MUSTAFA II

Hüseyin Paþa’nýn ikinci defa sadrazamlýða getiriliþi (4 Rebîülâhir / 5 Þubat) ve
ulemâ isyaný giderek Mustafa’nýn tahtta
kalýþýný zorlaþtýrdý. Özellikle Fâtih Camii’nde toplanan önde gelen ulemâ burada
padiþahýn aklî zafiyeti sebebiyle imâmetinin câiz olmadýðý, hal‘edilmesi gerektiði
konusunu tartýþtý, valide sultana da bu
yolda haberler gönderdi. Asýl hedef kendilerini küçük düþürdüðüne inandýklarý
Mere Hüseyin Paþa idi. Saraydan burada
toplananlarýn derhal daðýtýlmasý kararý
çýktý. Mere Hüseyin Paþa camiye bir baskýn düzenletti. Ancak toplananlar daðýlmýþ, geride konudan haberdar olmayan
ve namaz kýlmak için gelmiþ kimseler kalmýþtý. Kaynaklara göre camiyi basan askerler üçü seyyid, dokuzu talebe on dokuz kiþiyi katledip cesetlerini kuyulara attý. Olay bunun üzerine daha da büyüdü.
Yeniçeri ve sipahiler Mere’nin azlini saðladýlarsa da artýk hiçbir kesimin padiþahtan bir beklentisi kalmamýþtý. Sonunda
Mere Hüseyin Paþa’nýn yerine tayin edilen Kemankeþ Ali Paþa, Þeyhülislâm Yahyâ Efendi ve kazaskerlerle görüþerek padiþahýn tahttan indirilmesi konusunda
mutabakata vardý. Askeri de bahþiþ istememek kaydýyla hal‘e razý etti. Ardýndan
padiþahýn annesine haber yollandý ve durum bildirildi. Hüseyin Tûgý, bu sýrada sipahi ve ulemânýn padiþahýn imâmetinin
câiz olmadýðý, aklýnda hiffet bulunduðu, çýkan hatlarý ise padiþahýn deðil Reîsülküttâb Hamza Efendi’nin I. Mustafa’nýn hizmetine verdiði Senûber adlý câriyenin yazdýðý kanaatinde olduðunu belirterek hal‘
kararý alýndýðýnda padiþahýn imâmetinin

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

câiz olmasý için kendisine bazý sorularýn
sorulmasý gerektiði, eðer, “Adýn nedir, kimin oðlusun, bugünlerden ne gündür?” gibi sorulara cevap verirse kendisini padiþah olarak tanýyacaklarý, aksi takdirde tahttan indirilmesinin gerekeceði yolunda haber gönderdiklerini yazar. Bu durum karþýsýnda vâlide sultan da hal‘e rýza gösterdi. O sýrada annesiyle Dâvud Paþa Çiftliði’nde bulunan Mustafa bir gün önce divan olacaðý gerekçesiyle saraya nakledildi
ve ertesi günü (15 Zilkade 1032 / 10 Eylül
1623) sabahleyin eskiden mahpus tutulduðu odaya kapatýlarak yerine IV. Murad tahta çýkarýldý.
Ýlk saltanatý doksan altý gün, ikinci saltanatý bir yýl üç ay yirmi iki gün süren I.
Mustafa tahttan indirildikten sonra on beþ
yýl boyunca kapalý tutulduðu odada yaþadý. Bu dönemdeki durumu hakkýnda herhangi bir bilgi bulunmamaktadýr. Onun
15 Ramazan 1048’de (20 Ocak 1639) vefat ettiði, bunda daha önce ayný anneden
olmayan kardeþleri Süleyman ile Bayezid’i öldürten IV. Murad’ýn rolü olduðu da
rivayet edilir. Mehmed b. Mehmed onun
“ecel-i tabîî” ile vefat ettiðini belirtir. Evliya Çelebi cenazesinin bir süre ortada kaldýðýný, gömülecek yer arandýðýný, nihayet
Ayasofya önündeki bir binaya Hasbahçe’den toprak getirtilmek suretiyle defnedildiðini yazar (Seyahatnâme, I, 354; ayrýca
bk. ÝBRÂHÝM TÜRBESÝ).
Kendisini gören Venedik balyosu tarafýndan, solgun çehreli, seyrek sakallý, iri
siyah gözlü donuk bakýþlý, nahif vücutlu
olarak tarif edilen I. Mustafa’nýn aklî zayýflýðý daha ilk saltanatý sýrasýnda biliniyordu.
Fakat zamanla psikolojik durumu daha da
bozuldu. Özellikle II. Osman dönemindeki
mahpus hayatý, tahta getiriliþ þekli ve Osman’ýn feci âkýbeti onu daha da etkilemiþ
olmalýdýr. Bazý Batý kaynaklarýnda I. Mustafa’nýn saray koridorlarýnda oraya buraya
koþarak kapýlarý çalýp Osman’ýn adýný haykýrdýðý ve kendisini saltanat yükünden kurtarmasý için feryat ettiði belirtilir. Onun
deliliðe uzanan ruhî durumu ve hareketleri, halk ve tekke þeyhleri nazarýnda mânevî bir havaya büründürülerek velîliðine
yorulmuþtur. Tûgý kendisini çok defa “pâdiþâh-ý velî” diye anar, velâyetiyle ilgili fýkralara yer verir. I. Mustafa’nýn saltanat dönemini meþrû kýlmak amacýyla eserini kaleme aldýðý anlaþýlan Kilârî Mehmed Efendi de evliyalýðýndan söz eder. Ona atfedilen imlâsý bozuk, iri ve çirkin yazýlý hatlar
kendisi tarafýndan deðil câriyesi tarafýndan yazýlmýþ olmalýdýr. Bazý Batý kaynaklarýnda kadýnlarý yataðýna yaklaþtýrmadýðý

