BUD~ N BEYLERBEY~~MUSTAFA PA~A (1566-1578)
Prof. Dr. GY. KALDY-NAGY
Profesör ~smail Hakk~~ Uzunçar~~l~ , Osmanl~~ Tarihi isimli de~erli yap~t~ nda, Budin Beylerbeyli~i'nin kurulu~u, 1541 y~l~ ndaki Macaristan seferinin tamamlan~~~~hakk~ nda ~öyle yazar: "~~ te bu suretle Zapolya'n~ n elindeki Macaristan do~rudan do~ruya Osmanl~~ topraklar~ na ilhak olunup on
iki sancakl~ k Budin Beylerbeyli~i te~kil edilmi~~ve beylerbeyli~ine Ba~dat
valisi olup aslen Macar olan Süleyman Pa ~a tayin olunarak, Macaristan'da
arazi tahriri yap~ lm~~t~r". ~smail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ Budin Beylerbeyli~i'nin derhal kuruldu~u sonucunu, Kanuni Sultan Süleyman'~ n 1541
Eylülü'nde Vezir-i Azam Had~ m Süleyman Pa~a'ya yazm~~~oldu~u ~u sat~ rlara dayand~rm~~t~r: "Budin ~ehrini tevabihi ve levahiki ve muzafat ve
ekalimi ile feth ve teshir eyledim... arazi-i Üngürüs'ü tamam kaleleri ve
cümle-i muzafat ve levahikiyle ve reaya ve berayas~~ ile sair memalik-i
mahruseme munzam k~l~n~p kad~ lar ve dizdarlar ve müstahf~zlar nasb olunup h~ fz ve hiraset içün bir miktar asker ifraz olunup..." 2 .
Ne varki 1541 'de on iki sancakl~ k Budin Beylerbeyli~i kurulmu~~olamazd~ ; zira Budin Kalesi ve Pe~te Kalesi'nin civar~~ ve Tuna Nehri kenar~ nda buraya uzanan yol d~~~ nda, Drava Nehri ve Tuna hatt~n~n kuzeyinde, yaln~ zca Titel Kalesi o zaman Türklerin elindeydi. Nitekim bu nedenle Kanuni Sultan Süleyman 1541'de Budin Kales.i'nde (2653 ki~ilik) ve
Pe~te Kalesi'nde (914) ki~ilik koruma askeri b~ rakm~~t~ . Ve daha sonralar~~
da bunlar~~ takviye etmek üzere, Türklerin elinde bulunan Güvercinlik,
Hram, Semendere, Belgrad, Titel, Petro Varadin, Ösek, Pojega Kalelerinden asker (4196 ki~ i) gönderilmi~ti'.
Asl~ nda Budin Beylerbeyli~i, o zamanlar Rumeli Beylerbeyli~i'ne ba~l~~ olan Alacahisar, Vilçitrin, ~ zvomik, Semendire ve Ösek sancaklar~ ndan
te~kil edilmi~~olmal~ d~ r. Zira bunlar olmadan, 1541'de Budin'e beylerbeyi
~er sancakde~il, ancak sancakbeyi tayin edilebilirdi. Macaristan'da di
lar, örne~in 1542'de Mohaç, 1543'te Segedin ve ~stolni Belgrad sancaklar~~
Uzunçar~~ l~ , ~.H., Osmanl~~ Tarihi, c. II., Ankara 1964, s. 339.
Feridun Ahmed, Mun~a'at al-Salatin ~ stanbul 1274, c. I., s. 553.
Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi, D. 7557.
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yeni fetihlerden sonra kurulmu~tur. Budin Beylerbeyli~i'ne gelince 1545
y~ l~n~ n 30 Ocak tarihli en eski mühimme defterine göre hâlâ ~u sancaklardan olu~ uyordu: Budin, Mohaç, Segedin, ~stolni Belgrad, ösek, Semendire, ~ zvornik, Alacahisar ve Vilçitrin 4. Demek oluyor ki o zamana kadarki
Macaristan Türk fetihleri, eyaletin tümünün henüz yar~s~n~~ bile kapsamam~~t~ . Ancak daha bir on y~ l geçtikten ve Macaristan'da ba~ka topraklar
da fethedildikten sonra 1555'te on be~~sancakl~ k Budin Beylerbeyli~i kurulabilmi~tir. Ve buna art~ k yukarda kaydetti~imiz güney sancaklar~~ (Ösek,
Semendire, Alacahisar, Vilçitrin ve ~zvomik) dahil de~ildi'.
Teme~var Beylerbeyli~i'nin de benzer ~ekilde olu~turulmu~~olmas~~ dikkate de~er. Bilindi~i gibi 1552'de Teme~var, yaln~ zca yeni bir sanca~~n de~il, yeni bir beylerbeyli~inin de merkezi olmu~ tu. Buraya ilk beylerbeyi
olarak Beçe ve Beçkerek sancakbeyi Kas~ m Pa~a tayin edildi. Kas~m Pa~a
ondan önce 1548 ~ubat~'ndan 1551 May~s~ 'na kadar Budin beylerbeyi idi.
Yeni beylerbeyli~inin —aynen 1541 Budin Beylerbeyli~i halinde oldu~u
— Macaristan'da ba~ ka sanca~~~yoktu. Bu nedenle de topraklar~ n~~
büyütmek için Semendire, Alacahisar ve Vidin sancaklan o zaman, yeni
beylerbeyli~ine kat~ld~ 6. Yeni fetihlerden sonra Çanad, Lipova ve Arad
sancaklan ve 1566'da Gyula sanca~~~da Teme~var Beylerbeyli~i'ne ba~land~.
Giderek büyüyen ve yay~lan Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda mahalli idare i~lerini Türklerin ne kadar önceden ve iyice dü~ünülmü~~bir sistemle
örgütlediklerini Budin ve Teme~var Beylerbeylikleri örnekleri kan~tlamaktad~ r. Stratejik bak~ mdan önemli görülen yeni fethedilmi~~kalelere sancakbeyi de~il, beylerbeyi tayin edilmesi bir temel ilke idi. Nitekim Macaristan'~ n s~n~ r boylar~ nda Kanija, E~ri, Varad ve Uyvar'~ n daha sonralar~~
beylerbeylikleri merkezleri haline gelmeleri de bu temel ilkenin sonuçlar~ ndan biridir. Fakat XVII. yüzy~ lda bunlar~ n art~k, topraklar~n~ n geni~letilmesi yoluyla, Kanuni Sultan Süleyman zaman~nda oldu~u gibi mükemmelle~ tirilmeleri kabil olmam~~t~r.
XV. - XVI. yüzy~ ldaki Kanunname'de kimin beylerbeyi tayin edilebilece~i de prensip bak~ m~ ndan saptanm~~t~ . Buna göre: "Beylerbeylik dört
kimesnenin yoludur: Mal defterdarlar~ n~ n ve beylik ile ni~anc~~ olan~ n ve
Topkap~~ Saray~~Ar~ivi, D. 12321, S. 83.
Bkz. Gy. Kâldy-Nagy, A budai szandzsk 1559. evi összeirâsa (Budin sanca~~~1559
tarihli tahrir defteri), Budapest 1977, s. 9.
