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5 Cemâziyelevvel 953’te (4 Temmuz
1546) babasý II. Selim’in Saruhan sancak
beyliðiyle Manisa’da bulunduðu sýrada Bozdað yaylaðýnda doðdu. Asýl adý Cecilia Baffo olan Venedik asýllý Nurbânû Sultan’ýn oðludur. Ýlk eðitimini Manisa sarayýnda aldý
ve Cemâziyelâhir 964’te ( Nisan 1557) sünnet düðünü burada yapýldý. Küçük yaþta

III. Murad’ı
Murad’ý tasvir
tasvireden
edenbir
birresim
resim(Galleria
(Galleriadegli
degliUffizi–Floransa)
Uffizi)

iken Aydýn-ili sancak beyliðine tayin edildi. Babasýnýn 966’da (1558) Karaman eyaletine nakli üzerine onunla birlikte gitti ve
kendisine Akþehir sancak beyliði verildi.
Burada iken babasý ile amcasý Bayezid arasýnda taht çekiþmesi yüzünden Konya ovasýnda meydana gelen savaþ sýrasýnda Konya Kalesi muhafazasýnda bulundu. Büyük
babasý Kanûnî Sultan Süleyman’ýn kendisini görmek istemesi üzerine bir ara Ýstanbul’a gitti. Onun merkeze çaðrýlmasý, muhtemelen oðullarý arasýndaki taht veraseti
mücadelesinin sonucunu bekleyen Kanûnî’nin tahtýn tek vârisi olarak kalan Selim’e
yönelik bir manevrasý idi. Nitekim ortalýk
yatýþýnca Selim’in Kütahya valisi olmasýnýn
ardýndan Murad da Receb 969’da (Mart
1562) Saruhan sancak beyliðine gönderildi, padiþah oluncaya kadar burada idarecilik yaptý. On iki yýl süren bu vazifesi sýrasýnda kendisine lala olarak önce Ferruh
Bey, ardýndan Câfer Bey tayin edildi. Uzun
süre baðlý kalacaðý hasekisi olan Arnavut
asýllý Safiye Sultan ile burada iken tanýþtýrýldý ve ondan olan oðlu Mehmed (III) 973’te (1566) dünyaya geldi. Ayrýca diðer oðlu
Mahmud ve kýzlarý Ayþe ile Fatma da burada doðdu. Manisa’daki þehzadeliði döneminde özellikle hocasý Hoca Sâdeddin
Efendi, defterdarý Kara Üveys Çelebi ve
haremi idare eden Râziye Kalfa’nýn etkisi
altýnda kaldý. Bilhassa bu sonuncusu daha sonra padiþahlýðý sýrasýnda da nüfuzunu sürdürdü. Þehzadelik yýllarýnda idarî
iþlere pek karýþmadý, tahtýn tek vârisi olarak rahat bir hayat sürdü, vaktini Manisa
yaylalarýnda geçirdi. Bu arada þehirde Murâdiye Camii’nin inþasýný baþlattý. Jacopo
Ragozzoni’nin 1571 tarihli raporuna göre
Murad yetenekli, iyi eðitim görmüþ, dinine son derece baðlý, babasý ve diðer ileri
gelenler tarafýndan çok sevilen bir þehzadeydi.
Babasýnýn vefatý haberini Vezîriâzam Sokullu Mehmed Paþa ve annesi Nurbânû
Sultan’ýn gönderdiði adamlardan alan ve
büyük oðul sýfatýyla tahta davet edilen
Murad alelacele yola çýkarak Mudanya Ýskelesi’ne geldi. Burada kendisini almak
için gönderilen kadýrgaya rastlayamadýðýndan fýrtýnaya raðmen iskelede bulunan
niþancý Feridun Ahmed Bey’e ait bir gemiye binip Ýstanbul’a hareket etti. Zor bir
yolculuktan sonra Sarayburnu’na ulaþtý ve
burada Sokullu Mehmed Paþa ile buluþarak gece yarýsý saraya girdi. Ertesi gün 8
Ramazan 982’de (22 Aralýk 1574) II. Selim’in ölümü ve III. Murad’ýn tahta cülûsu resmen ilân edildi, biat merasimi yapýldý. O gece saltanat sistemi gereði boðdurulan beþ þehzade ile II. Selim’in cena-
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ze merasimleri ayný güne rastlar. Babasýnýn cenaze namazýna katýlan Murad hemen ardýndan askere cülûs bahþiþi daðýttýrdý, ilk icraat olarak Kâbe’nin duvarlarýnýn
tamirini emretti. Ýlk cuma namazýný büyük merasimle Ayasofya’da kýldý. 22 Ramazan’da (5 Ocak 1575) önce Eyüp Sultan
Türbesi’ne giderek kýlýç kuþandý, ardýndan
Edirnekapý’dan þehre girip sýrasýyla Yavuz
Sultan Selim, Fâtih Sultan Mehmed, Þehzade Mehmed, Kanûnî Sultan Süleyman,
II. Bayezid ve babasýnýn mezarlarýný ziyaret etti.
Saltanatýnýn ilk yýllarýnda III. Murad, uzun
süredir vezîriâzamlýðý elinde tutan Sokullu Mehmed Paþa’ya karþý olan grubun etkisiyle hareket etti. Saltanatý atalarý gibi
tam anlamýyla kendi eline almasý yolunda
sürekli teþvik ediliyordu. Özellikle Þemsî
Ahmed Paþa ve Dârüssaâde aðasý Gazanfer Aða onu bu yolda tesir altýna alýyordu.