belirtilir. Çocuðu olmamýþtýr ve herhangi
bir hayratý da bulunmamaktadýr.
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8 Zilkade 1074 (2 Haziran 1664) tarihinde Edirne’de dünyaya geldi. Babasý IV.
Mehmed, annesi Gülnûþ Emetullah Sultan’dýr. Doðumu dolayýsýyla yedi gün yedi
gece þenlik yapýldý (Abdurrahman Abdi
Paþa Vekåyi‘nâme’si, s. 139-140). Beþ yaþýna girince ilk dersi Vanî Mehmed Efen-
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di’den aldý ve bunun tavsiyesiyle Seyyid
Feyzullah Efendi’nin talebesi oldu. Babasýnýn 1083 (1672) yýlýnda çýktýðý birinci Lehistan seferinde onun yanýnda Babadaðý’na kadar gitti. 12 Rebîülevvel 1086’da (6
Haziran 1675) kardeþi Ahmed’le birlikte
muhteþem þenliklerle sünnet oldu. 1099’da (1687) babasýnýn hal‘i esnasýnda onun
tarafýndan tahta aday gösterildiyse de devlet erkâný padiþahlýða II. Süleyman’ý lâyýk
gördü. Þehzade Mustafa babasý ve kardeþi
Ahmed’le beraber Topkapý Sarayý’nýn Þimþirlik Dairesi’ne kapatýldý, daha sonra da
Edirne’ye sevkedildi. Bu sýrada serbest
bir hayat sürdü. 1102’de (1691) II. Süleyman’ýn ölümüyle tahta geçmesi tekrar
gündeme geldiyse de Sadrazam Köprülüzâde Fâzýl Mustafa Paþa II. Ahmed’i
tercih etti. Bu arada Trablusþam beylerbeyiliðinden mâzul Benli Hüseyin Paþa’nýn
II. Ahmed’i tahttan indirerek yerine Þehzade Mustafa’yý geçirme teþebbüsünün
baþarýya ulaþmadýðý belirtilir (Defterdar
Sarý Mehmed Paþa, s. 502-503). Sultan
Ahmed’in ölümünün ardýndan Sadrazam
Sürmeli Ali Paþa tahta aday olarak onun
oðlu Ýbrâhim’i gösterdi (Kantemir, III,
242-243). Ancak Mustafa, Hazinedarbaþý Nezir Aða gibi bazý kimselerin desteðini alýp hânedanýn en büyüðü sýfatýyla
Edirne Sarayý’nda Ortakapý önüne taht
kurdurarak vezîriâzam ve þeyhülislâmý beklemeden padiþahlýðýný ilân etti (21 Cemâziyelâhir 1106 / 6 Þubat 1695). O sýrada
otuz bir yaþýnda idi. Birkaç gün sonra Es-

II. Mustafa’yý tahtýnda gösteren bir tasvir

kicami’de kýlýç kuþanma merasimi yapýldý
(Silâhdar, s. 4-5).
II. Mustafa’nýn tahta çýktýðý yýllarda 1683
Viyana Kuþatmasý’yla baþlayan çok uluslu
savaþlar çeþitli cephelerde bütün hýzýyla
sürüyordu. Tahta geçer geçmez yaptýðý ilk
iþ devletin kontrolünü kendi eline alma çabasý oldu. Epeydir düzenli toplanmayan
Dîvân-ý Hümâyun’un haftada dört gün çalýþmasýný emretti (Anonim Osmanlý Tarihi, s. 108). Ayrýca atalarý gibi bizzat ordunun baþýnda sefere çýkma isteðini bildirdi.
Nitekim Vezîriâzam Sürmeli Ali Paþa’ya
hitaben çýkardýðý hatt-ý hümâyunda Allah’ýn kendisine hilâfet nasip ettiðini, padiþahlar zevku safaya daldýklarýnda halkýn
huzur bulamadýðýný, bundan böyle kendisine zevk ve rahatý haram kýldýðýný, babasý
Sultan Mehmed’den beri padiþahlarýn eðlenceye düþmeleri ve ihmalleri yüzünden
düþmanýn Ýslâm ülkelerini ele geçirdiðini,
Allah’ýn yardýmýyla onlardan intikam almak için bizzat kendisinin gazâ ve cihada
niyet ettiðini, ecdadýndan Kanûnî Sultan
Süleyman’ýn da böyle yaptýðýný belirtti ve
devlet ricâlinin bir araya gelerek sefere çýkýp çýkmama hususunu görüþmelerini istedi (Defterdar Sarý Mehmed Paþa, s. 522523). Böylece Ýngiltere’nin de aracýlýðý ile o
sýrada gündeme gelen barýþa karþý olduðunu gösterdi. Savaþtaki kötü gidiþin ancak kendisinin baþýnda bulunacaðý bir orduyla kazanýlacak zafer sonucu önlenebileceðini, bunun hem kendi sultanlýðýnýn hem
de barýþýn teminatý olacaðýný düþünüyordu. Sefere çýkma isteði karþýsýnda baþta
sadrazam olmak üzere devlet ricâli bir seferin hazineye büyük masraflar getireceði, onun sefere katýlmayýp Edirne’de kalmasý fikrindeydi. Bunun üzerine II. Mustafa fazla masrafa gerek olmadýðýný, bir
asker gibi yiyip içeceðini söyleyerek onlarý
ikna etti. Halk da kendisinden önemli baþarýlar bekliyordu. Bu arada þehzadeliðinde talebesi olduðu ve bir süre önce Erzurum’dan davet ettiði Seyyid Feyzullah Efendi’yi þeyhülislâm yaptý. Sadrazam Sürmeli
Ali Paþa’yý askeri seferden alýkoyma töhmeti ve Feyzullah Efendi’nin telkiniyle görevden alýp yerine sadâret kethüdâsý Elmas Mehmed Paþa’yý getirdi (1 Mayýs
1695). Ayrýca bazý yüksek devlet mevkilerinde deðiþiklikler yaptý.
II. Mustafa baþa geçer geçmez hýzla düþündüklerini gerçekleþtirmeye çalýþýrken
daha önce Venedikliler’in eline düþen Sakýz adasý o sýrada geri alýnmýþ, Kýrým Tatarlarý’ndan Þahbaz Giray, Lehistan topraklarýna girip Lemberg’e kadar ilerlemiþ, çok
sayýda esir ve ganimetle dönmüþtü. Mo-
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ra’da Venedikliler’in, Hersek cephesinde
Osmanlý kuvvetlerinin etkili olduðu haberleri gelmiþti. Özellikle Sakýz’ýn geri alýnmasý uðurlu sayýlmýþ ve Edirne’de büyük þenliklerle kutlanmýþtý (Kantemir, III, 254). Bu
arada ulûfelilere cülûs bahþiþleri daðýtýlmýþtý (Defterdar Sarý Mehmed Paþa, s.
533-534).
Gerekli hazýrlýklarýn tamamlanmasýnýn
ardýndan II. Mustafa tahta cülûsundan
yaklaþýk beþ ay sonra sýrtýnda zýrh, baþýnda üzeri yeþil þal sarýlý tolga ve sorguç, kaplan postu sarýlý atýyla 18 Zilkade 1106’da
(30 Haziran 1695) birinci Avusturya seferine çýktý. Belgrad ve Týmýþvar’da toplanan savaþ meclisinde Lippa, Lugoþ, Yanova ve Þebeþ kaleleriyle civarlarýndaki palankalarýn zaptýna karar verildi. Bu arada
Belgrad muhafýzlýðýna Koca Câfer Paþa
getirildi. Önce Lippa fethedildi; pek çok
savaþ malzemesi, ganimet ve esir alýndý.
Esirlerin 1000 kadarý Kapýkulu ocaklarýna
verildi. Muhafazasý zor olduðundan Lippa
Kalesi yýktýrýldý. Temeš suyu kenarýnda Buldur denilen ormanlýk ve bataklýk bir alanda General Veterani kumandasýndaki Avusturya ordusuyla yapýlan, bizzat padiþahýn
da katýldýðý ve gönderdiði hatt-ý þerifleriyle (Silâhdar, s. 179) askeri þevke getirdiði
savaþý Kýrým kuvvetlerinin desteðiyle Osmanlýlar kazandý. Savaþta Veterani hayatýný kaybetti. Osmanlýlar tarafýnda ise Diyarbekir ve Rumeli beylerbeyileri þehid ol-

