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ÖNSÖZ 
 

Tarihte yaşanmış bir sürecin bilinmesine ve doğru anlaşılmasına 

katkıda bulunmasını amaçladığımız bu çalışmamızda, Osmanlı Tarihinin çok 

tartışılan dönemlerinden, IV.Murad dönemini  ve “IV.Murad’ın icraatlarında 

din ve siyaset etkeni” ni çalışma konusu olarak seçmiş bulunmaktayız. 

Tezimizde, imkanlar ve ulaşabildiğimiz materyaller dahilinde doğruya en 

yakın bilgi ve sonuca ulaşmak için gayret gösterdik. Çalışmamız, IV.Murad’ın  

hayatının tamamını inceleyen  bir çalışma değildir; etkileri belki de günümüze  

kadar uzanan ihtilafların ve hoş olmayan icraatların kaynağını tespite yönelik 

bir çalışmadır. Çalışmamızda IV.Murad’ın onyedi yıllık saltanat  dönemindeki 

uygulamalarını siyasî ve dinî yönden ele aldık.  

IV. Murad’ın  icraatlarında zaman zaman dinin etkisi görülmekle 

birlikte, daha ağırlıklı olarak siyasetin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Kabul 

etmek gerekir ki hangi icraatta dinin, hangi icraatta  siyasetin etkisi olduğunu 

kesin çizgilerle ayırmak güçtür. Ancak birinin daha hakim olduğu şeklinde bir 

ifade akademik olarak daha isabetli olacaktır kanısındayız. Biz de bu 

çalışmamızda dinin etkili olduğu icraatlar şunlardır, siyasetin etkili olduğu 

icraatlar şunlardır şeklinde bir gruplamaya gitmek yerine IV.Murad devrinin 

tartışılan önemli olaylarını verip, din ve siyaset kavramlarıyla bu icraatları 

değerlendireceğiz. 

Girişte öncelikle din ve siyaset kavramlarının  açıklamasını yaparak 

kavramsal bir çerçeve çizdik. Ayrıca  IV. Murad’ın tahta geçişi, iktidarda söz 

sahibi olması ve icraatlarına önemli ölçüde etkisi olan kişileri bu kısımda 

inceledik. 

Birinci Bölüm’de dinî bürokrasi ve iç siyasetin durumunu açıkladık. 

Daha sonra, bazı isyancıların, şehzadelerin, vezir-i âzam, vezir, devlet adamı 

ve ilim adamlarının hapsedilmelerini, öldürülmelerini; Dış siyasette Revan ve 

Bağdat Seferi sırasında meydana gelen bazı olayları tezimiz açısından 

değerlendirdik. 
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İkinci bölümde; İçki ve tütün yasağı, kahvehanelerin kapatılması, 

matbaanın kapatılması, kılık-kıyafet düzenlemeleri gibi sosyal icraatlarda din 

ve siyaset etkenini inceledik.  

Çalışmamızda Ankara’da Millî Kütüphane, Türk Tarih Kurumu, A.Ü. 

İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi; İstanbul’da Süleymaniye, Beyazıt, İstanbul 

Üniversitesi Kütüphaneleri, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi 

(İSAM), Başbakanlık Osmanlı Arşivleri gibi kütüphane ve merkezlerden 

yararlandık. Özellikle Süleymaniye Kütüphanesinin el yazmalarından çok 

faydalandık (Ancak yazmaların bir çoğunun güveler tarafından yenmiş 

olduğunu ve okunamaz hale geldiğini gördük). Ayrıca İSAM’ın hem 

kütüphanesi hem çalışma ortamının mükemmelliği, tez çalışmalarımıza 

büyük katkı sağladı. 

Araştırmanın noksanlarının, böyle bir incelemeye ilk defa teşebbüs 

etmemin acemiliğine bağlanacağını temennî ediyor; tezimin tüm kusurlarına 

rağmen ilim adına faydalı olmasını diliyorum. 

 Bu çalışmada katkılarını esirgemeyen Prof. Dr. İbrahim Sarıçam 

Bey’e teşekkürlerimi sunarım. Tezin her aşamasında yardımcı olan değerli 

hocam Doç. Dr. Seyfettin Erşahin’e şükranlarımı sunarım. Ayrıca tezin çeşitli 

aşamalarında yardımları dokunan eşim Havana Ünlücan’a teşekkür etmeyi 

bir borç bilirim. 

 

                

 

Muhammet ÜNLÜCAN 

            Ankara, 2006 
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GİRİŞ 
    

    

A) Araştırmanın Metodu ve Kaynaklar 

 

Bu araştırmamızda IV. Murad’ın icraatlarında din ve siyaset etkenlerini 

ortaya koymaya çalıştık. Din ve siyaset kavramlarının toplumu nasıl 

etkilediğini izah ederken objektif olmaya çalıştık. Ulaşabildiğimiz verilerde 

akla ve diğer kaynaklara uygun olma durumunu göz önünde bulundurarak 

sonuca ulaşmaya gayret ettik. Tahmin edilebileceği gibi kavramları ve 

etkilerini incelemek ve değerlendirmelerde bulunmak bir araştırmacı için 

oldukça zordur. Çünkü böyle bir durumda araştırmacı ne kadar tarafsız ve 

açık yürekli olsa da koyduğu esere karşı bir önyargı oluşabilmektedir. Biz bu 

önyargıların farkında olarak IV. Murad’ın icraatlarının din ya da siyaset 

eksenli olup olmadığını araştırdık. Özellikle de bu padişahın halife sıfatının 

icraatlarına ve topluma yansımasını gözler önüne sermeyi amaçladık. Elde 

ettiğimiz verileri sebeb-sonuç ilişkisi içinde, anlamlı bir bütün halinde 

sunmaya çalıştık. 

IV. Murad dönemi ve icraatlarını araştırırken kaynak sıkıntısı 

çekmedik. Ama hedeflediğimiz icraatlarda din ve siyaset etkenlerini tespit 

etmekte zorlandık. Özellikle sosyal alandaki icraatlarda din ve siyaset 

etkenlerini araştırırken çok sıkıntı çektik. Konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek 

bilgileri dahi değerlendirmek suretiyle meseleyi aydınlatmaya çalıştık. 

Araştırmamızdaki dipnot düzenlemeleri hakkında birkaç noktaya işaret 

etmek istiyoruz. Kaynakların tanıtımında belirttiğimiz eserlerin isimlerini tam 

olarak verdik, tanıtmadığımız eser ve makalelerin künyesini ise ilk geçtiği 

yerde belirttik. Tek eserini kullandığımız bir müellifin eserini ilk geçtiği yerde 

tam adıyla, daha sonraki yerlerde müellifin meşhur ismiyle ya da soyadıyla 

verdik. Değişik eserlerini kullandığımız bir müellifin eserlerinin isimlerini 

kısaltarak verip, diğer eseriyle karıştırılmasını önledik. Ayrıca müellif ve 

eserleri kaynakçada listeledik.  
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Eserlerin cilt numarasını belirtmek için “c”, sayfa numarasını belirtmek 

için “s” ve adı geçen eser ya da makale için a.g.e. ve a.g.m. kısaltmalarını 

kullanmadık. Cilt numaralarını roma rakamıyla vererek sayfa için 

kullandığımız rakamlardan ayırt etmiş olduk. Eserlerin basım tarihlerini 

eserlerde belirtilen tarihlere göre, ilk dönem müelliflerin ölüm tarihlerini ise 

miladî olarak verdik.  

Kaynaklara gelince, araştırdığımız dönemi zaman itibarıyla kapsayan 

kaynaklara başvurduk. Olayları önyargılı bir şekilde incelemekten, peşin 

fikirlerimize kaynaklar aramaktan ziyade, gerçekçi ve olabildiğince objektif bir 

şekilde ele almaya çalıştık.  

Bu açıdan kaynakları üç gruba ayırarak tanıtmak uygun olacaktır. 

Birinci grupta arşiv belgeleri yer almaktadır. Başbakanlık Osmanlı 

Arşivleri
1
’nin çeşitli tasniflerini incelediğimiz halde dönemle alakalı az da olsa 

belge bulduk. Bunu telafi etmek için  Ahmed Refik’in, Sultan Murad-ı Râbiin 

Hatt-ı Hümâyunları2’ndan yararlandık.  

İkinci grup ilgili dönemde yaşamış olan müelliflerin eserleridir. Osmanlı 

Devletinin idarî ve askerî teşkilatında vazife almış bulunan Peçevî İbrahim 

Efendi, Nevizâde Ataî, Kâtip Çelebi gibi bir çok sefere iştirak edip, hadiseleri 

etraflıca ele alan müelliflerin eserlerinden büyük ölçüde faydalandık. Ayrıca 

Koçibey ve Evliyâ Çelebi, Solakzâde gibi IV. Murad’ın yakın çevresinde 

bulunmuş ve onu iyi tanıyan müelliflerin ilk el eserlerinden yararlandık. Ayrıca 

konumuzla ilgili olarak yapılmış olan araştırma ürünü eserlere de başvurduk. 

Koçibey Osmanlı Devletinin gerileme sebebleri ile birlikte nasıl tekrar 

eski günlere dönülebileceğini Risalesinde
3
 dile getirmiştir(1041/1631). Bu 

eser, o dönemin durumunu ve IV. Murad’ın icraatlarını hangi ortamda 

gerçekleştirdiğini tespit etmemizde yararlı oldu.  

Kâtip Çelebi’nin Fezleke’si
4
 gerek kronoloji, gerek devrin önemli 

şahısları hakkında tarafsız bilgiler vermesi açısından en çok yararlandığımız 

                                                
1 BOA, AET, IV. Murad, 244; BOA, AET, IV. Murad, 68/2 
2 Ahmed Refik, “Sultan Murad-ı Râbiin Hatt-ı Hümâyunları”, Tarih-i Osmâni Encümeni Mecmuası, 
VII, (Sayı:39), Ağustos 1332  
3 Yılmaz Kurt, Koçibey Risalesi, Ankara 1998 (Risalenin yazma nüshası Süleymaniye Kütb., Hüsrev 
Paşa nr: 933’te mevcuttur) 
4 Kâtip Çelebi, Fezleke, II, Süleymaniye Kütb., Esad Ef., nr: 2168 
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kaynak olup, Süleymaniye kütüphanesindeki yazma nüshasından istifade 

ettik. Yine Kâtip Çelebi’nin, Mizân’ül Hak fî İftiyâri’l-ahakk5
 adlı, küçük ama 

pek önemli eseri devrin ilmî seviyesini, büyük hocalarını ve münâkaşalı 

meselelerini geniş bir kavrayışla izah etmiş olup, eserde devrin önemli 

simalarından Kadı-zâde hakkında ayrıntılı bilginin mevcut olduğunu gördük. 

Peçevî’nin Tarih6’i 1520-1639 yılları arasındaki olayları, ayrıntılı ve sade bir 

dille anlatmaktadır. Nevizâde Ataî Hadâik-u’l Hakâik Fî tekmiletü’ş Şakâik7 

adlı eserinde Taşköprü-zâde Ahmed Efendi’nin Şakâyık-ı Numâniye adlı 

eserine zeyil yazmıştır. Kanunî Sultan Süleyman devrinden başlayıp, IV. 

Murad devrine (1044/1634) kadar bir çok  âlim ve şeyhin hayatından 

bahseder. Solakzâde’nin, Târih-i Solakzâde8 adlı eserinde, Osmanlı 

devletinin kuruluşundan 1054/1644 yılına kadar olan tarihî olaylardan 

bahsettiğini ve  devrin muhtelif vukuatına kendince yorum getirdiğini gördük. 

Her ne kadar abartmalar bulunsa da XVII. yüzyıl Osmanlı hayatının akla 

gelebilecek bütün safhaları için paha biçilmez bir kaynak olan sanatkâr ruhlu, 

geniş görüşlü Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi9 birinci derecede bir 

kaynaktır. Hezarfen Hüseyin Efendi (ö. 1678)’nin Telhîsü’l-Beyan fî Kavânin-i 

Âl-i Osman10 adlı eseri şeyhülislamlık ve önemi hakkında değerli bilgiler 

vermektedir ve İSAM kütüphanesinde fotokopisi mevcuttur. 

Üçüncü grup ise ilgili devirden sonraki dönemlerde yazılmış eserlerden 

oluşmaktadır.  IV. Murad devrinde yaşamamasına rağmen olayları derli toplu 

ele almasından ötürü çok faydalı bulduğumuz kaynak Nâimâ’nın Târih’idir.
11

  

Müneccimbaşı Ahmed’in eseri Târih-i Müneccimbaşı12
 da son derece 

ayrıntıyla devri aydınlatmıştır. Hammer’in “Büyük Osmanlı Tarihi”nde
13

 devrin 

siyasi tarihi önemle incelenmiş, kaynaklar mukayese edilerek tarafsız bir 

şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Halifelik ve IV. Murad’ın halifeliği ile ilgili 

                                                
5 Kâtip Çelebi, Mizân’ül Hak fi İftiyâri’l-ahakk, (Haz.: Orhan Şaik Gökyay), İstanbul 1993 
6 İbrahim Efendi Peçevî, Târih, II, İstanbul 1283 
7 Nevizade Atâî, Hadâik-u’l Hakâik Fî tekmiletü’ş Şakâik, İstanbul 1268 
8 Mehmed Hemdemi Solakzâde, Târih-i Solakzâde, İstanbul 1298 
9 Mehmed Zıllî İbn Derviş Evliyâ Çelebi (ö.1681), Seyahatnâme,  I, İstanbul 1314 
10Hezarfen Hüseyin Efendi (ö.1678), Telhisü’l-Beyan fî Kavanin-i Âl-i Osman, İSAM Kütb., nr.11901  
11 Mustafa Efendi Nâimâ(ö. 1716), Tarih-i Nâimâ, II-III, İstanbul 1281 
12 Ahmed Müneccimbaşı, Târih-i Müneccimbaşı, (Terc. Nedim Efendi), III, İstanbul 1237 
13 Joseph Von Purgstall Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, (Yay.Haz.Mümin Çevik-Erol Kılıç), V, 
İstanbul 1990 
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Mahmut Goloğlu’nun Halifelik14
; ve Ramazan Boyacıoğlu’nun Hilafetten 

Diyanet İşleri Başkanlığına Geçiş  adlı doktora tezi
15

; Gazâli’nin  İhyâu 

Ulumu’d Din16;  Mustafa Alkan’ın, Osmanlılarda Hilafet17 adlı eserlerinden 

yararlandık. 

Devrin sosyal olaylarının anlaşılmasında Cengiz Gündoğdu’nun XVII. 

Yüzyıl Osmanlısında Siyasi Otoritenin Ulema-Sûfi Yaklaşımına Dair Bir 

Örnek: IV.  Murat-Kadızâde-Sivasî18  adlı makalesi fevkalade yardımcı 

olmaktadır. Ayrıca Ahmet Refik’in, Hicri On Birinci Asırda İstanbul Hayatı,19 

Zeki Arslantürk’ün Nâimâ’ya göre XVII. yüzyıl Osmanlı toplum yapısı, 20  ve 

Yusuf Halaçoğlu’nun XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve 

Sosyal Yapı21 adlı eserleri de önemli ölçüde bilgiler içermektedir. 

Kardeş katli meselesinin dinî-siyasî boyutlarını Mehmed Arif’in 

Kanunnâme-i Âl-i Osman22
, Abdülkadir Özcan’ın Fatihin Teşkilat 

Kanunnâmesi ve Nizâm-ı Âlem için Kardeş Katli Meselesi 23
 adlı makalesi ve 

Ahmed Akgündüz’ün Osmanlı Kanunnâmeleri 24
 adlı eserlerinden tespit ettik. 

Bu devirdeki çeşitli katl olaylarının dinî-siyasî niteliğini, Ahmet 

Mumcu’nun Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl 25
 adlı eseri ışığında dile 

getirmeye çalıştık. Siyaset ve din kavramlarının açıklanması ve IV. Murad’ın 

icraatlarının dinî-siyasî niteliğinin anlaşılması hususunda Davut Dursun’un  

Yönetim- Din İlişkileri  Açısından  Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din 26
 adlı 

esrinden istifade ettik. Revan ve Bağdat seferlerinin ayrıntılarını Süheyl 

Ünver’in Dördüncü Murad’ın Revan Seferi Kronolojisi27 ve Halil 

                                                
14 Mahmut Goloğlu, Halifelik, Ankara 1973 
15 Ramazan Boyacıoğlu, Hilafetten Diyanet İşleri Başkanlığına Geçiş, (Doktora Tezi), Ankara 1992 
16 el-Gazâli, İhyâu Ulûmu’d Din, (Çev.Ahmet Serdaroğlu), II, Ankara 1963 
17 Mustafa Alkan, Osmanlılarda Hilâfet, İzmir 1997 
18 Cengiz Gündoğdu, XVII. Yüzyıl Osmanlısında Siyasî Otoritenin Ulema-Sûfî Yaklaşımına Dair Bir 
Örnek: IV.  Murat-Kadızade-Sivasî, Dinî Araştırmalar, II(Sayı 5), Ankara 1999 
19 Ahmet Refik, Hicri On Birinci Asırda İstanbul Hayatı(1000-1100/1592-1688), İstanbul 1988 
20 Zeki Arslantürk, Nâimâ’ya göre XVII. yüzyıl Osmanlı toplum yapısı, İstanbul 1997  
21Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara 1995 
22Kanunname-i Al-i Osman (Fatih Kanunnâmesi), Mehmed Arif (Neşreden), TOEM ilavesi, İstanbul 
1330 

23 Abdülkadir Özcan, “Fatihin Teşkilat Kanunnamesi ve Nizam-ı Alem için Kardeş Katli Meselesi”, 
İÜEF. Tarih Dergisi, İstanbul 1982 
24 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, I, İstanbul 1990 
25 Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl, Ankara 1988 
26 Davut Dursun, Yönetim- Din ilişkileri  Açısından  Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din, İstanbul 1992 
27 Süheyl Ünver, “Dördüncü Murad’ın Revan Seferi Kronolojisi”, Belleten, XVI, Ankara 1952  
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Sahillioğlu’nun, IV. Murad’ın Bağdat Seferi Menzilnâmesi28
 adlı 

makalelerinden bulduk. 

Konu ile ilgili kütüphanelerde oldukça bol kaynak eser varsa da, 

bunların çoğu devrin kaynaklarından uzak, hikayeci tarih anlayışı ile 

yazılmıştır. Mesela bir Voyvoda olan Dimitri Kantemir’in yazmış olduğu 

Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi29 adlı eser, olayları 

taraflı ve devrin kişilerini karalayıcı bir tarzda kaleme alınmıştır. 

Ülkemizde yapılmış araştırma ve çalışmalarda IV. Murad dönemi din 

ve siyaset etkenleri hakkında yapılmış bir çalışmaya rastlayamadık. IV. 

Murad’ın yenilik hareketleri ile ilgili M. Şahin Sungur
30

 bir yüksek lisans tezi 

hazırlamıştır. İstifade ettiğimiz bu çalışmanın dışında Yusuf Halaçoğlu,
31

 İ. 

Hakkı Uzunçarşılı,32
 Abdurrahman Şeref,

33
 Hüseyin Atay,

34
 Leslie Peirce,

35
 

Ahmed Cevdet Paşa,
36

 Ahmed Akgündüz,
37

 Ahmed Akgündüz–Said 

Öztürk,
38

 M. Çağatay Uluçay,
39

 Andre Miguel,
40

 ‘in eserlerine de başvurduk. 

Ayrıca Ömer Lütfi
 
Barkan,

41
 İsmet Kayaoğlu,

42
 Bedi Şehsuvaroğlu,

43
 A. Yaşar

 

Ocak
44

 ’ın makalelerinden de yararlandık. 

                                                
28 Halil Sahillioğlu, “IV. Murad’ın Bağdat Seferi Menzilnamesi”, Belgeler, XIII, Sayı 17 
 Ankara 1988 
29 Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi, Çev.Özdemir Çobanoğlu, 
Ankara 1979  
30 M. Şahin Sungur, Osmanlı Devletinde Sultan IV Murad ve Dönemi Yenilik Hareketleri, (Yüksek 
Lisans Tezi),  Ankara 2002 
31 Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara 
1995 
32 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1988 
33 Abdurrahman Şeref, Fezleke-i Târih-i Devlet-i Osmaniye, İstanbul 1310 
34 Hüseyin Atay, Osmanlı’da Yüksek Din Eğitimi, İstanbul 1983 
35 Leslie P. Peirce, Harem-i Hümâyun (Osmanlı İmparatorluğunda Hükümranlık ve Kadınlar), (Çev. 
Ayşe Berktay), İstanbul 1996 
36 Ahmet Cevdet Paşa, Târih-i Cevdet, İstanbul 1309 
37 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, I, İstanbul 1990 
38 Ahmed Akgündüz– Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul 1999 
39 M. Çağatay Uluçay, Saruhan’da Eşkıyâlık ve Halk Hareketleri(XII. Asırda), İstanbul 1944 
40 Andre Miguel, İslam ve Medeniyeti, Çev. Ahmet Fidan-Hasan Menteş, I, Ankara 1991 
41 Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de Din-Devlet İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi”, Cumhuriyetin 50. 
yıldönümü semineri, Seminere sunulan tebliğler, T.T.K. Ankara 1975 
42 İsmet Kayaoğlu, “Halifelik”, İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, IV, Ankara 1980 
43 Bedi N. Şehsuvaroğlu, “Osmanlı Padişahlarının Akıbetleri ve Ölüm Sebebleri Hakkında Tıp Tarihi 
Bakımından Bir İnceleme”, V. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara 1965 
44 A. Yaşar Ocak, “XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Dinde Tasfiye (Pürütanizm) 
Teşebbüslerine bir Bakış, ‘Kadı-zâdeliler Hareketi,”, Türk Kültürü Araştırmaları, XIX, Ankara (1979-
1983) 
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B)  Kavramsal Çerçeve 

   

1. Din ve Siyaset Etkenlerinin İzahı 

    

IV. Murad ile ilgili bu güne kadar pek çok çalışma yapılmış, olaylar 

bazen IV. Murad’ın lehine olacak şekilde yerleştirilmiş, bazen de olumsuz 

yönleri ön plana çıkartılmaya çalışılmıştır. Bu yapılan, genellikle, o dönemin 

dinî ve siyasî şahsiyetlerini yargılamamak ya da toplum gözünde küçük 

düşürmemek gibi iyi niyetli bir düşüncenin neticesi olabilir. Ancak mevcut 

yorumcuların bir kısmı IV. Murad’ın icraatlarının tümüne “dinî” izlenimini 

vermeye çalışmışlar ve büyük ölçüde başarılı olmuşlardır. Diğer bir grup ise 

yine önyargılı davranarak onun icraatlarına “siyasî” kılıf arama gayretine 

düşmüşlerdir. Oysa hadiseleri olduğu gibi ortaya koyduğumuzda herhangi bir 

meşru -dinî ya da siyasî- mazeret aramaya lüzum kalmayacaktır.  

Şimdi, konumuzun daha iyi anlaşılması için öncelikle din ve siyaset 

etkenlerinden neyi anlatmak istediğimizin izahını yapmaya çalışacağız. 

 

a)  Din 
 

Din, insanla birlikte var olmuş ve büyük ihtimalle de var olmaya devam 

edecek bir kurumdur. İnsanlık tarihinde, ne kadar geri gidilirse gidilsin, dinî 

inançları olmayan bir topluma rastlanmamaktadır. Bu sebeble dinin sözlük ve 

terim anlamlarını açıklamak çalışmamızın anlaşılması için faydalı olacaktır. 

Sözlük anlamı: Arapça’daki “din” kelimesinin Aramî-İbranî bir kökten 

geldiği, Farsça’dan alındığı, öz Arapça olduğu şeklinde farklı görüşler 

vardır.
45

 Allah’a ibadet, Tanrı’ya inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren 

toplumsal bir kurum, ceza, mükafat, hüküm, hesap, itaat, boyun eğme, 

                                                
45 Günay Tümer- Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 1993, 1 
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ibadet, adet, hal, şeriat, kanun, yol, mezhep, millet vb. anlamlara 

gelmektedir.
46

 

Kur’an-ı Kerim’de ise din kelimesi şu anlamlara gelir: Fatiha suresinde; 

“Mâliki yevmi’d-Din” (Din gününün sahibidir) ayetinde hesap, ceza
47

 

anlamında; “İnnellâhestafê lekumu’d-Dîne” (Allah sizin için din seçti) 

ayetinde
48

 şeriat, itaat, boyun eğme, ibadet anlamlarında; “Ve lehû mafi’s-

Semavati ve’l ardı ve lehu’d-Dinu vâsiben” (Göklerdekilerin ve yerdekilerin 

hepsi Allah’ındır. Din daima O’nundur) ayetinde
49

 hakimiyet, itaat 

anlamlarında; “Mâ kâne liye’huze ehâhu fi dîni’l meliki” (Kralın dinine göre 

kardeşini yanında alıkoyması mümkün değildi) ayetinde
50

 şeriat, kanun 

anlamlarında; “İnnenî hedânî rabbî ilâ sırâtın müstakimin dînen kıyâmen 

millete İbrâhîme hanîfen” (Bana gelince, Rabbim, beni doğru yola iletti. Doğru 

dine, dosdoğru bir tevhitçi olan İbrahim’in milletine) ayetinde
51

 ise “millet” din 

anlamında kullanılmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’de  “din” kelimesi, iki tarafı hedef alan anlamları içinde 

bulundurur. Bu iki taraftan biri, Allah’a nispetle, hakim olma, itaatı altına alma, 

hesaba çekme, cezalandırma; kula nispetle ise, boyun eğme, itaat etme, 

teslim olmadır. Bu iki taraf arasındaki münasebeti düzenleyen kanun, nizam, 

yol dindir.
52

 

Dinler Tarihi araştırmacıları tarafından çok sayıda din tarifi yapılmış 

olup, biz burada üzerinde mutabık kalınmış tariflerden bir kaçını dile 

getireceğiz. 

   Dinler Tarihi açısından; “din, bir cemaatin sahip olduğu kutsal kitap, 

peygamber veya kurucu, Tanrı kavramını da çoğunlukla içinde bulunduran, 

inanç sistemi ve bu sisteme bağlı olarak yaptığı ibadet, yerine getirmeye 

çalıştığı ahlakî kurallar bütünüdür.”
53

  

   

                                                
46 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, İstanbul 1317, 645; Türkçe Sözlük, TDK, Ankara 1988, I, 378 
47 el-Fatiha, 3. ayet 
48el-Bakara, 132. ayet 
49 en-Nahl, 52. ayet 
50 Yusuf, 76. ayet 
51 el-En’am, 161. ayet 
52 Tümer- Küçük, 3 
53 Tümer- Küçük, 7 
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İslam bilginleri tarafından da; “Din, akıl sahiplerini peygamberin 

bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahî kanundur.” “Din,  Akıl sahibi insanları, 

kendi irade ve arzularıyla bizzat onlar için hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî 

bir kanundur. Yani o, Yüce Allah’ın  hayra, ebedi saadete ulaştırmak üzere 

kullarına vaz’ettiği hükümlerdir”. “Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle 

dünyada salâha, ahirette felâha sevkeder” gibi tarifler yapılmıştır.54
   

Bu tariflerin ışığında, İslam’a göre dinin terim anlamı; akıl sahibi şuurlu 

insanları, kendi istek ve iradeleriyle hayırlı olan şeylere yönelten ilahî 

kanundur.
55

  Din insanlar içindir. Dinden fayda görecek olanlar insanlardır. 

Çünkü din, aklı başında olan insanlara iyi ve kötüyü öğretecek, onları 

iradeleriyle iyi fiilleri yapmaya, kötülüklerden kaçınmaya yöneltecektir. 

Dolayısıyla din, kul ile yaradanı arasındaki işlerin tümüdür.
56

 

 Din, özellikle Türk-İslam toplumları için kapsayıcı, belirleyici ve 

yönlendirici bir role sahiptir. Kutsalla ilgili her türlü sembollerin, inançların, 

değerlerin ve çeşitli alanlardaki pratiklerin kurumlaşmış bir sistemi olan din, 

toplumlardan çeşitli işlevler görmek için farklı alanlarda örgütlenmiş, önce 

kültürü, bu yolla da siyasî ve idarî sistemi etkilemiştir.57
  

İslam dininin hakim olduğu toplumlarda bütün iktidar alanlarının tek 

kişide toplandığı görülmektedir. İslam’ın ilk döneminden sonra; Emevî, 

Abbasî, Selçuklu ve özellikle de Osmanlı yönetimlerinde, birleştirilmiş 

iktidarlar, zamanla bölünmüş ve dünyevî gücün elinde şekillenmiştir. Artık 

din; adalet, eğitim, dînî bilgi danışma (fetva) ve ibadetlerin yönetimi gibi 

hizmetleri yerini getirmek için siyasî iktidara bağımlı şekilde örgütlenme 

imkanı bulmuştur.   

Osmanlı siyasî-idarî sistemi zamanla, İslamiyet’in ilk dönemindeki 

örgütlenmesinden oldukça farklı bir yapı ortaya koymuştur. Hz. Muhammed 

döneminde İslamiyet’in siyasî, idarî ve dinî örgütlenmesi yönetim-din ilişkisine 

göre şekillenmiş olup, örgütlenmesi farklı olan Osmanlı yönetimi ise “Yarı 

Dinî Sistem” olarak kabul edilmektedir.
58

 Osmanlı yönetiminde, siyasî-idarî 

                                                
54 Tümer- Küçük, 8 
55 A. Hamdi Akseki, İslam, İstanbul 1943, 1-8 
56 Tümer- Küçük, 8 
57 Dursun, 19-20 
58 Ali Fuad Başgil, Din ve Lâiklik, İstanbul 1996, 192 vd; Dursun, 24 
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sistemin en önemli kurumları olarak karşımıza çıkan sultan, saray, divan-ı 

hümâyun kavramları ve kapıkulunun yönetimdeki etkisi, sultanların kanun 

koyuculuğu, dinî nitelikli şer’î hukuk yanında örfî hukukun varlığı, siyasî 

gücün üstünlüğü, toprak rejimi, malî düzenlemeler gibi  alanlarda dinin 

fonksiyonlarına bakıldığında, Osmanlı siyasî-idarî sisteminin bir teokrasi 

olmadığı anlaşılmaktadır.
59

 

Osmanlı sultanlarının dinî ünvanlar almış olmaları, “Hilafet” 

makamında bulunmaları, onların tamamen dinin emrinde ve dine bağımlı 

olmaları demek değildir. Osmanlı yönetiminde, din kurumunun başında 

bulunan şeyhülislâmları padişahların ataması, görevinden azledebilmesi, 

daha da önemlisi siyaseten katledebilmesi,
60

 dinin siyasî-idarî sisteme 

bağımlı olarak örgütlendiği ve sultanın, din gücünün üstünde yer aldığı 

anlamına gelmektedir.  

Aynı zamanda din, Osmanlı sultanlarının tutum ve davranışlarını 

etkileyen, iktidarlarını kısmen sınırlandıran bir sistem olarak görünmektedir. 

Şeyhülislâmlar, Padişahın danışmanı pozisyonunda olup, bazı hallerde üye 

olmadıkları halde Divan-ı Hümâyun toplantılarına davet edilmişler, dinî 

bürokrasinin başı sıfatıyla bir yönetici ve padişahların hal’ fetvalarını verme 

yetkisine sahip bulundukları için bir siyasî aktör olarak da faaliyet 

göstermişlerdir.
61

  

Dinin Osmanlı yönetimindeki etkisi, her dönemde  aynı olmamıştır. 

Özellikle güçlü şeyhülislâmlar zamanında hukukî düzenlemelerde de din etkili 

olabilmiştir.62
 

Dinî kurumların ve din bürokrasisinin, toplum hayatındaki 

fonksiyonlarının tamamı mistik nitelikte ve ahiret ile ilgili olmamakla birlikte, 

işlevlerin çoğunluğu siyasî, idarî ve sosyal niteliktedir.
63

  

Tezimizin adında geçen “Din etkeni” kavramından; Kur’an ve 

Sünnet’ten oluşan, bunlarla birlikte İcma ve Kıyas’ın da yer aldığı İslam 

                                                
59 Barkan, 49-97 
60 Mesela Şeyhülislam Ahi-Zâde Hüseyin Efendi, IV. Murad tarafından boğdurulmuştur.(Naima, III, 
186)  
61 Dursun, 25 
62 Dursun, 24 
63 Dursun, 81 
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dininin ana kaynaklarına aykırı davranmamak, samimi bir şekilde İslam dinini 

yaymak ve yüceltmek için İslamî kurallara  aykırı  düşmeden yapılan her türlü 

icraat dinî olmakla birlikte, bu icraatlara sebeb olan, kişiyi bu icraatları 

yapmaya iten düşünceyi kastediyoruz. 

 

 

b) Siyaset             
 

Siyaset Arapça bir kelime olup, sözlük anlamı; at talimi, at eğitimi, at 

bakıcılığı manalarına gelmektedir. Seyis kelimesi de bununla ilgilidir.
64

 

Kamûs-ı Türki’de hükümet etme, cezaya müstehak olanlara cezasını verme, 

idam cezası, tertip-düzen anlamlarına geldiği yazmaktadır.
65

 Türk-İslam 

İmparatorluklarında da siyaset “ceza” anlamında kullanılmıştır.66
 

Osmanlı Devleti’nde siyaset sözcüğü, sultanın ülke idaresi ve politik 

zorunluluklar ile verdiği cezaları, özellikle de idam cezasını ifade etmek için 

kullanılmıştır.67
 İdam cezalarının infaz edildiği meydanlara “siyasetgâh” 

denilmiştir. Topkapı sarayında bulunan bir çeşme de bu yüzden “siyaset 

çeşmesi” diye anılmaktadır.
68

 IV. Murad tarafından yazılan bir Hatt-ı 

Hümâyun’da, Hasan adlı bir kişinin, bu çeşmenin önünde siyaset edilmesi 

emri verilmiş ve Padişah tarafından bu infaz izlenmiştir.69
  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde siyasete, politika ile aynı mana verilmiş, 

devlet işlerini düzenleme ve yönetme sanatıyla ilgili özel görüş ve anlayış 

olarak tanımlanmıştır.70
 

Günümüzde siyaset, ceza ya da idam cezası anlamında 

kullanılmamaktadır. Bu kavramla daha çok, işbilirlik, kurnazlık, manevra 

                                                
64 Bülent Daver, Siyasal Bilime Giriş, Ankara 1968, 3 
65 Sami, 754 
66 Daver, 4 
67Kâtip Çelebi, Fezleke, 262a; Daver, 4 
68 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1993, III, 240 
69 Ahmed Refik, Sultan Murad-ı Râbiin Hatt-ı Hümâyunları, 136 
70 Türkçe Sözlük, TDK, Ankara 1988, II, 1317 
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kabiliyeti anlaşılmaktadır. Siyasal bilimde ise siyaset terimi; ülke, devlet, 

insan yönetimi şeklinde tanımlanmaktadır.
71

 

Siyasetin terim anlamı ise, belli bir amaca varmak için izlenen yol 

demektir. Yani, toplum yaşamında çeşitli siyasetlerden söz edilebilir. Bir aile 

reisinin siyaseti, ailesini en iyi ve rahat biçimde yaşatmaktır.
72

  Bir  padişah 

için siyaset ise, toplumu huzursuz eden unsurları ortadan kaldırmak ve 

ekonomik olarak güçlü bir ülke meydana getirmektir. Şer’î hükümler; Kur’an, 

sünnet, İcma ve kıyas gibi İslam ilke ve temellerine dayanırken, siyasetin 

dayanağı olan örf; hükümdarın iradesine bağlı olarak koyduğu kurallar ve 

bunun için verilen fermanlardır. Diğer bir deyimle örf, hükümdarın siyasî-idarî 

konularda bağımsız iradesini ortaya koymasıdır. Bunun için hükümdar yargı 

yetkisini kullanırken, yeni bir takım kurallar koyabilmiştir. 

“Siyaset etkeni”ne gelince; sözlük anlamında belirtildiği gibi devlet 

işlerini düzenleme ve yönetme sanatıyla ilgili özel görüş ve anlayışı 

kastediyoruz. Bu özel görüş ve anlayışın kaynağı dinî olmayabilir, genelde de 

beşerîdir. Padişah siyasi güç elde etmek, ülke sınırlarını genişletmek ve ülke 

ekonomisini daha iyi bir duruma getirmek için, dinen kabul edilmeyen ve belki 

de yasaklanmış olan bir anlayış ve pozisyonda olabilir. Biz bu çalışmamızda, 

dünyevî menfaatler elde etme, siyasî otorite sağlama, itibar kazanma gibi 

dünyevî düşüncelerle, yani çıkış noktası din olmayan  düşüncelerle yapılan 

icraatlara “siyaset etkeni” diyeceğiz. Din kurumunun siyasî menfaatler elde 

etmek için kullanılması, istismar edilmesini de aynı şekilde “Siyaset etkeni” 

olarak değerlendireceğiz. 

