zilhicce 1098 (8 Ekim 1687) gü

nü Kuruçeşme'de gizlendiği evde bir Rum kadını He muhabbet ederken 

. : : .. .: . .. : ' .... ~ :· 
tafa..· Paşa'y'i' sadaret kaymakamlığma.-nasbe.der. IV. M~hmed, sadaret mührünü ve 
lsaıicak-ı şerifi .ordugaha götüren Silahdar Ağa [= M'oralı Hasan Ağa]'nın işin :veha
-metllıe dair dönüşte· getirdiği haberleri öğrenince, himayeye çalıştığı Süleyman· . Paşa 

ile asilerin ondan başka başını istedikleri diğer şahısların feda olunmasına .l'ızadan 

:başka'.:çare göremez (Vanel, Abrege no~veau de Z'histoire generale des •Turcs, Amster
:dam ·1697, IV, 470-477). Başka bir· yabancı eski kaynakta da Süleyman Paşa'nın İs
·tanbul'a ifönüşte Sultan 'ile doğrudan doğru.ya görüştüğünden ve Sultan'ın kendisine 
' bir· ~erde· gizlenmesini tenbih ettiğinden: bahsedilir : Der neu-eröffneten Ottomanischen 
Pfort en;· Augspurg ·1100, s. :430"432. 

141 Sild.hdar; ır,- 280; Zübde-·i Vekiiyi-at, vr. 138b / Rd.şid,. I, 517-518, 521. 
142 Zii.bde-i Vekiiyi:<Jit;,,vr. 1~4a. Rt'lşid, I, 525. 

" 143 Cahtemfr'e göre hükümdar, Süleyman Paşa'yı asiler ce kendisine yollanan 
mahzara rağmen ·uzun:s:üre feda etmek istememiş, Siyavuş Paşa'ya sancak-ı: şertf ile 
birlikte sadaret mührünü gönderdiği Silahdar Ağa'nın payıtahta dönüşünde· getirdiği 

.haberler-karşısında katliİl.e rıza: göstermiştir : (Histoire ae. Z'Empire othoman, ·m , 375-
378) :: Buna- yakın bir bilgi, başka· bir~ batılı müellif de de yer · almaktadır :· «En' c6nse

. quence, 11 ~ Siyavuş Paş~J fait dresser ıine requete, que les Turcs nomment arz. maz-
har, . et ' l'envoie · porter au Sultan au nom de toute l'armee. ·-. . .. . Mahomet voulaiit 
sauver la V·ie au g'.rarrd Vizir., ne. repondit poin~ a; la partie . de: la requete qui regardoit 

-ce Il'finistre, et-fit partir sur -le 'champ de quoi payer les troupes, dans l'esperance qu'el
·les s'a'ppoiseroient facilement. n se· trompoit .. 'Lorsqu'une armee entiere a pu rompıie 
une fois les liens sacres de l'cibeissance, elle est. capable de .tous. les exces. Les rebelles 

.1:irerit une .erime au Sultan de. la protection qu'il accordoit .a son ,V.izir, · et se mirent en 
:marche· pour .aller le deposer. Comriıe : ils . s'avaıiçoient. v:e:ı:s la .capitale,. Mahomet, ·qui 
crut . qu'en gagii.ant le chef, il diı>siperoit peüt-etre les membres, envoya. presenter a 
Siavıis .Bacha les sceaux de l'empire avec l'etendard du prophete. Siavus reçut, avec 

·de grandes demonstrations de respect, leipriarques di.ı. pouvoir supreme; mais il ecriv:lt 
.. en meme 'tems au Grand•Seigneur; qu'il .ıi'etoit pas maitre ·de faire changer les disp6· 
.. sitions. des troupes, et que le seul moyen . de les satisfaire, ·etoit de leur sacrifier. le 
· graıfü · Vizir, le Defterdar · et· le. Giuı'nr'utchi . ou recever .. des ·domaines, lı. la negligence 
·aesquel.S ôn .imputoit toutes les c'alamites :presentes. n ·fallut ceder aux circonstances. 
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yakaland1144• Kapıarası'nda bir hafta hapsedildikten sonra 7 Zilhicc~ 109"8 
(14 Ekim 1687) 'de boğdurulup1·rn başı~46 hassa hasekisi Musa fo_ğa il.e yo
la çıkarılarak 12 Zilhicce'de, yani Kurban bayramının üçüncü günü ;F~U
be'ye eriştirildi147• İstanbul üzerine yürüyen ve kendisinin katijg.Ustemek
te olan askere orada teslim ve teşhir edildi. Ancak asil~r, .gö.nül ettikleri 
gibi işkence yaparak işini bitiremedikleri ye kendilerine servetini yağm~
lamağa fırsat kalmadığı için, Sarı Süleyman'ın doğrudan doğruya elleriµe 
verilmek yerine daha önce öldürülmüş olmasından·dolayi. ayrı~a gaza.Pİan
<hlar. Paşa'nın kesik başı ile birlikte kendilerine bir hatt-ı liµmayUiı yol
layan hükümdar hakkında : «"ana Süleyman Paşa'yı k1m öldürsiliı ded.i 
ve bu zilim kethudalığı ve mirahurluğu ve vezatetf halinden beru cein/ et
tiği ~alı teftiş ve tahsilden sonra eşedd-i <ukubet i~e katli mur~dı~ ~di'.' 

Mahomet fit couper la tete a son cher Soliman, et l'envoya, par un Cİıiaoux, a l'arm~e~ . . . 
(De La Croix, Abrege chronologique de l'histoire ottomane, Paris 1768, II, 584-586). 

Çağdaşı garplı tarih müellifinin. rMi.yetine göre Süleyman Paşa, badireyi atlata
bilmek için, -bu hengamede bütün iktidarı elinde tutan Siyavtış Paşa'nm yanında . ke;n
disinl koruyabilecek·nufuzlu bir dost ve haminin bulunması fikri ile · p~dt§ahı; Köprü
lüzade Fazıl Mustafa Paşa'yı sadaret kaymakamlığına çağırmağa ikna . etmişti (Va
nel, Abrege nouveau de l'histoire generaıe des Turcs, Amsterdam 1697, IV, 475-476). 
Fazıl Mustafa Paşa'nın rikab-ı huma.yun kaymakamlığına nasbı 30 Zilka,de ·1098 = 7 
Ekim 1687, !stanbul'a gelişi de 6 Zilhicce 1098 ::= 13 Ekim 1687'dedir (Silahdar, :rr, 
28~-284). Buna mukabil Süleyman Paşa'nın ise, Fazıl Mustafa Paşa'nın rikab-ı huma.
yun kaymakamlığına nasbolunup tstanbu1'a gelmesi için haberci Çikarılmasının ertesi 
günü, yani 1 Zilhicce 1098'de tutu!duğunu ve Paşa'nın tstanbul'a varışı· ertesindti de 
7 Zilhicce · ıo98'de katledildiğini biliyoruz. 

144 Sildhdar, II, 283. krş. Zübde-i Vekiiyi.iit, vr. 145a. 
145 Silahdar, II, 284; Ayvansaraylı Hüseyin, Vefeyat"~ Seltıtın ve Meşlihir-i Ri

cd.l (nşr. F'.ahri Ç. Derin), İstanbul 1978, s. 42. Ayrıca bk. lsd.zdde, 125b. Bu ·tarih~ · inu
kabil, Süleyman Paşa'nın kendi yaptırdığı camideki mezarının duvar kitabesinde, şe
hiden ölümü kurban bayramında vulj'.fibulmuş gösterilir. Sllahdar v·e ~yvansarayıi ·Hü
seyin'in kaydı ile bu tarih arasında, hayramui. ilk ğünü hesab edildiğinde en aşağı ·d.ört 
günlük bir fark vardır. Daha sonra taşı yazılırken, muhtemelen, aradaki, z;:ı.man· z:ıe
safesinin yakın olmasından dolayı, biraz da müessif lik t.emin etqı.ek gayesll.e öldür~
düğü tarih kurban bayramına mal edilmek istenmiş olacaktır. Bazılarınca kurban 
bayramının ilk gününde idam edilmiş zannedilmesinin (msl. :! .H. Konyalı, Üsküdar Ta
riTıi, İstanbul 1976, I, 279) kaynağı bu kitabe olsa gerektir. Adı geçen eserde; ölümü
nün miladi tarihinin, 1686 kaydedilmesi yanlıştır. 

146 Süleyman Paşa~nm kesik başının IV. Mehmed'e gösterilişini · tasvir eden 
temsili bir resim için bk.: Der neu-eröjfneten Ottomanischen .Pforten, 1700, s. 432. 

147 Sild.hdar, II, 284-285. krş. Zübde-i Vekayi.at, vr., 145a; . .Rd.şid, 'l, 527, Ham
mer, Geschichte, m, 802 / Histoire, XII, 237'de ·bunun için 8 Ekim 1687 tar1hinin ve
rilmesi yanlıştır. Bu tarih, ancak Zilhicce'nin ilk gününün miladi· karşılığını ifade eder. 
Zil.ten Hanuner, hicri tarihi günü ile tesbit edememiş, sadece miladinin mukabilinde 
«Zilhicce 1098~ diye kaydetmiştir. 

