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lenmiþ esmâ-i hüsnây› içeren çini madal-
yonlar kullan›lm›þt›r. Belgelerden, saray
nakkaþlar› taraf›ndan bu yap› için özel ola-
rak tasarlanm›þ desenlere göre Ýznik’te
üretildiði anlaþ›lan çini süslemelerde uy-
gulaman›n da çok baþar›l› olduðu görül-
mektedir.

Ýkinci ve üçüncü s›ra pencerelerin ara-
s›ndaki sat›hlarda ise pandantif yüzeyle-
rindeki çini panolara benzer þekilde, an-
cak kalemiþi olarak tasarlanm›þ, esmâ-i
hüsnây› ihtiva eden ikiþer dairevî madal-
yon iþlenmiþtir. Tamamen kalem iþiyle be-
zenmiþ kubbe içinde Allah ve Muhammed
isimlerinin tekrarland›ð› kûfî bir þeritle
çevrelenen, Fâtiha sûresini ihtiva eden gö-
bek madalyonu ile etekte dolanan lotus
ve palmiye yapraklar›ndan oluþan kuþak
aras›ndaki k›sm›n rûmî istifleriyle doldu-
rulduðu görülmektedir.

Türbede III. Murad’›n yan› s›ra hasekisi
Safiye Sultan, yirmi þehzadesi, k›zlar› Fat-
ma, Fahri ve Mihriban sultanlarla diðer
yirmi kýzý, III. Mehmed’in iki k›z› ve üç þeh-
zadesi, I. Ahmed’in oðlu Kas›m ile Sultan
Ýbrâhim’in bir þehzadesi ve iki k›z›yla bir-
likte toplam elli dört kiþinin gömülü oldu-
ðunu Ayvansarâyî bildirmekle beraber (Ha-
dîkatü’l-cevâmi‘, I, 6) bugün yapýda elli
adet sanduka bulunmaktadýr.
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28 Cemâziyelevvel 1021’de (27 Temmuz
1612) Ýstanbul’da doðdu. I. Ahmed ile Mâh-
peyker (Kösem) Sultan’ýn oðludur. Þehza-
delik hayatý hakkýnda kaynaklarda fazla
bilgi yoktur. II. Osman olayýndan sonra Sad-
razam Dâvud Paþa’nýn tertibiyle kardeþle-
riyle beraber Üsküdar’a götürülmek üzere
sarayýn bahçesine çýkarýldýðý sýrada kapý

aðalarýndan biri tarafýndan öldürülmek
istendiði ve diðer aðalarýn müdahalesiyle
kurtulduðu rivayet edilir.

Amcasý I. Mustafa’nýn aklî dengesi ye-
rinde olmadýðýndan devlet idaresinde be-
liren karýþýklýðý gidermek için baþta Sad-
razam Kemankeþ Ali Paþa ile Þeyhülislâm
Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi bulunduðu
halde ileri gelenler tarafýndan I. Mustafa’-
nýn tahttan indirilmesine karar verildiðin-
de küçük yaþta olmasýna raðmen muhte-
melen annesi Kösem Sultan’ýn tesiriyle
tahta çýkarýldý (15 Zilkade 1032 / 10 Eylül
1623). Ertesi gün Eyüp Sultan Türbesi’n-
de Aziz Mahmud Hüdâyî eliyle kýlýç kuþan-
dý ve beþ gün sonra sünnet edildi. Salta-
natýnýn ilk yýllarýnda idare daha çok anne-
sinin etkisi altýndaki devlet adamlarýnýn
elinde kaldý. 1041’e (1632) kadar devam
eden bu dokuz yýllýk süre boyunca devrin
olaylarýnda herhangi bir tesiri olmadý. Yö-
netimi tam anlamýyla, Sadrazam Receb
Paþa’yý bertaraf edip zorbalarý ortadan
kaldýrdýðý Þevval 1041’den (Mayýs 1632)
itibaren ele aldý.

Saltanatýnýn ilk yýllarýnda Sadrazam Ke-
mankeþ Ali Paþa devlet iþlerinde söz sa-
hibiydi. Devrin kaynaklarý bu sýrada devle-
tin oldukça sýkýntýlý bir dönem geçirdiðin-
de müttefiktir. Özellikle Ýstanbul’daki oto-

med Aða’n›n, metal aksamý ise Ýsmâil adýn-
da bir ustanýn eseri olduðu imzalarýndan
anlaþýlmaktadýr. Revak›n aynal› tonozlar›-
n›n 1978 y›l›ndaki restorasyonda ortaya
ç›kar›lan kûfî yaz›larla bezeli özgün kalem
iþi süslemeleri ise dönemin özelliklerini
yans›t›r.

Yapýda üç sýra halinde düzenlenmiþ pen-
cerelerden alttakiler mermer söveli ve dik-
dörtgen, üst sýradakiler sivri kemerli açýk-
lýklýdýr. Üstte palmetli bir tepelik dizisinin
taçland›rd›ð› mukarnasl› bir korniþten son-
ra kubbeler aras›ndaki boþluðu ayd›nlatan
üç pencereli geniþ kasnak ve kubbe yük-
selmektedir. D›þtaki en ilgi çekici ayr›nt›,
hazîre duvarlar›n›n kesilerek iki yandan
merdivenlerle ulaþ›lan bir podyumda yer
alan, diðerlerinden farkl› þebekelere sahip
üç pencereden oluþan hâcet pencereleri-
dir.

Kubbe, içte köþelerin önüne yerleþtiri-
len mukarnasl› baþl›kl› altý mermer sütu-
na oturan sivri kemerlerle taþ›n›rken du-
varlar›n önünde sekilerle belirlenmiþ ge-
niþ bir galeri ortaya ç›km›þt›r. Türbe kapý-
sýnýn karþýsýndaki üç cephede üçlü düzen-
de pencereler yer almýþken diðerlerinde
dolap niþleriyle kapýnýn solunda üstteki
mahfile çýkýþý saðlayan merdiven bulun-
maktadýr. Ýç mekânda alt pencerelerin ara-
lar›na alternatifli olarak çini panolar yer-
leþtirilmiþ olup üst k›sm›nda tepelik de-
senli çinilerin taçland›rd›ð›, beyaz renkli,
sülüs hatla besmele ve Tebâreke sûresi-
nin tamam›n› ihtiva eden çini âyet kuþað›
yer al›r. Kubbeye geçiþ bölgesinde, celî sü-
lüsle merkezde düðümlenir þekilde istif-
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rite boþluðu taþradaki idarecilerin kendi
baþlarýna hareket etmesine yol açýyordu.
Katledilen Sultan Osman’ýn kanýný dava
etme iddiasýyla ortaya çýkýp Erzurum ve
civarýný hâkimiyeti altýna alan, etrafta bul-
duðu yeniçerileri öldüren ve Ankara üze-
rine yürüyen Abaza Paþa ile Baðdat’taki
Bekir Subaþý’nýn faaliyetleri ciddi problem
oluþturdu. Baðdat, geliþen hadiseler sonu-
cunda Safevîler’in eline geçti (1033/1624).
Bu arada Gürcistan’da da bazý olaylar çýk-
tý (1034/1625). Ancak Baðdat’ýn geri alýn-
masý iþine öncelik verildi ve IV. Murad, Hâ-
fýz Ahmed Paþa’yý Baðdat’a gönderdi, an-
cak çarpýþmalardan bir netice elde edile-
medi (1035/1626). Diðer taraftan Abaza
Paþa uzun uðraþýlar sonucu teslim oldu ve
padiþahtan aman diledi. IV. Murad, hu-
zuruna getirilen Abaza Paþa ile yakýndan
ilgilendi ve onu Bosna beylerbeyiliðine ta-
yin etti.

