
Edirne Türk ve islam Eserleri Müzesi 'nin iç avlusunda ser
gilenmekte olan mezar tasları 

tohumundan yapılmış ekmek ibret ve
rici bir tablo oluşturur. Silah odasında 
XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar kıymet
li ustaların elinden çıkmış altın yaldız 

süslemeli yay, arbalet (kundaklı yay), kol
çak ve miğferler. ayrıca mankenlerle can
landırılan yeniçeriler tanıtılmaktadır. 

Türk kadınının ince duygularını ak
settiren nadide iğne oyası ve diğer işle
melerle Anadolu ve Trakya'dan derlen
miş yün çoraplar da ilgi toplayan eser
ler arasındadır. Müzenin dikkat çekici 
köşelerinden biri de Kırkpınar güreşle
rinde başpehlivanlık kazanmış ve dünya 
şampiyonu olmuş Koca Yusuf. Adalı Ha
lil ve diğer pehlivanlara ait fotoğrafla
rın sergilendiği odadır. Burada manken
lerle bir Kırkpınar ağası ve bir güreşçi 
tanıtılmaktadır. 
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EDİRNE VAK'ASI 

1703 yılında çıkan, 
Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin ölümü, 

II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi 
ve yerine III. Ahmed' in 

cüh1su ile sonuçlanan ayaklanma. 
L ~ 

Viyana bozgunundan sonra Osmanlı
lar'ın içine düştüğü siyasi, iktisadi ve 
sosyal bunalımın da tesiriyle meydana 
gelen bu olayın görünür sebebini, dev
rin padişahı ll. Mustafa üzerinde büyük 

nüfuzu olan Şeyhülislam Seyyid Feyzul
lah Efendi'nin devlet işlerine müdaha
lesi teşkil eder. Özellikle terfi bekleyen 
devlet görevlilerinin, yüksek dereceli kad
roların şeyhülislamın adamları tarafın

dan tutulması yüzünden bir türlü yükse
lememeleri, Feyzullah Efendi'ye karşı bir 
muhalefet grubunun oluşmasına yol aç
mıştı. Bu muhalif grubun başında, uzun 
süredir ikinci vezirlikte bekleyen, fakat 
sadrazam olamayan Moralı Damad Ha
san Paşa ile Söhraplı Ahmed Paşa, Firari 
Hasan Paşa ve yeniçeri ağası Çalık Ah
med Ağa bulunuyordu. isyanın manevi 
destekçileri de yine kadrosuzluk yüzün
den yıllardır terfi edemeyen ulema züm
resiydi. Gerçekten istanbul kadılığı ile 
Anadolu ve Rumeli kazaskerlikleri Fey
zullah Efendi'nin oğulları tarafından iş
gal edilmiş olduğundan terfi ve tayinler 
yapılamıyor, bu da yüksek dereceli ule
ma arasında büyük bir hoşnutsuzluğa ve 
tepkiye sebep oluyordu. Feyzullah Efen
di'nin ayrıca Darüssaade ağalığı, silah
darlık. Edirne bostancıbaşılığı gibi yük
sek saray görevlerine kendi adamlarını 
yerleştirip padişah üzerindeki nüfuzunu 
arttırması saray çevresini de huzursuz 
etmişti. 