Sultan II. Mustafa’nýn yabancý eliyle çizilen bir portresi
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II. Mustafa’nýn
Levnî
tarafýndan
yapýlan
minyatürü
(TSMK,
III. Ahmed,
nr. 3109,
vr. 22 a )

du. Bu zaferin ardýndan Lugoþ alýndý. Beylerbeyiler Þâhin Mehmed ve Mahmud paþalarýn þehâdeti üzerine II. Mustafa’nýn,
“Tabur cengine muvaffak oldum, lâkin Þâhinim’le Mahmudum’dan ayrýldým” dediði nakledilir. Bu zaferlerden dolayý Sultan
Mustafa’ya “gazi” unvaný verildi. II. Mustafa o kýþý Ýstanbul’da geçirdi. Bu sýrada
Karadeniz’e inmek isteyen Rusya da Kutsal Ýttifak’a katýlarak Azak Kalesi’ni kuþattýysa da Kaplan Giray ile Kefe Beylerbeyi
Mustafa Paþa’nýn þiddetle karþý koymalarý
üzerine Ruslar geri çekilmek zorunda kaldý. Fakat kýsa sürede hazýrlýklarýný tamamlayan I. Petro, Azak’ý nehirden ve karadan
tekrar muhasara etti. Ýlk muhasarasýnda
tahrip edilen kale fazla dayanamadý ve
Ruslar’a teslim oldu (7 Muharrem 1108 /
6 Aðustos 1696). Azak’ýn düþmesi Osmanlý kamuoyunda büyük üzüntüye sebep oldu ve geri alýnmasý için hemen giriþimlerde bulunuldu. O sýrada Kaptanýderyâ
Mezemorta Hüseyin Paþa kumandasýndaki Osmanlý donanmasý Sakýz adasý civarýnda ve Mora’da Venedikliler’e karþý zaferler kazandý.
Edirne’den Ýstanbul’a dönen ve hemen
ikinci sefer için çalýþmalarý baþlatan II.
Mustafa, varlýklý vezir ve beylerden bütün
masraflarý kendilerinden olmak üzere asker hazýrlamalarýný istedi. Ayrýca tarihte
ilk defa 1500 kadar Ýstanbul ve Edirne bostancýsýna sefer emri verildi. Ruslar’ýn Azak’a
saldýrmasý üzerine Selim Giray Kýrým’da býrakýlmýþtý. Padiþah ikinci seferine 1107 Ramazanýnda (Nisan 1696) çýktý. Kaynaklarda, padiþahýn Belgrad’da yapýlan istiþareden sonra hýrka-i þerif sandýðýný açtýrýp ulemâ ve vüzerâ önünde aðlayarak dua ettiði
ve Allah’a, kendisine de Kanûnî Sultan Süleyman’ýn Mohaç’ta kazandýðý zafere benzer bir baþarý ihsan etmesi için yalvardýðý
belirtilir (Hasan Aðazâde Hacý Abdullah
Efendi, s. 51). Bu durum onun nasýl bir
ruh haline sahip olduðunu gösterir; kendisine Kanûnî Sultan Süleyman’ý örnek al-

