
uzatılmasıyla ortaya çıkmıştır. Böylece 
bütün imza formunun en belirgin parçası 
hayli kavisli bir" S" görüntüsünü almış
tır. Başlangıçta tek bir çizgi halinde aşa
ğıya kaydırılan kuyruk. sere kısmının sol 
alt tarafından yine aşağıya doğru iyice 
uzatılmış ve giderek kavsi daha da ge
nişletilmiştir. 

Başdefterdarın imzasını taşıyan mali
ye işleriyle ilgili bu kayıtlar özellikle XVIII. 
yüzyılda çeşitlilik kazanmıştır. Mesela 
başbaki kulunun önemli görevleri arasın
da. kapıkulu ocaklarına maaş verilmeden 
önce defterdardan almış olduğu ve onun 
kuyruklu imzasının bulunduğu buyruldu
ları sadrazam kapısına gelerek burada 
sadaret kethüdasına pençeletmek başta 
geliyordu. Daha sonra bunlar sadrazam 
tarafından "sah" çekilmek suretiyle ken
disine iade edilirdi. Bundan dolayı genel 
olç:ırak buyruldu türü belgeler içinde def
terdarın oldukça stilize bir şekil kazanmış 
olan imzasını taşımaları dolayısıyla bu 
tip belgelere kuyruklu buyruldu denmesi 
resmi bir nitelik kazanmış olmasından çok 
şekli görüntüsünden kaynaklanan adlan
dırmaya dayanmaktadır. 
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KUYUCU MURAD PAŞA 
(ö. 1020/ 1611) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Doğum tarihi ve yeri kesin olarak bilin
memektedir. Vefatı sırasında yaşının dak
sanı geçtiği kaydedildiği için 928 ( 1522) 
yılı dolayında doğduğu tahmin edilmek
tedir. Koca lakabıyla da anılır. Kaynaklar
da Hırvat asıllı olduğu belirtilir. Devşirme 
usulüyle saraya alındı ve burada yetişti. 
Kanuni Sultan Süleyman'ın son yıllarında 
Yemen beylerbeyi olan (ı 560-1565) Mah
mud Paşa'ya intisap ederek kethüdalığını 
yaptı. Onun Mısır valiliği sırasında da ya
nında bulunup mirlivalık ve emir-i haclık 

vazifelerini ifa etti. Bu arada Mahmud Pa
şa'nın kızıyla evlendi (All Mustafa, vr. 362b). 
983'te (1575) Yemen beylerbeyi oldu. Dört 
yıla yakın bir süre Yemen'de kaldı ve bu
rada birçok hayır eseri meydana getirdi. 
Ancak Yemen'de haksız yere büyük ser
vet kazandığı şayiası üzerine aziedilerek 
İstanbul'a getirtildi (988/ 1580) Yediku
le'de bir süre hapsedildiği gibi serveti de 
müsadere olundu. 

Daha sonra affedilip Trablusşam bey
lerbeyiliğine gönderildi, ardından kendi
sine Karahisarışarki sancağı tevcih edildi. 
993'te (1585) Serdar Osman Paşa'nın (Öz
demiroğlu ) Tebriz seferine Karaman bey
lerbeyi olarak katıldı. Hamza Mirza idare
sindeki Safevi kuwetleriyle yapılan ve ge
ce karanlığına kadar uzayan çarpışma sı
rasında geri çekilirken atıyla birlikte de
rin bir kuyuya düşerek esir alındı ve Ala
mut (Kahkaha) Kalesi'ne hapsedildi (Se
lanik!. s. ı 62). 998 (1590) Osmanlı-Safevi 
Antiaşması sonrasında serbest bırakıla
rak İstanbul'a döndü. 

