ZÜLFÝKAR PAÞA

kýsmýnda farklý ölçülerde altý dükkân daha
bulunmaktadýr. Üst katta ise cepheden
taþkýn balkonla onun üzerine açýlmýþ iki kat
halinde pencere açýklýklarý görülür. 1992’deki Kahire depreminde zarar gören bu
cephe günümüzde yýkýlma tehlikesi gösterdiðinden ahþap iskele ile desteklenmiþtir. Musammat caddesine bakan güneybatý cephesinde ise üstteki meskenlere
götüren bir kapý ile birkaç dükkân mevcuttur. Cephenin üst bölümü yýkýk durumdadýr. Hanýn diðer yönleri de baþka yapýlarla kuþatýlmýþtýr.

Zülfikar (Odabaþý) Sebilküttâbý

dört tarafý dükkân, üçer katlý büyük handýr. Uzunluðu 150, geniþliði 80 adýmdýr. Ortasýnda bir tekkesi vardýr. Fakirin tarihi:
Evliyâ gördüðünde etti pesend / Dedi târihini binâ-yý azîm (1081)” þeklinde tanýtmaktadýr.
Zemin katý düzgün kesme taþtan, üst
katlarý tuðladan örülmüþ olan han yaklaþýk 73 × 32 m. ölçüsünde, hafif yamuk dikdörtgen biçiminde bir alaný kaplamaktadýr.
Yapýnýn dýþarýdan dikkat çeken en önemli
yeri kuzey köþesindeki sebilküttâb ile hana
geçiþi saðlayan taçkapý cephesidir. Kuzeydoðu yönüne bakan cephenin ortasýnda,
basýk kemerli bir niþ içinde kapý ile onun
üzerinde küçük bir dikdörtgen pencereden oluþan taçkapý geometrik geçmelerle çerçevelenmiþ, üstte ise büyük bir balkon yer almýþtýr. Cephe boyunca uzanan ve
iki taþ pilastýr üzerine oturan balkonun dört
kat halinde pencereleri mevcuttur. Bunlar ahþap kepenkli ve þebekeli olup üzerinde meyilli ahþap saçak bulunmaktadýr.
Sebilküttâb ile ona bitiþik meskene ait cephenin alt katýnda sayýlarý günümüzde dört,
aslýnda ise altý olan dükkânlar mevcuttur.
Cephenin batý ucunda üstteki meskene
ulaþýmý saðlayan lentolu bir kapý ile merdivenler vardýr. Dükkânlarýn üzerinde dört
taþ pilastýra oturtulan cephede üçer pencereli iki açýklýk dizisiyle üstte hafif taþkýn
bir balkon yer almaktadýr. Habsetürrahbe
caddesine bakan kuzeybatý cephesinin alt

Kuzey köþesindeki taçkapýdan üzeri aynalý tonozla örtülü dehlize girilmektedir.
Tonozun aynalýk kýsmý sekizgen biçiminde
ve sekiz kollu yýldýzla süslenmiþtir. Duvarlarýnda niþler bulunan dehliz büyük bir sivri kemerle avluya açýlmaktadýr. 48 × 23 m.
ölçülerindeki avlu dört yönden dükkânlarla kuþatýlmýþtýr. Sivri kemerli kapýlarla giriþ saðlanan, harap vaziyetteki otuz kadar
dükkân günümüze ulaþmýþtýr. Eskiden
bunlarýn kuzeybatý kenarýnda giriþin saðýnda beþ, güneybatý kenarýnda on dört,
güneydoðu kenarýnda beþ, kuzeydoðu kenarýnda ise on iki olmak üzere toplam otuz
altý adet olduðu sanýlmaktadýr. Ölçüleri birbirinden farklý tutulduðundan handa simetrik bir düzenleme görülmez. Güneybatý ve kuzeydoðu kenarlarýnda üstteki meskenlere çýkýþý saðlayan iki merdivenin bulunduðu hanýn avlusunun ortasýnda, altýnda üç yönde dükkânlarý ile kuzeybatý yönünde abdest alma yeri olan bir mescid
vardý; ancak asýl yapýsý bozulmuþ durumdadýr. Hanýn üst katlarýnda ise mesken adý
verilen, misafirlerin barýndýðý, birbirinin
içinden geçilen birkaç odadan oluþan bölümlerle onlarýn önünde avluya bakan dolanma yeri bulunmaktadýr.
Kuzey köþesinde yer alan sebilküttâb iki
katlý olup alt katýnda iki yönde bronz parmaklýklý birer dikdörtgen pencere vardýr.
Pencerelerin iki yanýnda etrafý geometrik
geçmeli çerçevelerin sýnýrladýðý kare þekilli
panolar mevcuttur. Alttan itibaren birinci, üçüncü ve dördüncü panolarýn içini sekiz kollu yýldýz geçmeler süslerken ikincisinin içini gülbezek þeklinde düzenlenmiþ
dört düðümlü daireden meydana gelen bir
motif süslemektedir. Bunlarýn üzerinde içerisi mavi, beyaz ve yeþil renkte, bir kökten
çýkan iki dal ve yapraklardan oluþan desenli çini levhalar ihtiva eden kare ve dikdörtgen þekilli panolar bulunmaktadýr. Sebile giriþ kuzeydoðu cephesinde dikdörtgen açýklýklý bir kapý ile saðlanmýþtýr. Sebilin alt katý dikdörtgen planlý bir odadan
ibarettir. Güneybatý kenarý geniþletilmiþ