dýðý, onun gibi bilhassa Avrupa topraklarýnda baþarý kazanmak istediði anlaþýlýr. Bu
sýrada Saksonya Kralý Friedrich Auguste
ile General Heisler kumandasýndaki kuvvetlerin Týmýþvar’ý kuþattýðý öðrenilince sefer bu kaleye yönelik oldu. Avusturyalýlar
kuþatmayý kaldýrdýlarsa da Bega suyu kenarýnda Ulaþ’ta (Olash) 28 Muharrem
1108’de (27 Aðustos 1696) yapýlan savaþta yenilmekten kurtulamadýlar. Savaþ esnasýnda padiþahýn da bulunduðu hýrka-i
þerif arabasýnýn dibine bir top mermisi
düþünce hemen oraya bir siper kazýlarak
II. Mustafa emniyete alýnmýþtý. Bu sýrada
Heisler ve Caprara gibi kumandanlar da
hayatýný kaybetmiþti. Ardýndan Týmýþvar’a
giren Osmanlý ordusu kaleyi güçlendirdi ve
içine mühimmat koydu. Bu seferde Elmas
Mehmed Paþa’nýn büyük kahramanlýklar
gösterdiði nakledilir (Kantemir, III, 256257). Ayný yýl içinde Venedikliler Dalmaçya
kýyýsýndaki Ülgün’ü (Ölgün, Dulcigno) kuþattýlarsa da baþarýlý olamadýlar. Ardýndan
Bihaç’a düzenledikleri saldýrýlarla Hersek’teki Poçitel ve Novasin muhasaralarý da
sonuçsuz kalmýþtý.

te yirmi kadar kumandan þehid olurken ordunun sekizde biri yok oldu. Pek çok malzeme, hazine sandýklarý, binlerce at, öküz
ve sadâret mührü Avusturyalýlar’ýn eline
geçti. Bu habere çok üzülen II. Mustafa
hemen Týmýþvar’a çekildi. Zayiat gören
Avusturyalýlar da yeni bir saldýrýya cesaret
edemediler. Sadrazamlýða Belgrad muhafýzý Amcazâde Hüseyin Paþa getirildi (Rebîülevvel 1109 / Ekim 1697). Bu arada Kaptanýderyâ Mezemorta Hüseyin Paþa, Bozcaada önlerinde ve Andros adasý civarýnda Venedikliler’e karþý iki zafer kazanmýþtý.
Zenta savaþýndan sonra Bosna’ya giren
Prens Eugen, Saraybosna þehrine kadar
ilerleyerek büyük tahribatta bulundu (Rebîülâhir 1109 / Kasým 1697). Ardýndan Bosna beylerbeyiliðine getirilen Daltaban Mustafa Paþa bazý kaleleri geri alýp burada bulunan Venedikliler’i ülkelerine dönmeye
mecbur býrakmýþtýr.

Fransa ile yaptýðý savaþý sona erdiren
Avusturya’dan gelen barýþ teklifini kazandýðý bu iki zaferin etkisiyle kabul etmeyen
II. Mustafa üçüncü ve sonuncu Avusturya seferine 1109 Saferinde (Aðustos - Eylül 1697) çýktý. Seferin hedefi konusunda
padiþahýn huzurunda Belgrad’da yapýlan
istiþarede iki fikir karþý karþýya geldi. Amcazâde Hüseyin Paþa’nýn Varadin üzerine
yürünmesi teklifi kabul görmedi. Elmas
Mehmed Paþa’nýn ve Týmýþvar muhafýzý Koca Câfer Paþa’nýn ýsrarý ve padiþahýn da bu
fikre meyletmesiyle Týmýþvar yönüne gidilmesi kararlaþtýrýldý. Halbuki daha yakýnda
bulunan Varadin’e göre hayli uzaktaki Týmýþvar’a giderken birçok nehirden ve bataklýktan geçilecek ve köprüler kurulmasý
gerekecekti. Nitekim Zenta’ya gelindiðinde buradan Tisa suyu üzerine kurulan köprüden asker karþý tarafa geçirilmeye baþlandý. Sadrazam baþta olmak üzere birçok
kumandan ve devlet ricâli geride kalmýþtý. Osmanlý ordusunun harekâtýndan haberdar olan Prens Eugen, imparator tarafýndan kendisine sadece savunma görevi
verilmesine raðmen ajanlarý vasýtasýyla Osmanlý ordusunun durumunu öðrenince
henüz karþýya geçmemiþ kuvvetler üzerine ansýzýn saldýrdý. Þiddetli çarpýþmalar
baþladý. Karþý tarafa geçen kuvvetlerden
yardým alýnamayýnca panik içinde kalan
Osmanlý ordusu daðýldý. Sadece yüzerek
karþýya geçebilenler kurtuldu. Bu savaþta
Vezîriâzam Elmas Mehmed Paþa ile birlik-

