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ÖNSÖZ 

Elinizde tuttuğunuz eser, “GÜLCE EDEBİYAT 
AKIMI” Projelerinden birisi olan “Şah’beyit - Şiirbaz 
Sultanlar” çalışmasıdır.  

Bu çalışmada, tarihin sinesinde savaşlar yapan, 
isyan ve ihtilâlleri kanla boğan, kardeşlerini ya da öz 
oğullarını bile gerektiğinde gözünü kırpmadan 
öldüren, öldürten Padişahların, ceylan bakışlı bir 
güzel karşısında nasıl yenik düştüklerini ve nasıl 
duygu insanı olarak şiirle, musikiyle ve öteki edebî 
sanatlarla ilgilendiklerini görmekteyiz. Bu bakımdan, 
çalışmamız sadece tarihî olayları aktaran bir tarih 
kitabı olmadığı gibi, şiirbaz sultanların sadece 
şiirlerini aktaran bir antoloji de değildir. Her ikisini bir 
arada bulundurup, bunu Gülce Edebiyat Akımı Şiir 
Teknikleri ile harmanlayıp sunan, nesirle manzum 
karışımı bir eserdir. 

Şiirbaz sultanlarımız divan edebiyatının en güzel 
örneklerini vermişler, idare, savaş ve siyasetteki 
başarılarını şiirde de devam ettirmişlerdir. Sarayın o 
ihtişamlı taş duvarları arasında, tahtlarında, harem 
dairelerinde, tek adam olmanın verdiği debdebe ile 
gurur abidesi gibi yaşamak yerine, yürek seslerine 
de kulak veren şair padişahlarımızın dünyasına, 
geliniz, hep birlikte girelim. 

Cümlenize selâmlar, saygılar sunuyorum. 

Mustafa CEYLAN 
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1-GİRİŞ 

 

A oğul ! 

Can oğul ! 

Can da can oğul! 

Bana “şair padişahları” soruyorsun. Bilmem ki sana 
hangisini anlatayım? Osmanlı İmparatorluğunu 
kurup, adını da o imparatorluğa veren Osman 
Bey’den başlayayım anlatmaya, olur mu? 

Fakat, hele dur biraz. Sana, padişahların sanatla 
ilgilerine dair az ve öz bilgiler verdikten sonra, 
Osman Bey’den başlayarak hepsini anlatmaya 
çalışayım. 

Aslında, onlara ben “şair padişahlar” demiyorum, 
“şiirbaz sultanlar” adını daha bir yakıştırıyorum. 

Evet, “şiirbaz sultanlar”… 

Neden mi? 

A oğul, Osmanlı döneminde; 

Şiir yazan ve Divanı olan Osmanlı Sultanları 9 
kişidir ve şunlardır:  
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1-Fatih Sultan Mehmed (Avnî) 

2-II.Bayezid (Velî) 

3-Yavuz Sultan Selim (Selimî) 

4-Kanuni Sultan Süleyman ( Muhibbî) 

5-Sultan III. Murad (Muradî) 

6-Sultan I. Ahmed (Bahtî) 

7-Sultan II. Osman ( Fârisî) 

8-Sultan III. Ahmed (Necîb) 

9-Sultan III. Selim ( Selimî-İlhamî) 

Şiir yazdığı rivayet edilen Osmanlı Padişahları 7 
Kişidir ve şunlardır :  

1-Sultan I. Osman (Gazi) 

2-Sultan Orhan (Gazi) 

3-Sultan Murat Hüdavendigâr 

4-Sultan Yıldırım Bayezıd 

5-Sultan Deli İbrahim 

6-Sultan Abdülaziz 
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7-Sultan V.Mehmed Reşad 

 

Şiirle uğraşan Osmanlı Padişahları  

1-Sultan I.Çelebi Mehmed 

2-Sultan II.Murad (Muradî) 

3-Sultan II.Selim-Sarı Selim (Talibî-Selimî) 

4-Sultan III Mehmed (Adnî) 

5-Sultan IV.Murad (Muradî) 

6-Sultan IV.Mehmed (Vefaî) 

7-Sultan II.Mustafa (İkbâlî-Meftunî) 

8-Sultan I.Mahmud (Sebkatî) 

9-Sultan III.Mustafa (İkbâlî) 

10-Sultan II.Mahmud(Adlî) 

Gördüğün gibi a oğul, yazmış olduğu şiirlerini bir 
“Divan” da toplamış 9 Sultan, şiir yazdığı rivayet 
edilen 7 Sultan ve şiirle uğraşan da 10 Sultan olmak 
üzere, Osmanlı’nın 26 Sultanı “şiirbaz sultan”dırlar. 
Bunlara, Sultan olamamış Cem Sultan gibi 
şehzadeleri veya sarayda yetişmiş, şiirle uğraşmış, 
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Adile Sultan gibi Padişah kızlarını ya da eşlerini de 
ilâve edersek, bu sayıyı hayli arttırabiliriz. 

A oğul ! 

Sarayın o tarih kokan, taş ve mermer koridorları ve 
odaları arasında yetişen “şiirbaz sultanlar”, sanki o 
haşmet, o debdebe ve saltanat içinde doğmamışlar, 
büyüyüp yaşamamışlar gibi, oldukça duygulu, ince 
yürekli insanlardır.  

Çağ açıp çağ kapatan bir Hünkâr, şiir denen 
efsunkâr sihirbaza iki yakasını kaptırdığında, aşkı 
tahttan, sevgilisini de sultanlık makamından üstün 
görerek, sevgiliye kul olduğunu; 

“Bir şâhe kulum kim kulu sultan-ı cihandır 

Mihr-i rühu şems-i feleğe nûrfeşandır”  

mısraları ile haykıran bir âşık olup çıkmıştır. Şiir 
böyledir işte oğul!  

Şiir, her yüreğe girer. Makam, mevki, şan, şöhret, 
unvan, diploma vb hiçbir şey ayırt etmeden girer 
yüreğe; girdiği yüreği dipden doruğa doldurur, ya da 
boşaltır; yüreği yakar, yıkar, kavurur; ya kendine 
benzetir ya da kendisi o yüreğe dönüşür. Şiir bu, en 
büyük belâdır ki, seni âşıklar içinde bir garip âşık 
eder ki, dilinin pas tutmuş yayını koparır ve bülbül 
eder ağzını ve tahtı-tacı terk ettirir, çıkartır 
kaftanlarını üstünden, değiştirir adını. Sen, âşık 
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olduğunda, aşka âşık olmuşsundur ve şiir mıknatısı 
eksilmez yanından, yörenden, dilinden. Bülbül 
kesilirsin sevgili hasretiyle de, sana sen bile 
şaşırırsın a oğul! 
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SANATKÂR PADİŞAHLAR 

Hadsiz ve hudutsuz servetlerine, asırlarca 
muhafaza ettikleri kuvvetli mevkilerine rağmen 
Osmanlı hanedanındaki şehzadelere birer işle 
oyalıyarak onları saray dedikodularından ve taht 
etrafında çevrilen entrikalardan uzak tutmak ve hem 
de günün birinde herhangi bir sebeple ihtiyaç içinde 
kalması mukadder olan bir şehzadenin, kimseye 
muhtaç olmadan yaşamasını teminden ibaretti. 

Eski saray adamlarının rivayetlerine nazaran bu 
usül ve an’ane, Kanuni Süleyman devrinden itibaren 
başlamış ve gene bu rivayetlere göre on üç, on dört 
yaşını tecavüz eden şehzadelerin muallimleri 
yanında, o şehzadenin sanat temayüllerine göre, 
birer hizmet ustaları da bulunurmuş. Bunlar, 
şehzadelerin boş zamanlarında, onlara sanat 
öğretmekle meşgul olurlarmış.  

Bu rivayetlerin ne dereceye kadar doğru olduğunu 
bilmiyoruz. Ancak, tarihi kayıtlar arasında, bazı 
sanatkâr padişahlara rastgeliyoruz. Ve bu kayıtlara 
nazaran da, yukarıdaki rivayetlerin pek de asılsız 
olmadığına kanaat getirmek istiyoruz. 

Osmanlı saraylarında, asırdan asıra ve kulaktan 
kulağa intikal etmiş olan rivayetlere nazaran 
şehzadelere, kulak ve diş karıştırmaya mahsus hilâl 
denilen küçük aletlerden, ağır silâh yapmaya kadar 
muhtelif sanatlar öğretirlerdi Hattâ bunların 
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arasında, dikiş ve nakış gibi kadın hizmetlerine 
heves etmiş olanlar bile eksik değildi.  

Meselâ, İkinci Sultan Selim, kitap okunurken 
satırları takıbetmek için kullanılan altın hilâl imal 
ederdi. Hattâ bunların kuyruk taraflarına kıymetli 
taşları yerleştirmek hususunda, adetâ bir kuyumcu 
kadar maharet gösterirdi. 

Üçüncü Sultan Mehmet, çok güzel kaşık yapardı. 
Bunların arasında, sapları inci, yakut, zümrüt ve 
hattâ mercan işlemelileri de vardı. 

On dört yaşında tahta geçmiş olan Birinci Sultan 
Ahmet, Çerkes kamçıları işlemekte pek mahirdi. Ve 
bu kırbaçları, teveccühüne mazhar olan zevata 
hediye ederdi. 

İkinci Sultan Osman, saraçlığa heves etmişti. 
Bindiği atların eğerlerini ekseriya kendisi imâl 
ederdi. 

Üçüncü Sultan Ahmet, daha küçük yaşından 
itibaren kadın işlerine merak etmişti. Hattâ padişah 
olduktan sonra bile sık sık Üsküdar’daki Fatma 
Sultan sarayna gider; Marmara’nın engin ufuklarına 
nâzır bir divanhanede, kadınların ortasına oturarak 
gergef işlerdi. 
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Üçüncü Sultan Selim, mâhir bir silâhçı idi. Çok 
mükemmel kaval tüfekleri yapardı. Bunların gez ve 
arpacıkları o kadar ince hesaplarla yapılmıştı ki, 
atılan kurşunlar hedefini şaşmazdı. 

İkinci Sultan Mahmut, sedef işlemeciliğine merak 
etmişti. Hattâ bunu lâyıkıyle öğrenmek için Şam’dan 
Ham’dan “usta” isminde bir sanatkâr getirmişti. Boş 
zamanlarında sedef işlemekle vakit geçirirdi. 

Üçüncü Selim devrinden itibaren Osmanlı 
saraylarında musiki büyük bir ehemmiyet 
kesbetmişti. “Türk musikisinin altın devri” ni yaratan 
ve yaşatan bu cidden sanatkâr padişahın pek 
mükemmel tambur çalmasına mukabil İkinci Sultan 
Mahmut da o nisbette yüksek bir hanende idi. 
Davudî sesiyle okuduğu besteler, büyük bir zevk ve 
lezzetle dinlenirdi. Bilhassa gazel okuduğu zaman, 
etrafındaki kadın hanende ve sazendeleri, dizlerine 
kapandıracak derecede vecde getirirdi. 

Oğullarından Şehzade Mecit Efendi, kadına ve 
içkiye son derece düşkün olduğu için hiçbir sanata 
heves etmemişti. Ve padişah olduktan sonra da bu 
uğurda, hayatını feda ederek genç yaşında sefahate 
kurban gitmişti. 

Lâkin Şehzade Aziz Efendi, büyük biraderinden 
büsbütün ayrı bir yaradılışta idi. Vakıa o da oldukça 
zevk ve sefahati severdi. Lâkin daha küçük yaştan 
itibaren pehlivanlığa heves etmiş olduğu için gayet 
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az içki içer; şehevî eğlenceler hususunda da daima 
imsâk ve itidâl gösterirdi.  

Sultan Aziz, Türk pehlivanları tarihinde oldukça 
nam salmış bir pehlivandı. Zamanının 
başpehlivanları arasında, güreşmediği hiçbir 
pehlivan kalmamıştı. Böyle olmakla beraber yüksek 
bir musikişinastı. Pürüzsüz bir surette ney çalardı.  

Abdülmecit’in oğlu Beşinci Sultan Murat da 
musikiye heves etmişti. Evvelâ babasının 
gözdelerinden Feleksu isminde bir kadından piyano 
öğrenmişti ve sonra İtalyan hocalardan aldığı 
derslerle, piyanosunu bir hayli ilerletmişti. 

İkinci Sultan Hamit dahi, üzerinde durulacak 
derecede bir musikişinastı. O da büyük biraderi 
Sultan Murat gibi işlek surette piyano çalardı. 
Padişah olduğu zaman, meşhur İtalyan musiki 
üstadlarından Donizetti’ye kendi marşını yaptırmıştı. 
Bizzat kendi rivayetine nazaran bu emsalsiz marş, 
ancak kendisinin tashihinden geçtikten sonra, o 
tantanalı ve azametli şeklini almıştı. Fakat Sultan 
Hamid’in asıl büyük mahareti doğramacılık ve 
marangozluğunda idi. O bu sanata, bir iş için saraya 
celbedilen Avusturyalı bir sanatkârın teşvikiyle 
heves etmişti. 

Tahta geçmesinden bir buçuk sene kadar sonra 
vukua gelen Çırağan hâdisesi üzerine Dolmabahçe 
sarayını terk ederek Yıldız sarayına geçtiği zaman, 
yatıp kalktığı hususi dairesinin yanı başında bir de 
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atelye vücuda getirmişti. Bu marangoz atelyesi için 
Avrupa’dan bir takım âletler celbetmişti. Boş 
zamanlarını bu atelyede, Tophane fabrikası 
ustalarından Yüzbaşı Mehmet Efendi isminde bir 
sanatkâr ile yazıhane, konsol, sehpâ, masa vesaire 
gibi muhtelif şeyler yapmakla geçirirdi. 

1313 Türk – Yunan harbi zaferle neticelenmişti. 
Sultan Hamit, kazanılan bu zaferden dolayı büyük 
bir sevinç içindeydi. Harb yaralılarının hepsini 
İstanbul’a getirtmiş; bunları Gümüşsuyu hastanesi 
ile Şişli’ de yaptırdığı çocuk hastanesine ve bir de, 
Yıldız sarayı yanı başındaki sergi binasına 
yerleştirtmişti. Her gün hastanelere adamlar 
gönderiyor, yaralıların vaziyetlerini öğreniyordu.  

Bir sabah atelyeye inmişti. Kapıdan girer girmez, 
Mehmet Efendi ile aralarında şu konuşma geçti : 

-“Hadi bakalım, Mehmet usta… Yüz elli tane baston 
ağacı kes… 

-“Ferman, efendimizin. Lâkin, bu kadar baston ağacı 
ne olacak? 

-“Tahkik ettim. Mecrûhlarımızın birçoklarının 
ayaklarından yaralandıklarını öğrendim. Bunlar, iyi 
olsalar da, yürümek için bastona muhtaç kalacaklar. 
Hastaneden çıkıp memleketlerine giderlerken, 
kendilerine birer baston hediye edeceğim. 
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Sultan Hamid’in bu düşüncesi samimi idi; o, sanatını 
iyi bir işde kullanmak zekâsını göstermişti. 

Ziya ŞAKİR 

Resimli Tarih Mecmuası; Şubat 1953 
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1-SULTAN I.OSMAN (Gazi) 
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Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de 
denmiştir. Osman Gâzî, hayatının sonuna kadar emîr 
yani bey olarak anılmıştır. Vefatından sonra Han ve 
Sultan denmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uc 
beyi olmuştur. 
 
Osman Bey, 1258 tarihinde Söğüd’de veya Osmancık’ 
da dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi 
Halîme Hâtun’dur. 
 
 
Söğüt'de kurup ilân ettiği beyliği, bir asır içinde cihana 
hükmeden bir Padişah, 41 yaşında Padişah oldu. 
 
1299 yılında Anadolu Selçuklu Devletinin uçbeyi 
olmaktan çıkıp bağımsızlığını ilan etmiştir. Moğol 
istilalarından kaçan Müslümanların, beyliğine sığınması 
ile siyasi ve askeri gücü artmıştır. Çöküş döneminde 
bulunan Doğu Roma İmparatorluğu'ndaki 
karışıklıkların da etkisiyle kısa sürede Anadolu ve Doğu 
Roma'nın hakimi durumuna gelmiştir.  
 
Öldüğü zaman beylik, Eskişehir ile Bursa arasındaki 
topraklarda hüküm sürüyor, Doğu Roma 
İmparatorluğu'na ait İznik ve Bursa'yı abluka altında 
tutmaktaydı. 
 
* 
 
 
* 
Oğlu Orhan Gazi'ye öğütlerini içeren "nasihatname" 
kaynaklarda manzum olarak geçmektedir. Hece 
vezniyle yazılmıştır.  
 
Şöyledir : 
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"Gönül kerestesiyle bin Yenişehir ü bâzâr yap 
Zulm eyleme rençberlere her ne idersen var yap 
 
Eski Yenişehri bari İnegöl'e dek hep varı 
Kırup geçürüp ağyârı Bursa'ya dek yık tekrar yap 
 
Kurt olup girme süriye arslan ol bakma girüye 
Çâr idüp haydi çeriye Dilgeçidini hisâr yap 
 
İznik şehrine hor bakma Sakarya suyı gibi akma 
İznikmidi de al bakma her burcuna bir hisar yap 
 
Osman Ertuğrul oglısun Oğuz Karahan neslisün 
Hakkun bir kemter kulısun İslâmbolı aç gülzâr yap" 
 
* 
24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gâzî, 
önce Kastamonu’daki Çobanoğullarına, sonra da 
Kütahya’daki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da 
Selçuklu Sultânına bağlıydılar.  
 
İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan’ın annesi ve 
Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan 
Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin 
kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti 
arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ’addin dünyaya 
geldi. 
 
* 
 
1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman 
Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin 
Mes’ûd’un 1284’de Söğüd ve çevresinin kendisine 
tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye 
ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi 
olmuştur. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr’ı 
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fethetmesi ve Dursun Fakih’e kendi adına hutbe 
okutması, Osman Bey’in yarı istiklâlini kazanması 
demektir.  
 
* 
Osman Gâzi’nin Bizans sınır şehirlerini birer birer 
fethetmesi üzerine telâşa düşen Bizanslılar onu 
ortadan kaldırmak için bir düğün vesilesiyle bir baskın 
hazırlarlar. Baskına baskınla cevap veren Osman Bey, 
1299 yılında Yarhisâr ve Bilecik’i fethetti ve beylik 
merkezini Bilecik’e nakletti ve fitneye sebep olan 
Yarhisâr Tekfurunun kızı Nilüfer’i (Holofura’yı) oğlu 
Orhan ile evlendirdi. Bu tarih, daha önce açıklanan 
sebeplerle Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılı kabul edildi.  
 
27 Ocak 1300’de Selçuklu Sultânı III. Alâ’addin 
Keykubad’ın saltanat alâmeti olan tabl, alem ve tuğu 
Osman Beye bir ferman ile göndermesi ile artık Osman 
Bey müstakil bir uc beyi olmuştu.  
 
1301 yılında Bursa’ya yakın bir yerde Yenişehir’i kurdu 
ve saltanat merkezini buraya nakletti.  
 
Bu arada bütün bu fetihlerde kendisine yardım 
edenleri de unutmadı ve kardeşi Gündüz Bey’e 
Eskişehir’i; oğlu Orhan Bey’e Sultânönü’nü; Hasan 
Alp’a Yarhisâr’ı; Şeyh Edebalı’ya Bilecik’i ve Turgut 
Alp’e İnegöl’ü verdi ve Edebalı’nın torunu Alâ’addin’i 
yanında götürdü.  
 
1308 yılında İlhanlı Hükümdarı Ahmed Gazan 
tarafından Selçuklu Devletine son verilince Osmanlı 
Devleti tamamen müstakil hale geldi. 1313’de 
Harmankaya Hâkimi Köse Mihal Bey’in Müslüman 
olmasıyla Mekece, Akhisâr ve Gölpazarı Osmanlının 
eline geçti.  
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1320 yılından itibaren çevrede fazla görünmeyen 
Osman Bey, 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey’e 
devretti.  
 
1324 yılı Şubat ayında Bursa’nın fethini görmeden 67 
yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici 
olarak gömülü bulunduğu Söğüd’den alınarak 2.5 yıl 
sonra 1326 yılında Bursa’daki Gümüş Künbed’e defn 
olunmuştur. 
 
* 
 
Babasından 4800 km2 olarak aldığı toprakları 16.000 
km2’ye çıkaran Osman Bey’in Orhan ve Alâ’addin 
dışındaki çocukları şunlardır: Fatma Hâtun, Savcı Bey, 
Melik Bey, Hamîd Bey, Pazarlı Bey ve Çoban Bey. 
Bugünkü mülkî taksimata göre, Osman Bey zamanında 
Osmanoğullarının ülkesi, Bilecik, Eskişehir merkez, 
Sakarya’ya bağlı Geyve, Akyazı ve Hendek, Kütahya-
Domaniç ve Bursa ilinin Mudanya, Yenişehir ve İnegöl 
ilçelerini kapsıyordu. 
 
Osman Bey zamanındaki büyük âlimler ve şeyhlerden 
bazılarını da hatırlatmakta yarar vardır: Âlimlerden en 
önemlileri Mevlânâ Şeyh Edebalı, Dursun Fakîh ve 
Hattâb bin Ebî Kâsım Karahisârî’dir. Maneviyât 
reislerinden ise, Şeyh Muhlis Baba, Şeyh Âşık Paşa, 
Şeyh Ulvân Çelebi, Şeyh Hasan Çelebi ve Baba İlyas 
mutlaka zikredilmelidir.  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(1): SULTAN ÇELEBİ MEHMED  
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Sultan Çelebi Mehmed, 5 Temmuz 1413 ile Mayıs-
Haziran 1421 tarihleri arasında Osmanlı Devleti' nin 
başına, babası Yıldırım Bayezid'ın esarette olduğu 
esnada kardeşi İsa Çelebi'yi devre dışı bırakarak, 
Sultan oldu. Sultanlığını Amasya'da ilan etti. Aynı 
zamanda şair bir Padişah olan Sultan Çelebi Mehmed, 
"Çelebi Sultan, Mehmet Bey veya Sultan Çelebi" 
isimleri ile anılmış olup, Germiyanoğulları'ndan 
Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'un oğludur.  
 
Döneminde sarayda şiir meclisleri oluşturup şairlere 
büyük önem vermiştir. 
 
* 
 
Der Ki: 
 
"Cihan hasm olsa Hak'dan nusret iste 
Erenlerden du'â vü himmet iste 
 
Çalup din aşkına da'vâya şemşîr 
Anuben çâryân hidmed iste 
 
Eğer leb-teşne isen ey bed-endîş 
Bu deşt çeşmesinden şerbet iste 
 
Geçenden geç demir taşdan sakınma 
Demiri mahv idenden kudret iste 
 
Çevirme yüz muhâlifden Muhammed 
Adûyı arsadan sür vüs'at iste." 
 
* 
 
Kitabeler ve sikkeler üzerinde "Sultan Gıyâseddin 
Mehmed" damgası bulunan, Osmanlı' nın Fetret 
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Döneminde dağılan devlet düzenini yeniden düzeltmiş 
ve yürürlüğe koymuştur. Osmanlı o'nun sayesinde eski 
gücüne kavuştu denebilir. Döneminde Şeyh Bedrettin 
İsyanı ile Düzmece Mustafa olayı gerçekleşmiştir. Her 
iki olayı da bertaraf etmiş ve Osmanlı'nın ikinci 
kurucusu olmuştur. Çok genç yaşta iken, 39 yaşında 
vefat etmiş ve cenazesi Bursa'da yeşil türbeye 
defnedilmiştir. 
 
* 
 
 
"Arap ve Bizans tarihlerinde Kirişci veya Kirî olarak 
lakap verilmiştir. Bunların çeşitli kaynaklarda değişik 
açıklamaları bulunur. Yay yapma özellikle yayın 
tutturulduğu ve çekildiği sert ipten kiriş yapma 
sanatini öğrenmiş olması, gençliğinde güreşcilik 
yapması, gençliğinde kendinin öldürülmesinden korkup 
bir kirisçinin yanında çıraklık yapması, gençliğinde yay 
kirişi ile boğulmak istenmesi şeklinde açıklamalar 
yapılmıştır."(Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün 
Sultanları, İstanbul: Oğlak Yayınları. say. 63-68 ISBN 
978-975-329-300-6 say.63) 
 
* 
 
"Ankara Savaşı'ndan önceki yaşamı 
 
Çelebi sözcüğünün okuma yazma bilen, medrese veya 
eşit tahsilli kişiler için kullanıldığı bilinmektedir. 
Tahsilini Bursa ve Edirne Sarayı'nda tamamladı. 
Hocaları Amasyalı Sofi Beyazid ile Tokatlı Bicaroğlu 
Hamza idi. 
 
Yıldırım Beyazid 1391'de Canik Seferi'ne oğullarını 
yanında götürmüş ve bunlar arasında Mehmet Çelebi 
de bulunmuştur. Bu sefer sırasında Amasya Emiri, 
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Sivas Sultanı Kadı Burhaneddin'in saldırılarına fazla 
karşı koyamayacağını anlamış ve Amasya kentini 
Osmanlılara terk etmiştir. Kenti teslim almak için 
Yıldırım, oğlu Mehmet Çelebi komutasında bir orduyu 
Amasya'ya gönderdi. Bu genç şehzade çok yetenekli 
ve olgun bir şekilde kent yönetimini eline alarak 
asayişi sağladı. Bu muvaffakiyetinden dolayı babası 
onu Amasya sancak beyi olarak atadı. 
 
1391 ile 1402 arasında bu görevde bulundu ve bu 
sırada devlet işlerini öğrendi. Amasya o zamanki 
Osmanlı devletinin doğu sınırında uç Rumiye-i Suğra 
eyaleti (Amasya-Tokat-Sivas bölgesi) merkezi olarak 
çok öneme haizdi. Bu görevi sırasında babasının 
Anadolu seferlerine sancak beyi olarak eyalet askeri ile 
katıldı. Bu seferlerde çok kere Mehmet Çelebi Osmanlı 
ordusunun artcı/yedek güçleri komutanlığını da 
yüklendi. 1402'de Yıldırım Beyazid'ın Timur'a karşı 
seferine de böylece katılmış ve Ankara Savaşı'nda yine 
artcı kuvvetler komutanlığını üstlenmiştir. Bu görev 
nedeni ile Ankara Savaşı bozgunundan az kayıpla ve 
ilk önce kurtulanlar arasındaydı. 
 
* 
Fetret Devri 
 
1402'de Ankara Savaşı sonucu babası Yıldırım Bayezid, 
Timur'a yenik ve esir düştükten sonra Osmanlı Devleti 
11 yıl süren bir Fetret Dönemi geçirdi. Bu devirde 
Yıldırım Bayezid'in oğulları Emir Süleyman, İsa Çelebi, 
Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet taht savaşlarına 
giriştiler. Çelebi Mehmet 1403 ile 1413 arasında Timur 
egemenliği altında Amasya da, Amasya-Tokat-Sivas 
bölgesi (Rumiye-i Suğra) emirliğini yaptı. 
 
Kardeşler arasında çeşitli savaşlardan sonra en nihayet 
1413 de Çelebi Mehmet kardeşi Musa Çelebi'yi Vize 
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Savaşı ve Çamurlu Derbent Savaşı'nda yenerek tek 
başına Osmanlı Devleti idaresini alarak Fetret Devri'ni 
kapattı. 
 
Kardeşi Musa Çelebi ile savaşırken Karamanoğlu 
Mehmet Bey Bursa'yı kuşatmış, Bursa şehri büyük bir 
yangın geçirmiş, fakat Bursa Subaşısı İvaz Paşa 
kazdırılan lağımları ateşe vererek kuşatmayı kırmıştı. 
 
* 
 
Tek Padişah Olarak Saltanatı 
 
1413'ten sonra tek padişah olarak hüküm sürdü. 
Sultan Mehmet Çelebi, Fetret Devrini bitiren ve 
Osmanlı devletini tekrar eski gücüne kavuşturan sultan 
olduğundan Osmanlı Devleti'nin 2.kurucusu diye de 
anılmaktadır. 
 
Tek padişah olarak Sultan Mehmet Çelebi önce, Musa 
Çelebi tarafından etrafına büyük duvarlar inşa 
ettirilmiş olan, Edirne Sarayı'nda kaldı. Burada kendini 
kutlamaya gelen yabancı elçileri kabul etti ve devletin 
üst kademelerine kendi görüşüne uygun atamalarda 
bulundu. Şeyh Bedrettin şeyhülislamlıktan atılıp 
ailesiyle İznik'e sürüldü ve yerine Sunni ulemanın 
seçtigi bir kişi getirildi. Mihaloğlu Mehmet Bey de 
Anadolu'ya sürgüne gönderildi. Musa Çelebi tarafından 
Bizans'dan alınan Selanik ve Konstantinopolis 
yakınlarındaki bölgeler tekrar Bizans'a geri verildi. 
 
Sonra Anadolu seferine çıktı. Önce yangın ve 
kuşatmadan kurtulmuş olan devletin birinci başkenti 
Bursa'ya uğradı. Sonra Ege sahillerine yürüdü. 
Ayaklanan İzmiroğlu Cüneyd Bey'i sindirerek Ayasoluk 
(şimdi Selçuk) kalesini aldı. İzmir kalesini orada 
bulunan Senjan şövalyeleriyle yaptığı görüşmeler 
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sonunda Osmanlı devletine kattı. Senjan Şövalyelerine 
Bodrum'da yeni bir kale yapmak için izin verdi. 
Menteşe Beyliği arazilerinin çoğunu tekrar Osmanlı 
devletine kattı. 1414 ve 1415'te Göller Bölgesi'ne 
yöneldi. Karamanoğuları eline geçmiş olan eski 
Hamitoğulları beyliği şehirlerini (Eğirdir, Akşehir, 
Beyşehir) ve arazilerini Osmanlı devletine kattı. 
 
Sonra 1413'te iki yıl önce Bursa'ya yürümüş olan kendi 
kuzeni olan Karamanoğlu Mehmet Bey üzerine giderek 
Karamanoğulları ordusuyla Konya Ovası'nda savaştı, 
onu yendi; Konya'yı kuşattı. Oğlu Mustafa Çelebi ile 
beraber esir aldı. Yine de onların canlarını bağışladı. 
Kuzeni olan Karamanoğlu Mehmet Bey'le bir barış 
imzaladı. Sonradan Karamanoğlu kurnazlığını 
göstermek için yapılan karşı propagandalara göre 
Mehmed Bey barış yemini verirken elini elbisesi içinde 
sakladığı bir canlı güvercin üzerine koymuş ve 
sonradan bu kuşu azat ederek yaptığı yemini geçersiz 
saymış olduğu hikâyesi tarihlere geçmiştir.[1]Bu 
barışla birlikte Karamanoğlu'na Eskişehir, Kırşehir, 
Beyşehir, Sivrihisar'ı ve Niğde'yi verip, hilat giydirip, 
sancak verdi. 
 
Karaman seferinden dönerken Sultan Mehmet Çelebi 
Ankara'da rahatsızlık geçirdi ve Germiyanoğlu Yakup 
Bey'in hekimi Mevlana Sinan (şair Şeyhi) tarafından 
tedavi edildi ve Şeyhi'yi ödüllendirdi. Şeyhi bu 
tedavinin ve ödüllendirmenin sonuçları olarak başından 
geçenleri Harname adındaki ünlü mesnevisinde 
değiştirerek hikâye ettiği bilinmektedir. [1] 
 
Sultan Mehmet Çelebi buradan Edirne'ye geri döndü. 
1416'da Rumeli seferine çıktı. Arnavutluk'taki soylular 
Fetret döneminde orada bulunan Osmanlı birliklerini 
bölgelerinden çıkartmışlardı. Mehmet oradaki 
Osmanlıların durumunu sahilde Avlonya (şimdi Vlorë) 
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ve denizden içerilerde Akçahisar (şimdi Krujë) 
kalelerini eline geçirerek güçlendirdi. Mora'ya akıncılar 
gönderdi. Musa Çelebi'ye destek sağlamış olan Eflak 
Prensi Mircea (1386-1418) üzerine gitti. Tuna nehrini 
aşarak Orta Macaristan yollarını kontrol eden ve 
Osmanlılar tarafından Yergöğü adıyla anılan Eflak 
şehrinde (şimdiki adi Giurgiu) çok korunaklı bir hisar 
yaptırdı. [2] Bu sefer sonunda Eflak Prensi Mirce, yine 
Yıldırım Beyazid zamanında olduğu gibi, Eflak'ın 
Osmanlıların bağımlı bir devleti olmayı kabul etti. 
Dobruca'nın tamamen Osmanlı eline geçmesini 
sağladı. Buralara gözünü dikmiş olan Macar Kralına 
gözdağı vermek için Erdel (Transilvanya) ve 
Macaristan'a akıncılar gönderdi. Bosna'ya her yıl 
akıncılara gönderdi ve böylece oradaki toprak sahipleri 
soylular Osmanlı etkisine girdi ve sonunda Bosna kralı 
II. Tvrtko Osmanlılara bağımlı devlet olmayı resmen 
kabul etti. 
 
Buradan tekrar Anadolu'ya geçip Candar Samsun 
üzerine yürüdü. İsfendiyaroğulları Timur'dan 
Kastamonu , Safranbolu ve etrafındaki bölgeleri 
almışlar ve Karamanoğulları ile Osmanlılar aleyhine 
müttefiklik kurmuşlardı. Mehmet bu bölgeleri ve 
Samsun'u tekrar Osmanlı yönetimi altına aldı. Bu 
havalide oturan, Timur'dan kalan Tatarlar'ı ve 
Türkmenleri Rumeli'de Filibe civarına Tatar Pazarı 
merkezli bir bölgeye sürdü. 
 
Sultan Mehmet Çelebi'nin padişahlık döneminde 
Gelibolu'da birinci defa olarak Osmanlı donanması 
kuruldu. Bu ufak donama Çalı Bey komutasında 
1416'da ilkbaharında Ege Denizi'nde Osmanlı ticaret 
gemilerine devamlı hücum eden Hıristiyan Naksos 
Dükü'ne karşı gönderildi. Fakat filo birden rota 
değiştirip Trabzon'dan emtia ile geri dönmekte olan 
Venedik ticaret gemilerini takibe girişti. Ticaret 
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gemileri Venedik'in Ege'de üssü olan Negroponte 
(Eğriboz)'a kaçmayı başardılar. Osmanlı donanması bu 
limana hücum ettiyse de sonuç alamadı. Bu sırada 
Petro Loredan komutasındaki Venedik donanması 
yakınlarda bulunmaktaydı ve bu filo Çalı Bey'in 
filosunu Gelibolu'ya kadar takibe geçti. 29 Mayis 
sabahı Osmanlı donanması ile Venedik donanması 
Çanekkale önünde iki devlet arasındaki ilk deniz 
savaşını başlattılar. Bu savaş öğleden sonra 2'ye kadar 
sürdü ve Venediklilerin galibiyeti ile sona erdi. Venedik 
donanması yeni Osmanli donanmasının bütün 
gemilerini tahrip etti; yalnız altı kadırga ve dokuz 
kalyota Venediklilere teslim olmuştu. Venedikliler Çalı 
Bey ve tüm gemi reisleri dahil Osmanlı denizcilerinin 
tümünü (Müslüman Hristiyan ayrımı yapmadan, esirler 
dahil) öldürmüşlerdir. Venediklilerin bu hiç kıyımsız, 
hunhar tutumlarına neden Osmanlı devletinin Ege 
Denizi üzerinde Venedik tekelini ortadan kaldırması 
korkuları ve bunu önleme çabaları olmuştur. Bunun 
sonucunda Osmanlı ve Venedik devleti arasında ilk 
barış antlaşması yapılmıştır. 1417'de Sultan Mehmet 
Çelebi'nin bu anlaşmayı resmen imzalamak için 
Venedik'e gönderdiği elçisi ve maiyetinin Venedik'te 
masrafını devletin çektiği çok şaşaalı ve büyük bir 
törenle karşılanıp ağırlandıkları Venedik tarihlerine 
geçmiştir. [3] 
 
 
Mehmet Çelebi Divan üyeleri ile1418-1419'da Sultan 
Mehmet Çelebi'yi uğraştıran sorun eski Simavna kadısı 
ve Musa Çelebi'nin Edirne'de hükümdarlığı sırasında 
Şeyhülislamlık yapmış olan Şeyh Bedrettin'in ve 
yardımcılarının isyanı olmuştur. Şeyh Bedrettin 
ailesiyle İznik'e sürülmüştü. 1418'de buradan kaçıp 
önce Candar'a gitti; ama burada fikirleri tutunmamıştı. 
Sinop-Kırım-Eflak üzerinden Dobruca'da Deliorman'a 
gitti. Eflak Prensi Mircea'nin yerine geçen oğlu Mihail'in 
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para ve asker desteğini sağladı. Burada yerleştirilmiş 
olan çoğu Alevî olan ve kendi radikal doktrinlerine 
fikirleri uyan Yörüklerden bir ordu toplamaya başladı 
ve isyan bayrağını açtı. 
 
Bu sırada Şeyh Bedrettin'in Anadolu'da halife olarak 
geride bıraktığı Börklüce Mustafa İzmir yakınlarında 
Karaburun Yarımadası'nda, Torlak Kemal ise Manisa'da 
asker toplayıp isyana başlamışlardı. Vezirazam 
Amasyalı Beyazıd Paşa ve Manisa'da Sancak Bey olan 
Şehzade Murat bunlar üzerine gönderildi. Amasyalı 
Beyazid Paşa Karaburun'da gayet güçlü direniş 
gösteren Börklüce'yi mağlup etti ve Şehzade Murat ise 
Torlak Kemal'in hakkından geldi. Bu iki isyancı da 
asılarak idam edildiler. Fakat bu yörelerde Şeyh 
Bedrettin'in fikir ve önerilerine devamlı inanan 
bulunmaya devam etti. 
 
Oradan Rumeli'ye geçen veziriazam Amasyalı Beyazıd 
Paşa Şeyh Bedrettin üzerine gitti ve isyancılar çok 
direniş gösteremeden Şeyh Bedrettin'i ele geçirdi. 
Serez'de yapılan bir yargılama sonucunda Şeyh 
Bedrettin orada idam edildi. 
 
Sultan Mehmet Anadolu'ya yine dikkatini çekti. 
Saruhan (1415) ve Menteşe (1416) beylikleri daha 
önceden ortadan kaldırılmıştı. Sıra güneyde Antalya 
yörelerine Tekeoğullarına gelmişti ve buradaki beyliği 
de ortadan kaldırdı. Batı Anadolu'da sadece 
Osmanlılara her zaman yardım etmiş Germiyanoğulları 
beylik olarak kaldı ama bu beyliğe ait Afyonkarahisar 
ve Kütahya şehirleri Osmanlı idaresine verildi. [4] 
 
Sultan Mehmet Çelebi'yi son ilgilendiren sorun ise 
Ankara Savaşı sonunda kaybolmuş olan kardeşi 
Mustafa Çelebi olduğunu iddia eden bir kişinin bu 
savaştan 18 yıl sonra ortaya çıkmasıydı. Birçok 
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tarihçinin gerçek Mustafa Çelebi olduğunu kabul ettiği, 
ama sonradan Osmanlı propagandası ile Düzmece 
Mustafa adı verilen bu kişi Venedikliler yardımı Teselya 
ile Selanik'te kendini 1418'de Osmanlı sultanı olarak 
ilan etti. Sultan Mehmet Çelebi Anadolu'da bulunduğu 
için ve Sadrazam ise Şeyh Bedrettin ile uğraşmakta 
iken Edirne'ye doğru yürüme imkânı buldu. Fakat 
Sultan Mehmet Çelebi hemen Trakya'ya geçip Mustafa 
üzerine yürümeye başladı ve Mustafa'nın ordusu 
bozulup eridi. Mustafa ise Bizanslılara sığınmak 
zorunda kaldı. [5] 
 
Sultan Mehmed Çelebi 26 Mayıs 1421'de Edirne'de bir 
sürek avı sırasında at sırtında felç oldu, düştü ve 
yaralandı. Ölüm döşeğinde Veziriazam Amasyalı 
Beyazıd Paşa ve vezirleri İvaz Paşa ve Çandarlı 
İbrahim Paşa'yi çağırıp 
 
"Tez oğlum Murat'i getirin. Ben bu döşekten 
kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar. 
Tedarik görün, ölümümü gizleyin." 
 
vasiyetinde bulundu. En çok Selanik'te bulunan 
Düzmece Mustafa'dan çekinilerek, Amasya'da vali olan 
Murat'in Bursa'ya ulaşmasına kadar 42 gün ölüm 
haberi gizlendi. Osmanlı Padişahları arasında ölümü 
gizlenen ilk padişah o oldu. Durumundan kuşkuya 
düşen ve ayaklanmaları güçlükle önlenen askerleri 
yatıştırmak için askere geçit yaptırılıp, bu sırada 
mumyalanmış cesedine kaftan giydirilip, başına sarık 
konulup pencere önüne oturtulduğu kollarının 
oynatıldığı rivayet edilir.[1] II. Murat Bursa'ya gelip 
tahta çıkmasından sonra cenazesi Edirne'den Bursa'ya 
götürülerek Yeşil Türbe'ye defnedildi. 
 
* 
 



32 
 

Karakteri 
 
Orta boylu, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, açık alınlı, 
kırmızı yanaklı, kara gözlü, çatık kaşlı, sık sakallı, 
geniş omuzlu olarak betimlenmiştir. Kuvvetli bir 
vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş 
yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini bile çekebilirdi. 
Yumuşaklığı, tatlı dili, sabrı ve iyilikseverliği 
anlatılmaktadır. Başında kullanmış olduğu sarık, altın 
işlemeli kavuğu ile gayet güzel görünürdü. İçi kürklü 
ve yakası dik olan bir kaftan ve kızıl atlas üzerine altın 
bezekli diba giyinirdi. 
 
Osmanlı padisahlık sarayının bünyesi ve idare şekilleri 
onun uygulamalarına dayanmaktadır. Sarayın 
haremine odalıklar, cariyeler alınması; ak ve kara 
hadımlara saray idaresinin verilmesi; kilerci, odabaşı, 
haznedar ve kapı ağası görevlerinin ilk uygulaması ve 
içoglanlarına serasker takke ve elbise giydirilmesi 
Sultan Mehmed Çelebi döneminde başlatılmıştır. 
 
Padişahlığı süresince bizzat 24 savaşa katılan Mehmed 
Çelebi, bu savaşlarda kırk ikiye yakın kılıç, ok, ve 
mızrak yarası aldı. 
 
Sultan Mehmed Çelebi Müslümanlara karşı göstermiş 
olduğu adaleti, aynı zamanda Hıristiyan topluluklara 
karşı da gösterirdi. İyi bir idareci ve politikacıydı. 
Bizans ve Bizans İmparatoru II. Manuel ile yakından 
ilişkiler kurmuştu. 
 
Fetret Devri'nden sonra Anadolu'daki beylikleri tekrar 
bir araya toplamayı başaran Sultan Mehmed Çelebi'ye 
Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kurucusu gözüyle de 
bakılır. 
 
* 
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Eserleri 
 
Amasya'da ölen oğlu Kasım Çelebi için Şehzade 
Türbesi'ni yaptırdı. 
 
Bursa'da Yeşil Camii, Yeşil Türbe ve Sultaniye 
Medresesi'nden oluşan külliyesi mimar Hacı İvaz 
tarafından yapıldı. 
 
İlk Osmanlı ulucamii olan ve kardeşlerinden Emir 
Süleyman'ın temelini attığı Eski Cami'de 
tamamlatmıştır. 
 
* 
Ailesi  
 
Eşleri  
 
1.Şeh-zade Kumru Hâtûn: Amasyalı bir Paşa’nın 
torunu. 
 
2.Emine Hâtûn: Dulkadiroğlu Mehmed Suli Bey'in kızı, 
II. Murat'ın annesi. 
 
 
Erkek çocukları  
 
Erkek çocuklarının sayısının on sekiz kadar olduğu 
bildirilmektedir. Adları bilinenler şunlardır: 
 
1.Mehmed Çelebi 
2.Ahmed Çelebi 
3.Murat Çelebi 
4.Kasım Çelebi 
5.Mustafa Çelebi 
6.Mahmud Çelebi 
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7.Yusuf Çelebi 
8.Orhan Çelebi 
 
 
Kız çocukları  
 
Dokuz kızından adları bilinenleri şunlardır: 
 
1.Selçuk Sultan: Çandaroğulları'ndan İsfendiyar Bey'in 
oğlu İbrahim Bey'le evli. 
2.Sultan Hanım: Kasım Bey'le evli. 
3.Hafsa Hatun: Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğlu 
Mahmud Çelebi'le evli. 
4.Aişe Hatun: Karamanoğulları'ndan İbrahim Bey'le 
evli"(Kaynak: wikipedia)  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(2): SULTAN II. MURAD 
(MURADÎ)  
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"Gerçi kim haddüm degüldür bûseni kılmak dilek 
Ârif olan çün bilür anı ne lâzım söylemek" 
 
Muradî 
 
* 
Osmanlının 6. Padişahı, şair, Muradî mahlasıyla şiirler 
yazmış. Doğumu Amasya 1404, Ölümü Edirne 3 Şubat 
1451. 
 
Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası olan şair 
padişahımızın Babası I. Mehmed, annesi 
Dulkadiroğulları Beyliği'nden beyi Suli Bey'in kizi 
Emine Hatun'dur. Bazı kaynaklar annesinin Amasyalı 
Divittar Ahmed Paşa'nın kızı Şehzade Hatun 
olabileceğini de belirtirler.  
 
Mevlevî tarikatına mensup, hattat bir şair olan Sultan 
II. Murad, saza, söze ve eğlenceye düşkündü. Türk 
musikisine önemli hizmetleri olmuştur. Kalem ve kılıç; 
her ikisi de onun zamanında çok kıymetliydi. 
Döneminde Arapça ve Farsça'dan önemli eserler 
Türkçe'ye tercüme edilerek kazandırılmıştır. Sarayı, 
ilim ve şiir sohbetleri yapılan bir "gönül dergâhı" na 
çevirmişti. Edipler, âlimler ve şairler sarayın en önemli 
konukları haline gelmişlerdi. Denilebilir ki, Şeyhî, Nef'î 
ve Sabrî' yi etkilemiş bir şairdir. Ki, şiirlerinde mümkün 
olduğunca sade bir Türkçe kullanmaya ve ince ve aşk 
duygularıyla bezenmiş mahallî renkleri rindâne ve 
dervişâne bir tarzda nakışlamıştır. Bazı şiirlerini 
doğaçlama olarak söylemiştir.  
 
* 

 
Demiştir Ki: 
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"Sâki getür yine dünki şarâbumı 
Söylet dile getür yine çeng ü rebâbumı 
Ben var iken gerek bana bu zevk u safâ 
Bir gün gele ki görmeye kimse tûrabumı" 
 
* 
 
ŞEHZADELİK DÖNEMİ 
 
Çocukluk yılları Amasya'da geçti. 1410'da babasıyla 
Bursa'ya gelerek saray eğitimi aldı. 1415'de lalası 
Yörgüç Paşa gözetimi altında merkezi Amasya'da 
bulunan devletin doğu sınırınada olması dolayısıyla 
stratejik önemi bulunan Rum ve Danışmendiye eyaleti 
valisi olarak görevlendirildi. Tahta çıkıncaya kadar 6 yıl 
bu görevi yaptı.  
 
Amasya, önemli bir Anadolu kültür merkeziydi ve bu 
merkezde bilim, din alimleri ve şairler meclisleri tertip 
edip, şehrin kültür hayatına iz bıraktı. 
 
1416'da Börklüce Mustafa'nın İzmir ve Saruhan 
tarafında çıkardığı ayaklanmaların bastırılmasında 
görev aldı.  
 
1418'de Sonraki lalası Hamza Bey ile 
Çandaroğullarından Samsun'u aldı. 
 
Babası I. Mehmet Edirne'de bir av kazası sonunda ağır 
yaralanınca ölüm yatağında devletin idaresinin biran 
evvel oğlu Murat'a devrini vasiyete etti ve Murat 
Amasya'dan tahta geçme töreni yapılarak Bursa'ya 
gelinceye kadar devlet adamları babasının ölümünü 
sakladılar. Murat 25 Haziran 1421'de Bursa'da gelip 
culûs ve biat törenleri yapılıp devletin ileri gelenleri ve 
yeniçerilerin desteğiyle 17 yaşındayken tahta çıktı. 
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Sultan II. Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini 
göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve 
bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuştur.Sonraki 
padişahların bastırdıkları sikkelerde görülmeyen Kayı 
damgası, Kanunî’ye kadar çeşitli eşya ve silâhlar 
üzerine konulmasına devam edilmiştir. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Hünere terbiyet gerek hünerün 
Terbiyet fi'l-hakîka 'iletüdür 
Her hüner kim cihânda buldı vücûd 
Pâdişâh-ı zamâne himmetidür." 
 
* 
 
Sultan II. Murad babası Mehmet'in ölümünden sonra 
saltanat davası güden şehzedeler dolayısıyla üç yıl 
süren büyük bir bunalım dönemini yaşadı. 
 
1428-1429'da Osmanlı ülkesinde veba salgını başladı. 
Bu veba salgınında Bursa'da İslam ve tasavvuf 
dünyasında tanınmış düşünce adamı Emir Sultan, 
devlet adamı , asker, mimar Hacı İvaz Paşa, Sadrazam 
Çandarlı İbrahim Paşa ve II. Murad'ın gözlerine mil 
çektirdiği küçük kardeşleri Mahmud Çelebi ve Yusuf 
Çelebi hayatlarını kaybettiler. 
 
1429'da erkek çocuğu olmayan Germiyanoğlu II. 
Yakup Bey'in ölümünün ardından vasiyeti üzerine 
Germiyanoğulları Beyliği Osmanlı topraklarına katıldı. 
 
Murat Anadolu'da barışı sağladıktan ve veba salgını 
atlatıldıktan sonra, tüm gücünü Venediklilere yöneltti. 
Venedik Cumhuriyeti bu zamana kadar Selanik'i elinde 
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tutarak Çanakkale Boğazı'nda abluka uygulamaktaydı. 
29 Mart 1430'da Selanik'i, ardından da "Yuvan-ili" ve 
sonra Yanya'yı ele geçirdi. Ve sonunda bir Osmanlı-
Venedik Antlaşması imzalandı. 
 
1430'da Rumeli'de toprak tahriri başlamıştı. Bu 
sayımlardan sonra bu arazilere timar sistemi 
uygunlanmaya geçildi. Arnavutlar, timar sisteminin 
uygulanması aleyhtarı olarak 1432-1434 yıllarında 
Arnavutluk isyanını çıkardılar.  
 
II. Murad, Arnavut isyancılar üzerine Evrenesoğlu Ali 
Bey komutası altında bir akıncı ordusunu 
görevlendirdi. Kış döneminde, dar bir vadi olan 
Shkumbin'de Arnavutlar bu akıncı ordusunu pusuya 
düşürdüler ve büyük zayiat verdirdiler. Arnavutlar çete 
ve pusu savaşları ile Osmanlı akıncılarına karşı önemli 
başarılar elde ettiler. Fakat 1435 ve 1436 Evrenosoğlu 
Ali Bey ve diğer akıncı beyi Turahan Bey Arnavutluk 
isyanını bastırmayı başardılar. 
 
* 
II. Murad, 1437'de Anadolu seferine çıkarak 
Karamanaoğullarının elinde bulunan Konya, Beyşehir 
ve Hamideli topraklarını tekrar Osmanlı devleti 
idaresine aldı. 
 
9 Aralık 1437'de Sigismund'un bir erkek çocuk varis 
bırakmadan ölmesi üzerine Macaristan'da işbaşına 
gelecek hanedan sorunları Macaristan'da kargaşalık 
yarattı. Sigismund'un kurmaya çalıştığı cephe de 
dağıldı. II. Murat bu fırsatı iyi değerlendirerek üç yıl 
Rumeli'de kalarak, özellikle Sırbistan ve Eflak sorunları 
üzerine eğildi. Sırbistan ve Eflak prensliklerinin 
koşulsuz olarak kendisine bağlanmalarını sağladıktan 
sonra, 1438'de ilk Macaristan Seferi'ne çıktı. Tuna'yı 
geçerek Severin, Demirkapı, Orşova ve Şebeş 
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kalelerini topa tutup yıkarak Erdel'in merkezi Zeybin 
(sonradan Hermannstadt ve şimdi Sibiu) kalesini 
kuşattı. Bu kaleyi eline geçirip Karpat Dağları 
geçitlerini aşıp Eflak topraklarına girdikten sonra 
Yergöğü üzerinden Edirne'ye geri döndü. Bu olay, 
tarihte Osmanlı sultanının ilk büyük kapsamlı seferi 
oldu. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Hâl-i pinhânum soarar isen zebân şerh eylemez 
Bir lisandur bu ilsân kim tercemân şerh eylemez 
 
Çün mübeyyendür beyâna hâcet olmadı velî 
Bir 'ayândur bu 'ayân kim her bir nihân şerh eylemez 
 
Cümleten bir kenz-i mahfîdür nihân-ender-nihân 
Pes nihâd olgıl ki bu remzi 'ayân şerh eylemez 
 
Remz-i ma'nâdan gözet kim sana m'anâ remzeder 
Yoksa bu ahvâl ü etvân lisân şerh eylemez 
 
Ey Murâdî iş bu elfâzun beyânı neyledür 
Bir beyânsun kim seni bir zü'l-beyân şerh eylemez." 
 
* 
 
İkinci Murad küçük yastaki oglunu tahta çıkarınca, 
ümide kapılan Haçlılar, Osmanlı topraklarına girdiler. 
 
Oglu İkinci Mehmed (Fatih) babasına haber 
göndererek; 
-"Baba, Osmanlı Sultanı sen isen gel şu ordularının 
başına geç, Haçlı ordusuna ders ver." 
-Baba, şayet Sultan ben isem, sana emrediyorum ve 
ordu komutanım tayin ediyorum, gel şu ordularımızın 
başına geç ve Haçlı ordusuna haddini bildir!" demiştir. 
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Ve 
Kasım 1444'de Varna Zaferi kazanıldı. Varna 
Zaferinden sonra Ikinci Murad tekrar tahta geçti.  
 
1445'de Mora'ya ve Arnavutluğa sefer açti. 1448 
senesinin Ekiminde haçlilar yeniden saldırdılar.Bu defa 
da Ikinci Kosova Zaferi kazanıldı.  
 
1451 senesinde Sultan Murad bütün esirleri salıverdi. 
47 yaşında iken, henüz çok genç yaşında Edirne 
Sarayında vefat etti.  
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Her kişi dünyâda meşgûl oldı bir kâr üstüne 
Sana meşgûl olmuşuz biz kâr-ber-kâr üstüne 
 
Lâle-zârun seyrin eyler bâğ-ı dehre aldanan 
Bize seyr itdür cemâlün çeşm-i hûn -bâr üstüne 
 
Âşık olan kimsede nâmus u âr itmez kârar 
Dökseler bir katre âbı mahv olur nâr üstüne 
 
Taşra çıkma noktayı devr eyle ey sâhib-kemâl 
Dest-i kudretdür havâle çünki pergâr üstüne 
 
Ey Murâdî oldı her bir "ilmün üstine alîm 
Anun içündür mukarreb geçdi ebrâr üstüne" 
 
* 
 
Vasiyeti üzerine Bursa'da Muradiye Camii yanına 
defnedildi.  
 
Mezarının üzerini örtmemeyi, kenarlarına hafızların 
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oturup Kur'an okuyabilmeleri için yerler yapılmasını ve 
Cuma günü mezara konulmasını vasiyet etmişti. 
Vasiyeti öylece yerine getirildi. 
 
* 
 
Sultan Murad zamanında memleketin bir çok 
yerlerinde, camiler, medreseler, saraylar ve köprüler 
yapılmıştır. Bunlardan birisi Edirne'deki "Üç Şerefeli 
Cami" dir. Cami'in yanında bir medrese ve fakirler için 
bir imarethane mevcuttur. Yine Edirne'de "Muradiye 
Camii"ni inşaa ettirmistir. Bu caminin duvarları ve 
mihrabı son derece güzel çinilerle süslenmiştir. 
Bursa'daki "Muradiye Camii"ni ve Ergene Nehri 
üzerindeki 170 ayaklı "Uzun Köprü"yü de Sultan Murad 
yaptırmıştır. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Uyhuda dün gice cânum gibi cânân gördüm 
Ten-i efsürdede kalkup eser-i cân gördüm 
 
Leblerün hasta iken agzuma aldum billah 
Ey tabîb-i dil ü cân derdüme dermân gördüm 
 
Edrine gerçi güzeller yiridür ey hem dem 
Bursa'da dahı nice dilber-i fettân gördüm 
 
Nâgehân ben bu gice kadre irüp Kablucada 
Bir gümüşden yapılu serv-i hıramân gördüm 
 
Ey murâdî şeh-i devrân iken el'ân seni 
Zülfine kılmış esîr ol şeh-i hubân gördüm." 
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ŞAİR PADİŞAHLAR(3): SULTAN II. SELİM(Sarı 
Selim, Selimî, Tâlibî)  

 
 
 
Sultan II.Selim, Kanunî'nin oğlu, Hürrem Sultan'ın 
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ikinci oğludur. On birinci Osmanlı Sultanıdır. Sarışın 
olduğu için ona hep "Sarı Selim" denmiştir. İnce 
duygulu, zarif, tıknaz, sarışın, orta boylu olarak tarif 
edilmiştir. 28 Mayıs 1524 de dünyaya gelmiş, 15 Aralık 
1574' de Hakk'a yürümüştür. Saltanat dönemi ise 30 
Eylül 1566 ile vefat tarihi olan 15 Aralık 1574 tarihi 
arasındadır. Zarif, efendi bir kişiliğe sahip olduğu için, 
şiddet, savaş ve kabalıktan hiç hoşlanmamıştır. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Yâ Resûl-ı müctebâ eyle şefâ'atle rehâ 
'Abd-i' âciz bir günehkâram gönülde yok sivâ 
 
Eylemiş Allah bu tahtı nasîb ümmetüne 
Ben günehkâra degül lâyık bu ihsân u 'atâ 
 
'Âcizem pür-asem ü zenb ü pür-ma 'âsîdür kulun 
Merhamet kılmazsan ey şâh-ı rüsûl hâlüm hâlüm fenâ 
 
Lutf u ihsânından ümmîd kesmezem kim şefkatün 
Bu Selîmi elbet eyler mevsûl-ı râh-ı Hudâ." 
 
* 
 
Babasının desteği ile kardeşi Bayezid'i yenmiş ve 
Sultan olmuştur. Ne babası zamanında ne de Sultanlığı 
zamanında savaşlara gitmemiştir. İstanbul'da doğan 
ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı Padişahıdır. 15 Aralık 
1574 günü vefat etmiş, Ayasofya'daki türbesine 
gömülmüştür. Ölümüne kadar padişahlığını 
sürdürmüştür. 
 
* 
 
Demiştir Ki: 
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"Leylî zülfün sihr-i gamzen akl u cânum aldılar 
Eyleyüp mecnûn beni sahrâ-yı aşka saldılar 
 
Göreli hüsn ile sen Yûsuf-cemâli gözlerüm 
Akl u dil çâh-ı zenehdâna düşüben kaldılar 
 
Cân u gönlüm leblerün şevkine kandil mest olup 
Sabr elinden şîşe-i nâmûsı yire çaldılar 
 
Leblerün cânâ şarâb imiş görinür su gibi 
Şevk ile atşân idüp yok yire cânum aldılar 
 
Dişlerün vasfın Selîmî vasf idelden akl u dil 
Baş u cânı terk idüben bahr-ı aşka taldılar." 
 
* 
 
Şiirlerinde Selîm, Selîmî veya Tâlîbî mahlaslarını 
kullanmıştır. Kayıtlara göre Divanı bulunmamaktadır. 
Fakat, Kâtip Çelebi, bir divanının olduğunu yazmıştır.  
 
* 
 
Karaman Eyâletinin Paşa Sancağı olan Konya’da, 
Manisa’da ve Kütahya’da sancakbeyliği yapmış ve 42 
yaşındayken Padişah olmuştur. Sokullu Mehmed 
Paşa'nın yardım ve desteği ile Padişahlık yapmıştır 
diyebiliriz. 
 
Döneminde, 978/1570 tarihinde Kıbrıs Adası 
Venediklilerin elinden alınarak o tarihe kadar bir 
Hıristiyan Krallığı hakimiyetinde bulunan yeşil adamız 
Kıbrıs, bu tarihte sonra sonsuza değin Müslüman 
Türk'ün eline geçmiştir. 
 
Ayrıca, dönemine Osmanlı ordusu ilk defa İnebahtı’da 
Hıristiyan deniz donanması karşısında mağlûbiyete 
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uğradı. 7.10.1571 tarihinde meydana gelen İnebahtı 
bozgunu, maalesef Avrupalıların gözünde yenilmez 
ordu diye bilinen Osmanlı Ordusunun bu özelliğini yok 
etti.  
 
Ancak, İnebahtı’da kaybedilen Osmanlı Donanması, 
kısa bir zaman içerisinde yeniden inşâ olundu.  
 
Ve bu arada Osmanlı'nın desteğini alan Kırım Hânı 
Giray Hân Moskova’yı alacak kadar Rusları perişan 
etmiştir. 
 
Ve 1574 yılında Tunus kesin olarak Osmanlı 
topraklarına katılmıştır. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Satıldı Mısr içinde Yûsuf altuna bu cevherdür 
Seni ey şâh-ı âlem kim alur dünyâya virmezler 
 
* 
Tab'-ı latîfümüz bizüm ey dil Selîmdür 
Yok kimseye adâvetümüz Hak alîmdür 
 
* 
Nidâ-yı neyde rûh-efzâ olur uşşâka bir dem var 
Dilâ ney gibi nâlân olmada bir özge âlem var 
 
* 
ZEVCELERİ:  
********* 
1- Nurbânû Sultân; III. Murad’ın annesi ve İtalyan 
asıllı bir câriyedir.  
2-Selimiye Sultan 
 
ÇOCUKLARI:  
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********* 
1- Sultân Murad III.  
2- İsmihân Sultân.  
3-Şehzâde Mehmed.  
4-Şehzâde Ali.  
5-Şehzâde Süleyman.  
6-Şehzâde Mustafa.  
7-Şehzâde Cihangir.  
8-Şehzâde Abdullah.  
9-Şehzâde Osman.  
10- Gevherhân Sultân.  
11-Şah Sultân.  
12- Fatma Sultân  
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Hâlün ile zülfün el bir eylemiş 
Dilleri dâm ile nahcîr eylemiş 
 
Hulk ile sen bir meleksin kim Hudâ 
Sûret-i insânda tasvîr eylemiş 
 
Hân-ı vaslı halka kısmet idicek 
Hicrüni Hak bana takdîr eylemiş 
 
Sanasın nakkâş-ı kudret kaşunı 
Nûndur nûr üzre tahrîr eylemiş 
 
Ârız-ı dilberdeki hatt ey Selîm 
Dûd-ı âhundur ki te'sîr eylemiş 
 
* 
Oruç Reis, Turgut Reis gibi kaptanlar onun zamanında 
yetişmiştir. 
 
Sokullu Mehmed Paşa gibi çok güçlü bir vezire sahipti. 
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İyi silah kullanmasını bilir, aynı zamanda usta bir okçu 
olan Padişah, alimleri ve şairleri de korurdu.  
 
Zamanında İstanbul ve ülkenin çok değişik alanlarında 
birçok mimari eseri yapılmıştır.  
 
Döneminin usta mimarı, Mimar Sinan’a Edirne’de 
Selimiye Camii'ni yaptırmıştır. 
 
Yahya Kemal Beyatlı, o'nun; 
 
"Biz bülbül-i muhrık-dem-i gül-zâr-ı firâkuz 
Âteş kesilür geçse sabâ gülşenümüzden" 
 
beytini hatırlatarak, /Selîm-i Sânî'ye Gazel 
Sene:982=1574)isimli bir gazel yazarak övmüş ve bu 
beyti Selimîye Camii ile eş tutmuştur. 
 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, "padişahın rüyasında 
İslam peygamberi Muhammed'i gördüğünü ve onun 
kendisinden Kıbrıs'ın fethi anısına bir cami yaptırmasını 
istediğini yazmıştır." 
 
Ayrıca, Mekke'de su yollarının tâmiri, Mescid-i 
Harâm’ın mermer kubbelerle tezyini, Lefkoşe Selimiye 
Câmii, Azîz Efendi tekkesi, Navarin limanına hâkim bir 
mevkiye yaptırdığı kule, hayrâtları arasındadır.  
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ŞAİR PADİŞAHLAR- FÂRİSÎ(Osman II-Genç 
Osman) 
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Demiştir Ki: 
 
"Ayrılmaz gönlüm senden bir sâ’at 
Yüzüne bakmagile iderem kanâ’at 
Ben kulunam kapunda pâdişehüm 
Ne emr idersen iderem itâ’at." 
 
Ve yine demiştir ki: 
 
"Düşdi sevdâya gönlüm özge râzum var benüm 
Gönlümün eğlencesi bir serv-i nâzum var benüm. 
 
Tâ ezelden sevmişem ol dilber-i nâzik-teni 
Bir lebi şekker rûhı gül işve-bâzum var benüm. 
 
İstemem dünyâda Hind u Rûm u Mısrun tahtını 
Geceler tâ subha dek Hakka niyâzum var benüm. 
 
Fârisî söyle gazel tatvîl kılma şi’rini 
Çeşmi âhû dişleri dür dil-nüvâzum var benüm." 
 
* 
Kaynaklar anlatıyor ki: 
 
"II. Osman ya da Genç Osman, (Divan Edebiyatı’ndaki 
adıyla Farisi) (d. 3 Kasım 1604, İstanbul - ö. 20 Mayıs 
1622, İstanbul), 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam 
halifesidir. 
 
Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Haseki Sultandır. 
Mahfiruz Haseki Sultan Rum’dur.  
 
Sultan Genç Osman 14 yaşında iken, amcası Sultan I. 
Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına 
oturdu. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. 
Sultan Genç Osman iyi bir terbiye ve tahsil gördü. 
Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi 
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doğu ve batı dillerini klasiklerinden tercüme 
yapabilecek kadar güzel öğrendi. Genç Osman; zeki, 
enerjik, atılgan, cesur ve gözüpek bir padişahtı. 
 
Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray 
dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendinin ve Pertev 
Paşa’nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim 
devrinden itibaren padişahlar saray dışından 
evlenmediği için onun bu bu davranışı önemli bir 
değişiklik oldu. Kendisine planlarını uygulayacak bir 
sadrazam bulamadı. 
 
Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahtan indirilerek, 
Yedikule zindanlarında boğularak öldürülen Sultan 
Genç Osman, babası Sultan Birinci Ahmed’in 
Sultanahmet Camii’nin yanındaki türbesine defnedildi.  
 
Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey 
yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma 
yetkilerini şeyhülislamdan alan Sultan Genç Osman 
çok yenilikçi bir padişahtı. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Câna kâr eyledi güzel sitemün 
Olmadı zerrece bana keremün 
 
Gerçi bağlandı dil o kâkülüne 
Beni divâne itdi gonca-femün 
 
Çok güzel sevdüm âlem içre yekun 
Görmedüm böyle derdini serümün 
 
Gayrıya bezl idersin ihsânun 
Bana mı kaldı çekmeğe elemün 
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Farisî aşkile yatur hasta 
Lutf eyle hânesine bas kademün" 
 
* 
Döneminde Gelişen tarihi Olaylardan: 
 
İRAN İLİŞKİLERİ 
 
Sultan Genç Osman tahta çıktığı sırada Sadrazam Halil 
Paşa, İran seferindeydi. Osmanlı ordusu Pul-i 
Şikeste’de yenilmesine rağmen, İranlılar, mukaddes 
saydıkları Erdebil şehrinin Osmanlılar’ın eline geçme 
ihtimali üzerine barış istediler. Serav sahrasında, daha 
önce iki devlet arasında imzalanan Nasuh Paşa 
Antlaşması baz alınarak imzalanan Seray 
Antlaşması’yla barış tekrar sağlandı. (26 Eylül 1618). 
 
İTALYA VE AKDENİZ SEFERİ 
 
Halil Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 1620 
yazında Akdeniz seferine çıktı. İstanbul’dan ayrıldıktan 
sonra Navarin’e gelen donanma, buradan da kuzeye, 
Adriyatik’e doğru yöneldi. Dıraç’da iki İtalyan gemisini 
ele geçirdikten sonra İtalya’ya asker çıkardı ve 
İspanyollara ait olan liman şehri Manfredonia’yı işgal 
etti. 
 
LEHİSTAN SEFERİ 
 
Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında bir dostluk 
mevcuttu. Dinyester ırmağı iki ülke arasında sınır 
oluşturuyordu. Osmanlı-Avusturya savaşlarında 
Lehistan ilişkileri gerginleştiyse de barış bozulmamıştı. 
Fakat askeri birliklerin geçimini Lehistan’a yaptığı 
akınlarla sağlayan Kırım Hanı, barışa aykırı hareket 
ediyordu. Bunun yanı sıra Lehliler Boğdan işlerine 
müdahaleden geri kalmadıkları gibi, Boğdan’a ait Hotin 
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kalesini işgal etmişlerdi (1617). Ayrıca Eflak ve Erdel’in 
içişlerine müdahale etmeye devam ediyorlardı.  
 
Bu olaylar üzerine Sultan Genç Osman, kendisine 
yapılan muhalefetlere rağmen Lehistan seferine karar 
verdi. Bu arada Özi Beylerbeyi İskender Paşa 
komutasındaki birlikler, Purut kıyısında bulunan Yaş’ta, 
Lehlileri bozguna uğratmıştı (20 Eylül 1620). 
 
Sultan Genç Osman, 1621 yılının Nisan ayında 
Lehistan Seferine çıktı. Lehler yeni ve daha büyük bir 
ordu meydana getirme çabasındaydılar. Avusturya’dan 
yardım alarak ordularını takviye ettiler. Osmanlı 
Ordusu 2 Eylül 1620’de Hotin önlerine geldi. Kale 
kuşatıldı ve Hotin kalesi önlerinde yapılan meydan 
savaşında, düşman siperlerinin ele geçirilememesi, 
askerlerin şevk ve heyecanını oldukça yıprattı. 
Yeniçerilerin de kendilerini tam olarak savaşa 
vermemeleri, bu savaşın kesin bir netice ile 
sonuçlanmamasına yol açtı. Lehistan elçilerinin savaşa 
kendilerinin neden olduklarını bildirmesi üzerine Hotin 
Antlaşması yapılarak sefere son verildi (29 Eylül 
1621). Antlaşmaya göre Lehler ve Osmanlılar 
birbirlerinin topraklarına saldırmayacak Lehistan 
eskiden olduğu gibi Kırım Hanına 40.000 düka altın 
verecekti. 
 
YENİLİK HAREKETLERİ 
 
Sultan Genç Osman, Lehistan seferindeki 
başarısızlığının sebebi olarak askerin gayretsizliğini 
görüyordu. Askeri alanda bazı yenilikler yapma fikri 
böylece gelişti. İşe Kapıkulu Ocakları ile başladı.  
 
Yaptırdığı sayımda, asker sayısının maaş defterindeki 
kişi sayısından az olduğunu anlayınca fazladan para 
vermeyi kesti. Bu durum da, daha önce fazladan gelen 
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paraları kendi ceplerine atan zabitlerin, Sultan Genç 
Osman’a düşman olmalarına yol açtı. 
 
Sultan Genç Osman; her şeyin farkındaydı, ancak 
tecrübesiz olması yüzünden istediği yenilikleri 
yapamıyordu.  
 
Anadolu, Mısır ve Suriye askerlerinden oluşacak yeni 
bir ordu kurmak istiyordu. Aynı zamanda saray, harem 
ve ilmiye teşkilatlarını yeniden kurmak, yeni kanunlar 
çıkarmak gibi yenilikçi düşünceleri de vardı. Kapıkulu 
Ocakları bu durumdan rahatsızdı ve bunu belli 
etmekten kaçınmıyorlardı. Şeyhülislam Es’ad 
Efendi’nin başında bulunduğu ilmiye sınıfı ise fikir 
belirtmiyordu. 
 
Sultan Genç Osman’ın Halep, Erzurum, Şam ve Mısır 
beylerbeylerine asker yazdırmak için gizli bir irade 
gönderdiğinin sarayda adamları olan yeniçeriler 
tarafından öğrenilmesi, bardağı taşıran son damla 
oldu.  
 
Genç Osman asker toplamak için Anadolu’ya bizzat 
kendisi gitmek istiyordu. Bu arada İstanbul’a, Dürzi 
lider Maanoğlu Fahreddin’in Lübnan’da bir isyan 
çıkardığı haberi geldi. Sultan Genç Osman bunu bir 
fırsat bilerek, isyanı bastırmak için Anadolu’ya 
gideceğini söyledi. Ancak Sadrazam Dilaver Paşa ve 
Şeyhülislam Es’ad Efendi, koskoca padişahın küçük bir 
isyan için Anadolu’ya gitmesine gerek olmadığını 
söyleyerek, Sultan Genç Osman’ın Anadolu’ya 
geçmesini engellemeye çalıştılar.  
 
Başka bir çaresi kalmayan Sultan Genç Osman, hacca 
gideceğini ilan etti. Daha önce hiçbir padişah hacca 
gitmemişti. Sadrazam Dilaver Paşa ve Şeyhülislam 
Es’ad Efendi çok uğraştılarsa da Sultan Genç Osman 
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fikrinde kararlıydı. Padişahın geçeceği güzergâh 
üzerindeki vilayetlerin beylerbeyleri haberdar edildi ve 
hazırlık yapmaları istendi.  
 
Sultan Genç Osman’ın yanında 500 yeniçeri ve sipahi 
olacak, geri kalan asker İstanbul’un korunması için 
İstanbul’da kalacaktı. Sadrazam, defterdar, nişancı, 
rikab ümerası, gedikliler, 40 müteferrika ve 40 divan 
katibi hac kafilesinde yer alıyordu. 
 
ÖLDÜRÜLMESİ 
 
Padişah otağının Üsküdar’a kurulacağı günden bir gün 
önce Yeniçeriler Süleymaniye’de toplandılar. 
Ayaklanan yeniçeriler saraya girip bazı devlet 
adamlarını öldürdüler. Yeniçeri ve sipahileri ikna etmek 
isteyen Sultan Genç Osman, yeniçeri ağalarını 
merhamete getirmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı 
olamadı.  
 
Yerine amcası Sultan Birinci Mustafa ikinci kez tahta 
çıkarıldı. İsyancılar o an için Sultan Genç Osman’ı 
öldürülmesini düşünmüyorlardı. Ancak Sultan Genç 
Osman’ın ne kadar dirayetli bir padişah olduğunu bilen 
isyanın elebaşları padişahın Yedikule zindanlarına 
götürülüp orada öldürülmesini istediler. Sultan Genç 
Osman sekiz tane cellada kahramanca karşı 
koymasına rağmen katledilmiştir. (20 Mayıs 1622 
Cuma günü) 
 
O gün ikindiden sonra, Sultan Osman’ı bir Pazar 
arabasına bindirerek Yedikuleye götürdüler. O gece 
yatsı vakti, sadrazam, kethüdası ve cebecibaşı bir 
olup, Sultan Osman’ı öldürmek istediler. Sultan 
Osman’ı boğmak için kemend attılar. Sultan Osman bu 
canilerle uğraşmakta iken Davutpaşa’nın kethüdası 
bulunan ve Kilindir Uğrusu adıyla anılan uğursuzun 
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saldırısına uğrar. Sultan Osman’ın husyelerini tutarak 
bayıltıncaya kadar sıkar, sonra kement atarak 
boğarlar.  
 
Bir padişahı öldürmek için , onun erkeklik organına 
yapışacak kadar alçalan bu caniler, işledikleri cinayeti 
ispatlamak için Sultan Osman’ın bir kulağını keserek 
Sultan Mustafa’ nın annesine götürler. 
 
Sultan Genç Osman’ın naaşı, ertesi gün Sultanahmet 
Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Sultan 
Ahmed Camii’nde babasının türbesine defnedildi. 
Sultan Genç Osman’ın öldürülmesi Anadolu’da bazı 
isyanların çıkmasına sebep oldu.  
 
Osmanlı halkı padişahın öldürülmesini hiçbir zaman 
hazmedemedi. Sultan Genç Osman, gençliğinin en 
güzel günlerinde tahta çıkmış ve hep milletinin iyiliği 
için çalışmış, azim ve irade sahibi bir padişahtı. Ancak 
gençliği ve tecrübesizliği kendisine bu hazin sonu 
hazırladı. 
 
* 
Genç Osman, gerçekten de adı gibi gençti. 26 Şubat 1618 
günü, 14 yaşında iken tahta çıkmıştır.  
 
Zamanını ve zeminini iyi kollayamadan ıslahat hareketlerine 
başladığından canından olmuştur.  
 
Yeniçeriler ve sipahilerin başlarına buyruk hareketlerini 
önlemek için onlara karşı çıkmıştır.  
 
Kendi ırkından, Şeyhülislâm Esad Efendi’nin kızıyla evlenmek 
istemiştir, hacca gitmek istemiştir. 
* 
Sadece şair bir padişah değil, aynı zamanda HAT 
SANATIYLA da meşgul olmuştu. Peygamber’imizin 
kadem-i şerifini resmederek, yanına bir tuğra çekmiş, 
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sonra da bu levhayı Eyüp Sultan Türbesi’ne hediye 
etmiştir. Yanında şu beyit yazılıdır : 
 
"Türbe-i nûr-ı âlemdâr-ı Resûla bu nişân 
Eser-i şâh-ı cihân Hazret-i Sultân Osmân." 
 
 
* 
 
Genç Osman, Fârisî mahlasıyla şiirler yazan bir 
şairimizdi. Şiirlerinin yer aldığı Divan, Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesindedir." 
 
* 
Tarih kaynaklarında GENÇ OSMAN adı ile bilinen Farisî’ 
nin 80’i aşkın şiiri mevcuttur. Divan Edebiyatında 
görülen mazmunlar, kıssalar, hikâyeler şiirlerinde yer 
alır. 
Bakınız SEVGİLİ için Divan edebiyatı mazmunları ile ne 
söylemiş? 
 
"Mest itdi beni aşkun eyâ dilber-i mümtâz 
Her gice benüm nâlemi gûş it hele biraz 
Ol ruhlarınun alına hayrân dururam 
Siyeh saçına benzemesün sünbül-inâ-sâz." 
 
 

 

 

* 
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GAZELLERİNDEN İKİ ÖRNEK 
 
“Nedir bu hatt-ı muanber 
Gören der:”Allahü ekber” 
 
Gönlümü aldı bir dilber 
Ruhlarıdır verd-i ahmer. 
 
Eyleme bana çok cefâ 
Eyle figânımdan hazer. 
 
Cemâlin mâh-ı enverdir 
Leblerinse şehd ü şeker. 
 
Kimseye etmezsin vefa 
Fârisi’ye it bir nazar.” 
 
* 
 
Ol civânı sevmek ile buldum âlemde şeref 
Cân ü başı iderem yolunda bî-minnet telef 
 
Âşık-ı bîçâreye ta’n edici çokdur aceb 
Şimdi bana görünen ta’n ü belâdır her taraf 
 
Böyle bir mahbûb-i zibâ yâri kim sevmez bugün 
Dişleri dürr-i yetîm ağzı ana olmuş sedef 
 
Bir kadem bassan ne var gam-hâneme ey serv-kad 
Ol rakîb-i dîv duymaz sevdiğim sen lâ tehaf 
 
Fârisî mâildir ol mecliste kim ola serâ 
Sâkisi yârim ola hem çalına nây ile def."  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(5)-SULTAN 
III.MEHMED(Adnî)  
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Demiştir Ki: 
 
"Zülfünün zencirine kul eyledin şâhım beni 
Kullugundan kılmasın âzâd Allahum beni 
 
Cevr-i dilber ta'n-ı düşmen sûz-ı firkat za'f-ı dil 
Dürlü dürlü derd içün yaratmış Allahum beni." 
 
* 
 
III.Murad'ın oğludur. Eğri Kalesi'nii feth ettiği için Eğri 
Fatihi olarak da anılır. Saltannat sürdüğü dönem : 27 
Ocak 1595- 21 Aralık 1603' dür. 
Adnî mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. Toplam olarak 
24 yıl eğitim-öğretim görmüş tek padişahdır. Henüz 
daha 38 yaşında iken teşhis konulamayan bir hastalık 
sebebiyle vefat etmiş, cenazesi Babası III.Murad'ın 
türbesinin yanına, Ayasofya'da defnedilmiştir. 
 
* 
 
Demiştir Ki: 
 
"Yokdur zulme rızâmuz adle biz ma'illerüz 
Gözlerüz Hakkın rızâsın emrine ka'illerüz 
 
Ârifüz âyîne-i âlem-numâdur gönlümüz 
Rüzgârun cünbişinden sanmayın gâfillerüz 
 
Hükm-i Mevlâya mutî'üz fârigüz tedbîrden 
Biz tevekkül ehliyüz takdîrine kâ'illerüz 
 
Gönlümüz kuhl-ı Sıfâhanı alır mı aynına 
Tutiyâ-yı gerd-i râh-ı dilbere mâ'illerüz 
 
Pûte-i aşk içre Adnî kâl edelden kalbimüz 
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Gıll u gışdan hâliyüz âlemde sâfi-dillerüz. 
 
* 
Saltanatının ilk yıllarında iç karışıklıklarla uğraştı. Eğri 
Kalesinin fethi ile Tiryaki Hasan paşa' nın Kanije 
Kalesi'ndeki başarısı bir süre kendisini rahatlattı. 
1603'de İran Şahının yeniden savaş ilân etmesi 
rahatını bozdu denebilir. 
 
* 

 
HAKKINDA VE DÖNEMİYLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER 
ŞÖYLE : 
 
"Padişahlık öncesi 
 
III. Murad ile Osmanlı korsanları tarafından kaçırılıp 
köle edilmeden önceki adıyla Sofia Baffo olan aslen 
Venedikli Safiye Sultan'ın oğludur. İsmi, II. Mehmed'e 
benzemesi için, büyük dedesi I. Süleyman tarafından 
konmuştur. Şehzadeliğinde İbrahim Cafer Efendi ve Pir 
Mehmed Azmi Efendi gibi devrin tanınmış alimlerinden 
tahsil ve terbiye görmüştür. 1583'te Manisa sancağı 
valiliğine tayin edilmiş, 1595'te babası III. Murad'ın 
vefatı üzerine Osmanlı tahtına çıkmıştır. 
 
* 
Saltanatı 
 
Tahta çıktığı gece 19 erkek kardeşini boğdurması, 
Osmanlı tarihinin en korkunç hadiselerinden biridir.  
 
Aynı zamanda 20 kız kardeşini de aynı gece öldürdüğü 
de bazı tarihçiler tarafından iddia edilmektedir. 
 
Ayrıca babasının hamile eşleri ve kundaktaki 
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kardeşlerini de öldürtmüştür. 
 
* 
Avusturya ve Eflak Seferleri 
 
Sultan III. Mehmed, babası Sultan III. Murad 
döneminde başlayan Osmanlı-Avusturya Savaşı devam 
ederken tahta geçmiştir. Sultan III. Mehmed tahta 
çıkar çıkmaz Avusturya ve Eflak sorunlarıyla 
ilgilenmiştir. 1595 yılında Avusturya kuvvetleri 
Estergon Kalesi'ni kuşatmışlar, 40 km uzakta olan 
Mehmed Paşa Estergon Kalesi'ne yardıma gitmemiştir. 
Hiçbir yardım alamayan Estergon Kalesi kahramanca 
direnmesine rağmen, sayıca üstün olan Avusturyalılara 
teslim olmak zorunda kalmıştır (2 Eylül 1595). 
 
 
III. Mehmet'in, İtalyan ressam Cristofano dell'Altissimo 
tarafında yapılmış bir yağlı boya tablosu. 
 
Sinan Paşa, Eflak Prensi Mihai Viteazul üzerine seferler 
düzenlemiştir. Osmanlı kuvvetleri Bükreş ve 
Tırgovişte'yi ele geçirmişler fakat çok geçmeden Mihai 
karşı saldırıya geçmiş ve Osmanlı kuvvetleri geri 
çekilmek zorunda kalmıştır. Bu sırada bataklıklara 
düşen Osmanlı askerlerinin büyük bir kısmı şehit 
olmuştur. Daha sonra Tuna'dan karşı kıyıya geçilirken 
gerekli önlemlerin alınmamasından dolayı yeni bir 
saldırıya maruz kalan Osmanlı akıncıları çok büyük 
kayıplar vermiştir. 
 
Estergon Kalesi'nin düşmesinden sonra Tuna 
kıyısındaki Vişegrad da düşmanın eline geçmiştir. 
Birçok önemli kale ve şehirlerin kaybedilmesi 
İstanbul'da devlet erkanı ve yeniçerilerin tepkisine 
neden oldu. Yeniçeriler de sultanın sefere çıkmasını 
istiyorlardı. 
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* 
 
Eğri Kalesi'nin fethi 
 
Durumun kötüye gittiğini anlayan Sultan III. 
Mehmed'in, devlet büyüklerini toplayıp: 
 
"Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi 
Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan 
Süleyman'a kadar bütün padişahlar askerin önünde 
sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim'le (II. 
Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III. 
Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta seferi 
paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker 
evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız 
odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar 
tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek 
gerekir." dediği; kendisine karşı çıkan annesi Safiye 
Sultan'ı da şöyle cevapladığı: 
 
"Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak 
Eyüp Sultan Camiinde bu kılıcı niçin kuşandık? 
Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna 
devleti feda etmeyiz." 
ve bunun üzerine 20 Haziran'da ordunun hareket 
ederek, kuşatılan Eğri Kalesi'nin (Almanca Eger Kalesi) 
12 Ekim 1596'da padişaha teslim edildiği anlatılıyor. 
 
* 
 
Haçova Muharebesi 
 
Eğri Kalesi'nin fethinden sonra Osmanlı birlikleri 
ilerleyerek 15 Ekim 1596 günü Haçova'da büyük bir 
Avrupa ordusuyla karşılaştı. Bu ordu da Avusturyalı, 
Alman, Erdelli, Macar, İtalyan, İspanyol, Fransız, 
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Hollandalı, Belçikalı, Çek, Hırvat, Sırp, Slovak ve Leh 
kuvvetleri vardı. Böylece Haçlı Ordusundaki asker 
sayısı 300 bini bulmuştu. Osmanlı Ordusu ise 140 bin 
askerden ibaretti. Avusturya Arşidükü III. Maximilian 
komutasındaki düşman kuvvetleri ile yapılan Haçova 
Savaşı'nda Osmanlı birlikleri, düşman birliklerinin tüfek 
atışlarına maruz kaldı. Pek çok Osmanlı askeri şehit 
oldu. 
Ordu merkezinin ele geçirilip padişahın ayrıldığı haberi 
yayıldı. Ancak bu gelişmelerden haberi olmayan 
akıncılar canla başla savaşa devam ediyordu. Yalnızca 
bu akıncı birliklerinin mücadelesi bile düşman 
ordusunun dağılmasına yetti ve kazanılan Haçova 
Zaferi ile Osmanlılara Viyana yolu açıldı (26 Ekim 
1596). 
 
Haçova Savaşı'ndan sonra Sultan III. Mehmed 
İstanbul'a döndü. Avusturya cephesine Satırcı Mehmed 
Paşa atanmıştı. Tata Kalesi'ni geri almayı başaran 
Satırcı Mehmed Paşa, Budin'in kuzeyindeki Vaç 
bölgesinde düşman kuvvetleri karşısında başarılı 
olamadı. Bu arada Avusturya temsilcileri ile bir barış 
antlaşması yapılmaya çalışıldıysa da, olumlu bir sonuç 
alınamadı. Bir süre sonra Avusturya kuvvetleri 1594 
yılında fethedilen Yanıkkale'yi (Raab Kalesi) ele 
geçirdiler (1598). 
 
* 
 
Kanije Kalesi'nin Fethi ve Kanije Savunması 
 
Satırcı Mehmed Paşa iki yıldır hiçbir askeri başarı 
kazanamamıştı. Bu süre içinde bazı Osmanlı kaleleri 
Avusturyalıların eline geçmişti. Mehmed Paşa'nın idamı 
üzerine, Sadrazam Damat İbrahim Paşa ordunun 
başına geçti ve Belgrad'a geldi. Bu sırada Avusturya 
barış istemişti. Avusturyalılar daha önce geri aldıkları 



65 
 

Eğri'yi ve Hatvan'ı Osmanlılara vermeyi önerdiler. Bu 
öneriye karşılık, Osmanlı temsilcileri Estergon, 
Novigrad, Filek ve Yanıkkale'yi istediler. Antlaşma 
yapılamadı. 
 
Belgrad'da kışı geçiren Damat İbrahim Paşa, Kanije 
Kalesini kuşatıp sıkıştırmaya başladı. Kuşatma devam 
ederken kale içinde esir olan [smanlı askerleri canlarını 
feda etmek uğruna havaya uçurdukları barut deposu 
kalenin harap olmasına yol açtı. Ancak yine de teslim 
olmayan Kanije Kalesi'nin yardımına bu seferde 
Philippe Emmanuel komutasındaki 20.000 kişilik bir 
ordu geldi. İki ateş arasında kalan Osmanlı ordusu 
kahramanca savaşmaya devam etti. Yardıma gelen 
düşman ordusunun geri çekilmesi üzerine, 40 gün 
süren bir kuşatmadan sonra Kanije teslim oldu. 
 
Beylerbeyliğin merkezi Kanije'ye alındı, Kanije 
Beylerbeyliği Tiryaki Hasan Paşa'ya verildi. Sultan III. 
Mehmed bu başarısından dolayı Damat İbrahim 
Paşa'ya kendisi padişah olarak yaşadığı sürece 
sadrazamlıkta kalacağı vaadinde bulundu (10 Eylül 
1601). Kanije kalesini geri almaya çalışan Arşidük 
Ferdinand, Kanije'yi büyük bir orduyla kuşattı. Tiryaki 
Hasan Paşa komutasındaki az sayıda asker kaleyi iki 
aydan fazla süre başarıyla korudu. Yiyecek içecek 
malzemesi ve cephanesi tükenmeye başlayan Osmanlı 
kuvvetleri beklenmedik bir çıkışla kendisinden kat kat 
üstün görünen düşman ordusunu Kanije Kalesi önünde 
yendi (18 Kasım 1601). Bu zaferden sonra 1603'de 
İstolni-Belgrad ve Estergon da geri alındı. 
 
* 
Diplomatik ilişkiler 
 
Safevîler ile ilişkiler 
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1603-1618 Osmanlı-Safevî Savaşı 
 
Safevîler, 1590 yılında imzalanan ve 13 yıl süren 
antlaşmayı bozmuştu. Şah I. Abbas, Osmanlı 
Devleti'nin Avusturya ile savaş halinde olmasını fırsat 
bildi. Ferhat Paşa Antlaşmasıyla kaybettiği toprakları 
geri almaya çalışan Safevîler, Osmanlı Devleti'nin 
Anadolu'da çıkan Celali İsyanlarından uğraşmasıyla 
zayıf düşmesinden de yararlanarak 25 Ağustos 1603'te 
Osmanlılara savaş açtılar. Şah Abbas Tebriz ve Revan'ı 
aldı. Safevi Devleti yeniden güçlenmişti. Safevîler ile 
savaş devam ederken III. Mehmed 38 yaşında vefat 
etti. Kabri, Ayasofya'da kendi türbesindedir. 
Annesi Fars kökenli olan Şah I. Abbas Safevîleri 
giderek İranlılaşmaya doğru sürükledi ve diğer bir 
Türk devleti olan Osmanlıların onlarla yaptıkları 
savaşlar sonuçta Azerbaycan ve Anadolu Türklerini bir 
kez daha bir araya gelmemek üzere ayırdı. 
 
* 
 
Mimarî çalışmalar 
 
İmar konusunda çalışmalar yaptıran Sultan III. 
Mehmed, süt annesi Halime Hatun adına Gölmarmara 
Halime Hatun Camii ve Külliyesi'ni, ayrıca validesi 
Safiye Sultan adına da Yeni Valide Camii ve Külliyesi'ni 
yaptırdı. Bundan başka birçok camiyi tamir ettiren 
Sultan III. Mehmed, Yeni Camii'nin de temelini attırdı. 
 
* 
 
Vefatı 
 
Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, 
"56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil 
olma padişahım" demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed'i 



67 
 

derinden etkiledi. Padişah yemeden, içmeden kesildi 
ve 21 Aralık 1603'te kalp krizi geçirerek öldü. 
 
* 
 
Eşleri 
 
Handan Sultan (Asıl adı: Helen) - I. Ahmed'in annesi 
Fûldane Valide Sultan - (I. Mustafa'nın annesi) 
 
Erkek çocukları 
 
I. Ahmed 
I. Mustafa 
Şehzade Yahya"  
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ŞAİR PADİŞAHLAR (6)-IV.MURAD(Muradî)  
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Sosyal, siyasî ve günük olayları konu edinen şiirler 
kaleme alan Sultan IV.Murad, Muradî mahlasını 
kullanmıştır. Şiirlerinde küçük kelime oyunlarına baş 
vuran şair Padişah, tarih düşürme geleneğine de bağlı 
bir şairdi. On yedinci Osmanlı Padişahıdır. Temmuz 
1611 tarihinde İstanbul'da Kösem Sultan ve 
I.Ahmed'in oğlu olarak dünyaya gelmiş, yakalandığı 
böbrek rahatsızlığından kurtulamayarak 8 Şubat 
1640'da henüz 28 yaşında iken ölmüştür. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Hızr gibi geldi yetdi himmet-i kutb-ı zamân 
Bî-ta'ab feth eyledüm Bağdâd şehrin râyegân." 
 
* 
 
Bâğ pür-âvâzedür sıyt-u sadâ-yı murg ile 
Gûyiyâ her kûşede bir türlü sâz u sûzdur. 
 
* 
 
Bu Murâdun mülket-i aklın alup yagma iden 
Bir sitemkâr-ı cefâ-cû dilber-i dilsûzdur." 
 
* 
 
 
I. Ahmed’in Mah-peyker (Kösem) Sultân adlı 
hanımından 28 Cemaziyülevvel 1021 (27 Temmuz 
1612) tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş oğludur. 
1032/1623 tarihinde Veliahd Şehzâde Murad, 
Dördüncü Murad ünvanıyla 11 yaşını 1 ay 15 gün geçe 
tahta çıkmıştır. Bunun en önemli sebebi, Sultân 
Mustafa’nın şuurdan mahrum bulunması ve Devletin 



70 
 

de Erzurum Valisi Abaza Mehmed Paşa’nın isyanı ve 
benzeri olaylar sebebiyle müthiş bir zaafa maruz 
kalmış olmasıydı. Tecrübeli devlet adamı Sadrazam 
Kemankeş Ali Paşa, Şeyhülislâm Yahya Efendi ve 
Kazaskerlerle de meşveret ederek, çocuk yaşta 
olmasına rağmen Sultân Ahmed’in en büyük ve erşed 
şehzâdesi Murad’ın Padişah olmasını zaruri 
görmüşlerdi. Mecnûnun yani akıl hastasının imâmeti 
yani Halife olması caiz görülmediğinden Padişah’ın hal‘i 
gerektiğini ve oğluna dokunulmayıp Saray’daki 
odasında göz hapsine alınacağını Vâlidesine ilettiler ve 
9 Eylül 1623 sabahı Sultân Murad’ı halife ve hükümdâr 
ilan ettiler.  
 
Sultân Murad, Ebâ Eyyub’ül-Ensârî türbesinde, asrın 
maneviyat reislerinden Aziz Mahmûd Hüdâyî’nin eliyle 
kılıç kuşanmıştır. 
 
IV. Murad’ın saltanat devresini iki ana bölüme ayırmak 
icab etmektedir: 
 
Birinci Safha:  
************** 
IV. Murad’ın ismen Padişah olduğu, ancak devleti 
annesi Kösem Sultân ile Sadrazamlarının ve 
Şeyhülislâm ve benzeri devlet adamlarının yönettiği 
devredir (1032/1623-1041/1632). Bu devre, 8 küsur 
sene devam etti.  
 
Sultân Murad işbaşına geldiğinde, Yeniçeriler çok fazla 
şımarmışlardı. Padişahın huzuruna kadar giren yeniçeri 
ağaları ve ocak çorbacıları, Padişahın adamlarını 
katletmeye kadar işi vardırmışlardı. Memlekette rüşvet 
ve yolsuzluk aşırı derecelere ulaşmıştı. Dış ve iç 
hazineler bomboş olduğundan ocaklara cülûs bahşişi 
bile verilememekteydi. Hatta Enderun’daki altın ve 
gümüş eşya Darphâneye gönderilerek cülûs bahşişi 
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verilmeye çalışılmıştı. 
 
Devletin itibarı ve siyasi durumu da iyi değildi. 
Erzurum Valisi Abaza Mehmed Paşa isyan etmiş ve 
eline geçirdiği yeniçerileri katletmeye başlamıştı. 
Sultân Osman’ın kanını isterim diyerek Genç Osman 
olayını bahane edip Devlete kan kusturmaktaydı. Diğer 
tarafdan fırsatı ganimet bilen İran da Bağdad’da isyan 
çıkartmış ve hatta Bağdad’ı ele geçirmişti. Kısaca 
içeride celâlî denilen zorbalar ve dışarıda da İranlılar 
Osmanlı Devleti’ni sarsmaktaydı. 
 
Böyle bir durumda IV. Murad’ın tahta geçmesine vesile 
olan Sadrazam Kemankeş Ali Paşa da gururlanmış ve 
suiistimallere başlamıştır. Bunu fark eden ve hakkı 
söylemekten çekinmeyen Şeyhülislâm Yahya Efendi, 
1032/1623 Ramazan Bayramında vâki olan ziyâretinde 
Sadrazamın rüşvet ve zorbalıklara göz yumduğunu 
Padişah’a iş‘âr edince, durumu öğrenen Sadrazam 
hemen onun da aleyhine geçmiş ve dürüst 
Şeyhülislâm’ı bir kısım yalan ve iftiralarla görevinden 
aldırarak yerine biraz da sâkin tabî’atlı olan Es’ad 
Efendi’yi tayin ettirmiştir. Bu da devlet için büyük bir 
problemdir. 
 
Böylesine sıkıntılarla Padişah olan IV. Murad, bizzat 
hükmedemiyordu.  
 
Hâkim devlet ricâli ve annesi idi. Şeyhülislâm Yahya 
Efendi’yi görevden aldıran ve suiistimallere adı karışan 
Kemankeş Ali Paşa’nın Padişah’tan Bağdad’ın 
düşmesini yalan söyleyerek saklaması, bardağı taşıran 
son damla oldu. Verilen idam kararıyla hayatına son 
verilen Sadrazamın yerine tecrübeli devlet adamı ve 
Kubbealtı veziri Çerkes Mehmed Paşa getirildi.  
 
Abaza Mehmed Paşa’yı takip için Doğu Anadolu’ya 
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kadar gelmişti; ancak yolda vefât etti ve yerine 
Diyarbekir Beylerbeyisi Hâfız Ahmed Paşa tayin edildi. 
Kösem Sultân’ın büyük kızı Ayşe Sultân ile evlenip 
Damad sıfatını da alan Hâfız Ahmed Paşa, Abaza 
Mehmed Paşa’nın affedilip Erzurum Valiliğinde ibkası 
üzerine, Bağdad’da Bekir Subaşı’nın çıkardığı isyanı 
bastırmak üzere Bağdad tarafına serdar-ı ekrem ve 
sadrazam olarak hareket etti. İyi bir komutan 
olmadığından muvaffak olamadı ve 1626 yılında 
azledildi. İran Şahı Şah Abbas Bağdad isyânını 
körüklüyor ve hatta gönderdiği askerlerle onları 
destekliyordu. Bağdad Valiliği Bekir Subaşı’ya verilerek 
mesele halledilmek istendi. 
 
Yerine Damad Halil Paşa ikinci defa sadrazam oldu ve 
yeniden patlak veren Abaza isyânını bastırmak üzere 
Erzurum’a gönderildi. Ancak bu da başarılı olamadı ve 
1628 yılında görevden alındı. Bunun yerine muhteris, 
otoriter ve becerikli bir komutan olan Dâmâd Hüsrev 
Paşa Sadrazamlığa getirdi. Önünde Abaza isyanını 
bastırmak meselesi vardı. Büyük bir mahâretle bu 
problemi, 1628 yılının 9. ayında çözdü ve Abaza’nın 
askerleri terhis olundu ve kendisi de İstanbul’a 
getirildi. Sultân Murad, ağabeyi Osman’ın kanı için 
mücadele eden bu komutanı Bosna Beylerbeyi yaparak 
taltif etti. Mesele de halledilmiş oldu. 
 
Ancak bu sırada İran Şahı Bağdad’da ikinci isyanı 
çıkarmış ve Bağdad üzerine yürüyerek burayı işgal 
etmişti. Bu İran’la savaş yapılacak demekti. Yeniçeriye 
dayanan ve emniyet ve âsayişi temin ediyorum 
diyerek epeyce zulümler icra eden Hüsrev Paşa, bizzat 
Bağdad üzerine yürüdü. Ancak Bağdad’ı alamadı ve 
1631 yılının onuncu ayında bu görevden azledildi. 
Yerine de yine Dâmâd Hâfız Ahmed Paşa getirildi. 
 
Hâfız Ahmed Paşa’nın işi zordu. Zira hem Tokat’taki 
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ma’zul sadrazam ve onun işbirlikçisi olan Damad 
Receb Paşa ile uğraşmak zorundaydı ve hem de İran 
Devletine karşı olan savaşı yönetecekti. Gerçekten 
ikincisine sıra gelmeden hayatı sona erdi. Zira IV. 
Murad’ın zorba başı dediği Damad Receb Paşa 
yeniçeriyi ve kapıkulu sipahilerini isyana teşvik etti. 
Maalesef bütün bu isyan tahriklerinde Nâibe-i Saltanat 
Kösem Sultân’ın da müdahalesi vardı ve isyancıları 
destekliyordu. Bütün arzuları kukla bir padişahla 
devleti idare etmekti. 19 Receb isyanı diye bilinen bu 
isyan neticesinde Hâfız Ahmed Paşa, Padişah’ın gözü 
önünde isyancılar tarafından öldürüldü ve Zorbacı başı 
Receb Paşa 1632 yılının bu zorlu günlerinde 
Sadrazamlığa getirildi.  
 
Sultân Murad, zorbacı başı Receb Paşa’nın 
entrikalarının ardında mâzul Sadrazam Hüsrev 
Paşa’nın bulunduğunu biliyordu. Ayrıca isyan eden 
zorbalar, sadece Ahmed Paşa’nın öldürülmesiyle 
yetinmiyorlardı. Es’ad Efendi’den sonra yeniden 
Şeyhülislâm olan Yahya Efendi’nin de bu görevden 
alınmasını istiyorlardı. Nitekim alındı ve yerine Ahi-
zâde Hüseyin Efendi Şeyhülislâmlığa getirildi. 
İsteklerinin sonu gelmiyordu. Sultân Murad evvela, 
Murtaza Paşa’yı tavzif ederek Tokat’taki Hüsrev 
Paşa’nın ele geçirilmesini istedi; teslim olmadı ve 
sonra da öldürülüp halka cesedi teşhir edildi. Bunun 
üzerine Receb Paşa yeniden kapıkulu askerlerini tahrik 
ederek 20 Şaban ihtilali diye bilinen ikinci isyanı 
çıkarttı. Veliahd Şehzâde Bâyezid Padişah yapılmak 
istendi; ancak muvaffak olunamadı. IV. Sultân Murad, 
ipleri ele almaya başlamıştı ve hemen devleti tehlikeye 
sokan Recep Paşa’yı 18 Mayıs 1632 tarihinde idam 
ettirdi. Bunun üzerine Sultânahmed Meydanına 
toplanan isyancı askerler yeniden anarşi çıkarmak 
istediler.  
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Ancak Sultân Murad zeki davrandı ve açık bir divan 
yaparak âlimler, devlet ricâli ve askerlerin huzurunda, 
halkın da duyabileceği şekilde tarihî bir nutkunu îrâd 
eyledi. Anarşinin devletin temellerine girdiğini, 
ordunun savaşamaz hale geldiğini, askerin siyâset ile 
uğraşmaktan işini yapamadığını, devleti bir avuç zorba 
ve hırsıza yedirmeyeceğini, şerî’ata, kendisine ve 
kanuna itaat etmeyen kim olursa olsun hakkından 
geleceğini bildirdi. Padişah, “Allah’a, O’nun 
Peygamberine ve sizden olan ülü’l-emre itaat ediniz” 
mealindeki âyeti okudu ve tefsir etti. Arkasından 
“Habeşli bir köle dahi olsa başınızdaki âmirlere itaat 
ediniz” manasını taşıyan hadisi zikredip şerh etti. Ve 
şununla bağladı: “Sizin sadakatiniz şu vakit doğrudur 
ki, aranızda tefrikaya mahal vermeyesiniz. Aranızdaki 
müfsidleri barındırmayasınız. Allah’ın emrine ve 
Resûlüllah’ın hadisine aykırı hareket edenleri 
desteklemeyesiniz. Ben ki, halifeyim, bana itaat 
etmeyip celâliler ve haricîler mesabesindeki eşkıyaları 
desteklerseniz, memleketin hali ne olur?”. 
 
Bu fevkalade ikna edici konuşmayı dinleyen halk ve 
devlet ricali, Padişah lehine çok büyük tezâhürât 
yaptılar ve IV. Murad’ın asıl saltanat yılları başlamış 
oldu. 
 
* 
 
Günlerden bir gün şair Padişah IV.Murad şu 
muammayı söylemiş: 
 
"Bir kal'a-i mu'allak içinde oldı deryâ 
Ol kal'anın içinde balık eylemiş câ 
 
Tutar ağızda balık bir gevher-i yegâne 
Durdukça gevher anda balıgı eyler ifnâ 
 



75 
 

Atdı Murâd bu nazmı meydân-ı şâ'irâna 
Her kim dilerse mansıb feth ide bunı ra'nâ 
 
Evet, Padişahın bu muammasını saraydakiler veya 
saraya yakın ne kadar şair varsa çözmeye 
çalışmışlarsa da başaramamışlar, sonunda Enderundan 
Cihadî Bey, bu muammayı şu şekilde çözmüş ve 
Padişaha sunmuştur. 
 
"(Kandil)kal'a şâım(rugân)içinde deryâ 
(Balık) fitil olupdur içinde eylemiş câ 
 
Oldı (alev) ağızda bir gevher-i yegâne 
Durup yanınca her şeb balıg eyler ifnâ 
 
Va'd eylemişsin en şâh kâşiflere inâyet 
(Çavuşluk) u (ze'âmet)ister(Cihâdî)Şâhâ." 
 
*  
 
İkinci Safha:  
************** 
IV. Murad’ın ikinci ve asıl saltanat safhasıdır ki, Receb 
Paşa’nın katledilip zorbaların tasfiye edildiği 
1041/1632 yılından başlar ve vefâtına yani 1640 yılına 
kadar devam eder. Son sekiz yıl Sultân Murad’ın asıl 
saltanat yıllarıdır. 
 
IV. Murad 21 yaşına gelmiş ve çocukluk devresini 
bitirerek devleti idare edecek tecrübeye sahip olmuştu. 
Devletin idaresini ele alır almaz, Tabanı Yassı Mehmed 
Paşa’yı sadrazamlığa getirdi. Evvela devlet toprakları 
üzerindeki emniyet ve âsâyişi temin etmeye başladı; 
sonra da Devleti tehdit eden başta İran olmak üzere 
dış tehlikelere yöneldi. Şimdi bunları da çok kısa olarak 
özetleyelim: 
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1) IV. Murad’ın ilk yaptığı icraat, Ağabeyi Genç 
Osman’ın ölümüne yol açan ve memlekette huzuru 
bozan zorbacıların elebaşılarını teker teker temizlemek 
oldu. Gerçekten Saka Mehmed, Gürcü Rıdvan, Cadı 
Osman ve benzeri eşkıya reisleri hemen idam edildi. 
Bunlardan Beyşehri, Seydişehri ve çevresini kasıp 
kavuran Deli İlâhî, İstanbul’a getirilerek katl olundu. 
Balıkesir çevresinde Solakoğlu diye bilinen İlyas Paşa, 
Küçük Ahmed Paşa’nın gayretleriyle ele geçirildi ve 
ortadan kaldırıldı. Yine Lübnan ve Suriye taraflarında 
zulüm rüzgarları estiren Dürzi lider Maanoğlu 
Fahreddin ve oğlu Mes’ud da İstanbul’a celb 
olunduktan sonra 1635 yılında idam edildiler. 
 
2) İstanbul’da 1043/1633 yılında çıkan ve İstanbul’un 
yaklaşık beşte birini yakıp yıkan büyük yangın üzerine, 
bunu da bahane eden IV. Murad, zamanın 
Şeyhülislâmı Ahi-zâde Hüseyin Efendi’den de fetvâ 
alarak, tütün ekmeyi ve tütün içmeyi yasaklamıştır. 
Ancak Şeyhülislâmdan aldığı fetvâyla bununla 
kalmamış ve çıkarılan yasağa uymayanları, devlete 
isyan etmiş kabul edip katl etmeye başlamıştır. Solak-
zâde, tütün yüzünden katle şer‘î cevaz veren 
Şeyhülislâm sonradan idam edilince, kendisi hakkında 
“Cezây-ı sezâsını buldu” ifadesini kullanmıştır. IV. 
Murad, tütün yasağı ile yetinmemiş ve o devirde 
zorbaların, işsizlerin ve de eşkıyanın toplantı yerleri 
haline gelen kahvehâneleri de hem kapatmış ve hem 
de yasağa rağmen içki içip sarhoş olanları gerekli 
cezalarla cezalandırmıştır. Her iki hadiseyi de, 
memlekette kaybolan huzuru yeniden tesis etmek 
gayesiyle ve de eşkıyanın gözünü korkutmak için 
yaptığı ifade edilen Sultân Murad, bazı tarihçilere göre, 
bütün Osmanlı arazilerinde yaklaşık 20.000 eşkıyayı 
ortadan kaldırmıştır. Elbette ki bütün tasfiyeler 
sırasında bazı mazlumlar da zulme maruz kalmış 
olabilir. 
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3) Sultân Murad’ın eski Osmanlı Padişahlarından farklı 
olarak yaptığı bir icraat da, o zamana kadar “Görevden 
azl olunur ve nefy olunabilir; ancak katl olunmaz” diye 
bilinen kuralı çiğneyerek, ulemâ sınıfından bazı 
insanları da idam ettirmesidir. 1043/1633 yılında 
İzmit, İznik ve Bursa taraflarına doğru düzenlediği 
teftiş seyahatinde, rüşvet iddiaları ve yolsuzluk 
ithamları yüzünden İznik Kadısını idam ettirmiştir. Bu 
durumu, teessüfle Vâlide Sultân’a bir tezkire ile 
duyuran ve tezkiresinde “Kendülerini bedduadan 
sakınırız. Umulur ki, siz kendilere nasihat buyurub 
âlimler zümresinin hayır duasını aldırasınız; ecdadının 
hürmet gösterdiği bu zümreye Padişah da hürmet 
göstere” ifadelerini kullanan Şeyhülislâm Ahi-zâde 
Hüseyin Efendi, Vâlide Sulân tarafından hemen menfi 
ithamlarla Padişah’a ihbar edilmiştir. Maalesef Sultân 
Murad, Şeyhülislâmı Padişaha isyan hazırlığı suçundan 
idam ettirmiştir. Bu Şeyhülislâm, kardeş katline de 
karşı çıkan ve bunu bizzat Sultân Murad’a hatırlatan 
cesur bir ilim adamıdır. 
 
4) Osmanlı Devleti’nin iç ahvâlindeki bu karışıklıktan 
istifade eden İran Şah’ı, yeniden Bağdad’a saldırmış ve 
Bağdad’ı ele geçirmiştir. Padişah, sadrazamları 
tarafından yapılan harekâtlar netice vermeyince, bizzat 
kendisi İran üzerine iki ayrı sefer düzenlemiştir. Birinci 
İran Seferi, Revan Seferi diye meşhurdur. 1635 yılında 
yapılan bu sefer neticesinde, Revan (Erivan) alınarak 
Tebriz taraflarına da akın yapılmıştır. On ay sürmüştür. 
İkinci İran seferi ise, Bağdad Seferi diye bilinmektedir. 
İranlıların Revan’ı yeniden ele geçirmeleri üzerine 
1638 yılında Padişah Bağdad’a yürümüştür. Uzun 
süren bir muhasaradan sonra 1639 yılında Bağdad 
yeniden Osmanlı Ülkesine katılmıştır. Bu savaşta 
Osmanlı Sadrazamı Tayyar Mehmed Paşa şehid 
olmuştur. Daha sonra Kemankeş Kara Mustafa 
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Paşa’nın başkanlığında yürütülen sulh müzâkereleri 
neticesinde İranlılarla Kasr-ı Şirin Andlaşması yapılmış 
ve savaşlara son verilmiştir. Bu antlaşma ile Erivan ve 
Azerbaycan İran’da; Bağdad ve havalisi ise Osmanlı 
Devleti’nde kalmıştır. Artık, IV. Murad, Fâtih-i Bağdad 
ünvanını kazanmıştır. 
 
Sultân Murad, büyük bir karşılama ile İstanbul’a 
döndü. Ancak nikris hastalığına müptelâ idi. Nihâyet 
tedâviler netice vermeyince, Ramazan Bayramının 2. 
günü yatağa düşen Sultân, 8.2.1640 tarihinde vefât 
eyledi. Cenaze merâsiminde gazalarda bindiği üç atının 
eğerleri ters takılarak cenazenin önünde yürütülmesi, 
İslâmiyet’te yok ise de, İslâma kesin aykırı bir âdet de 
değildir (kAYNAK: Osmanlı Araştırmaları vakfı-
osmanli.org.tr/) 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Ol saçı Leylâ umaram bana Mecnûnum diye 
Gezmesün gelsün belâ tâgında mahzûnum diye 
 
Umaram şi'ri güher-bârum işitdükte o mâh 
Kandedür gelsün berü ol dürr-i meknûnum diye" 
 
* 
IV.Murad'ın şahsiyeti ve dönemi hakkında doğrudan 
bilgi veren kaynakların en başında Evliya çelebi'nin 
Seyahatnamesi gelmektedir. Çünkü, Evliya Çelebi, 
padişahı görmüş, konuşmuş ve kendisine yıllarca 
hizmette bulunmuştur. 
 
Şiirlerini bir divan'da toplamamış, çeşitli mecmua, 
tezkireler ve tarih kitaplarında onun eserlerine 
rastlanılmaktadır. İçli ve duygulu bir insan olarak 
tanınmış olup, Doğu Musikisi hakkında da geniş bir 
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bilgi birikimin olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca, Hat 
Sanatıyla da meşgul olmuştur. Hattâ İstanbul Fatih 
Millet Kütüphanesi'nde çok güzel hatları 
bulunmaktadır. 
 
* 
 
BİR OKUMA PARÇASI SUNALIM : 
 
IV. Murat’ın olağanüstü kuvveti 
**************************** 
 
27 Temmuz 1612 – 8 Şubat 1640), 
 
17. Osmanlı padişahı ve 96. İslam halifesi. 
 
1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. 
 
IV. Murat denilince aklıma ilk gelenler içki ve sigara 
yasağı ve Kösem Sultan olur. 
 
Birde tabiki on bir yaşında padişah olduğu… 
 
Bu üç ayrı konuda da yazılası çok yazılar vardır. Bir 
çok olaylar yaşanmıştır. 
 
IV. Murat’ın, alkol denetimi için, halkın arasına girdiği, 
bu konudaki olaylar çok… 
 
Bir başka yazımda anlatacağım. İçinde enteresan 
yaşanmışlıklar var… 
 
Küçük yaşta; tahta geçen padişah ülkeyi yönetemez 
haliyle, onun yerine tarihteki ve Osmanlı’daki güçlü 
kadınlardan annesi Kösem Sultan idareyi eline alır ve 
ülkeyi yönetir… 
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Kösem Sultan, başlı başına bir olay olduğu için ona 
sayfalar ayırmak gerekir, hatta onun adına bir kitap 
bile yazabilirim… 
 
IV. Murat, çok iyi yetiştirilmiş bir Padişahtır. Ağabeyi; 
Genç Osman’ın öldürülmesine şahit olduktan sonra 
sert bir mizaca bürünen IV. Murat bir hayli de kuvvetli 
bir sultandır. 
 
Bugün sizlere onun kuvvetinden söz etmek istiyorum. 
Şair Cevri’nin IV. Murat’ın attığı ciritin haremin 
bahçesine geldiğini gördüğünü ve bu konuda yazdığı 
şiiri ileteceğim… 
 
IV. Murat Osmanlı sultanları arasında fiziksel 
kuvvetiyle ünlüdür. 
 
İri ve güçlü yapılı olan padişah 60 kilogramlık gürzü 
tek eliyle ustaca kullanabildiği söylenir. 
 
Alkol ve tütün yasağına uyulup uyulmadığını zaman - 
zaman tedbil-i kıyafet gezerek yerinde denetleyen IV. 
Murat alkol veya tütün kullanan askerlerini yakaladığı 
zaman bizzat cezalandırmışlığı vardır. 
 
Bir gece uyurken onu öldürmek için odasına giren 4 
cellatı gürzüyle parçalamıştır. 
 
IV. Murat ayrıca 50 kilogramlık yayı da ustalıkla 
kullandığı söylenir. 
 
Hindistan'dan gelen bir elçi heyeti IV. Murat'a çok 
sağlam ve her darbeye karşı dayanıklı bir kalkan 
hediye etmiştir. Kalkanın sağlamlığını denemek isteyen 
Padişah adamlarına kalkanı bir yere asmalarını söyler, 
kalkan asıldıktan sonra bu kalkana ok atışları yapmış 
bu kalkanı defalarca delmiştir. 
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IV. Murat'ın gürzü ve yayı şu an Topkapı Sarayı'nda 
sergilenmektedir. 
 
Sultan IV. Murad devri şairlerinden Cevrî, padişahın bu 
iki şovuna bizzat şahit olmuştur. 
 
Yer, bugünkü İstanbul’daki Bayezid Meydanı’dır. Şu an 
İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu söz konusu 
meydanda Osmanlı devrinde Eski Saray mevcut idi. 
 
Sultan Murad’ın atış yerinden salladığı cirit, Bayezid 
Câmi minaresini geçmiş ve Eski Saray’ın haremindeki 
minarenin önüne düşmüştür –ki aradaki mesafe epey 
fazladır.(Alıntı) 
 
Cevrî’nin kaleminden bu hâdise şöylece dile gelmiştir: 
 
Cümleden Eski Sarayı izzi ile teşrîf idüp 
Eyledikde devlet ile ol makâmı müstakar 
Aşdı bâlâ-yı dırahtı oldu gitdikçe bülend 
Ejder-i perrân gibi açdı havâda bâl ü per 
Geçdi Sultan Bâyezid’in câmi-i vâlâsın 
Tâ Haremde ana dâmân-ı menâr oldu makar(alıntı) 
 
Müstakar: karar edinmek, 
 
bâlâ-yı dıraht: ağacın üzeri, 
 
bülend: yüksek, 
 
perrân: uçan, 
 
bâl ü per: kol-kanat, 
 
dâmân-ı menâr: minârenin eteği 
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Bir başka yazıda da IV. Murat’ın kuvvetli olması ile 
ilgili bir yazıyı daha aktaracağım sizlere… Ben 
hayranlıkla okuyorum… 
 
Askerinin başında savaşa katılan son Osmanlı padişahı 
olarak bilinen IV. Murat, olağanüstü kuvvetiyle 
ünlüydü. Huzura kabul edilen Fransız gezgin Du Loir, 
anılarında IV. Murat'ın idman yaparken çok iriyarı bir 
kişi olan Silahtar Musa Paşa'yı, tek eliyle kuşağından 
tutup havaya kaldırarak meydanda uzun süre 
dolaştıktan sonra yere bırakmasını; 200 okkalık 
(yaklaşık 257 kilo) gürz kullanmasını; bir ciritle 8 
kalkanı birden delmesini; kendine özgü uzun kılıcını 
saatlerce yorulmadan sallamasını ve güreştiği genç 
Yeniçerileri enselerine vurduğu tek şaplakla yere 
sermesini hayranlıkla anlatır. Tarihçilerin yazdığına 
göre yayını çektiği ok, tüfek mermisinden uzağa 
düşerdi. 
 
Tarihçi Hammer'ın ifadesiyle attığı ciridin delemeyeceği 
cisim yoktu. Timur neslinden Şah-ı Cihan'ın elçisi Zarif 
Bey'in Hindistan prensinden "Kurşun ve kılıç delemez" 
diye hediye getirdiği gergedan derisi kaplı kalkanı, 
elçinin gözü önünde önce mızrak sonra da ok atarak 
iki yerden deldi. Kalka hatıra olarak müzelik eşya 
arasına kondu. Eski saraydan (İstanbul Üniversitesi 
Merkez Binası) attığı ciritin Bayezıd Camii'nin 
minarelerinden birinin altındaki hedefe isabet ettiği 
söylenir.(alınır) 
 
Tarih güzeldir, Böyle Padişahlarımızı okudukça, 
gururlanıyorum… 
 
Nazan Şara Şatana 
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ŞAİR PADİŞAHLAR(7)-SULTAN IV.MEHMED(Avcı 
Mehmed)(Vefâî)  
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Demiştir Ki: 
 
"Beyâzlar giydügince bir dür-i yektâya benzersün 
Siyâhlar giydügince sen hemen Leylâya benzersün 
 
Yeşiller giydügince tûti-i gûyiya benzersün 
Benüm hoş-bû Afîfem sen gül-i ra-nâya benzersün." 
 
* 
 
 
IV. Mehmed, I. İbrahim’in Turhân Hatice Sultân’dan 
1642 yılında dünyaya gelmiş ve 7 yaşına basmadan 
Ağustos 1648’de Padişah olmuş müstesna bir 
şahsiyettir. Kendisini devlet işlerinden uzaklaştırdığı 
için oğlunun idamına dahi göz yuman Kösem Sultân, 7 
yaşındaki torununu tahta geçirmekle, istediğine 
kavuşmuştur.  
 
Ertuğrul Gâzî, Osman Gâzî ve Kanuni’den sonra en 
uzun süre tahtta kalan Osmanlı Padişahıdır ve 39 yıl 
tahtta kalmıştır.  
 
* 
Demiştir Ki : 
 
"Gönül ne Göksuya mâ'il ne Sarıyere gider 
Sipâh-ı gamdan emin olmaga Hisâra gider." 
 
* 
Ava merakı sebebiyle Avcı Mehmed de denen IV. 
Mehmed’in saltanat yıllarını dört safhaya ayırmak icab 
etmektedir: 
 
Birinci safha  
*********** 
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Ağustos 1648-Eylül 1651 yılları arasında, Kösem 
Sultân’ın nâibe-i saltanat yani bir nevi padişah yerine 
padişahlık yaptığı dönemdir ki, Osmanlı Devleti’nin en 
acı günlerinden bir parçadır denilebilir.  
 
Zira bu döneme Ağalar Saltanatı da denmiştir. Çünkü 
Nâibe-i Saltanat olan Kösem Sultân, işlerini ağalar 
eliyle yürütmüştür. Sofu Mehmed Paşa da, kukla bir 
sadrazam durumundadır. Başlarını Kara Murad Ağa’nın 
çektiği ağaların hedefi, servetlerini arttırmak ve 
maalesef sefih sayılabilecek derecede hayatlarını 
yaşamaktı. Bunları kullanan Kösem Sultân ise, 
kendisini Eski Saray’a süren ve hatta idamla tehdit 
eden I. İbrahim’i tasfiye etmekle, devleti tek başına 
idare etme emeline ulaşmış görünüyordu.  
 
Sofu Mehmed Paşa ise, Atabekler ve Veliahdler gibi 
devleti idare etmek istedi ise de bu saltanatı, Sipahiler 
ile Yeniçerilerin Sultânahmed Meydanında karşı karşıya 
gelecek kadar isyan etmeleri ile sarsıldı ve 1649 
yılında azledilerek katl olundu. Bunun üzerine, 
tamamen usullere aykırı olarak Yeniçeri Ağası Kara 
Murad Paşa sadrazamlığa getirildi.  
 
Ancak arkasında asıl Vâlide Sultân Turhan Sultân’ın 
bulunduğu ve bir nevi halk isyanına dönüşen kargaşa 
bastırılamıyor ve Osmanlı Devleti kan kaybediyordu. 
Daha sonra, sırasıyla Melek Ahmed Paşa ve Abaza 
Siyavuş Paşa’nın sadrazam olması da işi değiştiremedi. 
Ağalar isyânı devam ediyordu.  
 
Kösem Sultân’ın IV. Mehmed’i öldürüp yerine Şehzâde 
Süleyman’ı getirmek istemesi, sonunu getirdi ve 1651 
yılının bir Eylül gecesi Kösem Sultân öldürüldü. İçeride 
bu ihtilâllerin yaşanması, Girit’te devam eden savaşa 
yardımı da engelliyordu. Böylece birinci dönem 
atlatıldı. IV. Mehmed sadece olan bitenleri 
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seyrediyordu. 
 
İkinci safha  
********* 
Eylül 1651-Eylül 1656 tarihleri arasındaki IV. 
Mehmed’in annesi olan Turhan Hatice Sultân’ın Nâibe-i 
Saltanat olduğu dönemdir. Devletin hazinesini soyan 
ağalar saltanatına son verildi ve 39 ağa yakalanarak 
idam edildi. Tamamen iflas noktasına gelen devlet 
hazinesine bir ayar verilmek üzere, malî konularda 
tam yetkili olmak şartıyla, 1652 yılının Haziran ayında 
Tarhuncu Ahmed Paşa sadarete getirildi. Tarhuncu 
Lâyihası diye meşhur olan bütçesini hazırladı. Dertlere 
çare olamayınca, 1656 yılına kadar 10’a yakın 
sadrazam değiştirildi. Devleti, Baş Mimar Kasım Ağa, 
Koçi Bey, Solak-zâde, Şâmî-zâde Mehmed Efendi ve 
lalası İbrahim Ağa müşavirliğinde Turhan Sultân idare 
ediyordu. Ancak devlet, şîrazeden çıkmıştı ve dış 
baskılar da artıyordu. Tecrübeli müşâvirlerinin şiddetli 
tavsiyeleri ile, devleti tek başına idare etmek ve Vâlide 
Sultân işe karışmamak şartıyla, tecrübeli ve yaşlı vezir 
Köprülü Mehmed Paşa, Eylül  
 
1656’da sadrazamlık makamına getirildi. Artık 
Köprülü’ler devri başlıyordu. Bu ikinci safhada tek 
müessir olan Vâlide Sultân’dır. Yani bir nevi Osmanlı 
Padişahlığı makamında Padişah’ın annesi oturmaktadır. 
Ancak Turhan Sultân, devleti Köprülü ailesi gibi asil bir 
aileye teslim etmekle, kendisiyle birlikte Osmanlı 
tarihindeki kadınlar saltanatına son vermiştir. 
 
Üçüncü safha  
********** 
Osmanlı Devleti’ne rahat bir nefes aldırtan Köprülü’ler 
devridir (Eylül 1656-Ekim 1676). Bu dönemde aynı 
aileden iki sadrazam iktidara gelmiştir. Köprülü 
Mehmed Paşa (1656-1661) ve oğlu Fâzıl Ahmed Paşa 
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(1661-1676). IV. Murad’ı kendine model alan Köprülü 
Mehmed Paşa, Kanuni devrini yeniden yaşatmıştır 
denilebilir. Makam korkusuyla Girit Serdârı Gâzî 
Hüseyin Paşa’yı idam ettirmesi hatalı bir hareket 
olarak kabul edilmektedir. Ancak sonradan yaptıkları 
bunu telafi etmiştir.  
 
Köprülü Mehmed Paşa, evvela isyan eden Erdel 
Prensinin üzerine yürüdü ve Balkanlarda önemli 
başarılara imza attı. Uyvar fethedildi ve Erdel Osmanlı 
Devleti’ne bağlandı. (1658). Arkasından Anadolu’da 
Beylerbeyilerin de desteklediği ve tamamen sadrazamı 
hedef alan yeni bir Celâlî İsyanı başlamıştı. 31 paşanın 
idamıyla sonuçlanan bu isyanı bastırdı ve Anadolu’da 
Celâli isyanlarının sonunu getirdi. 1659’da Kırım 
Tatarları ile birlikte Rus ordusunu dağıttı. Onun 
döneminde 1661 Temmuz’unda İstanbul’un üçte birini 
yakan büyük yangın yaşandı ve beş yıllık sadaretten 
sonra Ekim 1661’de Edirne’de vefat etti. 
 
Yerine geçerek 26 yaşında sadrazam olan oğlu Fâzıl 
Ahmed Paşa da, babasının başarılarını sürdürdü. 
1663’de Almanlara karşı açılan harp 1664 yılının 
Ağustos Ayında Vasvar Andlaşması ile sona erdi. 
Zitvatorok Andlaşmasının tekrarı mahiyetindeydi.  
 
Fâzıl Ahmed Paşa döneminde başarılan işlerden biri de 
yıllardır devam eden Girit seferinin sona ermesi ve 
Girit’in fethedilmesiydi (1670). Bunu, Ukrayna 
meselesi yüzünden çıkan Polonya Harbi takip etti 
(1670). IV. Mehmed’in de katıldığı bu Lehistan 
seferinde, 1672 yılında Kamaniçe Kalesi feth edilince, 
Varşova’da panik başladı ve aynı yıl barış andlaşması 
imzalandı. Bu barış tekrar bozuldu ve 16767 yılında 
imzalanan nihâî andlaşma ile sulh uzun yıllar devam 
etti. Aynı yıl Fâzıl Ahmed Paşa vefat etti. 
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Dördüncü safha  
************ 
1676-1683 yılları arasında devam eden Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa devridir. Köprülü’lerden sonra 
sadrazamlığa getirilen bu büyük devlet adamı, ilk 
problem olarak Ukrayna yüzünden patlak veren Rusya 
Savaşı ile meşgul oldu. 1677 yılında Çehrin’deki zor 
kuşatmada netice elde edilemeyince, IV. Mehmed ve 
sadrazamı 1. Rusya seferi için 1678 yılında yola 
çıktılar. I. Rusya seferi, 1680 yılında Çehrin’in alınması 
ile zaferle sona erdi ve bunu aynı yıl başlayan 2. Rusya 
Seferi takip ettiyse de, bu da 1681 yılında imzalanan 
Edirne Andlaşması ile tamamlanmış oldu.  
 
Bu gelişmeler, Osmanlı Devleti için büyük bir itibar 
kazanılmasına vesile oldu. Bundan rahatsız olan ve 
tecavüzlere başlayan Almanlara da 1683 yılında harp 
ilan edildi ve IV. Mehmed’in de katıldığı bu sefer, 
Osmanlı Devlet ricalinin ikiye ayrılmasıyla sonuçlandı. 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Almanya’nın taht şehri 
olan Viyana’nın alınmasını teklif ederken, başını Kırım 
Hanı Murad Giray’ın çektiği diğer devlet ricali, zaten 
ayağa kalkmış olan Avrupa’nın Almanya’nın yanında 
yer alacağını belirterek, sadece Yanıkkale’nın 
alınmasıyla yetinilmesini savunuyordu.  
 
Kara Mustafa Paşa’nın fikri ağır bastı ve onun 
serdârlığındaki Osmanlı ordusu 12 Eylül 1683 tarihinde 
Viyana önlerinde müttefik haçlı seferleriyle karşı 
karşıya geldiler.  
 
Maalesef, Kırım Hanı Murad Giray, şahsî sebeplerle ve 
neticeyi düşünmeyerek ihanet etti ve Türklerin elindeki 
Tuna Köprüsünden düşman askerlerinin geçişini 
uzaktan seyretti. Neticede 11 Eylül 1683 tarihinde 
beklenen hezimet geldi ve Osmanlı ordusu binlerce 
şehid vererek ve çok kıymetli hazinelerini kaybederek 
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geri çekilmeye mecbur oldu.  
 
Bu, Osmanlı tarihinin en ağır mağlubiyeti idi. Bu 
mağlubiyette, askerin sefih hayatının ve eski Osmanlı 
ordusunun olmayışının da büyük etkisi vardı. 
 
Viyana bozgunu, Kanuni’den beri gelip giden 
duraklama devrini resmen başlatmış oldu. Artık 
1071’den beri devam eden Müslüman Türk Milletinin 
cihad zaferleri sona eriyor ve Avrupa galebe çalmaya 
başlıyordu.  
 