Türkiyat Mecmuası XIX 4 
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deyü yer yer ·çağnştılar»148• 

Sadaretin Siyivtİş Paşa'ya verilmesi ve Süleyman Paşa'nın ·katli ile 
tatmin ve teskin olmayan, IV. Mehmed'i de tahtından indirmeğe azmet
mi~ buluna~ asiler, İstanbul üzerine yürüyüşlerine devam ettiler . 

. . . , ... 
· ·' :AY pe§inde koşan ıv. Mehmed'in devlet işlerini ·yüzüstü ve. Kö~rülii
le~'d~.n sonra ehliyetsiz ellere bırakn:iış idaresine karşı birikmiş memnfı
niyetsizlikle:fin, ardıgeİmez başarısız seferlerden . duyÜlan yorgunluk ve 
bezginliklerin hazırladığı mµsaid zemin içinde; bir ·zamandan beri gittik
çe bozulan bir müessese haİini almış. olan µ:apıkulu ocağında askere beş 
_kıst mev§.cib verememiş olıİıak gibi kuvvetli bir amiİin de tesirile SÜiey
man Paşa'mn son hareketinin Varadin'de çıkmasına vesile olduğÜ isyan 
kendi başını yedikten başka, ıv. Mehmed'm de hükümdarlığım kaybetnie
sile neticelen~işti. _Başlangıçta, . asilerin sadece. Süleyman Paşa'nın şah
sını ve tertib ettikleri listede işiıpleri belirtilen b_azı kimseleri hedef almış 
gösterdikleri hareketm, neticelerile o .noktada kalmamış, IV. Mehmed'i 
tahtından ederken (2 Muharrem 1099/8 Kasım 1687), serhaddin başıboş 

bırakılması .yüzünden Osek; Varadin,· Sigetvar ve Ôstoni-Belgrad gibi ınü
.him mevkilerin kolayca elden çıkmasına· ve düşmanın BeJgrad yakınları
na kadar sokulmasına da sebeb olmuştu. . . ~ . ' . 

Devlet idaresinin Çok muktedir şahsiyetlere muhtac olduğu giiiİeli bir 
· çağda· Sµleyman. Paşa'mıi mirahurluktan vezirliğe atlamasının ar~ından 
iki ·yıl gibi .bir zaman içinde sadaret makamını elde edişi, Macaristan' da 
birbuçuk asırdan beri süren Türk hakimiyetinin sona ermesi gibi -şartları 
kendinden daha önce hazırlanmış- bir · netic~yle birlikte tecelli ederi ka-

. yiblar 've felaketler silsilesinde adını.n ·eİı başta yer almasını mukadder 
kılmışt~. Yeniçeri 'ocağı . bozu.Iurken, Avrupa topraklarında Türk ~akiiiıi

. yetine karşı bristiyan dünyasının kuvvetli ve hazırlıklı hareket ve müda
halelerinin tarih sahnesine girdiği bir devrede, liyakatinin· üstünde elde 

· ettiği mevki ve · selahiyet, önceki hizmet devresi muvaffak sayılan Süley
man "Paşa'İıın felaketine sebep olmuş, Budin'in ebediyen elden gidip bü-. . . 

148 Sil4hdar, II, 285. 
149 Hadisenin. cereyanını Silahdar'dan daha farklı bilgilerle anlatan Defterdar 

Mehmed Paşa (ve onun na.kili RAşid), asilerin tstanbul'a temsUci olarak gönderdik
leri kimselerin bu niyeti gizleyerek davalarının sa.dece Süleyman Paşa olduğuna dair 
sözlerle etrafı nasıl buna inandırdıklarını kaydeder. ('Zübde·i Vekilyidit, vr. 140a..b; R(J,
§id; I, 519-520). Ayrıca bk: Miir'it~tev4rilı, vr. 2s1ıı . . 

.Asilerin mahzara isimlerini yazdıkları,: sayısı 70'1 bulan bu şahıslardan başlıcaları 
(Sı14hdar, II, 278)'da gösterilmiştir. Cantemir, Slyavuş Paşa'nın, Ast askerin çektiği 
silahı ancak, bruıını istediği bu . şahısların idft.mı. ile . indireceğini ileri sürerek bunların 
idamı üzerinde israr ettiğini söyler (HiStoire de Z'Empire othoman, m,. 378-379): :: 

... 
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tün Macaristan'ın kaybedilmesinden mes'tll tutulmak gibi bugüne kadar 
üzerinden kalkmayan bir tenkid ve töhmetir:ı.ı&o hedef ve merkezi lı.§.line 

gelmesine yol açmıştır151 • 

Süleyman Paşa'nın p9rtresi, kendisini yükselip parlamasile ortadan· 
silinişi bir olmuş bir sima gil?i gören çağdaşı Silahdar ~ehmed Ağa'dan 
başlayarak, müverrih Defterdar Mehmed ·Paşa ile Raşid ve Hadikat'ül
vüzera sahibine, onlardan da bu yana bir çok müelliflerce hile ve dolap 
çevirmekte çok mahir, yaman bir entrikacı, dervişane görünüş altında t il
ki davranışlı, tama.kar, yalancı, cahil bir kimse süretinde çizilmiştir. Dev
rinin yabancı müşahidleri ·de onun politika döndürüp düzen kurmaktaki 
hünerine işaret ederler1°2

• «Sarı», «Boşnak» gibi lakŞ.plan yanında, b~ yö
nü 'dolayısile kendisine «Aynacı» namı163 da verilmiştir. ~una mukabil 
çağdaşı yabancı şahsiyetler ve sonraki devirlerin· batµı müellifleri onun 
müsbet taraflarını ve meziyetlerini belirtmeği_ de ihmal etmemişlerdir. 

150 !dares.izltğf ve buıiun sebebiyet verdiği hadiseler bakımından bu tenkid, 1ken
disinin çağdaşl yabancı kaynaklarda da akis bulmuştur. Tököli .. İmre'nin, ordusunun 
içinde vazife almış olması ve Şikloş-Mohaç savaşında birlikte bulunm'ası dolayısile 
Süleyman Paşa'nın Peter Va,radin vak,asından bahseden o devrin bir yabancı Il}Üelllfi 
şu hükmü. verir : · ' · 

«La mauvalse conduite du Grand Vizlr, suivie des mauvais succes de cette Carn
pagne, excita de grands murmures dans l'armee, A qul il .devolt d'ailleurs la paie de 
plusieurs mois. Le tumulte alla si loin, que l'armee refusant de lui obeir prlt le ebemin 
de Constantinople, oı:ı elle alla demander.sa tete, et celles des pirincipaux Officcers du 
Grand Seigneur. Le Vizir se demit volontairement de sa charge, qui fut donnee a 
Siaous, selon ıes souhai~s d'une partie de l'armee : mais cette demission ne püt pas 
lui sauver la vle : Le Caı.ılıacan, et quelques autres furent de Jl).~me egorgez . . n semb.lolt 
que l'armee devoit etre contente de ce sacrlfice; mala les ·d~penses excessives de :M:i
homet rv. et sa vie IS.ehe et effemine le perdlrent lui meme» (Histoire d'Emerio Oomte 
de Tekeli, Çologne ~694, 214). 

151. « ... Sarı Süleyman Paşa Macaristan'm elden gi~esine sebeb olduğu için 
Osmanlı tarlhinde kapkara bir hatıra bırakan bedbaht bir Boşnaktır>, « ... tayın · edıı
diği SerdAr-ı Ekremllkte Macaristan'ı düşmana kaptırmaktan ~aşka bı.i şey yapam3:
yan bu korkak ve ahlaksız Boşnak> gibi lfA.deler bu ithamın yeni ve daha da 3iddet
lenmi§ örneklerini verir (İ.H. Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi ' Kronolojisi, m, 461, 
_516; ayrıca s. 4~2, 463). . 

. 152 Hammer,, Histoire, XlI, 159, 192 not 2 / Geschichte, _m, .765, 781 not.6'da gös
terilen kaynaklar. 

· 153 Bu husQsu Cantemir şöyle belirtir : «On lui donna le surnom de Aineji, qui 
veut dire ruse et trompeur, a cause de son adresse a tromper par mille artifices tant 
ses amis que ses ennemis : Semblable a Ulisse qu'.Homere nous represente soua ce point 
de vUe» (Histoire de ı'Empire othoman, m, 478). Ayrıca: Hammer, Ht.stoire, XII, 1!)9, 
188 / Geschichte, m, 765. 
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' 
; · Yabancı inüellifierin, başka cephelerdeki kumandanların uğraciikları 
dev:imli mağlubiyetlere · mukabil, Leh cepli.esi savaşlarında :hiÇ yenilgi. al
mayışı dolayısile yenilmez bir serdar olarak taninan Süleyman Paşa'ya 
bir ara, i:rp.paratorluğu içinde bulunduğu dehşetli buhrandan kurtarabile
c~k te~. insan, , devletirıdireği_ ve .son ümidi, ask~rin"sevgllisf nazarile ba
kıldığı yolundaki ifideleri161

. yerli kalemlerde herhangi bir. 'akis .ve iltif;:ı.t 
. . . ... .. . . ' . ı 

bulmamıştır. 

