
burada adını bu kabilenin Hırvat deni
len sİpahilerinden alan Hırvatia (Hırva

tistan) Devleti kuruldu. Sırp hakimiyetin
den sonra 1420'de Venedik toprakları
na dahil edildi ve XVIII. yüzyılın ikinci ya
rısına kadar Osmanlı-Venedik ve Avus
turya mücadelelerine sahne oldu. 

Osmanlılar'ın bölgeye ilk akınları 1372'
de gerçekleşti. Daha sonra 1474'te Mi
haloğlu Ali Bey 15.000 kişilik bir kuwet
le Dalmaçya ve Karniol'a akınlarda bu
lunarak bazı kaleleri ele geçirdi. 1479'
daki Osmanlı-Venedik barışı ile Akçahi
sar (Kroya) ve İşkodra'nın teslimi karşı
lığında Dalmaçya'dan ele geçirilen yer
ler Venedik'e iade edildi. 1497'de ise Os
manlı akınCı kuwetleri Dalmaçya'da Za
dine ve Zağra taraflarına akınlar yapa
rak Venedik'in Friuli eyaletine kadar iler
lediler. Osmanlılar özellikle XVI. yüzyılın 
ilk yarısında Bosna sancak beylerinin fa
aliyetleri sonucu Dalmaçya'nın iç kesim
lerine hakim oldular. ayrıca Adriyatik sa
hilini ve adaları zaman zaman ellerinde 
tuttular. 1527-1 528'deki akınlarda, ba
zı kaleler alındığı gibi 1537' de Klis Ka 
lesi'nin fethinden sonra Dalmaçya sını

rında yeni bir sancak tesis edildi. 1 538'
de Dalmaçya'da taarruza geçen Venedik
liler, Osmanlı hakimiyeti altındaki Ostro
vitz. Obrovaz ve Scardona kasabaları nı 

almışlar buna karşılık Osmanlı kuwet
leri de Nadin. Doubicza ve diğer bazı ka
leleri ele geçirmişlerdi. Dalmaçya'nın gü
neyinde Castelnuovo Kalesi ise aynı yıl 

Andrea Doria tarafından zaptedilmiş, 

ancak bir yıl sonra Barbaros Hayreddin 
Paşa ve Bosna Beyi Gazi Hüsrev Bey'in 
gayretiyle geri alınmıştı. 1540'taki Os
manlı-Venedik antiaşması ile Venedikli
ler Dalmaçya'daki Nadin ve Urana kale
lerini Osmanlılar'a bırakmışlardı. Dal
maçya kesiminde yoğunlaşan Osmanlı
Venedik ve Avusturya mücadeleleri XVII. 

Dalmaçya' da 
Dubrovnik 'ten 
bir görünüş · 
Hırvatistan 

yüzyılda da sürdü. 1684'te Venedikliler 
Dalmaçya cephesinde pek çok kaleyi zap
tettiler ve son olarak da 1686'da Cas
telnuovo'yu aldılar. 1699 Karlofça ve ar
dından 1718 Pasarofça antlaşmaları Os
manlılar'ın Dalmaçya'daki hakimiyetle
rinin sonu oldu ve Osmanlı hakimiyetin
deki yerler Venedik'e terkedildL 

Dalmaçya'daki Venedik hakimiyeti 
1737'ye kadar sürdü. Bu tarihte Vene
dik Campo Formio Antiaşması'yla Avus
turya'ya bırakılınca Dalmaçya da onla
rın idaresi altına girdi. 1805'teki Fran
sız hakimiyetinin ardından 1814'te ye
niden Avusturya tarafından alındı. ı. Dün
ya Savaşı sonunda Avusturya- Macaris
tan İmparatorluğu yıkılınca 1920'de Sırp
Hırvat-Sloven Krallığı'na bağlandı, daha 
sonra da Yugoslavya'nın bir parçası ha
line geldi. Bugün Hırvatistan Cumhuri
yeti içinde kalan ve aynı zamanda turis
tik bir bölge olan Dalmaçya'nın en önemli 
şehirleri arasında Sadar. Split, Sibernik. 
Trogir, Dubrovnik ve Kotor sayılabilir. 

