LALA MUSTAFA PA~A HAKKINDA
NOTLAR VE VESIKALAR
Doçent Dr. ~ERAFETTIN TURAN
"el-Harisu mahrt~ mun" (Haris olan mahrümdur). Müverrih
Ali'nin, y~ llarca hizmetinde bulundu~u Lala Mustafa Pa~ a'n~n,
en büyük emeli olan sadaret makam~n~~ele geçiremeyi~inin sebebini
izah z~mn~nda öne sürdü~ü bu mesell, ayni zamanda, L ala'n~n
karakterini belirten veciz bir ifade mâhiyetini ta~~maktad~ r.
Gerçekten, bir taraftan, ~ehzade Selim ile Bayezid aras~ndaki
saltanat mücadelesine kar~~ arak menftir bir rol oynam~~ , Vezaret
tevcihiyle Yemen Serdârl~~~'na tayin edilmi~ ken, verilen vazifeyi yerine
getirmedi~i için vezâreti ref ve serdarl~ ktan azledilmi~, hattâ irtikâp
ve taaddide bulundu~undan dolay~~ hakk~nda tahkikata giri~ilmi~,
fakat di~er taraftan da, K~br~s'~~ anavatana ba~l~yarak K~br~s Fdtil~i
unvan~ m alm~~~ve Safevilere kar~~~ Ç~ld~r zaferini kazan~p Tiflis ve
~irvdn'~~ zaptetmi~~olan Lala Mustafa, bütün bu biribirine z~d faaliyetlerinde, daima sadaret mührüne kavu~mak h~ rs~~içinde ç~rp~n~p
durmu~, lakin bundan mahrum kalm~~t~ r. "Hüsn-i tedbir ve enva<-1
hile-i pür-te'sirde engü~t-nüma olan"2 Lala Mustafa, muhakkak
ki XVI. yüzy~l Osmanl~~tarihinin en dikkate de~er simalar~ndan biridir ve ad~, bu yüzy~l~n ikinci yar~s~ndaki belli ba~l~~olaylara s~k~~s~k~ya
ba~l~~bulunmaktad~r.
I. LALALIGI VE ~EHZADELER MCCADELESINDEKI
ROLÜ
Dev~irmeden yeti~ en bütün devlet ricali gibi, Mu s tafa'n~ n da
hayat~n~n ilk devresi hakk~nda pek az ~ey bilinmekte olup, o, ancak
1556 da ~ehzade Selim'e lala tayin edildikten sonra önemli bir ~ahsiyet olarak tan~nma~a ba~lam~~ t~ r. Her nedense Ali bile, efendisinin
Kzinhü'l-Ahb(~ r, Dil ve Tarih Co~rafya Fakültesi Ktp. t. Saib Sencer kitaplar~,
No. 1/1783, Vr. 198 b. Kr~. Peçevi, I, 442.
2 Ali, Nâdiru'l-Mehdrib, Topkap~~ Saray~~ Ktp. Reyân, No. 1290, Vr. ~ o b.
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lalal~~a kadar geçen hayat~n~~ tafsil etmemi~~ve sadece onun, Bosna'da
Vi~ egrad kazas~mn Rudo nahiyesine ba~l~~ Sokolouiç (~ahin o~ullar~)
köyünden oldu~unu ve oradan dev~irilip saray h~zmetine al~nd~~~n~~
kaydetmekle iktifa etmi~tir.' "Kara" lakabiyle an~lan Mustafa'n~n'
do~um tarihi ve ne zaman saray hizmetine al~nd~~~~hakk~nda hiç bir
kay~t mevcut de~ilse de, 1580 de öldü~ü vakit -Hicri takvime göre"70" ya~~n~~ a~m~~~oldu~u' göz-önüne al~n~rsa, 1510 tarihlerinde do~du~u ve Kanuni Süleyman zaman~nda dev~irilerek, a~abeyi
Deli Husrev Pa~ a'n~n tavassutu ile" iç-o~lan~~olarak saraya intisap etti~i tahmin edilebilir. Has-oda'ya dahil oldu~u anla~~lan Mustafa, burada temayüz ederek "6" y~l müddetle Kanuni'ye Berberba~~l~k (Sertra~-~~ has) yapm~~t~r.' Buradan nefer rütbesiyle Sipahio~lanlar~~ bölü~üne çakanlm~~~ ve Kara Ahmed Pa ~ a (Sadareti:
1553-1555) ile ~ehzade Bayezid'in himayelerine de mazhar oldu~undan' k~sa zamanda Küçük Mirahorlu~a kadar yükselmi~ti. Bu s~rada,
M~s~r Memlük Sultan~~ Kansu Gavrrnin o~lu' olup, Istanbul'da
~~000 akçe ulûfeye mutasarnf bulunan Mehmed ölmü~~ve hayatta tek
bir k~z~~kalm~~t~. O tarihlerde Kapucular Kethüdas~~ olan Husrev
A~a (Pa~a), bu k~z~~karde~i Mustafa'ya alm~~' bu suretle Mustafa
büyük bir servete konmu~tu.
Ahmed Pa ~ a'n~n idam~ndan sonra Rüstem Pa~ a'n~n ikinci
defa sadarete geçmesi ile, Mustafa'n~n hayat~nda yeni ve önemli bir
devre ba~l~yordu. Rüstem, selefi Ahmed Pa~ a'n~n adamlar~ndan ve
dolay~siyle kendi muanzlar~ndan olan Mustafa'y~, önce, Küçük
Kiinhü'l-Ahbâr, Vr. 263 b.
Peçevl, I, 47; M. Süreyya, Sicill-i Osman(, IV, 377.
Peçevl, II, 20.
Müneccimba~~, Sahayifii'l-Ahl~iir, Nedim trc, III. 533. Husrev Pa~ a,
sanIlige kadar yükselmi~ken, Divan'da Sadrazam Had~m Süleyman P a ~~a' y a
hançer çekti~i için azledilmi~tir (Peçevi, I, 29).
7 Ali,
Vr. 263 b. Berberba~~~Has-oda Agalanndan madud idi
(Ata, Enderün Tarihi, I, 196.)
8 Ali,
Vr. to b; Peçevl, I, 386.
9 Ali, Künhifl-Ahbiir, Vr. 263 b.
M. Süreyya, Lala Mustafa'n~n bu ilk zevcesini, Kansu Gavri'nin k~z~~
olarak gösteriyorsa da (SO, IV, 377) yanl~~t~r. L. Fekete'nin, Lala'n~n ~am Beglerbegi iken bu izdivac~~yapt~~~~hakk~ndaki kayd~~da (Die Svagat—schnft in der Türkischen Finanzver~valtung, Budapest 1955, I, 394 Not. 1) Ali'ye uymamaktad~r. Lala
Mustafa'n~n bu ilk zevcesi K~br~s Seferi esnas~nda ölmü~~ve Lala, bu sefer de,
Kanunrnin o~lu ~ehzade Mehmed'in k~z~~ Huma Sultan ile evlenmi~tir.
4
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Mirahorlu~a nazaran daha a~a~~~bir mevki olan Ça~nigirba~~l~~a
nakletmi~, arkadas~ndan da onu saraydan ve Istanbul'dan uzakla~t~rmak için Safed Sancakbe~li~ine göndermi~ ti (962/1555). Fakat Rüstem Pa~ a bununla da yetinmemi~, kaynaklann ifadesine göre, o
zamana kadar ~ehzâde B ayez i d'e taraftar olan Mustafa'y~, mü~kül
duruma sokup mahv~n~~haz~rlamak gâyesiyle, onu Saruhan' da bulunan
~ehzâde Selim'e lala tâyin ettirmi~ti (963/1556)."
Sancakbe~li~inden ~ehzâde lalal~~~ na yükselmek, bâriz bir rüçhâniyet oldu~una göre, Rüstem Pa ~ a'n~n, Mustafa'y~~lala tayin
ederken, daha ba~ka tesirlerin alt~nda hareket etmi~~olmas~, hattâ bu
tâyinin onun arzusu h~lâfma yap~lm~~~olmas~~da muhtemeldir. Musta fa'n~n Safed'den Saruhan'a gönderilmesinde, Rüstem Pa~ a'n~n
rolü ve gâyesi ne olursa olsun, gerçek olan ~udur ki, "Lala"l~k Mustafa'mn mahv~na yol açmam~~, aksine, baz~~bâdireler atlatmas~~pahas~na da olsa, onun ikbâlini haz~rlam~~t~ r. Zirâ, kurnazl~~~~bütün kaynaklar taraf~ndan müttefikan belirtilen Lala Mustafa, ~ehzâde
Bayezid'den yüz çevirip Selim'e sad~ k bir bende gibi hizmet ederek
onun itimad~n~~kazanmay~~bilmi~~ve bundan sonra da, hem yeni efendisin..-. taht~~kazand~ rmak, hem de, en büyük muânz~~ olan Rüstem
Pa~ a'n~n mevkiine yükselip Sadr-~~a'zam olmak için, Selim ile karde~i
, »21-5, ezid aras~ ndaki saltanat mücadelesini alevlendirmekten çekini/dm<
memi~tir.
Ali ve ondan naklen hemen hemen bütün müverrihlerimiz, Selim ile Bayezid aras~nda kanl~~bir iç sava~la neticelenen bu mücâdelenin yegâne müsebbibinin Lala Mustafa oldu~unu kabul etmekte ve Lala'n~n, Selim'e, taht~~ temin etmek için, Bayezid'i
KOrunrye kar~~~isyana sürükleyip bertaraf etmekten ba~ka çare
-ölmad~~~n~~ileri sürerek, onu ikna etti~ini ve buna kar~~l~ k, Selim'in,
de "Taht müyesser olursa, Vezir-i aczaml~ k bin ba~~hakk~nd~r" diye
Mustafa'ya sadâret va'dinde bulundu~unu nakletmektedirler.0
Gene Ali'nin kaydetti~ine göre, Lala Mustafa, Selim'in müsaadesiyle Bay e z id'e mektup yazarak onu, "iy~~u i~retle me~gül" olmaktan ba~ka bir ~ey yapm~ yan ve binaenaleyh saltanata lay~ k olmayan
a~abeyine hakaret dolu mektuplar gönderme~e te~vik etmi~ ; Selim
10 Ali, Künhü'l-Ahbdr, Vr. 77 b; kr~. Peçevi, I, 387; Solak-zâde Tarih,
548; Hammer, Devlet-i Osmaniye Tarihi, trc. M. Ata, VI, 79.
Vr. 77 b vdd; Kr~. Peç evi, I, 389.
Tafsilât :
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de, gene L ala'n~n telkiniyle, Bay e z id'den gelen bu mektuplar~~
Kan un i'ye göndererek karde~inden ~ikayete ba~lam~~t~. Bundan
ba~ka Lala Mustafa, adamlar~~vas~tasiyle yollar~~tuttu rarak Kanuni
ile Bayezid'in mektuplar~n~~ele geçirmi~, hattâ Padi~ah~n Bayezid'e
gönderdi~i Kap~c~lan öldürtmü~, fakat di~er taraftan da Selim
vas~tasiyle: "Bayezid, gönderdiginiz çavu~u katl etmi~~ve Hatt-~~
~erifinizi ate~e atm~~" diye de, Kanun i'yi küçük o~lu aleyhine tahrike
koyulmu~tu." Böylece Lala Mus ta fa'n~n tertip ve te~vikiyle Selim
ile Bayezid'in aralar~~aç~lm~~, Kanuni de Bayezid'in aleyhine
dönmü~~ve ~ehzadelerin Sancaklar~n~n degi~tirilmesiyle de önlenemiyen
bu mücadele en sonunda bir iç sava~a müncer olmu~tur.
"Kanunenin o~lu ~ehzâde Bayezid Vak'as~" adl~~etüdümüzde tafsilâtiyle belirtmi~~oldu~umuz gibi," Ali'nin, Bayezid-Selim mücadelesinde Lala Mus ta fa'ya izâfe etti~i rol hayli mübalagal~~olup,
bu büyük ve o nisbette önemli hadiseyi, tek bir mü~evvikin tertibiyle
ba~~gösteren basit bir vak'a olarak izah etme~e imkân yoktur. Lala
Mustafa'n~n iki yüzlü faaliyeti, sebepleri çok daha derinlerde olan bu
mücadelede, ancak gerginli~i art~ran bir amil olarak mütalaa edilebilir. Bayezid-Selim mücadelesinde, Lala Mustafa bak~m~ndan
as~l üzerinde durulmas~~gereken cihet, onun, bu menfi faaliyetine ba~larken S elim'den sadaret va'dini alm~~~olmas~~ve bundan böyle, hayat~n~n sonuna kadar hep sadr-~~a'zaml~g~~ele geçirmek için ugra~mas~d~r.
Kendisini, müstakbel padi~ah Selim'in sadr-~~a'zam~~olarak gören
Lala Mustafa, Bayezid bertaraf edilinceye kadar Selim'e
sad~k bir mü~âvir olarak hizmet etmi~tir. Filhakika o, ~ehzadelerin
sancaklann~n de~i~tirilmesinden sonra, ~stanbura yak~n bulunup,
hem kolayl~kla padi~ah~n himâyesini görmek, hem de icab~nda sür'atle
paytahta gelip saltanat~~ele geçirmek gayesiyle, Selim'i önce Bursa'ya
sevketmi~ti. Sadârete takdim etti~i bir arizada, bunu, güyâ Bayezid'in
adamlariyle her hangi bir çat~~madan içtinab gibi göstererek ~öyle
demekte idi :
. . . Muharremü'l-haram'~n on dördüncü gününde mahnise-i
Ma`nisa'dan ç~k~l~p Kara-Hisar" cânibinden teveccüh olunmak
12 Ali, Künhü'l-AhUr, Vr. 78 a; ayn. mil.
Vr. ~~o b; Peç ev I
I, 388 vd; Hammer (trc. M Ata), VI, 79.
12 Habilitasyon tezi olarak kabul edilmi~~olan bu etüdümüz, hâlen bas~mdad~r.
12 Afyon Karahisar.

LALA MUSTAFA PA~A HAKKINDA NOTLAR

555

niyyetile hâric-i ~ehirde bir kaç gün karâr olunub, öte cânibden"
hareket istima`olunmayub sa'adetle yola dahi ç~k~lm~~~olub gitmek
laz~m geldikde, e~er Kara-Hisâr cânibindan gidilürse be~~- alt~~ günde
anlara" karib olub, e~erçi padi~ah-zâdelerden fitneye nzâ olmaz
amma câyiz ki hizmetkarlar mâbeyninde bir fitne ve fesâd ihtimali
ola deyu '~rz-~~saltanat~~ s~yaneten bir mikdâr da ba`id olma~la
Bursa semtinden gidilmek evlâ görülüb...""
Fakat Bayezid, Selim'in Bursa'ya gelmekle gözetti~i gayeleri sezmi~~ve onun da yeni sanca~~~olan Konya'ya gönderilmesini
babas~ndan ~srarla istemi~ti." Böylece Lala Mustafa'n~n plan~~
gerçekle~ememi~~ve o da Selim'le birlikte Konya'ya gitmi~ti. Bayezid'le Selim aras~ndaki bu anla~mazl~k, en sonunda Konya Sava~~'na
yol aç~nca, Lala, bu sava~da (30 May~s 1559) büyük yararhk
göstererek Selim'i ma~lûbiyetten kurtarm~~t~. Selim kuvvetleri,
sava~~meydan~nda Lala Mustafa'n~n tavsiyesi gere~ince mevki alm~~~
olduklar~~halde " sol-kolda bulunan Karaman kuvvetleri Bayezid'in
hücumuna dayanam~yarak kaçma~a ba~lam~~lar fakat merkezde
Selim'in yan~ nda bulunan Lala, bir miktar kuvvette bu kola yard~ma ko~arak bozgunu önlemi~~ve oradan da sa~-kola geçerek Bayezid kuvvetlerini ric'ate mecbur etmi~ti.2°
Konya Sava~~'n~n Selim taraf~ndan kazan~lmas~nda çok büyük bir
rol oynayan Lala Mustafa, Bayezid'in Iran'a ilticas~ndan sonra
da onu ele geçirip yok etmek için gene gayret sarfetmi~, hattâ mülteci
~ehzadenin teslim edilmesi için ~ah Tahmasb'a mektup bile göndermi~ ti. Mektubunda: "dâire-i hidâyetden ba`id dü~ üb fitne-i bilâd
olan ba`z~~ehl-i fesad~n i~vasiyle tâ'ife-i ye'cüc gibi ba~teten huri~c"
eden Bayezid'in "be-hasbu'~-~erT~-~erif zecr ve `ukr~bete sezavar"
oldu~u hakk~nda fetvâ al~nm~~~oldu~undan bahisle, asilerin teslimini
istiyor, aksi takdirde, aradaki "musalâhaya ihtilal ânz olub, mecm~l`
Bayezid taraf~ndan.
~ehzâde Bayezid'e.
11 Topkap~~Saray~~Müzesi Ar~ivi, E. 10770.
18 Tafsilât: Kanunrnin o~lu ~ehzlide Bayezid Vak'ast adl~~etüdümüzde.
18 Dervi~~Ç e I eb Ceng-nâme, Bayezid, Veliyüddin Ef. Ktb. No. 2735, (Di4full
Mün~câtt) Vr. ~~19 b.
20 Selim, sava~tan sonra babas~na gönderdi~i mektupta, Lala Mustafa'n~n bu hizmetini takdirle anmaktad~ r (Metin: Feridun Bey, Mecmuâ-i Mün~eâtif sSelâtin, II, Istanbul 1275, S. 21 vd.)
15
16
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olan `asakir-i derya-misal min-ba‘d memnü` ve medf~l` olmak ihtimali"
kalnuyacaguu bildirerek tehditte bulunuyordu."
2. SANCAK VE BE~LERBE~~LIKLER~~

