
rOb". hem makam hem usullerden söz 
edenlerine de "küllü 'd-durüb ve'n-na
gam" adı verilmiştir. Bu formun saz mü
sikisindeki karşılığı fihrist- peşrev. s az se
maisi ve külliyat gibi çok geçkili saz eser
Ieridir. 

Şairliğin zor taraflarından olan kar-ı na
tık güfteciliği, edebi sanatları kullanma
da yeterli bilgi ve becerinin yanı sıra ma
kam ve usuller arasındaki ilişki hakkında 
ileri derecede mOsiki bilgisi gerektirir. 
Aynı şekilde kar-ı natık besteci liği de her 
mısrada bir veya birkaç makam seyri gös
terıneyi ve bunların birinden diğerine az 
zamanda ve en kısa yoldan geçecek bir 
kabiliyeti icap ettirir. Ayrıca birinden di
ğerine intikalin çok güç olacağı bazı ma
kamların ardarda gelebilmesi sebebiyle 
kar-ı natık bestekarlığı mOsikide gerçek 
bir üstatlık derecesini gerektirir. Bundan 
dolayı her bestekar bu formda eser ver
memiştir. 

Kar-ı natıklar eski bestekarlarca ma
kam seyirlerini ve geçki yollarını. usulle
rin kullanılışını talebeye öğretmek. ken
di devirlerinde bilinen makam ve usulle
rin unutulmasını veya zamanla yanlış ya
pılmasını önlemek amacıyla bestelendiği 
gibi bunlar aynı zamanda bestekarların 
sanattaki olgunluk ve kudretlerini ispat 
eden eserlerdir. Notaları elde bulunan 
on beş civarında kar-ı natık arasında ge
leneği günümüzde de devam ettiren Ci
nuçen Tanrıkorur (ö. 2000), Ahmet Hati
poğlu ve Alaeddin Yavaşça gibi bestekar
ları zikretmek gerekir. 
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KARA AHMED PAŞA 
(ö. 962/1555) 

Osmanlı veziriazamı . 
_j 

Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi 
yoktur. Arnavut asıllı olduğu, Enderun'a 
alındığı, Harem'de yetiştiği, kapıcıbaşılık 
ve miralemlikte bulunduğu belirtilir. Ba
basının adı vakfiyesinde Abdülmuin ola
rak geçer. Bilinen ilk resmi görevi kapıcı
başılıktır. Daha sonra yeniçeri ağ ası oldu. 
Yeniçeri ağalığına 927' de ( 1 521) veya 
936'da ( 1529) değil ( Sicill-i Osm.anf, IV. 
772; iA , ı . ı9 3 ) . lrakeyn Seferi'nde Bağdat 
önlerine gelindiği sırada kapıcıbaşı iken 

Cemaziyelewel 941'de (Kasım 1534) tayin 
edildiği anlaşılmaktadır ( M atrakçı Nasuh , 
Sefer-i Ira keyn, s. 238 ). 944'teki (1537) 
Korfu seferiyle ertesi yıl Bağdan seferin
de yeniçeri ağ ası olarak görev yaptığı, Kı
rım hanının önünde harekata katıldığı bi
linmektedir. 948'de ( 154 1) Veziriazam 
Lutfi Paşa'nın aziedilmesinden sonra Ru
meli beylerbeyi olan Ahmed Paşa (Rüs
tem Paşa, Die Osmanische Chronik, s. 
ı 07) . aynı yıl Peşte 'yi kuşatan Habsburg 
ordusuna karşı girişilen kurtarma hare
katına katıldı. Ardından Valpo ve Şikloş 
kalelerinin fethinde önemli rol oynadı. Es
tergon ve istoni Belgrad'ın alınmasıyla 
sonuçlanan kuşatmalarda bulundu (22 
Haziran- 4 Eylül ı543 ) . Bu harekat sıra
sında gösterdiği başarılar sebebiyle üçün
cü vezirliğe getirildi. Bu tayin Rüstem Pa
şa' nın veziriazam oluşu sırasında gerçek
leşmişti (95ı/1544 ) 955 (1548) yılındaki 
ll. iranseferine üçüncü vezir olarakişti
rak eden Ahmed Paşa. seferde yeniçeri 
ve sipahilerle önden hareket ederek Er
zincan'a Şah Tahmasb'ın üzerine yürüdü. 
Buraya ulaştığında Şah Tahmasb ' ın geri 
çekildiği haberini aldı. Bu arada emrin
deki bir kısım kuwetler Safevi öncü kolla
rını yenilgiye uğrattı. Asıl başarıyı 1 549'
da çıktığı Gürcistan seferinde kazandı. 1 
Şaban 956 (25 Ağustos 1549) tarihinde 
yola çıkarak Erzurum'a ulaştı ve oradan 
Tortum Kalesi üzerine hareket etti. 11 
Eylül'de kuşattı ğı kaleyi iki gün içinde ele 
geçirdi. Ardından Nikhak'ı ve bölgenin ki
lidi sayılan Akçakale'yi aldı. Kamhis , Pe
neskerd. Anzov, Pertekrek gibi Çoruh bo
yundaki bütün kaleler fethedildi ve bu
rada bir Osmanlı sancağı kuruldu. Ha
rekatı büyük bir başarıyla tamamlayan 
Ahmed Paşa 24 Ekim 1 549'da padişa
hın ordugahının bulunduğu Diyarbekir'e 
döndü. 

