
SiYAVUŞ BEY 

rında Şah I. Tahmasb'ın (1524-1576) saray 
nakkaşh2mesine girmiş ve dönemin res
sam, hattat, rugan ustası Mevlana Muzaf
fer Ali'nin yanında yetişerek portre yap
mada eşine az rastlanan bir üstat olmuş
tur; 1 S90'1ı yılların sonuna doğru da göre
vinden ayrılıp Ş"ıraz'da yaşamaya başlamış
tır (Kadi Ahmad, s. 191 ). Gelibolulu Mus
tafa Aıt ise Siyavuş'un üstat Hasan'ın öğ
rencisi olduğunu ve müzehhipliği ondan 
öğrendiğini, musawirlikteki ustalığına ön
ceki üstatların güzelliklerini taklit ederek 
ulaştığını, Musawir Mihrab'ın Siyavuş'un 
hem kardeşi hem öğrencisi olduğunu ve 
kendisinin Menakıb-ı Hünerveran'ı bi
tirdiği yılda (995/1587) İstanbul'a gelen 
Tebrizli Velt Can'ın da Siyavuş'un yanında 
yetiştiğini yazar (Menakıb-ı Hünerveran, 
s. 64, 67). Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'ndeki murakka'lardan birinin için
de bulunan kalem-i siyah! tekniğiyle yapıl
mış bir resmin üzerinde, "gulam şah ve
layet Siyavuş nakkaş" ibaresi okunmak
tadır (Hazine, m. 2135, vr. ll b). Bu resim 
bir ağaç altında oturan ve biri saz çalan, 
diğeri elinde tuttuğu sayfadan muhteme
len şarkı sözlerini okuyan iki genci tasvir 
eder. Siyavuş'un özgün imzasını taşıyan 
resim onun siyah kalem tekniğinde üstat 
olduğunu göstermektedir. Siyavuş'un bu 
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teknikte yaptığı ejder öldüren kahraman 
tasvirinin sağ alt köşesinde de yukarı
daki ibare yer almaktadır (Sakisian, rs. 
157). Firdevs'i'nin Şahname'sinin 1575-
1 580 yılları arasında istinsah edildiği ve ay
nı zamanda resimlendiği sanılan bir nüs
hasının minyatürlü sayfalarından on do
kuzunun kenar kısmına Siyavuş'un , üçü
nün kardeşi Mihrab'ın ve geriye kalanla
rın da dönemin nakkaşları Zeynelabidln, 
Murad, Nakdi ve Sadıki'nin isimleri yazıl
mıştır (Robinson, XIV [ 19761. lv. I-VIll). 
Bu isiınierin gerçekten adı geçen nak
kaşların imzaları olup olmadığı konusun
da kuşkular vardır. Ancak Şahname'de
ki Siyavuş imzalı minyatürlerle (a.g.e., XIV 
[ 19761. lv. VI• b) onun siyah kalem tekni
ğindeki iki eseri karşılaştırıldığında Şah
name'deki resimlerin de Siyavuş'un elin
den çıkmış olduğu söylenebilir. Kaynaklar 
ve resim örnekleri Siyavuş Bey'in Safevi 
şahları ı. Tahmasb, ll. İsmail (I576-1577), 
Muhammed Hudabende (1577-1587) ve 
ı. Abbas (ı 587- 1629) dönemlerinde Kaz
vin, İsfahan ve Herat gibi önemli Horasan 
şehirlerindeki saray nakkaşhane veya kü
tüphanelerinde görev yapan Sadıki Bey, 
Zeynelabidln, Mihrab, Ali Aşgar Kaşl, Şeyh 
Muhammed ve Muhammed! ile aynı or
tamda eser vermiş bir nakkaş olduğunu 
göstermektedir. Nitekim 987'de (ı 579) 
Handmlr'in lfabibü's-siyer adlı eserini 
Sadıki Bey'le birlikte resimlemiştir. 1 O 1 S'
te (ı 606) hayatta idi. İ skender Münşl'ye 
göre 1025 (1616) yılı civarında vefat et
miştir. 
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SİYAVUŞ PAŞA 
(ö . 1066/1656) 