O sırada Sultan ll. Mustafa'nın Edirne 
ve civarında avla meşgul olması. uzun 
süreden beri devlet merkezinin Edirne'
ye kayması, iktisadi bunalımın da etki
siyle esnafın ve istanbul halkının birço
ğunun idareden memnun olmayanlar 
zümresine katılmasına yol açtığı gibi Ka
pıkulu Ocağı mensuplarını da oldukça 
etkilemişti. Padişaha karşı ilk hareket, 
1702 yılında Şehzade Ahmed'i (lll. Ahmed) 
tahta çıkarmaya yönelik olarak Veziria
zam Amcazade Hüseyin Paşa'nın akra
bası olan mirahOr-ı ewel Kıblelizade Ali 
Bey'den geldi. Fakat bu hareket başarı
ya ulaşmadığı gibi Ali Bey de öldürüldü. 
Bu olay Amcazade Hüseyin Paşa ' nın has
talanmasına ve görevinden istifa etme
sine sebep oldu. Feyzullah Efendi'nin tav
siyesiyle sadrazam olan Daltaban Mus
tafa Paşa ise şeyhülislama karşı oluşan 
tepkileri dengelemek ve onun nüfuzu
nu kırmak istediyse de başarılı olamadı 
ve hayatını kaybetti !Ocak 1703). Aynı şe
kilde yine onun tavsiyesiyle sadrazam 
olan ve kendisine padişah tarafından şey
hülislamın sözünden çıkmaması t enbih 
edilen Rami Mehmed Paşa'nın da ilk he
defini Feyzullah Efendi'nin nüfuzunu kır
mak teşkil etti. Hazırladığı plana göre 
olay sadece şeyhülislam ve çevresinde
kilere karşı düzenlenmiş iken içten içe 
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oluşan tepkilerin rolü ile Edirne'deki ik
tidara ve padişaha karşı bir hareket ha
line dönüştü. Veziriazam Rami Mehmed 
Paşa ve Moralı Damad Hasan Paşa'nın 
hazırladıkları plan gereği önce cebecibaşı 
Boşnak İbrahim Ağa'nın tahrikiyle hare
kete geçen cebeciler, gecikmiş on kıst*
lık uiQfelerini isteyerek direnişi başlat
tılar ( 17 Temmuz 1703). Kısa süre içinde 
yeniçerilerin, seyyidlerin ve medrese ta
lebelerinin de katılmasıyla büyük bir is
yana dönüşen bu direniş, daha sonra tüc
car ve esnafın iştiraki, Ağakapısı'ndaki 

mahpusların salıverilmesiyle bütün is
tanbul' a yayıldı. i syanın büyümesi nde, 
istanbul Kaymakamı Köprülüzade Ab
dullah Paşa'nın tecrübesizllği, bacanağı 
istanbul kadısı Seyyid Mahmud Efendi 
ile dargın olması yüzünden zamanında 
gerekli tedbirleri alamamasının da bü
yük rolü oldu. Bu arada isyanı bastırmak 
isteyen Sekbanbaşı Murtaza Ağa öldü
rülürken Feyzullah Efendi ve oğulları

nın, hatta bazı devlet adamlarının istan
bul'daki evleri yağmalandı. Bostancıba
şı Mehmed Ağa'nın direnmekten vazge
çerek asilere katılması ayaklanmanın sa
raya da sıçramasına yol açtı. 

Yüksek dereceli devlet görevlerine ye
ni tayinler yapıp sadrazamlığa Söhraplı 
Ahmed Paşa 'yı, şeyhülislamlığa imam 
Mehmed Efendi'yi getiren asiler. istek
lerini ulemadan oluşan bir heyetle Edir
ne'ye bildirmek istediler, ancak bu he
yet Feyzullah Efendi'nin emriyle Havsa'
da tutuklanarak Eğridere'ye gönderildi. 
Başlangıçta gelişen olaylardan haberi ol
mayan. sonradan istanbul bostancıba
şısının gizlice gönderdiği raporla duru
mu öğrenen ll. Mustafa istanbul'dan ge
len heyetin tutuklanmasına çok kızdı. 

Bu yüzden veziriazamı azarlayınca Rami 
Mehmed Paşa padişaha. şeyhülislamın 
emrinden çıkmamasını tavsiye ettiğini 

hatırlattı. ll. Mustafa. bir yandan aziet
tiği Feyzullah Efendi ve oğullarını Varna 
üzerinden Erzurum'a göndermeye çalı

şırken bir yandan da İstanbul'daki mu
halifleriyle uzlaşma yollarını aramaya 
başladı. Fakat isyan kontrol edilemez 
bir hale gelmiş, hatta Rami Mehmed Pa
şa bile zor duruma düşmüştü. Gönder
dikleri heyetin yakalanması, isyancıların 
yeni hedefini saltanat makamına yönelt
ti. Zira ll. Mustafa'nın mazul şeyh ülisla

ma gönül alıcı bir hatt - ı hümayun gön
dermesi bu azlin görünüşte olduğu ka
naatini veriyordu. 