958'de (1551) Sokullu Mehmed Paşa' 

nın Tımışvar kuşatmasındaki başarısız

lığı. Lipova'nın (Lippa) düşüşü ve Erdel'in 
Habsburg nüfuzu altına girişi üzerine Ah
med Paşa ikinci vezir sıfatıyla Macar se
feri serdarlığına getirildi (27 Reblülahir 
959/ 22 Nisan ı552). Erdel'in kontrolünün 
sağlanmasının hedeflendiği bu seferde 
Tımışvar Kalesi'ni kuşattı. Losanczy tara
fından müdafaa edilen ve müstahkem bir 
kale olan Tımışvar'ı yirmi sekiz gün süren 
zorlu bir mücadeleden sonra 4 Şaban 
959'da (26 Temmuz 1552) teslim aldı. is
tanbul'a gönderdiği arzda, kalenin mu
hafazası için civar kalelerden getirttiği 
750 neferi buraya koyduğunu ve Tımış
var'ın bir beylerbeyilik haline getirilmesi-
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nin gerektiğini belirterek ileri harekata 
devam edeceğini bildirdi. Solnok Kalesi 
üzerine yürüyüp burayı aldığını (4 Eylül) 
haber verdiği diğer bir arzında da hare
kat sırasında yirmi kadar kaleyi zaptedip 
beşi dışında diğerlerini yıktırttığını. Li
peva Kalesi'ni tamir ettirdiğini ve Eğri 
Kalesi üzerine harekete geçtiğini bildirdi 
(Mühimme Defteri, TSM K. Koğ u ş l a r. nr. 
888, vr. 346b-347a. 44 5a·b ı . Ahmed Paşa , 

Budin Beylerbeyi Ali Paşa'nın tavsiye
siyle giriştiği Eğri kuşatmasında başarı 
kazanamadı ve geri çekilmek zorunda 
kaldı (ı Zilkade 1 ı9 Ekim) . Buradaki faa
liyetleriyle Erdel'in yeniden Osmanlı nü
fuzu altına girmesine zemin hazırlamış 
oldu. Bu yolda Habsburg ve Macar asilza
deleri nezdinde diplomatik faaliyetlerde 
de bulunduğu ve onlara mektuplar gön
derdiği bilinmektedir (Schaendlinger, I. 
38-48; Petritsch, 1, 76-84). 