Osmanlı sadrazamı. _j 

Abaza asıllıdır. Kaynaklarda Celal'i Aba
za Paşa'nın yetiştirmesi olup onun hazine
darlığını yaptığı belirtilir. Paşasının idamı 
üzerine (1634) saraya alındı ve Seferli Odası 
neferatı arasına yerleştirildi. Bir süre son
ra IV. Murad'ın huzurunda yapılan etkin
liklerde özellikle cirit oyunundaki maha
retiyle dikkati çektiği için adete aykırı ola
rak doğrudan Has Oda'ya alındı. Ardın
dan Melek Ahmed Paşa Diyarbekir beyler
beyi olunca onun yerine silahdar ağalığı

nagetirildi (Şewall048/Şubat 1639).1V. 
Murad'ın vefatı anında Siyavuş Ağa'nın da 
yanında bulunduğu, vefatı müteakip pa
dişahın yüzünü bir şal ile örterek durumu 
Sadrazam Kara Mustafa Paşa'ya haber ver
diği zikredilir (Naima, II, 946) . 

Sultan İbrahim'in saltanatı sırasında Deli 
Hüseyin Paşa'nın Özü valisi olması üzerine 
Siyavuş Ağa'ya vezirlik verilerek kaptan-ı 
deryayapıldı (22 Cemaziyelewel ı 050 1 9 
Eylül 1640). Bir yıl dört ay yirmi iki gün sü
recek olan bu görevi esnasında kendisine 
öncelikle elden çıkmış olan Azak Kalesi'
nin geri alınması görevi verildi. Gerekli ha
zırlıklar yapıldıktan sonra donanma İstan
bul'dan ayrıldı. 140 gün süren kuşatmaya 
rağmen herhangi bir neticeye varılama
dan yalnızca Kefe'deki birlikler tahkim edi
lerek geri d önüldü (I 2 Ocak 1642) Siya
vuş Paşa kaynaklara göre tersane işlerin
deki liyakatsizliği, devlet adamlarıyla ge
çimsizliği ve görevde kusurlu bulunması 
gibi suçlamalarla kaptanlık görevinden alın
dı, ancak kendisinden yararlanmak için has
lar tahsis edilip kubbe veziri yapıldı (a.g.e., 
III, 954). 

Siyavuş Paşa daha sonra Halep beylerbe
yi olduysa da ( ı 05 3/164 3) halka baskı uygu
ladığı gerekçesiyle görevden alındı ve dön
mesi emredildi. İstanbul'a geldiğinde bir
kaç gün Yedikule'de hapiste yattı, ardın

dan affedilerek Receb Paşa ve I. Ahmed'in 
kızı Gevherhan Sultan'ın kızları olan Safiye 
Sultan ile evlendirildi. Bundan sonra muh
telif eyaletlerde beylerbeyilik yaptı (Erzu
rum, Mart 1644; Tımışvar, Aralık 1644; Di
yarbekir, Eylül 1647; Budin, 1648); yine kub
be vezirliğine getirildi. Onun Özü muhafa
zasında bulunduğu sırada ilk serdar Yusuf 
Paşa'nın yerine Girit serdan tayin edildiği 
(9-18 Aralık 1645), ancak Girit'e gitmek 
üzere yola çıkmış iken görev yeri değişti
rilerek (18-27 Ocak 1646) Silistre muhafa-



zasına nakledildiği bilinmektedir (Gülsoy, 
s. 48-49, 76). Kazandığı devlet tecrübesi 
sebebiyle Sadrazam Melek Ahmed Paşa 
onu kendisine rakip olarak görmeye baş
ladı ve kaptanlık verip İstanbul'dan uzak
laştırmak istedi. Fakat Siyavuş Paşa güç
lü ilişkileri sayesinde tehlikeyi atlattı. Bun
da yakın dostu Şeyhülislam Bahai Meh
med Efendi ve Kösem Sultan 'ın müdaha
leleri de etkili olmuştur (Naima, lll, 1285). 