Selim'e yapt~~~~bu h~zmetlere ra~men Bayezid'in teslimi mes'elesinin uzamas~ , Lala Mustafa'n~n durumunu sarsm~~~ve Rüstem
Pa~~a'ya harekete geçme imkan~n~~vermi~ti. Kanuni Süleyman,
Bayezid'in muhtemel bir hareketine kar~~~baz~~tedbirlere ba~vururken, Lala Mustafa'dan intikam almak için f~rsat kollayan Sadr-~a'zam Rüstem Pa~ a, karde~ler mücadelesinde as~l mü~evvikin o
oldu~unu ileri sürünce, Mustafa Pa ~ a, Pojega Sancakbegligiyle Selim
'in yan~ndan uzakla~ur~lm~~~ve lalal~ga da ora Sancakbegi Tü tünsüz
Hüseyin Pa~ a getirilmi~ti (1560).22 Bununla beraber, "4" y~l
kendisine can-u-gönülden hizmet etmi~~olan lalas~ndan, ayr~lmak istemiyen Selim, babas~~nezdinde iltimasta bulununca, Mustafa'n~n
memuriyeti Ta~n~var Beglerbegligine tahvil edilmi~ ti. Ancak Selim
bundan da memnun olm~ yarak yeniden ~efaatte bulunmu~~ve en nihayet Lala Mustafa, hudutta bulunup, Bayezid'in muhtemel bir
hareketine kar~~~koymak gâyesiyle Van Beglerbegligine tayin edilmi~ti
(19 Safer 968/9 Kas~m 1560)."
Lala Mustafa'n~n Van Beglerbegligi de uzun sürmemi~ti.
Kanuni, Bayezid'i teslim almak için ~ ah Tahmasb'a ta'vizler
vermek durumuna dü~tü~ü için", iranhlara kar~~~baz~~ dü~manca
hareketlere tevessül eden Lala Mustafa'y~, 1561 sonlar~nda azl
ederek, Van'a, Pasin Sancakbegi Husrev Beg (Pa~a)i tayin etmi~ti.
O tarihlerde Erzurum Be~lerbegi bulunan Toygun Pa ~ a karde~i
Mustafa Pa~ a'n~n Azerbaycan Valisi ~ ah-kulu Sultan'a gönderdi~i bir mektupta, Lala Mustafa'n~n azlinden ~öyle bahsedilmektedir :
Haliya Van Beglerbegisi olan Mustafa Pa~a'dan, ol tarafa
müte<allik edebden haric ba`zi evza` sudüru `arz olundukda, bila-imMetin : Feridun Bey, II, 25 vd.
Ali, Künhirl-Ahildr, Vr. 79 b; Peçevi, I, 395.
" Lala Mustafa'n~ n Van'a tâyin edildi~i hakk~nda, eski Be~lerbe~i Kubad
Pasa'ya gönderilen hüküm: Basvekâlet Arsivi, Mühimme Defterleri No. III, Vsk.
1626.
" Tafsilât için ad~~geçen etüdümüze bak~n~z.
tl
22
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hal ma`zül idüb vilâyet-i Van Be~lerbe~ili~i, halil-i cemIliniz olan...
Pasin be~i olan Husrev be~... hazretlerine sadaka buyurulub.."25
Lala Mustafa'n~n, Van Be~lerbe~li~inden azlinden sonra bir
müddet aç~kta kald~~~~anla~~lmaktad~ r. Her ne kadar Âli'den naklen
bütün kaynaklar~m~z, onun, Van'dan Erzurum'a ve oradan da s~rasiyle
Haleb ve ~am Be~lerbe~iliklerine nakledildi~ini ve bu son memuriyetinin "8" y~l sürdü~ünü kaydediyorlarsa da,26 bu kay~tlar tashihe muhtaçt~r: Zirâ, Lala'n~n Van'dan azlinde (969/1561), Erzurum'da di~er
Mustafa Pa ~ a'n~ n Be~lerbe~i olarak bulundu~u, bizzât kendi mektubu ile sabit bulundu~una göre, Lala, bir müddet ma'zul kalm~~~
ve ancak Mustafa Pa ~ a'n~n naklinden sonra ve büyük bir ihtimalle,
gene Selim'in tavassutu ile Erzurum Be~lerbe~li~ine tayin edilmi~~
olmal~d~ r. Onun, 970/1562-1563 de Erzurum'da bulundu~u, bu tarihli
bir vakfiyesinden anla~~lmaktad~ r." Bu tarihte Haleb'e ve gene ayni
y~l ~am'a nakledilmi~~olsa bile, a~a~~da tafsil edece~imiz gibi, 976/1568
de ~am'dan azledildi~i Mühimme kay~tlar~ndan anla~~ld~~~~cihetle,
onun ~am Be~lerbe~ili~i, "8" y~l de~il, ancak "5-6" y~l devam etmi~~
demektir. Kald~~ ki, Lala Mustafa'n~n ne zaman Haleb'e ve oradan
da ~am'a nakledildi~i henüz tesbit edilemedi~i için, bu tarihlerin daha
da de~i~mesi muhtemeldir.
3. VEZARET~~VE YEMEN SERDARLI~I
Lala Mustafa'mn ~am'da bulundu~u tarihlerde, Kanuni
Süleyman hayata gözlerini kapam~~~ve ~ehzade Selim, yegane
vâris olarak Osmanl~~ taht~na cülüs etmi~ti. Lala'n~n bekledi~i gün
gelmi~~gibi idi. Kendisine, "taht müyesser" oldu~u takdirde "Vezir-i
a`zaml~k bin ba~~hakk~nd~r" diye va'dde bulunan hâmisi Selim,
taht'a müyesser oldu~una göre, Lala Mustafa için sadaret kap~s~~
aç~lm~~~say~labilirdi. Fakat o s~rada sadr-~~a'zaml~ k makam~n~n, Sokollu Mehmed Pa~ a gibi çok kuvvetli bir ~ahsiyet taraf~ndan
i~gal edilmesi, Lala'n~n bütün emel ve ümitlerini k~racak büyük bir
engel te~ kil ediyordu. Üstelik Peçev i'nin tabiriyle, bir "Padi~ah-1
Topkap~~Saray~~Müzesi Ar~ivi, E. 3118.
Künhü'l-Ahbâr, Vr. 198 b; Peçevi, I, 442; Müneccimba~~ , III; 534;
M. Süreyya, Sicill-i Osn~ani, IV, 377.
vakfiyesi bu tarihlidir (A bdurrahim
22 Onun Erzurum'da yapt~rd~~~~
~erif Beygu, Erzurum. Tarihi, Anttlar~, Kitabeleri, Istanbul 1936, s. 149).
25
26
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manevi" olarak sadâret mevkiinde oturan Sokollu,28 yeni padi~ah
Selim'e fiili ve s~hri ba~larla da ba~l~~bulunuyordu. Filhakika, o,
Bayezid vak'as~ nda Selim'e, en az~ ndan Lala Mustafa kadar
yard~m etmi~", daha sonra da ~ smihan Sultan ile evlenerek
o'na damat olmu~ tu. Bu durum kar~~s~ nda, Sokollu'nun, do~rudan do~ruya Selim taraf~ ndan sadâretten uzakla~t~r~lmas~~beklenemezdi. Olsa olsa, onu ancak bir komplo mevkiinden edebilirdi. ~~te
Lala Mustafa da bunu anlam~~~ve bu tarihten itibaren, kendisine
sadâret yolunu kap~yan hem~ ehrisi Sokollu Mehmed Pa ~ a'n~n
aleyhinde çal~~ma~a ba~lam~~t~r.
Di~er taraftan, Sokollu'nun da, Lala Mustafa'n~n kendi
aleyhtarlar~ndan oldu~unu bildi~i ve sadâret ümidiyle ya~~ yan bu
muhteris hem~ ehrisinin hile ve desiselerinden çekindi~i anla~~lmaktad~ r. Bu yüzdendir ki Sokollu, Lala'y~~merkezden uzak tutma~a
veya ona ba~aram~yaca~~~a~~ r hizmetler vererek gözden dü~ ürme~e
çal~~m~~t~r.
Selim' gelince, onun sadr-~~a'zam S okollu'ya tam bir itimad ve
teveccühü olmakla beraber, lalas~~ Mustafa'y~~da korumak, ona
sadâret olmasa bile vezâret vermek suretiyle va'dini k~smen de olsa
yerine getirmek istedi~i görülmektedir. ~~te bu s~rada Yemen'de ba~gösteren bir kar~~~kl~ k, Selim, Sokollu ve bizzat Lala Mustafa'y~~
ayr~~ ayr~~balumlardan memnun eden yeni bir durum yaratm~~t~.
Yemen, daha Yavuz Selim zaman~nda Osmanl~~hâkimiyeti
alt~na girmi~~olmakla beraber, burada uzun müddet istikrar temin
edilememi~~ve bilhassa "Cibâl" m~nt~kas~ nda faaliyete geçen yerli
tey~lfye hanedan~, yeni kar~~~kl~ klara sebep olmu~ tu. Bu hanedan~n
kurucusu olan ~ mam ~ erefü'd-Din," nesebini H. Hüseyin'in
torunu Zeyd'e ve dolay~siyle H. Muhammed'e kadar ç~kartarak,
hem imâmet, hem saltanat iddias~ nda bulunuyor ve bunun için de,
Yemen'deki Osmanl~~hakimiyetine son vermek gâyesini güdüyordu.
Bir müddet sonra ~~erefü'd-D in'in büyük o~lu Mu tahhar, babas~na kar~~~cephe alm~~sa da, o da, tek ba~~na Yemen'e hâkim olmak için
28 I, 25.
29 Bu hususta ad~~geçen etüdümüzde geni~~tafsilât vard~r.
*o Hammer, hânedan~n kurucusu olarak ~ emsü'd-Din b. Ahmed'i
zikrediyorsa da (VI, 226), ~~emsü' d -D In, ~~e re fif d-D I n'in ogludur (bk. Ahmed
R â~ id, Tarih-i Temen ve San'a, I, 66).
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harekete giri~mi~ti. Bunun üzerine, Özdemir Pa ~ a Yemen'e gönderilmi~~ve uzun sava~lardan sonra, Mu ta h h a r'a Sancakbe~li~i
unvân~~tevcih edilerek kendisine bir berat-~~ ~erif verilmi~ti ( 'o ~evval 957/22 Ekim 1550) 31. Fakat bu tarihten sonra biribiri arkas~na
Be~lerbe~i olan Mahmud 32 ve R~ dvan 33 Pa~alar~n zulüm ve taaddi
yoluna sapmalar~, yerli halk~~ Osmanl~~idaresinden so~utmu~~ve ~ mam
Mu t ah h a r'a yeniden hareket geçmek imkan~n~~vermi~ti.
Kaynaklar~m~zda, Yemen isyamn~~do~uran sebepler vuzuhla belirtilmemi~~oldu~u için, Mühimme defterlerindeki kay~tlar~n ~~~~~~alt~nda
bunu mümkün oldu~u derecede izaha çal~~mam~~~yerinde olacakt~r:
Filhakika, Hammer, Be~lerbe~i M ah mu d'un, ~iddetli hareketleri
dolay~siyle arablar aras~nda nefret uyand~rd~g~n~~ve "meskûkat ayarma
fesâd" kar~~t~rd~~~n~~belirterek, isyan~~onun kötü idaresine hamletmekte 34, bunun aksine Ali ve ondan naklen Peçevi ise, R~ dvan
Pa ~ a'n~n, selefi M a h mud'un "anda kalan mensubât~na fevka'l-had
ta'addiye mübâ~eret" etti~ini söyliyerek onu suçlu bulmaktad~rlar35.
Fakat vesikalar, her iki Beglerbe~inin de zulüm ve irtikâba ba~vurduklar~ n~, fazla para almak için Ka~iflikleri san~ klar~n', alt~n~~ "I,200"
akçe gibi fahi~~bir fiyatla verdiklerini ve bizzat at ticaretiyle me~gul
olduklar~n~~göstermektedir. 1567 sonunda Yemen Be~lerbegine gönderilmi~~olan bir hükiimde, isyana yol açan sebepler ~öyle belirtilmektedir:
. . . Sab~ ka olan Be~lerbe~iler re`ayadan ya~~ve bal ve tereke
cern` idüb ve bin altun has~l olacak Ka~ifli~i dört bin altuna satub,
Ka~ifler dahi re`ayaya ta'addi etdü~i ecilden, re`aya 'askerden yüz
çevirdiklerin ve Hisdustan'a at satarlarm~~~ve 'asker halk~ na altunu bin
iki-yüz akçeye virirlermi~. ~ mdi, Bu husûslarda asla main yokdur;
min-ba`d altunu, Özdemir Pa~a zamân~ndaki uslûb üzere 'asker-i
islâma virüb .... ve re`ayaya ya~~ve bal ve tereke satub rencide etdir31 Hammer, VI, 228. Özdemir Pa ~ a'n~n Yemen fütuhat~~ ve Mutahhar'la
var~lan anla~ma hakk~nda tafsilât: A. R â~ id, ad~~ geçen eseri, I, 84-103.
82 ~am Be~lerbe~i Mehmed Pa~ a'n~n kölelerinden olup, M~s~r Be~lerbe~i
Davud Pa~a'ya Kethüda, bilâhare Emini'l-Hac olmu~~ve oradan az1 edildikten
sonra, 968/1560 da Yemen'e tayin edilmi~tir (A. R a~ id, I, ~ o8; Ali Künhü'l-Ahbilr,
Vr. 199 b vd.).
33 Kara-~ ahin Mustafa Pa~ a'n~n o~ludur. Gazze Sancakbe~i iken 973/
1565 de Yemen Beglerbe~ligine tayin edilmi~tir (A. Ra~id, I, ~~~~ ).
34 VI,
35 Ali,

229.

Künhi~'l-Ahbdr, Vr. 175 a; Peçevi, I, 476.
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miyesin, her ne alursan ~er` üzre akçe ile alas~ n ve Hindustan'a at
göndermiyesin""
Lala Mu s t a fa'ya gönderilen hükümde de :
"... 01 vilayet re`ây-âs~~'asker-i islâmdan yüz çevirüb bu vechle
isyân etme~e bâ'is, Beglerbe~iler recâyadan ya~~ve bal ve terekeyi
cebrle alub ve 'askere altunu bin iki-yüz Osman1 üzerine virüb andan
`asker zay~ f olub, bin altun hâs~ l olacak Kâ~ iflikden Beglerbegiler dört
bin altun alub ve Be~lerbegiler y~ lda iki yüz mikdâr~~at Hindustan'a
gönderüb bey' iderlermi~" denilerek, "Beglerbegilerin re`ayaya ta`addi
ve ihmallerinden vilâyet-i mezbûr halk~~a`dâ ile bir olub bu vechle
fesâda mübâ~eret" etdikleri belirtilmekte"; nihayet bir ba~ka hükümde de: "Bundan akdem San'a Beglerbegisi olan R~dvan'~n re`âyâyâ
ta'addisi olub ol ecilden, re`âyâ, e~kiyay-~~Arab ile yek-dil" olduklar~~
tebârüz ettirilmektedir 38 .
R~ dvan Pa ~ a, Yemen'e geldikten sonra, 1565 ~ubat~nda Bâb~âli'ye takdim etti~i bir arizada, selefinin idaresini kötülediginden 39
Ma h mu d Pa~ a ile aralar~~ aç~lm~~t~. Istanbul'a giden Mah mu d,
"bezl-i emvâl idüb" M~s~r Be~lerbegini ele geçirmege muvaffak olmu~~ve ayni zamanda "Yemen, Istanbul'dan-~am kadar memleketdir,
iki eyâlete mütehâmmildir ve iki Beglerbegi olunca biribirine mu'in
ve zahir olur, zabt-u-rabt-~~ memâlik sühûlet bulur" diyerek Yemen'in
"2" Eyâlete ayr~lmas~~ gerekti~ini ileri sürmü~ tü". Esâsen, Yemen'de
sürüp gelen âsâyi~ isizlikten 'Azar olan Bâblali de bu tezi benimsemi~~ve
buray~, Yemen (Zübeyd) ve San'a olmak üzere "2" Beglerbegiligine
ay~rm~~t~". Merkezi Zübeyd olan Sahil (a~a~~ ) Yemen Be~lerbe~ili~ine
39 Mühimme VII, Vsk. 603. Selh-i Cemâziyülâhir 975/ 31 Aral
~k 1567 tarihli
hüküm. Be~lerbe~inin ad~~yaz~l~~de~ilse de bunun Hasan Pa ~a oldu~u anla~~l~yor.
"Sâblka olan Be~lerbe~iler" tâbirinden de R ~ dvan ve Mahmud Pa~alar~n kasdedildi~i ~üphesizdir.
Mh. VII, Vsk. 611.
38 Arab be~lerinden Ahmed'e gönderilen ayni tarihli hüküm: Mh. VII,
Vsk. 645.
30
Hammer, VI 229.
40 Peçevl, I, 476. Kr~ . Ali, Künhü'l-Ahbdr, Vr. 175 a.
4 ' Hammer, bu taksimi "A~a~~~ve Yukar~~
Yemen" diye ifade ediyorsa da
(VI, 230) Mühimmelerde hep "Temen Be~lerbegli~i" ve "San'a Be~lerbe~li~i" tâbirleri geçmektedir. Peçev i'nin kulland~~~~ "Ta'az Sanea~s" tâbiri de (I, 476) yanl~~~
olup "San'a Eydleti" olacakt~r.

