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Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. 
Biyografisinden söz eden kaynaklarda Ar
navut asıllı olduğu ve Kanuni Sultan Sü
leyman döneminde saraydan çıktığı belir
tilir. Ancak 1 S73'te İstanbul'da bulunan 
Habsburg elçilik heyetinden Stephan Ger
lach onun elçilere kendisini Graetzli ola
rak tanıttığım, bundan dolayı Alman asıl
lı olma ihtimalinin kuwetli bulunduğunu 
yazar. Hatta 1 S76'da Habsburg elçisini ka
bul ettiğinde Salzburg piskoposuna bir kü
çük balsam şişesi hediye etmiş olması bu 
bilgiyi anlamlandırır (Türkiye Günlüğü, 1, 
330, 486). İsmail Hakkı Uzunçarşılı ve İs
mail Hami Danişmend, Kanun! dönemi
nin tanınmış defterdan İskender Çelebi'
nin Bağdat seferi sırasında (ı 5 34) katlinin 
ardından Enderun'a alınan kölelerinden bi
ri olduğunu belirtirlerse de devrin kaynak
larında böyle bir bilgiye rastlanmaz. Sernin 
veya Semiz lakabı da çağdaşı kaynaklarda 
geçmez. Kanun! devrine ait bir tevdhat 
kaydı listesinde "Semin Ağa" diye tanındı
ğı belirtilen şahsın Anadolu beylerbeyili
ğinden Rumeli beylerbeyiliğine geçen baş
ka bir Ahmed Paşa için (İsfendiyari Ahmed 
Paşa) kullanıldığı anlaşılmaktadır (Özergin, 
S. 29) 

Devşirme olarak Enderun'da yetişti. Bi
linen ilk resmi görevi kapıcıbaşılıktır. Bun
dan önce sarayda daha başka görevlerde 
bulunmuş olması ihtimali yüksektir. Bu sı
fatla Kanuni Sultan Süleyman'ın Nahcıvan 
seferine katılmış olması mümkündür. Onun 
ayrıca Rüstem Paşa ve eşi Mihrimah Sul
tan ile tanışıklığı olduğu da anlaşılmakta
dır. Nitekim Rüstem Paşa'nın ikinci sada
reti döneminde Perhad Ağa'nın yerine 20 
Rebiülewel 96S'te (ı o Ocak 15 58) yeniçeri 
ağalığına getirildi (a.g.e., s. 20) Lokman 
b. Hüseyin' e göre ise onun yeniçeri ağalı

ğına tayini, Nahcıvan seferi sonrasında Ve
ziriazam Kara Ahmed Paşa'nın katlinden 
(Eylül 1555) önce vuku bulmuştur (Züb
detü't-tevarfh, vr. 73a) Ancak ilk bilginin 
daha doğru olması kuwetle muhtemeldir. 
Yeniçeri ağ alı ğı 24 Muharrem 969'a ( 4 
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Ekim 156 ı) kadar sürdü. Bu tarihte Mus
tafa Paşa'nın beşinci vezirliğe getirilmesi 
üzerine ondan boşalan Rumeli beylerbe
yiliğine tayin edildi (Lokman b. Hüseyin, 
vr. 76a; Özergin, s. 23). 27 Kasım'da Rüs
tem Paşa'nın Mihrimah Sultan'dan olma 
kızıyla (Ayşe Sultan) evlendi, böylece saray
la olan yakınlığını daha da kuwetlendirdi. 
Bundan sonra dönemin kaynaklarında da
ha çok Rüstem Paşa veya Mihrimah Sul
tan damadı lakabıyla anılmaya başlandı. 
Bu sayede giderek nüfuzunu arttırdı ve so
nunda vezlriazamlığına kadar sürecek olan 
kubbealtı vezirliği dönemi 13 Zilkade 970'
te (4 Temmuz 1563) altıncı vezirliğe tayi
niyle başlamış oldu (Özergin, s. 26; Lok
man b. Hüseyin beşinci vezirliğe tayin edil
diğini yazar: vr. 76t). Bu sıfatla katıldığı Si
getvar seferi sırasında padişahın yakının
da bulundu; yol esnasında köprü ' yapım

