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liJ HüsEYiN GAzi TOPDEMİR 

SARUCAPAŞA 

{ö . 818/1415'ten önce) 

Gelibolu Tersanesi'ni 
ve deniz üssünü kuran 
Osmanlı devlet adamı. 

_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bil
gi yoktur. Bazı kaynaklarda kendisinden 
sonra yaşayan ve İstanbul'un fethi sıra
sında vezir olarak görev yapan diğer Sa
ruca Paşa ile karıştırılmıştır. 28 Muhar
rem 818 (9 Nisan 1415) tarihli vakfiyede 
Sarimüddin lakabıyla zikredilmekte olup 
(VGMA, Vakfiye Defteri, nr. 776, s. 269, sı
ra nr. 206), 1. Murad ve 1. Bayezid devirle
rinde görev yapmıştır. Saruca Paşa'nın, 1. 
Murad'ın ilk saltanat yıllarında yaya ordu
sunun başında Meriç vadisini izleyen yol 
üzerinde faaliyet gösteren ünlü bir uç be
yi olduğu anlaşılmaktadır. İlk Rumeli fetih
lerinde önemli rol oynamış olmalıdır. Ona 
bağlı askerlerin )0!. yüzyılın ilk yarısında 
"ulu beğ nökerleri" olarak Rumeli'nin bir
çok yerinde tirnar tasarruf ettikleri tesbit 
edilmektedir (Hicrf 835 Tarihli Suret-i Def
ter-i Sancak-i Arvanid, s. XVI). Nitekim 
1371 'de Çirmen bölgesi fethedildikten son
ra bu sancağın kurucusu ve ilk sancak be
yi Saruca Paşa olmuştur. Çirmen sancağı 
defterlerinden anlaşıldığına göre Saruca 
Paşa, Meriç vadisinde yer alan yaya top
rakları üzerinde tevcih yapma yetkisine 
sahip bir sancak beyi sıfatıyla teşkilatın 
yerleşmesini ve sancağın iskanını sağla
mıştır. 

Neşrl, 788'de ( 1386) 1. Murad'ın Kara
manoğlu Ali Bey'le yaptığı savaşa Saruca 
Paşa'nın, Çirmen yayalarının başında Ru
meli yaya başısı olarak sağ cenahta Şeh
zade Yakub Çelebi ile birlikte katıldığını 
kaydeder. Ayrıca onun Rumeli'de Make
donya ve Arnavutluk taraflarında Türkya
yalarının başında uç beyi sıfatıyla faaliye
tini sürdürmekte olduğu da belirtilir. Vezl
riazam Çandarlı Ali Paşa'nın 790'da ( 1388) 
Bulgaristan'ın Tuna tarafındaki Susmanoz 
ili denilen Şehirköy'de yaptığı savaşa Sa-

ruca Paşa'nın Rumeli yaya başısı "ulu beğ 
subaşı" olarak katıldığı bilinmektedir. N eş
ri, Kosovasavaşına (791/1389) emrindeAy
dın ve Saruhan askeri olduğu halde sol ta
rafta katıldığını yazar (Cihannüma, I, 227, 
228, 243, 263, 277, 291, 301). Hoca Saded
din Efendi'ye göre ise sağ kanatta olan 
Şehzade Yıldırım Bayezid'in emrindedir (Ta
cü't-tevarfh, ı. 120). Kosova savaşı fetihna
mesinde Anadolu beylerbeyi sıfatıyla em
rinde Karaman askerleri de bulunduğu hal
de savaşta yer aldığına temas edilir (Feri
dun Bey, ı. 113-115). Bunun dışında Ali 
Mustafa Efendi onun 1. Murad dönemin
de çeşitli beyliklerde bulunduğunu ve Ana
dolu'da idarecilik yaptığını belirterek Ge
libolu'daki sahil sarayından boğazdan bir 
Frenk gemisinin geçtiğini gören 1. Murad'ın 
emriyle gemiyi durdurduğunu, içinde bu
lunan Bizans imparatorunun kızını ele ge
çirdiğini kaydeder. Bu kız Şehzade Baye
zid'e nişanlanmış, ayrıca gemideki bütün 
malları Saruca Paşa'ya verilmiştir (Kün
hü'l-ahbar, V, 74-75). 