II. Mustafa’nýn tuðralý beratý (BA, Müzehhep Fermanlar, nr. 13)
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Bu maðlûbiyetin II. Mustafa üzerindeki
etkisi büyük oldu. Ancak padiþah savaþý
da sürdürmek istiyordu. Kantemir’e göre
II. Mustafa barýþa olan ihtiyacýn farkýndaydý, fakat böyle bir isteðin Osmanlý Devleti’nin þerefini sarsacaðýný düþünüyordu.
Barýþ teklifinin kendisinden gelmesinin bu
durumu daha da vahim hale getireceði kanaatindeydi (Osmanlý Ýmparatorluðunun
Yükseliþ ve Çöküþ Tarihi, III, 288). Baþta
Amcazâde Hüseyin Paþa olmak üzere hükümet erbabý bu uzun ve yýpratýcý savaþý
sona erdirmeye kararlýydý. Lehistan, Venedik ve Rusya cephelerinde de savaþlar genelde Osmanlýlar aleyhine geliþiyordu. Savaþý nihayete erdirmek için Ýngiltere elçisi
W. Paget ile Felemenk elçisi J. Colliers’in
aracýlýðý kabul edildi. Belgrad civarýndaki
Karlofça’da çeþitli devletlerin temsilcileriyle yapýlan görüþmeler uzun sürdü. Osmanlý Devleti’nin temsilcileri Reîsülküttâb Râmi Mehmed Efendi ile Dîvân-ý Hümâyun
tercümaný Ýskerletzâde Aleksandr Mavrokordato idi. Ýmzalanan Karlofça Antlaþmasý ile on altý yýldan beri sürmekte olan savaþlar sona erdi. Osmanlý Devleti Týmýþvar
hariç bütün Macaristan’ý kaybetti. Mora
yarýmadasý Venedikliler’e, Ukrayna ile Podolya Lehistan’a býrakýldý. 1700 yýlýnda Rusya ile imzalanan Ýstanbul Antlaþmasý ile
de Azak Kalesi bu devlete terkedildi. Barýþýn yapýldýðý devletlerden gelen elçilik heyetlerini kabul etmek için II. Mustafa Rebîülevvel 1111’de (Eylül 1699) Ýstanbul’a
geldi ve ertesi yýl Edirne’ye döndü.
Bu çok cepheli savaþlar Osmanlý Devleti’nin sosyal ve ekonomik yapýsýný temelinden sarsmýþtý. Artan sefer masraflarý
için yeni vergiler ihdas edilirken mevcutlarýn miktarlarý arttýrýldý. Kapýkulu ve timarlý
sipahi teþkilâtlarý bozulmuþ olduðundan
genel seferberlik ilân edilerek halktan asker toplandý. Bunlar savaþlar sona erince
döndükleri memleketlerinde önemli prob-

lemlere yol açtýlar. Savaþlar yüzünden beylerbeyi ve sancak beyleri görev bölgelerinde bulunamadýklarýndan eþkýyalýk hareketleri baþ gösterdi; topraklarýný terkeden çiftçiler inzibatý temin etmekle vazifeli yarý
resmî sarýca ve sekban teþkilâtýna katýldý.
Anadolu bu halde iken Balkanlar’da “hayduk” denilen zümreler ortaya çýktý. II. Mustafa, bu tür eþkýyalýk hareketlerinin önlenmesi için bir yandan teftiþçi adý altýnda valiler tayin ederken diðer yandan sarýca ve
sekban teþkilâtýnýn kaldýrýldýðýný ilân etti
(Defterdar Sarý Mehmed Paþa, s. 567-568).
Devlet merkezine uzak eyaletlerdeki isyanlar ise siyasî bir mahiyet almýþtý. Þehrizor
taraflarýnda hüküm süren Bebe Süleyman
adlý zorba Ýran’a ait bazý yerleri zaptetti.
1699’da Baðdat Valisi Hasan Paþa’nýn kumandasý altýnda üzerine kuvvet gönderilen Bebe Süleyman maðlûp olunca Hakkâri’ye doðru kaçtý. Bu arada Suriye’nin
nüfuzlu Arap kabile reislerinden Hüseyin
el-Abbas’ýn isyaný Halep - Þam kesiminde
huzursuzluða yol açtý. Basra ve dolaylarý
ise Müntefik Arap kabilesi reisi Mâni‘ tarafýndan ele geçirilmiþti. Dicle’nin doðusunda Ýran’a ait bataklýk bir bölge olan Huveyze’nin hâkimi Ferecullah ile Mâni‘, Basra için sürekli mücadele halinde idiler. Ferecullah 1696’da Basra’yý almýþ, Mâni‘ de
çöle çekilmiþti. Halkýn bir mahzar gönderip yardým istemesi üzerine Baðdat Valisi Daltaban Mustafa Paþa, Birecik’te Fýrat
üzerindeki tersanede inþa edilen donanmanýn da desteðiyle Basra’ya doðru harekete geçince âsi Arap kabileleri kendisine katýlmýþ ve 1112 Zilhiccesinde (Mayýs 1701) Kurna ve Basra ele geçirilmiþtir.
Bu arada Ziyâb suyu bölgesi tekrar Osmanlý idaresine girince bölgede sükûnet
saðlanmýþ oldu. Karlofça Antlaþmasý’nýn
bazý maddelerinin uygulanmasýnda çýkan
ihtilâf Kýrým’da bir iç karýþýklýða sebep oldu. Antlaþmaya göre Kýrýmlýlar’ýn Bucak’-

