
lerin başı ve en önde geleni laladır. Lala
lar çok defa Enderun 'dan yetişmiş, tecrü
beli, güvenilir şahıslar arasından titizlikle 
seçilir ve merkezden tayin edilirdi. İlk dö
nemlerde lalalar arasında yerli ümera aile
lerine mensup kimselerin olduğu bilin-

' mektedir. m. yüzyılın sonlarından itiba
ren genellikle kul asıllı devlet görevlileri 
bu makama getirilmiştir. Lalalar sancak 
beyi, beylerbeyi rütbesindeki devlet 
adamları arasından seçilebildiği gibi bu 
göreve daha alt seviyede hizmetliler de 
tayin edilebilirdi. Bu makamda sürelerini 
tamamlayanlar çok defa daha yüksek de
receli taşra görevlerine gönderilirdi. Me
sela Manisa'ya yollanan Şehzade Süley
man'ın (Kanuni Sultan Süleyman) lalası, 
defterdarlıkta ve vezirlikte bulunmuş 
tecrübeli devlet adamı olan Kasım Paşa 
idi (Celalzade, s. 180-181 ). ll. Selim'in lalası 
olan Mustafa Paşa sancak beyi iken onun 
lalalığına getirilmiş, daha sonra beyler
beyiliklerde bulunmuş ve ikinci vezirliğe 
yükselmişti. lll. Mehmed'in padişah oluşu 
sırasında lalalık görevini yürüten Mehmed 
Paşa ise önce vezir olmuş. ardından sad
razamlığa getirilmiştir. Lalaların görev 
süreleri saricak beylerine benzer tarzda 
iki üç yıl kadardı. Bazı durumlarda sık sık 
lala değişikliklerinin olduğu görülmekte
dir. Bunun en önemli sebebi, bulunduk
ları yerlerde şehzadeyi etki altına alarak 
bir güç unsuru haline gelmelerini önle
mek olmalıdır. Fakat yine de lalalık ileride 
daha yüksek görevlere getirilmeyi sağla
yan bir basamak haline gelmiştir. Bilhas
sa lalalıklarında bulundukları şehzadele
rin padişah olması onlara büyük bir nüfuz 
ve makam temin etmiştir. 

Lalanın görevleri arasında şehzadenin 
eğitimi yanında onun siyasi meselelere 
vukufuna yardımcı olmak. Divan-ı Hüma
yun'un küçük bir modeli olan şehzade di
vanına vezir makamında başkanlık etmek. 
sancak askerleriyle sefere çıkmak yahut 
sefer vakti bulunduğu bölgenin büyük bö
lümünün muhafaza hizmetini görmek, 
merkezle şehzade arasındaki bağı sağla
mak, herhangi bir meselede merkezle 
doğrudan irtibata geçmek ve gereken 
tedbirleri almak başta geliyordu. Lalanın 
idari fonksiyonu şehzadenin yaşının kü
çük olması durumunda daha da önem ka
zanıyordu. Yetişkin şehzadelerin yanında 

ise pasif bir konumda kalabiliyor. şehza
denin bizzat kendisi siyaset ve idarede 
etkin oluyordu. Bu durumda lalalar ikinci 
planda kalırken vazifeleri daha çok mer
kezle şehzade arasında belirginleşen bir 

şekil alıyordu. ll. Bayezid'in oğulları Yavuz 
Sultan Selim. Korkut, Ahmed gibi şehza
delerin yanındaki lalaların idari fonksiyon
ları ve etkileri çok azdı, bunlar adeta is
men tayin edilmiş bir mevkide kalmışlar
dı. Buna karşılık Fatih Sultan Mehmed'in, 
Kanünl Sultan Süleyman'ın , ll. Selim'in, 
lll. Murad ve lll. Mehmed'in lalaları siyasi 
ve idari bakımdan ön plana çıkmışlardır. 
Lalaların idari yetki dereceleri özellikle 
Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade 
Bayezid olayının ardından artmıştır. Bu 
hadiseden sonra yegane veliaht sancağı 
haline gelen Saruhan sancağının merke
zi Manisa'ya gönderilen şehzadelerin (lll. 
Murad ve lll. Mehmed) yanında bulunan 
lalaların bütün idari işlerde ön planda ol
duğu. merkezden gönderilen hükümleri 
lala adına hitaben kaleme aldıkları dikkati 
çekmektedir (Emecen, s. 35). Lalaların 