Aynı yıl Kıbrıs beylerbeyiliğine, iki sene 
sonra 1 S92Şubatında Trablusşam'a, ha
ziran ayında tekrar Kıbrıs 'a tayin edildi. 
1 002 ( 1594) yılında Şam beylerbeyi olan 
Murad Paşa 1 003'te (1595) Diyarbekir 
beylerbeyiliğine getirildi. Bu sırada devam 
etmekte olan Avusturya savaşiarına Di
yarbekir beylerbeyi olarak katıldı. Cigala
zade Sinan Paşa ve Kırım Ham Fetih Gi
ray'la birlikte öncü kuwetler içinde yer 
aldı ve Haçova Meydan Savaşı'nda büyük 
yararlılık gösterdi. 1 DOS'de ( 1599) impa
ratorluk temsilcileriyle barış görüşmeleri 
yapan Osmanlı heyetinde görev aldı. Bu 
arada Rumeli eyaletiyle beraber Budin 
muhafazasıyla görevlendirildi. 1. Ah
med'in cü!Qsunun ardından 28 Cemazi
yelahir 1014'te (10 Kasım 1605) dördün
cü vezirliğe getirildi. Uzun süreden beri 
Avusturya cephesinde bulunduğundan 
kendisine Lala Mehmed Paşa tarafından 
Macaristan serdarlığı verildi. Serdarlığı 
sırasında Budin ve Belgrad kalelerinin 
muhafazasına çalıştı. Bu arada barış gö
rüşmelerini geliştirdi. Onun riyasetinde, 
damadı Kadızade Ali Paşa ve Budin kadı
sı Habil Efendi tarafından 17 Cemaziyela
hir- 1 O Receb 101 S (20 Ekim- 11 Kasım 
1606) tarihleri arasında yürütülen müza
kereler neticesinde ZitvatorukAntlaşma
sı imzalandı. 

Bu arada Anadolu'da Celall isyanları 
alevlenmiş ve Bursa'yı tehdit eder bir ma
hiyet kazanmıştı. Serdar Perhad Paşa'nın 
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Konya ve Kayseri'den başarısızlık haber
lerinin gelmesi Vezlriazam Derviş Paşa'

nın bundan sorumlu tutulmasına yol açtı. 
Şeyhülislam Sun'ullah Efendi ve Mual
lim-i Sultani Mustafa Efendi'nin tesir ve 
telkinleriyle azi ve idam edilen Derviş Pa
şa'nın yerine Sun'ullah Efendi'nin tavsi
yesiyle Murad Paşa tayin edildi (ı o Şaban 
ı o 15 1 ll Aralık 1606) Sadaret mührünü 
Belgrad'da alan Murad Paşa İstanbul'a 
dönerek Anadolu'daki Celalller'e karşı ha
zırlık yapmaya başladı. İlk hedefi Suriye 
bölgesinde isyan eden Canbolatoğlu Ali 
Paşa oldu. 

Reblülewel 1 016'da (Temmuz 1607) ha
rekete geçen Murad Paşa geçtiği bölge
lerdeki irili ufaklı asileri ortadan kaldırarak 
ilerlemeye başladı. Adapazarı civarında 
eşkıyalık yapan Parmaksız lakaplı şah sı 
ve etrafındakileri dağıtması ilk faaliyeti 
olarak gösterilir (Topçu lar Katibi Abdulka
dir Efendi, s. 395). Bursa ve havalisini teh
dit eden Kalenderoğlu'na Ankara sancak 
beyliğini vererek Orta Anadolu'yu sükQ
na kavuşturup arkasını emniyete aldı ve 
Konya, Larende, İçel, Adana üzerinden 
Canbolatoğlu üzerine yürüdü . Konya'ya 
ulaştıktan sonra eski Celall Saraçoğlu'nu , 

Adana yöresinde faaliyet gösterip Can
bolatoğlu ile ittifak halinde olan Cemşld'i 
ve daha başka asi gruplarını ortadan kal
dırdı . Canbolatoğlu'nun Bakras Bağazı'n

da mevzilenerek kendini beklediğini öğ
renen Murad Paşa. eski bir Celall olan Ma
raş Beylerbeyi Zülfikar Paşa'nın da ordu
ya katılmasından sonra uzun bir yoldan 
dolaşmak suretiyle İskenderun havalİsin
deki Beylan (Belen) Bağazı'ndan geçerek 
Oruç ovasına indi. Çatışmalar 2 Receb 
1016 (23 Ekim 1607) günü başlamakla 
birlikte esas savaş ertesi günü cereyan 
etti. Murad Paşa . Lübnanlı Dürzllideri 
Ma'noğlu Pahreddin ile birlikte hareket 
eden Canbolatoğlu'nun kuwetlerini boz
guna uğrattı. Lübnan Emlri Ma'noğlu 
Pahreddin ile Dürzl kabileleri firar ettiler. 
Canbolatoğlu ise önce Kilis'e, oradan Ha
lep'e gitti. Burada tutunamayacağını an
layınca az sayıda maiyetiyle birlikte İstan
bul'a gelerek padişaha sığ ındı. Murad Pa
şa. Canbolatoğlu 'nun kaçan kuwetlerini 
takip ve imha ederek Halep'e girdi ve kışı 
burada geçirdi. 

