
zamanının önde gelen simalarıdır. Oğul

larının her birinin başka hanımlardan ol
duğu belirtilmektedir. Adı bilinen şehza
delerinden üçü Manisa'da doğmuştur. 

Beş oğlundan ikisi (Selim ve Cihangir) kü
çük yaşta ölmüştür. İ dam ettirdiği Mah
mud'un dışında diğer iki oğlu Ahmed ve 
Mustafa daha sonra tahta çıkmışlardır. 
Kayda değer önemli bir hayratı yoktur. 
Medine'de yüksek payeli bir medresenin 
onun tarafından yaptınldığı belirtilir 
(Ata!, s. 444, 509) . 
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XVII. yüzyılın başlarında 
inşa edilen türbe. 

_j 

Ayasofya Camii avlusunda Sultan ll. Se
lim Türbesi'nin güneyinde köşe başında 
yer alan türbe ll l. Mehmed'in vefatından 
( ö . ı o 12 1 ı 603) sonra yaptırılmıştır. Tür
benin inşasına 1. Ahmed zamanında dev
rin başmimarı Dalgıç Ahmed Ağa tarafın
dan 1013 (1604) yılında başlanmış . daha 
sonra yerine geçen Sedefkar Mehmed 
Ağa tarafından 1 O 17'de ( 1608-1609) ta
mamlanmıştır. 

Sekizgen plana sahip olan yapı çift ku b
be ile örtülmüştür. Dış kubbe duvarlara. 
iç kubbe içeride yer alan sekiz sütunun 
taşıdığı sivri kemeriere oturmaktadır. Dış
tan mermer kaplamalı olan türbede cep
heler ikili düzen içinde üç sıra pencerelere 
sahiptir. Alt sıra pencereler dikdörtgen 
açıklıklı ve söveli. üst sıra pencereler sivri 
kemerli olarak düzenlenmiştir. Ayrıca 
kasnaksız olan kubbede yuvarlak kemerli 
dört pencere vardır. Yatay ve dikey silme
ler le cepheler i hareketlendirilmiş olan 
türbenin köşelerinde de iri kaval silme
ler bulunmaktadır. Cepheler, en üstte bir 
sıra mukarnas dizisi üzer inde yer alan 
bitkisel dekorlu bir f r iz ile son bulur. Ya
pının güney cephesinde alt sıra pencere
lerin üzerinde boydan boya cepheyi kap
layacak şekilde işlenmiş ve üç satır ha-
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linde düzenlenmiş yirmi dört mısralık bir 
kitabe mevcuttur. 

Türbenin doğu cephesinde yer alan ka
pısı önünde geç dönemde yenilenmiş üç 
birimli bir revak bulunmaktadır. İki yan
dan kapatılarak ayrı birimler halinde tür
beye dahil edilen bu bölümde sütun baş
lıklarında . korkuluk levhalarında , ahşap 

kapı kanatlarında ve kalem işi süsleme
lerde barak özellikler görülmektedir. Ka
pının iki yanında , üstte birer manzara 
resmi ile altta çini karoları taklit eden 
kasetli kompozisyonlar vardır. 

Türbeye geçişi sağlayan kapının üstün
de istiridye kabuğu şeklinde bir alınlık bu
lunmaktadır. Kapı üzerinde iki satır ha
linde altı mısralık bir kitabe mevcuttur. 
Basık kemerli kapı açıklığı içeride Bursa 
kemeri şeklinde düzenlenmiştir. Kapının 

iki tarafında birer dolap n işi vardır. Kapı
nın solundaki köşede yer alan bir merdi
venle üstteki balkana ulaşılmaktadır. 

İçeride ikinci sıra pencerelerin alt hiza
sına kadar duvarlar çinilerle kaplan mıştır. 

Yazılı ve bitkisel dekorlu çiniler XVII. yüz
yılın başına tarihlendirilen sır altı tekni
ğinde İznik çinileridir. Düz yeşil renkli pa
noları oluşturan çiniler ise renkli sır tek
n iğinded ir. En üstte lacivert zemin üze
rine beyaz renkte sülüs hatlı ayet kuşağı 
(Cum 'a sGresi) bütün mekanı çevreler. 
Kitabenin sonunda dilimli bir rozet için
de kırmızı zemin üzerine beyaz harflerle 
hattat imzası bulunmaktadır (KetebehG 
el-fakir Muhammed). 

