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Meselâ 1919’da bir baþyazýda (Charles T.
Riggs, MW, IX [1919], s. 68-76), artýk ba-
ðýmsýz bir Türkiye’nin bulunmadýðý, Os-
manlý Türkleri’nin de bittiði, bölgede Arap
döneminin baþladýðý ve devrin bundan böy-
le milliyetçilik devri olduðu yazýlýyordu. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurulduðu yýllardaki
makalelerin ise açýk bir þekilde Türkiye’yi
diðer müslüman toplumlarýn gözünden
düþürme hedefini güttüðü görülmektedir.
Bu yýllarda Türkiye üzerine dikkat çeken
bir baþka yazý grubunu da Ermeni mese-
lesi hakkýndaki makaleler oluþturmakta-
dýr. Ýslâm dünyasýný kendi içinden deðer-
lendiren yazýlar daima problem teþkil eden
konularý ele almýþtýr. Öte yandan her sa-
yýda misyonerlik haberlerine müstakil bir
bölüm ayrýlmýþ ve Afrika’dan Uzakdoðu’ya
kadar yürütülen faaliyetler derginin say-
falarýna taþýnmýþtýr; bu arada hýristiyan
yapýlan kiþilerin isim listeleri, bazan da re-
simleri yayýmlanmýþtýr. Dergi bu dönem-
de hýristiyanlarý misyonerliðe teþvik eden
bir politika da uygulamýþtýr; meselâ Clair
Tisdall imzalý bir yazýda (MW, VII [1917],
s. 394-401) misyoner olmak isteyenler
Londra’daki The London School of Orien-
tal Studies isimli okula davet edilmekte-
dir. Fazla olmamakla birlikte bazý maka-
lelerin müslümanlara Hýristiyanlýðý tanýt-
ma hedefini güttüðü görülür.

Derginin 1950’li yýllardan 1960’lý yýllarýn
ortalarýna kadar süren ikinci döneminde
hedefler yine çok fazla deðiþmemekle bir-
likte vurgu ve söylemde deðiþiklik meyda-
na geldiði görülmektedir. Meselâ 1951’de
yardýmcý editör olarak görev yapan Mur-
ray Titus, kaleme aldýðý bir baþyazýda “Mo-
hammedan” kelimesinden vazgeçerek
“Müslüman dostlarýma ...” baþlýðýný kullan-
mýþtýr. Bu dönem, Batýlý þarkiyatçýlarýn ken-
di çalýþmalarýnýn strateji ve hedeflerini göz-
den geçirmeye niyetli olduklarýný gösteren
bir süreçtir ve bunun izlerini dergide gör-
mek mümkündür. O yýllarda Peter Avery,
Kenneth Cragg, Wilfred Cantwell Smith,
Sir Hamilton A. R. Gibb ve George Fadlo
Hourani gibi þarkiyatçýlar gerek makale-
leriyle gerekse yayýn kurulu üyelikleriyle
dergiye katkýda bulunmuþlardýr.

1960’larýn sonlarýnda baþlayýp günümüz-
de devam eden üçüncü dönemde misyo-
nerlik hedefi pek gözetilmemekte ve ar-
týk müslüman yazarlarýn makalelerine de
yer verilmektedir. Yayýn kurulunda Mont-
gomery Watt gibi Ýslâm’a ýlýmlý yaklaþan
þarkiyatçýlarýn bulunduðu bu süreç, der-
giyi 1990’lý yýllardan itibaren yayýn kurulu-
na müslüman akademisyenlerin de alýn-
dýðý ve Muhammed Hamîdullah gibi araþ-

