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meyi iyice arttırdı. Bu çekişme aynı zamanda Sokullu'nun yerine kimin geçeceği
konusunda da belirleyici olacaktı. Rekabetin hızlanması üzerine önce her ikisi de
sefere gitmekle görevlendirildi: Mustafa
Paşa Erzurum, Sinan Paşa Bağdat taraflarından İran'a girecekti (22 Şevval 985 1 2
Ocak ı 578). Fakat bu durum her iki veziri
de hoşnut etmedi, ihtilafın daha da artması üzerine Sokullu Mehmed Paşa devreye girip Koca Sinan Paşa'yı görevden aldı ve Lala Mustafa Paşa'yı Gürcistan üzerinden Şirvan ' ın fethiyle tekyetkili serdar
olarak vazifelendirdi. 27 Muharrem 986'da (5 Nisan 1578) Üsküdar'a geçen Mustaf a Paşa . İran sınırlarına ulaştığında Ç ı l
dır' da Safevi öncü kuwetlerini mağlCıp etti (5 Cemazi yelahir 98619 Ağustos 1578),
ardından Tiflis'e girdi. Kür suyu üzerinde
Koyungeçidi mevkiinde bir başka Safevi
gücü daha bozguna uğ r atı ld ı. Mustafa
Paşa askerin geri dönme isteğine karşı
çıkıp onları yatıştırdı ve giriştiği harekatı
tamamlamak üzere Şirvan'a yürüdü . 13
Receb'de (15 Eylül) Ereş'e girdi ve daha
sonra Şirvan ' ın fethi gerçekleşti. Alınan
yerler dört beylerbeyiliğe (eyalet) ayrıldL
Mustafa Paşa , Safevi beylerini Osmanlı
tarafına çekmek için çeşitli girişim l erde
bulunup fethedilen yerlerde kalıcı bir yerleşmeyi sağlamaya çalıştı. Dağıstan ve
Gürcü beylerinin itaatini sağladıktan sonra kışı geçirmek üzere Erzurum'a döndü.
Bu sırada 1$78 yılının son günlerinde gelen emirler üzerine Kars Kalesi'nin tamiri ve sınır boylarının takviyesi için Kars'a
giden Mustafa Paşa kalenin inşasını tamamladı (29 Cemaziyelahir987 123 Ağus
tos 15 79) . Bir süre burada kalıp ekim
ayında Erzurum'a döndüğünde Sokullu
Mehmed Paşa'nın öldürüldüğü haberini
aldı . Çok geçmeden de rakibi Koca Sinan
Paşa'nın tahrikleri neticesinde serdarlık
tan aziedildi (Zilkade 987 1 Ocak 1580).
İstanbul'a döndüğünde padişahın huzuruna çıkma isteği kabul görmedi. Ancak
Veziriazam Ahmed Paşa ' nın vefatı ve Koca Sinan Paşa'nın İran seferine çıkması, o
sırada merkezde divanda tecrübeli bir ve-
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zirin bulunmaması gibi sebeplerle sactaret kaymakamlığına getirildi. Koca Sinan
Paşa'nın baskısı ile veziriazamlık kendisine verilmedi ve sadaret mührü Sinan Paşa'ya gönderildi. lll. Murad, Mustafa Paşa 'ya sadaret kaymakam ı olarak veziriazam gibi hareket etme yetkisini verdiyse
de o bundan memnun kalmadı. Yaşı yetmişi geçmiş olan Mustafa Paşa az sonra
25 Cemaziyelahir988'de (7 Ağustos 1580)
vefat etti. Tarihçi An Mustafa Efendi,
onun öleceğini hissedip on yedi gün önce
Eyüp'te mezar yerini satın aldığını belirtir.
Kaynaklarda akım ve tedbirli bir devlet
olarak anılan Mustafa Paşa, Mısır
Sultanı Kansu Gavri'nin oğlu Mehmed
Bey'in kızı Fatma Hanım ' la evlenmiş, ondan olan oğlu Mehmed Paşa Halep beylerbeyiliğine kadar yükselmişt i r. Ayrıca
Kanuni Sultan Süleyman ' ın oğlu Şehzade
Mehmed'in kızı Hüma Su ltan ile evliliği
( 18 Cemaziyel evvel 983125 Ağustos 1575)
dolayısıyla hanedana akraba olmuştur.
Mustafa Paşa'nın birçok hayratı ve vakıf
ları bulunmaktadır. Erzurum'da bir külliye
(970/1562-63); Şam'da 360 hücreli han
(Lala Paşa Hanı) . hamam ve tekkeler; yine
Şam civarında Kunaytira'da cami ve imaret: Konya Ilgın ' da cami, bedesten, kervansaray; Tiflis ve Kars'ta şark serdarlığı
sırasında yaptırdığ ı iki cami başlıca eserleri arasında yer alır. Ayrıca Lefkoşe ' deki
Ömeriye Camii'ne vakıflar tahsis etmiştir.
Magosa'da fetih sonrası katedralden çevadamı