Çinilerin üzerinden başlayarak duvar 
yüzeyleri ve kubbe içi kalem işleriyle süs
lenmiştir. Kırmızı , mavi, yeşil, beyaz renk
lerin hakim olduğu süslemelerde bitkisel 
ve geometrik desenler görülmektedir. 
Geç dönemde yenilenen bu kalem işleriri
de renkler bozulmuş olmasına rağmen 
klasik desenler büyük oranda muhafaza 
edilmiştir. Duvarlarda rCım'i ve palmetler
den oluşan süslemeler. üst sıra pencere 
aralarında salbekli şemseler. pencere sı
raları arasında geometrik geçmeli bor
dürler vardır. Orta sıradaki pencereler
den bazılarının etrafında " C" ve " S" kıv
rımlı barak süslemeli bir bordür bulun
maktadır. Kubbe içinde madalyonlu dü
zenlemelerle sülüs ve kCıfi kitabe kuşak
ları görülür. Pandantiflerde ise Allah, Mu
hammed, Ebu Bekir, ömer, Osman, Ali, 
Hasan ve Hüseyin yazıları yer almıştır. 
Türbede kapı , pencere ve dolap kanatla
rında on kollu yıldızdan gelişen geomet
r ik kompozisyonlar mevcuttur. Batı cep
hesinde lll. Mehmed'in sandukası ekse-
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lll. Mehmed 
Türbesi'nin 
kapısı 

ninde yer alan pencerenin kanatlarında 
yıldızların içieri fildişi kakmalıdır. 

içte etrafı sekili ve zemini tuğla döşeli 
türbede on dört sanduka bulunmakta, 
öndeki sakıf bölümünün iki yanında üç 
sanduka yer almaktadır. Ayvansarayi ise 
türbe içinde yirmi altı, türbe dışında sak
fın iki yanında dört sandukanın olduğunu 
belirtmektedir (Hadlkatü'l-cevami ', I, 7) . 
Türbede lll. Mehmed, eşi Handan Sultan, 
lll. Murad'ın kızları ve 1. Ahmed'in kızları 
ile şehzadeleri yatmaktadır. 
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MEHMED IV 
(~ ) 

(ö. 1104/1693) 

Osmanlı padişahı 

(1648-1687). 
_j 

30 Ramazan 1 OS 1 (2 Ocak 1642) tari
hinde istanbul'da doğdu. Babası Sultan 
İbrahim , annesi Hatice Turhan Sultan'
dır. Ava olan tutkusundan dolayı "Avcı" 
lakabıyla anılır. Çocukluğun u sarayda ge
leneksel ortam içinde geçirdi. Bu sırada 
Şami Yusuf ve Şami Hüseyin efendiler ta
rafından eğitildi (Şeyhl, I, 135-136, 265-
266). Babasının dengesiz davranışlarının 
sürmesi üzerine büyükannesi Kösem Sul-
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tan'ın, devlet adamlarının ve yeniçeriie
rin muvafakatiyle 18 Receb 10S8'de (8 
Ağustos 1648) yedi yaşında iken Osmanlı 
tahtına çıkarıldı. Kısa kesilen, sadece şey
hülislamın. sadrazarnın ve vezirlerin ka
tıldığı biat töreninin ardından büyük an
nesiyle bostancıbaşıya teslim edildi. Bir 
hafta sonra kılıç alayı töreni yapıldı ve 
Eyüp Sultan Camii'nde Şeyhülislam Hoca 
Abdürrahim Efendi'den kılıç kuşandı. Cü
IUs bahşişi meselesi, başta Ci nci Hoca 
olmak üzere Sultan İbrahim döneminin 
zengin ve nüfuzlu kişilerinden zorla alı

nan paralarla halledildL 

Saltanatının ilk günlerinde, taraftarla
rının kendisini tekrar tahta çıkarma gi
rişimleri üzerine babası Sultan İbrahim 
devlet ricalinin ve yeniçerilerin ittifakıyla 
öldürüldü. Yaşının küçüklüğü dolayısıyla 
hükümdarlığının ilk sekiz yılında iktidar 
büyük annesi, annesi ve bunların taraf
tarları arasında paylaşıldı; ülke karışıklık
lar içinde kaldı. Ocak ağalarına dayanan 
Kösem Sultan ile Sofu Mehmed Paşa ara
sındaki rekabet, sipahi uiQfelerinin ge
ciktirilmesi, yedi yılda bir yapılan çıkma
ların gecikmesi ve Yeniçeri Ocağı'nın nü
fuzunun artması gibi sebepler yüzünden 
7 Şewal 1 OSB'de (25 Ekim 1648) Sultan 
Ahmed Camii Vak'ası çıktı. Atmeydanı'n
da toplanan ve Sultan İbrahim'in katlini 
protesto eden sipahilerle iç oğlanlarının 
isyanları , yeniçeriler üzerinde büyük nü
fuzu bulunan Kara Murad Ağa ve Koca 
Muslihuddin Ağa'nın çabalarıyla bastırıl
dı. Ancak bu defa da devlet yeniçeri ağa
larının kontrolüne girmişti. Adı geçen 
ağalar dışında Bektaş. Kara Çavuş gibi 
ocak ağalarının nüfuzları iyice arttı . Kö
sem Sultan'la iş birliği halinde olan ocak 
ağaları, Osmanlı donanmasının Foça'da 
Venedik filosuna yenilmesini bahane ede
rek ~adrazam Sofu Mehmed Paşa'yı or
tadan kaldırdılar. Böylece Kösem Sultan 
önemli bir rakibinden kurtulmuş oldu. 
Buyük validenin tavsiyesi ve Müneccim
b~Şı· HÜseyin Efendi'nin telkiniyle Kara 
Mu'rad Ağa (Paşa) vezlriazamlığa geti
rildi. 