Siyavuş Paşa kubbe vezirliğini sürdürür
ken züylıf akçe ve ağır vergilerden buna
lan halk ve esnaf Şeyhülislam Karaçelebi
zade Abdülaziz Efendi 'yi zorla önüne ka
tarak saray önüne gelmiş. çıkan karışıklık

lar sırasında Melek Ahmed Paşa'nın azliy
le daha başka konular dile getirilmiş, bu 
arada bazı ocak ağaları yeniçeri ağası Ka
ra Çavuş'un sadrazam yapılmasını istemiş

se de sadrazarnın vezirlerden biri olması 
gerektiği görüşü öne çıkmış (Katib Çele
bi, s. 895; Mehmed Halife, s. 38-40) ve ne
ticede bu makama en çok layık olduğu ge
rekçesiyle Siyavuş Paşa'nın sadrazamlığı
na karar verilmiştir. Bu karışıklıklar sırasın
da lV. Mehmed ile Abdülaziz Efendi ara
sında yeni sadrazarnın seçimi konusunda 
bir konuşma geçtiği ve şeyhülislamın tek
lifiyle sactarete getirildiği de rivayet edilir 
(Karaçelebizade, s. 73-74, ı 24, 226). 

4 Ramazan 1061 'de (2ı Ağu stos ı65ı) 

sadrazam olan Siyavuş Paşa, bir ay yedi 
gün süren görevi sırasında ocak ağaları
na dayanan Büyük Valide Kösem Sultan 
ile saray halkından güç alan Valide Tur
han Sultan arasındaki şiddetli rekabetin 
daha da arttırdığı problemlerle karşı kar
şıya kaldı. Açık bir tehlike ve tehdit halini 
alan ocak ağalarının tahakkümünü kırdı, 
sorumluları cezalandırdı. Ancak bunu ya
parken destek aldığı Darüssaade Ağası 
Uzun Süleyman Ağa'nın bu defa kendisi 
benzer bir tehlike olarak ortaya çıktı. Si
yavuş Paşa'nın Emir Paşa yerine Halıcıoğ
Iu'nu defterdar yapma teşebbüsü Süley
man Ağa tarafından engellendi. Sadra
zam ile ağa arasındaki ihtilaf giderek bü
yüdü ve Siyavuş Paşa gözden düştü . Sa
raya çağrılarak sadaret mührü Süleyman 
Ağa tarafından kendisinden alındı (ı 5 Şev
va! 1061 1 ı Ekim 165ı) , hatta öldürülmek 
için bostancıbaşıya teslim edildi; ancak Tur
han Sultan'ın müdahalesiyle canını kurta
rabildi (Naima, lll , ı 366- ı 368). Ardından 
malları müsadere edildi ve Malkara'ya sü
rüldü. Kısa bir müddet sonra Fazlı Paşa'nın 

yerine Bosna beylerbeyi oldu (Kati b Çelebi, 
s. 90ı; Abdurrahman Abdi Paşa , s. 33). 

Daha sonra sadrazamlığa getirilecek olan 
Abaza asıllı İpşir Mustafa Paşa'nın Abaza 

Hasan'la birleşerek isyan etmesi olayında 
onun Siyavuş Paşa'dan aldığı talimatta ha
reket ettiği şeklindeki suçlama yüzünden 
yeniden katli gündeme geldiyse de bazı 
aracılar sayesinde bundan da kurtuldu ve 
Bosna'daki görevi Rumeli beylerbeyiliğiy
le değiştirildi. Kandiye'yi muhasara eden 
askere yardım için bütün sipahi ve cebe
lüsü ile muhasaraya katılmak şartıyla Ru
meli beylerbeyiliğine getirilen Siyavuş Pa
şa (ı 7 Nisan ı652) aldığı emir üzerine ha
reket etti. ancak askerlerini adaya ulaştır
madan geri döndü. Bu arada Gürcü Meh
med Paşa'nın idaredeki zaafı yüzünden sa
daretten alınması gerektiğinde yerine şey
hülislam ve nakibüleşraf tarafından yine 
Siyavuş Paşa önerildi, fakat Tarhuncu Ah
med Paşa'da karar kılındı. Rumeli'den son
ra Silistre valisi olan Siyavuş Paşa bu göre
vi sırasında Kazaklar'ın taşkınlıkianna kar
şı sahil savunmasında başarılı oldu; ancak 
Silistre ve Şumnu halkından aleyhinde İs
tanbul'a birçok şikayet ulaştı (Naima. lll, 
ı432, ı482, ı 494- ı495 , ı530 ). 

