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çen ve İstanbul'a yürüyen Kantakuzenos'un 
oğlu Mathiaos'a yardım eden Osmanlı bir
likleri içinde yer alıp almadığı konusunda 
kesin bilgi yoktur. Küçük kardeşi Halil'in 
esareti sebebiyle ortaya çıkan kriz sıra
sında ( 1357) Gelibolu'yu boşaltma teklif
lerine şiddetle direndi. 1358'de Orhan Bey 
bu mesele dolayısıyla V. loannes ile anlaş
ma yaptığında ise artık hayatta bulunmu
yordu. 

Süleyman Paşa'nın ölümü, Osmanlı kay
naklarında Bolayır ile Seydigazi arasında 
avianırken atının ayağının bir çukura ta
kılması sebebiyle düşmesinin bir sonucu 
olarak gösterilir. Bazı kaynaklar onun ha
valanan bir kaza doğan saldığı sırada, ba
zıları ise bir geyik veya canavar (domuz) avı 
peşinde koşarken yere kapaklanan atının 
altında kalıp öldüğünü belirtir. Bu hadise
nin Anadolu'da Biga dolayında olduğunu 
yazanlar da vardır. Fakat bu Bolayır-Geli
bolu arasındaki Biga adlı bir yerle olan ka
rıştırmadan kaynaklanır. Ayrıca bazı araş

tırmacılar bu hadisenin Bizanslılar'la ya
pılan bir savaş sırasında meydana geldiği 
ihtimalini öne sürer (Beldiceanu-Steinherr. 
XXlll 12005-20061. s. 114-115) Bazı Batı 

kaynaklarında ise onun bir suikasta kur
ban gitliğine dair zayıf bir rivayet vardır. 
Ölüm tarihi 758 ( 1357). 759 ve 760 ( 1359) 
diye verilir. Aralık 1358'de Gelibolu'dan ge
çen gemilere anlaŞma uyarınca müdahale 
etmemesine dair babasının bir uyarı mek
tubundan, ayrıca babası tarafından onun 
adına düzenlenen Şaban 761 (Haziran 1360) 
tarihli bir vakfiyeden hareketle vefat tari
hinin 1359 olması düşünülebilirse de ge
nel olarak 1357 sonbaharında öldüğü bil
gisi kabul görmüştür. Vefatını haber alan 
Orhan Bey'in çok üzüldüğü, hemen Bola
yır'a gelerek oğlunu burada defnettirdiği 
belirtilir (Beldiceanu buna ihtimal vermez 
ve sembolik bir anlam yükleme gayretine 
bağlar: a.g.e., XXIII 12005-20061. s. 115). 

Bizans kaynaklarında Orhan Bey'in vari
si, devletin fiilen bütün işlerinden sorumlu 
yöneticisi şeklinde görülen Süleyman Pa
şa'nın babasının yaşlılığı sebebiyle iktida
rın sahibi olduğu ve daima batıya yönel
diği bildirilir. Osmanlı kaynaklarında şeca
at ve sehavet sahibi. gaza lideri vasfıyla 
övülür. Onun vefatı sırasında Rumeli ke
siminde Osmanlı sınırları batıda Keşan ile 
İpsala arasında Yayiadağı'ndan Malkara 
ile Hayrabolu'yu ayıran dağlık bölgeden 
geçiyor, Marmara salıillerindeki Tekirdağ 
kasabası güneyinde Bakacık tepesi ve Ho
ra'ya uzanıyordu . Ferecik de onun tarafın
dan ölümüne yakın bir tarihte ele geçiril
miş, Osmanlı akınları Dimetoka'ya uzan-
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mıştı . Bazı Osmanlı kaynaklarında, sınır 

boylarındaki Rumeli gazilerince Gazi Umur 
Bey ile birlikte büyük bir askeri ve mane
vi önder olarak kabul edildiği , hatırasının 

menkıbelerle yaşatıldığı belirtilir (Oruç 
Bey'e göre, "Gaziler nezdinde Süleyman 
ve Umur velayet sahibidir", Oruç Beğ Ta
rihi, s. 21 ). Hatta Enver! ve Oruç Bey bir 
anakronizm yaparak Süleyman Paşa ile 
Umur Bey'in Bolayır'da buluştuklarını , 