şehzadeler üzerindeki denetiminin art
ması onların vazife alanlarını da giderek 
gen işletmiş. lalalar maham tayinler, ti
mar tevcihleri. muhafaza. asayiş temini 
gibi pek çok konuda yetkili konuma gel
miştir. 

Lalalık. lll. Mehmed'den sonra şehza

delerin sancağa çıkma usullerine nihayet 
verilmesiyle idari yönünü tamamen yitir
miştir. Saltanat sistemindeki değişme 
ve şehzadelerin sarayda sıkı bir gözetim 
altında tutulmaları , lalalığa sadece eği

tim fonksiyonunun ön plana çıktığı yeni 
bir sıfat kazandırdığı gibi kimliklerinin 
değişmesine de yol açmıştır. Şehzadelerin 
maiyetine harem ağalarından (has oda lı) 
üç kişi tayin edilmeye ve bunların en tec
rübelisi ve yaşiısı başiala unvanıyla onun 
eğitiminden sorumlu tutulmaya başlan
mıştır. Hadım ağalardan seçilen bu lala
lar sarayda sadece şehzadenin eğitimiyle 
ilgilenmişlerdir. Bunların x:./11. yüzyılda 
saray içinde çeşitli entrikalara karıştıkları 
ve bazılarının büyük nüfuz sahibi olduk
ları bilinmektedir. N. Mehmed'in başlalası 
Uzun Süleyman Ağa, Kösem Sultan'ın 
katli işine karışmış. sarayda büyük nüfuz 
sahibi olmuştur ( Uzunçarş ı lı, Osmanlı Ta
rihi, lll/I , s. 257-260). Adları çeşitli olaylar 
dolayısıyla geçen diğer lalalar arasında 
ll. Süleyman'ın lalası Ahmed Ağa, lll. Se
lim'in lalası Mahmud Bey, ll. Mahmud'un 
lalaları Anber Ağa, Recebpaşazade Meh
med Bey ile Başlala Tayyar Efendi zikre
dilebilir. Bu dönemlerde_ padişahların ve
zlriazamlara !ala tabiriyle hitap etmeye 
başladıkları da belirtilmelidir. Lala kelime
si "eğitici, bakıcı" anlamında halk arasında 
da yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 
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LALA MEHMED PAŞA 
(ö . 1015/1606) 

Osmanlı veziriazamı. 
_j 

Bosnalı Şahinoğlu ailesinden olup Yay
ça'da (Jajce) doğdu. Bazı kaynaklarda So
kullu Mehmed Paşa ile akrabalığını ifade 
etmek üzere Tavil Mehmed Paşa olarak da 
anılır. Saraya ne zaman ve nasıl alındığı 
bilinmemektedir. Kaynaklarda yer alan ilk 
görevler.i peşkir ağalığı, küçük mlrahur
luk ve büyük rnlrahurluktur. Muhteme
len saraydaki hizmeti sırasında şehzade
lerin eğitiminde görev aldığı için Lala un
vanı ile anılmıştır. 999 Reblülahiri sonun
da (24 Şubat 1591) Saatçi Hasan Paşa'nın 

yerine yeniçeri ağ ası oldu ve Sadrazam 
Sinan Paşa'nın çıktığı Avusturya seferine 
yeniçerilerle birlikte katılma görevi aldı. 
9 Şewal 1 OOZ'de (28 Haziran 1594) istan
bul'dan ayrıldı. 

