
557

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 gös-
terdiðinden ahþap iskele ile desteklenmiþ-
tir. Musammat caddesine bakan güney-
batý cephesinde ise üstteki meskenlere
götüren bir kapý ile birkaç dükkân mev-
cuttur. Cephenin üst bölümü yýkýk durum-
dadýr. Hanýn diðer yönleri de baþka yapý-
larla kuþatýlmýþtýr.

Kuzey köþesindeki taçkapýdan üzeri ay-
nalý tonozla örtülü dehlize girilmektedir.
Tonozun aynalýk kýsmý sekizgen biçiminde
ve sekiz kollu yýldýzla süslenmiþtir. Duvar-
larýnda niþler bulunan dehliz büyük bir siv-
ri kemerle avluya açýlmaktadýr. 48 × 23 m.
ölçülerindeki avlu dört yönden dükkânlar-
la kuþatýlmýþtýr. Sivri kemerli kapýlarla gi-
riþ saðlanan, harap vaziyetteki otuz kadar
dükkân günümüze ulaþmýþtýr. Eskiden
bunlarýn kuzeybatý kenarýnda giriþin sa-
ðýnda beþ, güneybatý kenarýnda on dört,
güneydoðu kenarýnda beþ, kuzeydoðu ke-
narýnda ise on iki olmak üzere toplam otuz
altý adet olduðu sanýlmaktadýr. Ölçüleri bir-
birinden farklý tutulduðundan handa si-
metrik bir düzenleme görülmez. Güneyba-
tý ve kuzeydoðu kenarlarýnda üstteki mes-
kenlere çýkýþý saðlayan iki merdivenin bu-
lunduðu hanýn avlusunun ortasýnda, altýn-
da üç yönde dükkânlarý ile kuzeybatý yö-
nünde abdest alma yeri olan bir mescid
vardý; ancak asýl yapýsý bozulmuþ durum-
dadýr. Hanýn üst katlarýnda ise mesken adý
verilen, misafirlerin barýndýðý, birbirinin
içinden geçilen birkaç odadan oluþan bö-
lümlerle onlarýn önünde avluya bakan do-
lanma yeri bulunmaktadýr.

Kuzey köþesinde yer alan sebilküttâb iki
katlý olup alt katýnda iki yönde bronz par-
maklýklý birer dikdörtgen pencere vardýr.
Pencerelerin iki yanýnda etrafý geometrik
geçmeli çerçevelerin sýnýrladýðý kare þekilli
panolar mevcuttur. Alttan itibaren birin-
ci, üçüncü ve dördüncü panolarýn içini se-
kiz kollu yýldýz geçmeler süslerken ikinci-
sinin içini gülbezek þeklinde düzenlenmiþ
dört düðümlü daireden meydana gelen bir
motif süslemektedir. Bunlarýn üzerinde içe-
risi mavi, beyaz ve yeþil renkte, bir kökten
çýkan iki dal ve yapraklardan oluþan de-
senli çini levhalar ihtiva eden kare ve dik-
dörtgen þekilli panolar bulunmaktadýr. Se-
bile giriþ kuzeydoðu cephesinde dikdört-
gen açýklýklý bir kapý ile saðlanmýþtýr. Se-
bilin alt katý dikdörtgen planlý bir odadan
ibarettir. Güneybatý kenarý geniþletilmiþ

olan odanýn batý köþesinde sarnýç açýklýðý,
güneydoðu duvarýnda ise iki renkli mer-
merden bir tabla içeren ve iki mermer sü-
tunçeye oturan mukarnas kavsaralý selse-
bil niþi mevcuttur. Tavaný ahþaptan olup
atkýlarla, onlarýn arasýnda çok renkli boya-
larla bitkisel süslemelere yer verildiði gö-
rülmektedir. Bir ahþap saçakla sýnýrlanan
sebilin üzerinde mektep vardýr. Mektebin
kuzeybatý cephesi ortada sekizgen mer-
mer sütuna oturan iki atnalý kemerli, ku-
zeydoðu cephesi tek kemerli açýklýða sa-
hiptir. Giriþ dehlizinden çýkan bir merdi-
venle mektebe ulaþýlmaktadýr. Mektep se-
bille ayný ölçülerde dikdörtgen planlý bir
odadan ibarettir. Bu plan þemasýyla sebil
ve mektep Memlük sanatýnýn etkisini Os-
manlý devrinde de devam ettirmiþtir.
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(ö. 1108/1696)