Topkap~~ Saray~~ Kütüphanesi, Kogu~ lar 888, S. 346-7, 357 ve 446.
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sancak beylebe~~yüz akçe vermi~~kad~lar~ n ve dört yüz bin akçeye varm~~~
ka
bir kurala
ra
ba~
yan~s~
rinin yoludur." 7 Mustafa Ali, bütün bunlar~n
~ nun viti:
"vezir-zadelere
babalar
daha riayet edilmesine de dikkati çekmi~
~eh-zadelezareti halinde be~lerbe~ilik virilmeye" ve de "varis-i mülk olan
re be~lerbe~ilik virilemez" 8.
Kanuni Sultan Süleyman zaman~ nda beylerbeyleri genellikle sancakbeyleri aras~ndan ç~k~yordu'. En ba~ar~l~~ beylerbeylerine bunlar aras~ nda
rastlanm~~t~ . Çünkü yaln~ z idare i~lerinde de~il, askeri yönetim i~lerinde
de tecrübe sahibiydiler. Görev mahallerine (mans~ b) giden beylerbeyleri
maiyetlerindeki kap~~ halk~n~~ ~stanbul saray~ nda gördükleri gibi örgütlemeye çal~~~ rlard~ . Beylerbeyinin kap~~ halk~~ aras~ nda da ser bevvabin, ser zevvakin, ser sarrac~ n, ser cebeciyan, kethüda-i mehteran, müteferrika
kethüda-i çavu~an, vb.ne rastland~~~ na Timar defterlerinde örnekler bulunmaktad~r I°. Fakat Kanuni Sultan Süleyman'~ n buna ili~ kin bir hükmüne
göre vezirlerin, beylerbeylerin ve sancakbeylerin hizmetinde ancak t~marl~lar bulunabilirdi ". Elbette bir ki~inin, masraf~n~~ kendisi görmek ~art~yla,
emrinde kaç ki~i bulundurabilece~i tespit edilmi~~de~ildi. Peçevi'ye göre
örne~in: "Sar~~ Ali Bey Sigetvara çok zaman mirliva olmu~~idi. Yedi sekiz
yüz mensubat~ yla bin adamdan ziyade adama malik idi." Peçevi'nin kaydetti~i gibi, "Pirsiz Ali Bey Sigetvara Sar~~ Ali Bey'den sonra olmu~~idi...
mü~arileyh dahi ol as~ r abruyi idi. Daima yedi sekiz yüz bahad~r adam
saklard~~ ve kapusunda gayet namdar ve gayret çeker adamlar var idi" 12.
Beylerbeylerin kendi kap~~ halklar~~ say~s~n~ n tespit edilmemi~~olmas~ na
~ti. Bunlakar~~ n, maa~ l~~ ve t~ marl~~ çavu~lar~n say~ lar~~ kesinlikle belirlenmi
r~ n say~s~n~ n artt~ r~lmas~ na ancak sultan izin verebilirdi. 1568'de Budin
Beylerbeyi'ne gelen hüküm de böyle olmu~tur: "Halia elli nefer defterlü
~erifim verilmi~çavu~~olup,... otuz nefer çavu~~dahi olmak içün emr-i
Ad~~ geçen eserimiz, s. 10.
Bkz. Kanunnâme-i âl-i Osman, TOEM ilavesi (~ stanbul 1330), S. 14 ve A. Tietze,
Mustafa Ali's Counsel for Sultans of 1581, Wien 1979, C. I., s. 1 80.
Bu hususta bilgi edinmek için bkz. K.M. Röhrborn, Untersuchungen zur osmanischen Verwaltungsgeschichte, Berlin-New York, 1973, s. 146-147 ve I. Metin Kunt, The Sultan's Servants. The Transformation of Ottoman Provincial goverment, 1550-1650, New
York 1983, s. 65-67.
Wien, Bibliothek der ehemaligen Konsularakademie, KralTt's Katalog (Wien 1842),
Nr. 284.
" A~ ir Ef. Kütüphanesi, No. 1004, s. 32.
12 Peçevi Tarihi, ~ stanbul 1283, C. I., s. 451 ve 453.
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tir"". Bir kar~~la~t~ rma yap~ labilmesi için kaydedelim ki XVI. yüzy~l ortalar~nda divan-~~ hümayun çavu~la.r~n~ n say~s~~ 300 idi 14. Budin Beylerbeyli~i'nde çavu~ lar XVI. yüzy~l ortalar~ nda 6000 ile ~ 6000 akçelik t~mar al~yorlard~.
Budin beylerbeyi de ayn~~ Rumeli beylerbeyi gibi ancak dü~ ük, en fazla 6000 akçelik timar verebilirdi. Elbette maa~lann artt~ r~lmas~~ (terakki)
için yaln~z dü~ük rütbelilere de~il, sancakbeyi için de tezkere ç~ kartabilirdi. Fakat bunun onaylanmak üzere Istanbul'a merkeze gönderilmesi gerekiyordu. Bu s~n~ rlamalara ra~men beylerbeylerinin, hakl~~ veya haks~z,
mükâfatlar da~~ tmaya olanaklar~~ aç~lm~~t~. Buna ili~ kin olarak Profesör Ya~ar Yücel taraf~ ndan ~imdi yay~nlat~ lan Hürzü'l-Mülük'ün sat~rlar~ n~~ nakledelim: "Mesela bir kimesne hem yarar ve hem sahih sipahi-zade olsa, amma fakir olup, ömri mülazemetle geçer gider, t~ mar olmak ihtimali yoktur; amma bir mal-dar ecnebi t~ mara duhul itmek dilese be~lerbe~i ve
defter kethüdas~~ ve defterdar hallü haline göre zehr-i katilin alurlar, dahi
bir fakir sipahi-zadenün beratiyle düzerler ko~arlar bir surete koyup ve yahud eli emirlünün biri fevt olsa ismine muvaf~ k bir ecnebi bulurlar, dahi
ol emr ile t~ mara duhul ittirüp, anunla dahi komayup her y~l birer bahane ile terakkiler al~ verüp za'im dahi iderler. Beylerbeyilere: Niçün böyle
idersiz diseler Ya niçe idelüm? Alt~~ ayde bir vezir-i a'zama bu kadar bin
filori göndermek laz~ md~r" ".
Demek oluyor ki, beylerbeyleri ~u veya bu ~ekilde daha büyük timar
da verebiliyorlard~ , fakat nakit parayla ödenen maa~~~tek bir akçe olsun
artt~ram~yorlard~ . Budin beylerbeyinin 1572 y~l~ nda gönderdi~i emir bu
durumu iyi göstermektedir: "~ ptida Budun'a yeniçeri yaz~ld~ ktan ulufeleri
be~er akçeden ziyade olmaya deyü ferman olunmu~~iken bilfiil yirmi yedi
nefer kimesneler alt~~ar akçelu bulunma~~ n buyurdum ki vardukta minba'd Budun yeniçerilerinin ulufeleri be~ten ziyade olmayup külli hizmetleri ve yolda~l~ klar~~ zahir oldukta t~ mara arzolunup terakki arz olunmaya," 16. Yukardaki metinden de anla~~ld~~~~gibi, bu derece basit i~lerin
çözümünde bile sorumluluk beylerbeyinindi, buyru~u alt~nda çal~~an
görevlilerin de~il.
Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi, Mühimme defteri No. 7., s. 865.
Uzunçar~~l~, ~.H., Osmanl~~ Devleti'nin Saray Te~kilat~ , Ankara 1945, s. 411.
15 Yücel, Ya~ar, Osmanl~~ Devlet Te~kilat~ na Dair Kaynaklar, Ankara 1988, S. 187.
Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi, Mühimme Defteri No. 19., s. 226 ve bkz. Gy. IUdyNagy, XVI. yüzy~ lda Osmanl~~ imparatorlu~ u'nda Merkezi Yönetimin Ba~l~ca Sorunlar~,
TAD c. VII. (1973) s. 49-55.
13
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Çe~itli i~lerin yürütülmesi için Budin beylerbeyinin emrinde a~a~~daki
görevliler bulunuyordu: defterdar, kethüda-i defter, timar defterdar~, mir-i
alem, beylerbeyi kethüdas~ , emin-i defter, kâtib-i divan, tezkereci, mukataac~~ ve bunlar~n yan~ nda müfti, kad~ , naib-i kad~ , tabib-i kale-i Budin,
mimar-~~ kale-i Budin, yeniçeri gamizonu a~alan, askeri idari birimleri.
Naib-i kad~ , mimar ve tabib d~~~ nda, s~ ralad~ klar~ m~z, önemlice görülen i~leri birlikte tart~~abilmek için, za'imlerin de kat~ ld~ klar~~ beylerbeyi divan~ nda haz~r bulunurlard~.
Elbette o zamanlar ya~ayanlar~n önem verdikleri ~eylerle bugün bizim
önem verdiklerimiz aras~ nda çok fark var. Örne~in 1573 y~l~ nda, yeniçeri
ve a~alann beylerbeyi divan~ nda beylerbeyinin sa~~yan~nda oturup durmaya devam edip edemeyeceklerine karar verilmesi büyük tart~~malara neden
olmu~tu. Bu önemli sorunda bir karara var~lamad~~~~için sorun divan-~~
hümayuna arzedildi. Divan-~~ hümayundan ise, tart~~may~~ bitirmek için, ~u
emir gönderildi: "~ mdi kadimden ila heza olan ne veçle oturup durmu~lar
ise girü uslub-~~ sab~ k üzere oturup durmak emr edüp buyurdumki... kimesneye emr-i ~erifime muhalif i~~ettirmeyesin" 17.
Bugün belki önemli gibi görünmeyebilir ama, o zamanlar birinin
Mekke'ye hacca gitmek istemesi önemli bir olayd~. Bunun için iznin divan-~~ hümayundan istenmesi de olay~ n önemini kan~tl~yor. Budin beylerbeyinin a~a~~daki arz~~ buna örnektir: "Haliya kale-i Pe~te müstahf~zlar~ ndan yevmi alt~~ akçeye mutasaarr~ f olan rafi'-i ruka'-i rukiyyet Üveys bendeleri Kâbe-i ~erife —~arrafaha Allah— tavaf~ na hulus-i niyyet ve hüsn-i
azimet edüp kale-i merkumede uhdesinde olan hizmet ifas~~ içün kendi yerine bedel al~ konmak üzere icazet içün... hükm-i hümayun sadaka buyurulmak inayet ricas~na hasb-~~ hal paye-i serir-i alaya arz olundu" 18. Beylerbeyi ~ lok Kalesi topçulanndan birinin meselesine ili~kin olarak da benzer bir arzda bulunmu~tu'.
Demek ki beylerbeyi divan~ nda bu türden olaylar ciddi olarak tart~~~lam~ yordu bile. Zira bu konularda karar alam~yorlard~. Buna kar~~l~ k askeri görevlerin defalarca müzakere edilmesi gerekiyordu. Çünkü s~ n~r boyla17 Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi, Mühimme Defteri No. 22., S. 130.

Wien, Bibiliothek der ehemaligen Konsularakademie, Krafft's Katalog, Nr. 137;
Almanca tercümesi kr~. Georg Jacob, Deutsche Übersetzungen türkischer Urkunden. Heft
1: 15 Schreiben Mustafas, des grossen Paschas von Ofen, Kiel 1919, s. 15-16.
" Jacob, Georg, ad~~ geçen eser, s. 13-14, ayn~~ müellif, Urkunden aus Ungarn
Türkenzeit in türkischen Text und deutscher Übersetzung, der Islam c. VII (1917), s. 183.
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r~nda bar~~~zaman~ nda bile çarp~~malar sürmekteydi. Dü~man~ n askeri haz~ rl~klar~na ili~kin olarak elde edilen bilgiler, sald~r~ n~ n geri püskürtülmesi
yöntemi yahut bar~~~ n sürdürülmesi olanaklar~~ ele al~ n~ p inceleniyordu.
Timarl~ lar~ n tart~~mal~~ konular~~ da divan~ n yetki çerçevesindeydi. Bütün
bunlar~n yan~s~ ra beylerbeyinin vergi ödeyen ahalinin ~ikayetlerini de dinlemesi gerekiyordu.
Belirli bir durumda emrindeki on bin - yirmi bin ki~iyle sava~a giri~ip
giri~meyece~i konusunda karar vermek beylerbeyinin sorumlulu~una dahildi. Fakat bu karar~~ ister tek ba~~ na alm~~~olsun ister divandakilerin
hemfikir olmalar~yla alm~~~olsun, karar~ n tek sorumlusu beylerbeyi idi ve
bunun cezas~ n~~ ba~~yla verirdi. Nitekim 1566 y~ l~~ yaz~ nda Budin Beylerbeyi
Arslan, Palota Kalesi'ne (Varpalota), kaleyi zaptetmek için hücum ba~lat~ pta yenilgiye u~ray~ nca, hatta Vesprem ve Tata Kaleleri de dü~man eline
dü~ünce, Kanuni Sultan Süleyman, a~ustos ba~~ nda, Arslan'~ n ba~~ n~~ vurdurmu~tu.
Beylerbeylerinin iktidarlar~n~~ en fazla zay~ flatan olgu görev sürelerinin
belirsiz olmas~yd~ . Budin Beylerbeylerinden birisinin görev süresi, buraya
gelmek için yapt~~~~yolculuk süresinden daha k~sa oldu~una mükerreren
rastlanm~~t~r. Ayn~~ ki~ inin iki üç defa Budin beylerbeyi oldu~u da
görülmü~tür. Topraklar~~ muazzam bir alana yay~lm~~~olan Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na ~am'dan Buda'ya, Buda'dan Kahire'ye birbiri ard~ na tayinleri ç~ kan beylerbeyleri dünya gezginlerine dönüyorlard ~. Beylerbeyleri
görevlerini ancak ayn~~ ~ekilde yeti~tirildikleri ve ayn~~ ilkelere dayanarak çal~~abildikleri için lay~layla yerine getirebiliyorlard~.
1541 ve 1686 aras~ nda Budin'e tam 99 defa beylerbeyi tayin edildi.
