
MEHMED lll TÜRBESi 

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 



IV. Mehmed'i indirip kardeşi Süleyman'ı 
tahta çıkarmayı düşünüyordu . Ancak bu 
tasarısını gerçekleştiremeden 16 Rama
zan 1061'de (2 Eylül1651) sarayağaları 
tarafından öldürüldü; adamları olan ocak 
ileri gelenleri de teker teker yakalanarak 
ortadan kaldırıldı. 

Köse m Sultan 'ın ardından devlet idare
sinde Valide 1\ırhan Sultan ile saray ağa
larının beş yıl kadar sürecek iktidarı baş
ladı. Yeni dönemin ilk önemli hadisesi. 
Darüssaacte Ağası Uzun Süleyman Ağa 
ile anlaşmazlığa düşen Vezlriazam Siya
vuş Paşa'nın azli oldu. Yerine getirilen 
Gürcü Mehmed Paşa'nın başarısızlığı kar
şısında Hocazade Mesud Efendi'nin tav
siyesi üzerine sadrazamlığa alacağı mali 
kararlara kimsenin karışmaması şartıyla 
Tarhuncu Ahmed Paşa tayin edildi (ı 3 
Receb I 062120 Haziran 1652). Ahmed Pa
şa gümrükleri, mutfak ve tersane mas
raflarını denetleyerek suistimali önleme
ye çalıştı. Onun zamanında ulema ara
sında da kargaşa çıktı. Sadrazarnın bütçe 
açığını kapatmak için bütün devlet me
murlarına irsaliye vergisi koyması, mes
ken ve değirmenlerden vergi alması bü
yük tepkilere yol açtı. Ulema Bahal Meh
med Efendi'nin şeyhülislamlığa tayiniyle 
yatıştırıldı. Sadrazam ayrıca zeamet, has 
ve başmaklıkların fazlasını mirileştirdi, 
böylece devlet gelirini 700.000 kuruş 
arttırdı . Yeni vergiler özellikle Üsküdar 
halkının ve sipahilerin tepkisine sebep 
olunca Tarhuncu Ahmed Paşa gözden 
düştü. Hazine gelirleriyle giderleri arasın-

IV. Mehmed 

da 1200 yük akçe farkının saray mensup
larının masraflarından kaynaklandığını 

tesbit ettiğinde bunların tepkisini çekti. 
1062 Zilhiccesinde (Kasım 1652) çıkan bü
yük yangın ise istanbul halkını perişan et
mişti. Tarhuncu Ahmed Paşa. koyduğu 
vergilerin sebep olduğu hoşnutsuzlukla
ra tahtta değişiklik yapmak istediği söy
lentileri de eklenince 21 Rebiülahir 1 063'
te (21 Mart 1653) öldürüldü ve yerine 
Kaptanıderya Derviş Mehmed Paşa geti
rildi. 

Yeni sadrazam zamanında istanbul'da 
yiyecek fiyatları aşırı derecede yükseldi. 
Kaptanıderya Kara Murad Paşa kuman
dasındaki Osmanlı donanınası Çanakkale 
Bağazı'nda Venedik donanmasını yene
rek bağazın Osmanlı gemilerine açılma
sını sağladı; bu arada istendil (Tinos) ada
sını vurdu, Venedik filosunu Değirmenlik 
(Milos) adası önünde bir defa daha mağ
IGp ederek Girit' e yardım götürmeyi ba
şardı. Bu başarılar sonunda istanbul'da 
ekonomik hayat normale dönmeye baş
ladı . Ancak Rus Kazakları'nın Karadeniz' e 
girip Ereğli ve istanbul Bağazı'nı tehdit 
etmeleri korku ve heyecana yol açtı. Sad
razam Derviş Paşa'nın felç olması üzerine 
hem Anadolu'daki Celaliler'i tatmin hem 
de istanbul'daki zorbaları te'dip etmesi 
için mühür Abaza Mehmed Paşa'nın ye
ğeni Halep Beylerbeyi ipşir Mustafa Pa
şa'ya verildi. Uzunca bir süre istanbul'a 
gelmeyi geciktiren Mustafa Paşa maka
mında altı buçuk ay kadar kaldı. Anado
lu'dan getirdiği sekbanların istanbul'da
ki sipahi zorbaları ve yeniçerilerle birleş
mesi. ayrıca kendisine rakip gördüğü Mu
rad Paşa'nın oyunu sonucunda öldürüldü. 
Yerine ikinci defa getirilen Kara Murad 
Paşa, ordunun disiplinsizliği ve hazine 
açığı sebebiyle görevinden kısa sürede is
tifa etti. Halefi Malatyalı Süleyman Paşa 
ise asker ulufesini züyGf akçe ve borçla 
karşılamaya kalkışınca Atmeydanı'nda 