Murad Paşa daha sonra. kendisine An
kara sancak beyliği verilen, fakat şehre 
sokulmayınca burayı kuşatan ve üzerine 
gönderilen Tekeli Mehmed Paşa'yı bozgu
na uğratan. ardından da Bursa ve yöre
sini yağmalayan Kalenderoğlu üzerine yü-
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rüdü. Muslu Çavuş'a içe! sancağını tevcih 
ederek onun Kalenderoğlu ile olabilecek 
ittifakını önledi ve Göksun yaylasında 
mevzilenen Kalenderoğlu'nu Reblülahir 
1 017'de (Ağustos 1608) Alaçayır mevkiin
de cereyan eden savaşta yenilgiye uğrat
tı. Savaş meydanından kaçan Celalller'in 
geçecekleri yerlerin beylerbeyilerini böl
gelerine gönderen Murad Paşa. Amasya 
civarında faaliyet gösteren Tavil Halil ve 
kardeşi Meymun 'un iran'a doğru firar 
eden Kalenderoğlu ile birleşrnek niyetin
de olduklarını haber alınca yanlarına sa
dece bir haftalık erzak almalarını emret
tiği yeniçerilerle onları takibe koyuldu . 
Altı gün altı gecelik sıkı bir kovalamanın 
ardından Karahisarışarkl sancağının Ka
ra Hasan Derbendi'nde asileri yakalaya
rak büyük kısmını imha etti. Ancak daha 
yolda iken hastalandığından Celalller'den 
artakalanların takip işini Seyfoğlu Hüse
yin Paşa'ya havale.ederek kendisi Sivas'a 
döndü. Bu arada davet edildiği halde ce: 
!all seferlerine katılmadığından dolayı or
duya gelerek af dileyen Diyarbekir Bey
lerbeyi Nasuh Paşa'nın bu isteğini kabul 
eden Murad Paşa. istanbul'daki rakipleri 
Sadaret Kaymakamı Mustafa Paşa . Def
terdar Ekmekçi Ahmed Paşa. müftü ve 
kızlar ağasının padişaha telkinleri netice
sinde o kışı da Anadolu'da geçirerek er
tesi yıl iranüzerine yürümesine dair bir 
ferman aldı. Ancak kendisi 1. Ahmed'i ik
na edip istanbul'a doğru harekete geçti. 
10 Ramazan 1017'de (18Aralık 1608) be
raberinde 400 civarında Celall bayrağı ol
duğu halde istanbul'a ulaştı ve büyük 
merasimlerle karşılandı. 

1. Ahmed. Sadrazam Murad Paşa'nın 

ir an üzerine yürümesini istiyordu. Kuyu
cu Murad Paşa ise geride kalan asileri ta
mamen ortadan kaldırmak niyetindeydi. 
Bu niyetini padişahtan da gizleyerek kışı 

birtakım hazırlıklarla geçirdikten sonra 
Reblülevvel 1 018'de (Haziran 1609) i ran 
üzerine sefer olduğu şayiasıyla ordusunu 
Üsküdar'da topladı. Esas amacı asileri se
fer bahanesiyle davet edip onları ortadan 
kaldırmaktı. Aydın civarında isyan eden 
Yusuf Paşa sadrazarnın davetine uyup 
Üsküdar'a gelerek orduya katıldı. Bu ara
da Murad Paşa. Zülfikar Paşa'yı daha ön
ce i çel sancağını tevcih ettiği Muslu Çavuş 
üzerine göndermişti. Zülfikar Paşa'nın 