· Hakkındaki menfi zikirlere yer· vermeyen «Hadika» müellifi Ayvan
saraylı Hüseyin, bu?a mukabil, onuıf Eğri' deki müslümanlarııi imdadma 
koş'mak isterken bu vazifeden kaçmak isteyen yeniçerilerin elinde1bu uğur
da şehid ve kurban gittiğini ifade ·eden, cami haziresindeki, kifabeYi ' ese~ 
rine · olduğu· :gibi koyar156• Ona dair menfi · tavsifleri 'nakletmekle beraber 
benimsemeyen' Enderfın "Tarihi s8:hibi Ata Bey, «Hadika»nın«bu yönüne 
dikkatle : «Hailikat'ül-ce'vamic muddet-i' vezaretini iki sene olmak üzere 
tacyin ve muharebeden maksadı girlz olmadığını camic-i mezkfır kabris
tanındaki seng-i mezarının duvarında levha ·tarzında mucallak olan taşta 
mahkuk ve mestur ebyat ile tevsik etmek istediğinden ebyat.:.i mezküte 
iŞbu mahalle tahrir olundu. [ .... :] Ol vakitlerdeki askerin etvar u ahvaliyle 
muameıat-ı devlet mutfilea olunur ise nice bigünah, derdini anlatamadan 
gitmiş ve bunca ashab-ı . dirayet ve liyakatın servet-i. dirayet ve aslr-i nt 
fialarıİıdan .:Qıüstefid olunamayarak Çok hasarş. uğran~lmış olı?ası zann-ı 
kavisi Cay-1 filUtaJ.ea görünür»lGG dedikten başka, «mÜŞarünileyh iŞbU Or
du me'muriyetine gelince evail-i halinde gördüğü terbiye ile güzelce hid
metler ibraz etmiş' ise de şecaat ve besaletlıl° terbiyeye taaUfık eder yeri 
olmamağla . işte bu seyyie-i hasleti hıdemat-ı s§:bıka-i .niemdfıheshıi maıiv 
~'izale etmiştir»151 diye ~Içülü bir hükiin?- ve k~naat ·~ade. ederm. " 

154 .Msl. bk. Cantemir, Histoire de Z'Empire othoman, Paris 1743, m, 322~323; 
De La ·croix, Abrege ch;~ol~gique de Z'histoire ottomane, Paris 1768, II, 560, 562, 
576; iM. Jouannin - Jules v~iı Gaver, Turquiii, Paris 1840, s. 2~4. ·· 

155 Hadıkat'üi-cevı1mic, II, 229. 
156 .Ata, · Tariiı; . :İ. 144. 
i57 Ata, Tarih, I, · l43. . 
158 Çağdaşı olan yabancı bir müellif, "Üngürüs serdarlığı ile !stailbul'dan ayrı-

lırken, aleyhin~ girı§Uebilecek t~rtiplere karşı hükilmd~rdan teminat isteyişinden bah
sederken Süleyman Paşa'nın hüviyetini gerçek hatları ile tesbit ediyor : «Ön peut 

· fugei: pa'r cette conduite de !'adresse du grand Vizir Soliriıan .. Il avoit les manieres 
•hôıllietes, et plus engageants que n'ont ordinairement Ies Turcs. n n'etoit pas fort in
telligent dai:ıs le metier de la guerre; mais il avoit couvert·son peu d'experiefü:e avec 
taiıt d'artlfice pendant qu'il avoit ete Seraskier en Pologne, qti'on l'avdif crCı beaucoup 
plus habile, qu'il n'etoit en effet : ce qui lui fit donner le coı'nmandemerit de l'armee 
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Sadareti bir sene dokuz ay iki gün sürmüş p.Jan1ı;9 $üleym~n Paşa,'nıp. 

.qıezarı Üsküdar'da· Ahmediye'den Doğancılar'a çıkan yokiışun, sol. yanı.n., 
' ' 

da kendi camiinin mihrabı önündeki hazirededir, ]3aşındaki çok .sade ka-. 
bir taşına mukabil, mezar duvarında sonradan, ortalık yatıştığı, şahsının 
müdafaasının artık kabil olduğu bir devrede' taniim edildiği anlaŞılan 
manzum bir kitabesi vardır100• Süleyman Paşa'ııın yaşı ölümünde altmışı 
aşmakta imiş101 • . Aynı hazirede Paşa'nın ayak 'ucu· tara.fi'ıida kizi Fatma 
~anım'ır,ı t~~il;ısiz. kş.bri _görWür. Kızından b~lısedilm.eksizin. bfr. oğlu old1:1-

Hongrie; .mais la perte de la bafaille de Mohatz decouvrit ce defaut, et le decredita. Les· 
troı'.ıpes ·ne 'voulurent piiis hasarder leurs vie sous la cond~it~ · cİ'un General, en qui el
les İı'avo'ieı:İ.t" aucune confience» (Vanel, Abr'ege nouveau de l'lıistoire generale des 
Turcs, Amsterdariı 1691; rv;'\t68). · · ' · · · 

· Şikloş mağlubiyetinden bahseden · başka batılı müellifler · de a;Ynı konuda beİizer 
mütalealarda bulunuyorlar : «Ce brave general vôyoit, avec le ·~his vif chag~in, · totit~ 
sa repıitation . echouer co~tre les .A.i~e'mands;: Admire nagueres et . cherı de" toute i·a· 
nation Ottoman, il se voyoit l'objet' du mepris et' de ·ia haine. Il eüt ·voiıiu pou"voiır 
quitter ie le commandement et ies sceaux; mais ı•amour des honn~urs ~t de richesiies, 
petit-.etre meme. l'esperaİı.ce glorieuse de finfr ses jours par le cordeau, soutenoi~nt son 
courage contre tant de ciisgrac~s» (De la Ctoıx, Abrige chroiıologique de· ı'histo~re· ot
iomane; Pari.jı 1768, ·u, 576). «Eleve au grin:d vi.Zirat; Sulei.man· ne realiiıa poinf ıes· 
esperances de's"'bttoinans:.' n montra beaucoup d'acti.v.ite; maul il' n'avait pas les tal~nt:s: 
necessaires pour lutter contre le duc de Lorraine» (Th. Lavallee, H istoire de · ı'Einpire 

ottomi:ın, Parls 1855, s .. 346 ; ·.İlistoire de la Turquie, Paris 1859, II, 139). . ' 
· 159 Süle;man Paşa;nın sada~et . n:ıil'ddeti matbu Hadık~t'.Ü'ı.-vüzer§.'da · dstanbui 

1211; s. 112) .Yedi ay göst~rµ~i§ ' ve i)'ıı_ ' hata o z~~ıı,İıdan bu yan~, bir ç~k m.üelllf ta~· 
rafından tekrarlanmıştır. (msl. Ata, Tarih, İstanbul [1292), ·u; · 143; Mehmed Ş,emci, 
tiaveli Esmar'üt-tevarih, İsta:ıi.'buı 1295, s. 98, ilaveli Esmar?ül-hadayık, · 1stanbul 1311,. . . . .. . . ; . ~ . , .. ' . . ' . , . ' .. :.;" . . 
s. 15; Ş. Sami, Kiimus'ül-cılıim, 1311, 'f.V, 2619; I.H .. Uzunçarşılı, Osmanlı Ta"T;ifıi, 1954, 
IlI/2, 425)~ :BiJ.. başka müellif de bu müddeti yedi se~eye çıkarır (t.H: Konyalı, üs-kii~ 

. • , . " . . . . I· . . . . . .. 

dar Tarihi, 1976, I, 269). Hadikat'ül-vüzera'nın bir kısıffi yazma nüshalarında, bu ara-
da Şahsikütüphanem~deki iıso·~e)~tinsai:ı edilmi;Ş nüshada (vr. 164a) . «müdd~t-i; ve-· 

. .• · .!· . : .. · · • ,' .. 

zaı:eti. yirmi iki ay kadar4J.r» diye doğru bir tarip. verilmiştir. J\_yvansaraylı Hüseyin 
de, ~·iki seneye ;ıtarib sadar~ti vardır». de'ffiekie diğe~ müeıiifıerçlen ayrılır (Hadika~üı
cevc'imic, u, 229) .' Sadaret ~Üddeti ~il dakik §ek.Üde !.H. İ>Ö.ni§xriend: ' lza'l~ıı Osma;tz~! 
Tarihi i~o~ploi,iSi, ırr,' · 5l6'da beıiı:'t~tir. · · · · · · " · · . ' . . . ' . : •' 

. 160 . Kıbleye göre. hazir~nin sağ· ,yanına dü§en ve ~<ViraD;saray» S,o,kağına ba~an, 
güzel ve ince bir sülüsle yazılmış olan bu kitabenin metni ;Ayv:an~arayh.H§,f~ H~seyin 
tarafından «Mecmiıa-i Tevc'irih>?de (Topkapı ~ar~yı-S:azine Kütüphan~s.i, nr. 15.~5, vr. 
43) kaydedilmiş olduğ1:1 gibi, Ha.d-ılcat'ühcevc'im.i~ II, 229 .ve aslına uygun .bazı çlfu.:f;!lt- . 
melerle İbrahim Hakkı Konyalı, üs~üdar . Tarihi, I, 278;de de yer almıştır. Kitabenin 
ebc~d· hesabı ile 1099 yıl~ı göstf;!re~ı ta~ilıi Ayvansa~aylı'nui. ~<~~cı:nua»s~ci~ 'ra1fa~ia 
1099 . ol.arak . \'.erilµıişken, , s<Hadi.ka»µın ~a~bil.unda ve b/x kısım .Yazma .. nüshaların~, 

Süleyman Paş.a'.nın ölüm tarihine itibarl,a _1098 sQretinde rakamlan~ıştır. . . 
161 Hadikat'ül-vüzerc'i, 112, 
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ğu da kaydediliyor16~. Yetiştirmesi ve kendisinden bir ay sonra yakalana
rak 8 Muharrem 1099 (14 Kasım 1687) 'da katledilen Receb Paşa burada 
efendisi yanında yatmaktadır1aa. 