Saruca Paşa, Yıldırım Bayezid dönemin
de de faaliyetlerini sürdürmüştür. Nitekim 
Yıldırım Bayezid'in Antalya'yı Osmanlı top
raklarına kattığı Hamid-ili fetihleri sıra

sında Çanakkale Boğazı tahkimatıyla uğ
raştı. Padişah Çanakkale Bağazı'na verdi
ği askeri ve ticari önem sebebiyle 792'de 
( 1390) adeta bir Boğaz muhafızlığı kura
rak Saruca Paşa'yı bu göreve getirdi. Mu
hafızlığın merkezi olmak üzere Gelibol u'
nun bir tepe üstünde olan iç kalesini takvi
ye ettirdi, dış kaleyi yıktırdı ve suni lima
nı temizleterek liman ağzında iki kule in
şa ettirdi. Bu liman gerektiğinde üç katlı 
bir zincirle kapatılabiliyordu. Çanakkale'
nin tahkiminde büyük bir gayret gösteren 
Saruca Paşa teşkil ettiği donanma ile Ça
nakkale Bağazı'nda Osmanlı hakimiyetini 
kuwetle tesis etti. Daha sonra altmış ge
miyle Ege denizine açılarak Sakız ve Eğri
boz adaları ile Yunanistan sahillerini yağ
maladı. Bunun üzerine Venedikliler ada
lardaki garnizonları ve istihkamları takvi
yeye başladılar. Bizans'a yardım için hare
kete geçen Fransa öncülüğündeki mütte
fik Haçlı donanınası 1399' da Çanakkale Bo
ğazı'ndan içeri girdiğinde Gelibolu'da üs
lenen Saruca Paşa kumandasındaki on se
kiz gemilik Türk donanmasıyla karşılaştı ve 
ilk çatışmada Bozcaada'ya geri çekilmek 
zorunda kaldı. Sonunda Venedik kadırga
larının da gelmesiyle daha fazla güçlenen 
müttefikler Boğaz'ı geçmeyi başararak 
İstanbul'a ulaşabildi (Turan, s. 229-230). 

Saruca Paşa, Ankara Savaşı'nda da ( 1402) 
Osmanlı ordusunun önde gelen kumandan-



ları arasında yer aldı. Muhtemelen bun
dan sonra Rumeli topraklarına döndü ve 
kardeşler mücadelesi sırasında Yorga'ya 
göre 141 O'da Vanbolu'da Musa Çelebi'ye 
karşı yapılan savaşta yeniidi (Osmanlı İm
paratorluğu Tarihi, I. 3 I I ). Ardından emek
li olarak Çirmen'e çekilen Saruca Paşa bu
rada ölmüş olmalıdır. 28 Muharrem 818 
(9 Nisan 1415) tarihli vakfiyede Saruca Pa
şa'dan "merhum" diye bahsedilmesi bu ta
rihten biraz önce vefat ettiğini gösterir. 
Saruca Paşa'nın 818 (1415) tarihli Umur 
Bey vaktiyesine göre Um ur Bey adlı bir oğ
lu, Um ur Bey'in de Ali Bey isminde görev 
sahibi bir oğlu bulunuyordu. Fatih Sultan 
Mehmed devrine ait kayıtlarda Saruca Pa
şa ile oğlu Umur Bey'in vakıfları birlikte 
gösterilmiştir. Bu vakıflarda Saruca Pa
şa'nın vakfı bir hamam, otuz iki dükkan, 
on bir seki (sergi) , bir kervansaray olarak 
görülmektedir. Saruca Paşa, Çirmen'de bu
gün mevcut olmayan kubbeli bir cami in
şa ettirmişti , mezarı bu caminin haziresin
dedir. Hasköy'de cami, imaret hamam, 
kervansaray ve bir zaviyesi bulunmakta
dır. Yeni Zağra'da da ahşap bir cami yap
tırmıştır (Ayverdi. s. 373-374 , 497, 575) . 
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SARUCA PAŞA 
(ö . 858/ 1454) 

Osmanlı veziri. 

ll. Murad'ın 850 (1446) tarihli vasiyet
namesinde adı Saruca b. Abdullah olarak 
geçtiğinden Rum asıllı ve ll. Murad'ın dev
şirmelerinden olduğu tahmin edilmekte
dir (İnalcık . s. 86, 2 ı 2) Aşıkpaşazade'nin 
Musa Çelebi'nin Samakov'daki çatışma sı
rasında yakalanması olayında ( 8 16/ ı 41 3) 

adını zikrettiği Terzi Saruca'nın (Tarih, s. 
84) onunla ilgisi olma ihtimali yüksektir. 
Onun kul olarak Yıldırım Bayezid'in son 

dönemlerinde hizmete alındığı ileri sürü
lebilir. Daha sonra ll. Murad devrinde yük
selerek sancak beyliği ve beylerbeyilik yap
tı ve vezirliğe getirildi. 

ll. Murad'ın Selanik kuşatması sırasın
da Gelibolu muhafızlığında bulunduğu an
laşılan Saruca Paşa, Osmanlı donanmasını 
takviye edip Venedik için bir tehdit oluş
turmasını sağladı. 829-830 ( 1426-1427) yıl
larında Selanik'te yaşayan Türk tüccarlara 
bazı haklar tanınması ve haraç ödenmesi 
karşılığında Venedik ile yapılacak barış gö
rüşmelerini bizzat yürüttü (Turan , s. 294 , 

340) . 831 (1428) yılında Osmanlılar'ın Gü
vercinlik Kalesi'ni ele geçirmesi ve bu se
beple Macarlar'ın geri çekilmesi üzerine 
yalnız kalan Sırp Despotu Brankovic'i ver
gi vermek ve gerektiğinde asker gönder
mek şartıyla barış yapmaya zorladı . Bu 
olay sırasında kaynaklarda vezir rütbesiy
le zikredilir (Oruç Beğ Tarihi, s. 57-61 ). 

