KARA MURAD PA~A
ABDÜLKADIR ÖZCAN
XVI. yüzy~l sonlar~~Osmanl~~Devleti'nin ba~ta merkez te~kilât~nda olmak
üzere hemen her alanda bozulmaya ba~lad~~~~bir dönemdir. Do~uda ve bat~da çok geni~~s~ n~ rlara ula~an Devlet-i Aliyye, merkezde ve ta~rada ba~layan
isyanlarla sars~l~ rken, bunlara dur diyecek rical s~ k~ nt~s~~içerisindeydi. XVII.
yüzy~l ba~lar~ nda al~nan zecri tedbirlerle geçici de olsa k~smi bir sükûnet sa~lanm~~sa da, geleneksel cülûs sisteminden ayr~lma, daha i~in ba~~nda olumsuz
meyvelerini vermeye ba~lam~~t~. Yeni usule göre tahta ç~ kan I. Mustafa ile
ba~layan ehliyetsiz padi~ahlar dönemi bu asr~ n ortalar~nda Sultan ibrahimle
devam etmi~tir. Bu arada, çocuk ya~ta hükümdar olan IV. Murad ve IV.
Mehmed'in saltanatlar~ n~ n yakla~~ k ilk onar y~l~~yine kaht-~~ricalin had seviyede oldu~u dönemler olmu~tur.
Merkezdeki iktidar bo~lu~u saray kad~ nlar~~ile bunlar~n destekledi~i saray ve ocak a~alanyla doldurulmaya çal~~~lm~~, böylece devlet idari, askeri ve
mali bunal~ mlar içine dü~mü~, dahilde ve hariçte itibar kaybetmi~~Istanbul'da
ve ta~rada halk peri~an olmu~tur.
Bizim burada söz konusu etmek istedi~imiz ~ah~s, Sultan ~brahim ve IV.
Mehmed dönemlerinin ünlü ocak a~alar~ndan Kara Murad Pa~a'd~ r. Nüfuzu
sayesinde yeniçeri a~al~~~ ndan sadrazaml~~a yükselen Murad A~a Arnavut
as~ll~~olup, babas~n~n ad~~Mustafa'd~ r. Öldü~ünde 60 ya~lar~nda bulundu~una
göre, 1595 y~l~~civar~ nda do~mu~~olabilece~i s&rlenebilir. I. Ahmed döneminde (1603-1617) yeniçeri oca~~na girdi ve Saksoncu ortas~ nda yeti~til.
Daha sonra odaba~~l~~a, çok geçmeden de bölük kumandanl~~~~olan yayaba~~l~~a geçti. Ard~ndan saksoncuba~~~olup, 1638'de Ba~dat'~ n geri al~ nmas~~ için
~ranl~lar'la yap~lan sava~a kat~ld~, bu s~ rada büyük kahramanl~ klar gösterdi ve
za~arc~ba~~~unvarnyla bir süre orada kald~. 1645 y~l~ nda kul kethüdas~~ olan
Murad A~a, ocak dahilinde uzun süreden beri terkedilen usul ve âdetleri
ihya etti. Çoktand~ r kallavi destar giyrneyen odaba~~lar~~uyard~~ ve ayr~ca yine
uzun süredir terkedilen, odaba~~ lar~ n divan toplant~ lar~~ dönü~lerinde ketI Karaçelebiz 'ade Abdülaziz Efendi, Zeyl-i Ra~ zatül-elgrâr (basilmami~~doktora tezi), haz.
Nevzat Kaya, Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990, s. 59.
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hüda beyi bir defa Arslanhane önünde, bir defa da Süleymaniye önünde selâmlamalan gelene~ini tekrar ba~latu2. Kara Murad A~a bu s~fatla yeniçeri
a~as~na vekâleten bir k~s~m yeniçerilerle Girit'e gidereks Serdar Yusuf
Pa~a'n~n maiyetinde Hanya'mn zapunda önemli rol oynad~'. Günlerce siperlerde kald~, Venedikliler'in huruç hareketlerini tüfek ate~iyle püskürttüs;
çarp~~malar s~ras~nda yaraland~, serdarla birlikte Venedik gemilerinin üzerine gittis, fakat gemiler ortal~kta görülmedi. Çok geçmeden segbanba~~l~~a
getirilen Murad A~a7 bu s~fatla 1056 y~l~~ba~lar~nda (1646 ~ubat) Girit'in kuzeybat~~ucundaki koyun içinde bulunan Kisamo Kalesi'nin zapuyla görevlendirildi ve k~sa sürede buray~~ald~, 200 kadar da esir getirdis. Grambosa kalesinin zapt~nda önemli rol oynad~. Deli Hüseyin Pa~a'n~n emriyle Abokron'da
Venedikliler'i ma~lup etti, 150 kadar da esir ald~. Deli Hüseyin Pa~a'n~n Girit
serdar~~olmas~~üzerine 1056 ~aban ay~~ortalar~ndan (1646 Eylül sonlan) 1058
ba~lar~na (1648 Ocak sonlan) kadar Hanya muhaf~zl~~~~yapt~9, bu s~rada segbanba~~l~ktan azledildi.
Daha sonra ~stanbula dönen Murad A~a Sultan ~brahim'in hal'i hadisesine kar~~t~. O s~ralarda ~stanbul, bu padi~ah~n ta~k~nl~klar' yüzünden kötü
durumda idi. Sultan ~brahim'in a~~r~~samur merak~~yüzünden Veziriâzam
Hezarpâre Ahmed Pa~a, devlet ricalinden ve bu arada ocak a~alar~ndan da
samur ve anber bedeli talebinde bulunmu~tu. Sadece Murad A~a'dan iki
kürk ve 60 kese akçe istenmekteydi. Bunun üzerine ocak a~alan, Kara Murad
A~a'mn etraf~nda birle~erek bunlar~~ vermek istememi~lerdir. Naim, babas~~
Serdar Mehmed A~a'dan naklen, "vecihül-luyffe, tavilül-kZune, ocak a~alann~n umdesi bir korkunç âdem olup, 500'den ziyâde yarar tevâbii bulunan,
yeniçeri oca~~n~n umûmu sözünü tutar biri" olarak niteledi~i Murad A~a, divan tezkiresi getiren ba~bak~~kuluna, "var defterdâr efendiye söyle, ben
Girit'ten geldim. ~nce perdaht barut ve ya~l~~kur~undan gayn nesnem yoktur.
Samur ve anberin ad~n~~biz ilden i~itiriz, görmemi~iz. Akçe der isen, deyn ile
Târih, ~stanbul 1281-1283, IV, 111.
Çelebi, Fezleke, ~stanbul 1287, II, s. 239'da Murad Pa~a'n~n Girit'e za~arc~ bas~, s.
242'de ise yeniçeri kethüdas~~olarak gitti~ini belirtmektedir.
4 Karaçelebizade Abdülaziz Efendi, Ravrat~rl-ebrâr, Bulak 1248, s. 630
Kâtib Çelebi, ayn~~eser, s. 257.
6 Naima, IV, 160.
7 Naima, IV, 171
gösterilen yer
9 Kâtib Çelebi, Fezleke, Il, 282, 283; Ra~zatiii-ebrâr, s. 635.
2 Naima,
3 Kâtib
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al~p harc ediyoruz. Bizden selam eyle, böyle söyle" demi~, ba~baki kulunun
cevap vermeye kallu~mas~~üzerine ise "ç~k!" diye ba~~rarak onu koymu~tur".
Hezarpâre Ahmed Pa~a'n~n ocak ileri gelenlerini dü~üne davet edip burada topluca öldürtmek istedi~ini duyunca" Murad A~a kükreyip, "biz asanUla ölmeyüz, gayn bizden suç gitti" deyip da~~ld~lar. Daha sonra Kara
Murad A~a'mn evinde toplanan a~alar, topluca Orta Cami'ye giderek burada
yapt~klar~~ toplant~da Hezarpare'nin ortadan kald~r~lmas~n~~kararla~t~rd~lar.
Murad A~a'y~~~eyhülislâma gönderip, onu da oraya getirdiler. ~eyhülislâm~n,
can ve mal güvenli~inin kalmad~~~n~~söylemesi üzerine Kara Murad A~a:
"Behey efendi, bu i~ler cümle sizin sük~ltunuz ve adem-i ittifak~n~z ile bu
mertebeye gelmi~din Yoksa bunun çaresi görülmek emr-i sehldir. Hemen siz
ulemar cem' ve Sultan Mehmed Camii'ne buyurun. Bu gâile bertaraf olmad~kça cem'iyyetimiz münhal olmak muhaldir" deyip gitti. Bunun üzerine ~eyhülislâm ve ulema Fatih Camii'nde toplanmaya ba~lad~lar. Bir süre sonra
ocak a~alar~~ve oda zabideri de oraya geldiler. Murad A~a burada da bir konu~ma yap~p, "bu bâbda sipâh taifesine muhtâc de~ilüz. Anlar~~kan~d~rmasak
dahi olur" dedi. Fakat baz~~agalar~n itiraz~~ üzerine sipahiler de ça~r~ld~.