Sefer sırasinda önemli görevleri başa
rıyla yerine getirdi. Tata Kalesi'nin geri 
alınması sırasında (29 Şevval 10021 18 

Temmuz ı 594) cesaretiyle takdir kazandı. 

Fakat ertesi günü Sinan Paşa tarafından 
aziedildL Bununla beraber Semartin ve 
Yanık kaleleri kuşatmalarında bulundu 
ve Mihalıçlı Ahmed Paşa yerine Karaman 
beylerbeyiliğine (Zilhicce ı 002 1 Ağustos 
ı 594) , kısa bir süre sonra da Satırcı Meh
med Paşa'nın azli üzerine Anadolu bey-
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lerbeyiliğin e ( 1 ı Muharrem ı 003 126 Eylül 
ı 594) getirildi. 

Perhad Paşa 'nın kısa süren ikinci sada
reti sırasında Eflak olaylarıyla ilgilenme
sinden dolayı Lala Mehmed Paşa. Budin 
civarındaki askere serdar tayin edilerek 
sınırın muhafazasıyla görevlendir ildi. Ar
kasından tekrar sadrazam olan Sinan Pa
şa tarafından muhasara altındaki Ester
gon Kalesi'ne yardıma gönderildi; ancak 
çetin geçen mücadeleler esnasında birlik
lerinden ayrı düştü ve 1 400 atlı ile kaleye 
kapandı. Çok güç şartlar altında altmış 
yedi gün süren bu kuşatma sırasında ka
ledeki askerlerin baskısı sonucu şehri an
laşma yoluyla Avusturyalılar'a teslim etti 
(Zilhicce 10031 Ağustos 1595). Ardından 
Budin'de kalarak Yanık. Papa. Tata. Pes
pirim (Weszprim). Polata. Semartin gibi 
serhad kalelerinin muhafazasıyla görev
lendirildi. Bu sıralarda kendisine vezirlik 
rütbesi de verildi (Topçu lar Katibi Abdül
kadir Efendi, s. 83, 88, 95; Se laniki'ye gö
re vezirl i ği daha sonra Reblülevvel ı 005 1 
Kasım 1596 tarihindedir; s. 636). lll. Meh
med'in çıkacağı Eğri seferi hazırlıkların

dan olmak üzere Anadolu Beylerbeyi Ve
zir Lala MehmedPaşa~ya Ösek Köprüsü 
başında olması emredildi. Daha sonra Ya
nık Kalesi'nin imdadına yetişrnek üzere 
Budin'e gelmişken Eğri'ye çağrıldı ve Eğri 

kuşatmasına katıldı. Bunun hemen arka
sından Haçova'da yapılan meydan muha
rebesinde sağ cenahta görev yaptı (Top
çular Katibi Abdülkadir Efendi, s. 134; krş. 
Hasanbeyzade Ahmed, s. 193). Ardından 
Kütahya ve bağlı sancaklarında teftişte 
bulunması ve bölgeyi Celali taşkınlıkların
dan koruması istendi (Reblülahir 10051 
Aralık 1596). Aynı yıl Satırcı Mehmed Pa
şa'nın V arat seferine iştirak etmek üzere 
Rumeli tarafına geçtL· Satırcı Mehmed 
Paşa ile buluşup Baçka'da kışladıktan 
sonra orduyla birlikte Varat'a hareket et
ti. Pançova'da Rumeli Beylerbeyi Veli Pa
şa' nın ölümü üzerine görevi ona verildi 
(I 4 Muharrem ı 007 1 ı 7 Ağustos ı598 ). 
Serdarla birlikte Beçkerek'e geldi, Çanad 
ve Arad kaleleri fethinde bulundu. ancak 
Varat alınamadı. O kışı Peçuy'da geçiren 
Lala Mehmed Paşa. üçüncü defa sadare
te getirilen İ brahim Paşa'nın serdarlığ ı 
sırasında mevcut görevine ilaveten ser
darlık payesiyle Budin muhafazasına ta
yin edildi (Reblülevvell007 1 Ekim ı598) . 