II. Mustafa’nýn
Donanma
Kanunnâmesi’nin
baþýndaki
hatt-ý hümâyunu
(BA, MD,
nr. 112, s. 18)
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tan çýkarýlarak Özi kýyýlarýndaki Kýrým topraklarýna iskânlarý gerekiyordu. Bunu istemeyen Gazi Giray, Kýrým Haný Devlet Giray’a
baþ kaldýrmýþ, hadise Gazi Giray’ýn Osmanlý
hükümetince Rodos’a gönderilmesiyle yatýþmýþtýr. Gürcistan beylerinden olan Açýkbaþ meliki Osmanlý hâkimiyetini tanýmayýnca görevinden alýnmýþ ve bölgede sükûnet saðlanmýþtýr. Sultan Mustafa’nýn saltanatýnýn ikinci yarýsýnda Vezîriâzam Amcazâde Hüseyin Paþa’nýn gayretleriyle askerî, idarî ve malî alanda düzenlemeler yapýldý. Yeniçerilerin ýslahý için Anadolu’ya üç
koldan fermanlar gönderilirken timarlý sipahilere de el atýldý. Kaptanýderyâ Mezemorta Hüseyin Paþa’nýn gayretleriyle yeni
bir donanma kanunnâmesi çýkartýldý (BA,
MD, nr. 113, s. 1-6). Bu arada Þeyhülislâm
Seyyid Feyzullah Efendi’nin hazýrladýðý
emr-i þerifle taþradaki din görevlileri uyarýldý (Anonim Osmanlý Tarihi, s. 165-166).
II. Mustafa savaþ giderleri için önemli
malî tedbirler almýþtýr. Bunlarýn baþýnda
varlýklý kimselerin mallarýný müsâdere, gelecek yýllara ait vergileri peþin olarak tahsil etme ile tütün ve kahve vergilerine yapýlan zamlar gelir. “Bid‘`at-ý kahve” adýyla
yeni bir vergi çýkarýlýrken (Defterdar Sarý
Mehmed Paþa, s. 632-633) cizyenin de Eþrefî adýyla bastýrýlan altýnla ödenmesi kararlaþtýrýldý. Ayarý düzgün olan Ýstanbul altýnýnýn tüccarlar tarafýndan toplanýp Mýsýr’a götürülmesiyle Osmanlý tarihinde ilk
defa üzeri tuðralý altýn para bastýrýldý (Râþid, II, 383-384). Bu sýrada eski kuruþ ve
zolota tedavülden kaldýrýlarak tuðralý yeni
kuruþ ve zolota çýkarýldý. Karlofça Antlaþmasý’ndan sonra baþlayan barýþ döneminde devlet bütçesi istikrar bulmaya baþladý. Halkýn üzerinden olaðan üstü vergiler
kaldýrýldý; baþta Belgrad ve Týmýþvar olmak
üzere sürekli savaþ alaný olan yerler halký
bir yýl cizye vergisinden muaf tutuldu. Taþra idarecilerine gönderilen tenbihnâmelerle halktan “tekâlîf-i þâkka” adýyla vergi
talebinde bulunulmamasý istendi. Bu dönemde öteden beri hükümetin önemli meselelerinden olan aþiretlerin iskâný iþiyle
de meþgul olundu. Mamalu Türkmenleri
Bozok yöresine, diðer bazý aþiretler Ýç-il ve
Kýbrýs’a yerleþtirildi (BA, MD, nr. 108, 114,
tür.yer.). Râmi Mehmed Paþa’nýn sadrazamlýðý döneminde Selânik ve Bursa atölyelerinde kumaþ dokunmasý emredilerek Avrupa’dan kumaþ ithali yasaklandý.
Karlofça Antlaþmasý’nýn ardýndan beþ yýllýk dönemde askerî, malî tedbirler alýnýrken II. Mustafa’ya karþý hem asker hem
halk ve ulemâ arasýnda ciddi bir hoþnutsuzluk ortaya çýktý. Kantemir’e göre onun
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köþeye çekilmesi, vaktini Edirne’de geçirmesi, yeniçerilerde ve halkta týpký babasý
gibi davranmaya baþladýðý dedikodularýna
yol açýyordu. Sultan Mustafa ilk beþ yýlýnda kendini tamamýyla devlet iþlerine vermiþti, þimdi ise babasýnýn yanlýþ hareketlerini taklit ediyordu. Ayrýca savaþlar sýrasýnda tek baþarýsý sadece düþmanýn imparatorluk sýnýrlarý içine girmesini önlemek olmuþtu. Bu durum onun da babasý
gibi tahttan indirilmesine yol açabilirdi
(Osmanlý Ýmparatorluðunun Yükseliþ ve
Çöküþ Tarihi, III, 297).
Barýþ dönemine raðmen savaþlardaki
baþarýsýzlýk ve kaybedilen topraklar dolayýsýyla genel bir memnuniyetsizliðin padiþahýn doðrudan doðruya kendisini hedef
alacak derecelere ulaþtýðý anlaþýlmaktadýr. Bu ortamda tepkiler Edirne Vak‘asý denilen olaylarýn patlamasýna yol açmakta
gecikmemiþtir. Ýsyanýn hedefi görünürde,
padiþahýn hocasý olan ve devlet iþlerine karýþan Þeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi idi. Amcazâde Hüseyin Paþa, Daltaban
Mustafa Paþa ve Râmi Mehmed Paþa onun
telkinleriyle sadrazam olmuþlardý. Bunlardan Karlofça Antlaþmasý’nýn mimarý olan
Amcazâde Hüseyin Paþa þeyhülislâmýn tahakkümüne daha fazla dayanamayýp sadâretten ayrýlmýþ, Daltaban Mustafa Paþa makamýnda kalabilmek için ona boyun
eðmiþ, ancak Feyzullah Efendi Kýrým’da
geliþen olaylar bahanesiyle onun idamýnda etkili olmuþtu. Daha kurnaz olan Râmi
Mehmed Paþa ise þeyhülislâmý azlettirmenin yollarýný aramýþtýr. O sýrada, Gürcistan’a
gönderilmek istenen 200 kadar cebecinin
gecikmiþ ulûfelerini isteme bahanesiyle
ayaklanmasý ona bu fýrsatý vermiþti. Sadrazamýn el altýndan desteklediði bu hadise kýsa sürede büyüyerek devlete yönelik
bir mahiyet kazandý. Ýstanbul’a hâkim olan
âsiler Edirne’ye isteklerini belirten bir mahzar gönderdiler. Þeyhülislâm Feyzullah
Efendi’nin bu yazýyý padiþaha ulaþtýrmamasýný fýrsat bilen Râmi Mehmed Paþa
onu azlettirdi. Durumdan habersiz olan âsiler Edirne’ye doðru yürüyüp saltanat deðiþikliði yapmak istediler ve hocasý Ýmâm-ý
Sultânî Mehmed Efendi’nin teklifiyle Þehzade Ahmed’in tahta çýkmasýný kararlaþtýrdýlar. Edirne hükümetinin temsilcisi ikinci vezir Hasan Paþa ile Ýstanbul’un temsilcisi Ahmed Paþa’nýn gayretleriyle çarpýþma olmadan mesele halledildi. Edirne’den
gelenlerin Ýstanbul’dan gelenlere katýlmasýyla yalnýz kalan II. Mustafa yanýnda saray halký ve vezirler olduðu halde Edirne’ye döndü. 9 Rebîülâhir 1115’te (22 Aðustos 1703) kardeþi Ahmed’in bulunduðu

