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Lala Mustafa Paşa Hakkında 
Kim Karar Veriyor

Amaç: Öğrencilere Osmanlı yönetim anlayışında karar alma süreçlerini öğretmek

İlişkili Kazanım:  
10.6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 
Süre: 25 dakika

İşleniş:

1- Öğrencilere Osmanlıda karar verme süreçlerine ilişkin kısa hatırlatmalar yapınız (5dk)
Öğrencilere Osmanlı Devletinde idari teşkilatlanmanın özünde kazaların olduğunu ve karar verici 

unsurların da kadılar olduğunu hatırlatınız. Kadıların yanı sıra yerelde sancakbeyi ve beylerbeyi gibi 
görevlilerin de idari kararlar verebildiğini ifade ediniz.

 Merkezi karar alma sürecinin odağında Divan-ı Hümayun ve Padişahın olduğunu belirtiniz. Di-
van-ı hümayunun idari ve siyasi anlamda bir danışma kurulu olduğunu, adli anlamda ise temyiz mah-
kemesi gibi karar verici bir mekanizma olduğunu hatırlatınız )

2- Öğrencilere Tiyatronun 04. dk ile 9. dk arasını izlettiriniz (04,40- 08,30). Daha sonra öğren -
cilere aşağıdaki soruları yöneltiniz. (10 dk).

-   Sokullu Mehmet Paşa’nın “kendi içimizdeki karındaşlarımızla uğraşırız”  ifadesinden kastı ne ola-
bilir?

-   Sokullu Mehmet Paşa Lala Mustafa Paşa’ya ilişkin ne yapıyor?

3- Öğrencilere tiyatronun 42,00 dk ile 44,00 dakika arasını izlettiriniz. Öğrencilerin aşağıdaki 
soruları cevaplamalarını isteyiniz (5dk).

Lala Mustafa Paşa hakkındaki suçlamalar nelerdir?
Tiyatroda işlendiğine göre Lala Mustafa Paşa’nın arzusu nedir?
Lala Mustafa Paşa ile ilgili ne yapmaya karar verilmiştir?

4- Öğrencilere tiyatronun 1.23,00 dk ile 1.25, 00 dakika arasını izlettiriniz (1.23,20-1.24,00). 
Öğrencilerin aşağıdaki soruları cevaplamalarını isteyiniz (5 dk)

Sultan II Selimin örf dediği sizce nedir?
Lala Mustafa Paşa’ya ilişkin kararı kim vermiştir?

Değerlendirme

5- Öğrencilere Çalışma Yaprağı 1’i dağıtınız. Çalışma yaprağında yer alan belgeleri inceleyerek 
Tiyatro oyunu ile belgelerde verilen bilgileri karşılaştırmalarını isteyiniz (5 dk).

Öğrencilere bundan sonra Lala Mustafa Paşa ne olmuştur sorusunu yöneltiniz ve Lala Mustafa Paşa 
hakkında araştırma yapmalarını isteyiniz (Ders dışı aktivite/Ödevlendirme)
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LALA MUSTAFA PAŞA’NIN YEMEN İSYANINI BASTIRMA GÖREVİ

Yemen’deki kargaşanın sona erdirilmesi için Şam Beylerbeyi Vezir Mustafa Paşa’nın serdar tayin 
olunup Mısır beylerinden dört bey ile belirtilen miktarlarda müteferrika, çavuş ve gönüllünün de ma-
iyyetinde görevlendirildiği; bunların herhangi bir kayırma yapılmadan belirlenip defter edilip Mustafa 
Paşa ile Yemen’e gönderilmesi; Yemen’e gönderilen beylere yirmişer bin akçe terakkî ihsan olunduğu; 
ayrıca İstanbul’dan da Mısır muhafazası için yeniçeri gönderildiği.

A.DVNS.MHM.d 7/ 584 nolu hüküm

ARALIK 1567

Çalışma Yaprağı 1: Lala Mustafa Paşa ile İlgili Olarak 
Tiyatro Oyununda Kullanılan Belgeler
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 LALA MUSTAFA PAŞA’NIN DETAYLI GÖREV EMRİ

Yemen’den Rıdvan Paşa gittikten sonra Şeyh Mutahhar’ın isyan ederek bazı vilâyetleri ve kaleleri 
elegeçirdiği, bunun üzerine Şam Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın da, vezâret ve Yemen serdarlığı tevcih 
edilerek Şam’dan yeteri kadar yeniçeri, sipahi ve mühimmât ile Yemen’e gitmek üzere görevlendirildi-
ği; Paşa’nın Yemen’de kendisinin emrinde görevlendirilen sancakbeyleri ve diğer görevlilerle durumu 
tetkik edip isyanı bastırıp düşmanın elinde bulunan vilâyetlerle kaleleri geri alması, ahaliyi hoşnut tut-
ması ve eski beylerbeyilerin ihdas ettikleri bidatleri kaldırması; gerekirse Sana ve Yemen beylerbeyilik-
lerini birleştirerek Özdemiroğlu Osman Paşa’yı beylerbeyi tayin etmesi.

A.DVNS.MHM.d 7/ 611 nolu hüküm

ARALIK 1567
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LALA MUSTAFA PAŞA’NIN GÖREVİ GECİKTİRMESİ

Yemen beylerbeyi, Arap eşkıyasının gittikçe azıttığını ve durumun kritik bir hal aldığını bildirdi-
ğinden, Osman Paşa’nın gemilere bindirilip bir an önce Yemen’e gönderilmesi; onu takiben de Vezir 
Mustafa Paşa’nın eksikliklerini tamamlayıp gemilere binerek Yemen’e çıkması ve düşmanın bertaraf 
edilmesi.

A.DVNS.MHM.d 7/ 1454 nolu hüküm

MAYIS 1568



10

LALA MUSTAFA PAŞA’NIN GÖREVDEN AZLİ

Vezir Mustafa Paşa’nın Yemen’in ıslahı için vezirlik rütbesiyle serdar tayin edildiği halde dokuz aydır 
vazifesine gitmediği için azledildiği; Paşa’nın Yemen mühimmâtı için kendisine verilen nişanlı kağıtlar-
la Şam ve Haleb Hazinesi’nden tedarik olunan yüz bin filoriyi Yemen’e serdar tayin edilen Mısır Beyler-
beyi Sinan Paşa’ya vererek Şam’a dönmesi.

A.DVNS.MHM.d 7/ 1913 nolu hüküm

15 AĞUSTOS 1568