olan odanýn batý köþesinde sarnýç açýklýðý,
güneydoðu duvarýnda ise iki renkli mermerden bir tabla içeren ve iki mermer sütunçeye oturan mukarnas kavsaralý selsebil niþi mevcuttur. Tavaný ahþaptan olup
atkýlarla, onlarýn arasýnda çok renkli boyalarla bitkisel süslemelere yer verildiði görülmektedir. Bir ahþap saçakla sýnýrlanan
sebilin üzerinde mektep vardýr. Mektebin
kuzeybatý cephesi ortada sekizgen mermer sütuna oturan iki atnalý kemerli, kuzeydoðu cephesi tek kemerli açýklýða sahiptir. Giriþ dehlizinden çýkan bir merdivenle mektebe ulaþýlmaktadýr. Mektep sebille ayný ölçülerde dikdörtgen planlý bir
odadan ibarettir. Bu plan þemasýyla sebil
ve mektep Memlük sanatýnýn etkisini Osmanlý devrinde de devam ettirmiþtir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Evliya Çelebi, Seyahatnâme, X, 259, 261; Ali Paþa Mübârek, el-ƒý¹a¹ü’t-Tevfîšýyye, Kahire 1982,
II, 199, 207; Rebî‘ Hâmid el-Halîfe, Fünûnü’l-Æåhire fi’l-£ahdi’l-£O¦mânî: 1517-1800, Kahire 1984,
s. 38; R. B. Parker – R. Sabin, Islamic Monuments
in Cairo-A Practical Cuide (ed. C. Williams), Cairo
1985, s. 211-212; Mahmûd Hamîd el-Hüseynî,
el-Esbiletü’l-£O¦mâniyye bi-medîneti’l-Æåhire:
1517-1798, Kahire 1988, s. 169-170; Ebü’l-Hamd
Mahmûd Fergalî, ed-Delîlü’l-mûcez li-ehemmi’lâ¦âri’l-Ýslâmiyye ve’l-Æýb¹iyye fi’l-Æåhire, Kahire 1411/1991, s. 239; Ýmâd Abdürraûf M. er-Ratîl, el-Vekâlâtü’l-£O¦mâniyyetü’l-bâšýye bi-medîneti’l-Æåhire (yüksek lisans tezi, 1993), Câmiatü’l-Kåhire, s. 68-79; A. Raymond, Osmanlý Döneminde Arap Kentleri (trc. Ali Berktay), Ýstanbul 1995, s. 20-21, 165, 174-177; Ahmet Ali Bayhan, Mýsýr’da Osmanlý Devri Mimarisi (doktora
tezi, 1997), Yüzüncü Yýl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 173-175.

