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(1632) kat li üze ri ne hem şeh ri si olan rûznâme ci İb râ him Efen di’nin ya kın adam la rı ara sı na gi ren Sâ lih Efen di onun sa ye sin de kı sa sü re de çe şit li gö revler alma ya baş ladı. Özel lik le ma li ye da irelerin de ça lış ma sı, ken di si ne bir ta raf tan ka ri yer iti ba riyle tec rü be ka zan dı rır ken di ğer ta raf tan ser vet ve güç sa hi bi ol ma sı nın önü nü de aç tı. Baş mu ha se be, ciz ye, defter ema ne ti, mat bah ema ne ti, ter sa ne ema ne ti gi bi malî açı dan önem li gö rev ler de bu lun du. 
1045 Ra ma za nın da (Şubat1636) mat bah emi ni idi, 1050 yı lı Mu har re min de (Mayıs
1640) ter sa ne emin li ği ne ge ti ril di (Top çu
lar Kâti bi,s.1041,1141). Sul tan İb râ him dö ne min de gi de rek da ha üst va zi fe ler al  dı. 1053’te (1643) ter sa ne emin li ğin den ka pı cı lar ket hüdâlı ğı gö re vine geç ti. Da ha son ra mîrâhur ve ar dın dan ye ni çe ri ağa sı ol du. 1054 Rebîülâhi rin de (Haziran1644) ken di si ne kub be ve zir li ği ve ril di. İki ay dolma dan ikin ci ve zir un va nı ile başdefterdar lı ğa ge ti ril di (27Cemâziyelevvel /1
Ağustos).Sâ lih Pa şa’ nın üç yıl içe ri sin de ki bu hız lı yük se li şi dö ne min ta rih çi le rin ce hem şehri lik bağ la rı na, Sul tan İb râ him’in ya kın çev re siy le olan iyi iliş ki le ri ne, us ta ca iz ledi ği si ya se te yo ru lur. Kâtib Çe le bi, onun iş bi ti ri ci ya lan söz ler ve gu rur ok şa yı cı il ti fat lar ya nın da bol mik tar da pa ra ve he di ye da ğı ta rak pek çok kim se yi ya nı na çek ti ği ni ifa de eder (Fez le ke,III,831-832). Ay rı ca Sul tanzâde Meh med Pa şa’ nın az ledil me sin de de rol oy na dı ğı nı, “mekr ve hile”siy le ve zî ri â zam lık ma ka mı na geç ti ği ni ya zar. Onun az lin de ger çek ten rol oy na yıp oy na ma dı ğı ke sin ola rak bi lin mi yor sa da o sı ra da ikin ci ve zir ol du ğun dan ve zî ri âzam lık ma ka mı na en ya kın aday ko num da bu lu nan Sâ lih Pa şa, Gi rit’e yö ne lik se fer fa ali yet le ri nin hız lan dı ğı kri tik dö nem de 
28 Şev val 1055’te (17Aralık1645) vezîri â zam lı ğa ge ti ril di. İlk iş ola rak se le fi Sul tan zâ de Meh med Pa şa’yı Gi rit ser darı ta yin et ti rip İs tan bul’dan uzak laş tır dı. Sul tan İb râ him’in den ge siz ha re ket le ri ni dik ka te ala rak ik ti da rı nı sağ lam laş tır maya yö ne lik adım lar at ma ya ça lış tı, ken di ya kın la rı nı önem li gö rev le re ge tir me ye ve pa di şah üze rin de et ki li olan ha rem hal kı ile iyi ge çin me ye ça ba gös ter di. An cak Girit’te ba şa rı ka zan mış olan “Han ya fâti hi” Kap ta nı deryâ Yûsuf Pa şa’ nın kat li ne en gel ola ma dı. Ve ne dik li ler’in ele ge çi ri len Hanya’ya yö ne lik kar şı sal dı rı sı ve do nan manın ha zır lık ya pa rak Gi rit’e ha re ke ti, bu es na da Ve ne dik li ler’in Ça nak ka le Bo ğa zı ci va rı nı ab lu ka al tı na al ma la rı gi bi mese le ler le uğ raş tı. 1646 yı lın da Ve ne dik li

LI/2 (1425/2004), s. 273-277; Ab dü lazîz b. Sâ lih elHi lâ lî, “Ve Ra ¼a le Øâ li¼ A¼ med el-£Alî (1918-
2003)”, el£Arab, XXXIX/2, Ri yad 1425/2004, s. 