Yeniçeri, cebeci, topçu, bostancı ve çe
şitli esnaf gruplarından oluşan 60.000 
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kişi civarındaki asi kuwetler. Dorucan 
Ahmed'in öncülüğünde Edirne'ye doğru 
harekete geçti. ll. Mustafa ise Edirne'
de bir yandan savunma tedbirleri alır

ken bir yandan da yeni hükümet teşki
liyle meşguldü. istanbul'dan yola çıkan
lar Silivri'ye gelince ll. Mustafa'nın kü
çük kardeşi Ahmed'i tahta geçirmeye 
karar verdiler. Bunun üzerine ll. Musta
fa Edirne'deki birlikleri Çakırcı Hasan 
Paşa kumandasında Çorlu'ya sevketti. 
Ancak Hasan Paşa istanbul kuwetleriy
le çarpışmadan geri çekildi. Serasker ola
rak tayin edilen Sadrazam Rami Meh
med Paşa ise Havsa civarında istanbul 
kuwetlerine karşı siperler hazırlamakla 
meşguldü. Daha sonra askere cesaret 
vermek düşüncesiyle ll. Mustafa'yı da 
buraya getirtti. Böylece Osmanlı ordusu 
istanbul ve Edirne kuwetleri diye ikiye 
ayrılmış oldu. Fakat kısa süre içinde 
Edirne kuwetlerinin istanbul'dan gelen
lerle birleşmesi üzerine bu ikilik ortadan 
kalktı. ll. Mustafa da tahtı kardeşi lll. 
Ahmed'e bırakmak zorunda kaldı. Bu
nun üzerine başta Sadrazam Rami Meh
med Paşa olmak üzere öteki hükümet 
erkanı kaçarak her biri bir yere gizlendi. 

Bu arada kaçmaya çalışan Feyzullah 
Efendi Pravadi'de yakalanarak yarı çıp
lak bir halde Edirne'ye getirilip büyük 
hakaret ve işkencelere uğradıktan son
ra katiedildi (bk. FEYZULLAH EFENDi, Sey

yid). Oğlu Fethullah Efendi de istanbul'
da öldürüldü. Öteki evlatları ve akraba
ları ise bir süre Yedikule Zindam'na ko
nuldu, daha sonra da Kıbrıs'a sürüldü. 

Bu olaydan sonra Edirne'de tahta çı
kan lll. Ahmed istanbul' a dönmüş ve 
bundan böyle hiçbir Osmanlı padişahı is
tanbul'u uzun süre terkedip Edirne'de 
oturmamıştır. Yeni padişahın ilk zaman
larında devlet yönetiminde söz sahibi 
olan asiler bir süre sonra bertaraf edil
mişler. lll. Ahmed ve etrafındakiler du
ruma hal<im olmuşlardır. 

istanbul'dan kalkan bir ihtilal ordu
sunun Edirne'de bulunan Sultan ll. Mus
tafa'yı tahtından indirmesiyle sonuçlan
dığı için Osmanlı tarihlerinde Edirne 
Vak'ası adı verilen bu olaya Feyzullah 
Efendi Vak'ası da denir. Nitekim tarihçi 
Naima. şeyhülislamın olaydaki rolünün 
büyüklüğünden dolayı vak'a ile ilgili ola
rak kaleme aldığı müstakil risalesine bu 
adı vermiştir. Doğrudan doğruya Edirne 
Vak'ası ' nı anlatan daha ayrıntılı eser
lerden biri de Şefik Mehmed Efendi ta
rafından yazılmıştır. Diğer bir müstakil 
eseri ise Ahmed Hasib Efendi kaleme al-
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mıştır. Aslında Hadikatü ·ı- vüzera 'ya 
zeyil olarak yazılan Ravzatü'l-kübera 
adlı bu eserde doğrudan doğruya Edir
ne Vak'ası anlatılmaktadır. 
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li/ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

i EDİRNEKAPI CAMii ve KÜLLİYESİ1 

istanbul Edirnekapı'da 
Mihrimah Sultan adına 

XVI. yüzyılda 
Mimar Sinan tarafından 

L 
yapılan külliye. 