Muslu Çavuş'u bertaraf ettiği haberini 
getirmesi üzerine Yusuf Paşa'yı da orta
dan kaldırdı. Kaynaklarda bu olaya "Üskü
dar seferi" adı verilir. Kışı sefer hazırlığı ile 
geçiren M ur ad Paşa . bir yandan da Celall 
isyanları yüzünden Anadolu'da durma 
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noktasına gelen iktisadi ve sosyal hayatı 
canlandırmak üzere faaliyete geçti. Bu
nun için bir adaletname neşrederek özel
likle devlet görevlilerinin vazifelerini su
istimal suretiyle reayaya zulmetmeme
lerini , böylece yerlerini terkeden ahalinin 
tekrar yurtlarına dönmelerini sağlama
ya çalıştı. 

Anadolu'da Celall isyanlarını yatıştıran 
Murad Paşa 1019'da (1610) doğrudan 
doğruya i ran üzerine yürüdü. Şah Ab
bas' ın Tebriz'de beklediğini haber alınca 
Erzurum'dan Hasan Kal'ası. Çaldıran , Hoy 
yoluyla Tebriz' e ilerledi. iki ordu Tebriz'in 
kuzeyinde Acıçay mevkiinde karşı karşıya 
geldiyse de herhangi bir çatışma olmadı . 

Murad Paşa kış mevsiminin yaklaşması. 
mühimmat ve erzak sıkıntısı yüzünden 
Ahlat. Van. Bitlis yoluyla Diyarbekir'e ge
lerek kışı burada geçirdi. Aynı zamanda 
şah ile mektuplaşmalar devam etmek
teydi. Kışı Diyarbekir'de geçirdikten son
ra yeni sefer hazırlıkları yaparken 25 Ce
maziyelevvel1 020'de (5 ağustos 1611) Cü
lek'te vefat etti. Onun . aralarında daha 
önceden husumet bulunan Nasuh Paşa 
tarafından bir ziyafette zehirletildiği de 
r ivayet edilir. Ölümünden sonra Murad 
Paşa' nın orduda bulunan bütün erzak, 
esvap ve 6.5 milyon akçeye ulaşan nakit 
parası Vezlriazam Nasuh Paşa tarafından 
müsadere edildiği gibi kethüdası ömer 
ve kapıcıbaşısı Sarı Hüseyin Ağa da kat
ledildi (Peçuylu ibrahim,ll , 339-340) . Ve
fat ettiğinde doksan yaşı civarında bulu
nan Murad Paşa'nın cesedi önce Diyarbe
kir'de muvakkaten defnedildi , ardından 
ist anbul Vezneciler semtinde yaptırdığı 
medresesi bitişiğindeki türbesine nakle
dildL 

Kaynaklarda. Murad Paşa'nın Osmanlı 
devlet nizamma ve an'anelerine bağlı bir 
devlet adamı olduğu, dindar kişiliğine 
rağmen Celalller'i ortadan kaldırmada 
ifrata varan uygulamalarda bulunduğu , 

bu arada 60-70.000 civarında Celall'yi or
tadan kaldırdığı, konakladığı yerlerde de
rin kuyular kazdırıp öldürdüğü asileri bu 
kuyulara doldurduğu rivayet edilir ( a.g.e. , 
ll, 33 7) . Yine kaynaklarda Nakşibendl 
tarikatına mensup olduğu, hac farlzasını 
yerine getirdiği , seferlerde yanında Ye
men'de iken elde ettiği Halid b. Velld 'e 
ait olduğu söylenen kılıcı taşıdığı belirtilir 
(Hadfkatü 'l-vüzera, s. 59) . Kocalakabı ya
şının bir hayli ileri olmasından kaynaklan
maktadır. Kuyucu lakabının verilmesi ise 
bir rivayete göre asileri katıettikten sonra 
kuyuya doldurtması, diğer bir rivayete 
göre de 1585 Tebriz seferinde atıyla bir-

liktekuyuya düşüp iranlılar 'a esir düşme
si dolayısıy l adır. 9 Ekim 1609 günü Sul
tan Ahmed Camii'nin temeli atılırken ilk 
kazmayı vuran devlet ricali arasında Ku
yucu Murad Paşa da vardı. Vezneciler 
semtinde med resesiyle birlikte türbe, se
bil ve çarşısı sağlığında inşa edilmiştir. 
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