Fakat bir ki~ inin birkaç kez Budin beylerbeyi tayin edildi~i de oldu~undan, Budin pa~alar~ n~ n say~s~~ asl~nda 75 ki~i oldu. Budin Beylerbeyli~i,
imparatorlu~un bat~~ ucunda bulundu~u için, Osmanl~~ Devleti'nin en
önemli görevlerinden biriydi. Bu nedenle birçoklar~~ Budin beylerbeyi olmak istemi~~ve bir kez Buda'ya gelmi~~olanlar, yeniden dönmek istemi~lerdir.
Budin'de en uzun süreyi, aral~ks~ z on iki y~l olmak üzere, Sokollu
Mustafa Pa~a doldurmu~ tur. Budin'e tayinini ve uzun süre görevde kalmas~ n~~ amcas~~ Vezir-i A'zam Sokollu Mehmet Pa~a'ya borçludur. Ailenin
~öhretini ba~latan Sokollu Mehmet Pa~a, 1505 y~ l~nda Bosna'n~ n Sokol
köyünde do~mu~, buradan dev~irme yoluyla Edirne Saray~'na getirilmi~~ve
Mehmet ad~ n~~ sarayda alm~~t~ r. Kendisini sonralar~~ buradan ~stanbul'a
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götürerek önce sarayda küçük oda hizmetine verdiler. Yetenekleri sayesinde, akranlar~~ aras~ nda hemen sivrilerek giderek daha yüksek rütbeler edindi: rikabdar, çuhadar ve sonralar~~ silahdar oldu. Daha sonra ise ça~negir
ve kap~c~ lar kethüdas~~ görevlerine yükseldi. 1546'da kaptan pa~a tayin edilmesi üzerine saray hizmetinden ayr~ld~. Bundan dört y~ l sonra ise Rumeli
beylerbeyi oldu ve 1551'de bu rütbede iken, askerlerinin ba~~ na geçerek,
Macaristan'~ n güney bölgesine ve Erdel'e kar~~~yürüdü, Beçe ve Beçkerek
kalelerini ele geçirdi. O zaman Kanuni Sultan Süleyman, mükâfat olarak,
Beçkerek kentinin de~irmenlerini Sokollu Mehmet Pa~a'ya mülk olarak
verdi. Bundan birkaç y~ l sonra da 1555'te, Düzme Mustafa isyan~n~~ bast~rd~~~~için, gene Beçkerek kenti dolaylar~ nda bulunan Dolna-Elemer adl~~
köy ile Orlohat, Sölö~~ve Udvar adl~~ mezralar Sokollu Mehmet Pa~a'n~ n
mülküne geçirildi. Bütün bunlar Çanad sanca~~n~ n 1567 tarihli tahririnde
de kaydedilmi~tir'.
Sokollu Mehmet Pa~a daha ~ran seferi s~ ras~nda, 1554 y~l~ nda vezirli~e
yükselmi~tir. Bundan birkaç y~ l sonra ~ehzade Selim'in k~z~n~~ alan Sokollu
Mehmet Pa~a, 1562'de üçüncü vezir, 1564'te ikinci vezir ve 1565'te vezir-i
a'zam oldu. Sokollu Mehmet Pa~a, akrabalar~ n~~ daha önceden ~stanbul'a
getirtmi~ti. ~~te bunlar~n aras~ nda ye~enlerinden biri olan Mustafa da bulunuyordu.
Böylece Sokollu Mustafa'n~ n kariyeri çok daha pürüzsüz geli~mi~tir.
Hizmet hayat~ na hemen sarayda ba~layan Sokollu Mustafa'n~ n hayat yolunu amcas~~ daima elinden geldi~i ölçüde düzenlemi~tir. Biyografisini kaleme alan yazara göre, Sokollu Mustafa 1553 y~l~ n~ n.23 Nisan~ 'nda Teme~var'da defter kethüdas~~ olmu~~ve altm~~~bin akçelu zeamet alm~~t~r'. Liva-i Teme~var 1556 tarihli timar defterinde bulunan ~u kay~ t da yukardakini do~ruluyor: "ze'amet benam-i Mustafa kethüda-i defter-i vilayet-i Teme~ var, yekün 60.764 akçe" 22 . Gene ayn~~ yazara göre "sene-i 967 cemaziül
ahirisinin alt~ nc~~ gününde liva-i Filek taklid olunmu~~idi" 23 .
Eyalet-i Budin 1552-1559 tarihli timar ruznamçesi'nde bunun gerçekten cemaziülahirin alt~ nc~~ gününde fakat 967. de~il 966. y~ lda kaydedilmi~~
olmas~~ ilginçtir. ~öyle ki: "Mustafa be~~mirliva-i Filek, an tahvil-i Velican
20 Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi, Tapu-Tahrir No. 365.
arkiyat Kütüphanesi No. 0.2 15: Gencine-i
21 Budape~ te, Macar ilimler Akademisi, ~
ahlak.
22
23

Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi, Tapu-Tahrir No. 298.
Macar ilimler Akademisi, ~arkiyat Ktp. no. 0.215.
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be~~mirliva-i sab~ k ber muceb-i ferman-~~ hümayun fi evaili safar-i sene-i
966, yekun 250.000 akçe" 24. Demek ki Sokollu Mustafa 1558 y~l~ n~ n Kas~ m
ay~n~ n ikinci yar~s~ nda 250.000 akçe has ile mirliva-i Filek oldu. ~unu da
söylemeliyiz ki Peçevi ve Peçevi'ye at~f yapan ~smail Hakk~~ Uzunçar~~l~~ ald~~~~bilgileri kar~~la~t~ rarak, Sokollu Mustafa hakk~ nda Filek Kalesi'ni i~gal
etti diye yazm~~t~r 25. Türkler Filek Kalesi'ni daha 1554'te ele geçirmi~lerdi
ve Sokollu Mustafa —yukarda da belirtti~imiz gibi— o zaman Teme~var'da defter kethüdas~~ idi. Biyografi yazar~n~n sonraki y~llara ili~kin verilerini ba~ ka kaynaklardan kontrol edemedi~imiz için 1566 y~ l~~ A~ustosu'nun
ba~~ nda Budin Beylerbeyli~i'ne tayini ç~k~ ncaya kadar Segedin, Hersek ve
Bosna sancakbeyi oldu~unu kaydetmekle yetinelim.