 

 

C) IV. Murad’ın Kişiliği,  Saltanatı ve Halifeliği 

 

  IV. Murad Sultan I. Ahmed ile Mahpeyker (Kösem) Sultan’ın oğludur. 

28 Cemaziyelevvel 1021 (27 temmuz 1612)’de İstanbul-Boğaziçi’nde 

                                                
71 Daver, 4 
72 Ahmet Mumcu, Siyasal Tarihe Giriş, Ankara 1980, 10 vd. 
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Beylerbeyi İstavrozu has bahçesinin kasrında doğmuş olan Sultan IV. 

Murad’ın
73

 sancağa çıkmadığı için şehzadeliği hakkında şimdilik bilgimiz 

yoktur.
74

 I. Ahmed’ten itibaren şehzadeler; sancaklara giderek, güçlenip 

dönmeleri ve kendilerini tahttan indirmelerini engellemek amacıyla sarayda, 

kapalı odalarda hapsedilmişlerdir.
75

 IV. Murad’ın çocukluğunda, Sultan 

II.Osman’ın hal’i vak’asında, kardeşi ile beraber Üsküdar’a götürülmek üzere 

sarayın bahçesine çıkarıldığı zaman, kapuağalarından birinin taarruzuna 

uğradığı, diğer ağaların müdahalesi ile kurtulduğu rivayet olunur. Bazı 

müellifler bu  hadisenin  cereyan  şekli hakkında farklı bir rivayet ileri sürerek, 

suikastin kızlar ağası Davut Paşa tarafından tertip edildiğini ve IV. Murad’ın 

müteşebbisleri teşhis ettiğini naklederler.
76

  Kanaatimizce IV. Murad’ın sert ve 

acımasız karakterli oluşunun nedenlerinden biri, çocuk yaşta böyle bir olayın 

başına gelmiş olmasıdır.  

  Sultan I. Mustafa’nın ikinci saltanat devresinde devam eden 

karışıklıklar sırasında, Sadrazam Kemankeş Ali Paşa, devleti sükuna 

kavuşturmak üzere, devlet erkanı ile yaptığı istişareler sonunda, aklî dengesi 

yerinde olmayan padişahın hal’ine ve küçük yaşta olmasına rağmen Şehzade 

Murad’ın tahta geçmesine karar vermiştir (14 Zilkade 1032-9 Eylül 1623).
77

 

  Sultan Osman vakasında hazine yağmalanarak boşaltıldığından,
78

 

cülûs bahşişi vermek mümkün görünmemiş, durum Kapıkulu halkına 

bildirilmiş, Kapıkulu da bu parayı almamayı kabul etmiş olduğu halde, 

sözlerinde durmayıp, yeniden cülûs bahşişi istemeye başlamışlardır. Bir 

şehzade tahta çıkınca, cülus bahşişinin ancak geciktirilebileceğini iddia 

ederek, bunun mu’tad olduğu üzere verilmesini talep etmişlerdir. Sadrazam 

                                                
73Atâî, 752; Ayrıca bkz. Mehmed Süreyya, “Halife-i Ehak Hakan-ı Elyak Sultan Murad Hân-ı Râbi 
Gazi Hazretleri” , Sicill-i Osmani yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmaniyye, İstanbul 1308, 77; M. Cavid 
Baysun, “Murad IV”  İ. A.,  İstanbul 1960, VIII, 625; Yılmaz Öztuna, “Murad IV” Devletler ve 
Hanedanlar,Türkiye(1074-1990),  Ankara 1996, II, 192.;  Mücteba İlgürel, “Dördüncü Murad” Ed. 
Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, İstanbul 1989, X, 449;  Ahmed 
Akgündüz, “Belgeler ve Doğru Tarih Işığında IV.Murad ve Şahsiyeti”, Tabular Yıkılıyor 1, İstanbul 
1996, 54 ; ( Evliyâ Çelebi doğum tarihini 1018 yazmaktadır. s. 225) 
74 İlgürel, 449 
75 Dursun, 149 
76 Baysun, 625 
77 Solakzâde, 737; Kâtip Çelebi, Fezleke, 195b; Evliyâ Çelebi, 226; Peçevî, II, 397-398; İ.Hakkı 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1988, III, 148  
78 Evliyâ Çelebi, 226 
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ve Yeniçeri Ağası hazinede hiç para olmadığını ifade ederek, âsîlere ellişer 

altın yerine, yirmi beşer altın teklif etmişlerdir.
79

  Bu kesin zaruret üzerine 

sarayda bulunan altın ve gümüş darphaneye verilip para kestirilerek, askere 

cülus bahşişleri verilmiştir.80
 Hatta yalnız askere değil, fitne çıkmasın diye her 

ihtimale karşı tedbir olarak, tek bir kimse dışarıda bırakılmadan vezir, ulemâ, 

şeyh ve seyyidlerin hepsine cülûs bahşişi verilmiş, toplam iki milyon altın 

dağıtılmış ve bu altınlar dağıtılıncaya kadar çok sıkıntı çekilmiştir.81
 Oysa bir 

süre sonra azledilecek (ve sonrasında katledilecek) olan Sadrazam 

Kemankeş Ali Paşa’nın şahsî servetinin yedi yüz milyon altını bulması,
82

 o 

günkü Osmanlı toplumundaki yolsuzluğun boyutunu gözler önüne sermiştir.  

 Genç padişah, validesi Mahpeyker (Kösem) Sultan’ın vesayeti altında 

tahta çıkmıştır. Mahpeyker henüz genç denebilecek bir yaşta olup, güçlü bir 

karaktere sahiptir. IV. Murad(1032-1049/1623-1640), cülûsunun ertesi günü 

mu’tad olduğu üzere kılıç kuşanmak üzere, Hz. Peygamberin mihmandarı Hz. 

Eyyûb el-Ensâri Türbesine gitmiş, burada yapılan merasimde kendisine, 

Üsküdarlı Aziz Mahmud Hüdâi tarafından kılıç kuşatılmıştır.83
 Onun cülûstan 

beş gün sonra sünnet olması ne kadar küçük yaşta tahta geçtiğini açıklar 

niteliktedir.
84 

IV. Murad’ın icraatlarını daha iyi değerlendirebilmek için onun 

kişiliğinden bahsetmek tezimizin seyri açısından uygun olacaktır. 

Sultan IV. Murad, Kâtip Çelebi’nin anlattığına göre; uzun boylu, geniş 

omuzlu, münasip vücutlu ve gösterişlidir. Saçları kara, sakalı siyah ve gür, 

gözleri siyah ve parlaktır. İki kaşının arasındaki derin çizgiler, çehresini bir kat 

daha müthiş göstermektedir. Bu tehdidkâr hatların kasılması demek, bir çok 

başın toprağa düşmesi demektir. Emsali nadir derecede kuvvetli ve çevik 

olduğundan, ok ve yay oyunlarında fevkalade yeteneklidir. Bir cirit darbesiyle 

dört parmak kalınlıkta tahtaları ve kuvvetli topuzu ile fil derisinden yapılmış ve 

                                                
79 Kâtip Çelebi, Fezleke, 195b; Mustafa Nuri Paşa, Netâyicül Vukûat, İstanbul 1294, II, 47 
80 Nâimâ, II, 262 
81 Peçevî, II, 398; Solakzâde, 737; Ayrıca bkz. Kâmil Paşa, 45; Ziya Nur Aksun, Osmanlı Devletinin 
Tahlilli Tenkitli Siyasi Tarihi, İstanbul 1994,  II, 99 
82 Alphonse de Lamartine, Osmanlı Tarihi, (Çev. Serhat Bayram), İstanbul 1991, II, 628 
83 Ahmed Rasim, Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi, İstanbul 1335, II, 4; Baysun, 625; Aksun, 92 
84 Hammer, 14; Baysun, 625 
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gergedan derisi ile kaplanmış Hind miğferini delmeye muktedirdir. En çok 

sevdiği, yirmi-otuz bin kişi ile sürek avıdır.
85

 

IV. Murad, devrindeki bazı yöneticilerin yetersizliği, halktan bazılarının 

emir ve yasakları dinlememesi nedeniyle bir çok kişinin ölümüne sebeb 

olmuştur. Kötü bir devirde saltanata geçmiş olması onu kan dökücü 

yapmıştır. Şu örnek onun, devlet düşmanlarına karşı nasıl bilendiğini gösterir: 

Tahta çıktığında hazineyi bomboş görünce; “İnşallah bu hazineyi, yağma 

edenlerin mallarıyla yine doldururum. Vallahi yaparım”
86

  demiştir.  

Sultan Murad şiiri seven, kendisi de şair olan ve Murâdî mahlasını 

kullanan bir hükümdardır. O, ilim ve sanat erbabına büyük yakınlık göstermiş, 

onları himaye etmiştir.87
 Yaz-kış her Cuma gecesi bilginleri, şeyhleri, hafızları 

toplayarak ilmi tartışmalar yaptırmıştır. Cumartesi geceleri ilahi okuyanları, 

gazelhanları, saz çalanları dinlemiş; pazar geceleri Tıflî, Cevrî, Nef’î, Arzî, 

Nedim, Nesarî, Beyanî ve Uzletî gibi şairlerle sohbet etmiş; pazartesi gecesi, 

damadı Muslu Çelebi, Ak Baba, Sarı Çelebi, Simitçi-zâde gibi sohbet 

ehillerini toplayarak, Nazlı Kulu, Ahmed Kulu  gibi çengileri izlemiş; salı 

gecesi, gün görmüş ihtiyarlar ile sohbet ederek, onların tecrübelerinden 

yararlanmış; çarşamba gecesi salih kişilerle ve hayır sahipleriyle; perşembe 

gecesi dervişler ve macera sahibi olanlarla sohbet etmiştir. Ayrıca her sabah 

divana çıkarak halkın dertlerini dinlemiştir.88
 

IV. Murad, devlet erkanına ve hatta ulemaya karşı sertliğine rağmen 

adil davranmaya çalışmış, suç aynı ise birine verdiği cezayı aynen diğerine 

de vermiştir ki -bu cezalar genellikle ölüm cezalarıdır- en azından cezada 

adalet sağlanmıştır.89
  

IV. Murad’ın kuvvet ve şecaati Yavuz Sultan Selim derecesinde ise de, 

devletin kuvveti azaldığından, fetihleri o derece olmamıştır.90
 Ancak yine de 

Avrupa’da hiçbir önemli savaş yapmadığı halde tesiri büyük olmuş, şanı 

Avrupalıları titretmiştir. Mesela Racine’in Bajazet trajedisi ve Massinger’in  IV. 

                                                
85 Kâtip Çelebi, Fezleke, 272a; Hammer, 278; Aksun, 159 
86 Evliyâ Çelebi, 228 
87 Aksun, 159 
88 Evliyâ Çelebi, 257 
89 İlgürel, 488 
90 Nuri Paşa, 62 
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Murad yaşarken onun hakkında yazmış olduğu piyesi, batı edebiyatındaki 

akisleri göstermesi açısından önemlidir. Onun devrinde Devlet önemli hiçbir 

toprak kaybına uğramamış, bilakis, başta Revan ve Bağdat olmak üzere bir 

çok kent alınmıştır.91
 

IV. Murad’ın suçlulara merhametsiz davranması ve çok kan dökmesi 

dikkat çeken bir husustur. Gerek Anadolu’da gerekse İstanbul’da ortaya 

çıkan zorbaların devlet otoritesini hiçe sayarak halka zulmetmesi, padişahı bu 

şekilde hareket etmeye zorlamıştır. Bazen o derece insafsız hareket etmiştir 

ki, halktan küçük bir suçu olanlar dahi kızgınlığına kurban gidebilmiştir.92
 

 Sultan IV. Murad Han, bazen güvendiği birkaç süvari ile sokaklarda 

dolaşmış, şurada burada toplanmış olan sipahilerin arasına atını yiğitçe 

sürmüş, huzur ortamının bozulmasına izin vermemiştir. Böyle dolaşmaya 

çıktığı bir gün önünden hızla bir araba geçip, IV. Murad bir an ezilme tehlikesi 

geçirince hemen bir ok atarak arabacıyı devirir. Bostancı başı Duçe’ye 

adamın başını kesip getirmesini söyler. Duçe zavallı arabacıya acır: 

“Padişahım sen sağ ol! Onun canı ok değdiği anda çıkmış” diyerek, 

arabacının yaşamasını sağlar.
93

 Bununla beraber Atmeydanı’nda sık sık ok 

ve cirit talimleri yaptırmış, kendisi de iyi bir kemankeş (Okçu) olduğu için 

başarılı olanları tebrik etmiş ve ödüller vermiştir. Bu hareketleri yiğitliğe 

meftun, askerliğe ve disipline aşık olan ahali ile ocaklılar arasında derin bir 

saygı uyandırmıştır.94
  

Sultan I. Süleyman’dan sonraki padişahlar içinde en dirayetlisi olan IV. 

Murad, orduları başında sefere katılan Osmanlı Devletinin en ileri olduğu 

yıllardaki savaşçı sultanlara bir dönüş atılımı gerçekleştirmiştir.95
 O, her şeyi 

öğrenmek istemiş, devlet işlerine tam olarak hakim olabilmek için her şeyden 

şüphe etmiştir. Bunun için her ay her vilayetten rapor alır, kamu düzenini 

gözetirdi. İç huzura bu kadar önem vermesinden dolayı halk, onun saltanatı 

                                                
91 Öztuna, 250 
92 Kâtip Çelebi, Fezleke, II, 271b (Ülkeyi “Keyfemâyeşâ (keyfince) yönetti”ği belirtilmektedir.);        
Ayrıca bkz.V. Mahir Kocatürk, Osmanlı Padişahları, Ankara 1957, 228 
93 Ahmet Refik, Kadınlar Saltanatı, İstanbul 1332, 122 
94 Hammer, 155; Aksun, 159 
95 Kâmil Paşa, Devlet-i Âliye-i Osmaniye, İstanbul 1327, II, 66; Norman Itzkowitz, Osmanlı 
İmparatorluğu ve İslamî Gelenek, (Çev. İsmet Özel), İstanbul 1997, 113 
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zamanında rahatlık ve emniyet içinde yaşamıştır. Belki de bu, onun en 

müspet icraatlarından biri olmuştur.
96

 

IV. Murad, Osmanlı Devletinin Sultanı olduğu gibi aynı zamanda 

Halifesiydi. Ancak halife olmanın bazı şartları vardı. Şimdi önce halifelik 

hakkında bilgi verip, sonra IV. Murad’ın halifeliği konusunu ele alacağız. 

 Halife kavramı, birinin yerine geçerek işini, görevini devam ettiren, 

İnsanlar arasında Allah adına hükmeden
97

, Peygamberden sonra gelen ve 

onun gösterdiği yolda devleti idare eden
98

, mevcut dini koruyan ve şeriati 

savunan,
99

 İslam ümmetinin başkanı şeklinde anlaşılmıştır. Bu ünvanın da ilk 

kez Hz. Ebu Bekir tarafından kullanıldığı kaynaklarda geçmektedir.
100

  

 Hilâfet, İslam tarihinde Hz. Muhammed (S.A.V.)‘den sonra Müslüman 

toplumun yönetim düzeni olarak algılanmış ve kabul edilmiştir. Bazı 

zamanlarda imamlık ve emirlik de bu anlamda kullanılmıştır. Bazı alimlere 

göre imamet Hz. Muhammed’in halefi olarak, dini korumak ve dünyayı idare 

etmek üzere kurulmuş bir kurumdur. Kimilerine göre de hilafet, bir ferde din ve 

dünya işlerinde güven verilmiş genel yoldur. Kimilerine göre ise bütün 

Müslümanlar üstünde genel yönetim hakkını kazanmaktır. Cumhuriyet 

dönemindeki bazı yorumlara göre ise hilafet hükümet demektir; doğrudan 

doğruya millet işidir, zamanın icabına tabidir, onun içindir ki Peygamberimiz 

ashabına halifenin kim olacağını vasiyet etmemiştir.101
  

 Halife seçilecek kişide ulema tarafından, hepsi aynı olmamakla birlikte, 

bazı şartlar aranmıştır. Osmanlı kelamcılarından Taftazâni’ye göre; 

Müslüman, sorumlu, adil, hür, erkek, müctehid, cesur, kendisi için bir 

kamuoyu oluşturmaya yetenekli; duyma, görme, işitme özrü olmayan bir 

kişidir.
102

 Gazâli
103

 ve İmam-ı Âzam Ebu Hanife
104

 de ilim sahibi olmak, adil 

                                                
96 İlgürel, 488 
97 Süleyman Uludağ, “Halife”, DİA, İstanbul 1997, XV, 299 
98 Şükrü Karatepe, Osmanlı Siyasi Kurumları-Klasik Dönem , İstanbul 1990, 27 
99 Kayaoğlu,133 
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101 Goloğlu, 8; Sabri Hizmetli, İslam Tarihi, Ankara 1991, 189; Boyacıoğlu, 3 
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olmak, dirayetli olmak, azalarının tam olması gibi maddeler üzerinde ittifak 

etmişlerdir. 

 Osmanlı Devletinde resmî anlamda, Yavuz Sultan Selim devrinde 

kullanılmaya başlanan Halife sıfatı
105

, daha sonraki padişahlar tarafından da 

kullanılmaya devam edilmiştir. Bunlardan biri de IV. Murad’dır. IV. Murad, 

Yavuz Sultan Selim birinci halife sayıldığında, Osmanlı halifeleri içinde 

dokuzuncu halife olmaktadır. Osmanlı Devletinde Saltanat ve Hilafet tek kişi 

üzerinde toplandığı için, padişah olan kişi aynı zamanda halife de olmuş 

oluyordu. Ancak halifenin yapması doğal olan işleri onun adına şeyhülislâm 

ya da hünkâr imamları yapıyorlardı. Şeyhülislâmlar icraatın dine uygunluğunu 

kontrol ediyorlar, hünkâr imamları ise cuma ve bayram namazlarına onun 

gittiği camiye giderek, burada padişah adına cemaate namaz kıldırıyorlardı.
106

 

İmparatorluk sınırları içinde halifeliğin uyandırdığı hürmet ve saygıdan dolayı, 

siyasi iradeyi sağlamlaştırmak için bu kurum, bir dayanak teşkil etmekten 

başka bir fonksiyon icra etmemiştir.107
  

 İbn-ül Arabî bu konuda şöyle demektedir. “Devletin başında bulunan ve 

halife adını alan sultanlarla, Allah’ın halifeleri olan velileri birbirinden ayırmak 

gerekir; birinciler zahiren, ikinciler ise manen halifedir.”
108

 

 

 

D) IV. Murad’ın Vefatı 

 

IV. Murad’ın sultanlığı iki devreye ayrılabilir: Birinci devrede annesi 

Kösem Sultan’ın nezareti altında bulunup, yaşının küçüklüğü sebebiyle ocak 

zorbalarının baskısı altında geçirdiği günler. İkinci devre yani Sinan Paşa 

Köşkü Kararlarından sonra idarenin dizginlerini eline alıp, fiilen yönetime 

                                                
105 Hulûsi Yavuz, “Sadr-ı a’zam Lütfi Paşa ve Osmanlı Hilafeti”, Osmanlı Devleti ve İslamiyet, 
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geçmesi ve bozulmuş olan devlet düzenini yeniden eski yapısına 

kavuşturmaya çalıştığı ve başardığı dönemdir.
109

 

 Sultan IV. Murad’da ortaya çıkan damla hastalığı, önce Revan 

seferinde görülmüş, daha sonra Bağdat seferi sırasında da artmıştır. Bu 

seferden dönüşte şiddetli baş ağrısı ve titreme ile yatağa düşen Sultan, bir 

süre dinlenerek iyileşmiş, ancak İstanbul’da Ramazan ayında daha şiddetli 

şekilde hastalanarak hayatından endişe edilmeye başlanmıştır. Bayramda (1 

Şevval 1049/25 Ocak 1640) sağlık durumu, devlet büyüklerinin el öpme 

merasimine kabulüne müsait olmuş, merasim sonunda, her zamanki gibi 

Sinan Paşa Köşkü’ne giderek, hassa hademelerinin askerî oyunlarını ve cirit 

oyunlarını seyretmiştir. Bu günden sonra IV. Murad’ın sağlığı bozulmaya 

devam etmiş, hekimlerin tüm çabalarına rağmen padişahın hastalığına çare 

bulunamamıştır. 16 Şevval 1049/9 Şubat 1640 Perşembe gecesi yirmi sekiz 

yaşında vefat etmiştir.110
  

Padişahların ölüm sebebleri hakkında araştırma yapan Dr. 

Şehsuvaroğlu, makalesinde
111

 IV. Murad’ın Revan ve Bağdat Seferlerinde  

siyatik ve romatizmaya tutulduğunu, ölüm nedeninin de mafsal romatizması 

olduğunu belirtiyorsa da, bir çok kaynakta onun içkiye olan düşkünlüğünden 

dolayı hastalandığı belirtilmekte ya da imâ edilmektedir. Mesela çağdaş 

tarihçilerden Ahmet Refik, Kadınlar Saltanatı adlı eserinde: “İşreti yasakladığı 

halde, kendisi işretten başını kaldıramazdı” demektedir.
112

 Aksun ise, IV. 

Murad’ın hocası Yusuf Sami Efendi’nin şu sözlerini eserinde zikretmiştir:  

“Padişah  merhum, bunca heybet ve satvet sahibi olmasına rağmen, garazsız 

hak söze incinmezlerdi. Mahremâne sohbetlerde hamrın (içkinin) mazarratını 

(zararlarını) anlattığımızda ‘Efendi doğru söylersin’ deyip, tevbeye müteahhid 

(söz vermek) olmuşlardır.”
113

 Hakikaten de o devirde yaşamış ve bizzat IV. 

Murad’ın nedimliğini yapmış olan Evliyâ Çelebi’nin, Seyahatnâme adlı 
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eserinde, kendisinin ‘şarap meclisinde muhabbet’ etmesi için saraya 

alındığını söylemesi,
114

 bu iddiayı güçlendirmektedir. Ayrıca Kâtip Çelebi 

Emirgûne oğlu hakkında, müziğe yeteneği, eğlence ve sefahat işlerindeki 

tecrübesi nedeniyle IV. Murad’ın en yakın adamlarından biri olduğunu 

Fezleke’de
115

  belirtmiştir.  

Tüm bu kaynaklar bizde IV. Murad’ın hastalığı ve ölümü hakkında bir 

kanaat oluşturmakta ise de o, en azından toplumun bu illetten kurtulması için 

içkiyi yasaklamış ve bir devlet adamı olarak görevini yapmaya çalışmıştır. 

  

 

E) IV. Murad’ın İcraatlarına Koçibey’in Etkisi 

 

Osmanlı ülkesinin daha on altıncı yüzyılın sonlarından beri içinde 

bulunduğu çalkantıların gittikçe uzaması ve kâh Anadolu sekbanlarının, kâh 

kapıkulunun zorbalıkla yönetime el koyma girişimlerinin artması karşısında 

durumu anlamaya ve açıklamaya çalışan, çare önermeye çabalayan kişiler 

ortaya çıkıyordu. Bunlar, devlet yapısını bozan rüşvet, adam kayırma, 

yolsuzluk gibi fenalıkların sonuçlarını görüyorlar, çeşitli çözüm önerileri 

getiriyorlardı.
116

 Tarihçi, ulemâ ya da bürokrat olan bu fikir sahipleri genellikle 

sorunların temelinde dirlik sisteminin bozulmasının yattığı inancındaydılar. 

Ancak bunların bir çoğu kalıcı olabilecek bir çözüm teklifi getiremiyorlar, 

bunalıma son vermek için eskiye dönmekten başka çare öneremiyorlardı.
117

 

Bazılarının önerileri ise dikkate almaya ve uygulamaya değerdi. Örneğin 

Enderun’dan mezun ve IV. Murad’ın musahibi olan Koçibey, yazdığı 

risâlesinde, hem padişahın güçlü olması, hem de tımar düzeninin yeniden 

canlandırılması gereğini vurguluyordu.
118
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IV. Murad 1623’te tahta geçtiğinde 12 yaşındadır. Çocuk yaşta tahta 

oturan IV. Murad ilk sekiz-on yılını kapıkulunun taşkınlığına, Anadolu’nun 

karışıklığına, Bağdat’ı Şah Abbas’tan geri alma girişimlerinin başarısızlığına 

seyirci kalarak, çaresizlik içinde geçirmiştir. Artık yönetime ağırlığını 

koyabilmek amacıyla güvendiği yakınlarından devletin durumunu inceleyen 

raporlar yazmalarını istemiştir. Koçibey’in meşhur ‘Risâle’si bu raporlardan 

biridir. Kapıkulunun arttırılması ve tımar sisteminin bozulması
119

 konuları 

risalenin ağırlık noktasını oluşturmuştur. Ancak merkezî ordunun büyümesi 

dış ilişkilere, özellikle Avrupa cephelerinde savaş düzeninin değişmesine 

bağlı olduğundan, Koçibey’in askerin azaltılması ile ilgili eleştirisi pratik bir 

çözüm getirmemiştir.  

Öte yandan Koçibey’in padişahın güçlü olması, yönetimi sıkıca elinde 

tutması, bir şeye karar verdiğinde kararından caymaması hakkındaki 

görüşleri padişahın düşüncesine ve niyetine uymuştur.
120

 Koçibey, devletin 

önemli yaralarını açıkça göstermiş, tedbirler alınmasını istemiştir. Önceki 

devirlerde Osmanlının nasıl kuvvetli ve düzenli olduğunu anlatmış, adaletin 

önemine dikkat çekmiştir.121
 Rüşvetin ise nasıl devletin yıkılmasına neden 

olacağını açıklamış ve engellenmesini istemiştir.122
 Vezir-i Âzamın müstakil 

olmasını, kimsenin ona karışmamasını istemiş, eyalet ve sancaklara tedbirli, 

liyâkat sahibi kişilerin atanmasını talep etmiş; bunların suçları sabit 

olmadıkça azledilmemesini, zulüm ve ihanetleri sabit olanların ise kanunî 

şekilde cezalandırılmasını teklif etmiştir.123
 Tımar sahiplerinin İstanbul’da 

oturmamasını, tımarların dağıtımı konusunda beylerbeyilere güvenilmesini, 

fazla müdahale edilmemesini dile getirmiştir.124
 

Koçibey’in, eserinde görevlerini ihmal ve suistimal edenlerden sık sık 

bahsetmesi,
125

 belki de IV. Murad’ın görevlilere çok sert ve acımasız 

davranmasına neden olmuştur. Affetmek ve hoşgörü göstermek, IV. Murad’ın 
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düşüncesinden sanki kaybolmuştur. Tütün içenlere gösterdiği aşırı tepki 

bunun en bariz örneğidir.
126

 

Koçibey Bağdat’ın kurtarılması konusunda da bilgi vermiş, çeşitli fikirler 

arz etmiştir.127
 

 Sultan Murad gerek bilgi gerek teknik açıdan hazırlıklarını 

tamamladıktan sonra, 1632’de, iktidarının sekizinci yılında, yıllardır sabırla 

katlandığı taşkınlıklara son vermeye girişmiştir. Kapıkulunun büyük 

çoğunluğunu kendi tarafına çekip, küstahlıklarına tanık olduğu elebaşları ve 

onların destekçilerini teker teker ortadan kaldırmış, İstanbul’da disiplini sağlar 

sağlamaz, orduyu Safevîlere karşı sefere çıkarmıştır. Bu vesileyle 

Anadolu’nun durumunu ele alarak tımar sistemi ve asayişe çeki-düzen 

vermiştir. Kapıkulu ve genel olarak Osmanlı ordusu, payitahtta siyasal 

çekişmelerle uğraşmak yerine, asıl amacına, dış hedeflere yöneltilmiştir. IV. 

Murad 1640’ta genç yaştaki ölümüne kadar, yönetimi eline aldığı sekiz yıl 

içinde devlet kurumlarını düzeltmeyi ve Bağdat’ı geri almayı başarmıştır.128
 

Bunda da başta Koçibey olmak üzere bir çok aydının olumlu etkisi olmuştur. 

 

 

F) IV. Murad’ın İcraatlarına Kadı-zâde’nin Etkisi 

 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri padişahların, tekke ve medrese 

çevrelerinin temsilcileriyle iyi ilişkiler sürdürmeye özen gösterdiği 

bilinmektedir. Nitekim padişahların istisnasız hepsinin yanında ulemâ ve 

sûfilerin yer almış olması, onlar adına medrese ve tekke açıp vakfetmeleri, 

düşmana karşı yapılan savaşlarda dualarını almayı, tahta ve sefere çıkarken 

ellerinden kılıç kuşanmayı gelenek haline getirmesi, askerle beraber sefere 

iştirak ettirilmesi bu hususu doğrular niteliktedir. 

Osmanlı padişahlarının bu yaklaşımları hem devlet hem de kendileri 

adına kazançlı olmuştur. Nitekim padişahlardan büyük destek gören medrese 
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mensupları ve tarikat şeyhleri, buna karşılık olarak devletin muhafazası ve 

devamı için gayret sarf etmişler, merkezî idareyi desteklemişlerdir.
129

 

IV Murad tarafından önce yasaklanıp, sonra fetvası alınan “tütün 

yasağı”nın daha iyi anlaşılması için, o dönemde yaşamış etkili bir şahsiyet 

olan medrese ehli Kadı-zâde’nin faaliyetlerine bir göz atmak faydalı olacaktır. 

 Sultan I. Ahmed’in ölümü, I. Mustafa’nın hal’i ve II. Osman’ın katli ile 

bazı askerler saraya hücum etmeye başlamış, medrese ile tekke arasında 

ayrılıklar başlamış, resmî din görevlileri ile tarikat mensupları ikiliğe 

düşmüşlerdir. Çok sıradan meseleler, dinî düşüncenin en önemli meseleleri 

gibi takdim edilmiş, tarikat ehli ile medrese ehli birbirleriyle münakaşa etmek 

için adeta fırsat kollamışlardır.
130

 Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 

fethettiğinde, kilisedeki papazların Yunus peygamberi yutan balığın erkek mi 

dişi mi olduğunu tartıştıkları söylenir. İşte bu devirde de ilmiye sınıfı en küçük 

meseleleri en önemli cevap verilmesi gereken konular gibi görmüşler, kısır bir 

fikir çatışmasına dönüştürmüşlerdir.  

 Bu ortam içerisinde tekke medrese ayrılığını körükleyen bir nifak 

hareketi çıkmıştır ki, bu hareket İstanbul’da Kadı-zâde Mehmed Efendi 

adında bir vâizin önayak olmasıyla ortaya çıkan “Kadı-zâdeliler Hareketi” 

dir.
131

 

H. Gazi Yurdaydın’a göre, Birgivi’nin Tarîkat-ı Muhammediye adlı 

eserini kendisine rehber edinerek hareket eden Kadı-zâde, sûret-i haktan 

görünmek suretiyle bu yüzyılda devletin türlü alanlarda geri kalışını, Birgivi 

gibi, ortaya çıkmış olan bir yığın bid’ate bağlamış, cahil halkı okşayan 

konuşmaları ile onları kendi tarafına çekip, gerilemeden sorumlu saydığı 

mutasavvıflara karşı düşmanca hareketlerde bulunmuş, bu şekilde toplumun 

ıslah edileceğini düşünmüştür.
132

 

Kadı-zâde’nin, şer’î ilimler dışında kalan ilimlerle uğraşmadığından bu 

sahalara karşı olumsuz tavır takındığını söyleyen  Kâtip Çelebi,
133

 onun zarif 

ve ârif bir kimse olmakla birlikte, vaazlarında başkalarını kötülemekten 
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kaçınmadığını, münakaşa mevzularını “muhalefet et tanınırsın” anlayışınca 

kendini tanıtmak ve menfaat elde etmek için ortaya attığını belirtmektedir.
134

 

Ahlâken de kurnaz ve çok hırslı olduğu söylenen Kadı-zâde, vaaz ve 

sohbetlerinde  memleketin geçirmekte olduğu buhran ve halkın bunalımından 

istifade ederek, bütün hataların şeriate muhalif hareketlerden dolayı ortaya 

çıktığını söyleyip, kendisini de şeriatin savunucusu ve koruyucusu olarak 

göstermiştir.135
 Hal böyle olunca, devletin acziyetinden şaşkın bir halde 

bulunan halk, Kadı-zâde’nin sözlerinde bir çıkış yolu görmüş ve ona teveccüh 

etmişlerdir.
136

 

Kadı-zâde’nin şöhreti zamanla yayılmaya başlamış, IV. Murad’ın, 

kimsenin yoramadığı bir rüyasını yorumlaması sayesinde onun iltifatına 

mazhar olmuştur. Bu iltifattan istifade ile bazı devlet büyüklerine kinayeli 

sözleri kullanmaktan çekinmemiştir. Hatta IV. Murad gibi hiddetli bir padişaha 

memleketin durumunu anlatan manzum bir kaside sunmuştur.
137

 Bu kasidede 

padişahı; 

“Hâb-ı gafletten uyan ey âl-i Osman bilmiş ol, 

Aç gözün, elden gider taht-ı Süleyman bilmiş ol”   

diye uyararak, İstanbul halkının zevk-ü sefaya daldığını, fakat taşrada ahtan, 

feryattan başka bir ses duyulmadığını, tımar sahiplerinin zulmettiklerini, 

halkın kafire esir olmaya  bile razı olduğunu bildirmiş; kadıların söylediklerini 

tutmadıklarını, rüşvetin alıp yürüdüğünü, fuhşun, şarabın, afyonun, tütünün 

bir salgın gibi her tarafı sardığını, kahvehanelerin birer fesat ocağı olduğunu 

belirtmiştir.138
 

Diğer taraftan Kadı-zâde, IV. Murad’ın tütün kullanmayı yasaklaması 

üzerine, vaizlik yaptığı Ayasofya camiine Padişah’ın cumaya gelmesini fırsat 

bilerek, onun gözünde itibar kazanmak için tütünün haram olduğuna dair aklî 

ve naklî deliller getirerek içtihatta bulunup ona destek olmuş, verdiği fetvaya 

itiraz edenleri ise: “Ulu’l emrin menetmesiyle terki lazım gelir, bunu 
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dinlemeyenler katlolunur” diyerek tehdit etmiştir.139
 Gerçekten de Osmanlı 

toplumunda Sultanın saltanatı zamanla, ulemânın telkin ve tesiriyle, Allah’tan 

gelen bir hukuk gibi kabul edilmeye başlanmış, Müslümanların mutlak surette 

halife-sultana itaat etmeleri beklenmiştir.140
 IV. Murad da icraatlarına uygun 

vaazlar yapıp, fetvalar veren  Kadı-zâde’yi himaye edip ödüllendirmiştir.141
 

Kadı-zâde’nin fetva ve görüşlerinden cesaret alan IV. Murad, gece 

gündüz tebdil-i kıyâfet edip, şehir ve köyleri dolaşmış, meclisleri denetleyip, 

tütün veya kahve içenleri tespit edip, bizzat ya da adamları vasıtasıyla  

cezalandırmıştır.142
 Her ne kadar ceza verme nedeni tütün yasağının ihlal 

edilmesi gibi görünse de asıl neden toplumda huzursuzluk çıkaran asileri 

ortadan kaldırmaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

IV. MURAD’IN SİYASî ALANDAKİ İCRAATLARINDA DİN VE 

SİYASET ETKENİ  

 

 I- İÇ SİYASETTE DİN VE SİYASETİN YERİ 

     A) Dinî Bürokrasi İle İlişkilerinde Din ve Siyasetin Yeri 

  

 Osmanlı devletinde dinî bürokrasi denince kazaskerler, din görevlileri, 

müderrisler vb.nin bağlı olduğu şeyhülislamlık kurumu akla gelir. Şimdi 

şeyhülislamlığın kuruluşunu, şeyhülislamların atanmasını, sosyal ve siyasî 

olaylardaki etkisini ortaya koymaya çalışacağız. 

 

1- Şeyhülislâmlık 

 

Osmanlı devletinde dinî bürokrasinin şeyhülislâmlık vasıtasıyla pek çok 

dinî, siyasî ve ekonomik olay ve olgularda fetva ve fikirleri ile aktif rol 

oynadığı bilinmektedir. Şeyhülislâmlar, özellikle Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı 

fethinden sonra “halife” sıfatına vurgu yapan padişahın, dinî sahaya ait 

vazifelerini yüklenmişlerdir.
143

 Padişahın, başında bulunduğu dünyevî iktidar 

yanında, halkın dinî duygularını temsil edebilecek bir kurumu oluşturma 

isteği, bu konuda önemli rol oynamıştır.  