Vezirazam Hezarpare Ahmed Pa~a da davet edildiyse de, alubetini tahmin etti~inden o kaçm~~t~. Bu defa padi~ahtan istendi. Sultan ~brahim ise, "sadaretden azlettim, dâmad~md~r, nice vereyim" dedi. Sonunda yakalanan Ahmed
Pa~a parçalanarak öldürüldü, ard~ndan Sultan ~brahim tahttan indirildi, bir
süre sonra öldürüldü ve yedi ya~~ndaki IV. Mehmed cülûs ettirildi.
Kar~~~kl~klar esnas~nda Rumeli Kazaskeri Mülakkab Mustafa Efendi'nin
öldürülmesine k~zan Murad A~a, "ulemâ paraland~~~na r~zarn~z yokdur ve
bizden olmam~~d~r" diyerek tepkisini göstermi~tir". IV. Mehmed'in cülûsunu
müteakip 17 Aral~k 1648'de yeniçeri a~al~~~na yükseltildi", çok geçmeden vezir yap~ld~~ve pa~a unvan~n~~ald~. Sultan ~brahim taraftarlann~n sipahileri k~~k~rtarak ayakland~rmalan üzerine, hal' olay~na kar~~anlar yeniçerileri onlar~n
üzerine sevketmek zorunda kald~lar. Sultan ~brahim'in öldürülmesinde rolü
bulunan Murad Pa~a, Veziriâzam Sofu Mehmed Pa~a'n~n ocak a~alar~ndan
San Hüseyin Kethüda'y~~öldürtmesi üzerine veziriazama kin ba~lam~~ u. Bu
I° Naima, IV, 296.
~~~ayn~~eser, IV, 298.
12 ayn~~eser, 318.
13 Fezleke, II, 339; Abdi Pa~a, Vekayinâme, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi, Ko~u~lar,
nr. 915, 4b.
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kinin as~l sebebi ise, Sofu Mehmed Pa~a'n~n s~k s~k i~lerine müdahale eden
Büyük Vâlide Kösem Sultan'~~öldürtmek istemesiydi. Geli~melerden Kösem
Sultan'~~haberdar eden Murad Pa~a, valideyi himayesi kar~~l~~~nda ondan
sadrazaml~k sözü alm~~t~.
~LK SADARET~~
A~alarla aras~~iyice aç~lan Sofu Mehmed Pa~a, birer bahane ile onlar~~
~stanbul'dan uzakla~urman~n yollar~n~~ar~yordu. O s~ralarda patlak veren
Gürcü Nebi ayaklanmasm~~ancak Yeniçeri A~as~~Murad Pa~a'n~n basurabilece~ini söyleyerek, onun hemen ~stanbul'dan ç~k~p gitmesini emretti. Bu konuda kendisini ulema da destekliyordu". Ancak, o esnada Kaptan~derya
Voynuk Ahmed Pa~a'n~n kumandas~ndaki Osmanl~~donanmas~n~n Foça önlerinde Venedikliler'e yenilmesi, gev~ekli~ine hamledilen veziriâzam~n görevinden al~nmas~na sebep oldu. Küçük padi~ah 23 May~s 1649 tarihinde veziriizaml~k mührünü, daha önce Girit'te ba~ar~l~~hizmetlerde bulunmu~~olan
Kara Murad Pa~a'ya verdi". Bu tayinde Büyük Valide Kösem Sultan'~n önemli
rolü olmu~ tu'''. Yeni veziriâzam, kazaskerlere ve ulemaya hitap ile: "Efendiler,
ulemâ içinde nice cühelâ yüksek mertebelere ç~km~~ lar, nice ilim ve müsteh~klar metrük ve 131-i'tibar kalm~~ lar. Ba'de'l-yevm bunlara ilm ü fazIlarma
göre tevcih-i merâtib olunsun" diyerek, i~e önce ilmiye s~n~f~ndan ba~lad~.
Ancak kona~~~olmad~~~ndan, hükümet i~lerini bir süre A~akap~s~'ndan yürüten Kara Murad Pa~a", Gürcü Mehmed Pa~a saray~na ta~~nmak istemi~, fakat
kar~s~~Latifzâde buna raz~~olmay~nca Pa~a'y~~Erzurum beylerbeyli~inden alm~~t~r. Kad~rgaliman~'ndaki Siyavu~~Pa~a Saray~~denilen kona~a ta~~nmas~~söz
konusu olmu~sa da", Murad Pa~a bir ara Atmeydan~'ndaki ~brahim Pa~a
Saray~'na ta~~nmak istemi~~ve nihayet Cigalazâde Mahmud Pa~a'n~n meskeni
olan Eski Murad Pa~a Saray~'n~~günde bir alt~na kiralam~~~ve teberru ile binas~na ba~lam~~t~r. Kendisi ise Davud Pa~a Saray~'na ta~~nm~~ur. Buras~~daha
sonra Ferhad Pa~a Saray~~olarak an~lm~~ur".
Naima, IV, 398-399.
Karaçelebizâde, Zey14 Ravzatü7-ebra'r, s. 41; Fezleke, II, 344; Abdi Pa~a, 6a
16 Naima, VI, 75.
17 Vecihi, divan toplant~lar~n~n üç gün burada yap~ld~~~n~~yazmaktad~r, Târih (ne~reden:
Bu~ra Ats~z), Münih 1977, s. 43b; Naima, IV, 404.
18 Ahmed Refik Bey, Murad Pa~a'n~n Siyavu~~Pa~a Saray~'n~~ 30 bin kuru~a sat~n ald~~~n~~ve
yan~na büyük bir saray yapurmaya ba~lad~~~n~~yazmaktad~r, Ocak Atalan, ~stanbul 1931, s. 3 vd.
111 Naima, IV, 406
14
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9 Cumâdelülâ 1059 (21 May~s 1649)'da ba~layan sadaretinin ilk haftalannda Murad Pa~a, Bulgurlu'ya kadar gelen Celâfi e~k~yâs~ndan Gürcü Nebi
ayaklanmas~yla u~ra~t~. Önce bu ~aki liderine nasihatnâmeler gönderdi.
"Dü~man~~olan Sofu Mehmed Pa~a'n~n hakk~ndan gelindi~ini, daha ne istedi~ini, etraf~ndakileri da~~tmas~n~" söyledi. Abdünnebi ise, "Sultanahmed
Camii Vak'as~'nda pek çok yolda~~mn öldürüldü~ü, namazlann~n bile k~l~nmad~~~, ~eyhülislâm~n hâlâ hakk~ndan gelinmedi~i" cevab~n~~verdi. O s~ralarda Bolvadin taraflar~nda da Kat~rc~o~lu Mehmed isyan halindeydi ve bir
süre sonra o da Gürcü Abdünnebi'ye kat~lm~~", hatta Kazzaz Ahmed de isyana destek vermi~ti.
~stanbul'da Bekta~i ileri gelenlerinin de kat~ld~~~~toplant~da, sadrazam ve
valide sultan~n fikriyle ~eyhülislâm Abdürrahim Efendi azledildi. Bu arada
çocuk padi~ah~n Kara Murad Pa~a'n~n kuca~~nda sünneti gerçekle~tirildi21.
Daha sonra Murad Pa~a Sancak-~~ ~erif' i alarak Üsküdar yakas~na geçti ve yan~ndaki kuvvetlerle Çaml~ca yolu kenar~nda konu~land~22. Asi lideri Gürcü
Nebi sadrazama gönderdi~i mektupta, ~eyhülislâm Abdürrahim Efendi'nin
ve o~lunun öldürülmesi talebinden vaz geçti~ini, azlinin yeterli oldu~unu,
yeniçerilerle bozu~mak istemedi~ini, kendisine Türkmen a~al~~~n~n tevcihini
istiyordu23. O s~rada Murad Pa~a'n~n Gürcü Nebi ile dost oldu~u ~ayialan ç~kar~lm~~t~. Yap~lan isti~are toplant~s~nda bu istekler kabul edilmek üzere iken,
Kat~rc~o~lu ve Kazzaz Ahmed'in Bursa taraflar~nda e~k~yal~klara ba~lamalan
yüzünden Gürcü Nebi ile sava~a karar verildi. Sadrazam kumandas~ndaki
kuvvetler Bulg~~rlu'ya do~ru ilerlediler. Bu arada Murad Pa~a Çaml~ca taraf~nda hendekler kazd~np toplar yerle~tirdi. O s~rada Kat~rc~o~lu ve Kazzaz
Ahmed'in kuvvetleri de Gürcü Nebi'ye iltihak etmi~ti. Gürcü Nebi 800 atl~~ile
Kazzaz'~~ ~zmit'te b~ rakt~ . Kat~ rc~ o~lu'nu 400 ki~iyle ileri gönderdi.