yere varýp, “Birader, kul seni padiþah istemiþler” diyerek kendi rýzasýyla tahtý ona
býraktý ve onun kaldýðý yere gitti (Anonim
Osmanlý Tarihi, s. 248). O sýrada kardeþine
kendisini serbest býrakmasýný ve âsilerin
bir gün onu da tahtýndan edeceklerini, bu
bakýmdan onlarý mutlaka cezalandýrmasý gerektiðini söyledi (Kantemir, III, 316).
Serbest bir mecburi ikamet hayatý geçiren II. Mustafa, annesi vasýtasýyla Silâhdar Ali Paþa’nýn kubbe veziri ve rikâb kaymakamý tayininde etkili olduðu bilinmektedir. Sekiz yýl altý ay on yedi gün hükümdarlýk yapan II. Mustafa ordularýnýn baþýnda sefere çýkan son Osmanlý padiþahýdýr. Yakalanmýþ olduðu istiska ve mesane hastalýklarýna son geliþmelerin verdiði
üzüntüler de eklenince tahttan indirilmesinden beþ ay kadar sonra çok sevdiði Edirne’de muhtemelen 20 Þâban 1115 (29 Aralýk 1703) tarihinde vefat etti. Bazý Batý
kaynaklarýnda, halk arasýnda onun zehirletilmek suretiyle öldürüldüðü kanaatinin
hâkim olduðu belirtilir. Teçhiz ve tekfiniyle Silâhdar Fýndýklýlý Mehmed Aða’nýn görevlendirildiði Sultan Mustafa’nýn cenaze namazý Ayasofya vâizi Þeyh Mustafa
Efendi tarafýndan kýldýrýldýktan sonra Yenicami civarýndaki Vâlide Turhan Sultan
Türbesi’nde bulunan babasýnýn ayak ucuna defnedildi.
II. Mustafa’nýn saltanatýnýn ilk yarýsý sefer ve savaþ faaliyetleriyle, son yarýsý nisbeten barýþ ve sükûn içinde geçmiþtir. 1697
Zenta yenilgisinden sonra babasý gibi av
eðlencelerine dalan II. Mustafa’nýn Ýkbâlî
ve Meftûnî mahlaslarýyla þiirler ve ilâhiler
yazdýðý (Tayyarzâde Atâ Bey, IV, 65-66),
bunlardan bir kýsmýnýn bestelendiði bilinmektedir (Anonim Osmanlý Tarihi, s. 275276). Mektep ilâhilerinden “yessir lenâ hayre’l-umûr” nakaratlý eviç ilâhinin güftesi
ona aittir. Hat sanatýyla da uðraþmýþ, Hocazâde Mehmed Enverî ve Hâfýz Osman’dan ders almýþ, özellikle sülüs, nesih ve
celî yazýlarda baþarýlý örnekler vermiþtir
(Müstakimzâde, s. 539). Mûsikiyle ilgilenen,

özellikle ok atmada ve cirit oyununda usta olan II. Mustafa zeki, yumuþak tabiatlý, âdil ve zamanýn ilimlerine vâkýf biri olarak nakledilir. Çaðdaþý Kantemir onun karakter bakýmýndan önceki padiþahlardan
daha saðlam, olgun ve ender görülen ölçülülüðe sahip bulunduðunu, devlet parasýnýn toplanmasýnda ve daðýtýmýnda bu
ölçülü davranýþýný gösterdiðini, cimri ya da
savurgan olmadýðýný, Karlofça barýþý sayesinde þöhrete kavuþtuðunu yazar (Osmanlý Ýmparatorluðunun Yükseliþ ve Çöküþ Tarihi, III, 317). Edirne’de Saraçhane