960 (1553) yılında başlayan Nahcıvan 
seferi Ahmed Paşa'nın hayatının dönüm 
noktasını teşkil eder. Kanuni Sultan Sü
leyman'ın 27 Şewal 960 (5 Ekim 1553) 
tarihinde oğlu Şehzade Mustafa'yı idam 
ettirmesi ve aynı anda Veziriazam Rüs
tem Paşa'yı görevden alması üzerine ve
ziriazamlık ikinci vezir sıfatıyla Ahmed 
Paşa'ya verildi. Bu ani gelişmelerin arka 
planında hangi siyasi hesapların yattığı 
ve bunda Ahmed Paşa'nın rolünün ne ol
duğu bilinmemektedir. Ancak ordudaki 
hoşnutsuzluğun bu siyasi manevra ile 
yatıştırıldığı ve Ahmed Paşa ' nın bunda 
önemli payı olduğu açıktır. Nahcıvan'a ka
dar ilerleyen Kanuni Sultan Süleyman. dö
nüş sırasında Şah Tahmasb'ın Çoruh boy
larına saldırdığı haberinin gelmesi üzeri
ne Ahmed Paşa'yı 8 Şewal 961'de (6 Ey
lül 1554) 3-4000 yeniçeriyle Oltu'ya gön
derdi ( BA, MO, nr. ı , s. 30, h k. ı ı7) 11 Şev
val961'de (9 Eylül 1554) Oltu'ya giden Ah
med Paşa şahın çekildiğini öğrenince onu 
takip etmeyip geri döndü (BA, MO, nr. ı , 

s. 35, h k. 138; 22 Şevval96ı 120 Eylül ı5 5 4) 

ve padişahla birlikte kış mevsimini Amas
ya'da geçirdi. Burada iken Safevller'le ba
rış müzakerelerini yürüttü. Ayrıca arala
rında Habsburg elçilerinin de bulunduğu 
diplomat heyetlerini kabul ederek onlar
la görüştü . Amasya Antiaşması'nın ak
di üzerine padişahla birlikte istanbul'a 
döndü. 

istanbul'a gelindiği gün Ahmed Paşa' 
nın karşı karşıya kaldığı ilk hadise. Şeh
zade Mustafa olduğu iddiasıyla ortaya 
çıkan ve ardından yakalanarak başşehre 
getirilen Düzmece Mustafa'nın idamı ol-
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du. Çok geçmeden de kendisi. 13 Zilkade 
962'de (29 Eylül 1555) divan toplantısına 
katılmak üzere geldiği sırada ansızın idam 
edildi. Aynı tarihli bir kayıtta o gün Rüs
tem Paşa'nın vezlriazam olduğu. Ahmed 
Paşa'nın içeride boğulduğu. cesedinin dı
şarı çıkarıldığı ve üç defterdar ile bir ça
vuşbaşının evine giderek bütün eşya ve 
mallarının sayımını yapıp zaptettikleri be
lirtilmektedir (BA, A.RSK , nr. ı 455, s. 7) . 

Ahmed Paşa'nın bu ani idamının sebebi 
kesin olarak belli değildir. Çağdaş kaynak
lardan Celalzade Mustafa Çelebi. daha 
önceki başarıları sebebiyle adaletini ve 
kahramanlığını övdüğü Ahmed Paşa'nın 
katil sebebini vezlriazamlık yükünü kal
dıramamasına. işlerin üstesinden gele
memesine. kanunları uygulamaktaki gev
şekliğine. müşavereyi ihmal etmesine. 
Nahcıvan seferinde gerekli askeri tedbir
leri almamasına ve böylece İsfahan'a ka
dar bütün İran'ın fethi fırsatının kaçırıl
masına. faydalı sözleri dinlemeyip değer
siz kimselerin sözlerine kulak vermesine 
bağlamaktadır. Ancak Celalzade'nin ile
ri sürdüğü bu iddiaların resmi görüşü 
yansıttığı açıktır. Yine olaylara şahit olan 
Habsburg elçisi Busbeke. 14 Temmuz 
1556 tarihli mektubunda vezlriazamın 
ani idamının herkesi şaşırttığını belirte
rek bu hususta duyduğu rivayetleri ak
tarır. Bazı kimselerin. Ahmed Paşa'nın 
Şehzade Mustafa'ya çok bağlı olup idamı 
üzerine el altından Düzmece Mustafa is
yanını desteklediği ve Şehzade Bayezid'i 
taht için teşvik ettiği kanaatinde bulun
duklarını. bazılarının ise Rüstem Paşa'ya 
yeniden vezlriazamlık yolunu açmak için 
öldürüldüğünü söylediklerini yazar (Türk 