Kat~rc~o~lu, tabyas~n~~orman içinde kurmu~tu. Burada yap~lan kanl~~çarp~~malarda 500-700 aras~nda Osmanl~~askeri öldü". Ancak, âsilerin bir ara gösterdikleri tereddütten yararlanan Murad Pa~a hücuma geçti ve yeniçeriler
Gürcü Nebi kuvvetlerini da~~tt~. Murad Pa~a her âsi ba~~~için askere ödül vaat
2° ayn~~eser, IV, 412-413.
Abdi Pa~a, 7a, Sa.
22 ayn~~eser, 16a •
23 gösterilen yer.
24 Mehmed Halife, nrih-i G~lmâni (haz. Ömer Karayumak), ~stanbul, tarihsiz, s. 57;
Naima, IV, 420; Ersen Bulam, Kara Murad Pa~a (lisans tezi, 1961), ~stanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Tarih Seminer Kitaph~~, nr. 122.
21
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etmi~ ti. Fakat askerlerin, para için arkada~lar~n~n ba~lar~n~~getirdi~ini duyunca bundan vazgeçti26 . Birkaç gün sonra asiler firar ettiler26. Böylece
Murad Pa~a k~sa sürede isyan~~basurmaya muvafiak oldu27 ve bu ba~ans~~samur kürk ve de~erli h~l'ade taltif edildi28. Daha sonra Murad Pa~a'n~n ~efaatiyle Kat~rc~o~lu affedilmi~tir29.
Böylece makam~n~~sa~lamla~uran Kara Murad Pa~a, önceleri mecburen
ocak a~alanyla i~~görmeye, bu arada zevk ve safaya dal~ p israfata ba~lad~.
Hatta bu hareketleri bizzat padi~ah taraf~ndan, "ben seni ba~~ve bahçelerde
~y~~ü i~rette olmak için mi vezir eyledüm? Umür-~~memleket ile bir ho~ca takayyüd eyle. Bir daha ayya~l~~~n i~itmeyeyüm. Yoksa senin ba~~n~~keserüm"
sözleriyle azarlanm~~ur30.
Ocak a~alar~~aras~ nda en nüfuzlusu Kul Kethüdas~~Çelebi Mustafa A~a
idi. Veziriazam, Büyük Valide Kösem Sultan, Kethüda Bey ise Küçük Valide
Turhan Sultan taraf~ ndan destekleniyordu. Bu yüzden devlet adamlar~ ,
Büyük ve Küçük valide taraftarlar~~diye ikiye ayr~lm~~lar& Ocak kethüdas~mn
Turhan Sultan'a bildirmesi ile bazan vezirâzama sert ve tehdit edici hatt-~~hümayunlar geliyordu. Murad Pa~a, kul kethüdas~n~~devlet i~lerine çok kar~~mas~ndan dolay~~Budin beylerbeyli~i ile ~stanbul'dan uzakla~t~ rmak isteyince,
Çelebi Mustafa A~a bir Divan günü 300 sipahi ile veziriazam~~öldürtmek istemi~, fakat Murad Pa~a bunu ö~renip Divan'a gitmeyerek hayat~n~~kunarm~~ur. Ocak a~alar~n~ n Kethüda Bey'i desteklemeleri üzerine Murad
Pa~a'n~n öldürülmesi kararla~ur~lm~~ , ancak bu agalar~n nüfuzlular~ndan
Bekta~~A~a, öldürülmesi yerine sadaretten azlettirilmesinin daha uygun olaca~~n~~söylemi~~ve onlar~~ikna etmi~tir. Bekta~~A~a bu arada Murad Pa~a'ya
haber göndererek mührü geri vermesini ve böylece hayat~n~~kurtarmas~n~~
bildirmi~tir. Onun bu ikaz~~üzerine 7 ~aban (5 A~ustos) cuma günü padi~ah~n huzuruna ç~kan Murad Pa~a, "~evketlü Hünkar~ m, bir memlekette dört
veziriazam olmaz, i~ te mührün, bir kuluna dahi ver. Ben kuluna dahi bir nanpare ihsan eyle, duâna me~gul olay~ m. Ammâ zinhâr mührü yeniçeri oca~~n25 Naima,

IV, 422
•
II, 346 vd.
27 ~eyhi Mehmed, Vekayit17-fudalâ (ne~reden: Abdülkadir Özcan), ~stanbul 1989, I, 585
28 Abdi Pa~a, Vekayinâme, 17a
2° Vecihi, 36b; Evliya Çelebi, Seyal~atn '~ne, ~stanbul 1314, III, 81.
3° Naima, V, 16.
26 Fezleke,
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dan kimseye verme, Yoksa zevâl-i devletinize sebeb olur" diyerek tavsiyede
bulunmu~~ve mührü teslim etmi~tir".
BUD~N VAL~L~~~~
istifas~~kabul edilen Kara Murad Pa~a, kendi iste~i üzerine Budin beylerbeyli~ine getirilmi~32 ve hemen istanbul'dan ayr~lm~~t~ r. Bu arada baz~~
adamlar~~da sürgün edilmi~lerdir33. Abdi Pa~a, yerine veziriâzaml~~a getirilen
Melek Ahmed Pa~a'y~~ Murad Pa~a'n~n tavsiye etti~ini belirtmektedirm.
Böylece istanburdaki siyasi kar~~~kl~ k ve entrikalardan kurtulan Murad Pa~a,
belki hayat~n~~ da kurtarm~~~oldu. O, bu ilk sadrazaml~~~~döneminde, âk~betinden endi~e etmedi~inden cömert davranm~~, böylece fuzuli masraflar
artm~~, devlet giderleri gelirlerin çok üstüne ç~km~~t~r. Kendisine verilen caizelerle zenginle~en Murad Pa~a müsadereye de maruz kalmam~~t~r. Budin
valili~i s~ras~nda burada saraylar in~as~yla me~gul iken, merkezdeki ocak a~alar~~~stanbul'u peri~an duruma dü~ürmü~lerdir".
KAPTANI DERYALI~I, G~R~T SEFER~~VE VEZ~R~AZAM DERV~~~MEHMED
PA~A ~LE ARASININ AÇILMASI
Dört y~l kadar sonra Budin beylerbeyli~inden al~nan Kara Murad Pa~a,
kaptan~~deryal~~a tayin edilmek üzere ~stanbul'a ça~r~ld~. Bu husus Kap~~
Kethüdas~~Karagöz Mehmed ile Reisülküttap ~amizâde aras~nda ~iddetle tart~~~lm~~t~36. Nücum ilmine inanan Murad Pa~a, Müneccim ~smail'in uygun
görmesiyle 5 Muharrem 1064 (26 Kas~m 1653) tarihinde ~ehre girdi ve ayn~~
gün kaptan~~deryal~~a getirildi". Devlete en yararl~~hizmetlerini bu görevi s~ras~nda yapt~. Bir süredir Venedik donanmas~~Çanakkale Bo~az~'n~~kapatm~~~
ve bu yüzden Girit'teki gazilere yard~m yap~lamamaktayd~. Murad Pa~a donanma giderleri için Veziriâzam Dervi~~Mehmed Pa~a'dan para talep etti, fakat alamad~. Önemli ölçüde kendi kesesinden harcayarak haz~ rlad~~~~donanmada, içleri sava~ç~~dolu yedi adet Trablusgarp gemisi de bulunuyordu.
31 Vecihi,

36b; Fezleke, II, 361-2.
Abdi Pa~a, 9a.
33 Naima, V, 21.
34 Vekayinâme, 9a; Fezleke, II, 362.
' lan, göst.yer.
35 Mehmed Halife, s. 57; Ahmed Refik, Ocak A~a
343 Naima, V, 362.
37 Fezleke, Il, 392; Vecihi, 57b. Abdi Pa~a, kaptan~ deryal~~a 4 Muharremde getirildi~ini
yazmaktad~r, 16b.
32
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Gemi ricali ve Trablusgarp day~lar~~Tersane'de Sultan W. Mehmed'in huzuruna ç~kt~lar. Padi~ah, verdi~i yaz~l~~emirde, donanma ihtiyaçlar~n~n giderilmesini emretmi~ti. Ancak, Tersane Kethüdas~~Cigalazâde Mustafa, istenen
malzemeyi yar~~ yanya eksik, toplar~n da sakat olanlar~n' vermekle, hatta day~lara tahsis edilen maddi ihsanlann yar~s~ na el koymakla baz~~tart~~malara ve
dedikodulara sebep oldu. Eksik mühimmat' geri gönderen Trabluslu denizciler durumu kaptanpa~aya yans~tmad~larsa da, sonunda padi~ah~ n devreye
girmesiyle eksilder giderildi. Bu arada bütün bahriye askerleri sefere ça~r~ld~.