LALA MUSTAFA PA~A HAKKINDA NOTLAR

361

Yek-çe~ m Murad Pa~ a" tayin edilmi~, Cibd1 m~nt~kas~n~~(yukar~~
Yemen) te~kil eden San'a Be~lerbe~ili~i ise R~ dvan Pa ~ a'n~n uhdesinde
b~rak~lm~~t~".
Yemen "2" Eyâlete ayr~l~rken R~ dvan Pa~ a ile ~ mam Muhtahhar aras~nda ba~~gösteren yeni bir ihtilaf da, Mut ahhar'~n
isyamna yol açm~~ t~ : R~ dvan Pa~ a, Özdemir Pa ~ a zaman~nda
Mutahhar'a tan~ nan baz~~imtiyazlar~~geri almak istemi~, fakat
Mutahhar, Pa~a'n~n gönderdi~i adama "Bu teklifât~ n~z üzerinde
~srar etti~iniz halde, bende k~l~cdan ba~ ka bir cevap yoktur" diyerek
yeniden harekete geçmi~~ve üzerine gönderilen kuvvetleri ma~lûp
edip bir çok ~ehir ve kasabalar~~istilâya ba~lam~~t~". Mutahhar'~n
ilerleyi~ini durduram~yan R~ dvan Pa~ a, San'a ve Ta' az haric olmak
üzere, Cibâl m~nt~kas~n~ n büyük bir k~sm~n~~ona terketmek suretiyle
anla~ma~a mecbur kalm~~ t~ . Bununla beraber Bab~ali bu anla~may~~
kabul etmemi~~ve R~ dvan'~~Be~lerbe~ili~inden azl etmi~ti. Bu s~ rada
Zübeyd' e ç~kan Murad Pa ~ a ile de ihtilafa dü~en R~ dvan, yerine
tayin edilen Rus Hasan Pa ~ a'n~ n gelmesini bile beklemeden, 5
Zilka`de 974/14 May~s 1567 de San' a' dan ayr~lm~~t~".
Eyâletin ba~s~ z kald~~~n~~gören Mutahhar, derhal San' a'y~~
muhasara etmi~ti. San' ddaki kuvvetlerin kumandan~~ Mehmed,
Zübeyd' e haber göndererek Murad Pa ~ a'dan yard~m istemi~, lakin
Mutahhar kuvvetleri San' a'ya gönderilen zahireyi ele geçirdikleri
gibi, Murad Pa ~ a'n~ n da yolunu kesip kendisini esir alm~~lard~~48.
Kara-~ ahin Mustafa Pa ~ a'n~n adamlar~ndan olup ~am Emiru'l-Hacc'~~
iken remen'e tayin edilmi~tir (Ahmed R â ~ id, ad~~geçen eseri, I, 117).
'nin Rus Hasan Pa ~a'ya
43 Ali ve Peçevi, bu taksimde San'a Be~lerbe~li~i
ini
ifade
ediyorlarsa
da (Künl~ü'l-Ahbâr
azl
edildi~
dvan'~n
verildi~ini söyliyerek, R~
Vr. 175 a, Peçevi, I, 476) Mühimme kartlar~ndan ve vukuât~ n cereyan~ndan
R ~ dvan'~n, bir müddet Sada'da b~rak~ld~~~~ve sonra azl edildi~i anla~~lmaktad~r.
44 Ahmed R a~ id, I, 1 12 vdd.
44 Ayni eser, I, 118.
~ehid dü~tü~ünü kay46 Bütün kaynaklar~m~z Murad Pa~ a'n~n bu sava~da
id,
I,
119) halde, bir Mü~
dettikleri (Peçevi, I, 477; Hammer, VI, 230; A. R â
himme kayd~ ndan (Mh. VII, Vsk. 1166, Lala Mustafa'ya hüküm) Pa~a'n~n,
"Mutahhar yan~nda mahbus" oldu~u anla~~lmaktad~r. Nitekim, Murad Pa ~a'nm
~ehid oldu~unu yazan Peçevi de, II. Selim devri umeras~m zikrederken,
Murad'~n, "Yemen mülkünün ihtilâline bâ'is olma~la azl, ba`de habs iken müteveffa" oldu~unu kaydetmektedir (I, 443).
42

Erliegen C. XXII. 36
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Bu durumda San'a müdâfileri uzun zaman mukavemet edememi~ler
ve ~ehir, 3 Safer 975/9 A~ustos 1567 de asiler taraf~ndan zaptedilmi~ti.
Büyük bir merasimle San'a'ya giren ~ mam Mu ta hh ar, burada kendi
ad~ na hutbe okutarak 47 Osmanl~~tabili~inden ç~ k~p saltanat~ n~~ ilan
etmi~ti. Rus Hasan Pa ~ a, asilere kar~~~koyamad~~~ndan, k~sa bir
müddet sonra Ta'az ve Aden gibi mühim kaleler de dü~mü~~ve Zübeyd
hariç olmak üzere bütün Yemen,Zeydiler'in eline geçmi~ ti. O kadar ki,
art~ k "~tnâm" unvân~~ile yetinmiyen Mu ta h h ar, "Halife" unvân~n~~
da almaktan çekinmemi~ti48.
Yemen hadiselerinin birdenbire vehamet kesbetmesi, Bab~ali'yi
ciddi tedbirler al~p buraya kuvvet gönderme~e sevketti. ~~ te bu yüzden ~am Be~lerbe~i bulunan Lala Mustafa, "Vezâret" tevcihile Yemen'e gönderilecek kuvvetlere Serdar tayin olunarak 49 , kendisine ~u
hükm-i humâyûn gönderildi:
"~am Be~lerbe~isine hüküm ki :
Haliya senin hususunda `avat~f-~~ `aliyye-i ~al~âne ve cavar~f-~~ seniyye-i mültikanem zuhûr ve bürûz idüb, berü cânibden haslar tedârik
olunca, ~am'da mutasarr~f oldu~un haslar~n ile vezaret `inayet idüb
ve Yemen'de vaki' olan mühimmat' varub görüb ol vilayetin ahvâlin
`inayet-i Hakk~~ celle ve 'ala ile hüsn-i intizâm virmck emr idüb, ol
bâbda sana hükm-i ~arifim ile bir Ser-askerlik berât~~gönderilmi~dir,
buyurdum ki: Vusül buldukda te'hir etmeyüb irsal olunan evamir-i
`aliyye mucebince mu'accelen iri~mek üzre olas~ n. Bu hükm-i ~erifim
sana ne gün vardu~un, ne zamanda ç~ kup ve ne vechle tedârik idüb
ve kang~~yoldan gidecek oldu~un yazub bildiresin."
Selh-i Cemaziyülahir 975 / 31 Aral~ k 1567.5°
Ayni zamanda, Lala Mus t a fa'ya, vezâret, "zoo.000" akçe
terakki ile tevcih edilerek, Serdarl~ k adeti olarak verilmesi mu'tad olan
" Hammer, VI, 230.
48 Ayni yer, VI, 231.
J. H. Kramers, Lala'n~n 1569 ba~lar~ nda Kubbe Veziri oldu~unu ve
daha sonra Yemen'e Serasker tâyin edildi~ini kaydediyor ki (Muslapha Pasha, Lala.
L1), Yemen hareketi 1567-68 de oldu~una göre bunda yan~ lm~~ t~ r. Filhakika Lala,
1569 da, fakat Serdârl~ktan azlinden sonra Kubbe Veziri olmu~ tur. Hammer de,
Lala'y~~ Kapucuba~~~olarak gösteriyorsa da (VI, 231), onun Kap~c~ba~~ l~~~~hakk~nda hiç bir kay~t mevcut de~ildir.
5° Mh. VII, Vsk. 6o6.
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h~l'at ve "200.000" akçeden ba~ka, "~ o.000" filorilik sâliyâne dahi
tahsis edildi :
"Yemen hizmetine irsâl olunan VezIr Mustafa Pa~a hazretlerine
hüküm ki:
Hâliyâ vezâret, sana on iki kerre yüz bin akçe haslar ile sadaka
tasarrufunda on kerre yüz bin akçe haslarm olma~m,
olunub ve
zikr olunan iki yüz bin, M~s~ r hazinesinden virilmek fermân olunub,
andan ma'ada Serdârl~k âdeti içün iki yüz bin akçe ile bir h~l'at virilegelme~in, h~l'at-~~humâyis~n catabe-i `ulyâmdan irsâl olunub, iki yüz
bin akçe Serdârl~ k `âdeti ve andan gayri on bin filori sâliyâne dahi
M~s~r hazinesinden virilmek emr idüb ol bâbda M~s~r Be~lerbe~ine
hükm-i ~erifim gönderilmi~dir..."
7 ~a‘ban 975 / 6 ~ubat 1568.51
"Vezâret" ve "Ser—askerlik" büyük bir tevcih oldu~una göre,
Lala Mustafa, sadârete bir ad~m daha yakla~m~~~demekti. Onun
bu tâyininde, muhakkak ki IL Selim'in büyük bir rolü olmu~tu. Sokollu'ya gelince, onun -belki de mani olamad~~~- bu tayin ve
ve tevcihle, vaktiyle Rüstem Pa~ a'n~n dü~ünmü~~oldu~u gibi, Lala'n~n izmihlâlini haz~rlamak istemi~~olmas~~muhtemeldir. Nitekim o
s~rada Lala'mn "Kâtib-i esrâr"~~bulunan Ali ve ondan naklen baz~~
kaynaklar~m~z, bu uzak görü~lü sadr-~~a'zam~n, Lala Mustafa'mn
"hile ve mekrinden cadem-i emni sebebi ile tard ve ib'âd~ m murad
idüb Yemen fethine serdâr" nasbeyledi~ini kaydetmektedirler."
Lala Mustafa, Serdâr tayin edilirken, o zaman Haleb Be~lerbe~i olan Özdemir-o~lu Osman Pa~ a'ya da San'a Be~lerbe~ili~i
verilmi~~ve Serdârla birlikte Yemen'e gitmesi emredilmi~ti. Serdârm
emrine verilen kuvvetler ise, esâs itibariyle ~am ve M~s~r askerlerinden
te~kil edilmi~ ti. Lala Mustafa'ya gönderilen mufassal hükümde,
Yemen hâdiselerinin bir plânçosu yap~ld~ ktan sonra :
Fitne ve fesâd~n def` ve ref`i içün mu'accelen varmak eri~mek ve ümerâ-i M~s~r'dan dört yarâr be~~ve M~s~r müteferrikalarmdan
Mh. VII, Vsk. 824.
Müneccimba~~, tre. III, 534. Ali, remen'de esir dü~en Murad Pa~a'n~n
Lala'mn yak~n akrabas~~ve Sokoll u'nun hasm~~oldu~unu belirterek, sadr-~~azamm
bu tâyinle, "bir ta~la iki ku~~vurmak" istedi~ini, yâni, hem "Mustafa Pa~a'n~n vezâret müzâhemesinden halâs" olmak, hem de "hasm~~ Murad Pa~a h~s~mlar~ndan
intikam almak" istedi~ini söylemektedir ( Künhü'l-Ahbdr, Vr. t 75 a vd.)
63 Mh. VII, Vsk. 611.
21

32
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dört yüz nefer ve çavu~lar~ndan iki yüz nefer ve umûmen gönüllü
tâifesi a~alan ile ve bin nefer M~s~r Yeniçerisi ve ~am'~n zü'emâ ve
ve erbab-~~ t~mardan ve Yeniçeriden istedi~in kadar bile gitmek emr
idüb buyurdum ki... E~er to~ru ~am'dan gidersen M~s~r Be~lerbe~ine bildiresin ki ta`yin olunan 'askeri ol dahi San'a Be~lerbe~isi
olan Osman Pa~a ile gönderüb Mekke'de sana mülâki olalar... ~n~a'llahu'l-izzi'l-ekrem, varub ol vilayet-i kema-hüve'l-murad ~slah idüb
gelmen mukadder oldukda hat~r~ndan geçenden esnaf-1 muzag~f-~~
inâyetime mukarren olman mukarrer bilesin..." deniliyordu.53
Bundan ba~ka, iskenderiye Kaptan~~ H~ z~ r'a, Hindistan'a
gitmek için haz~rlanm~~~olan "15 pare gemi" yi al~p S ü vey~~Kap tan~~
Mahmud ile birlikte Yemen'e gitmesi emredildi~i" gibi, M~ s~ r
Be~lerbe~i Sinan Pa ~ a (Koca)ya yaz~lan ayni meâldeki hükümlerde de, M~s~r'~n muhafazas~~ için merkezden "iki yüz nefer yeniçeri"
ve "üç yüz nefer dahi kul-kar~nda~~" gönderildi~i ve Yemen'e gidecek
be~lere "yirmi~er bin akçe terakki" verildi~i bildirilmi~ti". Ayni
zamanda, Yemen Be~lerbe~isi Hasan Pa~ a'ya, Serdar Mustafa
Pa~ a ile i~-birli~i yap~p "mü~arun-ileyh vech gördü~ü üzre h~zmetde
bulunup yüz akl~klan tahsiline sa`y" eylemesi56 ve Mekke ~ erifi
Hasan Ebi Nem i'ye 57 de, Yemen'e gönderilecek kuvvetler için,
"r000" deve ve miktar~~kâfi at haz~rlamas~~hakk~nda hükümler gönderilmi~ti." Di~er taraftan, Lala Mustafa Yemen'den dönünceye
kadar, Karaman Be~lerbe~i Murad Pa~ a, ~am muhafazas~na
memur edilmi~ti 59.
Böylece Lala Mustafa, bir çok terfi ve terakkiler kar~~l~~~nda
hayli güç bir vazifeyi üzerinde alm~~~bulunuyordu. Kurnaz ve zeki
olan Lala'n~n, kendisine tevdi edilen h~zmetin ciddiyetini takdir
etmemesine imkân yoktu. E~er bu a~~r vazifeyi ba~ararak Yemen
isyamn~~bast~rabilirse, II. Selim'in hükm-i humayünda bildirdi~i
gibi, "hat~nndan geçenden esnaf-~~muzag~f-~~inayet"e nâil olabilecekti. Yani, Ali'nin tabiri veçhile, bu muzaffetiyet onun "irtifa'-1
~an~n~~mucib "olaca~~ndan, "bu kerre elbette Vezaret-i Kebir ile irtikaayni yer, Vsk. 916. Selh- i Cemaziyülâhir 675/31 Aral~k 1567 tarihli hüküm.
Mh. VII, Vsk. 584.
~ e Mh. VII, Vsk. 603.
57 ~ erif Ebu'l-Berekât'~n o~lu
Mh. VII, Vsk. 595. 31 Aral~k 1567 tarihli hüküm.
55 Mh. VII, Vsk. 593. Ayni tarihli hüküm.
54