Bununla birlikte Sokullu’yu görevde býrakarak, tecrübesinden faydalandý, ancak zamanla gücünü zayýflattý ve onu etkisizleþtirdi. Baþlangýçta Sokullu’nun devletin sýnýrlarýna yönelik siyasî faaliyetlere verdiði
aðýrlýk sürdürüldüyse de giderek yeni padiþahýn saltanatýnýn teminatý olabilecek
büyük bir sefer açýlmasý yolundaki fikirler
güçlendi. Sokullu’nun rakipleri, böyle bir
sefere taraftar olarak kolayca kazanýlabilecek bir baþarýnýn yaþlý sadrazamýn bertaraf edilmesini saðlayacaðýný ve kendilerine iktidar yolunu açacaðýný hesaplamaktaydý. Padiþahýn da böyle bir seferi arzu
ettiði anlaþýlmaktadýr.
III. Murad’ýn tahta çýkýþý üzerine çeþitli
devletler, Ýstanbul’da bulunan veya bu münasebetle gönderilen elçileri vasýtasýyla tebrikte bulunarak eski anlaþmalarý yenilediler. Meselâ Venedik elçisi Soranzo, Venedik “doc”unun tebrikleriyle beraber divana
50.000 altýn takdim etti. Lehistan elçisi Taranowsky de hükümeti adýna tebrikte bulundu. Raguza Cumhuriyeti elçisi padiþaha 12.000 altýn ve gümüþten bir sofra takýmý sundu. Özellikle Ýran elçilik heyeti hem
kalabalýk oluþu hem göz alýcý hediyeleriyle ön plana çýktý. Ýran elçisi Tokmak Muhammed Han daha Ýstanbul’da iken Þah
I. Tahmasb, uzun süren bir saltanattan
sonra hânedan üyesi ve devlet ricâli arasýnda iki yýldýr devam eden ihtilâflar sonucu zehirlenmiþ (984/1576) ve Safevîler büyük bir karýþýklýk içine sürüklenmiþti. Bu
durum açýlmasý düþünülen seferin yönünü de belirledi. II. Ýsmâil’in Anadolu’ya yönelik siyasî ve dinî faaliyetlerinin artmasý,
sýnýrda iki taraf ümerâsý arasýnda meydana gelen çatýþmalar ve ilticalar seferin gö-
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rünür sebeplerini teþkil etti. Sýnýr karýþýklýklarý ve tecavüzleri, Ýran tarafýnýn riayet
ettiði sürece muteber olan barýþýn ihlâli
olarak yorumlandý. Buna II. Ýsmâil’in ölümüyle daha da karýþan Ýran’ýn durumundan istifade etme amacý da eklenince
muhtemelen Sokullu’nun karþý çýkmasýna
raðmen yeni bir savaþa karar verildi. Ancak sefere kimin kumanda edeceði hususu devlet merkezinde ciddi bir krize yol
açtý. Baharda Erzurum serhaddine sevkedilecek kuvvetlere Lala Mustafa Paþa’nýn,
Baðdat tarafýndan yapýlacak olan harekât için Koca Sinan Paþa’nýn serdarlýklarý
kararlaþtýrýldýysa da bu iki vezir arasýnda
büyük bir çekiþme yaþandý. Sonunda padiþahýn devreye girmesiyle Lala Mustafa
Paþa, Gürcistan üzerinden Þirvan’ýn fethiyle görevlendirildi, Sinan Paþa azledildi.
III. Murad, Ýran’a yönelik bu çok iyi planlanmýþ harekâtý dikkatle takip etti. Osmanlý kuvvetleri Çýldýr gölü civarýnda Safevîler’i yenilgiye uðratarak Gürcistan’a girdi, ardýndan Koyungeçidi adlý yerde ikinci
defa Safevîler’i daðýttý ve Þirvan kesimindeki þehirleri teker teker ele geçirdi. Lala
Mustafa Paþa’nýn ikinci harekâtý 987’de
(1579) olmuþ, Osmanlý kuvvetlerinin ele
geçirilen yerlerde tutunmasý saðlanmýþtý. Lala Mustafa Paþa’nýn kýþlamak amacýyla Erzurum’a döndüðü sýrada merkez-

III. Murad’ý Üsküdar Sarayý’nýn bahçesinde tasvir eden bir
minyatür (Hünernâme, II, TSMK, Hazine, nr. 1524, vr. 227b)
III. Murad’ı avlanırken gösteren bir minyatür (Şehinşâhnâme, İÜ
Ktp., FY, nr. 1404, vr. 145b)

den Sokullu Mehmed Paþa’nýn bir suikast
sonucu öldüðü haberi geldi.