_j 

Cami. medrese. bir çifte hamam. çok 
sayıda dükkandan meydana gelen bir 
çarşı (arasta), sıbyan mektebi, çeşme ve 
türbeden ibaret olup sur içindeki en yük
sek yer olan Edirnekapı'nın iç tarafında 
hemen surların yakınında bulunmakta
dır. inşa tarihini veren bir kitabesi olma
dığından genellikle mimari özelliklerin
den hareketle tarihlendirilmesine çalı

şılmıştır. Yapının. Kanüni Sultan Süley
man'ın kızı olan Mihrimah Sultan için 
Mimar Sinan tarafından inşa edildiği çe
şitli tezkirelerdeki kayıtlardan öğrenil
mektedir. Caminin yerinde ewelce Aziz 
loannes veya Georgios adına bir kilise 
bulunduğu yolundaki iddia ise bir esasa 
dayanmaz. 

ibrahim Hakkı Konyalı tarafından An
kara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşİ
vi'nde (Mükerrer Defter, nr. 635. vr. 2°) bu-

lunan önemli bir kayıt caminin yapım ta
rihini aydınlatmaktadır. istanbul Kadısı 
Mevlana Perviz Efendi'ye yollanan bu 
hükümden anlaşıldığına göre sabık sad
razam Kara Ahmed Paşa vakıflarının mü
tevellisi Edirnekapı yakınında bir cami 
yaptırmak üzere hazırlıklara girişmiş, an
cak buna izin verilmeyip aynı yerde pa
dişahın kızı için ewelce alınmış olan ca
mi inşası izni 970 Zilhiccesinde ( 1563) 
teyit edilmiştir. Yine i. H. Konyalı'nın 973 
Ramazanma ( 1566) ait bir belgeden tes
bit ettiğine göre (VGMA, Mükerrer Defter), 
Edirnekapı Camii'nin yapıldığı yerde bu
lunan ve istimlak edilerek yıktırılan çe
şitli vakıflara ait dükkan ve evlerin be
dellerinin ödenmesi hususunda bir hü
küm yazılmıştır. Bunların arasında Ah
med Paşa'nın eşi Fatma Sultan'a ait dört 
ahşap dükkan da bulunuyordu. Bu · du
ruma göre caminin inşası 973'te ( 1566) 
tamamlanmıştır. Aynı defterde (vr. 85-95) 
Edirnekapı Camii'nin 978 (1570-71) ta
rihli vakfıyesi de bulunmuştur. Bu vak
fıyede. cami ve önündeki on yedi hücre
li medrese, çevresinde altmış iki dük
kanla bir ev, yanında bir bakkal dükka
nının vakfedildiği belirtilmiştir. Aynı def
terde Mihrimah Sultan'ın 965 ( 1557 -58) 
tarihli bir vakfiyesi daha görülmüş olup 
(vr. 93-125) bunda kızı Ayşe Sultan için 
de para vakfedildiği kayıtlıdır. i. H. Kon
yalı. ölüm tarihi kesin olarak bilinmeyen 
Mihrimah Sultan'ın babasından önce 
1558'de öldüğünü yazdığı halde M. Cavit 
Baysun bunu 1578'e kadar çıkarır. Edir
nekapı Camii'nin tarihlendirilmesi hu
susunda çok önemli kaynak olan bu vak
fıyelerin ilmi esaslara göre yeniden in
celenerek yayımlanması gereklidir. Kon-
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