18 Þevval 1038’de (10 Haziran 1629) He-
medan ve Baðdat seferine çýkan Hüsrev
Paþa, Abaza’nýn eski adamlarýndan Genç
Osman vasýtasýyla Kerbelâ, Necef ve Hille
gibi yerleri zaptetti. Þehrizol Kalesi’ni (Gü-
lanber) tamir ettirdi, bölgedeki aþiretleri
itaat altýna aldý. Mihriban Kalesi’ni de ele
geçirdikten sonra 22 Ramazan 1039’da
(5 Mayýs 1630) bu kale yakýnýnda Hân-ý
Hânân Zeynel’in ordusuna aðýr kayýplar
verdirdi ve IV. Murad’ýn emriyle Baðdat
üzerine yöneldi. 28 Safer 1040’ta (6 Ekim
1630) baþlayan Baðdat’ýn bu ikinci muha-
sarasýndan da bir netice alýnamadý. Bu ba-
þarýsýzlýk, Hüsrev Paþa’nýn azline ve yeri-
ne ikinci defa Hâfýz Ahmed Paþa’nýn geti-
rilmesine yol açtý.

IV. Murad’ýn saltanatýnýn bu döneminde
Avrupa Otuzyýl savaþlarýnýn buhraný için-
deydi ve mezhep problemleri Osmanlý top-
raklarýnda da kendini gösteriyordu. Kato-
lik devlet elçileriyle Calvin’in mezhebini ka-
bul eden devlet elçilerinin siyasî mücade-
lesine sahne olan Ýstanbul’da Fransýzlar’ýn
Katolikliðe üstün bir mevki saðlamak ve
Cizvit faaliyetini geliþtirmek yolundaki gay-
retlerine Hollanda ve Ýngiltere, Protestan
mezhebini yaymaya çalýþmak suretiyle kar-
þýlýk veriyordu. Fransýz sefiri M. le Comte
de Cézy’nin Protestanlýðýn kötülük ve ita-
atsizlik telkin ettiðine dair ithamlarýna kar-
þý Hollandalýlar, Cizvitler’i padiþahýn haya-
tý ve memleketin asayiþi bakýmýndan teh-
likeli göstererek onlarýn faaliyetini baltala-
maya çalýþýyorlardý. Bu çerçevede Osman-
lý hükümeti, Cizvitler tarafýndan Katolikli-
ði yaymak için kurulan matbaayý kapata-
rak onlarý Sakýz’a sürmüþtü. Erdel’de ise
Bethlen Gábor Ýngiltere, Venedik, Hollan-

da gibi devletlerle anlaþýp Alman Ýmpara-
torluðu’na karþý Protestan prenslerine yar-
dýmda bulunuyordu. Bethlen, Murtaza Pa-
þa’nýn yardýmýyla Almanya topraklarýnda
askerî hareketler yaparken Ýstanbul’da da
teþebbüslerde bulunarak Kýrým kuvvetle-
rinin Lehistan’a girmesini temine çalýþtý ve
Osmanlý Devleti ile Avusturya arasýnda ye-
nilenecek anlaþmaya kendisinin de dahil
edilmesi için ferman almayý baþardý. Da-
ha önceki devirlerde olduðu gibi IV. Mu-
rad zamanýnda da Zitvatoruk Muahedesi
yenilendi. 11 Ramazan 1036’da (26 Mayýs
1627) Gyarmath’ta yapýlan anlaþmadan
sonra Murtaza Paþa ile Kont von Althan
arasýnda sýký görüþmelerin ardýndan 13
Eylül 1627’de Szöny’de (Osmanlý kaynakla-
rýnda Sonbor) esas itibariyle daha evvel-
ki ahidnâmeleri teyit edip yenileyen yirmi
beþ yýllýk bir muahede imzalandý.

Bu dönemde IV. Murad Ýstanbul’daki
askerin zorbalýðý, bunu kendi menfaatle-
rine alet eden devlet adamlarýnýn tahak-
kümü ve eyalet isyanlarý gibi gailelerle ba-
þa çýkacak durumda deðildi. Cülûsundan
sonra birbiri ardý sýra ayaklanmalar oldu.
Defterdar Yahni-Kapan Abdülkerim Efen-
di, ertesi yýl Topal Receb Paþa’nýn tahri-
kiyle eski sadrazam Vezir Gürcü Mehmed
Paþa öldürüldü. Balýkesir’de Cennetoðlu
hükümet kuvvetlerini daðýtacak kadar gü-
ce ulaþtýktan ve devleti altý ay kadar uð-
raþtýrdýktan sonra Manisa’da maðlûp edi-
lerek Denizli’de yakalandý ve Birgi’de idam
edildi (Rebîülevvel 1035 / Aralýk 1625). Bu
zorlu yýllarda IV. Murad’a yaþý ilerledikçe
iþleri Kýzlar Aðasý Mustafa Aða’nýn yardý-
mýyla yürüten annesinin vesayeti aðýr gel-
meye baþlamýþtý. Kuvvetli bir iradeye sa-
hip olduðunu ispat eden, ara sýra kýyafet
deðiþtirip þehirde dolaþarak her þeyin as-
lýný öðrenmeye çalýþan padiþah devletin
idaresini ele almaya hazýrlanýyordu. Kösem
Sultan’ýn ise oðlunda gördüðü bu tema-
yülden çekinip onu eðlenceye sevkettiði,
hediye ve þenliklerle oyalamaya çalýþtýðý
belirtilir.

IV. Murad’ýn yönetimi tam anlamýyla
eline geçirmesinin baþlangýç noktasýný,
Hüsrev Paþa’nýn azli ve ona taraftar olan
askerlerin ve zorbalarýn vezîriâzam olmak
isteyen kaymakam Topal Receb Paþa ta-
rafýndan Hâfýz Ahmed Paþa aleyhine kýþ-
kýrtýlmasý sonucu çýkan isyan hareketi teþ-
kil eder. Zorbalar, 16 Receb 1041’de (7
Þubat 1632) Atmeydaný’nda toplanýp üç
gün arka arkaya saraya giderek Hüsrev
Paþa’nýn azline sebep olan Sadrazam Hâ-
fýz Ahmed Paþa, Þeyhülislâm Zekeriyyâ-
zâde Yahyâ Efendi, Yeniçeri Aðasý Hasan

Halîfe ve Musâhib Mûsâ Çelebi dahil ol-
mak üzere padiþahýn en yakýn adamlarýn-
dan on yedi kiþinin baþlarýný istediler. IV.
Murad, önce soðuk kanlý davranýp onlarý
oyaladýysa da tahttan indirilme tehditleri
ve Topal Receb Paþa’nýn ýsrarlarý sonucu
durumun vehametini anlayarak âsilerin is-
teklerini kabul etmek zorunda kaldý. Hâ-
fýz Paþa’nýn zorbalar tarafýndan katline
þahit olunca da intikam almaya ahdedip
aðlayarak dairesine çekildi (19 Receb / 10
Þubat).