Bu arada devletin rükn-i azamı denilen Turhan Sultân 
Temmuz 1683’de vefat etmişti. Aralık 1683 tarihinde 
IV. Mehmed aleyhteki tahriklere dayanamayarak 
istikametli sadrazamı azletti ve 50 yaşını doldurmadan 
idam sehpasına yollandı. Artık Osmanlı tarihinde kaht-ı 
ricâl devri başlıyordu. Viyana bozgunu ile Karlofça 
Andlaşması (1699) arasında geçen 15 yıl Osmanlı 
Devleti için felâket seneleri oldu. Venediklilerin ve 
Almanların başını çektiği haçlı kuvvetleri fırsatı 
ganimet bilerek, 1684 yılında Osmanlı Devleti’ne harp 
ilan ettiler. Sadrazam Kara İbrahim Paşa’nın beceriksiz 
idaresindeki Osmanlı orduları, zafere koşamıyor ve 
maalesef Eylül 1686’da Budin düşüyordu. Osmanlı 
kuvvetleri Budin’i çok iyi müdafaa ediyordu, ancak 
Budin’de büyük kayıplar vermelerine rağmen yeniden 
toparlanan haçlı orduları, 160 yıl önce perişan oldukları 
Mohaç Meydanında Osmanlı ordusunu geriye 
çekilmeye mecbur ediyorlardı.  
 
* 
 
Liyakatsiz devlet adamlarının elinde perişan olan 
devletin hali IV. Mehmed’i hasta etmişti. Köprülü 
ailesini iktidardan düşürdüğü için Padişah’dan rahatsız 
olan Köprülü-zâde Fâzıl Mustafa Paşa ve benzeri devlet 
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adamlarının gayretleriyle Kasım 1687 yılında hal’ edildi 
ve ancak idam olunmadı. Yerine II. Süleyman tahta 
geçirildi. Hal’inden 5 yıl sonra Edirne Sarayı’nda Ocak 
1693 tarihinde vefat etti. 
 
Kendisine Avcı Mehmed lakabını verdirten av ibtilâsı 
dışında, hiç bir kötü alışkanlığı yoktu. İçkiyi Osmanlı 
ülkesinde şiddetle yasaklamıştı. Kahvehâneleri 
kapatmıştı. Kendisi beş vakit namazını cemaatle 
kılıyordu. Kısa bir süre tahsil görebildiği için diğer 
Osmanlı Padişahları gibi âlim değildi. 
 
ZEVCELERİ:  
 
1- Meh-pâre Emetüllah Râbi‘a Gülnûş Vâlide Sultân; 
Gülnûş Sultân diye bilinir. Giritli bir ailenin kızıdır. II. 
Mustafa ve III. Ahmed’in annesidir.  
2- Afife Kadın.  
3- Gülnâr Kadın.  
4- Kâniye Haseki.  
5- Siyavuş Haseki.  
 
ÇOCUKLARI:  
1-Şehzâde Sultân Mustafa II.  
2-Şehzâde Sultân Ahmed III.  
3-Şehzâde Bâyezid.  
4-Şehzâde İbrahim.  
5-Şehzâde Süleyman.  
6- Fatma Sultân.  
7- Hatice Sultân.  
8- Emetüllah Küçük Sultân.  
9- Fatma Sultân.  
10- Ümmî Sultân .  
(Kaynak: Tarihi Bilgiler-->Osmanlı Araştırmaları Vakfı-
osmanli.org.tr) 
 
* 
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SON OLARAK : 
 
Avcı Padişahımızın BİR GAZEL'ini SUNALIM : 
 
"Bir nazarda akl u sabrum aldı gitdi ol melek 
Agla ey dîdem ki çıkdı gitdi elden mâ-melek 
 
Zahm-ı âteş-bâr-ı cismi dâg-ı mihnet sanmanuz 
Padişâh-ı aşk giydürdi bir altunlu benek 
 
Bunca demdür tîrini hûn-ı cigerde besledüm 
Şimdi kasd-ı cân ider anda kanı nân ü nemek 
 
Âhum işitmiş eşiginde gece rahm eylemiş 
Hamdülillâh kim bugün oldı hevâdârum felek 
 
Kûşe-i gamda Vefâ'î bendeni tenhâ koma 
Yoluna cânum fedâ olsun begüm gel gitme tek."  
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ŞAİR PADİŞAHAR(8)-SULTAN 
II.MUSTAFA(İkbâlî, Meftunî)  
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Demiştir Ki: 
 
"Başımuzdan hiç hevâ-yı zülf-i yâr eksük değül  
Mürtefi yerdür anunçün ruzgâr eksük değül" 
 
* 
IV. Mehmed’in Emetüllah Gülnûş Sultân’dan 1664 
yılında dünyaya gelen oğludur. Annesi Giritlidir. 
Saltanatı 8 yıl sürmüştür. İri yapılı, açık tenli, ince 
burunlu, ela gözlü, sarı sakallı idi. Çok iyi hocalardan 
ders almış, hat sanatına merak sarmış ve çok iyi bir 
hattat olarak da yetişmişti. Yalandan nefret eder, 
doğruları ödüllendirirdi. İlme ve ilim adamlarına önem 
vermiştir. Alimlerle sohbet etmekten hoşlanır ve onları 
korurdu.  
 
Amcası II. Ahmed’in vefatının duyar duymaz, 
Edirne’deki Veliahd Dâiresinden Hünkâr Dâiresine 
gelerek tahta oturmuş ve kendisine bî’at etmeleri için 
devlet adamlarını çağırmıştır (Şubat 1695).  
 
IV. Murad’dan sonra gelen Osmanlı Padişahları içinde 
en liyakatlisi, en âlimi ve en kültürlüsü idi.  
 
Vâlide Sultân’ın da devlet işlerine karışmayarak 
kendini hayır hizmetlerine vermesi onun için iyi bir 
imkândı.  
 
Sakız Adasının geriye alınışını göremeden vefat eden 
amcasının intikamını, kalyonlar kaptanı Mezomorta 
Hüseyin Paşa eliyle tahta çıktığı ay aldı ve Sakız 
Adasından Venediklileri kovdu.  
 
İlk icraatı Elmas Mehmed Paşa'yı sadrazamlığa ve 
hocası eski Şeyhülislâm Feyzullah Efendi'yi de 
Şeyhülislâmlığa getirmek oldu. 
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* 
 
Bazı devlet erkânının karşı çıkmasına rağmen 
Avusturya üzerine çıktığı 1. Seferde, Lipve, Lügoş ve 
Şebeş Kaleleri feth olunarak Temeşvar’a kadar gelindi 
(Aralık 1695). Çevresindekilerin ısrarıyla İstanbul’a 
dönüldü.  
 
Ancak düşman durmuyordu. Açık denizlere inmeyi 
hedef edinen Rus Çarı Büyük Petro, Azak önüne kadar 
geldi. Osmanlı ordusunun kahramanca müdafaasına ve 
Çar Petro’yu geri çekilmeye mecbur bırakmalarına 
rağmen, 1 yıl sonra tekrar hücum etti ve Azak, Ruslar 
tarafından işgal edildi. Bu işgal İstanbul’u hüzne gark 
etti.  
 
Nisan 1696 yılında II. Mustafa 2. Sefer-i Hümâyuna 
çıktı ve Olaş Meydan Muharebesinde Avusturya Kralı 
Kral Elektör yenildi ve kaçtı. Bu zaferin ardından II. 
Mustafa tekrar Edirne’ye döndü. 
 
Ancak II. Mustafa’nın katıldığı 3. Avusturya seferinde, 
karşısında Savoie prensi Mareşal Eugen vardı. Kara 
Mustafa Paşa ile Viyana önünde genç bir subay olarak 
savaşan bu komutanın komutasındaki Avusturya 
kuvvetleri, Macaristan’ın güneyinde yer alan Zenta’da 
Osmanlı ordusu ile karşılaştı.  
 
Eylül 1697 yılında Padişahın baş komutan olduğu bir 
Osmanlı ordusu, tarihinde ilk defa, 15.000’e yakın 
şehid vererek ve Padişah’ın canını da zor kurtararak 
mağlubiyet acısını tattı. Bu zaferin şımarıklığı ile aynı 
prens bir ay sonra Bosnasaray’a hücum etti ve burayı 
harabeye çevirdi. 
 
* 
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Döneminde yapılan mimari çalışmalar şunlardır :  
 
Saraçhanebaşı Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, 
Anadolu Hisarı üzerinde Meşruta Yalısı, Fatih semtinde 
Millet Kütüphanesi, Erzurum Kurşunlu Camii. 
 
* 
İslâm âlemi, İran da dahil olmak üzere, Osmanlı 
ordusunun bu mağlubiyeti sebebiyle kan ağlıyordu. 
Ancak düşman da kendinden emin değildi.  
 
Venedikliler, Hanya’yı muhasara altına almalarına ve 
Bosna-Hersek cephesinde Osmanlı Devleti’ni rahatsız 
etmelerine rağmen, Mora’yı kaybedecekleri korkusuyla 
Viyana’yı sulh için teşvik ediyorlardı. Lehistan bütün 
gayretiyle Kamaniçe’yi almak için uğraşıyordı. Ruslar 
ise, Azak Kalesini almakla yetinmiyorlar ve açık denize 
inmek için daha da ileri gidiyorlardı.  
 
İşte böyle bir havada, Osmanlı Sadrazamı Amca-zâde 
Hüseyin Paşa ve Reisül-Küttâb (Dışişleri Bakanı) Râmi 
Mehmed Efendi’nin gayretleriyle, Belgrad’ın 65 km 
kuzeybatısında yer alan Karlofça’da, Avrupa’daki 
üstünlüğün Osmanlı Devleti’nden Avrupalı Devletlere 
geçtiğini ortaya koyan ve Osmanlı Devleti’nin gerileme 
devrini başlatan ilk andlaşma imzalandı (Karlofça 
Andlaşması, 26.01.1699).  
 
* 
 
Andlaşma Avusturya, Venedik ve Polonya ile devam 
eden 15 yıllık ve Rusya ile devam eden 9 yıllık savaşa 
son veriyordu; ancak Macaristan tamamen 
Avusturya’ya; Mora Venediklilere, Kamaniçe merkezli 
Podolya Eyâleti Lehlere ve 1700 yılında yapılan ilave 
İstanbul Andlaşması ile de Azak Ruslara teslim 
ediliyordu. Karadeniz Osmanlı Gölü olmaktan çıkmış ve 
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Avrupa’daki hâkimiyet tamamen kaybedilmişti.  
 
Üç devletle 25 yıllık sulh andlaşması imzalanırken 
Rusya ile sadece üç yıllık mütâreke imzalanmıştı. Bunu 
İstanbul Andlaşması tamamlamıştır. Osmanlı Padişahı 
artık Avrupalı devlet başkanlarına sen değil, siz 
diyecekti. Buna rağmen 15 yıldır devam eden felâket 
yılları da sona ermişti. 
 
* 
 
Şiir yazan ve şiire önem veren bir Padişahtı. Fakat, 
şiirleri ile bir Divan oluşturamadı. Şiirleri bu yüzden, 
tezkireler, tarih ve bazı mecmuaarda bulunmaktadır. 
İkbalî veya Meftunî mahlasını kullanmıştır. Annesi 
sayesinde iyi bir eğitimden geçmiiş, 31 yaşında iken 
tahta oturmuştur. 
 
* 
 
Demiştir Ki: 
 
"Rûz-ı mahşerde kusûrum setr it ey Ferd-i Ganî 
Enbiyâ vü mürselîn içre hacîl itme beni 
Zikr ü tevhîd iderem sıdk-ı derûn ile seni 
Enbiyâ vü mürselîn içre hacîl itme beni 
 
Afv edüp Yârab bağışla cürm ü isyânum benüm 
Hıfz ile âhir nefesde sıdk u âmânum benüm 
Virme mahşerde zebânîye giribânum benüm 
Enbiyâ vü mürselîn içre hacîl itme beni 
 
Tevbemi eyle kabul dünyâda koyma ahrete 
Çok ise cürm ü küsûrum yok nihâyet rahmete 
Diler isen koy cahîme diler isen cennete 
Enbiyâ vü mürselîn içre hacîl itme beni 
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Abd-i âcizdir bu İkbâlî kuluna kıl meded 
Yüz sürer dergâh-ı pâkine kerem kıl itme red 
Ol şefa'at kânı Ahmed hürmetine ey Ehâd 
Enbiyâ vü mürselîn içre hacîl itme beni." 
 
* 
Zamanında, Osmanlı idaresi, iç problemleri çözebilmek 
için bir dizi reforma girişti. Yeni sınırlar kontrol altına 
alındı. Devletin müesseseleri yeniden tanzim olunmaya 
başlandı. Devlet idaresinde Şeyhülislâm Feyzullah 
Efendi’nin etkisi görülmeye başlandı. Onun tezkiyesiyle 
sulh andlaşmasının mürahhası Rami Efendi, önce 
vezirliğe ve sonra da sadrazamlığa getirildi. Fakat 
onun da Feyzullah Efendi ile arası açıldı; azli için 
uğraştı, ancak muvaffak olamadı.  
 
Feyzullah Efendi, âlim, müstakim ve değerli bir insan 
olmasına rağmen, yakınlarını devlet idaresinde belli 
makamlara getirmesi ve bu noktadaki hırsı onu 
milletin gözünden düşürdü. Divan-ı Hümâyun, bir nevi 
Feyzullah-zâdeler Divanı haline geldi.  
 
Padişah’ın yarım asırdır İstanbul yerine Edirne’de 
oturması da merkezde bazı rahatsızlıklar meydana 
getiriyordu.  
 
1. Edirne Vak’ası diye bilinen ayaklanmanın meydana 
gelmesine sebep oldu. İstanbul'da kıyam eden 200 
kadar cebeci Edirne'ye gelinceye kadar 80.000'i 
buldular ve Ağustos 1703 tarihinde Padişah’ı tahttan 
indirdiler. Aksi sesler duyulsa da kardeşi III. Ahmed’i 
tahta geçirdiler.  
 
Çıkan isyanla tahtan indirilince, ancak 140 gün 
yaşayabildi. Eleminden veya zehirlenme sebebiyle 
vefat etti. Turhan Sultan'ın türbesine defnedildi. 
* 
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Hocaları Hafız Osman Efendi, Feyzullah Efendi ve 
Hoca-zâde Mehmed Efendi gibi âlimlerden ders alarak 
yetişen II. Mustafa, hattât, şair ve büyük bir İslâm 
âlimi idi. Fiilen sefere çıkan son Osmanlı Padişahı oldu. 
Hal’ edilmesinin baş sebeplerinden olan Şeyhülislâm 
Feyzullah Efendi ise, çok büyük hakaretlere maruz 
bırakıldıktan sonra katl olunmuş ve cesedi de Tunca 
Nehrine atılmıştır (Eylül 1703). 
 
* 
Osmanlı hareminde beraber karı-koca hayatı 
yaşadıkları ve ancak genellikle çocuk sahibi olmadıkları 
câriyeler demek olan ikbal müessesesi, II. Mustafa’dan 
itibaren başlamıştır. İkballer çocuk doğurdukları zaman 
çoğunlukla Kadın Efendi olmuşlar ve bazan da nikâh 
akdi ile zevce haline getirilmişlerdir. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Allahu rabbi lâ-yezâl yâ vâhidü yâ zü'l-celâl 
Ey pâdişâh-ı bîzevâl yessir lenâ hayrü'l-umûr 
 
Vakt-i seherde dâdımuz arşa çıkar feryâdımuz 
Cürm ü hatâ mu'tadımuz yessir lenâ hayrü'l-umûr 
 
Senden irişmezse âmân olur kamu işler yamân 
Yâ sâhib-i kevn ü mekân yessir lenâ hayrü'l-umûr 
 
Yâ Hâlik-i hayrü'l-enâm olsun habîbüne selâm 
Budur hulûs üzre kelâm yessir lenâ hayrü'l-umûr 
 
İkbâlî âsîdür garîb lutfundan itme bînasîb 
Yâ Bakî vü Hayy ü Mûcîb yessir lenâ hayrü'l-umûr 
 
* 
ZEVCELERİ:  
1- Âlî-cenâb Baş Haseki.  
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2-Şeh-süvâr Vâlide Sultân;  
4. Haseki ve III. Osman’ın annesi.  
3- Sâliha Sebkatî Vâlide Sultân; Câriyelerden ve I. 
Mahmûd’un annesi.  
4- Hümâ Şah Haseki.  
5- Afîfe Haseki.  
6- Hatice Haseki.  
 
İKBALLERİ:  
7- Hafsa Sultân; Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa 
da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir.  
8- Hanife Hâtun; İkinci veya Üçüncü İkbaldir.  
9- Fatma Şahin Hâtûn.  
 
ÇOCUKLARI:  
1-Şehzâde Sultân Mahmûd I.  
2-Şehzâde Sultân Osman III.  
3-Şehzâde Murad.  
4-Şehzâde Mehmed.  
5-Şehzâde Süleyman.  
6-Şehzâde Hüseyin.  
7-Şehzâde Selim.  
8-Şehzâde Ali.  
9- Safiyye Sultân.  
10- Ayşe Sultân.  
11- Emetüllah Sultân.  
12-Şehzâde Hasan Hân.  
13- Zeyneb Sultân.  
14- Rukıyye Sultân.  
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ŞAİR PADİŞAHAR(9)-SULTAN I: MAHMUD (Sebkatî)  

 

 
 
 
 



101 
 

Demiştir Ki: 
 
"Varalum kûy-ı dil-ârâya gönül hû diyerek 
Kokalum güllerini gonca-i hoş-bû diyerek 
Şerbet-i lâ'li hayâli bizi öldürdi meded 
Gidelüm kûyuna yârün bir içim su diyerek" 
 
* 
Edirme'de doğdu(2 Ağustos 1696), Annesi Saliha 
Sultan, babası II. Sultan Mustafa'dır. Edebiyat, 
özellikle de şiir ve tarihle meşgul olmuş, keman 
çalmasını çok iyi bilen, hat sanatında harikalar ortaya 
koyan bir Padişahtı. Sülüs ve talik eserleri Millet 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 
 
Türkçe ve Arapça şiirer yazmış, din, aşk ve tabiat 
konuları üzerinde kalem oynatmış, Sebkatî mahlasını 
kullanmıştır. İyi bir eğitim görmüş, hocaları 
Şeyhülislâm Feyzullah Efendi ve onun oğlu İbrahim 
Efendi'dir.Âlim, şâir ve bestekârdır. Akıllı, dikkatli, 
ihtiyâtlı, meşverete ehemmiyet veren ve kültürü 
yüksek olan bir padişahtır. 
 
* 
İlk işi Patrona Halil başta olmak üzere, ayak 
takımından oluşan isyancıların isteklerini yerine 
getirmek ve İbrahim Paşa ile yakınlarını devletin 
önemli makamlarından bertaraf etmek olmuştur.  
 
Kasım 1730’un sonuna doğru Patrona Halil başta 
olmak üzere bütün âsileri ortadan kaldırmış ve devleti 
huzura kavuşturmuştur.  
 
Babasının ve amcasının akıbetlerinden ve özellikle de 
III. Ahmed’in kendisine olan vasiyetinden ders alarak, 
Şeyhülislâmlık ve sadrazamlık makamında uzun süre 
kimseyi durdurmamıştır.  
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* 
İçteki kargaşaya son veren I. Mahmûd, yıllardır devam 
eden İran Harbini ele almıştır.  
 
Hekimoğlu Ali Paşa’nın 1731’de Urmiye’yi feth edip 
Tebriz’i istirdâd etmesi üzerine Ocak 1732’de İran ile 
Sulh Andlaşması imzalanmış ise de, Nâdir Hân bununla 
yetinmedi ve 1733’deki taarruzuyla harbi devam 
ettirdi. Erbil’i alarak Bağdad’ı kuşatma altına alan 
Nâdir Şah, büyük kumandan Topal Osman Paşa 
tarafından Temmuz 1733’de büyük bir hezîmete 
mahkûm edildi ve bu sefer sebebiyle I. Mahmûd’a gâzî 
ünvanı verildi.  
 
İran’da Safevi Hânedânına son vererek Avşar 
Hânedânını başlatan Nâdir Şah, yine durmadı ve 
Kerkük’e girdi. İki Osmanlı Paşa’sını şehid eden ve 
Revan, Gence ve Tiflis’i Osmanlı Devleti’nin elinden 
geri alan Şah, bu avantajdan yararlanarak sulh istedi. 
1639 tarihinde yapılan Kasr-ı Şirin Andlaşması esasları 
üzerine kurulan İstanbul Andlaşması Ekim 1736 yılında 
imzalandı.  
 
Aslında Sünnî ve Hanefi olan Nâdir Şah, bu inancını 
hâkim kılmaya kalkıştıysa da, iç kargaşadan korkarak 
geri durdu ve ancak İran’ı mu’tedil bir İmâmiyye-i 
İsnâaşeriyye ve Ca’ferî mezhebi çizgisine getirdi. 
Osmanlı Devleti’ne bu mezhebin hak bir mezheb 
olduğunu tasdik ettirmek istediyse de, Şeyhülislâmın 
ve âlimlerin muhâlefet etmesi üzerine muvaffak 
olamadı.  
 
7 yıl süren barış halinden sonra, Doğuda 
Timuroğullarına büyük zararlar veren Nâdir Şah, 
yeniden Irak cephesinden Osmanlıya saldırdı (1743). 
Musul şehri kahramanca savunuldu ve Nâdir Şah 



103 
 

büyük kayıplarla geri çekildi. 1744’de Kars’ı muhâsara 
etti; ancak muvaffak olamadı. Yeniden sulh istedi ve 
1723’den beri çok sayıda Müslümanın kanının 
akmasına sebep olan bu harp, 1746 İstanbul 
Muâhedesi ile sona erdi. Neticede İran, Osmanlı 
Devleti’ne İsnâaşeriyyeyi yine hak mezhep olarak 
kabul ettiremedi. 
 
* 
 
İran’ın Osmanlı Devleti’ne saldırılarından memnun olan 
Rusya, fırsatı ganimet bilerek 1736 yılında Azak 
Kalesini ele geçirdi.  
 
Kırım’a giren ve büyük tahribat yapan Ruslar, Kırım 
Hanı Fetih Giray tarafından Kırım’dan kovuldular. Bu 
arada Rusya’nın müttefiki olan Avusturya, Polonya’yı 
paylaşmak ümidiyle 1737 yılında Osmanlı Devleti’ne 
harp ilan etti ve üç koldan Osmanlı ülkesine saldırdı. 
Niş’i düşüren, Eflak, Sırbistan ve Bosna’ya giren 
Avusturya orduları, Ağustos 1737’de Şehid Ali Paşa’ya 
Banyaluka’da yenildiler.  
 
Osmanlı Devleti aynı anda, İran, Avusturya ve Rusya 
ile harp halindeydi. 1739 yılında Belgrad’a yürüyen 
Osmanlı ordularından çekinen Avusturya sulh istedi. 
Müzâkerelerini bizzat Sadrazam Hacı İvaz Mehmed 
Paşa’nın yürüttüğü sulh teşebbüsleri, Eylül 1739’da 
Belgrad Muâhedesi ile neticelendi. 1718 Pasarofça 
Andlaşması ile Avusturya’ya bırakılan yerlerin bir kısmı 
geri alınıyor ve Azak Kalesi de Ruslardan geri 
alınıyordu.  
 
Karadeniz Osmanlı Gölü olarak devam edecekti. 
Belgrad Muâhedesi, Osmanlı Devleti’nin hâlâ dünyanın 
birinci devleti olduğunu isbat ediyordu.  
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Bu arada Osmanlı Devleti’ne yardımlarından dolayı, 
Dünyanın 2. büyük gücü olan Fransa da bazı imtiyâzlar 
yani kapitülasyonlar elde ediyordu. Üç imparatorluk ile 
aynı anda savaşan Osmanlı Devleti, hepsinde de galip 
olarak sulh müzâkerelerine katılıyordu. 
 
"Osmanlı Devleti Atlas Okyanusu ticareti karşısında 
gerileyen Akdeniz ticaretini canlı tutmak amacıyla 
Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1536 yılında 
müttefiki Fransa'ya ticaret ve gümrük kolaylıkları 
sağlamıştı. Tek taraflı olarak verilen bu ayrıcalıklar 
süresi bittiğinde uzatılmak suretiyle sürdürülüyordu. 
Rusya ve Avusturya ile imzalanan Belgrad 
Anlaşmalarında arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rol 
üstlenen Fransa'ya bu kapitülasyonlar 1740 yılında 
imzalanan bir anlaşmayla sürekli olarak verildi. 
XIX. Yüzyıldan itibaren birçok ülkeye teşmil edilen ve 
Osmanlı Devleti'nin ekonomisine zarar vermeye 
başlayan kapitülasyonlar 24 Temmuz 1923 tarihinde 
Lozan Anlaşması ile kaldırıldı." 
* 
 
Belgrad Anlaşması ile Osmanlı Devleti 28 yıllık bir barış 
dönemine imza atmış oluyordu.  
 
Osmanlı Devleti, devamlı savaş halinde bulunduğu 
için, içeride de halkın derebeyi adını verdiği a’yân 
denilen bazı mahallî mütegallibelerle de uğraşmak 
mecburiyetinde kaldı. Bunların bir kısmı devlete itaat 
adı altında halka zulm ediyordu ve bir kısmı da devlete 
baş kaldırıyordu.  
 
Aydın taraflarındaki Sarı Beyoğlu bunların başında 
gelmektedir. Dış problemleri halleden Padişah, Haziran 
1740 tarihli Adâletnâmesiyle bu problemi de 
halletmeye çalışıyordu.  
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Humbaracıbaşı Ahmed Paşa’nın gayretiyle 1734’de 
Maaşlı Humbaracı Ocağını teşkil etmiş ve yeni askerî 
düzenlemelerin zaruretine inanmıştır.  
 
Bu arada bozulan tımar ve ze’âmet usulünü ıslah 
etmek üzere Ocak 1732 tarihinde yeni bir tîmâr 
kanunu çıkarmayı ihmal etmedi. Necid’de ortaya çıkan 
Vehhâbî meselesi de, Sultân Mahmûd’un meşgul 
olduğu problemlerdendi. 
 
* 
Döneminin en büyük eseri Hekimoğlu Ali Paşa Camii 
ve Külliyesi oldu. Tophane'de inşa edilen Birinci 
Mahmud Çeşmesi, Halep'te yapılan Osman Paşa 
Külliyesi, Kahire'deki Habbaniye Sultan Birinci Mahmud 
Tekkesi ve Sebili, Erzurum'daki Vezir İbrahim Paşa 
Camii, Cağaloğlu'ndaki Hacı Beşir Ağa Külliyesi ve 
Şumnu'da inşa edilen Şerif Halil Paşa Camii dönemin 
diğer önemli mimari eserleridir. 
 
* 
Mide kanamasından muzdarip olan I. Mahmûd, 13 
Aralık 1754 tarihinde Hekimbaşı'nın bütün ısrarlarına 
rağmen Ağa Camii'ne namaza gitmiş, namazı kılıp geri 
dönerken, Demirkapı arasında, at sırtında iken, 58 
yaşında Hakk'a yürümüştür. Babası II.Mustafa'nın 
türbesine defnedilmiştir. 
 
* 
"I. Mahmut, Lale Devri'nde (1718-1730) büyük bir hız 
kazanan Osmanlı reform hareketinin Patrona Halil 
İsyanı ile kesintiye uğradığı bir siyasi ortamda tahta 
geçti. Amcası III. Ahmed'in başlattığı reform 
politikasını daha çekingen bir üslupla da olsa 
sürdürmeye gayret etti. 
 
İsyandan sonra duraksayan matbaacılık hamlesinin 



106 
 

yeniden canlandırılmasına izin verdi. Başta Ayasofya 
kütüphanesi olmak üzere kütüphaneler kurdu. Daha 
sonra Nuruosmaniye Camii adını alan camiin Avrupa 
mimarisi tarzında inşa edilmesi için Simon Kalfa adlı 
Ermeni mimarı görevlendirdi ise de, daha sonra gelen 
tepkiler üzerine bu projeden vazgeçti." 
 
 
* 
Devrinin vakanüvislerince zeki, anlayışlı, hamiyetli, 
lütufkâr ve merhametli bir zat olarak tanıtılan I. 
Mahmud, hadiseleri sonuna kadar takip eder, devlet 
işlerinde istişarede bulunur, acele etmez ve telaş 
göstermezdi.  
 
Yeniliği sever ve memleketi bu yoldan yükseltmeye 
gayret ederdi. İlim, sanat, edebiyat meclislerindeki 
sohbetlere katılır ve Sebkatî mahlası ile şiirler yazardı. 
Devrinde ilim, kültür ve sanat sahalarında kıymetli 
eserler yazıldı. Beşiktaş'ta Arap İskelesi Camii, Rumeli 
Hisarı'nda İskele Camii ve Yıldıztepe mescitleri 
yaptırdığı bazı eserlerdir. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Kerem bahş olmaz ey dil hâlüni cânâne söylersün 
Vefâ me'mûl idersün ger aceb yabâne söylersün 
 
Sebekhân-ı cefâdur şimdi ol şûh-ı sitem-güster 
Hemân bîhûde derdün ol cefâ-cûyâne söylersün 
 
Tutar ol gamze-i kâfir-küş bedest hançer-i ser-tîz 
Yine ey tıfl-ı dil şükrîn hezâr insâna söylersün 
 
Meşâm-ı câna bûy-ı bahş-ı lutf ümmîd idüp andan 
Hevâsın oldugın ol gonca-i handâna söylersün 
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Ne dâniş itdi tahsîl Sebkatî tab-ı seher-pîşen 
Ki her nazm-ı neşât-efz3ayı sen şâhâne söylersün" 
 
* 
 
KADIN EFENDİLERİ:  
 
1- Hâce Âlî-cenâb Baş Kadın.  
2- Hâce Ayşe Kadın.  
3- Hâce Verd-i Nâz Dördüncü Kadın.  
4- Hatice Râmi Altıncı Haseki.  
5- Hâtem İkinci Kadın.  
6- Râziye Kadın.  
 
İKBALLERİ:  
 
7- Meyyâse Hanım; Baş İkbal.  
8- Fehmî Hanım; İkinci İkbaldir.  
9- Habbâbe Hanım.  
10- Sırrî Hanım.  
 
ÇOCUKLARI:  
 
Hiç çocukları olmamıştır .  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(10)-SULTAN 
III.MUSTAFA (İkbal,İkbalî,Cihangîr) 
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Demiştir Ki: 
 
"Şimdilik İkbalîyâ dadım amîk-i hayrete 
Lutf idüp destümi al Yârabbi düştüm gurbete" 
 
* 
 
26.Osmanlı Padişahıdır. 40 yaşında tahta çıkmıştır. 
1717 yılında doğmuştur. Babası III.Ahmed, annesi 
Emine Mihrişah Sultan'dır. 
 
Daha çok astronomi ile uğraşmıştır.Babasının 1730'da 
padişahlıktan çekilmesinden sonra yirmi yedi yıl kafes 
hayatı yaşamıştır. Amcasının oğlu III. Osman'ın ölümü 
üzerine 1757'de tahta geçmiştir. Cülusuna kadar hapis 
yaşadığı dönemde tıp, edebiyat ve nücumla 
uğraşmıştır. Hat sanatında oldukça başarılıdır. 
Şiirerinde, "İkbâl, İkbâlî veya Cihangir" mahlaslarını 
kullanmıştır. 
 
* 
III. Mustafa, sadrazamı Koca Râgıb Paşa olması 
hasebiyle, saltanatının ilk on yılını huzur içinde devam 
ettirmiştir. Râgıb Paşa, akıllı bir vezirdir ve Padişahın 
harp ilanı arzularını 6 yıl boyunca dirâyetle 
reddetmiştir.  
 
1757’de son cülûs bahşişini veren ve daha sonra bu 
âdeti ortadan kaldıran III. Mustafa, devlet hayatındaki 
problemleri ıslaha meyilli, malî konularda hassâstır.  
 
Süveyş Kanalını açmayı düşünen devlet 
adamlarındandır.  
 
Kapıkulu Ocaklarını rahatsız etmeden bazı reformlar 
yapmaya çalışmış; piyadeye dokunmadan topçu ve 
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bahriye subayları yetiştiren Mühendishâne-i Berrî-i 
Hümâyûn ve Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn’u 
kurmuştur.  
 
* 
Demiştir Ki: 
 
Yârab beni bir mesned-i vâlâya getürdün 
Envâ-ı inâyâtını kıldun bana ihsân 
 
Ol şâh-ı rüsül fahr-i cihân aşkına Yârab 
Ni'metlerünün şükrine de kıl beni şâyân 
 
İtdün fukârâ kullarını bana emânet 
Bu hizmetün ikbâlini kıl bendene ihsân" 
 
* 
22 Mayıs 1766 yılında büyük İstanbul depremi onun 
zamanında olmuştur.  
 
Avrupa’da iktidar depremleri olurken, Osmanlı Devleti 
bu depremlerden etkilenmemiştir. 
 
Rusların andlaşmalara aykırı olarak Polonya’ya asker 
sokması, Fransızların teşvik etmesi ve Padişah’ın 
savaşa meyilli olması, Ekim 1768’de Rusya’ya karşı 
harp ilan edilmesine sebep olmuştur. Çariçe II. 
Katerina komutasındaki Rus orduları, önce Kırım Han’ı 
Giray Han’ın darbelerine maruz kalmışlar ise de, 
Osmanlı ordusunun tecrübesiz ve hazırlıksız olması 
hasebiyle, 1769 son baharında Polonya’nın kapısı olan 
Hotin’i teslim almışlardır.  
 
Karadeniz Osmanlı Gölü olması sebebiyle Fin 
Körfezinden Akdeniz yoluyla sürpriz bir şekilde Mora’ya 
Rumlarla birlikte asker çıkaran Ruslar, 1770 Nisan’ında 
perişan edildiler; ancak Baltık Filosu ile Ege’ye yönelen 
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Rus kuvvetleri Temmuz 1770’de Koyun Adaları 
açıklarında Osmanlı gemilerine karşı büyük kayıplar 
vererek çekildi; sonra da Çeşme Limanında Osmanlı 
gemilerine baskın düzenleyerek çok büyük kayıp 
verdirdiler.  
 
Avrupa’da büyük akisler uyandıran Çeşme Baskınının 
intikamı Cezayirli Hasan Paşa tarafından alındı. 
 
* 
....................................................... 
 
Bildüm ki meded senden olur kimseden olmaz 
Ey Kâdir ü Kayyum meded derdüme dermân 
 
Tutdum yüzümi Ka'be-i uşşâkına yâ Rab 
Hak üzre döker kanlı yaşı dîde-i giryân 
 
Ver asker-i İslâm'a şecâ'atle metânet 
Masur u muzaffer olalar cümlesi her ân 
 
Sâyemde cihân halkını âsûde-derûn it 
Bu bendeni kıl mazhar-ı da'vât-ı za'îfân 
 
Hıfzeyle benüm meclisümi sû-i karînden 
Kâr etmeye lutfunla bana hîle-i şeytân 
 
Tevfik-i şerîfün ile râzı ol benden 
Ol iki cihân serveri Peygamber-i zî-şân 
 
Vâsıl ola ol şâha Cihângîr tarafından 
Ezkâ-yı tahiyyât ile teslîm-i firâvân 
 
*  
 
 
* 
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İşte Osmanlı Devleti’nin asırlardır, yani en az 1453 
yılından beri dünyada tek süper güç olarak hayatını 
devam ettirmesi, bundan sonra meydana gelecek 
olaylarla sona erdi.  
 
Çünkü Kont Romanzov komutasındaki Rus kara 
askerleri Boğdan’ın Kartal (Larga) denilen bir 
mevkiinde Sadrazam İvaz-zâde Halil Paşa’yı Ağustos 
1770 yılında mağlup ediyor ve Bender Rusların eline 
geçiyordu.  
 
Rusya bununla da kalmadı ve Kırım’ın kapısı olan 
Orkapı’yı kuşattı. Çariçe, Osmanlı Devleti’nden ayrılırsa 
bağımsız bir devlet olarak kabul edeceğini söyleyerek 
Kırım’ı ikiye böldü ve Kırım Rus işgaline mecburen 
boyun eğdi (Temmuz 1771).  
 
Artık Osmanlı Devleti dünyanın 1. Devleti olma 
özelliğini kaybetmişti. 1771 yılı içinde Ruslar 
Eflak’i yani Romanya’yı işgal ettier. Arkasından 
Dobruca’dan Bulgaristan’a giren Rusların bu 
ilerlemeleri, açtığı harp sebebiyle devletin başına 
büyük felâketlerin gelmesine sebep olduğunu 
düşünen Padişah’ı zora soktu ve sıkıntılar içinde 
nüzûl hastalığına tutularak vefât etti (Ocak 
1774). Lâleli camii türbesine gömüldü.  
 
 
 
ZEVCELERİ:  
 
1- Ayn’ül-Hayât Baş Kadın Efendi.  
2- Mihr-i Şâh Vâlide Sultân; Baş Kadın Efendi ve III. 
Selim’in annesi.  
3- Rif‘at İkinci Kadın Efendi.  
4- Ayşe Âdil-şah Üçüncü Kadın Efendi.  
5- Fehîme Üçüncü Kadın Efendi.  
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6- Binnaz Üçüncü Kadın Efendi.  
 
ÇOCUKLARI:  
1-Şehzâde Mehmed.  
2-Şehzâde Sultân Selim III.  
3-Şah Sultân;  
4- Beyhân Sultân;  
5- Hatice Sultân;  
6- Fatma Sultân;  
7- Hatice Sultân;  
8 - Hibetullüh Sultân;  
9- Mihrimah Sultân;  
10- Mihrişah Sultân .  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(11)-SULTAN II. MAHMUD 
(Adlî, Adil)  
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Demiştir Ki: 
 
"Ne arasan sende mevcûd 
Zevk mevsimi itdi vürûd 
Şâh-ı cihân kaldı hoşnûd 
Zevk mevsimi itdi vürûd 
 
Zevk eylesen çok görmez el 
Bu ana dek kırmadun tel 
Olmaz sana kimse engel 
Zevk mevsimi itdi vürûd 
 
Zevk eylemek eyyâmıdur 
Fasl-ı bahâr hengâmıdur 
Hep güzeller seyrânıdur 
Zevk mevsimi itdi vürûd 
 
Terk eyleme hiç rahâtın 
Bilen bilür sadâkatın 
Geçür de gel bir sâ'atin 
Zevk mevsimi itdi vürûd" 
 
* 
 
Osmanlının 30. padişahı. 1785 yılında İstanbul'da 
doğmuştur. Babası I.Abdülhamid, annesi Nakşıdil 
Valide Sultan'dır. Şiirlerinde Adlî veya Adil mahlaslarını 
kullandı. Daha çok tahmis, şarkı ve gazel tarzında 
şiirler yazıp semailer kaleme almıştır. 
 
* 
28.7.1808 tarihinde Osmanlı tahtına sıkıntılı bir şekilde 
oturdu.  
 
Amca-zâdesi III. Selim’den devlet idaresi, musiki ve 
devlet adamlarıyla münasebetler konusunda epeyce 
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ders almıştı. Adlî mahlası ile şiirler yazan ve Mayıs 
1813’den itibaren Gâzi ünvanını kullanan II. Mahmûd, 
yaptığı ıslâhâtlarla ve özellikle de Osmanlı Devleti’nin 
yüzünü batıya çevirmekle meşhurdur.  
 
Bazı tarihçiler onu Kanuni’den sonra en büyük padişah 
olarak vasıflandırırken, bazıları da batılılaşma 
yolundaki şekilde kalmış teşebbüslerinde dolayı tenkit 
etmektedirler.  
 
II. Mahmûd’un saltanat yıllarını, vak’a-i hayriye adı 
verilen yeniçeri ocağının kaldırılışına göre iki safhaya 
ayırmak yerinde olur: 
 
Birinci Saltanat Safhası:  
***************** 
Tahta çıktığında devletin halletmek mecburiyetinde 
bulunduğu iki mesele vardı: Birincisi, III. Selim’in 
şahâdetine sebep olan canilerin cezalandırılması ve 
ikincisi de devletin içine düştüğü sıkıntıdan 
kurtulabilmesi için gerekli ıslâhâtın yapılması.  
 
Önce devletin eyâletlerdeki elini gevşetmesinden 
dolayı idareyi ele alan derebeyler ve a’yânları, devlete 
itaat eder hale getirme meselesi ele alındı ve davet 
edilince askerleriyle İstanbul’a gelen a’yân ve 
derebeylerinin, Alemdâr Mustafa Paşa’ya olan 
güvenleri sebebiyle umumi bir meşveret meclisi 
toplandı.  
 
Neticede Sened-i İttifak adıyla devletin vükelâsıyla 
a’yân ve derebeyler arasında bir sened imzalandı.  
 
Buna göre her yerde devletin kanunları ve emirleri 
geçerli olacak; vergiler sadece devlet hazinesinde 
toplanacak; devlet namına asker toplanacak ve ancak 
a’yân ve derebeylerin haklarına da müdahale 
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edilmeyecekti.  
 
Kısaca Anadolu Beylikleri haline gelen Osmanlı Devleti, 
yeniden büyük devlet olmaya söz veriyordu (Eylül 
1808).  
 
Bunu, Alemdâr Mustafa Paşa’nın arzusuyla Ekim 
1808’de Nizâm-ı Cedid’i ihya manasına gelen Sekbân-ı 
Cedid askerinin kurulması takip etti ve başına da 
Ruscuk Yârânından Behîc Efendi Umûr-ı Cihâdiye 
Nâzırı olarak tayin edildi. 
 
Sadrazam Alemdâr Mustafa Paşa, Ruscuk Yârânı 
denilen ekibin elemanlarını önemli makamlara 
getirmişti. İyi niyetli ama kültürü zayıf olan bu devlet 
adamı, III. Selim’in şahâdetine engel olamadığı için 
çevresi tarafından tenkit ediliyor idiyse de, II. Mahmûd 
ona güveniyordu. Yeniçeri ise ona karşı bileniyordu. 
Ulemâ sınıfı, usul ve âdâb bilmediğinden dolayı, bazı 
çiğ hareketleri sebebiyle aleyhine geçtiler.  
 
Kasım 1808’de yeniçeriler sarayını bastılar; kendi 
adamları dışında savunmaya yardım gelmeyince, 
kendini hapsetti ve cephanenin bulunduğu binayı 
tabancasıyla ateşe vererek şehid oldu.  
 
Hadise karışınca, Şeyhülislâmın fetvâsı alınarak IV. 
Mustafa da boğduruldu (Kasım 1808).  
 
İsyan eden yeniçeriler, işi azıttı ve Topkapı Sarayı’na 
hücum ettiler.  
 
Bunun üzerine 4000 kişilik sekbân-ı cedid askeri 
yanında donanmay-ı hümâyûna bağlı gemilerden 
Yeniçeri Ağasının bulunduğu yere toplar atılarak 
saltanat muhafaza edilmeye çalışıldı ve hatta 
Süleymaniye Camiinin bir minaresi yara aldı. Neticede 
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ulemânın tavassutu ile 18 Kasım 1808’de sekbân-ı 
cedid lağvedildi ve kısmî tavizlerle isyan bastırıldı. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Mübtelâsı olduğum ol nev-civân bilmezlenür 
Bir tecâhül gösterür gaddâr-ı cân bilmezlenür 
 
Bir kusûrum yoğ iken bigânelük tarzın tutar 
Bilmezem niçün o mahbûb-ı cihân bilmezlenür 
 
Leblerün bûs itmek içün niyyetüm arz eylesem 
Ülfeti ketm eyler elbetde yaman bilmezlenür 
 
Gamzesi tîri bilür bir bir gönülden geçdügin 
Lîk o kaşı kemânum ânbeân bilmezlenür 
 
Çarhda hüsn ü vefâ yokdur bilür cânân âh 
İttibâ eyler ana ol dil-sitân bilmezlenür 
 
Ta'n-ı a'dâdan gam ü bîme mahâl yok Adliyâ 
Aşkum inkâr eylemem lâkin civân bilmezlenür" 
 
* 
IV. Mustafa zamanında (25.8.1807) Osmanlı ile 
mütâreke imzalayan Rusya, Fransa ile olan savaşına 
rağmen, iç karışıklıkları fırsat bilerek, Romanya’yı elde 
etmek ümidiyle Osmanlı Devleti’ne karşı savaş ilan 
etti.  
 
Temmuz 1809’da Sadrazam Yusuf Ziyâeddin Paşa 
komutasındaki Osmanlı ordusuna yenilen Rus ordusu, 
önce geri çekildi; ancak sonradan tecâvüzlerini 
sürdürerek Poti’ye kadar geldi. Ağustos 1810’da 
Varna’yı almak istediler; başarılı olamayıp geri 
çekildiler.  
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Napolyon Bonapart’ın ısrarla Rusların işini bitirelim 
teklifine, güvenilmeyen kişiliğinden dolayı menfi cevap 
veren Osmanlı Devleti, 28.5.1812 tarihinde Ruslarla 
Bükreş Muâhedesini imzaladı. Romanya’yı iade eden 
Ruslar, Bükreş çevresinde bir Sırp Prensliği 
kurdurulmasını kabul ettirmekle asıl tavizini almıştı. Bu 
olay, Yunan İhtilâlinin de çıkmasına sebep oldu. 
 
Sırpların muhtâriyet elde etmesi, Patras Başpiskoposu 
Germanos’un liderliğinde 12 Şubat 1821’de Rum 
İsyanının yani Yunan İhtilâlinin başlamasına sebep 
oldu.  
 
Tohumları daha önceleri atılan bu ihtilâl neticesinde 
Yunanlılar, Mora’yı ele geçirdiler.  
 
İşin arkasında 1814’de gizli olarak Odesa’da kurulan 
Ethniki Hetaria ve Fener Patriği Gregorios ile Fener 
Beyleri vardı.  
 
Osmanlı Devleti, asırlarca Müslümanlar gibi hak ve 
hürriyetlerine riâyet ettiği Rumların böyle bir isyan 
çıkarmalarına şaşırdı ve yüzlerce Müslümanın kanının 
akmasına yol açan bu hareketi tahrik eden Cihân 
Patriğini, Fener Patrikhânesinin Orta Kapısı önünde 
Nisan 1821 tarihinde idam etti.  
 
Ancak Rusya’nın desteğini arkasına alan Rumlar, 
başlarına Prens Mavrokordato’yu geçirerek, Ocak 
1822’de Yunanistan’ı kurduklarını ilan ettiler.  
 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’yı 
kuvvetleriyle yardıma göndermesi üzerine, Haziran 
1827’de Yunan İhtilâli bastırıldı. Yeniçeri yine 
beceriksizliğini ortaya koymuştu. 
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Artık halk ve devlet nezdinde yeniçerinin sonu 
gelmişti. Haziran 1826’da yani II. Mahmûd’un 17. 
Saltanat yılında Vak’a-i Hayriye adıyla yeniçeri ocağı 
lağv edildi. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Yâ Resûlallah bu abd-ı âcizündür pür-kusûr 
Afv ile cürmüm kerem kıl nusrete lutf-ı vüfûr 
 
Eyle âciz ümmetine kıl şafâ'at Serverâ 
kasdı hizmetdür ider sâyende elbetde zuhûr 
 
Ümmet-i merhûmeyi a'dâya gâlib olmağa 
Kıl şefâ'at dergeh-i Hak'dan ilâ yevmi'n-nüşûr 
 
Âcizem ey pâdişâh-ı mürselîn ü enbiyâ 
Merhamet kıl Adlîyi bu vechile kıl pür sürûr 
 
Ey Habîb-i Kibriyâ ey pâdişâh-ı pür-vefâ 
Düşmeni makhûr kıl bedhâh-ı dîni eyle kûr" 
 
* 
 
İkinci Saltanat Safhası:  
***************** 
Yeniçeri ocağı lağvedilip yerine Asâkir-i Mansûre-i 
Muhammediyye adıyla eğitimli ve düzenli bir askerî 
teşkilât kurulunca, devletin içerdeki problemlerinden 
biri ortadan kalkmış oldu. Bunu diğer ıslâhâtlar takip 
etti.  
 
Osmanlı Devleti’nin eyâlet askerleri dışında düzenli bir 
ordusu kalmadığını gören Rusya durumdan istifade 
etmek istedi; ancak Osmanlı Devleti, Ekim 1827 tarihli 
Akkerman Muâhedesini imzalayarak Sırbistan ve 
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Romanya’nın muhtâriyetlerini biraz daha arttırıp 
tehlikeyi önlemeye çalıştı.  
 
Bu arada düvel-i mu’azzama adı verilen İngiltere, 
Fransa ve Rusya, aralarında Temmuz 1827 tarihli 
Londra Protokolünü imzalayarak Yunan meselesini 
kaşımaya karar verdiler ve Osmanlı Devleti’ne otonom 
bir Yunan Prensliği için tazyik etmek üzere 
donanmalarıyla İyonya Denizine kadar geldiler.  
 
Sulh halinde oldukları bir devlete aniden yaptıkları 
Navarin Baskını ile Osmanlı Donanmasını batırdılar 
(Ekim 1827). Üç devlet de özür diledi; ancak ordusuz 
olmasına rağmen Osmanlı Devleti Rusya’ya harb ilan 
etti (Nisan 1828).  
 
Fakat Ruslar, doğuda Ahıska’ya ve batıda ise Varna’ya 
kadar gelince durum tehlike arz etmeye başladı. 
Batıda Silistre’yi ve doğuda ise Erzurum’u teslim alan 
Ruslar, Ağustos 1829’da Edirne’ye girdiler. Bunun 
üzerine duruma İngiltere, Fransa ve Prusya müdahale 
ettiler. Ancak Fransa Eylül 1829’da Mora’yı işgal etmiş 
ve Kavalalı’nın oğlu İbrahim Paşa Mora’dan ayrılmıştı.  
 
Bunun üzerine Osmanlı Devleti Ağustos 1829 tarihinde 
Londra Muâhedesini imzalamak mecburiyetinde kaldı 
ve bu andlaşma ile bağımsız bir Yunanistan Prensliği 
kuruluyordu.  
 
Ruslarla imzalanan Eylül 1829 tarihli Edirne Muâhedesi 
ile de Tuna Deltası ve Kafkasya tamamen Ruslara 
bırakıldı. Artık müstakil olan Eflak ve Boğdan, Sırp ve 
Yunanistan prenslikleri, Osmanlı Devleti’ni meşgul 
etmek için yeterliydi. Yunanistan Osmanlı Devleti’nden 
ayrılan ilk devlet oldu.  
 
Bu arada Sisam adasına da Aralık 1832’de otonom 
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verildi ve 1913’de Yunanistan’a katılıncaya kadar bu 
statü devam etti. 
 
Maalesef bu arada Fransa 1797’de Cezayir’den aldığı 
borcu ödemediği için 1827 yılında bölgeyi idare eden 
ve dayı denilen Osmanlı Beylerbeyi İzmirli Hüseyin 
Paşa’nın Fransız Konsolosunu tokatlaması üzerine, 
Fransa Cezâyir’e Haziran 1830’da asker çıkardı ve 
Temmuz 1830’da şehri teslim aldı. Rus 
mağlubiyetinden yeni çıkan Osmanlı Devleti, 
Fransa’nın tehdidi üzerine donanmasını bile 
gönderemedi. Artık Cezâyir Fransa’nın sömürgesi 
oluyordu.  
 
 
* 
 
Rus harbine asker göndermeyen Mısır Beylerbeyisi 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa da, şımarmıştı. Osmanlı 
sadrazamı olarak devlete hâkim olmak istiyordu.  
 
Mısır’ı gerçekten imar etmiş ve orada itibar kazanmıştı. 
Filistin’e kaçan fellâhları geri göndermeyen Sayda 
Valisi Abdullah Paşa’nın tavrını sebep göstererek oğlu 
İbrahim Paşa’yı Filistin’e gönderdi ve burayı işgal etti.  
 
İbrahim Paşa, sırasıyla Akka, Şam, Haleb ve Hatay’ı 
alarak Konya’ya kadar geldi (Kasım 1332).  
 
II. Mahmûd’un inkılâblarına kırgın olan halk, İbrahim 
Paşa’yı sevinçle karşıladı. Sadrazam Reşîd Mehmed 
Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu üzerine geldiyse 
de, sadrazam esir alınınca geri döndü ve Mısır 
meselesi milletlerarası bir problem olmaya başladı.  
 
Tamamen Osmanlı Devleti’nin bir veziri gibi davranan 
ve halka zarar vermeyen İbrahim Paşa, Şubat 1833’de 
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Kütahya’ya girdi ve İzmir’e vali tayin etmeye kalkıştı. 
Padişah, Çar’dan yardım istedi; o da 10 harb gemisini 
boğaza gönderdi; diğer devletler de bu fırsatı nasıl 
değerlendirebileceklerini düşünmeye başladılar.  
 
Fransa ve İngiltere’nin araya girmesiyle, Mehmed Ali 
Paşa Anadolu’dan çekildi ve kendisine yedi Osmanlı 
eyâleti birden verildi (Mısır, Cidde, Sayda, Trablus, 
Şam, Haleb ve Adana).  
 
Temmuz 1833’de imzalanan Hünkâr İskelesi 
Muâhedesi ile Rusya da bazı tavizler kopardı.  
 
Mehmed Ali isyanını kullanan İngiltere, 1838’de 
Osmanlı Devleti ile yaptığı Ticâret Andlaşması ile 
müthiş tavizler kopardı. Osmanlı sanayiini engelleyen 
ve Osmanlı topraklarını İngiliz mallarına açık bir Pazar 
haline getiren bu andlaşmanın mimarı, Londra 
Büyükelçisi olan Mustafa Reşid Paşa idi. Nitekim 
Osmanlı Devleti, bu andlaşmadan istediği sonucu 
alamadı ve Mehmed Ali Paşa 6 yıl sonra tekrar Nizip’e 
kadar geldi ve Osmanlı ordusunu yendi (Haziran 
1839).  
 
Bu bozgun sırasında II. Mahmûd ölüm döşeğindeydi ve 
7 gün sonra Temmuz 1839’da vefât eyledi. Mısır krizi 
devam ediyordu. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Güller açıldı geldi yaz 
Bülbüller oldı nağme-sâz 
Dil-besteler eyler niyâz 
Gülzâra gel ey serv-i nâz 
Gül goncasın açıl biraz 
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Sensin gül-i bâğ-ı merâm 
Sensiz bana gülşen harâm 
Reftâra gel eyle hırâm 
Gülzara gel ey serv-i nâz 
Gül-goncasın açıl biraz 
 
Ruhsâr-ı alün lâle-zâr 
Hatt-ı izârun nev-bahâr 
Pertev seninçün zâr zâr 
Gülzâra gel ey serv-i nâz 
Gül-goncasun açıl biraz 
 
* 
 
 
KADIN EFENDİLERİ:  
 
1- Bezm-i Âlem Vâlide Sultân; I. Abdülmecid’in annesi 
ve İkinci Kadınefendi.  
2- Pertev-niyâl (Nihâl) Vâlide Sultân; Sultân 
Abdülaziz’in annesi ve Beşinci Kadın Efendi.  
3- Hâciye Pertev-Piyâle Nev-fidân Baş Kadın Efendi.  
4- Âlî-cenâb Baş Kadın Efendi.  
5- Fatma Baş Kadın Efendi.  
6- Âşûb-i Can İkinci Kadın Efendi.  
7- Hâciye Hoş-yâr İkinci Kadın Efendi.  
8- Nurtâb Dördüncü Kadın Efendi.  
9- Misl-i Nâ-yâb İkinci Kadın Efendi.  
10- Pervîz-felek Dördüncü Kadın Efendi.  
11- Vuslat Üçüncü Kadın Efendi.  
12- Zer-nigâr Üçüncü Kadın Efendi.  
13-Ebr-i Reftâr İkinci Kadın Efendi.  
 
İKBALLERİ:  
14- Hüsn-i Melek Hanımefendi; Baş ikbal.  
15- Zeyn-i Felek Hanımefendi; İkinci İkbaldir.  
16-Tiryâl Hanımefendi; Üçüncü İkbal.  
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17-Lebrîz-Felek Hanımefefendi; Dördüncü İkbâl. 
 
ÇOCUKLARI:  
1- Şehzâde Sultân Abdülmecid  
I. - Şehzâde Sultân Abdülaziz.  
3- Şehzâde Abdülhamid.  
4- Şehzâde Mehmed.  
5- Şehzâde Ahmed.  
6- Şehzâde Bâyezid.  
7- Şehzâde Murad.  
8- Şehzâde Mehmed.  
9- Şehzâde Nizâmeddin.  
10- Sâliha Sultân.  
11- Mihrimah Sultân.  
12- Ayn-i Şah Sultân.  
13- Atiyye Sultân.  
14- Âdile Sultân.  
15- Râbi‘a Sultân.  
16- Fatma Sultân.  
17- Ayşe Sultân.  
18- Hayriye Sultân.  
19- Zeyneb Sultân.  
20- Münîre Sultân.  
21- Şâh Sultân.  
22- Hâmide Sultân.  
23- Cemîle Sultân .  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(12)-SULTAN II. BÂYEZÎD(Velî) "Adlî"  
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Demiştir Ki: 
 
"Nev-bahâr itdi müzeyyen yine rûy-ı âlemi 
Bezm-i gülşen it bulup bir nice yâr-ı hemdemi 
 
Der-miyân it varunı nergis gibi bâğ içre kim 
Dökülüp saçılmağ ögretdi şükûfe derhemi 
 
Sâfi mey nûş eyle dehrün kıl firîbinden hazer 
Alem ahvâlün mükedder itmedin kıl âlemi 
 
Tâze eylen bâde âb ile dil-i pejmürdeyi 
Nice virdi âbrû ezhâra görün şebnemi 
 
Oluben gamgîn benefşe gibi burmazdum boyun 
Adliyâ boynuma bend itsem o sünbül perçemi. 
 
* 
 
Sultân II. Bâyezid, Gülbahar Hâtun’dan 1450 yılında 
Dimetoka Sarayı’nda dünyaya geldi. Babası Sultân 
Fâtih’in nâşı 17 gün saklandı ve Amasya’da Sancak 
Beyi olan Şehzâde Bâyezid İstanbul’a getirilerek tahta 
çıkarıldı.  
 
Bazı tarihçilerin, Osmanlı kaynaklarında geçen “îş ü 
nûşu severdi” şeklindeki ifadelerini, onun gençliğinde 
eğlence ve içkiyi severdi şeklinde yorumlamaları asla 
doğru değildir. Tam aksine "veli" lâkabını alan nadir 
Padişahlardan biridir. Asrındaki maneviyât erleri ve 
âlimlere gösterdiği hürmet de bunun şahididir.  
 
Fâtih’in vefatıyla Hıristiyan alemi istediğine kavuşmuş 
ve Roma bir İslâm merkezi olmaktan kıl payı 
kurtulmuştu. İşte Şehzâde Cem olayı da bunun tuzu 



128 
 

biberi oldu. Sultân Bâyezid, İtalya’daki Gedik Ahmed 
Paşa komutasındaki orduyu hemen geri çağırdı ve 
maalesef 1495 yılına kadar, birinci derecede Cem 
Sultân ve Memlüklülerle meşgul oldu. Sultân 
Bâyezid’in asıl saltanatı 1495 yılından başlatılabilir. 
 
* 
Alim bir şairdir. Adlî mahlasını sıkça kullanmıştır. 
Ahmet Paşa'yı kendine üstad bilmiştir. Divanı olan 
Osmanlı Padişahlarındandır. 
 
* 
"Babası Fatih Sultan Mehmet ilme karşı büyük bir 
sevgi beslediği için, oğlu Bayezid'e her şeyden evvel 
kuvvetli bir tahsil verdirmeyi düşündü. İstanbul'un 
fethi'nden sonra, 7 yaşlarındayken Hadım Ali Paşa 
danışmanlığında Amasya valisi olan Bayezid, burada o 
dönemin en ünlü âlimlerinden dersler aldı ve padişah 
olacak şekilde yetiştirildi. O günlerde Amasya kenti bir 
eğitim ve kültür merkeziydi.  
 
Devrin meşhur âlimlerinden dersler aldı, İslami 
ilimlerin pek çoğunu öğrendi. İslam ilmi alanında ders 
aldığı hocalarından birisi de Şeyh Yavsi - Hünkar Şeyhi 
olarak bilinen Bayrami tarikat şeyhi de olan Muhyiddîn 
Mehmed-i İskilibî olmuştur.  
 
İslami ilmin yanı sıra matematik ve felsefe tahsili de 
aldı. Ayrıca Şeyh Hamdullah'tan da hat dersleri aldı. 
Arapça ve Farsça'nın yanı sıra; Çağatay lehçesi ve 
Uygur alfabesini de öğrendi. Dinine bağlılığından dolayı 
kendisine Bayezid-i Veli de denilirdi. Bayezid-i Veli, 
şairleri saraya toplar onlarla sohbet ederdi. Hattat ve 
bestekârdı. Ulema ve sanatkârlar için ayrıca bir fon 
ayırmıştı." 
 
* 
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Demiştir Ki: 
 
"Muhammed-i Arabî kim resûl-i ekmeldür 
Tekarrubıyla kamu enbiyâdan efdaldür 
 
Kalan resûllerin kavmine idi da'veti çün 
Nübüvveti ile bu ins ü câna mürseldür 
 
Kim anı medh ide çün medhidür anun levlâk 
Defâtir-i dü-cihân midhatinde mücmeldür 
 
Adû-yı bî-basar ana muhâlif olsa ne tan 
Sahîhi eğri görürler şular ki ahveldür 
 
Eğerçi hatm idi Yûsuf'da hüsn i'câzi 
Bu hüsn-i hulkı ile cümlesinden ecmeldür 
 
Eyâ mu'în-i beşer rahm kıl fütâdelere 
Şefâ'at âyeti şânunda çünki münzeldür 
 
Kapun gedâsı durur Adli anı redd itme 
Ki ana mahabbet-i âlun delîl-i a'deldür" 
 
* 
Sultân Bâyezid, 1483’de 1. Seferini Morava’ya ve 1484 
yılında ikinci seferini de Boğdan’a yaptı. Maalesef 
düşmanlar, 1485 yılından itibaren, dünyanın 1. ve 2. 
güçlü devletleri olan Memlüklülerle Osmanlıların 
arasını açmaya muvaffak oldular. Osmanlı hacılarının 
güvenliğini sağlamayan Memlüklülere karşı, Mayıs 
1485’de Çukurova’ya asker gönderilerek resmen harp 
başlatılmış oldu.  
 
Memlüklü Sultânı Kayıtbay düşmanlığın devamını 
istemiyordu; çünkü bundan Endülüs’de Müslümanlara 
zulmeden İspanya ve Portekiz ve ayrıca tüm Hıristiyan 
blok istifade ediyordu. Neticede Ramazan Oğulları 
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Memlüklülerde ve Zülkadir Oğlu Osmanlı’da kalmak 
üzere, yıllar süren ve genellikle Memlüklü lehine 
sonuçlanan savaş yılları sona erdi. 
 
1495’de Cem Sultân’ın vefatı ve de Memlüklü ile 
yapılan sulhden sonra yeniden asıl saltanat yıllarına 
başlayan II. Bâyezid, evvela Boğdan’a musallat olan 
Polonya’ya karşı haretekete girişti. Bununla da 
kalmadı; Venedik, Macaristan ve zaten arada 
düşmanlık bulunan İspanya ile fiilen savaş hali başladı.  
 
II. Bâyezid 4. Ve 5. seferini, sırasıyla 1499 ve 1500 
yıllarında Venedik üzerine yaptı. 4 yıl süren savaşlar 
neticesinde, Venedik Balkanlardaki bütün 
müstemlekelerini, başta Mora ve Yunanistan olmak 
üzere, Osmanlı Devleti’ne teslim mecburiyetinde kaldı. 
Osmanlı orduları, Macaristan ve Bosna’da yaptıkları 
savaşlarda da önemli fetihler elde ettiler. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Tut dilüni eyleme la'l-i cânânı medh 
Bendeye lâyık degüldür eylemek sultânı medh 
 
Mihr-i âlem-tâbı medh itmek düşer mi zerreye 
Kevkebe lâyık mıdur itmek meh-i tâbânı medh 
 
Cânuma lezzet irişdügin hadeng-i yârdan 
Yâremün agzına dil olmuş ider peykânı medh 
 
Oklarunı medh ider cismümde olan her kılum 
Her çemen dildür sanasın kim ider bârânı medh 
 
Medh-i âlemden çü müstagni olupdur âfitâb 
Adliyâ nice idersin ol gözi fettânı medh 
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* 
Kristof Kolomb ile diyalogu : 
 
Amerika kıtasını keşfeden İtalyan denizci Kristof 
Kolomb, yaklaşık 14 yıldır tasarladığı okyanus ötesinde 
yolculuğu 1484'de Portekiz Kralına sundu ama 
reddedildi. Destekleyecek bir finansör bulamayınca 
maddi zorluklara giren Kolomb, Avrupa ile Osmanlı 
arasında ticaret ile uğraştı. Bu dönemde, 1484'de 
Sultan II. Bayezid'e bir papaz eşliğinde başvurdu ve 
bu isteği Osmanlı kayıtlarında “II. Bayezid'den sultanın 
adına yeni ülkeler keşfedebilmek için emrine gemiler 
vermesi istedi. ” şeklinde geçti. 
 
Sultan, karşısına çıkan bu delidolu insanı ciddiye 
almadı ve talebini reddetti. Kolomb, Bayezid'den iki yıl 
sonra İspanyol kral ve kraliçesine müracaat etti, ve 
1492'de de Amerika'yı farkında olmadan keşfetti. 
Geldiği yeri Hindistan zannederek karşılaştığı halka 
Hindistanlılar (Indian) dedi. 
 
İleriki yıllarda Kolomb ile üç kez Amerika'ya gitmiş bir 
İspanyol, bir savaş sonrasında Piri Reis'in amcası 
Kemal Reis'e esir düştü ve Kolomb'un keşfettiği 
Amerika kıyılarının haritasını amcasına verdi. Piri Reis 
bu haritadaki bilgilerden yola çıkarak 1513'de ilk 
dünya haritasını çizdi. 
 
* 
Leonardo Da Vinci ile diyalogu : 
 
1502 yılında, tarihin en büyük mucitlerinden ve 
sanatçılarından biri olarak gösterilen İtalyan Leonardo 
Da Vinci II. Bayezid'a, Haliç üzerine yapılması için 240 
metre uzunluğunda bir köprü projesi sundu. Ancak Da 
Vinci'nin bu sıradışı projesi II. Bayezid tarafından kabul 
edilmedi ve yıllar sonra benzeri bir köprü 2001 yılında 
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Norveç'de yapıldı." 
 