týrmacýlarýn makalelerinin yayýmlandýðý bir
sonuca götürmüþtür. Derginin misyoner
bakýþ açýsýndan vazgeçtiðinin en belirgin
göstergesi kapaktaki alt baþlýkta yer alan,
“Ýslâm’a ve hýristiyan-müslüman iliþkileri-
ne dair araþtýrmalarý içerir” tanýtým cüm-
lesidir.
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Osmanlý padiþahý
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Muhtemelen 1000 (1591-92) yýlýnda ba-
basý III. Mehmed’in Saruhan sancak beyi
olarak bulunduðu Manisa’da doðdu. Aba-
za asýllý olan annesinin adý bilinmemekte-
dir. Babasýnýn 1003’te (1595) tahta cülûs
için Manisa’dan ayrýlmasýnýn ardýndan di-
ðer kardeþleriyle birlikte Ýstanbul’a götü-
rüldü. Ýlk temel eðitimini sarayda aldý. Ken-
disinden birkaç yaþ büyük olan kardeþi
Ahmed’in on dört yaþýnda tahta çýkmasý
üzerine hânedanýn geride kalan tek erkek
üyesi olduðu ve yeni padiþahýn henüz bir
erkek vârisi bulunmadýðýndan hayatýna
dokunulmadý. Bunda III. Mehmed’in on do-
kuz kardeþini katlettirmesinin nefretle
karþýlanmasýnýn da etkisi vardýr. Daha
sonra padiþahýn oðullarý dünyaya gelince
hayatý tehlikeye girdiyse de o sýrada saray-
daki siyasî çekiþme yanýnda þehzadelerin
küçük yaþta olmasý ve daha o yýllarda be-
liren aklî zafiyeti sebebiyle kendisine yöne-
lik bir harekete giriþilmedi. Bazý yabancý
kaynaklarda I. Ahmed’in onu birkaç defa
öldürtmeye teþebbüs ettiði fakat vaz-
geçtiði kaydedilir. Venedik elçisi Contari-
ni’nin 1612 tarihli bir raporunda padiþa-
hýn bu niyetini ilkinde âniden rahatsýzlan-
masý, ikincisinde büyük bir fýrtýna patlak
vermesiyle ertelediði belirtilir. Bu dönem-
de onun sarayda çok sýký gözetim altýnda
tutulmasý psikolojik durumunu daha da
sarsmýþ, aklî dengesinin bütünüyle bozul-
masýna yol açmýþtýr.

I. Ahmed’in beklenmedik þekilde genç
yaþta vefatý Mustafa’ya taht yolunu açtý.
Kaynaklarda, Þeyhülislâm Hocazâde Esad
Efendi’nin geçerli veraset usulünün dýþý-
na çýkarak kaymakam Sofu Mehmed Paþa
ile birlikte diðer devlet ileri gelenlerini de

yanýna çekip I. Ahmed’in büyük oðlu Os-
man dururken kardeþini tahta çýkartmasý
mevcut saltanat sisteminde bir deðiþme
olarak yorumlanmýþ ve þiddetle eleþtiril-
miþtir. Dönemin tarihçilerinden Mehmed
b. Mehmed Edirnevî, “ehl-i ilimde tecrü-
besiz ve sâde-dil” olan þeyhülislâmýn gay-
retleri sonucu kararýn ittifâkla alýndýðýný,
ancak Osmanlý veraset sisteminde tahtýn
kardeþe deðil oðula mahsus bulunduðunu
belirtir (Mehmed b. Mehmed er-Rûmî
(Edirneli)’nin Nuhbetü’t-tevârîh ve’l-ah-
bâr’ý, II, 16). Peçuylu Ýbrâhim ise yetiþkin
bir þehzade varken bir çocuðun tahta çý-
karýlmasýnýn halk arasýnda iyi karþýlan-
mayacaðý düþüncesiyle hareket edildiði-
ni ve Kýzlar Aðasý Mustafa Aða’nýn kendi
çýkarý için aklen zayýf olan Mustafa’nýn ile-
ride düzelebileceði yolunda telkinlerle cü-
lûs kararýný etkilediðini yazar (Târih, II,
360-361). Ayrýca I. Ahmed’in zevcelerin-
den Kösem Sultan’ýn kendi oðullarýna
taht yolunu açmak için Osman’ýn padi-
þahlýðýný engellemek maksadýyla Musta-
fa’yý tahta çýkaran grubun içinde yer aldý-
ðý rivayet edilir.

23 Zilkade 1026 (22 Kasým 1617) Çarþam-
ba günü tahta oturan I. Mustafa cuma gü-
nü Eyüp’e giderek burada kýlýç kuþandý.
Hazineden 100 kese tutarýnda altýn cülûs

I. Mustafa’yý tasvir eden yaðlý boya tablo (TSM, nr. 17/389)
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cek ölçüde ehliyetsiz biri olduðu üzerinde
duruyordu (Peirce, s. 134).