Sokullu Mehmed Paþa’nýn uðradýðý suikastta saraydaki rakiplerinin rolü olduðu
ve bunlarýn bizzat padiþahtan destek aldýklarý iddialarýný belgeleyecek bilgi bulunmamakla birlikte son zamanlarýnda onun
iyice devlet iþlerinden uzaklaþtýrýldýðý açýktýr. III. Murad’ýn da Sokullu’nun aleyhindeki grubun etkisinde bulunduðu bilinmektedir. Peçuylu’ya göre III. Murad vezîriâzamýn arz tezkirelerini bile reddetmekteydi. Sokullu’nun ölümünden sonra yerine
karþý gruptan olan ve padiþahýn himayesinde bulunan Semiz Ahmed Paþa getirildi. Kazandýðý baþarýlarýn kendisine sadrazamlýk yolunu açacaðýný düþünen Lala Mustafa Paþa ise azledilerek Ýstanbul’a çaðrýldý, yerine amansýz rakibi Koca Sinan Paþa
gönderildi. Lala Mustafa Paþa, Ahmed Paþa’nýn ölümü üzerine vezîriâzamlýk için yeniden umutlandý. Fakat sefere çýkan Sinan Paþa’nýn saraydaki taraftarlarý devreye girdi ve þiddetli bir iktidar mücadelesi
yaþandý. III. Murad, bu durumda sadâret
mührünü hiç kimseye vermemeyi tercih
ederek Lala Mustafa Paþa’yý “vekîl-i saltanat” unvanýyla sadâret kaymakamý yaptý.
Böylece seferdeki Sinan Paþa’yý da bir bakýma kollamýþ oldu. Fakat sonra sadrazamlýðý Sinan Paþa’ya verip mührü ona yolladý, Lala Mustafa Paþa’yý da teselli etmek
üzere gerçekte kendisinin vezir olduðunu,
ancak “sefere raðbet için” mührü Sinan
Paþa’ya gönderdiðini söylemiþti. III. Murad’ýn karþý karþýya kaldýðý bu zor durum ve
iktidar makamýnýn iki baþlý hale geliþi Lala
Mustafa Paþa’nýn âni ölümüyle sona erdi
(25 Cemâziyelâhir 988 / 7 Aðustos 1580).
Sinan Paþa’nýn Ýran’a hareket edip Safevî
heyetiyle barýþ konularýný görüþtükten sonra elçiyle Ýstanbul’a dönüþünün hemen
ardýndan III. Murad oðlu Mehmed için bir
sünnet merasimi düzenletti (990/1582). Bu
uzun ve muhteþem düðün sýrasýnda sarayýn bütün ihtiþamý ortaya konuldu. Ardýndan Þark seferi sýrasýnda önemli bir iþ yapmadýðý gerekçesiyle Sinan Paþa azledildi.
Bir rivayete göre Sinan Paþa padiþahýn
bizzat sefere çýkmasý gerektiðini belirtmiþ, bundan hoþlanmayan saraydaki “kadýnlar partisi” padiþah üzerindeki etkilerinin azalacaðý endiþesiyle buna þiddetle
karþý çýkmýþ ve Sinan Paþa bu sebeple görevden alýnmýþtý. III. Murad, Sinan Paþa’nýn yerine kardeþi Fatma Sultan’ýn kocasý Vezir Siyavuþ Paþa’yý getirdi (28 Zilkade
990 / 24 Aralýk 1582) ve Ýran seferi serdarlýðýna da Ferhad Paþa’yý tayin etti. Bu sýrada Ýran cephesinde Osmanlý kuvvetleri-

nin durumu sarsýlmýþ, Þirvan’da muhafazada bulunan Özdemiroðlu Osman Paþa
Demirkapý’ya çekilmiþti. Açýlan yeni seferle Þirvan’ýn kesin olarak elde tutulmasýna
çalýþýldý. Özdemiroðlu Osman Paþa, Baþtepe mevkiinde Safevî kuvvetlerini yenip Þirvan’daki Osmanlý hâkimiyetini kesinleþtirdi. Ardýndan Kefe’ye hareket etti, Ýslâm
Giray’ý Kýrým haný yaptýktan sonra Ýstanbul’a gelip ikinci vezir sýfatýyla divana girdi; kazandýðý büyük baþarýlar sebebiyle 20
Receb 992’de (28 Temmuz 1584) vezîriâzamlýða getirildi. Rivayete göre Ýstanbul’a
geliþinin hemen ardýndan huzura kabul
edilen Osman Paþa, III. Murad’ýn iltifatlarýna mazhar olmuþ, dört saat boyunca büyük bir merakla onun anlattýklarýný dinleyen padiþah zaman zaman heyecanlanarak ellerini açýp dua etmiþ ve kendisine çeþitli hediyeler vermiþtir.