478-481; Hüdâ Yâ sîn Yû suf edDeb bâğ, “Men he-
cü’d-Duk tûr Øâ li¼ A¼ med el-£Alî fî ki tâ bi hî Mu-
¼â Ša rât fî tâ rî Åi’l-£Arab”, Di râ sât Mev ½ı liy ye, 
sy. 36, Mu sul 1433/2012, s. 135-152; Zün nûn Yû nus etTâî, “el-Üs tâ× ed-Duk tûr Øâ li¼ A¼ med 
el-£Alî (1918-2003): el-Men hec ve’l-ârâßü’t-tâ rî-
Åiy ye”, a.e., sy. 40 (1434/2013), s. 1-24; Mehâ Saîd Humeyd, “Øâ li¼ A¼ med el-£Alî ve cü hû-
dühü’l-£ilmiyyefîdirâsetiÅı¹a¹iBa³dâd”, İ²âßât 
Mev ½ı liy ye, sy. 70, Mu sul 1434/2013, s. 1-15; İb râ him Ha lîl elAllâf, “el-Müßer riÅ ed-Duktûr Øâ-
li¼A¼medel-£AlîvecühûdühûfîÅıdmeti’t-târî-
Åi’l-£Arabîve’l-İslâmî”, http://www.al lafb logs pot-
com.blogs pot.com/2010/02/blog-post_13.html 
(08.01.2015); Nâ sır Ab dür rez zâk elMollâ Câ sim, 
“ed-DuktûrØâli¼A¼medel-£AlîşeyÅu’l-müßer-
riÅîne’l-ekâdîmiyyîne’l-£Irâšıyyîn”, http://www.
al ja re dah.com/pa per.php?so ur ce=ak bar&mlf= 
in ter pa ge&sid=18092 (08.01.2015); M. Nizâr edDeb bâğ, “el-Üstâ× ed-Duk tûr Øâ li¼ A¼ med el-£Alî 
vedirâsetühûli-me£âlimi’l-£Irâšı’l-£umrâniyye”, 
http://dr-m-al dab bagh.blogs pot.com.tr/2012/ 
04/blog-post_1599.html (08.01.2015).
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Osmanlý ve zî ri â zamý.