Mustafa yeðeninin saltanatý boyunca
gözetim altýnda tutulduðu yerde yaþadý.
II. Osman, Hotin seferine çýkarken salta-
natý için tehlikeli gördüðü kardeþi Meh-
med’i öldürttüðü halde amcasýna herhal-
de aklî durumu sebebiyle dokunmadý. Bir
süre sonra bu düþüncesinde yanýldýðýný
anlayýnca iþ iþten geçmiþti. Onun tahttan
indirilme olayýnda yeniçeri ve sipahiler
Mustafa’yý tahta çýkarmayý kararlaþtýrdý-
lar. Bu karar, muhtemelen daha önce alýn-
mýþ olmayýp saray baskýný sýrasýnda ansý-
zýn beliren bir düþüncenin ürünüdür. Ayrý-
ca aklî melekeleri daha da kötüleþmiþ olan
eski padiþahýn tahta çýkarýlmasýyla ona her
istediklerini yaptýrabileceklerini hesaba kat-
mýþ olmalýdýrlar. Âsiler saraya geldiklerin-
de (8 Receb 1031 / 19 Mayýs 1622) içlerin-
den biri onun adýný anýnca yanýndakiler
de padiþahýn I. Mustafa olduðunu yüksek
sesle duyurarak onu bulmak için hareke-
te geçtiler. Bir iç oðlanýndan yerini öðre-
nip oraya gittilerse de kapýyý açamadýlar.
Bu sýrada sürekli adýnýn haykýrýldýðýný du-
yan Mustafa’nýn, “Siz beni isterseniz ben
de sizi isterim” diye seslendiði, bunu iþi-
ten âsilerin, bulunduðu odanýn kubbesi-
ne çýkýp kurþunlarýný baltalarla kestikleri
ve içlerinden üç kiþinin açýlan bir delikten
iplerle içeri sarkýp Mustafa’yý bir minder
üzerinde oturur halde beklerken bulduk-
larý belirtilir. Olaylara þahit olan Tûgý Hü-
seyin Efendi, II. Osman’ýn hal‘i ve Musta-
fa’nýn bu sýradaki durumu hakkýnda ay-
rýntýlý bilgi verir. Ona göre âsiler, Musta-
fa’yý çýkardýktan sonra sarayda buldukla-
rý Þeyhülislâm Esad Efendi’nin atýna bin-
direrek götürmek istemiþler, fakat halsiz-
likten at üzerinde duramayýnca yere indir-
mek zorunda kalýp Arz Odasý’na sevket-
miþlerdir. Bu arada ulemânýn bu iþten vaz-
geçmeleri yolundaki nasihatlerine aldýrma-
mýþlar, Mustafa’nýn aklî zafiyeti sebebiyle
imâmetinin câiz olmayacaðýný söyleyen Þey-
hülislâm Esad Efendi’yi dinlememiþler ve
tehditle onlarý yeni padiþaha biat ettirmiþ-
lerdir. Arz Odasý’nda bir yere oturtulan Mus-
tafa’nýn periþan vaziyette olduðunu iç giy-
sileri ile bekletildiðini, kimsenin ona bir
“ferace” bile vermediðini nakleden Tûgý,
daha sonra onun yanýndaki câriyeleriyle
birlikte hasta taþýmakta kullanýlan bir ara-
baya bindirilip Eski Saray’a annesinin bu-
lunduðu yere yollandýðýný, ilk emrinin ise
yeniçeri aðasý Ali’nin görevde kalmasý ve
Baba Câfer ile Galata zindanýndaki mah-
puslarýn salýverilmesi olduðunu belirtir.
Olaylar sýrasýnda saraydaki ulemâ arasýnda

bulunan Bostanzâde Yahyâ Efendi, Mus-
tafa’nýn tahta oturtulduðunu haber alan
II. Osman’ýn çaresizliðini, nasihatlerini din-
letemediðini, kendisinin de güçlükle saray-
dan çýkabildiðini dile getirir (Vak‘a-i Sultan
Osman Han, vr. 28a-33a).

