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dar basittir ve iftiradan ibarettir. Diğer 
iddiaya gelince. Hz. isa İncil'de (Yuhanna, 

XIV/ 15-16, 23-27; XV/ 26; XVI / 7-13) ken
disinden sonra Ahmed adlı bir peygam
berin geleceğini haber vermiştir. Müs
lümanların bir müddet çocuklarına Ah
med adını koymadıkları ise doğrudur. 
Ancak bu, müsteşriklerin ileri sürdük
leri sebeplerden değil. bilakis Hz. Pey
gamber'e olan saygılarından dolayıdır. 

Nitekim aynı seb~ple Hz. Ömer de hali
feliği sırasında Muhammed adlı şahısla
rı toplayıp günlük hayatta ortaya çıkan 
bazı mahzurlar yüzünden onlardan isim
lerini değiştirmelerini istemiştir. 
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AHMED I 
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( --'<>-ı ) 
(ö. 1026/ 161 7) 

Osmanlı padişahı 

L_ 
(1603-1617). 

_j 

Babası lll. Mehmed'in Saruhan valiliği 
sırasında 28 Nisan 1 590'da Manisa'da 
doğdu . Annesi Handan Sultan 'dır. Celalf 
fetretinden dolayı sancağa çıkamamış
tır (bk. SANCAGA ÇlKMA). Babasının 18 
Receb 1 012'de (22 Aralık 1603) ölümü 
üzerine on dört yaşında tahta geçti. 

İlk işi. lll. Murad ve lll. Mehmed de
virlerinde devlet işlerine müdahalele
riyle çeşitli olaylara sebebiyet veren Sa
fiye Sultan'ı (Venedikli Baffa) Eski Sa
ray'a göndermek oldu. Bu sırada İran ve 
Avusturya ile olan savaş hali devam 
ediyordu. Cigalazade Sinan Paşa şark 
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serdan tayin edilirken Vezfriazam Mal
koç Yavuz Ali Paşa da Macaristan'a 
gönderildi. Yine bu sıralarda Şah 1. Ab
bas Revan'ı muhasara sonunda teslim 
almış, Kars'a girmiş ve ancak Ahıska 
önlerinde durdurulabilmişti. Sinan Pa
şa 1 S Haziran 1604'te İstanbul'dan ge
cikmiş olarak hareket etti ve 8 Kasım'
da Kars önlerine vardı . Durum uygun 
olduğu halde Şah Abbas'ın üzerine git
meyip Van'da kışiağa çekilen Sinan Pa
şa, şahın taarruzu üzerine Erzurum·a 
geçti. Böylece serdar, ümera ve asker 
arasında huzursuzluk çıkmasına ve bir 
sefer mevsiminin boşa geçirilmesine 
sebep oldu. 1605 sefer mevsiminde 
tekrar ordunun başında hareket eden 
Sinan Paşa Tebriz'i geri almak üzere 
yürüdü. Ancak Erzurum Beylerbeyi Kö
se Sefer Paşa ' nın esas ordudan ayrı ha
reket edip esir düşmesi Sinan Paşa'

nın durumunu sarstı ve ordu Şah Ab
bas'ın ani baskını üzerine mağlüp ola
rak Van·a. sonra da Diyarbekir'e çekildi. 
Sinan Paşa'nın bu sırada büyük bir kuv
vetle yardıma gelen Halep Beylerbeyi 
Canbulatoğlu Hüseyin Paşa'yı geç kal
dığı bahanesiyle idam ettirmesi büyük 
bir isyanın başlamasına sebep oldu. Bu 
hadiseden kısa süre sonra kendisinin 
de Diyarbekir'de ölmesi üzerine Şah 

Abbas Gence, Sirvan ve Semaha'yı zap
tetti. 

İran cephesinde bu olaylar sürerken 
3 Haziran 1604'te İstanbul'dan hareket 
ederek 26 Temmuz'da Belgrad'a varan 

Sultan ı. Ahmed 

Vezfriazam Malkoç Ali Paşa burada 
ölünce. sactarete ve garp serdarlığına 

Lala Mehmed Paşa tayin edildi. İlk önce 
Peşte. ardından Vaç kalelerini geri alan 
serdar. Estergon'u kuşattıysa da yağ
mur ve kar fırtınalarının başlaması ve 
askerin muhalefeti üzerine 23 Kasım 

1604'te Belgrad'a çekilmek zorunda 
kald ı. Bu sırada Protestan Macar halkı 

üzerinde Katalik Avusturya baskısının 

artması. Erdel'in istiklali için mücadele 
eden ve daha önce Avusturya taraftarı 
olan Erde! Beyi Etienne Bocskai ' ın 

(Boçkay) İstanbul'a elçi göndererek yar
dım istemesine sebep oldu. Bocskai'a 
Erde! krallığı için yardım vaadinde bu
lunulması üzerine o da kuwetleriyle se
fere katıldı. 1605 yazında Estergon 
üzerine yürüyen Lala Mehmed Paşa. 