toplanan zorbalar saray ağalarının orta
dan kaldırılmasını talep etti. Aşırı baskı 
altındaki Sultan Mehmed asilerin istediği 
saray ağalarını öldürtmek zorunda kaldı 
(8 Cemaziyelevvel. 106614 Mart 1656) . 
Bunların cesetleri Sultanahmet Meyda
nı'ndaki bir çınara asıldı. Osmanlı tarih
lerinde bu olaya Vak'a-i Vakvakıyye veya 
Çınar Vak'ası denir. Hadisenin arkasından 
sadrazamlığa önce Zurnazen Mustafa Pa
şa , daha sonra Siyavuş Paşa, onun ölü
münün ardından Boynueğri Mehmed Pa
şa getirildi. Bunun zamanında Çanakkale 
Bağazı 'nı tekrar kapatmış olan Venedik 
donanınası Bozcaada, Limni ve Semadi-
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rek adalarını işgal etmişti. Kaptanıderya 
Kenan Paşa'nın, Çanakkale Bağazı'nı ab
luka altına alan Lazara Mocenigo'nun ida
resindeki Venedik donanınası önünde uğ
radığı büyük hezimet ( 4 Ramazan I 066 1 
26 Haziran 1656) istanbul'u adeta savun
masız bıraktı. Venedikliler'in istanbul'a 
gelme ihtimaline karşı sağlam göstermek 
için surların deniz tarafını badanalatan, 
üzerindeki evleri yıktıran Mehmed Paşa 
bu hareketleriyle şehirde paniğe yol açtı, 
yiyecek ve eşya fiyatları aşırı derecede 
yükseldi. Hazinenin sıkıntısını gidermek 
için "imdadiye" adıyla bir vergi konulduy
sa da bundan umulan gelir sağlanamadı. 
IV. Mehmed, topladığı meşveret mecli
sinde bizzat sefere çıkıma isteğinde bu
lunduysa da sadrazam tarafından engel
lendi. O sırada IV. Mehmed'in yerine kar
deşi Şehzade Süleyman'ın geçirilmesini 
amaçlayan bir komplo ortaya çıkarıldı. 
Bunun hazırlayıcısı olan Şeyhülislam Ho
cazacte Mesud Efendi Bursa'ya sürülüp 
orada öldürüldü. Mehmed Paşa'nın yeri
ne Mimar Kasım Ağa'nın tavsiyesiyle, ay
rıca Valide Turhan Sultan tarafından ka
bul edilen bazı şartlarla Köprülü Mehmed 
Paşa getirildi (26 Zilkade 10661 ı 5 Eylül 
1656). 