Mustafa’yý Eski Saray’a nakleden âsiler,
II. Osman’ýn onu kendisine teslim etme-
leri için yolladýðý aracýlar sebebiyle daha iyi
koruma altýna alabilmek için yeniçeri or-
talarýnýn bulunduðu yerdeki camiye götür-
düler. Olayý seyreden Peçuylu Ýbrâhim bu
sýrada büyük bir kalabalýðýn toplandýðýný,
herkesin araba içerisindeki padiþahý gör-
meye çalýþtýðýný, bazýlarýnýn baþlarýndaki
sarýklarýndan, elbiselerinin yenlerinden ko-
pardýklarý kumaþ parçalarýný isteklerinin
yerine getirilmesi amacýyla arabaya ulaþ-
týrmaya çalýþtýklarýný, bunlarý padiþahýn vâ-
lidesinin topladýðýný yazar. Perþembe ak-
þamý camiye getirilen Mustafa’nýn yanýn-
da annesi, câriyeleri ve saraydan çýkarýlýr-
ken onunla birlikte arabaya binen iç hiz-
metlilerden Derviþ Aða (daha sonra ken-
disine yeniçeri aðalýðý verildi) bulunuyor-
du. Âsi elebaþýlarý onu Topkapý Sarayý’na
götürmek istedilerse de Mustafa, II. Os-
man yanýna gelmedikçe buradan ayrýlma-
yacaðýný söyledi. Bu sýrada caminin mih-
rabýna oturtulan ve ikide bir ayaða kalk-
mamasý için yanýndaki câriyeleri eteklerini
tutmuþ bulunan Mustafa, dýþarýdan gelen
sesleri duydukça pencereye gidiyor ve dý-
þarý bakmak istiyor, annesi türlü sözlerle
onu yatýþtýrmaya çalýþýp ellerini parmak-
lýktan kurtararak tekrar yerine oturtuyor-
du. Hadiseyi o sýrada camide bulunan bir
kiþiden nakleden Peçuylu camiye getirti-
len II. Osman’ýn bu durum karþýsýnda as-

bahþiþi olarak daðýtýldý. Onun 1 Rebîülev-
vel 1027 (26 Þubat 1618) tarihine kadar sü-
ren saltanatý sýrasýndaki icraatý hakkýnda
kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Yalnýz Top-
çular Kâtibi Abdülkadir Efendi sürekli bi-
çimde dýþarý çýkýp avlandýðýný, silâh, tüfek,
ok, yay ve kalkan gibi askerî techizatý gör-
mek için yanýna getirttiðini, bunlarý imal
eden ustalara bahþiþler verdiðini, hatta
Tophane’ye gidip oradaki toplarý hayran-
lýkla inceleyip top atýþý yaptýrdýðýný, Tersa-
ne’yi de dolaþýp gemilerin durumunu in-
celediðini, 100 kadýrga ve 100 firkateynin
Karadeniz’e açýlmasýný emrettiðini, ulemâ-
ya, tekke þeyhlerine ve fakirlere ihsanda
bulunduðunu yazar ve tahttan indirilme
olayýna temas etmeksizin onun kendi is-
teðiyle çekildiðini bildirir (Topçular Kâtibi,
I, 666-670). Bununla beraber diðer kay-
naklarda tahttan indirilme gerekçesi hak-
kýnda açýk ifadeler bulunur. Dönemin ta-
rihçilerinden Hasanbeyzâde Ahmed, padi-
þahýn aklýnda bir miktar hiffet olduðu hal-
de tahta çýkarýlýrken iyileþeceðinin umul-
duðunu, ancak tabiplerin ilâçlarýnýn fayda
vermediðini, giderek cünun halinin arttý-
ðýný, bunun üzerine Kýzlar Aðasý Mustafa
Aða’nýn durumu Kaymakam Sofu Mehmed
Paþa ile Þeyhülislâm Hocazâde Esad Efen-
di’ye bildirerek eðer önü alýnmazsa hazi-
neyi boþaltýp þehzadeleri öldürterek Os-
manlý hânedanýnýn soyunu keseceði ve der-
hal harekete geçilmesi gerektiði yolunda
haberler yaydýðýný belirtir. Peçuylu ve Kâ-
tib Çelebi gibi tarihçiler ise Mustafa’nýn
tutarsýz hareketlerinden bahsedip onun
yerli yersiz derya seyrine gittiði, yanýndaki
altýnlarý balýklara yem diye attýðý, ona bu-
na para daðýttýðý, vezirler arza girdiklerin-
de bazýsýnýn tülbendini çekip baþýný açtýðý
gibi garip hallerinden söz ederler (Târih,
II, 360-362; Fezleke, I, 385-390).