Umur Bey'in ona artık bir daha Anadolu'
ya gitmeyip burada kalmasını tembihle
diğini yazar. Bir rivayete göre Süleyman 
Paşa ölümü halinde Bolayır'a gömülmeyi 
vasiyet etmiş. bu sayede gazilerio burada 
tutunacağını düşünmüştür (Anonim Teva
rih-i Al-i Osman, s. 20). Süleyman Paşa'
nın adı bilinen oğullarından Melik Nasır 
denizde boğulup ölmüş. İsmail ile İshak 
ise babalarının vefatından sonra uç kesi
minde akın faaliyetlerini sürdürmüştür. İki 
kızından biri Candaroğlu ll. Süleyman Bey 
ile evli Sultan Hatun ( Sinop'taki mezar ki
tabesi: Ramazan 797 1 Haziran 1395). diğe
ri ise Akşehir'de vefat eden Efendizade 
Hatun'dur (Zilkade 799 1 Ağustos 1397). 

Süleyman Paşa'ya ait zengin vakıfların 
mevcudiyeti tahrir kayıtlarından anlaşıl
maktadır. Özellikle Bursa, İznik ve Gelibo
lu'da hayratı mevcuttur. İznik'te bir mes
cid ve medrese, Bursa'da bir mescid, Bo
layır'da bir cami ve imaret yaptırmış (bk. 
SÜLEYMAN PAŞA CAMii ve TÜRBESİ). bun
lara zengin vakıflar tahsis etmiştir. Ayrı
ca Gelibolu'da ve Bolayır'da bir saray inşa 
ettirdiğine dair kayıtlar vardır. Gelibolu'da 
ona nisbet edilen Sultan Camii veya Eski
cami 1385 tarihli kitabesine göre Çandar
lı Kara Halil Hayreddin Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Fethinden sonra Ferecik'te 
de bir büyük manastırı camiye çevirmiştir. 
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SÜLEYMAN PAŞA, Candaroğlu 
(ö. 741/1341 [?]) 

Kastamonu ve Sinop civarında 
Şemseddin Candar Bey 

tarafından kurulan beyliğin 
ilk hükümdan 

(bk. CANDAROGULLARI). 

SÜLEYMAN PAŞA, Hadım 
(ö. 954/1547) 

Osmanlı sadrazamı. 

_j 

_j 

Ak hadım ağalarından olduğu için "Ha
dım" veya "Tavaşl" lakaplarıyla anılır. Mil
liyeti hakkında açık bilgi bulunmamakla 
birlikte Macar kökenli olduğu rivayet edi
lir (lorga, lll. 26). Vefatında seksen yaşla
rında bulunduğu göz önüne alınırsa 1470'
lerde doğduğu söylenebilir. Hayatının ilk 
yılları hakkında çok az bilgi vardır. Saray
da harem hizmetine alındı ve Yavuz Sultan 
Selim'in son zamanlarında hazinedarbaşı
lığa yükseldi. 929'da ( 1523) Kaptanıderya 
Lutfi Paşa'nın Karaman beylerbeyiliğine ta
yini üzerine hazinedarbaşılıktan kaptan-ı 
deryalığa (Bostan Çelebi , vr. 60b). Safer 
931 'de (Aralık 1524) Şam beylerbeyiliğine 
getirildi (İbn Tolun , s. 258). Kaptan-ı der
yalıktan sonra başka bir görevde bulunup 
ardından Şam beylerbeyi mi olduğu veya 
kaptanlıktan doğrudan Şam beylerbeyili
ğine tayin mi edildiği hususu açık değildir. 
Sadrazam Makbul İbrahim Paşa Mısır'da 
karışıklığı sona erdirip düzeni sağladıktan 
sonra buradan ayrılmadan önce Defterdar 
İskender Çelebi'nin tavsiyesiyle onu Şaban 
931'de (Mayıs-Haziran 1525) Mısır beyler
beyiliğine tayin ettirdi (Bostan Çelebi, vr. 
72a). Hadım Süleyman Paşa asıl idarecilik 



kariyerini Mısır'da yaptı. Bu görevi sırasın
da beylerbeyilik divanında bulunan mali ve 
idari defterler yandığından 933'te (ı 526-

27) bütün toprakların tahriri hazırlanıp bun
lara göre hareket edilmeye başlandı. Sü
leyman Paşa, Mısır'ın yerli Memlük beyle
rini tasfiye ve urbanı te'dib ederek eyaJet
te beylerbeyinin nüfuzunu kuwetlendirdi. 
İbrahim Paşa'nın düzenlediği yeni Mısır 
kanunnamesini uygulamaya çalıştı. Bu uy
gulamalar sayesinde mali durumu düzel
tilen Mısır'dan İstanbul'a ilk defa 933'te 
(ı 526-27) irsaliye hazinesi gönderildi. 