55
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<-1 unvân~m müstevcib idü~ünde reyb" yoktu 6°. Ammâ muvaffak
olmas~~ hayli zordu ve o takdirde de bütün arzu ve emellerine sed
çekmesi icap edece~i gibi, mevcut durumunun da sars~laca~~~muhakkakt~. Kald~~ki, kendisine verilen terakki ve tahsisler hep M~s~r hazinesinden ayr~ld~~~~gibi, maiyetine tayin edilen kuvvetler de gene M~s~r' dan seçilmi~lerdi. Halbuki M~ s~ r Be~lerbe~i Sinan Pa~ a, Lala
Mustafa'n~n muanzlar~ ndan idi. Çünkü, Bayezid Vak'as~nda,
~ehzadenin ~ran'a kaçmas~na yard~ m etti diye öldürülen Erzurum
Be~lerbe~ i Ayas Pa ~ a'n~n 61 karde~i olan Sinan Pa ~ a, bu
hâdiselerde rol oynayan Lala M usta fay~~karde~inin katili addederek ona di~~biliyordu 62 . Bu itibarla Serdâr Mustafa Pa ~ a'n~n
M~s~ r'dan verilen para ve kuvvetlerin al~ nmas~nda Sinan Pa~ a ile
ihtilafa dü~ece~i muhakkak gibi idi ve belki de Sokollu, böyle bir
anla~mazl~k do'~urarak Lala'y~~ mü~kül duruma dü~ ürmek ve "Cenab-~~saltanat~n (II. Selim) an~n hakk~ndaki hüsn-i zann~mn zâil
olmas~" için" bile bile bu yolu tercih etmi~ti.
I~ te bunu sezen Lala Mustafa da, emrine verilen kuvvetlerle
Yemen isyan~n~~bast~rma~a imkân olmad~~~n~~anlam~~~ve hareketini
tehir ederek, tahsis edilen kuvvetlerin ve paran~n art~r~lmas~n~~istemi~ti. Serdann bu müracaat~~üzerine, M~s~r'dan verilen "~ 000" yeniçeriye
ilaveten ~am'dan da "~ .000" yeniçeri ayr~lmas~~uygun görülerek,
yeniçerilerin miktar~~ "2.000" e ç~kar~lm~~t~ . Ancak, ~am yeniçerileri
"L000" neferden az oldu~u için Serdar'a, Kul-kar~nda~lar~~ve Kulo~ullar~ ndan yeniçeri yazmas~~emredilmi~" ve hattâ bunlann da
say~s~~kâfi gelmedi~inden, merkezden "600" Kul-kar~nda~~~yaz~l~p
gönderilmi~ti. Bu husustaki hükümde ~öyle deniliyordu :
"Vezir Mustafa Pa~a'ya hüküm ki:
... Yemen mühimmi içün bin nefer Kul-kannda~~~yaz~lmak emrim olub, alt~~yüz neferi südde-i sa'adetimden yaz~ lub, ma'adas~~anda
e° Künhü'l-Ahbar, Vr. 175 b.
Bu hususta, ~ehzdde Bayezid Vak'as~~ adl~~etüdümüze bakm~z.
62 Ali, Sinan Pa~ a'n~n M~s~r'a tayin edilmesini bile Sokollu'nun bir plan~~olarak gösterip, Sadr-~~ azam~n "an~n riâyetini maksüd idünüb Mustafa Pa~a'n~n
ihât~etini kasd" etti~ini söylüyorsa da (Künhü'l-Ahblir, Vr. 175 b), kendisinin
Lala'n~n hizmetinde oldu~u dü~ünülerek bitaraf olam~yaca~~~hesaba kat~lmahd~r.
Vr. 175 b.
63
Mh. VII, Vsk. 695, 789. Ali (Künhü'l-Ahbdr, Vr. 175 b) ve ondan naklen
Hammer (VI, 232), Lala Mustafa'ya merkezden kuvvet gönderilmemesini
tenkid etmektedirler.
61
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hizmet üzre olan Kul-o~lu ve Kul-kar~nda~lar~n~ n yarârlar~ndan bin
nefere yeti~ dirilmesin emr idüb buyurdum ki .. Mevâcibleri M~s~r
hazinesinden alub gidesin ve M~s~ r kulundan dahi e~er ‘Azabdur ve
e~er Yeniçeridir, bin nefer dahi intihâb idüb, iki bin nefere yeti~diresin deyü emrim olmu~ du, girü ol emr-i ~erifim kemâkân mukarrerdir.""
Böylece derme çatma bir yeniçeri birli~i tertibine çal~~~lm~~t~.
Gidecek yeniçerileri memnun edebilmek için de, o zamana kadar
Yemen yeniçeri A~alan'n~n ulûfesi "~ oo" ve Kethüdalar~n~nki "40"
akçe iken, A~a'n~ n ulûfesi "~~30" ve Kethüdamn ulûfesi "6o" akçeye
ç~kar~lm~~t~." Fakat mes'ele bununla da bitmemi~ti. Çe~itli ekonomik ve sosyal hâdiselerin tazyiki alt~ nda bulunan t~mar!' sipahiler,
eski refahlar~n~~çoktan kaybetmi~~ve art~k "cebelû" haz~rlay~p seferlere
i~ tirak edemiyecek kadar zor bir duruma dü~mü~~bulunuyorlard~. Bu
itibarla, Yemen'e gönderilmeleri emr edilen ~am züemâ ve erbâb-~~
t~ man da, bu emri yerine getiremiyecek derecede mâli bir muzayaka
içinde idiler. T~marl~~sipahileri sefere gönderebilmek için, bundan
sonra s~k s~ k tekrarlanacak olan bir usule ba~vurularak, onlara devlet
hazinesinden ikrazda bulunmak mecburiyetinde kal~nm~~t~. Kanun
nin ölümünden çok geçmeden t~ marlarm de~erden dü~tüklerini aç~kça
belirtmesi bak~m~ndan dikkate de~er bu hükümde ~öyle denilmekte idi:
"Mustafa Pa~a'ya hüküm ki :
Mektüb gönderüb Yemen mühimmi içün be~er akçe ultife ile
üç bin nefer kavas laz~m olub ve ~am'dan giden sipâhi tâ'ifesinin
t~mârlan yazus~~ile Yeniçeri tâ'ifesinin mevâcibleri virilmek hususun
bildirilmi~sin
Hustis-~~mezbûr içün bin be~~yüz nefer kavas yaz~lub
ulûfeleri ~am ve Haleb hazinesinden virilmek emrim olub
.ve
sipâhi Wifesinden laz~ m oldukda Haleb hazinesinden ta`yin olunan
yüz bin filoriden karz tarikiyle olagelen 'adet ve kanfln üzre
t~ mârlanna göre tevzi idüb esâmisiyle t~mar nâhiyesin ve karyesin ve
ve yazus~ n defter idüb üzerine ne mikdâr altun virildi~in kayd eyliyesin ki kendüleri mevcud olmadu~~~zamanda t~mârlar~ndan tahsil oluna
ve Yeniçerilerin dahi laz~ m olan mevâcibleri ol altundan virile".
14 ~evvâl g75 / 12 Nisan 1568: 87
Mh. VII, Vsk. 894. ~a`ban 975/~ubat 1568 tarihli hüküm.
M~s~r Be~lerbe~ine ve Yeniçeri A~asma hüküm: Mh. VII, Vsk. 895, 897.
el Mh. VII, Vsk. 1256. Haleb hazinesinden ~ oo.000 filori göndermesi hakk~nda ~am muhafazas~nda olan Murad Pa~ a'ya hüküm: ayni defter, Vsk. 1254.
.5
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Serdar Lala Mustafa, emrine muntazam kuvvetler verilmedi~ini ileri sürerek, "bu tarikle Yemen'e gidemezin deyu ahvalini 'arz
idüb nice aylar ~am-~~~erifde ta'allül ve behane" gösterirken," Yemen'in durumu gittikçe kar~~~yordu. Bunun üzerine Serdâr'a, "asla te'hir
ve tevakkuf olunmayub.. iki gün bir yerde ârâm etmeyüb mahrüse-i
M~s~r'dan isti`cal üzre gemilere girüh, dahi mahall-i me'müra iri~mek
ard~nca" olmas~~emredildi~i" gibi, o s~rada M~s~r'a gelmi~~bulunan
yeni San'a Be~lerbe~i Özdemir-o~lu Osman Pa~ a'ya da,
Lala Mustafa'y~~beklemeden, "mevcud olan yarak ve zâd ve zevkle
ile gemilere girüb" Yemen'e hareket etmesi bildirildi.70 Her ne kadar
Lala, Haleb hazinesinden verilen "~ oo.000" altunun henüz gelmedi~ini
ve M~s~r'daki gemilerin ihtiyac~~kar~~hyam~yaca~~m ileri sürerekn,
gene ayak diredi ise de, kendisine gönderilen müekked hükümlerin
tesiriyle en nihâyet, ~~6 Zilka`de 975/13 May~s 1568 de, yâni Serdârh~a
tayininden "4,5" ay sonra M~s~r'a müteveccihen ~am'dan ayr~ld~".
Lala Mustafa, Kahire' ye vard~~~~zaman Sinan Pa~ a ile beklenen ihtilaf ba~gösterdi. Ali, bu ihtilaf~n, Yemen'e sevkedilecek kuvvetler hakk~nda Ser-asker ile Sinan Pa~~a'ya gönderilmi~~olan hükümler aras~ndaki mübâyenetten do~du~unu kabul ederek", suçu Sinan
Pa~~a'ya yüklüyorsa da, -yukar~da da belirtme~e çal~~t~~~m~z gibibu anla~mazl~~~n sebeplerini, Lala ile Sinan Pa~a'n~n öteden beri
biribirlerinin muhalifi olu~lar~nda aramak daha do~ru olur. Lala,
kendisinin ikbal veya idbarma yol açmas~~bak~m~ndan bir dönüm
noktas~~te~kil eden bu serdarl~kta muvaffak olabilmek için daha çok
kuvvet, malzeme ve para verilmesinde ~srar ediyor, hattâ bu yüzden
hareketini geciktiriyor; buna mukabil, Sinan Pa~ a, hasm~mn muvaffakiyetini kösteklemek için, ona müzâhir davranm~yor, üstelik,
Yemen'de durum gittikçe kar~~t~~~~halde Serdarm harekette taallül
gösterdi~i hakk~nda Bab~ali'ye arizalar takdim ederek onun aleyhinde
bulunmak f~rsat~n~~kagrm~yordu.74 ~~te bu yüzdendir ki, Lala
68 M~, Künhii'l-Ahbâr, Vr. 175 b vd.
s° Mh. VII, Vsk. 1268. ~evval 975/Nisan 1568 tarihli hüküm
70 Mh. VII, Vsk. 1335, 1455, 1456.
71 Mh. VII, Vsk. 1507. kendisine yaz~lan hüküm.
72 Mh. VII, Vsk. 1528.
78
Vr. 176 a. Kr~. Hammer, VI, 232.
74 Mesela, Lala Mustafa'n~n Kareketini tehir etmesinin sebebi Sinan
Pa~a'dan soruluyordu ki calibi dikkattir (Mh. VII, Vsk. 1454).
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Mustafa M~s~r'a vard~~~~zaman, Yemen isyan~n~~bast~rmak için nas~l
hareket edilece~ini kararla~t~rmak üzre toplanan Divan'da anla~mazl~k ba~~göstermi~, Serdar, "4000 M~s~r kulu" ile 2 y~ll~k zahire
ve ulûfe istedi~i halde, Sinan Pa~ a, "M~s~r"~n takat~~yoktur" diye,
ancak "500" nefer ile "3" ayl~k zahire ve ulüfe vermi~ti76.
Gerek Lala Mustafa gerekse Sinan Pa~ a, fikirlerinde ~srar
ettikleri için anla~amam~~lar ve her ikisi de Bab~ali'ye biribirlerini
~ikayete ba~lam~~lard~. Ali'nin nakletti~ine göre, Lala Mustafa,
Özdemir-o~lu Osman Pa~ a ve di~er adamlar~n~n telkiniyle,
Yemen'de muvaffak olabilmek için M~s~r Be~lerbe~ili~i'nin de kendi
uhdesine verilmesini istemi~ ; Sinan Pa~ a ise, ordunun bütün haz~rl~klar~~tamamland~~~~halde, Serdarm türlü bahanelerle Yemen'e gitmekten kaç~nd~~~n~, hattâ kendisine kar~~~bir suikasd tertip etti~ini ve
"damad-~~padi~ahi olan vüzerân~n harem-i muhteremelerine dil
uzat~b ~etm-i galiz" eylemek cür'etinde bulundu~unu bildirmi~,
bundan ba~ka Lala'n~n, Kansu Gavr rnin torunundan olan o~lunu M~s~r Sultân~~ ilan ettirmek ve Yemen'i de zaptederek, orada "sahib-i
sikke ve hutbe" olmak tasavvurunda bulundu~unu da ilave etmi~ti."
Efendisi Lala Mustafa'n~n suçsuz oldu~unu göstermek gâyesini
güden Ali'nin bu kayd~~bile, Lala ile Sinan Pa ~ a aras~ndaki anla~mazl~~~n derin sebepleri bulundu~unu gösterecek mâhiyettedir.
Zirâ Lala Mustafa, M~s~r'~~Sinan Pa~ a'n~n elinden almak istedi~ine
göre, Sinan Pa~ a'n~n da buna meydan vermemek için Serdarm
aleyhinde bulunaca~~~gâyet tabii idi. Lala Mustafa'n~n "sahib-i
sikke ve hutbe" olmak tasavvuru, bir iftirâdan da ibaret olsa, bu,
onun tamamiyle suçsuz oldu~unu göstermekten hayli uzakt~. Çünkü,
aradan aylar geçti~i halde Serdâr Lala Mustafa Yemen'e gitmemi~ti ve yeni ihtilâflar dolay~siyle de gidece~e benzemiyordu. Halbuki
Yemen isyan~n~n bir an evvel bast~nlmas~, Imparatorluk için önemli bir
dava oldu~u kadar, bir haysiyet mes'elesi de idi. Yâni, devlet menfaatleri bak~m~ndan Lala Mustafa, uhdesine verilen vazifeyi yapmam~~t~, suçluydu. ~~te bu yüzden Sokollu, "ita'at-~~emr etmiyen
kulun siyaseti vacibâtdand~r" diye, Lala Mustafa'n~n katl edilmesi
Künhü'l-AhMr, Vr. 176 a.
Vr. 176 b. Kr~. Hammer, VI, 233. Burada zikredilen Lala
Mustafa'n~n o~lu, Mehmed Be~~olup, a~a~~da görece~imiz gibi, bir müddet
sonra Ni~de Sancakbe~li~ine tayin edilmi~tir.
73 Ali,
78
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gerekti~ini arzedince, II. Selim, "hukuk-~~sab~ kaya binâen ruhsat"
vermemi~77 ancak, onun Yemen Serdâ~l~~ t'ndan azline de mani
olmam~~t~.
Lala Mustafa, 21 Safer 976 / 15 A~ustos 1568 de Serdarl~ktan
azl edilerek, Yemen Serdârli~t, vezaret payesiyle Sinan Pa ~ a'ya verilmi~ ti." Ayni zamanda L a la'n~n vezareti de al~nm~~~ve kendisine
~am'a dönmesi emredilmi~ti :
"Vezir Mustafa Pa~a'ya hüküm ki:
Bundan `akdem, Yemen vilâyetinin ~slah~çün sana vezarede serdarl~ k virilüb mu'accelen ol cânibe varub iri~mek ard~nca olas~n deyu
nice def`a mü'ekked ahkam-~~ ~ erife virilüb, sekiz-dokuz ay olub 79
henüz mahall-i me'mura teveccüh olunmayub ol cânibin ahvali mu'accelen görülmek laz~ m olma~~ n, Vezaretle Serdarl~ k hizmeti, mukaddemâ M~s~r Be~lerbe~isi olan Sinan Pa~ a ikbâlehuya tefviz olunub
senin ~am'a gelmen emr idüb buyurdum ki: E~lenmeyüb mu'accelen
~am cânibine teveccüh idüb mukeddema ba`z~~mühimmat içün virilen
Ni~anlu evamiri ve ~am ve Haleb hazinesinden Yemen mühimmat'
içün tedarik olunan yüz bin filoriyi mü~ârün-ileyhe teslim eyleyüb
dahi emrim mucebince ber-cevh-i isti`cal ~am taraf~ na gelüb gidesin."
21 Safer 976 / 15 A~ustos 1568.9°
Fakat Lala Mustafa, yaln~z serdarl~ k ve vezâretten azl edilmekle kurtulamam~~ u. Be~lerbe~i olarak bulundu~u ~am halk~ndan bir
çok kimseler, Pa ~ a'n~ n, kendilerine zulm ve taaddide bulundu~unu,
"siyaset olunursuz veyahud küre~e konulursuz" diye tehdidlerde bulunarak "aba-an-ced vakfiyyet üzre mutasarr~f" olduklar~~"emlak
ve evkaf" lar~n~~ellerinden ald~~~n~~bildirerek hakk~nda ~ikayetlere ba~lam~~lard~ .91 Bundan ba~ ka, iddialara göre Lala Mustafa, selefinin
Vr. 177 a.
" Ali,
~k berât~ :
78 Mh. VII, Vsk. 1913. Sinan Pa ~ a'ya gönderilen hüküm ve Serclârl
Ayni defter, Vsk. 1907, 1922.
" Lala Mustafa, 31 Aral~k 1567 de Serdâr tayin edildi~ine göre, aradan
"7, 5" ay geçmi~ti.
ktan azlinden sonra, "külli
8° Mh. VII, Vsk. 1913. Ali, L ala'n~n serdârl~
yet
geçürüb
vâfir
kul
yazub
beriyye
cânibinden
der-i devlete mütevcccih"
havf ve ha.~
oldu~unu soylüyorsa da ( Künhü'l-Ahbe~r, Vr. 177 a), Mühimme kay~tlar~ndan, onun
"tefti~-i `ân~m" sonuna kadar ~am'da kald~~~~anla~~lmaktad~ r.
81 Mh. VII, Vsk. 1960, 2034, 2036, 2037, 2038, 2039.
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~am'daki haslar~ndan baz~ lann~~kendi adamlar~ na verip, "kendinin ve
Sultan Gavri'nin82 vakf olan hissesin alub vakf üzerine maktu` kayd
idüb" ve "ba`z~ n dahi has~ld~ r deyu b~ragub ve ba`z~~züemâ ve sipâhi
tunârlanna bedel" ald~~~~gibi 83, "Yemen'e yaz~lan" züemâdan "bedel akçesi" diye 8/00 ~~o ar, sipahilerden 8/00 5 er altun ve kavaslardan
da bir miktar akçe almak suretiyle irtikâpta bulunmu~tu84.
~~te bu ~ ikayetler üzerine Lala Mustafa hakk~nda "tefti~-i
'âmm" aç~lmas~na karar verilmi~~ve Bursa Sancakbe ~i Abdurrahman "mübâ~ir" tayin edilerek ~am ve Medine Kad~lar~na da,
"ber-mucib-i ~er`" gerekli tahkikat~n yap~lmas~~emredilmi~ti. Bu
hususta, ad~~geçen yerler kad~ lanna gönderilen hükümde ~öyle deniliyordu :
"~am ve Medine Kad~lar~na hüküm ki :
Mukaddemâ, vezâretle Yemen ~slâh~ çün irsâl olunan `asâkir-i
mansûreye Serdâr olan Mustafa Pa~a, emr olunan h~demât-~~humayûnumda imhâl ve müsâhelesi olma~~n vezâretden rer olunub, ~am
ahalisinden hayli kimesne mü~ ârün-ileyhden tazallum idüb, cebr ile
emlak ve esbâb~m~z alub, (..4 J1,- (?) o~lu dimekle ma`ruf kimesne
araya girüb, siyaset olunursuz veyahud küre~e konulursuz deyu havf
virmekle birer tarikle sûret-i ~er`e koyub aba-`an-ced vakfiyyet üzre
mutasarnf oldu~umuz emlak ve evkaf~m~z muma-ileyh al~virüb
hayf eylemi~dir deyu rikâb-~~humâyûnuma r~ k`a sunulub... ~ckvâ
cyledikleri ecilden, tefti~-i 'âmm olunmas~n~~emr idüb, bu bâbda mukaddemâ Dergâh-~~mu'allâ Defterdan olub hâlâ Bursa be~i olan
Abdurrahman dâme izzuhu mübâ~ir ta`yin olunub buyurdum ki:
Vustil buldukda mü~ârün-ileyhden e~er evkaf ve emlâkimiz ald~~
dcyu ~ ikayet eyledikleri hususlard~r ve e~er gayri zulmdür...
husemâ muvâcehesinde bir def<a ~er`-i kavime muvâfik fasl olmayub... da`valann~~ ofiat vechle hak üzre mü~ârün-ileyh Abdurrahman dâme izzuhu mübâ~eretiyle ber-mucib-i ~er<4 kavim dikkat
ve ihtimâmla tefti~~idüb... haklar~n~~al~verdikden sonra ne ma`kule
mevâd sabit oldu~un defter idüb mühürleyüb sûret-i sicilleriyle mu82 Yukar~ da belirttigimiz gibi, Lala Mustafa, Kansu Gavri'nin torunu
ile evlenmi~ti.
83 Mh. VII, Vsk. 2267.
e' Mh. VII, Vsk. 2034.
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fassal defter dahi yazub bildiresiz ve havass-~~humâyûna raci` olur bad-~~
havadan dahi hayli akçe alub ve iki yüz bin akçe M~s~ r'dan ve iki
yüz bin akçe Serdarl~ k vergisin alub varub edâ-i hizmet eylemedi~i
içün cümlesin tahvil ve tarihinden (?) vaki' olan haslar~~mahsulünden
tahsil olunub al~nmak emrim olmu~dur. Bu hususlar~~~am'da H~zane-i
Amirem Defterdar~~olan Ali ma`rifetiyle görüb emrim üzre zikr olunan akçeleri tahsil idüb bi-kusûr ve'l-küstir alub H~ zâne-i Âmirem
içün zabt itdüresiz. Hustis-~~mezbûr chemm urnürdand~ r, asla eyyâm~~
ma`delet-encâm~ mda bir ferde zulm ve ta'addi olundu~una riza-~~
~ erifim yokdur; gerekdir ki fukarâ ve zua' fân~n ~ikayetlerini hak üzre
görüb bir ferde, 'hakk~m görülmedi' deyu tekrâr ~ikayet etdirmelü
cylemeyüb icra-1 hak eyleyüb vuku`u üzre yazub bildiresiz."
28 Safer 976 / 2 2 A~ustos 1568 85.
Di~er taraftan, Lala Mus t a fa'ya da ~u hüküm gönderilerek,
tahkikat neticeleninceye kadar ~am'dan ayr~lmamas~~bildirilmi~ti :
"Sab~ka Vezir olan Mustafa Pa~a'ya hüküm ki :
~am ahâlisinden nice kimesneler rikab-~~humâyûnuma r~ k`a
sunub senden ~ekva etdikleri ecilden, be-hasbu'~-~ er`...(?) görülmek
içün ~am Kad~s~~ile hala Medine-i Münevvere Kad~s~~olan Mevlana
Fahru'd-Din ve Hudavendigar Sancakbe~i Abdu'r-Rahman ta`yin
olunmu~dur buyurdum ki: Vard~ kda, te~ti~~umûru ber-taraf olmadan
~am'dan hareket etmeyüb tavakkuf idüb emr-i ~erifimin h~laf~na
cevâz göstermiyesin...."
28 Safer 976/22 A~ustos 1568 86
Bu suretle, bir yükselme gibi görünen Yemen Serdârl~~~, birden
bire Lala Mus t a fa'y~~idbâra sürüklemi~ti. Onun yaln~z, Serdarl~k
ve Vezâret unvân ve pâyelerini kaybetmesi bile, muhakkak ki kendisi
için büyük bir darbe ve ba~ ta Sokollu ve Sinan Pa~ a olmak üzere
muhas~ mlar~~için bir zaferdi. Kald~~ki, hakk~nda tahkikat aç~ld~~~na
göre onun, Be~lerbe~lini ve belki de hayat~n~~kaybetmesi de kuvvetle
muhtemeldi. Lala Mu s t a fa'mn hayat~~hakk~ nda en geni~~ve s~hhatli
maliimat~~veren ~nüverrih Ali'nin, onun Serdarl~ ktan azlinden sonra
sadece hakk~nda "tefti~-i 'an~ m" aç~ld~~~n~~kaydederek, tahkikat~n
mâhiyeti ve seyri hakk~ nda hiç bir ~ey yazmamas~~calib-i dikkattir.
85

Mh. VII, Vsk. 96o
Mh. VII, Vsk. zo~~ ~ ,
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Bununla beraber, h~zmetinde bulundu~u hâmisine kar~~~minnet hisleriyle me~bû olan Ali'yi bu sükûtunda ma'zur görmemiz icap eder.
Yaln~z, onun kaydettigine göre, Lala Mustafa, kendisini bekliyen
kötü âk~betten kurtulmak için, II. Selim'e, "hafiyyeten" bir mektup
göndermegi uygun bulmu~tu. Bizzat Ali'nin in~as~~olan bu mektubta,
Lala, daha ~ehzâdeliginden beri Selim'e olan ba~l~l~~~n~~belirttikten sonra, serdârl~ga tayin edildi~i zaman "matlûb olan mühimmât envâ'-~~ta'allû1 ile noksan üzre" verildi~ini ve "M~sr-~~Kahire'de
Yemen seferine haz~ r ve müheyyâ iken, Yemen Beglerbegisi Osman
Pa~a kullar~~evvel irsâl oluna deyu emr-i ~erif ihzâr k~l~nmas~, mücerred bu kullar~ mn ihmâline haml olunsun deyu, tedârik-i `adâvet-meâlâ
ve evza` ve akvalleri mahzâ inad ve mükâbereyi müstevcib tahayyülât
mucibül-ihtilâ1 iken, yine bu bendeleri gayreti elden komayub ~am
ve Haleb'den getürdü~üm Arabân ve Yeniçeriyân zümresiyle Mirimirân kullar~n~n levâz~mât~n~~görüb Yemen'e irsâl olundukdan sonra,
bu cânibden 'arz olunmak havfinden ber-vech-i sür'at ve isti`câl,
agrâz-~~`adâvet-meâ1 ile murâdlarma muvâfik ve sevâdlarma lay~k
`arzlan tesvid, hâ~â-sümme-hâ~â `~zz-i huzûr padi~ah-1 ki~ver-kü~âda
k~raatma cür'et etmi~ler" diye, suçsuz oldu~unu, ancak Sinan Pa~ a
gibi muâr~zlar~mn garazlarma ma'ruz kald~~~n~~bildirerek, "Bende-i
mebgûz ve mahstid-~~bela ve bi-sa`âdet Mustafa" imzasiyle,
S elim'den, kendisine "mu"in" olmas~n~~dilemi~ti".
Mustafa Pa~ a, "Lalal~k" s~fat~ndan istifâde ederek, do~rudan
do~ruya padi~ah~n af ve merhametine s~g~nm~~~olmakla beraber, ilk
hamlede hakk~ndaki takibat~~durdurmaga muvaffak olamam~~t~. Nitekim, "tefti~"e memur edilen Bursa Sancakbegi Abdurrahman ile ~am ve Medine Kad~lar', Pa~a'y~~"meclis-i ~er`e" davet edip
hakk~ndaki ~ikayetleri incelerken,88 tahkikatm selâmetle yürütülebilmesi için, Lala Mustafa, ~am Be~lerbe~ili~i'nden de azledilerek,
yerine, onun Serdârl~~~~zaman~nda ~am'da muhaf~z olarak bulunan
Karaman Beglerbegi Murad Pa~ a tayin edilmi~ti."
Lala Mustafa Pa~ a hakk~nda aç~lan bu "tefti~"in, bir kaç ay
devam etti~i 9° ve hükm-i humayûn gere~ince, haz~rlanan tahkikat
87

Metin : Künl~ü'l-Ahbdr, Vr. 177 b vd.