Sofu Mehmed Paþa ve Esad Efendi,
muhtemelen Mustafa’nýn annesiyle de an-
laþarak onun aklî zafiyet sebebiyle þer‘an
padiþahlýk yapamayacaðý hükmüne daya-
nýp tahttan indirilmesini saðladýlar. I. Mus-
tafa’nýn oturduðu odanýn kapýlarý üstü-
ne kapanarak hapsedildikten sonra I. Ah-
med’in oðlu II. Osman tahta çýktý (1 Rebî-
ülevvel 1027 / 26 Þubat 1618). II. Osman,
amcasýnýn tahta çýkarýlmasýndan duydu-
ðu kýrgýnlýðý Sofu Mehmed Paþa’yý Ýstan-
bul’dan uzaklaþtýrmak ve þeyhülislâmýn
yetkilerini kýsýtlamak suretiyle gösterdi. Ýn-
giltere Kralý I. James’e cülûs münasebe-
tiyle gönderdiði mektupta ise aslýnda Os-
manlý verasetinin babadan oðula geçtiði,
ancak amcasýnýn yaþýna hürmeten tercih
edildiði, bununla birlikte onun utanç vere-
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I. Mustafa tuðralý ferman (TSM, nr. 5410/5)
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kere dönerek, “Bakýn görün, kimi sultan
ediyorsunuz” diye sitemler ettiðini, ancak
o konuþtukça Mustafa’nýn annesinin ya-
nýndaki âsi elebaþýlarýnýn kulaðýna eðilip
Osman aleyhine sözler fýsýldadýðýný ifade
eder (Târih, II, 386-387). Tûgý ise akþam
namazý vaktinde Mustafa’nýn ellerini kal-
dýrýp bütün orada bulunanlarý duaya da-
vet ettiðini, Osman gelmeden buradan ay-
rýlmak istemediðini, ertesi günü Osman’ýn
camiye getirildiðini, fakat ikisinin birbiriy-
le buluþmadýðýný yazarak farklý bir tablo
sunar (Musîbetnâme, s. 21-25). Bazý kay-
naklarda Mustafa camiden ayrýlmadan ön-
ce ayný yere getirtilen Osman’ýn katli için
Kara Dâvud Paþa’nýn birkaç defa teþebbü-
se geçtiði, fakat dýþarýdaki askerin tepkisi
üzerine buna cesaret edemediði belirtilir.
Mustafa’nýn annesi, damadý olan Dâvud
Paþa’nýn sadrazamlýðýný askere tasdik et-
tirirken ayný zamanda onlarýn isteklerini de
kabul ederek oðlu nâmýna birçok vazife
tevcihinde bulunmuþ ve bunlarýn hüküm-
lerini kendisininki de dahil çavuþ Kara Me-
zak Ahmed Aða yazmýþtý.

9 Receb 1031 (20 Mayýs 1622) Cuma gü-
nü öðle vakti Topkapý Sarayý’na getirilen
Mustafa için burada resmî biat töreni ic-
ra edildi, adýna camilerde hutbe okundu.
Onun bu ikinci saltanatý tamamýyla II. Os-
man hadisesinin gölgesi altýnda kaldý. II.
Osman’ýn feci âkýbeti hem Ýstanbul’da
hem taþrada yeniçeri ve sipahilere karþý
büyük bir nefretin doðmasýna yol açtý.
Bu durum merkezde birbiri peþi sýra çý-
kan isyanlarýn ve karýþýklýklarýn baþlýca se-
bebini oluþturdu. Olaylarda I. Mustafa’-
nýn doðrudan hiçbir tasarrufu olmadýðý,
hatta sadrazam tayinlerinde dahi bir et-
kisinin bulunmadýðý açýktýr. Kara Dâvud
Paþa ve Mere Hüseyin Paþa gibi sadra-
zamlarýn iktidar mücadeleleri sýrasýnda
sýkça askeri kullanmalarý ve bunlarýn çe-
þitli isteklerle saraya gitmeleri gibi hadi-
seler, Mustafa’nýn tamamen dýþýnda an-
nesinin ve etrafýndakilerin aldýðý tedbirler
veya verdikleri tâvizler vasýtasýyla yatýþtý-

rýlabiliyordu. Hatta kendi çýkarlarý için
onun saltanatýný saðlamlaþtýrmak iste-
yen annesinin ve Dâvud Paþa’nýn I. Ah-
med’in oðullarý Murad ve Ýbrâhim’i kat-
lettirme planlarýndan da haberdar deðil-
di. Bostanzâde Yahyâ, Dâvud Paþa’nýn
Þehzade Murad’ý öldürtüp Mustafa’nýn
rakipsiz olarak tahtta kalmasýný saðlamak,
o da ölürse saltanatý kendi eline geçirmek
niyetinde olduðunu yazar (Vak‘a-i Sultan
Osman Han, vr. 41b). Ancak bu planlar sa-
rayda Dâvud Paþa’nýn muhalifleri tarafýn-
dan önlendi ve karþý hücum olarak II. Os-
man’ýn katillerinin bulunmasý için kendi-
lerini töhmet altýnda hisseden yeniçeri ve
sipahiler harekete geçirildi. Saraya gelen
askere padiþahýn aðzýndan yazýlmýþ bir
hat okundu, burada muhalefetlerinin se-
bepleri soruluyordu. Gerek bu hat gerek-
se daha sonra çeþitli vesilelerle çýkan hat-
lar padiþahýn annesi vasýtasýyla yazdýrýlýyor-
du. Duruma atýfta bulunan Karaçelebizâ-
de sultanýn annesini “pâdiþâh-ý ma‘nevî”
diye anar (Ravzatü’l-ebrâr, s. 549 vd.).