Saruca Paşa, rakibi olduğu Çandarlı Ha
lil Paşa'nın veziriazamlık görevine getiril
mesinden (832/ 1429) önce vezir olarak di
vanda idi. Rumeli beylerbeyi ve vezir sıfa
tıyla Rumeli'deki faaliyetlerde ve Osmanlı 
Devleti'nin Batı ile münasebetlerinde önem
li rol oynadı. Bizans imparatoru, Osmanlı 
Devleti ile dostluk için onun aracılığına baş
vurdu. Macarlar'a karşı Sırp despotu ile 
dostluk ve uzlaşma politikasına taraftar 
olduğundan Sırp despotunun Macar kra-

Edirne'de Saruca Paşa Camii 

SARUCA PAŞA 

lıyla ilişkisini kesrnek ve despotun kızı Ma
ra'yı Sultan Murad'la evlendirrnek şartıy
la ilişkilerin yumuşamasını sağladı. Saruca 
Paşa. Sırp despotuna bağlılık yemini et
tirdi, fakat kız küçük olduğu için düğün 
838'de ( 1435) yapılmak üzere sonraya bı
rakıldı. ll. Murad 838'de ( 1435) Karaman 
seferine giderken onu Edirne'ye muhafız 
tayin etti (Hoca Sadeddin, I, 274, 356) Sa
ruca Paşa. Edirne'deki camisini bu sırada 
yaptırmış olmalıdır. 

Ancak Saruca Paşa, Sırp Despotu Bran
kovic'in Macarlar'a meyletmesi, Sırplar'ın 
Semendire'yi tahkim etmesine ilgisiz kal
ması ve bunu padişahtan gizlernesi sebe
biyle gözden düştü ve vezir rütbesinde 
beylerbeyi iken 839'da ( 1435-36) aziedile
rek önce Arnasya'da Sultan Alaeddin'in la
lası oldu. ardından Gelibolu kaptanlığına 
getirildi (Oruç Beğ Tarihi, s. 59) . Gelibolu'
daki 840 ( 1436-37) tarihli imaretine ait ki
tabede kendisinden "melikü'l-ümera" diye 
bahsedilmiş olması ona beylerbeyi payesi 
verildiğini düşündürmektedir. Bu yıl için
de tekrar vezir olan Saruca Paşa 842'de 
(ı 438-39) yeniden aziedildi ( a.g.e., s. 6 ı) 

Macarlar'ın 84Tde ( 1443) iziadi Derbendi'
ne hücum etmesi üzerine bunlara karşı 
mücadele etmek için kendi imkanıyla 1000 
asker toplayarak Filibe'de ll. Murad'ın or
dusuna katıldı, savaşta yararlık gösterin
ce yeniden hizmete alındı. ll. Murad' ı Se
gedin Antiaşması'ndan ( ı 444) sonra sal
tanattan çekilme kararından vazgeçirmek 
için çalışan Veziriazam Çandarlı Halil Pa
şa'nın yanında bulunuyordu. 

ll. Mehmed'in ilk saltanatı sırasında ve
zirliğini koruyan Saruca Paşa. Varna Sa
vaşı'na da katıldı. ll. Mehmed'in Buçukte
pe Vak'ası'yla tahttan indirilip Manisa'ya 
gönderilmesi esnasında beraberinde lalası 
olarak bulunuyordu. ll. Murad'ın Edirne'de 
ikinci defa tahta çıktığı sırada (850/ 1446) 

Saruca Paşa ikinci vezirdi {İnalcık , s. 86-

87, 103). l l. Kosova Savaşı 'na katılan Sa
ruca Paşa ordunun sağ koluna kumanda 
ediyordu (852/ 1448). Kardeşi Sinan Bey de 
ordunun gerisindeki ağırlıkları korumakla 
görevtendirildi (Uzunça rş ılı , Osmanlı Tari
hi, 1, 447) . 

ll. Murad'ın son günlerinde (855/ 1451) 

yakınında bulunan Saruca Paşa (Aşıkpa
şazade , s. 139) ll. Mehmed'in ikinci salta
natı sırasında yine divanda ikinci vezirdi. 
Karamanoğlu isyanını bastırmak için Ana
dolu'ya geçen padişah Edirne'de yerine 
çok güvendiği Saruca Paşa'yı bıraktı. İstan
bul kuşatması öncesinde Şaban 8S6'da 
(Ağustos 1452) tamamlanan Rumelihisa-
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