Ardından Budin beylerbeyiliği Rumeli 
beylerbeyiliğine ilhak edilerek onun ida
resine verildi (Cemaziyelevvel ı 008 1 Ka
sım ı 599). Bu dönemde dikkatini Budin'in 
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güvenliğini sağlamak üzere civardaki ka
leler üzerinde yoğunlaştırdı. Lala Meh
med Paşa'nın da dahil olduğu güçlü bir 
Osmanlı ordusu 1009 (1600-1601) yılında 
Babofça ve Kanüe'yi kuşatıp vire ile tes
lim aldı (Topçu lar Katibi Abdülkadir Efen
di. s. 231-240). Priştine'de kışiayan Meh
med Paşa. Hisarcık'ta bulunduğu sırada 
Sadrazam Damad İbrahim Paşa'nın Bel
grad'da vefatı üzerine onun da vasiyetiyle 
serdar kaymakamı olarak ordunun idare
sini üstlendi. Sadrazamlığa getirilen Ye
mişçi Hasan Paşa'nın askeri faaliyetlerin 
de önemli rol oynadı. İ stolni Belgrad'ın 
kuşatıldığı haberi üzerine buranın imda
dına gitti. Estergon'un kaybedilmesin
den sonra artık serhad şehri durumuna 
gelmiş olan Budin'i kuşatan Avusturyalı
l ar'ı geri çeki lmeye zorladı. Merkezdeki 
gelişmeler üzerine İstanbul'a dönen Ye
mişçi Hasan Paşa'nın isteğiyle üçüncü ve
zirlikle Macaristan serdan oldu ( ı2 Ra
mazan ıoıı 123 Şubat 1603). 

Sefer mevsiminin başlamasıyla birlik
te yoğun bir faaliyet içine giren Mehmed 
Paşa. Yemişçi Hasan Paşa'dan sonra sad
razamlığa getirilen Yavuz (Malkoç) Ali Paşa 
tarafından görevinde tutulmak istendiy
se de serhadde sadrazamdan başkasının 
başarılı olmasının zor olduğunu . ll. Gazi 
Giray ve Celali Hasan Paşa'nın hizmette 
istekli olmamalarının bunu en iyi şekilde 
gösterdiğin i belirterek serdarlık mesuli
yetini üstlenmedi. Sadrazarnın Belgrad'
da vefat etmesi üzerine sadaret mührü 
Lala Mehmed Paşa'ya verildi (9 Reblülev
velıoı3/5Ağustos 1604). 

Budin civarına giden Serdanekrem ve 
Sadrazam Lala Mehmed Paşa Peşte, Hat
van ve Vaç'ı geri alıp civardaki kalelerin 
tahkimiyle meŞgul oldu. Bu yoğun faali
yetler sürerken bir yandan da iki taraf 
arasında barış görüşmeleri yapılıyordu . 
Ancak Eğri ile Estergon'un değiştirilmesi 
noktasında görüşmeler düğümlendi. Bu
nun üzerine Lala Mehmed Paşa'nın ana 
hedefi Estergon oldu ve Estergon kuşat
masına başlandı (24 Cemaziyelevvel ı O ı3 1 
ı8 Ekim I 604 ). Otuz bir gün süren kuşat
ma başarılı olmadı. Belgrad'a gelen sad
razam kışı geçirmek üzere İstanbul'a 
hareket etti (20 Ramazan ı O 13 19 Şubat 
ı605) ve padişah tarafından büyük iltifat
larla karşılan dı. Baharla birlikte tekrar se
fere çıkan Mehmed Paşa Estergon'a yö
neldi. önce etraftaki küçük fakat müs
tahkem olan Ciğerdelen. Vişegrad ve Te
pedelen kalelerini alıp Estergon'un savun
ma hatlarını zayıflattı . Otuz beş günlük 