E?üleym~ P~şa'mn mirahurluğu zamanında yaptırdığ116~ ve zamanla 
.. ı. 

162 Sic,ıl-i Osma~i, m, 69. 
h • 

163 Bll.zı müellifl~r Süleyman Paııa'nm mezarı yanındaki kabrin 10\ll (1632)'de 
idam edilen sadrazam :Boıınak Topal Receb Paııa'ya Ald olduğunu zannetmişlerdir. Bu
radaki Receb Paııa'yı bu Receb Paşa olarak gösteren HacUkat'ül-Cevamicin matbu,un
daki kayıd (II, 230) böyle bir yanılgıya sebeb olmuştur. Bu yanılgıya düııenlerden en 
yenisi olan 1.H. ~onyah, 1041 (1632)'de idam olunmuıı Topal Receb Paşa burada med
fun olduğuna göre diye, cami.in haziresinde Süleyman Paııa'nm gömülmesinden 57 yıl 
önce bir mezarlık bulunmak gerektiğine hükmeder (Üsküdar Tarihi, 1976, I, 28()). 
Kapdan-ı derya. sadrazam Topal Receb Paşa'ya a ld kabul edilen mezar taıımın onunla 
ilgisini gösterecek hiç bir kayd ve işaret bulunmamasına mukabil, herşeyden önce şe
kil ve yapı bakımından bu taş Süleyman Paşa'nmkinin tamA.men benzeridir. Süleyman 
Paşa'nm, üzerinde ~ii.dece «MerhUın/ ve magfQrleh/ veztr-1 azam/ . Süleyman/ Paııa 

rQh\ı.na/ el fatiha> ibaresi yazılı mezar taııı gibi, üzerinde ölüm tarihi bile olmaksızın 
«MerhQm/ ve magfQr/ Receb/ Paşa rQhuna/ el-fatiha> diye bir yazı taşıyan bu taıım 
öteki l!e birlikte aynı taşçı ~e ayİıı yazıcının elinden aynı zamanda çıktığı anlaııılıyor. 
q~nl§ pephell olmayıp dar satıhlı birer müstakil biçiminde yükselen ~u iki mezar ta
şmm dışa bakan yü.züne bu ibareler, sathının çok ensiz olması dolayısıyle, her satıra 
bir, bazen sılc istif edllmi§ iki kelıffie düşer ııekilde sığdırılmıştır. Süle~an Paııa'nmki 
Ötekisininkinden hafifce iri ve öne doğru eğikçe olmakla beraber her ikisinin baıım
daki sadrazam kavuğu birbirinui tamamen benzeridir. İki taıı arasında zaman ve tarz 
bakımından hiÇ bit: fark bulunmadığını gösteren bu maddi deliller dışında, bizzat Hadi
kat·~~-Cevli.mic müellifi Vefeyd.t'mda kaymakam Rece~ , .Paşa'nın Süleyman Paşa'nm 
yanma defn olunduğunu s,öylediği gibi, 1041 de idam edilen öbür Receb Paııa'nın ise 
öldürüldÜkten sonra cesedinin denize atıldığını da belirtir. (nşr. F.Ç. Derin, İstanbul 
1978, s. 23). Receb Paııa'nın cesedinin denize atıldığı, (Mehmed lzzet, Harita-i Kapu
daniin-ı Deryd., İstanbul 1285, s. 46 ve Mehmed Şemci, naveZi Esmd.r'üt-tevd.rilı, İstan
bul' 1295, s. 96)'de de kaydolunmaktadır. öte yandan devrin en sellihlyetli müşahid ve 
kalemi müverrih Fınd)ldılı Mehmed Ağa'nm kaymakam Receb Paşa için «Üsküdar'da 
efendisi (yanma) defıi olundu» §eklindeki ifadesi ise (Sild.hdar, II, 399) bu hususa 
mutlak bir kesinlik kazandırır. Matbüc Hadikat'ill-cevlimi'dekl kayda mukabil, başka 
müellifler Süleyman Paşa'nın yanında yatanın onun şatırı, kethudıı.sı ve nihayet kaim
makamı Boşnak Receb Paııa olduğunda birle§lrler: Hüseyin Ayvansarayi, Vefeyöt-t 
Seıatıiı. ııe 'Meg41ıir-i Ricd.l, s. 42; M. Süreyya, SicüH Osmani, 1311, II, 371; Mehmed 
Rlilf, Mir'at-' Jstanbuı, 1314, s. 163. 

164 ·' Bugüne kadar camiden bahseden müelliflere bu husus tamamen mechul kal
rrıış olup yapılı§ zamanı için hep yanll§ olarak hayatının son yılını gösteren 1098 (1686) 
tarihi verilmiştir. Hammer, camı.ın mezar duvarındaki kitabenin metnine, Hadikat,ül
ceva.mitin matbuu gibi bazı yazma nüshalarına rakam olarak illi.ve edilıni§ tarihe ba
karak 1098 (1686)'da inııa edildiğini yazar (Histoi re de Z'Empire ottoman, Paris 1841, 
XVIII, 96-97). Tahsin öz de, kitabenin Hadikİı.'nm matbüunda 1098 diye işli.retli ta
rih mısraına itibarla ve bunu 1686 sO.repnde alıp «Paşa'nm idamı sırasında, tamam ol-
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çok harab bir 'hale gelen camici, belirtildiğine göre günümüzde geç~rdiği 
ta•mir sırasında eski hususiyetlerinden mühimce bir . kısmını kaybetmiş
tir100. Silahdar Mehmed Ağa'nın cami<inden başka hayratı arasında say
dığı mekteb ve çeşmesi100 bugün ortadan kalkmıştır. Namına mahallesi 
bulunduğu da kaydedilen 107 Süleyman Paşa'mn bugün «Şehid Süleyman 

muştur» hükmünde bulunur Üs.tanbul Oıimileri, Ankara 196İ5, II, si-62). ~~lbuki N§.
bl.'nin, çeşmesinin de tamamlanması münasebetlle söylediği şu tarih maıizQmesi ise, 
cA.mici Süleyman· :Paşa'nın ·mirahurluğu "zamanında 1088 (= 1677)'de ve mirA.huriuğ\ı
nun 4a daha başında .yaptırdığını ortaya koymaktadır : ' · 

· · Tarih-i çeşme-1 vezir· Silleymaiı Paşa der zemll.n-ı mtrl!.hQrt 

Sahib'ill-hayriit hem-nam-ı Stlleym.a.n kim odur 
Evvelin mtrahı.ir~ı .şahinşeh-i clUl-nijad 
Hayr içtin bu camic ile çeşmeyı° kıldı binA. 
Eyledi iJti veli'ün-ni:metin rQhunu şa.d 
Birisi Tavşan Ağa makbQl-i sultan-ı cihan 
B.irisi Sadr.:a.zam-ı merhüm-ı pakiz~-nihA.d 
Sa'yini meşkür u hayratını makbQl eylesün 
Rütbe-i hadd-i kabQl-i hazret-i Rabb'ill-Jbad 
Teşneler nfrş eyleyince abını tarih içtin 
Dediler: !ç bu Süleyman çeşmesinden nQş b!d (1088) 

..... 

(NA.bi, Divan, Bulak 1257, tarihler kısmı, s. 101 - İstanbul 1292 baskısı, s. 84-85). 
165 Cami,den bahseden eseı:Ier içinde yapı durumu hakkında en geniş ve yeni 

bilgi İ.H. Konyalı'nın kitabında vıırilmiştir (Üs7cüdar Tarihi, !stanbul 1976, I, 277-279). 
Mehmed Rli.lf, Mir'at-ı tstanbul, 1314, s. 109-llO'de söylenenler ise sadece cA.rntin ye
rini tarif den iba.rettir. 