Avusturya’ya gönderilen
Osmanlý elçisi.˜ ™

Elçi Zülfikar Efendi olarak tanýnmakta-
dýr. Doðum yeri ve tarihi belli deðildir. Vak-
fiyesinde 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 de-
vam ettiði 1687 yýlýnda niþancý vekili sýfa-
týyla orduda yer aldý. Osmanlý ordusunda
çýkan isyan yüzünden Serdârýekrem Sarý
Süleyman Paþa, Þevval 1098’de (Aðustos-
Eylül 1687) Belgrad’a firar edince, yeni
sadrazam ve serdar tayin etmek amacýy-

dört tarafý dükkân, üçer katlý büyük han-
dýr. Uzunluðu 150, geniþliði 80 adýmdýr. Or-
tasýnda bir tekkesi vardýr. Fakirin tarihi:
Evliyâ gördüðünde etti pesend / Dedi tâ-
rihini binâ-yý azîm (1081)” þeklinde tanýt-
maktadýr.

Zemin katý düzgün kesme taþtan, üst
katlarý tuðladan örülmüþ olan han yakla-
þýk 73 × 32 m. ölçüsünde, hafif yamuk dik-
dörtgen biçiminde bir alaný kaplamaktadýr.
Yapýnýn dýþarýdan dikkat çeken en önemli
yeri kuzey köþesindeki sebilküttâb ile hana
geçiþi saðlayan taçkapý cephesidir. Kuzey-
doðu yönüne bakan cephenin ortasýnda,
basýk kemerli bir niþ içinde kapý ile onun
üzerinde küçük bir dikdörtgen pencere-
den oluþan taçkapý geometrik geçmeler-
le çerçevelenmiþ, üstte ise büyük bir bal-
kon yer almýþtýr. Cephe boyunca uzanan ve
iki taþ pilastýr üzerine oturan balkonun dört
kat halinde pencereleri mevcuttur. Bun-
lar ahþap kepenkli ve þebekeli olup üze-
rinde meyilli ahþap saçak bulunmaktadýr.
Sebilküttâb ile ona bitiþik meskene ait cep-
henin alt katýnda sayýlarý günümüzde dört,
aslýnda ise altý olan dükkânlar mevcuttur.
Cephenin batý ucunda üstteki meskene
ulaþýmý saðlayan lentolu bir kapý ile mer-
divenler vardýr. Dükkânlarýn üzerinde dört
taþ pilastýra oturtulan cephede üçer pen-
cereli iki açýklýk dizisiyle üstte hafif taþkýn
bir balkon yer almaktadýr. Habsetürrahbe
caddesine bakan kuzeybatý cephesinin alt
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ZÜLFÝKAR PAÞA

Yanýna Dîvân-ý Hümâyun baþtercümaný Ýs-
kerletzâde Aleksandr (Alexandros Mavrocor-
datos) ve yeðeni Cebeci Ocaðý zâbiti Mus-
tafa Aða verildi.

100 kiþilik bir heyetle yola çýkan Zülfi-
kar Paþa görünürde II. Süleyman’ýn cülû-
sunu Ýmparator I. Leopold’e bildirecek, ger-
çekte ise Avusturya ve müttefikleri Lehis-
tan ve Venedik ile barýþ imkâný arayacak-
tý. Bu esnada Avusturya, Fransa ile de sa-
vaþ halindeydi. Dolayýsýyla Osmanlý Devle-
ti ile barýþ yaparak bu cepheyi kapatmak
isteyebilirdi. Elçiliði 1688-1692 yýllarý ara-
sýnda yaklaþýk dört yýl zoraki ikamete dö-
nüþen 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 yap-
tý. Ancak hiçbir netice elde edilemedi. Ge-
ri dönmek istediklerinde ise Pottendorf’-
ta, Viyana ve Komoron’da üç yýl alýkonu-
lup göz hapsinde tutuldular. Elçilik heye-
tinin dönüþü epey zaman ve çaba gerek-