Şeyhülislâmlığın kuruluşunda, mevcut siyasî iktidar ile birlikte, eski 

devirlerden beri süregelen Sûfî-dinî geleneğin mirası niteliğinde, “amme 

vicdanının mümessili” (toplum vicdanının lideri) sayılan bir makama ihtiyaç 

duyulması etkili olmuştur. Abbâsî halifelerine benzer şekilde Osmanlı 

Devleti’nde siyasî iktidarı padişah vezirle paylaşmış, dinî sahadaki 

hükümranlığı ise Şeyhülislâm temsil etmiştir.144
 Bu nedenle de Osmanlı 
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padişahları; savaş, barış, önemli kanunnâmelerin çıkarılması, siyaseten katl 

vb. konularda şeyhülislâmdan fetva istemişlerdir.
145

 Mesela Kanunî Sultan 

Süleyman, çıkaracağı bütün kanunlarda ve yapacağı bütün icraatlarda 

Şeyhülislam Ebussuud Efendi’den fetva istemiş,146
 bu fetvaların kendisini 

ahirette kurtaracağını düşünmüştür. 

Osmanlı siyasî-idarî sisteminde din, “şeyhülislâmlık” kurumu çatısında 

örgütlenerek; adlî-idarî hizmetleri veren kadılık, eğitim hizmetleri veren 

medreseler ve dinî bilgi danışma hizmetleri veren müftülük örgütlerini 

bünyesinde toplamıştır. Osmanlı yönetiminde şeyhülislâmlık önemli işlevler 

görmüştür. Osmanlı padişahının bir danışmanı şeklinde değerlendirilebilen 

şeyhülislâmlar, sistem içinde dinî bürokrasinin başında bulunduklarından bir 

idarî şef, padişahların hal’ (görevden elçektirme) fetvalarını ellerinde 

tuttuklarından da bir siyasî aktör olarak rol oynamışlardır.
147

 

Kanunî’nin, Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin maaşını iki yüz akçeden 

beş yüz akçeye çıkarmasıyla birlikte
148

 şeyhülislamlar, Osmanlı Devlet 

protokolünde kazaskerlerin üstünde yer almış ve vezir-i âzamdan sonra 

gelmişlerdir.
149

 Padişahın mutlak vekili olan vezir-i âzam, şeyhülislâmın 

üzerinde yer almıştır (Osmanlı ilmiye teşkilatının yapısı hakkında bkz. Ekler 

4). Bu durum aslında Osmanlı yönetiminin, tam olarak dinî değil, “Yarı Dinî 

Sistem” olduğunu doğrular niteliktedir.
150

 Şeyhülislâmı padişahın ataması 

siyasî otoritenin, dinî otoritenin üstünde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

durum siyasî otoritenin,  şeyhülislâm ve dolaylı olarak dinî bürokrasi 

karşısında güçlü bir konumda olmasını sağlamıştır. Ancak sadrazamların ve 

hatta padişahların azlinde ve siyaseten katledilmelerinde şeyhülislâmların 

fetvalarının etkili olması, tek tarafın üstünlüğünü engellemiş ve ilişkileri 

dengelemiştir.151
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Dinî bürokrasinin, Osmanlı yönetimindeki gücü ve oynadığı rolün önemli 

olduğu bir gerçektir. Her ne kadar dinî otorite, siyasî güce bağımlı ise de, 

temel fonksiyonları bakımından Osmanlı yönetim sisteminde en rahat hareket 

eden, siyasî ve sosyal olaylarda önemli roller oynayan, toplumda da dinî 

yönü dolayısıyla büyük saygınlığı bulunan bir kurum olarak ön plana 

çıkmaktadır. Örneğin, Gayr-i Müslimlerin hukukî durumları ile ilgili bir fetva, 

Şeyhülislâm Yahya Efendi tarafından verilmiş ve devam etmekte olan bir 

davada delil olarak kullanılmıştır. Şöyle ki: Eyüp semtinde oturan Mustafa 

Efendi, isminin Tahrir Defterinde çingene olarak yazılması sebebiyle 

kendinden cizye istendiğini, halbuki beş vakit namaz kılan ve hacca giden 

kâmil bir Müslüman olduğunu belirterek, şeyhülislâmdan fetva istemiştir. 

Şeyhülislâm Yahya Efendi de verdiği fetvada, bu şahsın İslamiyetin bütün 

şartlarını yerine getirdiğine çevresindeki insanların şehâdet ettiğini ve sadece 

defterde çingene yazıldığı için kendinden cizye alınamayacağını belirtmiştir. 

Fetvayı delil olarak kullanan mahkeme de, nihayet Mustafa Efendi’ye Ehl-i 

Sünnet inancına bağlı bir Müslüman olduğunu açıklayan bir hüccet vermiş, 

böylece bu kişi cizye vermekten kurtulmuştur.
152

 

Bu kurum, padişahın hal’ edilmesinden, savaş ilânına; halkın ibadet, 

ticaret, ilim, kıyafet, aile hayatı, suçlar, şehid, cenaze, dinî ve özel meselelere 

kadar varan bir çok konuda fetva görev ve yetkisi dolayısı ile önemli kararlara 

imza atabilmiş, nüfuz ve itibarını da fetva yetkisinden almıştır.153
 Ancak, 

şeyhülislâm ve siyasî güç arasındaki ilişkilerde, her ikisinin de kişilik yapıları 

belirleyici rol oynamıştır. Yönetim anlamında, güçlü padişahlar fetva almak 

konusunda zorluk çekmezken; zayıf padişahlar, güçlü şeyhülislâmlardan 

istedikleri fetvaları alamamışlar, ama “alimlerin en bilgilisi ve faziletlisi 

şeyhülislâm olması”
154

 gerekirken, lüzum duyulan fetvayı verecek olanı iş 

başına getirmişlerdir. Zekeriya Yahya Efendi gibi şeyhülislâmlar, padişahları 

etkileyip yönlendirmişlerdir. Adı geçen Şeyhülislâm, Revan ve Bağdat 

seferlerine bizzat katılmış,155
 topların nehir yoluyla nakline karşı çıkarak, en 
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azından bir kısmının karadan götürülmesini talep etmiş ve bu görüşü, topların 

zamanında ulaşması açısından isabetli olmuştur. Ayrıca, Bağdat’taki Şiîler 

tarafından tahrip edilen İmam-ı Â’zam türbesinin onarımı görevi kendisine 

verilmiş, gördüğü hizmete karşılık samur bir kürkle mükafatlandırılmıştır.156
 

Yine Revan Seferi sonrasında Tebriz’i tahrip ettiren IV. Murad, Cihan-Şah ve 

Sultan Hasan camilerine onun müdahalesi sonunda dokunmamıştır.157
 

Bazı şeyhülislâmların görevi yalnızca, her halükârda gerçekleşecek olan 

olaylara kılıf uydurmak olmuştur. Padişahların hal’i, devlet görevlilerinin ya da  

herhangi bir kişinin katli vb. konularda verdikleri fetvalar, fiilen gerçekleştirilen 

bir işin, usûlüne uygun olarak tamamlanmasından ibarettir. Aslında hal’ veya 

katle önceden karar verilmekte ve bu kararı meşrulaştırmak için, İslam’a 

uygunluğu konusunda şeyhülislâmdan fetva istenmektedir. Mesela II. Osman 

kardeşinin katli için şeyhülislamdan fetva istemiş, verilmeyince onun bütün 

yetkilerini elinden almıştır.158
 Herhangi birisinin katledilmesi konusunda her 

zaman bir gerekçe bulunabilir. Bu gerekçelerin bir kısmı dinî nedenlere, bir 

kısmı da devletin yüksek menfaatlerini ilgilendiren siyasî nedenlere 

dayandırılabilir.
159

 İslamiyet, siyasî rejimin önemli temellerinden biri 

olduğundan, şeyhülislâmlık, Osmanlı siyasî-idarî sistemi içinde her zaman 

iktidarı meşrulaştırıcı bir konuma sahip olmuştur.
160

 

Şeyhülislâmlık makamında bulunanlar, serbest hüküm verebilmeleri için 

kolay azlolunmamışlardır. Onlara verilen en ağır ceza “nefy” yani, İstanbul 

dışına sürgün etmedir.
161

 Ancak onların temsil ettikleri makama gösterilen 

hürmetin bir ifadesi olan bu gelenek, ilk defa IV. Murad tarafından, 

Şeyhülislâm Âhizâde Hüseyin Efendi katledilerek ihlal edilmiştir. Olay şöyle 

cereyan etmiştir: IV. Murad’ın, halk tarafından şikayet edilen İznik Kadısı’nı, 

hiçbir tahkikat yaptırmadan astırması üzerine, Âhizâde Hüseyin Efendi, 

Valide Kösem Sultan’a dokunaklı sözlerle dolu bir arîza göndermiş, durumu 
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fırsat bilen bazı kimseler, şeyhülislâmın padişahı tahttan indirmek istediğini 

belirten yalan haberler çıkartmışlar, görevden alınan Âhizâde Hüseyin Efendi 

kayıkla İstanbul dışına sürgüne gönderilirken, Çekmece sahilinde IV. 

Murad’ın emriyle boğdurulmuştur.
162

  

Şeyhülislâm Âhizâde Hüseyin Efendi’nin İznik Kadısı’nın katledilişine 

karşı çıkması dinî nedenlere dayandırılabilir, ama IV. Murad’ın kadıyı 

sorgusuz sualsiz katletmesi dinin kazaî hükümlerine aykırıdır. Padişahı hal’ 

etme düşüncesinde olduğu gerekçesiyle, şüphe üzerine ve iktidarını korumak 

adına bir azl ve müteakiben katl gerçekleşmiştir. Bunda da “siyasî gerekçeler 

mevcuttur” diyebiliriz. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, Osmanlı şeyhülislâmları sahip 

oldukları fetva yetkisiyle siyasî otoritenin olumlu olumsuz icraatlarında hak ve 

sorumluluk sahibi olduklarını göstermişlerdir. Bazen kişiliklerinin ve 

birikimlerinin sonucu, padişahlar üzerinde etkili olmuşlar, bazen de aynı 

sebeblerden pasif kalarak padişahların etki alanına girmişler, dinî 

bürokrasinin padişah yanındaki konumunu ve etkisini belirlemişlerdir. IV. 

Murad ise kendisine istediği fetvayı verecek olan ve hal’ etmeyi düşünmeyen 

birini bu makama getirmeyi tercih etmiştir. 

 

 

B) İdareyi Ele Almasında Din ve Siyasetin Yeri 

 

IV. Murad tahta çıkışından idareyi ele alışına kadar geçen sekiz yıllık 

dönemde gerek devletin siyasî durumu gerekse Valide Sultan’ın yönetimdeki 

etkisi yüzünden zor bir dönem geçirmiştir. Şimdi bu dönemde IV. Murad’ın 

icraatlarını ele almaya çalışacağız. 
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1- IV.Murad’ın Tahta Geçtiği Sırada Osmanlı Devletinin Siyasî 
Durumu 
 

IV. Murad, şehzadeliğinde sancağa çıkmadığı için bizzat yaşamış 

olmasa da Anadolu isyanlarından, İstanbul’daki anarşi ortamından, devlet 

adamlarının tutarsızlığından, kısaca devrin kötü gidişatından üzüntü 

duymuştur. Anadolu, eşkıyânın elinde kan ağlamaktadır. Rüşvet, yolsuzluk ve 

zulüm memleketi kaplamıştır. Sultan II.Osman’ın tahttan indirilmesi ve 

öldürülme hadisesi ile Osmanlı Padişahlarının, Osman oğulları Kanunları’na 

(Kavânin-i Âl-i Osman) göre otoritesi ilk defa kökünden sarsılmış ve daha da 

önemlisi, bu tür olayların meydana gelmesi ve zorbaların zaman zaman 

devlete hakim olabilmesine yol açmıştır. Zorbalar da genellikle yeniçeri 

askerleri olarak ortaya çıkmıştır.  

Gerçekten de padişahlar, tahta çıkıncaya kadarki devrede her an 

öldürülme endişesi içinde yaşıyorlar, kapalı kapılar arkasında hayat 

sürüyorlar, dış hayatı ve devlet idarecilerini tanıma fırsatı bulamıyorlardı. 

Padişah olunca da lalasının, vezirlerin veya annelerinin tavsiye ve tesirlerine 

boyun eğiyorlardı.
163

 Diğer bir güçsüzlük, yönetimin iktidarı askerlere, 

özellikle yeniçerilere terk etmesiyle doğuyordu. Çünkü askerler, II. Mehmet 

(1451-1481)’den itibaren, her sultanın cülûsunda önemli paralar almaya 

başlamışlardı. Teâmül haline gelen bu uygulama, tehlikeli sonuçlar 

doğuruyordu. Evlenmelerine müsaade edilmesi, rasgele kim olursa, hatta 

soytarı ve serseriler dahi önemli mevkilere tayin edilmeleriyle birlikte 

yeniçeriler sürekli başkaldırıp, sultanları tahttan, vezirleri makamlarından 

uzaklaştırıyorlardı. İstediklerini padişah yapıyor, devlet memurları ve 

vezirlerin başlarını istemeye başlıyor ve halk üzerinde korkunç terör 

estiriyorlardı.
164

 

IV. Murad tahta çıktıktan sonra görevde bırakılan Kemankeş Ali Paşa, 

Sultan IV. Murad’ın tahta geçirilmesinde oynadığı büyük rolü sebebiyle, gurur 
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ve cesareti artmış, rüşvetle iş görmeye başlamış ve Şeyhülislâm Yahya 

Efendi gibi rakip gördüğü kimselerin makamlarından uzaklaşmalarına sebep 

olmuştur. Muktedir olma mücadelesinde IV. Murad bir taraftan sadrazamla, 

diğer taraftan annesi Kösem Sultanla mücadele etmek zorunda kalmıştır.  

 

   

a)Kösem Sultan’ın Devlet İdaresindeki etkisi 
 

Sultan I. Ahmed devrinden itibaren altı saltanat dönemi geçiren Kösem 

Sultan, genellikle “Valide Sultan” ve “Büyük Valide Sultan” ünvanı ile birinci 

derecede rol oynamıştır. Sultan Mustafa’nın her iki saltanatı esnasında, oğlu 

adına kararları annesi vermiştir. Kösem Sultan, yetkiyi tek başına 

kullanmamış, yalnızca padişah tarafından yapılabilecek görev ve yetkileri 

üstlenmiş, vezir ve şeyhülislâmın görev alanlarına karışmamıştır. Mesela 

padişahın yetkisinde olan yüksek mevkilere tayin yapma ya da yapılan 

tayinleri kontrol etme yetkisini oğlu adına kullanmıştır.165
 

 Kösem Sultan, oğlunu tahta geçme mücadelesinde korurken, eğitici 

olarak da önemli rol oynamıştır. Şehzadeler artık sancağa çıkmadıkları için, 

eğitim ve öğretimi saray içinde sınırlıydı. Bu şartlarda Kösem Sultan, oğlunun 

politik eğitim yönünü üstlenmiştir. Ayrıca protokol kurallarını düzenlemiş, 

devletin idarî problemlerini önemli ölçüde kavramaya ve çözmeye 

çalışmıştır.166
 

 IV. Murad’ın tahta çıkmasından  kısa bir süre  sonra  yollanan  

Venedik  elçilik  mektubu Kösem Sultan’ın politik  tecrübesinden şöyle söz 

eder: 

 “Tüm güç ve otorite, yaşamın en güzel ve verimli çağında yüksek bir 

ruh ve kafaya sahip, kocasının saltanatı sırasında yönetime sık sık katılmış 

bir kadın olan annededir.”
167

  İngiliz elçisi Roe, aynı doğrultuda yeni sultanın 
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akıllı ve yürekli bir adam olan babasını da yönetmiş olan annesi tarafından 

yönetileceğini öngörmüştür.
168

 

 Valide Sultan, yol gösterme dışında her an tetikte durarak oğlunu, 

özellikle o İstanbul’da olmadığı sıralarda korumaya devam etmiştir. Saltanat 

süresinin devamı, oğlununkine bağlı olduğu için, onun en güvenilir ve dikkatli 

müttefikidir. Özellikle, hanedanın bu sıkıntılı döneminde, sürekli var olan tahta 

ihanet tehlikesi, şehzade iken olduğu gibi padişah iken de korumasını gerekli 

kılmıştır.169
 1043/1634 yılında böyle bir olay cereyan etmiştir. Kösem Sultan, 

hızlı hareket ederek, İstanbul’da bulunmayan IV. Murad’ı bir ihanet 

tehlikesinden korumuştur. IV. Murad’ın İznik kadısını idam ettirmesi din 

teşkilatı içinde öyle bir hoşnutsuzluk meydana getirmişti ki, başkentte 

Şeyhülislâm Âhizâde Hüseyin Efendi’nin halkı sultana karşı galeyana 

getirmeye çalıştığı, padişahı hal’ edeceği söylentileri dolaşmaya başlamıştı. 

Bu söylentileri duyan  Valide Sultan, elinden geldiğince çabuk başkente 

dönmesi için IV. Murad’a haber yollamış, IV. Murad bu habere itibar ederek 

hemen İstanbul’a dönmüş ve Âhizâde Hüseyin Efendi’yi cezalandırmıştır.170
 

 Valide Sultan ve sadrazam, yönetimde en güçlü iki kişi olarak işbirliği 

içinde olmuşlardır. Bağdat’ın, IV. Murad’ın tahta çıkışından bir yıl sonra 

Safevilere kaptırılması,
171

 kenti geri almak için masraflı bir sefer açılmasını 

gerektirmiştir. Kösem Sultan’ın sadrazam ile yazışmaları, sadrazamın orduya 

levâzımat ve ücret sağlama konusunda Valide Sultan’ın yardımına 

güvendiğini gösterir. Mısır valisi ve Kösem Sultan’ın damadı olan Bayram 

Paşa, bir çok konu hakkında doğrudan ona yazmış, o da valinin mektuplarının 

içeriğini, kendi düşünceleriyle birlikte sadrazama iletmiştir. Ele alınan konular 

arasında; barut temini, Yemen’deki sorunlar, eyaletin gelirindeki düşmeler yer 

almıştır.172
 

 Bir kez tahta çıkan ya da kendilerini yönetimin iplerini ellerine 

alabilecek hisseden bütün padişahlar, annelerinin nüfuzunu hoş 

karşılamamışlardır. IV. Murad’ın bağımsızlık istekleri 1037/1628’de 
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başlamıştır. Ara sıra kıyafet değiştirip şehirde dolaşarak, her şeyden haber 

almak isteyen IV. Murad’ın İdareyi ele almasından endişe eden Valide 

Sultan, onu eğlenceye ve şenliklere alıştırmaya, idareden uzak tutmaya 

çalışmıştır.173
 Ancak onun, kendisinin vesayetinden çıktığını ve giderek işleri 

kendi başına idare edeceği gerçeğini kabullenmiştir. Şöyle ki, Kösem 

Sultan’ın, Kaptan-ı Derya Çatalca Hasan Paşa’yı aşırı derecede korumasına 

sinirlenen IV. Murad, iktidarını ispat için kız kardeşi Fatma’nın Hasan Paşa ile 

olan evliliğini bozdurmuştur.
174

 IV. Murad’ın bu hareketinin amacı iç sarayda 

bulunanların nüfuzlarını ortadan kaldırarak kendi hakimiyetini gerçekleştirmek 

olabilir. Bu da dinî gerekçeye dayandırılamaz. İdareyi ele aldıktan sonra 

annesinin nasihatlerini dikkate almaya devam etmiş, Âhizâde olayının 

gösterdiği gibi, başkentte olmadığı zaman çıkarlarının korunmasında 

annesine güvenmiştir. Ancak hareketlerinde hiçbir kısıtlamaya tahammül 

etmediğinden, annesine çok fazla nüfuz alanı tanımamıştır. Böylece IV. 

Murad ve Valide Sultan birbirlerinin resmi rollerine saygılı olmuşlardır.
175

 

 

 

C) IV. Murad’ın Bazı Muhaliflerle Mücadelesinde Din ve Siyasetin 

Yeri 

1- İstanbul’un Durumu 
 

IV. Murad, şehzadeliğinde sancağa çıkmamasına rağmen saltanat 

işlerine yabancı kalmayarak, her işi öğrenmek ve mahiyetini anlamak 

istemiştir. Çok zeki ve hızlı kavrayışlı, hafızası güçlü olan genç hükümdarın 

yaşı ilerledikçe devlet işlerine ilgisi artmıştır. Abaza Mehmed Paşa olayı ve 

İran savaşı nedeniyle kapıkulu ocaklarının cepheye gitmeleri, İstanbul’da 

ocak isyanlarını sükunete çevirmişti.176
 Ocakların isyanları hep 

memnuniyetsizliklerinden olmayıp, çoğu zaman mevki sahibi olmak ya da 

düşmanlarını ortadan kaldırmak isteyenlerin, herhangi bir sebeble ocak 
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ağalarının, saraydakilerin, vezirlerin tahrikleri ve bol vaatleriyle olagelmiştir. 

Zaten ulemâdan olsun, paşa ve beylerden olsun, belli bir mansıbı(memurluk) 

olmayan, yeni bir göreve atanmayı bekleyen büyük bir kalabalık, İstanbul’da 

oturmakta ve payitahtın siyasal oyunlarına katılmaktadır. Görev bekleyen 

ulemâ ve yöneticilerin iş başındakileri kötüleyip düşürmeye çalışması, bu 

grupların kapıkulunu isyana teşvik etmeleri, İstanbul’un siyasal çalkantısında 

önemli rol oynamaktadır. IV. Murad, kapıkulunu aylak oturup siyasetle uğraşır 

durumdan almak için sefere çıkarmak gerektiğini
177

 anlayıp, onları Lehistan, 

Revan ve Bağdat seferlerine çıkarmıştır.  

İstanbul’da iktidarı elinde tutmak isteyen; biri Hafız Ahmed Paşa ve 

diğeri Recep ve Hüsrev Paşalara mensup, birbirine rakip iki zümre 

bulunmaktadır. IV. Murad ve validesi Hafız Paşa’yı tutmaktadır. Hüsrev Paşa 

ise kapıkulu süvarisini, yani sipahileri arkasına alarak kendine serbest 

hareket alanı sağlamaktadır.
178

 

 

 

a) Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin Azledilmesi 
 

1623 yılında, Ramazan Bayramında  Vezir-i Âzam Kemankeş Ali Paşa, 

Şeyhülislâm Yahya Efendi’yi ziyarete gidince, rüşvet konusu açılır. Yahya 

Efendi rüşvetin terk edilmesi hususunda ona nasihat verir. Bu da, 

Sadrazamın ona karşı kin ve nefret duymasına neden olur. Ali Paşa’nın 

kayınpederi Bostanzâde, Yahya Efendi şeyhülislâmlıkta kalırsa, onu idam 

ettirebileceğini söylemesi üzerine, kini daha da çok artarak, Şeyhülislâmın 

azli için uğraşmaya başlar. Kemankeş, genç padişahın huzuruna varıp, 

Yahya Efendi’nin zorbalarla münasebeti bulunduğunu, kendisinin tahta 

çıkmasına rızası olmadığını söyleyerek, IV. Murad’ı ikna etmiştir. Bunun 

üzerine Valide Sultan ile de görüşülerek, Şeyhülislâmın azli  

kararlaştırılmıştır. Sadrazam, kayınpederi Bostanzade Mehmed Efendi’yi 
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şeyhülislâmlık makamına getirmek istemişse de kabul edilmeyerek, Hoca-

zâde Esad Efendi, yeniden Şeyhülislâm tayin edilmiştir.179
  

Kemankeş Ali Paşa, Ordu Subayları Gürcü Mehmed ile Halil Paşa 

hakkında da, Abaza ile münasebette bulunduklarını iddia ederek, bu zatların 

şehirden sürülmelerini padişaha arz etmiştir. Fakat yapılan tahkikatta bunun 

iftira olduğu anlaşılarak, bu iki paşa serbest bırakılmıştır.180
  

Kemankeş Ali Paşa’nın asıl maksadı, rakip gördüğü kimseleri bir takım 

isnatlarla mevkilerinden uzaklaştırmaktır. Bu ve buna benzer olaylar, IV. 

Murad’ın çevresinde, nasıl kendi menfaatlerini düşünen çıkar grupları 

olduğunu ve onun bunlara karşı nasıl acımasız davranması gerekeceğini 

ortaya koymaktadır. Sultan artık kimseye güvenememekte, tek sırdaşı, 

yönetim ortağı, validesi olmaya devam etmektedir. Kendi kararlarını kendi 

verebilecek olgunluk ve iradeye sahip oluncaya kadar, bu böyle devam 

edecektir. 

 

 

b) Vezir-i Âzam Kemankeş Ali Paşa’nın Katli  
 

Sadaret makamında gözü olduğundan kuşkulandığı Mısır Beylerbeyi 

Mehmed Paşa’yı idam ettiren Vezir-i Âzam Kemankeş Ali Paşa, daha bir çok 

kişiyi çeşitli bahanelerle ortadan kaldırmıştır. O, padişahın tahta geçmesini 

ben sağladım diye mağrurâne hareket ederek, kendisine karşı gelenleri 

ortadan kaldırmak düşüncesine kapılmış, haklı-haksız bir çok kişiyi 

öldürtmüştür. Paşa, kendisinden korkulduğu kadar, sahip olduğu güç ile 

saygı da duyulmaktadır. IV. Murad ise kan görmeye alışmaktadır.
181

 

Bağdat’ın düştüğünü gizlemesi, Abaza Paşa isyanını bitirememesi, 

Safevileri durduramaması, hazinenin boşalması gibi nedenler Kemankeş Ali 

Paşa’nın ve onun destekçisi Mere Hüseyin Paşanın  katledilmesine sebeb 

                                                
179 Solakzâde, 738 
180 Nâima, II, 263; Baysun, 626 
181 Nâima, II, 294 
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olmuştur. Sadrazamın nakit olarak sakladığı yedi yüz milyon akçe kadar olan 

kişisel serveti, hazinenin eksiğini kapatmıştır.182
 

İstanbul’da durum böyleyken, Anadolu’da da bazı valiler, kendi bildikleri 

gibi hareket etmeye başlamışlardır.
183

 

 

 

2-  Anadolu Valilerinin Durumu  

 

Sultan I. Ahmed’in ölümünden sonra devam eden İstanbul’daki 

karışıklıklar, Anadolu’daki bazı valileri itaatsizliğe sevketmiştir. Maraş 

Türkmenlerinden olan Trablusşam Valisi Seyfoğlu Yusuf Paşa, Sultan II. 

Osman’ın katlinden cesaret alarak, kendi sekbanları ile adeta bağımsız bir 

devlet gibi yaşamaya başlamıştır.  

Maraş Beylerbeyi olup, on bin kişilik kuvveti bulunan Kalavun Yusuf 

Paşa da Abaza isyanında ona katılmış ve sonra Sivas önünde Ketenci Ömer 

Paşa tarafından katledilmiştir.  

Konya Beylerbeyi Sefer Paşa da, kethüdâsının zulmüyle Konya halkını 

ve sipahiyi bezdirmiş ve Niğde’yi zapteden Abaza’nın adamlarından Çopur 

Bekir tarafından baskına uğrayarak öldürülmüştür.
184

    

Erzurum’da Sultan II. Osman’ın kanını dava eden Abaza Mehmed Paşa 

hareketi devam etmekte, siyasî ve idarî bünyede ciddî sarsıntılar 

görülmektedir.
185

 Abaza Mehmed Paşa, Sultan Osman’ın katlinden önce, 

Padişahın yeniçerileri yola getirmek istemesinden cesaret almış, Erzurum 

Kalesi’ndeki yeniçerileri kaleden çıkararak Sekban askeri (çiftbozan reayanın 

beylerbeyi, sancakbeyi ve vezir kapılarında kapılananlarına Sekban denirdi) 

yazmaya başlamıştır.  

                                                
182 Lamartine, II, 628 
183 Aksun, 93 
184 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 150 
185 Aksun, 93 
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Bir zaman sonra IV. Murad’ın nedimi olacak olan Abaza Mehmed Paşa 

isyanını geniş bir şekilde izah etmemiz, padişahın kolay adam 

öldürebilmesine ve onun tüm yaptıklarına rağmen nasıl affedilebildiğini 

anlamamız açısından uygun olacaktır. 

       

a)  Abaza Mehmed Paşa Meselesi 
 

Anadolu’da II. Osman zamanından beri valilerin itaatsizlikleri 

görülmektedir. Bunlardan en önemlisi ve bize göre devleti en çok uğraştıranı 

Abaza Mehmed Paşa isyanıdır. II. Osman’ın kanını dava ederek ayaklanan 

Abaza Paşa, Erzurum valisi iken Anadolu’nun bir kısmına hakim olmuştur. 

Abaza Mehmed Paşa, asi Halep Valisi Canbolatoğlu’nun 

hazinedarıyken, I. Ahmed devrinde Kuyucu Murad Paşa’nın Oruç Ovasındaki 

galibiyeti ile idamdan kurtulmuştur. İdamdan kurtulmasını sağlayan Yeniçeri 

Ağası Halil Ağa, Kaptan-ı Deryâ olunca, ona derya beyliği verilmiştir. Bir 

müddet sonra önce Maraş, sonra Erzurum Beylerbeyiliğine getirilmiştir. 

II. Osman’ın katli üzerine Mehmed Paşa, yeniçerileri “padişah katili” ilan 

etmiş ve onların hakkından gelmek için sekban toplayıp şehirdeki yeniçerileri 

katletmiştir. Böylece Abaza Paşa hem ocağa hem de hükümete cephe alıp, 

maktul padişahın intikamını almak istemiştir. Kısa zamanda çevresine pek 

çok adam toplayıp, Erzurum’a tam olarak hakim olmuş, hatta çevredeki 

sancaklara kendi adamlarını atamış, hane başına bir akçe olmak üzere 

halktan vergi almaya başlamıştır. Çevredeki Çopur Bekir, Körhazinedar, 

Solak, Küçük Abaza ve Sarhoş Bölük başı gibi bölgede başına buyruk liderler 

de askerleriyle birlikte Abaza Paşa’ya katılmışlardır.
186

 Ele geçirdiği yeniçeri, 

topçu, cebeci, acemi oğlanı gibi kapıkulu ocağı mensuplarını aman vermeyip 

öldürmüş, kapıkulu süvarilerinden  kimseye dokunmamıştır. 

Abaza Mehmed Paşa, kırk bin kişilik kuvvetiyle Ankara’yı kuşatmış, 

içkale’yi alamadığından Niğde’ye kışlamaya gitmiştir. Bu sırada devletin 

                                                
186 Kâtip Çelebi, Fezleke, 220a; İlgürel, 446 
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başına Bağdat meselesi çıktığından, bu isyan ikinci derecede kalmış ve 

hükümet önce Bağdat meselesi ile ilgilendiğinden Abaza Paşa, iyice 

kuvvetlenmiştir.187
 Bu arada mal ve para toplamaya devam edilmiştir. 

Trablusşam Valisi Seyfoğlu Yusuf Paşa ile Maraş Beylerbeyi Kalavun Yusuf 

Paşa da bu isyana katılmışlardır. 

1624’te Vezir-i Âzam Kemankeş Ali Paşa, Bağdat’ın düştüğü haberini 

gizlemesi üzerine öldürülerek, Çerkes Mehmed Paşa tayin edilmiş, onun 

1625’te ölümü üzerine yerine geçen Hafız Ahmed Paşa Bağdat seferindeki 

başarısızlığı nedeniyle azledilmiş, onun yerine Halil Paşa Vezir-i Âzam 

olmuştur.
 188

 Halil Paşa 1627 (1036)’de Bağdat’a gitmek üzere Diyarbakır’a 

gelmiştir. Bu sırada sınırda Ahıska Kalesi’nin İranlılar tarafından muhasara 

edildiği haberi gelince, Diyarbakır Beylerbeyi Hüsrev Paşa ile Halep 

Beylerbeyi Nogay Paşa görevlendirilip, bunların başına da Dişlenk Hüseyin 

Paşa Serdar tayin olup, Ahıska üzerine gönderilmişlerdir. Arkalarından Halil 

Paşa da gidecektir. Abaza Paşa’ya da haber gönderilerek, Dişlenk Hüseyin 

Paşa ile beraber gitmesi emredilmiş ancak Mehmed Paşa bunun hile 

olduğunu düşünerek emre itaat etmemiştir.189
  

Vezir-i Âzam Halil Paşa, Abaza Paşa’yı itaate davet etmiş; fakat, o bunu 

kabul etmemiştir. Erzurum kalesi müstahkem olduğu ve Halil Paşa’nın 

yanında bir adet toptan başka top bulunmadığından ve çevre vilayetlerden 

toplar getirinceye kadar mevsim geçeceğinden muhasara edilmemiş, kış 

mevsiminin yaklaşması üzerine geri dönülmüştür. 

Padişah bu haberi aldığında Şeyhülislâm Yahya Efendi ile müşâvere 

ederek, artık yaşlı olan Halil Paşa’yı azletmiş, yerine Hüsrev Paşa’yı Vezir-i 

Âzam ve Serdar-ı Ekrem (Başkomutan) tayin etmiştir. 

Hüsrev Paşa, memleket ve reayaya önem veren, askerlere karşı ise 

sertlikle hareket eden bir zat olduğu için, yollarda tedhiş siyaseti takip etmiş, 

yasaklar koyup, uymayanları şiddetle cezalandırmış, şikayetleri dikkatle 

                                                
187 Nâimâ, II, 299-301; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 150 
188 Kâtip Çelebi, Fezleke, 219b; Naimâ, II, 401 
189 Peçevî, II, 382-383; Solakzâde, 741; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 164 
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tahkik etmiş, zalimleri imha etmiştir. Orduda kuvvetli bir disiplin temin etmiş, 

beraberindeki komutanları korkudan titretmiştir.190
 

Hüsrev Paşa Sivas’a vardığında bütün askerler toplanıncaya kadar 

orada ikamet etmiştir. Muazzam bir ordu oluştuktan sonra da Abaza’nın 

adamlarına iyi muamele ederek, vaatlerde  bulunmuştur. Bu sayede 

Abaza’nın adamlarından çoğu kaçıp, Sadrazamın yanına gelmişlerdir.
191

 

Hatta daha ileri giderek, cenkten el çekerlerse her birini sipahi ocağına 

kaydedip, çok itibar göreceklerine inandırmıştır. Böylece, kaçıp gelenler 

çoğalmış ve Abaza Paşa telaşa düşmüş, can kaygısı ile âlim ve şeyhlerden 

oluşan altı kişilik bir heyeti Serdar’a gönderip, malına ve canına 

dokunulmamak şartıyla teslim olacağını bildirmiştir. Amanı kabul edilince, 

kaleden çıkan Mehmed Paşa hürmetle karşılanmış ve İstanbul’a 

götürülmüştür.
192

 

Abaza Mehmed Paşa, Padişahın huzuruna çıkınca Valide Kösem 

Sultan’ın yazısını ve yeniçerilerin yaptığı zulümleri kaydettirdiği sicil defterini 

padişahın önüne koymuştur. Ayrıca, II. Osman’ın Hotin Seferinde yeniçerinin 

durumunu gördüğünü, ulufe yoklaması yaptırmadıklarını, Hotin kalesinden 

küffarın yeniçeriye şarap gönderdiğini, onlar kebab yeyip içki içerek Hotin gibi 

küçük bir kaleyi dahi fethedemediklerini anlatmış, bu yüzden de yeniçeriye 

düşman olup bir çoklarını katlettiğini belirtmiştir.193
  IV. Murad’ın, az çok 

validesi vasıtasıyla olup bitenden bilgisi olmuştur. Gerekli açıklama ve 

bahaneleri Sultan IV. Murad’a sunduktan sonra affedilen Abaza Mehmed 

Paşa, Bosna Beylerbeyiliğine tayin edilmiştir.194
 Metin Kunt, IV. Murad’ın, 

“Anadolu isyanlarından çekindiği için, yenmesine rağmen Abaza Mehmed 

Paşa’yı affetmek ve onu tanımak zorunda kaldığını” belirtmektedir.
195

 Oysa ki 

IV. Murad hiçbir zaman emri altındakileri cezalandırmak için ince hesaplar 

yapmamıştır. Nitekim Şeyhülislâm Âhizâde Hüseyin Efendi’nin, Vezir-i Âzam 

                                                
190 Kâtip Çelebi, Fezleke, II, 222b  
191 Solakzâde, 746 
192 Peçevî, II, 384-385; Atâî,769; Nuri Paşa, 53; Şeref, 89 
193 Evliyâ Çelebi, 232 
194Evliyâ Çelebi, I, 232-236; Ayrıca bkz. Hrand Andreasyan,  “Abaza Mehmed Paşa”, Tarih Dergisi, 
İstanbul 1968, XVII, 131-142 
195 Kunt, 28 
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Recep Paşa’nın, Karaman Beylerbeyi Celeb Ali Paşa’nın öldürülmesi olayları 

bu durumu ispatlar niteliktedir. Böylece, devleti yıllarca meşgul edip, Bağdat 

meselesiyle uğraşılmasını engelleyen bu isyana son verilmiş oluyordu. 