.. O ·sıralarda Sivas, Antep ve Afyon gibi 
Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bazı zorba
lar nüfu:z;Jarını arttırmışlardı. Kara Mu
rad Paşa bunları büyük ölçüde bertaraf 
etp;eyi başardı. Fakat bu başarısına rağ
ll)eri devlet işlerine Kösem Sultan ile ocak 
ağalarının' karışmasına tahammül ede
rİ:ıiyordu. ' Şeyhülislam Abdürrahim Efen
di il.e 'oğlu istanbul Kadısı Mehmed Efen
di ise lüks yaşantılarıyla halkın nefretini 
çekiyorlardı. UIQfelerini alamayan sipahi-

ler yeni bir isyan başiatınca istanbul ve 
Galata esnafından toplanan avarız gelir
leriyle bu mesele halledildL Bu arada Sul
tan Mehmed'in sünneti yapıldı. O sıralar
da Girit'te Venedikliler'le devam eden sa
vaşlar Osmanlılar aleyhine gelişme göste
riyordu. Kara Murad Paşa ocak ağaları
nın kendisini ortadan kaldırmak istedik
lerini öğrenince, "Bir memlekette dört 
vezlriazam olmaz" diyerek sactaretten çe
kildi, yerine Melek Ahmed Paşa getirildi 
(7 Şaban 1060/ 5Ağustos 1650). Ağaların 
güctümünde olan yeni sadrazam döne
minde hazine para sıkıntısı içindeydi. 
Ağalar ise sağlam parayı kendilerine ayı
rıp ayarı bozuk ve eksik akçeyi asker uiQ
fesi olarak piyasaya sürdüler; bunun üze
rine ülkede büyük bir enflasyon ortaya 
çıktı. 

Bu gelişmeler esnasında on yaşındaki 
Sultan Mehmed Enderun ağalarının gö
zetiminde saray bahçelerinde, Kağıtha
ne'de av eğlenceleriyle vakit geçirmek
teydi. Dönemin mutaassıp zümresi Ka
dızadeliler'in sarayda büyük etkisi vardı. 
Bunlardan Üstüvanl Mehmed Efendi'ye 
padişah şeyhi unvanı verilmişti. Asıl 

önemli gelişme ise padişahta ileride bü
yük bir tutku haline gelecek olan av me
rakının başlaması idi. Girit'teki başarısız
lıklar ve Para (Paros) adası önlerindeki de
niz savaşından sonra Venedikliler'in Ça
nakkale Bağazı'nı kapatmaları ticareti 
vurmuş, İstanbul sıkıntı içine düşmüştü. 
Devlet idaresi Kösem Sultan'ın para hır
sıyla yanan adamlarının elinde felce uğra
mış. yüksek enflasyonun, rüşvet ve yol
suzlukların sebep olduğu karışıklıklar İs
tanbul esnafının ve halkının ayaklanma
sına yol açmıştı. Halk, önlerinde Şeyhü
lislam Karaçelebizade Abdülaziz Efendi 
olduğu halde saray kapılarına dayandı
ğında IV. Mehmed ayak divanına çıkmak 
zorunda kaldı. Yayımlanan hatt-ı hüma
yunla kanuna aykırı vergi alınmayacağı
nın duyurulması ve Melek Ahmed Paşa'
nın görevden alınmasıyla bu grup bir 
parça yatıştırıldı ; yeniçerilerin şehri tut
ması üzerine de sivil halk iyice sindirildL 
Kendi adamı olan Siyavuş Paşa'nın sada
rete getirilmesiyle Kösem Sultan bu bu
nalımdan da sıyrılmış. fakat sarayda ken
disine karşı muhalefet gittikçe artmaya 
başlamıştı. Bu muhalefetin başı saray 
ağalarının desteğini alan küçük valide 
Turhan Sultan idi. Dengelerin aleyhine bo
zulduğunu gören Kösem Sultan hem ra
kibinden kurtulmayı hem de saf bir kadın 
olan Şehzade Süleyman'ın annesini idare 
etmenin daha kolay olacağını düşünerek 