çetin mücadelelerden sonra kaleyi tes
lim aldı (20Cemaziyelevvel ıoı4/3 Ekim 
1605). Böylece on yıl önceLala Mehmed 
Paşa tarafından vire ile bırakılan kale yine 
onun tarafından vi re ile ele geçirilmiş olu
yordu (Peçuylu İbrahim, ll, 30ı-308) Meh
med Paşa bu zafer üzerine "fatih-i Ester
gon" olarak anılmıştır (Naima, ll, ı 57) . 

İstanbul'a gitmeden önce Macar Prensi 
ıstvan Bocskay'ı, Peşte karşısında 1 0.000 
Macar askerinin de katı ld ığı büyük bir tö
renle taç giydirerek Erde! kralı tayin etti 
(Kasım ı605). Estergon'un fethini müjde
Iemek ve İstanbul'a gitmek için izin talep 
etmek üzere Peçuylu İbrahim Efendi'yi 
İstanbul'a gönderdi (Peçuylu İbrahim, ll. 
307) Kendisine gerekli izin verildiyse de 
daha sonra bu izni n İran seferine çıkırnak 
üzere verildiği, eğer Şark seferine gitme
yecekse ikinci vezirlikle orada kalıp mührü 
göndermesi istendi (Naima. I, 437). Ça
resiz kalan Lala Mehmed Paşa İstanbul'a 
gelince (7 Zilkade ıoı4/ !6 Mart 1606) iyi 
karşılandı ve padişahın huzurunda yapı
lan müşaverede Şark serdarlığı için Kuyu
cu Murad Paşa seçildi. Rakibi Derviş Pa
şa'nın tahrikiyi e müzakereler uzam ış ve 
üçüncü vezirlik verilerek Bağdat Beyler
beyi Nasuh Paşa'nın serdar olmasına emir 
çıkımışsa da padişah sefer için Lala Meh
med Paşa'yı istiyordu. Sadrazam ise Avus
turya ile barış şartlarının olgunlaştığı, 
kendisi ve Kırım hanının bulunmadığı bir 
zamanda Bocskay'ın da yalnız kalacağı. 
Macarlar'ın bazı vaadlerle kraldan koparı
lacağı gibi tehlikeleri sıralayarak her şe
ye rağmen garp. şark veya donanmadan 
hangisi emredilirse hizmette bulunaca
ğını söyledi. Ardından çıkan emirde İran 
üzerine gitmesi istendi (Orhonlu. s. 96-
97,99-100, ı05). Yüzyüzegörüşülecek 
meseleler olduğunu belirterek mülakat 
rica ettiyse de ricası geri çevrildi ( a.g.e., 
s. ı o ı. ı 07) . Belgrad'dan acele ile geldiği
ni, adamlarının , cephane ve diğer harp le
vazımatının Belgrad'da kaldığını. onlar 
olmadan sefere çıkamayacağını, gelme
lerinin beklenınesi halinde mevsimin ge
çeceğini, önemli bir işin yapılamayacağı
nı defalarca yazdı. Fakat padişah hiçbirini 
dinlemedi ve ısrarla yola çıkımasını istedi 
(a.g. e.,s.ı 05, ıo7, ııı- ıı2) .Sonuçtase

fere gitmekten başka çare olmadığını an
layınca dördüncü vezirlikle Murad Paşa'yı 
Macaristan serdarlığına tayin ettirip se
fer hazırlıklarına başladı. Bu arada yakın 
adamları Derviş Paşa tarafından kendi
sinden uzaklaştırıldı. Estergon fethinde 
büyük hizmetleri geçen adamlarından Ye
niçeri Ağ ası Hüseyin Ağa Halep beylerbe-