88 Medine Kad~sma gönderilen hüküm: Mh. VII, Vsk. 2034.
88

Mh. VII,

2012, 2045.

9° 22 Rebiyülâhir 976/14. Ekim 1568 tarihli bir hükümde, tahkik heyetine Lala

hakk~ndaki ~ikâyetler bildirilmektedir ki, bu tarihe, yâni tahkikat~n aç~lmas~ndan
"1, 5" ay sonras~na kadar "tefti~" henüz neticelenmemi~~demektir.
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dosyas~n~n Istanbul'a gönderilerek, davan~n merkeze nakl edildi~i
anla~~lmaktad~r. Bu yüzden Lala Mustafa da Istanbul'a gelmi~,
hatta H a mm er'in bir kayd~na göre haps edilmi~ti. 91 Ancak, bu sefer,
II. Selim'in musahiblerinden olan Mir-i `Alem Celal Be ~~92
M'irahor-~~Kebi'r Siyavu~~A~a" ~ air Hubbi Hatun" ve
onun damad~~Molla Çelebi'nin yard~mlariyle suçunu affettirme~e
muvaffak oldu~u gibi, Alt~nc~~ Vezir olarak Divan-~~Humâyem'a da
girmi~ti. 95
Lala Mustafa'n~n, hayat~n~~kaybetmek üzere iken bu bâdireden kurtulup, Vezâret pâyesiyle Kubbe-ni~in olmas~ , muhakkak ki,
Selim'in ~ehzâdeli~i zaman~nda ona yapm~~~oldu~u hizmetlerin en
büyük mükafat~~idi. Hami ile mahmi, yani Padi~ah ile Lala aras~nda
eski yak~nl~k bu suretle tekrar canlan~rken, Sokollu Mehmed
Pa~ a - herhalde durumu ve prestijini muhafaza etmek için - daha
ileriye gitmek istememi~ ti. Çünkü, bu azl, tefti~~ve habs keyfiyeti,
Sadr-~~a'zanun kudret ve nüfuzunu, Lala Mustafa ile birlikte
bütün muânzlanna aç~kça gösterme~e kafi idi. Lala'ya gelince,
o da Sadr-~~a'zama kar~~~kendi mevkiini art~k iyice anlam~~ , Sokollu
sadârette iken o mevkii ele geçirme~e imkan olmad~~~n~~iyiden
iyiye takdir etmi~ti. I~ te, ifade edilmiyen bu deruni anla~ma, Sokollu ile Lala Mustafa aras~ndaki buzlar~~eritmi~~ve iki muânz~,
sun'i ve geçici de olsa biribirine yakla~t~rm~~t~ . Mesela, 977 Receb'i/
Arahk 1569 da Yahudi mahhallesinde ba~~- gösteren bir yang~n,
Sadr-~~a'zam ile 6. Vezir'in anla~malar~n~n tezâhürüne vesile te~kil etmi~ ti: Yang~n~~söndürmekle mükellef olan Yeniçeri A~as~,
Sokollu'nun damad~~Cafer A~ a, hasta oldu~undan azl edilerek
yerine Mirahor-~~ Kebir Siyavu~~A~ a tayin edilmi~, böyle
oldu~u halde yang~n, 7 gün 7 gece devam ederek büyük zararlara
sebep olmu~ tu. Istanbul'daki yang~nlar~~söndürmek, ayni zamanda
91 vi, 234. Mi'de bu hususta herhangi bir kay~t olmad~~~na göre, Ha mmer'in
bunu ba~ka bir kaynaktan ald~~~~anla~~lmaktad~r.
"1 ~air. As~l ad~~Hüseyin olup " Cel al I" mahlasiyle ~öhret bulmu~tur. Daha
~ehzadeli~i zaman~nda Selim'e intisap etmi~~ve onun cülüsunda Mir-i `Alem, bilahare ~am Be~lerbe~ili~ine tayin edilmi~tir (Ali, Künhzi'l-Ahb~lr, Vr. 216 a vd.)
~~Pa~ a.
98 Bilahare Yeniçeri A~as~~ve Sadr-~~azam olan Siyavu
"As~l ad~~Ay~ e olup, Selim'in hocas~~~~ems Efendi'nin zevcesidir. "Hur~id
ve Cemçid" adl~~"3.000" beyitlik bir eseri vard~r (bk. Ali, Kiinhü'l-Ahtn2r, Vr. 2 ~~8 a)
, III, 534.
ei Ali, Kün'l Ahbdr. Vr. ~ gg a. Kr~ . Müneccimba~~
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Sadr-~~a'zamlann vazifeleri cümlesinden oldu~u için, II. Selim,
hiddete kap~ larak S o kollu'ya yang~n~n niçin zaman~nda önlenmedi~ini sormu~ , bunun üzerine Lala Mustafa, Yahudi mahallesindeki
evlerin s~kl~~~~ve rüzgar~n ~iddeti yüzünden söndürme ameliyesinin güç
oldu~unu belirterek, "Vezir-i a`zam~~ve gübegüsi CaTer A~a'y~~himâyet ve sâirlerini siyânet idüb ve mans~blar~n dahi h~fz ve h~râset"
etmi~ ti. Sokollu da, "takrIr-i Lala'dan tamam mahzüz" olub "mibeynlerindeki gerd-i ~ikâk ol enfâs-~~tayyibe ile zil olmas~na ol mukaddemât~~sebeb-i zâhir" bulmu~tu. 99
4. KIBRIS'IN FETHI
Lala Mustafa, tekrar Padi~ah~ n yalanlar' aras~na girdikten
ve Sokollu ile de aras~~düzeldikten bir müddet sonra, K~br~s Seferi'ne
karar verilmesi, onun "K~br~s Fâtihi" unvân~m alarak durumunu kuvvetlendirmesine yol açm~~t~ .
Ali, Lala Mus ta fa'mn, daha ~am Be~lerbe~i iken "Evvel
imârr ve âhir feth-i K~br~s ve ~irvân" diyerek, K~br~s'~n fethini gaye edindi~ini kay~ tla, bu seferi tamamiyle onun eseri gibi göstermek istiyorsa
da", bunda fantaziye kaçt~~~~~üphesizdir. Çünkü, Yemen Serdârl~~~n~n kötü hât~ras~n~~yeni bir fütuhatla silmek isteyen La la'n~n, 3. Vezir Pert ev Pa~ a ile birlikte Venedik'le harbe taraftar oldukla~.' ~üphesiz olmakla beraber 99, K~br~s seferini s~rf bu gibi te~vik ve telkinlerin
bir neticesi olarak telâkki etme~e imkan yoktur. Burada tafsiline
lüzum olmad~~~~cihetle, k~saca belirtmek icap ederse, K~br~s'~n al~nmas~n~n, Do~u Akdeniz bölgesinin emniyeti bak~m~ndan Osmanl~~
Imparatorlu~u için bir zaruret halini alm~~~oldu~unu söyliyebiliriz.
1568 de Avusturya ile bar~~~yap~lm~~~ve 1569 da Yemen isyan~~bast~nlm~~,
böylece bat~da ve do~uda sükünet iade edilerek Venedik'e harp aç~lmas~~için müsait bir durum elde edilmi~ti. Bununla beraber, Sadr-~~
a'zam Sokollu, Avrupa devletlerinin Osmanl~lar aleyhine ittifak etmelerinden çekinerek, bu sava~a taraftar olmam~~t~ . Ancak Müftü
E bussu `ud Ef. nin harp taraftarlar~na iltihak ederek bu hususta
fetvâ vermesi üzerine K~br~s'~n zapt~na karar verilerek Venedik'e harp
ilân edilmi~ti.
" Ali, Künhirl-Ahbdr, Vr. 187 b.
97 Künl~tel-Ahb&r, Vr. ~ go a.
e" Hammer, VI, 243.
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II. Selim, K~br~s Seferi'nin kumandanl~~~n~ , bu seferi te~vik eden
2 vezirine vermi~ ti: 6. Vezir Lala Mustafa Pa ~ a Serdarl~~a, 3.
Vezir ve damad-~~ ~ehriyari Piyale Pa ~ a ise donanma ba~kumandanl~~~na tayin edilmi~lerdi. Yâni, vezârette Lala Mustafa'dan
"3" derece yüksek olan Piyale Pa ~ a, onun emrine verilmi~ti.
K~br~s'~n zapt~~ba~l~~ ba~~na bir konu oldu~u için burada sadece
Serdar Lala Mustafa bak~m~ndan baz~~noktalar üzerinde durmakla yetinece~iz.
Sefer haz~rl~klar~~tamamland~ktan sonra, Osmanl~~donanmas~~
"3" gurup halinde Istanbul'dan hareket etmi~ti. 1570 Mart~nda Murad Reis ve Nisan'~ nda Piyale Pa ~ a kumandas~ ndakifilolar denize
aç~lm~~lar 99, Serdar ise en geriye kalm~~t~ . Nihayet, kendisine, sür'atle
K~br~s'a var~ p asker ihraç etmesi emredilince "°, Lala Mustafa,
yan~nda Kaptan-~~ Derya Müezzin zade Ali Pa ~ a oldu~u haldem,
977 Zilka'de sonlar~~/ 1570 May~s ba~lar~ nda, 36 Kad~rga, 12
Çekdiri ve 8 Mavnadan müte~ekkil olan donanman~ n son k~sm~n~"2 ;
âdet gere~ince merasimle tersaneden ç~ karm~~~ve Yal~-Kö~kü önünden geçerken toplar atmak suretiyle orada bulunan II. Selim'i
selâmlad~ktan sonra, Be~ikta~' da Hayreddin Iskelesi (Barbaros Hayreddin
Pa~a) önlerinde demir att~rm~~t~~ "3. Orada son haz~rl~ klar da görülmü~~ve Serdâr, Kurban Bayram~'n~ n ilk gününe rastlayan 10 Zilhicce
977/16 May~s 1570 de, bayram namaz~ ndan sonra iskele önünde kurbanlar kestirerek gemiye geçmi~~ve donanma demir alm~~ t~"4. Bir
kayda göre, Padi~ah II. Selim, Serdar' Yedi-Kule aç~klar~na kadar
106
te~yi eylemi~ "5 ve donanma o gece Yedi-Kule önlerinde yatm~~t~~ .
" Hammer, VI, 252.
"° Bu husustaki muteaddit hukümlerden biri: Mh. IX, Vsk. 239. 977 Cemaziyulâhir sonlar~ / Aral~k 1569 ba~lar~.
"4 Hammer, yaln~ z Müezzin-zâde'nin hareketinden bahsediyorsa da
(VI, 252), seferin ruznâmçe defterinden, Kaptan~-Derya'nm Serdârla birlikte Istanbul'dan ayr~ld~~~~anla~~lmaktad~ r (bk.: Safvet, K~br~s fethi üzerine vesikalar, TOEM,
19 (1339) S. 1187).
"3 Hammer, VI, 252.
"3 Safvet, ad~~ geçen makale, s. 1187. Donanman~n Istanbul'dan hareketi
s~ras~nda yap~lmas~~mutad olan merasim için bk.: I. H. Uzunçar ~~ l ~, Osmanl~~
Devletinin Merkez ve Bahriye Te~kilât~, 436-441.
104 Safvet, ad~~geçen makale, s. 1187.
105 ~ eyh Mer'I b. Yusuf el-Mukaddesi, trc. ~ a`ban ~ ifâl,
Osman, Nur-~~Osmaniye Ktb. No. 3404, Vr. 102 b.
~ oo Safvet'in ne~retti~i ruznamçe defteri, TOEM, ~ g.
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Lala Mustafa'n~n, Istanbul'dan K~br~s'a yar~~~n~n seyrini, merhum Sa fv et Be ~' in ne~retmi~~oldu~u Ruzndme defterinden takib edebiliyoruz 107. Buna nazaran, ii Zilhicce / 17 May~s'da, Yedi-Kule
önlerinden ayr~lan donanma, ertesi günü Gelibolu' ya, ay~n 22 sinde
Bozca-ada'ya, 23 ünde Midilli'ye, 25 inde de Saktz'a varm~~~ve 3 Haziran
da Istanköy'de, Istanbul'dan daha önce hareket etmi~~olan Murad Re
is kumandas~ndaki 25 Kad~rgaya; 5 Haziran'da Rodos adas~nda da,
Piyale Pa~ a emrindeki filoya mülâki olunmu~ tu. 3 guruba ayr~lm~~~
olan donanma bu suretle birle~tikten sonra, Meis adas~nda kad~ rgalar
ya~lanm~~~ve 20 Haziran'da Serdâr, Antalya'ya ç~karak asker nakli
bak~m~ ndan iskelenin durumunu gözden geçirmi~ti. Buradan da
Fenike'ye geli~~mi~~ve 30 Haziran'da oradan hareketle, 28 Muharrem
978/2 Temmuz 1570 Pazar günü, yâni Istanbul'dan ayr~ld~ktan "48"
gün sonra Linzasol liman~na demir at~larak K~br~s'~n fethine ba~lanm~~t~.'"
Lala Mustafa, ç~kartmaya elveri~li bir yer bulmak için, "sefâ in-i hassa meyâmnda sefine-i Pâdi~âh'i deyu celilül-i`tibâr olan
zevrak-~~müzehheb"le adaya ç~km~~t~."9 Nihayet, Tuzla ( Larnaka)
civar~ndan ihraç yap~lmas~~uygun görülerek, Piyale Pa~ a, Serdânn
ota~uu buraya kurdurmu~ u° ve "4" Temmuz'da toplam~~karaya
ç~kar~lmas~na ba~lanm~~t~." Osmanl~~donanmas~= ihraç yapt~~~~
bu m~nt~ka, vaktiyle Araplar~n K~br~s'~n fethine giri~tikleri bölge oldu~undan, Serdâr, adan~n zapt~~için en uygun yeri seçmi~~demekti.
Limasol civar~ndaki Leftari kalesi ilk ihtarda teslim oldu~undan,
Lala Mustafa, hangi tarafa yürünülece~ini kararla~t~rmak için
bir Divân toplam~~t~. Bu toplant~da, Piyale Pa~ a, önce Magosa
(Fanzagusta) üzerine yürünmesini telklif etmi~se de, Serdâr, her ~eyden
evvel merkez Lefko~a (Nikozia)nin zapt~~gerekti~ini belirtmi~~ve onun
fikrine uygun olarak Lefko~a' nin muhasaras~na karar verilmi~ti.
Lefko~a, 51 gün süren uzun bir muhasaradan sonra zaptedilmi~~
ve Lala Mustafa, büyük bir merasimle ~ehre girerek câmi'e tahvil
107 TOEM, ~ g (1339).
"8 Ha mm er, bu tarihi, ~~ A~ustos diye kabul ediyorsa da (VI, 253), Ruznâmçe defterindeki kay~t, 2 Temmuz'a tekabül etmektedir.
"8 Ali, Künhü'l-Ahbdr, Vr. ~ 90 b.
Ilo Ayn~~yer.
Ruznâmçe Defteri.
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edilen Ayasolya Kilisesi'nde ilk cuma namaz~m k~lm~~t~.112 Lefko~a'n~n
sukutunu Limasol ve Larnaka'n~n zapt~~takip etmi~~ve bundan sonra
Magosa' n~n muhasaras~na ba~lanm~~t~. Yaln~z, k~~~yakla~makta oldu~un
dan Piyale Pa~ a ile Müezzin-zâde Ali Pa ~ a,"deryaya müte`allik
askerle" Istanbul'a dönmü~ler,"" Serdâr ise Magosa üzerinde lu~lam~~t~. Bu müddet zarf~ nda muhasara haz~rl~klar~~ile me~gul olmu~,
Anadolu sahilinden mavnalarla asker ve mühimmât naklettirdi~i gibi,
surlar~n etraf~na derin bir hendek kazd~rm~~~ve kuleler in~a ettirmi~ti.
Bundan ba~ka, müttefik dü~man donanmas~ = hareketine mani olmak
için, Istanbul'dan da takviye kuvveti istemi~, aksi takdirde, "evvelki
donanma gibi donanma-~~humayûn yeti~ mezse feth müyesser olmad~~~ ndan gayri, asker içinde külli fetret ve ihtilal zuhüru mukarrer"
oldu~unu bildirmi~ti."4 Bunun üzerine, Cezayir Be ~lerbe~i
Kaptan Ali Pa~ a kumandas~nda "40" Kad~rga ile K~br~s'a erzak
ve mühimmat gönderilmi~, Serdâr da, 1571 Nisan'~nda Magosa' y~~
s~k~~t~rma~a ba~lam~~t~. Nihayet, ~ehir ~~ A~ustos'ta teslim olmu~~ve
Lala Mustafa, 17 A~ustos Cuma günü ~ehrin kilisesinde II. Selim
ad~na hutbe okutarak buray~~da câmi'e tahvil etmi~ti."".
Magosa'n~n zabt~~ile K~ br~s'taki belli ba~l~~ ~ehirler Osmanl~~ hâkimiyeti alt~nda al~nd~~~ ndan, adadaki kara hareketi art~ k sona ermi~~
oluyordu. Bundan sonra adan~ n müttefik donanmas~na kar~~~korunmas~~vazifesi ise Osmanl~~donanmas~na dü~üyordu. Magosa' n~n zapt~ndan sonra K~br~s, Anadolu'dan, Içel, Tarsus ve Sis Sancaklar~n~n da
ilavesiyle bir Be~lerbe~li~i haline getirilerek ~ehrizor'dan ma'zul
Muzaffer Pa ~ a'ya verilmi~ti."6
Böylece Lala Mustafa, K~br~s Serdârl~~~~ vazifesini zaferle sona
erdirerek kurnazl~~~~nisbetinde bir harp adam~~oldu~unu da göstermi~ti. K~br~s'~n idaresini Muzaffer Pa~ a'ya devreden Serdar,~ 5
Eylül 1571 de,"7 yâni adaya ayak bas~~~ndan ~~y~l, 2 ay, 13 gün sonra
buradan ayr~lm~~~ve muzaffer bir kumandan s~ fatiyle Istanbul'a dönmü~tü.
112 Hammer, VI, 257.