rilen cami onun adını taşır. Mekke ve Medine'de de bazı hayratı vardır. Ali Mustafa Efendi uzun yıllar onun hizmetinde bulunmuş ve İran seferisırasındaki faaliyetlerini Nusretname adlı eserinde anlatmıştır.
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Erzurum il merkezinde yer alan külliye
970 (1562-63) yılında Erzurum Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırıl
mıştır. Cami, mektep ve hamamdan oluşan külliyeye 1836 -1839 yılları arasında
bir muvakkithane ilave edilmiştir. Külliyenin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde yer alan
vakfiyesi 971 ( 1563-64) tarihlidir. 1694,
1721,1836-1839,1851, 1870,1889, 1962
ve 1971 yıllarında camide onarımlar yapılmıştır. Külliyeyi oluşturan yapılardan
mektep ve muvakkithane günümüze
ulaşmamıştır.

Kesme taş malzeme ile inşa edilen cami kare planlı olup önünde beş birimli bir
son cemaat yeri bulunmaktadır. Mukar-

LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLiYESi
yılında

mektebe dönüştü rülmüştü. 1983't e belediye tarafından yıktınlarak yeri
park haline getirilmiştir.

Camiden biraz uzakta Tebriz Kapısı dı
yer alan hamam çevresinin bozulmasından dolayı Çöplük Hamarn ı ad ıyla
da tanınmaktadır. Tek hamam olarak düzenlenen yapı dikdörtgen bir alana oturmaktadır. İki renkli taşla örülen sivri kemer altında dikdörtgen açıklıklı bir kapı
dan üzeri t onozlu ön mekana geçilir. Arkada yer alan 14.50 x 14.50 m. ölçüsünde
kare planlı soğukluk tromplu geçişlere sahip aydınlık fenerli bir kubbeyle örtülüdür. I lıklık ise ortada kubbe , yanlarda tonoz örtüye sahiptir. Ortası ku b be ile örtülü olan sıcaklığın üç yönünde tonoz örtülü bir er eyvan vardır. İ kisi köşelerde, biri
yanda üç halvet hücresi kubbelerle örtülmüştür. Arkada sı.i deposu ile külhan bulunmaktadır. Yapı çeşitli dönemlerde onarı m görmüş . son olarak 1985'te mermer
kapl amaları yenilenmiştir. 1836-1839 yı l 
ları arasında Vali Osman Nuri Paşa tarafından caminin yanında bir muvakkithane yaptırıl m ıştı r. Günümüze ulaşmayan
bu yapıdan hiçbi r iz kalmam ı ş olup yeri
tam olarak t esbit edilememektedir.
şında
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nas başlıklı altı sütunun taşıdığı sivri kemerli açıklıklara sahip son cemaat yerinde birimlerin üzeri kasnaksız kubbelerle
örtülmüş . geçişleri pandantiflerle sağlan
mış olan kubbelerin içieri kalem işleriyle
süslenmiştir. Mihrap ekseni üzerinde yer
alan taçkapı 1870 yılında onarım görmüş
tür. iç içe silmelerden oluşan barak çerçeveli kapı mu karnaslı yaşmaklı olup altta
basık kemerli açıklığa sahiptir. İ ki yanda
altlı üstlü ikişer pencere arasında birer
mihrap nişi bulunmaktadır. Alt sıra pencere üstlerinde sır altı tekniğinde kitabeli çini alınlıklar dikkat çekicidir. Sağdaki
mihrap nişi üzerinde üç parça halinde
m ermer levhaya yazılm ı ş on dört satırlık
bir kitabe vardır. Sultan IV. Mehmed tarafından yazdırılan bu emirname 1080
( 1669-70) tarihli olup çevrede çiftçilikle
geçinen halkın vergilerinin kald ı rıldığını
bildirmektedir.
Z1,20 x Z1. 1O m. ölçüsünde kare planlı
harim ortada bir ku b be, dört yönde birer
yarım çapr az tonoz ve dört köşede birer
küçük ku b be ile örtülmüştür. Sekizgen
kesitli dört paye sivri kemerlerle birbirine
ve yandaki duvarlar a bağlanmıştır. Ortada yer alan büyük kubbe 10,56 m . çapında
olup dıştan sekizgen bir kasnağa sahiptir. 4,50 m. çapındaki köşe kubbeler kasnaksızdır. Ku b be ve tonoz içieri lotus.
pal m et. kıvrık dal. rümlve şakayık motiflerinden oluşan kalem işleriyle süslenmiş
t ir. Çift sıra pencerelerle aydınlanan mekanda alt sıra pencere üstlerinde sır altı
tekniğinde çini alınlıklar bulunmaktadır.
Son cemaat yerindeki taçkapı dışında iki
yanda yer alan birer kapı ile de harime
bağlantı sağlanmıştır.