Artık sürekli Edirne'de oturmaya baş
layan IV. Mehmed için Mora'ya ve Tesal
ya'ya kadar uzanan alanlarda yıllarca sü
recek avianmalar dönemi başladı. Köprü
lü önce, bir isyan denemesinde bulunan 
sipahi elebaşılarını ve ihanetini tesbit et
tiği Rum patriğini ortadan kaldırdı. Yeri
ni sağlamlaştırdıktan sonra icraata baş
layan Mehmed Paşa zamanında devlet 
içeride ve dışarıda tekrar eski gücüne ve 
prestüine kavuşma yoluna girdi. Vene
dikliler mağ!Gp edilerek Çanakkale Bo
ğazı açıldı ve boğaz ağzındaki adalar geri 
alındı . Erde! meselesi Osmanlı lehine çö
züldü. Abaza Hasan Paşa öncülüğünde 
Anadolu'da çıkan büyük isyan bastırıldı. 
Ancak 1 6 Zilkade 1 070'teki (24 Temmuz 
1660) büyük yangın istanbul'un önemli 
bir kesimini kül etti. Şehirde kıtlık ve sal
gın hastalık başladı . Ertesi yıl , altmış üç 
senedir tamamlanamamış halde bulu
nan Yenicami Külliyesi'nin ikimaline baş
landı. Bu arada bazı yahudi mahalleleri 
kamulaştırıldı. 6 Rebiülewel 1 072'de (30 
Ekim 1661) kendi tavsiyesiyle Mehmed 
Paşa'nın yerine geçen oğlu Fazı! Ahmed 
Paşa'nın sadrazamiiğı dönemi ise Os
manlı Devleti'nin yükseliş devrini hatırla
tan başarılarla doludur. Köprülüzade Fa
zı! Ahmed Paşa. Osmanlı Devleti'nin gü
cünü denizlerde Venedikliler'e ve Fran-
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sızlar'a, Orta Avrupa'da Lehistan'a ve 
Avusturya'ya karşı gösterıneyi başardı. 
Uyvar'ın fethi, 1 07S'te ( 1664) Avusturya ile 
yirmi yıllığına imzalanan Vasvar Antiaş
ması ile sonuçlandı. 1 OSO'de ( 1669) Kan
diye'nin alınmasıyla yirmi beş yıldır sür
mekte olan Girit meselesi de halledildL 

Baba oğul bu iki sadrazarnın yirmi yılı 
aşan veziriazamlıkları zamanında av alan
larını daha ziyade ordu güzergahında yo
ğunlaştıran IV. Mehmed hemen bütün 
mesaisini bu tutkusuna ayırınayı sürdür
müş, İstanbul'a ise pek uğramaz olmuş
tu. Mehmed Halife'nin belirttiği gibi ih
mal yüzünden adeta köye dönen İstan
bul 11 Muharrem 1 076'da (24 Temmuz 
1665) Topkapı Sarayı'nın yanmasıyla da
ha da yıkıldı. Aynı yıl Yenicami ibadete 
açıldı. IV. Mehmed, Fazı! Ahmed Paşa'nın 
Kandiye kuşatması sırasında Mora'da 
bekledi. 8 Safer 1 083'te (5 Haziran 1672) 
muhteşem bir törenle Kamaniçe seferi
ne çıkan padişah aşırı yağan yağmurlar 
yüzünden çekilen sıkıntılara katlanmış, 
adı geçen kalenin önüne kadar gelmiş, 
yüksekçe bir yere kurulan otağından ku
şatmayı takip etmiştir. Hatta savaş sıra

sında kıyafet değiştirerek askerlerle bir
likte fiilen muhasaraya katıldığı da belir
tilir. Fethinden sonra birkaç gün kaleyi 
gezerek bazı kiliseleri camiye çevirtmiş. 

Bucaş Antiaşması'nın imzatanmasının 

ardından Edirne'ye dönerken de çekilen 
sıkıntılara katlanmış, ancak havanın mü
sait olması halinde avianmaktan da geri 
kalmamıştır. 

Saltanatının büyük kısmını aviaklarta 
dolu olan Edirne'de geçiren IV. Mehmed 
zamanında burası eski ihtişamlı günleri
ni yaşamış ve devlet buradan yönetilmiş
tir. Leh kralının Bucaş Antiaşması'nın 
şartlarına uymaması üzerine padişah 23 
Rebiülahir 1 084'te (7 Ağustos 1673) or
duyla birlikte ikinci defa Lehistan seferi
ne katıldı ve İsakça'ya kadar gitti. Antlaş
ma şartları yerine getirildiği takdirde 
hücum edilmeyeceğine dair Leh kralına 
mektup gönderen IV. Mehmed, Hotin'in 
elden çıkmasına rağmen kış şartlarının 
ağırlaşması üzerine Babadağı'na çekildi 
ve Hacıoğlupazarcığı'nda kışlamaya karar 
verdi. Aynı yılın haziranında Ruslar'ın Uk
rayna Kazakları'na saldırdığı duyulunca 
seferin güzergahı değiştirildi. Bu arada 
Hotin Kalesi'nin geri alındığı haberi geldi. 
Aksu sahrasına kadar ilerleyen padişah 
daha sonra Edirne'ye döndü: 1 086'da 
(1675) Edirne'de oğulları ve kızı için sün
net ve evlilik şenlikleri düzenlendi. Os