tirdi. Yazýlan mektuplar ve ricalar sonun-
da Kont Kinsky’den uzun zamandýr bekle-
nen geri dönüþ izninin verildiðine dair 19
Ocak 1692 tarihli bir mektup alýndý. Silâh-
dar’ýn kaydýnda yer alan, ancak sefâretnâ-
mede bulunmayan bir bilgiye göre heyet,
Ýstanbul’a dönüþ mektubunu aldýktan son-
ra 1103 Rebîülâhirinde (Aralýk 1691 – Ocak
1692) kara yolunun elveriþsizliði yüzün-
den Tuna üzerinden Salankamen’e geldiði-
ni Belgrad muhafýzý Topal Hüseyin Paþa’-
ya bildirdi. Onun yolladýðý görevliler impa-
ratorun tayin ettiði generalden elçilik he-
yetini teslim alarak Belgrad’a getirdi. Bu-
radan 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 Pa-
þa ile buluþtu (Silâhdar, II, 667-668). Edir-
ne’ye ulaþan Zülfikar Paþa elçiliðini ihtiva
eden takririni Sultan II. Ahmed’e sundu.
Daha sonra Zilhicce 1103’te (Aðustos-Ey-
lül 1692) Edirne’den Belgrad’a gönderilen
ve para taþýyan hazine kervanýnýn muha-
fazasýnda görev yaptý. Kervan Niþ ile Alek-
sinaç arasýnda eþkýyanýn saldýrýsýna uðra-
dý. Ardýndan Zülfikar Paþa, 14 Cemâziye-
lâhir 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 gön-
derildi. 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 Pa-
þa’nýn bilindiði kadarýyla iki vakfiyesi mev-
cuttur. Bunlardan biri paþanýn elindeki 800
esedî kuruþun gelire dönüþtürülmek üze-
re iþletilmesi, ikincisi de Üsküdar’daki evi
ve kitaplarýyla ilgilidir. Beylerbeyilikle Erzu-
rum valiliði yapan Kara Osman Paþa, Zül-
fikar Paþa’nýn oðlu olup silâhdar aðalýðýn-
da, sipahiler aðalýðýnda ve çavuþbaþýlýkta
bulunmuþtur.

Zülfikar Paþa’nýn elçiliðini içeren bir se-
fâretnâmesi mevcut olup yurt dýþýnda iki
nüshasý bilinmektedir. Bunlardan biri Vi-
yana’da Österreichische Nationalbibliothek
Handschriftensammlung’da kayýtlýdýr (Sig-
natur H.O., nr. 90); baþlýðý olmayan nüs-
ha doksan sekiz varaktan oluþmaktadýr.
Diðer nüsha Münih’te Bayerische Staats-
bibliothek Handschriftensammlung’da
kayýtlýdýr (Signatur. cod. Turc., nr. 117) ve
105 varaktýr. Ancak sefâretnâme 34b. va-
rakýnda “Cerîde-i Takrîrât-ý Merhûm Zül-
fikar Efendi der Kal‘a-i Bec” adýyla baþla-
makta ve 105b. varakta sona ermektedir.

la Yeðen Osman Paþa’nýn öncülüðünde ya-
pýlan toplantýda bu göreviyle hazýr bulun-
du. Ancak Zülfikar Efendi’yi tarihî þahsi-
yetler arasýna yerleþtiren asýl görevi onun
Avusturya elçiliðidir. Osmanlý Devleti II. Vi-
yana yenilgisinden (1683) sonra Macaris-
tan’da Habsburglar’a, Ukrayna’da Lehis-
tan’a, Mora’da ve Ege’de Venedik’e kar-
þý savaþmak zorunda kaldý. Kutsal Ýttifak
devletleriyle yaptýðý bu savaþlarda iktisadî,
askerî ve içtimaî sebeplerle bilhassa Avus-
turya karþýsýnda büyük kayýplar verdi. Avus-
turya ordularý Macaristan içlerine kadar
sokuldu. Segedin teslim oldu; Þimontor-
na, Peçuy, Kapoþvar, Þikloþ kaleleri elden
çýktý, Belgrad kuþatýldý. Bu þartlar altýnda
Avusturya ile antlaþma yapmak için bir el-
çinin Viyana’ya gönderilmesine karar ve-
rildi. Önce sâbýk baþmuhasebeci Hamdi
Efendi üzerinde duruldu; fakat o kabul et-
meyince Zülfikar Efendi paþa unvaný ve
Rumeli beylerbeyi pâyesiyle elçiliðe tayin
edildi. Bu vazifesine dair fermaný 12 Ra-
mazan 1099’da (11 Temmuz 1688) aldý.