Süleyman Paşa, günden güne artan Por
tekiz tehdidi karşısında Kızıldeniz ve yö
resinin ticari ve askeri güvenliğini sağla
mak için kendisinden önce Selman Reis 
tarafından geliştirilen politikaları benimse
di. Bu kapsamda güçlü bir donanma oluş
turmaya çalıştı. !srarlı talepleri üzerine ge
mi inşasında kullanılacak kereste ve mal
zeme 937'de (ı530-3ı) Mısır'a gönderildi. 
Seksen parçalık bir donanma inşasına baş

ladıysa da Şaban 941'de (Şubat ı 535) lra
keyn Seferi'ne katılmak için Mısır hazine
siyle birlikte Kahire'den ayrıldı. Mısır bey
lerbeyiliğine Hüsrev Paşa tayin edildi. Ha
dım Süleyman Paşa'nın on yıl süren bu ilk 
beylerbeyilik döneminin Mısır için bir hu
zur. refah ve istikrar devri olduğu belirti
lir. Ancak bunu güç kullanarak sağladığı, 
bu arada Mısır'ın önde gelen kabile reisie
rinden çoğunu katiettirdiği bilinmektedir. 
Bunlar arasında Said şeyhülarabı, Ömero
ğulları Murad ve Davud, Şarkiye Şeyhüla
rabı Bakaroğulları'ndan Abdüddaim, Bay
bars Ac!Cın. Gazzale urbanı şeyhi Cemal 
ve Mısır nazır-ı emvali gibi görevliler de var
dı ( Topkapı Sarayı Arşivi H. 951 -952 Ta
rihli ve E-12321 Numaralı Mühimme Def
teri, s. 62). Süleyman Paşa, lrakeyn Seferi 
esnasında 942 Muharreminde (Temmuz 
ı 5 3 5) Rumeli beylerbeyiliğine tayin edilen 
Mustafa Paşa'nın yerine Anadolu beyler
beyiliğine getirildi (Bostan Çelebi, vr. ı 66a) 

943'te (ı 536) kubbe veziri oldu. Ancak Por
tekizliler'in hazırlıkları haber alımnca yeni
den Mısır beylerbeyiliğine tayin edildi. 943 
yılının Reblülahir sonlarında (Ekim ı 5 36) 

Anadolu tarafına geçip Mısır'a gitti. 

Hadım Süleyman Paşa'nın ikinci defa Mı
sır'a tayini Osmanlılar'ın bir süredir erte
lediği, Portekizliler'i Hint sularından uzak
laştıracak sefere artık karar verildiğinin de 
bir işaretiydi. Gucerat hakimi Sahadır Şah, 
1S36'da Babür Hükümdan Hümayun'la 
olan savaşlarda desteklerini kazanmak için 
ittifak yaptığı Portekizliler'in artan baskı 

sı karşısında haremini ve hazinesini veziri 

Asaf Han'la Mekke'ye gönderdiği gibi İs
tanbul'a bir elçi yollayarak yardım talebin
de bulundu. Ancak gelişmelerden zama
nında haberdar olan Portekizliler, Sahadır 
Şah'ı 13 Şubat 1S37'de hileyle ortadan kal
dırdılar. Hadım Süleyman Paşa. Sahadır 
Şah'ın hazinesini İstanbul'a naklettirdi. Fa
kat bu nakil ileride kendisi hakkında açı
lan soruşturma konularından birini oluş
turacaktır. Son gelişmeler üzerine Hint se
ferine karar verildi. Mısır beylerbeyiliğine 
Davud Paşa getirilip Süleyman Paşa Bah
rü'l-Külzüm kaptanı sıfatıyla donanmaya 
serdar tayin edildi. 