Bu arada III. Murad üzerinde büyük etkisi olan annesi Nurbânû Sultan’ýn ölümü
(22 Zilkade 991 / 7 Aralýk 1583) sarayda
nüfuz çevreleri arasýnda ciddi bir deðiþime yol açmýþ bulunuyordu. Artýk geride
nüfuzlu þahsiyet olarak Safiye Sultan ve
Harem kethüdâsý Canfedâ Hatun kalmýþtý. Nurbânû Sultan, oðlunun Safiye Sultan’a
olan ilgisini azaltmak için ona çeþitli câriyeler sunmuþ ve Murad’ýn iki yýl kadar süren haremine karþý olan ilgisizliðini gidermiþti. Zira Þehzade Mahmud’un 989 (1581)
yýlý dolayýnda ölümüyle geride bir tek Mehmed kalmýþtý ve bu durum þehzadeye bir
þey olmasý halinde önemli bir krize yol açabilirdi (Peirce, s. 127). Saltanatýn devamý
için Mehmed’e yeni erkek kardeþler gerekiyordu. Bunun gerçekleþmesiyle saraydaki endiþeler sona erdi. Ardýndan III. Murad taht vârisi sýfatýyla oðlu Mehmed’i Saruhan sancak beyliði ile Manisa’ya gönderdi (2 Zilhicce 991 / 17 Aralýk 1583). Bu
Safiye Sultan grubunun ilk önemli icraatýydý, böylece Mehmed’in resmen taht vârisi olduðu teyit edilmiþ oluyordu. Venedik
elçilerinin raporlarýna göre Murad, oðlu
Mehmed’e karþý halkýn duyduðu sevgiden
çekiniyordu, hatta saraydan çýkmamasýnýn sebebi de bu idi. Özellikle Safiye Sultan, Manisa’daki oðlu Mehmed’e kendini
aþýrý derecede kuvvetli gösterecek hareketlerden kaçýnmasýný tembih etmiþti. Bu
durum, hem saraydan çýkmayan III. Murad’ýn hem Þehzade Mehmed’in hareketlerini kýsýtlamýþtý.
Yeni vezîriâzam Osman Paþa, 8 Rebîülâhir 993’te (9 Nisan 1585) Tebriz’in zaptý
ve muhafazasýyla görevlendirildi. Tebriz
ele geçirildi ve 2 Þevval’de (27 Eylül) padiþah adýna hutbe okundu. Ancak þehirde
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kontrol zor saðlandý, Osman Paþa bu sýrada hastalanarak vefat etti (5-6 Zilkade /
29-30 Ekim). Tebriz’i on bir ay boyunca kuþatan Safevî kuvvetleri Ferhad Paþa’nýn
yaklaþmakta olduðunu öðrenince geri çekildi. Ferhad Paþa’nýn 996’da (1588) Gence’ye yönelik harekâtý ve 9 Þevval’de (1 Eylül) þehre giriþi, bu arada Safevî tahtýna
çýkan Þah Abbas’ýn zor durumda bulunuþu barýþý yeniden gündeme getirdi. Þah
Abbas, Haydar Mirza’yý kalabalýk bir elçilik heyetiyle Ýstanbul’a gönderdi (11 Rebîülevvel 998 / 18 Ocak 1590) ve fethedilen
ülkelerin Osmanlýlar’ýn tasarrufunda kalmasý þartýyla anlaþma yapýldý. Böylece
986’da (1578) baþlayan bu uzun ve yýpratýcý savaþa son verilmiþ oldu. Savaþýn malî
etkileri Osmanlý piyasalarýný çok sarsmýþtý. Züyûf akçe meselesi yüzünden kapýkulu askerleri Ýstanbul’da ayaklanmýþ, saraya giderek bunun sorumlularýnýn cezalandýrýlmasýný istemiþti. III. Murad, kapýkulu
tarafýndan öldürülmesi istenen Rumeli
Beylerbeyi Mehmed Paþa ve Baþdefterdar
Mahmud Efendi’yi âsilere teslim etmekte tereddüt gösterince Selânikî’nin kaydýna göre tahttan indirilmekle tehdit edilmiþtir. Saray erkânýnýn araya girerek istenilenlerin âsilere verilmesini saðlamasýyla olay yatýþtýrýlmýþ (16 Cemâziyelevvel
997 / 2 Nisan 1589), III. Murad, beylerbeyi
ile baþdefterdarýn öldürülmesinin hemen
ardýndan Sadrazam Siyavuþ Paþa ve Þeyhülislâm Müeyyedzâde Abdülkadir Þeyhî
Efendi’nin de içinde bulunduðu yöneticileri toptan azletmiþtir.
III. Murad dönemine damgasýný vuran
Osmanlý - Safevî mücadelesi dýþýnda onun
saltanatý boyunca özellikle devletin uzak
sýnýrlarýnda ve Akdeniz’de yeni siyasî geliþmeler de oldu. Safevîler’le yapýlan savaþlarýn daha baþlangýcýnda Özbek Haný Abdullah Han ile iliþki kurulmuþ, sýký bir diplomatik teþebbüste bulunulmuþtu. Ruslar’ýn Kafkasya ve Sibirya’ya sarkmasý iki
devleti yeniden birbirine yakýnlaþtýrmýþtý.
Ramazan 995’te (Aðustos 1587) Ýstanbul’a
gelen Özbek ve Nogay elçileri, Astarhan’da yerleþen Ruslar’ýn arzettiði tehlikeyi
anlatarak ortak bir harekâtta bulunmayý
teklif ettiler. Ruslar’ýn Kýrým Hanlýðý’na yönelik niyetleri yeni bir Astarhan seferini
gündeme getirdiyse de Batý’daki geliþmeler buna imkân vermedi. Bu dönemde Osmanlý siyasetinin aðýrlýk noktalarýndan en
önemlisini Lehistan oluþturdu. Henri de
Valois’in Fransa kralý olmasýyla boþ kalan
Leh tahtý için yapýlacak seçime Avusturya
ve Rusya’nýn müdahalesi önlendi, Erdel
Voyvodasý Istvan Bathory’nin Leh tahtýna
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geçmesi saðlandý. Onun ölümü üzerine Ýsveç kralýnýn oðlu Szigismund’un kral olmasý yine Osmanlý onayý ile kabul edildi. III.