önce Vişegrad ve Tepedelen'i ele geçir
di. Böylece zor durumda kalan Ester
gon müdatileri 4 Kasım 160S'te kaleyi 
teslim ettiler. Diğer taraftan Bocskai. 
Türk kuwetlerinin yardımı ile Uyvar'ı 

alırken Tiryaki Hasan Paşa da Veszprem 
ve Palata'yı fethetti. Elde edilen bu ba
şarılardan sonra Lala Mehmed Paşa ta
rafından Etienne Bocskai'a Erde! ve Ma
car tacı giydirildL Bunun arkasından da 
Kanüe Beylerbeyi Sarhoş İbrahim Pa
şa, Tatar ve Macar kuwetleriyle birlikte 
Avusturya'nın İstriya eyaJetine bir akın 
düzenledi. 

Anadolu'da Celalf isyanlarının tehlike" 
li bir hal alması, diğer taraftan İran 
cephesinde başarı elde edilernemesi se
bepleriyle İstantıura çağrılan Sadrazam 
Lala Mehmed Paşa İran üzerine serdar 
tayin edildi. Böylece sadrazarnın bütün 
Macaristan ' ı Avusturya istilasından kur
tarma planı gerçekleşemedi. Bu konu
da padişah nezdindeki teşebbüsleri de 
bir sonuç vermedi ve İran üzerine sefere 
hazırlanırken aniden vefat etti (1606) . 

Bu sırada , yıllardan beri devam eden 
Osmanlı-Avusturya savaşlarını bir sonu
ca bağlamakla görevlendirilen Kuyucu 
Murad Paşa Budin'e gidip temaslarda 
bulundu ve anlaşma zemini hazırlanın
ca Budin Beylerbeyi Kadızade Ali Paşa 
~aşkanlığındaki Osmanlı sulh heyeti ile 
Avusturya murahhasları Baran de Mal
Iard ve Comte Althan, Zitvatorok'ta bir 
araya geldiler. Yirmi üç günlük bir mü
zakereden sonra on yedi maddelik bir 
ahidname imzalandı. Zitvatorok Mua
hedesi hükümlerine göre. Kanünf dev
rinden beri Avusturya ' nın vermekte ol
duğu 30.000 duka altın tutarındaki yıl
lık haraç kaldırıldı. buna karşılık İmpa-



rator ll. Rodolphe bir defaya mahsus 
olmak üzere 200.000 kara kuruş taz
minat ödemeyi kabul etti. Padişah ile 
imparator eşit sayıldı ve imparatorun 
bundan böyle ''kral" yerine ''Roma Ça
sarı" adıyla anılması kararlaştırıldı. Her 
iki tarafın da birbirlerine zarar vermek
ten kaçınmaları kabul edildi. Bu hüküm
lerle Osmanlı imparatorluğu bir adım 
gerilemiş ve iki hükümdar arasında 

eşitlik prensibinin kabul edilmesiyle Av
rupa devletleri karşısındaki mutlak Türk 
üstünlüğü ortadan kalkmıştır. Ayrıca 

Erde! Kralı Bocskai'ın imparatorla Vi
yana 'da yaptığı eski bir antlaşmanın 
muahede hükümleri arasında zikredile
rek benimsenmesi de hatalı olmuş ve 
Bocskai'ın ölümünden sonra imparator 
bu maddeye göre Erdel'de hak iddia 
etmiş. böylece Erde! bir ihtilaf konusu 
haline gelmiştir. Tarihçiler genellikle 
Osmanlı Devleti'nin büyümesinin bu ant
laşma ile durduğunda birleşmektedir

ler. 1608. 161 S ve 1616 yıllarında yeni
den gözden geçirilen Zitvatorok Mua
hedesi'nin Osmanlılar tarafından kabu
lünde. Anadolu 'da yıllardır devam et
mekte olan Celali isyanlarının büyük ro
lü olmuştur. 