. manlı- Leh savaşı Zuravno Kalesi civarın-
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da yapılan çarpışmaların ardından Lehis
tan kralının kabul ettiği anlaşma ile sona 
ermiştir (Şaban 1086/Kasım 1676). Sefer 
sırasında hastalanarak geri dönen Fazıl 
Ahmed Paşa'nın ölümü üzerine Köprülü
ler'in idaresinden hoşnut olan padişah 
sadare~e bu mektepten yetişen Merzi- · 
fontu Kara Mustafa Paşa'yı getirdi. 1 088-
1089 (1677-1678) kışını İstanbul'da ge
çirdi. 

Kara Mustafa Paşa döneminde Ukray
na Kazakları Hatmanı Doroşenko Osmanlı 
himayesine girmiş, ancak daha sonra 
Rus çarına katılınca ilk Osmanlı-Rus sa
vaşı çıkmıştır. 1089'da (1678) orduyla bir
likte Çehrin Seferi'ne çıkan IV. Mehmed 
Tuna'yı geçmedi, Silistre'de kalarakav
lanmayı tercih etti. Ertesi yıl yine orduyla 
beraber İstanbul'a geldi. 1091'de (1680) 
Ruslar'ın savaş hazırlıkları yapması üze
rine yeni bir sefer kararı alımnca Edir
ne'ye kadar gitti. Rus çarının barış talebi 
üzerine yaz mevsimini burada geçirdi. 
Ruslar'la yirmi yıllık bir antlaşma yapıldı. 

Sadrazarnın dış politikadaki sert tutu
muna padişahın herhangi bir müdahale
de bulunmadığı anlaşılmaktadır. Trab
lusgarp Ocağı'nın Fransa ile anlaşmazlı
ğa düşmesi üzerine Fransızlar'ın Sakız 
adasını topa tutması, sadrazaını Fransa'
yı tazminat ödemeye zorlayacak kadar 
sert davranmaya sevketti. Büyük bir ba
şarı elde etmek amacıyla Viyana'yı hedef 
haline getirmesi de Osmanlı tarihinde 
çok önemli bir dönemin başlamasına yol 
açtı. Macaristan'ın Avusturya'ya bağlı 
olup Osmanlı kaynaklarında Orta Macar 
denilen bölgesinin beylerinden Tököli İm
re'nin Almanlar'ın mezhep baskılarına 
karşı yardım talebini önemli bir fırsat ka
bul etti, Orta Macar kralı olarak gördüğü 
bu zatı himayeye karar verdi. Kaynaklara 
göre IV. Mehmed böyle bir politikaya ta
raftar değildi, fakat savaşı önleyecek bir 
girişimde de bUlunmadı . Avusturya'ya 
sefer açan Mustafa Paşa Viyana'yı ku
şartı. Ordu ile birlikte yola çıkan padişah 
Belgrad'da kaldı. Bozgun haberi üzerine 
Edirne'ye döndü, ancak sadrazarnma 
desteğini sürdürdü. Fakat Mustafa Pa
şa, merkezdeki düşmanları Kızlar Ağası 
Yusuf ve Uzun Sarı Süleyman ağatarla Sa
daret Kaymakamı Kara İbrahim Paşa üç
lüsünün tesiriyle çok geçmeden Belgrad'
da idam edildi. Bu başarısız kuşatma, 
başta Macaristan olmak üzere birçokye
rin elden çıkmasının başlangıcını oluştur
du. Yeni veziriazam Kara İbrahim Paşa, 
savaşı yönetecek çapta olmadığından 
cepheye Yeniçeri Ağ ası Bekri Mustafa Pa-

şa'yı sürdü ve kendisi Belgrad'da kalmayı 
tercih etti. Vaç yenilgisinden sonra Peş

te, Budin ve ardından Tımışvar hariç Ma
caristan elden çıktı. Böylece Orta Avru
pa'daki Osmanlı varlığı tehlikeye düştü. 
önce Avusturya ile başlayan savaş Lehis
tan, Venedik ve Rusya'nın da katılmasıy
la çok cep h eli bir mücadeleye dönüştü. 

