
ha fazla hissettirmeyi istiyordu. Eyyub 
Han, sıkıyönetimin ilanından yirmi gün 
sonra kendisinin başkanlığında yeni bir 
hükümet kurulduğunu açıkladı ve İsken
der Mirza'yı istifaya zorladı (27 Ekim ı 958); 

bir hafta sonra da onu Londra'ya ömür 
boyu sürgüne gönderip cumhurbaşkan
lığını ilan etti. 

Londra'da politikanın dışında kalarak 
sessiz bir hayat geçiren İskender Mirza, 
Pakistan'ı Türkiye gibi modern bir ülke 
yapmak istiyor. bu konuda çok özendiğ i 
Mustafa Kemal Atatürk'ten esinienirken 
önemli kararlarından önce de Başbakan 
Adnan Menderes'ten düşüncelerini soru
yordu. Din adamlarından hoşlanmadığı 
için devlet işlerinde ulemaya yer vermek 
istemiyordu. Pakistan'ı Güneydoğu Asya 
Antiaşması Teşkilatı (SEATO) ve Bağdat 
Paktı'na (Merkezi Antlaşma Teşkilatı [CEN
TO]) dahil etmiş. Afganistan'la da iyi iliş
kiler geliştirmeye özen göstermişti. İs
kender Mirza Londra'da yetmişinci do
ğum günü olan 13 Kasım 1969'da öldü. 
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İSKENDER PAŞA 
(ö. 979/1571) 

Osmanlı beylerbeyi. 
_j 

Çağdaşı öteki İskender paşalardan ayır
mak için bazan Çerkez, bazan da Gazi ve
ya Sarı lakaplarıyla anılır. 895'li (1490) yıl
larda Aral gölü ile Hazar denizi arasında
ki topraklarda dünyaya geldiği, babasını 
kaybetmesi üzerine ailesiyle birlikte Os
manlı ülkesine göç ettiği, 151 O'lu yıllar
da Trabzon'dan istanbul'a gelerek Deli 
Hüsrev Paşa'ya intisap edip onun maiye
tinde bazı seferlere katıldığı rivayet edilir. 
1521'de Diyarbekir beylerbeyiliğine geti
rilen Hüsrev Paşa'nın yanında önce kapı 

cıbaşısı oldu, ardından çavuşbaşılığa yük-

seltildi. Hüsrev Paşa'nın Rumeli beylerbe
yiliğine nakli üzerine onunla birlikte gitti. 
Bir süre sonra da sancak beyliğine terfi 
etti. 1541 yılında Budin Kalesi 'nin doğru
dan Osmanlı idaresi altına alındığı Maca
ristan seferine katıldı. 1546'da Diyarbe
kir. Şam ve H alep defterdarlıklarının top
landığı Arap ve Acem defterdarlığına ta
yin edildi. Ertesi yıl istanbul'a çağrılarak 
Anadolu defterdarlığına getirildi (Peçuy
lu ibrahim, ı. 274). 

Kanuni Sultan Süleyman'ın 955'te 
(1548) çıktığı ikinci İran seferine katılan 
İskender Paşa. Tebriz'in zaptında önemli 
hizmetlerde bulundu. Aynı yıl içinde Van'ın 
ikinci ve kesin fethinden sonra kimsenin 
görev almak istemediği yıllık geliri 1 mil
yon akçe olan bu eyaletin kendi isteğiyle 
ilk beylerbeyi oldu (Selman. s. 65; Em e
ce n- Şahin, XIX/23 119981. s. 83) Van 
beylerbeyi iken harap haldeki Van Kalesi' 
ni onartıp savunma amaçlı olarak kullanı

lacak hale getirdi (BA, MD, nr. 6, s. 464). 

O sırada iran 'ın Hoy Kalesi Beyi Dünbüllü 
Hacı Han'ın saldırı hazırlığı içinde olduğu
nu duyunca daha önce davranıp karlı bir 
kış günü Hoy'u zaptetti (Celalzade, vr. 
398•-b) ve Dünbüllü'nün başını padişaha 
gönderdi. Ertesi yıl yine iran'a ait Revan'a 
akinlar düzenledi ve çarşısına girerekyağ
malattı (Hasan-ı Rum lO, I, 341 ). 

İskender Paşa 958 ( 1551) yılında Erzu
rum beylerbeyiliğine nakledildL Bu görevi 
sırasında Gürcüler'le savaştı ve otuz üç 
gün süren kuşatmadan sonra Ardanuç 
Kalesi'ni alarak Osmanlı idaresine kattı ( 8 
Cemaziyelahir 9581 ı 3 Haziran ı 55 ı). Ar
dından doğu ya doğru ilerleyerek Ardahan 
ve çevresini, Şavşat ve Göle'yi aldı. Nar
man Kalesi de İskender Paşa'nın gayret
leriyle Osmanlı Devleti'ne bağlandı. 