113 Ali, Künhü'l-Ahbiir, Vr. 191 b.
114 Mh. XII, Vsk. 186. 19 ~evval 978/ 16 Mart 1571 tarihli hüküm.
1113 Hammer, VI, 263.
"3 Ali, Künhü'l-Ahbâr, Vr. 192. b
117 Hammer, VI, 264.
Belleten C. XXII. 37
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K~br~s'~n zapt~, daha bir kaç y~l önce hakk~ nda takibat aç~lm~~~
olan Mustafa Pa ~ a'n~n Divan'da itibar~n~~yükseltti~i gibi, Padi~aha
olan yak~nl~~~n~~ da art~ rm~~t~. Esasen Lala da, K~br~s dönü~ünde II.
Selim'e, k~ ymetli hediyeler meyân~ nda, onun en çok ho~land~~~~güzel cariyeler takdim etmekten de geri kalmam~~t~~ :
"Eski Saray A~as~ na hüküm ki :
Düstûr-~~müke~Tem Vezirim Mustafa Pa~a edâm' allâhu ta'ala
iclâlehu, cezire-i K~br~s'dan getürdü~ü cevâriden Eski Saray'a
bir kaç cevâri teslim edece~in rlam itme~in buyurdum ki: Vusül buldukda, mü~ârün-ileyh sana teslim idece~i cevâriyi alub kabz idüb Eski
Saray'da koyas~ n ve kaç câriye teslim olundu~un 'arz eyliyesin."1"
7 Receb 979 / 25 Kas~m 1571.
II. Selim ile Mustafa Pa ~ a aras~nda tekrar canlanan bu
yak~nl~ k, L ala'n~n, Padi~ah~n a~abeyi merhum ~ehzâde Mehmed'in
k~z~~Hümâ Sultan ile evlenip "damatlar" aras~na kar~~masiyle s~hri
bir ba~l~l~~a da inkilâp etmi~ ti. Lala Mustafa'n~ n, Kansu Gayri'
nin torunu olan ilk zevcesi K~br~s seferi esnas~nda öldü~ündenug, II.
Selim, dul olan ye~eni Hümâ Sultan'~~Lala ile evlendirmi~t i.~ so Sultan Gavr rnin, M~s~r, ~am ve Haleb'de bulunan evkaf~m
tevliyeti de, vak~f ~art~~gere~ince Lala'n~n Ni~de Sancakbe~i olan
o~lu Mehmed'e verilmi~ti :
"Ni~de Be~i Mehmed Be~e hüküm ki:
Çerâkise be~lerinden Sultan Gavrrnin evkaf~~tevliyeti evlada
me~rût oldu~u ve müteveffâ-i mezbûrun k~z~~olub düstûr-~~mükerrem
vezirim Mustafa Pa~ a, edâm'allahu te'ala iclâlehunun hâtunu
olan]." validen, evkaf-~~mezbûreye mütevelliye iken hala fevt oldu~u
ve tevliyet-i mezbûre mahlül kaldu~u rlam olunma~'~n, zikr olunan
118 Mh. XVI, Vsk. ~ o8.
lig Ali, Künhü'l-Ahbdr, Vr. 263. b.
120 Lala Mustafa'n~ n Huma Sultan'dan Abdulbaki ad~nda bir o~lu
olmu~tur (KünhüV-Ahblir, Vr. 264 a). Hümâ Sul ta n'~n ilk kocas~ndan olan o~lu
Mehmed, 1578 de Ni~de Sancakbe~li~ine tayin edilmi~ti (Ali, Nusretnâme, Revan
Ktb. 1298 Vr. 29 b). Lala Mustafa'n~ n S. Gavr rnin torunundan olan öz o~lu
Mehmed ise, 979/1571 de Ni~de Sancakbe~i idi (Mh. XII, Vsk. 961).
121 Mi,
Vr. 263 b.
122 Yukar~da belirtmi~~oldu~umuz gibi, Lala Mustafa'n~ n bu ilk zevcesi
Kansu Gavr rnin k~z~~ de~il, torunu idi.
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evkaf~n tevliyeti ~art-~~vakf muktezas~ nca sana emr idüb buyurdum ki:
Vusül buldukda, zikr olunan evkaf zabt~na adam~n gönderüb muktezây-i ~er`i ~erif ve ~art-~~vakf üzre zabt itdürüb ve adam~ n dergah-1
mu'allâma gönderüb bu bâbda berat~ n ihrac idesin".
13 Rebiyülevvel 979 / 5 A~ustos 1571.123
Di~er taraftan Lala Mustafa, Sokollu ile de iyi geçinmek
yolunu tercih etmi~, K~br~s harekat~~s~ras~nda istedi~i yard~m~~zaman~nda gönderip fethi kolayla~t~ rd~~~~için Sadr-~~azama kar~~~medyün-~~
~ükran bulundu~unu alenen ifade etmekten çekinmemi~ ti. Gerçekten,
Istanbul'a döndükten sonra, adet gere~ince II. Selim'in huzuruna
kabul edilip kendisine h~ l'at giydirilece~i s~ rada, "takbil-i zemin
eyleyüb : Kerâmetlu padi~ah~m~ n himmet-i ulyalar~~berekat~ndan
bu fütuhat-~~celileye sureti bu kullar~~mazhar oldum, amma hakikatde
Asaf-~~`alem-aramza mensubdur, ibtidâ anlara ikrâm olunmak kaide-i
saltanat-~~uzmâya evfakd~ r" diye, ilk önce So k o llu'ya h~l'at giydirilmesini istemi~~ve Padi~ah'~n, bundan maksadm~n ne oldu~unu soryâd idüb:
mas~~üzerine de : "Kendülere eyledi~i imdâd ve
Muhimmât ve levaz~mat-~~asker-i zafer-rehberde dakika fevt itmediler, her-bâr me'mülümüzden ziyade isal eylediler" diyerek Sadr-~~
a'zamm dirâyetini belirtip, padi~ah~ n huzurunda ona te~ekkür
etmi~ti.'"
Bununla beraber, S o ko llu'nun, K~br~s Seferi'nin aleyhinde bulunurken ileri sürdü~ü ihtimal, bir hakikat halini alm~~~ve Osmanl~lara kar~~~ birle~en müttefikler, Inebaht~~ (Leponto) da türk
donanmas~n~~imha etme~e muvaffak olmu~lard~ . Sokollu, tahminlerinin ac~~da olsa tahakkuku kar~~s~nda y~lmam~~~ve sür'atle yeni bir
donanma in~as~na koyulmu~tu. I~te bu hummal~~faaliyet s~ras~nda,
K~br~s Seferi'nin kahraman~~ olan Lala Mustafa Pa~ a'n~n da, vatanperverâne bir jestle, kendi paras~~ile Antal_ya'da "3" Kad~rga in~a
ettirme~e ba~lad~~~na ~ahid oluyoruz :
"Antalya Kad~s~ na ve Hamid-ili ve Teke-ili ve Ala'iyye Sancaklar~~Kad~lar~na ne Naz~r Mehmed Çavu~'a hüküm ki :
Düstûr-~~mükerrem Vezirim Mustafa Pa~a, edâm'allâhu iclâluhu,
küfar-1 hâkisara gazi niyyetine kendü mal~~ile Antalya liman~nda üç
123
124

105 b.