Osmanlı-Avusturya mücadeleleri se
bebiyle Anadolu'da devlete karşı başla
yan hoşnutsuzluk. halktan fazla vergi 
alınmasıyla en yüksek seviyeye çıkmış 

ve timarlı sipahilerin zaafa uğraması da 
isyan hareketlerinin genişleyerek yayıl
masına ve böylece Celali isyanlarının 
had safhaya ulaşmasına yol açmıştır. ı. 

Ahmed'in tahta çıkmasından hemen 
sonra isyan eden Tavil Ahmed. Celall 
serdan Nasuh Paşa ile Anadolu Beyler
beyi Kecdehan Ali Paşa'yı mağlüp etti. 
Tavil Ahmed'e 160S'te Şehrizor beyler
beyliği verilerek isyanı önlenmek isten-

di. fakat o bir süre sonra yeniden isyan 
ederek Harput'u ele geçirdi. Tavil'in oğ
lu Mehmed de sahte bir fermanla Bağ
dat valiliğini elde etti ve üzerine sevke
dilen Nasuh Paşa'yı da yenilgiye uğrat
tı. Bağdat ancak 1607'de asilerin elin
den kurtarılabilmiştir. Öte yandan asi 
Canbulatoğlu Ali Paşa da Lübnan'da 
Dürzi Şeyhi Ma ' noğlu Fahreddin'le birle
şerek güçlenmiş ve Trablusşam Emiri 
Seyfoğlu Yüsufu mağlüp ederek nüfu
zunu Adana taraflarına yaymış, hatta 
kendisine bağlı bir ordu kurup adına 

sikke dahi kestirmişti. Bu sırada Halep 
beylerbeyliğine tayin edilen Hüseyin Pa
şa da Canbulatoğlu'nun adamı Cemşid 
tarafından bozguna uğratılmıştı. Ce
lalfler karşısında gösterdiği acizlik se
bebiyle isyanların daha da genişlemesi
ne sebep olan Sadrazam Derviş Pa
şa'nın idam edilmesinden ( 1606) sonra 
veziriazamlığa getirilen Kuyucu Murad 
Paşa, yanında Tiryaki Hasan Paşa oldu
ğu halde Suriye'ye doğru hareket etti. 
Sadrazam Anadolu'daki Celalfler'i affe
der görünüp Manisa ve Bursa çevresin
de ortaya çıkan Kalenderoğlu'na Anka
ra sancak beyliğini verdi, ardından da 
Canbulatoğlu üzerine yürüdü. Oruç ova
sında meydana gelen savaş sırasında 

Osmanlı ordusu, 30.000 tüfekli aske
re sahip asi ordusu karşısında önce zor 
durumda kaldı; ancak asiler Mu ra d Pa
şa'nın gayretiyle 24 Ekim 1607'de mağ
lüp ve perişan edildiler. Bunun üzeri
ne Ma'noğlu Fahreddin kabileleriyle bir
likte Lübnan'a kaçtı; Canbulatoğlu ise 
sadrazarnın elinden kurtularak istan
bul'a gelip padişaha sığındı. Padişah 

kendisine önce Tımışvar, sonra Belgrad 
eyaJetini verdi, fakat orada da halka 
zulmetmesi üzerine boynu vuruldu. Ka
lenderoğlu ise Ankara halkı tarafından 
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şehre sokulmayınca yeniden baş kaldır

dı , ancak Alaçayır'da Murad Paşa'nın 

ordusu karşısında yenilgiye uğrayarak 
iran'a kaçtı. Harekatına daha sonra da 
devam eden ve Orta Anadolu'daki iri
li ufaklı Celali reisierini ortadan kaldı

ran Kuyucu Murad Paşa, muhaliflerinin 
kendisini iran üzerine sefere gönderme 
gayretlerine rağmen istanbul'a döndü. 
Bir süre sonra, iran'a sefer düzenleme 
bahanesiyle geri kalan Celali reisierini 
orduya katılmaya davet ederek onları 

da ortadan kaldırmayı başardı. Anado
lu'da sükünet sağlanınca iran'a sefer 
imkanı doğdu ve Murad Paşa 1610'da 
Tebriz'de bulunan Şah Abbas üzerine 
yürüdü. Ancak karşılaşma olmadı ve kış
lamak üzere Diyarbekir'e çekilen Murad 
Paşa burada öldü (ı 6 ı ı) 

Anadolu'da isyanların çoğalması üze
rine halkın ekserisi köylerini terketmiş, 

çok sayıda köy harap olmuş ve bazı as
keri sınıflar. halkı dağılmış olan köyleri 
"mülk-i mevrOs"ları gibi tasarrufları al
tına almışlardı. Bu yüzden hazine nü
zül*ve avarız* vergilerinden mahrum 
kalmıştı. Halkı ehl-i örf* ün zulmünden 
kurtarmak için 30 Eylül 1609'da bir ada
letname* çıkaran ı. Ahmed, terkedilen 
köylerin tekrar iskanına çalışmıştır. 