˜ ™

Ha ya tı nın ilk dö nem le ri hak kın da ye ter li bil gi yok tur. Dö ne min kay nak la rın da itti fak la be lir til di ği ne gö re Bos na asıl lı dır. Dev rin önem li dev let adam la rın dan bi ri olan kar de şi Mur ta za Pa şa’ nın ha ya tı na da ir bil gi ler den ha re ket le ai le si nin Her sek san ca ğın da Ne ve sin li ol du ğu be lir ti lir. Evli ya Çe le bi ise onun Her sek’te Lu bin ka saba sın dan çık tı ğı nı ya zar (Se ya hat nâ me,I,
127). İda mı sı ra sın da ya şı nın he nüz kır ka ve ya el li ye ulaş ma dı ğı na da ir bil gi ler den 
ha re ket le 1600 yı lı ci va rın da doğ du ğu söyle ne bi lir. Sâ lih Pa şa’dan bah se den bü tün kay nak lar da he nüz genç yaş ta iken muh
te me len 16281629’da Ru me li bey ler beyi bu lu nan def ter dar ve ve zir Mus ta fa Pa şa’ nın ya nı na ge lip ka bi li ye tiy le onun tak di ri ni ka zan dı ğı, di van kâtip li ği yap tı ğı ve bö lük hal kı ara sı na gir di ği ifa de edi lir. Kı sa sü re de çev re sin de ta nı na rak sa ray da söz sa hi bi ki şi ler le sı kı bağ lar kur du ğu ve bu sa ye de yük sel me ye baş la dı ğı be lir ti lir. Bun da kar deş le ri nin de ro lü nün ol du ğu dü şü nü le bi lir. Mur ta za Pa şa ya nın da bir di ğer kar de şi Zül fi kar Ağa’nın da önem li hiz met ler de bu lun muş nü fuz lu bi ri olma sı ai le nin sa ray da ki in ti sap ağı içe ri sin de yeri ni be lir le mek ba kı mın dan ipu cu sağlar. Ay rı ca yi ne Bos na yo luy la ku ru lan hemşehri lik bağ la rı nın bun da rol oy na dı ğı dü şü nüle bi lir. Ni te kim Mus ta fa Pa şa’ nın 1042’ de 

fi’l£uhû di’lİs lâ miy ye ti’lûlâ” (MMİ Ir.,XX,
1970,s.37-87); “İdâre tü ƒorâsân fi’l£uhûdi’lİs lâ miy ye ti’lûlâ” (Me cel le tü Kül li ye ti’l-
Âdâb, Câ mi£atü Ba³ dâd,sy.15,1972,s.
311-344); “Me¦âdi ru di râ se ti tâ rî Åi’lKûfe fi’lšu rû ni’lİs lâ miy ye ti’lûlâ” (MMİ Ir.,XXIV,
1974,s.137-171); “elÜs re tü’l£Abbâsiy ye fî Ba³ dâd” (Sü mer,XXXI,1975,s.231-274); “El vâ nü’lmelâbi si’l£Ara biy ye fi’l£uhû di’lİs lâ miy ye ti’lûlâ” (MMİ Ir.,XXVI,1975,s.71-
107;XXVII,1976,s.62-101); “Menâzi lü’lÅulefâß ve šu ½û ru hüm fî Ba³ dâd fi’l£uhûdi’l£Ab bâ siy ye ti’lûlâ” (Sü mer,XXXII/1-2,
1976,s.145-189); “erRivâye ve’lisnâd ve e¦e ru hü mâ fî ta¹av vu ri’l¼are ke ti’lfik riyye fî ½ad ri’lİs lâm” (MMİ Ir.,XXXI/1,1980,
s.11-33); “etTedvîn ve ¾u hû ru’lkü tü bi’lmu ½an ne fe fi’l£uhû di’lİs lâ miy ye ti’lûlâ” 
(MMİ Ir.,XXXI/2,1980,s.3-46); “Tâ rî Åu’l£ilm £in de’l£Arab” (MMİ Ir.,XXXIII/4,1982,s.
3-40); “Nak lü kü tü bi’lulûm ile’lAra biy ye” 
(MMİ Ir.,XXXIV/21,1983,s.3-44); “Tâ rî Åu’l£ule mâ ve fehâri sü’lmu ½an nefât fi’lme½â dı ri’l£Ara biy ye” (MMİ Ir.,XXXIV/1,1983,
s.3-41); “Müsevvi³åtü tecdîdi kitâbe ti’ttâ rîÅ” (MMİ Ir.,XXXIX/4,1988,s.5-45); “elMe£â li mü’l£um râ niy ye fî Mek ke te’lmüker re me fi’lšar neyn elev vel ve’¦¦ânî” 
(MMİ Ir.,XL/1,1989,s.5-55;XL/2,s.5-51;
XL/3,s.5-38); “Mül kiy ye tü’larâ²î fî £ahdi’rRe sûl” (el-İdâre tü’l-mâliy ye fi’l-İs lâm,
Amman1989-1990,II,391-431); “Ašvâlü’l£Arab ve müßel lefâtü hüm fî Åa½âßi½i’şşüßûb ve’lbül dân” (MMİ Ir.,XLI/3,1992,
s.5-48); “elÆay revân fi’l£uhû di’lİs lâ miyye ti’lûlâ” (MMİ Ir.,XLIII/1,1996,s.5-54) 
(eservemakalelerininbirlistesiiçinbk.