IV. Mehmed ise bütün bu olumsuzluk
lara rağmen av eğlencelerinden vazgeç
miyor, annesinin vefatından ( 1094/1683) 
sonra çevresini saran cahil kişilerin tesi
riyle yanlış kararlar almaya devam ediyor
du. Viyana bozgununun ardından başla
yan dönem onun saltanatının şüphesiz 
en karanlık zamanı olmuştur. Avusturya 
karşısında bozguna uğrayan Osmanlı kuv
vetleri Kamaniçe ve Bağdan taraflarında 
Lehliler'le savaşmış ve genelde başarılı 
olmuştur. Ancak ertesi yıl ittifaka girip 
güneyde karadan ve denizden saldıran 
Venedikliler, Dalmaçya ve Mora'yı ele ge
çirmeyi başardılar. Venedik'e Ceneviz. pa
palık, İspanya, Floransa ve Malta filoları 
da destek veriyordu. Batılı güçlerin tah
riklerine kapılarak a:y:aklanan yerli Rum
lar ise ayrı bir mesele haline geldi. Mora 
serdan Şahin Mustafa Paşa Rum isyanıy
la meşgul iken Ayamavra adası ve Preve
ze Kalesi de düştü. 1096'da (1685) kuşa
tılan Koron ve ardından Modon, Anabolu 
ve bütün Mora elden çıktı: iki yıl sonra 
da Atina kaybedildi. 

Ülke toprakları bu şekilde kuzeyden ve 
güneyden istilaya uğrarken IV. Meh-

IV. Mehmed'in tuğralı bir fermanı (TSMA, nr. E 664/67) 



med'in ilgisiz gibi görünen tutumu hal
kın tepkisine yol açmaya başladı. Tutku
nu olduğu av eğlencelerinden bir türlü 
vazgeçmediği, devlet işleriyle ilgilenme
diği dedikoduları giderek yayıldı. Bazı din 
alimleri ve va izler av tutkusuyla ilgili ola
rak yüzüne karşı ağır sözler söyledilerse 
de bunlara kulak asmadı. Bu din Kalesi'
nin düşmesinden ( 13 Şevval ı 097 1 2 Ey
I ül 1686) sonra halkın galeyanı üzerine 
avdan vazgeçtiğini ilan etti, buna rağmen 
hakkındaki yaygın kanaati değiştiremedi. 

Mohaç yenilgisinin ( Şevval ı 098 1 Ağus
tos 1687) ardından ulufelerinin ödenıne
diği bahanesiyle Serdanekrem Süleyman 
Paşa'ya baş kaldıran asker, Köprülü Meh
med Paşa'nın damadı Abaza Siyavuş Pa
şa'yı sadrazam yaparak IV. Mehmed'i 
tahttan indirmek için hızla İstanbul'a 
doğru yürümeye başladı. Ordunun bu tu
tumu Avusturyalılar'ın Osmanlı toprak
larında rahatça ilerlemesi sonucunu do
ğurdu. Saltanatını kaybetmekte olduğu
nu anlayan IV. Mehmed, sadaret mührü
nü askerden kaçırıp İstanbul'a getiren Sü
leyman Paşa'yı öldürterek başını askere 
gösterdi; av edevatını ve tazılarını dağı

tarak tövbe ettiğini ilan etti, fakat artık 
iş işten geçmişti. Sadaret Kaymakamı Re
ce b Paşa'nın telltiniyle orduyu durdurma
ya çalıştı. Veziriazam Siyavuş Paşa, Şey