Yeni sadrazam Nasuh Paşa iran ile 
mücadeleye girişmemeyi tercih etti ; bu 
sırada Şah Abbas da yıllık 200 yük ipek 
vergi vermek suretiyle ~arışa taraftar 
olduğunu bildirdi; böylece 20 Kasım 

1612'de Osmanlı-Safevi antiaşması im
zalandı. Tarihlerde Nasuh Paşa Mu
salahası adıyla geçen bu antlaşma ile 
1 SSS'te tayin edilen sınırlar esas alın

dı; ayrıca Şah Abbas her yı l taahhüt 
edilen miktarda ipeği de göndermeye 
söz verdi. 

Bu sırada ispanya Krallığı ile mütte
fikleri Taskana Büyük Dükalığı ve Malta 
şövalyeleri Akdeniz'de Osmanlı sahilleri 
ne baskınlar yapıyorlardı. 1611'de bir 
Malta filosu Gördüs'e (Korintos) hücum 
ederek SOO esir almış, 1612'de de bir 
Taskana filosu istanköy' den 1200 esir 
götürmüştü. Avrupalı müttefiklerin sa
hil şehirlerindeki baskınları bu şekilde 

devam ederken önce Kaptanıderyil 

Öküz Mehmed Paşa, hıristiyan devlet
lerle iş birliği yapan Ma'noğ lu Fahred
din'i mağlOp etti. Arkasından Halil Paşa 
da Kıbrıs sularında on kadar Malta kor
san gemisiyle karşılaştı ; bunları mağ

IOp ederek devrin en büyük gemisi olan 
"Karacehennem"i tahrip etmeyi başar
dı. Yine bu sırada Memi Kaptan ve Lala 
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AHMED 1 

Cafer adlarındaki denizciler de düşmanı 
ağır kayıplara uğrattılar. Donanmanın 

takviyesine büyük önem veren ı. Ah
med'in ikinci defa kaptan-ı deryalığa 

getirdiği Halil Paşa, Malta'ya asker çı

kardığı gibi Trablusgarp'ta mahallf le
vendlerin reisi olan Sefer Dayı'yı da ber
taraf etti. Bu sırada donanmanın Akde
niz'de bulunmasını fırsat bilen Kazaklar 
Sinop'a baskın düzenleyip şehri tama
men yağma ve tahrip ettiler. ancak da
ha sonra şiddetle cezalandırıldılar. Os
manlı donanması 1. Ahmed zamanında 
başarılı bir dönem yaşamıştır. 

iran'la yapılan antlaşma. taahhüt edi
len 200 yük ipeğin gönderilmemesi, 
elçilikle giden ineili Mustafa Çavuş'un 
alıkonulması ve Şah 1. Abbas'ın Gürcis
tan'a asker sevketmesi üzerine bozul
du. 22 Mayıs 1615'te VezTriazam Öküz 
Mehmed Paşa iran üzerine sefer yap
makla görevlendirildi. Ancak Mehmed 
Paşa seferi ertesi yıla tehir etti ve bu 
durumdan faydalanan Şah Abbas da 
karşı tedbirlerini aldı ve Gence'yi tahrip 
ettirdi. Bu arada istanbul'a gelen iran 
elçisinin eli boş dönmesinden sonra Ni
san 1616'da Halep'ten büyük bir orduy
la hareket eden Mehmed Paşa Kars'a 
gelip burayı tahkim etti ve Revan ile 
Nihavend üzerine kuwetler gönderdi. 
Bir müddet sonra da bizzat Revan üze
rine yürüyerek bir iran ordusunu mağ
lüp edip Revan' ı kuşattı. Fakat orduda 
muhasara toplarının olmaması, Mazen
deran askerlerinin şiddetle mukavemet 
etmesi ve şahın muahede hükümlerini 
yerine getireceğine dair teminat ver
mesi üzerine orduyu Erzurum'a geri 
çekti. Böylece Revan seferi başarısızlık
la sonuçlanmış olan Öküz Mehmed Pa
şa, rakiplerinin de aleyhinde faaliyette 
bulunmaları yüzünden aziedildL ı. Ah
med, Mehmed Paşa' nın kabul ettiği ant-
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laşma hükümlerini de reddederek iran 
seferine devam edilmesini istedi ve ye
ni sadrazam Halil Paşa 'yı serdar tayin 
etti. Halil Paşa sefer için Diyarbekir kış
Iağına gittiği sırada Kırım Hanı Canbek 
Giray da Gence, Nahcivan ve Culfa ta
raflarına akınlar düzenledi. 