Budin beylerbeyleri 1550 y~llar~~ ba~~ ndan itibaren Alman imparatoruyla Macarca mektupla~t~ klar~~ için, yanlar~ nda daima bir Macar katip
bulundururlard~ . Elbette Budin pa~alar', bu kâtiplerin, duyduklar~~ haberleri gizlice Macarlara bildirdiklerinden habersiz idiler. Macarlar bu kâtipleri hediyelere bo~arlard~. örne~in E~ri kentinin piskoposu Verançiç,
Rüstem Pa~a'n~ n kâtibinin bir çalar cep saati dü~ledi~ini duydu~u vakit
kendisininkini hediye olarak göndermi~ti. Bu katibin as~ l ad~~ Scherer
Mark idi; fakat Müslümanl~~~~kabul ederek, Hidayet ad~ n~~ alm~~, Rüstem
Pa~a'n~n k~z~yla evlenmi~~ve sonralar~~ a~a rütbesini alm~~t~. Hidayet'in gizlice verdi~i haberler özellikle 1560 y~l~n~ n k~~~ nda, Rüstem Pa~a, yeniçeri
birliklerinin süratle ve dinlenmi~~olarak hücum mahalline naldedilebilmeleri için, go araba yapt~ rd~~~~vakit de~er kazand~ . önceleri Rüstem Pa~a,
bu amaçla kullanmak için, yak~ ndaki köylerden arabalar sipari~~eder,
böylelikle de herkes ne olaca~~n~~ pe~inen bilirdi. Hidayet A~a, 1562'de bir
çat~~ma s~ras~ nda Türklerle birlikte Macarlara esir dü~üpte serbest b~rak~ l~ nca, Macarlara daha da minnettar oldu.
Arslan Pa~a'n~ n katibi —Macar ad~~ Jânos olan— Yahya çocukken
Türk esaretine dü~mü~tü. Bu nedenle hem Türkçe hem de Macarca'y~~ iyi
biliyordu. Yahya 1566 y~l~n~n 1 Nisan~'nda yazd~~~~mektubunda Komaran
(Kamârom) Kalesi komutan~ na, sultan~ n 15 Nisan'da ~stanbul'dan hareket
edece~ini bildirdi. "imparator (Sultan) üç orduyla geliyor, biri kendisinin,
di~eri o~lu Sultan Selim'in, üçüncüsü ise Sultan Selim'in o~lu Sultan Murad'~ n. Fakat istolni Belgrad (sancak) Beyi'ne anlat~ rken pa~adan duydu~uma göre, Sultan, o~lu Sultan Selim'e k~zm~~, Selim çok korkuyormu~~
24 Wien, Bibl. der ehemaligen Konsularakademie, Krafft's Katalog Nr. 284.
25 Uzunçar~~l~, ~.H., Osmanl~~ Tarihi, c. 111/ 1., Ankara 1951, s. 53.
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babas~ ndan öldürtür diye, onun için denizden geçerek gelmek istemiyormu~... sonra.... imparator (Sultan) önce Sigetvar Kalesi'ni i~gal edecek'.
Kâtip Yahya hareket tarihinde ancak 2 hafta yan~ ld~ , zira sultan gerçekten
de 29 Nisan'da seferi ba~latt~~ ve gerçekten de Sigetvar Kalesi'ni hedef
gösterdi 27.
Budin Beylerbeyi Sokollu Mustafa'n~ nda Macarca bilen kâtibi Mehmet Çelebi, önceleri Estergon'da esarette bulunmu~tu. Alman imparatoruna, ar~idükle ve di~erlerine Viyana'ya Macarca olarak yaz~ lanlardan 129
adet mektubu kalm~~t~ r. Mustafa Pa~a bunlardan ilk mektubu ~~ Kas~ m
1566'da sonuncusunu ise 18 Eylül 1578'de yazd~ rm~~t~ . Sadece ilk mektubunu "Ben Mustafa Pa~a..." diye ba~lam~~t~ , zira burada krallar~ n ço~ul
kulland~ klar~ n~~ pek k~sa zamanda ö~ rendi ve sonraki mektuplar~ na "Biz
Mustafa Pa~a..." diye ba~lad~ . Mektuplar~ nda bar~~ç~~ bir insan olarak
görünüyordu ve gerçekten de burada huzur içinde ya~amak istedi~i sat~ rlar~ ndan anla~~ llyordu. Nitekim mektuplar~ n~ n birinde 1569 y~ l~ nda so~uk
bir Ocak gecesi, Tata Kalesi askerlerinin gizlice Budin'e gelerek muhaf~ zlar~~ öldürdüklerinden ve iki bin koyunu sürüp götürdüklerinden yak~ n~ r.
Hemen ertesi gün ise Eski Budin'e gene iki bin be~~yüz koyun kaç~ r~ lm~~t~~ '. Bütün bunlar Alman ~ mparatoru'nun elçisi tam Buda'ya gelmi~ken
olmu~tu; Mustafa pa~a zarar~ n telafi edilmesini istediyse de ço~u kez oldu~u gibi bu da sonuçsuz kalm~~t~.
Budin Beylerbeyi Mustafa 1574 y~ l~ nda vezirli~e yükseldi. Sultan'~ n
buna ili~kin olarak 18 A~ustos tarihli hükmünde ~öyle yaz~ l~ d~ r: "Girü kemakan Budin vilayetinin h~ fz ve hirasetinde olmak üzere on iki kerre yüz
bin akçe haslar ile vüzera-i ali miktarlar~ mdan olmak emr edüp.... buyurdum ki: bu babda ihsan olunan hükm-i hümayunum tebli ~~ettikte vüzerat ile kemakan ol canibin h~ fz ve hirasetinde olup kadimden memur oldu~un e~er mahlul t~ marlar tevcihidir ve e~er hisar müstahf~zlar~~ ve
kethüdalar berat~~ ve gayridir kemakan tevhiz ve tevcih edüp bilcümle ol
canibin umurunun hall ve akdi senün rey-i isabet karinina tefviz olunTakâts, ~. — Eckhart, F. — Szekfü, Gy., A budai Imsak magyar nyelvü levelezese,
c.I. 1553-1589 (Budin pasalarm~ n Macarca muhaberat~~ c. I. 1553-1589), Budapest 1915, S.
20-21.
2' Bu hususta fazla bilgi için bkz. Gy. Kâldy-Nagy, Selaniki als Augenzeuge des Szigetvarer FELDZUGES (1566, Wiener Zeitschrift bir die Kunde des Morgenlandes, c. 76
(1986), s. 171-77.
Takats, A., Vezir Sokolli Musztafa Pascha, Ungarische Rundschau c. IV.
(München-Leipzig 1915), s. 806.

Belirten C. 1,11/, 42
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mu~tur” 29. Mustafa Pa~a vezir olduktan sonra Budin Beylerbeyli~i'nin i~leriyle çok daha büyük bir ene~jiyle me~gul olmaya ba~lad~~ ve var olan
dertlerden, 1574 y~l~~ 7 Eylülü'nde Beç Saray~'na yazd~~~~bir mektupta,
~öyle ~ ikâyet etti: "Nagy Kallo Kalesi'ni (Macarlar) kural~beri, eskiden sultana vergi verirken ~imdi hiçbir~ey ödemeyen yüzden fazla köy var. Ayn~~
~ekilde Tata ve Vesprem Kalelerinin (1566'da Macarlar taraf~ndan) ele geçirilmesinden beri ~stolni Belgrad sanca~~ nda, eskiden her türlü ödeme ve
hizmet yükümlülülderini yerine getirirken, ~ imdi semtimize bile kimsenin
u~ramad~~~~150 adet köy var. Ayn~~ nedenlerle t~marl~ lar Estergon sanca~~nda da ya~ayamaz oldular"30.