Yeni beylerbeyinin Kahire'ye ulaşması
nın ardından Hadım Süleyman Paşa Sü
veyş'e geldi. Hazırlıkların tamamlanmasın
dan sonra burada inşa edilen seksen par
çalık donanma, aralarında 7.000 yeniçeri
nin de bulunduğu 20.000 kadar muharip 
ve kale muhasarasında kullanılacak büyük 
toplarta 30 Muharrem 94S'te (28 Haziran 
1538) Süveyş'ten ayrıldı. Korondil, Tür, Cid
de ve Kemeran'a uğrayarak Aden Limanı 
önlerine geldi. Süleyman Paşa, daha ön
ce Portekizliler'le bir ittifak antiaşması im
zalayan Aden Hükümdan Şeyh Amir b. Da
vüd'u hile ile gemiye getirtip veziri ve üç 
adamıyla birlikte katlettirdi. Osmanlı as
kerleri şehri ele geçirdi. Behram Bey'i Aden 
sancak beyliğine tayin edip burada soo 
kişilik bir müfreze ve üç kadırga bırakan 
Hadım Süleyman Paşa, Hindistan'da Por
tekiz üssü durumundaki Diü'ya yöneldi. 
Akdeniz'in şartlarına alışık olan Osmanlı 
denizcileri, Hint denizinin muson rüzgar
ları karşısında bir hayli zorlanarak on do
kuz günlük bir yolculuğun ardından ağus
tos sonu-eylül başlarında Hindistan kıyı
Ianna ulaştı, Eylül 1 S38'de DiCı önlerine 
geldi. 

Bu sırada Antonio de Silveria kumanda
sındaki bir Portekiz birliği tarafından sa
vunulan Di u Kalesi'nin Hoca Sefer ve Aıam 
Han'ın emri altında yaklaşık 1 S.OOO kişilik 
bir Gucerat kuweti tarafından muhasara
sı devam etmekteydi. Hadım Süleyman 
Paşa, Gucerat kuwetlerine takviye için 
karaya bir miktar asker çıkarttıysa da fır
tına yüzünden Ca'ferabad'a sığınmak zo
runda kaldı. 28 Eylül'de Ca'ferabad'dan 
ayrılan Osmanlı donanması iki gün sonra 
Diü önlerinde demirledi. Bir süredir büyük 
muhasara toplarıyla takviye edilen Os
manlı ve Gucerat birlikleri tarafından şid
detli bir şekilde dövülen Diü adasının va
roşu konumundaki Gogala tabyası ve ar
dından Kat Kalesi teslim oldu. Süleyman 
Paşa, DiCı Kalesi'ni karadan ve denizden 
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muhasaraya başladı. 4 Ekim'de başlayan 
üstün Osmanlı topçu ateşi Portekiz kale
sinde ağır hasara yol açtı ve müdafilere 
büyük zayiat verdirdi. Portekizliler, dış ka
leyi terkedip denize bakan taraftaki sur
ları yıkılmış haldeki iç kaleye çekildiler. An
cak Osmanlı ve Gucerat kuwetlerinin ar
ka arkaya saldırıları istenen neticeyi ver
medi. Aden Emlri Şeyh Amir'in akıbetine 
uğramaktan korkan Gucerat Hükümdan 
lll. Mahmud, Osmanlılar'a yardım husu
sunda isteksiz davrandı. Gucerat Hüküm
dan Sahadır Şah'ın Mekke'ye gönderdiği 
hazinesine el konulması, Süleyman Paşa'
nın kendisini ziyarete gelen lll. Mahmud'un 
vezirine huzurunda oturma izni vermeye
rek hakaret etmesi, lll. Mahmud'un Sü
leyman Paşa'nın gönderdiği kılıç ve kafta
nı eğer bunları bizzat Osmanlı hükümda
rı göndermişse kabul edeceğini, aksi hal
de reddedeceğini bildirmesi ve Osmanlı
lar'ın bu bölgeye yerleşecekleri düşünce
si iki müttefik arasındaki güveni sarstı. 

Hadım Süleyman Paşa beklediği deste
ği alamayınca geri çekilmeye karar verdi. 
6 Kasım 1 S38 gecesi Osmanlı birlikleri bü
yük muhasara toplarından bir kısmını bı
rakarak gemilere binip Diü'dan ayrıldı. Sü
leyman Paşa'nın bu kararı almasında muh
temelen. büyük bir Portekiz donanması
nın yaklaşmakta olduğu haberinin duyul
ması etkili olmuştu. Süleyman Paşa, Diü'
dan dönüşte 27 Kasım 1 S38'de Şihr Li
manı'na uğradı. Hadramut ve Şihr haki
minin Osmanlı hakimiyetini kabul etme
siyle önce Aden'e, buradan Babülmendep 
körfezi ve Moha üzerinden geçerek Sel
man Reis'in katlinden beri kargaşa için
deki Yemen'i bir düzene sokmak için Ze
bld'e gitti. Süleyman Paşa, Zebld hakimi 
Nahuda Ahmed Bey'i S Şewal 94S'te (24 
Şubat ı 539) bir divan toplantısı sırasında 
öldürterek bölgeyi doğrudan Osmanlı ha
kimiyeti altına aldı. Zebld ve Aden bölge
sini kapsayan bir Yemen eyaleti kurulup 
beylerbeyiliğine Bıyıklı Mehmed Paşa'nın 