Daha sonra Murad Pa~a donanma ile Gelibolu'ya gitme emri ald~. Ancak,
eski bir veziriâzam olarak, Dervi~~Mehmed Pa~a'ya akran muamelesi yapmas~~
ve defterdardan do~rudan baz~~isteklerde bulunmas~; Dervi~~Mehmed
Pa~a'n~n da kendi kesesinden harcamas~n~~söylemesi veziriâzamla aras~n~n
aç~lmas~na sebep olmu~tu". Murad Pa~a, kendi mal~ndan harcamalar yapt~~~n~, ancak paras~n~n tükendi~ini, kendi sadrazaml~~~~döneminde donanma
kaptan~n~n istediklerini vermeye özen gösterdi~ini söyledi. Fakat tart~~malar
uzam~~, hatta sadrazam, Murad Pa~a'ya Sultan ~brahim'in hali ve katli meselesindeki rolünü ima etmi~ ti. Orada bulunan defterdardan da red cevab~~
alan Murad Pa~a, veziriâzam~n son sözlerinden endi~eye kap~lm~~~ve iç a~alar~ ndan Lala ~brahim A~a'ya haber gönderip, kendisine göz-kulak olunmas~n~~
istemi~ti39. Dervi~~Mehmed Pa~a, Girit Serdan Deli Hüseyin Pa~ay~~kaptan~derya yapmak istediyse de, kendisine onun Murad Pa~a'dan sert oldu~u hat~rlat~l~nca bundan vazgeçmi~tir.
Donanman~n hareketinden önce Murad Pa~a ba~kanl~~~nda yap~lan
me~veret toplant~s~nda Venedik'e kar~~~muzaffer olunmas~~için yap~lmas~~gerekenler görü~üldü. Trablus Kalyonlar Kaptan~~Küçük Mehmed yapt~~~~konu~mada, Barbaros Hayreddin Pa~a zaman~ndaki sava~~düzenine geçilmesini,
yani donanman~n önüne çarhac~~gemiler konularak hücuma bunlarla ba~lan~lmas~n~~teklif etti. IV. Murad devri kaptan~deryalarmdan Cafer Pa~a 1043
(1633-34) y~l~nda Kesendere Körfezinde dü~man gemilerine ba~tardadan
sald~rarak bu usulü ba~latm~~, fakat ba~ar~l~~olamam~~, gemisi yanm~~, kendisi
ise büyük tehlike adatm~~t~. Padi~ah~n da onay~ ndan sonra ilk stratejinin uygulanmas~~kararla~ur~ld14°.

38 Naima,

V, 390.
V. 396 vd.
I() Ayn~~eser, V, 385
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Kaptan~ derya Kara Murad Pa~a kumandas~ndaki donanma 22
Cumâdelâh~ re 1064 (10 May~s 1654) günü Gelibolu'ya hareket etti41.
Donanmada ayr~ca 250 tüfekli asker ile Mara~~Beylerbeyi Seyd1 Ahmed Pa~a;
Karahisar-~~ ~arki sanca~~~sipahileri42; Sivas eyaleti askeri ile beylerbeyisi
Tavukçu Mustafa Pa~a ve turnac~ba~~~kumandas~nda 4500 yeniçeri bulunmaktayd143. Donanma Bozcaada'da M~s~ r gemileriyle bulu~tu. Çanakkale
Bo~az~'ndan ç~kt~ ktan sonra, Serviburnu denilen yerde 16 büyük gemi, sekiz
kad~rga ve iki kalyondan olu~an Giuseppe Dolfin kumandas~ndaki Venedik
donanmas~yla kar~~la~t~. Yap~lan isti~arede sava~~karar~~ al~ nd~. Sava~ta,
Trablus kalyonlar~~ ba~kaptam Küçük Mehmed'in plan~~ uygulanacakt~44.
Önde Trablus kalyonlar~, bunun ard~nda ~stanbul kalyoniar~, daha geride alt~~
adet mavna saf oldu. 40 çektiri ise en geride iki saf halinde yer alm~~t~. Saflar
aras~nda ise kaptanpa~a ba~tardas~~yer ald~. Daha önceden yola ç~kan eski
kaptan~deryalardan Ali Pa~a Bozcaada'daki gemilerle dü~man donanmas~n~n
arkas~na geçti. Bu arada Midilli ve Sak~z adalar~nda bulunan bey gemilerinin
kaptanlar~~ile, Tunus'tan gelen gemilerin kaptanlarma haberler gönderildi
ve donanmaya kat~lmalar~~istendi. Hepsi gelince 13 May~s 1654 günü sabah
namaz~ndan sonra Osmanl~lar hücuma geçtiler.
Osmanl~~donanmas~mn Girit'e gidece~ini zanneden ve hücum ihtimalini
dü~ünmeyen Venedikliler sava~a pek haz~ rl~ kl~~ de~illerdi. Yukar~da denildi~i
gibi, Giuseppe Dolfin kumandas~ ndaki Venedik donanmas~~iki büyük, sekiz
hafif kalyon ve çe~itli türde 16 yelkenliden olu~maktayd~~'". Daha sava~~n ba~~nda Trabluslular'~ n, sözlerinde durmapp Bozcaada'ya çekilmelerine ra~men ikindiye kadar alt~~saat süren sava~ta47 Osmanl~lar galip geldi. Zaferin
ka~an~lmas~nda, teamüle uymayarak ba~~nda fes, elinde ok ve yay, levend k~yafetiyle ba~ tarda yerine firkateyne binerek sürekli Osmanl~~ gemileri aras~ nda dola~an; sava~ç~lara istimâletler verip, yaral~lara ihsanlarda bulunan;
geri çekilenlere ise ok at~ p cenge sevkeden Kaptan~ derya Kara Murad
41 Tuhetii'l-kibk s. 130'da hareket tarihi 21 cumâdelâh~ re olarak verilmektedir. Abdi Pa~a
ise hareket tarihini 22 cumâdelâh~re ~eklinde vermekte ve donanmadaki çektirme say~s~ n~~ 44,
burton adedini ise 23 göstermektedir, Vekayinâme, 19a.
42 Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi, Ruus Kalemi, nr. 1526, s. 238.
43 Naima, V, 386.
41 Abdi Pa~a, 20b.
15 Ayn~~eser, 20a, 2013.
46 Ersin Gillsoy, Girit'in Fethi ve Adada Osmanl~~~daresinin Tesisi (1645-1670) (bas~lmam~~~
doktora tezi), M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul 1997, s. 88-89.
s. 130.
17
Belleten C. LXIII, 32
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Pa~a'n~n büyük rolü olmu~tu". Venedik donanmas~~ 18 gemiyle ~mroz'a
do~ru çekildi. Venedikliler sekiz kalyon kaybetmi~, 3000 maktul ve 800 kadar
da esir vermi~ler; bu arada amiralleri Francesco öldürülmü~, o~lu ve kâtipleri
esir edilmi~tir. Osmanl~lar ise 400-500 kadar ~ehit vermi~lerdir.
Daha sonra Murad Pa~a Eski ~stanbul denilen yere geldi ve burada donanmaya Tunus ve M~s~r kalyonlar~~iltihak etti. Ard~ndan Bozcaada'ya gidildi
ve buradaki Poyraz Limam'nda üç gün kal~narak ~ehitler defnedildi. Bu
arada gemiler tamir edildi ve yine burada sözlerinde durmayan Trabluslu
kaptanlar sorguya çekildi, azarland~" ve yüzlerine tükürüldü. Onlar da özür
dilediler. Murad Pa~a, kethüdas~~Karagöz Mehmed Efendi'yi zaferi bildirmek üzere ~stanbul'a göndererek para ve mühimmat talebinde bulunmu~;
kendisine barut, 500 yeniçeri, 500 cebeci, 500 topçu olmak üzere 1500 kadar
asker; 30-40 kese akçe ile baz~~mühimmat gönderilmi~tir50.