' 166 Silıihdar, II, 294. Camicin önünde, köşede yer alan ve «büyük» diye tavsif edi-
len (Hammer, Histoire, XVIII, 97) bu çeşmenin, bulunduğu caddenin genişletilmesi sı
rasında yıkıldığını öğreniyoruz (İ.H. Konyalı, Üsküdar Tarihi, İstanbul 1977, II, 106) • 

. Ayvansaraylı Hüseyin'in «Çeşme-i Süleyman Pa§a der kurb-1 Tunusbağı» başlığı al
t~da zabtettlğl 1092 tarihli çeşme kitabesinin (Mecmıı,a-i Tevıirih, T9pkapı Sarayı
Haztne Kütüphanesi, nr. 1565, vr. 22b) Silleyman Paşa'nm cami,! önündeki çeşme V·e 
Nabi'nin söylediği manzum tarihle bir ilgisi yoktur. Bu kitabe, 1086 (1675)'dan beri 
üsküdar'd?- tekaüd hayatı geçirmekte olan ve 1098 (1686)'da kendisinden sekiz ay ka· 
dar önce vefat eden eski sadrazamlardan Malatyalı Silleyman Paşa tarafından yaptı
rılınış bir çeşmeye a.id olabileceği gibi- onun Üsküdar' da kendisi için hazırlattığı bir 
csuffesl» bulunduğunu da biliyoruz (Silıihdar, II, 293) - Sarı Silleyman Paşa'nın ca
mii önündeki çeşmeden dört yıl sonra Tunusbağı'nda, yine miril.hurluğu zamanında 
yaptırmış olması muhtemel bir başka çeşmenin kita.besi olarak da düşünülebilir. Onun 
Mekke su yollarının tacmiri için 16 Cumadelevvel 1092'de !stanbul'dan ayrıldığı göz
önünde bulundurulursa, bu çeşmenin aynı yılın ilk dört ayı içinde tamamlanıp ortaya 
çıkmış olduğunu kabQl etmek. gerekecektir. ' 

167 Hadikat'ül-cevıimic, II, 230. 
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P~şa» · adı ile anılan cami<inin kıble tarafına inşa edilmiş sarayı Cumhu
riyetten ı;onraki Ahmetliye yangınında yanmıştır188• 

' f .. , • ' ... 

Buraq.a neşr.ini,: yaptığımız metnin, bir saray adamını, kendisini iki 
sene gi~i kısa bi

0

r .zı:i.m~n içinde erişebileceği'son ikbal zirvesine yükselte
r.ek, imparatorluğun A ~upa topraklarındaki kaderind~ ŞU veya bu şekil
de ·bir rol sahibi ol~asını mukadder kılacak kapıyı açan vezirliğin eşiğine 
gelmesinden az önce, henüz ..Büyük Mirahur makamında iken, vezir olu
şundan iki sene sonra şahsının işgal edeceği sadaret makamının bir baş
ka ve bir evvelki sahibi tarafından hayatının maruz kaldığı tehdid ve teh
likeye, bulunduğu saray muhiti içinde çare arar hali ile tanıtması; garaz 
ve hışmından yıldığı .sadrazama karşı daha sonra fırsat elverdiğinde vü
cudunu bertaraf etmek iÇin · çahşir ve son darb~yi indirirken hangi tesir
lerle hareket ettiğini . izah etmesi bak~mından, · şimdiye' kadar bilinenlere 
yeni bir sahife ekledjgini sanıyoruz . 

. ' 
168 t.H. Konyalı, Üsküdar Tarihi, I, 278. Camicin üst sağ yanındaki sokağa, «Vi

ransaray sokağı> adının verilmesi bu sarayla ilgili olmalıdır. 
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IlI 

Merhôm ve mağfôr .cennet-mekan Sultan Mehemmed Han 
İbıi.-i Sultan İbrahim aleyh'iı;-rahınan ve'l-gufran hazre~lerinin 
daiii.ad ve musahib ve nedimi vezir Mustjı.fa Paşa hazretlerine 
eniir-i ahur-ı Icebir -ki Sarı İmrahor -dimekle meşhur ve ol da
hi nedim ve makbôl-i Sultan Mehemmed Han'dır- ziyarete gel
dikte meclis lerinde sebk eden sohbetlerinin müzakeresini Yüs-

ri Hüseyin Efendi zabt ve tahrir etmekle zikrolunur. 

57: 

Vaktaki Sarı Emir-i ·ahur Ağa musahib Mustafa Paşa hazretlerinin: 
huzur-ı meclislerine dahil oldu. P a ş·a buyurdular ki : Safa geldiniz.' 
Mira hu r : Cenab-ı Huda-yı biçun efendim4ı ömr ü devletini efziın eyle
ye. Paşa : Teşr~finiz rikab-ı humayundan mı? Mira hu r : Ev.et .. efen
dim. Heman efendimin niçe demler · dide-i tehassürüme t U.Üya ola:q ha:k-i 
pay-i kimya-salarına nasiyesalık-ı arziımu defce gücile fırsatyab olabil
dim. Paşa : Ya öyle mi? Mira hu r : Evet efendim. Paşa : Ne tak
rib ile? M i r a hu r : . Efendim şevketlU hünkarımız bugün salat-ı .zahrı 
edadan sonra yümn ü ikbal ile harem-i sar.ay-ı < 45"> humaywıa Jnütev:ec-. 
cih olup1 Bab-ı Humayiın'a karib mevkic~i selama2 vusfillerinden mukad-

1 Bu, saray µıgında kılınan bir namaz dönilşUdür. rv. Mehmed vakit naP1azl11--. 
rını dışarda, cemaatle kılmaktan hoşlanmakta icİJ.. Enderunlu tarihçi Mehmed Halife .. ' . , 
bunu : «bu )tadar seyr ü sülQkda iken asla bir vakit namazı kazaya komayıp cemA.atıe 
eda ederdi» diye belirttiği gibi (Tarih-i Gılmani, nşr. Ahmed Refik, !stanbul 1340, s .. 
96), Na,ima da, .hükUmdarın bir ara Üsküdar bahçesinde misafir kalışı in\4ıa.sebetile, 
«Saray ptşgahında vA.kic camic-i şerife hergün at ile çıkup evkat-ı hamseyi cemAı;ı.tle 
eda ederlerdb satırlarile ifade eder (Tarih, v, 213). · 

2 Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Humfiyun'dan başlayarak b!zı noktalarında, bµ-: 
hassa Bab'üs-selil.m'ın açıldığı iklİıci avluda bulunan, bazı mer!simlerle ilgili şela~, 

mevkilerinden biridir. Bunlardan dışardan itibaren ilki, divan günleri Bab-ı Huma~ı 

önünde saflar dizilip vezirler bir bir gelirken yeniçeri ağasının her birini at sürüp ay
rı ayrı sel!mladığı, her gelen vezirin de önce gelene selamda bulunduğu .ve bir-.öte
kinin selam çavuşunun yüksek sesle selfim alıp alkışla buna mukab.ele ettiği yerde i~. 
Vezirlerin gelişi tamam olduktan sonra yeniçeri dua.cısının, yeniçeri ağasının durduğu 
y(!r öniinde üzerine çıkıp dua ettiği taş burayı iş!ret ediyordu. Bll.b-ı Huma.yun'un . yol 
verdiği ilk avludan, . öbür adı · Bab'ils-selam olan Orta Kapı'ya gelindiğinde, orta kapı 
dışında cebecibaşmın, altında selama durduğu çınar, diğer bir selam mey~ içli. B!b'üs
selam'dan ikinci avluya girince, ardında .Ender(lı;ı.'u teşkil eden asıl saray . kısmµıın bu- · 
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dem : "Ağalar varın siz de bugün kesb-i zevk u safa ediniz" deyu ferman 
buyurduklarında hatırıma ibtida arzü-yı damen-bfıs-ı devlet-me'nusları hu
tlir eyledi. P a ş a : İsabet eylediniz. Hak budur ki kudümunuzdan mem
nün u mahzüz oldum. Mi r ah ur : Cenab-ı izd-i müteal efendimin vü
cüd-ı şerifini hatasız eyleye. Devletlü efendime olan hulüs-ı ubudiyetim 
şayibe-i riyadan mu<arradır. P a Ş · a :· .öyledir, bilürüm t'a.•rife hacet yok
tur. Bahusus kalbden kalbe olaiı sebll bu ma~nayı tahkike vazıh delildir. 
M i r ahu r : Efe~dlıı:iin kendü kulu ve kendu kölesiyim. P a ş a : Estağ-