Merzûk,IV,25-30).

BİBLİYOGRAFYA:M. Tevfîk Hü se yin, “Mâ Sâhe me bi hi’l-müßer-
ri Åû ne’l-£Arab fi’l-mißeti’s-se ne ti’l-aÅîre fî di râ-
seti’t-târîÅi’l-£Arabîve³ayrih£ansîreti’n-Nebî
Mu ¼am med”, Mâ Sâhe me bi hi’l-müßer riÅûne’l-
£Arab fi’l-mißeti’s-se ne ti’l-aÅîre fî di râ se ti’t-tâ rî-
Åi’l-£Ara bî ve ³ay rih, Bey rut 1959, s. 44; Abdül cebbâr Ab dur rah man, Fih ris tü’l-ma¹bû£âti’l-
£Irâšıy ye: 1856-1972, Bağdad1979,II,345,368,
370, 381, 389, 390, 397, 402, 444, 448, 451; Ahmed Matlûb, ¥are ke tü’t-ta£rîb fi’l-£Irâk, Bağdad
1403/1983, s. 137, 139; Mah mûd Mu ham med etTa nâ hî, Med Åal ilâ tâ rî Åi neş ri’t-tü râ ¦i’l-£Ara-
bî, Ka hi re 1405/1984, s. 166, 272; Bekrî Şeyh Emîn, el-¥are ke tü’l-ede biy ye fi’l-Mem le ke ti’l-
£Ara biy ye ti’s-Su£ûdiy ye, Bey rut 1986, s. 583, 
585; Mîr Bas rî, A£lâmü’l-edeb fi’l-£Irâ šı’l-¼a dî¦, 
Lon don 1415/1994, II, 555-556; Ab dul lah elCübû rî, “Øâ li¼ A¼ med el-£Alî”, Mevsû£atü Bey ti’l-
¼ik me li-a£lâmi’l-£Arab fi’l-šar ney ni’t-tâsi£ £aşer 
ve’l-£iş rîn, Bağdad1420/2000,I,245-246;Sa bâh Nûrî elMer zûk, Mu£ce mü’l-müßel lifîn ve’l-küt tâ-
bi’l-£Irâ šıy yîn: 1970-2000, Bağdad2002,IV,25-
30; “Mec ma£iy yûn fî ×im me ti’llâh”, MMLAÜr. , 
XXVII/65(1424/2003), s. 261; “ed-Duk tûr Øâ-
li¼ A¼ med el-£Alî fî ×im me ti’l-Åu lûd”, MMİ Ir., 
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li mi de şeh re sok ma dı. Bu nun üze ri ne Ahmed Pa şa bir ma nev ra ile Sâ lih Pa şa’ nın kar de şi Mur ta za Pa şa’yı Bağ dat va li li ği ne ta yin et tir di, böy le ce her iki si ni de bir şekil de or ta dan kal dır ma yı ta sar la dı. So nunda Mur ta za Pa şa ile İb râ him Pa şa idam edil di. Ay rı ca Sâ lih Pa şa’ nın di ğer kar de şi olan Zül fi kar Ağa, İs tan bul’da tu tuk la nıp mal la rı na el ko nul duk tan son ra öl dü rüldü. Sâ lih Paşa’ nın Er zu rum bey ler be yi olan oğ lu Meh med Pa şa da he def ha li ne gel di. Sâ lih Pa şa’ nın ge ri de ka lan adamla rı, ağa la rı ve ka pı hal kı Meh med Pa şa’nın ya nın da toplan dı. Bu sa ye de Meh med Pa şa, Ah med Pa şa’ nın hış mın dan ken di ni kur ta ra bil di. Sâ lih Pa şa’ nın kürk çü ba şısı olan Ya na ki de Sâ lih Pa şa’ nın ida mından son ra borç la rı yü zün den in ti har et ti 