Birkaç gün sonra Bozcaada'dan hareket eden Kaptan~derya, Venedik
donanmas~n~n pe~inden gitti ve Saluz'a vard~. Donanmaya burada 11 Cezayir
kalyonu gelip iltihak etmi~tirm. Burada bulunan Mühürdarpa~a Bahçesi'nde
me~veret yap~ld~, Trabluslu gemicilerden kaçmayacaklar~na dair güvence
al~nd~, Murad Pa~a reislere h~l'atler giydirdi. O s~ ralarda Venedik
Cumhuriyeti'nin de 18 çektiri, alt~~mavna, iki burton gönderip, yeni bir donanma kumandan~~tayin etti~i haberi geldi. Osmanl~~ donanmas~~Sak~z'dan
Eskiada'ya, oradan da E~riboz taraf~na hareket etti. Foça, Mora sahilleri ve
E~riboz'a u~rayan Murad Pa~a, dü~man gemilerinin De~irmenlik'te (Milo,
Milos) oldu~unu ö~renince ~stendil'e döndü. De~irmenlik önünde büyük bir
Venedik kalyonu ve çok say~da esir ele geçirildi. Kaptanpa~a'n~n emriyle
Seydi Ahmed Pa~a kumandas~nda bir grup denizci donanmadan ayr~ld~~ve
~stendil (Tenos) adas~na ç~ karak buray~~iki gün ya~malad~52. De~irmenlik
adas~~önlerinde 26 Recep 1064 (12 Haziran 1654) günü Venedikliler'le daha
küçük çapta ikinci bir çarp~~ma olmu~, fakat ak~ama do~ru iki donanma ayr~l~p bir tarafa gitmi~tir. Ma~rib gemileri bu defa da cenge yana~mam~~lard~r.
Bu arada Seydi Ahmed Pa~a kumandas~ndaki bir grup gemi dü~man donanmas~~içine dalm~~, rüzgâra kap~larak Menek~e taraflarma gitmi~tir.
48 Tuhfetül-kibar, s.

130; Abdi Pa~a, 19b; Naima, IV, 391; ~eyhi, I, 588.
Pa~a, 21b.
5° Naima, V, 403; Hammer, Derlet-i Osmaniyye Tarihi (trc. Atâ Bey), ~stanbul 1338, X, 220.
51 Tuhfetii 1-kibar, s. 131. Abdi Pa~a Tunus ve M~s~ r kalyonlarm~ n da donanmaya Saluz'da
kat~ld~~~n~~yazar, vr. 20a.
52 Tuhfetii
s. 131.
49 Abdi
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Murad Pa~a daha sonra Saluz'a oradan da Foça'ya çekildi. Burada yap~lan
divan toplant~s~nda, sava~a kat~lmayan Cezayirli, Tunuslu ve Trabluslular
muaheze edildi ve "gayret-i din-i ~slam bu mudur?" denilerek azarland~lar.
Ma~ribli gemiciler de, gemilerinin çok pahal~ya mal oldu~unu, geçimlerini
bu gemilerle sa~lad~ klanm söyleyerek kendilerini savundular. Bunun üzerine
Murad Pa~a onlar~n kalyonlann~~ve mavnalar~m Foça liman~nda b~rak~p, 4050 kadar çektiri ile Çuka adas~n~~vurmak için yola ç~km~~~iken vazgeçti ve tekrar ~stendil adas~na çekildi. Buras~~26 ~aban (6 Temmuz) günü ikinci defa
ya~maland~. Kaptanpa~a E~riboz'a u~rad~ ktan sonra kalyonlan ve mavnalan
burada b~rak~p, 50 kadar forsa kad~rgas~~ile Rumeli k~y~lar~nda dola~m~~, fakat Venedik donanmas~na rastlamam~~ur. Bu arada Selanik'e de u~rayan
Murad Pa~a son olumlu geli~meleri Istanbul'a yaz~p kethüdas~n~~ yine mühimmat ve para talebiyle göndermi~tir. Kaptan~derya'n~n bu s~k isteklerinden
b~ kan Veziriazam Dervi~~Mehmed Pa~a, gelen Kethüday~~azarlapp tehdit
edince, o da korkusundan bir daha donanmaya dönmemi~tir.
Sak~z adas~nda donanmaya be~~Tunus kalitesi daha kat~ld~. Kara Foça'da
gemiler ya~land~ktan sonra Midilli, ~mroz ve Selanik'e giden donanma Koloz
ve TSJsküroz üzerinden 14 ~evval (28 A~ustos) günü tekrar Saluz'a geldi ve burada Ma~rib gemileri serbest b~rak~ld~ ; üç gün sonra da Girit'e hareket edildi.
Yolda baz~~Venedik gemileri zaptedilerek, Zilkade ba~~ nda (Eylül ortalar~)
Rodos'a gelindi, bu arada Meis adas~~taraflar~nda birkaç korsan gemisi ele
geçirildi. Murad Pa~a top ve tüfek ~enlikleriyle geldi~i Kandiye liman~nda53
Deli Hüseyin Pa~a ile görü~tü, buraya bir miktar mühimmat ve cephane b~rakt~. üç dört saat sonra vedala~~ p Rodos, Sisam, Sak~z güzergah~ndan
Izmir'e geldi ve Kurban Bayram~'n~~burada geçirdi. Gelibolu'da derya beylerine izin verdi" ve 20 Zilhicce 1064 (1 Kas~ m 1654) tarihinde birkaç korsan
ve tüccar gemisi ve 800 kadar esirle Istanbul'a döndü".
Sultan IV. Mehmed tarafindan kutlanan Kara Murad Pa~a sal~~günü, al~nan esirlerin be~ te biri olan 180 kadar esirle divan'a gelmi~~ve Padi~ah~n, "gazan mübarek olsun lala" hitab~na mazhar olmu~, o da "gazi padi~ah~m~nd~r"
sözleriyle kar~~l~k vermi~~ve büyük iltifatlara mazhar olmu~tur56. Ezcümle, üst
53 Ayn~~eser,

s. 132.
Pa~a Ma~rib gemilerine Sak~z'da izin verildi~ini yazmaktad~r, Vekayinâme, 21a
Fezleke, Il, 393; Tul~ fetirl-kit~âr, s. 132; Zeyl-i Rayzatül-ebrâr, s. 223-225, 228, 230-231.
56 Abdi Pa~a, 19b-21b.
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üste üç samur kürkle taltif ve kaptan~~deryal~~~~ibka edilmi~57, bu arada ricas~yla öteki derya ricali de makamlar~ nda b~rak~lm~~lard~ r. Ancak, Osmanl~~gelene~ine göre devlet hizmetleri genellikle bir y~l oldu~undan, buna güvenerek câizelerini önceden ödeyen bu mevkilerin yeni namzedleri aç~kta kalm~~lar, bu da ba~ta Veziriazam Dervi~~Mehmed Pa~a olmak üzere, birçok yetkiliyi
zor durumda b~rakm~~t~r.
KARA MURAD-~P~~R MUSTAFA REKABE'T~~
Felç olan Dervi~~Mehmed Pa~a'n~n yerine, veziriazaml~~a bunun tavsiyesiyle Halep Valisi ~p~ir Mustafa Pa~a getirilmi~ti. Ancak yeni veziriazam~n
Anadolu'daki kar~~~kl~klar~~bast~rma bananesiyle uzun süre ~stanbul'a gelmemesi, hakk~nda baz~~dedikodular~n ç~kmas~ na sebep oldu. Saraydaki musahip a~alar mal ve mevkilerinden olacaklar~~endi~esiyle ~p~ir yerine
Defterdar Moral~~Mustafa Pa~a'y~~sadrazam yapurman~n yollar~n~~ar~yorlard~.
Saray a~alar~n~n deste~ine güvenen Moral~~ harekete geçerek sadaret mührünün kendisine verilmesini söyleyince, ~p~ir'i sevmemesine ra~men hemen
saraya giden Murad Pa~a padi~ah~n huzuruna ç~kt~~ve yer öpüp, "saâdedü
padi~ah~ m, bu bâbda zinhâr re'y-i mümzadan rücû etmeyesiz. Ve bu makule
sözleri padi~ah~ ma ilka edenlere, ben lalam~~getürürüm, mühre nâil olanlarda isyan olmaz, deyüp tahvil-i hâtemden ihtiraz buyuras~z. Ve elbette !alana gelür, gelece~ine ben müte'ahhidim. 01 ta~rada iken sadared âhara tevvuku'undan ihtirâz olunan fitne-i melhûza ol zaman zuhûr
cih
etmek muhtemeldir. Zira ki~i me'yüs olmad~ kça efendisine gayra su-i kasd eylemez" diyereks9 sadâret de~i~ikli~ini engelledi. Ayr~ca gönderdi~i mektupla
bu olaydan ~p~ir'i haberdar etti. Böylece kendisinin de talip oldu~u sadaret
makam~~için büyük bir isyan~n ç~kmas~n~~önledi. Ancak, gittikçe ~stanbul'a
yakla~makta olan ~p~ir Mustafa Pa~a'dan çekinen rakipleri tekrar harekete
geçip, Defterdar Moral~ 'mn sadrazaml~~~~için faaliyetlerini h~zland~rm~~lard~.
Padi~ah~n huzurunda ~eyhülislâm, sadaret kaymakam~ , kaptan~derya ve baz~~
devlet adamlar~n~ n kat~ld~~~~bir me~veret toplant~s~~yap~ld~. Burada IV.