Zülfikar Paþa’nýn sefâretnâmesinin ilk iki sayfasý (Österreichische Nationalbibliothek, Handschriftensammlung, Signatur, H. O., nr.
90)
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Osmanlý döneminde Mýsýr’da
en güçlü siyasî hiziplerden biri.

˜ ™

XVII ve XVIII. yüzyýl Osmanlý Mýsýrý’nda
Kasýmiyye ile birlikte en önemli güç odak-
larýndan biridir. Bu iki hizip Mýsýr’ýn idare-
sinde Osmanlý valileri yanýnda hayli etkili ol-
muþtur. Bunlarýn 1517’de Mýsýr’ýn fethiyle
birlikte ortaya çýktýðý yolunda rivayetler var-
sa da gerçekte XVII. yüzyýlda artan nüfus,
bunu etkileyen genel kriz ve Yemen için
yapýlan mücadeleler dolayýsýyla bu grup-
larýn güç kazandýðý anlaþýlmaktadýr. Ýki hi-
zip 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 hi-
zip üyelerinin farklý renk ve sembol kullan-
dýklarýna vurgu yaparlar; Zülfikariyye ta-
raftarlarýnýn beyaz bayrak, Kasýmiyye ta-
raftarlarýnýn kýrmýzý bayrak taþýdýklarýný ile-
ri sürerler.

Zülfikariyye hizbinin kurucusu, yaklaþýk
1630 yýlýndan 1653’teki ölümüne kadar Yu-
karý (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 kullanýldý-
ðýný belirtir. Bu durumda Zülfikariyye la-
kabýnýn aslý Hz. Ali’nin meþhur kýlýcý olabi-
lir. Bu lakabýn Ali Bey’e verilmesinin sebe-
bi, üzerinde insan figürünü andýran zülfi-
kar kýlýcýnýn olduðu bir yeniçeri bayraðý ta-
þýmasýdýr. Ali Bey’in oldukça güçlü siyasî
ortaðý emîr-i hac Rýdvan Bey de Zülfika-
riyye’nin geliþmesinde önemli yere sahip-
tir. 1631-1656 yýllarýnda emîr-i hac göre-
vini üstlenen Rýdvan Bey XVII. yüzyýlýn so-
nuna kadar Mýsýr’da hayli kalabalýk ve güç-
lü bir kapý (hâne) teþkil etti. Ýkisi de Kafkas
menþeli köle olmasýna raðmen (Mýsýrlý ta-
rihçi Cebertî, Rýdvan’ýn Gürcü olduðunu
iddia eder) Rýdvan Bey ve Ali Bey Balkan-
lar ya da Batý Anadolu’dan gelen, bazýsý
devþirme kökenli ve “Rum oðlaný” diye ta-
nýnan neferleri özel ordularýna aldýlar. Öte
yandan Kasýmiyye liderleri “evlâd-ý Arab”

Zülfikar Efendi’nin ölümünden sonra kop-
ya edilen Münih’teki nüshada müstensih
ismi yer almamaktadýr. Yazmanýn sefâret-
nâmeden önceki bölümü (1a-34b varaklarý
arasý) Bâbýâli’deki törenlerle ilgilidir. Bu-
rada çeþitli sivil ve askerî kadrolarýn ma-
aþ 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 Paka-
lýn koleksiyonu, nr. 34 Mzp 67), Kahire’de
Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de (Târîh-i Türkî,
Tal‘at, nr. 109) bir nüshasý vardýr. Sefâret-
nâmede Avusturya’nýn içinde bulunduðu
askerî ve siyasî durum, müttefikleri Le-
histan ve Venedik’le iliþkileri, savaþ halin-
de bulunduðu Fransa cephesi karþýsýnda-
ki durumu ve Osmanlý Devleti’nden bek-
lentileri hususunda heyetin müþahedele-
ri aktarýlmakta, öte yandan Osmanlý Dev-
leti’nin barýþ yapma yolundaki sonuçsuz
diplomatik çabalarý ve müzakereleri de ay-
rýntýlý biçimde nakledilmektedir. Bu yön-
leriyle eser hem Osmanlý hem Avusturya
diplomasi tarihi için önemlidir. Zülfikar Pa-
þa’nýn sefâretnâmesi önce Viyana’da dok-
tora 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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