Olaylar sonucu Receb Paþa sadrazam ol-
du. Azledilen Yahyâ Efendi’nin yerine me-
þihata Ahîzâde Hüseyin Efendi geçti. Pa-
diþahýn bu olayda rolü bulunduðundan
þüphelendiði, o sýrada Tokat’ta olan Hüs-
rev Paþa’yý öldürtmesi Receb Paþa’yý mem-
nun ettiyse de gazabýndan korktuðu pa-
diþahýn etrafýndaki adamlarý bertaraf et-
mek ve böylece rakipsiz kalmak için zor-
balarý yine harekete geçirdi. 19 Þâban’da
(11 Mart) Hüsrev Paþa’nýn baþýnýn geldiði
haberi yayýlýnca ertesi gün yeni bir isyan
baþladý. Atmeydaný’nda toplanýp saraya
yürüyerek padiþaha ayak divaný yaptýran
ve burada Yeniçeri Aðasý Hasan Halîfe,
Musâhib Mûsâ Çelebi ile Baþdefterdar
Mustafa Paþa’nýn öldürülmesini isteyen
zorbalar, bu defa padiþaha itimatlarý kal-
madýðýný söyleyip þehzadeleri (Bayezid,
Süleyman, Kasým, Ýbrâhim) görmek üze-
re Bâbüssaâde önüne çýkarttýlar. Þehza-
de Bayezid ile Süleyman’ýn, bu hareketle-
rinin kendi hayatlarý için tehlike arzettiði
yolundaki sözleri hiçbir tesir yapmadý. Âsi-
leri tatmin için Receb Paþa ile Ahîzâde þeh-
zadelere kefil olduklarýný açýkladýlar. Ancak
karýþýklýklar sürdü. Sonunda Hasan Halî-
fe, Defterdar Mustafa Paþa, hayatýnýn ba-
ðýþlanmasý hususunda padiþahýn Receb
Paþa’ya emanet ettiði ve Kaptanýderyâ
Canbolatzâde Mustafa Paþa’nýn da kefil
olduðu Musâhib Mûsâ Çelebi saklandýkla-
rý yerlerde bulunup öldürülerek Atmeyda-
ný’ndaki aðaca asýldý. Âsiler bu olaylarýn pa-
diþah üzerindeki etkisini hesaba katarak
onun bir gün intikam alacaðýný, bu padiþah
zamanýnda artýk kendilerine hayat hakký
olmadýðýný anlayýp onu tahttan indirerek
yerine þehzadelerden birini çýkarmayý dü-
þündüler. Fakat aralarýnda ihtilâf çýktý.
Elebaþýlardan Rum Mehmed daha fazla
ileri gidilmemesi fikrindeydi. Yeniçeri aða-
lýðýna getirilen Köse Mehmed Aða ise dý-
þarýdaki hadiseleri ve Receb ile Canbola-
toðlu Mustafa paþalarýn tertiplerini padi-
þaha bildiriyordu. Alýnan tedbirlerle hal‘
konusu bertaraf edildi, ancak Ýstanbul’da
asayiþsizlik had safhaya ulaþtý. Zorbalarýn
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yeni talepleri, mansýp ve görev almak için
çýkardýklarý karýþýklýklar, ulûfe istekleri Re-
ceb Paþa’yý da zorlamaya baþladý. Durum
bu safhada iken IV. Murad doðrudan ken-
di otoritesini kurmak için harekete geçti.
Öncelikle zorbalaþan devlet adamlarýný ber-
taraf etmek, bilhassa þahsen nefret etti-
ði ve yalnýz Ýstanbul’daki isyanlarla deðil
Anadolu’daki bazý ayaklanmalarla da iliþ-
kili gördüðü Receb Paþa’yý ortadan kaldýr-
makla iþe baþladý. Receb Paþa ayrýca etra-
fýna pek çok sarýca ve sekban toplayýp Ba-
lýkesir, Bergama, Karesi, Manisa gibi yer-
lere hâkim olduktan sonra Midilli adasýna
da el uzatan, kuþatýldýðý Bergama Hisa-
rý’nda Küçük Ahmed Paþa’ya teslim ola-
rak Boðaziçi’nde Ýstavroz bahçesinde hu-
zura kabul edilip bir hayli azar iþittikten
sonra idam edilen (Rebîülevvel 1042 / Ey-
lül 1632) Ýlyas Paþa’nýn isyanýndan dolayý
da þüphe altýndaydý. IV. Murad, 28 Þevval
1041’de (18 Mayýs 1632) divandan sonra
Receb Paþa’yý içeri çaðýrtarak öldürttü ve
yerine Tabanýyassý Mehmed Paþa’yý getir-
di. Bu âni darbe sipahileri ve onlara yar-
dým edenleri þaþkýna çevirdi. 20 Zilkade
(8 Haziran) Çarþamba günü sipahiler, Ok-
meydaný’nda daha önce zorbalýkla ele ge-
çirdikleri “hizmetler”in kendilerine resmen
tevcihini istemek bahanesiyle bir araya
geldiler. Sadrazamýn, sipahilerin eskiden
sahip olmadýklarý vazifelerin verilmeme-
sine dair bir hatt-ý hümâyun aldýðýný du-
yunca Sultanahmet Meydaný’nda toplan-

dýlar. Toplantý haber alýnýnca padiþah, Si-
nan Paþa Köþkü’nde yeniçeri zâbitleri da-
hil olmak üzere bütün ileri gelenlerin ka-
týldýðý bir ayak divaný topladý ve sipahi tem-
silcilerini çaðýrtarak herkesin devlete ita-
at etmesi gerektiðini uzun uzun anlattýk-
tan ve cevaplarý dinledikten sonra bunla-
ra Kur’an üzerine yemin ettirdi. Konuþu-
lanlarý ve yeminleri Þeyhî Mehmed Efen-
di’ye tesbit ettirerek bu belgeyi sadrazam
ve þeyhülislâmdan baþka Vezir Hüseyin ve
Bayram paþalarla Þeyhî Efendi’ye imza-
lattý. Sinan Paþa Köþkü’ndeki bu kararla-
ra sipahiler karþý çýktýysa da yeniçerilerin
desteðini kaybettiklerinden bir þey yapa-
madýlar. IV. Murad, önce Sipahi Aðasý Câ-
fer ile Silâhdar Aðasý Ahmed’i divana ça-
ðýrýp derhal elebaþýlarý yakalama emrini
verdi ve Ahmed Aða’nýn âcizlik gösterme-
si üzerine boynunu vurdurdu. Sinan Pa-
þa Köþkü’ndeki toplantýdan iki gün sonra
sadrazamýn sarayýnda yapýlan toplantýda
Ahîzâde Hüseyin Efendi yeniden isyan çý-
karanlara evvelâ nasihat edilmesi, yola gel-
mezlerse hepsinin öldürülmesi gerektiði-
ni söyledi. Bunun ardýndan Ýstanbul’da ve
eyaletlerde zorba takibi baþladý ve yaka-
lananlar derhal öldürüldü. Kaynaklara gö-
re sadrazam kýyafet deðiþtirerek Ýstanbul
sokaklarýnda dolaþýyor, nerede bir sipahi
kýlýklý adam görse hemen hakkýndan ge-
liyor, bu þiddetten zaman zaman yeniçe-
riler ve þehir halký da etkileniyordu. IV. Mu-
rad’ýn kendi katý otoritesini saðlama yo-
lundaki sert hareketlerinin birçok haksýz
uygulamaya yol açtýðý bilinmekteyse de bu-
nun asayiþi ve emniyeti saðladýðý açýktýr.
Ayrýca 1042 baþýnda (Temmuz 1632) Ana-
dolu ve Rumeli beylerbeyilerine timarla-
rýn hak edenlerine verilmesi için yoklama
yaptýrýlmýþ, bunun üzerine sipahi ve yeni-
çerilerden birçoðu ulûfelerini býrakýp ti-
mar almaya baþlamýþtýr. Böylece bozulmuþ
olan timarlý sipahi teþkilâtýna çekidüzen
verilmiþtir.

Merkezde sipahi zorbalarýnýn ortadan
kaldýrýlmasýyla sukûnet saðlanýrken taþra-
da da bu yolda faaliyetler sürüyordu. Ce-
belilübnan’da âdeta müstakil bir idare ku-
ran Dürzî Emîri Ma‘noðlu Fahreddin’in is-
yaný bastýrýldý (1044/1635). Osmanlý ida-
resinin zaafýndan istifadeyle birçok bölge-
ye hâkim olan ve Kevkebân’da para bas-
týrarak müstakil gibi davranan Zeydîler’in
imamý Müeyyed-Billâh Muhammed b. Ka-
sým, Yemen Valisi Haydar Paþa’yý San‘a’da
kuþatmýþ, Habeþ Beylerbeyi Aydýn Paþa’yý
âciz bir vaziyete düþürmüþ, Yemen’e ta-
yin edilen Mýsýr ümerâsýndan Kansu Paþa’-
nýn “Yemen kulu” adýyla hükümetin gön-

derdiði sipahiler ve diðer kuvvetlerin ba-
þýnda giriþtiði çarpýþmalar senelerce sür-
müþtü. Yemen kulu dönerken Hicaz’a gel-
diði sýrada bir yanlýþ anlama neticesinde
Mekke Emîri Þerîf Zeyd ile muharebeye tu-
tuþup galip gelmiþ ve Mekke’ye hâkim ol-
muþtu (Þâban 1040 / Mart 1631). Hicaz’-
da durumun karýþmasý üzerine Mýsýr Vali-
si Halil Paþa, Koca Kasým Bey’i buraya gön-
derdi. Zorbalarýn bir kýsmý Basra’ya doðru
çekildi ve Araplar tarafýndan imha edildi,
diðerleri de sipahiliklerini istemek üzere
baþvurduklarý Dîvân-ý Hümâyun’dan ko-
vuldu (1042/1633). Öte yandan Kansu Pa-
þa, Yemen’de daha fazla kalamayarak ge-
ri dönünce Zeydî imamý bütün ülkeye hâ-
kim oldu.