iran olayları devam ederken Leh asii
zadesi Samuel Korezky, Kazaklar'dan 
meydana gelen bir orduyla Boğdan'a 

girerek Voyvoda Stefan'ı kovmuştu. Os
manlı Devleti Bağdan işinin hallini Bos
na Beylerbeyi iskender Paşa'ya verdi. O 
da bir miktar askerle Boğdan 'a hareket 
etti ve Korezky'yi yenerek aldığı · SOO 
kazak esiriyle istanbul'a döndü. Bun
dan sonra Kazak meselesinin kökünden 
halline memur edilen iskender Paşa, 
Lehistan ordusu ve Eflak, Bağdan. Er
del voyvodalarının kuwetleriyle karşı

laşmak üzere Turla nehrine doğru ha
reket etti. iki ordunun karşılaşacağı sı
rada Lehler'in isteğiyle barış masasına 

Sultan 
ı. Ahmed'in 
sandukası 

Sultanahmet / 
istanbul 

oturuldu ve antlaşma şartları tesbit 
edildi (27 Eylül 16 17) . Bu şartlara göre 
Kazaklar Turla'yı geçmeyecekleri gibi 
Karadeniz'e de inmeyecekler, buna kar
şılık Tatarlar da Lehistan'a akın yap
mayacaklardı; Lehistan ise ödemek
te olduğu vergiyi vermeye devam ede
cekti. 

ı. Ahmed'in cülüsundan sonra ingilte
re, Fransa ve Venedik'le olan ticarT ant
laşmalar yenilenmiş ve Fransa ile yapı
lan anlaşmada ispanyol. Portekizli. Ka
talan. Raguzalı, Cenevizli, Ankonalı ve 
Floransalılar ' ın Fransız bayrağı altında 

ticaret yapabilecekleri kararlaştırılmış

tır. Temmuz 1612'de de Hollanda ile ilk 
ticarT anlaşma yapılmıştır. 

ı. Ahmed elli bir gün süren bir mide 
hastalığı sonucu 22 Kasım 161 Tde yir
mi sekiz yaşında vefat etti. Zevku safa
ya kapılmayan, dindar ve hayır sahibi 
bir padişah olduğu için halkın güvenini 
kazanmıştı. Sert tabiatlı idi ; ihanet 
edenleri affetmez ve sertliği yüzünden 
devlete hizmet edenlere dahi zaman 
zaman acımasız davranırdı. Ava ve cirit 
oyununa meraklı olduğu , ara sıra Edir
ne ve Bursa'da ava çıktığı bilinmekte
dir. Şair olan ve şiirlerinde BahtT mahla
sını kullanan Sultan Ahmed'in küçük 
bir divanı vardır (Millet Ktp ., Ali Emiri. 
Manzum, nr. 53) . 

ı. Ahmed zamanının önemli değişik

liklerinden biri saltanatın intikali mese
lesinde olmuştur. O zamana kadar her
hangi bir kuralı olmayan cülüsta. bu 
padişahtan itibaren "ekberiyet" ve 
"erşediyet" yani hanedanın en büyük 
ferdinin tahta geçmesi usulü benim
senmiş, öteki şehzadeler sarayın özel 
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bir yerinde kafes arkasında tutulmaya 
başlanmıştır. Bu kanuna uyularak Sul
tan Ahmed' e ı. Mustafa halef olmuştur. 

Osmanlı tarihinde en büyük yapılar 
arasında sayılan ve mimari özellikleri 
bakımından sanat tarihinde önemli bir 
yeri olan Sultan Ahmed Camii onun ta
rafından inşa ettirilmiş, kendisi de te
mel atılırken altın bir kazma ile terle
yineeye kadar bizzat çalışmıştır. Bu ca
mi, yanındaki medrese. imaret. tabha
ne. darüşşifa, mektep ve dükkaniarı ile 
tam bir külliye teşkil ediyordu. ı. Ah
med, yıkılmaya yüz tutan Kabe duvarla
rını istanbul'dan ustalar göndererek ta
mir ettirmiş, Kabe'nin kapısı üzerindeki 
kitabe ile altın oluğu yeniletmiş, ayrıca 