Osmanlılar zamanında bazıları önemli 
idarf görevlere kadar yükselmiş Dalmaç
ya asıllı devlet adamlarına rastlanmak
tadır. Bunlar arasında ll. Bayezid devri 
vezirlerinden Koca Davud Paşa. Kanünf 
devri vezfriazamlarından Semiz Ali Paşa 
ve Sultan İbrahim döneminde Girit ser
dan tayin edilen Yüsuf Paşa sayılabilir. 
Dalmaçya'daki bazı şehirler Osmanlı kül
türünün izlerini taşırlar. Bugüne ulaş

mış pek fazla tarihi eser bulunmamak
la birlikte Nova. Novateyn, Maslovine. 
Kotor gibi şehirlerde Osmanlı dönemine 
ait bazı eserlerin bulunduğu tesbit edil
miştir. 
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DALTABAN MUSTAFA PAŞA 
(ö. 1114/ 1703) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

XVII. yüzyıl ortalarında Manastır ' da 

doğdu. Genç yaşta Sadrazam Kara İbra
him Paşa'ya intisap etti. Daha sonra sı

rasıyla kapıcılar kethüdalığı . kapıcıbaşı-

DALTABAN MUSTAFA PAŞA 

lık. mfrahurluk gibi görevlerde bulundu. 
1691 ·de yeniçeri ağalığına . ertesi yıl Ba
badağı muhafızlığına tayin edildi, adı bu 
görevi sırasında bazı suistimaliere de 
karıştı. ll. Mustafa 'nın 1696'daki ikinci 
Avusturya seferine Anadolu beylerbeyi 
olarak katıldı ve başarılı hizmetlerde bu
lundu. Aynı yıl Diyarbekir beylerbeyi ol
du. Bu görevi sırasında halkın kendisin
den şi kayeti üzerine Sofya ·da yapılan 

muhakemede suçlu bulundu: haksız ye
re aldığı malları geri vermeye ve ölüme 
mahküm edildi. Fakat devrin şeyhülisla
mı Seyyid Feyzullah Efendi ve padişahın 
öteki bazı yakınlarının aracılığı ile ölüm
den kurtuldu : Bosna sınırındaki Poçitel 
Kalesi 'ne sürüldü. Daha sonra Bosna hal
kının isteği üzerine affedilerek Bosna 
valiliği ve seraskerliğine getirildi (1697). 
Bu görevi sırasındaki askeri başarıları 
şöhretini daha da arttırdı. 

1699 yılı başlarında Rakka beylerbe
yiliğine tayin edildi ve o bölgedeki halkı 
eşkıya tasallutundan kurtarmak. bazı 

aşiretleri iskan etmekle görevlendirildi. 
Bu vazifesi sırasında da adı bazı yolsuz
luklara karışan Mustafa Paşa 1700 yı
lında Bağdat valiliğine getirildi. Osman
lılar'ın yıllardır Batı'da Avusturya, Rusya 
ve Venedik'le savaş halinde olmasından 
dolayı o sırada Halep ve Şam dalayları 
Urban şeyhlerinin isyanları yüzünden bü
yük bir kargaşa içindeydi. Basra ise bir
kaç yıl önce İran'ın eline geçmişti. Uhde
sine Basra seraskerliği de verilen Mus
tafa Paşa işgal altındaki yerleri geri al
mak ve o bölgede asayişi sağlamakla 

görevlendirildi. 1701 yılında Kurna ve 
Basra'yı kurtardı . aynı yıl Fırat nehrinin 
mecrasını tanzim etmekle görevlendiril
di. Rümahiye kasabası civarında oluşan 
ve Diyab adıyla anılan kolu bölgede su 
baskınlarına. bataklıklara ve kuraklığa 

yol açan Fırat'ın mecrasını düzeltme ça
lışmaları iki buçuk ayda n fazla sürdü: 
fakat baharın gelmesiyle fazla başarı 

sağlanamadı. 

Mustafa Paşa daha sonra ikinci defa 
Anadolu beylerbeyiliğine tayin edildi, çok 
geçmeden de Amcazade Hüseyin Paşa'
nın yerine sadrazamlığa getirildi 127 Ey
lül 1702) Sadrazamlık dönemi çeşitli sa
ray entrikalarına sahne olduğundan pek 
parlak ve başarılı geçmedi. Çevresine kar
şı sert tutumu, Yeniçeri Ocağı'nı tahrik 
edici davranışları, Karlofça Antiaşması'
nın açık maddelerine rağmen el altın

dan savaş hazırlıklarına başlaması. bu
nun için Kırım hanını teşviki. bir Tatar 
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DALTABAN MUSTAFA PAŞA 
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Daltaban Mustafa Paşa 'ya gönderi len iki hükm-i hümayun sü reli IBA. MD. nr. 108. s 87 : nr. ll 1. s. 5311 

fitnesine sebep olması ve adının rüşvet 
olayiarına karışması saraydaki düşman
larını harekete geçirdi. Sonunda Rami 
Mehmed Paşa ve Şeyhülislam Feyzullah 
Efendi'n in kurduğu bir planla ll. Musta
fa tarafından görevinden alındı ve 1 O Ra
mazan 1114 (28 Ocak 1703) günü katle
dildL Ölümüne "saadetü ' l-mahşer" sö
züyle tarih düşürülmüştür. 