yiliğine gönderildi (a.g.e., s. 107). Yineye
ğeni ve serhadde nüzül emini olan Kapı

cıbaşı Mustafa Ağa Kastamonu sancak 
beyi yapıldı. Bu uygulamalar yüzünden 
maneviyatı bozulmuş olarak Üsküdar'da 
otağını kurdu. Ancak burada üzüntüsün
den felç oldu. Buna rağmen Derviş Paşa 
mutlaka gitmesi gerektiği yolunda padi
şahı tahrik etmeyi sürdürdü (Saf! Musta
fa. Il, vr. 56b-5 7a) . Hatta vefatından iki gün 
önce, eğer derhal hareket etmezse hak
kından gelineceği yolunda bir emir daha 
yazdı rttı. Mehmed Paşa 14 Safer 1 o 15 (21 
Haziran 1606) tarihinde vefat etti (Hasan
beyzade Ahmed, Il, 299). Sun'ullah Efen
di'ye dayanarak Baki Paşa'nın bir ifade
sine yer veren Peçuylu . Derviş Paşa'nın 

Portekizli bir hekimi elde ederek Lala 
Mehmed Paşa'yı son nefesinde zehirlet
tiğini ileri sürer. Cenaze namazı Fatih Ca
mii'nde kılınarak Eyüp'te akrabası Sokullu 
Mehmed Paşa türbesinin d ışına defne
dildi. 

Dönemin kaynaklarında kendisinden 
daima olumlu sıfat i arta bahsedilen Lala 
Mehmed Paşa' nın akrabası olan ve on beş 
yı l hizmetinde bulunan Peçuylu'ya göre 
Mehmed Paşa ' nın tek kusuru çok tasar
ruflu davranmasıdır. Ancak Estergon fet
hinden sonra gazilere resmi yetkileri da
hilinde verdiği zeamet ve timartar dışında 
kendi parasından 20.000 altından fazla 
ikramda bulunması onun cömertliğinin 
göstergesi olarak kabul edilir. Şark sefe
rine gönderilmek istendiğ i sırada on iki 
yıllık emeğinin heba olacağından çekindi
ği. kendisinin önceliği Avusturya müca
delesine vererek bunu Osmanlılar'ın lehi
ne tamamlamak arzusunda bulunduğu 
da ifade edilir. Ölümünden sonra vasiye
tine uyulmayarak maliarına el konulmuş . 

ailesi bu sebeple zaruret içine düşmüş

t ür. 

Laıa Mehmed Paşa'nın Sokullu Mehmed Paşa Türbesi ha
ziresindeki mezarı- Eyüp 1 Istanbul 
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IALA MUSTAFA PAŞA 
(ö . 988/1580) 

Kıbrıs, Şirvan 
ve Gürcistan fatihi unvanıyla anılan 

Osmanlı veziri. 
_j 

Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yok
tur. Kaynaklarda Bosna'nın Sokol köyün
den olduğu , Yavuz Sultan Selim zama
nında ( 1512-1520) kardeşi Deli Hüsrev 
Paşa vasıtasıyla saraya alındığı, bir sü
re Kanuni Sultan Süleyman ' ın berber
başılığında bulunduğu belirtilir. Daha 
sonra sipahi oğlanları zümresine giren 
Mustafa Ağa çaşnigirlik ve küçük m'i
rahurluk yaptı. Rüstem Paşa'nın vez'i
riazamlığı sırasında ( 9 5 lll 544) yeni
den çaşnig'irliğe getirildi ve Safed san
cak beyliği verilerek İstanbul'dan uzak
laştırıldı. Ardından 5 Şaban 964'te (3 Ha
ziran 1557) Şehzade Selim'e lala oldu (BA, 
A.RSK, nr. 1457). Şehzade Selim ile Baye
zid'in taht kavgasında etkili rol oynadı. İki 
kardeş arasındaki gerilimi tırmandırdı ve 
Selim'e avantaj sağladı. Bayezid'in Selim'e 

