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1 500'lü yılların başında Saraybosna ya
kınlarında Butomir veya Sarajevsko Polje'
nin batısındaki bir köyde doğduğu, ailesi
nin Opukoviç yahut Çigaliç adıyla anıldığı 
rivayet edilir. Üsküdar Mihrimah Sultan 
Camii haziresinde medfun akrabalarının 
mezar taşlarında aile adı Çigaliç olarak ka
yıtlıdır. Hırvat, Boşnak, Sırp veya Arnavut 
olduğuna dair kayıtlar da vardır. Venedik 
Balyosu Bernardo Navagero. onun Saray
bosna yakınlarında küçük bir köyde yaşa

yan bir Sırp köylüsüne domuz çobanlığı ya
pan bir kişinin oğlu olduğunu yazar (Zin
keisen. III. 82). Babasının adı kayıtlarda 
Abdurrahman, Abdürrahim, Abdülhamid, 
Abdülmuin ve Mustafa şeklinde geçer. 

Acemi Ocağı'na ne zaman alındığına dair 
kesin bilgi bulunmamakla birlikte Rüstem 
Paşa'nın Bernardo Navagero'ya bizzat an
lattığına göre haracını ödeyemeyen ilk efen
disi tarafından haracın yerine köle olarak 
sultanın Galata'daki sarayına teslim edil
miş, burada kısa zamanda dikkatleri üze
rine çekmiş ve iç ağlam olarak saraya ge
tirilmiştir (a.g.e., a.y.). Navagero ayrıca yi
ne paşadan naklen nasıl yükseldiğini de ak
tarır. Sarayda Kanuni Sultan Süleyman'ın 
elindeki bir şey pencereden düşmüş, padi
şahın yanında bulunanlar düşen eşyayı ya
kalamak için merdivenlerden inerken genç 
Rüstem pencereden atlamış ve bu hare
ketiyle padişahın gözüne girmiştir (a.g.e., 
a.y.). İlk görevi veya görevleri hakkında ke
sin bilgi yoktur. Kaynaklarda Has Oda'da 
yetiştikten sonra rikab ağası olarak çıktığı 
kaydedilir (All Mustafa Efendi, vr. 340a). 
Mohaç seferine silahdar sıfatıyla katıldığı 
bilinmektedir. Sefer dönüşünde padişah 
istanbul'a girmeden bir gün önce 6 Safer 
933'te (ı 2 Kasım 1526) büyük mlrahurlu
ğa tayin edildi (Feridun Bey, I, 566). Daha 
sonraki birkaç yıla ait kayıtlarda da bü
yük mlrahur olarak görünür (BA, KK, nr. 
1564, S. 34, 85, 105) 

1533'te istanbul'da bulunan Daniello Lu
dovisi, Vezlriazam Makbul İbrahim Paşa'
nın sultanın gözüne giren Rüstem'i Ana
dolu'da bir sancağa tayin ederek istanbul'
dan uzaklaştırdığını söyler (Zinkeisen, lll, 
76-77) Nitekim Reblülewel 941'de (Eylül 
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1534) büyük mlrahurlukta Mehmed adlı 
birinin görülmesi onun bu görevden ayrıl
dığına işaret etmektedir (BA, KK, nr. 1564, 
s. 223). Rüstem Bey isimli bir kişi ise Rebl
ülahir 942 (Ekim 1535) tarihli bir kayıtta 
Teke sancakbeyidir (BA, KK, nr. 1564, s. 
223). Bu durumda onun büyük ihtimalle 
1 533'te Teke sancak beyliğine gönderildi
ği söylenebilir. Rüstem Paşa'nın taşraya 
Diyarbekir beylerbeyi olarak çıktığı belir
titmekle birlikte 933-942 (1527-1535) yıl
larına ait kayıtlara göre Diyarbekir beyler
beyiliğinde Hüsrev Paşa. Yakub Paşa. Sü
leyman Paşa ve Mehmed Paşa bulunmuş
tur (BA, KK, nr. 1564, s. I 85, 223, 226, 249; 
Bostan Çelebi , vr. JOlb, 103a, 130b, 143b, 
16oa·b, 166a). Rüstem Paşa, Vez!riazam İb
rahim Paşa'nın Ramazan 942'de (Mart 
ı 536) katlinden sonra. onun yakınlarından 
Mehmed Paşa'nın aziedilmesiyle Dulkadır 
beylerbeyiliğine getirilmiş, Karaman Bey
lerbeyi Lutfi Paşa'nın Rumeli beylerbeyili
ğine tayiniyle de Karaman valisi olmuştur 
(a.g.e., vr. 16lb-162a). Bunun hemen ar
dından Diyarbakır Beylerbeyi Mehmed Pa
şa Anadolu beylerbeyi olunca Diyarbekir 
beylerbeyiliğine tayin edilmiştir (a.g.e., vr. 
164a). Rüstem Paşa pek bilinmeyen ve kı
sa aralıklarla yapıldığı anlaşılan Dulkadır ve 
Karaman beylerbeyiliği görevlerine tayin 
edilmiş. ancak fiilen valilikyapmamış ol
malıdır. Rivayete göre Kanuni Sultan Sü
leyman, Hürrem Sultan'ın da yönlendir
mesiyle Enderun'dan tanıdığı Rüstem Pa
şa'yı kızı Mihrimah Sultan ile evlendirrnek 
istemiş. ancak muhalifleri bu evliliği önle
mek için Rüstem Paşa'nın cüzzamlı olduğu 
rivayetini yaymış, Kanuni de işin aslını öğ
renmek üzere tabipierden Mehmed Bey' i 
Diyarbekir'e göndermiştir. Tabip paşanın 
üzerinde bir bit (kehle) bulunca onun cüz
zamlı olmadığını anlamış ve padişaha da-
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mat yapıldığına dair hatt-ı hümayunu Rüs
te.m Paşa'ya vermiştir. Rüstem Paşa bu 
hadiseden dolayı "kehle-i ikbal" diye anıl
mıştır. Ancak büyük ihtimalle bu rivayet 
doğru olmayıp daha sonraki siyasi çekiş
melerin geç tarihli kaynaklara bir yansı
masından ibarettir. 