(a.g.e.,a.y.).Bü tün bu du rum lar, Sâ lih Pa şa’ nın zengin ve kay nak lar da, “Sâ lih Pa şa lı züm resi” şek lin de ge çen hay li ka la ba lık bir ka pı hal kı ol du ğu na işa ret eder. Ay van sarâyî’ye gö re Ci ba li’de İbn Med das Ca mii kö şe si ne bir çeş me yap tır mış ve bun dan do la yı cami nin adı Sâ lih Pa şa Ca mii ola rak şöh ret bul muş tur. Ay rı ca adı na bir de ma hal le ol du ğu be lir ti lir. Gü nü müz de bu ra da Sâ lih Pa şa so ka ğı da mev cut tur. İyi bir eği tim al dı ğı, dış ge liş me le ri ya kın dan ta kip et tiği, malî iş ler de tec rü be ka zan dı ğı, ha zi neyi dü ze ne koy ma ya ça lış tı ğı dik ka ti çe ker. Bu nun la be ra ber dö ne min kay nak la rın da sa de ce ken di şahsî çı ka rı nı dü şü nen ve ge ri si ne boş ve ren, et ki li söz ler ve pa ra gü cüy le nü fuz kur ma ya ça lı şan bir dev let ada mı ola rak ta nı tı lır.

BİBLİYOGRAFYA:

Top çu lar Kâti bi Ab dül ka dir (Kadrî) Efen di 
Târi hi (haz.ZiyaYılmazer), An ka ra 2003, s. 1041, 
1141; Kâ tib Çe le bi, Fez le ke (haz.ZeynepAycibin,
doktoratezi,2007), Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar 
Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, III, 738-
739, 779, 790, 827, 829-832; Ka ra çelebi zâ de Ab dü la ziz Efen di, Rav za tü’l-eb râr, Bu lak 1248, 
s. 636; Ve cî hî Ha san, Târih (haz.ZiyaAkkaya,
doktoratezi,1957), AÜ DTCF, nr. 9, s. 61, 67, 
73-74, 76; Ev li ya Çe le bi, Se ya hat nâ me (Dağlı), I, 
127; Naî mâ, Tâ rih (haz.Mehmetİpşirli), An ka ra 
2007, III, 990, 1003, 1060, 1066, 1068, 1071, 
1094-1095, 1109-1110, 1115, 1128; Ha dî katü’l-
Vü ze râ ve Zeyl le ri: Os man lı Sad ra zam la rı (haz.
MehmetArslan),İstanbul2013,s.107;Hü se yin Ay van sarâyî, Hadîka tü’l-ce vâ mi‘: İs tan bul Câ-
mi le ri ve Di ğer Dînî-Si vil Mi‘mâ rî Ya pı lar (haz.
AhmedNezihGalitekin),İstanbul2001,s.65-66,
412; Ham mer (Atâ Bey), X, 73-90; J. W. Zin ke isen, 
Os man lı İm pa ra tor lu ğu Ta ri hi (trc.NilüferEpçe-
li),İstanbul2011,IV,535,548-549;Uzun çar şı lı, 
Os man lı Ta ri hi, III/2, s. 393-394; D. Goff man, 
Os man lı İm pa ra tor lu ğun da İn gi liz ler: 1642-
1660 (trc.AyşeBaşcı-Sander),İstanbul2001,s.
67-69.