* 
Gül Baba ile diyalogu 
 
"Evliya Çelebi'nin anlattığına göre, Sultan II. Bayezid 
1481 yılının bir kış günü Galata sırtlarında avlanırken 
son derece bakımlı ve güllerle süslü bir bahçe ve içinde 
köhnemiş küçük bir kulübe gördü. Kulübede mola 
veren Sultan, buranın sahibi Gül Baba ile tanışır ve 
onu, bahçeye gösterdiği özenden dolayı ödüllendirmek 
istediğini söyledi. Gül Baba da padişahına sarı ve 
kırmızı iki adet gül vererek, bu bahçeye bir okul ve 
hastane yaptırmasını istedi. Galata Sarayı Ocağı 
(günümüzde Galatasaray Lisesi) böylece kuruldu ve 
Yavuz Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman da 
dahil olmak üzere tüm şehzadeler, şehzadelerin 
çocukları ve önemli devlet görevlileri ilk ve orta 
eğitimlerini burada aldılar." 
 
* 
Demiştir Ki : 
 
"Devr-i güldür çün ider devr-i kadeh cânı ferah 
Âkil oldur ki tutar her dem ol âvânı ferah 
 
Dile geldükçe hayâli gamı teskîn iderem 
Merdüm olan tutar elbette mihmânı ferah 
 
Diller aldukça sevinse nola ol şâh-ı cemâl 
Memleket fethi ider hâtır-ı sultânı ferah 
 
Cândur îsârımuz incinme ayagun tozuna 
Tuhfe-i mûr çünki Süleymânı ferah 
 
Adliyâ âşıkı gamgîn diler imiş dilber 
Gül gamıyla geçin it hâtır-ı cânânı ferah 
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* 
Erdebil’deki Safevî tarikatının şeyhlerinden Şeyh 
Cüneyd, onun oğlu Şeyh Haydar ve nihayet asırlarca 
Osmanlı Devleti’ni fetihlerinden uzak tutan Şah İsmail 
ve onun Şi’i devleti olan Safevîler meselesi ortaya 
çıktı.  
 
1460’da Şeyh Cüneyd katledildi, ama yerine geçen 
Şeyh Haydar, işi daha da ileriye götürdü. Asıl problem, 
Uzun Hasan’ın da torunu olan Şah İsmail ile başladı.  
 
Şah İsmail’in desteğiyle Anadolu’dan toplanan 
Türkmen gençleri, Erdebil’e götürülüyor ve orada ciddi 
bir Şî’a eğitimi verildikten sonra, birer Şi’î mollası 
olarak Osmanlı Sofuları adıyla Anadolu’ya 
gönderiliyordu. 1507’de Şah İsmail’in Zülkadir Oğlu 
Alâüddevle Beyin kızını istemesi ve onun da bir Şi’îye 
kızını vermek istememesi üzerine, II. Bâyezid’in 
kayınpederi ve Yavuz’un da dedesi olan Zülkadir Oğlu 
beğliğine saldırdı ve zulme başladı.  
 
Osmanlı Devleti’nden ve Memlüklülerden tepki 
görmeyince iyice şımardı.  
 
Tepki, 1487 yılından beri sancakbeğliğinde bulunduğu 
Trabzon’dan yani Yavuz’dan geldi ve Şehzâde Yavuz 
hemen Gürcistan Seferine çıktı. Bu sefer sonucunda, 
Yavuz komutasındaki Osmanlı orduları, Şah İsmail’in 
oğlu İbrahim Mirza’nın komuta ettiği Safevî ordusunu 
Erzincan yakınlarında perişan etti. Halk, Yavuz adına 
“Yürü Sultân Selim, devrân senindir” türkülerini 
söylüyor ve babasının pasifliğini bir nevi protesto 
ediyordu.  
 
Zor olan nokta Şah İsmail’in şahlığı ve şeyhliği beraber 
götürmesiydi. Bu sebeple Antalyalı bir Türkmen olan 
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ve Erdebil’e giderek tam bir Şi’i mollası haline gelen 
Şah Kulu isimli halifesi, çevresine topladığı bazı 
göçebelerle devletin başına yeniden gâile açmaya 
hazırlanıyordu.  
 
Veziriazam Ali Paşa, üzerine yürüdü ve Sivas 
yakınlarındaki Gökçay mevkiinde 1511 yılında 
katledildi. Bu arada önce Kırım’a geçen ve ardından da 
Edirne’ye gelerek babasıyla görüşmek isteyen Selim’e, 
Şehzâde Ahmed ve Korkut taraftarları engel olmak 
istiyorlardı. Nitekim Çorlu’da babasının ordusuyla 
Şehzâde Selim’in ordusunu karşı karşıya getirdiler. 
Babaya kılıç çekilmez diyerek, Karabulut isimli atıyla 
kaçtı (1511). Aynı yıl Şehzâde Ahmed bu kargaşadan 
yararlanarak Konya’da sultanlığını ilan etti. Meşru 
veliahdlıktan düştü ve Şehzâde Korkut veliahd oldu.  
 
Yeniçeri ve bazı devlet erkânının ısrarla Şehzâde 
Selim’i istediğini bilen Sultân Bâyezid, başka çare 
olmadığını anlamıştı. Şehzâde Ahmed'in, Şah İsmail'in 
yakın adamı Nur-ı Ali isimli halifesinin Amasya ve 
Tokat’da kargaşa çıkarmasına rağmen, karşı 
gelemeyerek Konya’ya gelmesi, Selim’in işini 
kolaylaştırıyordu.  
 
Bu hadiseler üzerine, 24 Nisan 1512 tarihinde Şehzâde 
Selim lehine tahttan ferâğat eden II. Bâyezid, 11 gün 
Eski Saray’da ikamet ettikten sonra, Dimetoka’ya 
gitmek üzere yola çıktı. Kendisine tahsis edilen 
ikametgâha ulaşmadan Çorlu yakınlarında yolda vefat 
etti. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Eğer olmaz isem yâr ile mûnis 
Oluram âh ile zâr ile mûnis 
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Gönül gam gicesinde yâr olmaz 
Oluram cism-i bîdâr ile mûnis 
 
Bedenden vahşet eyler cân ile dil 
Kaçan yâr ola agyâr ile mûnis 
 
Alur gönlin virür parmak hesâbın 
Kim ola zülfi tarrâr ile mûnis 
 
Hazân-ı hicre nice sabr kılsun 
Şu bülbül k'ola gülzâr ile mûnis 
 
Eger dâr-ı safâ istersen olma 
Bu dâr içinde deyyâr ile mûnis 
 
Ne gam bî-keslügünden Adliyâ ger 
Olur isen sen yâr ile mûnis 
 
* 
 
"II. Bayezid uzun boylu, yağız çehreli, ela gözlü ve 
geniş göğüslüydü. Yumuşak bir tabiata sahipti. 
Gençliğinde serbest bir hayat sürdüğü halde 
padişahlığında ibadete ve hayır işlerine yöneldi. Bu 
sebeple de Bayezid-i Veli ismiyle anıldı. Mecbur 
olmadıkça savaştan uzak kalmaya dikkat etti. Ayrıca 
ülke yönetimine verdiği önem nedeniyle çoğunlukla 
İstanbul'da kalmayı tercih etti. 
 
Şehzadeliğinden beri ünlü bilginleri etrafına topladı ve 
kendini yetiştirmeye çalıştı. Zamanında yetişen pek 
çok alim, sanatkar ve şaire çalışmalarından dolayı 
ihsanlarda bulundu, hediyeler verdi. 
 
II. Bayezid oldukça dindar bir insandı. İstanbul'da 
kendi adına yaptırdığı Bayezid Camii'nin inşası bitince 
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Padişah “Her kim ömrü boyunca ikindi ve akşam 
namazlarının sünnetlerini terk etmemiş ise, ilk Cuma 
namazında imam olsun” demişti. Bu hususta 
kendisinden başka kimse çıkmamış, savaşta ve barışta 
hiçbir sünneti bırakmadığı için namazı kendisi 
kıldırmıştır. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Ben beni yâr işiginde gâh derbân eylerem 
Bu hayâl ile gehi kendümi sultân eylerem 
 
Bir müferrihle küşâd olmaz gönül gamgînlügi 
Bâde-i la'lun hayâlâtında hayrân eylerem 
 
Gül yüzi karşusına dil bülbülin nâlân idüp 
Gülşen-i kûyını câna bâg-ı Rıdvân eylerem 
 
Gamzen okları irürse kimseye bildürmezem 
Ben ki sînemde cefâ tîgını pinhân eylerem 
 
Güller açup dâglardan goncalar peykândan 
Sînemi ben Adliyâ tâze gülistân eylerem" 
 
* 
 
Edebiyata yoğun bir ilgi duyan Bayezid'in mührünü 
taşıyan birçok eser hâlen Türkiye ve Avrupa 
kütüphanelerinde mevcuttur. Hatta, okuduğu kitaplar 
hakkında düşüncelerini de yazmaktaydı. Namına çok 
eser yazılmıştır. Bunun yanı sıra, Türk dili'nin gelişmesi 
için büyük hizmet verdi. O, eserlerin açık ve anlaşılır 
bir dil ile yazılmasını isterdi. II. Bayezid musiki ile de 
ilgilendi. Sultan'ın eserlerinden yalnız 8 tanesinin 
notası zamanımıza kadar gelebilmiştir. Bunların hepsi 
saz eserleridir: 
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Fahte usulünde Neva Peşrevi 
Neva Saz Semaisi 
Çifte-Düyek usulünde Rahatu'l-Ervah Peşrevi ve 
Rahatu'l-Ervah Saz Semaisi 
Ağır düyek usulünde Aşiran-Buselik Peşrevi 
Düyek usulünde Evc Peşrevi 
Evc Saz Semaisi ve Sakıyl usulünde Nişabur Peşrevi. 
Adlî mahlası kullanarak Türkçe ve Farsça şiirler yazdı. 
II. Bayezid'in yazdığı şiirlerden meydana gelen küçük 
hacimli bir divan Rumi 1308 tarihinde İstanbul'da 
basıldı. Kendisi hat sanatında da oldukça yetenekliydi. 
 
Hükümdarlığı süresince barışı ve sakinliği tercih 
etmişti. Osmanlı donanması döneminde yenilendi, Piri 
Reis de tüm Dünya'da nam saldı. Donanmanın 
yenilenmesi sırasında; yelkenli savaş gemilerini uzun 
menzilli toplarla yaparak Osmanlı'nın Akdeniz'de tek 
hâkim olması sağlandı. Döneminde Yeniçeri Ocağı'nı 
genişletildi ve ağa bölükleri kuruldu. 
 
 
II. Bayezid'in Bursa'da yaptırdığı Koza Han'ın 
avlusundaki mescid 
Sultan II. Bayezid otuz seneden fazla süren saltanatı 
boyunca, barış ve sükûnu tercih etmesi, donanmayı 
yenileyip hazırlıklar yapması, kendisinden sonra tahta 
geçen oğlu Yavuz Sultan Selim'in fasılasız seferlerle 
meşgul olmasına neden oldu. Tımar teşkilatında 
değişiklik yapıldı. Ülkenin birçok yerinde okullar, 
hastaneler, camiler, medreseler kuruldu.  
 
Yaptırdığı eserlerden günümüzde hâlâ varlığını 
sürdürenler arasında: 
Bayezid Camii 
Bayezid Medresesi 
II. Bayezid suyolu  
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Hatuniye Camii 
Atik Ali Paşa Camii 
İkinci Beyazıt Külliyesi 
İkinci Beyazıt Külliyesi 
İkinci Beyazıt Köprüsü 
İkinci Beyazıt Köprüsü 
İkinci Beyazıt Köprüsü 
Koza Hanı 
Pirinç Han 
 
sayılabilir." 
 
* 
 
ZEVCELERİ:  
1- Nigâr Hâtûn; Şehzâde Korkut ile Fatma Sultân’ın 
annesi ve Abdullah Vehbi’nin kızı.  
2- Şirin Hâtun; Abdullah kızı ve Şehzâde Abdullah’ın 
annesi.  
3- Gülruh Hâtun; Abdülhayy’ın kızı ve Alemşah ile 
Kamer Sultân’ın annesi. 4- Bülbül Hâtun; Abdullah kızı 
ve Şehzâde Ahmed ile Hundi Sultân’ın annesi.  
5- Hüsnüşah Hâtun; Karamanoğlu Nasuh Bey’in kızı.  
6- Gülbahar Hâtûn; Abdüssamed’in kızı ve bir görüşe 
göre Yavuz’un annesi.  
7- Ferâhşâd Hâtun; Kefe sancak Beği Mehmed’in 
annesi.  
8- Ayşe Hâtûn; Zülkadiroğlu Alaaüd-devle Bozkurd 
Bey’in kızı ve bir görüşe göre Yavuz’un annesi.  
 
ÇOCUKLARI:  
1-Şehzâde Sultân Abdullah Hân.  
2- Gevher Mülûk Sultân.  
3-Şehzâde Sultân Korkut Hân.  
4-Şehzâde Sultân Ahmed Hân.  
5- Yavuz Sultân Selim Hân.  
6-Şehzâde Sultân Şehinşâh Hân.  
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7-Şehzâde Sultân Mahmûd Hân.  
8-Şehzâde Sultân Mehmed Hân.  
9-Şehzâde Sultân Alem Şah Hân.  
10- Selçuk Sultân.  
11- Hatice Sultân.  
12- İlaldı Sultân.  
13- Ayşe Sultân.  
14- Hundi Sultân.  
15- Ayn-i Şah Sultân.  
16- Fatma Sultân.  
17-Şah Sultân.  
18- Hüma Sultân.  
19- Kamer Sultân. 
 
II. Bâyezid devrinin önemli devlet adamları arasında, 
Vezir-i A’zamlardan İshak Paşa, Hersek-zâde Ahmed 
Paşa, Çandarlı İbrahim Paşa ve Koca Mustafa Paşa; 
Şeyhülislâmlardan Molla Abdülkerim Efendi ve Zenbilli 
Ali Efendi; ilim ve maneviyât erbabından ise, Molla 
Lütfi Efendi, Sarı Gürz, Muslihuddin bin Sinan Efendi, 
İdris-i Bitlisî, kendilerine uzaktan taltiflerde bulunduğu 
Molla Cami ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri ve 
şairlerden ise, Niyâzî-i Mısrî, Vasfî ve İznikli Celilî misâl 
olarak zikredilebilir. 
 
Gâzî, âlim, şâir, hattât, veli ve müzehhib gibi çok 
sıfatları bulunan II. Bâyezid, babası Fâtih’in fetihlerini 
çok iyi hazmetmesine rağmen, kendi zamanında 
sadece 160.000 km2’lik genişleme temin edebilmiştir. 
Fetret devrinden sonra Osmanlı Devleti’nin en sıkıntılı 
dönemlerinden olması, bunun başlıca sebeplerindendir 
.  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(13)-SULTAN I.AHMED (Bahtî)  
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Demiştir Ki: 
 
"İlâhî senden özge mesnedim yok 
Rızâdan özge Yârab hâcetüm yok 
 
Za'îfem bîkesem her demde Yârab 
Ki senden özge Rabb-i müşfikum yok 
 
Kapundur ehl-i derdün hep devâsı 
Kapundan gayrı yirde hâcetüm yok 
 
Müşerref it visâlünle ilâhî 
Visâlün gibi lezzet dünyâda yok 
 
Visâl-i Hakka kim irdi Bahtî 
Anun bu fânimülke cünbüşi yok" 
 
* 
18 Nisan 1590 tarihinde doğdu, III.Mehmed'in oğlu ve 
1603 yılında 14. yaşında iken Osmanlının 14. padişahı 
oldu. Annesinin adı Handan Sultan'dır. 
Yakalandığı mide hastalığından kurtulamadı ve 28 
yaşında iken vefat etti. İstanbul’da At meydanında 
yaptırdığı ismi ile anılan (Sultânahmet Câmi‘i) 
yanındaki türbesine defnedildi (1616). 
 
Saltanat dönemi : 21/22 Aralık 1603-22 Kasım 
1617'dir. 
 
"Saltanatında, hanedan veraset sistemini değiştirip 
kardeş katli yasasını kaldırmıştır.Yerine ailenin aklı 
başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemini 
getirmiştir. Bu yeni yasanın, şehzadeler arasındaki 
rekabetin ve taht kavgalarının, taht için 
gerçekleştirilen kardeş katillerinin önlenmesi açısından 
Osmanlı tarihinde çok büyük önemi vardır." 
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"Kaynaklara göre, padişah olmadan evvel, devlet 
tecrübesi için mühim olan bir sancağa çıkmamıştı. Bu 
sebeple bir kapı halkı da yoktu. Hatta, babaannesini 
eski saraya gönderdiğinde saray sanki bomboş 
kalmaktaydı. 
Henüz sünnet dahi edilmemişti. Sünneti ancak padişah 
olduktan sonra yapılmıştır." 
 
Döneminde; 
"4 Ocak 1610'da altı büyük minareli ve 16 şerefeli 
Sultanahmet Camii'nin temel atma merasimi yapıldı. 
Dinine bağlı bir insan olan Sultan I. Ahmet, caminin 
temelleri kazılırken eteğinde toprak taşıdı. 9 Haziran 
1617'de inşaatı biten Sultanahmet Camii ibadete 
açıldı. Ayrıca Şehzadebaşı Kuyucu Murat Paşa 
Külliyesi, İstanbul Mesih Paşa Camii, Elmalı Ömer Paşa 
Camii onun zamaninda yaptırılan önemli mimari 
eserler arasındadır." 
 
Arapça ve Farsça`yı mükemmel derecede konuşurdu. 
Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve 
askerlik alanlarında çok usta olan Sultan Birinci 
Ahmed, ava ve cirit oyununa çok düşkündü. Çok sade 
giyinirdi. 
 
* 
 
Demiştir Ki: 
 
"Ey uranlar kılıcı heybet ile küffâra 
Cân ü dilden sizi ısmarlamışam Settâra 
 
Eyledüm size du'â ile selâmum irsâl 
Siz selâmet de olun düşmen ola bîçâre 
 
Cengde nâm-ı Hudâyı komanuz hiç elden 
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Avn-i Hakkı dileyüp yalvarunuz Gaffâra 
 
Hazret-i Hakdan umaram ki kral-ı bed-hâl 
Vire hep şehr ü hisârını gelüp yalvara 
 
Ahmedâ hayr du'â ile guzâta her dem 
Diler isen ki mu'în ola Hudâ anlara" 
 
* 
Hayatından önemli kesitler 
 
-13 yaşında Yunanlı cariye Evdoksiya (Mahfiruz 
Sultan)’dan çocuğu oldu (Genç Osman). 
-İkinci karısı Rum Anastasia (Kösem Sultan) idi. (IV. 
Murat ve Deli İbrahim’in annesi) 
-Sadrazamı Derviş Paşa’yı makamında bizzat kendisi 
öldürmüş ve kafasını hançerle kesmiştir. Daha sonra 
da adet olduğu üzre eşleri ve çocuklarını öldürtmüştür. 
-Anadolu’da 40.000 Türkmen’i öldürüp çukurlara 
doldurduğu için adı Kuyucu Murat Paşa’ya çıkan 
sadrazam I.Ahmet’in sadrazamıdır. 
-Sadrazamlık özellikle bu yıllarda padişaha belli bir 
para verilerek elde ediliyordu. Örneğin, Kuyucu Murat 
Paşa 30.000 Nasuh Paşa da 40.000 altın lira 
vermişlerdi padişaha. 
-Nasuh Paşa’da bir neden bulunup öldürülüp tüm 
mallarına el konduktan sonra 50.000 altın lira veren 
Öküz Mehmet Paşa sadrazam oldu. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Yâr kim eyleye arzı dîdâr 
Âşıkun kalbi olur pür-envâr 
 
Pertev-i mihr-i ruhı yanında 
Nola olsa güneşün pertevi târ 
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Nola hayretde kosa servleri 
Bustân içre kılurken reftâr 
 
Goncalar reşk ile dil-teng olalar 
Gülistân içre iderse güftâr 
 
Bahtiyâ kand-i mükerrer tahkîk 
Lebin emmekdür o yârun tekrâr" 
 
* 
Tahta çıktığı zaman memleketin iç düzensizliklerinden 
başka Avusturya ve İran harbleri devam ediyordu. 
Kırım Hânı süvarilerinin Boğdan ve Eflak’ı tahrip ve 
Erdel memleketini de sıkıştırmaları üzerine, bu üç beğ 
Avusturya tarafını bırakıp tekrar Türklerle birlik olunca, 
imparator sulha yanaşmak zorunda kaldı. Tuna 
üzerindeki Zitvatorok denen yerde Osmanlılarla 
andlaşma yapıldı (1606). Böylelikle 15 yıldır sürüp 
giden Avusturya (Nemçe) harbleri sona ermiş oldu. Bu 
andlaşma Osmanlı Devletinin Avrupa’daki ilerleyişinin 
durduğunun bir vesikası olarak kabul edilir. 
 
İran savaşlarına gelince, İran şahı Büyük lâkabıyla 
anılan Şah Abbas ile yapılan muharebelerde hiç de iyi 
neticeler alınmadı. Nihayet 1612’de İranlılarla da sulh 
yapıldı. Fakat üç sene sonra iki devlet arasında savaş 
yeniden başladı (1615). Bir aralık anlaşma yapılır gibi 
olduysa da savaş gene devam etti. Celâlî denilen 
eşkıya yer yer Anadolu’yu kaplamıştı. Kuyucu Murâd 
Paşa, yıllarca uğraşarak ve yakaladığı zorbaları 
kuyulara doldurarak Anadolu’yu temizledi ve halka 
geniş bir nefes aldırdı. 
 
* 
Başta Muallim-i Sultânî Mustafa Efendi olmak üzere, 
muhitinin tesirine kapılan I. Ahmed, itimat ettiği 
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değerli kimseleri devlet hizmetinde kullanmıştır. 
Gençliğine rağmen, icraatında azimli idi. Saraydaki 
kadın nüfuzunu önlemiş, kadınlara âlet olmamıştır. 
Özellikle Venedikli Baffo veya Safiye Sultân diye 
bilinen siyâsî kadını Eski Saray’a göndermekle 
kadınların devlet işlerine fazla karışmalarını önlemiştir.  
 
O zamana kadar icrâ olunan Osmanlı Kanunlarını 
yeniden tertip ve tedvîn yoluna gitmiş olmasıdır. 
Elbette ki bunu, devrinde yaşayan kanun-şinâs 
âlimlere borçludur. 
 
I. Ahmed devri denilince akla gelen isimlerin başında, 
Celâlî İsyânlarını durduran, devlet ve kanun nizâmının 
tesisi için yazılı ve fiilî tedbirler alan Vezir ve sonradan 
da Sadrazam olan Kuyucu Murâd Paşa gelmektedir. 
Ayn Ali’nin her iki Kanunnâme Mecmuasını da Kuyucu 
Murâd Paşa’ya takdim etmiş olması, onun hukûkî 
düzenlemeler üzerindeki fonksiyonunu da ortaya 
koymaktadır. 
 
I. Ahmed devrinin sadrazamları arasında Kasım Paşa, 
Sokullu ailesinden Mehmed Paşa, Derviş Paşa ve 
Nasuh Paşa’yı; diğer devlet adamlarından Cigala-zâde 
Mahmûd Paşa, Etmekçi-zâde Ahmed Paşa ve Sarıkçı 
Mustafa Paşa’yı; meşhur âlimlerden Şeyhülislâm 
Sun’ullah Efendi, Hoca-zâde Mehmed Efendi, Mu’allim-i 
Sultân Mustafa Efendi ve Ahi-zâde Hüseyin Efendi’yi ve 
maneviyat erenleri arasında Aziz Mahmûd Hüdâyî 
Hazretleri, Şeyh Abdülmecid Sivâsî ve Cerrah Paşa 
Şeyhi diye bilinen Şeyh İbrahim Efendi’yi zikredebiliriz. 
 
* 
"Dindar bir insan olmasından dolayı Hz. Muhammed'in 
ayağının izi resminde murassa bir sorguç yaptırmış, 
ortasına da kendisinin şu kıtasını yazdırmıştı : 
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"Nola tâcum gibi başumda götürsem dâ'im 
Kadem-i resmini ol Hazret-i şâh-ı Ressûlün 
Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sâhibidür 
Ahmedâ durma yüzün sür kademine o gülün" 
 
* 
Derler ki: 
 
Hasodalı Yusuf Ağa anlatır : 
-"Abdest alırken suyu o dökermiş. Kışın en şiddetli 
günlerinde dahi soğuk su istermiş. Bir gün "Ayaklarım 
hammal ayağı gibidir" demiş. 
 
Yusuf Ağa da : 
-"Padişahım, meşhur meseldir, ayağı büyük olanın 
bahtı da açık olur." 
Gülümsemiş ve 
-"Beli, bilürem. Bahtî mahlasını da o sebepten aldım" 
demiş. 
 
* 
Şair Padişahımızın şiirlerinden meydana gelen bir de 
Divanı vardır. Dili oldukça sadedir. Şeyhülislâm Yahya 
ve Hafız'ın etkisinde kalmıştır denebilir. Şiirleri 
Divanından başka yerlerde de yer almıştır. Çeşitli 
şairler onun bazı şiirlerine nazireler veya tahmisler 
kaleme almışlardır. 
 
*  
ZEVCELERİ:  
1- Hatice Mahfirûze Sultân; Genç Osman’ın annesi.  
2- Kösem Sultân (Mahpeyker Sultân). IV. Murad’ın 
annesi ve Osmanlı Hareminin en namdâr kadını.  
3- Fatma Haseki; Câriyelerdendir.  
 
ÇOCUKLARI:  
1-Şehzâde Osman II.  
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2-Şehzâde Sultân Mehmed Hân.  
3-Şehzâde Murad IV.  
4-Şehzâde Cihangir Hân.  
5-Şehzâde Hasan.  
6-Şehzâde Bâyezid.  
7-Şehzâde Kâsım.  
8-Şehzâde Süleyman.  
9- Sultân İbrahim.  
10- Ayşe Sultân.  
11- Fatma Sultân.  
12- Hân-zâde Sultân.  
13- Burnaz Atike Sultân.  
14-Şehzâde Orhan.  
15-Şehzâde Hüseyin . 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Edirne şehri gibi gerçi şehr-i bî-bedel olmaz 
Yine ammâ bu dünyâda Sitanbula bedel olmaz 
 
Egerçi hûb olur gâyetde ayvası anun ammâ 
Sitanbulun sulu şeftâlüsi gibi güzel olmaz 
 
Anun berg-i çınârı zîr-dest itdi Sitanbulı 
Kimesne dimesün dünyâda kim el üzre el omaz 
 
Mahalsuz varmşuzdır dime ol şehre sakın ey dil 
Zamanında irişdük hak budur böyle mahal olmaz 
 
O şeh-i dil-güşânun vasfına dinmiş gazeller çok 
Velî Bahtî senün nazmun gibi rengîn gazel 
olmaz"  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(14)-SULTAN III.AHMED 
(Necîb) 
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Demiştir Ki: 
 
"Yâ İlâhî pür-zünûbam affın ile kıl rehâ 
Zerre-i ihsân ile setr it uy'ubumı şehâ 
Sitânundan cüdâ itme beni rûz-ı cezâ 
Enbiyâ-yı müselin içre hacîl itme beni 
 
Hazret-i sultân-ı dîn fahrü'l-verânun aşkına 
Server-i âlem Muhammed Mustafânun aşkına 
Ol Habîbün nûr-ı aynı asfiyânun aşkına 
Enbiyâ-yı mürselin içre hacîl itme beni 
 
Kıl Necîb-i derd-mendi nazra-i affa nişân 
Cürmini fv eyle it şâyeste-i hûr-ı cihân 
Ol za'îfün dâ'imâ vird-i zebânıdur hemân 
Enbiyâ-yı mürselin içre hacîl itme beni 
 
* 
 
1673 Yılında doğmuştur.IV.Mehmed ve Rabia 
Emetullah Gülnuş Sultan'ın oğludur. Saltanat Dönemi: 
22 Ağustos 1703 - 1 Ekim 1730 
 
Divanı' da bulunan şair Padişahımız şiirlerinde Ahmedî 
veya Necîb mahlaslarını kullanmıştır. Daha ziyade dinî 
şiirler yazmıştır. Lâle devrinde yaşamıştır. İnce ruhlu 
sanatkâr bir kişiliğe sahiptir. Hat sanatkârı. Sülüs, talik 
ve nesih bilmekte. Âlimleri ve şairleri koruyan, onlarla 
sohbetler eden bir Padişah. Çok iyi bir kitap sever. Bu 
yüzden saray kütüphanesi ve kitaplığı kurmuştur. 
 
Patrona Halil isyânında görevden alınmak istemiş, 
yerini oğlu Sultan Mahmud'a bırakmıştır. 1736 yılında 
62 yaşında iken Hakk'a yürümüştür. 
 
* 
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Demiştir Ki: 
 
"Cenâbun Hazret-i Sultan-ı dîndür yâ Resûlallah 
Cemâlün matla'ı nûr-ı yakîndur yâ Resûlallah 
 
Sezâdur zât-ı pâkun her cihetle da'vet-i Hakka 
Heme esrâr-ı mi'râca emîndür yâ Resûlallah 
 
Çün oldı sende bî-şüphe kemâl-ı sırr-ı ıstıfâ 
Vücûdun hassa-i sırr-ı mu'îndür yâ Resûlallah 
 
Necîb-i z3ar ü âciz rû-siyeh cûyende-i lutfun 
Durur bâbında me'va'l-müznîbindür yâ 
Resûlallah 
 
* 
 
Dönemini ana hatlarıyla şöylece özetlemek 
mümkündür: 
 
Birinci Saltanat Devresi (1703-1718): 1703-1711 
tarihleri arasındaki ilk yıllarında, önce iç huzuru 
sağlamaya çalışmış ve Edirne Vak’asının failleri teker 
teker cezalandırılmıştır. Sokullu veya Köprülü gibi 
dirâyetli bir sadrazam arayışındaydı ve kendisini tahta 
getirenlerin etkilerinin farkındaydı. Çok sayıda 
sadrazam değişikliğinden sonra Silâhdâr Dâmâd 
Çorlulu Ali Paşa’da karar kıldı ve devlet işlerini önemli 
ölçüde 4 yıl kadar ona havale etti. 
 
Bu arada Avrupa’da İsveç Kralı Carl’ın Deli Petro’ya 
yenilip sonra da Osmanlı topraklarına sığınması, 
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Nisan 1711’de harp 
başlamasına sebep oldu. Prut Seferi diye tarihe geçen 
bu savaşta Osmanlı ordularının komutanı sadrazam 
Baltacı Mehmed Paşa Serdâr-ı Ekremliğe tayin edildi. 
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Çar, mağlup olacağını anlayınca, Başbakan Baron 
Şafirov vasıtasıyla çok değerli mücevherlerini hediye 
gönderdi ve sulh andlaşması yapılmasını arzuladı.  
 
İsveç Kralı ve Kırım Hanı Devlet Giray’ın farklı 
kanaatlerini dinlemeyen ve müşâvirlerinin tesiri altında 
kalan Baltacı Mehmed Paşa, çok cazip şartlarla sulh 
akdi yaptı ve muzaffer bir komutan olarak İstanbul’a 
gelmek üzere yola çıktı (Prut Muâhedenâmesi, 
Temmuz 1711). Bu hadise üzerine muhâlifleri, Baltacı 
Mehmed Paşa aleyhinde her türlü iftirayı yapmaya ve 
Padişah’ı etkilemeye başladılar. Neticede Kasım 
1711'de Edirne'de iken azil haberi geldi. Sonradan Deli 
Petro sözünde durmayınca, yeni bir savaş başlamadan 
bitti ve Şehid Ali Paşa’nın 1713’de imzaladığı Edirne 
Andlaşması ile Karlofça’da verilen yerler Rusya’dan 
geri alındı. 
 
Sadrazam Silâhdâr Ali Paşa’nın, Karlofça’da verilenler 
Rusya’dan alındığı gibi, Venedik ve Avusturya’dan da 
alınması gerekir şeklindeki düşüncesi ve Venedik’in 
Karadağlı âsileri himaye etmesi, aradan geçen 15 
yıldan sonra 1714 yılında Venedik’e harp ilan 
edilmesine sebep oldu. Avusturya’nın da Venedik’i 
desteklemesi üzerine, maalesef Damad Ali Paşa’nın 
şehid olmasıyla sonuçlanan bir mağlubiyet alındı 
(1716). Bir sene sonra yani 1717 yılında Belgrad 
düşünce, 1718 tarihli Pasarofça Muâhedenâmesi ile 
savaşa son verildi. Artık yeni bir dönem başlıyordu ve 
III. Ahmed’in 15 yıl süren birinci saltanat devresi sona 
eriyordu. 
 
* 
 
Demiştir Ki: 
 
"Hayr-endiş ey vücûd-ı kerîm 
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Kimseye itme kendini teslim 
 
Hâcet eshâbına adâlet kıl 
Fukarâ hâline ri'âyet kıl 
 
Kimsenün inkısârını alma 
Benüm itdüklerüme hem kalma 
 
Sana şehzâdeler emânetdür 
Lâyık-ı şân olan sıyânetdür 
 
Da'imâ saltanatda var olasın 
Ferr ü şevketle ber-karâr olasın 
 
Eyliye bahtını küşâde Hudâ 
Hayme-i ömrün ola pâ-ber-câ 
 
Fer bulup necm-i baht-ı mes'ûdun 
Ola meşhûr nâm-ı Mahmûdun. 
 
* 
İkinci Saltanat Devresi = Lale Devri: Mayıs 1718’de 
sadrazamlığa getirilen Nevşehirli Damad İbrahim 
Paşa’nın sadrazamlığı ile başlayan ve 1730 yılına kadar 
devam eden devreye Lale Devri diyoruz. 1723’de 
başlayan İran Savaşları bu dönemin 1730’da tamamen 
sona ermesine sebep olmuştur.  
 
Her çeşit kültür faaliyetlerinin arttığı, Matbaanın tam 
olarak hizmet vermeğe başladığı ve harpten ziyade 
sulh, sükûn ve de eğlencenin hâkim olduğu bu dönem, 
Osmanlı tarihi için ayrı bir sayfadır.  
 
Rusya’nın İran’a girmesi ve Osmanlı Devleti’nin de bu 
duruma müdahale mecburiyetinin bulunması, 7 sene 
sürecek olan İran Savaşlarını başlattı. Köprülü-zâde 
Abdullah Paşa’nın Tebriz’i fethetmesi ve İran’a ait beş 
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eyâletin Osmanlı Devleti’ne ilhak edilmesi, Ekim 
1727’de yapılan Hemedân Andlaşması ile Sünnî olan 
Eşref Şah Üveysî tarafından kabul edildi. Ancak Şi’î 
olan Nâdir Hân’ın bunları kabul etmeyerek bazı yerleri 
Osmanlı Devleti’nden geri alması, savaşı yeniden 
başlattı. Padişah ile sadrazamın İran Seferini 1723 
baharına erteleme arzuları tepkiyle karşılandı. 
 
Damad İbrahim Paşa’nın aleyhindeki bu rüzgar, kendi 
yakınlarına devletin bazı makamlarını ve menfaatlerini 
peşkeş çekmesi de ilave edilince, daha da arttı ve bu 
durum yeniçerileri azdırdı. Bir bahriye neferi olan 
Patrona Halil’in başını çektiği bu isyan hareketi, tarihin 
en kötü isyanı olacak şekilde genişledi. Yağmalar, 
hapishanelerdeki tutukluları serbest bırakarak 
silahlandırmalar ve ev baskınları artınca, asilerin 
Padişah’dan kellelerini istedikleri Damad İbrahim Paşa 
ve yakınlarından olan bazı paşalar idam edildiler.  
 
1 Ekim 1730 günü, âsiler bununla da yetinmeyip 
Padişah’ın görevden ayrılmasını istediler ve gerçekten 
III. Ahmed’i o gece biraderi II. Mustafa’nın oğlu Sultân 
Mahmûd’u tahta davet ederek kendisinin feragat 
ettiğini açıklamak mecburiyetinde bıraktılar.  
 
III. Ahmed, ailesi ile birlikte Topkapı Sarayındaki 
dairelerinde 5 küsur yıl daha yaşadı ve 62 yaşında iken 
Temmuz 1736 tarihinde vefat etti.  
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Feyz-i hak imdâd itdükte kalem mizâb olur 
Katre-i dâd-ı Hudâdan havz-ı dil pür-âb olur 
 
Gelse kalb-i hâlis u meşhûn-ı aşka vâridât 
Dil safâ müzdâd olup kayd-i sivâ bîtâb olur 
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Şems-i zâtun perdesinden tâlib-i behre olan 
Dil-harâbî ihtiyâr itsün ki behre-yâb olur 
 
Gel Necîbâ cür'a-i âb-ı hayât-ı mâni'den 
Eyle nûş andan içenler şeyh olursa şâb olur 
 
* 
 
ZEVCELERİ:  
(III. Ahmed’in hanımlarının sayısı bazı tarihçilere göre 
13’ü ve bazılarına göre de 18’i bulmuştur. Biz, Kadın 
Efendileri ile birlikte 18 Hanım'ını tesbit edebildik.).  
 
KADIN EFENDİLERİ:  
1- Emetüllah Baş Kadın. Baş Haseki.  
2- Rukıyye İkinci Kadın.  
3- Emîne Mihrişah İkinci Kadın; III. Mustafa’nın 
annesi.  
4- Hatice İkinci Kadın.  
5- Râbi‘a Şermi Kadın.  
6- Zeyneb Kadın.  
7- Emîne Musalli Kadın.  
8- Hanife Kadın.  
9- Gülşen Kadın.  
10- Ümmü Gülsüm Kadın.  
11- Hürrem Kadın.  
12- Meylî Kadın.  
13- Fatma HümâŞah Kadın.  
14- Nijad Kadın.  
15- Nazîfe Kadın.  
 
İKBALLERİ:  
16-Şâyeste Sultân.  
17-Ayşe Hanım; İkinci veya Üçüncü İkbaldir.  
18 -Hâtem Hâtûn. 
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ÇOCUKLARI:  
(III. Ahmed, Osmanlı Padişahları arasında en çok 
kadınla evlenen devlet adamlarındandır ve bir kısım 
tarihçilere göre çocuklarının sayısı 50’yi bulmaktadır. 
Biz sadece bilinen ve meşhur olanlarını zikrettik.).  
 
1-Şehzâde Mehmed.  
2-Şehzâde Abdülmelik.  
3-Şehzâde Murad.  
4-Şehzâde Mehmed Hân.  
5-Şehzâde Süleyman Hân.  
6-Şehzâde Mustafa III.  
7-Şehzâde Selim.  
8-Şehzâde Ali.  
9- Fatma Sultân.  
10- Âtike Sultân.  
11- Zeyneb Sultân.  
12-Şehzâde Bâyezid Hân.  
13- Ümmü Gülsüm Sultân.  
14- Sâliha Sultân.  
15- Ayşe Sultân;  
16- Hatice Sultân;  
17- Nazife Sultân;  
18- Esmâ Sultân;  
19- Zübeyde Sultân;  
20-Şehzâde Sultân Nu‘man Hân;  
21-Şehzâde İbrahim;  
22- Abdülhamid I;  
23-Şehzâde Seyfeddin;  
24- Emetüllah Sultân;  
25- Ayşe Sultân (Küçük);  
26- Emine Sultân .  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(15)-SULTANIII.MURAD 
(Murad, Muradî) 
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Demiştir Ki: 
 
"Kara zülfün koyaldan başa sevdâ 
Karârı kalmadı bu gönlüm aslâ 
 
Senün zîbâ cemâlün görmeyelden 
Hayâlün anlar ancak cânı cânâ 
 
Belâ deştindesin Leylâdan ötri 
Benem Mecnûn-ı bî-ârâm ü şeydâ 
 
Ne denlü saklayam dir isem aşkun 
Kılur çeşmüm beni her demde rüsvâ 
 
Murâdî ger sana rahm itse dildâr 
Sana gavgâ-yı âlemden ne pervâ 
 
* 
 
Onikinci Osmanlı Padişahı. Babası Sultan II.Selim, 
annesi Yahudi asıllı Nurbanu Sultan. İyi bir eğitim alan 
şehzade Arapça ve Farsça öğrendi. 1558 yılında babası 
II. Selim'in Manisa Sancakbeyliğinden Karaman 
Valiliğine atanması sonucu dedesi Kanuni Sultan 
Süleyman tarafından Alaşehir Sancakbeyliğine 
gönderildi. Babası II. Selim padişah olduktan sonra ise 
Manisa Sancakbeyliğine gönderildi. Babası II. Selim'in 
vefatından sonra 22 Aralık 1574'te İstanbul'a gelerek 
Osmanlı tahtına oturdu. İlk iş olarak 5 kardeşini 
boğdurmuştur.  
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Tahta geçtiğinde Kuzey Afrika kıyılarından sadece Fas 
Osmanlı topraklarına katılmamıştı. 1578 yılında 
Ramazan Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Fas'ı 
ele geçirerek bölgedeki Portekiz gücünü kırdılar. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Âb-ı rûyı her dü'âlemdür olan âşık sana 
Şâh-ı dehr oldur ki ola âsitânunda gedâ 
 
Gayra yakışmaz dil-i Mecnûn ey Leylî hicâb 
Sende bulmışdur seni mir'ât-ı dildür rû-nümâ 
 
İktibâs-ı her milel Tûr-ı mahabbetden velî 
Olabilmez her kişi Mûsâ kelâm itmez ana 
 
Evvelîn âhirîn olsa eger bir yerde cem 
Anlamayalar bu remzi bilmeyenler yâ fedâ 
 
Devha-i tevhîdde yapdı Murâdî âşiyân 
Zir-i bâlına alupdur her ne kim var mutlakâ 
 
* 
1584 yılında bir Yeniçeri isyanında öldürülen 
Trablusgarp Valisi Ramazan Paşa'nın ailesini İstanbul'a 
getiren gemiye Kefalonya açıklarında Venedik 
gemileriyle saldırı düzenlenmesi sonucunda Venedik ile 
uzun süredir devam eden barış sona erdi. Venedik 
senatosuna bir ültimatom gönderen III. Murat, 
Ramazan Paşa'nın ailesini ve mallarını Preveze'ye 
getirtmeyi başardı. Venedik'in de barışı korumak 
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istemesi üzerine iki devlet arasındaki mesele çözüldü. 
 
III. Murat zamanında Ceneviz, Venedik ve Fransızlara 
verilen kapitülasyonlar ile ticaret gemileri Osmanlı 
limanlarında ticaret yapma hakkına sahiptiler. 1583'de 
İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth bir elçi göndererk aynı 
imtiyazlardan faydalanmak istediğini belirtti. Venedik 
ve Ceneviz haricindeki kapitülasyonu olmayan 
devletlerin tüccarı, Fransız bayrağıyla Osmanlı 
limanlarına geliyordu. 1572'daki Bartalameos Katliamı 
yüzünden Katoliklerden yüz çevirmeye başlayan 
Osmanlı hükümeti, Papa'nın koyduğu stratejik harp 
malzemesi ambargosunu kırabilmek için Protestan olan 
İngiltere'ye yakınlaştı. Böylece Akdeniz'de İngiliz-
Fransız rekabeti başlamış oldu. Bu rekabetten Osmanlı 
Devleti de birçok siyasi menfaat kazanmış oldu. 
 
Şah I. Tahmasb'ın oğlu Şah II. İsmail, Osmanlı Devleti 
ve İran arasındaki barış antlaşmalarına riâyet etmemiş 
ve Osmanlıya bağlı bazı Emirleri kendi tarafına 
çekmeyi başarmıştı. Osmanlı hükümeti Van 
Beylerbeyine talimat vererek orada huzurun 
sağlanmasını istemişti. İran'ın Luristan valisinin 
Osmanlı devletine sığınması zaten gergin olan ilişkileri 
daha da kötüleştirdi. Bu arada Şah İsmail ölmüş, 
İran'da taht kavgaları başlamıştı. Bu durumdan 
yararlanmak isteyen Van Beylerbeyi, İran'a saldırdı. 
İlk İran savaşı on iki yıl (1577 - 1589) sürdü. 
Özdemiroğlu Osman Paşa komutasındaki Türk birlikleri 
İran kuvvetlerini Çıldır'da yendi.[4] Bu savaştan sonra 
tüm Gürcistan fethedildi. 1578'de Tiflis, Osmanlı 
vilayeti durumuna getirildi.  
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Aynı yıl Şirvan da Meşaleler Muharebesi ile Osmanlı 
topraklarına katıldı. Bu gelişmeler üzerine İran barış 
istemek zorunda kaldı. 21 Mart 1590 tarihinde Ferhat 
Paşa Antlaşması (İstanbul Antlaşması) imzalandı. Bu 
antlaşmaya göre Kars, Tebriz, Tiflis, Gence ve Şehrizur 
Osmanlı Devletinde kalacaktı. Bu antlaşma ile Osmanlı 
devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaşmış oluyordu. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Çün gülistân içre gördüm andelîb 
Dir idi kim el-habîbü el-habîb 
 
Sanma kim bir gül içün eyler figân 
İster anı kim bula Hakdan nasîb 
 
Anla akilsen bu sırdan bir haber 
Sûrete bakma lebîb olgıl lebîb 
 
Nice bir gafletdesin bî-dâd ol 
Sûrdan bir gün çıkar savt-ı muhîb 
 
Gel Murâdun bu kelâmın dinle kim 
Bir kelâmı var acebdendür aceb 
 
* 
1590'da Avusturya ile yapılan 8 yıllık barış antlaşması 
1593 yılında, Telli Hasan Paşa'nın başıbozukların 
oluşturduğu Uskukların üzerine yürümesini savaş 
sebebi sayan Avusturya ile bozuldu. Avusturya 
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İmparatoru II. Rudolf ödemekte olduğu vergiyi 
vermediği gibi Eflak, Erdel ve Boğdan beylerini de 
isyana teşvik etti. Telli Hasan Paşa Hırvatistan 
sınırındaki Siska kalesini kuşatma altında tutuyordu. 
Hasan Paşa ve binlerce askerle birlikte Hersek 
Sancakbeyi de şehit düştü. Bunun üzerine Sinan 
Paşa'nın ısrarıyla 1593 yılında Avusturya'ya savaş ilan 
edildi. Savaş devam ederken 16 Ocak 1595'de III. 
Murat İstanbul'da felç geçirerek vefat etti. Cenazesi 
Ayasofya Camii avlusuna defnedildi. 
 
Takîyüddin tarafından 1577'de kurulan Tophane 
Rasathanesini 1580 yılında yıktırmıştır. 
 
* 
 
Ölümünden sonra 
************* 
1574'ten 1595'e kadar 21 sene Osmanlı Devleti'nin 
başında bulunmuştur. Saltanatı süresince başveziri 
olan Sokollu Mehmet Paşa'nın etkisinde kalmıştır. 
Saltanatı döneminde eşi Safiye Sultan, özellikle 
Sokollu Mehmet Paşa'nın 1579 yılındaki ölümünden 
sonra devlet yönetiminde oldukça önemli bir rol 
üstlenmiştir. 
 
Saltanatı süresince Osmanlı topraklarının genişliği 
24.534.242 km²'ye yükselmiştir. Osmanlı Devleti en 
geniş toprağa bu Padişah zamanda erişmiştir.  
Demiştir Ki: 
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"Biz kamu esrâra mahrem sâhib-i hâl isterüz 
Rikkat-i kalb ile her dem çeşm-i seyyâl isterüz 
 
Aşk-ı cânân ile dâ'im hâlımız hoşdur bizüm 
Vasfınun zikrinden özge sanmanuz kâl isterüz 
 
Yârdan gayrı bizümdür yanımuzda hâr ü has 
Sanmanuz iki cihânda mansıb u mâl isterüz 
 
Bakmazuz ârâyiş-i âlemlere subh u mesâ 
Âlemi geşt eyleyüp bir kalb-i meyyâl isterüz 
 
Ey Murâdî ârife her bir kelâmun rûhdur 
Nûr-ı lâmi mîm ü hâ vü mîmle dâl isterüz 
 
* 
Ayrıca Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesini yaptırmış, 
Fethiye Camii'ni de kiliseden camiye çevirmiştir. 
 
Bir Fransız tarihçisi olan Hammer, III. Murat'ın 
saltanatı boyunca 11 defa sadrazam, 7 defa 
şeyhülislam değiştirdiğini, düşüncelerinde bir istikrar 
bulunmadığını, zevke, tasavvufa ve şiire eğilimli bir 
insan olduğunu, etrafında remilciler, müneccimler 
dolaştığını bildirmekte ve bu yönüyle eleştirmektedir. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Eşk-i çeşmümden oldı âlem su 
Garka-i âb oldı cümle su 
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Her kime âb-ı dîdemüz irdü 
Aşk ile girye oldı pes ana hû 
 
Dûzaha irdi çünki katre-i eşk 
Berd oluben soyundı yidi tamu 
 
Kapadı çünki âlem-i suveri 
Yirde vü gökde kalmadı kaygu 
 
Her kime kim tokundı eşk-i Murâd 
Didiler lâilâhe illâ hû  
 
* 
Özel Hayatı 
********* 
Safiye Sultan adında bir eşi vardı. Safiye Hatun'un asıl 
adı Sofia Baffo idi. Kendisi Venedikliydi ve Korfu 
valisinin kızıydı. Bir deniz yolculuğunda Türk 
korsanlarına tutsak düşmüş, Murat'ın şehzadeliğinde 
saraya cariye olarak satılmıştı. 
 
Safiye Sultan ile kaynanası Nurbanu Sultan arasındaki 
çekişip didişmeler; o dönemlerde çeşitli saray 
oyunlarıyla, sadrazamların durmadan değişmesine 
neden olmuştur. 
 
Nurbanu Hatun, Safiye Sultan'ı öldüresiyle kıskandığı 
için, oğlu III. Murat'a yıllar boyu, onu unutturacak bir 
sevgili arayıp durmuştu. Söylentilere göre, bu yüzden 
tutsak pazarında cariye fiyatları 2 yüz - 3 yüz altından,  
2 bin - 3 bin altına çıkmıştır. 
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Kadınlara ve harem yaşamına düşkünlüğü ile tanınan 
Sultan Murat'ın "en fazla" 30 çocuğu olduğu 
düşünülmektedir. Bunlardan 19 ya da 20'si erkektir. 
Hatta öldüğü sırada hamile eşleri olduğu ve veliaht 
oğlu Mehmet'in onları da öldürttüğü çeşitli kaynaklarda 
iddia edilmektedir. 
 
Eşleri 
 
Safiye Sultan 
 
* 
Erkek çocukları 
 
III. Mehmed 
Şehzade Selim 
Şehzade Bayezit 
Şehzade Mustafa 
Şehzade Osman 
Şehzade Cihangir 
Şehzade Abdullah 
Şehzade Abdurrahman 
Şehzade Hasan 
Şehzade Ahmet 
Şehzade Yakup 
Şehzade Alemşah 
Şehzade Yusuf 
Şehzade Hüseyin 
Şehzade Korkut 
Şehzade Ali 
Şehzade İshak 
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Şehzade Ömer 
Şehzade Alaüddin 
Şehzade Davud 
 
* 
Kız çocukları 
 
Ayşe Sultan (d.1570 - ö.1605, Annesi: Safiye Sultan 
Fatma Sultan 
Mihrimah Sultan 
Amriye Sultan 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Gönül deryâ durur deryâ içinde 
Acep peydâ durur peydâ içinde 
 
Kulûb ahvâlini kalb anladı çün 
Anun çün bir kalupdur câ içinde 
 
Özinden eyledi himmet mıyâna 
Salup sevdâları sevdâ içinde 
 
Çün oldı müzderiç seb'a'l-mesânî 
İdüp beyzâsını beyzâ içinde 
 
Murâdun hâli acebdür acebden 
Neler tahsîl ider gavgâ içinde 
 
* 
Saltanat döneminde meydana gelen bazı önemli 
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olaylar: 
 
Venedik'le anlaşma yenilendi. 
Portekiz'le Vadisseyl Muharebesi yapıldı. 
İspanya'ya karşı İngiltere'ye yardımlar yapıldı. 
Lehistan kralının tayininde çıkan mücadele kazanıldı ve 
1577'de Lehistan da Osmanlılara tâbi oldu. 
1511'de Osmanlı tabiiyetinde bulunan Kırım Hanlığı 
Rusya'ya harb ilân etti. Moskova'ya kadar ilerleyerek 
Rusya'yı vergiye bağladı. 
1578'de İran'la savaşlar başladı. Çıldır Zaferi elde 
edildi. 
1582'de Tiflis Müdafaası yapıldı. Tiflis ve Şirvan feth 
edildi. 
27 günde Kars Kalesi yapıldı. 
1582'de Osmanlı tarihinin en büyük eğlencelerinden 
birini düzenleyerek oğulları için kırk gün kırk gece 
sünnet şöleni düzenlemiştir.[kaynak belirtilmeli] 
1583'te Meşaleler Muharebesi kazanıldı. 
1585'te Tebriz dördüncü defa fethedildi. Gence şehri 
alındı. 
1590'da Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı. Hazar 
Denizi'ne kadar Osmanlı hakimiyetine alındı. Doğuda 
en geniş sınırlara ulaşıldı. 
1593'te Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na harp 
ilân edildi. 
1594'te Yanıkkale feth edildi. 
Tedavülde bulunan o zamanki metal paranın altın ve 
gümüş oranı azaltılarak devletin tarihindeki gelmiş 
geçmiş en büyük develüasyon gerçekleştirilmiştir. 
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ŞAİR PADİŞAHLAR(16)-SULTAN III.SELİM 
(İlhamî, İlham, Selim, Selimî) 
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Demiştir Ki: 
 
"Neden itdün aceb ol şuh-ı sitemkâra heves 
Yani pervâne gibi yanmaga ol nâra heves 
 
Tâ düşelden beri sevdâ-yı gam-ı aşka gönül 
Sayd için düşdi o demden bu dil-i zâra gönül 
 
Subha dek bir gül için bülbül idermiş feryâd 
Nola aşkunla dil eyler ise gülzâra heves 
 
Vasl-ı dildâra gönülden olur iken hâhan 
Eyler ol âfet-i bîgâne hep agyâra heves 
 
Tâ düşelden beri sevdâna senün İlhâmî 
İtdi ol cân ü gönülden begüm eş'âra heves" 
 
* 
 
(24 Aralık 1761 - 28 Temmuz 1808), 28. Osmanlı 
padişahı. 
 
III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası III. 
Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Babası 
1774 yılında öldüğünde sadece 13 yaşında olduğu için 
amcası I. Abdülhamit tahta çıktı. I. Abdülhamit 
şehzade Selim'e kendisinden önceki padişahların 
tersine, oldukça iyi davrandı. Kafes (oda hapsi) hayatı 
yaşamasına rağmen Selim'in iyi bir eğitim almasına 
izin verdi. Şehzade Selim müzik ve edebiyat ilgilendi. 
Fransa'nın Fransız Devrimi öncesindeki son kralı olan 
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XVI. Louis'le mektuplaştı. Daha tahta çıkmadan 
Osmanlı Devleti'nde köklü bir yapısal değişikliğe gerek 
olduğu inancına vardı. I. Abdülhamit 7 Nisan 1789 
yılında ölünce, III. Selim Avrupa'yı temelinden 
sarsacak olan Fransız Devriminin eşiğinde tahta çıktı. 
 
* 
Şiirlerinde İlhamî, İlham, Selim ve Selimî mahlaslarını 
kullanan şair Padişahın, şiirlerinden oluşan bir Divanı 
bulunmaktadır. Şiirlerinde Divan Edebiyatı nazım 
türlerinin tamamına yakın şekil ve türleri denemiştir.  
 
Yaşına göre bilge, alçak gönüllü, sanatkâr bir gönüle 
sahip, aynı zamanda en önemli bestekârlarımızdan 
birisiydi.Sûz-i dilâra makamı onun icadıdır. Mevlevi 
tarikatına mensuptur ve Şeyh Galip'in hamisidir. 
 
Tarihte Kabakçı Mustafa isyânı olarak geçen isyânda, 
1808' de öldürülmüştür. Öldürülen şairlerimizden olup, 
naaşı Laleli Camiine defnedilmiştir. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Nola varsak biz de ol meh-pâre âfetden yana 
Bir vesileyle söz açsak yâra vuslatdan yana 
 
Sözimüze itmez ise ger tehevvür ol perî 
Görse nigâhın şeker-leb mâh-ı talatdan yana 
 
Gûşını benden yana tut dinle nush-u pendümi 
Rûz-ı mahşerde çekersin bana mihnetten yana 
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Bu hitâbum itme revâ vü zehr efendi cânum 
Hazret-i Hakkı sorarsan gel mahabbetden yana 
 
Nice mümkin kim ide teşrîf bize ol bî-aman 
Kes ümîdin gayrı İlhâmî ol ülfetden yana" 
 
* 
 
III. Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti hem 
Avusturya hem de Rusya'yla savaş halindeydi. Bu 
savaşlar 1792 yılında Avusturya'yla yapılan Ziştovi 
Antlaşması ve 1792 yılında Rusya'yla yapılan Yaş 
Antlaşmasıyla son buldu.  
 
Böylece III. Selim Osmanlı ordusunda çoktandır 
yapmak istediği yenilikleri yapma fırsatı buldu. 1793 
yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Bu sırada 
Napolyon Bonapart'ın komutası altındaki Fransız 
orduları bütün Avrupa'ya üstünlüğünü kabul ettirmiş, 
Osmanlı Devleti'ne ait olan Mısır'a saldırmıştı (1798). 
Osmanlı ordusu Mısır'ı başarıyla savundu. 1801 yılında 
yapılan El-Ariş Antlaşmasıyla Fransa Mısır'daki 
emellerinden vazgeçti. 
 
1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını 
isteyen yeniçeriler Kabakçı Mustafa'nın önderliği 
altında ayaklandılar. III. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu 
dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde de tahttan 
çekilmek zorunda kaldı.  
 
III. Selim'in yerine geçen amca oğlu IV. Mustafa III. 
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Selim'i tekrar kafese geri gönderdi.  
 
28 Temmuz 1808 tarihinde III. Selim'i tekrar tahta 
çıkarmak amacıyla Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa 
Paşa saraya yaklaşırken III. Selim padişah IV. 
Mustafa'nın emriyle boğduruldu. 
 
III. Selim'le onu idam etmeye gelen yeniçeriler 
arasında büyük bir boğuşma geçtiği bilinmektedir. III. 
Selim'in cenazesi Laleli Camii'nin avlusunda babası III. 
Mustafa Türbesine defnedildi. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Yaz irişdi vü kızardı rûy-ı al-i gül biraz 
Şevkden feryâda âgâz eyledi bülbül biraz 
 
Göricek ol kâkül-i miskîn-nümâyân dilberi 
Gıbta itdi pîc ü tâba başladı sünbül biraz 
 
Tab-ı ruhsâr-ı dilârâsın temâşâ eyleyüp 
Ona şevkinden sarılmak istedi kâkül biraz 
 
La'l-i al rengini gördükde ol meh-pârenün 
Iztırâba başladı sahba içinde mül biraz 
 
Bir güzel meydânı buldı esb-i kilk İlhâmiyâ 
Nola cevlân eylese mânend-i düldül biraz" 
 
* 
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III. Selim babası ve amcasının eğitimine verdiği 
önemden dolayı bilgili ve kültürlü bir şehzade olarak 
yetişti. Bir yandan doğu kültürüne ilgisini devam 
ettirirken batı kültürüne de ilgi duyuyordu. İlk defa 
1797 yılında III. Selim zamanında İstanbul'a 
Avrupa'dan gelen bir grup opera gösterisi sergiledi. 
Fransız mimar ve ressam Antoine Ignace Melling 
İstanbul'da birçok yapılar inşa etti. İstanbul'un çeşitli 
manzaralarını gösteren gravürler çizdi.  
 
III. Selim'in kızkardeşi Hatice Sultan'ın Melling 
tarafından Ortaköy semtinde inşa edilen sarayı 
İstanbul halkı ve Avrupalılar arasında çok ün kazandı. 
Bir yandan da eleştirilere neden oldu. III. Selim sık sık 
kızkardeşinin sarayına uğramaktan büyük zevk alırdı. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
Hayâlümden geçen dâ'im benüm kaşı 
kemânumdur 
Seherde gördügin dûd-ı siyeh âh u figânumdur 
 
Nazar-gâhum hemîşe ol nihâl-i gül-fidânumdur 
Giriftâr olduguma bir eser eşk-i revânumdur 
 
O şûh-ı şivekârun tarzına dil-dâde oldum âh 
Nezâketde bulunmaz bir nazîri nev-civânumdur 
 
Beni aşkıyla kıldı ol perî bülbül gibi nâlân 
Anun ân-ı bahârıysa benüm hayret zamânumdur 
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Bakan eş'ârı İlhâmîye hayret elvirür ddirler 
Bana bu iftirâyı eyleyen kendi lisânumdur" 
 
*  
III. Selim şiir ve müziğe çok meraklıydı. İlhami 
mahlasıyla birçok şiirler yazdı ve çok sayıda şarkı 
besteledi.  
 
Klasik Türk Müziğindeki suzidilara, şevkefza, şevk-u 
tarab, Arazbarbûselik ve nevakürdi makamları III. 
Selim'in buluşlarıdır.  
 
Dini müzik olarak ayin, durak, nat, ilahi formunda, din 
dışı müzik olarak Kâr, beste, semai, şarkı, köçekçe, 
peşrev, saz semaisi formunda 64 civarında eser 
bestelemiştir. III. Selim'in yazdığı saltanatın gelip 
geçici olduğunu anlatan bir manzume şöyledir: 
 
* 
Saltanat III. Selim’e intikal ettiğinde, cephelerde 
durum çok kötüydü. Zira Rus ve Avusturya 
cephelerinde savaş bütün hızıyla devam ediyordu.  
 
Boğdan sınırlarındaki Fokşani Meydan Muharebesinde, 
Kemankeş Mustafa Paşa kumandasındaki Osmanlı 
orduları, Rus ve Avusturya kuvvetlerinin iki taraflı 
saldırıları üzerine ağır bir hezimete uğradılar 
(1203/Ağustos 1789). Bunu Rusların galibiyeti ile 
sonuçlanan Boza (Buzaov) mağlubiyeti takip etti (Eylül 
1789). Ruslar Boğdan’ın başşehri Yaş’ı işgal ederken, 
Avusturyalılar da Bükreş’i teslim alıyorlardı (Ekim 
1789). III. Selim’in askerlere hitâben kaleme aldığı ve 
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İslâm’daki gazâ ruhunu hatırlatan hatt-ı hümâyûnu da 
müessir olamadı. Osmanlı kuvvetleri, Eflak’a bağlı 
Yerköyü’nde Avusturya kuvvetlerini mağlup etseler de, 
Tuna’nın güneyine çekilmek durumunda kaldılar. 
Ruslar, Besarabya ile Dobruca arasındaki Osmanlı 
savunma merkezlerini, bazı kayıplar ve 
mağlubiyetlerle birlikte ele geçirmiş oldu (İsmail, Kili, 
Tulça gibi, 1790). İsveç’le yapılan ittifak Osmanlı 
Devleti’nin hiç işine yaramadı.  
 
Bu sırada 1789 Fransız İhtilalinin olması, Osmanlı 
Devleti’ni rahatlattı ve Avusturya sulh andlaşması 
istedi. Ağustos 1791’de imzalanan Ziştovi Muâhedesi 
ile Avusturya-Osmanlı Harbi sona erdi. Böylece 
tarihteki son Alman-Türk savaşı sona erdiği gibi, 
Alman kuvvetler, Belgrad başta olmak üzere işgal 
ettikleri yerleri Osmanlılara iade ettiler.  
 
Osmanlı Devleti ile başbaşa kalan Rusya da sulha 
yanaştı ve Ocak 1792 tarihinde imzalanan Yaş 
Andlaşması ile Özü ve Hocapaşa (Odesa) gibi bazı sahil 
şehirleri Ruslara bırakılarak, Osmanlı-Rus savaşına da 
son verildi. 
* 
Demiştir Ki: 
 
Bâg-ı âlem içre gerçi pek safâdur saltanat 
Vakf itsen bir kurı gavgâya câdur saltanat 
 
Bu zamânun devletiyle kimse magrûr olmasun 
Kâm alursan adl ile ol dem becâdur saltanat 
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Kesb ider mi vuslatun bin yılda bir âşık anun 
Meyl ider kim görse ammâ bî-vefâdur saltanat 
 
Kıl tefekkür ey gönül çarhun hele devrânunı 
Geh safâ ise velî dâ'im cefâdur saltanat 
 
Bu cihânun devletine eyleme zerre tama 
Pek sakın İlhâmi zirâ bî-vefâdur saltanat" 
 
* 
 
Cephelerde kaybeden Osmanlı Devleti, sosyal, hukukî, 
iktisâdî ve özellikle de mağlubiyetlerin birinci sebebi 
sayıldığından askerî ıslâhatları düşünmeye başladı.  
 
Zira devlet, dış düşmanlara karşı vatanı müdafaa 
ederken, iç durum hiç de iyi değildi. Anadolu’da 
derebeyleri, Rumeli’de a’yânlar ve cephelerde savaşan 
yeniçeri grubu, devlet için büyük bir belâ haline 
gelmişti. Osmanlı ordusunun ve hatta bütün devletin 
yeniden düzenlenmesi gerekiyordu.  
 
Osmanlı Devleti, gerileme devrini tamamlayarak artık 
yıkılmanın sancılarını çekmeye başlamıştı. Bu yıkılış 
emârelerinin sebeplerinin Kur’ân’a aykırı olarak 
yaşanan sefâhet, halkın vergi yükünün altında 
ezilmesi, müminlerin kalbinden devlete muhabbetin 
çıkması ve yardım duyguları yerine kin ve nefret 
duygularının fışkırmaya başlaması olduğunu, aklı 
başında olan herkes biliyordu.  
 
Osmanlı Devleti, nizâm-ı cedîd tabir edilen yeni bir 
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düzenlemeye muhtâc idi. Ancak bu nasıl yapılacaktı? 
Bu konuda tamamen mevcut düzeni değiştirmek 
isteyenlerin görüşü esas alındı ve 24 Şubat 1793’de 
Nizâm-ı Cedid resmen bir Hatt-ı Hümâyûn ile ilan 
edildi. 
 