Safer 945'te (Temmuz 1538) Bağdan se
ferine çıkılırken Vezir Mustafa Paşa'nın ve
fatı dolayısıyla yapılan yeni düzenlernede 
Rüstem Paşa. Anadolu beylerbeyiliğine 
tayin edildi. 15 Receb 946'da (26 Kasım 
ı 539) Atmeydanı'nda düzenlenen Şehza
de Bayezid'in sünnet düğününe katıldığın
da vezir rütbesini almış olmalıdır. Sünnet 
düğünü sürerken Rüstem Paşa ile Mihri
mah Sultan'ın nikahları 23 Receb'de ( 4 
Aralık) kıyıldı (Aydın, III [ 1983], s. 5). Lutfi 
Paşa'nın aziedilmesi ve yerine Hadım Sü
leyman Paşa'nın vezlriazam olması sıra
sında ikinci vezirliğe getirildi (Muharrem 
948/Mayıs 1541). Vezirolarak 1541'deve 
1 543'te padişahla birlikte Macaristan se
ferine katıldı; devlet idaresinde her geçen 
gün biraz daha etkili olmaya başladı. Ve
zlriazam Hadım Süleyman Paşa divanda 
Vezir Deli Hüsrev Paşa ile kavga edip azie
dilince 17 Ramazan 9S1'de (2 Aralık 1544) 
vezlriazam tayin edildi. Bazı kaynaklarda 
Rüstem Paşa'nın kendine vezlriazamlıkyo
lunu açmak için bu hadiseyi bizzat tertip 
ettiği belirtilir. Bu ilk vezlriazamlığı döne
minde 1 545'te Habsburg imparatorluğu ile 
bir buçuk yıllık mütareke imzalandı. 1 547'
de Avusturya'nın elinde bulunan Macar 
toprakları için yıllık 30.000 altın vermesi 
karşılığında antlaşma yapılarak Batı cep
hesinde barış sağlandı. 

Vezlriazam Rüstem Paşa. 1S47'de Şah 
Tahmasb'ın kardeşi Elkas Mirza'nın Os
manlı Devleti'ne sığınınası ve istanbul'a 
gelmesi vesilesiyle büyük bir ziyafet dü-



zenledi. 1 S48'de Kanuni Sultan Süleyman'ın 

ikinci İ ran seferine iştirak etti. Bu seferde 
sİpahilerden oluşturduğu 200 kişilik özel 
bir ekiple Avrupa'da yaygınlaşan ateşli si
lahları denemek istedi. Ancak sipahilerin 
alışık olmadıkları bu silahları kullanmak is
tememeleri üzerine bu uygulamadan vaz
geçildi (Zinkeisen , lll, 174) 