Mehmed, ~eyhülislâma ve sadaret kaymakam~ na, ~p~ir'in baz~~kötü niyetlerinin bulundu~unu, bu yüzden mührü defterdara vermek istedi~ini söyledi ve
fikirlerini sordu. Onlar~ n, "en iyisini padi~ah~m~ z bilir" demden üzerine,
ayn~~suali Kara Murad Pa~a'ya sordu. Kaptan~derya pervas~zca, "~p~ir'in dü57 Fezleke, Il, 394-5.

Naima, V, 407; Hammer, X, 227.
59 Naima, VI, 17-18.
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rüst biri oldu~unu, ~stanbul'a yakla~t~~~n~~ve birkaç gün içinde gelebilece~ini;
baz~~garazkârlann sözleriyle azlinin uygun olmayaca~~n~, Anadolu'nun kar~~~kl~klar içinde kalaca~~n~, mutlaka gerekliyse azlinin ancak huzura geldikten
sonra gerçekle~tirilmesinin daha isabetli olaca~~n~" söyledi.
~eyhülislâm, sadaret kaymakam~, dârüssaade a~as~~ve öteki musahip
a~alar hayretler içinde ve kah~rl~~nazarlarla Murad Pa~a'ya bak~yorlard~.
Dârüssaade a~as~n~n, Murad Pa~a'n~n padi~ah~n babas~~Sultan ~brahim'in katlindeki rolünü hat~rlatmas~~üzerine Sultan Mehmed huzursuz oldu ve toplant~y~~ da~~tt~. D~~ar~da saray a~alar~, "bir celâtiye sahip ç~k~yorsun" diyerek
Murad Pa~a'n~ n üzerine çullan~p hançerlemek istemi~lerse de,
Kaptan~derya'mn da hançerini çekip kar~~~koymas~~üzerine ba~ar~l~~olamam~~lard~r. Pe~inden gönderilen bostanc~lar da Murad Pa~a'n~n adamlar~n~~
a~amam~~lard~r. Bu s~rada Kaptan~derya yüksek sesle, "padi~ah~m~z~~ do~ru
yoldan ç~kar~p hilâf ~eylere sevketmenin cezas~n~~an-karib görürsüz. Bize vacib olan hakk~~gözetmektir. Padi~ah~m~z dilerse tutsun, dilerse tutmas~n" diyerek uzakla~t~". Bu olaydan sonra, nikris hastal~~~n~~bahane eden Murad
Pa~a, ~p~ir Mustafa Pa~a gelinceye kadar Divan toplant~lar~na kat~lmad~.
Saraydaki bu hâdiselerden haberdar olan Veziriazam ~p~ir Mustafa Pa~a,
~zmit'ten ileriye geçmedi. ~eyhülislâm Ebü Said Mehmed Efendi'ye gönderdi~i mektupta, "padi~ah saray~nda vezirlere hançer çekilmesini ve sadâret
meselesine müdahalenin ne demek oldu~unu" sordu. Sadrazam~n mektubunu, padi~ah hocas~~ve valide sultan~n güvenilir adam~~Reyhan A~a ile valide sultana gönderen ~eyhülislam, meselenin nezaketini ve mutlaka ~p~ir
Pa~a'ya müdara etmenin gere~ini belirtince, sadrazama ayn~~ a~a eliyle bir
hatt-~~hümâyun gönderilerek hemen gelmesi istendi. Sonunda, bizzat ~zmit'e
giden Reyhan A~a tarafindan ikna edilen ~p~ir Mustafa Pa~a kalabal~k maiyetiyle Üsküdar'a geldi. ~lk i~~olarak ni~anl~s~~Ay~e Sultan'la evlendi ve baz~~görev yerlerinde de~i~iklikler yapt~. Ay~e Sultan'~n sa~d~ç~~Kaptan~derya Kara
Murad Pa~a idi". Yeni Veziriâzam daha sonra rakibi Defterdar Moral~~
Mustafa Pa~a'y~~görevinden ald~, bir süre sonra da öldürttü, yanda~larm~~ise
birer bahane ile bertaraf etti. Eski dü~manlar~ ndan Kat~ rc~ o~lu,
Kaptan~derya Murad Pa~a'n~n ~efaatiyle ba~~n~~kurtarabildi. Hatta kendisine
rakip gördü~ü Kara Murad Pa~a'yla da u~ra~maya ba~lad~. Zira onun padi~aha yak~nl~~~n~~biliyordu ve bir an önce ~stanbul'dan uzakla~t~rmak istiHammer, X, 239.
Pa~a, 23a, 23b.
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yordu. Anadolu'dan Üsküdar'a geldi~inde Kaptanpa~a'n~n kendisini kar~~lamay~~~ndan da rahats~z olmu~~ve mevcut ~üpheleri daha da artm~~t~. Bu arada
Kaptanpa~a'n~n baz~~adamlar~n~~da cezaland~rm~~t~. Büyük Valide Kösem
Sultan'~n himayesinde olan Kara Murad Pa~a ise, önce müdara yolunu seçmi~~
ve ~p~ir Pa~a'y~~ikaz etmi~ti. Murad Pa~a'n~n sarayda birçok ihsan-didesi ve casusu vard~ , dolay~s~yla geli~melerden an~nda haberdar oluyordu".
Venedikliler'e kar~~~kazand~~~~son deniz sava~lar~~da ~öhretinin artmas~na sebep olmu~tu. Bir süre önce, padi~ah taraf~ndan saraya ça~r~l~p el öptürülmesi
ve Sultan Mehmed'in, "göreyim seni, donanma um'ûruna takayyüd eyle.
Sene-i sab~kada vücüda getürdü~ün hidmetten ziyade senden hidmet
hümayt~numdur" sözleriyle taltif edilmesi ününe ün katm~~t~. Bu durumdan iyice endi~elenen ~p~ir Mustafa Pa~a, Kara Murad Pa~a'y~~ortadan
kald~rman~n yollar~n~~aramaya ve dü~manl~~~n~~aç~~a vurmaya ba~lad~. Fakat
sarayda ihsamna mazhar olmu~~taraftar~~yoktu. Önce tersane gelirlerini kesti
ve Murad Pa~a'ya, hemen donanma ile ~stanbul'dan ayr~lmas~n~~emretti. ~yi
bir politikac~~olan ve saray~n, özellikle Büyük Valide'nin himayesinde bulunan Murad Pa~a ise, haz~rl~klara ba~lad~~~n~, ancak defterdann gerekli harcamalar için para vermedi~ini söyleyerek i~i a~~rdan al~yordu. Bunun üzerine
~p~ir Pa~a, "padi~ahtan varup iki kürk giyen, akçeyi dahi bulmak gerektir"
dedi ve hemen Istanbul'dan ayr~lmas~n~~tekrarlad~. Murad Pa~a ise, hareket
için 400 kese akçeye ihtiyac~~oldu~unu, yoksa donanman~n yola ç~kmas~n~n
mümkün olmad~~~n~~ifade etti. Bunun üzerine ~p~ir Pa~a, Kaptan~derya'ya,
sadrazaml~~~~zaman~nda padi~ahtan borç olarak ald~~~~400 kese akçeyi donanma giderlerine sarfetmesini söyleyince, Murad Pa~a o paray~~fazlas~yla
geri ödedi~ini söyledi, fakat anla~amad~lar.
Veziriazam~n uzla~maz tutumu kar~~s~nda Murad Pa~a, elinden geleni
yapaca~~n~~söyleyerek politikas~n~~ de~i~tirdi ve bütün gücüyle ~p~ir Mustafa
Pa~a'y~~ortadan kald~rman~n yollar~n~~aramaya ba~lad~. ~~e, ~p~ir Pa~a'yla birlikte Üsküdar'a gelen fakat umduklar~n~~bulamayan ve veziriazamla aralar~~
aç~lm~~~olan sipahi ele ba~~lann~~ elde etmekle ba~lad~ . Bunlardan Kürt
Mehmed'i gece yar~s~~Tersane'ye ça~~rd~, kendisini ayakta kar~~lapp kucaklad~~ve aln~ndan öptü. ~çinde 500 foni bulunan keseyi verip°, ~imdilik kahve
paras~~yapmas~n~~söyledikten sonra, kendisine destek oldu~u takdirde istedi~ini yapaca~~n~; veziriazam~n ahval bilmez, dostluk anlamaz biri oldu~unu;
62 Naima, VI, 75.
63 Ayn~~eser, VI, 79.
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g~yab~nda ona etti~i insanl~~~~takdir edemedi~ini, birçok kimseyi ma~dur b~rakt~~~n~, kimisini öldürttü~ünü, ~imdi de kendisini hedef ald~~~n~; sipahileri
~stanbula getirtti~i halde yüz üstü b~rakt~~~n~~ve kendisini donanma ile merkezden uzakla~t~rd~ktan sonra sipahi ileri gelenlerini ortadan kald~rmaya haz~rland~~~m söyledi. Kaptanpa~a'n~n bu sözleri, zaten ~p~ir Pa~a'dan umduklar~ n~~bulamayan Kürt Mehmed'in mevcut ku~kularm~~daha da artt~rm~~t~;
Kara Murad Pa.~a'ya, yan~nda olaca~~n~~ve bütün sipahilerin deste~ini sa~layaca~~n~~söyledi ve o gece Üsküdar'a döndü.