Ýstanbul’da Cibalikapýsý dýþýndaki bir ge-
mi kalafatçýsýnýn sebebiyet verdiði, rüz-
gârýn þiddetiyle geniþleyen yangýn þehrin
beþte birini kül etti (27 Safer 1043 / 2 Ey-
lül 1633). Kâtib Çelebi, telâfisi imkânsýz
kayýplarý belirtirken ulemâ ve eþrafýn ko-
naklarýnda pek çok yazma eserin mahvol-
duðunu kaydeder. Bu yangýn birçok dedi-
koduya, bilhassa kahvehanelerde ileri geri
konuþmalara yol açtýðýndan kahve ve tütü-
nü haram sayan Kadýzâde Mehmed Efen-
di’nin teþvikiyle IV. Murad kahvehaneleri
yeni bir yangýn çýkar bahanesiyle yýktýrýp
yerlerine bekârlara, debbâð ve nalbantla-
ra mahsus odalar yaptýrdý ve tütünü ya-
sakladý. Tütün ve afyondan nefret ettiði
rivayetine raðmen içkiye aþýrý derecede
düþkün olan padiþah mutaassýp kesimle-
rin temayülüne uymayý iç siyaseti için uy-
gun bir fýrsat sayýyordu. Edirne’deki kah-
vehaneleri de yýktýrdýðý bilinen padiþahýn
kendisinde marazî bir hal alan tütün düþ-
manlýðý yüzünden gerek baþþehirde ge-
rekse Revan ve Baðdat seferleri esnasýn-
da bazýlarý iþkenceyle olmak üzere katlet-
tirdiði insanlar önemli bir yekün tutar.

IV. Murad 1043 Cemâziyelâhirinde (Ara-
lýk 1633) çýktýðý Bursa seyahatinde av ve-
silesiyle uðradýðý Ýznik’in kadýsýný yollarýn
tamirindeki ihmali sebebiyle astýrmasý il-
miye kesiminde tepkilere yol açtý. Âlim
bir zat olan Þeyhülislâm Ahîzâde Hüseyin
Efendi, ulemânýn nefretini çekmenin teh-
likeli olacaðýný padiþaha bildirmesi için Kö-
sem Sultan’a bir tezkire yazdý. Ýlmiye men-
suplarýnýn bir ziyafet sýrasýnda bir araya
gelmesi üzerine vâlide sultan onlarýn hal‘
meselesini konuþtuklarý þüphesine düþe-
rek durumu hemen oðluna haber verdi.
1 Receb 1043’te (1 Ocak 1634) gittiði Bur-
sa’da kaldýðý beþinci günde ava çýkmýþ bu-
lunan padiþah haberi alýnca hemen Ýstan-
bul’a gelip þeyhülislâmý azletti ve Kýbrýs’a

IV. Murad’ý at üstünde tasvir eden bir minyatür (TSMK, Ha-
zine, nr. 2134, vr. 1a)
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sürdü. Fakat öfkesini yenemeyerek gemi
fýrtýna yüzünden daha Marmara’da iken
onu Çekmece sahillerinde karaya çýkarttý.
Kendisi de yanýnda Abaza Paþa bulundu-
ðu halde o yöreye gidip Bostancýbaþý Du-
çe Mehmed Aða’ya verdiði emirle Ahîzâ-
de’yi boðdurdu (7 Receb 1043 / 7 Ocak
1634). IV. Murad, Osmanlý tarihinde daha
önce görülmemiþ olan ve kendisinden son-
ra nâdir rastlanan þeyhülislâm katline te-
vessül eden ilk padiþah olmuþtur.

IV. Murad devrinde Kýrým Hanlýðý, Ka-
zaklar ve Rusya ile alâkalý olmak üzere Os-
manlý -Lehistan iliþkilerinde dikkate de-
ðer safhalar varsa da bunlar anlaþmalar-
la sona ermiþti. Kýrýmlýlar’ýn Kazaklar’a ve
Ruslar’a karþý teþebbüsleri Ýran seferle-
rinde görevlendirilmeleri yüzünden ger-
çekleþmedi. Özi Beylerbeyi Murtaza Pa-
þa, Lehliler’le yedi maddelik bir antlaþma
imzaladý (1 Safer 1040 / 9 Eylül 1630). Bu
antlaþmayla Lehistan Kýrým’a vergi ver-
mekte devam edecek, Kazaklar’ý bulun-
duklarý adalardan çýkaracak, Osmanlý Dev-
leti ise Kýrým akýnlarýna mani olacaktý. Bir
süre sonra iliþkiler tekrar bozularak sa-
vaþ emareleri belirdiðinde Bosna beyler-
beyiliði esnasýnda Venedik sýnýrýnda giriþ-
tiði mücadelelerle dikkati çeken ve mem-
leket ahalisine zulmettiði halde padiþahýn
gözünden düþmeyip Özi ve Silistre muha-
fýzlýðýna getirilen Abaza Paþa harekât için
görevlendirildi. IV. Murad, Lehistan’a kar-
þý kendisinden yardým talebinde bulunan
Rus Çarý Mihail Romanov’a gönderdiði ce-
vapta durum müsait olunca bu yardýmý
yapacaðýný ve o zamana kadar da Ýsveç ile
dost geçinmesi gerektiðini bildirdi. Bâbý-
âli’nin Ýsveç ile ilk defa olarak siyasî iliþki-
lere baþlamasý da bu zamanlara rastlar.
Lehistan topraklarýna giren Abaza Paþa,
Hotin Kalesi civarýnda Eskitabur adlý yere
gelerek (18 Rebîülâhir 1043 / 22 Ekim
1633) Kamaniçe (Kamieniec) Kalesi önün-
deki mevzilere saldýrdý. Lehliler’i çekilme-
ye mecbur ettiyse de kaleyi kuþatmaya im-
kân bulamadý. Daha sonra geri çekildi. Bu
sýrada Ýstanbul’a gelen Leh elçisi Alexan-
dre Trzebinski padiþah tarafýndan kabul
edildi. Elçi, iki devlet arasýndaki iliþkilerin
Kanûnî Sultan Süleyman zamanýnýn þart-
larý altýnda düzenlenmesini teklif etmiþ,
buna karþý IV. Murad, Dinyestr (Turla suyu)
üzerinde bulunan palankalarýn tahribini ve
Lehistan’ýn vergi vermesini isteyince an-
laþma zemini bulunamamýþtý. Bu durum-
da padiþah, Murtaza Paþa’yý sýnýr boyla-
rýndaki kuvvetlere serdar tayin ettikten
sonra Abaza Paþa’yý yanýna alýp Edirne’ye
hareket etti (16 Þevval 1043 / 15 Nisan

1634). Ruslar’ýn þiddetli saldýrýsýna uðra-
yan Lehistan iþin ciddi tutulduðunu gö-
rünce yeniden barýþ teklifinde bulundu.
IV. Murad ise Ýran üzerine sefer yapmayý
amaç edindiðinden Leh meselesinde faz-
la ýsrar etmedi ve sorumluluðu Murtaza
Paþa’ya býrakarak Edirne’den ayrýldý (1 Sa-
fer 1044 / 27 Temmuz 1634). Murtaza Pa-
þa’nýn Trzebinski ile akdettiði yedi madde-
lik antlaþma gereðince Osmanlý Devleti,
Bielgorod bozkýrlarýnda yerleþen Tatar oy-
maklarýný bulunduklarý yerden kaldýracak,
Lehistan da Zaporog Kazaklarý’ný kontrol
altýna alacaktý. IV. Murad, Edirne’den Ýs-
tanbul’a döndükten sonra çýkacaðý Ýran se-
feri öncesinde içki yasaðý ilân ettirip mey-
haneleri yýktýrdý (10 Safer 1044 / 5 Aðus-
tos 1634). Kahve ve tütün yasaklarýnda
olduðu gibi bunu da þiddetle uyguladý.

