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FELAKET SENELERİ 

(1110-1094) 

 

I 

 

Fazil Ahmet Paşa’nın vefatı Osmanlı Devleti için mukaddeme-i 

felaket olmuştu. Onuncu asr-ı hicriden itibaren başlayan dahili 

inhitatı harici muzafferiyetler ve şiddetli tedbirlerle durdurmaya 

muvaffak olan köprülü ailesi, yirmi seneye yakın bir zamanda 

devletin şeref ve haysiyetini iade etmişti. Şimdi bu faal müdebbir 

ailenin sahne-i siyasetten çekilmesi devleti yine eski 

intizamsızlıklara, su-i idarelere sevk edecekti. 

Köprülüzadenin cesedi istical ile İstanbul’a gönderildiği esnada 

kardeşi Mustafa Bey’de (mühr-ü şerif)i (Edirne) de Mehmet Rabi’a 

teslim eylemişti. O zamandan itibaren Köprülü ailesi her türlü 

teveccühden mahrum, metruk                              
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ve münsi bir halde yaşamaya başlamıştı. Köprülü ailesinde, 

amca Hasan Ağa ile oğlu Hüseyin Bey, ihtiyar Köprülünün 

küçük oğlu Mustafa Bey ile oğulları Numan, Abdullah ve 

Esad Beyler, Köprülünün kızları ve hafideleri kalmıştı. Bütün 

aile içinde, hizmet-i devletde Köprülünün damadı 

Kaymakam Kara Mustafa Paşa ile Hüseyin Bey bulunuyordu. 

Şimdi (mührü şerif) in Kara Mustafa Paşa’ya tevdii umuru 

idarenin Köprülü Hanedanından büsbütün alınmadığına 

zehab hâsıl ediyor ve fakat hakikat-i halde köprülü ailesi 

hükümet işlerinden uzak bulunduruluyordu.  

Kara Mustafa Paşa, Devletin mukadderatını idareye 

başladığı zaman, kırk dört yaşında idi. Yüksek ve beyaz 

kavuğu altında mukavves kalın kaşları, gümrah ve siyah 

sakalı, azamet ve gurur ile şedit ve nüfuz kesb eden 

nazarları, kıymettar atlaslardan yapılmış işlemeli ipek libası, 

kemerlerini ve sorguçlarını parlatan elmasları ve yakutları 

ile Osmanlı debdebe ve tantanasına zi-hayat bir timsal teşkil 

ediyordu. 

Kara Mustafa Paşa ziynet ve ihtişama haris idi. Konağına 

topladığı halk ordu teşkil edecek derecede kesir idi. İhtiyar 

Köprülünün  
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mutaazım damadı onsekiz yaşında iken ölmüş, Köprülü’nün on yedi 

yaşındaki kerimesinden iki çocuğu dünyaya gelmişti. Annelerinin ve 

çocuklarının vefatı üzerine teehhül etmemiş, sarayını tezyin eden 

odalıklarının fusunkar nazarları altında yaşamayı tercih etmişdi. 

Kara Mustafa Paşa’nın dört odalığı vardı: birinciden iki kızı ile bir 

oğlu, ikinciden bir kızı ile bir oğlu, üçüncüden yalnız bir kızı olmuş, 

dördüncüden hiç çocuğu dünyaya gelmemişdi. (1) 

Paşa’nın bu aile etrafına cem eylediği heyet iki bine yakın cariyeden, 

yedi yüzü mütecaviz harem ağasından, uşaklardan ve muhafızlardan 

ibaret bulunuyordu. Sonra yüzlerce atları, av köpekleri ve 

atmacaları veziriazamın debdebe ve daratına muazzam bir misal 

teşkil ediyordu. Paşa’nın varidatı 243,000 kese idi. Samur ve kakım 

kürklerinin, zarif kuntuşlarının ve feracelerinin mecmui yüzü 

tecavüz ediyordu.  

Konağında günde beş yüz okka ekmek sarf olunuyor, tereyağları, gül 

suları ve zağferanlar epeyce bir yekûna baliğ oluyordu. Mustafa 

Paşa’nın İstanbul’da, Edirne’de 

------------------------------------------------ 

(1) ĞALEN, ruzname, cilt 2, S: 18 
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Yenişehir ve Merzifon’da mütaadit saraylar ve çiftlikleri ve iradı. 

İstanbul’da ki sarayı, latif bahçeleri, cesim ve sayedar ağaçları, 

rengârenk çiçekleri ile temeyyüz ediyordu. Kara Mustafa Paşa bütün 

bu servet ve ihtişam ortasında, nüfüz ve azameti ile şahane bir 

hayat imrar ediyor, fakat saraydan çıkacak ufak bir işaretten bütün 

bu nüfüz ve satveti bir anda zirüzeber edeceğini kendi de biliyordu. 

Kara Mustafa Paşa (Merzifon) da doğmuştu. (1044) Sipahilerden 

Oruç Beyin cesur oğlu, pederinin muazzez refiki Köprülü maiyetinde 

terbiye görmüş, hayatının kısmı azamını Ahmet Beyle birlikde 

geçirmişdi. Köprülü sadrazam olunca, mirahor-ı sani (1068), daha 

sonra (1070) beylerbeyi ve ennihayet (1073) Rikab-ı Hümayun 

Kaymakamı nasb edilmişdi. Fazıl Ahmet Paşa’nın vefatı üzerine yedi 

sene devam eden müddet -i sadareti Osmanlıların mebde-i idbarı 

olmuştu. Kara Mustafa Paşa, Köprülü zadenin evsaf ve mezayasını 

haiz değildi. Paşa’nın ihtirasat ve temayyülatı, ahval ve tabayii 

müstakbel icraatına sarih bir delil teşkil ediyordu. Kara Mustafa 

Paşa gayet mağrur, hadid-mizac bî-perva harekâta mütemayildi. 

Dört sene devam eden kaymakamlığı sefirler için devre-i felaket 

olmuştur.  
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Fransa sefiri Nevantel’in meşhur iskemle vakası Kara Mustafa Paşa 

zamanında vukua gelmişdi. Kara Mustafa Paşa gayet mağrurdu. 

Sefirleri kendi ile aynı hizada oturtmak istemezdi. Fransa sefiri 

Nevantel’i kabul edeceği zaman da böyle yapmış, sefirin iskemlesini 

daha aşağı koydurmuşdu. Sonra kendi, odasında oturmuş, kabul 

odasına sefirin girmesini beklemişdi. Nevantel odaya gelince, 

iskemlesinin aşağı konulmasından şikâyet etmiş, kemal-i hiddetle 

söylenmiş, divan tercümanı Mavro Kordato sefiri bir türlü ikna 

edememişti.  Kara Mustafa Paşa sefirin yüksek sesle bağırdığını 

odasından işitir işitmez, Nevantel’i iki çavuş vasıtasıyla dişarı 

attırmıştı. Kara Mustafa Paşa Nevantel’i bu suretle tahkir ettiği gibi 

kaymakamlığı zamanında Laha Vantule’ye daha ağır muamelede 

bulunmuşdu. (1) 

Paşa’nın başlıca tebayi-i mümeyyizesi para, saltanat, Hıristiyan 

devletlere karşı şiddeti. Siyasi tedbirlerin indinde hiç ehemmiyeti 

yoktu. Mücavirler devletler onun  

----------------------------------- 

Alber Andel, Nevantel’in seyahati, S: 329 - Şehfer, Fransa sefaretlerine dair 

Muhtıra-i Tarihiyye. S: 31 - Hammer, cilt 3. S: 165 
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nazarında, asitan-ı saltanat-ı seniye önünde ru-mal-ı tazim ve 

ubudiyet olmaya mecbur birer haraçgüzar mesabesinde idi. 

Sefirlere daima hakaret ediyordu, icabında kollarından tutup 

attırıyor, çavuşlarına döğdürüyor, elmaslı sorğuçlar, ipek libaslar 

içinde fırî bir istibdat ibraz ediyordu. Kara Mustafa Paşa, 

sadaretenin ilk seneleri zarfında (Çehrin) muzafferiyeti ile askeri 

iktidarını göstermiş (1088), idare-i dahiliyedi mutaasıbane şiddetler 

icra olunmasına ehemmiyet vermemişti. Yahudinin biri ile 

münasebette bulunan bir Müslüman kadının (ber-mucib-i şer-i 

şerif) Sultanahmet Meydan’ında recm olunması, Kara Mustafa 

Paşa’nın sadaretinde vukua gelmişdi. “nedret-i vukuuna ve bu 

hükmü garibenin şöhret ve şuyuuna binaen şehriyar-ı kamkâr 

hazretleri dahi meydan-ı mezkure nazır olan Fazlı Paşa Sarayına 

teşrif buyurup husus-i mezbur-ı malum sığar ve kibar olmakla 

Meydan-ı Cami-i Sultan Ahmet Hanî terakim-i ziham-ı enam ile 

mahşerden nemudar olmuşdu. Ol avrat ile Yahudi-i mezburu 

habisden ihraç ve ihzar ve mezbureyi hufr olunan çukura kollarına 

dek gömdüklerinden sonra cem olan nasın her biri bir taş atıp recm 

ile helak” (1) eylemişlerdi. İslamiyetin  

------------------------------------------ 

(1) Tarih-i Raşid, cild 1 S: 392 
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bu tarzı telekkisini serbestane muahaze edenler katledilmiş, hayat-ı 

içtimaiyeyi islah için bu tedbirlerle iktifa olunmuştu. Kara Mustafa 

Paşa bu kabil icraata karşı müsadeakar davranıyor, bütün nazarı 

dikkatini debdebe ve azamete, zafer ve fütuhata hasrediyordu. 

Mamafih Kara Mustafa Paşa’nın cengaverane emelleri de azamet ve 

tantanaya inhimakı nispetinde vasi’ idi. Köprülü zade’nin haris 

halefi, cesarın bütün nüfuzunu kırmak, Süleyman-ı Kanuni’ye bir 

nazire-i zafer vücuda getirmek istiyordu. Fakat Kanuni ordusunun 

karlar ve fırtınalar altında Viyana Kapıları’ndan ricatını düşünmüyor, 

Köprülüler devrinin son bakiye-i satvetini Avusturya içlerinde feda 

etmek tehlikesine atılıyordu. 

* 

Kara Mustafa Paşa’nın sadareti zamanında, Macaristan elan 

Köprülüler devrinde başlayan mezalim altında çırpınıyordu. 

İmparator Leopold Protestan Macarları eziyor, Katoliklik taassubu 

ile şiddetli emirler veriyordu.  Macarları hürriyet-i mezheblerini 

musaddak muahadenameler gösterdikçe, Leopold meşru taleplere 

idamlarla mukabele ediyordu. Macar milleti bu mezalimden 

kurtulmak için üç fırkaya inkisam etmişdi. Bir kısmı kuvvetli bir ordu 

ile imparatoru 

 

 

 



 

21 

 

 



 

22 

 

 

10 

icrai mevaide davet etmek istiyor, diğer bir kısmı Macaristan’ın 

evvelemirde Osmanlı muhacematından kurtulmasını muvafık 

görüyor, bir kısmı da Osmanlı’larla ittifak ederek Avusturya 

nüfuzunu kırmak fikrinde bulunuyordu. (1) Leopold’un mezalimi 

bütün feryadları kan tufanına boğuyor, Macar ekâbir-i ricali haksız 

yere idama ve nefiye mahkûm ediliyodu. Macar vatanperverleri 

arasında millet muhabbetiyle çalışan simalar arasında Tökeli İmre 

Osmanlılara zahiri bir temayül gösteriyordu. 

Macarlardan isyan edenler (salib) manasına olmak üzere (Kars, 

Kuruç) namı altında toplanmışlar, Tökeli İmre maiyetinde şehirler 

zabt ediyorlardı. Tökeli İmre hiçbir hükümdar ailesine mensup 

değildi. Namuslu bir at tacirinin bu fa’al hafidi gayret ve şecaati 

semeresi olarak zadegân unvanını, Karpat civarında da (Keşmark) 

malikânesini elde etmişti. Erdel beylerinden Rakoçin’in dul zevcesi 

Zirinyi İlona ile izdivacı nufüzunu bir kat daha artırmıştı. Macaristan 

bu devirde, Tuna’nın sol sahili ile Karpat Dağları arasında (Erdel), 

garb sahilinde (Orta Macar krallığı). Şimalde Palaten idaresinde 

----------------------------  

(1) Tovafel, Viyana önünde Türkler, sayfa, 55 
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bir araziden ibaret olmak üzere üç kısma ayrılmıştı. Orta Macarlar 

Osmanlılara mütemayil bulunuyorlar, Palaten idaresindekiler 

icabında Avusturyalılara iltihak ediyorlardı. O derecedeki, Tökelinin 

Osmanlılarla birlikde hareketini ta’yîb ediyorlar, yüzüne karşı: “sen 

Macar unvanının lekesisin!”  diyorlardı.(1) 

İmparotor Leopold Macar isyanını yatıştırmak için Tökeliyi elde 

etmek istiyor, (Edinburg) da meclis akdetdiriyor, bu meclise bütün 

Macar ekâbirini davet ediyordu. Ve fakat Macarların hiç biri bu 

davete icabet etmiyordu. Macar milletinin arzusunu mübeyyen 

beyannameler neşredildikçe, sonunda: “vatanımızın saadet ve 

selameti için Allah’ın himayesinden sonra en kuvvetli zahirimiz 

Osmanlılardır” deniyordu. Bu sırada on dördüncü Lui’de Macarları 

teşvikden hali kalmıyordu. Lui’nin yegâne maksadı, hasmı Avusturya 

İmparatorunuzayıf düşürmekdi. Lui Babıâli’yi Avusturya ile harbe 

teşvik etmiyor, fakat Tökeli’yi tahrik ederek kendi kendine 

“Macaristan hamiliği” ediyordu. Fransız memurları şarkda fa’alane 

vazifeler ifasından geri durmuyorlardı. Prens 

----------------------------------------- 

(1) Seyu, Macar Tarihi, Cild 2, S: 181 
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Ojen Fransızların Osmanlılara yardım ettiklerine kanaat name hasıl 

etmiş, yazdığı hatıratda: “Ondördüncü Lui olmasa idi Müslümanlar 

ile asi Macarlar Viyana kapıları önüne gelemezlerdi” demişdi (1) 

Leopold o sene hazırlanan fırtınaları keşfediyor, en ziyade Tökeli ile 

Kara Mustafa Paşa beyninde akd edilecek ittifaktan endişenak 

oluyordu. 

