
yuyla karşılandığı yolunda bilgiler verir. 
Katib Çelebi ise Cihannüma'sında Cid
de 'de susuzluk çekildiğini, Sultan IV. 
Mehmed'in veziriazamı Kara Mustafa 
Paşa· nın uzak mesafelerden şehre su 
getirtip han, hamam ve bir cami yaptır
dığını anlatmaktadır. 

Cidde şehri Osmanlı döneminde ön
celeri bir sancak, daha sonra da Habeş 
eyaletinin merkezi olmuş, son zamanlar
da ise yeniden merkezi Mekke olan Hi
caz vilayetinin bir sancağı durumuna ge
tirilmiştir. 1803 yılında Arabistan ' ın Ne
cid bölgesinden gelen Vehhabiler Cidde'
yi muhasara etmişler ve şehri alarna
makla birlikte Şerif Galib ·i, 1811 yılın

da Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın böl
geye gelişine kadar kendilerine boyun 
eğdirmişlerdir. Mısır' da eyaletine bağ
lı olarak idare edilen Hicaz. 1840 yılın
dan sonra merkezi idareye geçilmesiyle 
doğrudan Babtali'ye bağlanmış ve Cid
de de merkeze bağlı bir vali tarafından 
idare edilmiştir. 1916 yılında Şerif Hü
seyin'in Osmanlı Devleti'ne karşı ayak
lanması ile başlayan Arap bağımsızlık 

hareketi, yardım malzemelerinin geldiği 
stratejik öneme sahip limanı sebebiyle 
Cidde şehrinde geliştirilmiştir. Necid ve 
Hicaz arasındaki mücadeleler sırasında 
da stratejik önemini koruyan Cidde, Ekim 
1924'te Vehhabiler'in Mekke'yi almaları 
üzerine Ali b. Hüseyin kuwetlerinin mer
kezi olmuş, ancak 1925 yılı boyunca Veh
habi emiri ve Suudiler'in kurucusu Ab
dülaziz b. Suud tarafından muhasara 
edilerek sonuçta Mayıs 1927'de yapılan 
Cidde Antiaşması ile Suudi Arabistan 
Devleti'nin topraklarına katılmıştır. 

1814'te seyyah Burkhardt'ın 12.000 
ila 1 5.000 civarında gösterdiği Cidde'nin 
nüfusu bugün 1.5 milyona yaklaşmış du
rumdadır. Yüzyılın başlarında hac niye
tiyle Mekke'ye ulaşmak için Cidde'ye ge
lenlerin sayısı 100.000 civarında iken bu
gün 1 milyonun üzerine çıkmıştır. Bu 
durum sadece bir hacı iskelesi olarak 
düşünüldüğünde dahi şehrin önemini 
ortaya koymaya yeterlidir. Cidde'de bu
gün Osmanlı idare teşkilatı geleneğin
den kalma Mekke emirine bağlı bir ka
immakam (kaymakam) bulunmaktadır. ll. 
Dünya Savaşı'ndan sonra genişlemeye 
ve petrolden elde edilen gelir le modern
leşmeye başlayan Cidde'de ışıklandırma 
ve yeşillendirme ça lışmaları yürütülür
ken modern liman, havaalanı , deniz su
yu arıtma tesisleri, petrol rafiner ileri, 
çimento fabrikası ve çel ik haddelerne 
atölyeleri kuruldu : bunların yanında be-

Modern 
Cidde'den 

bir görünüş -
suud i 

Arabistan 

sicilik faaliyetlerine hız verildi. Birkaç yıl 
öncesine kadar başşehir Riyad'a taşın
madan önce bütün elçi lik ler ve yabancı 
misyonlar Cidde'de bulunmakta idi. Ha
len islam Konferansı Teşkilatı'n ın mer
kezi buradadır. Birçok Türk öğretim üye
sinin de vazife gördüğü Kral Abdülaziz 
Üniversitesi tıp , mühendislik, iktisat ve 
edebiyat gibi çeşitli fakültelerle birçok 
araştırma merkezini içine alır. Bugün 
yeni açılan otoyollarla Cidde'den Mek
ke'ye 45 dakikada. Medine'ye 4 saatte 
ulaşmak mümkündür. 
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CİGAIAzADE SiNAN PAŞA 

(ö. 1014/ 1606) 

Osmanlı sadrazamı. 

_j 

_j 

1 544 'te Messina 'da doğdu . Asıl adı 

Scipione 'dir. Ba bası Şarlken'in (Charles 
Quint) hizmetinde bulunan Visconte di 
Cicala adlı bir korsandı. Cicala ailesi as
len Sakız adasından olup Cenova Cum
huriyeti'nin hizmetine girmişti. Babası 

ile birlikte Cerbe Savaşı'nda 1 1560) Os
manlılar'a esir düştükleri sırada Napali 
Krallığı· nın hizmetinde bulunuyorlardı. 