Nizâm-ı Cedid de fayda vermedi. Osmanlı Devleti 
devamlı kan kaybediyordu. 400 yıldır dost devlet 
olarak bilinen Fransa’nın başına geçen General 
Napolyon Bonaparte, 1797 yılında Venedik 
Cumhuriyet’ine son vererek Osmanlı Devleti’ne komşu 
haline gelmişti. Bununla da kalmadı ve harp ilan 
etmeden Mısır İskenderiye önlerine geldi (Temmuz 
1798). Görünürde, Padişaha itaat etmeyen Memluk 
Beylerini cezalandırmak için gelmişti; ancak buradan 
Kahire’ye hareket etti. Mısır Beylerbeyisi Ebu Bekir 
Paşa ile yaptığı Ehrâmlar Muhârebesini de kazandı.  
 
Bunu gören Osmanlı Devleti, Eylül 1798’de Fransa’ya 
harb ilan etti. İngilizler de tabiî müttefik oldu. Şubat 
1799’da Filistin’e doğru ilerleyen ve Gazze ile Yafa’yı 
teslim alan Bonaparte, Akka’da Cezzâr Ahmed Paşa 
tarafından durduruldu. “Akka’da durdurulmasaydım, 
bütün şarkı ele geçirirdim” diyen General, İstanbul’dan 
bir ordunun Mısır’a doğru geldiğini duyunca Paris’e 
döndü.  
 
Haziran 1801’de Mısır’ın Tahliyesi Mukavelesi 
imzalandı ve Osmanlı ordusu Mısır’a girdi. Böylece III. 
Selim’e de Gâzi ünvanı verildi. Bunu, Nizâm-ı Cedidci 
Gâlib Paşa’nın Haziran 1802 tarihinde imzaladığı Paris 
Mu’âhedesi takip etti. 
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* 
Demiştir Ki: 
 
"Bana bir bûse vir olsun dil-i zâra gedâ îcâd 
Hele terk itme va'dün olmaya tâ kim fedâ îcâd 
 
O şûha söyleyün benden niçin eyler hazer böyle 
Bu âlemde bu aşkı ben mi itdüm ibtidâ îcâd 
 
Ayagın basdugı hâka nice yüz sürmeyem ömrüm 
Sen itdün böyle bu nâzik revîşle hoş edâ îcâd 
 
Sihr-i yârun hayâlıyla iderken nâle vü feryâd 
Didiler sen mi itdün böyle âh ile nidâ îcâd 
 
Revâdur şi'rüne İlhâmî hep âlem pesend itse 
Letâfetle sen itdün böyle bir nâzik edâ îcâd " 
 
*  
Bu arada Arabistan’da ortaya çıkan Vehhâbîlik hareketi 
de Osmanlı Devleti’ni ciddi manada rahatsız ediyordu.  
 
Mısır’da Memluk Beyleri nasıl bertaraf edilir diye 
düşünülürken, Mısır’a gittiğinde (1799) asla Arapça 
bilmeyen ve Arnavud olan Mehmed Ali Ağa, bu 
beylikleri bertaraf etmek ve Hicaz’daki problemi 
çözmek için kullanıldı. Vehhâbileri bertaraf etmek 
ümidiyle kendisine Temmuz 1807 yılında Mısır 
Beylerbeyiliği verildi. 
 
Bu arada, Fransız ihtilâlinin milliyetçiliği tahrik etmesi 
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sebebiyle 1806 yılında Sırplar ihtilâl çıkardılar. Bunda 
yeniçerilerin Hıristiyan tebe’aya kötü muâmelesinin de 
etkisi vardı. Zaten Rumeli’de hâkim olan da devlet 
değil, a’yân denilen zorbalar idi. Vidin’de Pazvandoğlu 
Osman Ağa, Ruscuk’da Tirsiniklioğlu İsmail Ağa ve 
benzeri zorbalar büyük güç kazanmışlardı. 
 
Bunların üzerine gönderilen ve kısa zamanda 
haklarından da gelen Kadı Abdurrahman Paşa geri 
çekilince, hem halk rahatsız oldu ve hem de Sırp 
İhtilâli azıttı. Avusturya bu ihtilâli kışkırtıyordu. Ancak 
lider Kara Yorgi, 1804’de Ruslara yanaştı. Aralık 
1806’da Belgrad’ı ele geçirdi ve Rusya da, 
Kaynarca’daki hakkını kullanarak Osmanlı Devleti’ne 
harp ilan etti. Bender, Hotin, Akkerman ve Kili işgal 
edildi. Resmen Osmanlı-Rus Savaşı başladı.  
 
Silistre valisi Alemdâr Mustafa Paşa, Rusları iki defa 
yenince, İngiltere Rusların yanında savaşa girdi. Şubat 
1807’de İngiliz donanması İstanbul önlerine kadar 
geldiyse de, hemen geri döndü ve bu sefer Mısır’a 
yönelerek İskenderiye’yi işgal etti (Mart 1807). 
Mehmed Ali Paşa İngilizleri durdurdu. Diğer taraftan 
Rus cephesine gönderilmek istenen Nizâm-ı Cedid 
askerlerini kapıkulu ocağı neferleri kabul etmiyordu. 
Düşman vatanı işgal ederken, ordu birbirine girmişti. 
Ordu, devletin başına belâ olmuştu. 
 
Önceleri Nizâm-ı Cedid’e taraftar olan ve en azından 
ses çıkarmayan âlimler, Nizâm-ı Cedid ricâlinin 
suiistimallerini ve ahlaksızlıklarını görünce, aleyhe 
geçmeye başladılar. Kasım 1806’da Şeyhülislâm olan 
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İshak-zâde Mehmed Atâullah Efendi, âlimleri Nizâm-ı 
Cedid grubuna ve hatta Padişah’a karşı tahrik etti.  
 
İş çığırından çıktı ve Padişah, İslâma aykırı bazı fiilleri 
yapmakla (mesela ney üflemesi ve tanbur çalması, kız 
kardeşlerinin ve hanımlarının Avrupâî bir hayat 
yaşamaya başlamaları gibi) suçlandı.  
 
25 Mayıs 1807’de Kastamonulu Kabakçı Mustafa 
denilen bir neferi kendilerine reis tayin eden yeniçeri 
yamakları, 19 yıl sürecek olan bir iç isyanı başlattılar. 
III. Selim hâlim ve selim birisi olduğu için, kan 
dökmeğe değil taviz vermeğe taraftardı. Bu sebeple 28 
Mayıs 1807’de Nizâm-ı Cedid’i ilga etti ve bir gün 
sonra da kendisi tahttan indirildi. Yerine Padişahın 
amca-zâdesi olan IV. Mustafa tahta çıkarıldı. 
 
* 
 
Demiştir Ki: 
 
"Tahmis-i Nâbî 
 
Bir bendesiyem mefhar-ı ekvân u cihâtun 
Âlemleri tenvîr eden ol nûr-ı sıfâtun 
Belki bulayum vasf-ı şerîfi berekâtun 
Ey âyine-i leb-be-lebi lücce-i zâtun 
Vey mazhar-ı sert3aseri emvâc-ı sıfâtun 
 
Ey nuhbe-i mehbûb-ı Hudâ vâkıf-ı İsrâ 
Dergâhına yüz sürmege ister dil-i şeydâ 
Mahşerde şefâ'at kılup eyle beni ihyâ 
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Hep olu senün nusha-i zâtunla hüveydâ 
Pûşîde iken hüsn-i sükûn-ı harekâtun 
 
İslâma şeref-i nûr sudûr eyledi sende 
Mü'minlere ızhâr-ı sürûr eyledi sende 
Ol hikmeti kim nakşı sütûr eyledi sende 
Bi'l kuvvesi bi'l-fi'l zuhûr eyledi sende 
Gencîne-i gaybîsi olan ilm-i hayâtun 
 
Mazmûn-ı suhan bulmamışam şânına lâyık 
A'lâlarun a'lâsı idüp kadrini Hâlik 
Bu cümle-i ekvâna seni eyledi fâ'ik 
Hep giydi lisânumla senün kisve-i tahkîk 
Ma'nâ-yı nihânîsi hurûf ü kelimâtun 
 
Sâhib olur ol kân-ı kerem nefs-i rediyye 
Olursa eger mazhar-ı lutf-ı samediyye 
İlhâmî salavat eyleyicek rûhuna diye 
Nâbî kemîne giden ola sana hediyye 
Ezki-i da'âvîsi selâm ü salavâtun 
 
*  
 
KADIN EFENDİLERİ:  
1- Nef‘-i Zâr Baş Kadın Efendi.  
2- Hüsn-i Mâh Baş Kadın Efendi.  
3- Zîb-i Fer‘ İkinci Kadın Efendi.  
4- Âfitâb Üçüncü Kadın Efendi.  
5- Re’fet Dördüncü Kadın Efendi.  
6- Nûr-i Şems Kadın Efendi.  
7- Gonca-nigâr Kadın Efendi.  
8- Dem-hoş Kadın Efendi.  
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9- Tab‘-ı Safâ Üçüncü Kadın Efendi.  
10- Ayn-ı Safâ Kadın Efendi.  
11- Mahbûbe Kadın Efendi.  
 
İKBALLERİ:  
12- Meryem Hanımefendi.  
13- Mihribân Hanımefendi.  
14- Fatma Fer‘-i cihân Hanım Efendi. Çocukları olmadı 
. 
 
* 
 
III.Selim Dönemi Yapılan Yenilikler 
************************** 
 
Layihaların incelenmesinden sonra 3. Selim ıslahat 
gereğine tam manası ile inanmış bir ekip kurmak 
istemişti. Bunun için daha önceden var olan bir ekibin 
başındaki Esseyit İbrahim İsmet Efendi ile görüştü. 
İsmet Efendi ve 3. Selim ıslahat hareketlerinde 
beraber çalışacaklarına yemin ettiler. Yayla İmamı 
Risalesi’nde 72 madde olduğuna işaret edilen ıslahat 
planında önce askerlik ile ilgili ıslahata girişildi. 
 
Askeri Alanda Yapılan Islahatlar 
 
Askerlik alanında 3 konu üzerine gidilmiştir. Mevcut 
askeri ocakların ıslahı, Nizam-ı Cedit adında yeni bir 
askeri birlik oluşturulması,askeri müesseselerin ıslahı. 
 
1- Mevcut Askeri Ocağın Islahı 
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Bu ocağın tamamen kaldırılması çok güç olacağından, 
dağıtılması için mücadeleyi göze almak ve dayanak 
bulmak gerekiyordu. Mevcut ıslahatçılar da bu güç 
olmadığından Selim bu ocakları faydalı hale getirmeye 
çalıştı. Yeniçeri ocağı için askeri eğitim ve öğretim 
usulü kabul edildi. Yeniçeri Ocağı dışında kalan 
Kumbaracı, Lağımcı, Topçu ve Arabacı sınıfları içinse 
kanunların yeniden düzenlenmesi öngörüldü. 

a) Kumbaracı Sınıfı 
 
Kumbaracı sınıfının İstanbul’da bulunması ve daima 
eğitim-öğretim ile uğraşması 
kararlaştırılmıştır.1972’deki yeni kanunlarına göre 
kumbaracı erler tımarlı olacak, yevmiyeli olup, 
İstanbul’da bulunacaklar ve yoklamaya tabi 
tutulacaklardı. Yoklamada olmayanların yevmiyesi 
kesilip, kumbaracı sıfatı ellerinden alınacaktı. Mevcut 
olanlar ise imtihana girecekler ve başarı kazandıkları 
takdirde yevmiye hak edeceklerdi. Başarılı 
olamayanlarsa bir kez daha eğitim verildikten sonra 
tekrar başarısız olurlarsa kumbaracı sınıfından 
çıkarılacaklardı. Ayrıca bundan böyle erlerin evlenmesi 
yasaktı. Kağıthane’de veya Okmeydanı’nda yapılacak 
kışlada oturacaklardı. 
 
b) Lağamcı Sınıfı 
 
Lağamcı sınıfının görevi eskiden beri yer yararak lağım 
bağlamak, sanayi sektöründe 
çalışmaktı.Kanunnamelerinde bunların aynen devam 
etmesi ve sanattan anlamayanları çıkartarak ocağa 
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düzen verilmesi hususları belirtilmişti. Kumbaracı 
sınıfın kanunnamesi ile aynı doğrultuda olan Lağamcı 
Kanunnamesinde erler için kışlalar yapılmasına karar 
verildi. Kışlalardan biri lağım bağlamak sanatının 
gösterileceği 125 kişilik bina , diğeri de köprü ve kale 
yapma sanat bilgisiyle geometri bilgisinin verileceği 
ikinci 125 kişilik binadır. 
 
c) Topçu Ocağı 
 
Yeniçerideki disiplinsizlik Topçu Ocağı’na da 
sarkmış,talimler yapılmaz olmuştur. Topçu zabitleri 
mesleki bilgi sahibi değillerdi ve savaşta toplar ağır 
oldukları için çamura batıp yolda kalıyordu. Mustafa III 
devrinde atlarla çekilebilen hafif toplar dökülmüşse de 
Abdülhamit I devrinde herhangi bir çalışma 
yapılmamıştı. 3. Selim babasından kalan işi devralmış 
ve topçuluğa önem vermişti. Topçu kanunnamesinde 
subayların rütbe ve maaşlarından, teşkilattan ve 
erlerin üniformalarından bahsedilmiştir. Ayrıca erlerin 
talime gelip kışlaya devam etmesi şart koşulmuştur. 
 
d) Arabacı Sınıfı 
 
Arabacı sınıfı için de bir kanunname hazırlanmış, 
erlerin kışlaya devam etmesi zorunlu hale getirilmişti. 
Bu kanunname hemen hemen Topçu Ocağı 
Kanunnamesi ile aynı idi. 
 
e) Yeniçeri Ocağı ‘nın Islahı 
 
Sınıflarla ilgili bu kanunnameler ile ocakların bozulmuş 
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olan düzeni yeniden kurulmaya çalışılmıştır ancak 
yenilik adına fazla bir hareket yoktur. Ayrıca bunların 
yanı sıra ordunun asıl büyük kütlesini teşkil eden 
Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı gerekliydi.Yeniçeri Ocağı 
şöhretli ve imtiyazlı idi, ıslahatı zorla kabul etmeleri de 
mümkün değildi. Yeniçeriler için haftada birkaç gün 
talim yapmaları şartı getirildi. Topkapı dışında 
Sadabad‘da her yıl kasım ayına kadar talim 
yapacaklardı. Yeniçeriler ilk etapta saygı 
göstermişlerse de kısa sürede sıkılmışlar, eski, tembel 
günlerini, serbest hayatlarını özlemişlerdi. Bir başka 
sebep de yeni kurulan ve Levent’te talim yapan 
Nizam-ı Cedit Ocağına karşı devlet adamlarının 
gösterdiği ilgi ve sevgidir. Esamenin alınıp satılmasının 
yasaklanmasıyla şikayetler artmış ve 5 ay sonra 
Yeniçeriler talim yapmayı bırakmıştır. 3. Selim ve 
yardımcıları Yeniçerilere rağmen Nizam-ı Cedit Ocağı 
için sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmişlerdir. 
 
2- Nizam-ı Cedit Ocağı’nın Kurulması 
 
Yeniçeri Ocağı’nın eski kanunnamesine dönüp, Ocağa 
Avrupa eğitim ve öğretiminin verilmesi daha kolaydır. 
Ancak 3. Selim ve yardımcıları yeni bir ocak kurma 
yoluna gitmişlerdir. Bunun sebebi de şüphesiz Yeniçeri 
Ocağı’nın umutsuz durumu idi. Çünkü Yeniçeri Ocağı 
çok fazla bozulmuştu, hatta Yeniçerilerin çoğu asker 
bile değildi. Esameler ya para ile satılmış ya da 
babadan oğula geçmişti. Ocakta her sınıftan halk 
vardı.”Yeniçerilik teşkilatı askeri karakterini 
kaybederek mali ve iktisadi bir hal almıştı”[8]. Geçimi 
Yeniçeri esamesinden karşılayan pek çok insanın 
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tepkisi olacağı için esameler askerliğe ehliyeti 
olmayanlardan toplanamamıştır. Bu nedenle yeni bir 
ocak kurulması yoluna gidilmiştir. 
 
Avusturya ve Rusya ile sulh imzaladıktan sonra Koca 
Yusuf Paşa yurtdışından Levent’teki neferlere eğitim 
verecek Avrupa talim ve terbiyesinden anlayan birkaç 
adam getirmişti. Genç Yeniçerilerin de katılması 
öngörülmesine rağmen Yeniçeriler itiraz etmişlerdi. 
Bunu üzerine 3. Selim Nizam-ı Cedit’ in ayrı bir ocak 
olarak kurulmasını emretti. Ancak birbirine düşman iki 
ocağın zararı olacağından Nizam-ı Cedit Bostancı 
Ocağı’na bağlandı. 
 
Nizam-ı Cedit’ in ilk kanunnamesine göre 12 000 
Nizam-ı Cedit askeri olacaktır. 1600’ü İstanbul’da, 
800-1600’er asker ise Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli 
yerlerine yerleştirilecekti. Nefer ve subayların 
yevmiyeleri ile silahları, giysileri Nizam-ı Cedit 
hazinesinden sağlanacaktı. Neferler bekar kalacak, 
subaylar evlenebilecekti. 
 
Nizam-ı Cedit askerlerinin Yeniçeriler ve halk 
tarafından kıskanılmaması için halka yeni askerin 
gereği ve öneminin anlatılması gerekiyordu. Bunun için 
Sekban Başı olarak tanıtılan bir ağa 
görevlendirildi.Ancak kanunlar hakkında konuşanlara 
gereken şiddet gösterilmediğinden herkes devleti 
çekiştirmeye başlamıştı.3. Selim’ ün Nizam-ı Cedit 
lehinde yaptığı çalışmanın büyük etkisi olamamıştı. 
Yinede ilk anda kimsenin tepki vermemesinden 
yararlanarak Levent’te ve Anadolu’nun bir çok yerinde 
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asker yetiştirme işine başlandı. 3. Selim askerlerin 
eğitimlerini sürekli takip etmiş, Anadolu’da çalışanları 
da teşvik etmişti. 
 
1789- Napolyon’un Mısır seferi yeni ocak için bir sınav 
niteliğindeydi. Bu vesile ile padişah Anadolu ve 
İstanbul’da yetişen askerler arasındaki büyük farkı da 
görmüş oldu. Anadolu’da yetişen askerler berbat 
durumdaydı, İstanbul askerlerinin de pek çok eksikleri 
vardı. Napolyon’un 25 bin kişilik ordusuna karşı100-
150 bin kişilik Osm. ordusu mağlup olmuştu. Daha 
sonra Nizam-ı Cedit askerinin Akka zaferi bile gerçekçi 
padişah 3. Selim’ ün askerin durumu hakkındaki 
üzüntüsünü azaltmadı. 
 
3. Selim halkın ve devlet adamlarının kendisine destek 
vermemesine rağmen asker yetiştirme konusunda 
çalışmalarına devam etmiştir. Levent Çiftliği’nin yanı 
sıra Edirne, Çorlu, Silivri’de asker yetiştirilmesi ve 
Üsküdar’da bir orta kurulmasına karar verdi. Mısır 
Seferi’nden alınan dersler sonucunda yeni silahlar 
tedarik edildi. Bolu Sancağı Levent Çiftliği’ne, 
Hüdavendigar Sancağı da Üsküdar kışlasına bağlandı. 
Mısır Harbi sonrası yeni asker yetiştirme faaliyetleri 
daha da artmıştır. 
 
3-Askeri Müesseseler 
 
a) Tophane 
 
Dünya harp tarihinde ağır topçuluk Fatih Sultan 
Mehmet’in İstanbul’u Fethi sırasında ilk kez denenen 
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toplarla başlamıştı. Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran ve 
Kanuni Sultan Süleyman’ın Mohaç zaferinde de 
topçuluk önemli bir nedendi. 3. Selim’ ün babası 
III.Mustafa da Avrupa tarzı toplar döktürmüştü. 3. 
Selim de bu nedenle tophanenin ıslahına önem 
vermişti. 
 
İlk iş olarak tophaneyi kanunnameye bağladı. İsviçre, 
İngiltere ve Fransa’dan top ve yuvarlak 
dökümcülüğünde ustalar getirtildi. Tophane Fransız 
tophanesine benzedi. Fransız toplarının ebatları kabul 
edildi. 
 
3. Selim tophanenin yanı sıra baruthaneye de nizam 
vermeyi ihmal etmedi. Baruthanelerin başındaki 
baruthane nazırları baruthaneyi kendi işlerine geldiği 
gibi idare etmekteydiler. 3. Selim Selanik, Gelibolu ve 
İstanbul’daki baruthanelerin eskimiş binalarını tamir 
ettirdi ve Küçükçekmece’ de yeni bir de baruthane 
açtırdı. Bir yandan yeni barutlar yapılırken bir yandan 
da eskileri ıslah edildi. 
 
Tophane ve baruthane, 3. Selim’ ün gayretlerine 
rağmen iyi idare edilmedikleri için istenilen seviyeye 
çıkarılamadılar. 
 
b) Donanma ve Tersane 
 
3. Selim öncesinde ve 3. Selim’ ün tahta çıktığı 
vakitlerde donanmanın hali perişandı. Büyük harp 
gemilerinin kaptanlarının manevra ve taktik hakkında 
bilgisi yoktu. Kaptanlar limanlarda bekler, rüzgar 
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müsait olunca açılırlardı. Kılavuzlar ise sadece 
deneyimlerinden uzmanlaşmış, pusula kullanmayı 
bilmeyen Rumlardı. Gemilerde hiçbir düzen yoktu, her 
şey karışıktı. Deniz savaşına ilişkin talim ve top 
egzersizleri bilinmiyordu. 24 gemiden 16’sı iyi 
durumda ise de onlara da gereken bakım 
yapılmıyordu. Tamiratlarda çalışanlar parayı cebe atıp, 
malzemeyi isteklerine göre 
kullanıyorlardı.”İntizamsızlık, hırsızlık, ihmal Osm. 
bahriyesinde öyle dereceyi bulmuştur ki,bir Osm. 
gemisinin çıkıp da en zayıf bir düşmana bile karşı 
koyamayacağını tahminde mübalağa etmiyorum”. 
 
Küçük Hüseyin Paşa’ nın Kaptan-ı Deryalığa tayini ile 
donanma işleri bir kanunnameye bağlanmıştır. Buna 
göre gemiler küçük ve büyük olarak 2’ye ayrılıp, 
kaptanlar da sınava tabi tutulmuştur. Maaş ve tayinler 
sağlam esaslara göre belirlenmiştir. Deniz bilgisi 
edinmek ve talimlere katılmak şart koyuldu. 
 
Padişah sık sık tebdili kıyafet dolaşarak tersaneleri 
teftiş etmiştir. 3. Selim sıkı çalışmasının karşılığını 
birkaç yıl içinde aldı. En büyüğü Selimiye Kalyonu 
olmak üzere 2-3 ambarlı, 1200 mevcutlu, 122 top 
alabilen 45 gemi yapıldı. Bu nizam ile Osm. donanması 
hatırı sayılır bir kuvvet haline geldi. Ancak bu ordunun 
emniyeti için ehliyetli, talim, terbiye almış zabitlerin 
yetişmesi gerekliydi. 
 
Askeri Alanda Eğitim ve Öğretim 
 
Ordu ve donanmayı askeri usulde düzenlemek için 
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teknik okullara önem verilmeliydi. 3. Selim ‘e kadar 
yapılmış bazı çalışmalar mevcuttu. Tersane ve 
hendeshane de Fransız hocalar öğretim 
yapmakta,dersler de Türk hocalarca verilmekteydi. 
Daha sonra Fransız hocaların yararlandığı kitaplar 
Türkçe’ye çevrilerek kaynak olarak kullanılmaya 
başlandı. Bu Türk Fransız ilişkileri Rusya ve 
Avusturya’yı rahatsız etmişti. Yaptıkları girişimler 
sonucunda Fransa uzmanlarını çekmek zorunda kaldı. 
3. Selim de daha şehzade iken Avrupa yardımına 
ihtiyaç olduğunu biliyordu. Viyana’ya gönderilen 
Ebubekir Ratip Efendi’nin döndükten sonra 
reisülküttaplıktaki görevlerinden biri de Fransa ‘dan 
teknik adam ve subay getirtilmesidir. Fransa Osm. 
İmp.‘na mühendis ve zabit göndererek yükseliş ve 
refah hareketine ne kadar önem verdiğini göstermiştir. 
Bir ara Napolyon bile Türk hizmetine girmeye talip 
olmuştur. Fransız hükümetince başka bir göreve tayin 
edildiğinden gelememiştir. En çok Fransa ‘dan, 
İngiltere ve İsveç’ten mühendis, subay ve teknik adam 
hizmet etmeye gelmiş ve batı usullerinin Türkiye’de 
kökleşmesi için çaba sarfetmişlerdir. 
 
3. Selim Avrupa ‘yı tanımak için çalışmalarına devam 
etmiş, elçiler göndermiş, elçilere bulundukları 
memleketi tanımalarını emretmişti. 3. Selim ordu ve 
donanmanın esasının okula dayandığını düşünüyordu. 
1795’de Mühendishane-i Berri Hümayun(Topçu Ocağı) 
kuruldu. Varolan okullar genişletildi. Yeniden 
teşkilatlanan okullara ehli hocalar getirildi, yaş sınırı 
sorun edilmeksizin genç talebeler alındı. Okul için 400 
ciltlik kütüphane kuruldu.3. Selim askerlik ve askeri 
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ilimlerle ilgili pek çok kitap risale tedarik ettirdi. 
 
Bütün bu çalışmalar şüphesiz büyük masraflarla 
gerçekleşmişti. Ancak bu masraflar normal hazineden 
değil, Nizam-ı Cedit için kurulan İrad-ı Cedit 
hazinesinden karşılanmıştı. 
 
İrad-ı Cedit Hazinesi 
 
Yapılacak ıslahatlar için para gerekmekteydi ve 
devletin geliriyle giderleri ancak karşılanıyordu. Yeni 
bir gelir kaynağı bulmak lazımdı. Bu nedenle bu 
kaynakların gelirini toplamak için İrad-ı Cedit Hazinesi 
kuruldu. 
 
3. Selim tahta çıktığı sıralar uğraşmak zorunda olduğu 
Avusturya ve Rusya harpleri sebebiyle ordu ve 
donanmanın masrafları Osm. maliyesini alt üst etmişti. 
3. Selim mali konularda yetersiz olduğu için anlayan 
kimselerin fikrini almak istemişti. Ancak bu insanlar 
padişaha sırt çevirmekten çekinmemişlerdi.3. Selim ilk 
iş olarak musadere yoluna gitti. Devlet hizmetinde 
ölenlerin servetine el konuldu. Fakat bu yeterli değildi. 
Bu nedenle istikraz yolunu denediler. Ancak Avrupa – 
Osmanlı ticari hayatı yeni canlandığından Avrupa 
ülkelerinden gümrük vergisi istemek zordu. Cezayir ve 
Tunus hazinelerinden borç istenmesi düşünüldü ancak 
yeterli gelmeyeceği düşünülüp vazgeçildi. 3. Selim 
ümidini kaybetmeyerek altın ve gümüş eşyaların satın 
alınarak para döktürülmesine karar verdi. Her ne 
kadar 3. Selim kendi gayretiyle para temin edip ordu 
ve donanmaya göndermişse de harpler yenilgi ile son 
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bulmuştur.3. Selim harplerden dersler çıkarmıştı. 
Devletin her alanında yapılacak ıslahat yıllık 20 000 
keseye mal olacaktı. 
 
Islahatlar için elde edilecek kaynakların gelirleri İrad-ı 
Cedit Hazinesi’ne koyulacaktı.İrad-ı Cedit Hazinesi iki 
kısımdan oluşacaktı;birinci kısımda gelirler toplanarak 
giderler yapılacaktı. Yıl sonunda yapılacak 
hesaplamada gelir fazlası olursa, fazlalık ikinci kısma 
gelecekteki savaşlar için yedek ekçe olarak 
koyulacaktı. Derya, zeamet ve tımarlar hazineye 
bağlandı. Tütünden alınan resim yüzde 6’ya çıkarıldı. 
Talimli askerle mevcut olan kişinin İrad-ı Cedit 
Hazinesi ‘nin başına getirilmesi kararlaştırıldı. 
Hazinenin gelişmesi verilen öneme rağmen kolay 
olmamıştı.3. Selim annesinin ruhuna mevlit 
okutmaktan bile İrad-ı Cedit Hazinesi ‘ne para 
vermekten dolayı vazgeçmişti. Bu olay 3. Selim’ ün din 
içinde boğulmadığını, devlet için yapılanı din için 
yapılmış saydığını göstermektedir. İrad-ı Cedit 
Hazinesi ‘nden sadece Nizam-ı Cedit ve sefer 
maddeleri için para alınmasını kabul etmekteydi, diğer 
hususlarda rıza göstermemekteydi. 
 
İdari Alanda Yapılan Islahatlar 
 
1- İstanbul ‘un İdaresi 
 
a) Asayiş ;3. Selim devrinde İstanbul ‘un nüfusu 800 
bin-1milyon arasındaydı. Padişahlar şehrin idaresi ile 
bizzat ilgilenir, tebdili kıyafet gözlem yaparlardı. 
Padişaha göre köylülerin tarlalarını, tüccarlarında 
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işlerini bırakıp İstanbul ‘a dolmaları gereksiz kalabalık 
yapıp İstanbul’un idaresini zorlaştırıyordu. Dükkanları, 
medrese ve zaviyeleri dolaşıp taşradan gelenleri 
deftere geçiren bir teşkilat kuruldu. İşi gücü olanlar 
İstanbul’da kalırken, taşradan gelip serserilik yapanlar 
memleketlerine geri gönderildiler. Ayrıca kontrollerin 
altı ayda bir yapılması kararlaştırıldı. 3. Selim şehrin 
huzuruna da çok önem vermişti. Sokakta veya ocakta 
bir kavga olmasına çok üzülür, hiddet gösterirdi. 
Ayrıca ticaret amacıyla yerleşmiş bulunan 
Hıristiyanların da istediği gibi hareket etmelerine 
müsaade edilmezdi. Şehrin asayişinin zor olduğunu 
bilen 3. Selim içki meselesi ile de ilgilenmişti. 
Müslümanların kullanmaması için meyhaneleri 
kapattırmıştı. 
 
b) Kıyafet;3. Selim asayişteki özeni kıyafet konusunda 
da göstermişti. Hanedan üyeleri ve devlet adamlarının 
şık, güzel ve süslü kıyafetler giymeleri halkta da etki 
bırakmaktaydı. Halkta aşırı süslü giyinmek modasına 
kapılınca yerli kumaşa ilgi azalmış, Hindistan ve 
İran’dan kumaş ithal edilmeye başlanmıştı. Bu mesele 
iktisadi düzensizliğe de sebep olmuştu. 3. Selim 
sürekli uyarılarda bulunmasına, emirler vermesine 
rağmen kıyafet düzensizliğinin önüne geçememiştir. 
 
c) Yangın;Evlerin ahşap olması, yolların dar 
olması,vasıtaların az olması ve çok kere su 
bulunmaması İstanbul için yangını büyük sorun haline 
getirmişti.3. Selim zamanında yangın çıkınca haber 
vermek için Galata Kulesi’nin üstünde çan çaldırmaya 
başlanmıştır. Cami avlularında da daima su dolu olmak 
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üzere havuzlar yapıldı.3. Selim ‘de diğer devlet 
adamları gibi yangın söndürme işi ile alakadar olmuş 
ve yangını söndürme işi ile görevli olanların durumu 
konusunda konu ile yakından ilgilenmiştir. 
 
d) Yiyecek işi; Osmanlı İmp.’da eşya, yiyecek, giyecek 
fiyatları kanunname ile belirlenirdi.3. Selim ‘de yiyecek 
giyecek işinin önemini bildiğinden tebdil gezilerinde 
esnafla yakından ilgilenmiştir. 3. Selim döneminde 
hayat pahalılığı artmıştı, bu konu üzerine 3. Selim 
sadrazamının dikkatini eşya fiyatları üzerine çekmiştir. 
Ancak hayat pahalılığı devam etmiştir. Padişah da 
bunun üzerine esnafın kendisine boyun eğeceğini 
bildiğinden yiyecek maddelerinin fiyatını kendisi 
belirlemiş ve sadrazama bildirmiştir. 
 
2- İmparatorluğun İdaresi 
 
Osm. İmp. ‘nda reaya Müslüman ve Hıristiyan olarak 
2’ye ayrılmıştı. Mülki idare reayanın rahatını 
sağlayacak şekilde hazırlanmıştı. Bilginler de reayaya 
adil davranılması gereğini belirtmekteydiler. Reayanın 
vereceği vergiler kanunlar ile belliydi. İdarenin adil ve 
düzenli olması halkın huzur içinde ve zengin olmasına 
sebep olmaktaydı. Fakat XVII.asırdan itibaren Osm. 
mülki idaresinde bozulmalar olmuştu. Zaten İmp. 
mülki bakımdan fakir düşmüş ve bazı paşalar İstanbul 
ile bağlarını bir süre kesmişti. Bu durumun düzelmesi 
için idare makamlarında kudretli ve adil insanlara yer 
verilmeliydi. Ayrıca rüşvet oldukça yaygınlaşmıştı. 
Vezirler gittikleri yerde uzun kalmaz, sık sık tayinleri 
çıkardı. Her kazada bulunan ayanlar da halk tarafından 
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seçilmez olmuş, ayin ile görev yapmaya başlamışlardı. 
Halka eziyet eden vezir ve ayanların zulmüne ulemalar 
engel olabilirdi. Ulemalar hak ve adaletin sağlanması 
gibi önemli bir işle görevli olmalarına karşın fazla bilgili 
değillerdi. Adli memurlar Rumeli ve Anadolu’daki görev 
yerlerine maaşla cahil vekiller yollarlar, kendileri 
İstanbul ‘da yaşardı. Cahil vekiller ise şeriat 
hükümlerini istedikleri gibi uygulayıp halka zulüm edip, 
halkı soyardı. 
 
Sonunda yapılan toplantılar ile valilerin sık sık 
azledilmemesine, ayanların halk tarafından 
seçilmesine, kadıların şeri mazereti olmadığı sürece 
görev yerlerine gitmelerine, naiplerin namuslu kişiler 
olmalarına dikkat edilmesine karar verildi. Kararlar 
Rumeli ve Anadolu’daki halka duyuruldu. Osm. 
İmp.’nu 28 eyalete böldüler ve vezirler eyaletlere göre 
belirlendi. Kararların tatbiki ile vezirlerin nizam 
edilmesi daha kolay olacaktı. Bu nedenle vezirler 
arasında bir tasfiye yapıldı. Vezirlerin devletin itimadını 
kazanmış, taşrada çalışmış, dindar kimseler olmasına 
dikkat edilmeye başlandı. Bu konuda görevli padişah 
ve sadrazamdır. Bu konuda birbirlerini 
uyarabilmektedirler. Vezirler görev yerlerinde 3-5 yıl 
kalacaktır. 
 
Toprak yönetimi ile ilgili kanunname çıkarılmıştır. 
Osmanlı’da toprak devlete aitti, toprağı işleyen, işleten 
ise reaya idi. Osm. toprakları gelir değerlerine göre 
has, tımar ve zeamet olarak 3’e ayrılırdı. Has hanedan 
üyelerine ait olan, tımar ve zeamet ise savaşta 
yararlılık gösterene verilen toprak idi. Tımar ve zeamet 
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sahipleri asker yetiştirmekle de yükümlüydü. Bu 
nedenle sistemdeki bir usulsüzlük mülki olduğu kadar 
askeri alanda da zarara sebep olurdu. Zamanla tımar 
sistemi de bozulmuş, tımar sahipleri toprağın başında 
oturmayıp, yetenekli asker yetiştirmez olmuştu.3. 
Selim tımar ve zeamet kanunnamesi hazırlattı.Buna 
göre; artık alaybeyleri dürüst, sadık, tecrübeli insanlar 
arasından seçilecekti. Alaybeyleri kusurları kanıtlanırsa 
idam edileceklerdi. Eyalet askerleri bundan böyle 
sadece emir ile ordudan ayrılabileceklerdi. Yapılan 
yoklamada olmayan alaybeyleri azledileceklerdi. 
 
Tımar ve zeamet kanunnameleri tatbik 
edilememiştir.”3. Selim devrinde iç idarenin anarşili bir 
hal almasına sebep olmuştur”. 
 
İlmiye Alanında Yapılan Islahatlar 
 
Osm. İmp.’nda din ve devlet ayrılmaz idi, dinin 
olmadığı yerde devletin de bir manası olmazdı. 
Dolayısıyla İmp.’ta manevi kuvvet din idi.Bu manevi 
kuvveti kollayacak olan ise ilmiye sınıfıydı. 
Disiplinsizlik ilmiye sınıfında da vardı.Bazı ulemalar 
görev yerlerine gitmeyip yerlerine vekil(naip) 
göndermek için izin almıştı. Kadılıklar rüşvet ile 
edilmeye başlanmıştı. Bu insanlar dinin etkisini 
kullanarak halkı soymuştur. 
 
Sözün kısası, “3. Selim devrinde ulema,reformdan 
önce Avrupa Katolik kilisesinde rahip ve papaz 
güruhunun düşmüş olduğu aşağılık ve bayağılık 
uçurumuna yuvarlanmış bulunuyordu”. 
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Islahat çalışmalarını ulema sınıfı üzerinde de yapmak 
gerekiyordu. Ulema sınıfı, savaş sırasında para ihtiyacı 
olduğu için altın ve gümüş eşyaların toplanmasını da 
eleştirmişti. Padişah ulema sınıfını manevi kuvvet için 
harbe yollamak istedi, ancak ulema buna itiraz etti. 
Aslında bu anlaşmazlık din ve devlet kavgasıydı. 
 
Ulemanın düzelmesinin yolu eski kanunnameleri 
uygulamak idi. İşe ulemanın din duyguları ateşlenerek 
başlandı. Çünkü dini duyguların kuvvetli olması İslam 
birliğinin devamı için şarttı.3. Selim bir yandan da 
ilmiye için tedbirler uygulamıştı. Müderrislik ve 
kadılığın satılması engellenmiş, tayin işleri sınav ile 
yapılmaya başlanmıştı. 3. Selim adaletteki haksızlıkları 
ve başı boşluğu da önlemek istedi. Ancak bu 
çalışmalar bencil menfaatlerini düşünen ulema 
nezdinde kötü karşılanmış ve padişahı tahttan 
indirmek için planlar yapmalarına neden olmuştur. 
 
D- İktisadi Alanda Yapılan Islahatlar 
 
3. Selim tahta çıkar çıkmaz Avusturya ve Rus harpleri 
ile uğraştığından hazine tamamen boşalmıştı ve genel 
tasarruf teşebbüslerine girişilmek zorunda kalınmıştı.3. 
Selim altın ve gümüş toplatıp para döktürdü. İstikraz 
yolu düşünüldü ama vazgeçildi.Nizam-ı Cedit için 
gereken kaynak yeni vergilerden elde edilmeye 
çalışıldı.İktisadi konuda fazla bilgi sahibi 
olunmadığından 3. Selim Viyana Fevkalade Elçisi Ratip 
Efendi’den Avusturya iktisadi hayatını incelemesini 
istemişti. Böylece Avrupa ‘daki iktisadi ve mali usullere 
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ilişkin bilgi edinilmeye başlandı. 
 
3. Selim ‘de daha önceki padişahların yaptığı 
tasarruflara girmiştir. Ayrıca fuzuli seyahat 
masraflarını engellemeye çalışmıştır. Süslü giyinme 
modasını değiştirmeye çalışmış, kendisinin de yerli 
kumaş kullandığını belirterek Hint ve İran kumaşlarını 
giymemelerini tembihlemişti. Ayrıca 3. Selim 
memleket dışına gereksiz hediye gönderimini de 
yasaklamıştı. 
 
3. Selim İstanbul ‘un güvenliği, açlık ve kıtlık 
çıkmaması için yapılan İstanbul‘un iaşesinin de sıkı bir 
denetleyicisi olmuştur.Zahire toplamak, saklamak ve 
dağıtmak işi tüccarlardan alınıp devlete nakledildi. Bir 
Hububat Nezareti kuruldu. Bünyesindeki 2 görevli 
giren çıkan hububatın kaydını tutmakla görevlendirildi. 
Hububat nezareti çok faydalı olmuştur.”Bugün 
Cumhuriyet hükümetinin zahire işleriyle uğraşmak için 
kurmuş olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi kısmen buna 
benzemektedir”.Bu devirde düzenlenen bir başka 
mesele de kahve işidir.O zamanlar kahve tüketimi 
fazla idi ve esnaflar daha çok gelir elde etmek için 
karışık kahve satmaya alışmıştı. 3. Selim saf kahve 
satımını sağlaması için 4 kişi görevlendirdi. Karışık 
kahve sattığı tespit edilenler de cezalandırıldı. 
 
Ticaret Alanında Yapılan Islahatlar 
 
Osm. İmp.’da bulunan yabancı elçi ve konsolosların 
bazı ticari imtiyazları bulunmakta idi. Dil bilmedikleri 
için Osm. Hıristiyan halkından tercüman 
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kullanabilirlerdi. Tercümanlar rahat bir şekilde 
geçinebilecek haklara sahipti ve esnaflık, tüccarlık 
yapmamaları gerekiyordu. Ancak bu daha sonra 
bozulmuştu. Esnaflık, tüccarlık sarraflık yapan insanlar 
elçiler ile anlaşıp tercümanlık beratı sahibi de olmakta 
ve kendi gelirlerine artı olarak tercümanlık haklarından 
yararlanabilmekteydiler.3. Selim bu konuda da çalışma 
yaparak elçilerin fazla tercüman almamalarını bildirdi. 
Ayrıca tercümanlık beratı olanlar araştırıldı, tercüman 
olmayanların beratlarına el koyuldu. Tercümanların 
esnaflık gibi işleri yapmaları yasaklandı. 
 
Osm. ile ticaret yapan yabancı tüccarlar da düzeni 
bozmakta idi.% 3 olarak vermesi gereken gümrük 
vergisini % 1,5 olarak vermeye başlamışlardı.İç ticaret 
yapmaları yasak olduğu halde ülkelerine götürmek için 
aldıkları eşyaları Osm.’da satmaya başlamışlardı. Bu 
sebeplerle Babıali devlet elçilerine tüccarların iç ticaret 
yapmamasını ve % 3 gümrük resmi vermelerini 
bildirdi. 
 
Osm.’da bazı Rum kaptanları Rus konsolosluğundan 
pasaport ile birlikte patente alırlardı. Bu patente Rus 
himayesine girdiğini gösterirdi. Gemilerine Rus bayrağı 
çeken bu patente sahibi Rumlar böylece Rus 
donanmalarına sağlanan ayrıcalıklardan 
yararlanabilmekte idi. 3. Selim zamanında bu durumu 
engellemek için Osm. vatandaşı olan Rumlar’dan 
patenteleri alındı, diğer devletlerin elçiliklerine de 
Osm. tebaasına patente verilmemesi bildirildi. 
 
Bu tedbirler Osm ticaretini kalkındırma açısından 
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oldukça yetersizdi. Nitekim bu zamanlarda Osm. dış 
ticareti tamamen yabancıların elindedir ve Osm. 
yabancı devletlerin ilgisini hammadde yurdu olarak 
çekiyordu. Bir ara serbest ticarete geçilmesi 
düşünülmüş ancak vazgeçilmişti. Büyük devlet 
adamlarının gemiler satın alıp, işletmesi 
kararlaştırılmışsa da 3. Selim zamanında ticaret 
alanına yeterli düzenlemenin yapılmadığı bir gerçektir. 
 
Siyasi Alanda Yapılan Islahatlar 
 
1- 3. Selim’ ün Siyasi Düşünceleri 
 
3. Selim hükümdarın halkın hizmetkarı olduğunu 
düşünen, yaptığı işlerde halkın düşüncesine önem 
veren bir hükümdardı. Devlet adamlarının padişah ile 
işbirliği içinde olması gerektiğini bilirdi. Bu nedenle her 
sorun hakkında meşveret alınması taraftarı idi. İç 
siyaset işlerinde meşveret meclislerinin kalabalık 
olmasını isterdi. Padişah meşveretteki kararları kendi 
kararları ile uyuşmasa da aynen kabul ederdi. Ayrıca 
3. Selim meşverette görüşülüp verilen kararları devlet 
sırrı sayardı. 3. Selim yabancı devletlerin ülke 
üzerindeki gücünü de kırmak istemişti, yabancıların iç 
işlerimize karışmalarına da katlanamazdı. Devletler 
arası münasebetlerinde de bu düşüncenin etkisi 
görülmekteydi. Siyasi alandaki ıslahatlar elle tutulur 
olmasa da bu düşünceler yeni bir zihniyeti 
göstermektedir. 
 
2- 3. Selim’ ün Dış Politikası 
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Osm. İmp. kurulduğundan bu yüzyıla kadar dış 
politikasında hep kendi kendine yeterlilik politikası 
izlemekte idi.3. Selim tahta çıktığı vakit devlet 
Avusturya ve Rusya ile mücadele halindeydi ve halk 
genç padişah ile her şeyin daha iyi olacağına 
inanmaktaydı. Bu savaşlar sırasında düşmanların 
düşmanları olan İsveç ve Prusya ile ittifak 
imzalanmıştır. Bu bir dönüm noktasıdır çünkü kafir 
olarak adlandırılan Avrupa devletleri ile ittifak yapmak 
caiz değildir. Osm. imp. tarihinde ilk kez karşılıklı 
taahhütlere dayanan bir ittifak usulünü kabul etmiştir. 
3. Selim ıslahat fikirlerini hayata geçirmek için mağlup 
padişah olmayı göze almış ve Avusturya – Rusya ile 
sulh yapmıştır. 
 
Napolyon’un Mısır Seferi de Osm. Devleti’nin 
çalışmalarında yeni bir dönem açmıştır. Çünkü Rusya 
ile ittifak yapılmış, İngiltere de katılınca müttefik 
olmuşlardır. Bu olaylar ile Osm. Devleti’nin siyasette 
Avrupa yöntemlerinin benimsendiğini görürüz. Bu 
siyaset Osmanlı Devleti’nin güvenliğini diğer devletler 
olmadan sağlayamayacağını göstermesi açısından 
önemlidir. Ancak bu politika da Osm. İmp.’nu 
yıkılmaktan kurtaramayacaktır. 
 
Diplomasi Alanında Yapılan Islahatlar 
 
1- İkamet Elçilikleri ve İkamet Elçileri 
 
3. Selim dönemine kadar Osm. İmp.’da daimi elçilikler 
yoktu. Onun yerine sadece belli bir meselenin çözümü 
için yabancı ülkelere gönderilen fevkalade elçiler vardı. 
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Bu elçiler de işlerini halleder halletmez memlekete geri 
dönerlerdi. Gittikleri yerlerdeki izlenimlerini 
sefaretnameler halinde yazarlardı. Avrupalı devletlerin 
ise Osm.’da daimi elçilikleri bulunurdu. 3. Selim ‘e 
kadar daimi elçi bulundurulmamasının nedenleri 
Osm.’nın kendi elçisini bulundurmadığı devletlerin 
elçilerinin bulunmasını şeref bilip,saygı nişanesi kabul 
etmesi, kendi kendine yeterlilik politikası benimsemiş 
olması, Türklerin dini sebeplerden Avrupa ‘da 
yaşamasının zor hatta günah olması ve Avrupa ‘nın 
üstünlüğünün anlaşılamamış olmasıdır. 
 
3. Selim’ ün şehzade iken başladığı Avrupa devletlerini 
tanıma çalışmaları sayesinde diplomasi alanındaki bu 
yeniliği düşündüğü söylenilebilir. Ayrıca haber 
almadaki yetersizlik de ek daimi elçilik kurmasına 
sebep olmuştur. Çünkü Avrupa haberleri Eflak ve 
Buğdan beyleri ile yabancı elçilerin tercümanlarıyla 
devamlı temas halinde olan Divan-ı Humayun 
tercümanları aracılığıyla öğreniliyordu. Ancak Eflak ve 
Buğdan beyleri Rus etkisi altında kalmaları da daimi 
elçiliklerin kurulmasını gerekli kılıyordu. 
 
İlk kurulan elçilik Londra elçiliği idi.1792 yılında Yusuf 
Agah Efendi Londra’ya hareket etmişti. Ardından 2 yıl 
sonra da Afif Efendi Viyana’ya,Giritli Ali Efendi de 
Berlin’e gönderildiler. İlk Paris Büyükelçisi Moralı 
Esseyit Ali Efendi ise 1796 yılında görev yerine 
gönderilmiştir[14]. Böylece İngiltere, Avusturya, 
Prusya, Fransa ‘da ilk daimi elçilikler kurulmuştu. 
Elçilerin gittiği yerde en az 3 yıl kalmaları 
kararlaştırılmıştı. 
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Osm. devleti ikamet elçiliği esaslarını bilmiyordu, bu 
nedenle öğrenilmesi için tedbirler alınması 
kararlaştırıldı. Ziştovi Barışı’ndan sonra Ebubekir Ratip 
Efendi Avusturya ‘ya fevkalade elçi olarak gitmiş ve 
devlet müesseseleri hakkında araştırmalar yapmıştı. 
Ancak bunlar ikamet elçiliği ile ilgili ayrıntılı bilgi 
vermemekte idi.Bu bilgileri elde etmek için İngiltere 
‘nin İstanbul elçisi ile görüşülmeye karar verildi. Bu 
görüşme ile elçi tayininde yapılması gereken formalite, 
elçinin gittiği yerde göreceği itibar, elçinin hangi 
yoldan gideceği, ve elçinin rütbesi ile ilgili gerekler 
öğrenilmiş oldu. 
 
1806 yılında Osm. Napolyon’un İmparatorluğu’nu 
tanımış ve Esseyit Ali Efendi’den sonra gönderilen 
Halet Efendi’nin yerine Paris Büyükelçiliği’ne Muhip 
Efendi’yi tayin etmiştir. Muhip Efendi’nin tayini ile ilk 
daimi elçiliğin kurulmasından 14 yıl sonra bir 
talimatname hazırlanmıştır. Talimatnamede elçilerin 
nelere dikkat edileceği belirtilmektedir. Dikkat edilecek 
konular şunlardır; 
 
* Elçi gidilen yerdeki merasimler 
 
* Osmanlı elçisinin disiplini 
 
* Elçinin gidilen ülkedeki halk ve devlet adamları ile 
kaynaşması 
 
* Elçinin kendi devletinden her fırsatta bahsetmesi 
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* Osmanlı elçisi ve memurlarının başlıca görevleri 
 
* Osmanlı elçisinin diğer devletlerin elçileriyle 
münasebetleri 
 
Muhip Efendi 3. Selim döneminin son ikamet elçisiydi. 
Bu dönemde elçiliğin acemi aşamaları geçirildiğinden 
büyük başarılar sağlanamamış olsa da daimi elçiliklerin 
kurulmuş olması diplomasi tarihimiz için bir dönüm 
noktasıdır. 
 
2- Tercümanlar Meselesi 
 
Osmanlı devlet adamları Arapça ve Farsça bilirdi, 
Avrupa devletleri ile ilişkilerde ise tercümanlar 
kullanırlardı. En yüksek mevki de Divan-ı Humayun 
tercümanlığı idi. Divan-ı Humayun tercümanı resmi 
evrakları Türkçe’ye çevirir, elçilerin resmi 
müracaatlarını, takdim edilirlerken okunan nutuklarını 
tercüme ederdi. Yabancı elçilerle münasebetlerde 
önemli rolleri vardı. Yabancı elçilerin Baş Tercümanı ve 
tercümanları Rumlar ve Yahudilerden seçilirdi. Osmanlı 
vatandaşına berat verilmek suretiyle tercümanlık 
yapmalarına izin verilirdi. 3. Selim döneminde Osm. 
reayasının bir çoğu konsoloslar ile anlaşıp kendini 
tercüman göstererek berat elde etmekte ve 
vergilerden muaf olmaktaydı. 3. Selim gerçek 
tercümanların isimlerini çıkarttırarak yalancı 
olanlardan beratlarını almıştır. 
 
3- Elçiye Verilen Para Meselesi 
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Osmanlı Devleti’nde yabancı elçilere ihtiyaç ve 
masraflarının karşılamaları için tayın adı verilen para, 
eşya, yiyecek verilirdi. Bu bir gelenek halini almıştı. 
Tayın ikram ve iltifat sayılabilirdi. Ancak yabancı 
devletler bunu bir zorunlulukmuş gibi görerek eksik 
tayın konusunda sorun çıkartmaktaydılar. 3. Selim 
diplomatik alanda ıslahat yaparken Avrupa ‘da böyle 
bir adetin olmadığını görünce tayın bedelini kaldırmıştı. 
Bu şekilde hem hazineden gereksiz para çıkmamış 
hem de Avrupa Devletler Hukuku’na uyum 
sağlanmıştı. 
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ŞAİR PADİŞAHLAR(17)-SULTAN I.SELİM (Yavuz) 
(Selimî) 
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Demiştir Ki: 

 
"Sanma şâhum herkesi sen sâdıkâne yâr olur 
Herkesi sen dost mı sandun belki ol agyâr olur 
Sâdıkâne belki ol bu âlemde dildâr olur 
Yâr olur, agyâr olur, dildâr olur, serdâr olur." 
 
* 
 
Dokuzuncu osmanlı Padişahı. Saltanatı: 24 Nisan 
1512-21 Eylül 1520. 
 
Felsefe, tarih ve tasavvufî konularda derin bilgileri 
bulunan, herhangi bir işe karar vermeden evvel uzun 
uzun düşünen ve isâbetli kararlar veren, cesur ve 
oldukça sert mizaçlı, döneminde Devlet hazinesine en 
parlak günlerini yaşatan,Arapça, Farsça ve Çağatayca 
bilip, bu dillerde de şiirler kaleme alan ve "Selimî" 
mahlasını kullanan şair Padişahımızdır. 
 
Babası II. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun, eşi Ayşe 
Hafsa Sultan'dır.  
 
Tahtı devraldığında 2.375.000 km2 olan Osmanlı 
topraklarını sekiz yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat 
büyütmüş ve ölümünde imparatorluk topraklarının 
1.702.000 km2'si Avrupa'da, 1.905.000 km2'si 
Asya'da, 2.905.000 km2'si Afrika'da olmak üzere 
toplam 6.557.000 km2'ye çıkarmıştır. 
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Padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlanmış; 
halifelik Abbasilerden Osmanlı Hanedanına geçmiştir.  
 
Ayrıca devrin en önemli iki ticaret yolu olan İpek ve 
Baharat Yolu'nu ele geçiren Osmanlı, bu sayede doğu 
ticaret yollarını tamamen kontrolü altına almıştır. 
 
Selim, tahta babası II. Bayezid'e karşı darbe yaparak 
çıkmıştır.  
 
Şehzade Selim, tahta çıkmadan önce vali olarak 
Trabzon'da görev yapmıştır. Yavuz Sultan Selim'e 
kızını vermiş olan Kırım Hanı Mengli Giray, ona askeri 
destek sağlayarak tahta geçmesine yardım etmiştir.  
 
1512'de tahta çıkan Sultan Selim, Eylül 1520'de 
şarbon hastalığına bağlı olarak Aslan Pençesi 
(Şirpençe) denilen ve sırtında çıkan bir çıban yüzünden 
henüz 49 yaşında iken Hakka yürümüştür. 
 
* 
 
Demiştir Ki: 
 
"Gözlerün fitnede ebrûn ile enbâz mı ki 
Dil anılmaga iver zülfüne cânbâz mı ki 
Bizi kahr eyledügün lutfuna âgâz mı ki 
Neyiki şîve mi cevr mi ki nâz mı ki 
 
Dili sayd itmede âlem bilür üstâdlugun 
K'ey sakın âleme yayılmaya bîdâdlugun 
Bilmezem sırrı nedür bilmiş iken yâdlugun 
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Neyiki şîve mi cevr mi ki nâz mı ki 
 
Dil nedür nesne mi aşk odına yakmadugun 
Aşk zencîrini gerden mi kodun takmadugun 
Beni gördükde yüzin gönderüben bakmadugun 
Neyiki şîve mi cevr mi ki nâz mı ki 
 
Bu Selîmî kuluna cevr-i revân eyledügün 
Bunca sıdkun reh-i aşkında yalan eyledügün 
Yüzini gözterüben yine nihân eyledügün 
Neyiki şîve mi cevr mi ki nâz mı ki 
 
* 
Arapça ve bilhassa Farsça'ya çok hakim olan Selim'in, 
kendi el yazısı ile Selimî mahlasıyla yazılmış olan 
Farsça manzumeleri günümüzde Topkapı Sarayı 
Müzesi Arşivi'nde bulunmaktadır. Farsça'nın yanında 
Türkçe şiirleri de bulunan Selim'in, Farsça olan Divân'ı 
1306 yılında İstanbul'da basılmış olup, 1904 tarihinde 
de Alman İmparatoru II. Wilhelm'in emri ile Paul Horn 
tarafından Berlin'de yeniden nesredilmiştir. 
 
* 
Yavuz Sultan Selim, dedesi Fatih Sultan Mehmet 
zamanında kullanılan Haliç Tersanesi'ni kapasite olarak 
arttırmıştır.  
 
Konya'da Mevlevi Tekkesi'ne su getirtmiştir.  
Medreselerin yanında, sosyal ve ticari alanda hizmet 
verecek birçok bina inşa ettirmiştir.  
Diyarbakır Fatih Paşa ve Elbistan Ulu Camii'ni inşa 
ettirmiştir.  
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Şam Salihiye'de Muhyiddin İbn Arabi'ye camii ve 
imaret inşa ettirmiştir. Muhyiddin İbn Arabi'nin 
türbesini de bulup yaptırmıştır.  
1516'da Şam'a Şam Sultan Selim Camii'sini 
yaptırmıştır.  
Mısır Seferi sırasında Hind ve Çin haritalarını da 
yaptıran Selim'e, Piri Reis tarafından 1513 yılında 
tamamlanan harita 1517 yılında Mısır'da Piri Reis'in 
kendisi tarafından sunulmuştur.  
Temelini attırdığı İstanbul Sultan Selim Camii'ni 
bitirmeye ömrü yetmemiş; bu eser oğlu I. Süleyman 
tarafından tamamlanmıştır.  
Sultan Selim bunlara ek olarak 1514 yılında 
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Cüzzamhanesini 
yaptırmıştı 
 
* 
Osmanlı devleti döneminde Türk edebiyatında 
"Selimname" adı verilen I. Selim dönemnin tarihini 
anlatan şiir ve nesir eserleri hazırlanmıştır. 
 
Selimnamelerin bazıları bu padişahın doğumundan 
ölümüne kadar hayatını anlatmakta, diğerleri ise sınırlı 
olarak hayatının belirlenmiş bir dönemini 
anlatmaktadırlar. Selimnameler Türkçe, Arapça ve 
Farsça olarak yazılmışlardır. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn itdi felek 
Giryemi kıldı füzûn eşkümi hûn itdi felek 
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Şîrler pençe-i kahrumda olurken lerzân 
Beni bir gözleri âhûya zebûn itdi felek." 
 
* 
Eşleri 
******* 
Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan - I. Süleyman, 
Hatice Sultan, Fatma Sultan, Beyhan Sultan , Hafsa 
Sultan ve Şah Sultan'ın annesi 
 
Not: I. Selim'in dört eşi olduğu belirtilmektedir. 
 
 
Erkek çocukları 
************ 
Kanuni Sultan Süleyman 
Orhan. Küçük yaşta ölmüştür. 
Musa. Küçük yaşta ölmüştür. 
Korkut. Küçük yaşta ölmüştür. 
NOT: I. Selim'in, küçük yaşta ölen oğullarının olduğu 
bazı kaynaklarda belirtilirken, bazıları bu çocukların 
varlığından bahsetmemektedir. Bu konuda muhtelif 
görüşler vardır. 
 
Kız çocukları 
********** 
Beyhan Sultan, (ö. 1559). Ferhad Paşa'nin eşi. 
Hatice Sultan (Hanım Sultan olarak da bilinir), (ö. 
1538). İskender Paşa'nın eşi. 2. eşinin Pargalı İbrahim 
Paşa olduğu bazı kaynaklarda iddia edilse de bu bilgi 
tartışmalıdır. 
Hafsa Hanım Sultan, (ö. 1538). İskender Paşa'nın eşi. 
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Fatma Sultan, Kara Ahmed Paşa'nın eşi. 
Yenişah Sultan (Yeni Şah Sultan olarak da bilinir) 
Şah Sultan, (ö. 1572). Lütfi Paşa'nın eşi, boşandılar. 
Hatun Sultan, Çoban Mustafa Paşa'nın eşi. 
Not: Kız çocuklarının sayısının 10 olduğu 
söylenmektedir. 
 
* 
 
Yavuz, 920/1514'de Çaldıran zaferini kazandı ve şarkın 
kapılarını Osmanlı Devleti’ne açtı. Kemah, Bayburt, 
Erzincan ve Kiğı Osmanlı Devleti'ne 921/1515'de ilhâk 
edildi. Bunu, aynı yıl Çaldıran zaferinden dönerken 
üzerine gidilen Zulkadiroğullarının Osmanlı Devleti'ne 
ilhâkı ta'kip etti. Bütün bu gayretlere rağmen, doğu ve 
güneydoğu bölgeleri Şi’a tehlikesinden kurtulamamıştı. 
İşte bu işi, büyük âlim İdris-i Bitlisî ve Bıyıklı Mehmed 
Paşa üstlendi. Bunların samimi gayretleri sonucu, 1516 
ve ta'kip eden yıllarda, başta 26 aşiret olmak üzere, 
mühim Kürt ve Türkmen beylikleri, istimâlet ile yani 
kendi arzu ve istekleri ile Osmanlı Devleti’ne iltihâk 
eylediler. Böylece Doğu Anadolu top yekûn Osmanlı 
Devleti’nin sınırları içinde kaldı. 
 
Herhangi bir harb olmadan Doğu Anadolu’nun Osmanlı 
Devleti’ne iltihâkı ve Şah İsmail'in mağlûbiyeti 
Memlüklüleri ve Sultânları Kansu Gavri'yi rahatsız 
etmişti. Bu durumu hisseden ve Memlüklülere İslâm 
birliğini bozdurmak istemeyen Yavuz, Memlüklülerin 
üzerine yürüdü ve 922/1516 yılında Mercidabık'da 
Kansu Gavri karşısında büyük bir zafer kazandı. Bu 
zafer, Malatya, Divriği, Dârende, Besni, Gerger, Kâhta, 
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Birecik ve Anteb'in de yeniden ve sağlam bir şekilde 
fethine yol açtı. Aynı yıl (922), Haleb ileri gelenleri, 
erkân-ı devleti ve ulemâsı ile Yavuz'a itaat ve 
teslimiyet mektubu gönderdiler. Böylece Haleb, 
Antakya, Hama ve Humus kaleleri de Osmanlı 
Devleti'ne ilhâk olundu ve eyâlet haline getirildikten 
sonra Haleb Beylerbeyliğine Karaca Ahmed Paşa 
getirildi. Daha sonra ise, Dâr-üs-Selâm Şam'a girildi 
ve birçok Arab Şeyhi kendi arzuları ile Osmanlı 
Devleti’ne iltihâk eyledi. 
 
922/1516'da Kansu'nun yerine geçen Tomanbay'a bir 
nâme gönderen ve Mısır'a yürüyeceğini belirten Yavuz 
Sultân Selim, Safed, Nablus, Kudüs, Aclûn, Gazze ve 
kısaca Suriye ve Filistin'i de yol üzerinde feth eyledi. 
923'de Kahire ve Mısır'ı, Ridâniye harbini zaferle 
kazanarak Osmanlı topraklarına ilhâk eden Yavuz, 
böylece şarkta tam bir ittihâd-ı İslâm kahramanı oldu. 
Böylece Anadolu, Karaman, Rûm ve Rumeli 
eyâletlerine ilâveten Osmanlı Devleti’ne Diyarbekir, 
Haleb, Mısır, Şam ve Zülkadriye Eyâletini de ilâve 
etmiş oldu. 
 
Son Abbasî halifesi III. Mütevekkil Alellâh'dan 
Ayasofya'da yapılan bir dinî merâsimle halifelik 
ünvanını da kazanan Yavuz, Mekke Şerifi Ebul-
Berekât'ın oğlu Şerif Ebu Nümey vâsıtasıyla Mekke'nin 
anahtarlarını kendisine göndermesiyle de hâdim'ül-
Haremeyn vasfını elde etmişti. Doğuda ittihâd-ı İslâmı 
tahakkuk ettiren Sultân Selim, Batıdaki İslâm 
düşmanlarına da dersini vermek üzere 2 Şa'ban 
926/1520'de sefere çıktı; ancak 8 Şevvâl 926'da 
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yakalandığı bir hastalıkla manevi şehid oldu. 
 
* 
 
Demiştir Ki: 
 
"Gözlerümden akdı deryâlar gibi yaşum benüm 
Dostlar çok nesne gördi onmaduk başum benüm 
 
Geçmek içün seyl-i eşkümden hayâlüm askeri 
Bir direklü iki gözli köpridür kaşum benüm 
 
Her gice altun beneklü âsumânîler giyüp 
İşbu çarh-ı pîre-zen olmışdur aynaşum benüm  
 
Ben gedâ gurbet diyârında kalurdum yalınuz 
Mihnet ü derd ü belâ olmasa yoldaşum benüm 
 
Ey felek tokuz tolu câm içmeyince Hân Selîm 
Dehr içinde olmadı hergiz ayakdaşum benüm" 
 
* 
 
Netice olarak eyâlet sayısı dört olan Osmanlı 
Devleti'ni, 8 sene gibi kısa bir zamanda iki katına 
çıkardı.  
 
Son zamanlarına doğru te'sis edilen Cezâyir Eyâleti de 
hesâba katılırsa, Osmanlı Devleti'ne, bu dönemde beş 
eyâlet daha ilave edilmiş oldu. Safevilerden de Erbil, 
Kerkük ve Musul alınmış ve Bağdat Eyâleti'nin 
temelleri atılmıştır. 
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Merkez teşkilâtındaki en önemli değişiklik, Yavuz 
Sultân Selim'in Şarkî Anadolu ile Maraş, Malatya ve 
havalisini fethetmesi üzerine, 922/1516'da Arap ve 
Acem Kazaskerliği ünvanıyla Divan'a dâhil olmayan bir 
kazaskerliğin ihdâs edilip Diyarbakır'ın bu kazaskerliğe 
merkez olması ve bu hizmete de meşhur tarihçi İdris-i 
Bitlisî'nin getirilmesidir. Suriye ve Mısır da Osmanlı 
Devleti’ne tamamen ilhâk edilince, bu üçüncü kazasker 
de divan-ı hümâyûn hey'etine dâhil edilmiş ve bu 
hizmete Fenarî-zâde Mehmed Şah Efendi getirilmiştir. 
Daha sonra Pîrî Paşa zamanında bu makam kaldırılmış 
ve muâmelâtı Anadolu Kazaskerliği'ne devredilmiştir. 
 