İmparator Leopold Babıâli ile münasebet-i hasne tesisi için sefiri 

Kaparara’yı İstanbul’a gönderdiği sırada, Tökelinin murahasları da 

Veziriazam tarafından parlak bir surette istikbal olunuyordu. Kara 

Mustafa Paşa’nın Macarları himaye etmesi, cihangirane emelleri 

için ğayri muntazır bir firsat teşkil ediyordu. Veziriazam (Vasvar) 

Muahadesi ahkâmını fesh etmek istiyor, ihtirasını yerine getirmek 

için siyasi sebepler bulmaktan geri durmuyordu. İmparatorun 

muahade ahkâmına muğayir köprüler bina etdirmesini, kaleleri zabt 

eylemeseni, muahadeyi fesh için kâfi bir sebep addediyor, Macarları 

himaye etmekte hiçbir mahzur tasavvur etmiyordu. (2) Kara Mustafa  

--------------------------------------------- 

(1) Helmulat, Tarih-i Umumi, Cilt: 5, S: 121  

(2) “Çasar-ı bedkar mukaddema Devlet-i Aliye ile kendi beyninde     

 

 

 



 

27 

 

 



 

28 

 

 

13 

Paşanın maksadı Macarlarla birleşmek, Avusturya Hanedanına kati 

bir darbe vurmaktı. Bu sebepden Tökeliyi (Orta Macar Kralı ve 

Valisi) tayin etmiş, Macarlarla kati bir surette ahidname 

imzalamışdı. (1) Ahidname atideki maddeleri ihtiva ediyordu: 

1-Tökeli Macaristan Kralı nasb olunmuştur. Müşarünileyhin vefatında 

zevcesi ve Kont Zrinyi’nin kızı İlona’yı himayesi altına almayı Devlet-i Âliye 

taahüd eylemiştir. Bu himaye İlona’nın yalnız şahsına ait olmayıp emvaline 

de şamildir. 

2-Tökelinin vefatinda Macarlar istediklerini kral intihap etmekte serbetst 

iseler de Devlet-i Osmaniye’nin malumatı olmadan buna teşebbüs 

edemezler. 

3-Macarlar serbesti ve imtiyazlarını, hukuk-ı mevcudelerini eskisi gibi 

muhafaza edeceklerdir. Hürriyet-i mezhebiyelerine halel gelmiyecektir. 

4-Macarlar düşmanlarının taarruzlarına uğradıkları zaman Kâffe-i halâtda 

Osmanlılar tarafından himaye edileceklerdir.  

5-Türkiye’nin maiyetinde bulunan ve ona ibraz-ı sadakat edenlere, 

Osmanlılar tarafından kılıç çekilmeyecektir.  

------------------------------------ 

mevad-ı adide üzerine mün’akıd sulh ve salah şurutuna muğayir mücedded bir iki 

kala ve birkaç cisirrler bina ve ihdas ve etraf-ı serhadde bazı katana eşkiyasının 

dest-i dırazlıkları ilah….” Raşit, Cild 1. S: 386 

(1) Tovafal, Viyana Önünde Türkler, s.142 
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6-Macarların arzu ve malumatı olmadan Devlet-i Osmaniye 

Avusturyalılarla muahede akdetmiyecektir. 

7-Macaristan’da Osmanlılar eline geçen kale ve istihkamat haliyle 

Macarlara teslim olunacaktır.  

8-1764 senesinde aktolunan Vasvar Muahedesinin ahkâmı Osmanlılar 

tarafından haliyle kabul edilecektir.  

9-Refah ve selamet-i umumiyeye mazhar olan Jezovitler Macaristandan 

tard olunacak ve asla kabul olunmayacaktır.  

10-Macar köylülerinin eda edeceklere vergi asla arttırılmayacaktır. 

11-Macar erbab-ı ticareti pasaportlarla Memalik-i Osmaniyede istedikleri 

gibi ticaret edeceklerdir. 

12-Memalik-i Osmaniyede seyahat edecek Macar ekâbiri hükümet-i saire 

sefirleri gibi kabul olunacaktır.  

13-Macaristanın senevî vermekte olduğu (20 000) Talar vergi haliyle 

kalacak, tezyid veya tenkis edilmeyecektir. 

14-Macarlar işbu muahede ahkâmına muğayir hareketde bulunmadıkça 

Devlet-i Osmaniye muahede ahkâmını Tökeli ile Macralar hakkında tatbik 

eyleyecektir.   

Tökelinin murahasları Kara Mustafa Paşa ile ahidnameyi 

akdetmişler, İstanbul’dan mufarekatlerinden sonra Avusturya 

sefirinin sadrazam tarafından kabul olunduğunu işitmişlerdi. Bu 

resmikabul, siyasi bir uyuşmadan ziyade askeri bir tehdit ile hitam 

bulmuşdu. Kara Mustafa Paşa esasen Avusturya’ya karşı harp için 

bahane arıyordu. O suretle ki, Nemçe  
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üzerine sefer olunması hususuna Padişahı kâmkâr hazretlerini 

terğib ve taife-i mezburenin sulha muğayir nice hareketlerini 

ispatda azim mukaddemat tertip edib mevrid-i ilham olan derun-i 

Padişah-ı âlem-penahiden meyl-i sebat-ı sulh ve salahı imale”ye (1) 

çalışıyordu. Bu sebepten Avusturya sefirine tehditkarane muamele 

ediyor, Bu esnada hazır bulunan Yeniçeri Ağası, Caprara’ya bazı 

metalip dermeyan eyliyordu. Sefirin imparatordan müsaade 

almadıkça bu metalibi ifa edemiyeceğini anladığı zaman, Ağa kemal-

i hiddetle ayağa kalkıyor:  

-Peki, öyle ise bizde memleketinize gideriz. Biz Türkler, şu 

ayağımızın bastığı yerlere hep kılıç kuvveti ile geldik. 

Musalemet kapısını ancak bizi hoşnut edenlere açabiliriz, 

diyordu. (2) Bu sırada Tökeli, ahidnameyi alır almaz 

Avusturyalılara karşı hasmane hareketlere başlamış, 

Osmanlılara sadakatini ispat için mührüne: 

“Muin-i Âl-i osmanım, itaat üzereyim emre  
Kral-ı orta macarım ki namım Tökeli İmre  

Diye yazdırmıştı. Tökelinin tecavüzi hareketleri  

----------------------------------------------- 

(1) Reşad, Cild 1, S: 387, Alber Lefevr, Osmanlı Hâkimiyetinde Macaristan, Cild: 2 S: 

99 

(2) Capraranın Mektubu, 23 Haziran 1683 
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üzerine Kara Mustafa Paşa da (Budin) Beylerbeyi İbrahim Paşaya 

harb için mezuniyet vermiş, İstanbul’da sefer hazırlıkları asabi bir 

faaliyetle görülmeye başlamışdı. Avusturya sefiri Kapara bütün 

hareketlerden müteesir İmparatora mektuplar yağdırıyor: “Zat-ı 

Haşmetanelerinin gelecek ilkbaharda müthiş bir ordunun 

taarruzuna düçar olmanız muhtemeldir. Vakit kaybetmeden 

tertibat-ı tedafiye ittihaz etmenizi rica ederim. Betaatemiz, 

korkularımız, Osmanlılarca zaafımıza hamlediliyor. Sadrazam Kara 

Mustafa Paşa kendine pek güveniyor!” diye yazıyordu. 

Kapara’nın bu mütalaası doğruydu. Mehmet Rabi’nin zengin veziri 

kendisine pek ziyade itimat ediyordu.  Viyana Muhasarası onun için 

fikri sabit halini alıyordu. Viyana’nın casusları vasıtası ile planını elde 

ediyor, istihkâmlarını tetkik eyliyor, kenarına mütalaalar yazmakdan 

geri durmuyordu. Vakit Avusturyalılar, Osmanlılarla harbe 

girişmekten son derece mütehaşşi, bu sözleri duymak bile 

istemiyorlardı. Kapara vazifesini ifadan geri durmuyor, nihayet 

İmparatoru papaya müracaata mecbur ediyordu.  

Filhakıka Leopold’un yegâne istinadgâhı, Papa idi. 
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Papa İmparatora nakden yardım ediyor, evelemirde Osmanlıları şarktan 

tehdit için İran Şahi ile münasebet tesis ediyordu. (1) 

On birinci İnosan Osmanlılara karşı edilecek bir harbe muaveneti lazime-i 

diniye addediyordu. Fakat Vatikanın emirlerine Alman prenslerinden bir 

kaçı ile Polonyalılardan başka imtisal eden olmuyordu. Bavyera Prensi Max 

Emmanuel ile Polanya Kralı Sobieski bu davete icabet ediyorlar (2), O sene 

Viyana kapılarına yürüyecek Osmanlılara karşı mukavemet icrasına 

hazırlanıyorlardı. 

Kara Mustafa Paşa, kuvvet ve kudretine emin, hiçbir devletle ittifak 

etmiyor, dâhili islahata muhtaç olan memleketi uzak ve muhlik bir harbe 

sevk ediyordu. Mehmet Rabi’nin sert veziri Avusturyalıların sulh taleplerini 

şiddetle reddediyor, Avusturya seferi için Anadolu’ya emirler gönderiyordu. 

Osmanlı yurdu yine harp hazırlıkları ile çalkalanıyordu.  Caprara azim bir 

telaş içinde, İmparatora raporları gönderiyor: “yüz elim bulunsa ve 

damarlarımın her biri ile yazı yazmak kabil olsa, size hep bu sözü  

----------------------------------- 

(1) İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, cild 7 

(1) Avusturya Erkânı Harbiyesi, Sal-ı Harb, S: 12 
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tekrar edeceğim: Zatı haşmetaneleri için kılıca sarılarak Avusturya 

hükümetini ve umum Hıristiyanlığı Türklere karşı müdafaadan gayrı 

çare yoktur.  Sulh ümitleri külliyen mahvolmuştur!” diyordu. Sonra 

saray imparatoru meclis-i askeri reisi Herman Fon Badın’e yazdığı 

bir mektupta: “Babıâli Fransa’nın teşvikatına tab’an üç nokta 

hakkında israr ediyor. Tökeli’nin prensliği tasdik olunmasını istiyor. 

Türklerin tedarikat-ı azimesinden, müzakerat-ı sulhiyeye sureta 

devam ettikleri ve fakat birçok metalip dermeyan ederek neticede 

harbe karar vermek için şart şart üstüne talep edecekleri 

anlaşılıyor” diyordu. Bu sırada saray kapılarına, divan-ı hümayun 

önlerine tuğlar dikilmiş, Fırat sahillerinde başlayan cengaverane bir 

faaliyet Tuna boylarına kadar devam ediyordu. 

* 

Mehmet Rabi’ ile beraber (Edirne)den yola çıkan Osmanlı ordusu 

azamet ve mehabetin numunesi idi. İstanbul ve Edirne camilerinin 

rengârenk camlı kubbeleri altında zafer ve nusret duaları aks-i 

endaz olduğu sırada, veziriazam elmaslar ve altınlar, sırmalar ve 

esklerle müzeyyen esvaplar, 
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parlak silahlar arasında mehib ve zi-vakar (Belgrat) a doğru 

ilerliyordu. Teşrinievelin soğuk ve yağmurlu günleri bile ordunun 

hareketini sektedar edemiyordu. Avusturya sefiri Caprara ordu ile 

beraber hareket ediyor, Mehmet Rabi’in (Belgrat)a kadar gelmesi 

askerin gayretini artırıyordu. Osmanlı Ordusu (Belgrat)a geldiği 

zaman, Tuna boyunda azim bir faaliyet peyda olmuştu. Gemiler ve 

develerle erzaklar ve cephaneler nakil olunuyor, İmparator 

Leopold’un Polanya ile ittifak etmesi Osmanlı ordusunda lakaydane 

telakki ediliyordu. 