larına nezaret ettiği gibi kale kuşatması 
sırasında da yeniçeri ağ ası Ali Ağa ile bir
likte metris kazma işiyle ilgilendi. Kaynak
lara göre bu esnada dördüncü vezir ko
numundaydı. Kanuni Sultan Süleyman'ın 
Sigetvar'da vefatı üzerine ordugahtaki sı
kıntılı durumda yapıcı bir rol üstlendi. Se
laniki'ye göre, padişahın ölümünün gizli 
tutulduğu sırada divan yapılması için ça
dırına gelip fikrini soran Feridun Ahmed 
Bey' e kimsede divana katılacak hal kalma
dığını, yeni padişahın ise savaş mahalline 
gelmesinin sakinealı olacağını bildirdi (Ta

rih, I, 37). Ardından padişahın cenazesinin 
önden İstanbul'a yollanması işine nezaret 
etmekle görevlendirildi. ll. Selim'in İstan
bul'a girişi esnasında yeniçerilerin cülus 
bahşişi dolayısıyla çıkardıkları karışıklıkla

rın yatıştırılmasında da rol oynadı. Kıbrıs'ın 
fethi sırasında donanmanın Akdeniz sefe
rine çıkışından biraz önce 4 Zilhicce 978'de 
(29 Nisan 1571) karadan Dalmaçya sahil
lerine yönelik seferin idaresini üstlendi. Em
rinde 1 SOO yeniçeri ve 600 silahdar oldu
ğu halde Rumeli Beylerbeyi Hüseyin Paşa 
ile buluştu, Venedik kıyılarında asi Arna
vutlar'la mücadele etti; donanmanın kıyı
lardaki harekatına paralel şekilde Karadağ 
sahilinde kuzeyden güneye doğru sırala
nan ve Venedikliler'in kontrolünde bulu
nan Budua 1 Budva, Bar ve Ülgün (Dulcino 1 
Ulcinj) kalelerinin fethine katıldı. Kaleterin 
alındığı haberini Edirne'de bulunan ll. Se
lim' e duyuruncakendisine Selanik'te kı
şı geçirmesi ve bu arada Selanik Kalesi'ni 
onartınası emri verildi (a.g.e., 1, 84). Da
ha sonra İstanbul'a dönen Ahmed Paşa, 
muhtemelen Sokullu Mehmed Paşa ile 
olan anlaşmazlığı sebebiyle Vezir Hüseyin 
Paşa ile birlikte vezaretten aziedildi (Zilka
de 9801 Mart ı 573). Bunda Piyale Paşa'nın 

ikinci vezir olarak tayinine itirazı önemli 
rol oynamıştı. Selanik!, bu vesileyle onun 
yirmi beş gün kadar vezaretten mazul olup 
300.000 akçeyle emekli edildiğini, ancak 
Mihrimah Sultan'ın devreye girip damadı
nı yeniden vezarete getirttiğini belirtir. Bu 
şekilde Ahmed Paşa, Piyale Paşa'nın kendi
sine tekaddümünü ("Piyale Paşa takdim 
ferman olurrup Ahmed Paşa, altına otur
ması ferman olunmuş") kabullenip üçün
cü vezirliğini sürdürmek zorunda kalmış
tı. Muhtemelen bu olay dolayısıyla Sokul
lu'ya karşı olan grup içinde yer aldı. 

Bu yıllarda Venedik elçisi Garzoni, sara
yının Atmeydanı'nda bulunduğunu belirt
tiği üçüncü vezir Ahmed Paşa'nın Vezir 
Mustafa Paşa ve şeyhülislam ile birlikte 
Sokullu Mehmed Paşa 'ya karşı olan cep
hede yer aldığını yazar. Gerlach onun 21 
Kasım 1 S73'te padişahın kız kardeşinden 
olan oğlunun vefat ettiğini bildirir. Bir 
başka oğlunu ise 29 Nisan 1 S76'da kay
betmiştir. Yine Gerlach'a göre 8 Kasım 
1 S76'da kızını o sırada yeniçeri ağ ası olan 
Cigalazade Sinan Ağa (Paşa) ile evlendir
miş, 1 S Kasım'da diğer iki oğlunu büyük 
bir merasimle sünnet ettirmiştir (Türkiye 