Mh. XII, Vsk. 961.
~a`ban ~ifâi, Fezâil-i

Osman, Nür-1 Osmaniye Ktb. No. 3404, Vr.
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pare kad~ rga binâ etdirmek murad idinüb, laz~m olan kerestesi taht-1
kazan~zda tedârik olunmak bâb~ nda emr-i ~erifim rica etdü~i ecilden,
buyurdum ki: Dergâh-~~mu'allâm çavu~lar~ndan Mustafa vardukda
siz ki Kad~lars~ z, bu bâbda ofiat vechle mukayyed olub zikr olunan
üç pare Kad~rgaya laz~m olan keresteyi taht-~~ kazânda bulunan yer-ler
den mü~ârün-ileyhin akçesiyle de~er bahâlariyle tedârik idüb Antalya'ya gönderüb, sen ki Antalya Kad~s~~ve Naz~r Mehmed Çavu~(sun)
alub kabz idüb dahi zikr olunan üç pâre Kad~ rgay~~ binâ etdürüb
ber-vcch-i isti`cal itmâma eri~dirilmekde ikdâm ve ihtimâm eyliyesiz."
(Mustafa Pa~a hazretlerine gönderildi: Receb 979/Kas~m-Aral~k
1571).125
Lala Mustafa, Padi~aha akraba olmas~na ve Sokollu ile de
aras~n~n düzelmesine ra~men, 980/1572 de muâr~z~~ Sinan Pa~ a'n~n
Kubbe veziri olarak Divân'a girmesine mani olamam~~t~. Bunda,
Sinan Pa~ a'n~n, vaktiyle Lala Mustafa'n~ n ba~aramad~~~~ Yemen
isyan~n~~bast~ rarak, onun "Ktbsr~s Fâtihi" unvân~na kar~~l~k, "Yemen
Fâtih~" unvân~ n~~alm~~~bulunmas~n~n çok büyük pay~~oldu~u ~üphesiz
olmakla beraber, II. Selim'in, karakterini çok yak~ndan bildi~i lalas~n~~
en ön safa ç~karmak istemeyi~inin ve Sokollu'nun Mustafa
Pa~ a'ya itimad edemeyi~inin de hissesi olsa gerektir. Tercrübeli
sadr-~~a'zam~n bu hislerinde de yan~lmad~~~, Lala Mustafa'n~n,
çok geçmeden tekrar onun aleyhine dönmesiyle bir kere daha anla~~lm~~t~.
1574 de II. Selim'in vefât~~ ve III. Mu rad'~n cülüsu, Sokollu'nun idâme ettirdi~i "pâdi~âh-~~ manevi" durumuna son vererek, sadr-~azam~n muâr~zlarm~~ön safa geçirmi~ti. Ba~ta, III. Murad'~n musahiplerinden K~ z~ l-Ahmedlu ~emsi Pa ~ a olmak üzere, Rumeli
Kazaskeri Kad~ -zâde, Defterdar Kara tiveys ve ~ eyh
~~ü c â126, S o kollu'ya kar~~~birle~mi~ler ve yeni padi~ah~~boyuna onun
aleyhine k~~k~ rtma~a ba~lam~~lard~. "Muallim-i Sultâni" Hoca
Sadeddin ile Harem-i Hümaye~n Kethüdâs~~ Canfed â Kad ~ n
ve musahibelerden Raziye H âtun'un da iltihaklariyle durumlar~~
Mh. XVIII, Vsk. 235.
Manisa'da Mura d'~n rüyâs~n~~tâbir ederek ona, yak~nda saltanat mtiyesser
olaca~~n~~ müjdeledi~i için padi~ah taraf~ndan kerâmetine inan~l~p cüffista Istanbul'a
getirtilmi~ ti. III. Murad üzerinde büyük bir nüfuza sahipti, 998/1589-90 da ölmü~tür (Peçevl, II, 33-35).
125
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daha da kuvvetlenen bu muhalif parti, sadr-~~a'zam~n selâhiyetlerini
k~st~rma~a muvaffak olmu~lar, Ni~ anc~~ A. Feridun gibi, onun
en yak~nlar~n~~azl ettirmi~ler, hattâ daha da ileriye giderek, S o kollu'nun amcazâdesi olan Budin Be~lerbe~ i Vezir Mustafa Pa~ a'y~~
bir bahane ile katl ettirmi~lerdi."7 Sokollu'nun gün geçtikçe tecrid
edilmi~~bir duruma dü~tü~ünü ve er-geç sadâretten uzakla~t~r~lmas~mn
mukadder oldu~unu gören Lala Mustafa, y~llardan beri rüyas~n~~
gördü~ü sadr-~~azaml~k mevkiini ele geçirmenin mümkün olabilece~ini
dü~ünerek, bu muhalif partiye iltihak etmekten çekinmemi~~ve esâsen
sufl'i olan dostlu~u terkederek, tekrar hem~ehrisi Sokollu'nun aleyhine dönmü~tü.
I~te, içlerinde Lala Mustafa Pa~ a'n~n da bulundu~u Sokollu
aleyhdarlann~n faaliyetlerini art~rd~klar~~ bir s~rada, Iran'la sava~a
giri~ilmesi, yeniden bir serdârl~k mes'elesinin ç~kmas~na sebep olmu~tu.
5. IRAN SEFERI
~ah Tahmasb'~n ölümünü takip eden saltanat mücadelelerinden faydalan~larak ~ran'a kar~~~sava~~aç~lmas~n~~teklif eden Van
Be~lerbe~i Husrev Pa~ a ile Erzurum Be~lerbe~i Behram
Pa~ a'n~n arizalan, Sokollu ile muânzlan aras~nda yeni bir ihtilaf
yaratm~~t~. Sadr-~~a'zam, Iran harplerinin çok külfetli ve y~prat~c~~ oldu~una i~aretle, yeni bir sava~ta "relyân~n tekâlifden ve tecavüz-i
'askerden pâymâl" olaca~~n~, üstelik, "diyâr-~~Acem meftûh olsa dahi
re'ây'a's~~bize ra`iyyet olmak' kabul" etmiyeceklerini belirterekua
seferin aleyhinde bulunmu~~ve 1555 Amasya anla~mas~na sad~k kal~nmas~m tavsiye etmi~ti. Fakat Sokollu'nun muhâlifleri, III. Mu rad'~~
onun tesirinden tamamiyle kurtarmak için padi~ah~~~ harbe te~vik
etmekten geri kalmam~~lard~. Bununla beraber, seferin en ate~li
taraftarlar~, o s~rada 3. Vezir bulunan Lala Mustafa ile 4.
Vezir Sinan Pa~ a idiler. Biribirlerinin hasm~~can~~olan bu iki vezir,
bu defa Sadr-~~a'zama kar~~~de~il, sadece, ümit ettikleri yeni serdârl~~~n
kendilerine sa~hyaca~~~imkanlar~~dü~ünerek, sava~~taraftar~~olmakta
birle~mi~lerdi. Zirâ her ikisi de Iran serdârli~inin kendisine tevdi edile127 Sokollu'nun =k~zlar~~hk. bk.: Peçevl, II, 5 vdd; Hammer, VII,
8-14; I. H. Uzunçar~~ ll,Osmanit Tarihi, c. III, Ks. T, s. 51 vd., M. T. Gökbilgin Mehmed Pa~a, Sakalla (1A).
122 Peçevi, II, 36 vd.
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ce~ini umuyor ve yeni fetihlerle, mü~ terek gâyeleri olan sadârete daha
çok yakla~mak istiyorlard~. En nihâyet III. Murad, bunlar~n taraf~n~~
iltizam etmi~~ve Sokollu' nun muhâlefetine ra~men Iran'a harp
aç~lmas~na karar vermi~ti.19
II. Selim'den beri padi~ahlar~n bizzat sefere ç~kma âdetlerinden
vaz geçildi~i için, Iran Seferi'ne de bir "Serdâr" tayini icap ediyordu.
Ancak, ~imdiye kadar yap~lan Iran harplerinden edilen tecrübelere
dayan~larak, neticenin daha sür'atle al~nmas~~için, hem kuzey-bat~~
ve hem de güney-bat~da iki cephe birden aç~lmas~~uygun görülmü~~
ve o tarihe kadar tatbik edilmeyen yeni bir ~~sule ba~vurularak,
sava~~~körükleyen Lala Mustafa ve Sinan Pa~ a'n~n ikisi birden
"Serdar" tayin edilmi~lerdi.130 Serdârlarm m~nt~kalar~~biribirinden
ayr~larak, Lala Mustafa, "Erzurum cânibinden, vilâyet-i ~irodn'~n
feth ve teshiri" ne; Sinan Pa~ a ise, "Ba~dad ve ~ehrizor câniblerinden
mülhid-i mezbilrun vilâyetine duht~l" etme~e memur edilmi~lerdi. 131
Bu hususta, 20 Safer 985 / 9 May~s 1577 de, Lala Mustafa'ya
~u hüküm gönderilmi~ti:
"Vezir Mustafa Pa~a'ya hüküm ki:
Diyâr-~~ ~arkdan firka-~~dalâle cern' olub, altm~~-yetmi~~y~ldan
ziyade zamandan beni ezvâc-~~mutahharattan fahru'n-nisâ hazreti
Ay~e radfallâhu te`âlâ `anhaya ve Çâryâr-~~güzin r~dvân'allâhu te`âlâ
`aleyhim ecma`in hâ~â sebb ü la'n ve ~etm ü ta'n etdükleri ecilden,
vücild-1 bisf~dlan her vechle nâ-bûd ve hâk-âlild olmak laz~m gelmi~~
iken, bir bölük mülâhede-i makhûrenin izâlesiyçün re'âyâ ve berâyâdan nice bin `aceze ve zu'afâ ve mesâkin-i fukara pâymâl olmak ihtimâlinden, ecdâd-~~`izâm ve ebb-i kirâm ennâr'allâhu te`âlâ burhanehum ol bakar ve dalâl üzre olan kavm-i seriV1-zevâlin kendü
hallerinde olmak üzre bir mikdâr zaman mühlet ve âmân virmi~ler
iken, bu hâleti kendülere devlet ü r~rat ve huzûr u rahat bilmeyüb
bâ'is-i fevz ü felâh olan sulh u salâha muhâlif bir nice def‘a na-hemvâr evzâ` u etvâr zuhûr etme~in, gayret-i din-i mübin ve ~eri`atu'lmürselin muktezâs~nca ol gürüh-~~mekrûhun `inâyet-i Hakk-~~celle ve
129 Sava~~sebepleri, K~r~m Han~'na gönderilen hükümde etrafl~ca izah edilmi~tir (Mh. XXXII, Vsk. 663).
13° K~r~m Hani Mehmed Giray'a gönderilen hüküm: Mh. XXXII, Vsk.
663; Ali, Künkr,
1-Ahbdr, Vr. 236 a.
131 Ayni hüküm.
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cala ile derü ref`i ve kahr ü kam`~~içün zat-~~sa'adet-simatdan mukaddem casakir-i nusret- meâsirime siz serdâr ve guzat-~~zafer-âyât~ma
sipehsalar ta`yin olunub ol deyr-i dalâlet-ayine irsal olunmakdan
müntehab âmâlim, mal ü menal olmayub heman mülhid-i dûzehmegin bi-`inayeti'l-meliki'l-k5.dir, hedef-i dr ve calef-i ~im~ir olub...
ve memleket ve vilâyetlerin feth ü teshir olma~~ n, buyurdum ki:
Hükm-i ~erifim vusül buldukda, guzat-~~müslimin ve cünûd-~~mucidin bir yere cern' eyleyüb bu ferman-~~ cali~an~m~~i'larn ve i'lan
idüb, emval ü ganâyim ve eshâb u bahâyimleri din-i mübin u~runa bezl eyliyen gazi kullar~m~ n olub, memleket ve vilayetleri cenab-~~
celâlet-meab~m~ n olmak üzre istimâlet virüb her vechle gazâ ve cihâda
tergib ve ir~ ad eyliyesin, amma mümkün oldukça içlerinden ehl-i
sünnet ve ita'atden olanlar s~yanet ve himâyet olunub mallar~na ve
canlar~na zarar ve ziyân eri~dirmeme~e sa'y ve ihtimam eyliyesin ve
re`ayadan harac-güzâr ermeni tâ'ifesinin dahi mallar~na ve canlar~na zarar ve gezend eri~dirmiyesin."
20 Safer 985 / 9 May~s 1577. 132
Fakat daha Istanbul'da iken iki serdâr aras~nda anla~mazl~k ba~göstermi~ti. Ali, her serdar~n maiyetine verilecek kuvvetlerin taksiminde, Sinan Pa~ a'n~n: La 1 a'ya "askerin güziclesi virildi, bu ahkere
muhannisleri tacyin olundu" diye ~ikayete ba~lad~~~n~~söyliyerek suçu
gene ona yükleme~e çal~~~yorsa da, 133 ayr~lan kuvvetler aras~nda
büyük bir fark yoktu. Zirâ, Lala Mu s t afa'mn emrine, Erzurum,
Diyarbekir, Karaman, Rum (S~vas) Be~lerbe~ileri ve Rumeli'den Silistre
v.s. Sancakbe~leri ile "sipahi o~lanlar~~zümresinden 1500 nefer, umumen Sol-ulûfeciler", 3.000 yeniçeri ve ~~oo zarbzen verilmesine mukabil;
Dulkadriye, Haleb, ~ehrizor, Ba~dad Be~lerbe~ileri, Hudavendigdr, Teke,
Bolu, Ohri, Avlonya, Yanya Sancakbe~leri ile, "mukeddemâ serhadde
gönderilen ~~soo silahdaran", umumen Sa~-ult~feciler, 200 nefer ~am
yeniçerilerinden ba~ka„ ayr~ca 2.000 yeniçeri ve ~ oo zarbzen de Sinan
Pa~ a'n~n kumandas~na verilmi~ti. 134 Kuvvetlerin bu tevâzününe
ra~men, Lala M us t a fa'ya verilen vazife ~üphesiz ki daha a~~r ve
önemli idi. Bunun içindir ki, iki serdâr aras~nda ba~-gösteren anla~mazl~k, daha ziyade eski kinlere ve k~skançl~~a dayan~yordu. Gerek
Mh. XXXII, Vsk. 293.
Künhü'l-Ahbifr, Vr. 236 a.
134 K~r~m Han~na gönderilen hüküm: Mh. XXXII, Vsk. 663.
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Lala Mustafa, gerekse Sinan Pa~ a, birlikte i~~görmelerine imkân
olmad~~~n~~bildiklerinden, her ikisi de serdârl~g~~tek ba~~na elde etmek,
dolay~siyle yeni ülkelerin fâtihi olmak için harekete geçmi~lerdi. Esâsen,
ne kadar tecrid edilirse edilsin henüz i~~ba~~nda bulunan S o kollu'nun,
Lala ile S in a n'~ n anla~am~yacaklann~~bilmemesi imkâns~zd~. Onun,
bu mü~terek serdârl~g~, muânzlann~~ihtilafa sürüklemek için ihdâs
etmi~~olmas~~da muhtemeldir. Nitekim III. Murad, serdârlar aras~ndaki anla~mazl~~~n hallini bir Hatt-~~humâytinla sadr-~~a'zama havale
etmek zorunda kalm~~t~. 1" S o kollu'nun huzurunda yap~lan toplant~da da ihtilâf giderilememi~, en sonunda, seferin ilk y~l~nda Tebriz
ve ~irvân'~, ikinci y~lda ise Hemedan ve Isfeihtin taraflar~n' "fethe
müte`ahhid ve zâmin" oldu~unu söyliyerek 138 inadol~g~, nisbetinde
atakl~~~m da gösteren Sinan Pa~ a, serdârl~ktan azledilerek Iran
Serdârlt~t, tek ba~~na Lala Mustafa'ya verilmi~ti (22 ~evvâ1 985 /
2 Ocak 1578.) 1" Bununla, Iran'a kar~~~iki cephede birden sava~a
girilmesi gibi neticenin kolayca istihsalini temin edecek plândan vazgeçilerek, sava~~yaln~z Erzurum cephesine inhisar ettirilmi~~oluyordu.
Lala Mus ta fa'nu~~emrine, merkezden "5.000" yeniçeri ile
sipâh ve ult~feciler bölükleri verildi~i gibi, Diyarbekir Beglerbegi
Dervi~, Erzurum Be~lerbegi Behram, Van Beglerbegi Husrev,
Dulkadriye Beglerbegi Ahmed, Haleb Beglerbegi Bosn ev Mehmed, Karaman Beglerbegi Gü z elc e Mehmed ve Diyarbekirden
munfas~l Özdemir-o~lu Osman Pa~alara da, eyalet kuvvetleri ile
birlikte Serdâra iltihak etmeleri emredilmi~ti. 138 Ayr~ca, K~r~m Hani
Mehmed Giray'a da, K~r~m kuvvetleriyle Demir- Kapu' dan Iran
üzerine yürümesi bildirilmi~ti. In
Lala Mustafa, Istanbul'da son haz~rl~klann~~görürken, ba~ta
K~r~m Hani olmak üzere, emrine verilen Beglerbeglerine mektuplar
yaz~p, onlara, "tahsil-i yarâg u yât ve tedârik-i zahâyir u mühimmat"
için direktifler verdi~i gibi, ~irvdn ve Gürcüstan Emirlerine de, kendilerini
itaata davet eden mektuplar göndermi~ti. 140 Bu arada, Van bölgeA li,
Vr. 236 a.
'34 Peçevl, II, 38.
1" Ali, Nusret-nâme Topkap~~ Revân Ktb. No. 1298, Vr. 4 a.
ng Ayni yer, Vr. 24 b.
1" Hân'a yaz~lan ilk hüküm: Mh. XXXII, Vsk. 663.
140 Bu mektuplar, Lala Mustafa'n~n hizmetinde "mün~l" olarak bu sefere
i~tirak etmi~~olan Ali'nin kaleminden ç~km~~~olup, onun Nus~et-n~l~ne'sinde toplanm~~t~r (Topkap~, Revân 1298, Vr. 13 a- 26 b).
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sinde sava~~fi'len ba~lam~~~ ve Husr ev Pa~ a kumandan~ndaki Osmanl~~kuvvetleri Hoy kasabas~n~~i~gale muvaffak olmu~lard~m. Nihayet
Serdar Lala Mustafa, 28 Muharrem 986 / 6 Nisan 1578 de
merasimle Üsküdar'a geçmi~~ve 20 Safer / 28 Nisanda da oradan
hareket etmi~ti. 143 Lala, Iznik-Ilg~n üzerinden Konya' ya gelip Mevl an a Celâlüddin Rüm rnin türbesini ziyaret etmi~~ve zahire tedariki
için "2" gün orada e~lenmi~ti.m Bu s~rada, Iranl~lar'~n Erzurum
üzerine sald~rmalan ihtimali kar~~s~nda, "Erzurum askeri mukavemete kadir" olmad~klar~~için, Istanbul'dan Serdara müekked hükümler
gönderilerek, sür'atle hududa varmas~~bildirilmi~ti.145 Ayni zamanda,
Van'a gelmi~~olan Iran elçisinin, Serdânn hududa yar~~~na kadar
"vech ve münâsip görüldü~ü üzre tesliyyet" edilmesi, Van Be~lerbe~i
Husr e v Pa ~~a'ya emredilmi~ti.146 Bunun üzerine hareketini sür'atlendiren Lala Mustafa, Koç-Hisar üzerinden Haziran sonlar~nda
Erzurum'a varm~~~ve Çermik sahras~nda ordugah~n~~kurmu~tu. Yeniçerilerle sefere i~tirak eden Be~lerbe~iler burada Serdâra mülâki olmu~lar
ve son haz~rl~klar da görülerek harp nizam~na geçilmi~ti. Ordugâhda
bulunan Ali'nin kaydetti~ine göre, nakliyat için "4.00" katar deve
kullan~l~yordu. Bunun "26" katan hazine, "~ 5o"si cephane, "115"i
yeniçeri ve "~ o9"u da "umit~r-~~mühimme"ye ayr~lm~~ t.147
Lala Mustafa, Gürciistan ve ~irvân'~n zapt~na, yâni bir tecavüz
harbine memur edilmi~~oldu~u için, 18 Cemaziyülevvel / 23 Temmuz'
da Çermik'den hareketle, Gurre-i Cemaziyülahir / 5 A~ustos'ta s~n~rda
son Osmanl~~kalesi olan Ardahan'a varm~~t~.148 Burada ancak '3"
gün kalmm~~~ve 8 A~ustos'ta Gürcistan'a, yâni Iran topraklar~na girilerek,
ba~ta Ç~ld~r, Ahtlkelek ve Yani-kal' e olmak üzere "6" kale kolayhkla
141 Husrev Pa~a'n~n "Feth-nâme"sine kar~~l~k olmak üzere, L ala'n~n gönderdi~i tebrik mektubu: Nusret-y:4w, Vr. 28 a - 29 a.
142 Ali, Nusret-nâme, Vr. 29 b.
"3 Ayni yer, Vr. 30 a.
144 Mh. XXXII, Vsk. 369; Nusret-nâme Vr. 30 b. Ordu için gerekli zahire,
Istanbul'dan gemilerle Trabzon'a sevkedilmi~ti (Mh. ayni defter. Vsk. 394, 401 ).
145 Mh. XXXII, Vsk. 339, 369.
145 Mh. XXXII, Vsk. 373. 2 1 Rebiyülâhir 986/27 Haziran 1578 tarihli
hüküm.
147 Nusret-nâme, Vr. 52 b. Gene Ali'nin nakletti~ine göre, ordugâhta büyük
bir ucuzluk vard~. Mesela, o bölgede arpan~n kilesi 20-30 akçe oldu~u halde, orduda
ancak 5-6 akçe idi.
148 Ali, Nusret-nâme, Vr. 54 a.
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zaptedilmi~ti.'4° I~te bu s~ rada, Tokmak Hn ve Imam-Kulu
Hn kumandas~nda, 20-30.000 ki~ilik bir Iran kuvveti, Osmanl~~
ordusunu geriden vurmak için harekete geçti~inden, 5 Cemaziyülahir
986/9 A~ustos ~~578 Cumartesi gün Ç~ld~r sahras~nda ilk büyük sava~a
giri~ilmi~ti. Iranhlar, önce Rumeli kuvvetleri üzerine sald~rm~~lard~ . "3"
saat süren kanl~~bir sava~~neticesinde Rumeli kuvvetleri bozulma~a yüz
tutmu~ ken, Lala Mustafa, evvela Diyarbekir Be~lerbe~i Dervi~~
ve daha sonra Özdemir-o~ lu Osman Pa ~ a'y~~yard~ma göndermi~, bunun üzerine Iranl~lar, " 5.000" ölü ve "500" esir vererek
çekilmek zorunda kalm~~lard~ . Osmanl~~zayiat~~ ise "200"ü a~mam~~t~.'"
Iranl~lar'a kar~~~kazan~lan bu ilk zafer, Gürcüstan'~n zapt~n~~kolayla~t~rm~~~ ve Gürcü ve Azerbaycan be~lerinden bir k~sm~n~n Osmanl~~
hâkimiyetini tan~malar~na yol açm~~t~. Lala Mustafa, Ç~ld~r zaferini
Istanbul'a arzetti~i zaman, III. Murad, kendisini "yüzün a~~olsun"
diye tebrik etmekle beraber, onu serdâr tayin edip "ol diyar-~~celilü'li`tibara irsal itmekden aksay-~~
bi-inayeti'llahi'l-meliki'l-müte'al, diyar-~~Sirvan feth ve teshir ve ol hayali rafz ve ilhaddan pâk ve
tathir ve tâife-i evba~-~~bed-ma'a~~~kahr ve tedmir" etmek oldu~unu
da belirtmi~ti.'51
Esasen Serdâr, Ç~ld~r Sava~~n'dan sonra derhal Tiflis üzerine
yürümü~~ve bura hâkimi olan Tahmasb'~n kay~n pederi David
(Davud) kaçt~~~~için kolayl~kla ~ehre girmi~ti.'" Bundan sonra da
~irvân üzerine yönelmi~~ve k~sa zamanda buray~~da zaptetme~e muvaffak olmu~tu (Ey1û1 ba~lar~). 153 .
Böylece Lala Mustafa, "2" ay gibi k~sa bir zamanda ~irvân' a
kadar bütün Gürcistan'~~ ele geçirerek, kendi tabiriyle "bir padi~ah-1
azImü'~-~an~n bende-i kemine-i na-tüvân~na vak~'ve müyesser" olmayan geni~~fütuhatta bulunmu~tu. 154 Zaptedilen yerler, Gürcüstan,
Tiflis, ~irvân, ve Sohom adiyle "4" Eyâlete ayr~larak, Tiflis Be~lerbe~i119 Ayni yer, Vr. 55a.
150 Muharebe hakk~nda Lala'n~n mektubu: ayni yer, Vr. 57 b - 61 b. Selânikrde, Ç~ld~r Sava~~'n~n tarihi ~a'ban 986/Ekim 1578 ve Iran zayiât~~ise 15.000
olarak gösterilmi~tir ki (Tarih, 146 vd) yanl~~t~r.
15 ' Mh. XXXII, Vsk. 420. ~ o Receb/12 Eylül tarihli hüküm.
132 Selâniki, 148; Hammer, VII, 65.
133 Lala'n~n, ~irudn'~n zapt~~ hakk~ndaki arz~ : Nusret-~l:dine, Vr. 86 b vd.
131 Ayni arz, Vr. 89 b.
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ligi Ferhad Pa~a o~lu Mehmed Pa~ a'ya, ~in* muhafizl~g~~Özdemir o~lu Osman Pa~ a'ya, Sohom Beglerbegiligi serhad beglerinden
Haydar Pa~ a'ya verilmi~~ve Gürciistan da, cizyesi tesbit edilerek
malikane tarikiyle Le v end- o~ lu Aleks and r'da b~rak~lm~~t~."'"
Fakat bu fütuhata ra~men henüz, as~l Iran kuvvetleriyle kar~~la~~lmam~~t~~ve eski harplerde oldu~u gibi, Saf~viler'in Osmanl~~kuvvetleri
çekilir çekilmez meydana ç~karak kaybettikleri yerleri istirdad etmeleri kuvvetle muhtemeldi. Bu yüzden, ordunun, yakla~an k~~~~
hudud boyunda geçirerek ~ranl~lar'in mukabil taarruzlanna kar~~~
koymas~~ve ilkbaharda, henüz harp sahas~na gelmemi~~K~r~m kuvvetlerinin de iltihakiyle yeniden harekete geçmesi gerekiyordu. Nitekim,
~irvdn'~n fethinden dolay~~Serdar Lala Mustafa'ya h~l'atle birlikte
bir murassa hançer göndermek suretiyle memnuniyetini belirten III.
Murad,'" ayni zamanda, fütuhata devam etmesi emrini de vermi~ti.'" Bunun üzerine Lala Mustafa, ~inmin'da Osman Pa~ a'n~n
emrinde bir miktar kuvvet b~rakarak, Tiflis ve Ardahan yolu ile, k~~lamak için, 2 1 Ramazan / 21 Kas~m'da Erzurum'a dönmü~tü.,'58
Lâkin, Osmanl~~ordusunun k~~lamak üzere geri çekildi~ini gören
Iranl~ lar, "4" koldan birden harekete geçmi~lerdi. Özdemir-o~lu
Osman Pa~ a, ~imdi: üzerine yürüyen Uros Hn kumandas~ndaki
kuvvetleri bozguna ugratm~~sa da 159 , ~ehzade Hamza Mirza
kumandas~ndaki yeni bir Iran ordusu, gene ~irvân önlerine gelmi~~ve
kaleyi muhasara etmi~ti (9 Ramazan / 9 Kas~m 1578). I~te bu s~rada,
K~r~m Hani Mehmed Giray'~n karde~i Adil Giray'~n kumandas~nda bulunan K~r~m kuvvetleri de Dcmir-Kapu'dan Iran topraklar~na girmi~lerdi. ~irvân'da mahsur kalan Osman Pa~ a, kal'eyi "3"
gün müdafaa etmi~~ve ~ranhlar, yeti~en K~r~m kuvvetleri tarafindan
püskürtülmü~lerdi. 1" Fakat Adil Giray, firarileri takip ederken,
pusuya dü~ürülerek esir al~nd~g~ndan K~r~m kuvvetleri Demir-Kapu'ya
dogru çekilmi~ler, Osman Pa~ a da, ~in~tid~~terkederek oraya s~g~nmaga mecbur kalm~~t~."'
Ayni yer; Hammer, VII, 62.
Nusret-M~/14 Vr. 124 b.
1" Hammer, VII, 67, Not. 3.
158 Nusret-nâme, Vr. 107 b.
188 Ali, Nusret-nâme, Vr. Ito b. vd.
18° Mh. XXXII, Vsk. 565; Selanik!, 150 vd. ;Hammer, VII, 70 vd.
Ayni vesika;
Selanik!, 151 vdd.
188