ÿAhmet Ali Bayhan

–

ZÜLFÝKAR PAÞA

—

(ö. 1108/1696)

˜

Avusturya’ya gönderilen
Osmanlý elçisi.
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Elçi Zülfikar Efendi olarak tanýnmaktadýr. Doðum yeri ve tarihi belli deðildir. Vakfiyesinde geçen baba ve dede adlarýndan
devþirme kökenli olduðu anlaþýlmaktadýr.
Has Oda’da yetiþti ve 1078’de (1667-68)
çavuþbaþýlýða getirildi. 1080’de (1669-70)
azledildikten sonra kapýcýbaþý, ardýndan
rûznâmçe-i evvel, bir ara surre-i hümâyun
emini oldu. Ardýndan niþancý vekili tayin
edildi. Osmanlý-Avusturya savaþlarýnýn devam ettiði 1687 yýlýnda niþancý vekili sýfatýyla orduda yer aldý. Osmanlý ordusunda
çýkan isyan yüzünden Serdârýekrem Sarý
Süleyman Paþa, Þevval 1098’de (AðustosEylül 1687) Belgrad’a firar edince, yeni
sadrazam ve serdar tayin etmek amacýy557
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Zülfikar Paþa’nýn sefâretnâmesinin ilk iki sayfasý (Österreichische Nationalbibliothek, Handschriftensammlung, Signatur, H. O., nr.
90)

la Yeðen Osman Paþa’nýn öncülüðünde yapýlan toplantýda bu göreviyle hazýr bulundu. Ancak Zülfikar Efendi’yi tarihî þahsiyetler arasýna yerleþtiren asýl görevi onun
Avusturya elçiliðidir. Osmanlý Devleti II. Viyana yenilgisinden (1683) sonra Macaristan’da Habsburglar’a, Ukrayna’da Lehistan’a, Mora’da ve Ege’de Venedik’e karþý savaþmak zorunda kaldý. Kutsal Ýttifak
devletleriyle yaptýðý bu savaþlarda iktisadî,
askerî ve içtimaî sebeplerle bilhassa Avusturya karþýsýnda büyük kayýplar verdi. Avusturya ordularý Macaristan içlerine kadar
sokuldu. Segedin teslim oldu; Þimontorna, Peçuy, Kapoþvar, Þikloþ kaleleri elden
çýktý, Belgrad kuþatýldý. Bu þartlar altýnda
Avusturya ile antlaþma yapmak için bir elçinin Viyana’ya gönderilmesine karar verildi. Önce sâbýk baþmuhasebeci Hamdi
Efendi üzerinde duruldu; fakat o kabul etmeyince Zülfikar Efendi paþa unvaný ve
Rumeli beylerbeyi pâyesiyle elçiliðe tayin
edildi. Bu vazifesine dair fermaný 12 Ramazan 1099’da (11 Temmuz 1688) aldý.
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Yanýna Dîvân-ý Hümâyun baþtercümaný Ýskerletzâde Aleksandr (Alexandros Mavrocordatos) ve yeðeni Cebeci Ocaðý zâbiti Mustafa Aða verildi.
100 kiþilik bir heyetle yola çýkan Zülfikar Paþa görünürde II. Süleyman’ýn cülûsunu Ýmparator I. Leopold’e bildirecek, gerçekte ise Avusturya ve müttefikleri Lehistan ve Venedik ile barýþ imkâný arayacaktý. Bu esnada Avusturya, Fransa ile de savaþ halindeydi. Dolayýsýyla Osmanlý Devleti ile barýþ yaparak bu cepheyi kapatmak
isteyebilirdi. Elçiliði 1688-1692 yýllarý arasýnda yaklaþýk dört yýl zoraki ikamete dönüþen Zülfikar Paþa 17 Rebîülâhir 1100’de
(8 Þubat 1689) Ýmparator I. Leopold’ün
huzuruna çýktý. Elçilik heyeti Avusturya’dan dört, Lehistan’tan iki, Venedik’ten bir
elçinin katýlýmýyla on dört defa toplantý yaptý. Ancak hiçbir netice elde edilemedi. Geri dönmek istediklerinde ise Pottendorf’ta, Viyana ve Komoron’da üç yýl alýkonulup göz hapsinde tutuldular. Elçilik heyetinin dönüþü epey zaman ve çaba gerek-