 

3- IV.Murad’ın İdareyi Ele Alması  

 

Sultan IV. Murad tahta geçmeden önce padişahlık için hazırlanmamış, 

fakat padişahlığının on iki ile yirmi yaş arası onun için bir hazırlık devresi 

olmuştur. On iki yaşına henüz bastığı sıralarda tahta çıktığı için, yıllarca 

annesi Kösem Sultan’ın vesayeti altında saltanat sürmüş, devletin kaderi 

Valide Sultan ile vezir-i âzamların elinde kalmıştır. Fakat yaşadığı feci olaylar 

onu gözleme, inceleme ve düşünmeye sevk etmiş, böylece zekası ve 

uyanıklığı ile kendini yetiştirmiş, yirmi yaşından sonra tam bir hazırlıkla yeni 

tahta geçen bir hükümdar gibi, duruma hakim ve kararlı bir padişah 

olmuştur.
196

 

IV. Murad idareyi eline alarak, İstanbul ve taşradaki bütün isyanlara, 

zorbalıklara, devlet otoritesine aykırı bütün davranışlara son vermeye karar 

vermiştir. Tüm bu kargaşalıklara Hüsrev Paşa ve Recep Paşa’nın etkisi 

olduğunu öğrenmiş, fakat zamanı gelmeden yapacağı herhangi bir hareketin 

saltanat makamını yıpratacağını, kendisini başarısızlığa götüreceğini, 

anarşinin daha yıllarca sürmesine sebeb olacağını tahmin ederek 

sabretmiştir.197
 

Sonunda isyancılar arasındaki bölünmeler padişahı, başkenti ve halkı 

kurtarmıştır. Recep Paşa, kendine sağladığı güç ve serveti artırmak için bazı 

isyancı elebaşlarını öldürtmüş, bunun üzerine yeniçeri gruplarını kendisine 

karşı örgütleyen hasımları ortaya çıkmıştır. İstanbul’a gelen yeni isyancılar 

kendilerinden önce gelen ve soygunu kendi hakları görenlerle çatışmışlardır. 

Bu aşırılıkların halkı bıktırması ve isyancılar arasındaki bölünmeler  

sonucunda padişah durumu lehine çevirmeyi başarmıştır. Kendisini geniş 
                                                
196 Kocatürk, 230 
197 Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, İstanbul 1983, V, 217 



 47 

halk kitlesi desteklediği gibi, askerin büyük bir kısmı da onun tarafını 

tutmuştur. Sultan Murad, güvendiği yakınları vasıtasıyla, zorba hareketlerine 

karışanlardan bir kısmı ile temas kurarak, bunlardan aldığı bilgi ile önce isyan 

hareketlerine neden olanların ortadan kaldırılma çarelerini araştırmaya 

başlamıştır.198
 

Diğer taraftan ekonomik sorunlarla da uğraşan IV. Murad mülazım (bir 

işe girmek için o işi bir süre ücretsiz yapma) sistemini düzeltmeye 

çalışıyordu. Müslüman bir toplumda olmaması gereken haksız kazanç ve 

rüşvet toplumun bütün katmanlarına işlemişti. Mesela yeniçeri kâtibi Hüseyin 

Efendi’yi azledip yerine Mehmed Efendi’yi  yeniçeri katibi yaptığında görevi 

verirken ona IV. Murad’ın şöyle hitab etmesi toplumun durumunu gözler 

önüne sermektedir: “Baka bre! Malkoç efendi zamanında yeniçerilerin isim 

defterlerinin kayıtları bozulup, ölü yerine geçmek çoğalıp, reâyâ çocukları ve 

ırgatlar cümlesi yeniçeri defterine geçip, adetleri çok ve devlet hazinesine 

zararları fazla olmuştur. Görelim seni! Ne güne hizmet edersin! Zinhar ve 

zinhar benim malumatım olmadan deftere bir tek isim geçirme... Kalemi ve 

defteri bir hoş hıfzı ile ve doğruluk üzere ol... eğer bir hıyanetin ve emrime 

aykırı bir hareketin görülürse başın keserim! Gözünü aç!..”
199

   

Görüleceği üzere IV. Murad icraatlarını gerçekleştirmek için dinî 

argümanları da kullanmaktan çekinmemiştir. Böylece sağlam bir otorite tesis 

edebilmek için tüm dinî ve siyasî metotlar denenmiştir.  

Mehmed Efendi padişahın emri gereği maaş için orduya gönderilmesi 

gereken yüz yük akçeyi, Tokat’ta Vezir-i Âzam Hüsrev Paşa’ya teslim edip, 

defterleri düzeltmeye koyularak, zabt ve tetkikte oldukça esaslı çalışmıştır. 

Sahte ya da ölmüşlerin isimlerini çıkararak devletin lüzumsuz yere zarara 

uğratılmasını engellemiştir.200
 

IV. Murad, Recep Paşa’yı ortadan kaldırmakla güç ve kudretini 

göstermiş, Valide Sultan’ın vesayetinden kurtulmuş, kendisinin de morali 
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düzelmiştir.201
 Son hadiseler onun  olgunlaşıp, daha kontrollü ve daha sert bir 

tavır takınmasına neden olmuştur. İsyancıları mutlaka ortadan kaldırmayı 

planladığı gibi vezirlerine de bu konuda müsâmaha etmemeleri için 

uyarmıştır. 

Recep Paşa’nın idamından yirmi gün sonra sipahi isyancıları, bir 

tecrübeye daha kalkışarak, Sultan Ahmed Meydanı’nda toplanmışlar ve 

saraya haber göndererek daha önce zorla ele geçirdikleri vazifelerin 

kendilerine tekrar verilmesini istemişlerdir. Oysa Kanûni zamanından beri 

seferlerde yararlık gösteren askere iltizam verilirdi, ancak sayısı üç yüzü 

geçmezdi. Halbuki IV. Murad devrine kadar bu sayı on bine ulaşmıştır. IV. 

Murad ise bu uygulamaya son vermek istemiş, isyancılar da bu yüzden 

ayaklanmıştır.202
 Padişah, sipahilerin olay çıkaracaklarını düşünerek saray 

içindeki Sinan Paşa Köşkü’nde bir ayak divanı emretmiştir.203
 

 

 

a) Sinan Paşa Köşkü Kararları ve Mülâzımlıkla Hizmetin 
Yasaklanması 

 

Osmanlı an’anesi gereğince olağanüstü durumlarda akdedilmesi kanun 

olan büyük bir şûrânın toplanmasına karar verilmiş ve ilan edilmiştir. Bu tarz 

bir şûrâ yalnız askerî konularda Yavuz ve Kanunî devirlerinde İran 

serhaddinde toplanmış, ocak ihtiyarları ve gazilerle meşveret edilmişti. Sultan 

IV. Murad’ın bunu çok daha geniş olarak topladığı ve Kanûn-ı Osmânî diye 

anılan an’aneye uyduğu anlaşılmaktadır.
204

 Bu kararlarla birlikte IV. Murad 

idareyi fiilen ele almıştır.205
 

                                                
201 Kâtip Çelebi Fezleke, 240a; Nuri Paşa, 55-56 
202 İlgürel, 464 
203 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray teşkilatı, Ankara 1988, 225 (Ayak divanı: askerin 
isyanı veya halkın şikayeti üzerine devletin acil bir meselesini halletmek için bizzat padişahın 
iştirakıyla yapılan toplantı) 
204 Aksun, 132 
205 Kocatürk, 227 
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 Divana vezir-i âzam, şeyhülislâm, kazaskerler, ulemâ ve yeniçeri 

ağaları ile bölük ağaları davet edilmiştir. IV. Murad Sultan Ahmed 

Meydanı’ndaki topluluğa da “eğer sipahî kullarım mûti iseler, içlerinden birkaç 

temsilci seçip göndersinler” diye haber göndermiştir. Bunların içinden ileri 

gelenler II. Osman vakasındaki suçlu komutanlar olduğundan bir tuzağa 

düşmemek için bölük erlerinden bazılarını göndermişlerdir.   

IV. Murad, toplantıda bulunanlara nasihat yollu çok şeyler söylemiştir.  

Yapılan fenalıkların devletin yıkılmasını sağlayacağını ve herkesin hakkına 

razı olup, emir ve kanuna itaat etmesini söyleyince, toplulukla birlikte  ocak 

ağaları ve yeniçeri taifesi hayır dua ile alkışlayarak: 

- “Devletlû Padişahım, sen bizim padişahımızsın. Ve bizim sana 

hiçbir vechile muhalefetimiz yoktur. Dostuna dost düşmanına düşmanız”, 

dediler. 

Bunun üzerine IV. Murad: 

- “İmdi bu sözünüzün doğruluğu ol vakit muhakkak olur ki 

aranızda ayrılık yapan, fesada çalışan, birliğe sulha muhalif olan bedbahtları, 

müfsitleri himaye etmeyip, teslim etmek lazımdır. Siz kullukta sabit kadem 

oldukça ben de her birinize derecesine göre inayet ve riayet ederim.” deyince 

yeniçeri ağaları ile beraber bütün ocak ağa ve zabitleri: 

-  “Şevketlû padişahımıza mûtiiz, eşkıyayı himaye etmeziz, 

padişahımıza gerekmeyen bize de gerekmez” dediler. Bunun üzerine Mushaf 

çıkarılıp, IV. Murad, oradaki ocaklıları yemine çekti. Ayrıca toplantıda  

bulunan şeyhülislam, kazaskerler, ulema, yeniçeri ağalarına ve diğerlerine de 

yemin ettirerek sicile kayıt ettirdi. 
206

  

Dinî söylemler de içeren bu zabıt-nâme
207

’nin tanzimi ile özelde 

isyancıların genelde tüm birimlerin devlete ve dine olan bağlılıkları tescil 

edilmiş; düzenin anarşiden, adaletin zulümden, hayrın şerden üstünlüğü 

ortaya konularak toplumsal mutabakata varılmıştır. Osmanlı toplumunda yeni 

bir toparlanış ve hamle çağının başladığının işaretidir. Bu, toplumun 

                                                
206 Kâtip Çelebi, Fezleke, 240a; Ayrıca bkz. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 187; Kocatürk, 227; 
Aksun, 133-135  
207 Kâtip Çelebi, Fezleke, 240b 
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unsurlarının devletin başı etrafında halkalanması, kaos ve kargaşa  ortamına 

son verilmesidir. Bu zabıt-nâme  Osmanlı Devleti’ni adeta uçurumun 

kenarından çevirmiştir.208
   

 

4- Muhaliflerin Ortadan Kaldırılması  

    a) Sipahi Zorbaları 
 

Sinan Paşa Köşkü kararlarının ardından Sultan Ahmed Meydanı’nda 

toplanan sipahiler, toplantıda kendileri adına yemin eden yeniçeri erlerinin 

yeminlerini tanımayarak yine serkeşliğe başlamışlardır. Toplantıda fazlaca 

yeniçeri ocağının şikayet konusu olması bunların psikolojisini sarsmıştır.209
 

 Padişah, silahtar ve sipahilerin kumandanı olan Ahmed ve Cafer 

Ağaları divana getirterek, bölüklerinde olup, İstanbul’da bulunan zorba 

başıları tutup vermelerini istemiştir. Silahtar Ağası Ahmed Ağa, bunu 

yapamayacağından bahisle özür dileyip aczini bildirince, padişah gazaplanıp 

boynunu vurdurmuş, Cafer Ağa ise korkudan hizmete âmâde olduğunu 

söylemiş ancak hiçbir isim bildirmemiştir. Bir iki gün sonra, hizmet isteyenler 

Atmeydanı’nda yine toplanmışlar, defterdardan, verilecek hizmetlerin 

verilmesini istemişlerdir. Ertesi gün şeyhülislâm ve bütün vezirler, ulemâ ve 

ocak ağaları vezir-i âzamın sarayına gelmişler, Şeyhülislâm Âhizâde Hüseyin 

Efendi, sipahileri vazifeleri dairesine sokmak için ne yapılmışsa faydasız 

kaldığından, bu fitneci asker sürüsünün tamamen yakalanarak katl 

olunmasını beyan etmiştir. Yeniçeri ve sipahi ağaları da onların bu 

durumlarına kendilerinin rızaları olmadığından, padişah ne ferman ederse 

karşı çıkmayacaklarını açıklamışlardır. Bunun üzerine Saka Mehmed, Gürcü 

Rıdvan, Cin Ali, Cadı Osman ve daha bunlara benzer eşkıyanın yakalanıp, 
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katl olunup, başlarının saray kapısı önüne konulması hususunda padişah  

fermanı gelmiştir.210
   

 Derhal Vezir-i Âzam Tabanıyassı Mehmed Paşa huzuruna çağrılan 

Saka Mehmed şiddetli bir muamele göreceğine ihtimal vermeyerek, büyük bir 

gurur ve emniyetle gelmiş ve hemen yakalanmıştır. Sadrazama “ Devletlu 

paşa, kavlü kararımız böyle mi idi?” diyecek olduysa da vezir hemen 

boğdurulma emri verince Cin Ali ile birlikte katledilerek, iki ceset denize 

atılmıştır. Cadı Osman, hanesinde şarap içerken tutularak o da boğulmuştur. 

Yemişçi Mustafa ortadan kaybolmuş, Salih Efendi Mısır’a kaçmış ve sonra 

Sultan İbrahim döneminde isyanının cezasını görmüştür. Sarı Mustafa ve Kel 

Abdi, takibattan kurtulup saklanmayı başarmışlardır. Bu zorlu tedbirler 

üzerine devlet en korkunç zorbalardan kurtulduğu gibi, tanınmış ve meşhur 

olmayanları da sinmişlerdir.
211

 

 Gerek payitahtta gerek taşrada halka baskı ve zulüm yapanlar, 

devamlı bir temizliğe tabi tutulmuşlardır. Sultan IV. Murad, son derece 

güvendiği adamlarına hazırlattığı raporlara dayanarak, ahaliye zulmeden 

zorbalara gerekli cezayı birer birer vermiştir. Padişahın şahsî cesareti ve 

şiddetli siyaseti, memleketin huzur ve emniyetini temin etmeye başlamış, şerli 

olanlar tamamen sindirilmişlerdir.
212

 

 

 

b) İsyancıların Ortadan Kaldırılması 
 

İsyancılardan genelde Osmanlı, özelde IV. Murad saltanatının 

devamına engel olabilecek her türlü hareket ve hareket ihtimali olan şahıs ya 

da şahısları kastediyoruz. Bizim tezimiz açısından kimlerin, ne şekilde 

ortadan kaldırıldığından ziyade hangi sebeble ortadan kaldırıldığı önemlidir. 
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Bu görünen sebeb gerçek sebeb midir, yoksa gerçek sebebler bazı kılıflara 

mı gizlenmiştir? Öldürme sebebleri dinî mi yoksa siyasî midir? 

Bu açıklama ve sorulardan sonra, çeşitli katl hadiselerini şartları 

içerisinde değerlendirerek, sebebin dinî mi, yoksa siyasî mi olduğunu ortaya 

koymaya çalışacağız. 

 

 

ba)  Ma’noğlu Fahreddin Meselesi 

 

Bütün Kelbî ve Dürzî Arapların destekçisi olan Ma’noğlu Fahreddin, 

Lübnan’ı ve Şam’ın tamamını ele geçirmiştir.213
 İcraatlarını İstanbul’un siyasî 

durumuna göre ayarlamış, bazı Avrupa devletleri ile de ilişkilerini geliştirmeye 

başlamış olup, bağımsızlığını ilan etmek üzeredir. 

IV. Murad, Tedmür’den Safed’e kadar hükmünü yürüten bu çok nüfuzlu 

emirin daha fazla büyüyüp gelişerek, Osmanlı Devleti’nin başına iyice 

musallat olmasını istememiş, ortadan kaldırılmasına karar vermiş, bu görevi 

de Şam Beylerbeyliğine getirdiği Küçük Ahmed Paşa’ya vermiştir.214
 

Küçük Ahmed Paşa, senelerce devletin başına bela olan Ma’noğlu’nu, 

her ne pahasına olursa olsun yakalamaya azmetmiş olduğu için, onun 

saklandığı Suriye’de, dağdaki mağaranın üzerine odun yığdırıp yaktırmış 

üzerine sirke döktürüp taşları kızdırarak boğucu bir hava meydana getirmiş 

ve onu teslim olmaya mecbur etmiştir. Ahmed Paşa,  Ma’noğlu’nu ve onun 

oğlunu İstanbul’a göndererek Suriye’yi anarşi yuvası olmaktan kurtarmıştır. 

IV. Murad, Revan seferinde olduğu için Sivas’tan, İstanbul  Sadaret 

Kaymakamı Bayram Paşa’ya bir hatt-ı hümâyun göndererek,  Ma’noğlu’nun 

katlini emretmiştir.215
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bb) Deli İlahi 

 

Seydişehir ve Beyşehri’nin Beyi olmasına karşın zorbaların en 

nüfuzlularından olan Deli İlahi, kaynakların ifadesine göre o bölgenin 

zenginlerine iftira atarak zincire çekmiş, haddi aşarak hazineler toplamış, 

eşkıyayı halka musallat etmiştir. Dilediği konuda kadıya haber gönderip “şunu 

şöyle yazsın” diye bir kere haber göndermiş, kimse karşı gelememiş, itiraz 

edenleri idam ettirmiştir.216
  

Deli İlahi, eski arkadaşı yeniçeri ağası Rum Mehmed’in nasihatlarını 

dinlemeyerek, kendince hizmetlerinin mükafatına nail olmak üzere İstanbul’a 

gitmeye karar vermiş, Payitahta varır varmaz vilayeti ahalisinden onun zulüm 

ve kötülüklerine maruz kalmış bir çok kişi, hepsi birlikte etrafını çevirerek, 

haklarını aramak üzere divana götürmüşlerdir.
217

 Vezir-i Âzam ve 

kazaskerlerin önünde her biri iddiasını ispat edip, onu rezil etmişlerdir. 

Divanda boynu vurulmaya karar verilmişken, henüz sipahi taifesinin fitnesinin 

sonu alınmadığından, adet gereği halkın gözü önünde öldürülmeyip, bölük 

ağasının hapsine verilmiş, o gece emir gereğince zindanda boğulup, denize 

atılmıştır.218
 

 

 

bc) Dereli Halil 

 

Dereli Halil, eski sipahilerden ve eski zorbalardan olup, IV. Murad’ın 

babası Sultan I. Ahmed dönemi taşkınlarındandır.
219

 Bozkırda Dere köyü 

denilen mevkide oturup, Sultan Osman devrinde alenen isyan bayrağı 

açmıştır. Deli İlahi’nin idam haberi gelir gelmez, Dereli Halil onun Hidayet 

adındaki oğlunu maldan mahrum etmek için, ev ve arazisini gasbetmiştir.220
 

Deli İlahi’nin yakınları Konya’daki Rum Mehmed’e sığınırlar. Rum Mehmed, 

                                                
216 Nâimâ, III, 121 
217 Hammer, V, 150 
218 Nâimâ, III, 123-124 
219 Nâimâ, III, 124 
220 Hammer, V, 151 



 54 

Dereli Halil’in zorla Deli İlahi’nin oturduğu yere inip, mal ve mülkünü 

zaptettiğini mektupla İstanbul’a bildirir. Mektup dikkate alınarak, Dereli Halil’in 

öldürülmesi fermanı buyrularak, Bolvadin’deki Çerkez Ahmed Paşa’ya bu 

görev verilmiştir. Dereli Halil yakalanarak başı kesilir ve vücudu dört parçaya 

ayrılarak ahalinin görmesi için çarşıya konulmuştur.
221

 

 

 

bd) Rum Mehmed 

 

Sinan Paşa Köşkü Kararları ile sona eren sipahi isyanında, en önde 

görülen eşkıya reislerinden biridir. Eski arkadaşlarına hıyanetin mükafatı 

olarak Maraş Beylerbeyiliğini aldı. Eskişehir taraflarında Keskin Köyü’nden 

olan Rum Mehmed, vakti ile bir defterdara hizmetkarlık yaptıktan sonra 

Alaşehir’e gitmiştir. Daha sonra Hüsrev Paşa zamanında başlıca fesat 

erbabından olmuştur. Hüsrev Paşa, hizmetlerin bir kısmını sipahilere verdiği 

zaman Rum Mehmed, Zile voyvodalığını almıştır. Oradan, Kastamonu Bakır 

madenleri idaresini ele geçirmiş, bu memuriyette, Kastamonu eyaletini tahrip 

etmiştir. Sadrazam Hafız Paşa’nın katlinden sonra Rum Mehmed, eski 

arkadaşlarının Sultan IV. Murad’ı tahttan indirmek düşüncelerine şiddetle 

karşı koymuş, sonunda genel tenkil (düşman veya zararlı kimseleri ortadan 

kaldırma)’den kurtulmuş olan bir takım asilerle Konya’ya kapanmıştır. 

İstanbul’a yakın olan bu adamı merkezden uzaklaştırmak için Maraş Eyaleti 

verilmiştir. 

Rum Mehmed zorbalıkta ileri gidince, ortadan kaldırılması uygun 

görülerek, Behisneli Ali Bey bu işle görevlendirilmiştir. Ali Bey şehri alıp, asi 

ile taraftarlarını öldürerek bu isyancıyı ortadan kaldırmıştır.222
 

Görüldüğü gibi İsyancılar “devlete başkaldırdıkları için” cezalandırılmış 

ve cezaları ölüm olmuştur. 
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5)Bazı Devlet Adamlarının Katledilmesi 
 

IV. Murad gerek idareyi tamamen eline almak, gerekse mevcut 

karışıklıkları önlemek amacıyla bazı devlet adamlarını ortadan kaldırmıştır. 

Onlardan bazılarını burada izah etmemiz uygun olacaktır. 

 

a) Recep Paşa 
 

Sultan IV. Murad,  önce saray çevresinde yuvalanmış olan ve isteklerini 

bir şekilde yaptıran devlet adamlarını ve özellikle de, İstanbul ve 

Anadolu’daki bazı ayaklanmalarla alakalı gördüğü Sadrazam Recep Paşa’yı 

ortadan kaldırmak gerektiğine inanmıştır. Hakikaten Sadrazam, etrafına pek 

çok sekban toplayıp; Balıkesir, Bergama, Karesi, Manisa’yı ele geçirip, isyan 

çıkaran ve Küçük Ahmed Paşa tarafından ele geçirilip, padişahın emri ile 

idam edilen İlyas Paşa’nın isyanından dolayı şüphe altındadır. Recep 

Paşa’nın yaptığı tahrikler, desiseler hakkında iyi bilgi edinmiş olan IV. Murad, 

durumu Yeniçeri Ağaları Köse Mehmed ve Rum Mehmed ’e de teyit 

ettirmiştir. Hafız Paşa’nın öldürülmesi olayında; “Beni dahi isterlerse ver 

padişahım” demesi, zorbaların Recep Paşa’dan memnun olmaları ve özellikle 

şehzadelerin yaşayıp yaşamadığını soran yeniçerileri, güya durdurmak için 

şehzadelerin hayatına kefil olması, ayrıca askerlerin onun sözüne itimat 

etmesi, Recep Paşa’nın sonunu hazırlamıştır. Ayrıca Hasan Halife ve Musa 

Çelebi’nin katillerinde eli olduğuna, gizli olarak isyancılara para göndererek 

onlara  destek olduğuna inanan IV. Murad, 18 Mayıs 1632’de, sipahi ve 

yeniçerilerin İstanbul’da yaptıkları edepsizlikler geçtikten bir gün sonra, Vezir-

i Âzam Recep Paşa’yı saraya davet ederek katlettirmiştir. Ölüsü dışarı 

çıkarılıp Bâb-ı Hümâyun önünde bekleyen adamlarının önüne atılmıştır. 

Recep Paşa’nın yerine Tabanı Yassı Mehmed Paşa tayin olunup, zorbaların 

hakkından gelmesi emredilmiştir.223
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b) Kemankeş Ali Paşa 
 

IV. Murad, haklı-haksız demeden adam katletmeyi bu konularda işin ehli 

olan Sadrazam Kemankeş Ali Paşa’dan öğrenmiştir dersek hata etmiş 

olmayız. Çünkü Ali Paşa önce sadaret makamında gözü olduğundan 

şüphelendiği Mısır Beylerbeyi Mehmed Paşa’yı idam ettirmiş, iki gün sonra 

da yeniçeri ağası olan kayınbiraderi Bayram Paşa’yı yeniçerilerin 

hoşnutsuzluğunu bahane ederek idam ettirmiştir.224
 

Kemankeş Ali Paşa padişah değişikliğine karar vermesi nedeniyle 

kendisi padişahmış gibi davranmaya başlamış, rüşvet kapısını açmış, 

kendisine karşı gelecek kimseleri ortadan kaldırma düşüncesine kapılmıştır. 

Halil Paşa ve Gürcü Mehmed Paşa’yı, Abaza Paşa’yı mektupla kışkırtıyorlar 

diye iftira edip, katletmek istemiştir. IV. Murad bunu araştırınca yalan olduğu 

ortaya çıkmış ve bu iki paşa böylece Ali Paşa’nın elinden kurtulmuştur.
225

 

Sadrazam Ali Paşa, kayınpederi Bostanzade Mehmed Efendi’yi 

Şeyhülislâm yapma düşüncesinde olup, Şeyhülislâm Esad Efendi ile de iyi 

geçinememektedir. Şeyhülislâm’ın değiştirilmesi isteğinde bulunan Ali Paşa, 

Esad Efendi’nin çekilmek istediğini IV. Murad’a ima etmiş, durumu inceleyen 

IV. Murad, Esad Efendi’den o sözün tam tersini öğrenmiştir.226
 

Bağdat’ın düştüğünü, Abaza Paşa isyanının genişlediğini, hazinenin 

boşaldığını, askerin itaatsizleştiğini gizlemesi Sadrazam Kemankeş Ali 

Paşa’nın sonunu hazırlamıştır. Zaten bir sadrazam padişahın cülûsunda 

bulununca, o padişah tarafından katledile gelmiştir.227
 Onun sahtekarlığı, 

açgözlülüğü ve ihtirasından emin olan IV. Murad, onu saraya davet ederek 

katlettirmiştir. Sadrazamın nakit olarak sakladığı yedi yüz milyon akçe 

civarındaki muazzam serveti, devlet hazinesinin açığını kapatmıştır.228
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c) Hüsrev Paşa 
 

Bir toplumda sınıflar arası geçişlere ve yeni statüler elde edilebilmesine 

dikey hareketlilik denir. Türk toplumunda hiçbir zaman doğuştan ve birbirine 

geçişi kabul etmeyen bir sınıflar sistemi görülmemiştir. Türk toplumunda 

Hindistan’daki kast sistemi de, Ortaçağ Avrupa’sındaki serfler, asiller ve 

ruhban sınıfı ayrımı da hiç olmamıştır. 

Osmanlı yöneticileri genelde ayrı fonksiyonlara sahip zümrelerin 

bulundukları görevlerden ayrılmamalarını arzu ediyorlardı. Bununla birlikte, 

bu toplumda yönetilenler (reâyâ) ile yönetenler (askerîler) ya da toplumu 

oluşturan diğer zümreler arasında aşılmaz engeller yoktu. Bulunulan 

mevkiden  üst kademelere doğru yükselmenin üç şartı vardı: Devlete hizmet 

etmek, dine hizmet etmek, Osmanlı âdâbını bilmek. Devlete hizmet demek 

kişinin üstlenmiş olduğu devlet görevini en iyi şekilde yapması ve padişaha 

tam bir sadakatle bağlı olması demektir. Dine hizmet, Müslüman olmayı ve 

İslam’ın emirlerini yerinme getirmeyi gerekli kılıyordu. Osmanlı âdâbını 

bilmek ise İslam  kültür ve geleneğini en iyi şekilde öğrenmek ve yaşamak, 

Osmanlı Türkçesinin inceliklerini kavramak, Osmanlı töre ve geleneklerine 

uygun bir hayat yaşamak anlamına geliyordu. 

Demek ki, yönetenler sınıfına geçebilmek veya mesleğinde 

yükselebilmek, eğitim-öğretim yoluyla mümkündü. Bunun da yolları vardı: 

Devşirilerek kul sistemi içine dahil olarak acemi oğlan ocağında ve 

Enderun’da eğitimden geçerek yöneticiler sınıfına girilebilirdi. Bu şekilde bir 

çok kişi, devşirme yöntemiyle sadrazamlığa kadar varan bir çok yönetim 

kademesine gelmiştir.229
 

İşte bunlarda biri Hüsrev Paşa’dır. Hüsrev Paşa bu sistemle Yeniçeri 

ağalığına, ardından Kubbealtı vezirliğine gelmiştir. Kubbealtı vezirlerinin en 

kıdemsizi olmasına rağmen zeki, sert, muhteris ve entrikacılığıyla Halil 

Paşa’nın azlinin ardından Vezir-i Âzam olmuştur.  

Deli Yusuf Paşa’nın yol göstermesi sayesinde, ilk sadrazamlığında, bir 

çok veziri görevinden eden güçlü bir isyancı olan  Abaza Mehmed Paşa’ya 
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boyun eğdirmesi, Hüsrev Paşa’nın böbürlenip tüm işlerini hoyratça 

yapmasına yol açmıştır. Aklen ve şer’an öldürülmemesi gereken kimseleri 

katletmek onun yanında çok basittir. Söz ve davranışlarında kendi 

dediğinden ve yaptığından başkasını kabul etmemiş, bu nedenle de hiç 

kimse, onun şerrinden korkarak doğruyu söyleyememiş, yaptıklarını hemen 

onaylamışlardır. Hatalı hatasız herkese zararı olup, iyi kimseler de, zalim 

kimseler de kendisinden korkmuşlardır. Huzuruna halini arz etmeye gelen 

halkı da, güzelce anlayıp dinlemeden azarlamıştır.  

Bağdat’ı fethetmekle görevlendirildiğinde, yolda Şehrizor Kalesini tamir 

ettirmeye aylarca zaman harcayıp, askerin yorulmasına ve seferin 

başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur.
230

 Hüsrev Paşa’nın, toplanan 

vergiden ayrı kendi hesabına vergi toplaması IV. Murad’ın kulağına gitmiş, 

ancak Bağdat’ın fethine hazırlanıldığından ses çıkarmamıştır. Bu sefer 

başarısızlıkla sonuçlanınca Hüsrev Paşa azledilmiştir.231
 

Hüsrev Paşa’nın azli üzerine Recep Paşa’nın tahrikiyle yeniçeriler 

Atmeydanı’na toplanmış ve azli protesto etmişlerdir. IV. Murad ise bu 

protesto nedeniyle isyancılarla Hüsrev Paşa arasında bağlantı kurup, onun 

katledilmesini emretmiştir. O sırada Tokat’ta bulunan Hüsrev Paşa  boğularak 

başı gizlice İstanbul’a getirilmiştir.232
  

 

 

d) İlyas Paşa 
 

Solakoğlu diye tanınan İlyas Paşa, Balıkesir dolaylarında ortaya çıkan 

eşkıyayı ortadan kaldırdığı için meşhur olmuş, Şeyhülislâm Yahya Efendi ve 

Hafız Ahmed Paşa tarafından takdir edilmiştir. İlyas Paşa’nın yükselmesi ve 

alçalması bu şahısların durumlarına bağlı olmuştur. Çeşitli zamanlarda 

Anadolu ve Rumeli beylerbeyliği yapmıştır. 

Hüsrev Paşa ile arası iyi olmayan İlyas Paşa, o sadrazam olunca 

hayatından endişe ederek emekliliğini istemiş ve memleketi Balıkesir’e 

                                                
230 Kâtip Çelebi, Fezleke, 235b; Evliyâ Çelebi, 223 
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232 Kâtip Çelebi, Fezleke, 238b; Evliyâ Çelebi, 223;  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 183-184 
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yerleşmiştir. Hüsrev Paşa’yı ve faaliyetlerini yakından takip edip, bir gün 

kendisine bir hile yapacağından endişe ederek, Balıkesir ve civar kentlerden 

sekban yazmaya başlamıştır. Tabi İstanbul, durumun farkındadır. Bağdat 

havalisinde savaşın yapıldığı, yurdu isyancıların sardığı bir sırada Anadolu’da 

başka bir problemin daha çıkması istenmediği için, Hafız Paşa ve Yahya 

Efendi’nin yardımlarıyla İlyas Paşa’ya vezirlik rütbesi verilerek Balıkesir ve 

civarı, onun sorumluluğuna verilmiştir. İlyas Paşa göreve başladığında zulmü 

biraz daha artmıştır. Maiyetinde çok adam olduğu için dirliği onları beslemeye 

yetmemiş, bunun için de yolsuzluk yapmaya mecbur kalmıştır. Midilli adasına 

ait adayı zaptetmiş, bir süre sonra da Manisa’yı ele  geçirmiştir.233
  Kendisini 

destekleyen devlet adamlarının bulunması, İstanbul’un kargaşa içinde olması 

İlyas Paşa’ya cesaret vermiştir. 

1042/1631 tarihinden itibaren yönetimi eline alan IV. Murad , İstanbul’da 

düzeni sağladıktan sonra sıra Anadolu’ya gelmiştir. İlyas Paşa’nın kuvveti 

çok olduğu için onu hemen karşısına almamış, ince bir siyaset izlemeye 

başlamıştır. İlyas Paşa’yı nüfuz bölgesinden uzaklaştırıp, adamlarından 

ayırmak en makul yol olduğu için bu amaçla İlyas Paşa’ya Şam eyaleti 

beylerbeyliği verilmiştir. Ancak İlyas Paşa amacın farkına varıp Şam’a 

gitmemiş, Yusuf Ağa ismindeki vekilini göndermiştir.234
 

Hile ile  adamlarından uzaklaştırılamayan İlyas Paşa’nın yakalanmasına 

karar verilmiş, bu iş için de Vezir Gürcü Mehmed Paşa ile Anadolu Beylerbeyi 

Küçük Ahmed Paşa görevlendirilmişlerdir.  

Büyük bir harekat karşısında köşeye sıkışan İlyas Paşa, kendisine bir 

şey yapılmayacağına dair Küçük Ahmed Paşa’nın söz vermesiyle teslim 

olacağını bildirmiştir. Ahmed Paşa söz ile yetinmeyerek İstanbul’dan onun 

affına dair ferman getirtmiştir. İlyas Paşa, belki cephanesi bittiği belki de 

Abaza Mehmed Paşa gibi affedilip taltif edileceğini umduğu için Ahmed 

Paşa’ya teslim olmuştur.
235

 Ancak hesapta bir hata vardır. Şöyle ki: IV. 

Murad, Küçük Ahmed Paşa’nın İlyas Paşa’yı takip ederken yolsuzluk 

yaptığını öğrenmiş ancak sorunun çözülmesine kadar beklemiştir.  

                                                
233 Kâtip Çelebi, Fezleke, 243a 
234 Uzunçarşılı, Karesi Meşahiri, İstanbul 1341, II, 102-103  
235 Müneccimbaşı, 668 
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İlyas Paşa teslim olunca adamlarının elinde bulunan dirlikler geri 

alınmış, yakalanamayanlar, Saruhan sancağına kaçmışlar, Ahmed Paşa 

bunları yakalamak ve mallarını almak için sancağın her tarafına adamlarını 

göndermiştir. 

Bu hadise IV. Murad’ın kendi adına belki de ilk başarısı olduğu için İlyas 

Paşa’nın yenildiğini öğrenince resmi bir kutlama yaptırmıştır. 

Ahmed ve İlyas Paşa IV. Murad’ın huzuruna girince İlyas Paşa ve 

adamları hemen öldürülmüştür. IV. Murad yolsuzluklarından dolayı Ahmed 

Paşa’yı da hayli azarladıktan sonra, yaptığı hizmete karşılık Şam eyaletini 

beylerbeyliğini vermiştir.236
 

  Devlete başkaldırmak Abaza Paşa’ya, yenilmesine rağmen gözden 

düşme yerine ödül, İlyas Paşa’ya ise utanç ve ceza getirmiştir.237
 Bu durum, 

“Bağy” suçunun unsurları oluşmadığı için, uygulanan keyfîliği gözler önüne 

sermesi açısından önemli bir olaydır. 