Devletin idaresini tamamýyla kendi eli-
ne alan IV. Murad bizzat yönettiði iki bü-
yük sefere çýktý. 1042’de (1632-33) Þah Sa-
fî’nin Gürcistan’ý istilâya baþlayýp Tahmu-
ras Han’ýn mukavemetini kýrmasý, diðer
taraftan da Ýran ordusunun Van’a saldýr-
masý üzerine padiþah, Van muhafazasýný
Murtaza Paþa’ya havale edip büyük bir se-
fer hazýrlýðýna baþladý ve Sadrazam Taba-
nýyassý Mehmed Paþa kumandasýndaki or-
duyu Üsküdar sahrasýna çýkarttý (11 Rebî-
ülâhir 1043 / 15 Ekim 1633). Ayný gün Van
muhasaradan kurtulmuþ olmakla beraber
serdar sefere devam ederek orduyla Ha-
lep’e, orada ulûfe bahanesiyle çýkan bir ye-
niçeri isyanýný bastýrdýktan sonra Diyarbe-
kir’e gitti. Bu arada IV. Murad, bir zaman-
dan beri en yakýn adamý olarak yanýnda
bulundurduðu Abaza Paþa’yý ve ardýndan
çok sevdiði þair Nef‘î’yi öldürttü.

IV. Murad’ýn ilk Ýran seferine fethettiði
kalenin adýyla Revan seferi adý verilir. Ya-
nýnda Þeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ
Efendi bulunduðu halde Üsküdar’dan ha-
reketi 9 Þevval 1044’e (28 Mart 1635) rast-
lar. Padiþah ordunun yürüyüþü sýrasýnda
uðradýðý yerlerde vazifelerini ihmal eden-
leri, haklarýnda þikâyet olan kadýlarý, ve-
zirleri veya tütün içenleri cezalandýrýp Ýz-
mit, Eskiþehir, Konya, Kayseri yolunu ta-
kip etti. Sivas’tan ayrýldýktan sonra Sýnýr
ovasýnda Anadolu ve Rumeli askerine ken-
disinin de iþtirak ettiði büyük bir savaþ
manevrasý yaptýrdý. Bu sýrada Sadrazam
Tabanýyassý Mehmed Paþa hazýrlýklarda
bulunduðu Erzurum’dan gelerek Bayburt
civarýnda orduya katýldý. Rivayete göre
200.000 asker, yirmi beþ balyemez ve 100’-
den fazla þâhî topla altý günde Soðanlý
yaylasýný geçip Ýran serhaddi olan Kars’a
ulaþtý (1 Safer 1045 / 17 Temmuz 1635) ve

oradan Ýran topraklarýna girdi. 10 Safer’-
de (26 Temmuz) Revan önüne geldi. Ka-
leden epey uzak bir yerde kurulan otaðý-
ný surlara daha yakýn bir yere naklettirdi
ve sonradan buraya Hünkâr tepesi denil-
di. Revan on bir günlük direniþin ardýn-
dan teslim oldu (23 Safer 1045 / 8 Aðus-
tos 1635). Padiþah, kale hâkimi Emîrgû-
neoðlu Tahmasp Kulu Han’ý muhteþem
bir merasimle huzuruna kabul edip þahýn
kaleye yerleþtirdiði Mîr Fettah kumanda-
sýndaki Mâzenderanlý tüfekçileri serbest
býraktý ve kalenin tamirini emretti. Anne-
siyle birlikte teslim olan ve Osmanlý hiz-
metine giren Emîrgûneoðlu’na Halep bey-
lerbeyiliðini verdi. Sünnî mezhebine gir-
diði ve ismi Yûsuf Paþa’ya dönüþtürüldü-
ðü halde daima eski adýyla anýlan bu þa-
hýs, iki ay kadar kaldýðý Halep’te dikkat çe-
kici hareketlerinden dolayý þikâyet üzerine
azledilip padiþah tarafýndan yanýna çaðý-
rýlmýþ ve kendisine vezâret haslarýndan
baþka Boðaziçi’nde bir bahçe (Feridun Pa-
þa bahçesi, þimdiki Emirgân), Ahýrkapý’-
da bir saray ve Kâðýthane’de bir çiftlik ve-
rilmiþ, mûsikiye vukufu, eðlence ve sefa-
hat iþlerindeki tecrübesinden dolayý padi-
þahýn yakýnlarýndan biri olmuþtur.

IV. Murad, Kenan Paþa kumandasýnda
bir kuvveti daha önce yardým edilemediði
için düþen Ahýska’nýn zaptýyla görevlen-
dirdikten sonra Tebriz’e yürüdü. Hoy’a gi-
derken hastalandý, tahtýrevana binmek
zorunda kaldý. Bu sýrada annesinin ken-
disine karþý birtakým entrikalar çevirme-
sinden kaygýlandýðý için kardeþlerini orta-
dan kaldýrmaya baþladý ve Revan zaferi-
nin estireceði olumlu havayý uygun görüp
Ýstanbul’da bulunan Þehzade Bayezid ile
Süleyman’ý öldürttü (13 Rebîülevvel ge-
cesi / 27 Aðustos). Revan’ýn fethi müjde-
sinin Ýstanbul’a geldiði ve dört gece süre-
cek þenliklerin baþladýðý günün gecesi yir-
mi beþer yaþlarýndaki þehzadelerin öldü-
rülmesi herkeste hüzün ve nefret uyan-
dýrdý. IV. Murad 28 Rebîülevvel’de (11 Ey-
lül) ulaþtýðý boþaltýlmýþ Tebriz’i tahrip et-
tirirken Yahyâ Efendi’nin müdahalesiyle
Cihan Þah ve Sultan Hasan camilerine do-
kunulmadý. Kýþýn yaklaþmasý ve hastalýðý
yüzünden daha ileri gitmeyip geri döndü.
Ýzmit’te kendisini karþýlayanlar arasýnda,
Ahýska’yý yirmi üç günlük muhasaranýn
ardýndan zapteden ve daha dört beþ kü-
çük kale ele geçiren Kenan Paþa ile Emîr-
gûneoðlu da bulunuyordu. IV. Murad, Ýz-
mit’ten kadýrgalarla hareket ederek (7 Re-
ceb 1045 / 17 Aralýk 1635 Salý günü) Üs-
küdar’a geldi ve perþembe günü büyük
bir alayla Ýstanbul’a girdi.
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Osmanlý ordusunun ayrýlýþýndan sonra
Revan yeniden Safevîler’in eline geçti (24
Þevval 1045 / 1 Nisan 1636). Þah Safî, Re-
van’ý geri almasýna ve ardýndan Küçük Ah-
med Paþa kuvvetlerini Mihriban Kalesi ci-
varýnda maðlûp etmesine raðmen barýþ
için Ýstanbul’a Maksud Han’ý göndermiþ,
fakat padiþah nâmenin cevabýnýn Baðdat’-
ta verileceðini söyleyerek elçiyi huzuruna
kabul etmemiþ ve büyük bir sefer hazýr-
lýðýna baþlamýþtý. Sefere çýkmadan önce
kendisi için tehlikeli gördüðü þehzade Ka-
sým’ý idam ettirdi. 23 Zilhicce 1047’de (8
Mayýs 1638) beraberinde Þeyhülislâm Yah-
yâ Efendi ile Kaptanýderyâ Kemankeþ Ka-
ra Mustafa Paþa bulunduðu halde büyük
fetihler devrini hatýrlatan ve sefer boyun-
ca miktarý artacak olan muazzam ordusu
ile Baðdat’a doðru hareket etti. Bu ara-
da mehdîlik iddiasýyla ortaya çýkýp Eskiþe-
hir ahalisini haraca baðlamaya kalkýþan
Sakarya þeyhi Ahmed öldürüldü. Ereðli,
Adana, Ýskenderun ve Halep’ten geçerek
Ayýntap, Birecik ve Urfa’ya ulaþtý. Bu civar-
da bulunan Cülâb menzilinde Bayram Pa-
þa vefat ettiðinden sadârete Musul Valisi
Tayyar Mehmed Paþa’yý tayin etti. Diyar-
bekir’e vardýðýnda Derviþ Paþa’yý öncü ola-
rak gönderdi. 28 Cemâziyelâhir 1048’de
(6 Kasým 1638) Musul’a ulaþtý. Ordu Ýmam
Mûsâ Türbesi (Kâzýmiye) civarýna 7 Receb’-
de (14 Kasým) varmýþ, padiþah ertesi gün
Ýmâm-ý Âzam Türbesi (Âzamiye) karþýsýn-
daki otaðýna inmiþti. IV. Murad, Baðdat
önünde kuþatmanýn bütün safhalarýný ya-
kýndan takip etti ve zaman zaman met-