188
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Bu k~smi gâlibiyet üzerine, ~~â h Hudâbende, Osmanl~lar
tarafindan zaptedilmi~~olan yerlerin geri verilmesi ~artiyle sulha tâlib olmu~~ve bunun için Serdar Lala Mus ta fa'ya mektup göndermi~ti. lea
~ranl~lar~n elinde esir bulunan K~r~m Kalgay~~ Adil Giray da,
ayni ~ekilde Serdâra mektup göndererek bar~~~yap~lmas~n~n uygun
olaca~~~fikrinde bulunmu~tu?" Ancak Lala Mustafa, sulh teklifini
kabulde tereddüde dü~mü~~ve durumu Bâb~âli'ye arzederek direktif
istemi~ti.'" Bu arada Iran ordusu yeniden taarruza geçmi~~ve ~~mâmKulu Hn kumandas~ndaki "15.000" ki~ilik bir kuvvet, Gurre-i
Safer 987/30 Mart 1579 da, Tiflis'i muhasara etmi~ti."'" Tiflis Be~lerbe~i Mehmed Pa~ a, emrindeki cüz'i bir kuvvetle ~ehri müdafaa etmi~se de, mühimmât~~ve yiyece~i tükendi~inden Erzurum'da
bulunan Serdârdan yard~m istemek zorunda kalm~~t~. Lala Mustafa, önce Dulkadriye Be~lerbe~i Mustafa ve daha sonra Lahsa
Sancakbe~ili~inden ma'zul Ahmed Pa~~a'y~~ Tiflis'i kurtarma~a
memur etmi~ti. Mustafa Pa~ a Tiflis önlerine gelmi~se de, muhasara
çemberini yar~p ~ehre girememi~, aç~kta konaklam~~t~. Bu durumda,
~ranl~lara kar~~~giri~ti~i sava~larda hayli zâyiat vermi~~ve yiyece~i de
tükendi~inden kuvvetleri peri~an olup da~~lm~~t~.'"
~irvân'~n kayb~ndan sonra Tiflis'in de elden ç~kmak üzere bulunmas~, bir y~l önceki fütuhat~n neticesiz kalmas~~demekti. Ayni zamanda
bu hal, Iran'a kar~~~harbe giri~ilmemesi tezini savunan Sokollu'nun
ne kadar hakl~~oldu~unu da gösterecek mâhiyetteydi. Bununla beraber
ba~lan~lm~~~bir sava~~n muvaffakiyetle sona erdirilmesi matlubdu. Bu
yüzden, Serdar Lala Mustafa'ya, ~ranhlar sulh teklifinde devam
ettikleri takdirde, ~ir~mIn ve Gürciistan'~~ Osmanl~lara terk ve bir
daha o bölgeye taarruz etmiyeceklerini taahhüd etmeleri ~artiyle
bar~~~yapabilece~i bildirilmi~~167 ve bu hususta haz~rlanan nâme-i
humâyün da kendisine gönderilmi~ti. 1" Fakat ayni zamanda, sava~~n
devam etmesi ihtimali gözönüne al~narak, K~r~m Han'~~Mehmed
Nusret-nâme, Vr. 119 b- 124 b.
1" Metin : ayni yer. Vr. 150 a vd.
Mh. XXXVIII, Vsk. 92, 305 (Serdâra hükümler).
1" Al
Nusret-nâme, Vr. 169 b.
'" Tafsilât : Nusret-nâme, Vr. 173 b - 176 b.
1" Mh. XXXVIII, Vsk. 92, 17 Muharrem 987/16 Mart 1579 tarihli hüküm.
188 Mh. XXXVIII, Vsk. 305.

1" Metin : Ali,
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Giray'a sefere kat~lmas~~bildirildi~i gibi 169 , Anadolu ve Rumeli'den
de hududa yeni kuvvetler sevkedilerek, 170 Serdâra, Kars kalelesinin
in~aat~ mn tamamlanmas~~ve "umûmen vilâyet-i Acem'in fethi ve
teshiri" emredilmi~ti. 171
Lala Mustafa, ii Cemâziyülevvel 987 / 6 Haziran 1579 da
"sefer niyyetine" Erzurum'dan ç~km~~~ve "~iihedâ makam~" denilen yerde
bir hafta kal~p haz~rl~klar~n~~tamamlad~ ktan sonra, 14 Haziran'da
Kars'a müteveccihen hareket etmi~ti. 5 A~ustos'ta da Kars'a vararak
hemen kalenin in~as~na ba~lam~~t~. 172
Tiflis, ~ranl~ lar tarafindan muhasara alt~ nda iken Serdârm, cephe
gerisinde müdafaa tedbirleri alarak bizzat kale in~as~~ile sava~~mevsimini geçirmesi, ~ üphesiz ki kendisine havale edilen "umûmen vilâyet-i
Acem'in fethi" vazifesine ayk~r~~idi. Bununla beraber Lala, verilen
tâlimat gere~ince, ~ âh Hudâbende ile Tokmak Hân'a mektuplar yazarak, zaptedilmi~~yerlerin Osmanl~ lara terki ~artiyle sulhü kabul
etmelerini istemi~ti. 173 ~~âh ve T o km ak Hân, Serdânn teklifine,
sulha taraftar olduklar~~cevab~n~~vermi~lerse de 174 , bu mektupla~malar kuvveden fi'le ç~kamam~~~ve sulh gerçekle~ememi~ti. 175
Bu vaziyet kar~~s~ nda Lala Mustafa, Tiflis'i kurtarmak için
bu def'a da Sokollu'nun o~lu ~am Be~lerbe~ i Hasan Pa~ a'y~~
göndermi~~ve ancak bu suretle ~ehrin ~ranl~lar eline dü~mesi önlenebilmi~ti. 176 Di~er taraftan, sefere i~ tiraki emredilmi~~olan K~r~ m Hani
Mehmed Giray, Bahçe-Saray'dan hareketle, 18 ~a'ban ~ o Ekim
1579 da, Demir-K apu'ya varm~~~ve Özdemir-o~ lu Osman Pa~ a
ile bulu~mu~ tu. 177 Osmanl~~ve K~r~m kuvvetleri, ~irvân'a kadar olan
yerlere ak~nlar yap~p Iran kuvvetlerini ta'ciz ederken, mevsim de hayli
ilermlemi~, k~~~yakla~m~~t~ . Filhakika, daha A~ustos sonlar~nda (Receb
ba~lar~) ya~an kar ve ya~mur, Serdârm Kars'daki ordugâhm~~peri~an
155

317.

Serdâra, 25 Rebiyülâhir/21 Haziran tarihli hüküm: Mh. XXXVIII, Vsk.

Sefere i~ tirakleri emredilen Sancaklar : Rumeli'den: Mh. XXXVIII, Vsk.
Anadolu'dan
: Ayni defter, Vsk. 42-59.
36-41,
171 Mh. XXXVIII, Vsk. 352.
Nusret-nâme, Vr. 160 a vdd.
172 Al
173 Nusret-nâme, Vr. 178 b vdd.
174 Ayni yer, Vr. 184 a
175 Ayni yer, Vr. 199 b
175 Ayni yer, Vr. 186 a
177 Ayni yer, Vr. 207 b
170

SERAFETT~ N TURAN

590

etmi~ti. 178 Kars kalesinin tamirini bitiren ve burada kendi nâm~na
bir de câmi in~a ettiren Lala Mustafa, K~r~m kuvvetleriyle birle~mek için ileri gidecek yerde, bu yüzden, gurre-i Ramazan / 22 Ekim'de
k~~lamak üzere Erzurum'a hareket etmi~ti. 179
Serdânn avdetinden sonra Mehmed Giray da, k~~~~ Demir-Kapu'
da geçirmeden K~r~m'a dönmü~tü. Hulâsa, Iran harplerinin bu ikinci
y~l~~Osmanl~lar için hiç te ba~ar~l~~geçmemi~ti. Hatta harp tâlihi Iranl~lar lehine dönmü~~gibiydi. Ilk y~l zaptedilen ~imdi: elden ç~km~~, Osmanl~~kuvvetleri taarruzdan müdafaaya geçmek zorunda kalm~~lard~.
Lala Mustafa henüz Kars'ta iken Istanbul'da umulmad~k hadiseler cereyan etmi~, sadr-~~ a'zam Sokollu Mehmed Pa ~ a katl
edildi~inden (8 ~a'ban 987 / 30 Eylül 1579) II. Vezir Ahmed Pa~ a
sadarete getirilmi~ti. Lala'n~n hasretle bekledi~i f~rsat bir kere daha
gelip geçmi~ti. Çünkü, o, Sokollu i~~ba~~nda oldu~u müddetçe sadarete "'ait olam~yaca~~m anlam~~~ve bunun için de sadr-~~a'zam~n aleyhindeki guruba iltihak etmi~ti. ~imdi Ahmed Pa~ a'n~n o mevkie
getirilmesi, usul ve an'aneye uygun olmakla beraber, Lala Mustafa'
n~n ümitleri gene suya dü~mü~~demekti. Kald~~ki, o y~lki sava~lar~n
aleyhe bir seyir takib etmesi, Lala'mn serdarl~ k durumunu da fazlasiyle sarsm~~t~~Zira, onun ta Yemen Serdârl~~~'ndan beri bir muhalif
olarak kar~~s~na ç~kan Vezir Sinan Pa~ a, Serdann aleyhinde faaliyete geçmek için yeni bir imkân ve f~ rsat bulmu~tu. Vaktiyle serdâr
olmak için Iran'la harbe taraftar olmu~~ve hattâ bir ara Lala Mustafa ile birlikte serdâr tayin edilmi~~olan Sinan Pa~ a, harbin ikinci
y~l~nda u~ramlan ba~ar~s~zl~klar~~belirterek, Lala'n~n muvaffak olamad~~~n~~söyleme~e ve "beni gönderin, varay~n, umûm vilayetlerini
alay~n" deme~e ba~lam~~t~."° Bu telkinler yeni sadr-~~a'zam Ahmed
Pa~ a üzerinde de tesirini göstermi~~ve Lala Mustafa serdarl~ktan
azl edilerek yerine Sinan Pa~ a tayin edilmi~ti. Yâni Yemen Serdârl~g~~
hâdisesi bir kere daha tekerrür etmi~~ve Sinan Pa ~ a, Lala Mustafa'mn elinden serdarl~~~~alma~a muvaffak olmu~tu.
Sinan Pa~ a'n~n selam Çavu~u K en' an, 19 Zilka'de 987 / 7
Ocak 1580 de Erzurum'a vararak, Lala Mustafa'ya, kendisinin
serdarl~ktan azl edilip Istanbul'a ça~~r~ld~~~~hakk~ndaki hükmü tebli~~
Ayni yer, Vr. 185 b
Ayni yer, Vr. 204 a
180 Ali, Künhü'l-Ahbâr, Vr. 262 a.
178

178

LALA MUSTAFA PA~A HAKKINDA NOTLAR

591

etmi~ti."' Bunun üzerine Lala, Sinan Pa ~ a'n~n, Serdâr kaymakaml~~~na tayin etti~i Van Be~lerbe~i Husrev Pa~ a'y~~ Erzurum
muhafazas~na memur ederek Istanbul'a müteveccihen hareket etmi~ti."2
Tokat'ta, kendi adamlanndan olan sab~k Erzurum Mal Derfterdar~~
Lale-izar-zade Ahmed Çelebi ile Tezkirecisi Tc-zâde Mehmed Çelebi tevkif edilmi~lerdi."3 Kendisi de Istanbul'a vard~~~nda,
bütün iste~ine ra~men III. Murad taraf~ndan kabul edilmemi~,
"tevabi‘i hakk~ nda zuhüra gelen ~ikayet ve ahz ve celblerinemüte`allik
ba`z~~na-~ayeste hikâyât ve rikab-~~humayün-~~ padi~ahiye nk`alar
ile kihân-u-mihân dilinden 'arz olunan taksirât,bâ'is-i nefret-i kulûb
ve mucib-i kusür u `uyûb olub nice günler el öpme~e dest-res" bulmam~~t~.124
Ancak, Lala'n~ n en çok aleyhinde bulunan Sinan Pa ~ a, serdarl~ k hizmeti için hududa hareket etmi~, Ahmed Pa~ a da "6"
ay süren bir sadâretten sonra vefat etmi~ti. K~sa bir zaman içinde
Sokollu ile Ahmed Pa~ a'n~n ölümü ve Sinan Pa~ a'n~n da hudutta bulunmas~~dolay~siyle, Divan-~~humayün "vüzeray-i kudemâdan hali" kal~ nca, III. Murad, Lala Mustafa'ya kar~~~infiâlini
unutarak onu huzuruna kabul etmi~~ve kendisini 2. Vezirli~e yüksekmi~ti."5 Hattâ Selâniki'nin kaydetti~ine göre, kendisine "sadaret
vekâleti"de verilmi~~185 a yâni, mühürsüz olarak sadaret i~lerini
tedvire memur edilmi~ti. Fakat resmen münhal bulunan sadârete
kimin tayin edilece~i gene bir mes'ele olmu~tu. Bu makam~n ezdi
namzedleri Lala Mustafa ile Sinan Pa ~ a, biribirlerini alt etmek
için yeniden harekete geçmi~ lerdi. Usul ve an'ane gere~ince sadaretin
en yak~n namzedi Lala Mustafa oldu~u halde, o, bu sefer, sadr-~~
a'zaml~~~~para ile sat~n almak istemedi~ini söyliyerekua ma~rur bir
tav~r tak~nm~~t~. Sinan Pa~ a ise, mührü humayün Lala'ya teslim
edildi~i taktirde, "muhalefet yüzünden bana ve hizmetime
181 Ayni yer ve Nusret-ruime,
Vr. 216 a. Selânik i'ye göre, Serdâr'a, Kapucular
Kethüdâst Kurd A~a gönderilmi~ti (s. 158).
182 Ali, Nusret-n~lme, Vr. 219 a.
188 Ayn mil. Künhü'l-Ahbeir, Vr. 262 a; kr~: Selânikl, 158.
184 Ayn. mil. Nusret-nâme, Vr. 225 b.
188 Ayni yer.
Issa s. 159.
186 Hammer, VII, 75.
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infisâl mukarrerdir" diyerek 187 , Serdârl~ ktan az1 edilecek olursa,
Iran harplerinin bir ç~kmaza girece~ini belirtiyor ve tehlikeye dikkati
çekmek suretiyle adeta tehditte bulunuyordu. Bu da tesirini göstermi~~
ve Sinan Pa~ a sadr-~~'azam tayin edilerek (Rebiyülevvel 988/May~s
~~58o), mührü humâyân, Kapucular kethüdâs~~Ye mi~çi Hasan
A~ a ile kendisine gönderilmi~ti188.
Art~k Lala Mustafa' için sadaret kap~lar~~ebediyen kapanm~~t~.
Ya~~~da "70"i a~m~~~bulunuyordu; hayatta ideal bildi~i mevkie ula~amamas~= üzüntüsüyle de çok ya~amam~~~ve 25 Cemâziyülâhir 988
/7 A~ustos 1580 de hayata gözlerini kapam~~t~r 189. Ölümünden "17"
gün önce, Ebet Eyyt~ b-~~Ensârrnin türbesini ziyarete gitmi~~ve
makberenin ayak ucunda kendisi için bir mezar yeri sat~n alarak, adamlar~na, öldükten sonra buraya defnedilmesini vasiyet etmi~ti. Rivâyet
edildi~ine göre, oradan dönü~ te,
7 gün ömrümüz kald~" diye ölece~i günü de haber vermi~ ti'". Hakikaten de "17" gün sonra ölmü~~
ve vasiyeti gere~ince Eyub Cdmi'i hatiresine gömülmü~tür.
~ehzâde Selim'e Lala tayin edili~inden, ölümüne kadar Mustafa Pa~ a'n~n hizmetinde bulunmu~~olan müverrih Ali, onu :
"Merd idi, ferd idi, dil~lver idi
~ekl-i insanda bir gazeInfer idi"
diye tavsif etmektedirm. Fakat Ali'nin bu tavsifde tamamiyle bitaraf olmad~~~~ve hâmisini meth etmekten kendini alamad~~~~muhakkakt~r. Zira, Lalal~~~ndan beri ba~vurdu~u tertipler, sadârete yükselmek
için kurdu~u plânlar, Mus ta fa'n~n, hiç te mert bir insan olmad~~~n~~
aç~kça göstermektedir. Ancak o da bir "ferd" idi ve her ferd gibi hata
ve kusurdan sâlim de~ildi. Lala Mustafa, cesareti ve azmi yan~nda,
hile ve desise derecesine varan kurnazl~~~ ; yak~nlar~n~~himaye hususundaki hassasiyeti yan~nda, muânzlanna kar~~~bi-âmânl~~~~ve hayrât
i~lerindeki cömertli~i yan~nda servete dü~künlü~ü, âdetâ bir madalKanhüV-Ahb~lr, Vr. 262 b.
ay. yer
1" Ayni eser, Vr. 263 a; Nusret-nâme Vr. 22 a (Vr. 226 b de ölüm tarihi 25
CemAziyülevvel diye gösterilmi~se de yanl~~t~r).
1" Ali, Künhü'l-Ahbdr, Vr. 263 b.
~n Ay. mll. Nusret-rul~ne, Vr. 227 a.
181 Ali,
185
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yonun iki yüzü gibi nefsinde toplam~~t~. Bütün bu z~d tezâhürler bir
noktada toplan~yordu: H~rs-~~câh. Mevki ve para h~rs~~onun as~l
karakterini te~ kil ediyordu. Sadâretten mahrum kalmakla beraber,
servetinin verdi~i imkânlardan faydalanarak hayrat ve hasenetta
bulunmaktan geri kalmam~~t~. Esâsen, Kansu Gavr rnin torunu ile
evlenmesi onu hayli zengin yapm~~t~ . Filhakika, zevcesinin, sahip oldu~u nakdi servetten ba~ka, M~s~r, ~am ve Haleb'deld valuflar~ ndan
y~lda "~ o.000" filoriden fazla bir geliri vard~ln. Lala Mustafa,
~ahsen pek hasis oldu~u halde, bu serveti hayrât ve imâret için
sarfetmekten çekinmemi~ti. Yukar~ da temas etmi~~oldu~umuz gibi,
~nebahti sava~~ ndan sonra Antalya'da kendi parasiyle "3" Kad~rga in~a
ettirdi~i gibi, muhtelif yerlerde de cami ve imâretler yapt~rtm~~t~.
Erzurum'da Mimar S in an'~n eseri olan câmil93, Ag~ n'da cami,
imâret ve han 194 , ~am'da "360" hücreli bir Kervansaray ile havuz ve
hamam, gene ~am civar~nda Kunanitira menzilinde bir cami ile kervansaray 195, Kars'ta iç kalede bir cami ve nihayet Kudüs, Mekke ve Medine'
de bulunan hayrât~196 bunlar aras~ndad~r.

Ali, Künkti'l-Ahbelr, Vr. 263 b.
A. ~erif Beygu, Erzurum. Tarihi, Analar:, Kitabeleri, s. 149.
"4 Lala M us ta fa'n~n figu~'daki haslar~ : Mh. XIX, Vsk 313.
f defteri Topkap~~
122 Lala Mustafa'n~ n Kunanitira'daki in~ketine âit vak~
Saray~~Müzesi Ar~ivi No. D. 1297 de bulunup, son zamanda L. Fek e t e taraf~ndan
ne~redilmi~tir: D~e S~yagat-schnft in der Türkischen finanzverwaltung, I, 394 vd.
Vr. 263 b.
Ali,
222

292

B~lleten C. XXII, 38