Tebdil-i kıyafetle şehir içinde yaya gez
mesi ve h ı zlı hareketinden dolayı "Dal
taban " lakabıyla anılan Mustafa Paşa 

(Kantemir. ll l. 467. Anonim Ta rih, vr. 205 • 1 

kısa sadrazamlığı sırasında Divan-ı Hü
mayun toplantılarını bir esasa bağlamış, 

vezirlerin divana müceweze* yerine kal
lavi" ile gelmelerini sağ lamış, halkın ve 
kadınların kılık kıyafetlerini düzene sok
maya ça lışmış, ülke dışına ateşli silah 
malzemesi satılm asın ı yasaklamıştır. is
tanbul'un Koska semtinde bir çeşmesi 
vardır. Yine orada bir sokak bugün Dal
taban Yokuşu adıyla an ıl maktadır. Ko
nuşma hatalarından dolayı halefi Rami 
Mehmed Paşa'nın onun hakkında Istıld
hdt-ı Daltabaniyye adlı bir risale yaz
dığı nakledilirse de (Sicili-i Osman[, IV. 
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4121 bu eserin hiçbir yerde nüshasına 
rastlanama mıştır. 
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DAMAD 

Osmanlılar'da padişah soyundan 
kız alanlar için kullanılan 

bir sıfat. 
_j 

Aslı Farsça olan ve "ana babaya göre 
kızlarının kocası" anlamını taşıyan da
mad kelimesinin Osmanlı tarihi açısın
dan terim değeri "hanedandan kız alan"
dır. Daha çok İslam öncesi kültürlerini 
sürdüren Orta Asya Türk- M oğal devlet
lerinde ise bu anlamda küregen 1 gür
kan kelimesi kullanılmıştır (geniş bilgi için 
bk. Doerfer. TfVIE/'1, s. 340) . 

Kuruluş devrinde Osmanlı padişahları 
kızlarını genellikle Anadolu beyliklerinin 
şehzadelerine verirlerdi ve bu evlilikler 
daha çok siyasi amaçlarla yapılırdı. Ana
dolu birliğinin kurulmasından sonra ise 
hanedana mensup kızlar (sultanlar), vezir
ler, kaptanpaşalar ve öteki yüksek rüt
beli devlet adamlarıyla evlendifilmeye 
başlandılar. Bunlarla ,evlenenlerin çoğu 
Enderun'dan yetişmiş devşirmelerdi. 

Padişah kızını veya kız kardeşini ev
lendirmek isteyince sadrazama bir hatt-ı 
hümayun yazar. damad olacak kişinin 

nişan ta kımlarını göndermesini emreder
di. Bazan da sadrazamdan uygun bir da
mad için tavsiyede bulunmasını ister, 
sadrazarnın gösterdiği adaylardan biri
ni damadlığa kabul ederdi. Damad ada
yı fermanı a lı r almaz evliyse karısını ba
şar ve hemen hazırlıklara başlardı. Da
madın ağırlık ve hediyeleri sağlayabilme
si için gerekirse hazineden para yardı
mı yapılır. çeyizler de hazineden karşı 

lanırdı. Damad geline ,gönderdiği hedi
yelerden başka haremdekilere de arma
ğanlar yollardı. Bu evlilikte genellikle sul
tanların rızası alınmazdı. Nikahı şeyhülis

lam kıyardı. Gözde sultanların nikahı Di
van-ı Hümayun'da. diğerlerininki ise da
rüssaade ağasının odasında veya misa
fir odasında kıyılırdı. Gelinin vekili darüs
saade ağası olur. büyük bir debdebe ve 
ihtişamla yapılan düğün törenini de o 
idare ederdi (bk. DÜGÜN)_ Damadların ya
şı genellikle sultan larınkinden çok ileri
de olduğundan birçok sultanın genç yaş
ta dul kaldığ ı görülmüştür. ll. Mahmud 
devrinden itibaren ise evlenme konusun
da sultaniara da söz hakkı verilerek ken
di t ercih ettikleri kimselerle evlenebil
melerine imkan sağlanmıştır. 

Padişah kızlarıyla evlenenlere damad. 
kız kardeşleriyle evlenenlere ise enişte 
denirdi. Fakat ikinci sıfatın kullanımı pek 
yaygın değildir. Damad sıfatı . padişah 


