
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-
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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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SİYAVUŞ PAŞA, Kanijeli 
(ö. 1011/ 1602) 

Osmanlı sadrazamı. 
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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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lll. Murad'ın cülusu esnasında Rumeli 
beylerbeyi olarak kayıtlarda adı geçen Si
yavuş Paşa. ll. Selim ve Nurbanu Sultan'ın 
kızları Fatma Sultan ile evlendirildi (982/ 

1574) . Selanikl, Siyavuş Paşa'nın padişahın 
cülusunu tebrik etmek için gelen Şah Tah
masb'ın elçisi Tokmak Han'ı karşılamakla 
görevlendirildiğini yazarken bu görevin ona 
"nükte-şinas-ı zaman" olmasından dolayı 
verildiğini ima eder (Tarih, I, I 12). Siyavuş 

Paşa kalabalık tören ekibinin başında İran 
elçisini karşılayarak ona refakat etti, gös
terişli merasim ve ziyafet tertibini sağladı 
(a.g.e., I, 114) 

Safer 988'de (Mart 1580) vezirlik rütbesi 
verilerek bulunduğu Sofya'dan İstanbul'a 
çağrıldı . Lala Mustafa Paşa'nın "vekıl-i sal
tanat" unvanıyla "mühürsüz sadaretinde" 
devlet işlerini yürüttü. Mührün Koca Sinan 
Paşa'ya gönderilmesinin ardından sefer
de bulunan yeni sadrazarnın vekili sıfatıyla 
istanbul'da sadaret kaymakamı oldu (25 

Cemaziyelahir 988 1 7 Ağustos 1580) . Bu 
sırada Sadrazam Sinan Paşa'nın iran'dan 
istenilen şartlarda anlaşma yapmak için 
elçi geleceği yolunda haber göndermesi 
üzerine bu meseleyi diğer devlet adamla
rıyla görüştü. Fakat gelen elçiyle müzake
reler sırasında İran 'ın istenilen şartlarda 
barışa razı olmadığı, aksine Osmanlı Dev
leti'nin barış ister gibi bir duruma düştü
ğü ortaya çıkınca Sinan Paşa sadrazamlık
tan alınarak Malkara'ya sürüldü. Makamın 
on sekiz günlük bir süre için boş kalması
nın ardından sadrazamlık Siyavuş Paşa'ya 

verildi (28 Zilkade 990 1 24 Aralık 1582). 

Siyavuş Paşa sadrazam olduktan sonra 
sefere gitmeyerek şark seferi serdarlığını 
Perhad Paşa'ya verdirdi (Hasanbeyzade, 
s. 305; Peçuylu, ll, 86). Ayrıca bu görevi 
sırasında Şehzade Mehmed'in (lll.) Saru
han sancak beyliğiyle Manisa'ya uğurlan-

ması sırasında ( 17 Aralık 1583) yapılan tö
renlere katıldı ve ona Üsküdar'da İbrahim 
Ağa Çiftliği'nde kurulan atağa kadar re
fakat etti (Selanikl, I, 142; Peçuylu, ll, 89-

90). Daha sonra Mehmed Giray'ın isyanı 
ve öldürülmesi üzerine Konya'da ikamet 
etmekteyken hanlığa tayin için acilen is
tanbul'a çağrılan İslam Giray'ı karşıladı. 
Ancak Azerbaycan'da zor şartlar altında 
başarılı mücadele veren ve isyan halindeki 
Mehmed Giray meselesini yoluna koyup 
İstanbul'a gelen Özdemiroğlu Osman Pa
şa'ya aynı ilgiyi göstermedi. Muhtemelen 
Osman Paşa'yı makamı için önemli bir ra
kip olarak görüyordu. Bu sebeple askeri
ne terakki verilmesini önleyip Osman Pa
şa'yı zor durumda bırakmak istedi. Nite
kim haklarını alamadıklarına inanan asker
ler t opluca divana yürüdülerse de Osman 
Paşa'yı değil diğer vezirleri suçladılar. Du
rum padişaha arzedilince 1 7 Receb 992'
de (25 Temmuz 1584) mühür Siyavuş Pa
şa'dan alınarak üç gün sonra Osman Pa
şa'ya verildi, kendisi mazulen çiftliğine gön
derildi. 