Mektupları, s. ı 13-1 14) . Ayrıca daha son
ra Katib Çelebi'nin de naklettiği bir anek
dota temas ederekAhmed Paşa'nın ken
disine vezlriazamlık teklif edildiğinde Ka
nuni' den aziedilmemesi için söz aldığını. 
padişahın da bu sözünü tutup onu aziet
mediğini fakat katiettiğini belirtir. ancak 
gerçek sebebin anlaşılamad ı ğını söyle
mekten de geri durmaz. Ona göre Ah
med Paşa idam kararını serin kanlılıkla 
karşılamış. cellatların kendisini bağma
sını istememiş. bu işi tanıdığı değerlibi
risinin yapması talebinde bulunmuş ve 
kendi seçtiği bir kişi tarafından boğula
rak idam edilmiştir. An ise aziini gerek
tirecek bir sebep yokken "mekr-i zenan" 
ile "bila-günah" katiedildiğini söyler. Ka
nünl'nin hanımı Hürrem Sultan 'ın. dama
dı Rüstem Paşa'yı yeniden vezlriazamlık 
makamına geçirmek için düzenlediği ter-
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tip sonucu sahte isnatlarla suçlanıp boy
nunun vurulduğunu. Şah Tahmasb'ın 
bile Ahmed Paşa gibi değerli bir vezirin 
"mekr-i nisvan" ile idam edilmesine şa
şırdığını belirtir (Künhü '1-ahba.r, vr. 246a). 

Hammer. Osmanlı kaynaklarında bulun
mayan bir rivayete temas ederek Ahmed 
Paşa'nın Mısır valiliğine getirttiği Duka
kin Mehmed Paşa'nın çok vergi toplayıp 
önceki vali Semiz Ali Paşa'nın gönderdiği 
meblağdan çok daha fazlasını İstanbul'a 
yolladığını . bunun üzerine ikinci vezir olan 
Ali Paşa'nın padişah tarafından sorguya 
çekildiğini. bu kadar büyük meblağın an
cak zulumle toplanabileceği kanaatinde 
olan padişahın durumun araştırılmasını 
istediğini. Ahmed Paşa'nın rakip olarak 
gördüğü Ali Paşa aleyhindeki tertipleri
nin ortaya çıkması üzerine ondan soğu
duğunu ve bu durumun Rüstem Paşa ile 
Hürrem Sultan'a iyi bir fırsat oluşturdu
ğunu belirtir (Devlet-i Osmaniyye Tarihi, 

VI, 58-59) 

Saraydaki gizli iktidar çekişmelerinin 
kurbanı olduğu anlaşılan Ahmed Paşa . 

Kanuni'nin kız kardeşi Fatma Sultan ile 
evli idi. Bazı kaynaklarda Rüstem Paşa' 

nın kardeşi olarak gösterilirse de bu bilgi 
doğru değildir. Daha sonra sadaret kay-

Kara Ahmed Paşa· n ın Topkapı ' da i nşa ettirdiQi caminin 
icinden bir görünüş 

makamlığına getirilen Lala Mustafa Pa
şa onun musahibi idi. Yine sonradan def
terdar ve relsülküttablık makamına gele
cek olan Lalezar Mehmed Çelebi ve Oğ
lan Memi Çelebi de onun hizmetinde ye
tişmişlerdi. Sağlığında inşasını başlattığı 

Topkapı mevkiindeki cami. medrese. mek
tep gibi binalardan müteşekkil külliye
si idamından sonra tamamlanmıştır. Bu 
hayratı için bir de vakfiye tanzim etmiş (2 

Ramazan 962121 Temm uz 1555), vakfı

nın idaresini kethüdası Fıruz'a bırakmış
tır. Vakfiyesinde aile efradından herhangi 
bir kimsenin adı geçmez. Türbesi caminin 
sağ yanında biraz uzakta. hanımı Fatma 
Sultan'ın mezarı ise türbenin dışında solda 
muvakkithanenin yan tarafın dadır. Her iki 
mezarda da mezar taşı kitabesi bulun
mamaktadır. 
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