Murad devrinde özellikle Ýngiltere ile olan
iliþkilerde büyük bir geliþme görüldü. Önce 987 Muharreminde (Mart 1579) Ýngiliz
tüccarý için bir ticaret imtiyazý verildi, 988
Rebîülâhirinde (Mayýs 1580) bu imtiyaz,
bütün Ýngiliz tâcirlerine Türk sularýnda
serbestçe ticaret yapma hakkýný tanýyan
bir ahidnâme haline konuldu. Ýliþkilerin
geliþmesinde Hoca Sâdeddin Efendi de
önemli rol oynadý. Bu arada III. Murad ile
Kraliçe I. Elizabeth arasýnda resmî mektuplar teâti edildi. Özellikle Ýspanya’ya karþý ortak bir harekât planlandý. Osmanlýlar, Ýngilizler’i Lutherian mezhebinden olmakla kendi dinî anlayýþlarýna yakýn bulduklarýný söylüyorlardý. Fas’ta ise Osmanlýlar, Ýspanyollar’la ve Portekizliler’le nüfuz mücadelesi içine girmiþti. Abdülmelik
b. Muhammed’e verilen destek Cezayir
beylerbeyliðine getirilen Hasan Paþa vasýtasýyla sürdürüldü. Firar eden Mevlây Muhammed el-Mütevekkil, Portekiz kralýndan
yardým istedi. Abdülmelik aleyhine papalýk, Fransa ve Ýspanya’nýn iþtirakiyle hazýrlanan kuvvetler, 1578’de Kasrülkebîr’de
(Alcázarquivir) Osmanlý - Fas müþterek
kuvvetleri karþýsýnda hezimete uðradý ve
Portekiz kralý burada hayatýný kaybetti.
Böylece Fas üzerinde Osmanlý etkisi arttý.
Osmanlýlar, sadece Kuzey Afrika’nýn uzak
kýyýlarýnda deðil ayný zamanda iç kesimle-

III. Murad’ýn
tuðrasýný
taþýyan
ferman
(TSMA,
nr. E 5403/4)

rinde de nüfuz tesis ettiler. Elçi göndererek itaat arzeden Bornu hâkimi Melik Ýdrîs Elevmâ’nýn ülkesiyle komþu olan Fizan’a
ve diðer sancak beylerine kendisiyle dost
geçinmeleri tembihlendi (5 Rebîülevvel
985 / 23 Mayýs 1577; bk. BA, MD, nr. 30, hk.
439, 440).
III. Murad devrinde ikinci büyük cephe
batýda Habsburglar’a karþý açýldý. Batý tarih literatüründe “Onbeþyýl savaþlarý” yahut “Uzun savaþlar” olarak anýlan mücadelenin baþlamasýnda Habsburglar etkili oldu. Bu savaþ dönemi Osmanlý tarihinin içtimaî, askerî ve iktisadî bünyesinde önemli deðiþikliklere yol açtý. Klasik Osmanlý temel yapýsýný derinden sarstý. Savaþ Bosna
sýnýrlarýndaki olaylarla baþladý. Bosna kuvvetlerinin Kulpa bozgunu üzerine (20 Ramazan 1001 / 20 Haziran 1593) ikinci vezir
Ferhad Paþa ile þeyhülislâm ve hoca efendilerin muhalefetine raðmen özellikle Koca Sinan Paþa’nýn ýsrarý ile III. Murad Avusturya’ya karþý savaþ kararý aldý. Sinan Paþa idaresindeki Osmanlý ordusu ilk anda
bazý baþarýlar kazandýysa da Avusturya
kuvvetlerinin karþý saldýrýsýyla bir kýsým kaleler kaybedildi. Bunun üzerine Sinan Paþa tekrar harekete geçerek sýnýr boylarýnda baþarýlý harekâtta bulundu ve Yanýk Kalesi’ni ele geçirdi (12 Muharrem 1003 / 27
Eylül 1594). Papa Kalesi de alýndý, Komorn
kuþatýldý. Sinan Paþa sýnýrda kuvvet býrakarak Belgrad’a döndüðü sýrada Erdel, Eflak ve Boðdan voyvodalarý Osmanlýlar aley-
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hindeki mukaddes ittifaka katýldý. Eflak
ordusu Ýbrâil Kalesi’ni yaktý (Ocak 1595),
Silistre’ye kadar uzandý. Bu sýrada III. Murad vefat etti (6 Cemâziyelevvel 1003 / 17
Ocak 1595) ve Ayasofya hazîresine defnedildi.