Her yerde oldu~u gibi s~ n~ r boyundaki uçlarda da çok defa sava~lar
ç~ k~ yordu. Fakat Mustafa Pa~a, buna birinci planda Macarlar~n neden oldu~unu dü~ündü~ü için, 1575 Aral~k'~ nda Alman ~ mparatoruna ~öyle yazm~~t~ : Uçlarda Macar komutanlar oldukça buralarda bar~~~olmayacak
"ama e~er onlar~ n yerini Alman komutanlar ve Almanlar alsa öyle san~r~ m ki her iki taraf da huzura kavu~acak ve bar~~~sürekli olacakt~ r” 31. Ne
varlr; uçlarda Macar komutanlar kald~lar ve pa~an~ n ba~~na dert olmaya
devam ettiler. 1577 y~l~nda Mustafa Pa~a art~ k do~rudan Beç Saray~'na
ba~vurarak, Tata, Komaran, Yan~ k (Györ) ve Palota kaleleri askerlerinin
hiç de~ilse kendisinin Erd Köyü yan~ndaki çiftli~ini ya~ma etmelerine,
kendi hayvanlar~n~~ sürükleyip götürmelerine engel olunmas~ n~~ istiyordu 32.
Ertesi y~ l ise imparator II. Rudolfa, Macar uçlar~nda askerlerin sürekli
olarak rahats~ z etmeleri nedeniyle, Budin yörelerinde art~k hayvan beslenemedi~i bir yana, insanlar~ n yakacak odun ta~~ mak için bile d~~ar~~ ç~kmaya
cesaret edemediklerinden yak~n~yordu 33.
Tabii bu ~ikayeti kelime kelime, yani beylerbeyinin askerleriyle birlikte Budin Kalesi'nden k~p~ rdayamad~~~~ ~eklinde anlamamak gerek. Türk
askerleri de uçlardaki sava~lardan ho~lan~ yorlard~ , çünkü onlar da ele ganimet geçirmekten, ya da fidye almak için —zaman~n adetine göre— esir
dü~ürmekten memnun kal~yorlard~. Ayr~ca timar n~ znamçelerinde de birçok kez, bir timarl~n~ n terakki ald~~~~zira kahramanca sava~m~~~oldu~una
ili~kin kay~tlara rastlanmaktad~ r (külTar muharebesinde yolda~l~k edüp...).
" Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi, Mühimme Defteri No. 26., s. 97.
Takâts, ~. — Eckhart, F. — Szekfil, Gy., ad~~geçen eser, s. 68-69.
31 Ayn~~ yerde, s. 8o-81.
32 Ayn~~ yerde, s. 133.
33

Ayn~~ yerde, s. 149-150.
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Fakat Mustafa Pa~a ihtilaflara neden olacak dü~manl~ klardan kabil oldu~u kadar kaç~ n~yor, emrindekilere de çat~~malar~~ ~iddetlendirmelerine
izin vermiyordu. 1576 y~l~nda bar~~~n korunmas~~ u~runda Sigetvar sancakbeyini bile görevinden alm~~t~ . Zira durmadan çat~~ma ç~ karmas~~ ve aksili~i nedeniyle çok ~ ikâyete konu oluyordu. Bunu Alman imparatoru Maksimilyan'a bildirirken Sigetvar sancakbeyi hakk~nda ~öyle yazm~~t~: "Boynunda zincir, aya~~ nda pranga yok ama gayet ciddi bir gözalt~nda bulunduruluyor" '. Mustafa Pa~a, 1567'de Beç Saray~ 'na da yazm~~~oldu~u gibi,
Sultan~~ k~zd~ racak bir~ey yapmak istemiyordu: "Ben de ba~~ mdan korkar~m, koca Sultan, Arslan Pa~a'y~~ ne kadar hiçten bir sebeple öldürttü, elbette ben de korkar~ m ondan" ".
Ne varki Mustafa Pa~a, bar~~~n korunmas~~ ve Budin Beylerbeyli~i i~lerini ~stanbul'dan ciddi bir ithama u~ramadan yürütmek için sarfetti~i
bütün çabalara ra~men, amcas~na kar~~~düzenlenen entrikalar~n kendisine
de ula~mas~ ndan kurtulamad~ . Sokollu Mehmet uzun süren vezir-i a'zaml~k y~llar~nca birçoklar~ n~n hasetini ve husumetini kazanm~~t~~ ve ~imdi
dü~manlar~~ elde vererek, iktidar~n~~ kabil oldu~u kadar dar bir çerçeveye
sokma çabas~na giri~mi~lerdi. Ba~~dü~manlar~ ndan biri olan defterdar Kara Üveys, önceleri sultana yaln~ zca mali i~ler hakk~ nda dolays~z olarak rapor verirken, sonralar~~ vezir'i azam~ n yetkisine giren memuriyet tayinlerini
de kendisi sunmaya ba~lad~ . Daha sonralar~~ ise beylerbeyi ve sancak beyi
tayinlerinin vezir'i azam yerine ~eyh-ül-~slam Kad~-zade taraf~ ndan teklif
edilmesi adetini getirdiler. Bu durumu Peçevi ~öyle yorumlar: Eskiden i~lerin çözümünün ancak tek bir kap~s~~ vard~, ~imdi birçok kap~~ birden aç~ld~~ ve böylece i~ler de çatalla~maya ba~lad~~36.
Ne varki vezir'i azam~~ yerinden etmeye ya da ~ahs~na kar~~~sald~r~ya
geçmeye cesaret edemediler, fakat durumunu zay~flatmak için, 1576'da en
güvenilir adam~~ olan Feridun Bey'i görevinden ald~ lar.
Feridun Bey'in ad~~ o s~ ralarda Macaristan'da da tan~n~yordu. Erdel
Hakimi ~stvan Bathori'nin ~ stanbul'daki güvenilir adam~~ Ahmet Çavu~,
kendisine muntazaman bilgi verirdi. 1573 y~ l~n~ n 16 Ekimi'nde Ahmet Çavu~~~stvan Bathori'ye ~öyle yazm~~t~: Feridun A~a'y~~ vezir-i azam o kadar
seviyor ki, e~er bir ~ eyi yapmak istemezse asla zorlanm~yor ya da e~er bir
~eyin de~i~mesini isterse bu mutlaka yerine getiriliyor. Hatta sultan~n o~lu
" Ayn~~yerde, s. 103.
Ayn~~ yerde, s. 29.
36 Peçevi Tarihi, C. 2., S. 7.

66o

GY. KALDY-NAGY

bile hediyelerle gönlünü al~yor. ~imdi Bathori de bir ricay~~ yerine getirsin
lütfen: Kendisine güzel, dört atl~~ bir payton göndersinler'. Ayn~~ gün Feridun Bey de Istvan Bathori'ye bizzat yazd~~~~mektubunda —zaman~ n çevirisine göre— paytonu ~u sözlerle rica etmi~ti: "~ahsen senin de bindi~in
araba gibisini gönder bana, atlar~~ güzel olsun. E~er bana bir emrin varsa,
iyi beygir ya da ba~ka bir ~ey istersen, göndermeye haz~ r~ m. ~imdilik ba~ka bir iste~im yok, ~imdi yaln~zca atlarla birlikte arabay~~ gönder" .