Bütün orduda hasma karşı pervasızlık hissi görülüyordu. Erkan-ı 

Devlet Polonya ittifakını istedikleri zaman: “İsterse tekmili birden 

Hıristiyanlık aleyhimizde ittifak etsin. Biz kimseden korkmayız!” 

diyorlardı.(1)  Mehmet Rabi (Belgrat)a kadar vazife-i cihadı ifa 

eyledikten sonra (Edirne)de eğlenceleriyle meşgul olmaya gitmiş, 

ordu Kara Mustafa Paşa’nın idaresinde (Osek) şehrine doğru 

ilerlemişti. 

Kara Mustafa Paşa’nın Macaristan’a duhulü pek parlak olmuştu: 

Tökeli bütün debdebesi ile Osmanlı Vezirini istikbal  

------------------------------------ 

(1) Benagliya, Hatırat 
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ediyordu. Bu istikbal büyük bir samimiyete haizdi. Tökeli İmre, 

başda büyük bir sorguç, muhteşem bir alayla sadrazamın huzuruna 

geliyor, meclisler kuruluyor, müşavereler ediliyordu. Kara Mustafa 

Paşa’nın yegâne emeli (Viyana)nın muhasarası idi. Tökeli’de bu 

fikirde idi. O da pekiyi biliyorduki Viyana’nın zabtı Macaristan’ın 

istikbali için büyük bir tesire haizdi. Macaristanın esaretten 

kurtulması için Viyana’nın ortadan kalkması lazımdı. Zaten 

sadrazam da Viyana’yı zabtettiği takdirde surlarını kâmilen 

yıkacağını vaat etmişti. (1) Tökeli, bu teşebbüsün kolay olmadığını 

olmadığını söylüyordu. Macar kahramanın fikrince Viyana’nın 

mesafesi uzaktı. Şehrin zaptı icin birçok kalelerin elde edilmesi 

lazımdı. Hususi ile (Viyana)nın muhasara altına alınması, Osmanlılar 

aleyhinde büyük bir ittifak hazırlanmasına sebep olabilirdi. Bu 

sebebten evelemirde Macaristan Avusturya’lılardan temizlenmeli, 

(Estergon) ve (Yanıkkale) elde edilmeli, sonra Macaristan’ın bütün 

menaibinden istifade ederek Viyana üzerine yürümeli idi. Budin 

Beylerbeyisi İbrahim Paşa’da ayni fikirde bulunuyordu. Fakat Kara 

Mustafa Paşa’nın hırs iştiharı bu nafi’ve makul mülahazalara karşı  

--------------------------------------------------- 

(1)  İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, Cilt:7 
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isyan ediyordu. Mustafa Paşa, Tökeli’nin sözlerini temin –i menfaat 

fikrinde bulunduğuna atfediyor, her şeyden evvel Viyana’nın 

sükûtunu esas ittihaz ediyordu. Orduya emirler veriliyor, tuğlar 

kalkıyor, Osmanlı Ordusu hırs-ı ganimetle pür galeyan, 

Avusturya’nın zengin şehirlerine doğru istilakârane adımlarla 

ilerliyordu.  

Kara Mustafa Paşa’nın bu hareketi büyük bir hatay-ı siyasi neticesi 

idi. Paşa, harbi şan ve şöhretine vesile addeylemiş, memleketin 

dâhilen ishahını nazar-ı itibara almamıştı. Hâlbuki Köprülülerin 

tebaından sonra idare-i hükümet tecrübesiz ve aciz ellerde kalmıştı. 

Hemen herkes Köprülüler devrinin ganaim şan ve şerefini yağma ile 

meşgul olmuştu. Payıtaht halkında azim bir gurur, serhad 

ümerasında gayrı meşru bir çapulculuk hissi hüküm ferma oluyordu. 

Lehistan, Avusturya ve Venedik hududu hiçbir zaman sukûna 

mazhar olamamıştı. Hudutlar daima çapul ediliyor, elde edilen 

esirler ve ganimetler serhat muhafızlarına, kadılara ve müftülere, 

imamlara ve hatiplere taksim olunuyordu. Bu taksim, bütün 

dimağlarda ganimet zevki hâsıl ediyor, her kes edinebildiği atla 

mücavir devletin arazisine hücum eyliyordu. Babıâli hudut 

şikâyetlerinden bıkmıştı.  Serhat muhafızlarına mütemadiyen 
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emirler gönderiliyor, tezyid-i ganimetle temin-i servet edenler 

“enva-i dürug-ı bî-firuğ ile kabahat düşman tarafındadır, şöyle idiler, 

böyle idiler, diye hilaf-inha arzlar ve mahzurlar ile akibet, Devlet-i 

Aliyeyi” (1) iğfal ediyorlardı. Hükümeti harbe teşvik için kürsülerde 

vaizlere, hatta Şeyh Vanî efendiye serhatlardan haber getiriyorlar, 

kendilerini mazlum yerine koyuyorlardı. Bu şikâyetler Kara Mustafa 

Paşa’nında arzusuna tevafuk ediyor, Viyana seferi bu türlü ahval-i 

fikriye tesiri ile vaki’oluyordu.   

Harbin zuhurunu mütaakip ordunun Viyana yollarındaki hareketi 

şiddet ve mezalime misal teşkil iedecek derecede idi. Osmanlı 

Ordusu elmaslar ve altınlar içinde azim bir hırs-ı ganimetle 

ilerliyordu. Arpa ve buğday tarlalarını yakıyor, geçtiği yerlerde kanlı 

ve dumanlı harebeler bırakıyordu. Ordunun peşinde sibyan ve 

nisvandan mürekkeb sefil ve perişan esir kafileleri sürükleniyordu. 

Viyana yürüyüşü pek feci idi: Kara Mustafa Paşa ordusu Süleyman 

Kanuni’nin muntazam ve adalet perver ordusu değildi. İntizamı 

kaybetmiş, askerlikten bi-behre, sevda-i ganimetle pür-galeyan, 

haris ve mutaasıb bir insan kitlesinden 

-------------------------------------------- 

(1) Mi’yarüd-Düvel ve’l-Misbaru’l-Milel 
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ibaretti. Çapulcu askerlerin mezalimi seferde bulunan erbab-ı 

hamiyeti de dilhun ediyordu. Askerlerin “garet ettikleri yerlerde pek 

koca avrat ve küçük meme emer masumları anaları kucağından alıp 

kılıç tecrübesi ile katlederlerdi. Onlar feryat eder ve ol ayaktaşları 

olan eraziller: “çalamadı, geri dur, ben çalayın!” diye böyle eziyet ile 

katlederlerdi. Ve bazı avratın masumunu kucağından alıp katl 

ettiklerinde anası laşesi üzerine düşüp bir vecihle üzerinden 

ayrılmadığından onu dahi katlederlerdi” (1) Ordunun geçdiği yerleri 

tarac etmesi pek elimdi. Yeniçeriler kondukları menzilde ellerine 

geçen koyunların sütlerini sağıyorlar, buzağıları kesiyorlar, etlerini 

bir miktar yedikten sonra artanı bırakıp yola revan oluyorlardı. Ordu 

Macaristan’dan çıkar çıkmaz intizamsızlıklar bütün fecaati ile 

başlıyor, diğer taraftan Kara Mustafa Paşanın beyannameleri 

bütünşehirleri Tökeli İmre’ye iteata davet ediyordu. (2) (Sopron) 

ahalisine gönderilen beyannamede halka şu suretle inkıyad teklif 

ediliyordu:  

------------------------------------------------ 

(1) Mi’yarüd-Düvel ve’l-Misbaru’l-Milel 

(2) İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, Cilt:7 
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“Sebeb-i tahrir-i  kitab-ı kalem ve mucib-i tastir hitab-ı rakım oldur ki, siz ki 

Şopron şehrinin ahali ve ayanısız, Hala şevketlü ve kudretlü ve azametlü 

efendim padişah-ı alempenah, eyyedellahu Teala ve kuvvahu hazretlerinin 

taraf-ı hümayun-ı hüsravanelerinden Orta Macar memleketi üzerine Kral 

nasb olunan iftiharü’l-ümeraü’l-izamü’l-İseviye Tökeli İmre hatemet 

avakibuhu bi’lhayrik, ve orta macar taifesinin rica ve iltiması üzre taraf-ı 

hümayun-ı şehriyariden taife-i mezburenin yedlerine inayet ve ihsan 

olunan ahidname-i hümayun-ı şevket-makrun mucibince Orta Macar 

taifesinin mizam ve intizamı ve Devlet-i Aliye-i Şehriyarı ile hilaf-ı sulh u 

salah vaz’ u hareket eden Nemçe taifesinin bifadlillahi Teala ahz-ı intikamı 

için yer götürmez asakir-i İslam ile Nemçe memleketini tahrip ederek ol 

canibe varılmak üzeredir. Bundan sonra siz şevketlu ve azametlu ve 

kudretlu efendim. Padişah-ı Ruy-i Zemin hazretlerinin saye-i himayelerine 

sığınup. Müşarünileyh Tökeli İmre’ye itaat etmekle devlet-i aliyeleri 

kulluğun kabul ederseniz emn ü eman üzre olup size ehl ü ıyal ve evladınıza 

ve emval ve erzak ve emlaklerinize zarar u gezend eriştirilmeyip. Zeber-i 

saye-i padışahide hıfz ve himayeden gayrı nesne görmezsiniz. Ve illa emr ü 

itaatte tereddüt ve muhalefet ve tekâsül ve inat ile izhar-ı huşunet 

ederseniz ve inayet-i Padişahiyeyi kendinize mucib-i asayiş ve rahat 

eylemeyip düşmana taraftarlık ederseniz cümle gazab-ı ateşbar-ı 

Padişahîye mazhar ve tertib-i ceza ile kılıçtan geçirilmek mukarrerdir. İmdi 

ehl ü evladınız esir ve kendiniz giriftar-ı bend ü zincir ve emval ü erzakınız 

yağma ve garet ve şehriniz tarac u hasaret olmadan ve hanumanınız 

ateşlere yanmadan. Zeber-i saye-i hümafersay-ı şehriyaride asude hal 

olmak için ferman-ı hümayun-ı padişahî üzre mümaileyhe itaat ve devlet 

kulluğunda gönül birliği  
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İle izhar-ı sadakat ve istikamet eyliyesiz ve mumaileyh kralınız tarafından 

tayin olunan baş-u buğun yanına askeriniz bir gün evvel gelip cem olup arz-

ı itaat ve kabul ve inkıyad-ı ubudiyet ile Devlet-i Aliye tacidarının saye-i 

selamet mayesinde asude hal ve mürefehhül-bal olasız” (1) 

Vezir-i Azamın beyannamesi halkı tedhiş ediyordu. Mamafih 

yeniçeriler bu tehdide lüzum birakmıyorlar, sokak ortalarında 

muğayir-i adab hallere cüret ediyorlar. Arkalarına Avusturya 

elbisesi, başlarına kenarları kesilmiş şapkalar giyiyorlardı. 

Sonra pişdarlarının geçtikleri yerlerdeki tahribatı sokaklara serilen 

yığın yığın insan cesedlerini gördükçe gururlarından mağlup 

olmayacaklarına kail oluyorlar, tarlalara ve bahçelere işaretler 

koyarak malları gibi tasarruf fikrinde bulunuyorlardı. Kara Mustafa 

Paşa’nın muazzam ordusu bu suretle (İstoni Belgrat)’tan (Viyana, 

Beç)’e doğru ilerliyordu. (İstoni Belgrat)’ta Kırım Hanı Parlak bir 

surette istikbal olunuyor, biraz sonra (Yanıkkale) muhasara 

ediliyordu. Bu surede Tatar askeri “zünbur-ı bela gibi”” etraf ve 

civarı taraç ediyordu. (Altenburg, Altın Bardak) muhasarası Kara 

Mustafa Paşa’nın  

-------------------------------- 

(1) Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, S. 925 
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zafer emellerini bir kat daha arttırıyordu. Kale kumandanı serdar-ı 

azama elçiler gönderiyor, beyhude yere kan dökülmemesini rica 

ediyor, Viyana zapt edildiği takdirde bu kalelerin muharebesiz suküt 

edeceğini anlatıyordu. Düşmanın temin-i menafi için düşündüğü bu 

tedbirler “serdar hazretlerinin mafihiz-zamirine muvafık 

olduğundan vech-i meşruh üzere harekete karar” veriliyordu. 