Esir olarak istanbul · a getirildiklerinde 
kendisi saraya alındı , babası Yedikule 
Zin da nı· na hapsedildL Sarayda Ende
run ·da yetişti ve bir süre sonra İslami
yet'i kabul ederek Yusuf Sinan adını al
dı. Babası ise 12 Aralık 1 564 'te Yediku
le Zindam'nda öldü; Kanuni'n in izniyle, 
Galata'da sonradan Gülnuş Emetullah 
Camii· ne çevrilen San Francesco Kilise
si'ne gömüldü. 

Cigalazade şehzadeler mücadelesi sı

rasında Selim'in tarafını tuttu: önce si
lahdar oldu. daha sonra da kap ı cıbaşıl ı

ğa getirildi. Mihrimah Sultan'ın tarunu 
ile evlenince kendisine ikbal yolları açı l

dı. 1575-1578 yılları arasında yeniçeri 
ağalığı yaptı, Eflak'taki isyarıı başarı ile 
bastırdı. Ağalıktan ayrıldıktan sonra şark 
s efe ri için İran· a yailandı. Özdemiroğlu 
Osman Paşa ve Ferhad Paşa ' nın yanın

da 1 583'te Van ve Reva n. üç yıl sonra da 
Bağdat beylerbeyi olarak Safeviler'e kar
şı mücadele etti. Revan Kalesi'ni inşa ve 
tahkim ettirmesi, Bağdat'ta iken de Fı

rat nehri kollarının ıslahına çalışması tak
dirle karşılandı. 1 590'da istanbul'a dö
nüşünde Şah I. Abbas'ın torununu rehi 
ne olarak yanında getirdiği gibi padişaha 
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pek çok da hediye sundu. Erzurum bey
lerbeyiliğinden sonra 1591 'de kaptan-ı 
deryalığa tayin edildi. Dört yıl süren bu 
görevi sırasında korsantarla amansız bir 
mücadeleye girişti. 1 593'te kardeşi Car
Io 'nun İstanbul ' a gelmesi, ertesi yıl da 
kendisinin doğum yeri olan Messina'ya 
gitmesi çeşitli söylentilere yol açtı. 1 596'
da Avusturya seteri sırasında, Hatvan 
Kalesi'ni korumada başarı göstereme
diyse de 23-25 Ekim 1 596'daki Haçova 
Meydan Savaşı'nda faal bir rol oynadı. 
Devlet erkanının teklifiyle 27 Ekim 'de 
veziriazamlığa getirildi. 

Göreve gelir gelmez tirnar sahipleri 
ve ulüfeli asker içinde yoklama yaptırttı 
ve mevcut bulunmayan 30.000 kişinin 

tahsisatını kesti, bunları ağır cezalara 
çarptırdı. Bu hareketi çok tenkit edildi. 
Ayrıca davet edildiği halde Eğri'ye gel
meyen ve savaş için az bir kuwet gön
deren Kırım Hanı Gazi Giray'ı aziettirip 
yerine Fetih Giray'ı getirtmesi muhalif
leri tarafından aleyhine kullanıldı. Bu
nun üzerine bir buçuk ay kadar kaldığı 
veziriazamlıktan aziedilerek önce Şam 
beylerbeyiliğine . ardından da tekrar kap
tan-ı deryalığa getirild i ( 1599) . Hazırlat

tığı donanma ile Akdeniz'de uzun sefer
ler yaptı. Bu faaliyetleri Avrupa ülkele
rinde tedirginliğe sebep oldu. Mora ' nın 

batısındaki Ayamavra Limanı'nı tehdit 
eden korsanları be rtaraf etti; Venedik 
ve Fransa gemileriyle taşınan buğdayla
ra el koyarak Türk gemilerine ve tücca
rına imkan sağladı. 

1604'te 1. Ahmed tarafından yeniden 
İran seteriyle görevlendirildi. İran Şahı 
Abbas'ın Tebriz üzerine yürüdüğünü öğ
renince Revan'a gitmek istedi. Ancak 
Urmiye gölü civarında büyük bir bozgu
na uğradı : burada 30.000 kayıp ile çok 
sayıda esir verildi. Cigalazade yanındaki 
az bir kuwetle Van'a çekildi, oradan da 
Diyarbekir'e gitti. Bir süre sonra 1014 
Ramazanının son günlerinde ( 1606 Şu 

batının ilk günleri) orada vefat etti. Kay
naklarda ölüm tarihi olarak genellikle 
Kasım 1605 tarihi gösteriliyorsa da Teb
rizli Araket ve Venedik balyozunun ra
porları bu tarihi doğrulamamaktadır. 