hülislam Ankaravi Mehmed Emin Efendi 
ile haberleşerek Şehzade Süleyman'ın 
tahta çıkarılma kararını bildirmişti. Meh
med Emin Efendi, ulema ile yaptığı meş
verette başka çarenin kalmadığını Siya
vuş Paşa'ya duyurdu. Bunun üzerine Si
yavuş Paşa, Silivri'de 1 Muharrem 1 099'
da (7 Kasım 1687) ocak ağalarını ve zor
babaşıları toplayarak bir karar aldırdı ve 
bunu istanbul'a Sadaret Kaymakamı Köp
rülüzade Mustafa Paşa'ya gönderdi. Öl
dürülmekten korkan IV. Mehmed ise ye
rine oğlu Mustafa'nın geçmesini istiyor
du. Ertesi gün başta şeyhülislam olmak 
üzere ulema ileri gelenlerini, vezirleri, 
yüksek rütbeli ocak ağalarını Ayasofya Ca
mii'nde toplayan Mustafa Paşa ordudan 
gelen karar suretini onlara duyurdu. Top
lantıda bulunanlar, Köprülüzade'nin ülke 
düşman istilasına uğrarken avdan başını 
alamayan, etrafındaki müfsitlerin tesiriy
le bu derdin Hacını görecek kişileri uzak
laştıran bir padişahın hal'inin şer'an caiz 
olup olmadığı sorusuna sükutla cevap 
verdiler. Bunun üzerine ll. Süleyman'ın 
tahta çıkarılması kararlaştırıldı. IV. Meh
med ise iki oğluyla birlikte sarayın Şim
şirlik dairelerine konuldu. Bir süre bura
da sıkı bir gözetim altında yaşadı. ll. Sü-

leyman 11 00' de ( 1689) Macar seferine 
çıktığında Edirne'ye getirildi ve diğer kar
deşi ll. Ahmed'in saltanatma şahit oldu. 
28 Rebiülahir 11 04 'te (6 Ocak 1693) bu 
çok sevdiği şehirde vefat etti, naaşı İs
tanbul'a getirilerek annesi Turhan Sul
tan'ın Yenicami civarındaki türbesine 
gömüldü. 

Osmanlı Devleti tarihinin çok kritik bir 
döneminde hüküm süren, fakat etkili bir 
rol üstlenemeyen IV. Mehmed'in ava aşırı 
düşkünlüğünde ve ilgisiz tavırlarında çok 
küçükyaşta tahta çıkmasının rolü olduğu 
söylenir. Bu sebeple iyi bir eğitim alama
dığı, çevresindeki cahil saray ağalarından 
oluşan iktidar ortaklarının onun sarayın 
dar çevresi dışına çıkmasını engellediği 
belirtilir. Saltanatı boyunca asli görevle
rini başkalarının üstlenmiş olması da hü
kümdarın bu rahat tavırlarını belirleyen 
önemli bir unsurdur. Mimarbaşı Kasım 
Ağa'nın tavsiyesiyle annesi Turhan Sul
tan'ın Köprülü Mehmed Paşa'yı, bunun 
vasiyetiyle de oğlu FazılAhmed Paşa'yı 
sadarete getirmesi, devletin toparlanma
sına imkan vermiş olmakla beraber bu 
uzun dönem ( 1656-1676). onun iyice geri 
planda kalmasına ve veziriazamlarının 
ön plana çıkmasına zemin hazırlamıştır. 
Saltanatının son dört yılı ise annesinin 
de vefatından sonra başarısızlık ve hatta 
felaket seneleri olmuştur. Annesi Turhan 
Sultan'ın ölümü ve Köprülü ailesinden 
olanların işten el çektirilmelerinin ardın
dan devlet işlerindeki tecrübesizliği orta
ya çıkmış, bir tutku haline gelen av me
rak! ise tahttan indirilmesinin başlıca se
bebi olmuştur. Oğulları Mustafa ve Ah
med'in doğumundan sonra kardeşlerini 
nizam-ı alem için öldürtmek istediği, fa
kat annesinin buna engel olduğu rivayet 
edilir (Evliya Çelebi, Vl ll, 429). Hocası Vani 
Mehmed Efendi'ye tam itimadı olan IV. 
Mehmed'in mutaassıp çevrelerin etkisi 
altında kaldığı, hatta kahvehaneleri ka
patmak, içki yasağını takip etmek, oyun
cu ve çalgıetiarı küreğe koymak, bid'at 
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olduğu gerekçesiyle bazı mali uygulama
lardan vazgeçmek gibi faaliyetlerde bu
lunduğu da bilinmektedir. Özellikle etra
fındakilerin Kadızadeli taraftarı kimseler
den oluştuğu ve bu gibi işlerde onların 
tesirinde kaldığı anlaşılmaktadır. Tarihe 
düşkünlüğüyle de bilinen IV. Mehmed, 
dönemin entelektüel şahsiyetlerinden 
Hezarfen Hüseyin Efendi'den tarih ders
leri almış. Sır katibi Abdi Ağa'yı dönemi
nin olaylarını yazmakla görevlendirmiş ve 
zaman zaman her şeyin yazılıp yazılma
dığını kontrol etmiştir. Mehmed Halife'
nin Tarih-i Gılmfıni'si bu padişahın 
1665 yılına kadar gelen dönemi olayları
nı, özellikle İstanbul ve saray hadiselerini 
verir. Evliya Çelebi de meşhur eserini bu 
devirde yazmıştır. Kaynaklardaki bilgile
re göre iyi kalpli , çok cömert bir kimse 
olan ve mazbut bir hayat yaşayan Sultan 
Mehmed sade giyinirdi; çabuk bıkan bir 
karaktere sahipti. Çocukluğundan beri 
eğlence ve oyunlar içinde yetiştiğinden 
sarayda çeşitli sanatçı ve oyuncu bulun
durma geleneğini sürdürmüş, Edirne'de 
1 086'da ( 1675) düzenlettiği düğün şen