Artık Kara Mustafa Paşa (Viyana)’dan başka hedef  düşünmüyor, 

sarayları ve mabedleri, hazineleri ve eşyaları ile Hıristiyanlığın bu 

latif şehri vezir-i azam üzerinde cazibe tesiri icra eyliyordu. Orduda 

“Beç üzerine azimet hususunu istişare için” meclisler akdediliyor, 

otak-ı asafi vüzera-i azam ve mirmiranlarla doluyor, Kara Mustafa 

Paşa kendi reyinden başka bir fikri kabul etmiyordu. Budin Valisi 

İbrahim Paşa Viyana’ya varmazdan evvel sair kalelerin zabtını teklif 

etmiş, fakat Vezir-i azam “kendi hatır-hahına muhalif bu güne gûne 

kelamı guş edicek kemal-i tehevvürle: 

-Bir adamın sinni sekseni tecavüz ettikte idraktan kalıp kendiye ateh 

arız olur dedikleri yerinde imiş!” diyerek canı sıkılmıştı. 
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O günden itibaren ordu güzergâhında müthiş tahribat icra ederek 

(Viyana) üzerine yürümüştü. Avusturyalılar bu muharip ordunun 

önünde süratle serferu ediyorlardı. (Leitha)  suyunu takip eden 

Osmanlı Ordusu (Viyana)’ya kadar bütün kaleleri zaptediyor, (Ovar) 

ve (Heimburg, Hanburg) kaleleri birer birer sükût eyliyordu. 

Ordunun pişdarında muktedir, kumandan, Kara Mehmet Paşa 

bulunuyordu. Kara Mehmet Paşa’nın azmi ve metaneti karşısında 

hiçbir kale mukavemet edemiyordu. Osmanlı seyl-i istilası karşısında 

şehirler ve köyler perişan oluyor, afakları ateş ve duman kaplıyordu. 

Kara Mustafa Paşa’nın Viyana’ya kadar icra eylediği yürüyüş, müthiş 

bir imha harbinin mukaddimesi idi. Her askerin kalbinde azim bir 

gurur ve itimat hüküm-ferma oluyor, kolay ve seri’ muzafferiyetler 

bu itimadı bir kat daha kuvvetlendiriyordu. Ordunun peşi sıra 

sürüklenen ganimetler, efradın torbalarını dolduran altınlar, gümüş 

ve altun takımlar, her nefere isabet eden mütaadit cariyeler askerin 

şevk ve gayretini artırıyordu. Efrad, cem-i ganimet sevdasına tabi’ 

oluyor, kumandanlar birbirini kıskanıyordu. Kara Mustafa Paşa’nın 

muvafakatiyetini istemeyenler vezir-i azamı daima iğfal ediyorlardı. 

Düşmanın hiç  
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bir mukavemette bulunmaması bu dahili intizamsızlıkların netayicini 

tehir ediyordu. Nihayet vezir-i azam tuğları ve çadırları ile Viyana 

önüne gelmiş (13 Temmuz 1683, 19 Recep 1094), oradan Avrupa’yı 

tehdide başlamıştı. Bu istila asırlardan beri Tuna boylarını taşan 

seylabe-i muhacematın son feveranı idi. Hıristiyanlığın güzel beldesi 

büyük orhanın ceri ve cesur askerleri tarafından muhasara 

olunuyor, fakat Bursa’yı muhasara eden saf ve güzide Osmanlı 

Ordusundaki evsaftan bu perişan insan kalabalığında hiçbir eser 

müşahede olunmuyordu. 

*  

Osmanlı Ordusunun Viyana önünde görünmesi Avusturya’da azim 

bir telaş hâsıl etmişti. İmparator Leopold şehirden firara 

hazırlanıyor, kale kumandanlığını Kont Stanhemberg deruhte 

eyliyordu. Bu sırada Viyana müdafaaya gayr-ı salih bir vaziyette idi. 

Şehir ancak bir iki gün içinde müdafaa haline konulabilmişti. Kalenin 

tertibatı temmuz esnasında bile mükemmel değildi. Kalede asakir-i 

muhafaza yoktu. (1) Viyana surları Osmanlıların nazırında pek 

muhteşemdi. “Kale-i mezbure bir musaykal metin ve sedd-i 

------------------------------------------- 

(1) İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, Cilt:7 
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ahenin olup duvarlarının arz ve irtifaı ve hasanet-i imtinaı rütbe-i 

tabirden bülend olmağla mimar-ı hayal bala-yı burcuna nerdiban 

nigâh ile uruc edemiyeceği nümayan ve her tabiyesi hempaye-i 

kale-i asuman olduğundan masun zarar-ı humbara ve mancınık ve 

hendekleri çah-ı babil gibi amik” idi (1).  Müdafiin, şehri ihata eden 

Osmanlı seyl-i istilasına karşı yerlerinde asakir-i muhafaza teşkil 

ediyorlardı. Bir gün içinde şehirden 60 000 kişi muhacerat etmişti. 

(2) Firar edenler meyanında İmparator da vardı. Bütün ahali 

İmparatorun mahallesine koşuyor, arabasının önüne geçiyor, 

muttasıl: “Şevketmeap, burada kal! Bizi bırakma!” diye bağırıyordu.  

Saint Stefan Kilisesinin çanı ile işaretler veriliyor, şehirde, tüccar, 

talebe, kadın, çoluk çocuk bir mahşer-i teheyyüc husule getiriyordu. 

Kara Mustafa Paşa’nın tuğları ve çadırları garbdan bütün şehri ihata 

ediyor, diğer taraftan Tuna’nın kolları aşılması gayri mümkün bir 

mani teşkil eyliyordu. 

------------------------------------------- 

(1) Tarih-i Reşid, cilt 1, S:419 

(2) “Sadrazam daha iki gün evvel Viyana önüne gelmiş olsa idi, şehirden uzun 

müddet mukavemet görmeyecekti.” İğnaş Asadi, Macar Milletinin Tarihi, cilt 7 
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Hilalin Viyana önlerinde görünmesi Avrupa’da umumi bir heyecan 

husule getirmişti. Hemen bütün nazar-ı dikkat Fransa’nın hatt-ı 

hareketine matuftu. Lehistan ve Bavyera, imparatorla ittifak 

etmişlerdi. Yalnız Fransa Hıristiyanlığı kurtarmak hususunda bigâne 

kalmıştı. Bu vaz’-ı bî-tarafî Papayı endişe-nâk ediyor, Osmanlıların 

yürüyüşlerini haber alan Onbirinci İnosan, Ondördüncü Louis’yi de 

imdada davet ediyordu. Bu sıralarda Papanın Fransa ile arası açıktı. 

Fakat Burgonya dükünün tevellüdü Papaya yeni bir zemin 

hazırlamış, resmi tebriği ifa eden murahhas, aynı zamanda 

Hıristiyanlığın da tehlikede bulunduğunu anlatmıştı.  

Papa tarafından yazılan namelerde, Viyana muhasarasında bulunan 

bir Osmanlı’nın tabiri vücuh ile: “Bu babda ihmal ve müsamaha 

ederseniz, akıbeti cümleye sirayet etmesi mukarrerdir. Her kim bu 

hususa yardım ederse Petris Meryem’in dinini ihya ve arzını tekmil 

etmiş olup hemen doğru cennete gitmesinden ben kefil olurum.” 

denilmişti. Ondördüncü Louis bu teşvikata karşı yine sükûnetini 

muhafaza eylemişti. Louis pekiyi biliyordu ki, artık hiçbir hükümdar 

kemal-i samimiyetle harb-i mukaddes arzusunda bulunmuyordu. 
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Şayet kendisi Avusturyalılara yardım edecek olursa, şarkta Fransız 

ticaretinin mahf olacağını anlıyor, bu sebepten Avusturyalıları 

Osmanlı ordusuna karşı yalnız bırakıyordu (1)  Kara Mustafa Paşa, 

şehri Garptan (Elzerbah) ile (Winerflus) beynindeki mıntıkadan 

muhasara etmişti.  Osmanlı ordugâhı (Dobling), (Waynhavz), 

(Hernates) ve (Ottakring)  hattı boyunca imtidad ediyordu. Sonra, 

(Tuna) üzerindeki köprüler yıkılıyor, varoşlar yakılıyor, “Tatar 

düşman-şikar ise iç kalesinin cevanib-i erbaasında otuz saat 

mesafeye varıncaya değin imaret eseri komayup garet” ediyordu. 

Şehrin hariçle muvasalası kesildikten sonra siperlere hucumlar 

başlıyor, bu hücumlar külliyetli telefata sebebiyet veriyordu. Kara 

Mustafa Paşa kemal-i faaliyetle serdengeçtiler yazdırıyor, her 

bayrağa kazanlarla pilav zerde dağıtıyordu. Bahşiş kuvetiyle yapılan 

kanlı hucumlarda yığın yığın insan telef oluyordu. Muhasara 

hareketi tamam kırk gün bu suretle devam etmişti. Bu sırada Kuruç 

Kralı Tökeli İmre’nin şimalî Macaristan da mağlubiyeti Osmanlı 

Ordusunun gayretini sektedar eylemişti. Birçok kimseler Viyana 

surları önünden kaçmayı tasavvur  

--------------------------------- 

(1) Lavisse, Fransa Tarihi, cilt 7, S:361 
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ediyorlar, bununla beraber düşmanın hücumlarına karşı 

mukabeleden sarfınazar etmiyorlardı. O suretle ki, yeraltında 

yapılan mestur yollarda bazen iki tarafın askeri boğaz boğaza 

çarpışıyor, birçok efrad-ı mestur yollarda cenk için fedai yazılıyordu. 

Osmanlı askerleri her lağım atılışında şehre doğru süratle atılıyorlar, 

düşmanın müdafaa-i şedidesi önünde kanlı telafat vererek geri 

çekilmeye mecbur oluyorlardı. Viyana muhasarasının en dehşetli 

samanında daima kara Mustafa Paşa’nın şecaatı görülüyor, askerin 

intizamsızlığı bir dereceye kadar kumandanların şecaati ile telafi 

ediliyordu.  

Viyana muhasarası iki ay uzamıştı. Kont Şerhanberiğ telef olmuş, 

Polanya Kralı Jan Sobieski, (Tulin) geçerek üç koldan (Viyana) 

üzerine yürümeye başlamıştı. Bu  ordu, Şarl De Loren ile Saksonyalı 

Üçüncü George, Bavyeralı Maks Emmanuel, Waldeckli George, 

Frederick maiyetindeki kuvve-i imdadiyeden terkib ediyordu. Bu 

sırada Kara Mustafa Paşa Ordusu azim bir müzayaka içinde idi. 

Ordugâhta hayvanlar telef oluyor, askeri soğuktan vikaye için 

yakacak odun bulunmuyordu. Yeniçerilerin kısm-ı azamı yığın  
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yığın ganimet almışlar, servetlerini muhafaza çaresini düşünüyorlar, 

birçokları kıtalarını bırakarak mal sevdasına düşüyorlardı. Orduda 

zabt-u raptan eser kalmamıştı. “Herkes heva-i nefsine mutebaat 

birle terk-i salat ve irtikab-ı enva-ı muharremat gibi harekat-ı 

şeniaya” tasaddi (1) ediyordu. Sobieski’nin bu esnada zuhuru Kara 

Mustafa Paşa’yı müşkül bir mevkide bulunduruyordu. Vezir-i azam, 

muhasara ordusunun bir kısmını Viyana surları önünde bırakmak 

istiyor, diğer kısmı ile imdat ordusunun Tuna’ya geçmesine mani 

olmak fikrinde bulunuyordu. Bu vazifeyi Tatar Hanı ile Budin 

Beylerbeyi İbrahim Paşa’ya tevdi etmiş, fakat ordu 

kumandanlarının, Tatar askerlerinin ahval-i ruhiyesi bu vazifenin 

ifasına elim bir mani teşkil eylemişti. (2) Kara Mustafa Paşa 

Sobieski’nin Tuna’yı mururuna mani olduğu takdirde Viyana’nın 

zaptı muhakkaktı. (3) Fakat Tatar askerleri otsuzluktan şikâyet 

ediyorlar, Hanlarının sözlerine katiyen ehemmiyet vermiyorlardı. 

Efradın kısmı azamı 

-------------------------------------------------------------- 

(1) Tarih-i Raşid, cild 1, S: 417    

(2) Tovafel, Viyana Önünde Türkler, S: 373 

(3) Sadrazam şehri hücum ile zapt etmek istemiyor, teslime razı etmek arzu 

ediyordu. Çünkü buna muvaffak  
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servet ve saman sahibi olmuşlar, bir an evvel avdete intizar ediyorlardı. 

Hatta düşmanın ani taarruzu kendilerine haber verildiği zaman: “atlarımıza 

taşmı yedirelim ?” diye bağırmışlar, kendilerine iltihak eden leventlerle 

birleşerek Sobieski ordusuna karşı gitmek istememişlerdi. Kara Mustafa 

Paşa ordusunun vaziyeti gittikçe müşkülleşmişti. Askerde sükûn ve istirahat, 

cem-i servet fikirleri her şeye galebe etmişti. Ordu efradı arasında “Aceb mi 

domuz bizim nemiz aldı? Bizim aldığımız bize yeter!” fikirleri deveran 

ediyordu. Hususiyle İbrahim Paşa, Kara Mustafa Paşanın huşunet tabiinden 

dil-gir, veziri azamın muvakkatiyetini istemiyor, muttasıl muhasaranın ref’i 

fikrinde bulunuyordu. (1) 

------------------------------------------------------- 

Olursa şehirde bulunduğunu zannettiği cesim hazineleri alabileceğini düşünüyordu. Fakat 

şehri hücum ile zapt ederse ganaimin büyük kısmının hukuku-u harb mucibicince muzaffer 

askerlerin eline geçecekti.” İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, Cilt:7 

(1)“Sabahtan beri devam eden muharebe Türk ordusunu yormuştu. Buna ordudaki ihanetler 

de inzimam etmişti. Bilhassa Tatar Hanı’nın vazifesi süvari ile Polonya’lıların gerilerini 

basmak iken Sobyeski’nin karşısında eli bağlı durmuştu. Sol cenaha kumanda eden Budin 

Beylerbeyisi İhtiyar İbrahim Paşa’da Kara Mustafa Paşa’nın barışmaz bir düşmanı olduğu için 

netice-i katiye zamanında hücum edecek iken geri çekilmişti. Yalnız   
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Fakat Kara Mustafa Paşa’dan Sobiyeski’ye karşı gitmek için emir 

alınca çarnaçar itaat etmiş, muhasara ordusunun bir saat ilerisine, 

(Kalenberg) sırtlarına doğru ilerlemişti. 