Dikdörtgen bir çerçeve ile sınırianan
mihrap mukarnaslı yaşmaklı olup üzerinde 970 ( 1562-63) tarihli inşa kitabesi vardır. Beş kenarlı mihrap n işinin üstünde de

iki satırlık bir baş ka kitabe mevcuttur. Yenilenmiş ahşap minberi n bir özelliği yoktur. Mihrabın sağında yer alan payeye bitişik müezzin mahfili sekizgen planlıdır.
İkiz sütuntarla taşınan mahfi! XIX. yüzyıl
eseridir. Harimin kuzeyinde duvara paralel olarak yerleşti rilen ahşap mahfi! oldukça basit ve sadedir. Güneydoğu köşesin
deki kubbenin altında üçüncü bir m ahfi!
bulunmaktadır. Önü sakıflı olduğu anlaşılan bir kapı ile bağlantılı olan ve paşa
(bey) mahfili olarak ad l andırılan bu mahfi! h ünkar mahfili geleneğ i nde ele .alı n 
mıştır. Harimde ikisi kuzeyde kapının iki
yanında. ikisi kıble duvarında olmak üzere dört adet kürsü vardır. Pencerelerden
duvar içine yerleştirilen merdivenlerle
ulaşı l an bu kürsüler birer ahşap balkon
gibi düzenlenm işti r. Sade görünümlü ahşap vaaz kürsüsü yenidir. Camiye vakfedilmiş olan şamdan l ar girift bitkisel süslemeleriyle dikkat çeker. Harimin kuzeybatı köşesinde yer alan silindirik gövdeli
min are iki renkli taş malzeme ile inşa
edilmiştir. Son cemaat yerinde yarım daire şeklinde çıkıntı yapan m inareye batı
yön ünde bulunan yan kap ı içerisinden
m er divenle u laşı lm a ktad ır.
Caminin kuzeyinde yer alan şadırvan.
XIX. yüzyıla ait bazı parçaların yeniden
kullanılmasıyla 1971'de yaptırılmıştır. Eski şadırvan hakkında bilgi bulunmamakla
birlikte XIX. yüzyıla ait eski bir yapıdan
getirilen altı çift ahşap destek yüksek kabartmalı bitkisel ve fıgürlü süslemeleriyle
dikkat çekmektedir.
Vaktiyle caminin batısında yer alan
mektep kare planlı ve üzeri kubbeyle örtülü kesme taştan bir yapıydı ve eski fotoğraflardan tesbit edilebildiği kadarıyla
Selçuklu geleneğinde inşa edilmişti. Bugün kaybolmuş olan kimbesine göre Kabe
M escidi adıyla tanınan bu yapı 969 ( 1562)
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Şehir merkezinde çarşı içinde Lala
Mustafa Paşa ta r afından yaptırılan külliye cami, sıbyan mektebi, imaret, fırın,
t abhane odaları. han. arasta ve sebilden
oluşmaktadır. Cami kapısı üzerindeki ki-

75