Özdemiroğlu Osman Paşa'nın ölümü üze
rine Mesih Mehmed Paşa sadrazam olun
ca (8 Zilhicce 993 1 1 Aralık 1585). Siyavuş 

Paşa ikinci vezir sıfatıyla yeniden göreve 
çağrıldı (Selanik!, I, 165) . Mesih Paşa'nın 
bir relsülküttabla ilgili tayin isteğinin padi
şah tarafından reddi yüzünden istifa et
mesi sonucu ikinci defa sadrazam oldu (25 

Reblülahir 9941 15 Nisan 1586) Bu defaki 
sactareti iki yılı geçti. Bu süre zarfında lll. 
Murad'ın İbrahim Paşa ile evlendirilen kızı 
Ayşe Sultan'ın muhteşem düğününde dü
ğün alayının önünde at üzerinde merasi
me katıldı (a.g.e., I, 171) . Dörtyıldır Mal
kara'daki çiftliğinde zorunlu olarak ikamet 
eden Koca Sinan Paşa'nın Şam beylerbe
yiliğine tayini sebebiyle İstanbul'a gelişin-
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de onu Üsküdar'daki bahçesinde padişa
hın izniyle ağırlayıp bütün vezirlerin katıl
dığı bir ziyafet düzenleyerek Şam'a uğur
Iadı (25 Zilhicce 9941 7 Aralık 1586). 

İlk sadrazamlığında Osman Paşa'ya olan 
tavrının aksine Siyavuş Paşa. bu defa Per
had Paşa'nın sipahi ağası Hürrem Ağa ile 
gönderdiği Gürcistan seferine ait ruus ve 
terakkileri gösteren defteri işleme koydu 
(Muharrem 9961 Aralık 1587). İkinci sacta
ret dönemini sona erdiren önemli olay ise 
Beylerbeyi Vak'ası diye bilinen yeniçeri is
yanıdır. Sikke tashihinden sonra ortaya çı
kan olaylar sırasında kendilerine züyüf ak
çe dağıtıldığını ileri süren kapıkulu asker
leri başvurdukları vezlriazamdan istedik
leri cevabı alamayınca ertesi gün toplantı 
halindeki divan önüne gelerek sorumlula
rın kellesini istediler. Hatta Adalet Kasrı'n
da bulunan padişahın da bizzat duyacağı 
şekilde seslerini yükseltip doğrudan padi
şahı bile tehdit ettiler. Rumeli Beylerbeyi 
Mehmed Paşa ile Defterdar Mahmud Efen
di'nin hayatına mal olan bu olaylar yüzün
den Sadrazam Siyavuş Paşa aziedildi ( 16 

Cemaziyelewel 997 1 2 Nisan 1589). Ardın

dan İstanbul'da ikametini sürdüren Siyavuş 
Paşa'nın hanımı Patma Sultan, Haziran 
1 590 tarihinde erken doğumla bir kız çocu
ğu dünya getirdiği sırada vefat etti (a.g.e., 
I, 222; Uluçay'a göre Fatma Sultan'ın ve
fatı evliliklerinden altı yıl sonra 1580 yı

lındadır : Padişahların Kadınları, s. 42). 

Siyavuş Paşa'nın bu defaki mazuliyeti 
uzun sürmedi. Askerin kendisinden şika
yetçi olduğu Sadrazam Perhad Paşa'nın 
azli üzerine üçüncü defa sadrazam oldu 
(21 Cemaziyelahir 1000 /4 Nisan 1592) . Bu 
sadaret dönemi, daha çok Macar sınırın
daki gelişmeler ve Gilan hakimi Han Ah
med'in ilticası gibi konularla geçen Siya
vuş Paşa yine iç karışıklıklarla karşı karşı
ya kaldı. 1 001 ( 1593) yılı "m asar" mevacibi
nin dağıtımı sırasında ulufelerini eksik al
dıklarını söyleyen sipahilerin tahrikiyle olay
lar kontrolden çıktı. Ancak sipahi ayaklan
ması sert bir şekilde bastırıldı (26 Ocak 
1593). Siyavuş Paşa, 28 Ocak'ta ayaklan
madan iki gün sonra İstanbul kadısı ve 
yeniçeri ağası ile birlikte ikindiye kadar İs
tanbul çarşılarını dolaştı. erzak üzerinde
ki narhı teftiş etti (Hasanbeyzade, s. 377). 