O sabah (12 Eylül), hazin bir sonbahar güneşi Tuna’nın mavi 

dalgaları arkasında yükseliyordu. Afakları kaplayan hafif bir sis 

penbelikler içinde kayoluyor, Osmanlı ordugâhının perişan kümeleri 

yaldızlara musteğrak görünüyordu. Sabahın bu mülevven sisleri 

arasında (Viyana)’nın (Saint Stefan) Kilisesinin kulesi üzerindeki 

yıldız, güneşin ilk şuaına karşı parlıyor, bütün şehir her dakika 

suküta meyyal, halaskar bir orduya intizar ediyordu.(1) 

Viyana’dan fişekler atılıyor, imdat ordusu ile muhabere ediliyor, iki 

tarafta da muharebe hazırlıkları görülüyordu. Fakat bu esnada iki 

taraf da endişe içinde bulunuyordu. Osmanlılar düşmana karşı sevk 

edecek asker bulamıyorlar,  

------------------------------------------------------------- 

Türk Ordusunun sağ cenahı şiddetli mukavemet göstermiş mamafih o da ricate 

mecbur edilmişti.  İğnaş Asadı, Macar Milletinin Tarihi, cild 7 

(1) Viyana’nın Tahliyesi, Sayfa 79 
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müttefikler Osmanlı ordusuna karşı harekete cesaret edemiyorlardı. 

Osmanlı ordusunda asker toplamak için sürücüler tayin olunuyordu. 

Fakat ordu efradının kısmı azamı mallarını muhafazaya düşmüşler, 

akın akın (Yanıkkale)’ye doğru firar ediyorlardı. “Cenk erbabı 

neferat-ı müttefik bilcümle itaattan huruç edip nereye gidersiz 

demeye kimse kadir değil, neuzübillah ağızlarından çıkan herzevat 

nakil olunmaz. Muhassal-ı serdar yanında erbab-ı divan ve zabitan 

ve huddamları olup neferat kısmından mecmuu üç bin piyade ve 

beş altı bin atlı (1)” görülüyordu.  

Fakat bu perişanlığa karşı düşman hücumu başlıyor, en ziyade sol 

cenah hücuma maruz oluyordu. 

------------------------------------------  

(1) Miyarüd-Düvel ve Misbarül-Milel - Avusturya menabiinden yazılan eserlere 

göre Kalenberg muharebesinde Osmanlı cihetinde 2000 Eflak, 4000 Boğdan askeri 

ile 15000 Macar askeri bulunuyordu. Kalenberg muharebesine iştirak eden 

Osmanlı ordusu 85000 süvari, 65000 piyadeden, düşman ordusu ise Avusturya, 

Saksonya, Fransa, Bavyera ve Polonya askerlerinden mürekkep olmak üzere 32000 

süvari 34000 piyade ile 136 toptan ibaret bulunuyordu. (Viyana’nın) tahlisi, S: 

55,72) Avusturya erkânıharbiyesinin takdirine göre Viyana surları önünde 36000 

kişi bırakılmış, imdad ordusuna karşı 100700 kişi sevk edilmişti. (Sal-ı Harp, S: 243) 

 

 

 

 



 

75 

 

 



 

76 

 

37 

Sobieski’nin zırhlı askerleri Kara Mustafa Paşa’nın bulunduğu 

istikamete hücum ediyorlar, Paşa’nın serçeşme levendatı, Enderun 

ağaları tarafından mukabele görüyorlardı.  Bu sırada Tatar Hanı 

gelmiş, Kara Mustafa Paşa: “ Hani askerin!” diye sorduğu zaman. “ 

Sultanım, biz sana Tatar ve sair asker gayet doyum olmuşlardır. 

Şimdengeru bunlardan hayır yoktur ve gelen küffar çoktur. Makulu 

topları çekip arzumuz ile gitmektir, demedikmi? Sözüm geçdügüm 

mertebesi kalıp sairleri malları hatırı için kaldılar!”  cevabını almıştı. 

Muharebenin kargaşalığı esnasında İbrahim Paşa kolu mağlup 

olmuştu. Düşman (Viyana) kapılarına giriyor, Osmanlı ordusunun 

döküntüleri feci bir surette firar ediyordu. O suretle ki, sancak-ı şerif 

müdafaası için beş altı bin kişi kalmış, Serdar-ı Ekrem telaş ve 

heyecan içinde ne yapacağını şaşırmıştı.  

Artık akşam olmaya başlamıştı. Kara Mustafa Paşa gözlerinden 

yaşlar dökerek bitap ve bî-mecal ricat ediyor, arkadan olanca 

şiddetleri ile takip eden alaylar nemidane mukavemetlerle 

durduruluyordu. Mehmet Rabi’in hodbin veziri gururunun cezasını 

çekiyordu. Düşman otağa kadar hücum ediyor, hazineleri yağma 

ediliyordu. Osmanlı Ordu- 
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sunun bu gayrımemul, feci vaziyeti düşmanı tereddüde 

düşürüyordu. “Türk’ün belki bizimle hilesi vardır, diye “ düşman 

askerleri ileriye doğru müteredditane hatvelerle yürüyorlardı. Bu 

perişanlık arasında son ezan sesleri Viyana afaklarında İslamiyet’in 

bu faydadar yerlere ebedi bir veda şeklinde aks-endaz oluyordu. Bu 

sırada Erdel Kralının Avusturyalılarla birlikte köprüleri kestiğine dair 

bir şayia çıkıyor orduda azim korku hâsıl oluyordu. (1) Kara Mustafa 

Paşa bu umumi heyecan ortasında hayatından bezmiş, ölmek 

istiyordu. Amca Hüseyin Ağa Serdar-ı Erkemi tesliye ediyor: “Ağlayıp 

feryat ederek ve bir eliyle sakalını çekerek, Behey oğlum, behey 

sultanım iş işten geçti. Şimdiden sonra mukavemet mi olur? Seni bu 

hale getiren hep inadındır” diyor, veziriazamı çekilmeye teşvik 

ediyordu.  

Artık tel’at her tarafa istila etmişti. Tuna boylarında vuhuş bir inilti, 

uzaktan feci bir uğultu 

-------------------------------------------- 

(1) “Ama bu hakirin kalbine asla havf gelmeyip söyleyenlere inşallahu Teâlâ aslı 

yoktur. Zira yanık bence otuz üç saattir. Kuş olsa bir haber getiremez dediğimde 

halkta şuur kalmayıp kimi ağlar ve kimi helalleşir”  Miyarüd-Düvel ve Misbarü’l-

Milel 
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işitiliyordu. Gece yarısı Tuna kıyılarını dolduran mağlup ordunun 

akın akın kaçışan efradı arkasından Serdar-ı Ekrem müzeyyen 

çadırlarını bırakmış, “çapkun bir at üzerinde” firar ediyordu. Biraz 

evvel Sobiyeski sadrazamın çadırına girmiş, gurub eden güneşin son 

ziyalarına karşı sevgili Mariyasına şu satırları yazıyordu:  

“Daha bütün ganaimi görmedim. Fakat (Hozim)’de ele geçenlerle bu 

seferkini mukayese kabil değil. Yalnız yakutla müzeyyen dört beş 

tirkeş binlerce duka eder. Muazzez ruhum, artık bana Tatar 

kadınlarının harpten eli boş dönen zevcelerine söyledikleri gibi: 

“Sen cengâver değilsin. Bana bir şey getirmedin. İleriye atılsaydın, 

sende bir şey yakalardın!” demeyeceksin, sadrazam, imparatorun 

şatosundan bir deve kuşu almış, Hıristiyanların eline düşmesin diye 

başını koparmış. Sadrazamın çadırındaki ziynet ve debdebe tasvirin 

haricinde, burada hamamlar, ufak bahçeler, fiskiyeler, ihtiyat av 

etleri var. Hata bir papağan bile bulduk. 

Sadrazam karşı duramayacağını anlar anlamaz oğullarını çağırmış, 

çocuk gibi ağlamış. Tatar Hanına: “Kabilse beni kurtar!” demiş. Han 

da: “Polonya kralını biliriz. Ona karşı durmak gayrıkabildir.  

Kaçmadan başka çaremiz yoktur” cevabını vermiş. Ganimetin neden 

ibaret olduğunu saymakla bitiremem. Başlıcaları: Bir elmaslı kemer, 

iki elmaslı saat, dört beş  
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kıymettar bıçak. Beş yakutlu, elmaslı ve safirli tirkeş, yorganlar, 

halılar, binlerce ufak tefek eşya. Gayet kıymettar kürkler!”  

Osmanlı ordusunun bu derece zelilane mağlubiyetine bir türlü 

kimse inanmıyordu. O zaman gelinceye kadar Osmanlılar yalnız 

orduları ile Avrupa’daki mevcudiyetlerini temin etmişler, hayat-ı 

ictimaiyelerini zerre kadar ıslah etmedikleri halde Rumeli’de 

bekalarını temin eylemişlerdi. Şimdi bu korku da zail olmuş, Osmanlı 

düşmanlarının kalbine hasret ve itimat hisleri paydar olmuştu. 

Osmanlıların bu kahkarî hezimetlerine düşmanları bile hayret 

etmeğe başlamışlardı.  

“Bu hakir esir iken hezar kâfirden işittim ki: size ne oldu? Bırakıp gittiniz. 

İptida taburunuza karib geldiğimizde ve dağ başından çadırlarınızı 

gördüğümüzde bize azim havf düşüp evvel gece yine geri çekilip dört saat 

yerde Tuna kenarında konup metris kazdık ki onda müşahede oluna. Ama 

evvel gün dört adam kaçıp geldikler ki ikisi Rus ikisi Macar idi. Bir büyük 

esirlerimiş. Güzel atlar ve pusatlar ve çok şeylerle geldiler. “Niçin geri 

döndünüz? Türk askeri cümle şeylerin hazır edip kaçmak üzeredir. Tatar 

beş altı saat yerde olup kaçmağa hazırdır. Büyük Türk’ten birkaç kere 

ferman gitti. Biz varmazız diye hanlarına cevap verdiler. Vesair askerin 

dahi çoğu bayraklarını bırakıp Tatar yanında ve dağlarda küme küme 

kaçmağa hazır omuşlardır. Ve sizin üzerinize gelen  
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büyük Türk olup ve bile olanlarda cenk erbabı olmayıp başları ve 

huddamlarıdır. Ve çadırlarına asker sürmeğe adamlar tayin edip zor ile 

sürerlerdi. Ama geri dönen sürdüklerinden ziyade almakla büyük Türk şaşıp 

ne edeceğini bilmez” diye haber vermeleri ile kalkıp tekrar üzerinize geldik 

ama yine gayet havf üzre idik. Uzaktan her biriniz ejder gibi 

görünüyordu(1)” 

Fakat Osmanlı ordusu havf-ı umumiye düçar olmuş, mutasıl firar 

ediyordu. Viyana surlarına çarpan Osmanlı seyl-i istilası son 

darbenin tesiriyle feci bir surette geriliyordu. Yollar insan 

cesedinden geçilmez, bir hale geliyordu. Bu perişan cesetler 

üzerinde ekseriya beş altı yüz altın çıkıyor, benzileri sararmış, 

elbisesi lime lime askerlerin bitap ve bimecal dikenlere tutunarak 

yürüdükleri, başlarını duvarlara dayyarak aç ve biruh yerlere 

serildikleri görülüyordu. Ötede asker, malını zapt için silah 

arkadaşını hainane boğazlıyor, beride altınlar içinde duran naaşlar 

hiç kimseye misal ibret teşkil etmiyordu. Bu mağlubiyetten yalnız 

Tökeli müteesir oluyor, Osmanlı hezimeti ile son emelinin kırıldığını 

görüyordu. Tökeli bu mağlubiyet üzerine taraftarlarının 

teveccühünden düşmüş, Macarların kısmı azamı 

----------------------------------------------- 

(1) Miyarüd-Düvel ve Misbarül-Milel   
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düşmanla birlik olmuştu. Macar vatanperveri her türlü 

muavenetten mahrum olduğunu görünce, Avusturyalılara iltihak 

edememiş, (Varadin)’e Osmanlı Paşasına iltica eylemişti. Fakat bu 

mağlubiyete kendisinde sebep olduğu ileri sürülerek tevkif edilmiş, 

tahtelhıfız (Belgrat)’a doğru yola çıkarılmıştı. 