Hürrem Sultan, oğullarının tahta çıkma
sı için Şehzade Mustafa'yı devre dışı bırak

maya çalışırken en büyük desteği damadı 
Vezlriazam Rüstem Paşa'dan gördü. Rüs
tem Paşa'nın tertibiyle 1 SS3'te İran seferi 
sırasında Konya Ereğiisi yakınındaki Akte
pe'de Şehzade Mustafa öldürüldü. Şeh
zadenin öldürülmesi kamuoyunda ve as
ker arasında büyük infiale yol açınca Rüs
tem Paşa vezlriazamlıktan aziedildi ve ye
rine 27 Şewal 960'ta (6 Ekim 1553) Kara 
Ahmed Paşa getirildi. Şehzadenin katline 
"mekr-i Rüstem" (960) diye tarih düşürül

müştür. Hürrem Sultan, vezlriazamlıktan 

alındıktan sonra Rüstem Paşa'nın affı için 
Kanuni'ye mektup yazarak merhamet di
lemiştir (Uluçay, Osmanlı Sultaniarına Aşk 
Mektupları, s. 49) 

Rüstem Paşa , yaklaşık dokuz yı l süren 
vezlriazamlığından aziedildikten sonra iki 
yıl boyunca Üsküdar'daki konağında ika
met etti. Mazul bulunmasına rağmen Ka
nunl'nin damadı olması dolayısıyla otorite
sinden fazla bir şey kaybetmemişti. Avus
turya elçisi olarak 1 SSS'te İstanbul'a ge
len Busbeke şehirde ilk defa Rüstem Pa
şa'yı ziyaret etme ihtiyacı duymuştu. El
çi ziyaretini ve paşanın perde arkasındaki 
gücünü şöyle anlatmaktadır: "Sultan or
dusu ile Asya'da idi. Başşehirde Vali Ha
dım İbrahim Paşa ile Rüstem'den başka 
kimse yoktu. Rüstem her ne kadar o sıra
da sadrazamlıktan aziedilmiş bulunuyor 
idiyse de eski mevkiini ve ileride tekrar bu 
mevkie getirilme ihtimalini düşünerek ken
disini ziyaret edip hediyeler sunduk" (Tür

kiyeyi Böyle Gördüm, s. 36). 

13 Zilkade 962'de (29 Eylül 1555) Kara 
Ahmed Paşa'nın Hürrem Sultan ile Mihri
mah Sultan'ın gayretler iyle aziedilip öldü
rülmesi üzerine Rüstem Paşa ikinci defa 
sadaret mührünesahip oldu (BA, A.RSK, 
nr. 1455, s. 7) Ölümüne kadar yaklaşık al
tı yıl süren ikinci vezlriazamlığında Kap
tanıderya Piyale Paşa kumandasındaki Os
manlı donanması Cerbe Deniz Savaşı ' nı 

kazandı (Mayıs 1560) . Bu dönemde Os
manlı Devleti'ni en fazla uğraştıran mese
le Şehzade Bayezid ile Şehzade Selim ara
sındaki mücadele oldu. Şehzade Bayezid'i 
tutan Rüstem Paşa daha önce birçok ra
ki bini siyasi dehasıyla alt etmesine rağ-

men Lala Mustafa Paşa'nın tertibi karşısın

da bir şey yapamadı. Şehzade Bayezid'in 
asi konumuna düşmesi üzerine Şehzade 
Selim tarafına geçti. Şehzade Bayezid sa
vaşı kaybederek İran 'a kaçtı (Ağustos 1559). 
Rüstem Paşa 28 Şewal 968'de ( 12 Tem
muz 1561) istiskadan (Busbecq, s. 167) öl
dü ve İstanbul'da Şehzade Camii hazire
sindeki türbesine defnedildi. 

Fransızlar 'ın "korkunç yaratık", Alman
lar ' ın "gaddar ve menfur" diye tanımladı
ğı , Venedikliler'in çekindiği (Jorga, lll, 125) 
Rüstem Paşa, mantıklı sebepler ileri sürül
düğünde bunları kabul etmekten çekinme
yen zeki ve uzak görüşlü bir devlet adamı 
olarak tavsif edilir. Osmanlı kaynaklarında 
ise iyi tedbir sahibi, tutumlu, zengin, şair
lerden hoşlanmayan , yararlı düşüneeli gibi 
sıfatlarla anı lır. Rüstem Paşa, Zeyniyye tari
katı şeyhlerinden Şeyh Burhaneddin, Nak
şl şeyhlerinden Plrl Halife ile Hekim Çele
bi, Şeyh İbrahim Gülşenl ve Ali Baba gibi 
devrin önde gelen şeyhleriyle yakın ilişki 
içinde bulunmuştur (Savaş, s. 45-4 7; ön
gören, s. 202-203, 324-325) Ayrıca muta
sawıf ve şair Kadızade Filibeli Mahmud 
Çelebi'nin (Mahmud Baba) onun hocası ol
duğu belirtilir (Lat'lfl, s. 272-273) 