duvarları tutması için halis altın ve 
gümüşten on altı kuşak yaptırıp Mek
ke'ye yollamıştır. Bunlardan başka, is
tanbul'da beyaz mermerden hazırlattığı 
bir minberi Medine'ye göndererek Mes
cid-i Nebevfnin eskiyen minberinin ye
rine koydurmuştur. Babasının türbesini 
de yaptıran ı. Ahmed'in bugün mevcut 
olmayan, Üsküdar'da Kavak Sarayı Mes
cidi ile Beylerbeyi'nde istavroz Mesci
di'ni inşa ettirdiği bilinmektedir. Ayrıca 
Eyüp'teki sebilinden başka Alemdar'da, 
Tophane'de, Tersane'de, Üsküdar Kavak 
iskelesi'nde ve Haydarpaşa'da yaptırttı
ğı çeşmeler ise imar faaliyetleri sırasın-

da ortadan kalkmıştır. Devrinde ilk 
defa tütün ithaline izin verilmiş, bunun 
yanında ülke çapında içki yasağı uygu
lanmıştır. 
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liJ MücTEBA İLGÜREL 

AHMED Il 
(.._ı) 

(ö. 1106/ 1695) 

Osmanlı padişahı 

(1691-1695)._ 
_j 

6 Zilhicce 10S2'de (25 Şubat 1643) 
dünyaya geldi. Babası Sultan ibrahim, 
annesi Muazzez Sultan'dır. Kardeşi ll. 
Süleyman'ın yerine, 23 Haziran 1691'de 
kırk dokuz yaşında iken Edirne'de tah
ta çıktı. Bu sırada Osmanlı-Avusturya 

savaşları devam etmekteydi. ll. Ahmed 
cephedeki Sadrazam ve Serdanekrem 
Köprülüzade Fazı! Mustafa Paşa'yı göre
vinde bıraktı. Fakat onun SaJankamen'
de şehid düşmesi ve ordunun dağılması 
üzerine. Kadı Ali Paşa'yı askerin başına 
geçmek şartıyla sadrazamlığa getirdi. 
Ancak yeni sadrazarnın sefere çıkma
ması ve mal hırsına kapılması aziine se
bep oldu; yerine Merzifonlu Hacı Ali Pa
şa getirildi. Bu sırada Varat Kalesi Avus
turyalılar'ın eline geçti. 

AHMED ll 

Hacı Ali Paşa bir müddet sonra Bel
grad'a doğru yola çıktı; ancak düşma
nın ortalıkta görünmemesi üzerine şeh
rin kalesini tamir ve tahkim ettirip geri 
döndü. Bu sırada başdefterdar Ca
nib Ahmed Efendi'nin haksız yere azie
dilmesi sadrazarnın istifasına sebep ol
du; yerine Bozoki u Mustafa Paşa geti
rildi. Öte yandan bir süredir Trablusşam. 
Sayda ve Beyrut taraflarında eşkıyalık 

yapmakta olan Rafizizümresinden Ser
hanoğulları ile Dürzi Ma'noğlu'nun ce
zalandırıldığı haberi istanbul'da sevinç
le karşılandı. Yeni sadrazam serdar-ı ek
rem olarak Edirne'den Belgrad'a doğru 
yola çıkarken Orta Macar Kralı Tököly 
imre ile Kırım Hanı Selim Giray da or
duya katıldı. Bu sırada, Belgrad Kalesi'ni 
kuşatmış bulunan Avusturya ordusu ku
mandanı Duc de Croy, Osmanlı ordusu
nun yaklaşması üzerine muhasarayı kal
dırarak geri çekildi (12 Eylül 16931 Avus
turyalılar'ın peşine asker gönderen ser
dar-ı ekrem bu arada Belgrad ve Tımış
var gibi diğer bazı önemli kaleleri de ta
mir ve takviye ettirdi. Aynı günlerde, za
man zaman sınırı geçip etrafa dehşet 
saçan Sarabaş Kazakları ile Lehli soy
guncular da Babadağı seraskeri Musta
fa Paşa tarafından mağlOp edilerek da
ğıtıldı. Fakat sefer dönüşünde Bozoklu 
Mustafa Paşa, kızlar ağasının tesirinde 
kalan ll. Ahmed tarafından aziedilerek 
yerine Sürmeli Ali Paşa getirildi. Ali Pa
şa Edirne'ye vardığında Avusturya üze-

Sultan ll. Ahmed 
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