II. Osman’ýn katillerinin bulunmasý ve
cezalandýrýlmasý konusundaki baskýlar so-
nucu Dâvud Paþa’nýn azli (3 Þâban / 13 Ha-
ziran), yerine Mere Hüseyin Paþa’nýn ge-
tirilmesi ve yeniçeri-sipahi çekiþmesi du-
rumun giderek karýþmasýna yol açtý. Kö-
tü izleri silmek ve yeni padiþahýn iktidarý-
ný perçinlemek için 14 Þâban’da (24 Hazi-
ran) Cuma selâmlýðýna çýkarýlan Musta-
fa’ya son derece gösteriþli kýyafetler giy-
dirilerek hânedanýn ihtiþamý halka göste-
rilmek istendi. Amaç, basit elbiselerle dý-
þarý çýkan II. Osman’ýn bu þekilde davranýp
hânedanýn itibarýný ayak altýna aldýðýnýn
vurgulanmasý olmalýdýr. Bu durumdan dev-
rin kaynaklarýnda övgüyle söz edilir. Mere
Hüseyin Paþa’yý azlettirip Lefkeli Mustafa
Paþa’yý vezîriâzamlýða getiren âsiler (28 Þâ-
ban / 8 Temmuz) 1 Ramazan’daki (10 Tem-
muz) divan sýrasýnda padiþahýn istenme-
diði þeklindeki söylentileri yaydýlar. Saray-
dan padiþah adýna çýkan ve 5 Ramazan’-
da (14 Temmuz) teblið edilen hatt-ý hü-

mâyunda kendisinin niçin istenmediði so-
rulup bütün talepleri yerine getirdiði, eðer
istenmiyor idiyse niçin köþesinden çýkarý-
lýp padiþah yapýldýðý, Osman’ýn idamýnýn
sebebinin kendileri olduðu ifade edilmek-
teydi. Bu durum, bir bakýma askerin ikti-
darýn iplerini elinde bulundurduðunun açýk
bir itirafý niteliði taþýyordu. Tûgý tam bu
hadiseler sýrasýnda padiþahýn velâyetine
dair söylentilere yer verir ve Mustafa’nýn
þahsýna karþý duyulan ruhanî hissiyatý or-
taya koyar. Ramazan ayýnýn son cumasýn-
da Cerrah Mehmed Paþa Camii vâizi Ýbrâ-
him Efendi vaazýnda padiþahýn bir köþeye
çekilerek aðladýðýný, kimseye bir þey söy-
lemediðini, rüyasýnda Osman’ý yüksek bir
makamda gördüðünü belirterek kendisi-
ne dua edilmesini söyleyince herkes pa-
diþahýn velî olduðuna kanaat getirmiþti.
Padiþahýn 1 Þevval (9 Aðustos) bayramlaþ-
ma töreni sýrasýnda tahtýnda oturmayýp
ayakta durmasý dahi Hulefâ-yi Râþidîn’in
âdetini ihya ettiði gerekçesiyle övüldü. Bu
sýralarda I. Mustafa’nýn sýk sýk dýþarýya çýk-
týðý, Eyüp’e, Dâvud Paþa Çiftliði’ne ve Üs-
küdar’a gittiði, bir süre buralarda kaldýðý
anlaþýlmaktadýr. Ayrýca onun her vesileyle
halkýn içine çýkarýldýðý ve elçi kabullerinde
bulunduðu dikkati çeker. Bu arada âsile-
rin baskýsýyla Lefkeli Mustafa Paþa’nýn ye-
rine Gürcü Mehmed Paþa sadrazamlýða
getirildi (15 Zilkade / 21 Eylül).