Murad Pa~a ertesi gece yine Tersane'de, miride mallar~~zayi olan öteki
ma~durlarla görü~tü ve zâyiatlarm~~telaf~~ edece~i vaadiyle onlar~n da deste~ini ald~. Yeniçeri oca~~nda sözü etkili olup ~p~ir'in ma~durlar~ndan emekli
yeniçeri a~as~~Kara Hüseyin A~a'y~~celbetmekle yeniçerilerin de deste~ini
almakta gecikmeyen Kaptanpa~a öteki ma~durlarla da ittifak ettikten sonra,
Büyük Valide'ye haber gönderip, devlete sad~ k oldu~unu, veziriâzamdan
hakk~nda bir yaz~~gelirse itimad buyurmamas~m ve denize aç~l~ncaya kadar
kendisinden himayesini eksik etmemesini istedi. Yeniçerilere ne yapmalar~~
gerekti~ini söyledikten sonra, güya donanma ile sefere ç~ kma haz~rl~klanyla
me~guliyetini artt~rd~~ve veziriâzama, birkaç gün içinde hareket edece~ini
bildirdi.
Mart ba~~ndan itibaren Kürt Mehmed, "~p~ir'i vezi~iâzaml~ktan dü~ürürsek, Murad Pa~a cümle ricalanm~za müsaade edecek" diyerek Üsküdar'da isyan faaliyetlerini ba~latt~. May~s ba~lar~ndan itibaren halk aras~nda, "veziriâzam~n, levend ve sipahileri üsküdar'dan ~stanbula geçirerek yeniçeri odalar~ n~~bast~r~p yeniçerileri k~rd~rtaca~~~söylentileri ç~km~~t~. Bunun üzerine
Kethüda Bey k~~la kap~lar~n~~kapatt~rm~~~ve durumu daha vahim hale getirmi~ti. Bütün bu dedikodular~, ocakla veziriâzam~n aras~n~~açmak için Kara
Murad Pa~a'n~n adamlar~~ ç~kart~yordu. 8 May~s 1655 günü Kürt Mehmed
önderli~indeki 500 kadar sipahi ~stanbul yakas~na geçerek Atmeydan~'na
geldi ve, "devlet nizâm~na ve mezâlimin derine dâir söyle~ecek sözlerimiz
vard~r, yeniçeri yolda~lan gelsünler" diyerek yeniçerileri meydana davet etti.
Zaten haz~ r vaziyette olan yeniçeriler odaba~~larma ra~men Atmeydan~'na
geldiler. Burada Kürt Mehmed, "yolda~lar, biz kadimül-eyyâmdan berü yolda~lar ve kannda~lar iken, mâbeyne münâfik girüp aram~zda lây~k olmayan
fesâdlar zuh~l~ r etti. Mezâ-mâ-mezâ biz cümle din kannda~lanyuz ve pâdi~âh
kullar~yuz. Hâlâ âlem zulümle ~öyle oldu. Öte yaka elden gitti. Bu makule
mezâlimi def etmek ve din ü devlet umûruna nizam verilme~e müte'allik
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tedbiri me~verete geldik. Söyle~ecek hus~lslar vard~r. A~alar~n~z ve zabitleriniz bunda yoktur. Ma'kulü budur ki, varup sizin a~alanmz~~ve zabitlerinizi evlerinden ç~karup getürelim ve siz varup bizim zabitlerimizi meydana getürmek gereksiz" ~eklinde bir konu~ma yaparak iki güruhu birbirine yakla~urd~~
ve çok geçmeden yeniçeriler sipahilerle birle~tiler64. Böylece isyanc~lar~n
mevcudu iyice artm~~~oldu. Bir süre sonra isyana cebeciler ve topçular da kat~ld~. Bu arada ~eyhülislâm~~da yanlar~na celbeden asiler, bunun arac~l~~~yla
veziriazam~~da getirtmek istedilerse de, ak~betini tahmin etti~i için ~p~ir
Mustafa Pa~a bu davete icabet etmedi. Asilerin görünürdeki lideri olan Kürt
Mehmed padi~aha haber gönderip, ~p~ir'in katlini istemi~, fakat Sultan
Mehmed buna raz~~olmam~~t~. O s~rada ~ehir kap~lar~~kapaul~p giri~~ç~k~~~yasaklanm~~t~. ~syan~n tertipçisi olan Kaptan~derya Murad Pa~a, hiçbir ~eyle ilgisi yokmu§ gibi donanma i~leriyle me~guliyetini sürdürüyordu.
Ak~betinin iyi olmad~~~n~~anlayan ~p~ir Mustafa Pa~a bir süre kona~~na
kapand~, asilerin buraya yürümesi üzerine Üsküdar'a geçmek istedi, fakat bütün iskeleler tutulmu~~oldu~undan bunu gerçekle~tiremedi. Daha sonra ~eyhülislâmla birlikte Topkap~~Saray~'na gitti. Bu arada veziriazam ve ~eyhülislâm~n konaklar~n~~ ya~malayan asiler, özellikle Hasan Can'~n o~lu Hoca
Sadeddin Efendi'nin ahfad~ndan olan ~eyhülislam Ebü Said Mehmed
Efendi'nin 150 y~ld~r birikip kendisine intikal eden nefis e~ya ve kitaplar~n~~
talan ettiler. Asiler veziriâzam ve ~eyhülislâm~n öldürülmesinde ~srar ediyorlard~. Yap~lan me~veret toplant~s~nda veziriazam, asilerin amac~n~n padi~aha
suikast etmek oldu~unu söyleyerek Sancak-~~ ~erif'in ç~kar~l~p alt~nda ~ehir
halk~n~n toplanmas~n~, bostanc~larm ve öteki saray muhaf~zlar~n~n silahlar~malarm~, üsküdar'daki levendlerin ~stanbul yakas~na geçirilerek asilerin
hakk~ndan gelinmesini teklif etti. Halbuki isyan do~rudan kendisine yönelikti. Kara Murad Pa~a'n~n i~aretiyle kul kethüdas~, "kullann padi~ahtan raz~~
olduklar~n~, sadece veziriazam ve ~eyhülislâm~~istemediklerini" söyleyince,
hayat~ndan ümidini kesen ~p~ir Mustafa Pa~a sadaret mührünü padi~aha teslim etmek zorunda kald~ . Mührü Kara Murad Pa~a'ya uzatan Sultan
Mehmed, "gel lala, al mührü, seni vezir eyledüm" dedi. Murad Pa~a ise yer
öpüp, "padi~ah~m ben uhdesinden gelemem, donanma hidmetinde olay~m,
vüzera kullanmzdan bir gaynsma ihsan buyurun" deyip çekimser davrand~ysa
da, müteakip ~srarlara dayanamay~p sadrazaml~~~~kabul etti66.

61 Ayn~~eser,

VI, 83-84.
VI, 91.
66 Vecihi, 61b; Abdi Pa~a, 24a; Naima, VI, 95.
65 Ayn~~eser,
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MURAD PA~A'NIN ~K~NC~~SADRAZAMLI~I VE ÖLÜMÜ
Tertipledi~i isyan~n sonunda hasm~n~~ ortadan kald~ rtarak ikinci defa
sadrazam olan Kara Murad Pa~a çok zor bir durumla kar~~~kar~~ya kalm~~t~.
Zira, miride paras~~kalanlarm alacaklar~n~~iade etmeye söz vermi~ti. Bu yüzden hazineyi kurutmu~~ve devleti mali yönden çok zarfiat~n~~t~. Bu arada
~p~ir'in adamlar~~ ma~dur olmu~, baz~~mans~plar için verdikleri pe~inatlar da
gitmi~ti. Mukataalarm s~k el de~i~tirmesinden en büyük zarar~~ ise reyâ fukaras~~ çekmi~ti. Revan ve Ba~dat seferlerinde kay~ tlar~~silinenlerin tekrar sipahi
defterine kaydedilmeleri; Tarhuncu Ahmed Pa~a'n~ n hayat~~ pahas~ na 25
binlere dü~ürdü~ü sipahi mevcudunun tekrar 55 bine; yine Tarhuncu'nun
gayretleriyle 55 bine dü~ürülen yeniçeri mevcudunun ise 80 binlere ç~kar~lmas~~devlet hazinesine çok büyük darbe vurmu~tu. Öteki kap~kulu ocaklar~n~n mevcudu da ayn~~ ~ekilde çok kalabal~kla~m~~t~. Tarhuncu Ahmed Pa~a
zaman~nda bile gelir, giderin alt~nda iken, son durum bu dengesizli~i büsbütün bozmu~tu. Murad Pa~a bu kadar masrafa para yeti~tirmekte âciz kalm~~t~.