Rüstem Paşa vefat ettiğinde 1 S milyon 
dukalık büyük bir miras bırakmıştır (Zin
kei sen , lll , 796) . Osmanlı kaynaklarında 
serveti yaklaşık 12 milyon altın olarak zik
redilir. Geride 1 700 köle, 2900 savaş atı , 

780.000 hasene altın , nakit olarak 1000 
yük para, Anadolu ve Rumeli'de 81 S çift
lik, 76 su değ irmeni ve 5000 ciltten faz
la çeşitli kitap ve daha birçok değerli eş

ya bırakmıştır (bk RÜSTEM PAŞA KÜTÜP

HANESi). Rüstem Paşa yaptırdığı yüzlerce 
hayır eseri ve bağışladığı gelirlerle de müs
tesna bir yere sahiptir. Kurduğu vakıflar

la Hırvatistan , Macaristan, Balkanlar, Ru
meli, İstanbu l , Anadolu, Mısır, Medine ve 
Kudüs olmak üzere ülkenin farklı coğraf
yalarında birçok hayır eseri yaptırmıştır. 

İ stanbul'da bir cam i, bir medrese ve kü
tüphane, beş han, iki han mescidi, iki mek
tep; Ankara'da bir hamam ve bir kervan-
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RÜSTEM PASA 

saray; Kastamonu Daday ve Dibek'te birer 
cami; Erzincan'da bedesten, han ve ha
mam; Erzurum'da han (Ta şhan, Rüstem 
Paşa Kervansarayı). hamam ve bedesten; 
Edirne'de kervansaray (bk. RÜSTEM PAŞA 

KERVANSARAYI ); Tekirdağ'da bir cami, bir 
medrese ve kütüphane, bir mektep, bir 
kervansaray (bk. RÜSTEM PAŞA KÜLLİYE

Sİ) ; Sapanca'da bir cami, bir mektep, bir 
imaret ve bir zaviye; Kütahya'da hamam 
ve medrese; Ermenek'te bir cami; Medi
ne'de bir medrese olmak üzere toplam on 
iki cami ve mescid, yedi mektep, otuz iki 
hamam, yirmi iki çeşme, 273 oda, elli dört 
mahzen, S63 dükkan, yirmi sekiz han ve 
kervansaray, beş medrese onun vakfettik
lerinin sadece bir kısmını oluşturur. Emi
nönü'nde bulunan camisi çinileriyle meş
hurdur. 

Rüstem Paşa aldığı mali önlemlerle dev
let hazinesine büyük gelirler sağlamıştır. 

Seyyahlar tarafından sarayın çiçeklerini bi
le satarak hazineye para kazandırdığı an
latılı r. xvıı . yüzyıl kaynaklarında paşanın 

hazineyi ağzına kadar doldurduğu için sa
raydaki hazinelere sığmayan paraların Ye
dikule'ye konulduğu, ancak bu durumun 
reayanın ezilmesine sebep olduğu anlatı
lır (Kitab-ı fVlüstetab, s. 21) . 

Rüşvet konusunda Rüstem Paşa aley
hinde devrin kaynaklarında ve arşiv kayıt
larında bazı bilgiler ve şikayetler mevcut
tur (Gökbilgin , VII/11-12 i l956J. s. 32-38) . 
Devrin tarihçilerinin Rüstem Paşa'yı rüş
vetle suçlaması, aslında bu dönemlerde 
ortaya çıkan yeni bir makam vergisi türü 
olan caize ile ilgilidir. Bir göreve tayin edi
len kişilerin vezlriazama ödedikleri para
lar resmi defterlere kaydedilir, gizli alınıp 
verilmezdi. Koçi Bey, Rüstem Paşa'yı iltiza
mı yaygınlaştırdığı ve devlet arazisini özel 
mülke çevirip bunları da çocuklarına vakıf 
olarak bıraktığı gerekçesiyle itharn eder 
(Risale, s. 85-86) . Gerçekten Rüstem Pa
şa devrinde iltizam yaygınlık kazanmıştır 

( Çakır, s. 36-40) Ancak dönemin m üellif
lerine ters gelmesine rağmen dünyanın 
her tarafındaki tarım toplumlarına has bir 

289 



RÜSTEM PAŞA 

sistem olan iltizamın değişen dünya şart
larına intibak için Osmanlı maliyesi tara
fından yaygınlaştırıldığı unutulmamalıdır. 