ÿFe ri dun Eme cen

has sı ola rak ver me si muh te me len bu ra hat sız lı ğın en önem li se bep le rin den bi ri dir. Bel ki de bu yüz den bir ta raf tan ken di adam la rı nı ba zı önem li gö rev le re ta yin et me ye ça lı şır ken di ğer ta raf tan Muîd Ah med Efen di’nin ve fa tı üze ri ne 
(25Nisan1647) şey hü lislâm olan Ho ca Ab dür ra him Efen di ile giz li iş bir li ği içine gir di. Dö ne min önem li kay nak la rın dan bi ri olan Ve cî hî Tâ ri hi’nde onun Sul tan İb râ him’i taht tan in di rip ye ri ne şeh za deler den bi ri ni ge çir me hu su sun da şey hülislâm ile mü şa ve re de bu lun du ğu, an cak şey hü lislâmın bu na olum suz ce vap ver diği, bu nun la kal ma yıp du ru mu pa di şa hın an ne si Kö sem Sul tan’a bil dir di ği, onun da du rum dan pa di şa hı ha ber dar et ti ği bil gi si yer alır. Bu önem li ka yıt eğer doğruy sa Sâ lih Pa şa’ nın ger çek ka til se be bi ni or ta ya ko yar. Zi ra Ve cî hî dı şın da ki bü tün kay nak lar onun gö rev den alı nıp kat le dilme si ni, Sul tan İb râ him’in koy du ğu ara ba ya sa ğı nı uy gu la ma da ki ih ma li ne bağ lar. Bu na gö re Sul tan İb râ him sık sık sa raydan çı ka rak ne fe si nin / oku ma sı nın iyi geldi ği ne inan dı ğı kim se le rin evi ne gi der ken yo lu na her han gi bir ara ba nın çık ma sı nı iste me di ği için Sâ lih Pa şa’ ya emir ver miş ve yol la rın kon tro lü nü em ret miş ti. Bir gün yi ne okun mak için Da vut pa şa ma hal le sinde bir ima mın evi ne gi der ken önü ne bir ot ara ba sı çı kın ca o sı ra da ikin di di va nı yap mak ta olan Sâ lih Pa şa’yı em ri ni ye ri ne ge tir me di ği dü şün ce siy le ça ğır tıp bu ev de ku yu ipiy le boğ dur du (16Şâban1057/16
Eylül1647). Na aşı Üs kü dar’a nak le di le rek bir me zar lı ğa def ne dil di.Sâ lih Pa şa’ nın idam se be bi ni pa di şa hın âni bir öf ke sin den çok, hak kın da ki de diko du la rın bir bi ri ki mi gi bi mü ta laa et mek da ha uy gun olur. Ay rı ca bu iş te Sâ lih Paşa’ nın aman sız ra ki bi olan He zarpâre Ah med Pa şa’ nın da ro lü bu lun du ğu anla şıl mak ta dır. Naî mâ’nın kay na ğı na gö  re Ve zir Ah med Pa şa onu hiç sev mez di ve ara la rın da bü yük bir ge çim siz lik vardı; her iki si de gö rü nüş te bir bi ri ne kar şı hür met kâr dav ra nır, soh bet eder, fa kat “ay nı ip te oy na yan iki cam baz gi bi” sa rayda ki nü fuz lu çev re le re kar şı ken di ik ti darla rı nı sağ la ma al mak için ben ze ri yol lar iz ler ler di. So nun da Ah med Pa şa, Sâ lih Pa şa’yı pa di şa hın gö zün den dü şür mek te ba şa rı lı ol du (Naîmâ,III,1128). Ah med Pa şa ay rı ca Sâ lih Pa şa’ nın ya kın la rı nı da or ta dan kal dır ma ya ça lış tı. Ve zî ri â za mın idam ha be ri üze ri ne Bağ dat’ta bu lu nan ya kın ada mı İb râ him Pa şa is yan ede rek eya le te hâkim ol du, gön de ri len mü te sel