likleriyle yakından ilgilenmiştir. Onun za
manında özellikle besteci ve icracıların 
sayısında artma olmuş, bunlardan Ha
fız Post ile Buhurizilde Mustafa ltri'nin 
bestelerinden bazıları günümüze ulaş
mıştır. Aynı zamanda iyi bir musikişi
nas olan Salih b. Nasrullah'ın tıp ve ec
zacılık üzerine yazdığı kitaplar Avrupa'
da bile okunmaktaydı. Yirmi yıl sarayda 
kalan Leh asıllı Ali Ufki Bey ise Kitab-ı 
Mukaddes'i ilk defa Türkçe'ye çevirmiş, 
bu arada musikiye, örf ve adetlere dair 
eserler kaleme almıştır. Sultan Meh
med'in Batı müziğine de ilgisi bulun
duğu, 1086 (1675) şenliği için Venedik'
ten opera getirtmek istediği, yabancı 
ressamlardan yağlı boya tablo alacak de
recede resme ilgi duyduğu yolundaki bil
giler ise ihtiyatla karşılanmalıd ı r. Genç 
yaşlarda kendisini gören Batılı seyyah ve 
gözlemciler onu soluk yüzlü ve biraz me-
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lankalik olarak niteler. Haseki Gülnuş 
Emetullah Sultan'dan doğan oğullarından 
Ahmed (lll.) ve Mustafa (ll.) daha sonra 
padişah olmuş , hanedan lll. Ahmed'in 
soyundan devam etmiştir. 
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(1844-1918) 

Osmanlı padişahı 

(1909-1918). 
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2 Kasım 1844'te Çırağan Sarayı'nda 
doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi 
Gülcemal Kadın Efendi'dir. Saray gelenek
lerine göre yetiştirildi. Arapça. Farsça ve 
bazı şer'! bilgiler öğrendi. Babasının ve 
amcası Abdülaziz'in padişahlıkları döne
minde serbest ve rahat bir hayat yaşadı. 
Kardeşi Abdülhamid tahta çıkınca ( 18 7 6) 
veliaht durumuna geldi, sarayda göze
tim altında yaşamak zorunda kaldı. Ken
disinden önceki iki padişahın tahttan in
dirilmiş olmasından dolayı endişe içinde 
bulunan ır. Abdülhamid kardeşinin sa
rayda kendi yakınlarından başkasıyla gö
rüşmesini yasakladı. Bu kapalı ve korku
lu hayat onu oldukça etkiledi. Abdülme
cid'in daha önce tahta çıkan iki oğluna 
(V. Murad, Il. Abdülhamid) benzer şekilde 
bir darbe sonucu tahta oturdu. Otuzbir 
Mart Vak'ası'nın ardından İttihat ve Te
r akki'nin çoğunlukta olduğu Meclis-i 
Umumi-i Milli, bir taraftan Abdülhamid'i 
tahttan indirirken diğer taraftan veliaht 
Reşad Efendi'nin tahta çıkarılmasına ka
rar verdi (27 Nisan 1909). Ayrıca meclis, 
isyanı bastıran Hareket Ordusu'nun İs
tanbul'a girişini şehrin ikinci fethi saya
rak yeni padişaha Beşinci Mehmed un
vanının verilmesini kararlaştırdı. 