lunduğu Bab'Us-saade ile, Harem dairesinden başka, Kubbealtı'na has ahır ve diğer 
müştemilata açılan yollardan Kubbealtı'na giden ve «Vezir yoltı» diye anılan yolda 
divanhaneye doğru birbiri ardınca ilerleyen vezirlerin başında yürüyen ikinci vezirin 
başt~ bölük ağaları ile y~niçeri ağasına selam verdiği belirli ve işaretli sellim mev
kilerinden geçilirdi. Bunları, aralarında muayyen mesafe bulunan mermerden, sütun 
ııeklinde üç sellim taşı meydana getiriyordu. Selam taşı yanında duran seııı.m çavu
ııunca bu selll.mlara mukabele olunurdu. Dtvanhane'ye dahil olunurken de divan er
ka.nmca Bll.b'üs-sall.de'ye doğru selamda bulunulurdu. Divanhane'ye ·girmeden, dıı! ha
zine önünde Bab'üs-saade tarafına ikinci vezirin selam verdiği bir· selam mevkii vardı. 
Divan· erka.nmın Kubbealtı'nda yerini alıp hazır olmasından sonra saraya gelen ve
ztr-i azam Bab-ı Hum!yun'dan geçince Hastalar kapısı denilen yer ·ile Bab'üs-seHl.m 
önündeki selam resmini takiben Orta Kapı'dan içeri girip «Vezir y9lu»ndan Dtvanha.: 
ne'ye ilerlerken yolun orta kısmına yakın yerde duran somaki taşın önüne gelince 
sırasile yeniçeri ağasına, yeniçerilere, sipahi bölük ağalarına ve ocak kethudasına · 

selam veri.ı' ve alkışlanırdı. Selam taııları ile !§il.retli selam mevkilerindeki merasim
den sonra veztr-1 il.zam yoluna devamla, gelişi haberinin verilmesi üzerine divanh!l.ne 
dışına dizilen erkıl.n ve vüzeranın önünden geçerek dış hazinenin önüne yakın yerde
ki büyük çınarın altında durup Bab'üs-saade tarafını selamlar, Kubbealtı'na girmek 
üzere ·oradan içeriye döner, divanhaneden dışarıya: kendisini karşılamağa çıkmış ve
zirlerle kazasker ve diğer erkanı selamlardı. Dtvan sona erince, en önce kalkan ka
zaı:ikerler divanhane kapısından Bab'üs-sallde tarafını selamlayıp ayrılırlardı. Hey'et- ' 
çe kalkı§ta, içerideki merasimler tamamlandıktan sonra, divanh!l.neden dışarı çıkan 
veztr-i azamın ardından vezirler Kubbealtı'nı terkederler, vezir-i azam sela.m için 
B!l.b'tis-sa!l.de istikümetine yönelirken, süratıe ikinci avludan birinci avluya geçerler 
ve sarayın dış kapısı önündeki yerlerini almağa hazırlanırlardı. Bu esn§.da vezir-i 
azam, geli§de olduğu gibi yine :büyük çınarın altına giderek Bab'üs-saade tarafına se
lam verirdi. Atlarına binmiş olarak saray dı§ına çıkan vezirler Bab-ı Huma.yun önün
de kendilerine mahsus sel§.m mahallinde durup vezir-i Azamı beklemeğe başlarlardı. 
Vezir-! azam, önlerine gelince kendilerine selilm verir, selam çavuşu da yüksek sesle 
selam alırdı. Vezir-i azamdan sonra vezirler buradan ayrılırlarken, her vezir bir üst 
yanında bulunan daha kıdemli vezirin selamına durur, selam çavu§u selilmını alır, 

bu sQretıe dağılırlardı. Metinde : «Bab-ı Humayun•a kartb mevki,-i sellim» diye bah
sedilen nokta, zikrettiğimiz bu selam mahallerinden ilkini, yani Bab-ı Humayun önün
de olanını ifade etmektedir. Buna göre hükümdar, etrafındaki birun ağalarını sara
yın daha dış kapısında iken, yani birinci avluya girip Orta Kapı'ya gelmezden önce 
serbest bırakmış oluyor. (Üzerinde hustist bir izaha rastıayamadığunız, divan-ı hu-
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firullah, hala zatınız mahrec-i vezarette3 olduğunuzdan ma<ada, bu elin (ü) · 
devlet-i aliyyeye ve haremeyn-i muhteremeyne sebk eden hideinat-ı sadı
kanız zımnında mazhar-ı iltifat-ı şahinşah-ı cihan olduğunuz haysiyet ile 
siz bizim macnen karındaşımız makamındasız. M i r a h u r : Efendim Al
lahü Teala devletinizi dayim eyleye. Kulunuz efendime bir kemterin ça
ker olmağa istihkakım yoğiken, mis-i kem-ciyar-ı zatımı manend-i zer-i 
sara «46"> bu pereseye getüren hep devletiu efendimin hüsn-i nazar-ı 
kimya-eseridir. P aş a : Hoş hoş amma, hadd-i zatında sizde olan hisil-i· 

mayun tj!Şrifatı anlatılırken sadece zikredilip geçilmiş olan selAm mevkileri _hakkın

daki bu bilgiyi, başta Hezarfen Hüseyin Efendi'nin -Sarı Süleyman Ağa, Köprillüzli.de 
Ahmed PaŞa•nm sadaret kethudası iken yazmakta olduğu ve Merzifonlu Kara Mus
tafa Paşa'nm sadArete geçtiği yıl ( 1087 / 1676) bitirdiği- ır.Telhfs'ül-beyan fi ka.vdn'in-i 
Aı-i Osman> (Paris Bibliotheque Nationale, Anclen fonds turc, no. 40, vr. 29ıı.-31•, 

330.) ve Tevk.1:1 Abdurrahman Paşa'nm aynı yıl (1087/ 1676) kaleme aldığı «Kanunna
me> (Milli Tetebbfilar Mecmuası, nr. 3, 1331, s. 506-510) ile NIU11 Abdullah Paşa'nm 
teşrifatçı iken I. Mahmud devrinde tanzim ettiği ıı.Te§rifdt 1Usdlesi»ne (nşr. Divı1n--ı 

Humayun'a ..ıii.d Te§rifat, Türk Tarih Eni:Umeni Mecmuası, nr. 16 (93), Temmuz 1926, 
s . 250-253, 256-257, 258-260;· ayrıca buna ve Teşrifat-ı 'Huma.yun d.efterlerine dayanı
larak yapılan hülasa : Abdurrahman Şeref, Topkapı 8ara.y--ı Humı1yunu, Tarih-i Os-' 
mani Encümen! Mecmuası, 1329, nr. 6, s. 357-359, 363-364) ve vak,anüvis Es'ad Efen
dl'nin eski vesikalara dayanarak tertib ettiği ır.Te§rifdt-ı Kadime>sine (İstanbul 1287, 
s. 69, 70, 71, 73, 77, 80, 81, 83-90) müracaat suretlle elde ediyoruz. Ayrıca bk. l.H. 
Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin ·Merkez ve Bahr_iye Te§kildtı, Ankara 1948, s. 14-17, 
26-27). Halil Edhem, Topkapı Sarayı, lstanbul 1931, s. 39; Topkapı Sarayı_ Müzesi Reh
beri, İstanbul -193S, s. 33; Topkapı .Sarayı-Muhtasar Rehber, İstanbul 1841, s. 15; Ham
mer, 'Des osmanischen Staatsverfassung ıına 8ta.atsverwa.ltung, Wien 1815, II, 416-420;. 
427-428. (Burada sel§.m mera.simi anlatılmakla beraber, sel§.m taşlarından hiç bahis 
geçmez). 