oğlu Mustafa Paşa tayin edildi. Bu idari 
düzenlernelerin ardından Yemen'den ayrı
larak 22 Şewal'de (ı 3 Mart) Cidde'ye ula
şan Hadım Süleyman Paşa buradan donan
mayı Süveyş'e gönderdi, kendisi de Mek
ke'ye geçti. Hac görevini ifa ettikten son
ra kara yoluyla Mısır'a döndü. Bu arada 
Özdemir Bey'i Mısır'ın güney sahalarını fet
hetmekle görevlendirmişti. 

Süleyman Paşa, Mısır ' a döndükten he
men sonra İstanbul'a çağrıldı (Receb 9461 
Kasım ı 539). İkinci vezir olarak görev ya
parken Lutfi Paşa'nın aziedilmesiyle 947 
Zilkadesinde (Mart ı 54 ı) sadrazam tayin 
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edildi (Lokman b. Hüseyin, vr. 64•). Bazı 

kaynaklarda bu tarih Muharrem 948 (Ma
yıs 1541) diye gösterilir. Bu sırada Avus
turya'nın Budin'e saldırması üzerine Ma
caristan'daki mücadele yeniden başladı. 
Batıya yönelen Kanuni Sultan Süleyman, 
İran'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya 
karşılık doğu sınırlarının güvenliğini sağla

mak için Sadrazam Hadım Süleyman Pa
şa'yı 26 Muharrem 948'de ( 22 Mayıs 154 ı) 

bir miktar kuwetle Artova'ya gönderdi 
(a.g.e., a.y.). Gerekli müdafaa tedbirlerini 
alan ve Safevi taraftarı olduklarından şüp

helenilen kimselerin durumunu teftiş eden 
Süleyman Paşa, Kanuni Sultan Süleyman 
seferden dönünce tekrar İstanbul'a gitti. 
Ferdinand'ın yıllık vergi karşılığında Bu
din'in kendisine terkedilmesi teklifinin red
dinde önemli rol oynadı. 

1543'te İstolni Belgrad seferine çıkan 
Kanuni Sultan Süleyman'ın maiyetinde ha
zır bulunan Süleyman Paşa seferde önem
li görevler yaptı. Seferinardından Edirne'
de bir divan toplantısında, Mısır'daki va
lilikleri sırasında Mısır irsaliye hazinesi ve 
Sahadır Han'ın gönderdiği paralar husu
sunda padişahın huzurunda vezirlerden 
Hüsrev Paşa ile yaptığı münakaşa ağza 
alınmayacak sözlerle büyük bir tartışma
ya dönüşünce Kanuni Sultan Süleyman 13 
Ramazan 951'de (28 Kasım 1544) her iki
sini de azletti. Süleyman Paşa'ya emekli 
olarak Malkara'da oturması emredildi. Mı
sır'da birbirlerine iki defa halef-selef olan 
Süleyman Paşa ile Hüsrev Paşa'nın beyler
beyilikleri zamanındaki İcraatlarının tefti
şine başlandı. Her iki paşa topladıkları mal 
ve paraların defterlerini divana sunarak 
birbirlerini suçladılar. Bu teftişle ilgili ilk 
kayıtlar Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde 
bulunan Mühimme Defteri'nde yer alır 
( Topkapı Sarayı Arşivi H. 951-952 Tarihli 

ve E-12321 Numaralı Mühimme Defteri, s. 
6- ı ı , 5 7-65) İki yıl devam eden teftiş sü
recinde çok yıpranan yaşlı Süleyman Pa
şa 954 Şaban ayı ortalarında (ı 54 7 Eylül 
sonu) Malkara'da vefat etti. Hadım Süley
man Paşa, özellikle Hindistan seferinde el
de ettiği ganimetler sayesinde bir hayli 
servet sahibi olmuştu. 1000 kadar gümüş 
kemerli ve güçlü kuwetli kölesini yanın

dan hiç ayırmadığı söylenir. Vezirler ara
sında kapı halkının kalabalıklığı ile büyük 
ün kazanmıştı . Ayrıca Kahire'de pek çok 
eser yaptırdığı bilinmektedir. Kahire'nin 
KüsGn mahallesinde bir zaviye ile (bk. SÜ
LEYMAN PAŞA MEDRESESİ) biri kale için
de, diğeri Bulak'ta iki cami, Yemen'de ken
di adına cami, ribat ve hamam inşa ettir
miştir (ei-Masry, bk. bibl.). 
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!il ERHAN AFYONCU 