Tökeli’nin tevkifi mühim bir hadise teşkil eylemişti. O zaman 

Tökeli’nin siyasi nüfuzu mahvolmuş, başladığı parlak meslek birden 

bire sönüvermişti. Babıâli bilahare bu büyük hatasının neticelerini 

anlamış, hatta tamire kalkışmış, fakat iş işten geçmişti. Tökeli’nin 

hapsi Türkler’le Macar’lar beynindeki rabıtayı büsbütün kırmıştı. 

Tökeli’nin hapsi şayi’ olur olmaz bütün Macarlar Osmanlıların 

aleyhine dönmüşlerdi. Türk Macar muhadeneti sayesinde 

Avusturyalılara karşı duran şehirler, bu haberi duyar duymaz birer 

birer teslim olmuşlardı. Tökeli’nin Şimal-i Macaristan prensliği 

mahfolmuş, Yukarı Macaristan kâmilen Avusturya’ya tabi olmuştu. 

Yalnız bir kıta, Tökeli’nin zevcesi İrini İlona’nın müdafaa ettiğini 

(Monkaç) teslim olmamıştı. Tökeli için her şey mahvolmuştu; Fakat 

yalnız zevcesinin aşkı muhtel olmamıştı.  
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İlona bütün hararet-i kalp ile zevcesine yazıyor: “ya ölüm, ya hayat! 

Hiçbir korku, hiçbir sefalet seni bana unutturamaz” diyordu. İlona 

kocası ile beraber harp etmek istemiş hapis edildiğini haber alır 

almaz (Monkaç) kalesine dayanmış, orayı Avusturyalılara karşı şanlı 

bir surette müdafaa etmişti. 

Osmanlılar Tökeli’yi eden büyük bir kuvvetten mahrum kaldıklarını 

hissetmişler, imparatora keyfiyeti haber verdikleri zaman hallerine 

düşmanlarını da güldürüyorlardı. Leupold, Tökeli’nin hapis ile 

Macarların kendisine iltihakından memnun oluyor, içinden: “keşke 

birkaç Tökeli daha olsa idi!”diye seviniyordu. (1)    

Bu sırada Kara Mustafa Paşa perişan ordusunu toplamış (Estergon, 

Gran)  önünde (Parkanya) Muharebesini kaybetmişti. Sobieski’nin 

takip hareketlerine karşı metinane mukavemet etmiş, neticede son 

bir mağlubiyete daha giriftar olmuştu. 

Düşman, Sobiyeski kumandasında, Kara Mehmet Paşa’nn 

mukavemetine karşı evvela ricat etmişti. Sonra Kont de 

Lorraine/nin iltihakıyle icra eylediği şiddetli bir hücum Osmanlı 

ordusunu  

(1) İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, Cilt:7 
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mukavemetten aciz bırakmıştı. Sobieski bu muharebede büyük bir 

tehlikeye giriftar olmuştu. Osmanlılar (Leva)dan Tökelinin 

hareketini haber alıyorlar, muharebeyi onunla birlikte icra edeceğiz 

zan ediyorlardı. Tökeli ise aynı zamanda Sobieski ile muhabere 

ediyor, kendisinin filhakika muharebe meydanına yaklaştığını, fakat 

muharebeye katiyen girişmeyeceğini haber veriyordu. (1) Ordunun 

(Parkani) ricatı pek feci olmuştu. Asker Tuna üzerinde geçecek 

köprü bulamıyor, kumandanlar ve zabitlar düşman hücumundan 

kurtulmak için kendilerini Tuna’ya atıyordu. Birçok valilerin ve 

paşaların Tuna’da boğuldukları (2) görülüyor, Osmanlı ordusu en 

mühim unsurunu feda ederek ricat ediyordu. Artık (Estergon) 

Kalesi’ni de müdafaa kabil olmuyor, (Parkani) muharebesi en 

sonunda bu mühim kalenin de sükûtunu temin ediyordu (9 Teşrini 

evvel). Bu sırada Polonya Kralı kışı geçirmek için şimale doğru 

çekiliyor, yukarı Macaristan’ın bütün şehirleri  

 

------------------------------------------------ 

(1) İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, Cilt:7       

(2) “Ciğerdelen önünde mevzu olan cisrin karşı tarafından sui tedbirden naşi, bir 

kaç tunbazı merfu’ olmakla naçar kendilerin suya atıp tahlis-i nefs daiyesiyle meta’-

ı canlarını hiçe saydılar”  Tarih-i Raşit, cilt 1 S: 422 
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Polonyalıların mezalimine duçar oluyordu. Tökeli Avusturyalılarla 

uyuşma için mutasıl sobiyeskinin tavassutuna intizar ediyor, 

Polanya Kralı ile muhaberatta bulunuyordu. Sobieski ise Erdel Beyi 

Apafi’yi kandırmaya çalışıyor, fakat Osmanlıları tabiiyetten ayırmaya 

muvaffak olamıyordu.  

Kara Mustafa Paşa mağlup ordusunun döküntüleriyle (Budin)’de 

toplanıyor, İbrahim Paşanın katli ve Estergon muhafızlarının idamı 

ile bir türlü hiddetini teskin edemiyordu. Mehmet Rabi’ ordunun 

felaketini haber almış, gayz ve adavetini setr için veziriazama bir 

(Tığ Mücevher) göndermiş, gelecek sene düşmandan intikam almak 

ümidi ile (Edirne)’ye avdet eylemişti. Mehmet Rabi’in hediyesi 

serdar-ı ekremin endişesini izale edememişti. Kara Mustafa Paşa 

hırs ve tamahına binlerce insan feda etmişti. Viyana’yı hücum cebri 

ile zapt etmek kabil iken, servet ve hezaini yağma edilmeden 

kendisine intikal etmek için şehrin teslim olmasını beklemiş (1),  

Orduyu aç ve biilaç Viyana surları  

-------------------------------------------------- 

(1) General Şureder, 1683 Viyana Muharebesi. S:64 Kara Mustafa Paşa tamaından 

ve şehrin hazinelerine kimsenin hissedar olduğunu istemediğinden dolayı şehri 

ordunun yağma etmesine meydan bırakmaz, hücum-ı umumi icrası ile zapt etmek   
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önünde aylarca bekletmişti. Sonra zapt-u raptı idameden aciz 

kalarak düşmanın ufak bir kuvve-i imdadiyesine karşı mağlup 

olmuştu.  

Fakat bu mağlubiyet ufak tesirle kalmamış, Osmanlıların 

Rumeli’nden ihracına kanlı bir mukaddime teşkil eylemişti. İki asra 

yakın Macaristan’da payidar olan Osmanlı hâkimiyeti Viyana 

Mağlubiyetiyle nihayet bulmuştu.  Avrupa’da herkes Türkiye’nin 

taksiminden bahse başlamıştı. Kara Mustafa Paşa, duçar olduğu 

mağlubiyetin sarayda hasıl edeceği tesiri unutmamış, medhuş ve 

bitap (Belgrat)’a avdet eylemişti.  

Viyana felaketi cenup hudutlarda aksi tesir hâsıl eylemişti. Şimalde 

bu felaket vukua geldiği sırada cenupta Venediklilerin taarruzu 

başlamıştı. (Ayamavra)’nın zaptı, (Mora)’nın Venediklilerin 

hücumuna duçar olması Mehmet Rabi’i pek müteessir etmişti. O 

zaman, bütün fecayia nihayet vermek için “Kara Mustafa Paşa’nın 

adem-i vucudu hususuna” karar verilmiş, (Belgrat)’a gönderilen 

ufak bir emirle Viyana muhasırı Kara Mustafa Paşa’nın “emr-i katl 

---------------------------------------------------------------  

Mümkün olduğu halde teslim suretiyle elde etmek istemişti.(Kalanborg)’un 

gerisinde cereyan eden vakayı gururu yüzünden anlamak arzu etmemişti” 

Hammer, Cilt 3.193 
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ve idamı itmam” olunmuştu. Mehmet Rabi’ müşkül bir vaziyette idi; 

hayatının kısmı azamını av peşinde geçiren padişah, validesinin 

vesayasından da mahrum kalmıştı. Osmanlı ordusu Viyana 

mektaline doğru ilerlerken Turhan Sultan medid ve parlak bir 

saltanatı müteakip irtihal etmiş, Köprülüler devrinin debdebe ve 

ihtişamından sonra devletin kanlı ve felaketli günlerini görmekten 

halas olmuştu. Mehmet Rabi’ büsbütün yalnız kalmıştı. Rabia 

gülnüşun tebesümleri avcı Sultan Mehmet’in mevkiini tahkim 

edememişti. Mehmet Rabi’, yüz binlerce insan kafalarını muti’ ve 

münkad peşinde sürükleyen serdarı bir emriyle katlettirmiş, yerine 

aynı dimağda bir vezir nasbetmekten başka bir şey yapmamıştı. Jan 

Sobiyeski ile Dük Dolurren zaferlerinin netayicinden istifade ile 

meşgul oldukları sırada, Osmanlı dimağı elan intikam hisleri 

besliyor, bu intikam neticesinde yine ganimet yığınları üzerinde 

uyumak arzusundan başka bir his perverde etmiyordu. Viyana 

Felaketi büyük bir facianın ilk safhasını teşkil ediyordu. Müttefikin 

orduları zaptettikleri yerlerde yeni taarruzlar icrasına hazırlanıyor, 

Osmanlıları Rumelinden çıkarmak azmi Viyana faciasıyla başlıyordu. 

Fakat Kara Mustafa Paşa’nın halefi Kara İbrahim 
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Paşa, bu emelleri akim bırakacak bir kabiliyeti haiz bulunmuyordu. 

Artık bu felaket seneleri tevali edecek, Viyana’dan başlayan Osmanlı 

hezimeti Tuna boylarında, Macaristan ovalarında Osmanlı 

kemiklerinden saf ve masum kanlardan izler bırakarak (Belgrat) 

önlerine kadar temadi eyleyecekti! 

 

****** 
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Kara Mustafa Paşanın Viyana hezimeti, neticede sebeb-i felaketi 

olmuştu. Fakat Osmanlı hissiyatının bu hezimetten sonra duçar 

olduğu tehlike daha azimdi.  

O zamana kadar Avrupa devletleri Osmanlı ordusunun şiddetinden, 

yeniçerilerin inzibatından, Osmanlı askerinin fıtri cengâverliğinden 

korkarlardı. Vakıa Osmanlı idaresinin dahili intizamsızlıkları, Osmanlı 

ricalinden bir çoğunun cehalet ve dirayetsizliği herkesçe malumdu. 

Fakat Osmanlılarda askerlik ruhunun henüz sönmemiş zannedilmesi 

mücavir hükümetleri tereddüt ve endişede bırakıyordu. Viyana 

hezimetinden sonra Osmanlı askerliği de iflas etmişti. Orduda, eski 

mert ve şanlı ecdadının ruhunu 
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taşıyan dimağlar yok değildi. Fakat büyük bir nüfuzu haiz olmayan 

birkaç necib simanın kıymeti ve meziyeti ancak kendi şahıslarına 

inhisar ediyor, mahdut bir daire dâhilinde tecelli eyliyordu.  Re’s-i 

kârda bulunan rical ile erkân-ı devletin heyet-i umumiyesi askeri 

hiçbir kıymeti haiz bulunmuyordu.  Yeniçerilerin firarı, Osmanlıları 

Avrupa’dan çıkarmaya azmeden devletlerin cesaretlerini artırıyor, 

bilhassa Rusya, bu tarihten itibaren Osmanlılara karşı muhribane 

siyasetine devam ediyordu. Viyana hezimeti üzerine 

Avusturyalılarla Venedikliler, Ruslarla Polonyalılar beyninde akd 

edilen (İttifak-ı mukaddes) Osmanlıları Tuna gerilerine atmak için ilk 

peymanı teşkil ediyordu. Bu muahede Macaristan için büyük bir 

ehemmiyete haiz idi. Çünkü İmparatoru Osmanlılarla istediği gibi 

muahede akdetmemeğe mecbur ediyordu.  

Mehmet Rabi’, veziriazam Kara Mustafa Paşa ile beraber, bu vahim 

tehlikeye karşı Fransa’dan istimdat etmişti. Fakat Ondördüncü 

Louis’nin teşebbüsü, hudutlarının hemen her noktasından tecavüze 

uğrayan Osmanlıların mutevali mağlubiyetlerine mani olamamıştı. 