tirdi. Yazýlan mektuplar ve ricalar sonunda Kont Kinsky’den uzun zamandýr beklenen geri dönüþ izninin verildiðine dair 19
Ocak 1692 tarihli bir mektup alýndý. Silâhdar’ýn kaydýnda yer alan, ancak sefâretnâmede bulunmayan bir bilgiye göre heyet,
Ýstanbul’a dönüþ mektubunu aldýktan sonra 1103 Rebîülâhirinde (Aralýk 1691 – Ocak
1692) kara yolunun elveriþsizliði yüzünden Tuna üzerinden Salankamen’e geldiðini Belgrad muhafýzý Topal Hüseyin Paþa’ya bildirdi. Onun yolladýðý görevliler imparatorun tayin ettiði generalden elçilik heyetini teslim alarak Belgrad’a getirdi. Buradan Tuna yoluyla Rusçuk’a gönderilen
heyet, kara yoluyla 7 Þevval 1103’te (22
Haziran 1692) Edirne’ye ulaþýp Macaristan
üzerine sefere giden Sadrazam Hacý Ali Paþa ile buluþtu (Silâhdar, II, 667-668). Edirne’ye ulaþan Zülfikar Paþa elçiliðini ihtiva
eden takririni Sultan II. Ahmed’e sundu.
Daha sonra Zilhicce 1103’te (Aðustos-Eylül 1692) Edirne’den Belgrad’a gönderilen
ve para taþýyan hazine kervanýnýn muhafazasýnda görev yaptý. Kervan Niþ ile Aleksinaç arasýnda eþkýyanýn saldýrýsýna uðradý. Ardýndan Zülfikar Paþa, 14 Cemâziyelâhir 1106’da (30 Ocak 1695) ikinci defa
surre-i hümâyun eminliðine tayin edildi ve
26 Cemâziyelâhir 1106’da (11 Þubat 1695)
görevine baþladý, bu görevle Mekke’ye gönderildi. Mekke’deki vazifesinden alýndýktan
sonra 1 Zilkade 1107’de (2 Haziran 1696)
yeniçeri kâtipliðine getirildi. Görevde iken
21 Muharrem 1108’de (20 Aðustos 1696)
Avusturyalýlar ile yapýlan Bega Meydan
Muharebesi’nde þehid düþtü. Zülfikar Paþa’nýn bilindiði kadarýyla iki vakfiyesi mevcuttur. Bunlardan biri paþanýn elindeki 800
esedî kuruþun gelire dönüþtürülmek üzere iþletilmesi, ikincisi de Üsküdar’daki evi
ve kitaplarýyla ilgilidir. Beylerbeyilikle Erzurum valiliði yapan Kara Osman Paþa, Zülfikar Paþa’nýn oðlu olup silâhdar aðalýðýnda, sipahiler aðalýðýnda ve çavuþbaþýlýkta
bulunmuþtur.
Zülfikar Paþa’nýn elçiliðini içeren bir sefâretnâmesi mevcut olup yurt dýþýnda iki
nüshasý bilinmektedir. Bunlardan biri Viyana’da Österreichische Nationalbibliothek
Handschriftensammlung’da kayýtlýdýr (Signatur H.O., nr. 90); baþlýðý olmayan nüsha doksan sekiz varaktan oluþmaktadýr.
Diðer nüsha Münih’te Bayerische Staatsbibliothek Handschriftensammlung’da
kayýtlýdýr (Signatur. cod. Turc., nr. 117) ve
105 varaktýr. Ancak sefâretnâme 34b. varakýnda “Cerîde-i Takrîrât-ý Merhûm Zülfikar Efendi der Kal‘a-i Bec” adýyla baþlamakta ve 105b. varakta sona ermektedir.
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Mükâleme Takrîri’nin ilk iki sayfasý (Bayerische Staatsbibliothek Handschriftensammlung, Signatur, cod. Turc., nr. 117)