ler ile Os man lı lar ara sın da ba rış için ara bu lu cu luk ya pan Fran sız el çi si Va ren nes ile çe şit li gö rüş me ler yap tı. Gö rüş me sıra sın da Fran sız el çi si nin mev cut sa va şın an lam sız lı ğı nı ifa de eder şe kil de, “Ni çin sa vaş ya pı lı yor ki?” so ru su na öf ke le ne rek, “Pa di şa hı mı zın Fran sa kra lı nın ni çin sa vaş ya pıl dı ğı nı bil mek is te di ği ni öğ ren di ğin de ne di ye ce ği ni dü şü nü yor su nuz?” ce va bını ver di. Gö rüş me ler de us ta ca bir si ya set iz le ye rek Han ya’ya yar dım için yo la çı kan do nan ma nın Gi rit’e ulaş ma sı na ka dar Vene dik ta ra fı nı oya la dı, do nan ma nın Gi rit’e ulaş tı ğı ha be ri ge lin ce de gö rüş me le re devam et me di (Zinkeisen,IV,535). Bu ara da İn gi liz el çi si Crow ile de bir kaç de fa gö rüştü, İn gil te re’de ki iç ka rı şık lık lar se be biyle Os man lı li man la rın da bu lu nan İn gi liz ge mi le ri nin du ru mu nu mü za ke re et ti. Ay rı ca 1647 ilk ba ha rın da Sa kız ci va rın da Ve ne dik li ler ta ra fın dan sı kış tı rı lan Os man lı do nan ma sı na yar dım için ge mi te da ri ki ne ça lış tı, bu mak sat la ya ban cı el çi le ri ter sane ye ça ğı ra rak Os man lı li man la rın da olan bü tün ge mi le re el ko na ca ğı nı bil dir di ve ken di te ba ala rı olan ge mi kap tan la rı na ge rek li tâli ma tı ver me le ri ni is te di (a.g.e.,
IV,548-549) ve li man lar dan sey rü se fe ri ya sak la dı. Bu ara da 1646 Mar tın da Fazlı Pa şa ile pa di şa hın kı zı Fat ma Sul tan’ın ev li li ğin de sağ dıç lık yap tı, dü ğü nün ve yapı lan şen lik le rin mas raf la rı nın ço ğu nu karşı la dı (Naîmâ,III,1094-1095). Es ki bir defter dar ola rak ha zi ne iş le ri ne önem ver di, Er del’e Ra ko çi’ye mek tup lar gön de re rek yol lan ma yan ha ra cı ta lep et ti. Ben ze ri şekil de Gür cü Açık baş Pren si Ale xan der’dan da ver gi ta le bin de bu lun du (Hammer,X,
78). Ra ko çi’ye yaz dı ğı mek tup ta malî iş lerden iyi an la dı ğı için ver gi ko nu sun da ki baha ne le ri nin ge çer siz sa yıl dı ğı nı ifa de et ti. Yi ne bu sı ra da Fran sa ve İn gil te re ile olan ya zış ma la rın dü zen len me sin de rol oy na dı. Ta tar lar’ın sal dı rı sın dan şikâyet eden Rus ça rı na ara da ki an laş ma lar uya rın ca bun ların ön le ne ce ği sö zü nü ver di. Kı rım ha nı na da bu yol da mek tup lar yaz dı. Onun Çer kez Kir man’a sal dı rı dü zen le yen Rus lar’a kar şı se fe re çık ma is te ği ni olum lu kar şı la dı ve ka zan dı ğı ba şa rı yı da teb rik et ti. Çar tara fın dan Ta tar lar’dan şikâyet için gön deri len el çi le re öf ke le nen pa di şa hın bun la rı hu zu run da kat let tir me ka ra rı nı en gel le di 
(a.g.e.,X,77-80).Sâ lih Pa şa, gi de rek pa di şah üze rin de et ki li olan ka dın la rın gü cün den ve iş lere mü da ha le sin den ra hat sız lık duy ma ya baş la dı. Pa di şa hın bo şa lan ba zı önem li eya let le ri ken di göz de le ri ne “paş mak lık” 