SÜLEYMAN PAŞA, Malatyalı 
(ö. 1098/ 1687) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Malatya'da doğdu. Ermeni asıllı olduğu 
yolundaki rivayet zayıf ve şüphelidir. "Ko
ca" lakabıyla da anılır. Akrabasından Ka
pıağası İsmail Ağa'nın aracılığıyla küçük 
yaşta Atmeydanı'ndaki İbrahim Paşa Sa
rayı'na girdiği, ardından Enderun'a alınıp 
eğitim kademelerinden geçerek tülbent 

ağalığına kadar yükseldiği bilinmektedir. 
Silahdar, onun Enderun 'a alınmasından 
sonra Seferli Koğuşu'na miftah şakirdi ya
pıldığını ve Has Oda'ya intikal ettiğini be
lirtir (Tarih, Il. 293). 1050'de (1640) Arna
vut Musa Paşa'nın yerine silahdarlığa ge
tirildi; ardından vezirliğe yükselip altı ay ka
dar kubbe vezirliğinde bulundu. 12 Cema
ziyelewel 1054'te (17 Temmuz 1644) Rum 
eyaleti beylerbeyi (BA, Ruas Defteri, nr. 
258/5 ı A, s. 45) ve daha sonra Erzurum 
valisi oldu. Bu görevdeyken iran'dan gelip 
kendisinin on yıl önce katiedilmiş bulunart 
Abaza Mehmed Paşa olduğunu iddia eden 
birinin Erzurum'da çıkardığı karışıklıklar
la uğraştı ve onu ortadan kaldırmayı ba
şardı (Evliya Çelebi , I, 236-238) Bu asinin 
8 Reblülahir 1056'da (24 Mayıs ı'646) is
tanbul'a gönderilen başının Abaza'ya aidi
yeti hakkındaki şüpheyi gidermek için is~ 
tanbul'a çağrıldı (Katib Çelebi, ll , 292). İs
tanbul'a gittikten sonra Çeşme'de Anado
lu askerini Girit' e sevketmekle görevlendi
riidi (Cemaziyelevvel 10571 Haziran 1647). 

Ardından Sakız muhafızlığında bulundu 
(a.g.e., ll , 3 ı 3). İstanbul'a dönüşünde ve
zaret hasları ile tekrar kubbe veziri oldu ve 
Sultan İbrahim'in küçük yaştaki kızı Ayşe 
Sultan ile evlendirildi. Onunla beş ay ni
kahlı kaldı. Ayşe Sultan daha sonra İpşir 
Mustafa Paşa'ya verildi. Alderson'un Sü
leyman Paşa'nın zevcesini IV. Murad'ın kı
zı, İpşir Mustafa Paşa'nın zevcesini Sultan 
İbrahim'in kızı olarak göstermesi yanlıştır 
(The Structure o{ the Ottoman Dynasty, lv. 
XXXVI. XXXVII) 

Kara Murad Paşa, on aylık ikinci sada
retinde karşılaştığı birtakım güçlükler ve 
hakkındaki isnatlar neticesinde mevkiini 
muhafaza edemediğinden sadaret, padi
şah üzerinde büyük nüfuzu olan eski ye
niçeri ağalarından Karahasanzade Hüse
yin Ağa'nın rolüyle 16 Şewal 1 06S'te (ı 9 
Ağustos 1655) kubbe veziri Süleyman Pa
şa'ya verildi. Çok güç şartlarda sadrazam 
olan Süleyman Paşa'nın altı ay on gün de
vam eden görevi sırasında ortaya çıkan bel
li başlı hadiseler Ceları ve valilerin yol açtığı 
karışıklıklar, Girit ve Kırım olaylarıyla mali 
sıkıntılar çerçevesinde toplanabilir. 

Süleyman Paşa, gerek şahsiyeti gerek
se mevkiinin durumu sebebiyle zaruri olan 
ıslahatı yapacak güçte değildi. Nitekim 
sonradan Köprülü Mehmed Paşa'nın sa
darete getirilmesine sebep olan mimar 
Kasım Ağa, Süleyman Paşa'ya neden ka
pıkulu sayısını azaltıp mali tasarrufta bu
lunmadığını ve liyakatli kimseleri iş başı
na getirmediğini sorduğunda Süleyman 