3 ır.Mahrec-i vez§.ret»le, mirahurluğun vezirliğe yilkselmeğe .yol açan çok gözde 
bir mansıb olm"ası kasdedilmektedir. Daha başından itlb§.ren XVII. asırda mtr§.hur
lara, arada başka paye ve mansıblara gerek kalmadan doğrudan doğruya vezirlik tev
cih edildiği görillmekte idi . . MtrAhur iken birdenbire vezir pll.yesini elde edenler, sa
yısı kilçümsenemiyecek birer emsal olarak ortada duruyordu .. Köprillü Mehmed Paşa, 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, SilAhdar lbşir Mustafa Paşa, Deli Hüseyin Paşa, Boş
nak İsmail Paşa mtrahurluktan bir adımda vezirliğe erişmişlerdi. En yakın örnek 
ise, kendlslıiden önceki mtrAhur Kara tbrAhim Ağa'nm bir çırpıda Kubbeıiltı vezirliği
ne getirilmiş olması idi. Musli.hib Mustafa Paşa'nm mtra.hurluğu «mahrec-i vezaret> 
sayması bundan ileri geliyordu. Sarı Silleyman Ağa bu konuşmadan birkaç sene geç
tikten sonra, Kara İbrahim (Paşa) kubbealtı vezirliğinden sadrazamlığa, kendisi de 
mtrll.hurluktan kubbealtma vezaretle sadaret kaymakamlığına yükseldiğinde, yerine 
mtra hur nasbettirdiği Silli.hdar Şahin Mustafa Ata'nm, silahdarlıktan vezarete geç
mesi gerekirken ıntrahurluk verilmesinden dolayı duyduğu inkisar üzerine verdiği ce
vapta :: «Böyle olduğun- sana kemii.1-i ltltfumdandır. Görmez misin, veztrim olanlar mt
r4hurluğumdan gelmedir» derken (Zübde-i Vekayi<iit, vr. 96b; yll.hud, değiştirilmiş şek-
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ham.içle n~m sairinde nadidedir. Mi r a h ur : Ne vechile efendim? 
P aş a : Her vechile mahbubu'l-kulubinsin. M i r a hu r : Aman efen
dim, a_zj.z ~ şerif başınız içlin kulunuzu bu rütbelere uçarmaii, ihsan buyu
run! . P -a ş_ a : Yok müdahene değil, billahi'il-allam hak kelam budur. 
Seı:ı kendj.ni, pek sevdirirsin. Hatta şevketlu hünkarımız ile kerraren me
rar.ım ·sebk eÇlen müzakereiilz ekseriyya evsaf-ı · hamidenizi muhtevi ol
mağl~, size olan ~.l~kş,-i humayuna doğrusu ben de hem gıbta ve hem in
saf,. ederµn. Lakin . hasudunuz çoktur. Mira hu r : Efendimiz Allahü 
Te:ala vücudunuzu hatasız eyleye, bu dahi hulus-ı ubudiyyetim mukteza
sınca müstehak olduğum avatıf-ı aliyyenin te'sirindendir. Paşa : Nice? 
M i ·r ahu r: Ya efendim, hudavend-i kadr-aşinanm <ibad-ı sadakat
itibara olalı du•a-yı hayrı mahsud-ı alem ve magbut-ı cümle-i ümem olmak 
üzer~d~r. J:> a ş a : . Beli; hak budur ki bu du<ayı ben sizin hakkınızda bid
defe<.3.t i~san-ı humayun-ı icab~t-makrU.ndan gftş ve hıla•-ı <46b> müfa
hereti vekaleten berduş eyledim. Mir a hu r : Hazret-i izd-i müteale 
şükr ve efendimi hıla·-ı mubahat-i dareyn ile mesrur eyleye, bu abd-i 
ahkarın bu mertebe mahsfı.d-ı alem olacak iltifat-ı şehriyariye hizemat-ı 
pesendid.e. izharında yine devletlfı efendimin meyamin-i teveccüh-i asa
faneıeri · b~di ve hakkımda ibzali ,şayan buyurulan merahim-i aliyyelerı 
maye-i isti•dadı olmuşdur. Yobsa kulunuz mürdan ahkar, haddini bilür 
bir · abd-i kemterim. P a ş a : Ah işte, ben deye hüner ·heman kendü had
dlııi ve rıza-yı hazret-i veli'ün-ni•amını gözetmek ve haddini tecavüz edüp 
mazhar olduğu iltifata mağruren ekran u emsalini terzil ü tahkir etme
mektir. Mi r a hu r : Q~nab-ı Bari Te•ala ıömr ü devletini efzün eyleye, 
işte kulunuz her vechile haddimi bildiğimden naşi ~endü nefsimi tahkir 
ü terzil ve . akran ü emsalimin servet u rif<atini kendü servet u ni•metime 
tercih ve tafdil etmeği i<tiyad u ihtiyarım, badi-i efzayiş-i i•tibarım ol
muşdur. Paşa : Beli, bu adet size mahz-ı tabi•at olduğu meşhudu ma•IU
mum olmuşdur. Hatta birkaç def•a kariha-i sabiha-i humayundan ihsan 
bµyurulan mertebe-i vala-yı vezaret ve nice •ataya-yı <47a> müris'ül
behceti kabfil etmeyip : "Hünkarım falan kuluii kulunuzdan müstehak ve 
avatıf-ı aliyyenize layıktır" deyü redd eylediğinizi gördüm ve işittim. 
Mira hu r : · Ya efendim, hizemat-ı sabıkaları mukabelesinde ev5.tıf-ı 

aliyye-i' t5.cid5.riye . kulunuzdan mukaddem tahsil-i isticdad edenler mah
~n. ve benim anlardan mukaddem memnun 9lmam rıza-yı Bari'ye muva-

. . 
li ile. :. «İhraz-ı veza.ret edenler mirlj.hurlukdan gelme değil midir?» RıişicZ, I, 439), IV. 
Mehmed de mtrahurluğu, vezirliğe giden bir yol tanıyan görüşe tercüman olur, Ve
zi.r}!ğe .açık bir kapı çılmak dolayısıyle Ender(ln Tarihi müellifi Ata da mtrA.hurluktan: 
«p§,ye-i k~r-~ veza.ret olan nıirahurlıµt pa.ye-i refiJ» diye bahseder (Tarih, II, 141). 
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fık ve tebayic-i erbab-ı insafa mutabık mıdır? · p · aş a ·: . Aferin., gerçegı 
budur ki : her vechile munsif ve sıfüt-ı · hamide ile · muttasıf bir · ağa-yı 
<arifsiz. Amma· bilmem ne haldir? M i r a h u r : NiÇe efendim? • P a ş · a : 
"Varın ağalar biraz def:-i sıklet edin!" Geçende sahib'üd-devlet hazretleri 
sizden bana vafir şikayet ve izhar-ı bugz u adavet eyledi. Her ne kadar ki 
ta~mir kaydına düştüm, bir vechile mülzem olmaylip "akıbet'ül-emr· katı 

ettiririm" deyü · yemiıi eyledL Mi r a h u r : Efendim, bu meclis ·yakın
larda mı? Paşa: Yok, tahminen bir aydan ziyadecedir. M i•r ahu r ·: 
Amaiı efendim, öyle bilin ki bu imanız vallah'il-aliY.'Y'il-acla mürg-i. aklım 
başımdan perran ve lane-i sabr u kararırriı perişan edeyazdı~ P a ş ·a : 
< 4 7b> Ne vechile? M i r a hu r : Ya efendim, mesmf:ıc-ı devletiniz olma'
di mı? P a· ş a : Hayfr, · işitmedim; M i'r a hu r : Bari§dık, şimdi 'riıeya
iıemizden . su sızmaz. P aş a ·: Ne zaman? • Mira hu r : Efendim, iiki 
haftadan berü. Paşa : Öyle mi, elhamdülillah mahzuz·'oldum. Ey, söy
Ieyiri Allahı seversen mu saf ata vesile kim oldu? M i r a h tı r : Efendim, 
Allahü Tecala vücf:ıd-ı humayununu hatasız ·eyleye, şevketlu efendimiz 
vesile oldu. Paşa : Be, ne söylersiniz! Mira h iı r ·:;Beli, efendimin hu
zf:ır-ı devletinde laf u lağ olniaz: Paşa : Ey, ne tarz ile ·tavassut bu;Vur
dular? . Mira hu r : Efendim, çünki sahib'üd-devletin kulunuz hakkın
da · derf:ınlarında muzmer olan gıbta ve hased niaclf:ıtrı:um idi. İcra~yı bugz 
edecek mahalden dahi gafil olmayup, agah olmak içtin eshabıria teşebbüs 
edüp tedarikini görmüş idim. P a ş a : Ne yüzden tedarik görinüŞ idiniz? 
Mi r a hu r : öteden berü kendi terbiyemde olan kullarından ahlakı mü
·zehheb ve etvarı mücerreb, arif ü dana ve me'al-aşina sekiz nefer~i emr·ed 
kullarınızı iritihab ve bu babda züll ü hevanı irtikab edüp enderf:ın-i sadr•ı 
cuzmada iç ağası olmak üzere her birini <48a> rikab-ı humaytın ağaların

:dan -biriiıin iltimasile intisab ettirdim; Paşa : · Vallahi ne güzel re'y, ey 
sonra? Mi r a hu r : Bu sekiz ·nefer kulunuz bilittifak ala tarik'il~müna
\rebe şeb Ü rf:ız huzf:ır-ı sadr-ı aliden münfek olmayup kulunuza mütecallik 
.ahval-i hayr u şerri sıhhati üzere kulunuza tahrir ederlerdi. Vaktaki bir 
gün erbab-ı nüakdan biii yine kulunuz lisanıiidan olmak üzere ba•zı haıt:.ı 
na-berca ile Sadrazamı igzab ve naire-~ gazabını iltihab eylediklerinde ... 
P aş a ; Hay yaramazlar hay, ey sonra? M ı'r a ıi u r ~ "Iİeman alenen 
çeh olmaz, bu yaramazın ben onaltı kerre katli :iltimasını hav:i telhis ey-

· ledim, ricam geçmedi. Şimtli bizzat varup lisanen temenna iktiza eyledi" 
deyü tehevvürkünan eylediği cevabını machudlardan biri ucaleten kuluna 
tahrir u· i:İiin e.yiedUer. :Paşa : . Be, ne garib keyfiyeti Çai.c bri"mertebe 