Devlet büyük bir buhran içinde idi. Osmanlı memalikini ihata eden 

bütün Hıristiyanlık İslamiyet’in yegâne mümessiline gaddarane 

taarruz ediyordu. Charles 
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 de Lorraine maiyetindeki Avusturya ordusu Macaristan içlerine 

ilerliyor, Venedikliler Mora’yı işgal ediyor, Polonyalılar (Moldova)yı 

tehdit eyliyorlardı. Osmanlıların Avrupadaki mevcudiyetleri büyük 

bir tehlikeye maruz bulunuyordu. Düşmanların bu tehdidine karşı 

Belgrat ordusu serdarlığına Tekfurdağlı Mustafa Paşa, (Budin) 

muhafızlığına Diyarbekir Valisi İbrahim Paşa ile kara Mehmet Paşa, 

Mora Serdarlığına Koca Halil Paşa, Polanyalılara karşı Tatar Hanı ile 

Süleyman Paşa tayin olunuyordu. Mehmet Rabi’ bu tedarikat ile 

beraber Fransanın nüfuzundan siyasi istifadelerde temin 

etmekistiyordu. Fakat Fransa donanmasının de Ken kumandasında 

(Trablus) ve (Cezayir)’i topa tuttuğunu düşünüyor, kendisine 

doğrudan doğruya ittifak teklifinde bulunamıyor, Avusturya ile 

meselenin sulhen halline tavassut etmesini arzu ediyordu. Louis, 

Avusturya kralı Leupold ile (Ratisbon) mütarekesini akdetmiş 

olduğu için bu mütarekeyi sulh-i müebbede tahvil etmek fikrinde 

bulunuyor, bu sebepten dolayı Osmanlılara karşı hissiyatını açıktan 

açığa beyan edemiyordu. Yanız Polonyalıların ittifak-ı 

mukaddesinden ayrılmaya teşvik ediyor 
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Macarları isyanda devam ettirmeye bakıyordu.(1) Leupold ise bu 

mütarekeden bilistifade dağınık kuvvetlerini Macaristan’a 

topluyordu. Mehmet Rabi’ Avrupa siyasetinden ilim ve malumata 

mestenit tedbirleri karşısında mağlup bir orduyla mukabele 

mecburiyetinde bulunuyordu. Sadrazam Kara İbrahim Paşa duçar 

olacağı mağlubiyetlerini düşünerek sefere gitmekten daima ictinab 

ediyor. Mehmet Rabi’ kendini teşvik ettikçe: 

- Bizim bin-nefs azimetimizden ise vüzera-yı kâr-ı azamdan biri 

serasker nasb olunup bu taraftan umuruna temeşşiyet ve 

peyderpey asker ve mühimmat ve zehair irsaliyle kendine takviyet 

verilse münasip olur. 

Diye Mehmet Rabi’’i iğfal eyliyordu. (2) Daha ziyade sıkıştığı zaman 

“bitser-i temaruza fütade ve vüsade-i acz u natuvaniye ser-nihad” 

oluyordu. Mamafih bu esnada kendilerinden dil-gir bulunduğu rical-

i devleti idam ettirmekten, nedim-i sultaniyi İstanbul’dan tebid 

ettirmekten sonra “ocak halkıyla ittifak ve kasd-ı cülus ile tahrik 

fitne ve şikak” ediyor diye maksadına muvaffak görmediği zevatı 

boğdurmaktan geri durmuyorı. Sadrazam  

------------------------------------------------ 

(1) Levalla, Türkiye Tarihi. Cilt 2, S: 1037 

(2) Tarihi Raşit. Cilt: 1, S: 474 
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İstanbul’da ağraz-ı şahsiye ile meşgul iken, Avusturyalılar (Budin) 

üzerine taarruz ediyordu. (Vişegrad) zapt olunuyor, (Veç) sükût 

ediyor, (Peşte) kalesi hiç muharebe edilmeden düşman eline 

geçiyordu. Budin kahramanı Kara Mehmet Paşa maiyeti, askerini 

(Budin)’e çekmiş, düşmana karşı mukavemete hazırlanıyordu. 

Charles de Lorraine Osmanlıları (Ak Kilise, Saint Andre)’da mağlup 

eyledikten sonra (Budin)’i şiddetle muhasara ediyor, ordunun bir 

kısmı muhasara ile meşgul iken “asakir-i islam üzerine tayin olunan 

otuz bin “Pelid Pulad Puş”  Süleyman Paşa ordusunu mağlup 

eyliyordu. Bu suretle serbest kalan Avusturyalılar yalnız (Budin) 

muhasarasıyla meşgul oluyorlardı. General Trauttmansdorff  ile 

Lehlerin  Hirvatistan cihetindeki muvaffakiyetleri Charles de 

Lorraine’ın cesaretini bir kat daha artıyordu. 

(Budin) muhasarası şiddetle devam ediyordu. Osmanlılar iç kaleye 

çekilmişler, (Beç Kapısı)’nı kapatmışlar, kahramanane bir müdafaya 

hazırlanıyorlardı. Düşman mukabil siperler yaparak taarruz ediyor, 

balyemez topların, havanların sedası surlar üzerinde velveleler 

peyda eyliyordu. Düşman topları bütün kuleleri döğüyor, surları 

yıkıyordu. Kara Mehmet Paşa’nın  

 

 

 

 

 



 

109 

 

 



 

110 

 

 

54 

kahraman askerleri gedikleri derhal kapatıyorlar düşman lağımlarını 

bulup iptal ediyorlardı. Kara Mehmet Paşa’nın Budin 

muhasarasındaki fedakârlığı harikulade idi. Osmanlı ordusunun bu 

fedakâr uzvu bir taraftan tımar ve zeamet vaad ederek lağımcılar 

yazıyor diğer taraftan hendeklerde dolaşıyordu.  

Kara Mehmet Paşa Köprülüler devrinin en güzide erkânından idi. 

Vasvar Muahadesini mütaakip bostancılar odabaşılığından Rumeli 

Beylerbeyiliği ile Viyana’ya Büyükelçi tayin olunan Mehmet Paşa 

siyasi vazifesini hakkıyla ifa eylemişti. (1) 

Kara Mehmet Paşa Viyana’nın en mühim noktalarını gezmiş, 

bilhassa istihkâmları hakkında güzide malumatı havi bir takrir 

almıştı. (2) Kara Mehmet Paşa’nın istidadı en ziyade askerlikte idi. 

Mehmet Paşa sefaretten avdetinde vezaretle Trablus Şam valisi 

tayin olunmuş (1081), sonra Halep (1087) valisi, Babadağı Seraskeri 

(1091), 

------------------------------------------------------------------  

(1) Ahmet Refik. Köprülüler: Fazıl Ahmet Paşa. S: 1: (müracat). 

(2) Tarihi Raşit. Cild 1. S: 120 – Sicill-i Osmanî, Cilt, 4 S: 186 
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Diyarbakır Valisi  (1092) nasb olunmuştu. Viyana seferi esnasında 

parlak muzafferiyetler ihraz eden bu mert Osmanlı’nın Budin 

valiliğine tayin olunması Mehmet Rabi’in en musîb icraatından birini 

teşkil eylemişti. Kara Mehmet Paşa, cesur, fedakâr ve Osmanlılık 

hissiyle mütehassisdi. Muharebenin en tehlikeli zamanlarında 

askere numune-i imtisal olur, en şedit müsademelere bizzat iştirak 

ederdi. 

(Budin)’in şanlı muhafızı Avusturyalıları daha evvel birçok defalar 

mağlup etmişti. Kara Mehmet namı Avusturyalıların gönlünde 

unutulmaz eserler bırakmıştı. Mehmet Paşa düşmanın derecsini 

biliyor, (Budin) müdafaasını arslanlar gibi idare ediyordu. Düşmanın 

cesim ordusu, müthiş topları bu cesur ve kahraman askeri 

korkutmuyordu. Kalenin etrafı ateşler içinde kalıyor korkunç sesler 

ortalığı velveleler içinde bırakıyor, gökyüzünü siyah bir duman 

kaplıyor, bazen bu korkunç dumanlar içinde top alevleri 

görülüyordu. Kale duvarları yıkılıyor, düşmanın müthiş hücumları 

görülüyordu. Fakat Kara Mehmet Paşanın cesareti askerlerinin 

gayreti Budin hendeklerini düşman naaşlarıyla dolduruyordu. 

Düşman bir taraftan kale duvarlarını yıkıyor, diğer taraftan cesur 

askerlerimiz 
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Yıkılan yerleri dolduruyordu. Bazan lağımlar berhava oluyor, 

yığınlarla insan cesetlerinin havaya uçtuğu görülüyordu. Kara 

Mehmet Paşa bu müthiş günlerde askerinin başından ayrılmıyordu. 

Bir gün Mehmet Paşa düşman ateşleri altında dolaşıyordu. 

Hendeklere nöbetçi yerleri yaptırmak icab ediyor, Paşa bu yerleri 

kendi tayin etmek istiyor, lağımcılara nasıl yapılacağını 

gösteriyordu. Bu esnada kale düşman gülleleriyle sarsılıyordu. 

Duvarlar yıkılıyor, askerler şehit oluyor, Osmanlı azmi bütün 

faziletleriyle görülüyordu. Bu sırada müthiş bir gürültü etrafı toz 

duman içinde bıraktı. Vahşi bir gülle kale duvarlarında paralanarak 

her taraf ateşler içinde kaldı. Serpintileri kahraman Mehmet 

Paşa’nın ellerine sıçradı. Paşa’nın eli yaralanmış, Mehmet Paşa bu 

ani ve müheyyic darbe ile kendinden geçmişti. Askerler fedakâr 

paşalarını almışlar,  tabyasına doğru götürüyorlardı. Fakat Kara 

Mehmet Paşa daha yarı yolda ayılmış, kendini düşman toplarından 

korumak için dairesinin kemeri altına yatmış, emirler vermekten 

geri durmamıştı. Kara Mehmet Paşa alil vücudu ile gayreti elden 

bırakmıyor, cephaneleri muhafaza ettiriyor, askerleri 
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 sebata teşvik ediyordu. Asker, kumandanlarının fedakârlığına 

meftun, siperler üzerinde kahramanlık numuneleri gösteriyordu.  

Kara Mehmet Paşa, askerini gayrete getirdiği sırada, Budin siperleri 

gülle yağmuru altında eziliyordu. Mehmet Paşa bu gürültülere hiç 

ehemmiyet vermiyordu. Kemerin altına uzanmış, yaralı vücudu ile 

kahraman askerlerini teşvik ediyordu. Fakat bu esnada müthiş bir 

humbara patladı. Etrafı boğucu bir duman kapladı. Bir müddet göz 

gözü görmez oldu. Etrafta arslanlar gibi Türk evlatlarının yerlere 

serildikleri görüldü. Bu sırada Mehmet Paşa’nında belinden aşağısı 

kopmuş, etraf kanlar içinde kalmıştı. Bir müddet sonra dumanlar 

sıyrıldı. Her kes Kara Mehmet Paşa’nın yanına koştu. Bu hurdahaş 

olmuş yığın arasından aksakalı, parlak gözleri, azimkâr simasiyla bir 

baş yükseliyor, Mehmet Paşa’nın gür sedası işitiliyordu. Kara 

Mehmet Paşa kumandanlığı teslim etmeden, zaferden emin olmak 

olmadan ölmek istemiyordu. Kalenin bütün erkânını davet etmiş, 

düşmana karşı azim ve sebat tavsiye eyliyor, yarım saat sonra 

müsterih bir vicdan, vatan uğrunda şehit olmaktan mütevellit 

cavidanî 
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bir haz ile teslim-i ruh ediyordu. (18 Şaban)  

İbrahim Paşa, fedakâr selefinin vasiyetini tamamen yerine 

getirmişti. Askeri müdafaaya teşvik etmiş esir getirenlere bahşişler 

vermişti. O suretle ki, çocuklar bile güzel (Budin)’in müdafaası için 

gayrete gelmişlerdi. Hatta yeniçeriler arasında bir çocuk müteaddit 

defalar kendisini iple kale bendinden sarkıtmış, düşman 

çarkıfeleklerine halatlar bağlamış, kaledeki dinç ve tuvana 

yeniçerilerle beraber çekerek düşman alet-i harbiyesini kaleye 

almıştı.  

Kale kumandanının tedbiri daima hüsni tesir hâsıl etmişti. Düşmanın 

lağımları körletilyor, huruçları püskürtülüyor, (Peşte) tarafında 

vukua gelen kahramanane bir galibiyet surlar içine kapanan 

askerleri galeyana getiriyordu. O zaman müthiş bir huruç önünde 

humbaralar patlıyor, kanlar fışkırıyor, kan barut kokusu müteheyyiç 

göğüsleri tıkıyordu. Budin muhasarası top atışları altında yüz yirmi 

gün devam etmişti. (25 Zilkade)  

Osmanlı metaneti felaket içinde de ulvi ve necib tecelli etmiş, Şarl 

Dolureran bu merdana mukavemete karşı taarruzdan nevmid, 

bozuk ve perişan ordusuyla Osmanlı azmine karşı mağlup 

olmuştu.(1095) 
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Mehmet Rabi’, bu parlak muvaffakiyet üzerine serhadde samur 

kürkler, mücevher hançerler, elmaslı sorğuçlar gönderiyordu. Bu 

sırada Babadağında Kırım Hanı ile beraber Boşnak Süleyman 

Paşa’da (Kaminiçe)yi muhasaradan kurtarıyordu. Mehmet Rabi’ bu 

parlak muzafferiyet üzerine Avusturya ordusuna karşı İbrahim 

Paşa’yı serdar nasb ediyor, Budin kumandanlığına Kamaniçe 

muhafızı Abdi Paşa, Kamaniçe muhafızlığına da Mustafa Paşa nasb 

ediliyordu. (1096) 

Avusturya cihetinde muvaffakıyetler ihraz olunduğu sırada 

Dalmaçya, Arnavutluk ve Mora ahalisi kâmilen isyan etmişti. 