rislere kadar gitti. Muhasaranýn on dör-
düncü günü umumi bir hücum yapýlma-
sý kararlaþtýrýlmakla beraber müdafilerin
içeride metrisler hazýrladýðý þayiasý buna
engel oldu. Baðdat’ýn metris sürmek su-
retiyle zaptý uygun görüldüðünden kuþat-
ma gittikçe þiddetini arttýrarak günlerce
sürdü. Bir gün önce yürüyüþe kalkýþmadý-
ðý için padiþah tarafýndan azarlanan Tay-
yar Mehmed Paþa, kendi cephesinin kar-
þýsýnda bulunan kuleleri ele geçirip ser-
dengeçtilerin baþýnda savaþa girdiði sýra-
da alnýna isabet eden bir kurþunla þehid
olunca yerine Kaptanýderyâ Kemankeþ
Mustafa Paþa tayin edildi. Ertesi gün (17
Þâban 1048 / 24 Aralýk 1638 Cuma) kale
kumandaný Bektaþ Han, Baðdat’ý teslime
karar verip IV. Murad’ýn huzuruna mera-
sim ve iltifâtla kabul edildi. Padiþah kaleyi
teslim etmelerini söyledi ve müdafaada
bulunan askerlerin kendi yanýnda kalma
veya þahýn yanýna gitme hususunda ser-
best olduklarýný bildirdi. Fakat henüz Bað-
dat’ta bulunan Ýranlýlar’ýn Osmanlýlar’ýn
elindeki kulelerin altýna laðým yerleþtir-
mekte olduðu haberi yayýlýnca yeniden
baþlayan çarpýþma bir gün bir gece sür-
dükten sonra birçok Ýranlý yakalanmýþ, han-
larý hapsedilip diðerlerinden pek çoðu öl-
dürülmüþtü.

IV. Murad fethin ardýndan kalenin,
Ýmâm-ý Âzam ve Abdülkadir Geylânî tür-
belerinin tamiriyle meþgul oldu. Ýmâm-ý
Âzam Türbesi’ni ziyaret etti ve Kâzýmiye
civarýna geçti. Sadrazamý Baðdat’ta býra-

kýp 12 Ramazan 1048’de (17 Ocak 1639)
Ýstanbul’a doðru hareket etti. Onun Ýran
topraklarýna girerek Ýsfahan’a kadar git-
me tasavvurunu bu defa da gerçekleþti-
rememesine ve barýþ meselesinin hallini
Kemankeþ Mustafa Paþa’ya býrakmasýna
hastalýðý sebep gösterilir. Musul’a vardýðý
zaman seferden önce Ýstanbul’a geldiði
halde kabul etmediði ve Musul’da beklet-
tiði Ýran elçisi Maksud Han ile Ýran þahýna
eskiden beri Osmanlý Devleti’ne ait top-
raklarýn iadesini, her yýl hediye ve pîþkeþ
gönderilmesini, aksi takdirde yine savaþýn
baþlayacaðýný bildiren bir mektup gönder-
di. Diyarbekir’e gelirken hastalandýðýndan
kýþ mevsiminde yolculuktan çekinerek bu-
rada yetmiþ bir gün kaldýktan sonra 11
Zilhicce 1048’de (15 Nisan 1639) ayrýlýp
Malatya, Sivas, Tokat ve Ankara üzerinden
Ýzmit’e geldi. Yine deniz yoluyla Ýstanbul’a
hareket edip Sinan Paþa Köþkü’ne indi (8
Safer 1049 / 10 Haziran 1639). Sefer zor-
luklarýnýn da arttýrdýðý hastalýðý sebebiyle
ayaklarý ýstýrap içinde olduðu halde iki gün
sonra Bahçekapý’dan büyük bir alayla þeh-
re girdi. Bu arada Kasrýþîrin civarýndaki
Zühâb mevkiinde Ýran savaþlarýna nihayet
veren, sonraki asýrlarda da esas alýnan Kas-
rýþîrin Antlaþmasý imzalanmýþtý (14 Mu-
harrem 1049 / 17 Mayýs 1639). Muahede-
nâmenin metni Ýran elçisi Muhammed Ku-
lu Han tarafýndan Ýstanbul’a getirilerek
IV. Murad’ýn tasvibine sunulmuþtu.

Diðer taraftan Ýran meselesi yanýnda IV.
Murad devrinin baþýndan sonuna kadar
Kýrým Hanlýðý’nýn karýþýk durumu ve Kazak
taarruzlarý Osmanlý Devleti’ni uðraþtýran
baþlýca meseleler arasýnda yer almýþ, or-
du ve donanma sevki, Özi suyu üzerinde
kaleler inþasýyla Kazaklar’ýn denize çýkma-
larýnýn önlenmesi gibi tedbirlerle bu me-
selelerin halline çalýþýlmýþ, fakat o devirde
tamamen halli mümkün olmamýþtýr. Ka-
zaklar’ýn yaptýðý diðer faaliyetler yanýnda
4 Þevval 1033’te (20 Temmuz 1624) Boða-
ziçi’ne kadar girip Sarýyer, Tarabya ve bil-
hassa Yeniköy’de yaðmacýlýk yapmalarýnýn
kýsa süre içinde bertaraf edilmekle bera-
ber Ýstanbul’da büyük heyecan uyandýr-
dýðý bilinmektedir. Osmanlý Devleti buna,
Kaptanýderyâ Receb Paþa kumandasýn-
daki donanmasýyla takip ettiði Kazaklar’ý
Köstence’nin kuzeyindeki Karaharman
açýklarýnda maðlûbiyete uðratarak cevap
vermiþti (Muharrem 1035 / Ekim 1625).

IV. Murad, Baðdat seferinde iken Arna-
vutluk’un çeþitli yerlerinde ve Bosna’da
çýkan karýþýklýklarýn yatýþtýrýlmasý iþiyle Du-
çe Mehmed Paþa’yý görevlendirmiþti. Du-
çe’nin buralardaki faaliyetlerinin pek ba-

IV. Murad’ýn

tuðralý

bir fermaný
(TSMA, nr. 7945/1)
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þarýlý olmadýðý ve meselenin IV. Murad’ýn
son zamanlarýna kadar sürdüðü görülmek-
tedir. Yine onun döneminde, Osmanlý Dev-
leti ile Venedik Cumhuriyeti arasýndaki
münasebetlerin bir müddet kesilmesine
sebep olacak kadar önem kazanan olay
Avlonya hadisesidir. Akdeniz’in emniyeti-
ni teminle görevli Cezayir ve Tunus donan-
malarýnýn baþýndaki Ali Piçinoðlu, Girit ve
Ýtalya sahillerinde faaliyette bulunduktan
sonra Avlonya Limaný’na gelmiþ, Venedik
hükümeti, Marino Capello kumandasýn-
daki yirmi sekiz kadýrga ve bir büyük ge-
miden oluþan donanmasýyla Avlonya’yý ab-
luka etmiþ, kale ve þehri topa tutmuþ, Pi-
çinoðlu’nun gemilerini alýp götürmüþtü
(1048/1638). Olayý haber alan IV. Murad
büyük bir hiddete kapýlmýþ, antlaþmayý bo-
zan Venedik ile ticarî münasebetlerin ke-
silmesini ve yýlda 50 yük akçe gelir getiren
Spalato Gümrüðü’nün kapatýlmasýný em-
retmiþti. Sonunda eskiden beri sürmekte
olan ticarî münasebetlerin korunmasý esa-
sýna dayalý ve tazminatý ihtiva eden bir
antlaþma imzalandý (15 Rebîülevvel 1049 /
16 Temmuz 1639).