Kaynaklara göre III. Murad ölümünden
yirmi gün kadar önce soðuk algýnlýðý sebebiyle rahatsýzlanmýþtý. Dönemin tarihçisi Selânikî, padiþahýn “mesâne zahmeti”ne müptelâ olduðu ve hastalýðýnýn arttýðý söylentilerinin ortaya çýktýðýný, bu durum özellikle cemâziyelevvel ayý baþlarýnda (ocak baþý) iyice þâyi olunca saraydan
padiþahýn iyileþtiðine dair haberlerle halkýn
yatýþtýrýldýðýný belirtir (Târih, s. 420, 424).
Âlî Mustafa ise onun mide rahatsýzlýðý çektiðini yazar. Hekimi Domenico Hierosilimitano ölümünü böbrekle ilgili bir hastalýða baðlar. 1578-1581 yýllarý arasýnda Ýstanbul’da bulunan Salomon Schweigger,
padiþahýn sara hastasý olduðundan ve bu
sebeple gözden uzak bir hayat sürdüðünden söz eder (Sultanlar Kentine Yolculuk,
s. 160). III. Murad’ýn âni vefatý saraydakileri þaþýrtmýþtý. Ölüm haberi gizli tutulmuþ, divandaki iþler normal seyrinde yapýlmýþ ve bu arada Þehzade Mehmed’e haber yollanmýþtý. Ancak Selânikî sarayda padiþahýn vefat ettiðini hemen herkesin öðrendiðini söyler.
Cülûsundan itibaren beþ altý yýl Safiye
Sultan’a baðlý kalan III. Murad, Safiye Sultan’a karþý cephe alan Nurbânû Sultan ve
Ýsmihan Sultan’ýn teþvikiyle câriyelere raðbet etmeye baþlamýþtýr. Schweigger, önceleri onun sadece hanýmýyla beraber olurken 1579’da hýristiyan câriyeden bir erkek
çocuðunun dünyaya geldiðini yazar (a.g.e.,
s. 161). Haseki, câriye ve çocuklarýnýn sayýsý hakkýnda mübalaðalý rivayetler vardýr.
Vefatý sýrasýnda kýrk dokuz çocuðunun hayatta olduðu ve câriyelerinin yedisinin henüz hamile bulunduðu anlaþýlmaktadýr.
Kaynaklara göre kumral, orta boylu, iyi
silâh kullanan ve iyi ata binen bir zat idi.
Schweigger onu soluk yüzlü, uzun kemerli burunlu, saðlýksýz bir insan olarak tanýmlar (a.g.e., s. 160). Ýhtiþamlý elbiseler giyer, mücevheratý sever ve kavuðu üzerinde kýymetli taþlar bulunurdu. Servet toplamaya meraklý, sevdiði kadýnlarýna, çocuklarýna ve onlarýn hocalarýna karþý cömert, neþeli, halim selim tabiatlý olduðu,
kan dökmekten çekindiði, aðzýndan “hayýr” kelimesinin nâdiren çýktýðý dönemin
kaynaklarýnda belirtilir. Zevke düþkün olup
mûsiki ve raksý sevdiði, etrafýna mûsikiþinaslar, rakkaslar, maskaralar, cüceler topladýðý bilinmektedir. Dönemin Osmanlý kay-

naklarýnda, özellikle de ýslahat risâlelerinde onun bu tavrý eleþtirilerek söz konusu
þahýslara kapýkulluðu ve timar verilmesinin sistemi bozduðu, çöküþün bu dönemde baþladýðý ileri sürülür. Mansýp tevcihlerinin usulsüz yapýldýðý, saray mensuplarýnýn rüþvet alarak memuriyetleri ehil olmayanlara verdiði, timar sisteminin bozulmasýyla halkýn köyleri boþalttýðý, çiftini
çubuðunu terkettiði, kapýkulu sayýsýnýn
çok arttýðý ve bunlara ulûfe yetiþtirilemediði, hazinenin sýkýntý içine girdiði de belirtilir. Aslýnda bu durum iki büyük savaþýn getirdiði olumsuzluklarýn bir sonucudur. Deðiþen çaða ayak uydurma amaçlý
uygulamalar önemli bir sosyal patlamanýn kývýlcýmlarýný oluþturmuþtur.
III. Murad’ýn dünya tarihine ve özellikle
dönemin hükümdarlarýnýn yaptýðý savaþlara alâka duyduðu, her þeyi öðrenmek
istediði dünya tarihiyle ilgili olarak yaptýrdýðý tercümelerden anlaþýlmaktadýr. Bilhassa Amerika’nýn Ýspanyollar tarafýndan
keþfine dair Mehmed Suûdî’nin Târîh-i
Hind-i Garbî adlý eseri yanýnda (Ýstanbul
1987, 1999) Feridun Ahmed Bey’in hazýrlattýðý Fransa tarihi (Tevârîh-i Padiþâhân-ý
Françe, nþr. J. L. Bacque-Grammont, Paris 1997), Seyfi Çelebi’nin Asya hanlýklarýyla ilgili eseri (nþr. J. Matuz, L’ourage de
Seyfi Çelebi, Paris 1968) bunlar arasýnda
sayýlabilir. Schweigger de onun kitap okumaktan hoþlandýðýný, özellikle tarih kitaplarýný merakla okuduðunu belirtir. Ayrýca
astronomiye ilgi duyduðunu, rasathâne
yapýmýna izin verdiðini, âlimlerle bir arada olmaktan zevk aldýðýný, kendisini eðiten hocasýný çok sevdiðini, her meselede
ona danýþtýðýný, adalete önem verdiðini,
kýyafet deðiþtirerek sokaða çýkýp denetleme yaptýðýný yazar (a.g.e., s. 160-161). Ancak karakterindeki sebatsýzlýk ve tereddüt, devlet iþlerine alâkasýz kiþilerin müdahalesine zemin hazýrlayacak derecelere varmýþtýr. Âlî Mustafa Efendi devlet iþlerine karýþan þahýslar hakkýnda bilgi verir. Hoca Sâdeddin Efendi devlet ricâlinin

uygun olmayan durumunu padiþaha arzetmiþ ve iç - dýþ siyasette etkili olmuþtu.