 

 

6- Şehzadelerin Akîbetleri 

  a) Şehzade Bayezid, Süleyman ve Kasım 
 

Sultan IV. Murad, Sultan I. Ahmed’in oğullarından olup kardeşleri 

Bayezid, Süleyman, Kasım ve İbrahim adlı şehzadelerden dolayı huzursuz ve 

tedirgindir. Şeyhülislâm Âhizâde Hüseyin Efendi’nin, sipahi zorbalarının 

isyanında şehzadelerin hayatlarına kefil olması ve daha sonra hal’ 

dedikodularının dolaşmasından ötürü endişeleri biraz daha artmıştır. Zaten 

Fatih Kanunnamesi’nde, bir padişahın, devlet otoritesini sağlayabilmek için 

kardeşini öldürtebileceği ve ekser ulemanın bunu caiz gördüğü 

belirtilmekteydi.
238

 Başta Şeyhülislâm olmak üzere kardeş katlini caiz gören 

                                                
236 Kâtip Çelebi, Fezleke, 243a; Solakzâde, 754; Ayrıca bkz. Uluçay, Saruhan’da Eşkıyalık,  47-49; 
Aksun, 138 
237 Kantemir, 156 
238 Mehmed Arif, 27; Özcan, 24-26 
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alimler, meseleyi İslam hukukundaki “bağy”
239

 suçu kapsamında 

değerlendirerek, padişahın emirlerine karşı çıkarak isyan eden bir kişinin, 

kendi kardeşi bile olsa katledileceğine dair fetvalar vermişlerdi.
240

 Amasya 

müftüsü de Kanunî’ye kardeşi şehzade Bayezid’in katli için fetva vermişti.241
 

Ancak IV. Murad böyle bir fetva almamasına rağmen kardeşlerini katletmek 

için uygun bir zaman kollamaya başlamıştır. Önce yirmi beş yaşlarındaki 

akranları olan Şehzade Bayezid ve Süleyman’ın öldürülmelerini planlamıştır. 

Kendisi Revan Seferi’nde iken kalenin fethi gerçekleşince, İstanbul’a 

fetihnâme ile birlikte gizlice bir hat daha yollamıştır. Bu, iki şehzadenin ölüm 

fermanıdır. Revan’ın fethi dolayısıyla şehirde yedi gün yedi gece şenlikler 

yapılırken, sadaret kaymakamı Bayram Paşa ile Bostancı başı, Haremden iki 

şehzadeyi alıp geleneğe göre, boğarak katletmişlerdir(Osmanlı 

hanedanından olanların kanları kutsal sayıldığı için akıtılmazdı
242

). 

Şehzadelerin ağlayıp, yalvarmaları ve bizzat bu işi gerçekleştirenlerin de göz 

yaşlarıyla katl emri yerine getirilmiştir. İstanbul halkı Revan fethini kutlarken, 

şehzadeler babaları Sultan I. Ahmed’in türbesine defnedilmişlerdir 

(1045/1635).  Halk çok sevdikleri şehzadelerin akıbetlerini duyunca, büyük bir 

acı ve ıstıraba kapılmışlardır. Sultan IV. Murad Bağdat seferine çıkmadan 

önce de, zekâsı ile temayüz etmiş olan diğer kardeşi Kasım’ı katlettirmiştir.243
 

Son kardeşi şehzade İbrahim’i ise, kendisi ölüm döşeğinde iken öldürtmek 

istemiş fakat Valide Kösem Sultan, saltanatın sona ermesinden endişe 

ederek buna mani olmuştur.
244

 

Sultan IV. Murad, bu icraatlarında Fatih Kanunnâmesine riayet etmiş 

ancak Kanunî gibi her işinde fetva alma gereği duymamıştır. Kanunnâmenin 

de dine uygunluğu tartışmaya açık bir konudur. Hüseyin Atay, kardeş 

katllerinin her nedenle olursa caiz olmayacağı görüşünü savunuyor.
245

 

Hakikaten de bu öldürmelerin haklı olduğunu hele de dine dayandırarak 

açıklamak, sevgi ve barış dini olan İslam dinine yapılacak en büyük haksızlık 

                                                
239 Ö. Nasuhi Bilmen, Hukuk-u İslamiye ve Islahat-ı Fıkhiye Kamusu, İstanbul 1950, III, 355 
240Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, I, 114; Akgündüz- Öztürk, 80-87 
241 M. Tayyib Gökbilgin, “Süleyman I”, İA, İstanbul 1970, XI, 142 
242 Mumcu, 203 
243 Hammer, V, 205; Ahmet Refik, Kadınlar Saltanatı, 123; Kamil Paşa, 68 
244 Kamil Paşa, 77 
245 Atay,  137 
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olsa gerektir. Oysa İslam, Osmanlıların yapacakları herhangi bir faaliyete 

engel teşkil etmemiştir. Tam tersine onlar İslam’ı bazı konularda kendi siyasî 

menfaatleri için kullanarak, dinî hükümleri göz ardı edebilmişlerdir. Çünkü 

dinen öldürülmeleri caiz görülen devlete isyan etme (Bağy) suçunun unsurları 

tam olarak teşekkül etmemiştir. Bu durumda yanlışlık aslında verilen fetvada 

değil, tatbikattaki suiistimallerdedir. Mesela Yavuz Sultan Selimin biri 

Venediklilerle diğeri eşkıya ile birleşen ve “bağy” suçunda aranan şartlara 

uygun olarak isyan eden şehzadelerin durumlarını ve çok tartışılan kardeş 

katline cevaz verilmesini bu babda değerlendirebiliriz.
246

  

Şeyhülislâm Mehmed Arif Efendi Tercüme-i Siyasetnâme adlı eserinde 

bu hususta şöyle bir tesbitte bulunmuştur:”Nizam-ı âlem için şer ve fesadını 

def etmek üzere, ehl-i fesadı darp, tedip, nefiy, tağrip, hapis ve hatta 

siyaseten katl ve idam tarzında ta’zir yoluyla cezalandırmak meşrû ise de, tek 

kişinin veya yalancıların jurnali ile bu yola girmek caiz değildir. Fesada gayret 

ettiği ve sebeb olduğu şer’an sabit olmalıdır. Osmanlı Şeyhülislâmlarının 

fetvalarından anlaşılan da budur”. Ahmed Akgündüz de şehzadelerin bağy 

suçuna tam teşebbüs etmiş olmaları şartıyla öldürülebileceğini, ancak ihtimal 

dahilinde ceza verilemeyeceğini belirtmektedir.
247

  

Biz de bu gerekçelerle diyoruz ki, bu katller, o günün şartları içinde 

gerçekleştirilmiş, dinî kavramların kullanıldığı, siyasî icraatlardır. Ancak bu 

elem ve dehşet verici hadiselerin, daha önceki devirlerde görülen taht için 

kardeş kavgalarına ve büyük isyanlara fırsat vermediğini de belirtmeliyiz.  

 

 

7- İlmiye Sınıfından Bazılarının Katledilmesi  

 

IV. Murad, devlet yönetimini eline aldıktan sonra iktidarını pekiştirmek 

için kamu görevlilerine karşı sert davranmış, en küçük hatalarında onları 

cezalandırmaktan çekinmemiştir. Revan Seferine giderken Bursa’da bazı 

                                                
246 Miguel, 357 
247 Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, I, 117 
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nedenlerle İznik Kadısı'nı astırması, ilmiye sınıfının bir takım hakları istismar 

ederek görevlerini kötüye kullanmalarının önüne geçmek amacını 

taşımaktadır. Oysa önceki uygulamalarda bir ilim adamının cezası  

görevinden uzaklaştırma, en ağırı da şehir dışına sürülme olmuştur. Zaten 

hukukun kaynağı olan “din” de ölüm cezası verebilmenin hükmü bellidir ve 

kadı’nın cezasının ölüm olmaması gerekirdi. İlk defa ulemadan birinin 

asılması, devam ede gelen geleneğin yıkılmasına yol açmış, ilmiye sınıfında 

şaşkınlık ve nefret uyandırmıştır.248
  

Şeyhülislâm Âhizâde Hüseyin Efendi ve Karaçelebizade Abdülaziz 

Efendi’nin boğdurularak öldürülmek istenmesi
249

, IV. Murad’ın ilmiye 

sınıfından  olanları da, devletin bekası ve de saltanatının devamı için ortadan 

kaldırabileceğini göstermektedir. Bu durum da, yapılan  icraatların “dinî” mi, 

yoksa “siyasî” mi olduğu hakkında bizlerin kanaat oluşturmasına yardımcı 

olmaktadır. 

  

 

a) İznik Kadısı 
 

IV. Murad 1043/1633 yılında, Revan Seferi  hazırlıklarını yerinde 

görmek için Bursa tarafına gitmek istemiş, bunun için gerekli emirleri 

vermiştir. Vezir Gürcü Mehmed Paşa önden giderek, İzmit’e varmış, orada 

tütün  yasağına uymayan birkaç kişiyi yakalayarak öldürtmüş, oradan İznik’e 

geçmiştir. Padişahın geleceği haberi verilmiş, ancak IV. Murad tahmin 

edilenden çabuk  gelmiş, yolların çamur olması, taşlık yerlerin düzeltilmemesi 

nedeniyle IV. Murad çok öfkelenmiş, bu işle görevli olan Kadı’nın asılmasını 

emretmiştir. Muhafızlar kadıyı asmaya götürürlerken kadı bağırarak, 

günahının ne olduğunu haykırmış, bütün kamu  görevlilerini ve halkı yol  

temizliğine çıkardığını, aynı gün padişahın  teşrifinde hazır bulunduğunu  

ifade etmişse de kale kapısına asılmıştır.250
 

                                                
248 İlgürel, 472 
249 Kâtip Çelebi, Fezleke, 247a; Mumcu, 129 
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b) Âhizâde Hüseyin Efendi 
 

IV. Murad’ın İznik kadısını idam ettirmesi, din teşkilatı içinde öyle bir 

hoşnutsuzluk meydana getirmişti ki, Şeyhülislâm Âhizâde Hüseyin Efendi bir 

yemek tertip ederek konuyu görüşmek üzere ulemâyı toplamıştır.251
 Söz 

Hüseyin Efendi’ye gelince, hal’i ima eden sözler söylemiş, toplantıdan sonra 

da Kanûni’nin koyduğu kanunnâmeye
252

 göre, ulemâ adına Valide Sultan’a 

bir mektup yazarak “ulemanın padişahı sıyanet ettiği (koruduğu)”nden 

bahsederek, oğlunun bir daha böyle hareketlere girişmesinin hakkında iyi 

olmayacağını bildirmiştir.253
   

Başkentte Şeyhülislâm Âhizâde Hüseyin Efendi’nin halkı sultana karşı 

galeyana getirmeye çalıştığı, padişahı hal’ edeceği söylentileri dolaşmaya 

başlayınca, bu söylentileri duyan Valide Sultan, aldığı mektubu bu 

dedikoduların kanıtı olarak düşünüp, elinden geldiğince çabuk başkente 

dönmesi için IV. Murad’a haber yollamış, IV. Murad bu habere itibar ederek 

hemen İstanbul’a dönmüştür. 

Âhizâde’nin o mevkiye askerler tarafından talep edilerek getirilmiş 

olması, özellikle zorbaların isyanında şehzadelere kefil olması, onu IV. 

Murad’ın gözünde bitirmiştir. İşte bu fırsattan istifade IV. Murad, Âhizâde 

Hüseyin Efendi ve oğlu İstanbul Kadısı Seyyid Mehmed Çelebi’yi, derhal 

Kıbrıs’a sürmüş, ama cezayı yeterli görmeyerek henüz Marmara’ya açılmış 

bulunan Hüseyin Efendi’yi boğdurmuştur.
254

  

Solakzâde, onun tütün yasağına verdiği fetvadan dolayı, bir çok kişinin 

haksız yere öldürülmesi nedeniyle çok ah aldığını ve öldürülmesiyle cezasını 

bulduğunu dile getirmiştir.255
 

Ulemâ arasında seçkin bir yeri bulunan ve Hoca Sadettin’in 

öğrencilerinden olan Âhizâde Hüseyin Efendi, meseleyi iyice araştırmadan 

öfkeye kapılan genç padişahın kurbanı olmuştur.
256

 O aynı zamanda Osmanlı 

                                                
251 Kâtip Çelebi, Fezleke, 247a 
252 “Padişahın doğru yoldan sapması halinde ulema ve vükela, ordu reislerini keyfiyeten haberdar 
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253 Nâimâ, III, 182 
254 Kâtip Çelebi, Fezleke,  247a; Nuri Paşa, 57; Aksun, 142 
255 Solakzâde, 753 
256Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhülislamları, Ankara 1972, 65; İlgürel, 472 
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tarihinde katledilen ilk şeyhülislâm olarak tarih sayfalarındaki yerini 

almıştır.257
 

Katl olayı ulemayı derinden üzmüş ancak yeni katiller yaşanmaması için 

fiili eyleme geçmemişler, yalnız tepkilerini Âhizâde Hüseyin Efendi’yi ilmiye 

sınıfının şehidi ilan ederek göstermişlerdir.
258

 

 

 

c) Nef’î 
 

I. Ahmed zamanında vezirler ve devlet adamları toplantılarında 

kasideler söylemekle tanınan Nef’î Efendi, IV. Murad’ın da sevip takdir ettiği 

bir şairdir. Özellikle IV. Murad’ın attığı ok ve ciritler hakkında methiyeler 

söylemesi, IV. Murad tarafından ödüllendirilmesine neden olmuştur. O, hiciv 

denen kişileri yerme sanatında ustadır. Bu hicivleri çoğu zaman gayet ağır 

olduğu için hedef aldığı kimselerin haysiyetlerini fena halde incitmiştir. IV. 

Murad, ara sıra kendisini çağırıp devrin tanınmış kişileri hakkında yazmış 

olduğu hicivleri dinleyerek eğlenmiştir. 

IV. Murad bir gün Beşiktaş’ta babası I. Ahmed’in yaptırdığı köşkte 

Nef’î’nin “Siham-ı Kaza” yani “Kaza Okları”  adlı hiciv eserini okurken, yıldırım 

düşerek elindeki eser parçalanmış, bunda bir uğursuzluk düşünerek Nef’î’ye 

bir daha hiciv yazmaması hususunda yemin ettirmiştir. 

Nef’î Efendi ise bir meseleden dolayı kızdığı Sadaret Kaymakamı 

Bayram Paşa’yı hicvetmiş, ancak yemin etmiş olduğundan bunu kimseye 

göstermemiştir. Onun tövbesini tutup tutmadığını anlamak için IV. Murad, ona 

taze bir hicvinin olup olmadığını sorunca, o anda yanında bulunan hicvi belki 

de bir mükafat almanın heyecanıyla IV. Murad’a vermiştir. Bu çok ağır bir 

hicivdir. Bayram Paşa’yı çok seven IV. Murad,
259

 Nef’î Efendi’ye hicvi pek 

beğenmiş gibi davranmış, ancak şiiri Bayram Paşa’ya göndermiştir. Bayram 
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Paşa hicvi okuyunca huzura çıkıp Nef’î’nin idamına müsaade istemiş, IV. 

Murad da bu müsaadeyi vermiştir. Bayram Paşa sarayına dönünce Nef’î 

Efendi’yi çağırtmış ve hicvi gösterip bir hayli azarladıktan sonra, odunlukta 

boğdurarak cesedini denize attırmıştır. (27 Ocak 1635/ 8 Şaban 1044)
260

 

Her ne kadar Nef’î’nin başına gelen ceza şer’î olmasa da, Ululemre itaat 

etmediği için olsa gerek, yaptığını ölümle ödemiş ve Nef’î’nin haksızlığını 

devrin bir şâiri şöyle manzumlaştırmıştır: “Gökten nazîre indi Sihâm-ı 

kazâsına, Nef’î diliyle uğradı Hakkın belâsına”
261

 

 

 

d) Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi 
 

IV. Murad Revan Seferi sırasında haklarında şikayet olan kadıları da 

tahkik etmeden öldürtmüştür.
262

 1044/1634’de sadeyağ sıkıntısı baş 

göstermiş, fiyatlar çok fazla artmıştır. Fiyat belirleme yetkisi (Narh) kadıda 

olduğundan halk, Kadı Abdülaziz Efendi’den hoşnutsuzdur.
263

 

Olay, Sultan Murad’ın kulağına: “İstanbul Kadısı’nın narh hususundaki 

şiddeti bu kıtlığa sebebdir” diye varınca, IV. Murad Bostancı başı Duçe’ye bir 

Hatt göndererek, İstanbul Kadısı’nın adalardan birinde boğulup denize 

atılmasını emretmiştir.264
 

Abdülaziz Efendi’nin dostu olan Vezir Bayram Paşa’nın çıkartmaya 

muvaffak olduğu ikinci Hatt, Kadı’nın idam cezasını Kıbrıs adası sürgününe 

çevirmiştir.265
  

Şeyhülislam Âhizâde Hüseyin Efendi, Nef’i, İznik Kadısı’nın 

öldürülmeleri ve Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin boğdurularak 

öldürülmek istenmesi
266

, IV. Murad’ın ilmiye sınıfından  olanları da, devletin 
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bekası ve saltanatının devamı için ortadan kaldırabileceğini göstermektedir. 

Devlet düzenini bozan kim olursa olsun katledilmiş, o güne kadar uygulanan 

ilmiye sınıfının katl cezasından uzak olması geleneğine uyulmamış, iktidarı 

tesis için korkutma ve yıldırma siyaseti güdülmüştür.  

 

 

     

  II- DIŞ SİYASETTE DİN VE SİYASETİN YERİ 

A) Bağdat’ın Durumu ve İran Savaşı 

 

Merkezden atanan Beylerbeyi Yusuf Paşa ile yerli komutan Bekir 

Subaşı arasında sorumluluk alanından dolayı bazı problemler vardır.
267

 Oysa 

Bağdat, siyasî açıdan -İran ve Basra körfezinin kontrolü açısından- önemli bir 

şehirdir. Son zamanlarda devlet otoritesinin sarsılmasıyla şehirde huzur ve 

sükunet biraz bozulmuştur.
268

 Şimdi Bekir Subaşı meselesini açıklayarak İran 

savaşlarının dinî-siyasî boyutlarını ortaya koymaya çalışacağız. 

  

 

1- Bekir Subaşı Meselesi 

 

Daha önce belirttiğimiz gibi yerli Araplardan olan Bekir Subaşı, on iki bin 

askeri bulunan, nüfuzlu ve zengin bir komutandır. Yusuf Paşa ise iç kaleye 

çekilmiş, her işten el çekmiş bir haldedir. Aralarındaki rekabet her an gün 

yüzüne çıkabilecek durumdadır. İşte böyle bir fırsatı Yusuf Paşa 

değerlendirmiş, Bekir Subaşı’nın Bağdat dışında olmasını fırsat bilerek, 

ailesini ortadan kaldırmış, onu da yok etmek için tedbirler almıştır. Bekir 

Subaşı’nın oğlu, durumdan haberdar olur olmaz, babasına haber vermiş, 

büyük bir kuvvet toplayarak gelen Bekir Subaşı, iç kaleye sığınmak zorunda 

kalan Yusuf Paşa’yı muhasara ederek iç kaleye girmiş ve onu öldürtmüştür. 
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Bekir Subaşı beylerbeyini öldürtmekle yetinmemiş, şehirdeki diğer 

muhalifleri de ortadan kaldırmıştır. İstanbul’a gönderdiği bir ariza ile 

Beylerbeyiliğin kendisine verilmesini istemiş, kabul edilmeyip, öldürülen 

Yusuf Paşa’nın yerine Diyarbekir eski valisi Süleyman Paşa tayin edilmiştir. 

Süleyman Paşa önce mütesellimini göndermiş, sonra kendisi yola çıkmıştır. 

Bekir Subaşı, mütesellimi şehre sokmadığı gibi, Paşa’ya ihtiyaçları 

olmadığını ilan etmiştir. Bu gelişmeler üzerine Bağdat Serdarlığına, 

Süleyman Paşa’yı makamına oturtmak kaydıyla, Hafız Ahmed Paşa 

getirilmiştir.269
 

Hafız Ahmed Paşa, Bağdat’ı kuşatınca, Bekir Subaşı, Osmanlı’nın 

kendisini gözden çıkardığını düşünmüş ve Şah Abbas’a haber göndererek 

şehri teslime hazır olduğunu bildirmiştir. Bu  haberi alan Şah, derhal bazı 

hediyelerle birlikte valilik menşuru göndermiş, ayrıca üç yüz kişilik bir heyeti 

Bağdat’ın teslimi ve anahtarlarının getirilmesi için görevlendirmiştir.270
 

Bekir Subaşı’nın, Bağdat’ı Şah’a teslim edeceğini duyan Ahmed Paşa, 

hemen bir menşur ile beylerbeyiliği ona vermiş, istediği makama kavuşan 

Bekir Subaşı, Şah’ın gönderdiği elçilere şehrin anahtarlarını vermediği gibi, 

onlardan itiraz edenleri de öldürmüştür. Bu olayları duyan Şah, şehrin derhal 

kuşatılması emrini vermiş, üç ay süren kuşatmada şehir kıtlıkla karşı karşıya 

kalmış ve şehir halkının Şah’a tabi olmasına yol açmıştır. Daha sonra İç 

kalede bulunan Bekir Subaşı’nın oğlu Derviş Mehmed, bir adamını Şah’a 

gönderip, Bağdat valiliğinin menşurunu alınca, kale kapılarını İran askerine 

açtırmış, içeri giren askerler direniş olmadığı halde bir çok insanı 

katletmişlerdir, Bekir Subaşı da bu katledilenlerden biridir. Şah; “Babasına 

hayrı olmayanın bize hiç hayrı olmaz” diyerek, Derviş Mehmed’i önce 

Horasan’a sürmüş, sonra da öldürtmüştür.
271
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2- Osmanlı-İran Savaşı 

 

Bağdat düştükten sonra Serdar Hafız Ahmed Paşa, Diyarbekir’e 

dönerek durumu İstanbul’a bildirmiştir. Şah Abbas ise Musul ve Kerkük’ü de 

ele geçirmiştir. Ancak Hafız Paşa’nın gayretleriyle bu şehirler geri 

alınmıştır.272
 

Serdar Hafız Ahmed Paşa, Musul ve Kerkük’ü almanın moraliyle 

Bağdat’ı da almaya karar vererek, 1625’te Bağdat’ı kuşatmıştır. Şah Abbas 

otuz bin kişilik kuvvetle gelince, yapılan istişarede bazı kuvvet komutanları 

Şah’ın üzerine gidilmesini, yeniçeri ve sipahi zabitleri ise Bağdat’ın alınması 

için uğraşılmasını talep etmişlerdir. Hafız Paşa, kuşatmanın devamına karar 

verip, Murad Paşa’yı Şah’ı karşılamaya göndermiştir. Ancak bu öncü 

kuvvetler Şah tarafından yenilgiye uğratılmıştır. Şah ve ordusu Bağdat’a 

ulaşınca iki ordu karşılaşmış, taraflar birbirlerine üstünlük 

sağlayamamışlardır.
273

 Karşılıklı elçiler gönderilmiş, maalesef İran elçileri 

Osmanlı ordugâhındayken kapıkulu askerleri yiyecek ve mühimmat sıkıntısı 

olduğunu söyleyip, sadrazamın çadırına hücum etmişler, bu durumu da İran 

elçileri görmüşlerdir. Yeniçerilerin bu patavatsızlıkları Bağdat’ın 

alınamamasına neden olmuştur. Çünkü elçiler döndüklerinde olayı Şah’a 

nakletmişler, Şah iyice gayrete gelmiş; savaş, kuşatmanın kaldırılmasıyla 

neticelenmiştir.274
 

Hafız Paşa, orduyu Halep’e çekmiş ancak başarısızlıktan dolayı 

görevden alınmış ve yerine Halil Paşa getirilmiştir. O da bir sefer mevsimini 

boş geçirince azledilmiş ve Hüsrev Paşa vezir-i âzam ve serdar olmuştur.
275

 

Bu arada Şah Abbas (1589-1629) ölmüş yerine Şah Safi (1629-1642) 

geçmiştir. 1037/1629’da İran seferine hareket eden sadrazam Bağdat’ı almak 

düşüncesindedir. Bunun için yanında on sekiz büyük top götürmüştür. 

Mihriban kalesi fethedilmiş, kırk bin kişilik orduyla gelen İran serdarı Zeynel 
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273 Kâtip Çelebi, Fezleke, 212a 
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Han bozguna uğratılmıştır.276
 Ayrıca yolda baskın yapan Luristan beyi ağır 

bozguna uğratılmış, Bağdat muhasara edilmiştir. Atılan toplar ve yapılan 

hücumlar sonuç vermeyince ordu Musul’a çekilmiştir. Bağdat’ın düşmediğini 

duyan İran beyleri hücuma geçip, büyük zorluklarla ele geçirilen Derteng, 

Şehrizor ve Hille’yi geri almışlardır(1040).
277

  

 

 

B) Kırım Hanlığı Meselesi 

 

Kırımın meşhur şâir ve mücâhit hanlarından Gazi Giray’a, I. Ahmed 

tarafından bir ferman verilerek, hanlığın bundan sonra Gazi Giray ve evladına 

verildiği kabul ve tasdik edilmişti. Gazi Giray ölünce, İstanbul’dan berat 

gelmeden yerine, oğlu Tohtamış kendi kendine geçmiş, bu durum 

merkezdeki devlet adamlarının hoşuna gitmemiştir. Bu nedenle de, I. 

Ahmed’in fermanına aykırı olsa da İstanbul’da oturan Gazi Giray’ın küçük 

kardeşi Selamet Giray’ı Hanlığa, Mehmed Giray’ı da Kalgaylığa (veliaht) 

uygun görüp, Kırım’a göndermişlerdir. Ancak Tohtamış kendisine haksızlık 

yapıldığını düşünmüştür. Çünkü I. Ahmed’in fermanına göre Han, kendisi 

olmalıdır, fakat amcası Selamet Giray olmuştur. Bunun için kardeşi Sefer 

Girayla birlikte Rumeli’ye doğru hareket etmişler, ancak yolda yeni Kalgay 

Mehmed Giray’a rastlayınca çıkan çatışmada öldürülmüşlerdir.
278

 

Kalgaylıkla yetinmeyen Mehmed Giray’ın, Çerkezlerin arasında önemli 

bir  nüfuza sahip olan kardeşi Şahin Giray ile mektuplaşıp, Hanlığı elde 

etmek istemesinin anlaşılması üzerine, Rodos adasına sürülmüş, yerine 

Canbek Giray, Kalgay olarak atanmıştır.  

Selamet Giray iki yıl sonra ölünce yerine Canbek Giray Kırım Hanlığına 

tayin edilmiştir.279
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 Canbek Giray Han, otoritesinin zayıf olması gerekçesiyle azledilerek, 

yerine Mehmed Giray getirilmiş, kardeşi Şahin Giray Kalgay yapılmıştır. Ama 

Kırımda işler durulmamıştır, çünkü Mehmed Giray ve kardeşi kendilerine 

muhalif olanları ortadan kaldırmak sevdasına düşmüşlerdir. Bu durum 

İstanbul’u tedirgin etmiş, huzursuzluğun had safhaya çıktığı bir sırada, 

Canbek Giray tekrar Han tayin edilerek Kırım’a gönderilmiştir. Ama Mehmed 

Giray azli kabul etmediği gibi halkın büyük kısmı da ona sahip çıkmışlardır. 

Böyle olunca İstanbul zor duruma düşmüş ve güç kullanmak durumunda 

kalmıştır. Derhal Kaptan-ı Deryâ Recep Paşa Kırım’a gönderilmiş, fakat işler 

hesap edildiği gibi gitmeyince Mehmed Giray makamında bırakılmıştır.280
 

Mehmed Giray, gemi azıya alarak muhaliflerini yok etmeye devam 

etmektedir. Kardeşi Şahin Giray, Hotin Savaşındaki hizmetlerinden dolayı 

Silistre Beylerbeyliği verilen Kantemur Paşa’nın Kırım’daki ailesini yok 

etmiştir. Kantemur Paşa bizzat İstanbul’a gelip durumu arz ederek Şahin 

Girayla mücadele için izin istemiştir. Silistre taraflarından kuvvet toplayarak 

Şahin Giray’ı mağlup etmiş, ancak öldürememiştir. 

IV. Murad Kırım Hanlığı meselesinde kararından dönmek zorunda 

oluşunu telafi etmek için 1037/1628’de, Mehmed Giray’ı azledip, Canbek 

Giray’ı  Han olarak atayarak, Hasan Paşa komutasında altmış kadırga ile otuz 

beş firkateynlik bir donanma göndermiştir. Onlara yedi-sekiz bin kişilik bir 

kuvvetle kazaklar yardım etmişlerdir. Ancak Kantemur Paşa’nın da büyük 

gayretiyle asiler yenilip, Mehmed Giray öldürülmüştür. Şahin Giray ve geriye 

kalanlar Lehistan taraflarına kaçmışlar, Canbek Giray Kırım tahtına oturtulup, 

Özi suyu kenarına Özi Kalesi inşa edilmiştir. Kırım meselesi Osmanlı 

Devleti’nin siyasî açıdan yıpranmasında ve güç kaybetmesinde önemli bir 

etken olmuştur.
281
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C) Kazak Taarruzları 

 

Kırım meselesi ile çok kan kaybeden devlet, sorunu çözmek için 

donanmayı Kırım’a göndermiş, Karadeniz savunmasız kalmıştır. Bunu fırsat 

bilen Don Kazakları yüz elli kadar şayka dedikleri küçük gemilerle Boğaziçi’ne 

gelip, Yeniköy ve civarını yakıp yıkmışlardır. Olayın öğrenilmesi üzerine 

sekbanlar gemilere bindirilip Kazakları def etmek için hücum ettiler. Fakat 

Kazaklar mukavemet etmeyip derhal şaykalarına binip kaçmışlar, ancak bu 

durum İstanbul halkı üzerinde inanılmaz bir şok tesiri yaratarak, endişe 

uyandırmıştır. Kazakları Lehistan’ın yönlendirdiği düşüncesi ortaya atılmış ve 

bu ülkeye karşı büyük bir öfke meydana gelmiştir.282 

Kazakların tekrar saldırmasını engellemek amacıyla, Kaptan-ı Deryâ 

Recep Paşa kırk üç adet kadırga ile Karadeniz’e açılmış, Aylarca şaykaları 

aramış, nihayet, Köstence’nin kuzeyinde Karaharman açıklarında, üç yüz elli 

kadar şayka ile karşılaşılmıştır. Rüzgar olmadığı için Osmanlı gemileri zor 

durumda kalmış, yapılan şiddetli mücadelede toplar kullanılmış ve onlarca 

Kazak telef olmuştur. Üç yüz elli şaykadan otuz kırk kadarı kurtulup kaçmış, 

yüz yetmiş iki şayka da ele geçirilmiş, diğerleri ise batmıştır.  Ayrıca yedi yüz 

seksen bir esir alınmıştır. Donanma İstanbul’a döndüğünde  Kaptan-ı Deryâ 

Recep Paşa ve diğer gemi kaptanları, hil’atler giydirilerek 

ödüllendirilmişlerdir. Uzun süredir Osmanlı kıyılarına musallat olan Kazaklar 

imha edilerek, Devletin diğer sorunlara daha çok eğilmesine zemin 

hazırlanmıştır.283
 

 

      

D) Lehistan Seferi Teşebbüsü  

 

Bu devirde Osmanlı- Lehistan ilişkilerinde mühim gelişmeler olmuştur. 

Zaman zaman bir savaşa varacak kadar gelişen sınır tecavüzleri, çoğu kez 

kısa süreli anlaşmalarla bertaraf ediliyordu. Bu tecavüzler Kazakların 
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Karadeniz’de Türk sahillerine ve Rumeli’de Tuna yalılarına yaptıkları 

akınlardı. Kırımdaki Osmanlı kuvvetleri kazaklar üzerine gidecekken, İran 

üzerine gönderilmeleriyle sefer yarıda kalmıştı. 1630’da Özi beylerbeyi 

Mustafa Paşa yedi maddelik bir anlaşma imzalamıştı. Buna göre Lehistan 

Kırım’a vergi vermeye devam edecek, Kazakları bulundukları yerden 

çıkaracak, Osmanlı ise Kırım tatarlarının akınlarına engel olacaktı. Ama barış 

fazla sürmemiş, savaş olasılığı tekrar belirmiştir.284
  

Bunun üzerine Bosna Beylerbeyi Abaza Mehmed Paşa, Özi ve Silistre 

muhafızlığına getirilerek, Leh topraklarına girmesi emredilmiştir. Paşa, 

Lehistan’a girmiş ve bir çok esir ve ganimet alarak İstanbul’a göndermiştir.285
 

Lehistan, barış şartlarını görüşmek üzere Aleksandr Terzebinski’yi 

göndermiş, Terzebinski huzura kabul edilmiştir. IV. Murad elçiye neden 

geldiğini sormuş; elçi, Sultan Süleyman zamanında yapılmış olan anlaşmaya 

uygun olarak, anlaşmayı yenilemek amacında olduğunu beyan edince 

Padişah onun sözünü hiddetle keserek; barıştan değil savaştan bahsedilmesi 

gerektiğini, çünkü kralın vergi vermeyip, Dinyester istihkamlarını tahrip 

etmediğini, ayrıca kazak akınlarına engel olmadığını, bu şartları 

gerçekleştirmedikçe dostluğun tesis edilemeyeceğini ifade etmiştir.286
 

Elçinin bu kadar aşağılayıcı şartları kabul etmektense, savaşmayı tercih 

ettiğini söylemesi üzerine, IV. Murad elini kılıcına götürerek: “Kılıcının önünde 

milletlerin titrediği bir padişah olduğumu bilmiyor musun?” diyerek onu 

azarlamıştır.287
 

IV. Murad Lehistan Seferi hazırlıklarını ivedileştirmek için Edirne’ye 

gitmeye karar vermiştir. Daha önce Özi ve Budin Valiliği yapmış olan 

Diyarbekir Beylerbeyi Murtaza Paşa, Lehistan hakkında geniş malumatı 

olduğu için, göreve çağrılmıştır. Mühimmat ve köprülerin sağlanması için 

kapıcılar Belgrat’a gönderilmiştir. Üsküdar sarayı bahçesine inşa edilen 

köşkün tamamlanmasından sonra üç tuğlu sancak cephane önüne dikilmiştir: 

Bu, savaş ilanı demekti(20 Ramazan 1043/20 Mart 1634). Elçi 
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Terzebinski’nin, savaş ilanını ülkesine ulaştırması için gitmesine izin 

verilmiştir. 

Kenan Paşa Kaymakam olarak, Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi Kadı 

olarak İstanbul’un güvenliği için bırakılıp, 9 Şevval 1043/8Nisan1634’te 

Payitahttan hareket edildi. Şevvalin 28’inde Edirne’ye varıldı. Burada, elçi 

olarak Lehistan’a gönderilmiş olan İmrahor Şaban Ağa, Lehlilerin Rus 

istilasına uğradıklarını, bu sebeble Kralın barış istediğini bildirince, Lehistan’ı 

iyice ezerek o bölgenin kuvvetler dengesini bozmak istemeyen IV. Murad, 

Edirne’den geri dönmüştür. Yine de tedbir olarak, Lehistan hakkında geniş 

malumatı olduğundan Diyarbekir Beylerbeyi Murtaza Paşa serdar tayin 

edilerek, yirmi bin asker ve yirmi beş top ile bırakılmıştır.288
 

Lehistan’a gönderilmiş olan Şahin Ağa, yedi maddeden oluşan 

anlaşmanın tasdiknâmesini almak üzere İstanbul’a gelmiştir. Bu anlaşmaya 

göre Osmanlı Devleti, Kantemur’un gözetimi altında Bolgorod çöllerinde 

yerleşmiş olan Tatarları oradan kaldırmayı, Lehistan Kralı da Zaparog 

Kazaklarını zaptetmeyi taahhüt etmektedir. Dinyester üzerindeki kalelerin 

yıkılması talebinden vazgeçilmiştir. Her iki taraftan esirler karşılıklı olarak 

değiştirilmiş, eski ticari ilişkiler tekrar kurulmuştur.
289

 

Sultan IV. Murad’ın  bu güç sefere tereddütsüz katılmak istemesi dikkati 

çeken bir husustur.
290

 Bu sefer teşebbüsü ile IV. Murad’ın ve ordunun 

kendine güven gelmiş, kısa bir süre sonra çıkılacak olan Revan Seferi için 

hazırlık olmuştur.  

 

 

E) Revan Seferi ve Sonuçları 

 

İran’ın saldırgan tavırlarına son vermek ve belki de intikam almak için 

IV. Murad bir sefer yapılmasına karar vermiştir. Sultan, ilk olarak Sadrazam 

ve Serdar-ı Ekrem Tabanıyassı Mehmed Paşa’yı İran seferine 

                                                
288 Kâtip Çelebi, Fezleke, 247a; Hammer, 179 
289 Hammer, 180 
290 İlgürel, 474 



 75 

görevlendirmiştir (Ekim 1633)
291

. Sadrazam askerlerle birlikte Diyarbekir’e 

varmış ve burada kışlamıştır. Hedefin Revan olduğu bildirilince baharda 

Erzurum’a hareket etmiştir. IV. Murad ise, İzmit-Eskişehir-Konya-Kayseri-

Sivas yoluyla Erzurum’a varmıştır. Yolda bazı vali, kadı ve halka eziyet ettiği 

bildirilen sipahi zorbaları ile bazı uygunsuz fiilleri olan kimseleri 

cezalandırmıştır. Gerek Revan’a gidilirken gerekse dönülürken memleketi 

teftiş için ayrı ayrı yollar takip edilmiş ve izlenen korkutma ve cezalandırma 

siyasetiyle Anadolu’nun önemli merkezleri kontrol edilmeye çalışılmıştır.292
  

IV. Murad asker, idareci ve halk arasında otorite kurabilmek için, vezir 

olsun, kadı olsun hiç kimsenin hatasını affetmemiştir.293
 Bu arada iftiraya 

uğrayan, husumete kurban gidenler olduğuna da şüphe olmamakla beraber, 

zorbalıkları tespit olunan bir çok şahıs bu sırada ortadan kaldırılmıştır. IV. 