Feridun Bey'in yerinden edilmesinden iki y~ l sonra s~ra vezir'i azam~ n
ye~eni Sokollu Mustafa'ya geldi. Kabahatlerinden birinin, III. Murad'~ n
ablas~~ olan ve 1578 y~ l~ n~ n 21 Eylülü'nde vefat eden Piyale Pa~a'n~ n dul
e~ini zevce olarak kabul etmemesi oldu~u öne sürüldü.
1578'de Buda'da deprem oldu ve dü~ en bir y~ ld~ r~ m barut kulesini de
patlatt~. Meydana gelen muazzam hasar~~ birkaç ay sonra Mustafa Pa~a'n~ n suçu olarak gösterdiler. Alman imparatorunun ~stanbul Elçisi Sizendorf Joachim'in raporuna göre o zaman Sultan, ~eyh-ül ~slamdan
~öyle sormu~: "Allah, Buda'y~~ mahvederek a~~r bir ~ekilde cezaland~ rd~~~~
halde, efendisine yanl~~~bilgi veren ki~inin hak etti~i nedir? Sultan~ n ablas~ n~ n elini reddeden sefil kulun cezas~~ ne olur? ~eyh-ül-~slam: ölüm diye
cevap vermi~". Iktidar~~ bir tak~ m s~ n~ rlar içine al~ nm~~~olan vezir'i azam
da, Sultan'~ n emri üzerine, 1578 y~ l~ n~ n Eylül sonunda Budin'de, ye~eninin öldürülmesini engelleyemedi.
Sokollu Mustafa, muazzam geliriyle Macaristan'da birçok ~ey sat~ n alm~~~ve in~a ettirmi~ti. Ve buradaki ta~~ nmaz mallar~ ndan gayet büyük bir
vak~ f da kurmu~tu. Vak~ fname Mustafa Pa~a'n~ n ölümünden az önce haz~ rlanm~~~olmal~ , metinde at~ f yap~ lan mülkname'yi ("Sultan Murad...
temlik ve inam ettikleri köyleri") 1578 y~ l~ n~ n Mart ay~ n~ n ~ o ve tg'u aras~ nda alm~~~olmas~ ndan bu sonuç ç~ k~yor'.
Vak~fname halen Topkap~~ Saray~~ Müzesi Ar~ivi'ndedir, numaras~~ da
D. 7000'dir. Belgenin kenarlar~~ baz~~ yerlerinden y~ rt~ lm~~~ve a~~ nm~~~olmas~ na ve bu nedenle okunmas~ n~ n zorla~mas~ na ra~men bir Budin beylerbeSzalay, L., Erdely es a Porta 1567-1578 (Erdel ve Asitane 1567-1578), Pest 1862,
s.1o9-111
Szalay, L., ad~~ geçen eser, s. ili-12.
Takâts, A., Vezir Sokolli Musztafa Pascha, Ungarische Rundschau, c. IV., s. 811.
Blcz. Gy. Kaldy-Nagy, A gyulai szandzsâk 1567. es 1579. evi összeirâsa (Gyula sancagi 1567 ve ~~ 579 tarihli tahrir defterleri), Bekescsaba 1982, S. 395.
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yinin paras~n~~ nerelere yat~rd~~~n~n, mülküne ne tür ta~~ nmaz mallar geçti~inin ara~t~r~lmas~ na de~erli bir kaynakt~ r.
Beylerbeyi Mustafa, cami ve mescitler in~aat~ na çok para harcam~~t~.
Budin'de bir cami ve iki mescit, Pe~te'de bir cami, ~stolni Belgrad'da bir
cami ve bir mescit, ösek'te bir cami, Filek'te, Földvar'da ve Sirem sanca~~nda Nemçe kasabas~nda birer cami in~a ettirdi. "Budin varo~unda nehr-i
Tuna kenar~nda on iki hücerat~~ ve bir dershaneyi mü~temil bir medrese-i
latif el-bina ve kale-i Pe~ te dahilinde sekiz hücerat~~ bir dershaneyi ve
müderris sekenisi içün tayin buyut-i müteaddideyi mü~temil bir medrese
bina eyledi.”
Mustafa Pa~a'ya ebediyen mülkiyetinde kalmak üzere dört köy,
Pü~pökladâny, Körö~peterd, Nagyradvâny ve Bikaç köyleri verilmi~ti.
Pü~pökladâny ve Körö~ peterd köylerini II. Sultan Selim hediye etmi~ti.
Solnok sanca~~ nda 158o'de ve 159o'da bunlar art~k Mustafa Pa~a vakf~~
olarak kaydedilmi~ti. Tahrir defterindeki verilere göre 158o'de Pü~pökladâny köyünde 128 aile ya~~yordu ve bunlar y~ lda 3280 akçe ödüyorlard~.
Körö~ peterd Köyü'nde ise 28 aile ya~~ yordu ve her y~l ödemeleri gereken
tutar bin akçe idi. Bu iki köyün has~lat~~ olan 4280 akçeyi Mustafa Pa~a
Budin'de in~a ettirdi~i medresenin giderlerine ay~rarak müderrisin günde
50 akçe, ö~rencilerin her birinin ise günde 2 akçe, kap~c~n~n da günde 5
akçe almas~n~~ buyurdu. Ne varki bu iki köyün has~lat~ n~~ muharrir
o kadar dü~ük ölçüde tespit etmi~ti ki, Budin medresesinin yukarda s~ralanan masraflar~ = dörtte birini bile kar~~lam~yordu. Zira yaln~ zca müderrisin y~ll~k maa~~~18.250 akçe tutuyordu.
Di~er iki köyü Nagyradvâny ve Bikaç köylerini Mustafa Pa~a'ya 1576
y~ l~nda Kristof Bâthori vermi~ti. Fakat Mustafa Pa~a köylerin kabulüne
izin vermesi için III. Sultan Murad'a ba~vurmak zorunda kalm~~t~. Bu nedenledir ki netice itibariyle bu köyler sultan~ n hediyesi olmu~~ve 1578 y~l~~
Mart ay~n~ n ~~ o-19'u aras~ nda haz~ rlanan mülknameden sonra ancak beylerbeyi köyleri gerçekten alabilmi~ti. 1579 y~l~nda Gyula sanca~~nda art~ k
her iki köy de Pa~a'n~n vakf~~ olarak kaydedilmi~tir. Kay~tlara göre Nagyradvâny Köyü'nün 37 hanesi y~ lda 5050 akçe, Bikaç Köyü'nün 39 hanesi
ise 5120 akçe ödemekle yükümlüydüler. Bu iki köyün has~lat~n~~ ise Mustafa Pa~a Pe~te'de in~a ettirdi~i medresenin giderlerine ay~rarak, bundan
müderrise günde 30 akçe, 7 tane ö~rencinin her birine günde 5 akçe ve
kap~c~ ya günde 5 akçe verilmesini emretti. Bu giderlerin tutar~~ y~lda
25.550 akçeyi buluyordu. Fakat tedbirli davranan beylerbeyi, zamanla
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köylerin ba~~ na bir felaket gelmesi halinde bu masraflar~ n di~er ta~~ nmaz
mallar~ n~ n gelirinden ödenmesini kaydettirdi.