Sokullu hakkýnda güvensizlik telkin eden
ve devlet iþleriyle bizzat ilgilenmesinin lüzumunu belirten musâhib Þemsî Ahmed
Paþa rüþvet yolunu açmak, hükümdarý da
buna alýþtýrmakla itham edilir. Sarayý idare eden Canfedâ Hatun ve kardeþi Divane
Ýbrâhim Paþa’nýn zulmü dolayýsýyla halkýn
nefretini çektiði bilinmektedir. Bâbüssaâde Aðasý Gazanfer Aða, vâlide sultan ve
haseki sultan, Ýsmihan ve Fatma sultanlarla Ýbrâhim Paþa ile evlendirilen Ayþe
Sultan’ýn III. Murad üzerinde büyük tesiri
olmuþtur. Padiþah ve hükümet nezdinde
nüfuz sahibi olanlar arasýnda vekilharç Râziye Kadýn ile yahudi Kira Kadýn dikkati çeker. Þehzadeliðinde bir rüya tabiri dolayýsýyla itimadýný kazanan Halvetî þeyhi Þücâ‘
cülûsun ardýndan hünkâr þeyhi olarak itibar kazanmýþ, iþ takibi dolayýsýyla rüþvet
aldýðý, büyük servet topladýðý þâyialarý yayýlmýþtý. Ancak III. Murad’ýn son dönemlerinde bunlarý saraydan uzaklaþtýrdýðý bilinmektedir. Selânikî, 1002’de (1594) çok
nüfuzlu bir þahsiyet olan Cüce Cuhûd Kemal’i saraydan çýkarttýrýp ona tâbi olan
birçok üst düzey görevliyi azlettiðini yazar (Târih, s. 353-354). Bu durum, savaþlar dolayýsýyla endiþeye kapýlan ve bir bahane arayan kesimlerin dikkatini saraydan
uzaklaþtýrma manevrasý olmalýdýr. Öte yandan hicrî 1000 (1592) yýlýnda birçok fitne
çýkacaðý beklentisi ve korkusu onun melankolik yapýsýný etkilemiþ görünmektedir.
III. Murad’ýn iyice saraya kapanmasý,
hatta cuma selâmlýklarýný dahi uzun süre
ihmal etmesi devrin kaynaklarýnda eleþtirilir. Bazý Batý kaynaklarýnda onun aslýnda
savaþçý bir karaktere sahip olduðu, ancak
önce annesi, ardýndan Safiye Sultan ekibi
tarafýndan engellendiðinden söz edilir. Buna göre sefere çýkmak yerine padiþahýn
sarayda kalmasý devlet iþleri için daha hayýrlýydý, üstelik tahtý baský altýnda bulunduran sevilen bir vâris de mevcuttu. Bu

III. Murad
dönemine ait
altýn sikke
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endiþelerin ve telkinlerin III. Murad üzerinde etkili olduðu açýktýr. Onun devlet iþleri konusundaki tavrýyla ilgili olarak Selânikî’nin kaydettiði þiirinde istediði gibi
muktedir bir idareci bulamadýðýndan yakýnmasý dikkat çekicidir (“Gönlümün istediði bana bir âdem olsa” diye baþlayýp,
“Ey Murâdî bize bir þöylece âdem olsa” diye biten gazeli için bk. a.g.e., s. 428). Dönemi Osmanlý kültürünün klasik formunun zirvesine ulaþtýðý bir devir olarak tanýmlanan III. Murad, “Murâdî” mahlasýyla dinî ve tasavvufî þiirler kaleme almýþtýr.
Þiirleri bazý mecmua ve tezkirelerde yer
alýr (meselâ bk. Ahdî, vr. 10a-b). Bazan ibhama bürünen Arapça ve Farsça gazelleri, padiþahýn arzusunu yerine getirmek ve
atýyyeler almak için zamanýn edipleri tarafýndan þerhedilmiþtir. Çoðu Arapça ve
Farsça olan bazý þiirlerinin Hâþimî, Bâkî,
Subhî, Hoca Sâdeddin, Zekeriyyâ vb. tarafýndan yapýlmýþ þerhlerini ihtiva eden
mecmua ile (Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi Ktp., nr. 1901) III. Murad’ýn tasavvufa
dair müstakil bir telifi olarak gösterilen
Fütûhât-ý Siyâm (Atâî, I, 383) muhtemelen ayný eserdir. Çeþitli kütüphanelerde III.