Tam o esnada onun sadrazamlıkları sıra
sında askerin ayaklandığı ve divanın basıl
dığı yolundaki dedikodular uğursuzluğuna 
yaruldu (Peçuylu, II, 124). Bunun üzerine 
kapıcılar kethüdası Ahmed Ağa hemen 
çağrılarak kimseye belli etmeden mührü 
Siyavuş Paşa'dan almakla görevlendirildi. 
İki gün önce hil'atle taltif edilmişken uğur-
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suzluk bahanesiyle Siyavuş Paşa'nın aziedil
mesi herkesi şaşırttı (24 Reblülahir I 00 ı 1 
28 Ocak 1593). Önceki mazuliyetlerinden 
farklı olarak bu defa "azi-i ebed" ile mazul 
olan Siyavuş Paşa emeklilik devresinde Üs
küdar'daki evinde ikamet etti (Katib Çe
lebi, s. 215). Ancak iki yıl sonra sipahile
rin sebep olduğu karışıklıklarda parmağı 
olduğu gerekçesiyle İstanbul'dan uzaklaş
tırılan Koca Sinan Paşa ile Cigalazade Si
nan Paşa'nın yanında fıtneye yol açtığı ileri 
sürülerek Siyavuş Paşa da Bolu'ya sürüldü. 
Çok geçmeden affedilip Üsküdar'da kal
masına izin verildi (Selanik!. Il, 473; Nal
ma'ya göre Siyavuş Paşa Konya'ya sürgün 
edilmiştir Tarih, ı. 90). 

Uzun süre Üsküdar'da oturan Siyavuş 
Paşa, 7 Zilkade 1004 (3 Temmuz 1596) tari
hinde emekliliği arttırılarak toplam 500.000 
akçe gelirle İstanbul'daki evine gelmesine 
izin verildiği gibi oğlu da sefer hizmetin
den bağışlandı, kendisi bundan sonra ba
zan Üsküdar'da, bazan İstanbul'da kalma
yı sürdürdü (Selanik], II, 618-619). Bu sıra
da Fatma Sultan'dan olma yirmi beş ya
şındaki büyük oğlunun vefatma şahit oldu 
(1598) 28 Reb1ülahir 1011'de (15 Ekim 
1602) vefat ederek Eyüp'te Sokullu Meh
med Paşa Türbesi'nin karşısında kendi adı
na yaptırdığı türbesine defnedildi (bk. Si
YAVUŞ PAŞA TÜRBESİ). Oğlu Mustafa Pa
şa (Mart 1650 tarihinde öldüğünde Sadra
zam Kara Murad Paşa, terekesinden Mi
mar Sinan yapısı, 300 adalı, yedi hamam
lı ve eşsiz manzaraya sahip Siyavuş Paşa 
Sarayı'nı 30.000 kuruşasatın almıştır: Na
ıma, III, 1258) ve onun oğlu Mehmed Bey 
de Osmanlı ileri gelenleri arasında yer al
mıştır (Sicili-i Osmanf, lll, 116). Üç defa 
üstlendiği sadrazamhğı sırasında toplam 
beş yıl dört ay on bir gün görev yapmış olan 
Siyavuş Paşa'nın Fatma Sultan ve kendi 
adına İstanbul'da (Edirnekapı ve Eyüp) ve 
taşrada cami, medrese, hamam ve çeş-

me gibi hayratı bulunmaktadır (Hadfka
tü'l-vüzera, s. 38; Ayvansarayl, s. 25; Uzun
çarşılı, III/2, s. 343) İçinde köşkünün de 
yer aldığı Siyavuş Paşa Çiftliği bugün semt 
adı olarak yaşamaktadır. Kendisi kaynak
larda adil, rüşvet almayan, tok sözlü, mu
tedil ve muktedir bir sadrazam olarak ta
nıtıhr. 
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SİYAVUŞ PAŞA, Köprülü Damadı 

(ö. 1099/1688) 

L Osmanlı veziriazamı. _j 

Vezlriazam Köprülü Mehmed Paşa'nın 
kölelerinden olup Abaza asıllıdır. "Köprülü 
Damadı" veya "Hacı" Iakaplarıyla da anılır. 
Bir süre Köprülü Mehmed Paşa'nın hizme
tinde (miftah gulamı) bulundu ve onun kızı 
Ayşe Hatun ile evlendi. Sadrazarnın 1 072'
de ( ı 66 ı ) vefatından sonra büyük oğlu Ve
zlriazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'ya ka
pıcılar kethüdası oldu. FazılAhmed Paşa'
nın sactareti yıllarında 1663'ten itibaren 
çıkılan Uyvar, Girit ve Kamaniçe seferleri
ne katıldı. Bu seferler sırasında Şeyh Vanl 
Efendi'ye çadır vb. eşyanın alımı gibi vazi
felerine dair birkaç belge günümüze ulaş-