Murad bir gördüğü şahsı birkaç sene sonra görse yine tanıyıp, zorba ve 

eşkıyanın isim ve yerlerini aklında tutarak, bu seferlerde aman vermeden 

arayıp bularak öldürtmüştür.
294

 Örneğin Seyitgâzi’de Anadolu beylerbeyi 

Gürcü Mehmed Paşa hizmetinde olan Konyalı zorba başı Karayılan oğlu 

katledilmiştir. Bardaklı menzilinde Konya’dan azledilmiş olan Tûtici Hasan 

Paşa çeşitli şikayetler üzerine katl olunmuştur. Aydın Beyi Nogay Paşa-zâde, 

halkın şikayeti üzerine katledilecekken, bazı devlet adamlarının araya 

girmesiyle affolunmuştur. İshaklı menzilinde Karaağaç Kadısı hakkında 

şikayetler duyulunca sorgusuz sualsiz öldürülmüştür. IV. Murad zorbalık ve 

eşkıyalıkla mansıp elde etmiş bulunanların haklarından gelmek istiyordu. 

Nitekim, Karaman beylerbeyi Celeb Ali Paşa reâyâ şikayetiyle katledilmiştir. 

Konya’da kalede hapis bulunan Arap oğlu Mustafa katledilmiştir. Konya 

Kadısı Şehlâ Mehmed Efendi’den şikayet edilince Konya Pazarında 

asılmıştır. Sipahi olan Erköylü Hacı Mehmed ile Nalça Mehmed, II. Osman 

isyanında dahli oldukları gerekçesiyle katledilmişlerdir. Nekkarezen Çayırı 

mevkiinde zeametli çavuşlardan Cevheri-zâde tütün içtiği gerekçesiyle idam 

edilmiştir. Kayseri’de zahire tedarikini tam görmediği ve rüşvet aldığı 

                                                
291 Müneccimbaşı; 669 
292 Ünver, 547 (Revan Seferi Menzil nâmesinin yazma nüshası için bkz: Süleymaniye Kütb., Laleli, 
nr:1608/5); İlgürel, 475 
293 İlgürel, 472 
294 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 194-195; Kocatürk, 228 
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gerekçesiyle Kadı Bursevi Gökdereli-zâde Ahmed Efendi katl olunmuştur. 

Sivas’ın eski Beylerbeyi Ali Paşa, halka zulüm yaptığı gerekçesiyle 

öldürülmüştür.
295

 Sivas sahrasında, askerlerden birisi, padişahın yazısını 

taklit ederek, sancak beyi ve beylerbeyilere bilgi sızdırdığı duyulması üzerine, 

padişahın huzuruna getirilmiş ve derisi yüzülerek öldürülmüştür.
296

 

Sivas’ta yirmi günlük ikametten sonra Erzurum’a hareket edilmiştir. 

Erzurum’a doğru yol alınırken  Kömür Ovası’nda orduyu hümâyuna büyük bir 

manevra yaptıran IV. Murad, manevraya bizzat iştirak etmiştir.297
 Kanûni’nin 

ölümünden sonra terkedilmiş olan, padişahların askerin başında sefere 

gitmeleri böylece tekrar başlamış oluyordu. Kahramanca heybet ve 

tavırlarıyla askerde büyük bir saygı  uyandıran IV. Murad’ın her hali ordu da 

takdir ediliyor, asker ve komutanların hayranlığını  kazanıyordu. En kuvvetli 

pehlivanların kolunu büküyor, yalnız kuvvette değil maharette de kimse 

onunla boy ölçüşemiyordu: Tüfek kurşunu menziline kadar ok atıyor  ve 

hedefe isabet ettiriyordu. Askerin yediğinden yiyor, kırda başını eyere 

dayayıp uyuyordu. Bir çok  adamı öldürtmesine rağmen, asker içinde tek 

başına ve sivil  olarak korkmadan dolaşıyor, onların konuşma ve görüşlerini 

dinliyor,  ordusuna hakim olan havayı bizzat görüyor ve anlıyordu. Sultan’ın 

sertliği orduya ne kadar korku salıyorsa, seferin tüm meşakkatlerine  

askerlerle birlikte katlanması, aylarca atının eyerinden başka yastık, 

kuşağından başka örtü görmemiş olması da ona olan emniyet ve güveni 

artırıyor, büyük bir hürmet görmesini sağlıyordu.
298

 

Erzurum beylerbeyinin mühimmat tedarikinde yetersiz kalışı 

gerekçesiyle katlinden, Sivas beylerbeyi Ali Paşa’nın Trabzon’dan topları 

getirirken işlediği günahlardan ötürü başının kesilmesinden ve dokuz günlük 

istirahatten sonra, Kars üzerinden Revan’a hareket edilmiştir.299
 İki yüz bin 

asker, yirmi beş balyemez ve yüz kadar şahi topa sahip olan  IV. Murad, 10 

                                                
295 Kâtip Çelebi, Fezleke, 249b; Solakzâde, 754 
296 Kâtip Çelebi, Fezleke, 249a; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 197; İlgürel, 470 
297 Solakzâde, 756 
298 Kâtip Çelebi, Fezleke, 249b-250a; Aksun, 145; Baysun, 632 
299 Kâtip Çelebi, Fezleke, 251b; Ünver, 549 
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Safer 1045/29 Temmuz 1635’te askerin başında olarak Revan kalesine 

ulaşmıştır.300
 

Bugün Ermenistan topraklarında bulunan Revan (Erivan) Kafkasya’nın 

güneyinde, Türk sınırına yakındır. Revan kalesinin askeri açıdan önemi 

büyüktür. Dik bir arazi üzerine bina edilen kalenin başında Emirgûne oğlu 

Tahmasb Kuli han bulunmaktadır. On iki bin askeri bulunan Tahmasb Kuli 

ancak on üç gün dayanmıştır. Kaleyi vire ile teslim etmeyi teklif etmiş, bunun 

üzerine kaledekilerin canına dokunulmamak şartıyla anlaşma sağlanmıştır. 

Ertesi gün vali IV. Murad’ın huzuruna kabul edilerek, kale teslim alınmıştır(23 

Safer 1045/8 Ağustos 1635)
301

. Şeyhülislam Yahya Efendi, Revan’ın fethine 

şu tarihi düşmüştür: 

“Revana varacak Sultan Murad han-ı Ömer heybet 

Müyesser eyledi ana Hüda-yı müstean fethin 

Cemi Ehl-i sünnet asker-i İslam şad oldı 

Didi Yahya anın tarihini: Gördük Revan Fethin”
302

 

   

IV. Murad Revan kalesini tamire derhal başlatarak başına on iki bin 

askerle Murtaza paşayı bırakmıştır. Emirgûne oğlu Sünnîliği seçerek, Yusuf 

Paşa adını almış, IV. Murad kalenin tesliminde asker kırdırmadığı için ondan 

pek hoşlanmış ve Halep beylerbeyliğini vermiştir. Daha sonra IV. Murad onu 

İstanbul’a çağırmış, ona Boğaziçi’nde bir bahçe (Ferudun Paşa bahçesi, 

şimdiki Emirgân), Ahırkapı’da bir saray ve Kağıthane’de bir çiftlik vermiş, 

müziğe yeteneği, eğlence ve sefahat işlerindeki tecrübesi nedeniyle IV. 

Murad’ın en yakınlarından biri olmuştur.
303

  

IV. Murad sefere devam ederek Tebriz’e hareket etmiş, 28 Rebiul 

evvelde (12 Eylül) vardığı Tebriz’i tahrip ettirerek,
304

 Cihan-Şah ve Sultan 

Hasan Camilerine Yahya Efendinin müdahalesi sonunda dokunmamıştır. 

                                                
300 Kâtip Çelebi, Fezleke, 252a; Baysun, 633 
301 Şeref, 90; Ünver, 562 
302 Kâtip Çelebi, Fezleke, 252b;  
303 Kâtip Çelebi, Fezleke, 254b 
304 Solakzâde, 763 
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Revan Seferi dönüşü muazzam olmuş, IV. Murad  yedi gün yedi gece şenlik 

yapılmasını ilan etmiştir.305
 

 

 

F) Bağdat Seferi ve Sonuçları 

 

Revan’ın Osmanlılar eline geçmesini bir türlü içine sindiremeyen Şah I. 

Safi, IV. Murad’ın muazzam ordusunun bölgeden uzaklaşmasını ve kış 

mevsiminin gelmesini beklemiş, “her zaman izlediği siyaset olan vur-kaç 

taktiği”
306

  ile  taarruz ederek şehri ele geçirmiştir. Dirayetli komutan Murtaza 

Paşa’nın ölümüyle Revan muhafızı olan Zülfikar Ağa da çetin kış şartları 

dolayısıyla yardım alamamış, üç aylık bir direnişten sonra 24 Şevval 1045/1 

Nisan 1636’da teslim olmak zorunda kalmıştır. Böylelikle IV. Murad’ın birinci 

seferinde aldığı Revan İranlıların eline geçmiştir.307
   

Revan kuşatma altına alınınca IV. Murad çok müteessir olarak Canbulat 

oğlu Mustafa Silahdar Hüseyin ve Kenan Paşaları Anadolu ve Rumeli’de dört 

koldan asker getirmek görevine memur etmiş, Sadrazam Tabanıyassı 

Mehmed Paşa’yı Diyarbekir’den Hasankale’ye sevketmiş, çeşitli beylerbeyleri 

de Revan’ın imdadına göndermiştir. Soğuk bir mevsimde Bayburt’un Soğanlı 

dağları güçlükle aşılıp Kars’a varıldığında, Revan’ın düştüğü haberi 

geldiğinden Oltu, Çıldır kalelerinin korunması için tedbir almaktan başka 

yapacak bir şey kalmamıştır. IV. Murad üzüntü içersinde ve öfkeyle “ne 

sebeble gelip himmette bulunmadın” diyerek Canbulat oğlunu idam 

ettirmiştir.308
   

Revan’ın yardımına zamanında koşmadığı düşünülerek Vezir-i Âzam  

Tabanıyassı Mehmed Paşa azledilerek yerine Bayram Paşa tayin edilmiştir. 

Aynı zamanda şark serdarlığına da tayin edilen Bayram Paşa, Mart 

sonlarında Bolu, Amasya, Niğde, Tokat ve Sivas üzerinden Birecik’e varmış, 

                                                
305 Nuri Paşa, 58; Ünver, 576; Baysun, 633-634 
306 Mim Kemal Öke, Bilinmeyen Tarihimiz, İstanbul 1998, 25 
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308 Kâtip Çelebi, Fezleke, 255b; Baysun, 634 
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burda dökülen topları Musul’a göndererek, yeni sefer için çeşitli hazırlıkları 

yapmıştır.309
  

IV. Murad Bağdat’ı almak konusuna çok ehemmiyet vermiş, Osmanlı 

ülkesinin bir çok yerinde bu sefer için silah, teçhizat, elbise atölyelerinde 

üretim yaptırmıştır. Bosna’da yirmi beşer okkalık beş bin gülle; Birecik’te 

kurulan büyük dökümhanede büyük toplar; Van’da, Kayseri’de barut imal 

ettirmiştir.310
 

IV. Murad, Bağdat Seferine hareket etmeden önce kadılara; halka hiçbir 

şekilde zulüm edilmemesine, âdil olunmasına dair tamim göndermiştir. 1637 

tarihli bu adâletnâmenin kısaltılarak alınan bölümü şöyledir: 

“Bundan sonra reâyâya ve fukarâya ümerâdan ve gayriden cevr ve 

teaddî ve zulm ve te’zi olunduğu istima’ oluna her ahval sizden bilünüb ve bir 

vechile özrünüz makbûl ve cevâbınız mesmû olmayub eşedd-i hakâret ile 

haklarınızdan gelinmek mukarrerdir ve ana göre basîret ve intibah üzre 

olasız”
311

 

Ümerâya, kadılara, yeniçeri ağalarına gönderilen bu hükümde reâyâya 

ve fukarâya zulüm ve şiddet uygulandığı işitilirse özürlerinin kabul 

edilmeyeceği, haklarından gelineceği belirtilerek; görevlerini iyi yapmaları, 

kötüye kullanmamaları için tehdit edilmişlerdir. Ayrıca askerin günlük 

ihtiyacını o günkü narh üzerinden para ile alacağı, hiçbir şekilde halkı 

sıkıntıya sokacak yanlışlara müsaade edilmeyeceği ilan edilmiştir.312
 Bizzat 

Bayram Paşa, Amasya’da iken kendi cebinden para vererek şehre su 

getirtmiş, gittiği yerlerde hayır işleri yapmış ve reâyâya yük olmaktan 

kaçınmıştır.313
  

Hazırlıkların tamamlanmasından sonra IV. Murad cephane önüne tuğ-ı 

hümâyunu diktirmiştir. Bir ay içinde son hazırlıklar tamamlanarak ikinci İran 

Seferine çıkılmıştır. İstanbul muhafızı olarak Budin Beylerbeyi Musa Paşa 

                                                
309 Kâtip Çelebi, Fezleke, 260a; İlgürel, 475; Uzunçarşılı, 198; Aksun, 150; Sahillioğlu, 44 (yazma 
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312 İnalcık, 90; İlgürel, 488 
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bırakılmıştır. Kaptan-ı Deryâ Mustafa Paşa ve IV. Murad’ın isteğiyle 

Şeyhülislâm Yahya Efendi bu sefere iştirak etmişlerdir. Sefer hazırlıklarını 

tamamlayan Vezir-i Âzam Bayram Paşa, İnönü konağında orduya katılmıştır. 

IV. Murad Eskişehir’de Şeyh Edebâli’nin kabrini, Seyitgazi’de Battal Gazinin 

türbesini ziyaret ederek, bakımları için ödenek ayırmıştır. Bolvadin’e 

gelindiğinde, Sakarya civarında Mehdilik iddiasıyla çevresine adam toplayıp, 

ahaliden zorla para alan bir şeyhten bahsedilmiş, mesele Eskişehir Kadısı’na 

sorularak bilgi alınmıştır. Kadı meselenin büyük olduğunu ve halledilmemesi 

halinde büyük bir fitne çıkabileceğini belirterek, şeyhin Eskişehir halkına  

haraç vermelerini, aksi halde öldürüleceklerine dair tehdit mektubu 

gönderdiğini belirtmiştir:”314
 Mehdîlik iddiasını ilerleterek Hz. İsa olduğunu 

söylemeye başlayan ve yanına 7-8 bin kişi toplayan bu sahte şeyh, üzerine 

gönderilen Anadolu Beylerbeyi Ali Paşa komutasındaki kuvvetle savaşa 

girişmiş ve  Ali Paşa’yı  geri çekilmeye mecbur etmiştir. Bunun üzerine o 

civarı iyi bilen Çiftelerli Osman Ağa, onu hile ile yakalayıp, Sultan Murad’ın 

huzuruna getirmiştir. O anda hazır bulunan Şeyhülislâmın fetvasıyla ölüme 

mahkum edilmiş ve çeşitli işkencelerle öldürülmüştür.
315

 Tarihçi Hammer’in 

belirttiğine göre; “Şeyhe silah işlemez” diye müridleri arasında yayılan inancı 

ortadan kaldırmak için, cellatlar vücudundan deri parçaları çıkarmışlar, birer 

birer parmaklarını kesmişlerdir.
316

 

Bu sefer sırasındaki bir diğer katl olayı hekimbaşının öldürülmesidir. 

Enmûze-cu’t-Tıbb adlı kitabı bulunan Emir Çelebi önce tımar defterdarı olup, 

sonra padişahın hekimbaşılığına getirilmiştir.317
 Silahdar Paşa, Nizip’te, 

Hekimbaşının afyon kullandığını IV. Murad’a bildirmiştir. Gerçekten de IV. 

Murad, Hekimbaşının kendisi ile satranç oynadığı sırada, abdest almak 

bahanesiyle huzurundan çıkışında afyon kullandığını bir hizmetkârından 

haber almış, ceza olarak ta göğsünde sakladığı afyon hokkasının hepsini 

yedirmiş, Hekimbaşı Emir Çelebi bu aşırı dozla zehirlenip ölmüştür.
318

 Onun 

                                                
314 Kâtip Çelebi, Fezleke, 262a; Aksun, 152-153 
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316 Hammer, 234 
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katli hususunda verilmiş herhangi bir fetva ya da fermana kaynaklarda 

rastlamadık. 

Daha sonra Sultan Murad Konya’ya gelmiş, Selçuklu hükümdarı 

İzzeddin Keykavus’un yaptırmış olduğu, Alaeddin Tepesi üzerindeki iç kaleyi 

ziyaret etmek için yalnız olarak at sürmüş, kalenin ihtiyar muhafızı olan 

yeniçeri kendisini tanıyamadığı için, atla girmemesi konusunda onu uyararak: 

“Bre Ağa! Attan in, piyade yürü. Burası padişah kal’asıdır, atla çıkılmaz” 

deyince IV. Murad askerin bu isteğine uymuş, askere yaklaşarak kendisini 

tanıtmış ve ona ihsanlarda bulunarak ödüllendirmiştir. Bu misal, ihtiyar 

yeniçeride ve askerimizde kökleşmiş olan devlet şuurunun büyüklüğünü 

gösterdiği gibi, IV. Murad’ın da bu telâkkiye verdiği değeri anlatmaktadır.
319

  

Mevlana’nın dergahında icra edilen semâ törenine katılmış, tebdil gezerken 

Recep Paşa’nın adamlarından olan Hüsrev Subaşı’yı görüp tanımış, hiddet 

ve gazapla yüzüne bakıp geçmiş, otağ-ı hümâyuna varınca yeniçeri ağasını, 

Hüsrev Subaşı’nın katli için görevlendirmiş ancak, durumu fark eden Hüsrev 

Subaşı kaçmayı başarmıştır.320
  

Konya’dan hareket edildikten sonra, 26 Ağustosta Cülab denilen 

mevkide, zaten hasta olan ve Sultan Murad’ın çok sevdiği veziri Bayram 

Paşa vefat etmiştir. Onun yerine Musul Valisi Tayyar Mehmed Paşa Vezir-i 

Âzamlığa getirilmiştir (26 Ağustos 1638/ 16 Rebiülahir 1048). Diyarbekir 

mevkine gelindiğinde yeni Sadrazam büyük bir şaşaa ile orduyu hümâyuna 

katılmıştır.321
 

Halep’e gelindiğinde Ohri sancakbeyi Pîrî Paşa orduya katılmış, ancak 

orduya geç katılmasından, ahalisine bir çok zulümlerle suçlanmasından 

dolayı katl olunmuştur. Âlim ve fâzıl bir kişi olan Pîrî Paşa’nın katli orduda 

üzüntüye sebeb olmuştur.
322

 

Ordu-yı Hümâyun 7 ekimde  Musul’a gelmiş, burada toplardan bir kısmı 

ile cephanenin nehirden, yirmi kadar topun da karadan Bağdat’a sevkine 

                                                
319 Aksun, 144-145 
320 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 201 
321 Kâtip Çelebi, Fezleke, 262a; Aksun, 154 
322 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 201 
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başlanmıştır. IV. Murad, burada Babür hükümdarı Hürrem Şah (Şah Cihan 

1628-1658)’ın elçisini kabul etmiş, İran’a karşı ortak hareket etme kararı 

almışlardır.
323

 Bu anlaşmayı belki Sünnî ittifakı olarak değerlendirebiliriz. Dinî 

unsur siyasî olarak İran’a karşı ortak hareket etmeyi gerekli kılmış, bir kere 

daha din siyasete hizmet etmiştir. 

 Ordu-yı Hümâyun 8 Receb 1048’de (15 Kasım 1638) Âzamiye’ye 

ulaşarak, Otağ-ı Hümâyun İmam-ı Âzam türbesinin önüne kurulmuştur.
324

  

IV. Murad, ordunun sıhhiye çadırlarını, Revan seferinde olduğu gibi, 

otağının yanına kurdurmuş, yaralıların tedavisine özen gösterilmesini 

emretmiştir. Bağdat’ı Safevî komutan Bektaş Han kırk bin askerle müdafaa 

etmektedir. Bağdat kalesi iki yüz on bir kuleden oluşmaktadır. Şehrin önemli 

kapıları, Azamiye, Akkapı, Karanlıkkapı, Köprükapısı gibi adlarla 

anılmaktadır. Hafız Paşa Şehri  Karanlıkkapı’dan, Hüsrev Paşa Azamiye’den 

hücum ettikleri için Safevîler buraların savunmalarını güçlendirmişlerdir. 

Yapılan toplantı neticesinde, umulmayan Akkapı tarafından tazyik edilmesine 

karar verilmiş ve kuvvetlerin bir kısmı o mevkiye kaydırılmıştır.325
 

Bağdat kalesinin kuşatılmasının sekizinci gününde metrisler kale 

etrafında bulunan hendek yanına kadar ilerletilmiştir. Kuleler Osmanlı 

toplarının patlamalarından sarsılıyor ve duvarlarda açılan gedikler, hurma 

dalları ve topraklarla dolduruluyordu.
326

 IV. Murad, muhasara boyunca 

siperleri dolaşıyor, vezirleri, subayları ve askerleri hareketlendirmek için: 

“Göreyim sizi, dîn-i mübin uğruna sa’y ü gayrette kusur etmeyesiz, gayret 

vaktidir” diyordu. Kuşatmanın ancak yirminci günü nehir yoluyla gönderilen 

toplar gelmiş ve hemen mevzilendirilmiştir. Böylece topların hepsinin nehir 

yolu ile getirilmemesinin isabetli olduğu anlaşılmıştır. 

Kuşatmanın otuzuncu gününde askere iki yüz altmış bin torba dağıtılmış 

ve torbaların toprakla doldurulması istenmiştir. Kalenin etrafında bulunan 

hendek bu torbalarla doldurulmaya başlanmıştır. Doldurma işi tamamlanınca 
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IV. Murad, Vezir-i Âzam Tayyar Mehmed Paşa’yı huzuruna çağırmış ve; 

“Hendekler doldu, asker-i İslam yürüyüşe hazır vaziyette, niçin yürüyüş 

vermezsin?” diye sormuştur. Vezir-i Âzam “Padişahım, sabr olunsun, yakın 

vakitte şehir feth olunur, yürüyüşe zaman vardır. Acele ile askeri 

kırdırmayalım” demiş, IV. Murad bu sözlere itibar etmeyerek “Senin namın, 

dilaverliğin ve şecâatin bu mudur? Tehirin manası nedir?” diye ısrar edince 

Vezir-i âzam “ Ben canımı dîn-i mübin-i ahmediye ve padişahıma feda 

etmişim, Tayyar kulun ölmekle bir şey olmaz, yeter ki Allahu Tealâ ihsan 

eylesin” demiştir.327
 

Ertesi gün 23 Aralık 1638/ Şaban 1048’de umumi bir hücuma 

başlanmıştır. Vezir-i Âzam Tayyar Mehmed Paşa, Sabah namazından sonra 

kendi cephesinin en ön mevzine geçerek, hücumu başlatmıştır. Kuleler ele 

geçirildikten sonra kılıcıyla düşmana saldırırken, başından vurularak şehid 

olmuştur.
328

 IV. Murad kahraman sadrazamının şehid olduğunu duyunca “Ah 

Tayyar, Bağdat kalesi gibi yüz kaleye değerdin” diye feryad etmiştir.329
 

Tayyar Mehmed Paşa’nın şehadetinden sonra vezir-i âzamlık görevi 

Kemankeş Kara Mustafa Paşa’ya verilmiştir. Kaleye saldırı devam etmekte, 

kuleler bir bir düşmektedir. Nihayet Osmanlı hücumlarından bunalan Bağdat 

muhafızı Bektaş Han, Kaleyi teslimden başka çare bulamayıp, Osmanlı 

ordugâhına haber yollayıp “aman nâme” istemiştir. Bektaş Han’ın isteği 

uygun bulunarak IV. Murad tarafından huzura kabul edilmiştir. IV. Murad, 

Bektaş Han’ı merasim ve iltifat ile karşılamış, kalmak ya da şaha gitmek 

hususunda serbest olduklarını ifade etmiş, Bektaş Han Osmanlı tebaası 

olmayı tercih etmiştir.330
 

Bazı Safevî komutanlar Bektaş Han’ın teslimini ihanet sayarak şehri 

savunmaya devam etmişlerdir. Bu sırada Osmanlı kuvvetleri surları aşmış ve 

sokak çarpışmaları başlamıştır. Şehirde çok şiddetli çarpışmalar olmuştur. 

Büyük kayıplarına rağmen düşman inatla direnmektedir. Otuz bin Şiînin 

                                                
327 Kâtip Çelebi, Fezleke, 264b; Aksun, 155 
328 Kâtip Çelebi, Fezleke, 264b; Hammer, 248 
329 Evliyâ Çelebi, 224; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III, 203 
330 Kâtip Çelebi, Fezleke, 265b; İlgürel, 477 
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kılıçtan geçirilmesiyle
331

 şehrin sokakları cesetlerle dolmuş, baruthanenin 

Şiîler tarafından kasten infilak ettirilmesi sonucu sekiz yüz kişi ölmüştür. Şehir 

tamamen ele geçirilince, bütün İranlılar sürülmüş, yerli halk bırakılmıştır. 

Daha sonraları IV. Murad, şehri Sünnîleştirmek için Anadolu’dan Sünnî 

Türkleri getirip buraya yerleştirmiştir.332
  

Daha önce Bağdat’ı fethetmeden girmeyeceğini söylediği İmam-ı Âzam 

türbesine merasimle ziyarete giden Revan ve Bağdat seferlerinin muzaffer 

padişahı IV. Murad, kurbanlar kestirip, içerisini ipek halılar, kıymetli şallarla 

süsletmiştir. Devlet erkanının da zafer tebriki bu günde olmuş, aynı gün 

İstanbul’a fetihnâme gönderilmiştir (26 Aralık 1638/20 Şaban 1048). Bağdat 

eyaleti yeniden teşkil edilip, Yeniçeri Ağası Küçük Hüseyin Ağa vali, 

Müderrislerden Tezkireci Musa Efendi kadı, Yeniçeri Kethüdası Bektaş Ağa 

sekiz bin yeniçeri ile muhafız tayin edilmiştir.333
 

IV. Murad, 14 Ocak 1639/9 Ramazan 1048’de Cuma namazından sonra 

Musul’a hareket etmiştir. İran ile barış henüz yapılmadığı için, Irak’ın 

muhafazasına Vezir-i âzam Kemankeş Kara Mustafa Paşa bırakılmıştır. 

Padişah Musul’a varınca İran elçisi Maksud Han’a, Şah Safi’ye verilmek 

üzere bir “tehdidnâme” verilmiştir. IV. Murad  “er isen meydana gel” diye 

tehdit ettiği Sâfi’den, daha önce Osmanlıların olan yerlerin iadesi ve her sene 

hediye göndermesini talep etmiştir. Aksi takdirde baharda tekrar İran’a 

yürüyeceğini belirtmiştir. Bu arada Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı, şahı 

barışa zorlamak amacıyla orduyla Bağdat’a gönderen IV. Murad, Damla 

(Siroz) hastalığından muzdarip olduğu için İstanbul’a hemen dönememiş, kışı 

Diyarbekir’de geçirmek zorunda kalmıştır.  Burada kaldığı süre içinde, Urmiye 

şeyhi lakaplı Şeyh Mahmud Efendi hakkında bazı şikayetler gelmiş, pek çok 

mürid ve taraftarı olduğu için, Sakarya şeyhi gibi ayaklanabileceğinden 

endişe edilerek, idam edilmiştir.334
 Daha öncesinde bu şeyh IV. Murad’a, 

bakırı gümüş, gümüşü altın yapabilen bir kadından bahsetmiş, bunda bir iş 

                                                
331 Solakzâde, 765; Müneccimbaşı;674 (Savaş sırasında 10.000, fetihten sonra 19.700 Şiinin öldüğü 
belirtiliyor.); Sahillioğlu, Bağdat Seferi, 71 
332 Kâtip Çelebi, Fezleke, 265b; İlgürel, 478 
333 Müneccimbaşı; 677; İlgürel, 478 
334 Solakzâde, 765 
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olduğunu düşünen  IV. Murad, bu kadına altın yapmasını emredip, başına da 

maden işlerinden anlayan birini bırakmış, kadının sahtekarlığı anlaşılınca 

idam edilmişti. Bu şehirde yetmiş bir gün kalan IV. Murad,  Sivas, Tokat ve 

Ankara’dan geçip İzmit’e ulaşmıştır.335
 

Gerek Revan Seferi gerek Bağdat Seferi Osmanlıların, siyasî rakibi olan 

İran’ı saf dışı etmek için gerçekleştirdikleri seferlerdir. Osmanlıların gözünde 

Şiîlik-Rafızîlik, Osman oğullarını yıkmak için İran şahlarının dîni, silah olarak 

siyasî faaliyetler için kullanmasıdır. Ahmet Refik konuyla ilgili olarak şu 

tespitte bulunur; “Türkiye’de dinî hareketler iki noktada bariz şekilde kendini 

gösterdi. Evvela Rumeli’de Bektaşîlikle, daha sonra Anadolu’da Rafızîlikle. 

Bektaşîlik, Osmanlı idaresinde, tasvip ve hatta babaları izaz ve tebcil edildi, 

fakat Rafızîlik, Acem düşmanlığı ile bir telakki edildiği için hiçbir zaman 

meydan verilmedi ve daima kanla ve ateşle bastırıldı.”
336

 Oysa bu iki akım da 

Hz. Ali’ye itibar etmektedir. Ama Bektaşilik, bu itibar etmeyi Türk kültürü 

içinde ve onu benimseyerek, dergah ve ocak zihniyetiyle yaparken, Rafızîlik 

şark vilayetlerinde ve İran’ın dinî ve siyasî telkinlerine tabi olarak ve gerekirse 

Acemleri Türk toprağına sokmak için çalışmışlardır. Böyle bir gayret, Şiiliğin-

Rafızîliğin Osmanlı gözünde dinî olmaktan çıkıp, siyasî bir hüviyet kazanması 

anlamına gelmiştir. Şunu kabul etmek gerekir ki, Osmanlının buna 

müdahalesi, onların Hz. Ali’yi ön plana çıkarmaları yani Şiî olmalarından 

değil, bu eğilimlerini İran lehine kullanma gayretlerinden kaynaklanmıştır. Zira 

Bektaşîlik te Şiî karakterlidir.
337

 Ancak onlara karşı herhangi bir yok etme 

siyaseti güdülmemektedir. Köken itibariyle Sünnî olan Safevîlerin Şiîliğe 

kaymasının ve Sünnîliğe karşı amansız düşman kesilmesinin sebebi 

siyasîdir. Çünkü Safevîlerin, Sünnî mezhebine mensup Osmanlı, Özbek ve 

İran’ın güneyindeki Araplarla savaşması mezhep farkının keskinleştirmesini 

gerektirmiş, İran milliyetçiliğine zemin hazırlamıştır. Zaten Osmanlı Devletinin 

de İranla savaşması dinî niteliğinden çok siyasîdir ki, özellikle Bağdat’ın 

paylaşılamamasının nedeni, bu kentin  önemli ticaret yolları üzerinde 

olmasındandır. 

                                                
335 Kâtip Çelebi, Fezleke, 266a; Nuri Paşa, 61; Sahillioğlu, 12; İlgürel, 479; Baysun, 635 
336 A. Gölpınarlı, “Kızılbaşlık”, İ.A.,İstanbul 1967, VI, 790 
337 Yahya Doğan, Rafıza Kavramı ve Rafızîlik, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2000, 44 vd. 
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IV. Murad gerek Revan gerekse Bağdat Seferi öncesi fetva alma gereği 

duymamıştır. Oysa Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi’nden önce Ali Cemali 

Efendi’den, Kanunî Sultan Süleyman ise Venedik’e karşı açılacak olan savaş 

için Ebussuud Efendi’den fetva istemiştir.338
 Bu durum Revan ve Bağdat 

Seferlerinin dinî arka plan bile verilmeyen siyasî seferler olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

 

 

1- Kasr-ı Şirin Anlaşması ve Önemi 

 

Şahı barışa zorlamak üzere sefere çıkan Vezir-i Âzam Kemankeş Kara 

Mustafa Paşa’nın bu seferi etkisini göstermiştir. Nihayet İran sınırı üzerindeki 

Şehriban’da I. Safi’nin elçisi Muhammed Kuli Bey serdara gelerek barış 

teklifinde bulunmuştur. Elçi, Kars Kalesinin İran’a bırakılmasını ya da kalenin 

yıkılmasını istemiş ancak reddedilmiştir. Serdar ise Safevî ordusunun Bağdat 

sınırından çekilmesini  ve Derteng Kalesinin Osmanlılara bırakılmasını, aksi 

takdirde Osmanlı ordusunun meydan savaşına hazır olduğunu bildirmiştir. 

Birkaç gün sonra Safevî baş komutanı Rüstem Han’dan bir tezkere gelmiştir. 

Tezkerede, Derteng kalesinin boşaltıldığı ve bir elçi heyetinin gönderildiği 

belirtilmektedir. Osmanlı askeri Kasr-ı şirin mevkiine geldiğinde Saru Han 

başkanlığındaki bir heyet de buraya ulaşmıştır. Üç gün süren müzakereler 

sonunda 17 Muharrem 1049/ 17 Mayıs 1639’da Türk tarihinde önemli bir yeri 

olan ve Türk-İran sınırında halen geçerliliğini sürdüren anlaşma 

imzalanmıştır.339
 

Kasr-ı Şirin Anlaşmasının Şah I. Sâfi tarafından imzalanmış metni İran 

elçisi Muhammed Kuli Bey tarafından İstanbul’a getirilmiş ve IV .Murad’a 

sunulmuştur. Bu sözleşmenin en önemli özelliği, geçerliliğini az farklarla 

günümüze kadar sürdürebilmiş olmasıdır. 1555’teki Amasya anlaşmasının 

benzeri olan bu anlaşma ile Azerbaycan İran’a, Irak Osmanlılara kalıyordu. 

                                                
338 Kramers, 487 
339 Kâtip Çelebi, Fezleke, 267a; Nuri Paşa, 61; Baysun, 636; Aksun, 158; Itzkowitz, 114; Miguel, 359 
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Bu gün İran’la olan sınırımızda hala bu anlaşmanın hükümleri tatbik 

edilmektedir. Bu anlaşmanın, bizim elimizden çıkan bir kısım toprakları içine 

alan kısmı, İran ile Irak arasında geçerliliğini korumaktadır.
340

 Anlaşmaya 

konan hükümlerden biri de Ashâb-ı kirama küfür etmenin yasak olması 

maddesidir. Kanûni’den beri yapılan İran ile anlaşmalara konan hükümler, 

Osmanlının Şiîlerle Sünnîleri birbirine yaklaştırmak ve uhdelerinde 

bulundurdukları İslam liderliği makamının zaruri gereklerini yerine getirmek 

için sarf ettikleri gayretin açık delili olarak görünmektedir.  Osmanlı zaferleri 

arasında önemli bir yeri olan bu sefer dönüşü Padişah, devlet erkanı ve 

ulema tarafından İzmit’te karşılanmıştır. IV. Murad ayaklarındaki 

rahatsızlıktan dolayı İzmit’te iki gün kaldıktan sonra İstanbul’a gelmiş, 

muhteşem  bir merasimle karşılanmıştır(10 Aralık 1639). Şehirde bir hafta 

zafer şenlikleri sürmüştür. Ancak padişah damla hastalığından muzdarip 

olup, elleri ve ayakları şişmiş bulunuyordu.
341

   

Sultan IV. Murad, barış anlaşmasını başarıyla sonuçlandıran Sadrazam 

Kemankeş Kara Mustafa Paşa’yı İstanbul’a davet etmiştir. 5 Ocak 1640’ta 

İstanbul’a gelen sadrazam, görkemli bir törenle karşılanmış, huzura kabul 

edildiğinde IV. Murad: “Lala hoş geldin, ekmeğim sana helal olsun” sözleriyle 

ve çeşitli hediyelerle ödüllendirmiştir.342
 

IV Murad’a göre, Osmanlı Devletini tehdit eden en yakın dış tehlike 

doğudaki Safevî tehlikesidir. Onlar Bağdat ve Revan’ı ele geçirmişlerdir. Bu 

nedenle de bertaraf edilmeleri gerekmektedir. İşte Revan ve Bağdat 

Seferlerinin gerekçeleri budur. Yoksa yine Müslüman bir ülke olan İran ve 

İslamı yayma düşüncesi nasıl yan yana gelebilir? 