Murad’a ait müstakil divanlara rastlandýðý
belirtilmiþtir (Ahmet Kýrkkýlýç bunlardan
seçmeler yaparak neþretmiþtir, bk. bibl.).
Çoðu Osmanlý padiþahlarý gibi III. Murad
da iyi bir sanat eðitimi almýþ, þiir ve edebiyatýn yanýnda hat sanatýyla da ilgilenmiþtir. Hocasýnýn kim olduðu bilinmemekle beraber Müstakimzâde, sülüs nesih ve
ta‘lik yazýlarda yetiþmiþ iyi bir hattat olduðunu kaydederek Ayasofya Camii mihrabýnýn iki yanýnda asýlý kelime-i þehâdet
levhasýyla bir âyet levhasýnýn bulunduðunu
bildirmekteyse de bugün mevcut deðildir. Türk Vakýf Hat Sanatlarý Müzesi’nde
(nr. 255) Murâdî imzalý celî ta‘lik bir levhasý mevcuttur. Ayrýca Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde kendi hattýyla ince
ta‘lik eserleri vardýr (nr. T 5580). Ýslâm kitap sanatlarý hakkýnda en önemli baþvuru
kaynaðý olan Âlî Mustafa Efendi’nin Menâkýb-ý Hünerverân’ýnýn onun döneminde yazýlmýþ olmasý dikkat çekicidir. III. Murad’ýn Halvetî þeyhi Þâban Efendi’nin halifesi olan Þeyh Þücâ‘a intisap ettiði, rüyalarýný muntazaman ona gönderip yorumlattýðý bilinmektedir. Þeyh Þâban Efendi
ile de temasý olmuþtur.
III. Murad birçok hayýr eseri meydana
getirmiþtir. Kâbe’nin duvarlarýnýn tamiri
ve su yollarýnýn temizlenmesi, Mescid-i Nebevî’nin tamiri yanýnda Mescid-i Harâm
mimari açýdan kesin þeklini II. Selim ve
onun zamanýnda almýþ, Mekke ve Medi176
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ne’de birer medrese (998/1589-90), büyük bir imaret, mektep ve zâviye yaptýrmýþtýr. En önemli eseri þehzadeliði döneminde inþa ettirdiði Manisa’daki mescidinin yerindeki külliyedir. Planlarý Mimar Sinan tarafýndan hazýrlanan bu külliyenin
cami kýsmý 994’te (1586), medrese, imaret, han ve tabhâne ise 1001’de (1592-93)
tamamlanmýþtýr. Yine onun adýna Mora’da Modon Kalesi içindeki cami ile Navarin’de bugün hâlâ ayakta duran caminin
yaptýrýldýðý bilinmektedir. Ayrýca Topkapý
Sarayý’ndaki inþaat, Ayasofya Camii’nin kuzeyindeki iki minare ile minber, kürsü ve
mahfil ilâvesi, caminin içine þadýrvan yapýlmasý, Fethiye Camii’nin kiliseden tebdili
ve Beþiktaþ’taki Yahyâ Efendi Türbesi’nin
binasý da onun faaliyetlerindendir.
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Sultan III. Murad, ölümünün ardýndan
(Cemâziyelevvel 1003 / Ocak 1595) on dokuz þehzadesiyle birlikte Ayasofya Camii
hazîresine gömülmüþ, daha sonra III. Mehmed’in emriyle baþmimar Dâvud Aða taraf›ndan türbesinin inþas›na baþlanm›þt›r. Ancak na‘þlar gömülürken yer seçiminde yap›lan bir hata, sultan›n sandukas›n›n
türbenin merkezinde yer alabilmesi için
yapýnýn bir duvar›yla Þehzadegân Türbesi’ne bitiþtirilmesini zorunlu k›lm›þt›r. Bu
uygulama türbenin tasar›m bütünlüðünü bozmuþ ve bitirilmesini de geciktirmiþ
olmal›d›r ki yap› ancak 1599’da Dalg›ç Ahmed Aða taraf›ndan tamamlanabilmiþtir.
Esasen alt›gen planlý olan türbe, revak›n iki yanýnda yer alan pahlý köþelerden
dolayý bozuk sekizgene dönüþmüþtür. Yapý tasar›m bak›m›ndan, Mimar Sinan’›n daha önce Kanûnî Sultan Süleyman ve II. Selim türbelerinde uygulad›ð› çift kubbeli,
üst örtü sisteminin halefleri tarafýndan
alt›gen alt yap› üzerine uygulandýðý bir örnektir. Ayrýca içte düzgün olmayan taþlarla örülen duvarlar›n d›þta tamamýyla mermer kaplanmas›yla da Mimar Sinan’›n sultan türbelerinde belirlediði standartlar›
yans›t›r.
Gövdeden d›þar›ya kuvvetle taþan ve korniþe kadar yükselen kuzeydoðu kenar›nda her biri tonozlarla örtülü, ortada kap›
ve iki yan›nda, duvarlar› çini panolarla kaplanm›þ olan yükseltilmiþ k›s›mlardan meydana gelmiþ üç bölümlü revak yer almaktadýr. Sedef iþçiliðinin güzel bir örneðini
teþkil eden ahþap kapý kanatlar› Dalg›ç Ah-