Bu fetihler sırasında Gürcüler'in iran'
dan yardım istemesi üzerine İskender Pa
şa Safevller'e karşı bizzat hareket ederek 
çok sayıda esir ve ganimet alm ış. bunlar 
arasında Sasani hükümdarlarından Nu
şirevan'a (All Mustafa. Künhü'l-ahbar, vr. 
36 ı •ı veya efsanevl İran Hükümdan Cem
şid'e (Arif! Fethullah Çelebi, s. 21 5) ait ol
duğu rivayet edilen la'l kadehi Kanuni'ye 
takdim etmişti r. 957 ( 1550) yılı sonların
da Kanuni'nin İran seferinden dönmesi
nin ardından Şah 1. Tahmasb. Hoy Kale
si'ni kaybetmiş olmanın hıncıyla hazırla
dığı büyük bir orduyu oğlu İsmail Mirza 
kumandasında Erzurum'a göndermişti. 
Erzurum Kalesi önlerinde 5000 kişilik Os
manlı ordusu ile kalabalık Safevi ordusu 
arasında çok çetin bir savaş oldu ve so-
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nu nda İskender Paşa kuvvetleri yenil
di; fakat kale düşmekten kurtuldu (959/ 

ı 552). Paşa . üzüntü içinde padişahtan ce
zalandırılmayı beklerken Kanuni gönder
diği mektupta şahın oğlunun kuvvetleri
nin çok kalabalık ve kendisinin bu kadar 
dayanmasının bile takdire şayan olduğu
nu. elinden geleni yaptığını ve hatırını 
hoş tutmasını belirterek teselli etmiş; 
h il' at, kilıç ve topuz göndererek gönlünü 
almıştır (Peçuylu ibrahim, I, 298-299) 
Veziriazam Rüstem Paşa da gönderdiği 
mektupla İskender Paşa'nın gazasım kut
lamıştır. 

İskender Paşa, Erzurum savaşından bir 
süre sonra Diyarbekir beylerbeyiliğin e ge
tirildi. Kanuni'nin Nahcıvan seferi s ırasın

da Arpaçayı civarında Safevi askerlerini 
bozguna uğrattı. 966'da ( 1559) Hasan
kale yakinlarında Karadere mevkiinde bir 
başka savaşa da katıldı. 97 4 ( 1566) yılına 
kadar aralıksız on dört yıl Diyarbekir bey
lerbeyili ği yapan İskender Paşa daha son
ra Bağdat valiliğine getirildi (Kati b Çele
bi, S. 1 12) 

Bu görevdeyken Ulyanzade tarafından 
çıkarılan isyanı bastırmakla UQraştı. Onun 
ısrarlı takibi üzerine bir heyet göndererek 
aman dileyen Ulyanzade padişaha tabi ol-

İskender Paşa'nın !sağ başta>, cemsid'e izafe edilen ıa · ı 

kadehi Kanüni Sultan Süleyman'a sunusunu tasvir eden 
bir minyatür (Süleymanname, TSMK, Hazine, nr. 1517, 
vr. 557') 
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ması, Basra hazinesine yılda 15.000 altın 
göndermesi ve teminat olarak o diyar 
şeyhlerinin oğullarından birkaçının Bas
ra Kalesi'nde ikamet etmeleri şartlarıyla 
affedildi. Buna bağlı olarak da Rahmani
ye Kalesi dışında o civarın şeyh ve beyleri 
Osmanlı Devleti 'nin tabiiyetini kabul etti 
(a.g. e., s. I 24- ı 25) . 

İskender Paşa 977 (1569) yılında Mısır 
valiliğ ine tayin edildi. Sinan Paşa'nın Ye
men'deki isyanı bastırmak amacıyla Mı
sır valiliğinden geçici olarak alınması üze
rine yapılan bu tayinle iki yıla yakın bura
da görev yaptı ve devlet hazinesine gelir 
temini bakımından önemli hizmetlerde 
bulundu. Hatta on sekiz kese olan hac gi
derlerini on altı keseye düşürmesi şi kaye
te sebep olmuştu(BA, MD, nr. 12, s. 449). 
Sinan Paşa'nın dönmesi üzerine İstan
bul'a gelen İskender Paşa yeni bir görev 
beklentisi içinde iken vefat etti. Bir riva
yette yanlışlıkla kendisine izafe edilen 
Kanlıca 'daki İskender Paşa Külliyesi'nde
ki (Winkelhane- Schwarz, s. 16). bir baş
ka rivayete göre ise Diyarbekir'de kendi 
camisinin doğusundaki türbeye gömül
müştür (YA , IV, 2329). 