Oğuz Han'dan başlayıp Türk tarihinden 
kısaca bahsedildikten sonra 969 (1561) 
yılına kadar Osmanlı tarihinin anlatıldığı 
bir eser Rüstem Paşa Tarihi diye şöhret 
bulmuş, hatta bu isimle Almanca'ya çev
rilmiştir. Ancak yapılan araştırmalarda bu 
tarihin Rüstem Paşa tarafından yazılma
dığı , Matrakçı Nasuh'a ait tarihin bir özeti 
olduğu anlaşılmıştır. Fakat bunun Matrak
çı Nasuh'un tarihinden bizzat eserin mü
ellifi tarafından mı yoksa başka biri tara
fından mı özetlendiği tam olarak anlaşıla
mamıştır. Rüstem Paşa, Hürrem Sultan'la 
iş birliği yapması ve Şehzade Mustafa'nın 
ölümünde rolü olması yüzünden dönemin 
tarihçilerinin eserlerinde ve şairlerin beyit
lerinde genelde olumsuz olarak takdim edi
lir. Ancak toplam 14,5 yıl süren iki vezlri
azamlığı döneminde ıslahatçılığıyla devle
tin siyasi ve mail gelişmesine katkısı oldu
ğu açıktır. 

Rüstem Paşa'nın Mihrimah Sultan'dan 
Ayşe Hümaşah adlı bir kızı ve Osman adlı 
bir oğlu olmuştur. Ayşe Sultan, Vezlriazam 
Semiz Ahmed Paşa'yla evlendirilmiş, Ah
med Paşa'nın 988'de ( 1580) ölümünden 
sonra 990'da (1582) Nişancı Feridun Ah
med Bey'le nikilhlanmıştır (Selanik!, I, 130-

131) . Ayşe Sultan'ın torunlarından Civan 
Kapıcıbaşı lakaplı Mehmed Paşa, Sultan 
İbrahim döneminde sadarete kadar yük
selmiştir. Osman Bey'in ve Ayşe Sultan'dan 
olan iki torununun kabri Üsküdar Mihri
mah Sultan Camii hazlresindedir. 
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RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI 

Edirne'de 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında 

yapılan kervansaray. 
_j 

Şehir merkezinde yer alan yapı 968 
(1560-61) yılında Sadrazam Rüstem Paşa 
tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. 
Tuğla ve kesme taş malzemenin birlikte 
kullanıldığı yapının ön cephesinde yirmi 
bir adet dükkanla iki kapı bulunmaktadır. 

Önündeki caddenin kıvrımlı çizgisini izle
yen sıra dükkanlar kervansarayın cephe
sine hareketli bir görünüm kazandırmak
tadır. ön bölümü oluşturan kuzey cephe
nin girintili görünümü ve batı cephesinin 
çarpık konumuna rağmen yapının planın
da geometrik bir düzen hakimdir ve sa
de bir arka cephesi bulunmaktadır. 

Büyük aviulu kısım şehir ham, küçük 
aviulu kısım menzil ham niteliğinde olup 
ikili işieve sahip yapı iki katlıdır. Büyük av
lunun bulunduğu bölümün Mimar Sinan 
tarafından inşa edildiği bilinirken küçük 
avlunun çevrelediği yapının mimarı bilin
memektedir. İki avlu arasında bir geçitle 
bağlanan yapının büyük ve kareye yakın 
dikdörtgen avlusu, etrafını çevreleyen iki 
katlı galeriler ve avlu ortasında bir köşk 
mescidden meydana gelmektedir. Anado
lu Selçuklu köşk mescidleriyle benzerliği 
bakımından önemli olan bu mescid 1877-
1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda yıkılmıştır. 

Yapılan araştırma kazılarında mescidin dö
şemesi tesbit edilebilmiştir. 

Yapının planında dört ilginç mimari özel
lik göze çarpmaktadır. Bunlar insanlarla 
hayvaniara ait ayrı mekanların oluşturul
ması, idarecilere ait mekilnlarla hamam ve 
hela gibi ihtiyaç bölümlerinin bir araya top
lanması, ibadet mekanının köşk mescid 
olarak kervansaray planı içinde ayrı ele alın
ması ve cepheyi sokağa uydurarak dük
kaniara yer verilmesidir. Mimar Sinan ' ın 

Edirne'de uyguladığı bu şema Erzurum 
Rüstem Paşa Kervansarayı planını tekrar
laması bakımından son derece önemlidir. 

Büyük Rüstem Paşa Ham da denilen sol 
bölüm enlemesine sekiz, uzunlamasına al-