Kaynaklarda kıncı , geçinilmesi güç ve 
devlet erkanı ile her an çekişme içinde 
bulunduğu ileri sürülen Cigalazade için 
Avrupa devletleri büyük ümitler besle
diler ve onun edindiği servetle bir gün 
Hıristiyanlık hizmetine döneceğini bek
lediler. Ölümünden sonra yapılan sayım
da 2 milyon altın tutarında serveti ve 
600 kölesi olduğu tesbit edildi. Kendi-
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sinden sonra iki oğlu da devlet hizme
tinde çeşitli görevlerde bulundular. Bun
lardan Mahmud vezirlik yaptı. Muhte
şem sarayının bulunduğu Cağaloğlu sem
ti bugün onun adıyla anılmaktadır. İstan
bul · da ayrıca mescid, medrese ve mek
tep gibi hayır eserleri yaptırmıştır. 
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CiGERDELEN 

Çekoslova kya 'da 
Güney Slovakya kesiminde 

Macaristan sınırında buluna n ve 
bugün Sturovo adını taşıyan 
bir Osmanlı ileri karakolu. 

_j 

Estergon Kalesi karşısında Tuna neh
rinin sol kıyısı üzerinde kurulmuş olup 
kaynaklarda daha çok Ciğerdelen Par
kanı şeklinde geçmektedir. 1948'e kadar 
Macarlar ve Slovaklar tarafından Parkany 
veya Parkan adıyla anılmıştır. Ciğerde
len 'in bulunduğu yer yakınında , muhte
delen Tu na ' dan geçişi kontrol altında 

tutmak üzere kurulan ve 1304 dolayla
rında adına rastlanan bir kale ile Kakat 
adlı bir köy bulunmaktaydı. Bunlar Ka
nüni Sultan Süleyman ' ın 1 543 'teki Es
tergon kuşatması sırasında tahrip edil
di. Estergon'un fethinden sonra 1 546'
da eski kalenin bulunduğu yerin batısın
da muhtemelen dubalar üzerinde inşa 
edilmiş köprüyü korumak üzere bir is
tihkam yapıldı ve burası Ciğerdelen Ka
lesi 'nin temelini oluşturdu . Osmanlılar 

"parkan" veya "palanka" denilen bu tip 
istihkamları Balkanlar'da ve özellikle Ma
caristan sınır boylarında, önemli strate
jik noktalarda, yol ve nehirler kenarında 
kurmaktaydılar. Ciğerdelen Parkanı'ndan 

başka Osmanlılar'ın Dregely Kalesi mu
hafızları da !pel (Jpoly) nehri üzerinde Di
regel Palankası'nı inşa etmişler ve her 
iki palanka savunma. ticareti kontrol al
tına alma ve vergileri toplamada önemli 
rol üstlenmişlerdi IBA, f'vlD, nr. 22, s. 194) 

Bu istihkamlar tahta ve toprak gibi ba
sit malzeme ile inşa ediliyordu. Ciğer

delen kare şeklinde bir plana sahipti , 
çevresi 400 metreden azdı ve etrafı su
yunu Tuna'dan alan bir hendekle çevri
liydi. 1 07 4'te ( 1663) Evliya Çelebi bura
yı dört köşe yüksek sağlam bir kale ola
rak tarif eder ve üç tarafının karaya, 
doğu tarafının Tuna'ya baktığını , batıya 

açılan bir kapısı olduğunu, ağaç kapı 

üzerinde kulesi, kalenin dört köşesin
de tabyalan ve topları bulunduğunu be
lirterek içinde 200 tahta örtülü ev, bir 
tahta minareli cami ve on küçük dük
kanın yer aldığın ı yazar (Seya hatname, 

VI, 279) 

Ciğerdelen 'de diğer palanka ve parkan 
tipi istihkamlar gibi müstahfız , azeb, 
ulüfeci, martolos, topçu vb. askeri grup
lardan oluşan güçlü bir garnizon bulu
nuyordu. Estergon sancağına ait bir yok
lama defterine göre 956 ' da ( 1549) bu
rada Kurd b. Yüsuf kumandasında alt
mış bir muhafız görev yapıyordu. 965'
te ( 1557 -58) Mustafa Ağa idaresinde 
bulunan azeb ve reisierin sayıları 124 
olup bunlar dört bölük idiler. 966 ( 1558 -
59) tarihli daha tam bir listeye göre bu 
sırada garnizonda 242'si reis ve azeb ol
mak üzere toplam 311 asker yer alıyor
du. Reis ve azeb dışındaki kale muhafız
ları Kurd Ağa ve Hüseyin Kahya idare
sinde olup altmış yedi kişiden ibaretti. 
976'da ( 1568-69) ise yetmiş ikisi müs
tahfız , 124'ü azeb ve reis, kırk beşi mar
tolos olmak üzere toplam 241 asker bu
lunuyor ve bunlara yıllık olarak 233.056 
akçe ödeniyordu. 

1683'te Estergon ve Ciğerde l en kale lerini 

gösteren bir tablo 