İskender Paşa genellikle çağdaşı , adaşı 
ve meslektaşı olup aynı tarihte ölen dev
şirme kökenli Bestancıbaşı İskender Paşa 
ile karıştırılmış (Hammer, Constantinop

olis, ı 228; i skende roğlu, s. 44-47). hatta 
yakın zamanlara kadar Kanlıca' daki kül
liyenin banisinin kim olduğu tartışılmış
tır. Ancak son yıllarda yapılan araştırma
lar, bu külliyenin Magosa'nın fethinden 
iki gün sonra ölen Bestancıbaşı İskender 
Paşa tarafından yaptırıldığını ortaya koy
muş bulunmaktadır ( BA, MD, nr. 4, s. 116; 
Winkelhane- Schwarz, tür. yer.) . 

Kaynaklarda akıllı , heybetli, kamil, adil, 
müşfik, bilgin ve yiğit bir kimse olarak ni
telenen, Arapça ve Farsça'yı iyi bilen İs
kender Paşa konağında ilmi toplantılar 
düzenlemekten, fıkhl ve tasavvufi soh
betlerden hoşlanırdı. Şiirlerinin toplandığı 

bir divanı yoksa da şiirle meşgul olduğu 
bilinmektedir. Günümüze sadece Budin 
Kalesi'nin alınışıyla ilgili bir dörtlüğü ulaş
mıştır. 

İskender Paşa'nın Ahmed, Derviş ve 
Mehmed adlarında üç oğlu vardır. Bunla
rın hepsi güçlü birer şair olup çeşitli yer
lerde sancak beyliklerinde bulunmuşlar, 

Ahmed Paşa Rakka, Lahsa ve Habeş bey
lerbeyiliğ i yapmıştır. İskender Paşa' nın 
soyu bu oğlundan devam etmiştir. 

İskender Paşa görev yaptığı yerlerde 
cami, medrese, mektep. han ve hamam-
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lar inşa ettirm iştir. Van valiliği sırasında 
burada yaptırdığı ve çeşitli vakıflar tah
sis ettiğ i medrese ile mescidi ı. Dünya 
Savaşı 'ndaki Rus işgali sırasında harap 
olmuştur. İskender Paşa'nın Bitlis'in Rah
va Geçidi'ndeki kervansaray niteliği taşı

yan ham ise özellikle kış mevsiminde yol
cular için adeta bir sığınak haline gelmiş
tir. ·Ahlat'ta Van gölü kıyısında eski kale 
içinde camisiyle hamarnı bulunan İsken
der Paşa . Ahlat Kalesi varoşunun şenlen
mesi için cuma günleri burada pazar ku
rulmasını sağlamıştır. 

Erzurum beylerbeyiliği sırasında aldığı 
Ardanuç'ta Akkoyunlular zamanından 
kalma harap durumdaki camiyi yeniden 
inşa ettirerek i badete açmış. bu caminin 
giderleri için de o civarda satın aldığı arsa 
üzerinde yaptırdığı altmış dükkfının geli
rini bağışlamış, ayrıca yaptırdığı ev, fırın, 
boyahane gibi gayri menkullerin gelirle
rini de bu camiye vakfetmiştir. Rus işga

linde minaresi yıkı lan cami bir süre depo 
olarak kullanılmış, 1918 yılında geri alın
dıktan sonra ahşap bir minare ilavesiyle 
tekrar ibadete açılmıştır. 

İskender Paşa Diyarbekir'de plan ve 
projesi kendisine ait olması muhtemel 
büyük bir cami, bir konak. ayrıca medre
se, hamam ve beş adet un değirmeniyle 

Kanani Sultan Süleyman ' ın lskender Paşa 'ya gönderd iQi 
bir hatt- ı hümayun (BA, MD, nr. 5, s. 150) 

bir adet çeltik değirmeni. Dicle'ye n azır 
ve Hamam lı adıyla anılan bir de köşk yap
tırdığı gibi Hamravat suyunun şehre ge
tirtilmesini sağlamış, muhtemel bir ab
lukaya karşı kale içinde bulduğu kaynağı 

da ıslah ederek şehrin su ihtiyacına katkı 
sağlamıştır. Padişah tarafından kendisi 
ne temlik edilen bu suyu değirmenlerin 
işlemesine vakfetmiştir. Bağdat'ta da va
kıfları bulunduğu sanılan İskender Paşa'
nın ( i skenderoğ lu, s. 40) Diyarbekir'deki 
camisinin evkafı ve tevliyeti evlatlık olup 
halen İskenderoğlu adıyla anılan ailesinin 
idaresi altındadır. 
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