
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 
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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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rı' nın dört burcundan kuzeye bakanını ken
disi inşa ettirdiği için burası Saruca Paşa 
Burcu diye anılır. Hoca Sadeddin Efendi'
ye göre İstanbul'un fethi için Edirne'de ya
pılan hazırlıklar arasında onun nezaretin
de 300 kantar barutun kullanıldığı büyük 
bir top dökülmüştü (Tacü't-tevarih, I, 41 9) 

Muhtemelen İstanbul'un fethinden kısa 
süre sonra 8S7'de ( 1453) diğer vezirlerle 
birlikte azledilmiş, tekrar Gelibolu'ya çeki
lerek 8S8'de ( 1454) burada vefat etmiştir. 

Saruca Paşa'nın Edirne'de kendisi, hatu
nu ve zevcesi adına olmak üzere üç, Geli
bolu'da bir mahalle kurulduğu görülmek
tedir. Gelibolu'daki imaretinin etrafında 
gelişen mahallede 879'da ( 1475) yaklaşık 

altmış hane bulunduğu tesbit edilmekte
dir ( Gelibolu Sancağı Tahrir Defteri, vr. 3•). 

Edirne'de mescid, medrese, imaret ve ha
mam yaptıran Saruca Paşa'nın Gelibolu'
da bugüne ulaşmayan bir cami, medrese 
ve imaret inşa ettirdiği bilinmektedir. Sa
ruca Paşa medreseye öğrenciler için on 
sekiz ciltten oluşan küçük bir kitap kolek
siyonu bağışlamıştı. Tamirler sonucu ge
çirdiği bazı değişikliklerle günümüze inti
kal eden türbesi, paşa hamarnı denilen çif
te hamarnı eserleri arasında yer almak
tadır. Gelibolu'da 840'ta (1436-37) yaptır

dığ ı imaretinin 860'ta (1456) Gelibolu şeh
riyle Şehirköy ve Mesudlu köylerinde, Edir
ne'de ve Hamza Köseç köyünde vakıfları 
vardı. Gelibolu'daki vakıfları arasında bir 
bezzazistan, doksan altı dükkan, bir ker
vansaray, bir hamam bulunuyordu (Gök

bilgin. s. 50. 53, 58, 247-252). Aşıkpaşaza
de, Gelibolu'daki imaretinden başka Silif
ke'de bir cuma mescidi yaptırdığından bah
setmektedir. 
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SARUHANBEY 
(ö. 747/ 134(,) 

Manisa merkezli 
Samhanoğulları Beyliği'nin 

kurucusu olan Türkmen beyi 
(bk. SARUHANOGULLARI). 

SARUHANi 

(bk. MÜNŞi). 

SARUHANOGULLARI 

XIIL yüzyılın sonlarından 
XV. yüzyılın başlarına kadar 

Manisa ve yöresinde hüküm süren 
Türkmen beyliği ve hanedanı . 

_j 

_j 

_j 

Batı Anadolu uç kesiminde 1290'1ı yıllar

dan itibaren faaliyet gösteren Saruhan Bey 
tarafından Manisa merkezli olarak kurul
muş olup kurucusunun adıyla anılır. Bey
liğin hakim olduğu topraklar Gediz vadi
sini ve ovasını içine alır. Beyliğin doğu sı
nırları kuzeyden güneye doğru Demirci, 
Borlu, Ilıca, Adala ve Kemaliye'den itibaren 
batıya doğru bugünkü Akhisar, Turgutlu, 
Manisa, Kemalpaşa (Nif), Menemen ve Ege 
denizi sahillerine, İzmir körfezinin batı kı 
yılarından Foçalar'a kadar uzanır. Kuzeyde 
Karesioğulları, doğuda Germiyan Beyliği ve 
güneyde Aydınoğulları ile komşu olan bey
lik Batı Anadolu'daki Karesi, Aydın ve Men
teşe gibi denizci Türkmen beylikleri .ara-· 
sında yer alır ve dönemin Bi-:taiıs ve Latin 
kaynaklarında daha çok Ege denizi, Ada
lar ve Trakya'daki akınları ile yaptıkları an
laşmalar dolayısıyla zikredilir. 

Çağdaşı kaynaklarda ve kitabelerde Sa~ 
ruhan Bey'in ismi açıkça belirtilmekle be~ 
rcıber menşei ,konusunda herhangi bir bil" 
gi bulunmaz. XVI. yüzyıla ait vakıf tahrir 
kayıtlarında babasının adı Alp-Ağı 1 Alpa
gı 1 Alpagu şeklinde gösterilir. İbn Blbi'-

nin el-Evfımirü'l-'Alfı'iyye adlı eserini ter
cüme eden Yazıcıoğlu Ali ve onu takip eden 
Osmanlı kaynakları, Saruhan Bey'i Anado
lu Selçuklu Sultanı Il. Mesud'un nökerle
rinden ve Selçuklu uç emirlerinden biri di
ye tanımlar. Şikari'nin Tarih'inde ise Mo
ğol ve Selçuklu hükümdarlarının kapıcıba
şısı olduğu, elçilikle geldiği Karamanoğlu 
Mehmed Bey'in yanında kaldığı rivayeti 
yer alır. Modern tarihçilerio bir bölümü bu 
bilgileri esas alırken bazıları . Saruhan Bey'in 
Türkmen beylikleri arasında başlangıçta en 
güçlü beylik olan Germiyanoğulları'na bağ
lı bir emir olduğunu, bazıları ise İ bn Blbi'
nin bir kaydından hareketle Celaleddin Ha
rizmşah'ın Selçuklu Sultanı ı. Alaeddin Key
kubad'a yenilmesinin ardından 1230 yı lı 

dolayında Selçuklu sultanının hizmetine 
giren Harizm emirleri arasında yer alan 
Saruhan adlı beyle irtibat kurulabileceğini 
ileri sürer. Bir başka araştırmada ise Ma
nisa bölgesindeki yer adlarından ve bazı 
maddi işaretlerden yola çıkılarak Saru
han 'ın Kıpçak kökenli olma ihtimali üze
rinde durulur (Divitçioğlu, sy. 33 [20051. 

s. 287-297) Bölgede Kıpçak boylarına ait 
adların Harizm emirleriyle gelenler yanın
da Bizanslılar'ın 12SO'lerde Trakya'dan ge
tirtip Menderes vadisine yerleştirdi ki eri, 
sayıları 1 O.OOO'i bulan Kuman 1 Kıpçaklar'

la ilgili olması akla yakın görünür. Ancak 
Saruhan Bey'i bunlara bağlama konusun
da sağlam bir delil yoktur. Bu bakımdan 
Saruhan Bey'in Selçuklu uç bölgesinde yer
leşmiş emirlerden biri olması dışındaki gö
rüşler şimdilik kesinlik kazanmamıştır. 

Saruhan Bey, Manisa'yı almadan önce 
1300'lerin başında bu bölgedeki bazı yer
leri ele geçirmiş ve Batı Anadolu kesimin
de önemli bir askeri merkez konumunda
ki Manisa'yı abluka altına almış olmalıdır. 

1302'de Manisa'ya gelen imparatorun oğ
lu Mikael'in (IX) ordusunu kıstırıp kuşatan 
Türk kuwetlerinin Saruhan Bey' e ait oldu
ğu düşünülebilir. Saruhan Bey, 1303 son
larında Bizanslılar tarafından Batı Anado-