Günlüğü, I, 330, 456-457 , 464) . Bu ara
da 16 Cemaziyelewel 983'te (23 Ağustos 

ı 5 75) sarayında divanhanesinde çıkan 

yangın büyük tahribata yol açmış ve biz
zat padişahın 10.000 altın desteğiyle ona
rım gerçekleştirilmiştir. Piyale Paşa'nın Ocak 
1S78'de vefatından sonra da ikinci vezir 
olmuştur. 

Ahmed Paşa, ll. Selim'in vefatı ve yeri
ne III. Murad'ın tahta cülüsu sonrası So
kullu Mehmed Paşa'ya karşı giderek artan 
muhalefette ön plana çıktı. Sokullu'nun 
suikast neticesi hayatını kaybetmesinin 
ertesi günü vezlriazamlık makamına geti
rildi (2ı Şaban 987 1 ı3 Ekim ı579) Ancak 
vez!riazamlığı uzun sürmedi, ölümüne ka
dar altı ay on altı gün kadar bu makam
da kalabildL Bu süre zarfında Koca Sinan 
Paşa'yı destekledi ve onu Lala Mustafa Pa
şa'nın yerine İran seferi serdarlığına tayin 
ettirdi, Siyavuş Paşa'yı vezarete getirtti, 
bazı önemli üst düzey idarecileri değiştir
di. Onun sadareti sırasında Haslar kadılığı 
Galata kadılığından ayrıldı ve her ikisi de 
müstakil kadılık oldu. Çıkan bir fermanla 
gayri müslim unsurların kıyafetlerinin tan
zimi yapıldı, yahudilerin kırmızı çuha tak
ke, diğerlerinin siyah şapka giymeleri em
redildi (Lokman b. Hüseyin, vr. 95a). An
cak bu arada hastatandı ( maraz-ı mesane} ; 
özellikle yakın adamı olan Cezayir tirnar 
defterdan Hayallbeyzade ömer Efendi'nin 
yolsuzlukla tutuklanıp Yedikule'ye hapse-



dilmesi onu çok üzdü. 8 Reblülewel 988'
de (23 Nisan ı 580) yapılan divana gide
medi. yerine Mustafa Paşa vekalet etti. 
Dört gün sonra 12 Reblülewel 988 (27 Ni

san 1580) Çarşamba gecesi vefat etti. Ce
nazesi ertesi günü kaldırılarak Edirneka
pı'da kayınvalidesi Mihrimah Sultan Camii 
haziresindeki türbesine defnedildi (a.g.e., 
vr. 95b) 

Kaynaklarda genellikle silik bir şahsiyet 
olarak anılan Ahmed Paşa'nın hırslı ve si
nirli bir karakteri olduğu . önemli bir iş yap
madığı ifade edilir. Buna karşılık son de
rece dürüst. herkese adaletli davranan, 
rüşvet almayan bir idareci olduğu da be
lirtilir. Bazı elçi raporlarında uzun boylu, 
dev yapılı. kalender mizaçlı. zengin ve son 
derece hayır sever bir kişi diye takdim edi
lir. R. Smarcic, Sokullu Mehmed Paşa ile 
ilgili biyografik çalışmasında Ahmed Pa
şa'dan söz ederken onu Şemsi Ahmed Pa
şa ile karıştırır. II. Selim'in gözde adamı 
olduğunu, daima onun yanında bulundu
ğunu belirterek bazı yanlış bilgiler verir 
(Dünyayı Avuçlannda Tutan Adam, s. 
299-300). Ayşe Sultan'dan birçok çocuğu 
olduğu bilinmektedir. Bunlardan mütefer
rika Osman Bey'in Karahisarışark'i sancak 
beyliğine getirildiği, diğer iki oğlu Kilis 
sancak beyi Mustafa ile Hersek sancak 
beyi Mehmed beylerin 1 S93'te Telli Ha
san Paşa'nın Kulpa suyu savaşı sırasında 
şehid oldukları zikredilir. Sultan İbrahim 
devri sadrazamlarından Civan Kapıcıbaşı 

lakaplı Sultanzade Mehmed Paşa onun 
torunlarındandır. Atmeydanı'nda bulunan 
sarayının yerine daha sonra Sultan Ah
med Camii yaptırılmıştır. 
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(ö. 972/1565) 