LALA MUSTAFA PAŞA 

yolladığı tehdit mektuplarını İstanbul'a 
bildirdiği gibi padişahın Bayezid'e gön
derdiği nasihatnameleri ele geçirip bun
ların şehzadeye ulaşmasını engelledi. İki 
kardeş arasında Konya'da meydana gelen 
savaşın (966/1559) ardından ortaya çıkan 
durumdan dolayı Veziriazam Rüstem Pa
şa'nın tepkisini çekti. Rüstem Paşa onu 
Selim'in lalalığından alıp Pojega sancak 
beyliğiyle uzaklaştırmak istedi (24 Zi lhic
ce 9671 15 Eylül 1560). Şehzade Selim'in 
araya girmesiyle Tımışvar beylerbeyiliğin e 
nakledildi ( 27 Muharrem 968 1 18 Ekim 
1560). Ancak bu vazifesine gitmedi ve 
şehzadenin yanından ayrılmadı. Yine şeh
zadenin sayesinde görev yeri Van beyler
beyi li ği olarak değiştirildi ( 15 Safer 1 5 

Kasım) . İki yıl sonra Erzurum beylerbeyi 
(969/1562). ardından Halep ve Şam bey
lerbeyi ( 19 Reblülewel 971 16 Kasım 1563) 

oldu. Uzun süre kaldığı bu görevi sırasın
da ll. Selim'in padişah oluşuyla veiiria
zamlık ümidi belirdiyse de Sokullu Meh
med Paşa bunu önleyici tedbirler aldı. 
Onu İmam Mutahhar'ın isyanını bastır
mak üzere serdar olarak Yemen'e gön
derdi (97511567-68) . Yemen'e gitmekiçin 
Kahire 'ye geçen Mustafa Paşa. vaktiyle 
kardeşi Ayas Paşa'nın Şehzade Bayezid 
olayı s ırasında idamına yol açtığı için ken
disine düşmanlık besleyen Mısır Beyler
beyi Koca Sinan Paşa'nın aleyhte telkin
leri üzerine Sokullu Mehmed Paşa tara
fından serdarlıktan aziedildL Hakkındaki 
şikayetterin tahkiki için Şam'a dönmesi 
istendi. Bunun üzerine Şam'a gelip birkaç 
ay burada kaldıktan sonra İstanbul'a gitti, 
hatırlı kimseler sayesinde affedildiği gibi 
altıncı vezir oldu. Lalalığını yaptığı ve bir 
bakıma tahta geçmesini sağladığı ll. Se
lim'in Kıbrıs seferine çıkma isteğ inin en 
hararetli destekçisi oldu. Vezlriazam So
kullu Mehmed Paşa'nın muhalefetine 
rağmen Venedik'e savaş ilan edilip Kıbrıs 

seferi aç ıld ığında bu harekatın serdarlı 

ğına getirildi. Kıbrıs'ta uygulanacak sa
vaş planlarını hazırlayıp kuşatılacak kale
lerin tesbitini yaptı. Onun isteği doğrul
tusunda Lefkoşe Kalesi'nin kuşatılması
na karar verildi. Kalenin durumunu İstan
bul'a rapor eden Mustafa Paşa burayı 8 
Reb'iülahir 978'de (9 Eyiül 1570) ele geçir
di. Ardından Magosa kuşatıldı ve 9 Re
b'iülevvel 979'da (1 Ağustos 1571) alınıp 
Kıbrıs'ın fethi tamamlandı. 

İstanbul'a döndüğünde Vez'iriazam So
kullu Mehmed Paşa'nın desteğini alan 
Mustafa Paşa rakibi Koca Sinan Paşa'ya 
karşı durumunu kuwetlendirdi. 985'teki 
(1577-78) İran seferi ikisi arasında çekiş-
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