Erzurum’da Abaza Mehmed Paþa’nýn
II. Osman’ýn kanýný dava ederek çýkardýðý
isyan yanýnda “katil-i sultân” töhmetiyle
suçlanmaktan rahatsýzlýk duyan sipahile-
rin sebep olduðu karýþýklýklar sýrasýnda Os-
man’ýn katillerinin bulunup cezalandýrýl-
masý yolunda yoðun baskýlar baþladý. Bu
hadiseler sebebiyle, “Ölen þah, öldüren pa-
diþahtýr” ifadesiyle zýmnen padiþah suçla-
nýyordu. Hatta Þeyhülislâm Zekeriyyâzâ-
de Yahyâ Efendi askeri yatýþtýrmak için
idam emrinin padiþah tarafýndan verildi-
ðini söylemiþ, bunun üzerine durumun sa-
raydan sorulmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Bu hu-
susta çýkan hatt-ý hümâyunda ise Osman’ýn
katlinden haberdar olunmadýðý, Kara Dâ-
vud Paþa’ya da katil için rýza verilmediði
belirtilmiþti. Bütün suç Dâvud Paþa’ya yük-
lendi. Sonunda Dâvud Paþa ve diðer ele-
baþýlar yakalanýp idam edildi. Dâvud Paþa
idam sýrasýnda bunu padiþahýn emriyle
yaptýðýný söylemiþ ve koynundan emirleri
çýkararak göstermiþ, orada bulunanlarýn
þaþkýnlýðýndan istifadeyle kaçýrýlmýþ, ancak
daha sonra yeniden yakalanýp Yediku-
le’de öldürülmüþtü (6 Rebîülevvel 1032 / 8
Ocak 1623). Ardýndan Mere Hüseyin Pa-
þa – Gürcü Mehmed Paþa çekiþmesi, Mere

I. Mustafa

dönemine ait

altýn sikke
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Hüseyin Paþa’nýn ikinci defa sadrazamlý-
ða getiriliþi (4 Rebîülâhir / 5 Þubat) ve
ulemâ isyaný giderek Mustafa’nýn tahtta
kalýþýný zorlaþtýrdý. Özellikle Fâtih Camii’n-
de toplanan önde gelen ulemâ burada
padiþahýn aklî zafiyeti sebebiyle imâmeti-
nin câiz olmadýðý, hal‘edilmesi gerektiði
konusunu tartýþtý, valide sultana da bu
yolda haberler gönderdi. Asýl hedef ken-
dilerini küçük düþürdüðüne inandýklarý
Mere Hüseyin Paþa idi. Saraydan burada
toplananlarýn derhal daðýtýlmasý kararý
çýktý. Mere Hüseyin Paþa camiye bir bas-
kýn düzenletti. Ancak toplananlar daðýl-
mýþ, geride konudan haberdar olmayan
ve namaz kýlmak için gelmiþ kimseler kal-
mýþtý. Kaynaklara göre camiyi basan as-
kerler üçü seyyid, dokuzu talebe on do-
kuz kiþiyi katledip cesetlerini kuyulara at-
tý. Olay bunun üzerine daha da büyüdü.
Yeniçeri ve sipahiler Mere’nin azlini sað-
ladýlarsa da artýk hiçbir kesimin padiþah-
tan bir beklentisi kalmamýþtý. Sonunda
Mere Hüseyin Paþa’nýn yerine tayin edi-
len Kemankeþ Ali Paþa, Þeyhülislâm Yah-
yâ Efendi ve kazaskerlerle görüþerek pa-
diþahýn tahttan indirilmesi konusunda
mutabakata vardý. Askeri de bahþiþ iste-
memek kaydýyla hal‘e razý etti. Ardýndan
padiþahýn annesine haber yollandý ve du-
rum bildirildi. Hüseyin Tûgý, bu sýrada si-
pahi ve ulemânýn padiþahýn imâmetinin
câiz olmadýðý, aklýnda hiffet bulunduðu, çý-
kan hatlarý ise padiþahýn deðil Reîsülküt-
tâb Hamza Efendi’nin I. Mustafa’nýn hiz-
metine verdiði Senûber adlý câriyenin yaz-
dýðý kanaatinde olduðunu belirterek hal‘
kararý alýndýðýnda padiþahýn imâmetinin

câiz olmasý için kendisine bazý sorularýn
sorulmasý gerektiði, eðer, “Adýn nedir, ki-
min oðlusun, bugünlerden ne gündür?” gi-
bi sorulara cevap verirse kendisini padi-
þah olarak tanýyacaklarý, aksi takdirde taht-
tan indirilmesinin gerekeceði yolunda ha-
ber gönderdiklerini yazar. Bu durum kar-
þýsýnda vâlide sultan da hal‘e rýza göster-
di. O sýrada annesiyle Dâvud Paþa Çiftli-
ði’nde bulunan Mustafa bir gün önce di-
van olacaðý gerekçesiyle saraya nakledildi
ve ertesi günü (15 Zilkade 1032 / 10 Eylül
1623) sabahleyin eskiden mahpus tutul-
duðu odaya kapatýlarak yerine IV. Mu-
rad tahta çýkarýldý.