Bu arada, baz~~tayinler için saray a~alar~ndan s~k s~k rica tezkireleri geliyor,
muhalefet ederse devreye valide sultan ve padi~ah giriyordu. Ayr~ca zorba
ileri gelenleri de tayin i~lerine kar~~~yorlar, veziriâzam itiraz ederse, "sen fitne
kald~rup bir alay e~kiyaya velede~~vermekle ve çal~k nâm~na olan zorba erâzili
tashih etmek lâz~m m~~idi? Kendü kesb-i yedindir" sözleriyle süvari o~ullar~m
askere al~p maa~~ba~lamas~n~~ve ocaktan kayd~~silinenleri tekrar oca~a almas~n~~öne sürerek suçu kendisine at~yorlard~. ~stanburda ç~ kard~~~~fitne ate~i
henüz sönmeden, Abaza Hasan önderli~inde Anadolu'da patlak veren isyan
Murad Pa~a'n~n ba~~na ayr~~bir gaile açm~~t~.
Bütün bu olumsuz geli~meler üzerine Murad Pa~a i~in içinden s~yr~lman~n yollar~n~~aramaya ba~lad~~ve sonunda çareyi hacca gitme bahanesiyle sadaretten çekilmekte buldu. Üç ay kadar süren bu ikinci sadrazaml~~~ndan 16
~evval (19 A~ustos) günü istifa etti; arzusu üzerine ~am beylerbeyli~ine tayin
edildi ve kendisine hacca gitme izni verildi. Yerine kendi tavsiyesiyle çok ya~l~~
olan Süleyman Pa~a getirildi.
Bir rivayete göre Kara Murad Pa~a sadaret mührünü kendi arzusuyla b~rakmam~~t~r. Gelirlerin azl~~~ ndan, giderlerin çoklu~undan âciz kal~ p tava~i
agalar~n ve bütün Enderun halk~n~n rica ve müdahalelerinden b~ karak, hile
ile ~p~ir Pa~a'y~~ortadan kald~ rd~~~~gibi, bu a~alar~~da topluca bertaraf etmek
istedi~inden mührü geri vermeye mecbur b~ rak~lm~~t~ r. Bu arzusunu
~eyhülislâm Hüsamzade Abdurrahman Efendi'ye açan Murad Pa~a, onun sa-
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b~r ve müdârâ tavsiyesi üzerine ~eyhülislâm~~az~~etmek istemi~ti. Bunu ö~renen Hüsamzade ise, veziriâzamm niyetini padi~aha ve valide sultana söylemi~,
fakat Murad Pa~a gibi, entrika ç~kartmakta usta biri hemen az! edilememi~ti.
Murad Pa~a bir gün padi~ah~n huzurunda, gelir gider dengesizli~ini
aç~p, s~k s~k i~lerine kar~~an dârüssaâde a~as~~ile baz~~Harem a~alar~n~n saraydan uzakla~ur~lmalarm~~ima etmek istemi~ti. Halbuki onlar mührü geri
almak için önceden padi~ah, valide sultan ve ~eyhülislâm ile anla~m~~lard~.
~eyhülislâm hemen söze ba~lay~p, "pa~a hazretle~i, madem ki bu hizmetten
âciz kald~~~n~~söylüyorsun, pâdi~âh~m~z emâneti istiyorlar, verin, bir ba~ka
kullar~na teslim etsinler" deyince, Murad Pa~a bozulup, "iyi güzel amma,
emâneti bir ba~kas~na verseler, yine de tedârük ve tedbir lâz~m de~il mi?
Bunun da görü~ülmesi lâz~md~r" demi~ti. Veziriâzam~n bu sözleri üzerine
~eyhülislâm, "al~nacak tedbirleri yeni veziriâzamla görü~sünler, pâdi~âh sizin
s~k ~ikâyederinizden memnun de~ildir, mührü verin" ~eklinde cevap vermi~ti. ~eyhülislâm~n bu sözlerinden sonra Murad Pa~a yer öpüp, "pâdi~âh~m
benim dahi arzum hacca gidüp pâdi~âh~ma duâ etmektir, bana ~am beylerbeyli~ini lutfedin" deyip mührü teslim etmek zorunda kalm~~t~r.
Daha sonra Kara Murad Pa~a üç kad~rga67 ile deniz yoluyla ~am'a hareket etmi~tir. Payas'ta karaya ç~kan Murad Pa~a, burada rahats~zlanm~~; Adana,
Sis üzerinden mükâri beygirleriyle karadan ~am'a giderken yolda hastal~~~~
artm~~, bir süre Hama'da ~madzâde Arnavut Mehmed Pa~a'n~n kona~~nda
kalm~~~ve "hummâ-y~~muhr~ka"dan Muharrem 1066/Ekim 1655 tarihinde
burada ölmü~tür. Sadrazaml~~~~esnas~nda Mehmed Pa~a'n~n burada kendisi
için türbe yapt~rd~~~n~~duyunca, "in~allah oraya h~nz~r defn ettireyim" dedi~i
mezara gömülmü~tür69.
SONUÇ
Kaynaklarda ümmi fakat zeki, cesur, so~ukkanl~, iyi niyetli, cömert, gayretli ve gerekti~inde etkili konu~mas~yla etraf~n~~yönlendirebilen, entrikac~,
gaddar ve ma~rur, devlet idaresinden pek anlamayan bir kimse olarak nitelenen70; iri yap~t~~olu~undan dolay~~"Dev" lakab~yla da an~lan Kara Murad
67 Naima, VI, 110. Ayn~~eserin 112. sayfas~ nda üç firkate ile yola ç~k~ld~~~ndan söz
edilmektedir.
69 Abdi Pa~a, 25b.
69 Osmanzâde Tâib Ahmed, Hactikatii'l-ritzerâ, ~stanbul 1271, s. 91; Evliya Çelebi,
Seyahatnâme, III, 78.
70 ~eyhl, Vekayit17-fudalâ, I, 599-601; Sicil-i Osman!, IV, 356.
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Pa~a, her iki sadrazaml~~~ndan, aleyhine olan ve hayat~na son verebilecek geli~melerden, zaman~nda istifa ile kurtulabilmi~tir. Segbanba~~~iken Girit'te
Serdar Deli Hüseyin Pa~a aleyhine geli~en hiziple~meye kat~lmam~~, fakat
merkezdeki hadiseler yüzünden Girit sava~larma yeterince destek olamam~~t~ r. Birinci sadraza~r~l~~~~zaman~nda Çanakkale Bo~az~'n~n güney ucunda kar~~ l~ kl~~iki kale yap~lmas~~ gündeme gelmi~, fakat geli~en dahili hadiseler yüzünden gerçekle~ememi~, bu kaleler daha sonra in~a edilebilmi~tir".
Kaptan~deryal~~~~s~ras~nda ~p~ir Mustafa Pa~a aleyhine ocakl~y~~tahriki neticesinde daha önce ordudan at~lm~~~süvarilerin tekrar al~ nmalar~~yüzünden kap~ kulu askerlerinin mevcudu fevkalade artm~~t~r. Nitekim Vak'anüvis Naima,
Ma'no~lu'ndan naklen, Kara Murad Pa~a'n~n devleti çok büyük zarara u~ratt~~~n~~ve affedilmemesi gerekti~ini; asker say~s~ n~~ ve buna ba~l~~ olarak devlet
giderlerini çok artt~ rd~~~n~; ~stanburda ba~~ n~~kurtard~ysa da Hama'da kurtaramad~~~ n~~yazmaktad~ r". Kaptan~~deryal~~~~esnas~nda Venedikliler'e kar~~~
ba~ar~l~~sava~lar yapan Murad Pa~a, e~kiya tenkilinde de ba~ar~l~~ olmu~; ~ayet
içki ve sefahati olmay~ p iyi bir tahsil görseydi ve etraf~na iyi adam seçip, ba~~na buyruk gitineseydi, devlet için daha yararl~~ i~ler yapabilece~i söylenebilir.
Kara Murad Pa~a'n~n ~mam~~Yekçe~m Ahmed Efendi (Ö. Cumadelah~ re
1119/Aral~k 1698) Sahn-~~Semân ve Vizi Pa~a medreselerinde müderrislik;
Manisa ve Kandiye'de kad~l~ k görevlerinde bulunmu~tur". Murad Pa~a'n~n
damad~~Gürcü Mustafa Pa~a, ye~eni ise A~a Mustafa Pa~a'drr".
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