 İşin doğrusu dini emirleri ikinci planda tutan ve siyasî davranan IV. 

Murad, Revan ve Bağdat seferlerinde kadı olsun, şeyh olsun bir çok kişiyi 

idam ettirmiş, bu konuda din alimlerinin tepkisini almıştır. Sonu nereye kadar 

gideceği belli olmayan, toplumu sindirme ve yola getirme siyasetini güden IV. 

Murad, bir mezhep ya da din mücadelesi yapmaktan çok, ülkedeki 
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karışıklıkları önleyip, elden çıkmış olan Revan ve Bağdat’ı geri almak 

düşüncesindedir. Bu nedenle disiplini sağlamak için her türlü cezalandırma 

yöntemini kullanmıştır. Bu izlediği siyasette de başarılı olduğu bir gerçektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

IV. MURAD’IN SOSYAL ALANDAKİ İCRAATLARINDA DİN VE 

SİYASET ETKENİ 

 

A) Sosyal Hayatı Düzenlemek İçin Yaptığı İcraatlar 

 

Osmanlı toplumunda bazı yeni sosyal grupların oluşması ve devletin 

hakimiyet sınırlarının genişlemesi sonucunda topluma dahil olan insanlara 

belli statüler kazandırılarak toplum içindeki yerlerinin belirlenmesi, Osmanlı 

insan-toplum anlayışı ve yönetim felsefesine göre gerçekleşmiştir. Bu 

anlayışa göre insan yaratıkların en şereflisi olup, yaradılışı gereği 

toplumsaldır. O halde insan diğer insanlara muhtaçtır. İşte bu ihtiyaç 

toplumların ve milletlerin oluşmasına yol açmıştır. Çünkü toplum hayatını 

sürdürebilmek, ancak yardımlaşma ve dayanışmayla mümkündür. Toplum 

üyeleri arasındaki uyumun devamı, her ferdin toplum içinde yaradılıştan 

sahip olduğu yeteneğinin gerektirdiği mevkide bulunmasına ve bu yerini 

korumasına bağlıdır. Böyle bir iş bölümü, ister istemez toplumda bir 

farklılaşmayı ve tabakalaşmayı zorunlu kılmaktadır.
343

 

Osmanlılar, toplum hayatının oluşması ve sağlıklı işleyebilmesi için 

Allah’ın, insanları farklı kabiliyetlerde yaratmış olduğunu, her toplum üyesinin 

kendi kabiliyeti ve bilgi birikimine göre iş yapması ve emeğinin karşılığında bir 

gelire sahip olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Toplum hayatının işlemesi 

için zorunlu olan uyumun bu yolla sağlanabileceği, diğer bir ifadeyle toplumda 

tabakalaşmanın zorunlu olduğu; farklı mizaç ve tutumlara sahip oldukları için  

insanlardan bir kısmının diğerlerine karşı zor kullanarak haklarını ellerinden 

alma ve toplum hayatı için zorunlu olan görevini yapmama eğiliminde olduğu, 

dolayısıyla haksızlıkların önüne geçmek, emniyeti sağlamak, adâlete dayalı 

bir toplum düzeni kurmak ve bunu sürdürmekle görevli bir yönetici güce 
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devlet gücüne, dolayısıyla bir hükümdara her zaman ihtiyaç duyulduğu 

bilinmektedir.
344

 

İşte Osmanlı Devleti’nin hükümdarı IV. Murad’ın sosyal yaşama 

müdahale babındaki yasaklarının genelde, herkesin ait olduğu-layık olduğu 

makama döndürülmesi amacıyla konduğu ancak bunun tedhiş siyasetiyle, bir 

çoklarının canlarına mal olan bir yöntem olduğu için eleştiriye açık hale 

geldiği anlaşılmaktadır.  

Meseleyi daha iyi anlayabilmek için, bazı kargaşa ortamlarını göz önüne 

sermek gerekir. Şöyle ki; Ramazan ayı sipahi zorbalarının zorbalıklarını 

artırdıkları bir ay olmuştur. Zorbalar, Ramazan geceleri bellerinde silahlar 

grup grup  dolaşırlar, gece gündüz sokaklarda yiyip-içip eğlenirlerdi. Rast 

geldikleri ahaliden, seyir ve temâşâ akçesi alırlar, vezir ve ulemâ konaklarının 

önünde davul ve zurna ile köçekler oynatarak her evden kumaş, para vs. 

isterlerdi. İstedikleri para miktarı ev sahibinin rütbesine göre değişirdi. Şayet 

istedikleri verilmezse konağı yakmakla tehdit ederlerdi. İster istemez ev 

sahipleri bu istekleri yerine getirirdi. Bununla da kalmayıp, arkadan bir grup 

daha gelip, aynı evden aynı miktar parayı isterlerdi. Bu şekilde Ramazan 

geceleri sokaklar sipahi zorbalarının sesleriyle dolar, İstanbul halkı çaresiz 

kalırdı.
345

 

Ramazan Bayramları ise ayrı bir eğlence ve kazanç kapısı olmuştur. 

Sipahiler, bayramda da pek çok para topladıktan sonra yavaş yavaş 

memleketlerine dağılırlar, İstanbul halkı rahat bir nefes alırdı. Ancak 

İstanbul’da birkaç zorba başı kalır, onlar da grup olarak gezip istediklerini 

azil, istediklerini tayin ettirirlerdi.
346

 

Vezir-i Âzam Recep Paşa, sipahi zorbaları sayesinde vezir olduğundan 

onların her dediğini yapmak zorunda kalıyordu. Onlara bir iki rakibini öldürten 

Sadrazam, şimdi bin rakibe dert anlatır olmuştu. Zorbalar kendilerini mülâzım 

başı yazdırmak istiyorlar, eski sipahiler bunları çekemeyerek boğaz boğaza 
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geliyorlardı. Bir grup mülazım başı yazdırıyor, ertesi gün diğer bir grup onu 

bozdurup kendi isteklerini yazdırıyorlardı.
347

  

Her altı ayda bir valiler değişiyor, kimisi de daha atandığı ilin yolunu 

tutarken görevden alındığını öğreniyor, böylece yaptığı masrafları bile 

çıkaramıyordu. Atandıkları yere gidip yerleşebilenler de, bir an önce mümkün 

olan en çok geliri elde etmeye çalışıyordu. Bu durumda yöneticilerin 

atandıkları bölgede kökleşmeye ve halkla diyalog kurup, olayları önlemede 

öncü olmaya yeterli zaman olmuyordu. Dolayısıyla, atanan kişi görevden 

alınınca ya bırakıp gidecek ya da isyan edecekti. 

 İşte bu kaotik ortamda IV. Murad bazı yasaklarla bu anarşinin önüne 

geçip, halkı özlediği huzur ortamına kavuşturmak düşüncesiyle bir dizi yasak 

koymuştur.   

 

 

1- Gece Sokağa Çıkma Yasağı  

 

IV. Murad, memlekette asâyişi temin etmek için her türlü yolu 

denemiştir. Bu yollardan biri gece sokağa çıkma yasağıdır. Özellikle fenersiz 

çıkanlar cezalarını hayatları ile ödemişlerdir. Meselâ bir gece Hoca Paşa 

Camii imamının oğlu Yatsı namazından geç çıkar. Fenersiz evine giderken 

Sultan Murad’a rastlar. Sultan Murad: “Sen benim tembihimi işitmedin mi?” 

diyerek çocuğu derhal katlettirir. Öyle ki her sabah sokaklarda bir iki insan 

cesedi görülür. Bu durum toplumda büyük bir korkuya neden olur. Artık halk 

havanın kararmasından sonra dışarıya çıkamaz olur.
348

 

Bu yasakların amacının, son yıllarda  İstanbul’a doluşan ve halkı daima 

taciz eden serseri ve zorbaları sindirmek ve hizaya getirmek olduğu açıktır. 

Bu yapılırken dinin toplumu yönetme ile ilgili bilgileri kullanılmış, ancak 

uygulama yüzeysel olduğu ve yeterli dinî samimiyet olmadığı için öldürme ile 

ilgili şartlar yerine gelmeden bir çokları katledilmiştir.  
                                                
347 Refik, Kadınlar Saltanatı, 115 
348 Nâimâ, III, 162 
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2- Kılık-kıyafet Düzenlemesi    

 

Osmanlı toplumunda halk çeşitli din, mezhep ve ırklara mensup 

topluluklardan oluşuyordu. Ancak toplum ırk esasına göre değil, düşünce ve 

inanç temeline göre şekillenmişti. Devlet yönetimine hakim unsur olan 

Türklerden başka, Rumlar,  Ermeniler, Yahudiler, Romenler, Slavlar, Araplar 

vb. Osmanlı toplumunu oluşturuyordu. Din olarak Müslümanlıktan başka 

Ortodokslar, Monofizitler ve Yahudiler mevcuttu. Toplumun bu karmaşık 

yapısı, devletin hakim olduğu coğrafyanın nüfus yapısından kaynaklanıyordu. 

Ancak Osmanlıların yönetim, siyaset ve insan anlayışı da bunda önemli bir 

rol oynuyordu. Çünkü devlet, her inanç topluluğunu kendi içinde serbest 

bırakarak onlara belirli bir özerklik tanımış, hiçbirini asimilasyona tabi 

tutmamıştır.349
 

Osmanlı Devletinde yaşayan diğer din mensupları, daha önce 

bulamadıkları bir din özgürlüğü ile yönetilmişlerdir. Diledikleri ibadetleri 

diledikleri şekilde yapmışlar, din ve inançlarının gereği şekilde 

giyinmişlerdir.
350

 

1630-31 tarihli ferman, Hıristiyanların ve Yahudilerin kıyafetleri ile 

ilgilidir. İstanbul Kadısına gönderilen hükümde, Hıristiyanların ata binmeleri, 

samur kürk, kalpak ve frengi kemha atlas giymeleri, Müslümanların tarz ve 

üslûbunda giyinip-gezmeleri yasaklanmıştır. Eşlerinin de aynı hüküm ile 

Müslümanların tarzında giyinmemeleri gereği ifade edilmiştir. Ayrıca 

Yahudilerin de aynı yasağa dahil edilmesi uygun görülmüştür.
351

 

Bu yasakları incelerken hemen peşin hükümle yargılamak yerine, 

Osmanlı hukuk sisteminde Yahudi ve Hıristiyanların yerini bilmek gerekir. 

Kezâ bir ülke Osmanlı hakimiyetine geçtiği zaman, burada bulunan 

gayrimüslimler ya diledikleri yere giderler ya da kanunlar çerçevesinde 

yaşamaya aynı yerde devam ederlerdi. Kalanlar Devletle zimmet anlaşması 

yaparlar ve zımmî olurlardı. Bu anlaşmayla zımmîler kanunlara uymayı ve 

askerlik yapmama karşılığında cizye vergisi ödemeyi kabul ederlerdi. Buna 

                                                
349 Yediyıldız, 465 
350 Yediyıldız, 467 
351 Refik, Hicri On Birinci Asırda..., 52 
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karşılık Devlet de zımmîlere, can ve mal güvenliği ile kendi dinleri üzere 

yaşamalarını garanti ederdi.
352

 Bütün bu imkan ve hoşgörünün tek şartı ve 

mecburiyeti devlete kesin itaat idi.
353

 

Zımmîlerin Osmanlı mahkemelerine başvurmaları halinde kendilerine 

tatbik edilecek hükümler kendi dinleri ile bağlantılıydı. Meselâ içki içen bir 

zımmîye, kendi dini izin verdiği için bu suçtan dolayı ceza verilmezdi. Zina 

yapan bir gayrimüslime, evli bile olsa recm cezası uygulanmazdı. Kezâ, 

şarap ve domuzla ilgili konular da kendi inançları açısından 

değerlendiriliyordu.
354

 

Hal böyle olunca Müslüman ile gayrimüslimin belirgin olması gerekmiş, 

en azından Müslümanların İslam dinine uygun davranmaları sağlanarak içki 

gibi alışkanlıklardan uzak tutulmak istenerek kılık kıyafetle alakalı böyle bir 

ferman yayınlanmıştır. Yani kimin Müslüman, kimin gayrimüslim olduğunun 

anlaşılması için böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Zaten gayrimüslimler 

Osmanlı Devletinde hor görülmemişler, hoşgörü ve uyum içinde 

yaşamışlardır. 

 

 

3- Matbaanın Kapatılması 

 

Osmanlı Devleti’nde ilk Türk-Müslüman matbaası olan İbrahim 

Müteferrika matbaası (kuruluşu 1726) ‘ndan evvel, Yahudi, Ermeni, Rum ve 

diğer milletlere ait matbaalar mevcuttu.
355

 Bu matbaalar Devletin verdiği özel 

izinlerle işletiliyordu. 

İlk olarak Musevîler 1493’te İstanbul’da, 1495’te ise Selanik’te 

basımevi kurarak İbranice Tevrat, gramer ve tarih kitapları basmaya 

                                                
352 M. Akif Aydın, “Osmanlı’da Hukuk”, Osmanlı Devleti Tarihi, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 
1999, II, 420 
353 Miguel, 339 
354 Aydın, 427 
355 T. Halası Kun, “İbrahim Müteferrika”, İA, İstanbul 1968, V, 898 
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başlamışlardır. Sonra Ermenilerden İtalya’da basım sanatını öğrenen Tokatlı 

Abgar 1567’de İstanbul’da Ermenice gramer basarak yayınlamışlar, 1588’de 

iki tüccar, dışarıda Türkçe harflerle kitap bastırmak ve bunları gümrük 

vergisinden muaf olarak Türkiye’ye getirip satmak müsaadesini bir fermanla 

III. Murad (1574-1595) ’dan almışlar ve Tahrîru’l Öklides adlı kitabı 1594’te  

İstanbul’da satışa sunmuşlardır. Rumlardan rahip Nikodemos, Londra’dan 

malzeme getirerek 1627’de yine İstanbul’da ilk Rumca eser olarak Musevîler 

aleyhine bir risale basmıştır. 1697 yılında ise İstanbul’da bir Ermeni 

patrikhanesinde basımevi kurularak İncil basılmaya başlanmıştır.356
 

Osmanlılar İran savaşları ve iç meselelerle uğraşırken, Avrupa otuz yıl 

savaşlarının sıkıntısı içersindedir. Bu mezhep savaşlarının etkisi Türk 

topraklarında da kendisini göstermektedir. İstanbul Katolik, Protestan devlet 

elçileri ile Calvin mezhebini kabul eden devlet elçilerinin siyasi mücadelesine 

sahne olmuştur. Fransızların Osmanlı Devleti’nde Katolikliğe üstün bir mevki 

sağlamak ve Cizvit faaliyetini geliştirmek yolundaki gayretlerine Hollanda ve 

İngiltere Protestan mezhebini yaymaya çalışmak sureti ile karşılık vermekte; 

Fransız elçisinin Protestanlığı kötülük ve itaatsizlik telkin ettiğine dair 

suçlamalarına Hollandalılar, Cizvitleri padişahın hayatı ve memleketin asayişi 

bakımından tehlike olarak gösterip, onların faaliyetlerini baltalamaya 

çalışmaktadırlar. 

Bu gelişmeler üzerine IV. Murad Hollanda ve İngiltere Protestanlarını 

haklı görerek Cizvitler tarafından kurulan matbaayı kapatmış, kendilerini 

Sakız’a sürmüştür (1625).
357 

Bu olayda IV. Murad dinî herhangi bir nedenle hareket etmemiş, devrin 

siyasî konjonktürü, böyle bir siyasî karar almasına yol açmıştır. Çünkü az 

önce belirttiğimiz gibi azınlıklar bir engelle karşılaşmaksızın basım 

faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ancak konu padişahın hayatı ve memleketin 

asayişi olunca, bu matbaa kapatılmaktan kendini kurtaramamıştır. 

 

                                                
356 “Basım”, Türk Ansiklopedisi, İstanbul 1967, V, 333 
357 Baysun, 627 
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4- Güney Doğu Anadolu’daki Boşaltılmış Yerleşim Yerlerinin 

Yeniden İskana Açılması 

 

Osmanlı Devleti’nin çöküşünü tarihçiler tımar sisteminin bozulmasında 

ararlar. Koçibey de bu görüştedir.
358

  

Toprakların, dalkavuklara, yağcılara ve hatta işin ehli olmayan kadınlara 

bahşedildiği tımar sisteminin çöküşünün sebebi, toprakların artık asıl gayesi 

dışında kullanılması ve tahsis edilen kişilerin tımar gelirleriyle, konaklar-

köşkler yaptırıp, lüks içinde yaşamalarındandır.  

Nâimâ da bunu destekler tarzda çöküşün sefahate düşmeyle olacağını 

söylemekte, şu cümlelerle Osmanlının sefahate nasıl düştüğünü 

anlatmaktadır: 

“Her insanın ihtiyarlık alameti saç ve sakalının ağarması olduğu gibi 

cemiyette de ziynet ve sefâhate düşmek, inhitâta (çöküşe) alamettir. 

Cemiyetlerde kemal devresinden sonra fertler ziynet ve sefâhate düşer, 

şan ve şöhretini artırmaya çalışır hale gelir. Orta sınıf halk, mesken ve giyim 

kuşamda vezirlere hatta padişahlara benzemeye çalışır. Böylece fertlerin ve 

cemiyetin masrafı artar. Artık zevk ve istirahat  örf ve adet haline gelir. Bu 

halde harp adamları, sulhü harbe tercih ederler. Bir çok meşakkatleri icap 

ettiren seferlerden kaçarlar...” 

İbn Haldun’un devletleri insana benzetmesi, devletlerin de tıpkı insanlar 

gibi doğup, büyüyüp, öleceğini ifade etmesine katılan Nâimâ, Osmanlı 

Devleti’nin öleceği fikrine ise razı değildir. Şayet akılcı tedbirler alınırsa 

mukadder olan çöküşe engel olunabileceği düşüncesindedir.
359

  

Osmanlı hukuku temelde İslam’a dayandığı için taşınır ve taşınmaz 

mallar üzerinde herkes özel mülk sahibi olabiliyordu. Bununla birlikte taşınır 

tüm mallar ile ev, dükkan, bağ ve bahçeler ile tarım arazilerinin mülkiyeti 

                                                
358 Kurt, 91-93 
359 Aslantürk, 125 
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devletin sayılmış ve çiftliklere ayrılarak işletme hakkı köylülere verilmiştir. 

Köylü ailelere teslim edilen bu çiftlikler satılamaz, hibe edilemez ve babadan 

oğula bir işletme olarak geçerdi. Köylü kendi öküzü, sabanı ve tohumuyla 

bağımsız olarak üretim yapar, toprağının büyüklüğü ve verimine göre 

vergisini verirdi.
360

 Ancak tımar sistemine bağlı olan çiftlikler ve bilhassa 

işlenmemiş verimli topraklar, özel fermanlarla ve padişahın garantisi ile 

vezirler, beyler ve devlet erkanının özel mülkleri haline getirilmişlerdir.
361

            

  Aslında Osmanlı Devletinde köy ve kasaba halkı, istedikleri gibi 

yerlerini terk ederek başka yerlere gidemezlerdi. Bunun için iskan kanunu 

çıkarılmış ve bu kanun çerçevesinde yerlerini terk edenlere çeşitli yaptırımlar 

uygulanmıştır. Buna rağmen Celâlî isyanları, eşkıyâ hareketleri, vergilerin 

artması gibi bazı sosyal hadiseler, köylülerin güvenlik gerekçeleriyle büyük 

yerleşim merkezlerine göçmelerine neden olmuştur.
362

 

 Tımar sisteminin bozulmasıyla köylerin boşalması arasında direkt bir 

bağlantı vardır. Vergiden bıkan köylü çiftini çubuğunu bozarak büyük 

şehirlere, özellikle İstanbul’a akın etmişlerdir. Gerçekten de her yerde 

kontrollerin gevşemesinden faydalanan tımar sahipleri, köylüleri vergi yükü 

altında ezip, zulüm yaparak, iliklerine kadar sömürmekteydiler. Köylü nüfusun 

durumu, toprak sisteminin ve buna ilaveten para sisteminin bozulmasıyla çok 

daha ciddi ve tehlikeli boyutlara ulaştı. Nihayet 1600’lerden itibaren köylerden 

şehirlere büyük göçlerin başladığı bir dönem açılmış oldu.
363

 Devamlı değer 

kaybına uğrayan bir para üzerinden maaş alan ordu ve devlet erkanının 

hoşnutsuzlukları had safhadaydı. Bilhassa toprağın paradan çok daha 

güvenilir bir değer olması, ancak bu değerin köylülerin ezilerek atıl hale 

getirilmesi, topraktan gelen gelirin azalmasına yol açmıştır. Oysa ihtiyaçlar 

artmış, nüfus yoğunluğu fazlalaşmış, gözler toprağa ve onu işleyen köylülere 

çevrilmiştir.364
 

                                                
360 Yediyıldız, 478 
361 Miguel, 354; Yediyıldız, 485 
362 Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara 
1995, 105 
363 Miguel, 349 
364 Miguel, 354 
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IV. Murad Revan seferi esnasında terk edilmiş ve harap olmuş köylere 

rastladığından, bunların sebebini sormuş, kendisine vergilerin ağırlığı ve 

Celâli hareketleri nedeniyle emniyetleri bozulan köylülerin, memleketlerini 

terk ettikleri bildirilmiştir. Bunun üzerine padişah derhal, Zeynelli ve diğer 

Türkmen aşiretlerinin Tercan ve Pasin taraflarına yerleştirilmelerini, buraların 

âbâd edilmesini emretmiştir. İstanbul’a gelince ise, Anadolu’daki boşaltılmış 

yerleşim yerlerinin yeniden canlanması amacıyla nüfus sayımı yaptırmış ve 

kırk sene öncesine kadar İstanbul’da ikamet etmeyenlerin memleketlerine 

dönmesine dair bir karar almıştır. Anadolu’nun imarı için iyi niyetli bir 

düşünceyle böyle bir karar alınmıştır ancak uygulanması zordur. Nitekim 

Vezir Bayram Paşa, kayıtların tetkiki neticesinde bunun mümkün olmadığını 

ifade etmiş, bundan vazgeçilmiştir.365
  

Bağdat fethedildikten sonra IV. Murad, Bağdat’ı boş bırakmamak, halkın 

can ve mal güvenliğini temin etmek için bir ferman yayınlamış, ancak bir süre 

sonra Bağdat baruthanesi Şiîler tarafından havaya uçurulmuş, asker ve 

halktan sekiz yüz kişinin ölümüne sebeb olmuştur. Bunun üzerine yapılan 

araştırmada Şiîlerden bin dört yüz kişi suçlu görülerek idam edilmiş, diğer 

halk sürgün edilmiştir. Bağdat’ı tam anlamıyla güvenceye almak ve 

Sünnîleştirmek için Anadolu’dan getirilen halk, Bakuba, Mendeli vb. yerlere 

yerleştirilerek Bağdat ve etrafı Türkleştirilmiştir.366
 

IV. Murad’ın Anadolu’daki asıl işleri hayvancılık olan Konar-göçer 

Türkmen aşiretlerini, istenildiğinde bulunup asker yazılabilmeleri, vergilerini 

tam ödemeleri ve bazı bölgelerdeki boş arazilerin iskanlaştırılması amacıyla 

yerleştirilmeleri için verdiği karar neticesi bu Türkmenler, boş arazilere göç 

ettirilerek yerleşmeleri sağlanmıştır.367
 

Osmanlı şehirlerinin çoğu kasaba niteliğindedir. Bağ, bostan, bahçe gibi 

tarım birimleriyle çevrili olan ve bahçe ziraatının ağırlık kazandığı kasabalar, 

üretim hayatı farklı dağ ve ova köyleri arasında alış veriş yapılan bir pazar 

merkezi konumundaydı. Pazar yeri yanında yapılan cami, han, ılıca gibi 

                                                
365 Aksun, 148 
366 Kâtip Çelebi, Fezleke, 265b; Müneccimbaşı; 677;  İlgürel, 478 
367 Yediyıldız, 481 
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binalar kasabaların canlanmasına neden olmaktadır. Osmanlılar bu şekilde  

ortaya çıkan kasabalardan bazılarına veya ister Selçuklulardan olsun ister 

fethettikleri diğer ülkelerden olsun teslim aldıkları kasaba ve şehirlere, cami, 

mektep, medrese, kütüphane, imaret, misafirhâne, darüşşifâ, çeşme, sebil 

vb. birimlerden oluşan yapılar yapmışlardır. Bunlar topluma doğrudan hizmet 

sunmak için yapılmış vakıf kuruluşlardır. Bu kuruluşlara gelir temin etmek için 

de han, hamam, bedesten, çarşı, dükkan gibi işyerleri, ayrıca mesken olarak 

ta ev ve konaklar inşa edilmiştir. Böylece kültürel, sosyal ve ekonomik bir 

birlik oluşturan mahalleler ve onlardan oluşan şehirler doğmuş ve 

gelişmiştir.368
 Örneğin IV. Murad’ın Bağdat Seferi dönüşünde Tokat ve 

Sivas’ta bunlara benzer eserler yaptırması bu şehirlerin gelişmesine 

fevkalade yardımcı olmuştur. 

Fırat’ın büyük kollarından biri olan Murad suyu, IV. Murad’ın adını 

taşımaktadır. Çünkü o, Güneydoğu Anadolu’da yolları ihya etmiş, büyük 

köprüler, kervansaraylar, hanlar inşa ettirmiş, bir çok eski eseri ise tamir 

ettirmiştir.369
 

 

5- Tütün  ve  İçki Yasağı 
 

a)  Büyük İstanbul yangını ve kahvehanelerin kapatılması 

 Kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağını daha iyi 

anlayabilmek için, büyük İstanbul yangınını bilmek gerekir. 

   

aa) Büyük İstanbul yangını 
 

1633/1043 Eylülünün başlarında, İstanbul’u sık sık tahrip eden 

yangınların en dehşetlilerinden biri, Cibâli kapısının dışında bir gemi 

kalafatçısının (onarıcı) dikkatsizliği neticesi ortaya çıkmıştır. Yangın 

                                                
368 Yediyıldız, 471 
369 Öztuna, 250  
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Cibâli’den Ayakapısı’na kadar Sahil Boyunu ve Mustafa Paşa Çarşısı’nı, 

Hamza Paşa ve ona bitişik Yahya Paşa ve Çeşmi Efendi Saraylarını kül 

ettikten sonra üç kola ayrılarak, bir kol Sultan Selim  Camii’ne, diğer kol Fatih 

yakasında Üsküplü Camii’ne, Unkapanı’na, Zeyrek Camii’ne ilerlemiştir. 

Üçüncü kol Fatih Camii’nin yolunu tutarak, bunun sağında ve solunda 

bulunan iki caddeyi yaktıktan sonra Sarıgüzel’e dayanmıştır. Evlerin çoğunun 

ahşap olması yanında, birbirlerine bitişik veya çok yakın bulunması, ayrıca 

hemen hemen bütün mahallelerde sokakların darlığı, yangınların yayılmasını 

sağladığı gibi, söndürülmesini de imkansız kılmıştır.370
 

Poyrazın şiddetinden dolayı söndürülemeyen yangın, yirmi dört saat 

devam etmiş ve Kâtip Çelebi’ye göre İstanbul’un yaklaşık beşte biri 

yanmıştır.371
 Hammer yanan evlerin sayısının 20.000 civarında olduğunu 

yazmaktadır.
372

  Bu arada Osmanlı bina mimârisinin ve hat sanatının güzide 

örnekleri ile bir çok yazma eserlerle dolu olan özel kütüphaneler de kül 

olmuştur. Padişah, baltacılar, bostancılar, yeniçerilerle birlikte  yangının  

söndürülmesi  için çok uğraşmış ise de muvaffak olamamış, ancak rüzgar 

durunca söndürülebilmiştir.373
  

 

 

   ab)  Kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağı 
 

962/1554 yılında, Arap memleketlerinden İstanbul’a kahve getirilmiş, 

İstanbul’un muhtelif yerlerine kahvehaneler açılmıştır. Buradan 

imparatorluğun diğer kentlerine de kahve içme modası hızla yayılmıştır. 

Caddelerin güzel yerlerine, köşe başlarına kahvehaneler yaptırılmış olup 

buraları işletenler Türklerdir. İşsizler, işinden ayrılanlar, vakit geçirmek 

isteyenler kısaca her türden vatandaş buraya gelir, sabahtan akşama kadar 

vakit geçirirdi. Kahvehanelere; birbirini anlayan insanları cami, ev ve işyeri 

dışında birleştiren bir yer gözüyle bakılmış ve ‘mecmâ-ı zürefâ’ yani zariflerin 
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toplantı yeri denmiştir. Lehinde-aleyhinde şiirler, kasîdeler, hicviyeler 

yazılmıştır.  

Kısa bir zamanda imparatorluğun her tarafına salgın bir hastalık gibi 

yayılan kahve içmek ve kahvehane modası devlet adamlarını düşündürmeye 

başlamıştır.374
 Çünkü külhanbeyinden müderrisine, işçisinden devlet 

adamına kadar herkes kahvehanelere devam ediyordu.  Her sınıfın ayrı ayrı 

kahveleri vardı. Buralarda kimi dedikodu yapar, kimi satranç ve tavla oynar, 

kimi de kitap okurdu. Fakat külhanbeyi ve askerlerin devam ettiği kahvelerde 

kavga eksik olmaz, bazı uygulamalardan dolayı padişah ve devlet adamları 

eleştirilirdi.
375

  

Padişahların sık sık tütün ve kahvehane yasağı koymalarına rağmen 

ne İstanbul’da ne de taşrada tütün ekimi ve içiminin önüne geçilememiştir. 

Bunun bir çok sebebi vardır. Başta devletin Avusturya savaşlarını bitirip, İran 

savaşlarına başlaması gelmektedir. Dış ilişkiler kötü gitmekte, memleket malî  

sıkıntı içine girmektedir. 

1579’da Sokollu Mehmet Paşa’nın ölümü ile başlayan “duraklama 

devri”; Osmanlı İmparatorluğunun yenilgi ve iç karışıklıklarla, siyasî ve 

ekonomik gücünü giderek kaybetmeye başladığı dönemdir. Askerin, bazı 

otoritesi zayıf padişahlar karşısında kazan kaldırması, Celalî isyanları, 

rüşvetin yaygınlaşması, imparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması gibi 

nedenler, Osmanlı Devletinin çözmek zorunda olduğu daha büyük sorunlar 

olarak karşısına çıkmıştır.376
 

  Osmanlı Devleti iç ve dış sorunlarıyla boğuşurken, dış dünyada ise 

önemli gelişmeler olmaktadır: Ümit Burnu’nun keşfiyle yeni deniz yolu revaç 

bulmuş, dünya ticaret yolları, Osmanlı coğrafyasının dışına kaymaya 

başlamıştır. Amerika keşfedilmiş ve Avrupa’ya bol miktarda taşınan 

hammaddeler, ticareti ve fiyatları alt üst etmiştir. Avrupa ticaret ve sanayii, 

yeni şartlara uyum sağlamaya başlamış ve ateşli silahların gelişmesiyle bir 

sömürge çarkı halini almıştır. 

                                                
374 Uluçay,  “IV. Murad ve Tütün Yasağı”, 1419 
375 Uluçay,  “IV. Murad ve Tütün Yasağı”, 1420 
376 Hammer, 16 
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 Osmanlı Devletinin bu zayıf halinden cesaret alan Şah Abbas, 

Osmanlılara savaş açmak cesaretini göstermiştir. Hatta daha önce kaybettiği 

toprakları geri almış, Bağdat’ı ele geçirmiştir.377
 

 Merkez maliyesi gelirlerinin, imparatorluğun genişleme hızına 

yetişememesi ile ekonomik problemler ortaya çıkmıştır. Eyalet ve sancak 

yöneticilerinin mali güçleri sarsılıp, görevlerini yerine getiremeyince, sarayda  

yönetime yakın olanlara rüşvet ve hediye vererek âyan ve derebeylerinin 

güçleri artmış, halk onlara itibar etmeye başlamıştır. Bu durum idarecilerin  

gücünü kırmıştır. Zamanla bazı vilayetlerin, bazı yöneticileri İstanbul’dan 

uzaklaştırmak için  sürgün yeri olarak kullanılması; Merkezin âsî olarak ilan 

edip, kavgalı olduğu kimseleri ertesi gün vali yapıp bu vilayetlere yollaması, 

yahut bunları affedip, sefere katılmaları için komutan yapması, halk nezdinde 

merkezin ve idarecilerin otoritesini iyice sarsmıştır. Şartlar bu şekilde 

değişirken, görevlilerin hizmetleri yerine getirebilmelerine imkan verecek gelir 

artırıcı yeni düzenlemeler yapılamamaktadır. Görevliler zulme sapmışlar; 

Eyalet yöneticileri reayadan kanuni vergileri normalinden birkaç misli fazla 

toplamaya veya kanunnâmelerde bulunmayan uydurma vergiler salmaya 

başlamışlar, halk da devletin emir ve fermanlarını dinlememeye başlamıştır. 

Böylece tütün yasağı İstanbul’da ve imparatorluğun diğer şehirlerinde 

uygulanamamıştır.378
  

 Tütünün gerek devlet gerek halk için önemli bir gelir kaynağı olması da 

tütünün ekimi konusundaki yasaklamaların uygulanamamasına neden 

olmuştur (Bkz. Ekler 7). Meselâ IV. Murad, 1630 yılında Saruhan’daki 

kadılara gönderdiği hükümle tütünün ekimini, içilmesini yasaklamış ancak, bu 

tarihlerde henüz vaziyete tam olarak hakim olamadığı için emrini 

dinletememiştir.379
  

Yukarıda zikrettiğimiz yangının çıkması, bu yangının kahvehaneler 

nedeniyle çıktığını düşünen halk arasındaki memnuniyetsizliği arttırmış, 

fesada ve kargaşalığa meydan vermemek ve duruma devletin hakim olduğu 

izlenimi vermek amacıyla kahvehaneler kapatılmış ve tütün içilmesi 

                                                
377 Sungur, 4 vd. 
378 Uluçay,  “IV. Murad ve Tütün Yasağı”, 1421 
379 Uluçay,  “IV. Murad ve Tütün Yasağı”, 1421 
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yasaklanmıştır. Böylece tütün yasağı, gidişâta bir çeki-düzen vermenin ilk 

halkası olmuştur. Kahvehanelerin derhal kapatılması hakkında bir emir 

çıkartan IV Murad’ın bu emri şiddetle icra edilmiştir (Rebiûl evvel 1043/Eylül 

1633). Daha önceleri III. Murad ve I. Ahmet zamanlarında da bu tür emirler 

çıkarıldığı halde, birkaç günden sonra uygulanmamıştır. Oysa bu sefer 

koyduğu yasağı bizzat takip eden IV. Murad sayesinde karar uygulanmış, 

yasağın etkisi Sultan İbrahim devrinde de devam etmiştir. Ta ki Sultan IV. 

Mehmet devrinde açılmalarına izin verilinceye kadar.
380

  

Şimdi tütünün Osmanlı ülkesine gelişini ve ilk olarak yararlı bir nesne 

olarak kabul edildiğinden ötürü ithal edilmesini inceleyelim. 

1492 yılında İspanyollar yeni dünyayı keşfettikten sonra, Portekiz ve 

İngiliz gemileri, Atlas Okyanusundan Pasifik Okyanusuna geçmek için kıyıları 

dolaşırlarken, gemiler Gineye adı verilen bir adaya gelirler. Gemide bulunan 

ve o sırada hasta olan bir hekim, bu adada, yandığı zaman kokusu dikkat 

çeken bitki yapraklarını görür. Bu bitkinin dumanını lüle gibi bir aletle 

emmeye başlar. Hoşuna gittiği ve yararlı bulduğu için, bu yapraklardan bol 

miktarda alır. Gemide bulunanlar, bu hekime uyarak, ‘faydalı devadır’ 

diyerek, bu bitkiden bol miktarda gemiye yüklerler. Gemi İngiltere’ye 

döndükten sonra tütün içimi Avrupa’ya yayılır.
381

 

 Tütünün Osmanlı ülkesine gelişi, 1601 yıllarına rastlamaktadır. İşte bu 

tarihten sonra da tütün hakkında ileri geri konuşmalar başlamıştır. Bazı 

vaizler haram bazıları mekruh olduğunu ileri sürmüşler, tütün içilmesine 

taraftar olan kişiler de vaizlerin bu görüşüne karşı çıkarak, ‘Kitap’ta 

yazmadığı için mubah sayılması gerektiği düşüncesini savunmuşlardır. 