Padiþah Revan seferinde baþlayan ve git-
tikçe artan damla (gut) hastalýðýna müp-
telâ idi. Baðdat seferinde bazan tahtýre-
vanla yolculuk etmek zorunda kalmýþ ve
dönüþte kendisine þiddetli bir baþ aðrýsý
ve ardýndan titreme gelerek yataða düþ-
müþtü. Bunu önce sýtmaya hamleden he-
kimler ardýndan felç teþhisi koydular. Se-
fer sonrasý biraz düzelmekle beraber Ýs-
tanbul’daki zafer alayýnda zorlukla buluna-
bildi. Kasým ayýnda avlanmak üzere gitti-
ði Beykoz taraflarýnda tekrar aðýrlaþýnca
etrafýndakilerin tavsiyesiyle aþýrý derecede
kullandýðý içkiden vazgeçti. Üsküdar sa-
rayýnda on gün istirahat neticesinde iyi-
leþmekle beraber mâneviyatý çok bozuk-
tu; güneþ tutulmasýndan ve hazinede bul-
duðu bir cifir kitabýndan hayatýyla ilgili
olumsuz anlamlar çýkarýyordu. Bununla be-
raber geleceðe yönelik tasavvurlarda bu-
lunuyor, Venedikliler’e karþý karadan ve
denizden yapmayý düþündüðü büyük bir
seferin hazýrlýklarýný sürdürüyordu. Tersa-
ne ve tophanede yeni gemiler inþa ettir-
mek, top döktürmek, Selânik taraflarýna
asker sevketmek gibi faaliyetleri Batý’da
büyük bir endiþe uyandýrmýþtý. Bu seferin
Malta korsanlarýna yönelik olduðu ve pa-
diþahýn bir adam gönderip adanýn planýný
aldýrdýðý hakkýnda rivayetler vardýr.

IV. Murad, 1 Þevval 1049’da (25 Ocak
1640) bayram tebriklerini kabul ettikten

ve Sinan Paþa Köþkü’nde iç aðalarýnýn çe-
þitli hünerlerini seyredip biraz at koþtur-
duktan sonra Atmeydaný’nda Silâhdar
Mustafa Paþa’ya tahsis edilen saraya gi-
derek istirahat etti ve akþam yemeðinde
Silâhdar ve Emîrgûneoðlu gibi yakýnlarý-
nýn teklifiyle eskisi gibi yiyip içti. Bu gece-
nin ertesi günü hastalandý; bütün tedavi-
lere raðmen günden güne fenalaþtý. Ya-
nýnda bulunmuþ olan Ýmâm-ý Sultânî Þâ-
mî Yûsuf Efendi’nin nakline göre ara sýra
þuurunu kaybediyordu. 15 Þevval 1049 (8
Þubat 1640) Perþembe yatsýdan sonra
Þehzade Kasým’ý boðdurduðu odada ve-
fat etti. Cenazesi, gazâlarda bindiði üç at
tersine eyerlenmiþ olarak tabutu önünde
götürüldüðü halde büyük merasimle kal-
dýrýlýp Sultan Ahmed Camii yanýndaki ba-
basý I. Ahmed’in türbesine defnedildi.

IV. Murad, Osmanlý padiþahlarý arasýn-
da farklý karakterde bir þahsiyettir. Ýrade
ve hâfýzasý kuvvetli, gözü hiçbir þeyden yýl-
mayan bu hükümdar vesâyet altýnda ya-
þadýðý yýllarda devlet iþleriyle ilgilenmiþ,
tebdil gezerek her þeyi yakýndan görüp an-
lamaya çalýþmýþ, memleketin iç ve dýþ du-
rumunu düzeltebilmiþtir. Gittikçe artan
sert tutumunu daha çok kötülüklerine
inandýðý kimseler hakkýnda göstermiþtir.
Bazý Batý kaynaklarýnda, onun her taraf-
ta hafiye bulundurduðu ve bir mühtediye
tercüme ettirdiði Machiavel’i okuduðu ri-
vayet edilir.

Askerin baþýnda savaþa katýlan Osman-
lý padiþahlarý arasýnda yer alan IV. Murad
kaynaklarda uzun boylu, geniþ omuzlu,
heybetli bir kiþi olarak tanýmlanýr. Yine
çaðdaþ kaynaklarda çok kuvvetli olduðu,
iri yarý bir adam olan Silâhdar Mûsâ’yý (Pa-
þa) kuþaðýndan tutup kaldýrarak Has Oda’-
yý birkaç defa dolaþtýrdýðý, devrin meþhur
pehlivanlarýyla güreþtiði, 200 okkalýk gürz
kullandýðý, kýlýç, ok, harbe vb. silâhlarý kul-
lanmakta mahir olduðu belirtilir. Topkapý
Sarayý’ndaki demir (gümüþ) kapýyý, Baðdat
seferi sýrasýnda Musul’da Bâbürlü Hüküm-
darý Þah Cihan’ýn elçisi Mîr Zarîf’in tak-
dim ettiði hediyeler arasýnda bulunan ve
ok, kurþun geçirmediði söylenen gerge-
dan derisi kaplý kalkaný harbe ve okla del-
diði, Eski Saray’dan attýðý ciridi Beyazýt Ca-
mii minaresinin altýna, Halep Kalesi’nden
attýðýný da þehrin Saraçhane civarýna dü-
þürdüðü, kemankeþliðindeki maharetini
de çeþitli vesilelerle ispat ettiði bilinmek-
tedir.

IV. Murad’ýn birçok çocuðu dünyaya gel-
miþtir. Evliya Çelebi bunlarýn sayýsýný otuz
iki olarak göstermekteyse de tesbit edile-

bilenler beþi erkek olmak üzere on altý ka-
dardýr. Daha babalarýnýn saðlýðýnda ölen
þehzadelerinin ismi Süleyman, Mehmed,
Alâeddin, Ahmed ve Mahmud’dur. Kýzla-
rýndan Kaya Ýsmihan Sultan Melek Ahmed
Paþa ile, Rukiye Sultan Melek (Þeytan) Ýb-
râhim Paþa ile, Hafize Sultan Hüseyin Pa-
þa ile evlenmiþ, diðerleri daha küçük yaþ-
ta ölmüþtür. Kardeþlerinden üçünü (Baye-
zid, Süleyman ve Kasým) ve bir rivayete
göre amcasý I. Mustafa’yý öldürttüðünden
kendisine halef olacak Ýbrâhim’den baþka
kimse kalmamýþtý. Aðýr hastalýðýnda has-
talýðýnýn iyileþtirilmemesine sebep olarak
gördüðü Þehzade Ýbrâhim’in de öldürül-
mesini emrettiði, Kösem Sultan’ýn emrin
görevlilere ulaþmasýna engel olarak Ýbrâ-
him’in hayatta kalmasýný saðladýðý da söy-
lenir.

IV. Murad dönemi âlim, þair, tarihçi,
hattat ve mûsikiþinas gibi muhtelif saha-
larda yetiþmiþ fikir adamlarý bakýmýndan
Osmanlý Devleti’nin en dikkate deðer bir
devresi olmuþtur. Evliya Çelebi, Kâtib Çe-
lebi, Nef‘î, Þeyhülislâm Yahyâ, Veysî, Koçi
Bey, Azmîzâde Hâletî gibi isimler edebiyat
sahasýnda dönemin önde gelen þahsiyet-
lerinden sadece birkaçýdýr.