Yavuz dönemindeki devlet adamları arasında 
Sadrazam Koca Mustafa Paşa, Hersek-zâde Ahmed 
Paşa, Pîrî Mehmed Paşa ve nişancı Tâcî-zâde Ca’fer 
Çelebi; ilim adamları arasında Şeyhülislâm Zenbilli Ali 
Efendi, Şeyhülislâm Kemal Paşa-zâde, Mü’eyyed-zâde 
Abdurrahman Efendi ve Kara Muhyiddin Efendi 
zikredilebilir. 
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ŞAİR PADİŞAHLAR(18)-SULTAN V.MEHMED 
REŞAD (Reşad) 
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Demiştir Ki: 
 
"Bin yıl yaşasak yine cihân bu 
Gerdîş bu zemîn bu âsumân bu" 
 
* 
V. Mehmed Reşâd, Sultân Abdülmecid’in Çırağan 
Sarayında 1844 yılında Gül-cemâl Kadınefendi’den 
dünyaya gelen 3. Oğludur. 27 Nisan 1909 tarihinde 65 
yaşında Osmanlı tahtına oturmuştur.  
 
Arapça ve Farsça’yı iyi bilen, hattat bir padişahdır.  
Divanı yoktur. 
 
II. Mahmut'un torunudur. 18 oğlu ve 24 kızı olan 
Sultan Abdülmecit'in yaş sırasına göre üçüncü 
oğluydu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi veremden 
öldüğü zaman Mehmed Reşat 7 yaşındaydı. 
Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. 
Eğitimine fazla önem verilmedi. Babası ve amcası 
Sultan Abdülaziz saltanat yıllarında özgür ve rahat bir 
şehzadelik yaptı. 
 
1872'de başkadını olan Kamures ile "izdivaç" yapıp , 
"aile" kuran Osmanlı şehzadeleri arasına girdi.  
 
1876-1909 ağabeyi II. Abdülhamit döneminde, 
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veliahtlık yapmasına rağmen, Dolmabahçe Sarayı'nın 
Veliahtlık Dairesinde kapalı hayat yaşamak zorunda 
kaldı. Veliaht olduğu için devamlı kontrol altında 
tutuluyordu. Seyrek olarak Balmumcu Çiftliği'ne 
gitmesine izin verilmekteydi. Ama başkalarıyla 
görüşmesi ve İstanbul'da gezinmesi yasaklanmıştı.  
 
Gözlerinin mavi olduğu Mehmed Reşat'ın kendine 
nazar değireceğinden korkan ağabeyi II. Abdülhamid 
onunla karşı karşıya görüşmekten kaçınmış olduğu 
belirtilmektedir. Günlerini haremde geçirir; Dürr-i And, 
Mihr-engiz adlı kadinefendileri ve Ziyaeddin, 
Necmeddin, Ömer Hilmi adlı şehzadeleriyle ilgilenip 
eğlenirdi. Fars edebiyatına, Mevlevilik konularına ve 
özellikle Mesnevi'ye yakın ilgisi vardı. 
 
 
1908'de İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Veliahd 
olarak protokole göre "Devletû Necabetû Veliahd-ı 
Saltanat Reşat Efendi Hazretleri" şeref adını kullanarak 
törenlere iştirak etmeye başladı.  
 
Halk arasında güler yüzü ve sıcak bakışı ile sempati 
topladı. Onun bu popülerliğinden hoşlanmayan ağabeyi 
II. Abdülhamid'in verdiği bir Yıldız Sarayı davetinde 
onun yakasından tutup "Bu işler senin başının altından 
çıkıyor" dediği belgelenmiştir. 
 
Cülus töreni Beyazıt'ta bulunan Harbiye Nezareti 
binasında yapıldı.  
 
Bu tören için yeni padişah Dolmabahçe Sarayı'nda 
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Sirkeci'ye kadar "İhsaniye" istimbotuna binip gitti. Bu 
deniz yolculuğu sırasında donanma gemilerinden 
yapılan şeref top atışları onu korkuttu. Sirkeci'den 
Beyazıt'a saltanat arabası ile çıkarken yolun iki 
tarafında dizili İstanbullular tarafından coşkunlukla 
alkışlandı. Biat duasından sonra yaptığı konuşmada 
Hürriyetin ilk padişahı benim ve bunda müftehirim. 
demiş ve bundan sonra "Meşrutiyet Padişahı" olarak 
anılmaya başlanmıştır. 
 
* 
Padişah olarak ilk icraatlarının başında ikamet 
sarayının ve Cuma alaylarının değiştirilmesi oldu.  
 
Abdülhamit'in ikamet sarayı olan Yıldız Sarayı'ndan 
ayrıldı ve Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti. Fakat 
Dolmabahçe Sarayı eski ve bakımsızdı. Saray çok 
ayrıntılı onarımdan geçirildi; saraydaki bütün odalar, 
bodrum katı dahil olmak üzere tamir edilip uygun bir 
hale getirildi ve elektrik ve kalorifer tesisleri yapıldı.  
 
Fakat Sultan Mehmed Reşat gaz lambasını elektriğe ve 
soba ile ısınmayı kalorifere tercih ettiği için kurulan 
yeni tesisat kullanılmadı. 
 
Haftalık Cuma alayı semtin değişik camilerinde 
yapılmaya başlandı. Bu nedenle Abdülhamit 
döneminde kullanılmaması dolayısıyla İstabl-i Amire'de 
çürüyen landolar ve saltanat arabaları onarıldı; şehir 
yollarına alışık yeni atlar satın alındı; seyis ve 
arabacılara yeni sırmalı üniformalar hazırlandı. Kortej 
protokolü sorunlarına çare olarak bu alaylarda 
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padişahın yanına en kıdemli asker Ahmet Muhtar 
Paşa'nın oturtulmaya başlandı. 
 
* 
Sultan II. Abdülhamit'in padişahlığı sırasında hapis 
hayatı yaşadığı için devlet işlerinde tecrübe 
edinememişti ve yaşı da 65'e gelmişti. Zaten yumuşak 
huylu ve zayıf iradeliydi. Bu nedenlerle padişahlığı 
sırasında devlet yönetimi daha çok İttihat ve Terakki 
Partisi'nin genç ve dinamik ileri gelenlerinden Enver 
Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'nın elinde kaldı.  
 
Piyasaya onun adını taşıyan "Reşat Altını" sürüldü. 
Birçok İstanbul semtine, Anadolu kasaba ve köylerine 
"Reşadiye" adı verildi.  
 
İlk saltanat günlerinde adi suçluların ve ozellikle 31 
Mart Olayı ile ilişkili ve İttihad ve Terakki Partisi 
aleyhtarı siyasi suçluların kentin meydanlarında 
asılmalarına onay vermiyeceğini mabeyn üyelerine 
ısrarla bildirmesine rağmen sonunda iktidarda bulunan 
İttihat ve Terakki Fırkası idarecilerinin israrlarına karşı 
gelemeyip bunlara onay vermek zorunda kaldı. 
 
Şehir halkı meydanlarda kurulan darağaçlarda asılan 
suçluların cesetleri İstanbul'da olağan görüntüler 
haline geldi.  
 
Bu icraat, Mehmed Reşat'ın saltanat döneminde gayet 
çok sayıda kanun, kararname ve irade-i saniyeye 
hiçbir itiraz şerhi koymadan ve hatta farkına 
varmaksızın onay vermesinin baş örneklerinden biri 
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oldu. 
 
* 
19 Ocak 1910 günü o zaman Meclis-i Mebusan binası 
olan Çırağan Sarayı, çatı katındaki kalorifer bacasından 
çıkan bir yangından sonra 5 saat içinde dört duvar 
haline dönüştü.  
 
Amcası Abdülaziz tarafından yaptırıldığı için V. 
Mehmed'in bu sarayı sevmediği ve içinde oturmak 
istemediği ve bu nedenle bu yangına üzülmediği 
bildirilmiştir. 
 
Aynı yıl "1910 Arnavutluk İsyanı" çıktı ve bu 
ayaklanma 1 Ocak 1911'de üzerine gönderilen Harbiye 
Nazırı Memduh Şevket Paşa komutasındaki güçler 
tarafından bastırıldı.  
 
1908'de Girit Parlementosu üyelerinin başbakanın 
tatilde olmasını ve Osmanlı İkinci Meşruriyet 
kurulmasını fırsat bilerek Yunanistan'la birleşme oyu 
vermelerinden sonra, 1910'da Yunan kralına bağlılık 
yemini vermeleri Osmanlı devletine ve V. Mehmed'e 
bağlı olmaları gerekmesi sorununu yeniden 
depreştirdi. Kozmopolit Efendi'nin sahibi ve Ahmed 
Samim Bey'in başyazarı olarak çıkarılan "Sada-yı 
Millet" gazetesinin Patrikhane lehine çalıştığı 
söylentileri yayılması üzerine, 9 Haziran 1910'da 
Ahmed Samim Bey bir suikaste hedef olarak 
Bahçekapı'da vurulup öldürüldü. 
 
Mayıs ve Haziran ayları boyunca devlet erkanı; meclis 
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ve ayan üyeleri; yabancı elçilerle ile alafranga tertipli 
ve müzikli bir seri (örneğin Tokatlıyan Oteli, Beylerbeyi 
Sarayı, Dolmabahçe Sarayı'nda) ziyafet ve şölene 
katıldı. 
* 
 
6 Şubat 1911'de devlet idaresinin merkezi olan Bâb-ı 
Âli'de yangın çıktı, Sadrazamlık ile Hariciye Nezareti 
daireleri kurtulup. Şura-yı Devlet, Dahiliye Nezareti, 
Mektübcu, Teşrifatçı, Beylikçi, Sadaret Kalemi daireleri 
ile Vak’anüvis daireleri tamamen yandı. Çırağan Sarayı 
yangına üzülmeyen V. Mehmed'in bu yangına çok fazla 
üzüldüğü belirtilmektedir. 
 
1911 yılı içinde V. Mehmed eski Fransız imparatoriçesi 
olan Eugenie'nin ve yazar Pierre Loti'nin ziyaretlerini 
kabul etti. 
 
5 Haziran 1911 günü Sultan V. Mehmet denizden 
"Barbaros" zırhlısı ile Rumeli gezisine başladı. Selanik, 
Üsküp ve Priştina'yı ziyaret etti. Kosova'da bulunan 
ceddi I. Murad'ın türbesi olan Meşhed-i 
Hüdevandigar'da 100.000 kişinin katıldığı bir cemaatle 
cuma namazı kıldı. 26 Haziran'da İstanbul'a döndü 
* 
 
Demiştir Ki: 
 
"Savlet itmişdi Çanakkale'ye bahr ü berden 
Ehl-i İslâmun iki hasm-ı kavîsi birden 
 
Lâkin imdâd-i İlâhî yetişüp ordumuza 
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Oldı her bir neferi kal'a-i pulâd-beden 
 
Asker evlâdlarımun pîşgeh-i azminde 
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen 
 
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak itdi firâr 
Kalb-i İslâma nüfûz eylemege gelmiş iken 
 
Kapanup secde-i şükrâna Reşâd eyle du'â 
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâ'im me'nem" 
 
*  
Mehmed Reşat'ın saltanatı 9 yıl sürdü. 3 Temmuz 
1918 tarihinde kalp yetmezliğinden vefat etti. 
Sağlığında mimar Kemalettin Bey'e yaptırdığı Eyüp'teki 
Sultan Reşat Türbesi'nde yatmaktadır. 
 
* 
İttihâd ve Terakkinin tüm isteklerine boyun eğerek 
dönemini doldurmuştur.  
 
İttihâdcılar, herkesi 31 Mart mürettibliği ve irtica ile 
suçlamaya başlamışlar, tehdid ile Tal’at Bey’i Dâhiliye 
nâzırı yapmışlardır. Roma Büyükelçisi olan İbrahim 
Hakkı Bey, zorla sadrazamlığa getirilmiştir. Tabii ki, 
Trablusgarb’ın elden çıkmasına da sebep olmuştur.  
 
Hareket Ordusu Kumandanı Mahmûd Şevket Paşa ise, 
harbiye nâzırı olarak kabinede yerini almıştır. 
Sonradan, İttihâdcılar için “beyinsiz mahluklar” diyerek 
can verecektir.  
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Kısaca Sultân Reşâd döneminde iktidar, tamamen 
Tal’at, Enver ve Cemal Paşa üçlüsünün elindedir.  
 
İttihâdcıların zorbalığı ile, Kavalalı Hânedanından 
Mehmed Said Hâlim Paşa sonradan sadrazamlığa 
getirilmiştir. Hiç bir vasfı olmadığı halde, kurallar 
çiğnenerek Tal’at Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi de 
bu döneme rastlamaktadır.  
 
I. Cihan Harbine Osmanlı Devleti’nin girmesini dahi, bu 
üçlünün yaptığını ifade edersek, Osmanlı Devleti’nin 
durumunu ve dönemini daha iyi anlayabiliriz.  
 
Suriye’de Dürziler, Yemen’de Zeydîler ve Balkanlarda 
Arnavudlar isyan ettiler. İttihâdcı politikanın iflas 
ettiğini gören Sultân Reşâd, yanına sadrazam ve diğer 
devlet erkânı ile bazı âlimleri de alarak, Rumeli 
Seyâhatine çıktı. Mahmûd Şevket Paşa’nın büyük 
kuvvetlerle ve silahla susturamadığı isyanı, 100.000 
Arnavud ile Kosova Meydanında namaz kılarak teskin 
ettirdi (Haziran 1911).  
 
* 
 
İttihâdcılar kendilerine yakın olan Trablusgarb Valisi 
Recep Paşa’yı İstanbul’a davet ederek Harbiye Nâzırı 
yaptılar ve Abdülhamid’in Libya’yı korumak üzere 
bulundurduğu tümeni, Yemen’e sevk ettiler.  
 
Bunu fırsat bilen İtalya, İttihâdcıların adamı ve 
kendisinin de ajanı olan Emanuel Karaso’yu kullanarak 
Libya’yı işgal etmek üzere harb ilan etti. Ekim 1911’de 



224 
 

İtalyanlar Trablus ve Bingazi’yi işgal ettiler. 
Abdülhamid’in burada kurduğu milis teşkilâtı olan 
Senûsîler ve Kuloğulları sayesinde, Mussolini zamanına 
kadar Libya’yı tam olarak teslim alamadı.  
 
İtalyanlar daha sonra Mayıs 1912’de Rodos’u işgal etti. 
Bu mağlubiyetlerin faturasının İttihâdcı Hakkı Paşa’ya 
kesilmemesi için İttihâd ve Terakki Partisi, Padişah'a 
Meclis’i fesh ettirdi ve Hakkı Paşa’yı Londra’ya 
gönderdi.  
 
Osmanlı ordusundaki subaylar, ittihâdcı ve halâskâr 
diye ikiye ayrıldılar; çeteler kurarak birbiriyle 
boğuşmaya başladılar. Bu rezâletin neticesinde Ekim 
1912 Lozan Muâhedesi ile İtalya Harbine son verildi ve 
Libya İtalya’ya bırakıldı. 12 Ada ve Rodos Osmanlıya 
iade edildi. 
 
* 
 
II. Abdülhamid’in ittihâd-ı İslâm siyâsetini anlamayan 
İttihâdcıların Hakkı Paşa Hükümeti, ittihâd-ı anâsır 
diyerek, meşhur Temmuz 1910 tarihli Kiliseler ve 
Mektepler Kanununu çıkardı.  
 
Böylece asırlardır, aralarındaki rekabetle birbirlerine 
düşen Bulgar, Sırp ve Yunan azınlıklar arasında 
hakemlik yapılmış ve düşman birleştirilmiş oldu. 
Bununla da kalınmayarak Rumeli’deki yetişmiş 120 
tabur terhis edildi ve yerine acemiler gönderildi. 
İttihâdcılar bunu yaparken, azınlıklar Rusya ve diğer 
devletlerin yardımıyla ağır silahlar satın alıyordu; 
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bundan Selanik’te oturan II. Abdülhamid haberdar 
oluyor; ama ittihâdcıların kulakları kapalı kalıyordu.  
 
Rusya ile anlaşan Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve 
Yunanistan Ekim 1912’de arka arkaya Osmanlı 
Devleti’ne karşı harb ilan ettiler ve Osmanlı Devleti’ni 
perişan eden Balkan Harbi başladı.  
 
Böyle nazik bir dönemde Osmanlı Hâriciye Nâzırı 
Ermeni Gabriel Noradungiyan Efendi idi. Sonradan 
Osmanlı Devleti’ne hıyânet etti.  
 
Osmanlı Devleti’nin elinde Şark Ordusu denilen 5 
kolordu dışında askeri olmadığı gibi, Arnavudlar da, 
Büyük Arnavutluk hayaliye gayr-i müslim çetelerle 
birlikte hareket ediyorlardı. Aralarında ittihâdcı ve 
halâskâr diye ikiye bölünen Şark Ordusu, Bulgaristan 
kuvvetleri karşısında mağlup olarak Kasım 1912’de 
Çatalca’ya kadar geriledi. Garb Ordusu da Sırplara 
karşı mağlup olmuştu. Yunanlılar meşhur Preveze’yi 
aldılar ve 6 Kasım 1912’de Selanik Yunanlılara Tahsin 
Paşa tarafından teslim edildi. İttihâd ve Terakki’ye 
göre mehd-i hürriyet olan Selanik, kendi siyâsetleri 
neticesinde Yunanlılara teslim edilmiş ve orada ikamet 
eden II. Abdülhamid, göz yaşları içinde İstanbul 
Beylerbeyi Sarayı’na nakledilmişti.  
 
Mart 1913’de Edirne açlıktan dolayı Bulgarlara ve 
Yanya da Yunanlılara teslim edildi. Abdülhamid’in hal’ 
meselesindeki heyette bulunan Arnavud Es’ad Toptanî 
Paşa, devlete hıyânet ederek komutan Hasan Rıza 
Paşa’yı öldürüp İşkodra’ya el koydu. Osmanlı Devleti 
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aleyhinde Bulgarlar, Sırplar, Yunanlılar ve Arnavudlar 
ittifak etmişlerdi. Arnavudları bu isyana iten sebeplerin 
başında İttihâdcıların dine aykırı hareketleri geliyordu. 
 
* 
23 Ocak 1913 günü Enver Bey, komitecilerini alarak 
Bâb-ı Âli’yi bastı. 8 eri ve iki subayı şehid eden çeteler, 
kendilerine karşı çıkan Harbiye Nâzırı Nâzım Paşa’yı 
şehid ettiler. Tal’at ve Enver Beyler, Kâmil Paşa’yı 
zorla istifa ettirdiler ve Mahmûd Şevket Paşa’yı 
sadrazam yaptılar. Tal’at kendini Dâhiliye Nâzırı tayin 
ettirdi. Başta Kâmil Paşa, Şeyhülislâm ve Reşid Bey 
olmak üzere yüzlerce muhâlif tevkif ve sürgün edildi. 
Tarihe Bâb-ı Âli Baskını diye geçen bu olay, askerin 
siyâsete karıştığı en çirkin olaylardan biridir. 
 
* 
Balkan Harbine son vermek üzere Mayıs 1913 tarihli 
Londra Muâhedesine imza koyan Osmanlı Devleti, 
Balkanları hemen hemen terk ediyordu. Edirne’yi bile 
Bulgaristan’a bırakan bu andlaşma, devlet için bir 
intihar gibiydi.  
 
Osmanlı Devleti’ne ihânet eden Arnavudlar da 
umduklarını bulamadılar. Arnavudluğa verecekleri 
toprakların yarısını (Kosova ve Manastır) Sırbistan’a 
verdiler ve bugüne kadar bu ihanetin cezasını masum 
Arnavudlar çektiler.  
 
* 
 
Balkanlardaki mağlubiyet ve hele Edirne’yi Bulgarlara 
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veren andlaşmadan dolayı, herkes İttihâdcılardan 
nefret ediyordu. İngiltere’nin arkasında olduğu 
söylenen Mahmûd Paşa suikasdı 11 Haziran 1913’de 
meydana geldi. Makam otomobiliyle Bâb-ı Âliye giden 
Paşa kurşunlanarak şehid edildi. İttihâdcılar, kendileri 
tertip ettikleri suikasdı muhâliflere ve özellikle de 
Halâskâr Zâbitân’a yüklediler. 29 kişiyi idam ederek 
muhâlefeti tasfiye ettiler. Tunuslu Hayreddin Paşa’nın 
hânedândan olan oğlu Dâmad Sâlih Paşa’yı bile idam 
ettirdiler.  
 
Sultân Reşad kukla gibiydi. Sıra Prens Said Hâlim 
Paşa’nın hem Hâriciye Nâzırı ve hem de Sadrazam 
olarak tayinine gelmişti; onu da yaptırdılar.  
 
Dâhiliye Nâzırı Tal’at Bey’di; Enver Bey’e de ordunun 
bütün yetkileri verildi. 3. adam olan Cemal Bey’e ise, 
önce donanma ve sonra da Devletin Arab Eyâletlerinin 
idaresi verildi.  
 
* 
 
Mahmûd Paşa’nın katlinden 18 gün sonra 2. Balkan 
Harbi çıktı. Osmanlı Devleti Edirne ve Batı Trakya’yı 
geri aldı. Enver Bey, Temmuz 1913’de Edirne’ye girdi. 
10.08.1913 tarihli Bükreş Muâhedesi ile harb sona 
erdi.  
 
Artık Edirne fethi sarhoşluğunun da tesiriyle Osmanlı 
Devleti, İttihâd ve Terakki Partisi Genel Başkanı ve 
Dâhiliye Nâzırı Tal’at Bey, ordudan tek sorumlu olan 
Yarbay Enver Bey (Ocak 1914’de Harbiye Nazırı olmuş 
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ve sonra Nâciye Sultân ile evlenerek Saray’a Dâmâd 
olmuştur), Bahriye Nâzırı ve Suriye’deki 4. Ordu 
Kumandanı Cemal Bey’in elindedir. Cemal Paşa, 
Fransız âşığı ve diğerleri ise Alman hayranıdırlar. Said 
Hâlim Paşa ise, tam bir kukladır.  
 
* 
Orduyu kısa zamanda kısmen de olsa düzene sokan 
Enver Paşa, I. Cihan Harbinin patlak vermesinden de 
istifade ederek Eylül 1914’de Kapitülasyon denilen 
imtiyazları iptal etti.  
 
* 
 
I. Cihan Harbi, Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve 
sonra da Osmanlı Devleti’nin katıldığı İttifak Devletleri 
ile Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Sırbistan, 
Romanya, Belçika, Yunanistan, Portekiz ve 
Karadağ’dan oluşan İtilaf Devletleri arasında cereyan 
ediyordu. İngiliz ve Fransız kuvvetler, Eylül 1914’de 
Marne Muhârebesinde müttefik kuvvetleri mağlup 
ettikten sonra, Osmanlı Devleti muhakemesiz bir 
şekilde harbe sokuldu. Tek sebep Enver-Tal’at ve 
Cemal Paşalar üçlüsü idi.  
 
. 28 Temmuz 1914’de başlayan harbe Osmanlı Devleti 
29 Ekim 1914’de katılmıştır. Neticesi herkesçe 
malumdur. Sadece Enver Paşa, liyakatsiz idaresi 
yüzünden Rus cephesinde 90.000 askeri Sarıkamış’ta 
şehid etmiştir. Ocak 1918 tarihli Amerika Başkanı 
Wilson’un 14 maddelik prensipleri, İttifak devletlerini 
mağlubiyete mahkûm etmiştir.  
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* 
 
Ruslar işgal ettikleri (3.8.1915) Van Vilâyetini 
Ermenilere bırakıp çekilince, Ermeniler, asırlardır 
beraberce yaşadıkları Müslümanları kırmaya başladılar. 
Bunun üzerine 1915 Ermeni Tehciri diye bilinen ve 
ancak sonradan Ermeniler tarafından soykırım olarak 
gösterilen olay başladı.  
 
Bunu İttihâdcıların zayıf siyâsetleri ve en önemlisi de 
dindeki zaafları sebebiyle, Arabistan’da Şerif Hüseyin 
Paşa’nın başlattığı Arab İsyanı takip etti (Haziran 
1916).  
 
1913’de İttihâdcıların takip ettiği Türkçülük siyâseti, 
Suriye’de Azım-zâdelerin başını çektiği Fransızlarla 
ittifak hareketini doğurdu. Neticede Osmanlı Devleti 
bütün cephelerde mağlup oldu.  
 
Bu acıya dayanamayan II. Abdülhamid, Şubat 1918’de 
vefat etti. Cihan Harbinin son günleriydi. Onu kardeşi 
ve padişah olan Sultân Reşâd takip etti ve 4.7.1918 
tarihinde o da 74 yaşında dünyaya gözlerini yumdu. 
 
ZEVCELERİ:  
1- Kâm-res Baş Kadın Efendi.  
2- Dürr-i Adn İkinci Kadın Efendi.  
3- Mihr-engîz İkinci Kadın Efendi.  
4- Nâz-perver Üçüncü Kadın Efendi.  
5- Dil-firîb  
4. Kadın Efendi.  
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ÇOCUKLARI:  
1- Mahmûd Necmeddin Efendi.  
2- Ömer Hilmi Efendi.  
3- Mehmed Zıyâaddin Efendi.  
4- Refî‘a Sultân . 
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ŞAİR PADİŞAHLAR(19)-SULTAN ABDÜLAZİZ 
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32. Osmanlı padişahı. II. Mahmut ve Pertevniyal 
Sultan'ın çocuğu, Abdülmecid'in kardeşidir. Abdülaziz 
25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 
31 yaşında iken tahta geçmiştir. Şairliğişüphelidir ama 
çeşitli kaynaklarda sanat adamı olduğu ve şiirle de 
meşgul olduğu yazılmıştır.  
 
* 
 
Güreş, cirit ve av sporlarına meraklı olan padişahın 
tahtta kaldığı sürece en çok üzerinde çalıştığı konu 
Osmanlı Donanması'nın modernizasyonu idi. Bu 
nedenle o dönemlerde Avrupa devletlerinden alınan 
kredilerin çoğu bu konuda harcandı.  
 
Sayısı gün geçtikçe artan Osmanlı Ordusu'nun 
askerlerine yetecek dönemin son model top ve 
tüfeklerin de sağlanması Abdülaziz döneminde 
gerçekleşmiştir. 
 
Sultan Abdülâziz hükümdarlığı süresince sık sık ülke içi 
ve ülke dışı temaslarda bulunmuş geziler 
düzenlemiştir. Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'ı 
ziyaret eden ilk ve tek Osmanlı Padişahı Abdülaziz'dir. 
 
* 
 
Eyâletlerin yanı sıra Abdülaziz Batı Avrupa'da 
ziyaretler yapan ilk ve tek padişahtır. 1867 yılında 
Paris'te açılan büyük bir sanat sergisine III. 
Napolyon'un daveti üzerine katılan Abdülaziz, sergiden 
sonra imparator ile temaslarda bulunmuş İngiltere, 
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Belçika, Almanya, Avusturya-Macaristan gezilerinden 
sonra da geri dönmüştür. Ayrıca Richard Wagner'in 
Bayreuth operasına maddi yardımda bulunmuş ve 
davet edilmiştir.  
 
Seyahatlerinde İngiltere kraliçesi Victoria, Belçika kralı 
II. Leopold, Prusya kralı I. Wilhelm, Avusturya-
Macaristan imparatoru François-Josef ve Romanya 
Prensi I. Karol ile görüşmüştür. 
 
* 
Osmanlı'da Abdülaziz döneminde Batı'yla iyi ilişkiler 
kurulmasına özellikle dikkat edildi. Tanzimat Fermanı 
ile Osmanlı'nın girdiği Batılılaşma süreci bu dönemde 
de devam etti.  
 
Ülke genelinde yeni vilâyetler ilân edildi ve İstanbul 
Üniversitesi Fransız Eğitim sistemi örnek alınarak 
tekrar düzenlendi.  
 
Doğu Ekspres'in bir durağıı olan Sirkeci Garı'nın 
temelleri Abdülaziz döneminde atılmıştır.  
* 
Abdülaziz'in 15 senelik hükümdarlığı boyunca yaptığı 
bazı yenilikler şunlardır; 
-Yeni asker üniformaları hazırlandı. 
-İlk kez posta pulu kullanıldı. 
-Sahillere deniz fenerleri inşâ edildi. 
-Osmanlı Bankası açıldı. 
-Bugünkü Sayıştay ve Danıştay seviyesinde kurumlar 
oluşturuldu. 
-Lise ve sanayi okulları açıldı. 
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-Orman madencilik ve tıp okulları açıldı. 
-İtfaiye teşkilâtı kuruldu. 
 
Fransa, Avusturya ve İran yöneticileri İstanbul'a 
ziyaretlerde bulundu. 
 
Döneminde yaşanan önemli olaylardan bir kısmı ise 
Rusya ve Avrupa devletleri'nin kışkırttığı Balkan 
isyanlarıdır. 1861-64 yılları arasındaki Karadağ İsyanı 
İkinci Karadağ Harekatı ile bastırılmasına rağmen, 
Karadağ sorunu büyümeye devam etti. 1861-66 yılları 
arasındaki Eflak-Boğdan olayları Birleşik Romanya'nın 
doğuşunu ve bağımsızlık mücadelesini hızlandırdı.  
 
1862-67 yılları arasındaki Sırbistan olayları ise Türk 
askerlerinin Sırbistan'daki kalelerden çekilmesiyle 
sonuçlandı.  
 
1866-68 arasındaki Girit Ayaklanması Girit 
Nizamnamesi ile çözümlenmeye çalışıldıysa da Girit'in 
kaybına giden olaylar dizisi başlamış oldu.  
 
Hıdivlikle yönetilen Mısır'ın özerklik haklarının 
genişletilmesi bu eyaletin 1882'de kesinkes kaybına 
yolaçan Mısır'ın borç sorununun ortaya çıkmasına 
başlangıç teşkil etti.  
 
Abdülaziz'in hükümdarlığının son yılları ise 1875-76 
yılındaki Hersek İsyanı ile 1867'de başlayan ve 
1876'da iyice yayılan Bulgar İsyanları ile mücadele 
ederek geçti. 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan 
indirildi. Gözaltında bulundurulduğu Feriye 
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Saraylarında 4 Haziran 1876 günü bilekleri kesilmiş 
olarak ölü bulundu. 
* 
Kayıtlara göre; 
Şehzadeliğinde çok iyi bir musiki eğitimi almıştır. Şu 
dizeler onundur ve Muhayyer Devr-i Hindî makamında 
bestelenmiştir : 
 
"Bî-huzûram nâle-i murg-ı dil-i divâneden 
Fark olunmaz cism-i bîmârum bozulmuş lâneden 
 
Bunca derd ü mihnete katlandugum âyâ neden 
Terk-i cân itsem de kurtulsam şu 
mihnethâneden" 
 
* 
Eşleri 
******* 
Dürr-i Nev Baş Kadın Efendi  
Hayran-î-Dil İkinci Kadın Efendi  
Eda-Dil İkinci Kadın Efendi  
Neş’erek (Nesrin) Üçüncü Kadın Efendi  
Gevheri Dördüncü Kadın Efendi 
Yıldız (Gözde)  
 
Gözdeler 
******** 
Çeşmidil Hanımefendi: İlk Gözde 
 
Erkek çocukları 
************ 
Abdülmecit  
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Yusuf İzzettin Efendi 
Mahmud Celaleddin Efendi  
Mehmed Selim Efendi  
Mehmed Seyfeddin Efendi  
Mehmed Şevket Efendi  
 
Kız çocukları 
*********** 
Nazime Sultan  
Esma Sultan  
Emine Sultan  
Saliha Sultan  
Emine Sultan  
Fatma Sultan  
Münire Sultan 
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ŞAİR PADİŞAHLAR(20)-SULTAN İBRAHİM(Deli) 
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Demiştir Ki: 
 
"Biz senün sûziş-i aşkun ile âteş-nâküz 
Yanmışuz na'l olup alâyiş-i gamdan pâküz 
Korkaruz dâmen-ı pâkin ola bizden mugber 
Biz ki bir râh-ı mezelletde yatar bir hâküz" 
 
* 
8 Şubat 1640'ta kardeşi IV. Murat’ın ölümü üzerine 25 
yaşında ve 18. padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı.  
 
Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, 
kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde büyümüştür. 
 
* 
 
Tahta geçtiğinin ilk senesinde Mirgünoğlu olayı 
yaşandı. IV. Murat’ın İran Seferi sırasında Revan Kalesi 
kumandanı olan Emir Mirgünoğlu, kalenin fethinden 
sonra affedilerek Emirgan’da oturmasına izin 
verilmişti. Mirgünoğlu, IV. Murat’ın ölümünü fırsat 
bilerek bölücü ve yıkıcı propaganda yaptı. Bu 
faaliyetleri üzerine İbrahim, onu idam ettirdi. Ancak 
bundan dolayı İbrahim bazı çevrelerden düşmanlar 
kazandı. 
 
Malta Şövalyelerinin fırsat buldukça Türk ticaret 
gemilerine saldırmaları yüzünden, Girit Adasının fethini 
emretti. 20 Haziran 1645’te Sakız Adasından denize 
açılan Osmanlı donanması, 17 Temmuz’da Girit’in 
Hanya limanını fethetti.  
 
Hanya’nın Osmanlılar tarafından fethi, Avrupa’da 
büyük akisler uyandırdı. Almanya ve İtalya 
bölgelerinde ülkeler asker göndererek Venedik’e 
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yardım kararı aldılar. Bu sırada Hanya muhâfazasına 
getirilen Deli Hüseyin Paşa, harekâta devâmla Resmo 
Kalesini ele geçirdi. 
 
Bu sırada Hezarpare Ahmed Paşa aleyhine olarak 
başlayan isyân, I. İbrahim'in de tahttan indirilmesiyle 
sonuçlandı.  
 
Tahta, oğlu IV. Mehmet çıkarıldı. İsyancılar ve bunların 
önderi olan Sofu Mehmed Paşa, I. İbrahim'i idam 
ettirdiler (18 Ağustos 1648). Ayasofya Selatin 
haziresinde Caminin Roma döneminde Vaftizhane 
olarak kullanılan yapıya defnedilmiştir (I. Mustafa ve I. 
İbrahim Türbesi). 
 
* 
 
Sultan İbrahim döneminde devletin iç huzurunun 
sağlanması, malî durumunun düzeltilmesi için önemli 
çalışmalar yapılmış, para basılmadan para ayarının 
düşürülerek ve vergilerin adil bir şekilde toplanarak 
hazinenin güçlendirilmesine çalışılmıştı. 
 
Sultan İbrahim, çok cömert ve lütufkar olup, fakirlere, 
acizlere ihsanlarda bulunurdu. Devrinde maliye 
düzeltilip, milletin kıtlık çekmemesi ve israfın 
önlenmesi için fermanlar çıkarıldı. Beylerin zalim 
olmaması ve halka zulüm yapmaması için çok dikkat 
ederdi. Halka zulüm yapan ister idareci, ister halktan 
bir kişi olsun onunla mücadele eder ve cezasını 
şiddetle verirdi. 
 
Halkın rahat ve huzurunu her şeyin üzerinde tutardı. 
Bir gün tebdil-i kıyafetle gezerken fırın önünde ekmek 
almak için uzun kuyruklar meydana geldiğini gördü. 
Saraya döner dönmez sadrazama; “Tebaa-i 
şahanemden hiç birisinin ekmek almak için bir dakika 
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dahi beklemesine rızam yoktur. Bir hoşça mukayyed 
olasın” diye emretmiştir. Bundan sonra da kuyruklar 
olmamıştır. 
 
* 
 
Küçüklüğü kafeste zindanda kadeşlerinin ölüm 
çığlıklarını duyarak geçmiştir..  
 
Ağabeyi 4. murat tarafından bütün (3 
kardeş)kardeşlerinin öldürülmesine tanıklık etmiş 
padişahtır birgün kendisinede sıra geleceğini 
düşünerek zaman zaman sinir krizleri geçirmiştir. 
 
Deli İbrahim Kafese düşen ilk şehzadelerdendi ve 
Sultan Mustafa, Osman ve Murat’ın iktidarları boyunca 
burada her an bir celladın gelip boynuna ilmiği 
geçirmesini bekleyerek 22 yılını geçiren İbrahim 
kendisini oradan alıp tahta çıkarmaya geldiklerinde 
artık çoktan delirmiş bir durumdaydı.  
 
Cariyeleriyle birlikte kapının arkasına barikat kurdu. 
Her türlü teminata ve ikna çabasına hatta kapıyı zorla 
kırma girişimlerine direndi. Sonunda veziriazam ölmüş 
Sultan Murat’ın cesedini Kafesin avlusuna kadar getirdi 
ve İbrahim’den yukarı kattaki penceresinden 
bakmasını istedi. Cesedi gördükten sonradır ki İbrahim 
korkuyla karışık bir keyifle dışarı çıktı. Ağabeyinin 
cesedinin etrafında “Kasap sonunda öldü” nidalarıyla 
zıplayarak çılgınca dans etti. 
 
* 
 
Kösem sultanın oğlu olan İbrahim, tahta çıktıktan 
sonra yaşadığı travmalar ve ölüm korkusu nedeni ile 
erkekliği zayıf hatta kadınlara yaklaşamaz halde imiş. 
Annesi Kösem Sultan' ın ve cinci hocaların yardımı ile 
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hareme sokularak erkekliği ispatlamaya çalışılmıştır... 
 
Haremden Aslı Rus olan on iki yaşlarında iken Kırım 
Tatarlarının eline esir düşüp ve İstanbul’a getirilerek 
saraya verilen Turhan sultan ile evlenmiştir. 
 
* 
 
Kösem Sultan sarayda yakacak odun sıkıntısı 
olduğundan şikayet etti diye veziriazam’ı boğdurtur. 
 
* 
 
Sakalına inciler dizdirmiştir. Akamber kokusuna bayılır. 
Sakalını, kaftanlarını hatta perdelerini sürekli bu 
kokuya bulatır. Cariyelerden birinin anlattığı hep 
samur kürk giyen bir kralla ilgili hikayeden öyle 
etkilenmiştir ki bol bol üzerine giymesinin yanı sıra 
odasının duvarlarını ve perdelerini bile samur kürkle 
kaplatır. Kedilere samur kürk giydirir. O sıralar biraz 
zor bulunan bu kürkler için Divan’ı toplar, ülkenin dört 
bir yanına adamlar çıkartılıp samur kürkler bulup 
müsadere ederek toplayıp getirsinler diye karar 
çıkartır. 
 
 
* 
 
Eşleri 
************ 
Turhan Hatice Sultan Valide Sultan 
Saliha Dil-aşub Valide Sultan 
Hatice Muazzez Sultan 
Hüma Şah Haseki Sultan 
Ayşe Sultan 
Mah-i Enver Sultan 
Şivekar Sultan 
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Erkek çocukları 
************* 
IV. Mehmed 
II. Süleyman 
II. Ahmed 
Şehzade Orhan 
Şehzade Bayezid 
Şehzade Cihangir 
Şehzade Selim 
Şehzade Murad 
 
Kız çocukları 
************* 
Ümmü Gülsüm Sultan 
Peykân Sultan 
Atike Sultan 
Ayşe Sultan 
Gevherhan Sultan 
 
* 
 
Sekiz yıllık iktidarının tam ortasında yaptığı bir şey 
vardır ki bütün bu yaptıklarının üstüne tüy dikmiştir.  
 
Hadise şöyle: 
Bir gün Şekerpare’nin cariyelerden birinin bir adamla 
aşna fişne halinde görüldüğü dedikodusunu aktarması 
üzerine olay başlar. Olayla ilgili hiçbir ayrıntı yok, delil 
yok. Muhtemelen hiç olmamış bir şey. Harem ağaları 
zaten hepsi hadım. Kuran’da haram olduğu için köleler 
hadım işlemi için Hıristiyan ülkelerde bu işi yapan 
manastırlara gönderiliyorlar. Ancak bu işlem farklı 
yöntemlerle yapıldığı için bazılarında fiziksel olmasa da 
psikolojik olarak cinsellik kalmış olabilir. 
Haremağalarından daha sonra evlenenler bile var. 
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Çıkartılan dedikodunun aslı olup olmadığı meçhul 
ancak Sultan olduğuna inanıyor, birçok kıza işkence 
yapılarak soruşturuluyor.  
 
İbrahim üç gün boyunca sarayda homurdanarak 
dolaşıyor. Bu esnada henüz kafese girme yaşından 
küçük olan oğlu Mehmet kendisine bu konuya ilişkin 
şaka yollu takılınca İbrahim mücevher kakmalı 
hançerini çıkartıp oğlunun yüzüne saplıyor. Yara 
ölümcül değil, ama ömür boyu izi kalıyor. 
 
Bundan birkaç gün sonra (suçlu ortaya çıkmayınca 
tüm okula ceza veren okul müdürü gibi) tüm hareme 
ceza çıkıyor. Ancak cezanın büyüklüğü Kızlar ağasının 
bile tahminlerinin çok ötesinde. 
 
O sıralar boğarak öldürme cezası erkekler için yağlı 
kement, kadınlar için bir çuvala koyulup ayağına taş 
bağlanarak denize atma şeklinde uygulanıyor. Ama, o 
güne kadar (ve ondan sonraki bir tarihte) bilinen 280 
cariyenin toplu olarak boğdurulması yok. İbrahim 
(şekerpare hariç ) saraydaki 280 cariyenin “hepsinin” 
ayağına taş bağlanarak suda boğulmasına karar 
veriyor. 
 
Belki bu boyutta bir toplu cariye katliamının tarihte 
bilinen başka hiç olmaması diğerlerinin gizli kalmasının 
sağlanabilmiş olmasındandır. Belki olayın tamamen 
açığa çıkmasını ve tarihin de ona göre gelişmesini 
sağlayan bazı tesadüflerin olmaması halinde bu olay 
da tarihe inanılması imkansız bir söylenti olarak 
geçebilirdi. 
 
Haremin kadınları canlı olarak tek tek birer çuvala 
konup çuvalın ağzı bağlandıktan ve ayağına taş 
bağlandıktan sonra küçük gruplar halinde küçük bir 
tekneye konuluyor. Daha büyük bir tekne ile denizin 
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ortasına götürüldükten sonra ip çekilerek taş bağlı 
çuvalların denize düşmesi sağlanıyor. Bu işlem tüm 
kadınlar denize atılıncaya kadar devam ediyor.  
 
Tam 280 çuval. 
*************** 
İşlerinden bir tanesi çuvalın ağzı sıkı bağlanmadığı için 
suyun içinde çuvaldan çıkıyor ve Fransa’ya gitmekte 
olan bir tekne tarafından sudan çıkartılıyor. Kadın 
katliamın tüm teferruatını gemidekilere anlatıyor. 
Kadına kimse inanmamasına rağmen dedikodu hem 
İstanbulda hem de Avrupa’da büyümüş. 
 
İstanbul’da o sıralar üç yüz kadar dalgıç var. Birini 
boğazın söylenen bölgesinde suya indiriyorlar. O 
zamanlar deniz gözlüğü yok. Dalgıç beline ağırlık bağlı 
ve ağzına bir yağ doldurarak suya atlıyor. Denizin 
dibine vardığında ağzından o yağı bırakmasıyla denizin 
içini berrak şekilde görebilir hale geliyor. Dalgıcın 
dışarı çıkınca söylediğine göre aşağısı orman gibi çok 
sayıda içinde kadın cesedi olan dibe taşla bağlı dikine 
duran çuvallarla doludur. Çuvallar sudaki akıntıyla ileri 
geri sallanıp durmaktadır. 
 
Bu delille birlikte zaten Sultan’a düşman olan Müftü 
harekete geçer. Şeyhülislamı ve yeniçerileri de 
harekete geçirmesi güç olmaz. Önce dikkatle Valide 
Sultan’a yanaşırlar. Artık Sultan’ın yedi yaşında bir 
oğlu Mehmet hazırda veliaht olarak bulunmaktadır. 
Derler ki; Padişah yağma ve zulümle Osmanlı 
dünyasını perişan etti. Hazine harcamalara ve 
savurganlığa yetmiyor. Halk perişan. Düşman orduları 
sınır kentlerini kuşatmakta, Çanakkale abluka altında. 
 
Kösem önce itiraz edecek olur. Ama sonra padişahın 
azledilip, yedi yaşındaki şehzadenin başa geçirilmesine 
razı olur. Daha sonra şeyhülislam ile müftü birlikte 
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Ayasofya önünde kalabalık bir kitleye bir konuşma 
yaparlar. Söyledikleri hiç itirazsız kabul edilir. Yeniçeri 
şimdi saadet kapısı önüne yürür ve İbrahim’i şahsen 
görmeyi isterler. Kısaca verilen kararı açıklarlar. 
İbrahim kararı sükunetle karşılar. Yapabileceği başka 
bir şey olmadığından tahta çıkmadan önce de yıllarca 
yaşamış olduğu Kafese geri gönderilir. 
 
Müftü için bu yeterli değildir. Diyanet kurulu toplanır. 
Eski padişahın katlinin vacip olduğuna dair karar 
alırlar. Kapısına geldiklerinde yine gelip kendisini 
iktidara götüreceklerini sandığından hiçbir direniş 
göstermez. Sevinçle karşılar. Sekiz yıl önceki gibi 
kapının önüne barikat kurmaya falan kalkmaz. Ama bu 
defa bu defa gelenler yağlı kementle gelmişlerdir. 
 
Ülkenin ekonomik ve siyasi durumu berbattır. Hazine 
bitmiştir. Girit’te Venediklilerle bir türlü bitmeyen 
savaş çok yüksek maliyet getirmektedir. Kadınlar 
saltanatının da sona ermesi gerekmektedir. Yani iş 
artık sadece Sultanın boğulmasıyla da bitmeyecektir.  
 
Kösem önceden uyarılır. Altın yoldan kaçarak Divan’ın 
arkasındaki araç kapısının yanındaki küçük bir odaya 
sığınır. Saray çapında bir arama yapılınca dört sultanın 
anası altmış iki yaşındaki pür iktidar dişsiz valide bir 
sandıktaki kirli çamaşırların altında saklanırken 
bulunur. 
 
Oradan hiç seremonisiz sürüklenerek çıkartılır. Yüzük, 
küpe, gerdanlık vb takıları üzerinden alınır. Elbiseleri 
yırtılır. Tamamen çıplak kaldığında ayaklarından 
sürüklenerek dış kapılardan birine çıkartılır. (Böyle bir 
hadise sarayın tarihinde daha önce hiç olmamıştır.) Bir 
perde ipiyle boğulduğu son ana kadar da cellatlarıyla 
boğuşur. Burnundan ve kulaklarından akan kan 
katillerinin elbiselerini lekelemiştir. 
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Şekerpare daha şanslıdır. Kocası Deli İbrahim’in 
ölümünden sonra (çok az Sultana’ya nasip olan) bir 
evlilik yapmış, ikinci kocası da ölünce İstanbul’un en 
pahalı muhabbet tellalı olmuştur. “La Sultana 
Sporca”(Pis Sultan) adıyla ve genç köle kızları satın 
alıp eğitmek ve paşalara ve zenginlere pazarlamak 
şeklinde olan işiyle meşhur olmuş. Ancak sonunda 
birçok düşmanından biri tarafından zehirlenerek 
öldürülür. Türk usulü denilen bu usulde kahveye 
kıyılmış saç ve öğütülmüş cam karıştırılmakta, bu 
karışım ince bağırsakları parçalayarak iç kanamayla 
uzun ve ızdıraplı bir ölüm vermektedir. Bu suikast 
Cenova bankasının raporunda sevinçli bir haber olarak 
şu şekilde yer almıştır. “Le stata assasine aquella 
Sultana che si chiami la Sporca, che le fu una vecchia 
meterola” (Pis Sultan suikastta öldürüldü)  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(21)-SULTAN I.BAYEZID 
(Yıldırım) 
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Dördüncü Osmanlı padişahı. 1389'dan 1403 yılına 
kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murat, 
annesi ise Gülçiçek Hatun'dur. 
 
Babası Sultan I. Murat, annesi Rum asıllı olan Gülçiçek 
Hatun'du. Adı babaannesinin babası Türkmenler'in 
Ede-Balı diye andığı Ebâ Yezîd'in adından gelir.  
 
Küçük yaştan itibaren zamanın seçkin alimlerinden 
genel İslam eğitimi ve değerli kumandanlardan 
askerlik, sevk ve idare dersleri aldı. 
 
Osmanlı tarihlerinde kendisinden ilk olarak söz 
edilmesi, 1381'de Germiyanoğulları beyi Süleyman 
Şah'ın kızı Devlet Sultan/Hatun 'la evlenişi 
nedeniyledir. Bu evlilik babası I. Murat'ın Germiyan 
topraklarının neredeyse tamamını "gelin çeyizi" olarak 
sınırlarına katmak politikasının sonucuydu.  
 
1381 yılında evlenişinin takip eden yıllarda devlet 
idaresinde yetişmesi için Sultanönü Eskişehir ve sonra 
Germiyan İli Kütahya sancakları beyliğine atandı. 
Sancaklarının askeriyle Anadolu ve Rumeli yakalarında 
savaşlarda babasının safında yer aldı.  
 
1385'de kardeşi Şehzade Savcı Bey'in, Bizans veliahtı 
Andronikos Palaiologos ile birlikte hareket ederek 
ayaklanmasının bastırılışı ve Şehzade Savcı'nın 
gözlerine mil çekilmesi sonucu öldürülmesi olayları ile 
de Osmanlı tarihlerinde bahsi geçmektedir. 
 
1389'da Sırpların çoğunluğunu oluşturduğu Haçlı 
ordusu ile yapılan Birinci Kosova Savaşı'na katıldı. 
Osmanlı ordusunun sağ kanadının komutanlığını yaptı; 
savaşta büyük kahramanlık gösterdi ve savaşın 
Osmanlılar tarafından kazanılmasında komutası altında 
bulunan Osmanlı sağ kanadının Sırplara bir karşı 
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taarruz ile Sırp ordusunu çökertmesi çok önemli katkı 
sağladı. Babası Sultan Murat, bu savaş sonunda bir 
Sırp soylusu olan Milos Obilic tarafından şehit edilince, 
devlet ileri gelenlerinin müşterek kararı ile Osmanlı 
tahtı kendine verildi. 
 
* 
 
Şiire ve sanat olaylarına önem veren bir Padişahtı. 
Kendisi de sade bir dil ile şiirler kaleme almıştır. Çevik, 
atılgan ve devamlı hareketli olması sebebiyle almış 
olduğu "Yıldırım" mahlasını şiirlerinde de kullanmıştır. 
 
Demiştir Ki: 
 
"Yâri rind-i zamânedür sandum 
Bahs-i vaslı terânedür sandum 
 
Ehl-i hicrâna fitne-i agyâr 
Ortada bir bahânedür sandum 
 
Göz ucıyla kıya kıya bakışı 
Dil alup kasdı cânadur sandum 
 
Kıssayı anlamamış âhir-i kâr 
Anı da bir fesânedür sandum 
 
Hışm ile zahm-nâk dil-sûzi 
Yıldırımdan nişânedür sandum" 
 
* 
 
Timur'un fetihnamesine göre Ankara Savaşı'nın 
bitiminde Bayezit bir gürz darbesiyle atından 
düşürülüp yakalanmış ve "Ben sultan Beyazid'ım. Beni 
sağ olarak hükümdarınıza götürünüz" demesi üzerine 
elleri bağlı olarak Timur'un çadırına 
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götürülmüştür.Timur tarafından şahsen Bayezid'ın iyi 
karşılandığı belirtilmiştir.  
 
Yıldırım'in oğulları Mustafa Çelebi ve Musa Çelebi de 
aynı savaşta tutsak düşmüşlerdir. Timur ve tumenleri 
Bursa ve İznik'i ve sonra İzmir'i ele geçirmişler; talan 
edip yakıp yıkmışlardır.  
 
Timur bu seferlerinde ve Anadolu'da bulunduğu 
sıralarda Bayezid'ı devamlı olarak yakınında tutup 
ayrılmasına izin vermemiştir.  
 
Bayezid'ı kaçırmak için birkaç girişim ortaya 
çıkartılınca Bayezid ve eşi Sırp Prensesi Olivera (veya 
Maria Despina) ile birlikte tutsak alarak demir kafesde 
tutuldukları da söylenmiştir. 
 
Yıldırım Bayezid 8 Mart, 1403'de 43 yaşındayken 
Akşehir'de neden olduğu hâlâ bilinmeyen gizemli bir 
şekilde ölmüştür.  
 
İbn Arabşah eceliyle öldüğünü yazar.  
 
Bazı kaynaklara göre Timur'un beraberinde Orta 
Asya'ya doğru Hazar Denizi kıyılarından geçerek 
götürülmek isteniyordu ve en yakınlarından uğradığı 
ihanete dayanamayan I. Bayezid hastalandığı için 
bırakılarak tedavisi için geriye gönderildiyse de vefat 
etmiştir.  
 
Diğer kaynaklar hastalığının ilerleyen romatizma ve 
bronşit olduğunu, Behiştî "humma-i muhrika (ateşli bir 
hastalık)" olduğunu bildirirler.  
 
Bizanslı tarihçi Dukas kendini zehirlendiğini, diğerleri 
ise esaret altında intihar ettiğini de belirtmektedirler. 
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Yıldırım naaşı geçici olarak Akşehir'de Seyyid Mahmud 
Hayrani'nin türbesine defin edilmiştir.  
 
Ancak Semerkand'a dönerken Timur'a kendisini 
beğendirmiş olan Musa Çelebi'ye babası Yıldırım'ın 
naaşını alıp Bursa'ya birlikte götürmesi buyruğu 
verilmiştir. Bazı kaynaklara göre cenaze Musa Çelebi 
tarafından Bursa'ya getirilmiş ve Yıldırım Camii 
yanındaki türbesine gömülmüştür.  
 
Diğer kaynaklar ise Musa Çelebi'nin babasının naaşını 
mumyalanmış olarak Germiyanoğlu Yakup Bey'e 
Kütahya'ya getirdiğini; burada naaşın saklandığını ve 
1404de Çelebi Mehmed tarafından Bursa'ya getirilerek 
türbesine gömüldüğü yazılıdır. 
 
* 
 
Eşleri 
******** 
Devlet Şah Hâtûn - Mustafa Çelebi ve Musa Çelebi'nin 
annesi. 
Devlet Hatun - İsa Çelebi ve Mehmet Çelebi'nin 
annesi. 
Hafsa Hatun - Aydınoğlu İsa Bey'in kızı. 
Sultan Hatun - Dulkadiroğlu Süleyman Şah'ın kızı. 
Mileva Olivera Despina Hatun - Sırp Kralı Lazar'ın kızı. 
Maria Hâtûn - İkinci kocası Payo Gómez de Sotomayor 
olan Macar Kontu János’un kızı 
Angelina Hâtûn - Şehzade Musa’nın annesi 
 
Erkek çocukları 
************ 
Musa Çelebi 
Süleyman Çelebi 
Mustafa Çelebi 
İsa Çelebi 
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Çelebi Sultan 
Ertuğrul Çelebi 
Kasım Çelebi 
Şehzade Musa 
 
Kız çocukları 
************ 
Fatma Sultan  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(22)-SULTAN I.MURAD 
(Hüdavendigâr) 
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O muhteşem Kosova zaferinden evvel, yaptığı 
manzum dua ile edebiyat tarihimize de geçen bir 
Padişahımızdır. 
 
Demiştir Ki: 
 
"Âb-rûy-ı Habîb-i Ekrem içün 
Kerbelâda revân olan dem içün 
 
Şeb-i firkatde ağlayan göz içün 
Reh-i aşkında sürünen yüz içün 
 
Ehl-i derdin dil-i hazîni içün 
Câna te'sîr iden ênîni içün 
 
Eyle Yarabbi lutfını hem-râh 
Hıfzını eyle bize püşt ü penâh 
 
Ehl-i İslâma ol mu'în ü nasîr 
Dest-i a'dayı eyle bizden kasîr 
 
Bakma Yârab bizim günahımuza 
Nazar it cân u dilden âhımuza 
 
İtme Yârab mücâhidini telef 
Yeter a'daya kılma bizi hedef 
 
Çeşmimüz sakla gerd-i ma'rekeden 
Cünd-i İslâmı cümle mühlikeden" 
 
* 
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Mevlâna'ya olan tutkusu sebebiyle Hüdâvendigâr veya 
Hünkâr adıyla anılan şair Padişahımızdır.  
 
Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı. Babası Orhan 
Gazi, annesi Nilüfer Hatun'dur. 
 
Adına kesilmiş olan gümüş ve bakır sikkelerde ve bazı 
diğer kitabelerde Murad bin Orhan el-Melik, el-Adil, es 
Sultanü'l Gaalib ad ve unvanları kullanılmıştır. Bazı 
kaynaklara göre, bu Osmanlıların İlhanlılara olan 
bağımlılığının sona erdiğini göstermektedir. Böylece 
Sultan unvanı ilk kez I. Murad zamanında 
kullanılmıştır. Batı kaynaklarında Amourad I olarak 
anılmaktadır. 
 
* 
 
Edirne'yi alarak Balkanlara geçmiştir ve Balkanlar'da 
fetihler yapmaya başlayarak Osmanlı Devleti'nin 
sınırlarını genişletmiştir. 40'ın üzerinde savaşı yönettiği 
ve hiç yenilmediği çeşitli kaynaklarda söylenmektedir. 
I. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken bir 
Sırp askeri olan Milos Obilic tarafından hançerlenerek 
öldürülmüştür. 
 
* 
 
27 yıllık saltanatı sırasında Anadolu ve Rumeli'de 37 
önemli muharebe yapmış ve bunlardan hepsini zaferle 
sonuçlandırmıştır. 
 
Şahsi karakterlerine gelince tarihlerde "orta boylu, 
uzun boyunlu, değirmi çehreli, seyrek dişli, koç 
burunlu, şahin bakışlı" olarak betimlenmiştir. Az ve 
güzel konuşması, cengaverliği ve ava düşkünlüğünden 
söz edilmiştir. Katıldığı savaşlarda çarpışmalar 
başlamadan önce ordusuna yaptığı ateşli moral verici 
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söylevler hala rivayet edilmektedir.  
 
Neşrî Tarihinde "Atası gibi hayır sahibi idi. Cemi 
ömrünü gazaya sarfetmiştir. Osmanoğullarında bunun 
ettiği gazayı hiçbir padişah etmemiştir. Dahi avı gayet 
sever idi ve nice bin altın ve gümüş halkalı itleri vardı. 
Doğanları yine öyle idi" denilmektedir.  
 
Yabancı kaynaklar ondan "kibar şövalye" olarak 
bahsederler. Müneccimbaşı Tarihi ise adaletinden, 
iyilikseverliğinden ve merhametinden söz eder. 
 
Öldükten sonra sanki kutsallığa yükseltilmiştir ancak 
zamanında pek dindar olmadığı hakkında bazı ipuçları 
bulunmaktadır. Dimitri Kantemir tarihi Bursa kadısının 
bir özel davada I. Murad'ın şahitliğini cemaatle birlikte 
namaz kılmaması nedeniyle kabul etmediğini hikâye 
eder. 
 
Ancak Ahiler arasında en yüksek mertebeye ulaştığı, 
yaptırdığı bir vakfiyenin kitabesinde "Ahilerden 
kuşandığım kuşağı Ahi Musa'ya kendi elimle kuşattım" 
cümlesinden çıkartılabilmektedir. 
 
Bursa'nın Çekirge semtinde Hüdavendigar Camii ve 
imaret, medrese, misafirhane, türbe ve kaplıcayı 
kapsayan külliyesi vardır. Ayrıca Bursa Hisarı'nda Hisar 
Camii, Bilecik ve Yenişehir'de camiiler ve zaviye ve 
annesi adına İznik'te bir imaret yaptırmıştır. 
 
Osmanlı devlet idaresi I. Murad döneminde küçük bir 
beylik idaresinden bir Sultanlık idaresi şekline 
dönüştürülmüştür.  
 
I. Murad döneminde 'Devlet hükümdar ve sülalesinin 
ortak malıdır.' anlayışı kalkmış yerine 'Devlet 
hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.' anlayışı 
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gelmiştir.  
 
Edirne'nin Osmanlılar eline geçirilip ikinci bir başkent 
durumuna geçirilmesi I. Murad döneminde başlamış, 
Rumeli Beylerbeyliği kurulmuş ve bu Osmanlı 
devletinin bir Balkanlar ve Avrupa devleti olduğu 
gerçeğini vurgulamıştır.  
 
Vezirlerin sayısı artmıştır. Divan üyelerinin sayısı 
artırılmıştır. Devletin malî bünyesi ortaya çıkartılmış ve 
Defterdarlık makamı oluşturulmuştur. Çağının en ileri 
profesyonel askerî organizasyonu olan Yeniçeri ocağı 
kurulmuştur. 
 
* 
 
Seferlerine Ankara’nın yeniden fethiyle başlayan 
Sultân Murâd, 1362 Temmuz’unda Edirne’yi zabtetti ve 
kendisine yeni başşehir yaptı. Bunu Balkanların önemli 
bir merkezi olan Filibe’nin fethi takip etti (1363).  
 
Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarında bu ilerleyişi 
Hıristiyanları korkuttu ve Papa V. Urbanus’un tahrikiyle 
Osmanlı Devleti ilk haçlı seferine maruz kaldı. Ancak 
60.000 kişilik haçlı ordusu 10.000 kişilik Hacı İlbeğ 
komutasındaki Osmanlı ordusunun yaptığı bir baskın 
sonucunda sındı ve tarihe Sırpsındığı zaferi olarak 
geçti (1363).  
 
Bunu Sırbistan’ın bir kısmı ile Bulgaristan’ın Osmanlı’ya 
ilhakı takip etti ve 1365 yılında da Dubrovnik (Raguza) 
ile ilk milletlerarası andlaşma imzalandı.  
 
1375’de Hamidoğulları sembolik bir bedelle 
topraklarının yarısını Osmanlıya terk etti ve böylece 
Germiyanoğlu ile Karamanoğlu arasına Osmanlı girmiş 
oldu.  
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1383’de Candaroğulları Hamidoğullarının arkasından 
Osmanlı’yı metbû’ tanıyınca, Karaman oğulları rahatsız 
olmaya başladı ve 1386’da Osmanlı Karamanoğulları 
ihtilafı başladı. Her ne kadar, Sultân Murad’ın oğlu 
Şehzâde Bâyezid kahramanca savaşarak Karaman 
oğullarını dağıtıp Yıldırım ünvanını aldıysa da, bunu 
fırsat bilen Sırp Kralı Balkanlarda Osmanlı’nın üzerine 
yürüdü ve hatta Timurtaş Paşa komutasındaki Osmanlı 
ordusunu bozguna uğrattı (Ploşnik Olayı, 1387).  
 
Bundan cesaret alan haçlı orduları, Sırpı ile Bulgarı ile 
Ulahı ile, hep birlikte Osmanlı Devleti’nin aleyhinde 
ittifak ettiler ve Kosova’da 20 Haziran 1389 günü 
Osmanlı ordusu ile karşı karşıya geldiler.  
 
Osmanlı ordusu, I. Kosova Zaferi diye tarihe geçen 
zaferle haçlı ordularını yendi ve 500 yıl kadar sürecek 
olan Balkan Hakimiyetini başlatmış oldu.  
 
Ancak bu güzellikler arasında, Miloş Obiliç adlı yaralı 
bir Sırp askeri tarafından Murâd Hüdâvendigâr 
hançerle vurularak şehid edildi (20.6.1389) ve 
Bursa’ya nakledilerek kendi adına yaptırılan Cami 
haziresine gömüldü.  
 
* 
 
Osmanlı Devleti Balkanlara hâkim olmuş, Bulgaristan 
tamamen Osmanlı’nın eline geçerken Sırbistan’ın da 
önemli bir kısmı feth edilmişti.  
 
37 muharebede bizzat bulunan Sultân Murâd, 27 yıl 
içinde babasından aldığı mirası 5 kat artırarak 500.000 
km2’lik bir büyük devleti Osmanlı milletine miras 
bırakıyordu. 
 



259 
 

* 
 
Batılı tarihçilerin de itirafıyla, fethettiği topraklarda 
Ortodokslara, Katoliklere ve diğer din mensuplarına 
kendi dindaşlarından daha iyi davrandı.  
 
Verdiği sözde durması hasebiyle dost düşman herkes 
tarafından sevilir hale geldi.  
 
Devlet teşkilâtçılığında da zirvedeydi.  
 
Her ne kadar yeniçeri teşkilâtı babası zamanında 
kurulmaya başlansa da, asıl yeniçeri ve acemi 
oğlanları teşkilâtlarını kuran ve geliştiren kendisi oldu.  
 
İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı Padişahı da kendisiydi. 
 
* 
 
Murâd Hüdâvendigâr’ı muvaffak eden sebeplerin 
başında onunla birlikte çalışan ehliyetli devlet 
adamlarını zikretmek gerekiyor. Bunların başında, bir 
görüşe göre Sultân Murâd zamanında ihdas edilen 
kazaskerliğe ilk defa getirilen Çandarlı Halil Efendi’yi 
zikretmek gerekiyor. Bu vazifeye gelir gelmez, 
Karamanlı Kara Rüstem’in de yardımıyla Maliye 
teşkilâtı tanzim edildi ve Sultân Orhan zamanında 
başlatılan Yeniçeri ve Acemioğlanları Teşkilatını bütün 
ayrıntılarıyla kurmaya muvaffak oldu. 1372 yılında da 
Vezir oldu ve artık Halil Hayreddin Paşa diye anılmaya 
başlandı.  
 
Diğer devlet adamları arasında ise, Halil Hayreddin 
Paşa’nın oğlu Ali Paşa’yı, yeniçeri ve acemi oğlan 
teşkilâtında büyük payı bulunan Timurtaş Paşa ve Lala 
Şahin Paşa’yı, kahramanlıkları ile meşhur Saruca Paşa, 
Evrenos Beğ, İne Beğ, Paşa Yiğit, Müstecap Subaşı ve 
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Hacı İlbeğ’i zikretmek gerekmektedir. 
 