Köprüsü’nü onartmýþ, Ýnebahtý’da II. Beyazýt Camii’ni yeniden inþa ettirmiþtir.
Onun zamanýnda Mescid-i Harâm’da Hacerülesved’in mahfazasý, Kâbe tavanýný
tutan direkler ve yüzeye inen merdiven,
Mescid-i Kubâ’da eskiyen duvar ve minare yenilenmiþ, Mebrekü’n-nâka üzerine
dört direkli bir kubbe, dýþarýya bir sebil ve
abdest alma yerleri yaptýrýlmýþ, derin su
kuyularý kazdýrýlmýþtýr. Döneminin siyasî
ve askerî olaylarýný Fýndýklýlý Silâhdar
Mehmed Aða bizzat padiþahýn emri ve
isimlendirmesiyle Nusretnâme’de anlatmýþtýr. II. Mustafa’nýn onu erkek yirmi
kadar çocuðu olmuþ, bunlarýn çoðu babalarýndan önce ölmüþtür. Oðullarýndan
I. Mahmud ve III. Osman padiþah olmuþtur. Kýzlarýndan Ayþe Sultan, Emine Sultan, Safiye Sultan ve Emetullah Sultan
bazý Osmanlý vezir ve paþalarýyla evlenmiþtir.
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Osmanlý padiþahý
(1757-1774).
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14 Safer 1129’da (28 Ocak 1717) Edirne’de doðdu. Babasý III. Ahmed, annesi
Mihriþah Emine Sultan’dýr (bazý yerlerde
yanlýþlýkla Mihrimah olarak geçer, Mufassal Osmanlý Tarihi, V, 2552; ÝA, VIII, 700).
Edirne Vak‘asý (1703) neticesinde tahttan
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indirilen II. Mustafa’nýn, III. Ahmed’den
sonra tahta çýkan oðullarý I. Mahmud ve
özellikle III. Osman devirlerine rastlayan
þehzadelik dönemi, bu hükümdarlarýn kendi çocuklarý olmamasýna raðmen III. Ahmed’in oðullarýna karþý olan düþmanca tavýrlarýndan ötürü sýkýntýlý ve hatta hayatî
tehlikeler içinde geçti. Nitekim III. Osman’ýn ortadan kaldýrmak üzere giriþimlerde bulunduðu bilinen Þehzade Mehmed
âni ve þüpheli bir þekilde muhtemelen ze1169//
hirlenmiþ olarak öldü (29 Rebîülevvel 1170
22
Aralık1756).
1756).Kendisinden birkaç gün bü2 Ocak
yük olan kardeþinin ölümü III. Mustafa’ya
hükümdarlýk yolunu açtý ve 16 Safer 1171
(30 Ekim 1757) Pazartesi günü tahta çýktý,
4 Kasým Perþembe günü kýlýç alayý yapýldý. Cülûsun onuncu günü eþkinci ve emekliler dahil olmak üzere askere bahþiþ daðýtýldý. Tahta çýkýþý Petersburg, Viyana ve
Berlin’e yollanan özel elçilik heyetleri vasýtasýyla resmen duyuruldu (Vâsýf, I, 93 vd.).
III. Mustafa’nýn ilk icraatý geniþ kitleleri
memnun edecek izler taþýr. Mukataat ve
zeâmet rüsûmunun affý ve yenilenmesi
gereken berat harçlarýnýn yarýya indirilmesi bu anlamdadýr. Ardýndan hac yolunun
güvenliðini tehdit eden geliþmelere son
vermek üzere sert önlemler aldý, bilhassa kötü idare edilmekte olan Evkaf-ý Haremeyn Mukataasý’na düzen vermeye çalýþtý. Bunlarýn tâliplerine defterdar vasýtasýyla satýlmasý kararlaþtýrýlarak yolsuzluklara karýþan Eski Saray Baltacý Ocaðý’ný
kaldýrdý. Dârüssaâde ve Silâhdar aðalarýnýn
haslarýný ilga etti. Böylece 1000 keseden
fazla tasarruf saðlandý. Bu meblað 1172’de (1759) 2000 keseye çýktý (a.g.e., I, 103,
147). Saray masraflarýný kýstý. Ancak bu
tedbirleri kendisini hasislik töhmeti altýnda býrakmýþtýr. Tasarruf ve hesabýný bilme
arzusu, döneminde defterdarlýk kurumuna önem kazandýrmýþtýr (Cevdet, I, 78).
Tahta çýktýðýnda, 1739 Belgrad Antlaþmasý’ndan itibaren Avrupa yakasýnda barýþ dönemine giren devletin geniþ coðrafyasý içinde zaman âdeta durmuþ gibidir.
Osmanlý Devleti uzun barýþ devrinin de etkisiyle malî bir yeterlilik içinde görülmekteydi. Ancak bu dönem gerekli yenilenmelerin yapýlmadýðý kayýp yýllar olarak geçmiþtir. Askerî sahada olduðu gibi ekonomik alanda da yapýlanlar, meselâ III. Mustafa’nýn kalitesiz fakat ucuz Avrupa mallarýnýn iç pazarlarý doldurmasýna karþý çýkmasý ve bunlarýn yerli imalâtýný önemsemesi genelde yasaklamalar dýþýnda tutarlý
bir ekonomik plandan yoksun kalmýþtýr.
Yaþanan uzun barýþ ve istikrar belirli bir ik-

tisadî geniþlemeye, özellikle Akdeniz üzerinden yapýlan ticarette önemli artýþlara
ve malî þartlarda iyileþmelere yol açmakla
beraber Rus savaþýnýn patlamasýyla bunlarýn hepsi süratle bozulmaya baþlamýþtýr.
Bu dönemde Anadolu ve Rumeli’nin merkezden uzak bölgelerinde idare yerel güçlerin (mütegallibe) elinde kalmýþtýr. Anadolu’da özellikle kapusuz Levendat eþkýyasýnýn sebep olduðu huzursuzluklar ortadan
kaldýrýlamadýðýndan merkezî otoritenin buralardaki zafiyeti sürmüþtür. Bulutkapan
Ali Bey’in kendi idaresini kurduðu, III. Mustafa’nýn yanýnda kendi adýnýn da kazýlý olduðu sikkeler bastýrdýðý Mýsýr ve baþta yine darphânesinde riyaller basýlan Tunus olmak üzere Cezayir gibi Garp ocaklarý diye
bilinen deniz aþýrý uzak vilâyetlerde merkezden âdeta baðýmsýz olan yerel idareler kontrol altýna alýnamamýþtýr. Otuz bir
eyalet, elli bir elviye, otuz altý üç tuðlu vezirlikten oluþan devlet (Þem‘dânîzâde,
II/A, s. 58-59), Aydýnlanma dönemini yaþamakta ve büyük fikrî ve ekonomik deðiþim geçirmekte olan Avrupa’daki geliþmelerden tamamen uzak, hatta habersiz
bir hayat sürmekteydi. Eski dönemleri
aþan fikrî bir tekâmül gözlenmemekte,
geliþen çevre þartlarý ve istikbalde bunun
getireceði siyasî tehlikelerin hesabý yapýlmamaktaydý. Tasarrufa özen gösterme-

III. Mustafa’yý bayram tahtýnda otururken gösteren bir minyatür (Silsilenâme, TSMK, III. Ahmed, nr. 3109, vr. 26 a )