V. Mehmed, aynı gün Harbiye Nezare
ti'nde yapılan biat merasiminde asıl hür
riyetin ilk padişahı olmaktan iftihar etti
ğini, bütün Osmanlılar'la birlikte meşru
tiyetin ve kutsal saltanat makamının hiz
metinde bulunduğunu söyledi. Şeriatı, 
Kanun - ı Esasl'yi, meşrutiyet usulünü, 
milletin haklarını ve vatanın menfaatle
rini koruyacağına dair yemin etti. Biat 
merasiminden sonra bütün emel ve ar
zusunun devlet ve milletin refah ve saa
deti olduğunu bildirdi. Usulen istifasını 
sunan Sadrazam Ahmed Tevfik Paşa'nın 

isteğini kabul etmedi. Kendisiyle birlikte 
çalışacağını söyleyerek baş mabeyincilik 
ve baş kitabete tayin yapılmasını istedi. 
Meclis üyelerinin tamamı biat merasi
minde bulunmadığı için yemin töreni 
Meclis-i Mill1'de tekrar edildi (20 Mayıs 

1909). Beşinci Mehmed unvanıyla tahta 
çıkarıldığı halde halk tarafından Sultan 
Reşad olarak adlandırıldı. 

Tahta çıktığı vakit altmış beş yaşında 
olan Sultan Reşad'ın dokuz yıllık hüküm-

darlık dönemi büyük buhranlar içinde 
geçti. On defa hükümet değişikliği oldu. 
Her hükümet buhranlı bir devrede iş ba
şına geldi ve yine bir bu h ran sonucu ikti
dardan ayrıldı. V. Mehmed bu buhranları 
önleyecek veya yön verecek siyasi bilgi ve 
tecrübeye sahip değildi. Ayrıca anayasa
ya göre yürütme organının başı sadra
zamdı. Sadrazam ve kurduğu hükümet 
yasama meclisine karşı sorumlu idi ve 
Meclis-i Meb'usan'ın güvenine sahip ol
duğu müddetçe yerinde kalabilirdi. Pa
dişahın sadrazaını tayin yetkisi olduğu 
halde icradan sorumlu değildL Bu se
beple padişahın siyası rolü zayıflamış ve 
saray siyasi hayatın odağı olmaktan çık
mıştı. Siyasi hayatın odağı adeta İttihat 
ve Terakki'nin genel merkeziyle sadrazam 
ve kabinesine devredilmişti. Nitekim da
ha tahta çıktığı günden itibaren bu hu
sus görülmeye başlandı. İstanbul'u kont
rolü altında tutan Hareket Ordusu'nun 
diktatör kumandanı Mahmud Şevket Pa
şa biat merasimi sırasında eski padişahı 
Selanik'e sürmüştü. Bundan ne padişa
hın ne de sadrazarnın haberi vardı. Erte
si gün haberi Fransız elçisinden öğrenen 
sadrazam (Türkgeldi, s. 35). durumu pa
dişaha bildirmek için saraya gittiğinde 
saray görevlilerinin de götürüldüğünü öğ
rendi. Padişahın adeta yalvarırcasına gö
revde kalmasını istediği Ahmed Tevfik Pa
şa İttihatçılar'ın baskıları neticesinde is
tifa etti. Yerine onların istediği Hüseyin 
Hilmi Paşa getirildi (5 Mayıs). 

V. Mehmed 