Zülfikar Efendi’nin ölümünden sonra kopya edilen Münih’teki nüshada müstensih
ismi yer almamaktadýr. Yazmanýn sefâretnâmeden önceki bölümü (1a-34b varaklarý
arasý) Bâbýâli’deki törenlerle ilgilidir. Burada çeþitli sivil ve askerî kadrolarýn maaþ ödemelerine dair bilgiler ve rakamlar
kaydedilmiþtir. Sefâretnâmenin bunlarýn
dýþýnda Ýstanbul’da üç (ÝÜ Ktp., TY, nr.
416; Millet Ktp., nr. K 21477, tasnif nr.
920; Âtýf Efendi Ktp., Mehmed Zeki Pakalýn koleksiyonu, nr. 34 Mzp 67), Kahire’de
Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de (Târîh-i Türkî,
Tal‘at, nr. 109) bir nüshasý vardýr. Sefâretnâmede Avusturya’nýn içinde bulunduðu
askerî ve siyasî durum, müttefikleri Lehistan ve Venedik’le iliþkileri, savaþ halinde bulunduðu Fransa cephesi karþýsýndaki durumu ve Osmanlý Devleti’nden beklentileri hususunda heyetin müþahedeleri aktarýlmakta, öte yandan Osmanlý Devleti’nin barýþ yapma yolundaki sonuçsuz
diplomatik çabalarý ve müzakereleri de ayrýntýlý biçimde nakledilmektedir. Bu yönleriyle eser hem Osmanlý hem Avusturya
diplomasi tarihi için önemlidir. Zülfikar Paþa’nýn sefâretnâmesi önce Viyana’da doktora çalýþmasýnda ele alýnmýþ, Türkiye’de
de eþ zamanlý olarak Mustafa Güler ve
Songül Çolak’ýn çalýþmalarýna konu teþkil
etmiþtir (bk. bibl.).
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Osmanlý döneminde Mýsýr’da
en güçlü siyasî hiziplerden biri.
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XVII ve XVIII. yüzyýl Osmanlý Mýsýrý’nda
Kasýmiyye ile birlikte en önemli güç odaklarýndan biridir. Bu iki hizip Mýsýr’ýn idaresinde Osmanlý valileri yanýnda hayli etkili olmuþtur. Bunlarýn 1517’de Mýsýr’ýn fethiyle
birlikte ortaya çýktýðý yolunda rivayetler varsa da gerçekte XVII. yüzyýlda artan nüfus,
bunu etkileyen genel kriz ve Yemen için
yapýlan mücadeleler dolayýsýyla bu gruplarýn güç kazandýðý anlaþýlmaktadýr. Ýki hizip arasýndaki rekabete yalnýzca yüksek
rütbeli emîrler ve memurlar deðil Mýsýr
toplumunun oldukça büyük bir kesimi de
katýldý. Rekabet Mýsýr’ýn hem þehirlerine
hem kýrsal kesimlerine tesir etti. Çünkü
Zülfikariyye ve Kasýmiyye hizipleri, Mýsýr’da çok daha erken tarihlere kadar uzanan
Sa‘d ve Harâm lakaplý iki Arap topluluðu
ile baðlantýlýydý. Mýsýrlý tarihçiler, iki hizip
arasýndaki düþmanlýða ve bu baðlamda hizip üyelerinin farklý renk ve sembol kullandýklarýna vurgu yaparlar; Zülfikariyye taraftarlarýnýn beyaz bayrak, Kasýmiyye taraftarlarýnýn kýrmýzý bayrak taþýdýklarýný ileri sürerler.
Zülfikariyye hizbinin kurucusu, yaklaþýk
1630 yýlýndan 1653’teki ölümüne kadar Yukarý (Güney) Mýsýr’ýn büyük Circe ilçesinde
sancak beyi olan Ali Bey’dir. Evliya Çelebi
Seyahatnâme’sinde, Circe’de Ali Bey’in
inþa ettirdiði mescid kitâbesinde onun için
“Zülfikarlý Ali” ve “Allah’ýn aslaný” gibi Hz.
Ali için söylenen çeþitli ifadeler kullanýldýðýný belirtir. Bu durumda Zülfikariyye lakabýnýn aslý Hz. Ali’nin meþhur kýlýcý olabilir. Bu lakabýn Ali Bey’e verilmesinin sebebi, üzerinde insan figürünü andýran zülfikar kýlýcýnýn olduðu bir yeniçeri bayraðý taþýmasýdýr. Ali Bey’in oldukça güçlü siyasî
ortaðý emîr-i hac Rýdvan Bey de Zülfikariyye’nin geliþmesinde önemli yere sahiptir. 1631-1656 yýllarýnda emîr-i hac görevini üstlenen Rýdvan Bey XVII. yüzyýlýn sonuna kadar Mýsýr’da hayli kalabalýk ve güçlü bir kapý (hâne) teþkil etti. Ýkisi de Kafkas
menþeli köle olmasýna raðmen (Mýsýrlý tarihçi Cebertî, Rýdvan’ýn Gürcü olduðunu
iddia eder) Rýdvan Bey ve Ali Bey Balkanlar ya da Batý Anadolu’dan gelen, bazýsý
devþirme kökenli ve “Rum oðlaný” diye tanýnan neferleri özel ordularýna aldýlar. Öte
yandan Kasýmiyye liderleri “evlâd-ý Arab”
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