* 
 
Asrındaki âlimlerden ise Aksaray’lı Cemâlüddin 
Muhammed bin Muhammed, Bursa kadılarından ve 
Kâdîzade-i Rumî’nin babası Mahmûd Bedreddin ve de 
Azerbaycan Kadısı ünvanıyla meşhur Mevlânâ 
Burhânüddin’i zikretmek gerekmektedir. 
 
* 
 
Eşleri 
******** 
Gülçiçek Hatun - Yıldırım Bayezid'ın ve Yahşi Bey'in 
annesi. 
Marya Thamara Hatun - Bulgar Kralı'nın kızı. 
Paşa Melek Hatun - Kızıl Murad Bey'in kızı. 
Fûl-Dâne Hâtûn - Candaroğulları'ndan bir beyin kızı. 
 
Erkek çocukları 
************* 
Yıldırım Bayezid 
Yahşi Bey 
Yakup Çelebi 
Savcı Bey 
Şehzade İbrahim 
 
Kız çocukları 
*********** 
Nefise Hatun 
Sultan Hatun  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(23)-SULTAN ORHAN (Gazi) 
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Rivayet edilir ki; babasının kendisine yazdığı 
vasiyetnameyi kendi oğlu Murad'a yazar. Rivayet 
edilen şiir şöyledir : 
 
"Elâ iy meyve-i bâg-ı murâdum 
Şeh-i âlî-neseb Sultan Murâdum 
 
Vasiyyet eylerüm gûş eyle anı 
Benimçün eyleme âh ü figânı 
 
Reayâ hıfzına sa'y it hemîşe 
Şeri'at etba'ına eyle pîşe 
 
Resûlullâh şer'in pişvâ kıl 
Mu'în dîn olup nasb-ı livâ kıl 
 
Çün istiklâl buldun saltanatda 
Adâlet eyle dâ'im memleketde 
 
Bu fâni mülkde magrûr olma zinhâr 
Tarîk-ı şer'den dûr olma zinhâr 
 
Fenâdur âkıbet dünyânun emri 
Ölür herkes ne denli olsa ömri 
 
İrişdi çün bana emr-i İlâhî 
Sen ol mesned-nişîn-i taht-ı şâhî 
 
Kerem eyle bana celb-i du'â kıl 
Murâdum budur ey ferzend-i âkıl 
 
Nizâm-ı âleme dâ'im medâr ol 
Serîr-i saltanatda pâyidâr ol" 
 
* 
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Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1326 ile 
1359 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman 
Gazi'den 16.000 km2 olarak aldığı devleti, oğlu I. 
Murad'a 95.000 km2 olarak bırakmıştır. 
 
Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun 
Hatun'un oğludur.  
 
Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok 
sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar 
olarak tanımlanır. Sık sık halkın arasına karıştığı, ve 
dertlerini dinlediği söylenir.  
 
Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1324'te bey 
olmuştur. Orhan Gazi'ye dinin kahramanı anlamına 
gelen "Şücaeddin" lâkabı verilmiştir. Ölüm tarihini 
1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da 
vardır. 
 
* 
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve 
düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. İlk kez 
vezirlik teşkilatı kurulmuştur. İlk kadı ve subaşı 
atamaları bu dönemde yapılmıştır. Sancaklara kadılar 
gönderilmiştir. Divan Örgütü kurulmuştur. Vakıf 
sistemi, adli teşkilat kurulmuştur. 
 
* 
 
Yaya ve müsellem olarak ilk düzenli Osmanlı ordusu 
kurulmuştur. İlk donanma çalışmaları yapılmıştır ve 
Osmanlı Devleti gücüne güç katmıştır. 
 
 
* 
Orhan Gazi; mavi gözlü, sarışın, beyaz tenli, geniş 
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göğüslü, iri yapılı bir insandı. Kulağında siyah bir beni 
vardı. Halk tarafından oldukça sevilirdi. Sık sık halkın 
arasına karışıp onların dertlerini dinlerdi. Davranışları 
dengeli ve kararlı idi. Daima tedbirli davranırdı. İyi 
ahlâklı olarak bilinirdi.[12]. 
 
* 
 
Orhan Gazi, son yıllarında Osmanlı Devletinin idaresini, 
oğlu Murat'a bırakarak Bursa'da geçirmiştir. 
 
Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler arasında ihtilaf 
bulunmaktadır. Zamanının tarihçisi olan Aşıkpaşazade, 
Orhan Bey'in Süleyman Bey'le aynı yılda, 1358'de, 
öldüğünü yazmaktadır. Bazı tarihçiler 1360 yılında 79 
yaşında iken vefat ettiğini bildirirler ve diğerleri ise 
ölümünün 1362'de olduğunu belirtir. 
 
Orhan Bey, Bursa'da, Gümüşlü Kümbet'te babasının 
türbesine gömülmüştür. 
 
 
Eşleri 
********* 
Asporça Hatun - Bizans İmparatoru III. Andronikos'un 
kızı, Şehzade İbrahim ve Fatma Hatun'un annesi. 
Holofira Nilüfer Hatun - Yarhisar Tekfurun kızı, I. 
Murat, Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım'ın annesi. 
Theodora Kantakouzene - Bizans İmparatoru VI. 
Yannis Kantakuzenos'un kızı, Şehzade Halil'in annesi. 
Eftandise Hatun - Mahmud Alp'in kızı. 
 
* 
 
Erkek çocukları 
************** 
Süleyman Paşa 
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Şehzade Murad 
Şehzade İbrahim 
Şehzade Halil 
Şehzade Kasım 
Şehzade Eyüp 
 
 
Kız çocukları 
********** 
Fatma Hatun 
 
* 
 
Orhan Gâzi, halîm selîm olup, son derece 
merhametliydi. Kolay kızmaz, kızınca da belli etmezdi. 
Askerlerini ve tebaasını kendisinden fazla korurdu. 
Muhârebelerde zâyiât durumuna dikkat ederdi. Zâyiâta 
sebep olacak yerlerin fethini kuşatmayla kolaylaştırıp, 
teslimini beklerdi.  
 
Çok âdildi. Dîni bütün bir Müslüman olup, ülkede İslâm 
hukûkunu tereddütsüz tatbik ettirirdi. Orhan Gâzinin 
İslâm ahlâkına hayrân olup adâletine gıpta eden 
Hıristiyanlar, kendi soyundan ve dîninden hânedânların 
yerine, Osmanlı idâresini tercih ederlerdi.  
 
İyi bir teşkilâtçı, cesur bir kumandan olduğu gibi 
mükemmel bir idâreciydi. İlme, âlimlere ve gönül 
sultanı mânevî şahsiyetlere hürmetkârdı.  
 
Âlimlerin sohbetinde bulunup, onlarla istişâre ederdi.  
 
Îmâr ve iskân siyâsetine önem verip, devrinde 
fethedilen beldelere Türk-İslâm nüfûsu yerleştirirdi. 
Osmanlı ülkesinin nüfûzunu arttırıp, devleti 
müesseseleştirdi. 
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* 
 
Orhan Gâzi, Sultan olunca, devlet teşekküllerini 
kuvvetlendirdi ve yenilerini kurdu. Saltanatının üçüncü 
yılında hükümdârlık alâmetinden olarak Bursa’da 
gümüşten akçe kestirdi. Akçenin bir tarafında Kelime-i 
şehâdet ile Hulefâ-i Râşidîn’in (radıyallahü anhüm) 
isimleri yâni; Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Ali yazılı idi. 
Diğer tarafında; Orhan bin Osman, basıldığı târih olan 
H.727 ve Osmanlıların mensup olduğu Kayı boyunun 
damgası vardı. 
 
* 
 
Osmanlı Devletinde ilk fütûhatı yapanlar aşîret 
kuvvetleri olup, hepsi atlı idi. Bu kuvvetler uzun süre 
muhâsara hizmetlerinde bulanamadıkları için 
muvaffakiyetler gecikiyordu. Orhan Gâzi, bu yüzden 
Bursa’nın fethinden sonra, askerî teşkilâtta yenilikler 
yaptı.  
 
Türk gençlerinden dâimî ve esaslı bir yaya ordusu 
kuruldu. Askerî birliklerde onluk sistem tatbik edildi. 
Piyâde askerler, onar, yüzer kişilik manga ve bölüklere 
ayrıldı. On kişiye onbaşı ve yüz kişiye yüzbaşı zâbitler 
tâyin edildi.  
 
Bin mevcutlu kuvvetlerin başındakilere de binbaşı 
rütbesinde subaylar tâyin edildi. Müsellem denilen 
süvârî kuvvetinin otuz askeri, bir ocak kabûl edildi. İlk 
plânda biner kişilik birlikler hâlinde kurulan yaya ve 
müsellem askerlerinin sayıları zamanla arttırıldı. 
Günlük birer akçe olan ücretleri, iki akçeye çıkartıldı. 
Ayrıca muhârebe dışında işleyebilecekleri arâziler de 
verildi. Timar sisteminin tatbikiyle askerî hizmete tâyin 
edilenlerin miktârı, tertip edilen kadroyu çok 
geçtiğinden, bunların nöbetle sefere gitmeleri ve 
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sefere gidenlere, gitmeyenlerin yardımcı olmaları 
kânun hâline getirildi.  
 
Sefere gitmeyenlere “yamak” denildi. Yamaklara 
yardım karşılığı ücret verilirdi. 
 
Osmanlı devlet teşkilâtı, ilk defâ Orhan Gâzi 
zamânında teşkil olundu. İlk devlet teşkilâtında 
Anadolu Selçukluları ile İlhanlıların teşkilâtları örnek 
alınarak bir hükümet mekanizması kuruldu. Bunun 
esâsı Beylik merkezindeki dîvândı. Bu dîvâna devlet 
reisi olan pâdişâh başkanlık ettiği gibi îcâbında pâdişâh 
adına vezir de başkanlık yapabilirdi.  
 
Osmanlı Devletinin ilk veziri Orhan Gâzinin tâyin ettiği 
Hacı Kemâleddîn oğlu Alâeddîn Paşa idi. Vezirler 
“paşa” unvânını taşırlardı. Devletin askerî ve idârî 
bütün işlerinde pâdişâha yardımcı olurlardı.  
 
Şehir ve kazâlar kâdı ve subaşıların idâresindeydi. 
Kadı, idârî ve adlî; subaşı da âsâyişle askerî işlere 
bakardı.  
 
Orhan Gâzi devrinde en yüksek kadılık makâmı Bursa 
kadılığı olup, tâyinlere de bakardı. 
 
* 
 
Orhan Gâzi devrinde fethedilen beldeler, ilmî, mîmârî 
ve sosyal tesislerle süslendi. İznik fethedilince, 
manastırını medreseye çevirterek ilk Osmanlı 
medresesini kurdu.  
 
Yine İznik’te yaptırmış olduğu imâretin açılışında kendi 
eliyle fakirlere ve gâzilere aş dağıttı. Ahâlisinden 
Müslim ve gayrimüslim hiç kimsenin aç ve açıkta 
kalmamasına gayret etti.  
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Bursa’da, câmi, imâret, tabhâne, yol, köprü ve 
hamamlar yaptırdı. Hanımı Nilüfer Hâtun da; İznik’te 
bir imâret, Nilüfer Çayı üzerinde köprü ve çeşme gibi 
pek çok hayrât inşâ ettirdi. İlk Osmanlı medresesi olan 
İznik Medresesinin müderrisliğine zâhirî ve bâtınî 
ilimlerde derin âlim Dâvûd-i Kayserî tâyin edildi. 
Dâvûd-i Kayserî, Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabî 
hazretlerinin Füsûs-ül-Hikem adlı eserini Matla-ı 
Husûs-il-Kelim fî Şerh-i Füsûs-ül-Hikem adıyla şerh 
edip, talebelerine okuttu. Bu eser, güzel İslâm 
ahlâkının Osmanlı topraklarında yayılmasında rol 
oynadı. 
 
* 
 
Orhan Gâzi, gâzilerin yetişmesinde, yeni fethedilen 
yerlerin İslâm beldesi olmasında, fetih öncesi 
hazırlıkların yapılmasında, gazâ esnâsında askerin 
şevke getirilmesinde büyük emekleri geçen âlimler ve 
dervişlere de hürmet edip onların barınmaları ve 
hizmetlerini kolayca îfâ edebilmeleri için, tekke ve 
zâviyeler yaptırdı. Bu dervişlerden Geyikli Baba ve 
Derviş Murâd meşhurdur. 
 
* 
 
Orhan Gâzi, vefât ettiği zaman; Murâd, İbrâhim ve 
Halil ismindeki üç oğlu hayatta idi. Süleymân Paşa ve 
Kâsım isimlerindeki oğulları kendisinden önce vefât 
etmişlerdi. Süleymân Paşa ile Murâd Bey, Yarhisar 
tekfurunun kızı Nilüfer Hâtun’dan, Halil Bey ve Kâsım 
Bey, Bizans kayseri Kantakuzen’in kızı Teodora’dan; 
İbrahim Bey ile Fatma Sultan, Rum prensesi olan 
Aspurça’dan doğmuştur. Kendisinden sonra oğlu 
Sultan Birinci Murâd Han, Osmanlı sultânı oldu. 
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* 
Orhan Gâzi, gençliğinden îtibâren Bizans tekfurlarıyla 
yapılan gazâlara katıldı. Muhârebelerde gösterdiği 
muvaffakiyetle babasının ve gâzilerin takdirini kazandı. 
1298’de Bizanslıların tertiplediği Osman Gâzinin de 
dâvet edildiği sûikast plânlı düğüne katıldı. Tedbirli 
hareket eden Osman Bey, Yarhisar ve Bilecik’i 
fethederken Bilecik tekfurunun oğluna gelin gitmekte 
olan Yarhisar tekfurunun kızı Holofira’yı da esir aldı. 
Holofira, İslâmiyeti kabul edip, Müslüman oldu. Nilüfer 
adını aldı.  
 
Orhan Bey, Nilüfer Hâtunla evlendi. Babası Osman 
Gâzi, 1299 târihinde istiklâlini îlân edince, devleti idârî 
bölgelere ayırdı. Orhan Gâzi 1301’de Sultanönü 
bölgesinin beyliğine tâyin edildi.  
 
1302’de Yenişehir ile İznik arasındaki Köprühisar’ın 
fethine gönderildi. Köprühisar’ı fethedip, Çavdarlı 
aşiretinin Osmanlı hudûduna tecâvüzlerinin önüne 
geçti. 1315’te Çavdar beyini esir alıp, Çavdarlı 
aşîretinin suçlularını cezâlandırdı. 1317’de Karatekin, 
Karacebeş, Tuzpazarı, Kapucuk ve Keresteci kalelerinin 
fetih harekâtına katıldı.  
 
* 
 
Muhârebelerde gösterdiği muvaffakiyetle babası ve 
gâzilerin kendisine olan güvenini daha da arttırdı. 
Osman Gâzi, 1320 yılından îtibâren, yaşının ilerlemesi 
ve romatizmasının şiddetlenmesiyle, oğlunun idâresini 
görmek istedi. Orhan Gâziyi seferlerde kumandan 
tâyin etti.  
 
1321 Mudanya-Gemlik Seferinde, Mudanya’yı fethetti. 
Bursa’nın denizle irtibâtını kesti. 1325’te Bursa’nın 
güneyindeki Atranos’u fethedince, şehrin ablukasını 



270 
 

daha da şiddetlendirdi. 1326 yılında Bursa’nın 
Pınarbaşı mevkiine gelerek, karargâhını kurdu. Şehrin 
kalesini kuşattı. 1314 yılından beri abluka altındaki 
Bursa Kalesini kurtarmaktan ve yardımdan ümîdini 
kesmiş olan kale kumandanı, teslim şartlarını 
görüşmeye mecbur kaldı. Orhan Bey, 6 Nisan 1326 
târihinde Bursa’yı teslim aldı. Osman Gâzi Bursa’nın 
fethini işitince memnun olup, Orhan Beyi yerine vâris 
tâyin etti. Diğer evlatlarının ve kumandanlarının Orhan 
Beye bîat edip, ona karşı itâatli olmalarını bildirdi. 
Osman Beyin Bursa’nın fethinden önce, fetih sırasında 
veya fetihten sonra öldüğüne dâir kaynaklarda 
muhtelif rivâyetler mevcuttur. Ancak bu kaynakların 
çoğuna göre Osman Bey, Bursa’nın fethinden hemen 
sonra vefât etmiş ve Gümüşlü Kümbete defnedilmiştir. 
 
Osmanlı Devletinin ikinci sultânı olarak tahta geçen 
Orhan Gâzi, Alâeddin Paşayı vezir tâyin etti. Devlet 
Merkezi Yenişehir’den Bursa’ya nakledildi. Askerî, idârî 
faâliyetlere ağırlık verilip, iktisâdî müesseseler 
kuruldu. Aşîret kuvvetlerine ilâveten “yaya” denilen 
piyâde sınıfı orduya dâhil edildi. Orhan Gâzi, 1327’de 
Bursa’da gümüş akçesini bastırdı. Tâyinlerde bulunup, 
Akçakoca’ya Kandıra, Kara Mürsel’e İzmit Körfezinin 
güneyi ve Abdurrahmân Gâziye de yeni fethedilen 
Aydos ve Samandra’nın idâresi verildi. Bu 
kumandanlar, bulundukları mevkilerde fetihlerle de 
vazîfeliydiler. 
 
Osmanlıların Boğaz sâhillerine kadar genişlemeleri 
Bizans’ı telâşlandırdı. Türklerin Sakarya Irmağı 
sâhilinden Karadeniz istikâmetinde ilerlemesini 
durdurmak ve İznik kuşatmasını kaldırtmak için, 
Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos ordu hazırladı. 
1329 yılında İstanbul’un Anadolu yakasına geçti. 
Floken’de karargâhını kurdu. Orhan Gâzi, İznik 
kuşatmasına bir miktar asker bırakarak, sekiz bin 
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kişilik kuvvetle Bizanslılara karşı harekete geçti. 
Maltepe (Pelekanon) mevkiinde düşmanla karşılaştı. 
1329 Mayısında meydana gelen Osmanlı-Bizans 
muhârebesi, sabahtan akşama kadar sürdü. Bizans 
İmparatoru bir günlük muhârebenin sonunda, büyük 
ümitlerle Rumeli’nden Anadolu’ya geçirdiği ordusunun, 
Osmanlılar karşısında dayanamayacağını anladı. Gece 
karanlığından istifâde etmeyi düşünen İmparator, 
muhârebe meydanından karargâhına dönmek isterken 
Orhan Gâzi, fırsatı kaçırmadı. Gece muhârebe 
şartlarını iyi bilen ordusuyla Bizanslıları tâkibe geçti. 
 
Bizans ordusu gece taarruzuna uğrayınca, paniğe 
kapılarak, birbirine girdi. İmparator yaralı vaziyette 
canını kurtarabildiyse de, ordusu imhâ edildi. Savaşı 
kazanan Orhan Gâzi, İznik şehrinin kuşatmasını 
şiddetlendirdi.  
 
Bizanslıların İznik kumandanı, Pelekanon 
Muhârebesinin netîcesini öğrenince, artık kendisine 
yardım edilemeyeceğini kestirdiğinden, Osmanlıların 
adâletine sığınarak teslim oldu. Kaleyi teslim alan 
Orhan Gâzi, ahâliden arzu edenlerin eşyâlarıyla birlikte 
gitmesine müsâade etti. Ayrıca Osmanlı Devletinin 
tebaası olarak kalıp, yalnız cizye vermek şartıyla, âdet 
ve ananelerini muhâfaza edebileceklerini de îlân etti.  
 
Halkın büyük çoğunluğu Osmanlı idâresini tercih etti. 
Muhârebe ve kuşatmada eşleri ölen kadınlar, Orhan 
Gâziye mürâcaat edip, sâhipsiz kaldıklarını, Müslüman 
olup, Osmanlılardan isteyenlerle evlenebileceklerini 
bildirdiler. Orhan Gâzi, İznik’in yerli kadınlarının 
arzularını îlân edip, isteyenlerin bunlarla 
evlenebileceklerini ve bunlarla evlenenlerin İznik 
muhâfazasında vazîfelendirileceğini açıkladı. 
 
Ayrıca halktan İznik’te kalıp Müslüman olmayanlara, 
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İslâmiyetin gayrimüslimlere olan hukûku tatbik edilip, 
vergilendirildi. Osmanlı Devletinin merkezi, geçici 
olarak İznik’e taşındı. Şehir îmâr edilip, İslâmî 
eserlerle süslendi. Orhan Gâzi, İznik’in en büyük 
kilisesini câmiye çevirtip burada Cumâ namazını kıldı. 
Manastırını da medreseye çevirtti. İmâret yaptırdı. 
Orhan Gâzinin hayırsever hanımı Nilüfer Hâtun, 
imâret; oğlu Süleymân Paşa medrese ve diğer hayır 
sâhipleri de şehirde pek çok sosyal tesis kurdular. 
Bundan sonra, bölgenin ticârî bakımdan meşhur 
şehirlerinden olan İzmit’in kuşatılması şiddetlendirildi. 
Bizans İmparatoru, deniz yoluyla İzmit’in yardımına 
geldi. Orhan Gâzi Osmanlı Devletinin ilk sulh 
antlaşmasını, İzmit’in muhâsarası esnâsında, Bizans 
İmparatoru Üçüncü Andronikos ile yaparak kuşatmayı 
kaldırdı. 
 
* 
 
1331’de Taraklı, Mudurnu ve Göynük kasabaları 
Osmanlı ülkesine katıldı. 1333’te Gemlik, 1336’da 
Kirmasti, Mihaliç ve Ulubad kasabaları fethedildi. 
1337’de şiddetli bir şekilde tekrar kuşatılan İzmit 
teslim olmak zorunda kaldı. İzmit’in fethiyle Kocaeli 
Yarımadasının tamâmı Osmanlıların eline geçti.  
 
Daha sonra Hereke, Yalova ve Armutlu’nun da 
fethedilmesiyle Osmanlı Devletinin hudûdu Boğaz 
sâhiline dayandı. Bizans’ın Anadolu ile irtibatı sâdece 
Şile ve Boğaziçi’nde kaldı. Orhan Gâzinin Bizans’ı iyice 
sıkıştırması, Üçüncü Andronikos’u antlaşmaya mecbur 
etti. 1341 Osmanlı-Bizans Antlaşmasına göre 
Anadolu’daki Şile ve Üsküdar Orhan Gâzinin 
akıncılarından emin olmak şartı ile diğer yerler 
Osmanlı Devletine kaldı. 
 
* 
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Diğer taraftan Karesi beyinin ölümü üzerine, babasının 
yerine geçen Demirhan’a muhâlefet eden kardeşi 
Dursun Bey ölüm korkusu yüzünden Orhan Gâziye 
sığındı. Dursun Bey, birâderlerinin yerine hükümdâr 
olmak için Orhan Gâziden yardım istedi. Dursun Bey 
yardım edildiği takdirde Balıkesir ile berâber bâzı 
şehirleri Osmanlılara vermeyi vaad etmesi üzerine 
Orhan Gâzi, Karesi üzerine sefere çıktı. Demirhan Bey, 
Orhan Gâzinin üzerine geldiğini duyunca, Balıkesir’den 
Bergama’ya kaçtı. Bergama’nın muhâsarası sırasında 
Dursun Bey kaleden atılan okla öldü. Teslim olmaya 
mecbur kalan Demirhan Bey, Bursa’ya getirildi. 
Balıkesir, Manyas, Edincik, Kapıdağı ve havâlisi 
Osmanlı topraklarına katıldı. Bu arada Bizans’taki 
saltanat mücâdelesinde taht iddiâcıları Orhan Gâzinin 
desteğini sağlamak istediler. Altıncı Yuannis 
Kantakuzen, kızı Teodora’yı Orhan Gâziye verdi.  
 
Orhan Gâzi, 5000 Osmanlı askerini Avrupa kıtasına 
geçirip Kantakuzen’e yardımcı gönderdi. Yardım için 
Trakya’ya geçen Osmanlı askeri, bölgede keşif yaparak 
çevreyi tanıdı. Orhan Gâzinin desteğiyle Bizans tahtına 
sâhip olan Altıncı Yuannis Kantakuzen, 1347’de 
damadını Üsküdar’a dâvet ederek görüştü. Orhan Gâzi, 
Üsküdar’da üç gün misâfir kaldı. Kantakuzen, Bizans 
tahtındaki yerini sağlamlaştırınca Papa’yla gizli irtibat 
kurdu ve Akdeniz, Ege, İstanbul ve Karadeniz’de 
koloni rekâbetindeki Venediklileri destekledi. Buna 
karşılık Orhan Gâzi de Cenevizlilere yardım etti. Ayrıca 
1352’de Üsküdar ve Kadıköy ile Marmara adalarını 
fethettirdi. Kantakuzen aleyhine Bulgarlar ve Sırplar 
batıdan harekete geçince Osmanlılara karşı Papalık ile 
ittifak içinde olmasına rağmen, Orhan Gâziden yardım 
istedi.  
 
* 
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Orhan Gâzi, Bizanslılardan Gelibolu Yarımadasındaki 
kalelerden birinin verileceğine âit söz alınca, oğlu Vezir 
Süleymân Paşa kumandasında on bin kişilik bir 
Osmanlı kuvveti gönderdi. Kantakuzen, Osmanlı 
askerinin yardımıyla Dimetoka’da Bulgar ve Sırplara 
karşı başarılı muhârebeler yaptı. Orhan Gâzinin oğlu 
Süleymân Paşa Anadolu’ya dönerken Bizans 
İmparatorunun Gelibolu Yarımadasında Osmanlılara 
verdiği Çimpe Kalesinde asker bıraktı. Osmanlıların 
1353’te Çimpe Kalesine yerleşmeleriyle Rumeli’deki 
fetihler için üsse sâhip olmaları, bölgenin kontrolünü 
sağladı.  
 
1354’te Gelibolu’nun fethi ile Avrupa kıtasındaki 
Osmanlı toprakları devamlı genişledi. Süleymân Paşa 
kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Bolayır ve 
Tekirdağ’ına kadar, bütün Marmara kıyılarına hâkim 
olmaları, Kantakuzen’i telaşlandırdı. Osmanlıları 
bölgeden atma faâliyeti içine girdi. Orhan Gâzi ile 
İzmit’te görüşüp, Çimpe Kalesini on bin altın karşılığı 
satın alabileceğini söyledi ve Osmanlı kuvvetlerinin 
Gelibolu’dan çıkmalarını istedi. Orhan Gâzi, teklifleri 
kabul etmedi. Kantakuzen, Balkan ve Hıristiyan 
devletleriyle ittifak kurmak istediyse de müttefik 
bulamadı. Kantakuzen, 1355’te Bizans tahtından 
indirilince, yerine Yuannis Paleolog getirildi. Yuannis, 
Osmanlıların Avrupa kıtasındaki hâkimiyetine karşı 
koyulamayacağını bildiğinden Orhan Gâzi ile iyi 
geçinme yolunu seçti. Orhan Gâzinin oğlu Halil’i 
korsanlardan kurtarıp, on yaşındaki kızını Osmanlı 
şehzâdesine vermeyi kararlaştırdı. Ancak daha sonra 
Papalık ile münâsebetlerde bulundu. Hattâ Bizans’ın 
Ortodoksluğu bırakarak Katolikliğe geçmesini plânladı.  
 
Böylece Lâtin devletlerinden daha çok yardım alacağını 
ümit ediyordu. Buna karşılık Orhan Gâzi fetih 



275 
 

hareketini hızlandırdı. Süleymân Paşa, 1356 senesinde 
Doğu Trakya’ya geçerek Malkara ile Keşan ve Çorlu’yu 
aldı.  
 
Bölgedeki Osmanlı hâkimiyetini kuvvetlendirmek için 
Anadolu’dan Türk-İslâm nüfûsu getirilerek iskân edildi. 
Rumeli fütûhatında, Osmanlıların yerli ahâliye iyi 
muâmelesi, din, mezhep, dil hoşgörüsü; can, mal, ırz, 
emniyeti sağlaması, bölgeye sulh, sükûn, huzur ve 
refâh getirdi. 
 
Trakya’da bu son fetihlere kardeşi Murâd Beyle devâm 
eden Süleymân Paşa, 1359 senesinde bir avı tâkibi 
sırasında düşerek kırk üç yaşında vefât etti. Rumeli 
fethine, Gâzi Murâd Bey devam etti. Oğlunun vefâtına 
ziyâdesiyle üzülen Orhan Gâzi rahatsızlandı.  
 
* 
 
Veliahtlığa getirdiği Murâd Beye şu nasîhatlarda 
bulundu: 
 
“Oğul, saltanatına mağrûr olma. Unutma ki, dünyâ, 
hazret-i Süleymân’a kalmamıştır. Unutma ki, dünyâ 
saltanatı geçicidir, lâkin büyük bir fırsattır. Allah 
yolunda hizmet ve Peygamber efendimizin (sallallahü 
aleyhi ve sellem) şefâatine mazhariyet için, bu fırsatı 
iyi değerlendir. Dünyâya âhiret ölçüsüyle bakarsan 
ebedî saâdeti fedâ etmeye değmediğini göreceksin. 
Oğul! Rumeli Hıristiyanları rahat durmayacaktır, sen o 
cânibe yürü. Rumeli fethini tamamla. Konstantiniye’yi 
ya fethet, yâhut fethe hazırla, civardaki Türk beyleriyle 
mesele çıkarmamaya çalış. Ahâli her ne kadar bizi 
istese de başlarında bulunan beyler, beyliklerinden 
geçme taraftârı gözükmez. Daha bir zaman idâre 
edecekler, lâkin sonunda olmuş meyve gibi avucuna 
düşecekler. Anadolu’da gâile çıkmazsa Rumeli işini 
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rahat halledersin. Bu yüzden Anadolu’nun sessizliğini 
bozmamaya gayret et. Cennetmekân babam Osman 
Gâzi Han, Söğüt ve Domaniç’ten ibâret bir avuç 
toprağı beylik yaptı. Biz Allah’ın izniyle beyliği hanlığa 
çevirip sultanlığı ikmal ettik. Sen daha da büyüğünü 
yapacaksın. Osmanlıya iki kıta üstünde hükmetmek 
yetmez. Zîrâ i’lâ-yı kelimetullah azmi dünyâya 
sığmayacak kadar yüce bir azimdir. Selçuklunun vârisi 
biz olduğumuz gibi Roma’nın vârisi de biziz. Oğul, 
Kur’ân-ı kerîm’in hükmünden ayrılma. Adâletle 
hükmet. Gâzileri gözet. Dîne hizmet edenlere hizmeti 
şeref say. Fakirleri doyur. Zâlimleri ise 
cezâlandırmakta tereddüt gösterme. En kötü adâlet, 
geç tecellî eden adâlettir. Sonunda hüküm isâbetli dahi 
olsa, geciken adâlet zulümdür. Oğul, biz yolun sonuna 
geldik, sen daha başındasın. Cenâb-ı Mevlâ saltanatını 
mübârek kılsın.”  
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ŞAİR PADİŞAHLAR(25)-SULTAN I.SÜLEYMAN 
(Kanunî, Muhîb, Muhibbî, Meftunî) 
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Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı. Batıda 
Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine 
atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 
1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl 
boyunca padişahlık yapan ve 13 kez sefere çıkan 
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Süleyman saltanatının toplam 10 yıl 1 ayını seferlerde 
geçirmiştir. 
 
Süleyman böylece devletin hem en uzun süre görev 
yapan hem en çok sefere çıkan hem de en uzun süre 
sefer yapan padişahı olmuştur. 
 
I. Süleyman 1520 yılında, babası I. Selim'in ölümünün 
ardından tahta çıktı.  
 
Batıda Belgrad, Rodos, Boğdan ve Macaristan'ın büyük 
kısmını imparatorluk topraklarına kattı.  
 
1529 yılında Viyana'yı kuşatsa da çeşitli sebeplerden 
ötürü bu kuşatma başarısızlıkla sonuçlandı. Doğuda, 
Safevîlerle yapılan savaşlar sonrasında Orta Doğu'nun 
büyük kısmını ele geçirdi. Afrika'da imparatorluğun 
sınırları Cezayir'e kadar uzanırken; Osmanlı 
Donanması ise Akdeniz'den Kızıldeniz'e kadar olan 
sularda hakimiyet kurmuştu. 
 
Zigetvar Muharebesi'nin sonlanmasından bir gün önce, 
7 Eylül 1566 tarihinde hayatını kaybetti ve yerine oğlu 
II. Selim geçti. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Yârelense cân u dil kılmaz terahhum yâr ana 
Kana dönse göz yaşı itmez nazar dildâr ana 
 
Çün saçı zencirine bağlandı dil Mecnûnleyin 
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Dostlar şimdengirü pend eylemek zinhâr ana 
 
Çün şeb-i zülfinde tuttun dostum dil düzdini 
Lâyık oldur kim ser-i zülfünün kılasun dâr ana 
 
Buralıdan dest-i gam bu gönlümi tanbûr-veş 
Surh idüp bu gözlerüm yaşını itdüm târ ana 
 
Gül yüzünün hasretinden bu Muhibbî subha dek 
İnlesün bülbül gibi kim yaraşur ol zâr ana" 
 
* 
Yine Demiştir Ki: 
 
"Hak habîbi olmasa olur mıdı mi'râc ana 
Olmasa sultân-ı âlem kim virürdi bâc ana 
 
Kaplamışdı âlemi zulmet serâser virdi nûr 
Şem'-i ruhsârı anunçün didiler vehhâc ana 
 
Hak yolına ihtiyâr-ı fakr idüp fahrum didi 
Giymez idi virâneler dürr ü cevâhir tâc ana 
 
Hak Ta'âlânun resulı hem şefâ'at kânıdır 
Halk-ı âlem rûz-ı mahşerde kamu muhtâc ana 
 
Ey Muhibbî Hak Ta'âlâ Mu'cizin izhâr ide 
Cümleten ola mutî râm ola ehl-i hâc ana" 
 
* 
 
6 Kasım 1494 tarihinde, Trabzon'da doğdu. Babası, 
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Süleyman doğduğu zaman Trabzon valisi olan ve 1512 
yılında padişah olarak tahta geçen I. Selim, annesi ise 
Ayşe Hafsa Valide Sultan idi. Yedi yaşında bilim, tarih, 
edebiyat, din ve askerî eğitim almak için İstanbul'da 
yer alan Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'a gönderildi. 
 
1508 ile 1512 yılları arasında Şebinkarahisar, Bolu ve 
Kefe'de sancakbeyi olarak görev yaptı. Babası I. 
Selim'in 1512'de tahta çıkmasından önce İstanbul ve 
Edirne'de oturdu. 
 
1513 yılında Saruhan sancakbeyliğine atandı. Burada, 
sonraları baş danışmanlarından biri olacak olan Pargalı 
İbrahim ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Yaklaşık yedi 
yıllık Manisa sancakbeyliğinin ardından, Eylül 1520'de 
babası I. Selim'in ölümü üzerine İstanbul'a geldi ve 30 
Eylül 1520 tarihinde onuncu Osmanlı padişahı olarak 
tahta çıktı. 
 
Tahta geçişinden birkaç hafta sonra Venedik elçisi 
Bartolomeo Contarini Süleyman'ı "Yirmi altı yaşında, 
uzun fakat sırım gibi ve kibar görünüşlü. Boynu biraz 
fazla uzun, yüzü zayıf, burnu kartal gagası gibi kıvrık. 
Gölge gibi bıyığı ve küçük bir sakalı var. Cildi biraz 
soluk olsa da yüzü oldukça hoş. Derisi solgunluğa 
meyilli. Akıllı bir hükümdar olduğu söyleniyor ve 
herkes onun saltanatının hayırlı olacağını umuyor" 
şeklinde tanımlamıştır. 
 
* 
Demiştir Ki: 
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"Dest-i kudretle yagiken âlemi var eyledün 
Kimini müslim kılup kimini küffâr eyledün 
 
Hârdan güller bitürdün nahlden hurmâ-yı ter 
İbret içün kullarına hikmet izhâr eyledün 
 
Kimine virdün bihişt ü hil'at u tâc u kemer 
Kiminün yirin cehennem menzilin nâr eyledün 
 
Kiminün kaddini kıldun serv ü ar'ardan yüce 
Gözleri yaşın kiminün cûy-ı enhâr eyledün 
 
Rûzı rûşen eyledün emrünle gün itdi tulû 
Giceyi encümler ile zeyn idüp târ eyledün 
 
Güller ile gülşen içre hârı kıldun hem-nişîn 
Giceler tâ subha dek bülbülleri zâr eyledün 
 
Zahide erzânı kıldun kevser u hûr u bihişt 
Bu Muhibbî bendeni müştâk-ı dîdâr eyledün" 
 
Yine Demiştir Ki : 
 
"Pâdişâh-ı aşkam u dil defter u dîvân bana 
Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter ünvân bana 
 
İnlerem tanbûr-veş bağrum delindi ney gibi 
Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicrân bana 
 
Bûseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile 
Yarım ağız bûse ikrâr eylese yârum bana 
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Öldürür gerçi ki gamzen âşıka virmez emân 
leblerün İsî-nefes her lahza virür cân bana 
 
Yanayum pervâne-veş şem'i cemâlı nûrına 
Şem'-i hüsne çün Muhibbî didi dilber yan bana" 
 
* 
Muhibbî mahlasıyla şiirler yazan Süleyman'ın bir de 
divanı vardır. 
 
Nadiren de olsa Muhib, I. Süleyman, Meftûnî, Âcizî 
mahlaslarını kullandığı hacimli divanında tam 2779 
adet gazel bulunmaktadır ki, Divan şairleri arasında en 
fazla gazel yazmış olan Zâtî'nin bile ulaştığı gazel 
sayısı 1825'tir. Kanuni böylece Divan edebiyatının 
gazel rekorunu kırmıştır. 
 
* 
 
Saruhan Sancak Beyi olduğu sıralarda hareme giren ve 
gerçek ismi bilinmediğinden Fülane Hatun olarak 
geçen kadın, çoğu tarihçi tarafından Süleyman'ın ilk 
eşi olarak gösterilmektedir.  
 
Tarihçi Çağatay Uluçay; Süleyman'ın Hürrem Sultan, 
Mahidevran Sultan ve Gülfem Hatun olmak üzere üç 
eşi olduğunu ve başka eşlerinin de olabileceğini söyler. 
Öte yandan Fülane Hatun'dan dünyaya gelen Mahmud; 
Mahidevran Sultan'dan dünyaya gelen Şehzade 
Mustafa; Hürrem Sultan'dan dünyaya gelen Şehzade 
Mehmed, Şehzade Abdullah, Şehzade Selim, Şehzade 
Bayezid, Şehzade Cihangir, Mihrimah Sultan ve 
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annesinin Gülfem Hatun olduğu yönünde görüşler olan 
Şehzade Murad olmak üzere Süleyman'ın toplamda 
sekiz erkek ile iki kız çocuğunun olduğu kesin olarak 
bilinmektedir. 
 
Bunlara ek olarak Yılmaz Öztuna; Şehzade Orhan, 
Şehzade Ahmed, Şehzade Osman, Şehzade Abdullah, 
Şehzade Mehmed, Şehzade Mehmed, Şehzade Orhan'ı 
da Süleyman'ın oğlu olarak göstererek bu sayının on 
beş olduğunu belirtir ve Fatma Sultan adında bir kızı 
daha olduğunu söyler. 
 
* 
Demiştir Ki : 
 
"Sevmek seni egerçi olupdur güneh bana 
Her gün ziyâde olur ise âh veh bana 
 
Ben şâh-ı aşk olduguma bu yeter delîl 
Her dem yanumca göz yaşı olur sipeh bana 
 
Hicrân şebinde kalmaz idüm tîre rüzgâr 
İtsen tulû gün gibi ey yüzi meh bana 
 
Şâhid degül mi aşkuma zâhid bu rûy-ı zerd 
Yetmez mi sana göz yaşı olsa güveh bana 
 
İrür Muhibbî iki cihânda murâdına 
Bir kez ki ger eylesin sen nigeh bana" 
 
* 
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Eşleri 
******** 
Fülane Hatun: Süleyman'ın ilk eşi olup, gerçek adı 
bilinmemektedir. 1512'de dünyaya gelen Mahmud'un 
annesiydi. 
 
Hürrem Sultan: Sancak beyliği veya 1520'deki tahta 
çıkışının ardından haremine girdiği tahmin edilen 
cariye Hürrem Sultan, 1521'de Mahmed'i, 1522'de 
Mihrimah'ı, 1522 veya 1523'te Abdullah'ı, 1524'te 
Selim'i, 1525'te Bayezid'i, 1531'de Cihangir'i dünyaya 
getirdi. 15 Nisan 1558'de vefat etti. 
 
Mahidevran Sultan (bazı kaynaklarda ismi Gülbahar 
olarak da geçer) 1500 yılı civarında doğan ve cariye 
kökenli olan Mahidevran Sultan, 1515 yılında 
Mustafa'yı dünyaya getirdi. Mustafa'nın Süleyman 
tarafından 6 Ekim 1553'te boğdurulmasının ardından 
Bursa'da yaşamaya başladı. 3 Şubat 1581'de, Bursa'da 
vefat etti. 
 
Gülfem Hatun: Süleyman'ın, Hürrem Sultan'dan önceki 
ve sonraki hasekisi olduğu yönünde görüşler olan, 
cariye kökenli eşiydi. 1561 veya 1562 yılında vefat 
eden Gülfem Hatun'un, 1521'de dünyaya gelen ve 12 
Ekim 1521'de vefat eden Şehzade Murad'ın annesi 
olduğu yönünde görüşler mevcuttur. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Karşunda ben pervâneyem sen şem-i tâbânsın bana 
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Aşkunla ben dîvâneyem sen âfet-i cânsın bana 
 
Cevr ü cefâ kahr u sitem mihr ü vefâ cûd u kerem 
Ben bende-i fermânunam sen şâh-ı sultansın bana 
 
Bir bülbül-i nâlânunam tâ subha dek giryânunam 
Şöyle senün hayrânunam sen dahi hayrânsın bana 
 
Hicr içre bulmışken memât itdün bana çün iltifât 
Buldum lebünden ben hayât sen âb-ı hayvânsın bana 
 
Zülfüne gönlüm bestedür âhum göğe peyvestedür 
Cânâ Muhibbî hastadur sen derde dermânsın bana" 
 
*  
 
Yine Demiştir Ki: 
 
"Ağlasam kan ağlasam serv-i hırâmânum görüp 
Dostlar ayb eylemen hâk-i girîbânum görüp 
 
Bir saçı Leylî sevüp dîvâne olsam dehr-arâ 
Bana Mecnûn diyesüz bu cism-i uryânum görüp 
 
Dün beni öldürdügine döndi inkâr eyledi 
Hançerinde buna ne şâhid gerek kanum görüp 
 
Çekdi ağzumdan lebin cânum bile oldı revân 
Hîç terahhum mı gele ağzındaki kanum görüp 
 
Ey Muhibbî dürdi şi'rün defterini ehl-i nazm 
Gül gibi her yıl başında tâze dîvânum görüp" 
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* 
Çocukları 
************ 
 
Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğulları;  
 
11. Osmanlı padişahı ve 90. İslam halifesi, II. Selim. 
Şehzade Mahmud: 1512 yılında, Fülane Hatun'dan 
doğan Süleyman'ın ilk oğluydu. 29 Ekim 1521'de, 
geçirdiği hastalık sebebiyle vefat etti. 
 
Şehzade Mustafa: 1515 yılında Mahidevran Sultan'dan 
dünyaya geldi. Çeşitli sancaklarda, sancak beyi olarak 
görev yaptı. Tahta geçmek istediği söylentilerinin 
ardından 6 Ekim 1553 günü, Konya Ereğlisi'nde babası 
Süleyman tarafından boğdurtuldu. 
 
Şehzade Murad: 1521'de dünyaya gelen ve ekim 
1521'de vefat eden Murad'ın annesi kesin olarak 
bilinmese de, Gülfem Hatun olduğu yönünde iddialar 
bulunmaktadır. 
 
Şehzade Mehmed: 1521 yılında Hürrem Sultan'dan 
dünyaya gelen Mehmed, 1543 yılında vefat etti. 
 
Mihrimah Sultan: 1522 yılında, Hürrem Sultan'dan 
dünyaya geldi, 1578'de vefat etti. 
 
Şehzade Abdullah: 1522 veya 1523 yılında, Hürrem 
Sultan'dan dünyaya gelen Abdullah, doğumundan iki-
üç yıl sonra vefat etti. 
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Şehzade Selim: 1524'te Hürrem Sultan'dan dünyaya 
geldi. Annesi Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra, 
kardeşi Bayezid ile girdiği taht mücadelesinde babası 
Süleyman'ın da desteğini aldı. Süleyman'ın vefatının 
ardından, II. Selim olarak Osmanlı Padişahı oldu. 
1574'te ölene kadar padişah olarak kaldı. 
 
Raziye Sultan : Mahidevran Sultan'dan dünyaya geldi 
 
Şehzade Bayezid (1525-1561): 1525'te Hürrem 
Sultan'dan dünyaya geldi. 
Hürrem Sultan'ın ölümünden sonra, kardeşi Selim ile 
taht mücadelesine girdi. Süleyman'ın Selim'in tarafını 
tutmasıyla İran'a kaçtı. 1561'de Osmanlı elçileri 
tarafından Kazvin'de boğularak öldürüldü. 
 
Şehzade Cihangir (1531-1553): 1531'de Hürrem 
Sultan'dan dünyaya gelen Cihangir, 1553'te vefat etti. 
 
Şehzade Orhan (1543-1562) 
Şehzade Ahmed 
Şehzade Osman (1545-1562) 
Şehzade Abdullah 
Şehzade Mehmed (1526-1533) 
Şehzade Mehmed (3 yaşında boğdurulduğu bilgisi var) 
Şehzade Orhan (1554-1562) 
İsmi bilinmeyen bir kız. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Gülşen içre bülbülün meyli gül-i pür-hâredür 
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Anun içün hâr elinden bağrı pâre pâredür 
 
Kûy-ı dilberde seni bulmak ne mümkin ey gönül 
Anda sen dîvâneye benzer nice âvâredür 
 
Bakuben çarhun arûsına sakın itme kabûl 
Akdine meyl eyleme kim bir zen-i mekkâredür 
 
Ağlayup âh eylesem dildâra tesîr eylemez 
Bilmez idüm şimdi bildüm gönli seng-i hâredür 
 
Derd-i aşka çün dimişler olmaz illâ çâre sabr 
Sabra yok çâre Muhibbî âşık-ı bîçâredür"  
 
* 
 
Mimar Sinan, şair Bâki, minyatürcü Nigârî, din bilgini 
Ebussuud, Pirî Reis, Barbaros ve daha pek çok 
sanatkar, bilim adamı, denizci, komutan ve devlet 
adamı Kanuni Süleyman'ın döneminin parlaklığına 
katkıda bulunmuşlardır. Doğu'ya ve Batı'ya yaptığı 
görkemli 13 seferle de padişahlar arasında bir rekor 
sahibidir ve sefer sırasında eceliyle ölen tek Osmanlı 
padişahıdır.  
 
Adını taşıyan Süleymaniye Külliyesi başta olmak üzere 
kendisinin, eşi Hürrem Sultan'ın, damadı Rüstem 
Paşa'nın, kızı Mihrimah Sultan'ın, vezirlerinin, Mimar 
Sinan'a yaptırdıkları eserler İstanbul'a ve başka 
Osmanlı kentlerine yepyeni siluetler kazandırmış; 
bent, su kemeri, su yolu, köprü, çeşme, saray, 
hasbahçe, cami, mektep, medrese, kervansaray, 
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hamam, sebil, türbe, tabhane, darüşşifa yapımları 46 
yıllık saltanatı boyunca sürmüştür.  
 
Tophane-i âmire, döneminde 20-22 tonluk topların 
döküldüğü büyük bir sanayi kuruluşu olurken Liman-ı 
Kebir (Haliç-Galata) Akdeniz'in en işlen limanı 
durumuna gelmiş, Türk bilim, sanat ve kültür 
çalışmaları da en yüksek düzeye ulaşmıştı. 
 
* 
 
Demiştir Ki: 
 
"Her kim cihâna geldi perîşân gelür gider 
İtmez karâr sîneye çün cân gelür gider 
 
Bir habbeye de almadı dünyâ sarâyını 
Zirâ ki buna her gice mihmân gelür gider 
 
Hüsnün zâmânı var diyu aldanma ey perî 
Bâkî degül çü hüsn ile devrân gelür gider 
 
Bakmaz yüzüme giçdi günüm âh ü vâh ile 
Derdâ diriğ ol meh-i tâbân gelür gider 
 
Dilden giderme aşkı Muhibb tut bu pendümi 
Rûz-ı visâl ü hem şeb-i hicrân gelür gider" 
 
* 
 
Ocak 1523'te İstanbul'a dönen padişah, Selim 
döneminden beri Vezir-i azam olan Pirî Mehmed 
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Paşa'yı Haziran ayında emekliye ayırarak Pargalı bir 
Rum olan ''nedim ü yârı, mahrem-i esrârı'' Hasodabaşı 
Frenk İbrahim Ağa'yı vezirlik rütbesiyle vezir-i azam 
atadı.  
 
Süleyman'a, Manisa valiliğinden beri, arkadaş ve 
sırdaşlık eden 28 yaşındaki İbrahim Paşa'nın bu 
beklenmedik yükselişi, dedikodu ve eleştiri konusu 
oldu. İbrahim Paşa, padişahın kendisine bağışladığı 
Atmeydanı Sarayı'na yerleşti.  
 
Gelenek uyarınca vezir-i azam olması gereken İkinci 
Vezir Ahmed Paşa ise vali olarak gönderildiği Mısır'da 
Ocak 1524'de isyan ederek bağımsızlığını duyurdu. Bu 
ayaklanmanın bastırıldığı, Ahmed Paşa'nın kesik 
başının İstanbul'a gönderildiği günlerde başkent, 
tarihinin en görkemli düğünlerinden birine tanık oldu.  
 
22 Mayıs 1524'te başlayan ve 5 Haziran'a değin süren 
bu düğünle İbrahim Paşa, Süleyman'ın kız kardeşi 
Hadice Sultan ile evlendi. Düğün boyunca 
Atmeydanı'nda türlü gösteriler, geceleri mum 
donanmaları, havai fişek gösterileri, gündüzleri ise 
savaş oyunları, ''mudhike'' temsilleri, köçek raksları ve 
müsabakalar düzenlendi. Düğün sürerken 28 Mayıs 
günü Şehzade (II.) Selim'in doğması, ikinci bir coşku 
nedeni oldu. 
 
Vezir-i azam İbrahim Paşa düğünden sonra gerekli 
hazırlıkları yaparak donanmayla Mısır'a hareket etti. 
Süleyman ise kışı geçirmek ve avlanmak için Edirne'ye 
gitti.  
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Mart 1525'te İstanbul'a dönen padişah, Kağıthane ve 
Terkos taraflarında avlanırken yeniçeriler kentte bir 
ayaklanma başlattılar. 25 mart günü Vezir Ayas 
Mehmed Paşa'nın, Defterdar Abdüsselam Çelebi'nin 
konaklarını, kimi rical evlerini, gümrük ambarlarını ve 
İbrahim Paşa'nın sarayını yağmaladılar. Süleyman, çok 
sert tedbirler aldırtarak ayaklanmayı bastırdı.  
 
Eyleme öncülük eden Yeniçeri Ağası Mustafa Ağa ile 
Reis'ül-küttab Haydar Efendi'yi idam ettirdi. Kapı 
kulları ise 200 bin duka tutarında para dağıtılarak 
yatıştırıldı. Mısır'ı düzene koyan İbrahim Paşa'nın 6 
Eylül günü İstanbul'a dönüşü görkemli oldu ve 
ivedilikle yeni bir seferin hazırlıkları başlatıldı. Çünkü, 
İstanbul'a gelen ve padişah tarafından kabul edilen 
Fransa Elçisi Kont Frangipani, Pavia Savaşı'nda 
Almanlar'a tutsak olan I. Fransuva'nın ricası olarak 
Süleyman'ın Avrupa sorunlarına müdahale etmesini 
istemiş, kralın annesi Loise de Savoie da padişaha 
oğlunu kurtarması için özel bir mektup göndermiş. 
Süleyman, elçiye tevdi edilen mektubunda, karaların 
ve denizlerin büyük sultanı olduğunu, Tanrı'nın 
yeryüzündeki gölgesi niteliği gereği her tarafta adaleti 
tesis etmeyi görev bildiğini, atalarının ve kendisinin 
fetihleriyle Akdeniz'in, Karadeniz'in, Anadolu'nun, 
Rumeli'nin, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün ve daha 
pek çok ülkelerin hükümdarı olduğunu vurgulayarak 
yardım sözü veriyordu. 
 
* 
Demiştir Ki: 
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"Ser-i zülfini gördüm cîme benzer 
Leb-i la'lini sordum mîme benzer 
 
Didüm ki yârumun yokdur nazîri 
Eğer var ise eydün kime benzer 
 
Nisâr itmege dilber ayagına 
Gözüm yaşı anunçün sîme benzer 
 
Kurılmışdur zenehdânı ki san tûp 
Hatı yârun hisâr-ı Rîme benzer 
 
Elifler işbu sînem levhasında 
Yazılmuş tıfl içün ta'lîme benzer 
 
Muhibbî efser itmiş hâk-i pâyun 
Anunçün şâh-ı heft-iklîme benzer"  
 
* 
 
Sultan Süleyman ve sefer serdarlığına atanan Vezir-i 
azam İbrahim Paşa, büyük bir orduyla 23 Nisan 
1526'da Macaristan seferi için İstanbul'dan hareket 
ettiler. Macar Kralı II. Layoş'un ordusu ile Tuna 
kıyısındaki Mohaç düzlüğünde 29 Ağustos 1526'da 
ikindi vakti başlayan meydan muharebesi bir kaç saat 
içinde Macar ordusunun yenilmesiyle sonuçlandı. 
Kaçarken bataklıkta boğulanlar arasında kral da vardı. 
 
Osmanlı mehteri gece yarısına değin zafer marşları 
çalarak ovayı çınlattı. Mohaç zaferinden sonra 10 
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Eylül'de Budin önüne gelen Süleyman'a kentin 
anahtarları teslim edildi. Kral sarayında bir süre kalan 
Süleyman, kurban bayramını Budin'de geçirirken, 
değerli sanat yapılarının ve tunç heykellerin de 
bulunduğu pek çok ganimet malı gemilerle İstanbul'a 
gönderdi.  
 
21 Eylül'te Peşte'ye geçen padişah, Erdel Voyvodası 
Janos Zapolyai'yı Macaristan Kralı ilan edeceğini 
duyurdu. Budin ve Peşte'nin Hıristiyan ve Musevi 
halkından bir kesimi Selanik'e ve İstanbul'a göç ettirdi.  
 
Macaristan'ın Osmanlı Devleti'ne bağlanması gibi 
önemli sonuçları olan bu sefer yedi ay sürdü. 
Süleyman 13 Kasım 1526'da büyük bir zafer alayıyla 
İstanbul'a döndü. 
 
1526'da Anadolu'da çıkan Baba Zennun ve 
Kalenderşah ayaklanmalarını bastırmak üzere Vezir-i 
azam İbrahim Paşa 30 Nisan 1527'de İstanbul'dan 
Anadolu'ya hareket etti. Her iki ayaklanmayı bastırıp 
ayaklanmacıların bayraklarını, simgelerini, kesik 
başlarını İstanbul'a gönderen İbrahim Paşa, 
Süleyman'ın güvenini daha çok kazanmış olarak 11 
Ağustos 1527'de başkente döndü.  
 
O yıl İstanbul'da da Venedikli ressam Tziano 
Vecellio'nun atölyesinden çıkan dört Süleyman 
portresinden biri. 1538 yılında, Montua Dükü II. 
Federico Gonzaga için yapmıştır. 
 
* 



295 
 

 
''Molla Kaabız Meselesi'' denen ilginç bir olay yaşandı. 
İran'dan gelen Molla Kaabız, Hz. İsa'nın bütün 
peygamberlerden üstün olduğu savını ortaya atarak 
bunu, bunu Kur'an ayetleriyle kanıtlamaya kalkışında 
Sünnî ulemanın tepkisini çekti. Fakat hemen 
cezalandırılmayarak Divan-ı Hümayun'da kazaskerlerin 
huzurunda yargılandı. 
 
İlk günkü duruşmada Fenarîzade Muhiyyiddin Çelebi 
ile Kadri Çelebi'ye kendi nazariyesini uzun uzun 
açıklayan Kaabız'ı, salonun Adalet Kasrın denen kafesli 
bölümden Süleyman da dikkatle dinledi. Kazaskerler, 
Kaabız'ın savlarını çürütecek görüşler ortaya 
koyamadan idamına hükmettiler. Duruşmayı izleyen 
Vezir-i azam İbrahim Paşa kazaskerlere, Kaabız'ın 
yanılgısını açıklamalarını, ancak ondan sonra idamına 
hükmetmelerinin doğru olacağını uyardı. Süleyman ise 
yargılama biçimini beğenmeyerek, ''Bir mülhid 
divanımıza gelür Hazret-i Peygamberimiz'in i'tilâ-i 
şanına nakz veren hezeyana cüret kılur ve zu'm-ı 
fâsidince delâil ve nusûs dahi nakleder ve mülzem 
olmadan çıkar gider buna bâis nedür?'' dedi.  
 
Ertesi gün dava yargıçlığını Şeyh-ül İslam 
Kemalpaşazade ile İstanbul Kadısı Sa'dî Çelebi 
üstlendiler. Molla Kaabız'ın savları çürütüldü. 
Kendisine, batıl inancından dönmesi, aksi halde katline 
hükmedileceği uyarıldı. Kaabız, inancından 
dönmemekte diretince boynu vuruldu. 
 
Süleyman 16 Aralık 1529'da İstanbul'a döndü. 
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27 Haziran 1530'da başlayan çok görkemli ve renkli bir 
düğünle padişahın üç şehzadesi Mustafa, Mehmed ve 
Selim sünnet edildi. Atmeydanı bu düğün için 
hazırlanmış, mehterhane yakınına padişaha mahsus 
bir otağ ve taht, vezirler, konuklar için de otağlar ve 
sayebanlar kurulmuştu. Meydana dikilen zafer 
andaçları arasında, Budin'den getirilen heykeller de 
vardı. İlk gün padişah kutlamaları ve hediyeleri kabul 
etti. Vezirler, ulema, elçiler Süleyman'ın katına çıkıp 
Mısır, Hint, Şam kumaşları, altın ve gümüş evani, 
mücevherli silahlar, billurlar, değerli kürkler, güzel 
köleler sundular. Ülkenin her tarafından gelen 
hünerbazlar, oyuncular, halkın da hayranlıkla izlediği 
ilginç gösteriler sundular. Silahşorların oyunları, 
Matrakçı Nasuh'un hazırladığı iki yapay kale 
 
Venedikli ressam Tziano Vecellio'nun, Almanya 
İmparatoru ve İspanya Kralı V. Şarl'ı zırh kuşanmış ve 
at üzerinde çizdiği ünlü tablosu 
arasında canlandırdığı savaş sahnesi heyecan 
uyandırdı. 6 Temmuz'da ulemaya, şeyhlere verilen 
ziyafet, 11 Temmuzdaki son büyük ziyafet, 
şehzadelerin sünnet edilmeleri, Okmeydanı'nda ok, 
Kağıthane'de at yarışlarıyla bu eşsiz düğün sona erdi. 
17 Ekim 1530'da İstanbul'a gelen Avusturya elçileri 
Nicolas Jurischitz ile Joseph von Lamberg, Elçi 
Hanı'nda konuk edildi. İbrahim Paşa ile barış 
koşullarını görüştükten sonra 17 Kasım günü 
Arzodası'nda padişahın katına çıktılar.  
 
Anlaşma ortamı sağlanamayınca Avusturya'ya karşı 
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sefere çıkılması kararlaştırıldı. 
 
Sultan Süleyman ve İbrahim Paşa, 25 Nisan 1532'de 
orduyla İstanbul'dan ayrılırlarken bayraklar, tuğlar 
açıldı, dualar edildi. Padişah, Ramazan bayramını 
Edirne'de geçirdikten sonra 13 Haziran'da Niş'e 
ulaşıldı. Seferin bir amacı da Almanya İmparatoru ve 
İspanya Kralı V. Şarl'a ve Avusturya Arşidükü 
Ferdinand'a gözdağı vermek olduğundan Osmanlı 
ordusu bütün kadroları ve Sultan Süleyman bir 
şenlikte yapılan gösterileri izliyor.  
 
Bosna Beyi Gazi Hüsrev Bey, Bâli Beyoğlu Mehmed 
Bey, Kırım Hanı Sahib Giray, eyalet beylerbeyleri, 
Belgrad-Budin arasında kimi kaleleri fethederlerken 
akıncı kolları da Almanya içlerine değin ilerlediler. 
Diplomatik ilişkilerle barış sağlanamadığından, ordu 11 
Eylül'de Slovenya'ya girdi.  
 
Slovenler ve Hırvatlar Sultan Süleyman'a bağlılık 
bildirdiler. Eylül'de dönüş başladı. Almanya seferi 
olarak bilinen ve 21 Kasım 1532'de padişahın 
İstanbul'a dönmesiyle sonuçlanan bu başarılı sefer 
nedeniyle 22 Kasım günü İstanbul'da zafer şenliği 
yapıldı, beş gün beş gece boyunca kent halkı eğlendi, 
çarşılar ve bedestenler geceleri de açıldı. Ziyafet ve 
eğlenceler birbirini izledi. İçmek ve eğlenmek 
konusunda hiçbir yasak uygulanmadı.  
 
Süleyman, İstanbul Paşa ile birlikte tebdil gezerek 
halkın arasına karıştı. Bedesten'de, kentin muhtelif 
semtlerinde yapılan donanmaları izledi. Bu şenlikten 
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sonra büyük Şehzade Mustafa, 20 yük akçe ödenekle 
sancağa çıkarılıp Saruhan'a gönderildi. 
 
* 
 
Orta boylu, sağlam yapılı ve yakışıklı idi. Çatık kaşları, 
elâ gözleri, ince hatları, koç burnu, arslan tavrı vardı. 
Nazik ince bir sesle konuşurdu. Kendisinde sahabelerin 
tavrı vardı. Yiğit, güçlü ve kuvvetli, geniş göğüslü idi. 
Kolları uzun, kasları güçlü idi. Oturaklı bir sarık 
takardı. 
 
1520 Yavuz Sultan Selim'in vefatı. 
Kanunî Sultan Süleyman'ın tahta çıkışı.1521 Sultan 
Selim Camii'nin temelinin atılması. 
 
Kanuni'nin Belgrad seferine başlaması.27.05.1521 
Kanunî'nin İstanbul'dan Edirne'ye gelişi. 
 
07.07.1521 Böğürdelen Kalesi'nin fethi.29.08.1521 
Belgrad Kalesi'nin fethi. 
18.09.1521 Kanunî'nin İstanbul'a hareketi.19.10.1521 
Kanunî'nin İstanbul'a gelişi. 
 
1522 Venedik Cumhuriyeti ile yeni bir barış andlaşması 
imzalanması. 
Osmanlı Donanması'nın Rodos seferine başlaması. 
 
16.06.1522 Kanunî'nin Rodos seferi için İstanbul'dan 
ordusu ile hareketi. 
24.06.1522 Donanmanın Marmaris'ten Rodos'a gitmek 
üzere hareketi. 
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01.07.1522 Kanunî'nin Kütahya'ya gelişi. 
04.07.1522 Kanunî'nin Sandıklı Ovası'na gelişi. 
15.07.1522“Kharki-Herke“ Adası'nın fethi. 
28.07.1522 Kanunî'nin Marmaris'ten Rodos'a geçişi ve 
savaşın başlaması. 
20.12.1522 Rodos Kalesi'nin teslim olması. 
29.12.1522 Kanunî'nin Rodos'a girmesi. 
02.01.1523 Rodos Şövalyeleri'nin Türk Ordusu'na 
teslim ettikleri bayraklarından sonra adadan 
ayrılmaları. 
 
Kanunî'nin İstanbul'a hareketi. 
29.01.1523 Kanunî'nin İstanbul'a 
gelişi.1524Kanunî'nin oğlu şehzade Selim'in doğumu. 
Mısır Valisi hain Ahmed'in hutbe okutarak isyanı. 
Mısır ıslahatı için Vezir İbrahim Paşa'nın İstanbul'dan 
hareket etmesi. 25.03.1525 İstanbul'da Yeniçerilerin 
isyanı. 
İstanbul'a gelen ilk Fransız elçisinin Kanuni tarafından 
kabulü ve Türk fetihleri karşısında Avrupalıların olayı 
değerlendirmelerinin görüşülmesi. 
Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi'nin vefatı. 
 
23.04.1526 Kanunî'nin Mohaç seferi için İstanbul'dan 
hareketi. 
09.07.1526Kanunî'nin Sultan Süleyman'ın Belgrad'a 
gelişleri. 
Petervaradin şehir ve Kalesi'nin kuşatılması ve 
alınması. 
29.08.1526 Mohaç Zaferi.03.09.1526 Türk ordusunun 
Budin'e hareketi. 
11.09.1526 Kanunî'nin Budin şehrine girişi. 
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21.09.1526 Kanunî'nin Peşte'ye geçişi. 
Segedin ve Baç Kalesi'nin alınışı. 
Beçne Zaferi. 
16.10.1526Erdel Voyvodası, Jan Şapolya'nın Macar 
Krallığına getirilmesi. 
13.01.1527 Macaristan fatihi Kanunî'nin İstanbul'a 
dönüşü. 
30.04.1527 Vezir İbrahim Paşa'nın Anadolu isyanlarını 
bastırmak için İstanbul'dan hareketi. 
Sivas yakınında Kalender Karaçayır'ın isyanı ve 
İbrahim Paşa tarafından isyanın bastırılması. 
Bosna, Hırvatistan, Esklavonya ve Dalmaçya'nın fethi. 
 