· gayzın macnası nedir, ey sonra? · ~tı r a h·u r: :Kulunuz aahı bu peyam~ı 
cangahdan agah olduğum saat huzf:ır-ı .humayuİıa varup. g<;>rüİı~üm. Şev
ketlfı hünkarımız gördüğü gibi : "Nedir Sarı:, bir sözün· var mı?". deyü 
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buyurdular. Paşa: Vallahi garib, <48b> ey sonra? Mira hu r: Ku
Junuz da "Allahu azim'üş-şan vücO.d-ı humayununu hatasız eyleye ve ömr 
ü devletini yevmen fe-yevmen efzfuı eyleye : Sarı kulun gitti hünkarım. 
Bugün Sarı kulunuzun musibet günüdür". H ü n k a r : "Niçe musibetin 
günüdür?" Mira hu r : "Ya hünkarım, paşa kulunuz şimdi gelüp hün
kar~mdan benüm katlimi iltimas edecektir". H ü n k a r : "Gerçek mi söy.. 
lersin ?" M.i r a hu r : "Evet hünkarım, haberim §~adandır'. H ün k a r : 
-"Benim vezir-i azamım ve vekil-i mutlakım senin gibi bir sarı köpekin te
menna-yı katlini müş•ir onaltı def•a bana telhis eyledi, tutmadım. Şimdi 
bizzat gelüp temenna etmek iktiza ederse ben anı senin katlinden macada 
ile .tatyib-i hatır edemem. Var, hayde tedarikini gör ve vasiyyetin var ise 
eyle!" deyü cunf ile muamele buyurdular. Mira hu r: Kulunuz dahi : 
"'Ferman padişahımın!" deyüp hayatımdan gözümü yumdum. Feamma 
.kalbimde kat•a bir vehm ü haşyet eseri yok. . P a ş a : Katı a•ceb u agreb 
,ahval! Vallahi ben bunu işitmedim idi. Ey sonra? Mira hu r : Eyilikte 
oluii'. efendimiz, silahdar ağa4 kulunuza niyaz u işaret etdim ve : "Paşa 
geldikte beni bir takrib ile vera-yı agavat-ı <49"> enderftnda pinhan 
edin; bakayım beni ne cürm ile ittiham ve temenna-yı katlimde ne gO.ne 
.ibram eder, işideyim" deyü minnet ettim. Silahdar ağa dahi iltimasıma 
müsaade buyurdular. P aş a : Berhurdar olsunlar. Silahdar ağa'nın 
merhameti galibdir. Mira hu z: : Evet efendim, anlar kulunuzdan ziya
de -müteellim oldular. Lakin ferman-ı cihandari-'1.lllvan cunf ile cari oldu
ğundan isti<fa ve is•itafa cesaret edemediler. P. aşa : Öyledir, hem şart-ı 
bendegi dahi böyledir. Evvel gazab-ı veli'ün-niamide mütabe'et ve lehb-i 
naire-i gazabı teskin olduktan sonra beyan-ı hücnet ile isti<faya cesaret 
etmektir. Ey sonra? Mir ahu r : Efendim, kebş-i pa be-sinan ve muh-

· ta~r hasta gibi .kulunuz alaka-i cihanı derftnundan salib ve vurfi.d-ı peyk-i 
ecele müte~akkıb iken sandal-ı bibedel-i hazret-i sadr-ı ali iskele-i Beşik
faŞ~dan beril bedidar ve ecza-yı •aza-yı vücudum manend-i mevc-i derya 
tarumar oldu1• Paşa : Vallahi birader pek büyük bir hata savmışsız. 
Mira hu r : Efendim hata demek, ne demektir! 'Heman bir kaza-

4 Burada ismi belirtilmeyen Silahdar Ağa, yukarda tesbit ettiğimiz üzere, 23 
Zilh.icce 1091 (14 Ocak 1681) - 9 Safer 1095 (27 Ocak 1684) arası.İıda bu mansıbı iş
gal eden, bunu takiben Sarı Süleyman Ağa yerlıie büyük mirahur yapılan ve az sonra 

.. getirildiği Boğaz muhafızlığından Mora seraslteri; sadaret kaymakamı olan ·ve zaman-
la uhd~slne muhtelif eyAletlerin valiliği. verilen Şahin Mustafa Ağa'dır. . 

5 Süleyman Ağa, sarayın Marmara ve :Soğaziçi'ne bakan bir noktasından Ka
ra Mustafa Paı;ıa•nui sandalmm Be§ikta.ı;ı önleriıide gözüküı;ıünü takib etmiş olacak. Be
ı;ıiktaş hizii.smda görüş sahasına giren sandalı ile Kara Mustafa Paı;ıa herhalde Kuru
çeı;ıme'deki İneı;ıhur yalısindan gelmekte idi. Kendisini getiren sandal yarım saatı geç-

· ~eden Saraybumu'rida Vezir İskelesi'ne yan&.§acaktı. 
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yı « 49b> nagehani idi. · P aş a ·: Ey birader, ; mevkic-i istikbalde ve se
lamda size mu,amelesi nice idi? Mira P. ur : Efendim, ~linki agavat-ı 
rikab-ı humayun ile . ala meratibihim ·mevkif-i selamda selamlayup, kulu
nuz pişgahında şitab ile maşi ve keyfiyyet-i müstakbelden· .mütelaşi ye 
mütehaşi olduğumdan lfıtf ve kahrını kat<a idrak edemedim. P a ş a : Ey 
birader, hikayete netice verin; zira, hak budur ki ben de mütelaşi oldum. 
Mi: r ahu r : Sonra efendim, şevketlu hünkarımız Çinilü Köşk'te calis ol
mağla sahib'üd-devlet hazretleri muctad üzre merasim-i tebcil-i zemin
busiyi eda ve mukaddemat-ı emr-i kudftmu carz u inhaya başladıkda H ün
k a r buyurdular ki : "Ey pek mackftl. Lakin, Paşa sana çoktan bir 
sualim var; unutmuşidim, şimdi hatırıma geldi". V e z i r : "Buyurun 
padişahım". Hünkar: "Senin bir tiryaki nedimin var mıdır?" Ve
z i r : "Evet padişahım, vardır". H ü n k a r : "Ya, ben anı görmedim! 
Bana niçün getürmedin ?" V e z i r : "Ya Hünkarım, Allahu Tecala vü
cud-ı humayununu hatasız eyleye, öyle edaniden bir şabs-ı < 50a> mec
hlllüii huztı.r-ı huınayun ile münasebeti nedir?" Hünkar : "Bre adem! 
Ol şahsa senin muhabbetin ve sohbetine rağbetin yok mudur?" V e z i r : 
"Padişahım, şahs-ı mezkftr hadd-i zatında mahrem-i esrar olmağa sezavar 
ve bir sadakatkar kulun olmağla kendüye alaka-i muhabbetim hadden mü
tecavizdir" H ün k ar : "Ya çünki öyledir, niçün yanından cüda eder
sin?" Ve z i r : "Eyyam-ı tactilde her gittiğim mahalle götürürüm, pa
dişahım". H ü n k a r : "Ya buraya niçün getürmezsin ?" V e z i r : "Ya 
hünkarım, anın buraya gelmek ne haddidir?" H ü n k a r : "Ey imdi pa
şa, sende zerre kadar kadr-aşinayi yoğ imiş! Eğer sende vefa ve hakikat 
eseri olsa, ol şahsı hiç yanından bir lahza ayırmaz idin! Hele ben kendü 
meşrebime muvafık ve tabcıma mutabık enis ve vefa.darına aşık bir ki- · 
mesne bulamadım. İşte alaka-i muhabbetim olanlardan biri ezcümle bizim 
Sarı Mirahur'dur. Eğer hadd-i imkanda ols~ yanımdan hiç ayırmayup ha
rem-i humayunuma dahi götürürdüm. Ve anın hakkında bana gamzeden 
her kim olur ise olsun billah'il-aliyy'il-acla katliyle iktifa etmem. Ta o ka
dar severim" < 50b > deyü muhit-i katarat-ı nisan-ı ilham olan sadef-i 
tab<-1 alem-ara-yı mülllkanelerinden kefçe giiş-ı huşuna gelmic ilka bu- . 
yurdular. Leali-i iham u nükat-ı dür-i hali vezir-i azamı iskat eyledi. 
P a ş a : Barekallah nezaket-güsteri ! Zehi atıfet-i çakerperveri ! Ağa ca
nım, işte efendi böyle vefatlar [u] sadakatkar, hemişe nigehdar, böylece 
i<tibar olmak ister. Cenab-ı perverdigar, vücud-ı humayun-ı adalet-şicar

ların afat-ı rftzigardan ihfaz ve ömr Ü devletlerin taht-ı ali-baht-ı cihan
daride ber-karar . ve ııll-ı ?alil-i cinayetlerin macarif-i enamda payidar ey
leye. Doğrusu ağa birader, hazret-i rabb'ül-mennan bizlere bir efendi ih
san etmiştir ki, ne mülllk-ı eslafda misli sabık ve ne selatin-i ahlafda na-
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ziri lalı* ola: Bu ni•am-ı kerem-i samedaninın ala hakkıhi şükrüne kadir 
değiliz. M i r ah ur : Efendim, ne mümkin ! Her birimiz ömr-i Niih ile 
mübeşşer olsak dahi, emvac-ı tiıfan-ı ihsanının bir katrece şükrü uhdesin
de kudretimiz yoktur." İntiha meclisihuma. <51n.> 