Ýlk saltanatý doksan altý gün, ikinci sal-
tanatý bir yýl üç ay yirmi iki gün süren I.
Mustafa tahttan indirildikten sonra on beþ
yýl boyunca kapalý tutulduðu odada yaþa-
dý. Bu dönemdeki durumu hakkýnda her-
hangi bir bilgi bulunmamaktadýr. Onun
15 Ramazan 1048’de (20 Ocak 1639) ve-
fat ettiði, bunda daha önce ayný anneden
olmayan kardeþleri Süleyman ile Baye-
zid’i öldürten IV. Murad’ýn rolü olduðu da
rivayet edilir. Mehmed b. Mehmed onun
“ecel-i tabîî” ile vefat ettiðini belirtir. Ev-
liya Çelebi cenazesinin bir süre ortada kal-
dýðýný, gömülecek yer arandýðýný, nihayet
Ayasofya önündeki bir binaya Hasbahçe’-
den toprak getirtilmek suretiyle defnedil-
diðini yazar (Seyahatnâme, I, 354; ayrýca
bk. ÝBRÂHÝM TÜRBESÝ).

Kendisini gören Venedik balyosu tara-
fýndan, solgun çehreli, seyrek sakallý, iri
siyah gözlü donuk bakýþlý, nahif vücutlu
olarak tarif edilen I. Mustafa’nýn aklî zayýf-
lýðý daha ilk saltanatý sýrasýnda biliniyordu.
Fakat zamanla psikolojik durumu daha da
bozuldu. Özellikle II. Osman dönemindeki
mahpus hayatý, tahta getiriliþ þekli ve Os-
man’ýn feci âkýbeti onu daha da etkilemiþ
olmalýdýr. Bazý Batý kaynaklarýnda I. Mus-
tafa’nýn saray koridorlarýnda oraya buraya
koþarak kapýlarý çalýp Osman’ýn adýný hay-
kýrdýðý ve kendisini saltanat yükünden kur-
tarmasý için feryat ettiði belirtilir. Onun
deliliðe uzanan ruhî durumu ve hareket-
leri, halk ve tekke þeyhleri nazarýnda mâ-
nevî bir havaya büründürülerek velîliðine
yorulmuþtur. Tûgý kendisini çok defa “pâ-
diþâh-ý velî” diye anar, velâyetiyle ilgili fýk-
ralara yer verir. I. Mustafa’nýn saltanat dö-
nemini meþrû kýlmak amacýyla eserini ka-
leme aldýðý anlaþýlan Kilârî Mehmed Efen-
di de evliyalýðýndan söz eder. Ona atfedi-
len imlâsý bozuk, iri ve çirkin yazýlý hatlar
kendisi tarafýndan deðil câriyesi tarafýn-
dan yazýlmýþ olmalýdýr. Bazý Batý kaynak-
larýnda kadýnlarý yataðýna yaklaþtýrmadýðý

belirtilir. Çocuðu olmamýþtýr ve herhangi
bir hayratý da bulunmamaktadýr.
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MUSTAFA I TÜRBESÝ

Ayasofya’nýn yanýnda
eskiden vaftizhâne olarak kullanýlan

ve Sultan I. Mustafa’dan sonra
Sultan Ýbrâhim’in de gömülmesi 
üzerine onun adýyla anýlan yapý

(bk. ÝBRÂHÝM TÜRBESÝ).
˜ ™
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MUSTAFA II

( ��À�� )

(ö. 1115/1703)

Osmanlý padiþahý
(1695-1703).

˜ ™

8 Zilkade 1074 (2 Haziran 1664) tarihin-
de Edirne’de dünyaya geldi. Babasý IV.
Mehmed, annesi Gülnûþ Emetullah Sul-
tan’dýr. Doðumu dolayýsýyla yedi gün yedi
gece þenlik yapýldý (Abdurrahman Abdi
Paþa Vekåyi‘nâme’si, s. 139-140). Beþ ya-
þýna girince ilk dersi Vanî Mehmed Efen-

I. Mustafa’ya atfedilen hatt-ý hümâyun (TSMA, nr. E 8195/2)