28.02.1528 Osmanlı himayesine giren Macar kralı Jan 
Şapolya ile anlaşma imzalanması. 
10.05.1529Kanunî'nin Viyana seferi için İstanbul'dan 
hareketi. 
20.05.1529Kanunî'nin Edirne'ye gelişi. 
30.05.1529 Kanunî'nin Ordu ile hareketi. 
17.07.1529Ordu'nun Belgrad'a gelişi. 
15.08.1529 Macar asilzadelerinin ordugâha gelerek 
iltihak etmeleri. 
18.08.1529 Macar Kralı Jan Şapolyo'nun huzura 
kabulü. 
03.09.1529 Budin şehrinin Osmanlı ordusu tarafından 
kuşatılması. 07.09.1529 Budin Kalesi'nin Türk 
ordusuna teslimi. 
10.09.1529 Boğdan Prensliği'nin tabiyet andlaşması 
imzalanması. 12.09.1529 Ordu karargâhının Budin'den 
Eski Budin'e nakledilmesi. 
22.09.1529Türk Ordusu'nun Avusturya topraklarına 
girişi. 
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24.09.1529 Kanunî'nin Viyana'yı savunanlara teslim ol 
teklifi. 27.09.1529 Kanunî'nin Viyana'ya gelişi ve şehri 
kuşatması. 
 
14.10.1529 Birinci Viyana kuşatmasının sona ermesi. 
Büyük topların Tuna Donanması ile nehir yoluyla nakli. 
16.10.1529 Türk Ordusu'nun Viyana'dan Budapeşte'ye 
hareketi. 
27.10.1529 Kanunî'nin Budin'den Peşte'ye gelişi. 
29.10.1529 Kanunî Sultan Süleyman'ın 5 gün Budin'de 
kaldıktan sonra İstanbul'a gitmek üzere ordusu ile 
hareketi. 
17.10.1530 Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında bir 
antlaşma imzalanmak amacıyla Avusturya'dan 
İstanbul'a elçiler gelmesi. 
Budin'in Alman kuşatmasından kurtarılması. 
25.04.1532 Kanuni Sultan Süleyman'ın 5. Seferi. 
Alman seferine hareketi. 
 
03.05.1532 Kanuni'nin Edirne'ye gelişi. 
12.06.1532 Kanuni Sultan Süleyman'ın Niş'e gelişi. 
Avusturya Elçilerinin mütareke isteklerinin 
reddedilmesi. 
08.07.1532 Ordu'nun Belgrad önlerinden ileri hareketi. 
20.07.1532 Şıkloş ve arka arkaya 7 Kale ve Kanije 
Kalesi'nin fethedilmesi. 
07.08.1532 Raab Suyu kenarında bulunan karşılıklı 4 
kalenin alınması. 
30.08.1532 Kanuni Sultan Süleyman'ın Kral 
Ferdinand'ı meydan muharebesine davet eden bir 
resmi yazı gönderilmesi. 
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21.09.1532 Cenevizli kaptan “Andrea Doria”nın 
Osmanlı sahillerine ilk tecavüzü Koron Kalesi'ne 
gelmesi. 
12.11.1532 Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'a 
ulaşması. 
18.11.1532 Kanuni Sultan Süleyman'ın Edirne'ye 
varması. 
22.11.1532Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'a 
gelmesi. 
10.01.1533 Barış Andlaşması'nı imzalamak üzere 
Avusturya'dan İstanbul'a bir elçi gelmesi. 
 
22.06.1533 Türk hakimiyetini kabul eden 
Avusturyalı'lar ile barış andlaşmasının imzalanması. 
27.11.1533 Barbaros Hayreddin Paşa'nın İstanbul'a 
gelişi ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından kabul 
edilişi. 
02.04.1534 Mora sahilindeki Koron Kalesi'nin alınması. 
06.04.1534 Barbaros Hayreddin (Cezayir Beylerbeyi) 
Paşa'nın Kaptan-ı Derya tayin edilmesi. 
11.06.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın 6. Seferi. 
Irakeyn seferi. 
 
Kanunî'nin Irakeyn seferine başlamak üzere Üsküdar'a 
geçişi. 
23.06.1534 Van ve çevresindeki kalelerin fethedilmesi. 
Doğu Anadolu'da çeşitli kalelerin alınması. 
20.07.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Konya'ya 
gelişi. 
31.07.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Kayseri'ye 
gelişi. 
01.08.1534 Barbaros Hayreddin Paşa'nın Tunus 
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seferine hareketi. 
08.08.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Sivas'a 
gitmesi. 
20.08.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Erzincan'a 
ulaşması. 
22.08.1534 Barbaros Hayreddin Paşa'nın Tunus'u 
alması. 
05.09.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Erzurum'a 
gelişi. 
28.09.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Tebriz'e 
hareket etmesi. 
05.10.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Ucan 
Yaylası'ndan, Sultaniye'ye ve Bağdad'a hareketi. 
 
14.10.1534 Erzurum ve Kars'daki Türkmen 
Beylikleri'ne son verilmesi. 
Erzurum Eyaleti Beyliği'ne Dulgadır Oğulları'ndan 
Mehmed Harun'un, Çemişkezek Sancak Beyliği'ne de 
kardeşi Ali Bey'in tayini. 
20.10.1534 Hemedan önlerinde Ordu'nun kamp 
kurması. 
15.11.1534 Ordu'nun Kasrı Şirin'de konaklaması. 
Bağdat valisinden temsilciler gelerek itaat arzetmeleri. 
23.11.1534Veziriazam İbrahim Paşa'nın Bağdad'ı işgal 
için ileri hareketi. 28.11.1534Bağdat'ın Türk kuvvetleri 
tarafından ilk fethi. 
29.11.1534 Bağdat'ın anahtarının Kanuni Sultan 
Süleyman'a teslimi. 
30.11.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat'a girişi. 
07.12.1534 Kanuni Sultan Süleyman'ın kış mevsimini 
geçirmek için ordugâhtan şehre taşınması. 
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09.12.1534 Tebriz'in sukutu. 
Van Kalesi'nin Safaviler tarafından kuşatılması. 
01.04.1535 Kışı Bağdat'ta geçiren Kanuni'nin, İkinci 
Azerbaycan seferi için ayrılması. 
29.05.1535Barbaros Hayreddin Paşa'nın Akdeniz'i bir 
Türk gölü yapmak için donanma ile hareketleri. 
Alman İmparatoru ve İspanya Kralı Charles Quint'in, 
Barbaros Hayreddin Paşa ile mücadele etmek için 
Barselona'dan Tunus'a hareketi. 
21.06.1535 Şah Tahmasb'ın barış istemek üzere elçi 
göndermesi. 
30.06.1535 Tebriz'in üçüncü defa işgal edilmesi. 
03.07.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın ikinci defa 
Tebriz'e girişi. 
15.07.1535Charles Quint ordusuna bir ay dayanan 
Halk-ul-Vad Kalesi'nin düşmesi.20.07.1535Kanuni'nin 
Tebriz'den İran ordusu üzerine hareket etmesi. 
 
03.08.1535 İran Şahından barış andlaşması 
imzalamak için elçiler gelmesi. 
07.08.1535 Ordu'nun Tebriz'e doğru geri hareketi. 
20.08.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın Tebriz'e 
gelişi.27.08.1535 Kanuni'nin Tebriz'den İstanbul'a 
gitmek üzere hareket etmesi. 
20.10.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyarbakır'a 
gelişi. 
16.11.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın Urfa'ya gelişi. 
24.11.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın Haleb' e 
gelişi.05.12.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın 
Antakya'ya gelişi. 
 
07.12.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın İskenderun'a 
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gelişi. 
14.12.1535Kanuni Sultan Süleyman'ın Adana'ya gelişi. 
29.12.1535 Kanuni Sultan Süleyman'ın Eskişehir'e 
gelmesi. 
04.01.1536 Kanuni Sultan Süleyman'ın İzmit'e 
gelmesi. 
08.01.1536Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'a 
gelmesi. 
18.02.1536 Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 
Kapitülasyon meselesi ve Fransa'ya ilk kapitülasyonun 
verilmesi. 
 
14.03.1536 Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı, İkinci 
Vezir Ayas Mehmed Paşa'nın tayini. 
04.07.1536Erzurum valisinin Gürcistan savaşı. 
18.11.1536Barbaros Hayreddin Paşa'nın İtalya seferi. 
12.03.1537Bosna Beyi Hüsrev Bey'in tazyiki ile Kilis 
Kalesi'nin alınışı. 
11.05.1537Osmanlı Donanması'nın İtalya seferi için 
hareketi. 
17.05.1537 Kanuni Sultan Süleyman'ın 7. seferi. 
“Sefer-i Pulya” ve “Gazay-ı Korfos” adı verilen İtalya 
ve Adriyatik seferi için Kanuni'nin İstanbul'dan sefere 
başlamak üzere hareket etmesi. 
13.07.1537 Kanuni Sultan Süleyman'ın Avlonya'ya 
gelişi. 
22.07.1537 Andreo Doria komutasındaki imparatorluk 
donanmasının küçük bir Türk filosunu yenmesi. 
 
23.07.1537 İtalya'ya asker geçirilmesi. 
13.08.1537Ordu'nun İtalya'dan Avlonya'ya 
nakledilmesi. 



306 
 

22.08.1537 Barbaros Hayreddin Paşa'nın Avlonya'ya 
gelmesi. 
25.08.1537 Donanmanın Avlonya'dan Korfu Adası'na 
hareket etmesi. 
26.08.1537 Kanuni Sultan Süleyman'ın Korfu Adası 
karşısındaki sahilde mevzi almak üzere Avlonya'dan 
hareketi. 
29.08.1537 Korfu Adası'na ikinci çıkarma harekâtı. 
06.09.1537 Korfu kuşatmasının kaldırılması. 
15.09.1537 Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'a 
hareketi. 
Barbaros Hayreddin Paşa'nın Kiklad ve Sporad denilen 
Adalar Grubunu fethetmesi. 
 
22.10.1537 Kanuni'nin Pulya seferinden İstanbul'a 
dönüşü. 
02.12.1537 Kral Ferdinand komutasındaki Avusturya 
ordusuna karşı kazanılan Vertizo zaferi. 
07.06.1538 Barbaros Hayreddin Paşa'nın ikinci adalar 
seferine başlaması. 
08.07.1538 Kanuni Sultan Süleyman'ın 8. Seferi. 
Kanuni'nin “Gazay-ı Kara Boğdan” denilen Boğdan 
seferine hareketi. 
13.07.1538Barbaros Hayreddin Paşa'nın Girid'e yaptığı 
akın. 
Kerpere Kaşot Adaları'nın alınması. 
22.07.1538 Basra'nın Osmanlı İmparatorluğu'na 
bağlandığını arzetmek üzere Emir Mani'nin Edirne'ye 
gelmesi. 
 
24.07.1538 Basra'nın anahtarının Kanuni'ye taktim 
edilmesi. 
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Kanuni'nin Tuna üzerinde Isakçı konağına geçmesi ve 
köprü kurulması. 27.07.1538 Hindistan seferine çıkan 
Hadım Süleyman Paşa'nın Aden'e gitmesi ve Aden 
Emirliği'ni zaptı. 
16.08.1538 Kanuni'nin Boğdan seferinden Babadağ'a 
gelmesi. 
27.08.1538 Hadım Süleyman Paşa kumandasındaki 
Osmanlı Donanması'nın Hindistan'da Gucerat 
sahillerine gelişi. 
31.08.1538 Kanuni Sultan Süleyman'ın, Mimar 
Sinan'ın Prut Nehri üzerine kurduğu köprüden orduyu 
geçirmesi. 
09.09.1538 Kırım Hanı Sahip Giray'ın orduya 
katılması.15.09.1538 Boğdan başkentinin işgal 
edilmesi. 
 
21.09.1538 Bucak Sancağı'nın ilhakı ve Boğdan 
Beyliği'nin yeni durumu. 
Kanuni Sultan Süleyman'ın Boğdan meselesini 
hallederek İstanbul'a dönüşü. 
25.09.1538 Barbaros Hayreddin Paşa ile Kaptan 
Andrea Doria'ın Preveze önlerinde karşılaşmaları. 
27.09.1538 Preveze önlerinde Barbaros Hayreddin 
Paşa'nın ilk taaruzu ve düşman donanmasının geri 
çekilmesi. 
28.09.1538 Barbaros Hayreddin Paşa'nın Preveze 
zaferi. 
15.10.1538 Preveze deniz zaferinin Yanbolu 
Konağı'nda bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a 
iletilmesi. 
 
27.10.1538 Boğdan seferinden, Kanuni'nin İstanbul'a 
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dönüşü. 
Dalmaçya'nın güneyinde “Castelnuovo” Kalesi'nin 
düşmesi. 
13.03.1539 Hindistan seferinden dönen Süleyman 
Paşa'nın Yemen'de bir Türk vilayeti kurduktan sonra 
Cidde Limanı'na gitmesi. 
13.07.1540 Ayas Paşa'nın vefatı, ikinci vezir Lütfi 
Paşa'nın göreve tayini. 
10.08.1540 Dalmaçya'nın güneyinde “Castelnuovo” 
Kalesi'nin alınması. 20.10.1540 Osmanlı-Venedik barış 
antlaşmasının imzalanması. 
22.04.1541 Veziriazam Lütfi Paşa'nın sadaretten azli. 
Hadım Süleyman Paşa'nın tayini. 
20.06.1541 Kanuni Sultan Süleyman'ın 9. seferi. 
Kanuni'nin Budin Seferi için İstanbul'dan hareketi. 
21.08.1541 Osmanlı ordusunun dört cepheden 
kuşatarak gerçekleştirdiği Budin zaferi. 
26.08.1541 Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin'e 
gelmesi. 
29.08.1541 Bir yaşındaki küçük Macar Kralı II. 
Yanoş'un Türk ordugâhına getirilmesi. 
Budin'in işgali ve Macaristan'ın Osmanlı ülkesine 
katılması. 
30.08.1541 Orta Macaristan'da ilk idarenin 
kurulması.02.09.1541Kanunî'nin Budin'e girişi ve ilk 
Cuma namazını kılması. 
04.09.1541 Küçük “Zigmond-Janos”a verilen 
Transilvanya-Erdel Beyliği fermanının kraliçe Isabelle'e 
gönderilmesi. 
05.09.1541Kraliçe Isabelle'nin krallık sarayını 
tahliyesi. 
07.09.1541Kral Ferdinand'ın elçiler göndererek 
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Osmanlı hakimiyeti altında Macar Krallığına talip 
olması ve bu isteğin reddedilmesi. 
 
20.10.1541 Barbaros Hayreddin Paşa'ya karşı ikinci 
Afrika seferine çıkan Almanya İmparatoru ve İspanya 
Kralı Charles Quint'in Cezayir sahillerine çıkarma 
hareketi. 
23.10.1541 Cezayir'i savunan Hasan Ağa'nın Charles 
Quint'in ordusuna karşı zafer kazanması. 
31.10.1541 Charles Quint'in Afrika sahilindeki ordu 
döküntüsünü donanmasına yükleyerek gitmesi 
.09.10.1542 Kral Ferdinand adına haraç mukabilinde 
Macar tacını istemeye gelen Avusturya elçisinin 
reddedilmesi. 
17.10.1542 Kanuni'nin Macaristan üzerine yürüyen 
müttefik Avrupa ordularına karşı İstanbul'dan 
Edirne'ye hareketi. 
24.10.1542 Peşte'yi kuşatan müttefik Avrupa 
ordularının, oniki de bir oranındaki Türk koruyucularına 
mağlup olduktan sonra perişan kaçarken imha 
edilmesi. 
 
23.04.1543 Kanuni Sultan Süleyman'ın 10. seferi. 
Kanuni'nin “Usturgon” Estergon (Avusturya) seferi için 
Edirne'den hareketi. 
28.05.1543 Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Fransa'nın 
Almanya ile olan anlaşmazlığı sebebiyle Fransız 
Donanması'na destek olmak amacıyla, İstanbul'dan 
Nice hareketi. 
04.06.1543 Edirne'den, Avusturya seferi için yola 
çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'a gelmesi. 
20.06.1543Barbaros Hayreddin Paşa'nın Mesina ve 
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Reggio Kaleleri'ni teslim aldıktan sonra İtalya 
sahillerindeki faaliyetleri. 
22.06.1543 Avusturya ile savaşda Türk ordusunun 
Valpo Kalesi'ni alması. 04.07.1543 Budin'in güneyinde 
bulunan Pees Kalesi'nin alınışı.05.07.1543Şikloş 
Kalesi'nin Türklere teslim oluşu. 
20.07.1543 Barbaros Hayreddin Paşa kumandasındaki 
Fransa'ya giden donanmanın Marsilya'ya varması ve 
Kaptan Paşa'nın Marsilya'da karaya çıkması. 
 
29.07.1543 Estergon Kalesi'nin kuşatılması. 
05.08.1543 Barbaros Hayreddin Paşa kumandasındaki 
Türk donanmasının Marsilya'dan Toulon'a hareketi. 
10.08.1543 Estergon Kalesi'nin Türk ordusu tarafından 
alınması. 
20.08.1543 Türk donanmasının Nice'i fethi. 
04.09.1543 Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki 
kuvvetlerin “İstol-Belgrad”ı fethi.09.10.1543 Kanuni 
Sultan Süleyman'ın Belgrad'a gelişi. 
05.11.1543 Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevdiği, 
çok iyi yetişmiş şehzadesi Muğla Valisi şehzadesi 
Mehmed'in vefatı. 
16.11.1543 Kanuni'nin İstanbul'a dönüşü. 
Şehzade Mehmed'in cenaze merasimi. 
05.04.1544 Şehzade Camii, Türbe ve Külliyesi'nin 
inşaatına başlanması. 
23.04.1544 Budin Beylerbeyi Yahya Paşazade Mehmed 
Paşa'nın Macaristan'daki Avusturya Kaleleri'ni almak 
için kuşatma hareketi. 
28.04.1544 Hadım Süleyman Paşa'nın azli, Damad 
Rüstem Paşa'nın tayini. 
10.10.1544Almanya ve Avusturya Devletleri ile 
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birbuçuk senelik bir mütareke imzalanması. 
 
04.07.1546 Şehzade Selim'in oğlu Şehzade Murad'ın 
doğumu. 
19.07.1546 Türk denizcilik tarihinin en büyük 
kumandanlarından Barbaros Hayreddin Paşa'nın 80 
yaşında vefat etmesi. 
13.06.1547Almanya ve Avusturya ile imzalanmış olan 
barış antlaşması gereğince her iki devletin de vergiye 
bağlanması. 
19.06.1547Türk-Alman barış andlaşmasının 
imzalanması. 
01.08.1547 Türk-Alman barış andlaşmasının Kral 
Charles Quint tarafından onaylanması. 
 
08.10.1547Kanunî Sultan Süleyman'ın Almanya ve 
Avusturya ile imzalanmış olan barış andlaşmasını 
imzalaması. 
İran Şahı I. Tahmasb'ın kardeşi Elkas-Mirza'nın 
Osmanlı Devleti'ne iltica etmesi. 
29.03.1548Kanuni Sultan Süleyman'ın 11. seferi. 
Kanunî'nin ikinci İran seferi için Üsküdar'dan ayrılması. 
27.07.1548 Kanunî'nin Şenb-i Gazan'a gelişi ve 
Tebriz'in işgal edilmesi. 
12.08.1548 İstanbul'da Şehzade semtinde yapılan 
Şehzade Camii ve Külliyesi'nin tamamlanması. 
 
15.08.1548 Kanuni'nin Van'a gelişi ve Van Kalesi'nin 
teslim olması. 
13.09.1548 Vezir Ahmed Paşa kumandasındaki 
ordunun Tortum önlerine gelişi ve Tortum Kalesi'nin 
fethi. 
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05.10.1548Kanuni'nin Diyarbakır'dan, İstanbul'a gelişi. 
13.06.1550 Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin temel 
atma töreni. 
10.07.1551 Avusturyalılara karşı Macaristan 
Serdarlığı'na tayin edilen Rumeli Beylerbeyi Sokullu 
Mehmed Paşa'nın ordunun başında olarak Belgrad'a 
gelişi. 
 
16.07.1551 Kaptanı Derya Sokullu Mehmed Paşa'nın 
yönetiminde Turgut Reis'in ilk Malta akını. 
12.08.1551İran Şahı Tahmasb'ın Doğu Anadolu'ya 
akını. 
15.08.1551 Trablusgarb'ın Turgut Reis tarafından 
fethi. 
07.09.1551 Belgrad'dan hareket eden Sokullu Mehmed 
Paşa ordusunun Petervaradin civarında Tuna'dan 
karşıya geçmesi. 
21.09.1551 “Beckskerek” Kalesi'nin işgali ve gelişen 
Türk fetihleri. 
01.10.1551 Tamışvar Kalesi'nin kuşatılması. 
04.10.1551 Avusturyalıların Lippa'yı kuşatmaları. 
07.10.1551Lippa Kalesi'nin düşmesi. 
16.10.1551Lippa Kalesi'nin teslimi için Ulema Paşa'nın 
yirmi günlük bir mütareke imzalaması. 
 
05.12.1551 Ulema Paşa'nın askeriyle beraber Lippa 
Kalesi'nden çıkışı ve Avusturyalıların ihaneti. 
23.02.1552Büyük bir Türk zaferiyle neticelenen 
”Segedin” baskını. 
04.1552 Piri Reis'in Portekizlere karşı Maskat ve 
Hürmüz seferi. 
01.04.1552Hadım Ali Paşa'nın “Bespirem” Kalesi'ni 
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kuşatması. 
11.04.1552“Bespiren” Kalesi'nin Avusturyalılardan 
alınması. 
22.04.1552Sokullu Mehmed Paşa'nın azli, Vezir Ahmed 
Paşa'nın Macaristan serdarlığına tayini. 
15.05.1552 Ahmed Paşa Ordusu'nun Belgrad'da 
Sokullu Kuvvetleri ile birleşmesi. 
27.06.1552 Türk ordusunun Tamışvar'a gelmesi ve 
kaleyi kuşatması. 
25.07.1552Türk Kuvvetleri'nin Tamışvar üzerine genel 
hücumu ve kalenin fethi. 
 
11.08.1552Hadım Ali Paşa'nın, Avusturyalılara karşı 
“Fülek” zaferi. 
04.09.1552Tisa Nehri üzerindeki “Szolnok” Kalesi'nin 
fethi. 
09.09.1552 Budin'in 137 km. kuzeydoğusundaki Eğer 
Suyu üzerindeki “Eğer” Kalesi'nin kuşatılması. 
19.10.1552“Eğer” kuşatmasının kaldırılması ve 
ordunun geri çekilmesi. 
01.02.1553 İstanbul'da imzalanan himaye antlaşması 
gereği Fransa'nın vereceği tazminata karşılık, Fransız 
Donanması'nın Türklere verilmesi. 
15.06.1553Turgud Reis'in Fransa'yı korumak için 
Akdeniz'e hareketi. 
28.08.1553 Kanuni Sultan Süleyman'ın 12. seferi. 
Kanuni'nin Nahçivan seferi için Üsküdar'a geçişi. 
05.10.1553 Sultan Süleyman'ın Konya Ereğlisi'ndeki, 
Aktepe'de konaklaması. 
 
06.11.1553 Şehzade Mustafa'nın idamı. 
Vezir Rüstem Paşa'nın azli ve Kara Ahmed Paşa'nın 
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tayini. 
08.11.1553 Kanuni Sultan Süleyman'ın Haleb'e 
gelmesi. 
27.11.1553 Şehzade Cihangir'in vefatı. 
09.04.1554 Kanuni Sultan Süleyman'ın Haleb'den İran 
seferi için hareketi. 15.05.1554“Cülek” Ordugâhı'nda 
Büyük Harb Divanı'nın toplanması. 
20.05.1554 Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyarbakır'dan 
hareketi. 
02.07.1554 Hind Kaptanı Seydi Ali Reis'in Basra'dan 
hareketi. 
05.07.1554Kanuni'nin Kars önlerinde, İran Şahına 
harp ilan etmesi. 
30.07.1554 Kanuni Sultan Süleyman'ın Nahçıvan'dan 
dönüşü. 
02.08.1554 Safevi Hamze Sultan, Kızılbaş Beyleri ile 
“Taht-ı Süleyman” Bölgesi'nde savaş. 
 
06.08.1554 Bayezid konağında İran'ın sulh teklifi. 
17.08.1554 Hasankale-Pasinler konağında Doğu 
Anadolu Beyleri ve askerlerin terhis edilmesi. 
22.08.1554 “Kala-i Zalim”in fethi ve Kerkük sancağının 
işgali. 
26.09.1554 Erzurum konağına gelen İran elçisinin 
mütareke teklifi ve isteğin kabul edilmesi. 
28.09.1554 Kanuni'nin Nahçivan seferinden Amasya'ya 
gelişi. 
10.05.1555 İran Şahının barış imzalamak için 
görevlendirdiği elçinin Amasya'ya gelmesi. 
 
29.05.1555 Osmanlı-İran barışının imzalanması. 
02.06.1555 Barış imzalamak için geldikleri, fakat 
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ancak 6 aylık mütareke imzalayan Avusturya elçilerinin 
Amasya'dan hareketleri. 
26.06.1555 Kaptanı Derya Piyale Paşa ve Trablusgarp 
valisi Turgut Paşa'nın Fransa'yı himaye için Akdeniz 
seferine hareketleri. 
31.07.1555 Nahçıvan seferinden dönen Kanuni Sultan 
Süleyman'ın Üsküdar sarayına gelmesi ve Rumeli'de 
büyük bir isyan hareketi yapan Düzmece Mustafa'nın 
idamı. 
 
29.09.1555 Veziriazam Kara Ahmed Paşa'nın idamı. 
Rüstem Paşa'nın ikinci defa vezir tayini. 
İstanbul'da ilk defa kahve içilmeye ve kahvehaneler 
açılmaya başlanması. 
Büyük şair Fuzuli'nin vefat etmesi. 
21.05.1556 Budin Velisi Hadım Ali Paşa'nın kaleyi 
muhasara için Segedin'e gelmesi.21.06.1556 Genel 
hücumun neticesiz kalması. 
21.07.1556 Szigeth kuşatmasının kaldırılması. 
07.06.1557 İnşaatı tamamlanan Süleymaniye Camii ve 
Külliyesi'nin hizmete açılması. 
 
22.05.1558İspanya işgalinde bulunan Bizerk'in 
alınması. 
İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları'nın en büyüğü 
olan Mayarko Adası'na sefer yapılması. 
29.05.1559 Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya 
ovasında karşılaşmaları. 
31.05.1559 Şehzade Bayezid ordusunun geri 
çekilmesi. 
05.06.1559 Kanuni Sultan Süleyman'ın 13. seferi. 
Anadolu'daki durum sebebiyle Kanuni'nin ordusu 
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başında Üsküdar'a geçişi. 
07.07.1559 Şehzade Bayezid'in 12 bin kişilik bir 
kuvvetle ve dört oğluyla beraber Amasya'dan İran'a 
hareketi. 
Kaptan-ı Derya Piyale Paşa'nın Avlonya seferi. 
24.11.1559 Şehzade Bayezid ve ordusunun Kazvin'e 
gelmesi. 
 
12.02.1560 Şehzade Bayezid'in Kazvin'de 
hapsedilmesi. 
02.03.1560 Avrupa hristiyan donanmasının Cerbe 
Adası'nda demirlemesi. 
07.03.1560Düşman donanmasının Cerbe Adası'na 
asker çıkarması. 
12.03.1560 Cerbe Adası Kalesi'nin teslim olması. 
04.04.1560 Türk Donanması'nın Akdeniz seferine 
başlamak üzere hareketi.01.05.1560 Türk 
Donanması'nın Modon'dan hareketi. 
07.05.1560 Türk Donanması'nın Malta önlerine 
gelmesi. 
14.05.1560 Türk denizcilik tarihinin en önemli 
zaferlerinden Cerbe zaferi.30.07.1560Cerbe Kalesi'nin 
teslim olması. 
27.09.1560 Zafer kazanan donanmanın İstanbul'a 
dönmesi. 
18.03.1561 Şehzade Murad'ın Manisa Valiliğine tayin 
edilmesi. 
10.07.1561 Veziriazam Rüstem Paşa'nın vefatı. Semiz 
Ali Paşa'nın tayini. 
25.09.1561 Şehzade Beyazid'in Kazvin'de dört oğlu ile 
birlikte idamı. 
01.06.1562 Osmanlılar ile Avusturyalılar arasında barış 
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imzalanması. 
20.09.1563 İstanbul'da büyük sel felaketinin 
yaşanması. 
22.12.1564Haraç getiren Avusturya elçisinin İstanbul'a 
gelmesi. 
04.02.1565İmparatorluk elçileri tarafından Avusturya 
haracının taktimi ve barışın yeniden bozulmaya 
başlaması. 
 
01.04.1565 Donanmanın Malta seferine başlaması. 
20.05.1565 Malta Adası'na asker gönderilmesi. 
25.05.1565 Uluç Ali Paşa'nın Malta Adası'na gelişi. 
02.06.1565 Trablusgarb Beylerbeyi Turgud Reis'in 
Malta'ya gelmesi. 
17.06.1565 Savaş sırasında Turgut Reis'in şehit 
düşmesi. 
23.06.1565 Malta Adası'nda “Saint-Elme” Kalesi'nin 
fethi. 
28.06.1565Veziriazam Semiz Ali Paşa'nın vefatı, 
Sokullu Mehmed Paşa'nın ikinci defa vezirliği. 
 
01.07.1565 Malta Adası'nda ikinci muhasara 
hareketinin başlaması. 
07.09.1565 Malta'ya yardım için hristiyan ordusuna 
silah, cephane ve erzak gelmesi. 
08.09.1565 Malta kuşatmasının kaldırılması. 
Başarısız bir seferden sonra ordu ve donanmanın 
Malta'dan İstanbul'a hareketi. 
14.04.1566 Türk donanmasının Sakız Adası'nı fethi. 
01.05.1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın 14. seferi. 
(Son sefer) Zigetvar seferi. 
26.05.1566 Kanuni'nin torununun oğlu Şehzade 
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Mehmed'in doğumu. 
19.06.1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'a 
gelişi. 
29.06.1566 “Zemlin” konağında Erdel Hanı Zigismond-
Janos'un huzura kabulü. 
18.07.1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın Drava Nehri 
üzerine kurulan büyük köprüyü kayıkla teftişi. 
03.08.1566 Budin Beylerbeyi Arslan Paşa'nın idamı. 
05.08.1566 Kanuni Sultan Süleyman'ın ve ordunun 
Zigetvar'a gelişi ve Kale'nin kuşatılması. 
 
13.05.1566 Eski Zigetvar Kalesi'nin işgali. 
01.09.1566 “Gyula” Kalesi'nin Pertev Paşa ordusuna 
teslim olması. 
Kanuni'nin hastalığı. 
07.09.1566 Kanuni'nin Sultan Süleyman'ın vefatı. 

 

 

 

 

 

ŞAİR PADİŞAHLAR(24)-SULTAN II.MEHMED 
(Fâtih, Avnî) 
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Demiştir Ki: 
 
"Aglasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup 
Gözleründen akan anun yaş yerine kan olup 
 
Geh cefâ kûhı gubârından örünse kisveti 
Geh belâ vâdîsini geşt eylese uryân olup 
 
Her ne denlü cevrler vefâlar eylese 
Her ne denlü gülseler hâlina ol giryân olup 
 
Gam beyâbânına her gün eylese seyr ü sefer 
Her gice mihnet-serâ-yı firkate mihmân olup 
 
Râz-ı aşkı âşikâr itmege tâkat bulmasa 
Sînesinde nâvek-i dil-dûzlar pinhân olup 
 
Dilberinden rahm eger olmasa ol dil-hastaya 
Kimseler derdine dermân idemez imkân olup 
 
Virseler mülk-i cihânun tâc ü taht ü devletin 
Avnî kûyın terk itmez başına sultân olup" 
 
Yine Demiştir Ki: 
 

 
"Bâgda gül-ruhlarundur verdi- hamrâdan murâd 
Kâmetündür râsıtı serv-i dil-ârâdan murâd 
 
Aşk derdidür cihânda âşıka maksûd olan 
Vasl-ı dilberdür hemîn bu dâr-ı dünyâdan murâd 
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Dûd-ı âhumdur felekde ebr-i barandan garaz 
Eşk-i çeşmündür eşigünde süreyyâdan murâd 
 
Çün ecel sulh itdürür âhır nizâ'ı kaldırur 
Pes nedür dünyâ içün bu kuru gavgâdan murâd 
 
Beyti bozarsın rakîbi anma şi'ründe sakın 
Avnnî dilber vasfıdur çün şi'r ü inşâdan murâd" 
 
 
* 
 
Yedinci Osmanlı padişahı. Divan edebiyatında Avnî 
mahlasını kullanmıştır. Sultan II. Murad ve Hüma 
Hatun’un oğludur. 
 
İstanbul'u fethetmesinden sonra Ebû ʾl-Feth ( Fethin 
Babası) ve daha sonraki asırlarda Fâtih lâkabıyla 
anılmıştır.  
 
Ayrıca döneminde Avrupa'da Büyük Türk (Grand 
Turco) olarak da zikredilmiştir. 
 
İstanbul'un fethi, Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ'ın 
başlangıcı olmuştur. 
 
Bundan dolayı Fatih, "çağ açan hükümdar" olarak da 
tanınır. İstanbul'un fethinden sonra Kayser-i Rum 
(Roma İmparatoru) unvanını da kullanmaya 
başlamıştır. İstanbul'un fethiyle 1000 yıllık Doğu Roma 
(Bizans) İmparatorluğu son bulmuştur. Fatih, çıkardığı 
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yasalarla devleti önemli ölçüde yeniden 
biçimlendirmiştir. 
 
* 
27 Receb 835 (30 Mart 1432) Pazar günü şafak 
vaktinde, devletin başkenti olan Edirne'de, II. Murat'ın 
dördüncu oğlu olarak dünyaya geldi. 
 
Annesi Hüma Hatun, tarihçi Babinger ve yazar Lord 
Kinross’a göre gayrimüslim bir köledir. Yine Babinger'e 
göre, ölümünden sonra Acem efsanelerindeki 
cennetkuşu hümadan esinlenilerek Hüma Hatun olarak 
adlandırılmıştır. 
 
Mehmed iki yaşına kadar Edirne'de kaldıktan sonra 
1434’te sütninesi ve küçük ağabeyi Alâeddin Ali ile 
birlikte 14 yaşındaki büyük ağabeyi Ahmed’in Rum 
sancakbeyi olduğu Amasya'ya gönderildi. Burada 
ağabeyi Ahmed'in erken yaşta ölmesi üzerine Mehmed 
altı yaşında Rum sancakbeyi oldu. Diğer ağabeyi 
Alâeddin Ali ise Manisa'da Saruhan sancakbeyi oldu. 
İki yıl sonra babaları II. Murat'ın talimatıyla iki kardeş 
yer değiştirdiler ve Mehmed Saruhan sancakbeyi oldu. 
 
Mehmed’in eğitimi için babası çeşitli hocalar 
görevlendirdi. Ancak zeki olduğu kadar hırçın bir çocuk 
olan Mehmed’in eğitilmesi kolay olmadı.  
 
Sonunda babası heybetli ve otoriter bir alim olan Molla 
Gürani’yi görevlendirdi.  
 
Anlatılana göre Murad, Gürani'ye bir değnek vermiş ve 
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Mehmed itaatsizlik ederse kullanmasını söylemişti. 
Molla Gürani Mehmed’e, dersini dikkate almayan bir 
öğrencinin hocası tarafından dövülmesi ile ilgili edebi 
bir cümleyi inceletmiş, Mehmed durumun ciddiyetini 
kavrayarak eğitimine önem vermeye başlamıştır. 
 
Şehzade Mehmed'in medrese kökenli hocalarının yanı 
sıra bilgi edindiği Batılı şahsiyetler de bulunmaktaydı. 
Saruhan (Manisa) sarayında İtalyan hümanisti 
Anconalı Ciriaco ve saraydaki başka İtalyanlar onun 
Avrupa tarihi ile Antik Yunan filozoflarının hayatlarıyla 
ilgili kitaplar okumasına önayak olmuştu. Bu durum 
Şehzade Mehmed'e çok-kültürlülük kazandırmıştır.  
 
Topkapı Sarayı arşivinde bulunan II. Mehmed'in 
şehzadelik yıllarına ait olan karalama defterinde Latin 
harfleri, Arap harfleri, Roma büstlerini andıran insan 
çizimleri ve Osmanlı figürleri bulunmaktadır. 
 
Ayrıca Fatih Sultan Mehmed'in Arapça ve Farsça'nın 
yanı sıra Latince, Yunanca ve İtalyanca bilmesi bu 
dönemdeki münasebetlerine dayandırılmaktadır. 
 
* 
 
Demiştir Ki: 
 
"Eger meyl itmese nâza güzeller 
Gönül aldırmaz idi ehl-i diller 
 
Dehânun beyânı muhtasardur 
Mutavveldür saçunda muhtasarlar 



324 
 

 
Harâmî gamzen ü tarrâr zülfün 
Gönül şehrinde bilmem ne ararlar 
 
Senün vaslın metâ-ı cân degermiş 
Eşidürüz görenler şöyle dirler 
 
Dile zülfünde gamzenden irüşür 
Gice içinde korhulı haberler 
 
Kalur ayakta zülfüne uyanlar 
Saçun sevdâ iden başdan çıkarlar 
 
Gül-i dünyâda yokdur bûy-ı râhat 
Hemen Avnî irişür derd-i serlar" 
 
Yine demiştir Ki: 
 
"Aşk ile virân iden gönlini ma'mûr istemez 
Hâtırın mahzûn iden bir lahza mesrûr istemez 
 
Hâk-sâr olup hevâ ile gubâr olan gönül 
Hâk-i râh-ı yârdan bir dem özin dûr istemez 
 
Hoş gören âkil fenâ tavrını şöhret gözlemez 
Künc-i uzlet isteyen kendüyi meşhûr istemez 
 
La'l-i nâba meyl kılmaz bagrını pür-hûn iden 
Dâmenin pür-eşk iden lü'lü-yi menşûr istemez 
 
Aşk nakdi bir hazînedür ana yokdur zevâl 
Mâlik olan Avniyâ bir gence gencûr istemez" 
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*  
 
Fatih Sultan Mehmed'in tarihteki en önemli 
yanlarından birisi de eğitime verdiği önem olmuştur. 
Üniversite anlamında Osmanlı tarihinde ve dünya 
tarihinde bilinen en eski eğitim kurumlarından olan 
Sahn-ı Seman’ı kurmuştur. Sahn-i Seman İstanbul’un 
ilk Türk yükseköğretim kurumudur.  
 
Sahn-ı Seman medreseleri Fatih Külliyesi içindeki en 
yüksek düzeyli medreseler idiler. Sahn-ı Semân’ın 
eğitim müfredatının hazırlayıcılarından biri çağın 
önemli bilim adamı Ali Kuşçu’dur. Medreselerde Ali 
Kuşçu tarafından düzenlenen bir okutma planının 
olduğu, hattâ bunun “Kânûnnâme” şeklinde yapıldığı 
bilinmekle birlikte, bugüne kadar incelemesi yapılan 
Osmanlı arşiv belgeleri arasında ele geçirilememiştir. 
Bu kanunnamenin aslının 1918 yılında külliyede çıkan 
yangınla yok olması da olasıdır.  
 
Sahn-ı Semân, Kanuni tarafından açılan Süleymaniye 
Medresleri zamanına kadar nakli ve akli bilimlerde 
öğrenci yetiştirmekteydi. Kanuni devrinde bu 
medreseler şer’î ilimler ihtisası yapılan medreseler 
olmuşlar, Süleymaniye Medreseleri de aklî ilimlerin 
ihtisas yeri olmuştur. 
 
Ali Kuşçu, Fatih tarafından astronomi eğitimi için 
Semerkant'a gönderilmiş ve daha sonra 1570’te 
Takiyuddin tarafından Tophane’de kurulacak 
gözlemevinin ilk çalışmalarını yapmıştır. 
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* 
Fatih 1481’de, Anadolu’ya doğru yeni bir sefere çıktı. 
Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 
1481’de Gebze yakınlarınndaki Hünkar Çayırı'ndaki 
ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla 
birlikte, zehirlendiği de söylenir.  
 
Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Fatih 
Camii’ndeki türbesinde yatmaktadır. Seferi nereye 
düzenlediği tam olarak bilinmemektedir. Zira Fatih bu 
bilgiyi seferin güvenliği açısından çok gizli tutuyor ve 
kimseye söylemiyordu. Ancak tarihçiler seferin Mısır’a 
ya da Roma’ya (Papalık) olacağı yönünde tahminler 
yürütmektedir. 
 
* 
Demiştir Ki: 
 
"Ahiret kesbeylemekdür dâr-ı dünyâdan garaz 
Yoksa ey zâhid nedür bildün mi ukbâdan garaz 
 
Yârsuz cennet dahi olsa bana zindân olur 
İyi bir dîdârdır Firdevs-i a'lâdan garaz 
 
Mal ü mülki terk idüp gitsen gerekür âkıbet 
pes nedür dünyâ için ey hâce dünyâdan garaz 
 
Her ne kim görsen ta'alluk bağlama kılma karar 
İbret almakdur dilâ seyr ü temâşâdan garaz 
 
Bu gönül eğlencesidür Avniyâ çün âkıbet 
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Ma'rifet satmak degüldür ş'ir ü inşâdan garaz" 
 
 
Yine demiştir Ki: 
 
"Kesmezem agyâr cevr ile cânândan ümîd 
Kim kesilmez havf-ı şeytan ile mînâdan ümîd 
 
Aglamakla dürr-i vasla tâlib oldum ta'n degül 
Eylese gavvâs olanlar bahr-ı ummândan ümîd 
 
Âsitânında nigârı görmesem ye's itmezem 
Bu mesel meşhûrdur kim çıkmaduk cândan ümîd 
 
Dişleründür aglamakla göz yaşından umdugum 
Dürr-i şehvâr oldı ancak ebr-i nîsândan ümîd 
 
Her ne denlü cürmine hadd ü nihâyet yog ise 
Avniyâ kat'eyleme sen avn-i Rahmândan ümîd" 
 
* 
 
Eşleri 
************ 
Emine Gül-Bahar Hatun - (II. Bâyezid’in ve 
Akkoyunlular’a gelin giden Gevherhan Sultan’ın 
annesidir.) 
Helene Hatun - Mora Despotu olan Demetrus’un 
kızıdır. 
Alexias Hatun - Bizans prenseslerindendir. 
Gülşah Hatun - Karamanoğulları Beyliği’nden İbrahim 
Bey’in kızı, Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa' nın 
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annesidir. 
Sitti Mükrime Hatun - Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in 
kızı. 
Çiçek Hatun - Türkmen Beyi kızı, Cem Sultan’ın 
annesidir. 
Anna Hatun - Trabzon İmparatoru’nun kızıdır. 
Evlilikleri kısa sürmüştür. 
 
Erkek çocukları 
************ 
II. Bayezid 
Mustafa 
Cem Sultan 
 
Kız çocukları 
************ 
Gevher Sultan. Akkoyunlu Uzun Hasan’ın oğlu Uğurlu 
Mehmet Bey ile evlendi. 
 
* 
 
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti’ni büyük bir 
imparatorluğa dönüştürdü.  
 
Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi.  
 
Türkçeden başka Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca 
kitaplardan oluşan özel bir kütüphanesi vardı.  
 
Avni takma adıyla şiirler yazdı.  
 
Şiirleri Fatih Divanı (1944), Fatih’in Şiirleri (1946), 
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Fatih ve Şiirleri (1959) gibi adlar altında basıldı.  
 
Bilim adamlarını ve edebiyatçıları destekleyen Fatih, 
nesir ustası Sinan Paşa ile şair Ahmed Paşa’yı vezirliğe 
kadar yükseltti.  
 
Ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Ali Kuşçu’nun 
İstanbul’da kalmasını sağladı. Fatih, İtalyan ressam 
Gentile Bellini’yi 1479’da İstanbul’a getirterek 
resimlerini yaptırdı. 
 
Fatih, Osmanlı Devleti’ne düzenli ve sürekli bir yapı 
kazandırmak için önemli düzenlemeler yaptı. Yönetim, 
maliye ve hukuk alanında koyduğu kuralları içeren 
Fatih Kanunnamesi, sonraki dönemde de yürürlükte 
kaldı.  
 
Bu kanunname, tahta çıkan padişaha devletin geleceği 
(nizâm-ı âlem) için kardeşlerini öldürme hakkı 
veriyordu. 
 
Fatih’in Osmanlı devlet düzenine ilişkin temel ilkelerin 
pek çoğu, Tanzimat dönemine kadar geçerliliğini 
korudu. Fatih’in saltanatı döneminde Osmanlı 
ülkesinde 500'den fazla mimari yapı yapıldı. Onun 
adına yapılan en önemli yapı, İstanbul'da bir cami ile 
medrese, kitaplık, imarethane (aşevi), darüşşifa 
(hastane), hamam, kervansaray gibi birimleri 
kapsayan Fatih Külliyesi’dir. 
 
* 
Fatih Sultan Mehmed çocukluğundan itibaren yoğun 



330 
 

bir İslami ve ilmi eğitim aldı.  
 
Kendisinden önceki altı padişah gibi o da askeri 
hususlarda bilgi ve tekniğe sahipti.  
 
Fatih Sultan Mehmed, birçok tarihçi tarafından bir 
Rönesans hükümdarı olarak tanımlanmaktadır.  
 
Fatih, İtalya ve İtalyan kültürünü tanıyan nadir bir 
Doğu hükümdarıydı. 
 
Sultan Mehmed'in yanında bulundurduğu Rum tarihçi 
Kritvulos, onun kendi anadili olan Osmanlı Türkçesi 
dışında Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, 
İtalyanca, Yunanca ve Latince bildiğini ifade 
etmektedir. 
 
Fatih'in özellikle İstanbul'un fethinden sonra zengin bir 
kütüphanesi vardı ve binlerce ciltlik kitaba sahipti.  
 
Antik tarihe meraklı olan padişah, Pulutarque'nin 
Geographia isimli eserini Yunanca'dan Türkçeye 
çevirerek coğrafi bilimlere olan ilgisini göstermiştir.  
 
Fatih'in sarayında Yunanca ve İtalyanca bilen iki katip 
bulunuyor ve padişaha eskiçağ tarihiyle ilgili bilgiler 
veriyordu.  
 
Mitolojiyle ilgilenen Fatih, Homeros'un meşhur İlyada 
Destanı'nın kopyasını hazırlatmıştı. Fatih'in yanında 
bulunan İtalyan nedimesi ona Antik Yunanistan'daki 
düşünürlerin ve Romalı tarihçilerin eserlerini 
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okutmuştu. Fatih papaların, imparatorların, Fransa 
krallarının, Büyük İskender'in Lombardların 
vekayinamelerini okumuştu. Bizanslı aydın Gregorios 
Phrantezes, Fatih'in Büyük İskender, Roma imparatoru 
Augustus, Bizans imparatoru Büyük Konstantin ve 
Theodosios gibi şahsiyetlere karşı hayranlık beslediğini 
söyler. 
 
Ayrıca Fatih ateşli silahlara karşı yoğun ilgi göstermiş, 
tarihteki ilk havan topu olduğu bilinen şahinin 
çizimlerini bizzat kendisi yapmıştır.  
 
Divan edebiyatında Fatih Sultan Mehmed, Avni 
mahlasıyla şiirler yazmıştır.  
 
Yine padişah, huzurunda felsefi tartışmalar 
yaptırıyordu. Ali Kuşçu, Georgios Trapezuntios ve 
Hocazade gibi devrin büyük zekalarını korumuş, 
Hristiyan bilim adamları ve sanatkarları sarayına davet 
etmiş, onlara iltifat ve ikramlarda bulunmuştur.  
 
Fatih ayrıca İtalyan ressam Gentile Bellini'ye kendi 
hususi resmi olmak üzere çeşitli portreler ve heykeller 
yaptırmıştır. Hristiyanlığı yakından tanımak isteyen 
Fatih, İstanbul Ortodoks Kilisesine patrik olarak atadığı 
Gennadios ile Hristiyanlık akaidi üzerine müzakereye 
girişmiş ve bu müzakerenin yazılmasını istemişti. 
(Gennadios İtikadnamesi) Hatta bu durum Avrupa'da 
Fatih'in Hristiyanlığa meylettiği şeklinde yorumlanmış 
ve Papa II. Pius padişahı Hristiyanlığa davet eden bir 
mektup kaleme almıştı. 
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Tarihçi İlber Ortaylı bu konuyla ilgili olarak Fatih'in 
şüphesiz itikadı olduğunu fakat sofu derecesinde koyu 
bir Müslüman olmadığını belirtmiştir. 
 
* 
 
21 yaşında tahta oturan genç Hakan, daha ilk günlerde 
devleti ve ordusunu daha büyük hamleler yapacak bir 
kudrete ulaştırdı. Şehzadeliğinden beri bir an önce 
İstanbul'u fethetmek ve Hazret-i Peygamber'in 
"Konstantiniyye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. 
Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdar ve 
onun askerleri ne güzel askerdir." müjdesine mashar 
olmak istiyordu.  
 
Bu gaye ile askerî tarihin kaydettiği ilk büyük ateşli 
silahlar ve toplar ile ordusunu dayanılmaz bir kudret 
haline getirdi. Ayrıca 1000 yıllık tarihi boyunca bütün 
muhasaraları muvaffakiyetsizliğe uğratan surları 
aşmak için seyyar kuleler kurdu. Nihayet 6 Nisan'da 
başlayan kuşatma, 22 Nisan'da Fatih'in donanmayı 
Beşiktaş'tan Haliç'e indirmesiyle çok şiddetli bir 
duruma girdi. 29 Mayıs 1453'te yapılan son taarruzla 
şehri alarak Ortaçağ'a son verdi. 
 
* 
Beyaz bir at üzerinde ve muhteşem bir alayla 
Topkapı'dan şehre giren Fatih Sultan Mehmet, doğruca 
Ayasofya'ya gitti. Kapıya gelince attan inip, secdeye 
vardı. Mabedi temizletti, tasvirlerden kurtardı ve ilk 
Cuma namazını orada bütün gazilerin sevinç ve 
heyecanları içinde kıldı. Daha sonra Ayasofya'nın 
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kıyamete kadar cami kalmasını yazılı vasiyet ve vakıf 
eyledi.  
 
Fatih Sultan Mehmet bundan sonra, Osmanlı Devleti'ni 
bir Cihan İmparatorluğu haline getirme ve İslamiyet'i 
bütün dünyaya yayma mücadelesine girişti.  
 
O; "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah 
ve İstanbul da cihanın payitahtı olmalıdır" diyordu. 
Nitekim bu gaye ile Fatih kısa zamanda Anadolu'da 
İsfendiyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu 
memleketlerini ilhak etti.  
 
Dulkadir beyliği ile Kırım hanlığını tabiiyeti altına aldı. 
Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan 
(Belgrad hariç), Eflak-Boğdan ve sair ülkeleri fethetti. 
Birçok krallık, imparatorluk, hanlık ve beylik ortadan 
kaldırıldı ve Osmanlı toprakları Tuna'dan Fırat'a kadar 
yayıldı. Anadolu'da milli birlik tesis edildi. 
 
Bu büyük Türk Sultanı 1481 senesi ilkbaharında üç yüz 
bin kişilik bir ordunun başında olarak yeni bir sefere 
çıktı. Ancak, Hünkar çayırı denilen mevkide hastalandı 
ve çok geçmeden 3 Mayıs 1481'de vefat etti. Özel 
doktoru olan Yahudi dönmesi Yakup Paşa tarafından 
zehirlendiği de söylenmektedir. Naşı, adına yaptırdığı 
caminin bahçesine defnedildi. Sonra üzerine türbe 
yapıldı.  
 
* 
 
Fatih Sultan Mehmet, ince yüzlü, uzunca boyla, dolgun 
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vücutlu olup, seyrek güler, yüzüne bakıldığında 
hürmet ve korku telkin ederdi. Her şeyi öğrenmek 
isteyen zeki bir araştırıcı idi. Harp sanatından çok 
hoşlanır, yapacağı seferlerden en yakınlarını bile 
haberdar etmez ve bunların gizli kalmasına çok dikkat 
ederdi. "Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf 
olduğunu bilsem onu yolar atarım" sözü meşhurdur.  
 
Soğuğa-sıcağa, açlığa-susuzluğa ve yorgunluğa karşı 
çok dayanıklı idi. Trabzon üzerine çıktığı seferde 
Zigana dağlarını yaya olarak bin bir müşkilatla 
geçerken yanında bulunan Uzun Hasan'ın annesi, Sara 
Hatun; "Ey oğul! Bir Trabzon için bunca zahmet değer 
mi?" deyince, yüce Hakan; "Bu zahmet din yolunadır, 
ahirette Allahü tealanın huzuruna varınca inayet ola. 
Zira elimizde İslam kılıcı var. Eğer bu zahmeti ihtiyar 
etmezsek bize gazi demek yalan olur" cevabını verir.  
 
Fatih, büyük ilim, din, kültür ve sanat adamlarını 
etrafında toplayarak İslam medeniyetine yeni bir 
hamle verdi ve İstanbul'u devrinde bu medeniyetin ve 
dünyanın en yüksek bir merkezi halime getirdi.  
 
Molla Gürani, Hocazade, Molla Hüsrev, Hızır Bey, Molla 
Yegan, Ali Kuşçu ve Akşemseddin meclisinin en mühim 
simaları idi.  
 
Devrinde Osmanlı Devleti'nin bütün temel müessese 
ve teşkilatı en mükemmel bir hale geldi. Zeytinyağı 
döktürerek insanlık tarihinde "yağla makine 
soğutmasını", havan topunun balistik hesap ve planını 
yaparak dik mermi yollu ilk silahı keşfeden de odur. 
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Yine onun devrinde başta İstanbul olmak üzere, 
imparatorluğun bütün şehirleri cami, mescit, medrese 
ve sair eserlerle donatılmıştır. 
 
Bunu Böyle Bilesiniz 
***************** 
 
Fatih Sultan Mehmet Han'ın namaz kılınmasına dikkat 
edilmesi hususunda Rum vilayetlerine gönderdiği 
ferman şöyledir: "Allahü teala, emirlerinin yerine 
getirilmesini bize nasip ve müyesser eylesin. Bu 
hükümde bildirmek istediğim husus şudur: Rum 
diyarındaki şehir ve kasabalarda ve buraların 
köylerinde yaşayan müslüman ahali, İslam dininin 
emir buyurduğu farzları yapıp, sünnetlerine riayet 
etmekte, Kelam-ı kadime ve Furkan-ı mecide yani 
Kur'an-ı kerime, hadis-i şeriflere uymakta gevşeklik 
gösterip muhalefet ederler imiş. Allahü tealanın 
"Namazı ikame ediniz:" emrini çiğneyip; "Namaz dinin 
direğidir. Onu dosdoğru kılan dinini ikame etmiş olur. 
Terk eden dinini yıkmış olur." hadis-i şerifine uymayıp, 
tuğyan yoluna sapanlar ve böylece mescit ve camileri 
viraneye ve harabeye döndürüp, fısk ve fücur, yani 
günah işlenen yerleri mamur ederler imiş.  
 
Bu ve buna benzer haberler bize ulaşıyor. Eğer bunlar 
doğru ise, emr-i bil ma'ruf ve nehy-i anil münker 
eylemek üzerime vacip olduğundan, ileri gelen bir 
adamımı bu iş için vazifelendirdim. O inceleyip takip 
edecek.  
 
Şöyle emir eyledim ki: "Her kim namazı terk ederse, 



336 
 

dövülmek ve mali cezaya çarptırılarak ta'zir eylemek 
meşru olduğundan, İslam dininin emri gereği artık 
Rum diyarında namazını geçirenler tespit edilip, 
tamam haklarından gelinsin. Halka namaz kılmaları 
tenbih edilip, kılmayanlar hakarete uğratılıp teşhir 
edilsin. Hiç kimse ne olursa olsun bu icraata mani 
olmaya!..  
 
Rum sancağı beyleri ve kadıları ve subaşıları ve 
bunların emrindeki diğer memurlar gönderdiğim 
vazifeliyle bu hususta elbirlik edip yardımcı olalar. 
Böylece İslamiyet'in yüce ahkâmı, emri ve yasaklarını 
yerine getirmekte gevşeklik ve tenbelliğe asla meydan 
verilmeye, Öyle ki, mescitler dolacak, medreseler 
mamur edilecek ve din-i İslam kuvvetlendirilmiş 
olacaktır.  
 
Böylece müslümanlar refah, huzur ve saadet içinde 
olup, Padişahın devam-ı devletine ve kudretinin 
artmasına duacı olacaklardır. Bunu böyle bilesiniz. 
Alamet-i şerifeme (tuğrama) itimat kılasınız." 
 
* 
Fatih, edebiyatın yanı sıra, bilime, tarihe ve felsefeye 
de ilgi duyardı. 1904 yılında, 14 gazeli Divân-ı Avni adı 
altında Berlin’de basıldı. 
 
Şiirleri, Fatih Divanı (1944), Fatih’in Şiirleri (1946), 
Fatih ve Şiirleri (1959) gibi kitaplarda toplanan Fatih, 
bilim adamlarını ve edebiyatçıları desteklerdi. Nesir 
ustası Sinan Paşa ve şair Ahmed Paşa'yı vezirliğe 
kadar yükselten, 1466 yılında Batlamyos Haritası'nı 
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yeniden tercüme ettirip, haritadaki adları Arap 
harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve 
mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara 
eserler yazdırırdı. Bilime büyük önem veren Fatih 
Sultan Mehmed yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri 
İstanbul'a getirtirdi. Ünlü matematikçi ve astronomi 
bilgini Ali Kuşçu'nun İstanbul'da kalmasını sağlayan 
Fatih, 1479 senesinde İtalyan ressam Gentile Bellini'yi 
İstanbul'a getirterek resimlerini yaptıran ilk padişah 
oldu. 
 
İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler 
yazdıran ve bunları inceleyen Fatih’in en değer verdiği 
alimlerden biri de, daha önceden öğrencisi olduğu, 
üstün zekası ve anlayışı, yılmak bilmeyen çalışma 
gücüyle kendini kitaplara adamış, başta İslami ilimler 
olmak üzere tıp, astronomi, biyoloji ve matematikte 
adından söz ettiren ve Akşemseddin olarak tanınan, 
Şemseddin Muhammed Bin Hamza’ydı. İstanbul, Fatih 
zamanında bir ilim ve sanat merkezi haline geldi, Fatih 
medreseleri klasik Osmanlı medreselerinin temelini 
oluşturdu. 

 

 

SANATKÂR PADİŞAHLAR 

 

Hadsiz ve hudutsuz servetlerine, asırlarca muhafaza 
ettikleri kuvvetli mevkilerine rağmen Osmanlı 
hanedanındaki şehzadelere birer işle oyalıyarak onları 
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saray dedikodularından ve taht etrafında çevrilen 
entrikalardan uzak tutmak ve hem de günün birinde 
herhangi bir sebeple ihtiyaç içinde kalması mukadder 
olan bir şehzadenin, kimseye muhtaç olmadan 
yaşamasını teminden ibaretti. 

Eski saray adamlarının rivayetlerine nazaran bu usül 
ve an’ane, Kanuni Süleyman devrinden itibaren 
başlamış ve gene bu rivayetlere göre on üç, on dört 
yaşını tecavüz eden şehzadelerin muallimleri yanında, 
o şehzadenin sanat temayüllerine göre, birer hizmet 
ustaları da bulunurmuş. Bunlar, şehzadelerin boş 
zamanlarında, onlara sanat öğretmekle meşgul 
olurlarmış.  

Bu rivayetlerin ne dereceye kadar doğru olduğunu 
bilmiyoruz. Ancak, tarihi kayıtlar arasında, bazı 
sanatkâr padişahlara rastgeliyoruz. Ve bu kayıtlara 
nazaran da, yukarıdaki rivayetlerin pek de asılsız 
olmadığına kanaat getirmek istiyoruz. 

Osmanlı saraylarında, asırdan asıra ve kulaktan kulağa 
intikal etmiş olan rivayetlere nazaran şehzadelere, 
kulak ve diş karıştırmaya mahsus hilâl denilen küçük 
aletlerden, ağır silâh yapmaya kadar muhtelif sanatlar 
öğretirlerdi Hattâ bunların arasında, dikiş ve nakış gibi 
kadın hizmetlerine heves etmiş olanlar bile eksik 
değildi.  

Meselâ, İkinci Sultan Selim, kitap okunuren satırları 
takıbetmek için kullanılan altın hilâl imal ederdi. Hattâ 
bunların kuyruk taraflarına kıymetli taşları 
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yerleştirmek hususunda, adetâ bir kuyumcu kadar 
maharet gösterirdi. 

Üçüncü Sultan Mehmet, çok güzel kaşık yapardı. 
Bunların arasında, sapları inci, yakut, zümrüt ve hattâ 
mercan işlemelileri de vardı. 

On dört yaşında tahta geçmiş olan Birinci Sultan 
Ahmet, Çerkes kamçıları işlemekte pek mahirdi. Ve bu 
kırbaçları, teveccühüne mazhar olan zevata hediye 
ederdi. 

İkinci Sultan Osman, saraçlığa heves etmişti. Bindiği 
atların eğerlerini ekseriya kendisi imâl ederdi. 

Üçüncü Sultan Ahmet, daha küçük yaşından itibaren 
kadın işlerine merak etmişti. Hattâ padişah olduktan 
sonra bile sık sık Üsküdar’daki Fatma Sultan sarayna 
gider; Marmara’nın engin ufuklarına nâzır bir 
divanhanede, kadınların ortasına oturarak gergef 
işlerdi. 

Üçüncü Sultan Selim, mâhir bir silâhçı idi. Çok 
mükemmel kaval tüfekleri yapardı. Bunların gez ve 
arpacıkları o kadar ince hesaplarla yapılmıştı ki, atılan 
kurşunlar hedefini şaşmazdı. 

İkinci Sultan Mahmut, sedef işlemeciliğine merak 
etmişti. Hattâ bunu lâyıkıyle öğrenmek için Şam’dan 
Ham’dan “usta” isminde bir sanatkâr getirmişti. Boş 
zamanlarında sedef işlemekle vakit geçirirdi. 

Üçüncü Selim devrinden itibaren Osmanlı 
saraylarında musiki büyük bir ehemmiyet kesbetmişti. 
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“Türk musikisinin altın devri” ni yaratan ve 
yaşatan bu cidden sanatkâr padişahın pek mükemmel 
tambur çalmasına mukabil İkinci Sultan Mahmut da o 
nisbette yüksek bir hanende idi. Davudî sesiyle 
okuduğu besteler, büyük bir zevk ve lezzetle 
dinlenirdi. Bilhassa gazel okuduğu zaman, etrafındaki 
kadın hanende ve sazendeleri, dizlerine kapandıracak 
derecede vecde getirirdi. 

Oğullarından Şehzade Mecit Efendi, kadına ve içkiye 
son derece düşkün olduğu için hiçbir sanata heves 
etmemişti. Ve padişah olduktan sonra da bu uğurda, 
hayatını feda ederek genç yaşında sefahate kurban 
gitmişti. 

Lâkin Şehzade Aziz Efendi, büyük biraderinden 
büsbütün ayrı bir yaradılışta idi. Vakıa o da oldukça 
zevk ve sefahati severdi. Lâkin daha küçük yaştan 
itibren pehlivanlığa heves etmiş olduğu için gayet az 
içki içer; şehevî eğlenceler hususunda da daima imsâk 
ve itidâl gösterirdi. Sultan Aziz, Türk pehlivanları 
tarihinde oldukça nam salmış bir pehlivandı. 
Zamanının başpehlivanları arasında, güreşmediği 
hiçbir pehlivan kalmamıştı. Böyle olmakla beraber 
yüksek bir musikişinastı. Pürüzsüz bir surette ney 
çalardı.  

Abdülmecit’in oğlu Beşinci Sultan Murat da musikiye 
heves etmişti. Evvelâ babasının gözdelerinden Feleksu 
isminde bir kadından piyano öğrenmişti ve sonra 
İtalyan hocalardan aldığı derslerle, piyanosunu bir 
hayli ilerletmişti. 
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İkinci Sultan Hamit dahi, üzerinde durulacak 
derecede bir musikişinastı. O da büyük biraderi Sultan 
Murat gibi işlek surette piyano çalardı. Padişah olduğu 
zaman, meşhur İtalyan musiki üstadlarından 
Donizetti’ye kendi marşını yaptırmıştı. Bizzat kendi 
rivayetine nazaran bu emsalsiz marş, ancak kendisinin 
tahihinden geçtikten sonra, o tantanalı ve azametli 
şeklini almıştı. Fakat Sultan Hamid’in asıl büyük 
mahareti doğramacılık ve marangozluğunda idi. O bu 
sanata, bir iş için saraya celbedilen Avusturyalı bir 
sanatkârın teşvikiyle heves etmişti. 

Tahta geçmesinden bir buçuk sene kadar sonra vukua 
gelen Çırağan hâdisesi üzerine Dolmabahçe sarayını 
terk ederek Yıldız sarayına geçtiği zaman, yatıp 
kalktığı hususi dairesinin yanı başında bir de atelye 
vücuda getirmişti. Bu marangoz atelyesi için 
Avrupa’dan bir takım âletler celbetmişti. Boş 
zamanlarını bu atelyede, Tophane fabrikası 
ustalarından Yüzbşı Mehmet Efendi isminde bir 
sanatkâr ile yazıhane, konsol, sehpâ, masa vesaire 
gibi muhtelif şeyler yapmakla geçirirdi. 

1313 Türk – Yunan harbi zaferle neticelenmişti. Sultan 
Hamit, kazanılan bu zaferden dolayı büyük bir sevinç 
içindeydi. Harb yaralılarının hepsini istanbul’a 
getirtmiş; bunları Gümüşsuyu hastanesi ile Şişli’ de 
yaptırdığı çocuk hastanesine ve bir de, Yıldız sarayı  
yanı başındaki sergi binasına yerleştirtmişti. Her gün 
hastanelere adamlar gönderiyor, yaralıların 
vaziyetlerini öğreniyordu.  
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Bir sabah atelyeye inmişti. Kapıdan girer girmez, 
Mehmet Efendi ile aralarında şu konuşma geçti : 

-“Hadi bakalım, Mehmet usta… Yüz elli tane baston 
ağacı kes… 

-“Ferman, efendimizin. Lâkin, bu kadar bastın ağacı ne 
olacak? 

-“tahkik ettim. Mecrûhlarımızın birçoklarının 
ayaklarından yaralandıklarını öğrendim. Bunlar, iyi 
olsalar da, yürümek için bastona muhtaç kalacaklar. 
Hastaneden çıkıp memleketlerine giderlerken, 
kendilerine birer baston hediye edeceğim. 

Sultan Hamid’in bu düşüncesi samimi idi; o, sanatını 
iyi bir işde kullanmak zekâsını göstermişti. 

Ziya ŞAKİR 

Resimli Tarih Mecmuası; Şubat 1953 

 

 

 

 