Vaizler tütün aleyhinde konuştukça, halk daha çok içmeye başlamıştır. 

Gerçekten tütün çok çabuk yayılmış, medrese hocaları ve devlet adamları 

bile tütün içmeye başlamışlardır. Tütün içmeyenler ise kahvehanelerde 

oturamaz hale gelmişlerdir. Çoğu seçkin kişiler tütün hakkında tartışma 

yapmışlar, tütünün zararlarını o günkü şartlar içinde ortaya koymaya 

çalışmışlardır. Bu sakıncalar: sakalı, sarığı ve elbiseleri kokutmak, sabahları 

dimağa kötü koku vermek, alışkanlık yaparak insanları işlerinden alıkoymak, 

                                                
380 Hammer, 161; İlgürel, 468 
381 Yurdaydın, “Düşünce ve Bilim Tarihi”, 285 
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pahalı olmasından ötürü israf sayılması, evlerde yangına sebebiyet vermesi 

vb. hususlardır
382

. Tütün içenlerce ise; işinde uyumaması gerekenler için 

uyku kaçırması özelliği öne sürülmüş, balgamı söktürdüğü, basuru 

iyileştirdiği, rutubeti giderdiği iddia edilmiş, ayrıca verdiği zevk nedeniyle tütün 

içilmesinin faydası savunulmuştur.
383

  

 Avrupalılar ve Osmanlılar, tütün yaprağını Amerikalıların içtiği şekilde 

içmemişlerdir. Amerikalılar, ortada yanan ateşe attıkları tütün yapraklarının 

dumanını bir çubukla burunlarına çekerken, Osmanlılar tütün yaprağını iyice 

ufalamışlar, sert maddelerden veya topraktan yapılan lülelerin içine koyup, 

ucu delik kamış veya delinmiş bir diğer madde takarak içmişler, buna da 

çubuk demişlerdir (Bkz. Ekler 6). İlk zamanlarda çubuklar çok sade ve 

basittir. Fakat tütün yasağının kalkmasından sonra kıymetli taş ve 

madenlerden yapılmış, çok ince bir zevkle işlenmiş çubuklar meydana 

gelmiştir. Bazılarının boyları bir metreyi bulmuştur.
384

  

Ecnebilerin kullandıkları Tobako terimi bize tabaka şeklinde geçmiş ve 

tütünü muhafaza eden kapların ismi olmuştur. Binaenaleyh lüle, çubuk, 

tabaka, ağızlık, nargile, tömbeki, tütün, ruhan terimleri bu devirden itibaren 

tütün içimiyle alakalı olarak kullanılmaya başlanmıştır.385
 

Büyük İstanbul yangınının bu çubuklardan düşen ateşten dolayı çıktığı 

gerekçesiyle tütün içmek yasaklanmış ve tütün içilen yerler olan  

kahvehaneler kapatılmıştır.386
  

 Nitekim Solakzâde, “padişah-ı alem-penah yangını görüp, sebebini 

sual ettikde, Padişahım ekser kahvehanelerde tiryakiler tütün istimal ederken 

uyuyup lülelerinden ateş parçaları tahta aralarına düşüp, yangın vâki 

olmuştur” diye cevap verdiklerini yazmaktadır.
387

 Tütün de şiddetli bir şekilde 

yasaklanmış, içenlerin katledilecekleri ilan edilmiştir. Bu sırada vaaz veren 

Kadı-zâde Mehmet Efendi, düzgün ve mükemmel ifadesi ile halkı tesir altına 

almış ve sık sık tütün meselesine temas etmiştir. IV. Murad’ın tütün içmeyi 

                                                
382 Refik, Eski İstanbul, 33 
383 Uluçay,  “IV. Murad ve Tütün Yasağı”, 1421 
384Uluçay, “IV. Murad ve Tütün Yasağı”, 1420 
385 Uluçay,  “IV. Murad ve Tütün Yasağı”, 1420 
386 Nâima, III, 160; Cevdet Paşa, 48; Refik, Eski İstanbul, 32 
387 Solakzâde, 752 
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şiddetle men etmesinde Kadı-zâde’nin de büyük rolü olmuştur. Kadı-zâde 

padişaha yakınlığı sebebiyle ; “kahve ve tütün kötü bir bid’at olup, ululemr’e 

men’i gerektir. Men’ine ferman buyurun, ululemr’e muhâlefet ederlerse, 

alemin ıslahı için katli lazım ve caizdir. Birkaç kimse katl olunduktan sonra 

sâirleri korkarak ferâgat ederler” demiştir. Hatta bazı vaizler de bu konularda 

halkı aydınlatmak için görevlendirilmişlerdir.
388

  

Kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağı, dine dayanılarak 

uygulanan bir yasak değildir. Çünkü Kadı-zâde’nin verdiği fetvada 

yasaklanma gerekçesi olarak, kahvehanelerin ve tütünün dinî hükmünden 

ziyade, ululemr’in emrine karşı itaatsizliğin cezayı gerektirdiği ifade edilmiştir. 

İslam dinine göre ululemr’e itaat farz olduğu için, karşı gelenin dinden 

çıkacağı ve katlinin caiz olduğu düşüncesi hakimdir. Dolayısı ile 

kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağının hiçbir dinî gerekçesi ortaya 

konmamış, mevcut iktidarı destekler nitelikte, devlete isyan yönünden, 

içenlerin katlinin caiz olduğu belirtilmiştir.  

Yangın olayı toplumda mevcut bulunan zorbaları sindirmek için bir 

fırsat doğurmuştur. Bu yasaklar bahanesi ile birçok isyancı zorba katledilmiş, 

toplumda sükunet hakim olmuştur. Dolayısıyla bu yasaklar dini yönü fazla 

olmayan siyasi yasaklardır. Hatta bazı şairler bu şiddet hareketlerini tenkit 

etmişler ve; 

“Zararsız bir duhan hakkında neyler bunca dikkatler, 

  Duhan-ı  âh-ı  mazlumân-ı  men eylen hüner oldur”
389

   

diye zarif ifadelerle, tütünün değil zulmün ortadan kaldırılması gereğini  dile 

getirmişlerdir.
390

 

 Şeyh Kadı-zâde Mehmet Efendi, büyük yangının sebebini tütüne 

bağlayıp, tütünün de kahvehanelerde içilmesinden dolayı her ikisinin de 

yasaklanmasına katkıda bulunmuş, Şeyhülislâm Hüseyin Efendi de idarenin 

bu tasarrufuna fetva vermiştir. Bu yasağa rağmen tiryakilere engel 

olunamamıştır. Sultan Murad, bazı geceler tebdil-i  kıyafet edip İstanbul’da  

                                                
388 Solakzâde, 753; Aksun, 139; İlgürel, 468 
389 Nâima, III, 161 
390 Refik, Kadınlar Saltanatı, 120 
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dolaşmış, tütün kullananları bizzat cezalandırmıştır.391
 Öyle ki, gündüzleri 

tütün kokusu hissedilen yerler basılıp, bir şey bulunursa sahibi katledilmiş, 

geceleri de büyük bir dikkatle araştırılmış, tütün içildiği tahmin edilen evlerin 

damına çıkılıp, bacalarından koklanarak kontrol edilmiştir.392
 Tazyik ve tehdit 

öyle artmıştır ki, halk değil açıktan içmek, evlerinde dahi içmekten korkar 

olmuşlardır. Hatta bir sefer esnasında IV. Murad otağında otururken, bir 

askerin atı ipinden boşanarak otağın önüne gelmiş, at tutularak sahibinin 

gelmesi için seslenilmiş, gelen olmamıştır. Meğer atın yükünde bir çubuk ve 

bir kese tütün olduğu görülmüştür. Sahibi ise başından korktuğu için olsa 

gerek, atını gözden çıkarmıştır.393
 

Edirne’de hâlâ kahvehane bulunduğu haberi alınmış, IV. Murad derhal 

bunları kapatıp sahiplerini asması için, şu hattı yazarak bostancıbaşını 

göndermiştir: “Sen ki bostancıbaşısın, Edirnede kahveler işler imiş. İşleyen 

kahveleri yıkıp, kahvecisin ve içinde her kimi bulur isen katledesin”
394

 

Her gün, yasaklanmış olan tütüne tiryâki olanlardan bir kaçı, bu 

alışkanlıkları uğruna başlarını vermişlerdir. Revan ve Bağdat Seferleri 

sırasında bu yasağa uymayan bir çok kişi öldürülmüştür.
395

 Üç bekar 

menzilinde yasağa uymayanlardan on dört kişi, gizli bir yerde oturup tütün 

içerlerken, padişah sivil olarak onlara rastlamış ve hepsini yakalatıp 

öldürtmüştür. Rehâ’da da on dört kişi tütün içerken yakalanıp, gündüz alenen 

katl olunmuştur ki yalnızca ikisi yeniçeridir. Hâce-göz menzilinde bir kişi,396
  

Halep’te de yirmi kişi yakalanmış ve katledilmiştir. Tütün içenlerin kimi orduda 

eli ayağı kırılarak, kimi boynu vurularak, kimi de dört parça edilerek 

öldürülmüştür.
397

 

                                                
391 İlgürel, 469  
392 Nâima, III, 162; Refik, Kadınlar Saltanatı, 119 
393 Refik, Eski İstanbul, Yay.Haz.Sami Önal, İstanbul 1998, 35 
394 Uluçay,  “IV. Murad ve Tütün Yasağı”, 1422  
395 Abdülkadir Karahan, “IV .Murad Devri Bağdat Seferleri Hakkında Bir Fetihname”, VI. Türk Tarih 
Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara 1967, 316 
396 Sahillioğlu, Bağdat Seferi, 64 
397 Refik, Kadınlar Saltanatı, 118-119 
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IV. Murad’ın bostancıbaşıya yazdığı şu hattan, tütün içenlere karşı ne 

kadar şiddetli davrandığı pek iyi anlaşılır: “Olmıya ki duhan içile, vallah seni 

keserim, şöyle bilesin, şehrin zabtına bir hoşça mukayyed olasın”
398

 

Bunca yaşanan öldürme hadiselerini devrin tarihçisi Solakzâde şu 

şekilde anlatıyor: “Nice kimselerin başın kesüp, garnun yarup, çengele urup, 

türlü türlü hakâretler edilirken, yine tek durmayup nice bin kimse nâhak yere 

katl olunup ve nicelerin haps ve tazyik ile siyâset ederlerken, yine tek 

durmayup, bu hususta fukarânın bedduâsı kabul olup, çok geçmeden 

Şeyhülislâm Hüseyin Efendi katledilerek cezâ-yı sezâsını bulmuştur”.
399

 

 IV. Murad bu yasağın uygulanmasını bizzat kendisi takip etmiş, şehir ve 

köyleri kıyafet değiştirerek dolaşmıştır. Bir yerde toplanmış kalabalık bulunsa 

padişahı görünce dağılırlardı. Bu durum öyle tesir etmişti ki, herkes kendi 

evinde bile padişahın işlerine dair kelime söylemekten çekinir olmuşlardı.
400

 

IV. Murad, tütünün yasaklanması sebebiyle,  bir araya toplanıp meclis 

oluşturmanın yasaklandığı bir dönemde, yaptığı bir takibat esnasında şöyle 

demiştir: “Kitaplarıyla seyre giden ulemâya, tespih ve seccâdeyle giden 

dervişlere, kalem ve levâzım-ı kitabet ile giden küttâba bizim sözümüz ve bir 

vechile taarruzumuz yoktur, alemlerinde olsunlar”
401

 

Bu sözlerden onun, idarenin yasaklarına karşı çıkılmadığı durumlarda 

ulemâ olsun, meşâyih olsun hiç kimseyi incitme niyetinde olmadığı, ancak 

yasaklara aykırı hareket etmeleri durumunda, aynı tutumu göstermeyeceğine 

dair kararlılığı anlaşılmaktadır. IV. Murad’ın bu tavrı onun, toplumsal 

davranışların inanç ve ibadet yönünden çok, merkezî idarenin  egemenliğine 

karşı oluşacak tehditlerle, yani işin siyasî yönüyle daha fazla ilgilendiğini 

ortaya koymaktadır. 

 

 

                                                
398 Uluçay,  “IV. Murad ve Tütün Yasağı”, 1422 
399 Solakzâde, 753 
400 Nâima, III, 162-163; Refik, Kadınlar Saltanatı, 119; Nuri Paşa, 57 
401 Nâima, Tarih, III, 163 
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      ac) Vezir-i Âzam  Tabanıyassı Mehmet Paşa’nın Takriri 

(Önergesi) 

 

Sultan  IV. Murad’ın takipte ileri gitmesi neticesinde, bunun toplumda 

infiale neden olacağını aldığı istihbarattan anlayan Vezir-i Âzam Tabanıyassı  

Mehmet   Paşa, tehlikeli durumu padişaha açıkça şöyle bildirmiştir: 

 “Arz-ı bende-i bi-miktar budur ki, ...saadetlü padişahım sağ olsun, 

şimdiye dek aşikârâne içmeğe değme kimse cesâret edemeyüp, meğer ki 

odalarında ve tenhâ yerlerde içerler. Bu bir mekr-i ilâhidir tamam dünyaya 

sirâyet  eyledi. Halkın yarısı siyâsetle katl olunsa, bunu bir defada men’e 

mecâl yoktur. Yine tedricle hakimâne tedbir ile defler olunmak gerektir. 

Mâlum-ı hümâyunlarıdır ki, ekseriya bu tütünü içen yeniçeri ve sipahi 

taifesidir. Her taifeden içenler bî-nihâyedir. Rast gelündüği yerde tâife-i 

mezbûreye âşikâre ihanet ve siyaset olunmak kâbil değildir. Eğer her birini 

tutup ağaları ve zabitlerine gönderüp haklarından geldilerse ana dahi imkan 

olmaz. Zira beş değil, on değil bir alay buna müptelâdır, ziyade zor olsa el-

iyazübillahi Teâla ötesi fitne ve fesada müeddî olur. Elhamdülillâhi Teâlâ 

saadetlü padişahımın zamân-ı saâdetlerinde sâir zamanlar gibi aşikâre 

içilmeyüp, herkes havf ve ihtiraz üzeredirler ve bugün tekrar gümrük emini 

kullarını getürüp tembih eyledim ki, yabandan gemi ile karadan tavar ile tütün 

getürenleri, tütünleriyle ahz edip bu kullarına getüre ki, makûlelerin  tütünleri 

ateşe yandırılıp ve kendulerin haklarından geline ki dahi bir kimesne, tütün 

ticaretin etmiye ve tütün getürmeye. ...Giderek inşallah heybet ve selâbetleri 

kulübde dahi ziyâde  olur, mecburdur ki bu babda mübârek hatır-ı şeriflerine 

bir gubar getürmeyeler... Bâki ferman saadetlü pâdişahındır.” 
402

 

 Gerçekten vezir-i âzamın padişaha sunduğu takrir, o dönemdeki ahvali 

yansıtması açısından büyük  bir ehemmiyet arz etmektedir. Belge bir izaha 

gerek bırakmadan, tütün meselesinin almış olduğu durumu ve halkın içinde 

olduğu haleti ruhiyeyi bir fotoğraf objektifliğinde aksettirmektedir.  

                                                
402 İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlı Tarihinde Gizli Kalmış Veya Şüphe ile Örtülü Bazı Olaylar ve Bu 
Hususa Dair Vesikalar-Tütün Yasağı Nedeniyle Veziriazamın Arizası ve Sultan Murad’ın Hatt-ı 
Hümayunu”, Belleten, Ankara 1977, XLI (sayı 163), 548-549 
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Tabanıyassı Mehmed Paşa, tehlikeyi haber verdiğin vaziyeti kavrayan  

IV. Murad: “Mesmu’ oldu her nice mümkün ise öğle idesin” hatt-ı 

hümâyununu yazmıştır (Bkz. Ekler 8).
403

 

 Bu takririn ardından; açık  açık içmeyenler, evlerinde ve görülmeyen 

yerlerde içenlere göz yumulmaya başlanmıştır.  

 IV. Mehmed (1648-1687) döneminde bu yasak kaldırılmış, tütün 

idaresi kurularak devlete önemli bir gelir kaynağı  olmuştur.
404

 

 

 

b) İçki yasağı 
 

Osmanlılar Müslüman olduğu ve İslam da keyif ve sarhoşluk verici 

maddeleri yasakladığı için, Müslümanların şarap yapmalarına, satma ve 

içmelerine izin yoktur. Buna karşılık Hıristiyanlar ve Museviler, çeşitli 

tarihlerde padişahlardan özel izin almak suretiyle, şarap yapmışlar ve gizli 

olarak içmişlerdir. Bununla beraber, sık sık onlara da yasak edilmiştir. IV. 

Murad’a kadar Osmanlı bey ve sultanları, içki ve meyhane ile bazen sert, 

bazen müsâmaha ile mücadele etmişler, ancak hiçbir şekilde tamamen yasak 

edilerek ortadan kaldırılamamıştır. Bilakis Müslümanlar arasında da içilmiştir. 

Saraylarda, paşa konaklarında gizlice içki alemleri düzenlenmiştir. 

Müslümanların içki yapması yasak olduğu için bunları yapanlar, ülkedeki 

azınlıklardır. Müslümanların meyhane açması yalnız günah değil, aynı 

zamanda toplum tarafından ayıp kabul edilmiş ve iyi gözle bakılmamıştır.405
 

IV. Murad 1634’de Edirne’den dönünce içki içilmemesi hakkında bir 

irade çıkarmıştır. İstanbul’da ne kadar meyhane varsa bir gecede yıktırılması 

hususundaki fermanı şöyledir; 

“Bu gece yatsu namazından sonra Eyub’e kadar ne kadar meyhâneler 

varsa yıkılmasını bostancılar kethüdâsına emreylemişimdir. Kimseye ifşâ 

eylemeyesin. Sonra tamam oldukta, halk ne der bildiresin ve zinhar olmıya ki 

                                                
403 Uzunçarşılı, “...Tütün yasağı...”, 549 
404 Yediyıldız, 494 
405 Uluçay, “IV. Murad ve Tütün Yasağı”, 1419 
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şehr içinde meyhâne, ana rızam yoktur, anlara tenbih idesün, eğer  var 

ise”
406

 

IV. Murad zorbaların, isyancıların ve ayak takımının gözünü korkutmak 

amacıyla, içki içenlerin takip edilmesini sağlayarak, sarhoşların 

cezalandırılması için çaba göstermiştir.407
 

Diğer taraftan IV. Murad’ın bu yasağı koyduğu halde kendisinin içki 

içtiğini iddia edenler vardır. Mesela Çağdaş tarihçilerden Ahmet Refik, 

Kadınlar Saltanatı adlı eserinde: “İşreti yasakladığı halde, kendisi işretten 

başını kaldıramazdı” demektedir.
408

 Aksun ise, IV. Murad’ın hocası Yusuf 

Sami Efendi’nin şu sözlerini eserinde zikretmiştir:  “Padişah  merhum, bunca 

heybet ve satvet sahibi olmasına rağmen, garazsız hak söze incinmezlerdi. 

Mahremâne sohbetlerde hamrın (içkinin) mazarratını (zararlarını) 

anlattığımızda ‘Efendi doğru söylersin’ deyip, tevbeye müteahhid (söz 

vermek) olmuşlardır.”
409

 Hakikaten de o devirde yaşamış ve bizzat IV. 

Murad’ın nedimliğini yapmış olan Evliyâ Çelebinin, Seyahatnâme adlı 

eserinde kendisinin, ‘şarap meclisinde muhabbet’ etmesi için saraya 

alındığını söylemesi,
410

 bu iddiayı güçlendirmektedir. Naima da IV. Murad’ın 

ölmeden önceki gece arkadaşlarıyla eğlenceye daldığını ve arkadaşlarının 

ona gül renkli kaseye bakmasını söylediklerini ve ertesi gün 

rahatsızlandığını
411

 ifade etmektedir. Ayrıca Katip Çelebi Emirgûne oğlu 

hakkında, müziğe yeteneği, eğlence ve sefâhat işlerindeki tecrübesi 

nedeniyle IV. Murad’ın en yakın adamlarından biri olduğunu Fezleke’de 

belirtmiştir.412
 

IV. Murad içki içenlerle mücadele etmesine rağmen kendisi içmeye 

devam etmiştir. Toplumu bu melanetten yasaklaması, bir yöneticinin, sorumlu 

olduğu topluma karşı görevini yapmasından başka bir şey değildir. Tütün 

yasağında olduğu gibi içki yasağında da asıl etken, toplumun hizaya 

getirilmesi, mevcut kargaşalıklara son verilmesidir. Böylece siyasî alanda 

                                                
406 Uluçay,  “IV. Murad ve Tütün Yasağı”, 1422 
407 Nâima, III, 213; Hammer, 180 
408 Refik, Kadınlar Saltanatı, 125 
409 Aksun, 161 
410 Evliyâ Çelebi, 246 
411 Nâima, III, 421 
412 Kâtip Çelebi, Fezleke, 254b 
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yapılan icraatlara dinî arka plan verilerek, toplumun yasaklara kolay uyması 

ve karşı gelmemesi sağlanmıştır. 

 

 

  

B) IV. Murad’ın İcraatlarında Etkili Olan “Siyaset” Etkeni 

 

Osmanlı insanı ve toplumunun bünyesi tüm sıkıntılarına rağmen gücünü 

ve potansiyelini korumuştur. Basiretli padişahların ve vezir-i âzamların varlığı 

devleti birden ayağa kaldırmış, komutanların değişmesi ile cephelerdeki 

durum aniden değişmiştir. Bu olay, Osmanlı insanı ve kurumlarında mevcut 

olan müthiş bir gücün eseridir. Ancak bu güç merkezin liyakatine bağlı olduğu 

için, zayıf ve yetersiz bir yönetim, o müthiş gücü etkisiz hale getirmektedir. IV. 

Murad da devletin kontrolünü eline aldığında, dirayetiyle tüm devlet 

kurumlarını ayağa kaldırmış ve dedesi Kanûnî Sultan Süleyman’dan beri en 

şanlı ve kudretli devrini yaşatmıştır. Yapmış olduğu icraatlarda sert bir tavır 

takınması, imparatorluğu içine düştüğü durumdan kurtarmak konusunda 

kesin kararlı olmasındandır. IV. Murad’ın yapmış olduğu çeşitli icraatlarla 

devlet ve ordu yeniden yapılandırılmıştır. Meydana getirilen muazzam ordu 

ile Bağdat yeniden fethedilebilmiştir.  

Burada tartıştığımız konu, icraatlarından ziyade, icraatlarını yaparken 

takip ettiği yoldur. Bu noktada tartışılması ve eleştirilmesi gereken sayısız 

olay bulmak mümkündür. Oysa bizim amacımız IV. Murad’ı yargılamak ve 

suçlu göstermek değil; önyargısız  bir şekilde  doğruların ortaya  konmasıdır. 

Zaten IV. Murad doğru ya da yanlış, yaptıklarıyla Osmanlı padişahlarının en 

büyüklerindendir. 

Devletin birliği uğruna, bir gün isyan edebilir, denilerek hiçbir iktidar 

hevesleri olmadığını defaaten söyleyen şehzadelerin öldürülmesi siyasîdir. 

“Devletçe teb’a üzerinde vâki olan tasarruflar amme menfaatini mutazammın 

ise, şeriatça da sahih ve muteberdir.”
413

 denilerek, toplum menfaati olan 

                                                
413 Barkan, 56 
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konularda devletin kanun koymasının İslam’a uygun olduğu söylenerek, 

İslam memleketlerinde Sultanlar için şeriattan ayrı olarak bir hukuk sahası 

teşekkül edip gelişmiş, çeşitli kanun ve nizamlar koyma yolu ve hakkı mevcut 

bulunmuştur. Böylece, türlü tevil ve tefsir yollarıyla, adam öldürme 

konusunda olduğu gibi, Şer’î hukukun ana hükümleri kolaylıkla bir kenara 

itilmiştir.414
 

IV Murad’a göre, Osmanlı Devletini tehdit eden en yakın dış tehlike 

doğudaki Safevî tehlikesidir. Onlar, Bağdat ve Revan’ı ele geçirmişlerdi. 

Üstelik Şiîlik-Rafızîliği yaymak suretiyle Osmanlı topraklarında nüfuz elde 

etmeye çalışıyorlardı. Bu nedenle de bertaraf edilmeleri gerekiyordu. İşte 

Revan ve Bağdat seferlerinin gerekçeleri budur. Yine onlara karşı IV. Murad 

da dinî emirleri ikinci planda tutarak günün şartlarına göre davranmış, Revan 

ve Bağdat seferlerinde kadı olsun, şeyh olsun bir çok kişiyi idam ettirmiş, 

hatta Tebriz’i ele geçirip, tahrip ettirirken iki caminin tahrip edilmesini 

Şeyhülislam Yahya Efendi zor engellemiştir.415
 Bu konuda IV. Murad din 

alimlerinin tepkisini almıştır.  

Sonu nereye kadar gideceği belli olmayan, toplumu sindirme ve yola 

getirme siyasetini güden IV. Murad, bir mezhep ya da din mücadelesi 

yapmaktan çok, ülkedeki karışıklıkları her ne pahasına olursa olsun 

engellemek ve fetihleri yeniden başlatmak ve fethettiği yerleri ne pahasına 

olursa olsun bırakmamak gayretindedir. 

Elbette IV. Murad’ın bu acımasız icraatlarının kendine göre bazı 

gerekçeleri vardır. II. Osman’ın katliyle başlayan memleketteki kaos ortamı, 

yeniçerinin isyan hareketleri, Şahın sınır boylarında yaptığı tahribatlar 

bunlardan bazılarıdır. 

Sonuç olarak, Osmanlı kaynaklarına, özellikle Kâtip Çelebi, Peçevî, 

Evliyâ Çelebi, Nâimâ, Solak-zâde, Nevizâde Atâî gibi yazarların eserlerine ve 

çağdaş Türk kaynaklarına dayanarak yazdığımız bu tezden de anlaşılacağı 

gibi, IV. Murad’ın icraatlarında çoğunlukla siyaset etkili olmuş,  dinî etken  var  

                                                
414 Barkan, 56 
415 Solakzâde, 763; Nuri Paşa, 58; Ünver, 576; Baysun, 633-634 
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görünmekle birlikte, siyasî etkenin kamufle edilmesinden ibaret olduğu 

kanaati oluşmuştur. Yani IV. Murad’ın  icraatlarında “Siyaset” etkeni hakimdir. 

Fikrimize göre, Kur’an ve Sünnete aykırı bir çok icraata, ulemâ 

tarafından fetva verilmesi ya da fetvanın bir şekilde alınması, bazen İslam’ın 

bu iki temel kaynağının farklı yorumunun neticesi, bazen fetva verecek 

olanların işbaşına getirilmesi, bazen de  IV. Murad’ın baskıcı yönetiminin bir 

sonucudur.  
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SONUÇ 

 

Sultan IV. Murad’ın hayatıyla birlikte, icraatlarında din ve siyaset 

etkenini iki bölümde, mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde incelemeye 

gayret ettiğimiz bu çalışmamızda ulaştığımız sonuçları belirtmeden önce 

objektiflik konusuna kısa bir açıklık getirmenin tezimiz açısından faydalı 

olacağını düşünüyoruz. 

Bu çalışmada, bize göre eleştirilmesi gereken hususları eleştirdik. 

Ancak çalışmamızda “siyaset etkeninin” hakim olduğunu belirtmemiz 

nedeniyle eleştiriler fazladır. Bu hususu açıkça belirtmemizin sebebi olaya 

öznel değil, nesnel bakışımızın bir sonucu olmasındandır. Bu açıklamadan 

sonra tezimiz sonunda ulaştığımız neticeleri şöylece özetleyebiliriz: 

Kendisinden önceki padişah II. Osman’ın katledilmiş olması nedeniyle 

karmaşa içinde bir yönetim devralan IV. Murad, henüz on iki yaşında 

bulunmaktadır. Yönetimde tecrübe sahibi olmak için sancağa da çıkmamıştır. 

İşleri annesi Valide Sultan yürütmektedir. Bağımsız kararlar verebilmesi sekiz 

yılı bulur. İşte bu sekiz yılda, ne yapacaklarının planını kurar. Bunun için 

Koçibey ve Kadı-zade  gibi ilim sahiplerinin fikirlerinden istifade eder. Devrin 

olaylarının sözle halledilecek meseleler olmadığını görerek, zorla halletmeye 

karar verir. Çıkan yangını fırsat bilerek ülkedeki tüm zorbaları ve onların 

uzantıları olan devlet adamlarını ortadan kaldırır. Günün siyasi konjonktürüne 

kararlarını verir. Fakat IV. Murad icraatlarını gerçekleştirmek için dinî 

argümanları da kullanmaktan çekinmemiştir. Böylece sağlam bir otorite tesis 

edebilmek için tüm dinî-siyasî metotları denemiştir.  

IV. Murad, tahta oturmasından sonra, Osmanlı tahtının doğal varisleri 

olan şehzadeleri, değişik zamanlarda, “Fatih Kanunnâmesi”ne istinaden, 

boğdurarak öldürtmüştür. Hanedan üyelerinin kanları Türk geleneğinde kutsal 

sayıldığı için, şehzadelerin kanı akıtılmamış, boğularak öldürülmüşlerdir. “Bir 

gün isyan edebilirler” ya da “isyana gerekçe olurlar” düşüncesiyle ortadan 

kaldırılmışlardır. İşlemedikleri fiillerden ötürü cezalandırılmak İslam’da yoktur. 
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Ancak Devletin ve milletin bekası gerekçesiyle öldürülmüşlerdir. Şehzadelerin 

öldürülmelerinden sonra halk son derece üzülmüş,ancak bu uygulama yine 

de devam etmiştir.  

İran savaşları, Safevileri siyasî açıdan bitirmek amacıyla yapılmış olup 

dinî yönünü ön plana çıkarmak mümkün görünmemektedir. Özellikle 

Bağdat’ın fethinden sonra otuz bine yakın insanın Kızılbaş-kafir oldukları 

gerekçesiyle öldürülmesi, bu iki seferin ve sefer esnasındaki ve sonundaki 

icraatların dinî olduğunu ya da din için olduğunu söylemek, İslam’ın savaşla 

ilgili kaidelerine ters düşmektedir. Biz de Revan ve Bağdat Seferlerinin 

sebeblerini, içeriğini ve sonuçlarını değerlendirerek dinî argümanların 

kullanıldığı  “siyasî” yönü ağır basan savaşlar oldukları kanaatine vardık. 

İşte biz, bütün bu uygulamalara, politikalara, yöntemlere, icraatlara, 

bunların sebeb ve sonuçlarına bakarak, IV. Murad’ın icraatlarında  “siyaset” 

etkeninin hakim olduğu gibi bir neticeye ulaştık. Buna karşılık siyasî 

düşüncelerini gerçekleştirmek için yer yer dinin kullanıldığını gördük. Gayri-

dinî uygulamaların olduğu, haksız yere Müslüman kanının akıtıldığı yerde  

“din etkeni”ni aramanın ve bu icraatların dinî olduğunu iddia etmenin hatalı 

olacağı düşüncesindeyiz. 

Sonuç olarak, Osmanlı insanı ve toplumunun bünyesi tüm sıkıntılarına 

rağmen muazzam gücünü ve potansiyelini korumuştur. Basiretli padişahların 

ve vezir-i âzamların varlığı devleti birden ayağa kaldırmış; Serdarların 

değişmesi ile cephelerdeki durum aniden değişmiştir. Bu olay, Osmanlı 

insanı ve kurumlarında mevcut olan müthiş bir gücün eseridir. Ancak bu güç 

merkezin liyakatine bağlıdır. Merkez zayıf ve yetersiz olunca, o müthiş güç 

âtıl bir konuma düşmektedir. IV. Murad da devletin kontrolünü eline 

aldığında, tüm devlet kurumlarını ayağa kaldırmış ve dedesi Kanuni Sultan 

Süleyman’dan beri en şanlı ve kudretli devrini yaşatmıştır. Yapmış olduğu 

icraatlarda sert bir tavır takınması, imparatorluğu içine düştüğü durumdan 

kurtarmak konusunda kesin kararlı olmasındandır. Ancak bu yapılırken dinî 

kaideler göz ardı edilebilmiştir. Müslümanlar arasındaki kanlı savaşlar, 

yargısız infazlar, kaynağını dinden almayan icraatlar, dinî ve siyasî 

tartışmalara neden olmuş, Müslümanların birbirlerine karşı kin ve nefretle 
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dolmalarını sağlamıştır. Kısaca bu icraatlar baskı ve silah zoruyla olduğu için, 

problemleri geçici bir süreyle çözmüş, ancak çözümün devamlı olması 

sağlanamamıştır.  
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ÖZET 

 

 

 ÜNLÜCAN, Muhammet, “IV. Murad’ın İcraatlarında Din ve Siyaset 

Etkeni”, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM, 132 s. 

 Osmanlı Devletinin Duraklama Devrinin en önemli hükümdarlarından 

biri olan IV. Murad’ın icraatlarında din ve siyaset etkenleri, tezimizin 

konusunu oluşturmaktadır. 

 1032-1049 / 1623-1640 tarihleri arasında hükümdarlık yapan IV. 

Murad, on iki gibi küçük bir yaşta tahta geçmesine rağmen, yönetim işlerini 

çabuk kavramış, dağılmakta olan devlet ve ordu düzenini toparlayarak, 

ordunun başında Revan ve Bağdat’ın fethine katılmıştır. Ayrıca Lehistan 

Devleti de ağır şartlarla barışı kabul etmiştir.  

 IV. Murad, İstanbul’da 1043/1633 yılında çıkan büyük yangın üzerine 

tütün ve içki içmeyi yasaklamış, yasağa uymayanları, devlete isyan etmiş 

kabul ederek katillerine başlamıştır. Kahvehaneleri kapatmış, gece fenersiz 

sokağa çıkanlara da gerekli cezalar vermiştir. 

 Bu icraatlarını gerçekleştirirken çok sayıda vezir-i âzam, vezir, kadı, 

ulema, şeyh, asker ve vatandaşı devletin bekası ve milletin huzuru için 

tereddüt etmeden öldürtmüştür. Böyle bir yola başvurmasının sebebi, 

devletin içinde bulunduğu durum gereğidir. Kendisinden önceki padişah II. 

Osman’ı katletmiş olmaları nedeniyle yeniçerilerin iyice şımarmaları, devlet 

içindeki başıboşluk, düzensizlik, idaresizlik, rüşvet ve adam kayırma, bürokrat 

kesimin çeşitli entrikaları, askerin disiplinsizliği, valilerin isyanları gibi 

durumlar göz önüne alınırsa, baskı-şiddet yoluyla bunları önleme tedbiri 

olağan kabul edilebilir. 

İşte, IV. Murad’ın bütün bu icraat ve usullerinden anlaşıldığı üzere, 

bunlarda ağır basan etkenin dini sebeblerden çok, “siyaset etkeni” olduğu 

kanaati bizde hasıl olmuş olup, tezimizde bu düşüncemizi kaynaklar ışığında 

dile getirdik. 
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ABSTRACT 

 

ÜNLÜCAN, Muhammet, “The Effect of Religion and Politics in the 

Activities of Murat IV” A Master’s Thesis, Advisor: Prof. Dr. İbrahim 

SARIÇAM,  132 p. 

Murat IV, who is one of the most important rulers of the Ottoman 

Empire’s Recession Period, is the subject of this thesis. 

Though Murat IV, who ruled the Empire between the years 1032-1049 / 

1623-1640, came to the throne at as little an age as twelve, he understood 

the nature of management very fast, and as the head of the army, he took 

part in the conquest of Baghdad and Revan. Moreover, Poland agreed to 

peace accepting hard conditions.  

Because of the big fire that broke out in İstanbul in 1043/1633, Murat IV 

banned smoking and drinking, and considered those who violated the 

prohibition as rioters and began to execute them. He closed coffee houses, 

and gave appropriate punishments to those who went out at nights without a 

lantern.  

While he was doing such activities, without any hesitation, he ordered 

the execution of many head viziers, viziers, judges, bachelors, sheiks, 

soldiers, and citizens for the continuation of the state and happiness of the 

nation. The reason for why he did so is the result of the existing condition of 

the state. Upon considering such conditions as the soldiers’ getting spoiled 

after they managed to kill the his predecessor Sultan Osman II, lack of 

control in the state, untidiness, lack of authority, bribe and favoritism, various 

tricks of the bureaucrats, untidiness of the soldiers and riots of the governors, 

preventing these through and resorting to brute force and oppression can be 

considered as natural.  

Therefore, as is understood from what and how Murat IV did, we 

were convinced that the factor that played the most part in these activities 

is “the political factor” rather than religious reasons, and we stated this 

idea in the light the literature in our thesis 
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