Osmanlı veziriazamı. 
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Hersekli olup Praçe (Praca) kasabasından 
Poturoğulları'ndandır (Al! Mustafa Efen
di , vr. 343a) Ali Paşa ile görüşen Avustur
ya elçilik heyetinden H. Dernschwam onun 
Hırvat kökenli olduğunu söyler (İstanbul 
ue Anadolu 'ya Seyahat Günlüğü, s. 289) . 
Vakfıyesinde babasının adı Hüseyin diye ge
çer (VGMA, Vakflye Defterler!, nr. 585, s. 
16) 1 S20'li yıllarda devşirme olarak alın
mış ve İstanbul'a getirildiğinde akrabası 
Vezlriazam İbrahim Paşa'nın kethüdası Çeş
te Bali'nin yardımıyla saraya girmiştir. 

Enderun'da eğitim gören Semiz Ali Pa
şa'nın ilk görevleri hakkında kesin bilgi yok
tur. Enderun'da yetiştikten sonra rikab 
ağalıklarından birine tayin edilmiş olma
lıdır. Semiz Ali Paşa 952'de ( 1545) m!r-i 
alem, 953'te ( 1546) yeniçeri ağ ası oldu, 
ardından Rumeli beylerbeyiliğine tayin 
edildi. 24 Reblülewel 956'da (22 Nisan 
1549) vezaretle ve 2.300.000 akçelik has
larla Mısır beylerbeyiliğine getirildi (Eme
cen- Şahin, XIX/23 [ı 998]. s. 96); burada 

SEMiZ ALi PAŞA 

halkın memnuniyetini kazanarak başarılı 
bir beylerbeyilik dönemi geçirdi. Muhar
rem 961'de (Aralık ı553) ikinci vezir oldu 
ve bu rütbeyıe İran seferine katıldı. Suşeh
ri'nde sol kol kumandanı sıfatıyla askerle
rine gösterişli bir geçit resmi yaptırdı. Se
fer dönüşünde Safevller'le Amasya Ant
Iaşması görüşmelerinde bulundu. 

28 Şewal 968'de (ı 2 Temmuz ı 56ı) Rüs
tem Paşa'nın vefatı üzerine vez!riazamlığa 
getirildi. Vez!riazam olduktan sonra Avus
turya ile ilişkileri düzeltti. Rüstem Paşa 
zamanında baskı altında tutulan Avustur
ya elçileri üzerindeki denetimi azalttı. Şe
hirdeki veba salgını yüzünden Busbeke'
nin Büyükada'ya taşınmasına izin verdiği 
gibi ciddiyet ve iyi niyetle tekrar başlattığı 
barış görüşmelerini antlaşmayla sonuç
landırdı. Avusturya ile sekiz yıllık bir ant
laşma imzalandı. Vez!riazamlığı dönemin
de meydana gelen önemli hadiselerden 
biri de Malta kuşatmasıdır. Malta şöval
yelerinin Akdeniz'de müslüman hacılara. 
tüccar ve yolculara verdikleri zararlar se
bebiyle adanın alınması kararlaştırılıp Mus
tafa Paşa serdar. Piyale Paşa kaptan-ı der
ya olarak adanın fethi için görevlendirildi. 
Ancak Semiz Ali Paşa'nın Malta kuşatma

sıyla ilgili görüşleri olumsuzdu. Sefere çı-

Semiz Ali Paşa ' n ı n Mısı r beylerbeyi l iği s ı rasında Mekke'deki olaylarla ilgili raporu (TSMA, nr. E 5962/ 1-2) 
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