SiYAVUS PASA, Köprülü Damadı 

mıştır (BA, ibnülemin-Askeriye, nr. 6/481). 
Vezlriazam Ahmed Paşa'nın 1 087 de ( ı 6 7 6) 
vefatının ardından hacca giden rikab-ı hü
mayun kapıcılar kethüdasının vekaletini 
üstlendi ve ertesi yıl kendisi de hacı oldu. 

Merzifonlu Mustafa Paşa'nın 1 089'da 
(1678) Çehrin seferisırasında mlrahur-ı 
sani görevinde bulunduğu anlaşılan Hacı 
Siyavuş Ağa vez1riazamın teklifiyle bu va
zifesini bırakıp zeametiyle sefere katıldı. 
1 092'de (ı 68 ı) ordu da silahdar ağalığı yap
tı. Il. Viyana Kuşatması sürerken yarala
nan cebecibaşının yerine getirildi ( 16 Şa
ban 10941 IO Ağustos 1683). Merzifonlu 
Mustafa Paşa'nın 24 Zilhicce 1 094'te ( 14 
Aralık 1683) azli ve idamıyla başlayan Köp
rülüler'e karşı tasfiye hareketiyle birlikte 
16 Muharrem 1 09S'te ( 4 Ocak ı 684) Edir
ne'de zeameti alınmadan vazifeden uzak
laştırıldı. Ancak 16 Cemaziyelahir 1 095'te 
( 3 ı Mayıs ı 684) sipahTier ağ ası. 18 Şaban'
da (31 Temmuz) vezirlikle birlikte Diyarbe
kir valisi oldu. Malatya ve Antep sancakla
rı kendisine has tayin edildiği gibi hazine
den 100.000 kuruş "harçlık" verildi, Maca
ristan serdan Bekrl Mustafa Paşa'nın ya
nına gönderildi. 

Siyavuş Paşa, kuşatılan Budin Kalesi ön
lerindeki çarpışmalarda gösterdiği üstün 
cesaretiyle ün kazandı. Başında bulundu
ğu yardım kuwetlerinin yaklaşık üçte ikisi
ni kaybetmesine rağmen 1 000' e yakın as
keri muhasara altındaki Budin Kalesi'ne 
sokmayı başardı. Siyavuş Paşa'nın Bosna 
beylerbeyiliğine tayini, muhtelemen Ab
durrahman Abdi Paşa'nın 6 Muharrem 
109Tde (3 Aralık 1685) yeni Macar seferi 
serdan olmasıyla birliktedir. Budin Kalesi 
önlerinde birden fazla çarpışmaya katılan 
Siyavuş Paşa'ya kalenin 1 S Şewal 1 097'de 
(4 Eylüll686) düşmesinin ardından üç kol
dan gelmekte olan Avusturyalılar'a karşı 
hazırlıklı olması, kale 1 palanga tamiri ve 
erzak temini gibi konularda peş peşe bir
çok hüküm gönderildi. Bu sırada en geç 
27Muharrem 1098'de (13Aralık 1686) Ha
lep valiliğine getirildi ve askerleriyle birlikte 
Mitrofça ve Banaluka'da kışlaması, bahar
da emrine verilen Sivas ve Diyarbekir asker
leriyle birlikte "baş ve buğ" olarak Avustur
ya kuwetlerini karşılaması, özellikle acil 
olarak Ösek Kalesi'ni korumaya gitmesi bil
dirilmişti. 

Vezlriazam Sarı Süleyman Paşa'nın mev
zi değiştirirken bozguna uğradığı 3 Şewal 
1 098 ( 12 Ağustos 1687) tarihli Şikloş sava
şı. Siyavuş Paşa'nın vezlriazam olmasıyla 
sonuçlanan büyük bir isyan ve kargaşa dö
neminin başlangıcı oldu. Bazı Batılı tarih
çilerin ll. Mohaç Muharebesi adını verdik-
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