Arapça ve Farsça bilen IV. Murad yüksek
bir edebî kabiliyeti olmamakla birlikte Mu-
râdî mahlasýyla þiirler yazmýþ, mûsikiyle il-
gisi besteler yapacak düzeye ulaþmýþ (aþ.
bk.), kimden öðrendiði bilinmemekle be-
raber özellikle ta‘lik hattýný güzel yazmýþ,
siyasî gayeleri için kullanmak istemiþ olsa
bile zamanýnýn tartýþma konularýyla uðraþ-
maya özenmiþtir. Onun dinî meselelerdeki
anlayýþ farklarýndan ortaya çýkan münaka-
þalarda daha ziyade Kadýzâde Mehmed
Efendi’nin tesiri altýnda kaldýðý açýktýr. An-
cak Abdülmecid Sivâsî’yi de hoþ tutar, onun
taraftarlarýný gücendirmek istemezdi.

IV. Murad, bütün saltanatý boyunca se-
ferler ve diðer meselelerle meþgul oldu-
ðundan büyük hayrat vücuda getirmemiþ-
se de bu sahada bazý faaliyetleri vardýr.
Üsküdar Çamlýca’da bir cami, Kazak taar-
ruzlarýna karþý boðazýn müdafaasý için Ana-
dolukavaðý ile Rumelikavaðý’nda müþte-
milâtý ve camileriyle beraber kaleler yap-
týrmýþ, Revan seferinde iken verdiði emir
üzerine Bayram Paþa Ýstanbul’un imarý-
na çalýþarak surlarý, yanan camileri imar
etmiþtir. Okmeydaný Namazgâhý’na min-
ber konulmasý da IV. Murad zamanýna
rastlar. Kendisi, Üsküdar tarafýnda Ýstav-
roz Sarayý ve Kandilli’de bugün mevcut ol-
mayan bir saray yaptýrdýðý gibi Topkapý
Sarayý’nda Revan ve Baðdat fetihleri hâ-
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týrasýna Baðdat ve Revan köþklerini inþa
ettirmiþtir. 1636 ve 1639 yýllarýnda tamam-
lanan bu yapýlardan bilhassa Baðdat Köþ-
kü, çeþitli Türk sanat þubelerini bir araya
getiren XVII. yüzyýldaki en yüksek sanat
eserlerindendir. Þiddetli yaðmurlar netice-
sinde (19 Þâban 1039 / 3 Nisan 1630) Mes-
cid-i Harâm’ý basan sularýn tahrip ettiði
Kâbe’yi Kadý Mehmed Efendi ve Mimar
Rýdvan Aða vasýtasýyla esaslý bir surette
tamir ettirmiþ ve padiþahýn adý Beytul-
lah’ýn tâký üzerine yazýlmýþtýr.
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ÿZiya Yýlmazer

™ MÛSÝKÝ. XVI. yüzyýl sonlarýnda Os-
manlý Devleti’nin karþýlaþtýðý siyasî ve ik-
tisadî problemler yüzünden sarayda du-
raklayan mûsiki faaliyetleri IV. Murad dö-
neminde yeniden canlanarak yaygýnlaþmýþ
ve bir geliþme göstermiþtir. Saltanatý bo-
yunca ilim ve sanat adamlarýný destekle-
yen IV. Murad, Tebriz’i fethedince en meþ-
huru Þeþtârî Murad Aða olan on iki mûsi-
kiþinasý Ýstanbul’a getirerek Enderun’a ye-

ni sanatkârlar kazandýrmýþ, bunlar döne-
min mûsiki çalýþmalarýna büyük katkýda
bulunmuþtur. Padiþahýn hânende ve mu-
sâhibleri arasýnda yer alan Evliya Çelebi,
Seyahatnâme’sinde saray meþkhânesin-
de ve Sultan Murad’ýn huzurunda yapýlan
edebiyat ve mûsiki cemiyetlerinden bah-
seder. Cuma geceleri ulemâ, meþâyih ve
hâfýzlarýn katýlýmýyla toplantýlarýn yapýldý-
ðýný, cumartesi geceleri de ilâhihan, hâ-
nende ve sâzendelerin iþtirakiyle dinî eser-
lerin geçildiðini ve fasýllar düzenlendiðini
anlatýr. Sultan Murad’dan himaye ve teþ-
vik görerek bu dönemde meþhur olmuþ
mûsikiþinaslar içinde özellikle dinî eserle-
riyle tanýnan Hâfýz Kumral ve Derviþ Sadâ-
yî’nin yaný sýra tarihçi Solakzâde Mehmed
Hemdemî Efendi, Âmâ Kadri, Benli Hasan
Aða, neyzen ve çengî Yûsuf Dede Efendi,
Tokatlý Derviþ Ömer Efendi, Avvâd Meh-
med Aða ve Kasýmpaþalý Koca Osman Efen-
di zikredilebilir. Evliya Çelebi, ayný zaman-
da musâhib-i þehriyârîler arasýnda bulunan
Derviþ Ömer’in kâr, nakýþ ve þarkýlarýnýn
çoðunu Sultan Murad’ýn çok sevdiði segâh
makamýnda bestelediðini ve padiþahýn ken-
disine “peder” diye hitap ettiðini söyler.

Mehter mûsikisinin önde gelen beste-
kârlarý arasýnda sayýlan IV. Murad sözlü
eserlerle saz eserleri de bestelemiþtir. Ali
Ufkî Bey’in Mecmûa-i Sâz ü Söz adlý ki-
tabýnda ve Kantemiroðlu’nun Kitâbü Ýl-
mi’l-mûsikî alâ vechi’l-hurûfât’ýnda
onun bestelerine rastlanmaktadýr. Mûsi-
ki kaynaklarýnda bu iki eserde yer alan
“Þah Murad” adlý bestekârýn Sultan Mu-
rad olduðu kabul edilmektedir. Yýlmaz
Öztuna, IV. Murad’ýn altýsý hüseynî maka-
mýnda olmak üzere on üç peþrevi ile yü-
rük semâi ve ilâhiden müteþekkil on beþ
eserinin listesini vermektedir. Bunlar ara-
sýnda sözleri de IV. Murad’a ait olan, “Uyan
ey gözlerim gafletten uyan” mýsraýyla baþ-
layan eviç ilâhisi günümüzde de okun-
maktadýr.
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Osmanlý padiþahý
(1876).
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25 Receb 1256’da (22 Eylül 1840) doð-
du. Asýl adý Mehmed olup babasý Abdül-
mecid, annesi Þevkefzâ Kadýnefendi’dir.
Þehzadeliðinde iyi bir eðitim gördü. Çeþitli
hocalardan Türkçe, Arapça, Fransýzca, Os-
manlý tarihi ve fen dersleri okudu; iki Ýtal-
yan hocadan piyano ve Batý müziði ders-
leri aldý. Amcasý Abdülaziz tahta çýkýnca
veliaht ilân edildi (1861). Abdülaziz’in Mý-
sýr (1863) ve Avrupa (1867) seyahatlerine
veliaht sýfatýyla katýldý. Vaktinin çoðunu,
Abdülaziz’in kendisine tahsis ettiði Kadý-
köy Kurbaðalýdere’deki çiftlik evinde ge-
çiriyordu. Bu dönemlerde meþrutî rejimi
savunan Yeni Osmanlýlar’la temas kurdu.
Sýk görüþtüðü Þinâsi, Nâmýk Kemal ve Zi-
yâ (Paþa) beylerle meþrutiyet, demokrasi
ve hürriyet konusunda fikir alýþveriþinde
bulunuyordu. Ziyâ Paþa ve özel doktoru
Kapoleon Efendi aracýlýðýyla, Abdülaziz’in
yönetiminden hoþnut olmayan muhalif
grubun lideri Midhat Paþa ile de haber-
leþmekteydi. Bu yýllarda Osmanlý Devleti
çeþitli zorluklarla karþý karþýya kalmýþtý.
Hersek isyanýyla (1875) baþlayan Balkan
buhraný, Bulgaristan ayaklanmasý (2 Ma-
yýs 1876) ve iki konsolosun öldürülmesiyle
sonuçlanan Selânik vak‘asý (6 Mayýs 1876)

V. Murad

mecid, annesi Şevkiefser Kadıefendi’dir.