Mustafa Pa~a'n~ n ülke topraklar~ n~ n hemen her kö~esinde ta~~ nmaz
mülkleri bulunuyordu. Buda'da iki tane, Pe~te'de, Vâç'ta, Földvâr'da, Pak~ a'da, Tolna'da, Sigetvar'da, Mohaç'ta, Ösek'te, Vukovar'da ve Tovarnik'te
birer tane kervansaray in~a ettirmi~ti. Bu kervansaraylar~ n her birine de
8- ~~ o bin akçe sermaye ba~~~ta bulunmu~tu. Hemen her kervansaray binas~ nda veya yan~~ ba~~ nda 8- ~~ o dükkan kurdurmu~~ve bunlar~ n her birine
de sermaye ay~ rm~~t~. En fazla dükkan~~ Budin'de olup say~ lan 5o'yi buluyordu. Tolna'da 35 ve ad~~ geçen di~er yerlerde toplam daha 70 dükkan~~
vard~ .
Budin'de yapt~ rd~~~~be~~hamamdan ba~ka Pe~te, Estergon, Novigrad,
Siçen, Hatvan, Segedin, Mohaç, Sigetvar, Tolna, Simontorna ve Koppan'da da birer hamam in~a ettirmi~ti. Bunlar aras~ nda en tan~nm~~~~ Budin'de Gürz Elyas Tepesi (Gellerhegy) ete~inde, Tuna boyunda yap~ lm~~~
olan s~cak sulu hamam olup, bugün de Ruda~~ ~l~cas~n~ n bir k~sm~~ olarak
kullan~ lmaktad~ r. 1587 y~l~ nda Buda'ya gelmi~~olan R. Lubenau bu ~ l~ca
hakk~ nda ~öyle yazar: "Bu hamam, Türk usulüyle, salt oyma ta~lardan e~siz bir güzellikte yap~ lm~~. Istenilen derinli~e kadar inilebilmesi için havuzunda basamaklar var; isteyen yüzebiliyor da. Havuzun etraf~ nda ayn~~ biçimde yap~lm~~~ayr~~ ayr~~ birkaç küçük havuz var; isteyen buralarda tek
ba~~na y~kanabiliyor ve içerde birinin y~ kand~~~ n~~ göstermek üzere kap~s~ na
mavi bir havlu as~l~yor. Kentte daha birçok hamam var, fakat hiçbirinin
in~aat~~ bununki gibi masrafl~~ de~il." Mustafa Pa~a hamamlar~ n i~letilmesi
için de sermaye ay~ rtm~~t~ .
Ülkenin çe~itli yörelerinde, ~poy, Zagyva, Körö~, Sarviz ve Kapo~~sular~ nda Mustafa Pa~a'n~ n 33 de~irmeni i~liyordu. Bunlar~ n büyük k~sm~ n~~
hazineden sat~n alm~~t~. Gyula Kalesi'nin eski ba~komutan~~ Laszlo Kerecseni'nin Beke~~kentinde ve Vani Köyü'nde bulunan be~~de~irmeni de bu
suretle Mustafa Pa~a'n~ n mülküne geçmi~ti; Mustafa Pa~a gene bu yörede
hazineden ald~~~~büyük bir çay~ rdan y~lda yüz araba ot toplat~yordu.
Mustafa Pa~a, Tolna kentinde, vergi tahsildar~~ Mihây Râç'tan birçok
ev sat~nalm~~t~. Filek'te de mescidin yan~ nda bir evi vard~. Budin'de o kadar çok evi vard~~ ki, say~ lar~ n~~ kendisi bile belki bilmiyordu. Mustafa Pa~a,
ancak be~~defa, tespit edilen yerde ancak tek bir evi oldu~u hallerde, vak~ fnamede evleri ayr~~ ayr~~ s~ralam~~t~ r; on iki defas~ nda ise bir defada birçok ev hakk~ nda talimatta bulunur. Örne~in ~u ~ekilde: "Bir kenar~~ Tuna
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ile üç kenar~~ ise büyük yolla s~n~rl~, ikamet etti~im evlerim..." Bu s~ralamada yaln~ zca Büyük Cami civar~ nda olan evlerinin say~s~ n~n 35 oldu~unu
söylemi~tir. Fakat belki de bu say~~ evlere de~il, evlerde bulunan dairelere
ili~kindi.
Yukarda s~ralad~ klar~m~ z Budin Beylerbeyi Mustafa Pa~a'n~ n epey servet biriktirdi~ini de gösteriyor. Belki de amcas~~ vezir'i azam Sokollu Mehmet bu bak~ mdan da kendisine örnek olmu~tu. Zira Sokollu Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan mülk olarak, Macaristan'da Teme~var civar~nda on bir köy, be~~mezra ve bir kent (Beçkerek) alm~~t~ '. Vezir-i azam'~n
kudretini ve zenginli~ini k~ skananlar çoktu. Al~nt~~ yapt~~~ m~z HirzülMüluk isimli yap~t~ n müellifi de sitem eder bir dille ~öyle yazm~~t~ : "Vezir-i azam Mehemmed Pa~a hazretleri kullar~ na... merhum Padi~ah hazretleri yüz pare mikdar~~ karyeler ve mezra'alar ve müstakil kasabalar ve iskeleler ve niçe mahsul virür yirler temlik buyurm~~lard~ r. Bu mikdar karye
ve mesra'a temlik olunma~a sebeb nedir? Bir-ikisi kifayet itmez mi?'.
Ne varki hesap soran bu sert sat~ rlardan sonra da, vezir-i azam Mehmet
Pa~a'n~ n Sigetvar'da Kanuni Sultan Süleyman'~n ölümü s~ras~ nda Osmanl~~
imparatorlu~u u~runda yapt~ klar~~ unutulamaz".
Budin Beylerbeyi Mustafa Pa~a'n~ n insan olarak da meziyetlere sahip
oldu~unu belirtelim. Zira bir yandan camiler in~a ettiren dini bütün bir
Müslüman iken, ba~ kalar~ n~n dini inançlar~ na da sayg~~ göstermeyi ihmal
etmemi~ti. Mustafa Pa~a, Buda Kalesi'ndeki Protestan kilisesine dokunmamakla kalmam~~ , 1573 y~l~ nda Ka~~a kentinden kiliseye papazlar da getirtmi~t~~• 44. Çiftli~inde çal~~t~rd~~~~reayalara da —bizzat .kendisinin yazm~~~oldu~u gibi— e~itimleri için birkaç kez H~ ristiyan papazlar göndermesi, insanl~~~n~~ ve kültür seviyesini gösterir'''. Mustafa Pa~a ya~am~~ boyunca
kültüre duydu~u ihtiyac~~ herhalde ~stanbul Saray~ 'nda yeti~ti~i s~ ralarda
kazanm~~~olmal~d~r.

41 Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi, Tapu-Tahrir No. 365.
na Dair Kaynaklar, Ankara 1988, s. 177.
42 Yücel, Ya~ar, Osmanl~~Devlet Te~kilat~
l, Ankara, 1987, s. ~ oo.
43 Yücel, Ya~ar, Muhte~ em Türk Kanuni ile 46 y~
geçen
eser, s. 63 ve 65.
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