Süleyman Paşa'nın sactareti zamanında 
acil yardım için Girit' e gitmekle görevlendi
riidi (Şubat-Mart ı 656) Fakat Silistre'den 
Girit'e geçerneden arka arkaya sadaret 
değişiklikleri meydana gelince (Gülsoy, s. 
69-70, 76) onun durumu değişti. Bu ara
da merkezde her sadrazam değişikliği sı
rasında ismi adaylar arasında zikrediliyor
du. Derviş Paşa'nın yerine geçecek sad
razarnın belirlenmesiyle ilgili müşaverede 
yine adı geçti, ancak Turhan Sultan ve sa
raydaki ağalar geçmiş dönemdeki vukuatı 
hatırlatarak bunun büyük bir çekişmeye 
yol açacağı endişesini dile getirdi. Bir sü
re sonra Vak'a-i Vakvakıyye diye bilinen bü
yük karışıklıklarda sadaret kaymakamı Zur
nazen Mustafa Paşa sadrazam olduysa da 
olaylarda dahli bulunduğunun anlaşılma
sı ve askerin onu istememesi üzerine tayi-
ninin dördüncü saatinde mühür kendisin
den alındı ve aynı gün Siyavuş Paşa ikin
ci defa sadrazam oldu (9 Cemaziyelewel 
ıo66 / 5 Mart ı656) . Haberi Silistre'de iken 
alan Siyavuş Paşa hemen gemiyle İstan-

SiYAVU$ PASA. Kanijeli 

gördüğü ve gerçekten de liyakati sebebiy
le sadrazam olacağı düşünülen Defterdar
zade Mehmed Paşa'nın öldürülmesini sağ
ladı, fakat aynı gece kendisi de vefat etti ve 
ertesi gün (2 Receb ı 066 1 26 Nisan ı 656) 
ikisinin cenaze namazı aynı vakitte kılındı. 
Siyavuş Paşa'nın mezarı Çemberlitaş'ta 

AtikAli Paşa haziresindedir. İki defada top
lam üç ay sadrazamlık yapan Siyavuş Pa
şa devrin kaynaklarında cesur ve heybetli 
olması yanında kibirli, zalim, garazkar bir 
devlet adamı olarak anılır. 
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bul'a geldi ve huzura çıkıp hil'at giydi ( 15 Hırvat veya Macar asıllıdır. Enderun'da 
Mart). Arıcak gelirken humma_hastalığı- eğitim gördü. ll. Selim zamanında hazine 
na yakalandı. Bir ay yirmi iki, gün süren bu kethüdası iken büyük mlrahur oldu (97 4/ 
ikinCi sadaretinde hastalığı sebebiyle di- - ı:567). İstanbul'da çıkan ve hızla yayılan 
van toplantılarına bir defa katılabil di. lV. yangına hastalığı yüzünden müdahale ede~ 
Mehmed'in hastalığı giderek artan sadra- mey~.n Cafer Ağa'nın· yerine yeniçeri ağa~ 

zama özel bir ihtimam gösterdiği , hatta lığına getirildi (976/1569) ve hemen duru
kendisini hasta yatağında ziyaret ettiği · ri'ıa E?l ·koyarak yangınısöndürmeyi başardı 
belirtilmektedir (Abdurrahman Abdi Paşa, ·(Peçuylu, I, 485). Bu görevi sırasında Lala 
S. 75)·. Siyavuş Paşa hasta olmasına rağ- . •. Mustafa Paşa'ya vezirlik verilmesinde et~ 
men kendisi için yakın bir tehlike ,oiarak - kili oldu. - ·-· 
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