Mehmet Rabi’in erkân-ı devleti bu felaketlerden mütenebbih 

olmuyorlardı. Donanmaya ümera nasb olunacağı zaman erbab-ı 

servetten olan kimseleri seçiyorlar, Gemicilikte zerre kadar 

behreleri bulunmadığı halde hepsine paraları bedenlerinden 

verilmek üzere gemiler yaptırtıyorlar, kendilerini kaptan ediyorlardı. 

(1) 

----------------------------------------------------------- 

(1) Mezburların ekseri sefine kullanmada muhaberattan behredar olmayıp 

ahval-i deryadan bî-haber iken mutlak garaz-ı nefse binaen kattar ümera-

i deryaya ithal olunmaları ile mezburlardan sefine tedarikine kudreti 

olmayan dermentler hernehal ise emlak ve eşyaların füruht ve irtikab-ı 

düyun ile mezmun-ı âliye imtisal eylediler” Tarih-i Raşit, cilt 1, S: 462 
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Rical-i Devlet halkı zulüm ve cehaletle eziyor, felaket günlerinde 

herkesten sadakat ve hizmet bekliyordu. İki seneden beri devam 

eden (1094-1096) harpler kimsenin sebat ve metanetine halel 

getirmiyordu. Fakat erkân-ı devlet aynı, tedabir gayrı mütebeddel, 

ahval-i ruhiye tahavvül etmemiş bulunduğu için yine aynı netieler 

ve felaketler husule geliyordu. İstanbul, Gelibolu ve Temeşvar 

baruthaneleri 1096 senesinin seferleri için barut imaliyle meşgul 

oldukları sırada saray entrikaları, rical-i devletin menfaat kavgaları 

ber mutat devam ediyordu. Sadrazam İbrahim Paşa en ziyade bu 

gibi desiselerle imal-i fikr ediyordu. Şıkkıevvel defterdarından dilgir 

olan veziriazam, şeyhülislam efendi ile tevhid-i efkâr ediyor, 

defterdarı İstanbul’dan uzaklaştırmak için kapısı halkıyla (Osek) 

tarafına düşmanın muntazam askerleri karşısına sevk etmek istiyor. 

Şahsi menfaatini temin için Mehmet Rabi’i iğfal ediyordu. 

Sadrazam: “Defterdar Mehmet Paşa kullarından gayrı etba’ ve 

a’vanı vafir ve memur olduğu işin uhdesinde gelmeye kadir bir 

vezir-i nazır diye” ifade eder etmez, Mehmet Rabi’ sadrazamın 

ihtirasatına alt olmaktan geri durmuyordu. 
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Bu esnada cenupta (Mora) havalisi isyan ateşleriyle yanıyordu. 

Manyotlar (mayna keferesi)  İsyan ediyor. Morozini,  Kandiye 

mağlubiyetinin intikamını almaya çalışıyordu. Dalmaçya,  

Arnavutluk ve Mora isyan içinde idi. Mehmet Rabi’in bu havalide 

yaşayan Hıristiyan tebaası valilerini öldürüyorlar, başlarını 

Venedik’e gönderiyorlardı. Venediklilerin (Ayamavra) ve 

(Preveze)’yi işgal etmeleri cesaretlerini bir kat daha arttırıyordu. 

Morozini (Koron)’u muhasara ediyor, kaleyi az zamanda zapta 

muvaffak oluyordu. O zaman Osmanlı sancakları Venedik 

kiliselerinde teşhir ediliyor, Venedik sokaklarında Osmanlı tuğları 

görülüyordu. Manyotların iltihakı Morozini’nin kuvvetini arttırıyor, 

Arnavutluğa çıkan bir kuvvet aynı muvaffakıyatı ihraz ediyordu. 

Artık bu kısa muzafferiyet üzerine (Navarin),(Patras), (İnebahtı) ve 

(Korent) kendiliğinden sukut eyliyordu. Muharebenin top atışları 

altında Yunan-ı kadimin en nefis asar-ı sanatı, Pallas Minarva 

Mabedi de harap oluyordu. (Pire)’de (Porto Liyone)’deki mermer 

arslan heykelleri Venedik tersanesinin kapılarına dikiliyor, Yunan-ı 

kadimin en güzide eserleri (San Marko ) ya dolduruluyordu. Venedik 

Cumhuriyeti Morozininin bu muzafferiyetiyle müftehir, dojların 
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büyük sarayına Kandiye mağlubunun yarım heykelini dikiyor. Altına 

şu satırları hak ettiriyordu: (Senatonun Peloponez kahramanına 

hayatında yadigârı 1686)  

Osmanlı vatanı cenuptan bu felaketlere maruz olduğu sırada 

şimalde, Avusturya tarafında General Haysler (1) (Solnok)ı zapt 

ediyor, (Osek) ve (Pasve) Kaleleri düşman elinden istirdad 

edilemiyordu. Dük de Lorraine (Yanıkkale)’yi Osmanlı ordusunun 

muhasarasından kurtardıktan sonra (Uyvar)’ı muhasaraya 

başlıyordu.  

Uyvar kahramanları düşmana iki ay şiddetle mukavemet ediyorlar. 

Aç ve biilaç fedakârlık ibraz ediyorlardı. En sonunda 

kumandanlarıyla beraber şiddetli bir huruç icra ederek düşmana 

teslim olmaktansa kan ve ateş içinde fedayı can eylemeği tercih 

eyliyorlardı.(2)      

-------------------------------------------------------------------------- 

(1) Haysler nam melun. 

(2) “Avusturyalılar hiddetlerine meclup olarak Osmanlıların teslim olmalarına 

ehemmiyet vermediler. Rast geldiklerini kılıçtan geçirdiler. O suretle ki asakir-i 

muhafazayı teşkil eden üç bin kişiden ancak iki yüz kişi kalabildi. Kumandanın başı 

uzun bir sırığa takılarak Viyana kapısında teşhir edildi. Hristiyanlardan kırk esir 

kurtarıldı. Türklerin kadınları ve çocukları Avusturya beylerine satıldı” Hammer, cilt 

3, S: 217 
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Ordu hudutta düşman kurşunlarına göğüs gerdiği halde Sultan 

Mehmet sarayında vüzera ihtiraslarını tanzim ile meşgul oluyor, 

ondan boşkaldığı zamanlar saray erkânın tezviratıyla idam 

fermanları asdar etmek vazifesini ifa ediyordu. Harp zamanında 

serdar değiştirmenin mahzurunu tasavvur etmiyor, Macaristan 

ordusu serdarı İbrahim Paşa’nın muvaffakiyetini nazarı itibara 

almadan, hakkındaki tezvirata tabi, düşman sulh teklifinde 

bulunduğu için katlini irade ediyordu. (1) Bir müddet sonra tembel 

veziri Kara İbrahim Paşayı da azlediyor, yerine Babadağı serdarı 

Süleyman Paşa’yı tayin eyliyordu.(1097 Muharrem)  

1097 senesi bu suretle mühim tebdilat ile başlıyordu. Avusturyalılar 

ise İran Şahı ile Habeşistanı elde etmek istiyorlar, Osmanlıların şark 

hududu ile Mısırı 

----------------------------------- 

(1)“vezir maşarünileyh bulunduğu miarın harp ve kıtalde namdar-ı sabr ü sebat 

iken töhmet ve taksiratla adem-i vucudu hakkında tertip olunan mukaddemat-ı 

arza mebni müfteriyat olduğun az zamanda bais olanların helaki ispat eyledi” Tarihi 

Raşit, cilt 1, s 482  - “İbrahim Paşa sulh-perverane tekliflerde bulunmak üzere 

adamlarından Ahmet Çelebiyi Dük Dolverer’e göndermişti. Gerek bu sebepten ve 

gerek (Nuyhusal, Uyvar)’ın ziyaından dolayı katline karar verilmişti. Hammer, cilt 3, 

S: 209. 
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tehdit ettirmek arzu ediyorlar, fakat bu arzularına mavaffak 

olamıyorlardı. Keza Moldovya’ya da haber gönderiyorlar, fakat 

tekliflerini kabul ettirmeyi bile temin edemiyorlardı. İmparator 

bunun üzerine Erun Beyi Apafi’yi kandırmaya çalışıyor, Babıâli’ye 

tabi beylerin hiç birinde kendilerine iltihak cesareti göremiyordu. 

Yeni Serasker Ahmet Paşa muvakkat bir vazife ifa etmiş, asıl 

serdarlık Süleyman Paşa’ya verilmişti. Yeni Sadrazam Süleyman 

Paşa’da bu istila velveleri arasında büyük bir vazife ifa edememişti. 

1097 senesi Osmanlılar için pek meşum olmuştu. Dük de Lorraine 

bütün Avrupa orduları efradından mürekkep 90.000 bin kişilik bir 

ordu ile ilerliyordu. Bu orduda Osmanlıların Macaristanda 

hâkimiyetine nihayet vermek isteyen bütün milletler, Almanlar, 

Fransızlar, İngilizler, İspanyollar, İtalyanlar bulunuyordu. (1) Bu 

muntazam askerlerin (Budin) surlarına tehacümünü ancak Abdi 

Paşa durdurabilirdi. Dük de Lorraine  (Budin)’i almaya katiyen 

azmetmişti. Osmanlıların (Budin) müdafaası da pek kahramanane 

olmuştu. Yetmiş sekiz gün devam eden bu şanlı müdafaa, sırf Budin 

kahramanı Abdi Paşa’nın hamaseti neticesinde Osmanlı azmini ispat  
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eylemişti. Haziranın sıcak günlerinde (18 Haziran 1686) başlayan 

düşman hücumları muttasıl tevali etmiş, Abdi Paşa Osmanlıların son 

noktai istinadını Avrupaya karşı fedakarane müdafaa eylemişti. 

Budin kahramanı, Sadrazam Süleyman Paşa’nın büyük bir kuvvetle 

kendisine yardım edeceğine kani oluyor, düşmanla kanlı 

muharebeler icra ediyor, Budin hendeklerini muhacimiin 

cesetleriyle dolduruyordu. Osmanlı efradının gösterdikleri hamaset 

pek kahramanane idi. Dışarıdan Süleyman Paşa’nın askerleri şehri 

hariçten kurtarmak için hücum ediyorlar, dâhilden Abdi Paşa’nın 

kahraman neferleri mütevali huruçlarla düşmanı perişan 

eyliyorlardı. Abdi Paşa (1098-1017) sinni sekseni geçtiği halde 

aksakalı, hamiyet ateşiyle pür-galeyan sinesi ile gençlere numune-i 

ibret teşkil ediyordu. Paşa, Yeniçeri Ağalığı etmiş (1092), Köprülü 

zadenin sedareti hengâmında Bağdat (1085), Mısır (1087), sonra 

Bosna (1092) valiliklerinde bulunmuştu. Abdi Paşa’da fedâkar Kara 

Mehmet Paşa gibi, Köprülüler devrinde yetişen ricaldendi. 

Arnavutluk’da doğmuş, Osmanlı Ordusunda sebat ve metanetle 

temeyyüz eylemişti. 
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Abdi Paşa maiyetindeki Osmanlı neferleri o derece gayret 

gösteriyorlardı ki, düşman top ve tüfenk ateşlerini asla nazarı itibara 

almıyorlardı. Kahraman bir nefer aldığı yaralardan akan kanlara 

ehemmiyet vermiyor, düşman saflarına biperva atılıyor, 

Avusturyalıların en güzide kumandanlarından Kont de Merciy’nin 

beynini parçalıyordu. Etrafını ihata eden zabitleri palasıyla deviriyor, 

Başkumandan Dük de Loraine’nin hayatını bile tehlikeye ilka 

eyliyordu. (1) 

Abdi Paşa büyük bir tazyike duçar olduğu halde güzel Budin’i teslim 

etmek istemiyordu. (2) Onun için teslim fikri akıllara gelmeyecek bir 

cinayetti. Budin Osmanlı İmparatorluğu’nın garba doğru en rasin ve 

en mühim bir kapısı idi. Padişah bu mühim beldenin “küffar” eline 

geçmesini arzu ezmiyordu.  Mert bir Osmanlı için bu emri ifa etmek 

büyük bir meziyetti. 

---------------------------------------- 

(1) Hammer, cilt 3 

(2) ”Fakat Türkler o derece hayret-efza bir surette muharebe ediyorlar ve 

surlardan torbalar dolusu barutları ateşliyor atıyorlardıki, bu suretle ortalığı ateşe 

veriyorlar, muhacimleri hak ile yeksan ediyorlardı”  İgnacz Ascady, Macar Milletinin 

Tarihi, cilt 7 
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Abdi Paşa Budin’i teslim etmektense şehit olmayı tercih ediyor, 

müdafaanın şiddetini bir kat daha artırıyordu. Muhasara altında 

kalan bütün Osmanlılar kanlarının son damlasını akıtıncaya kadar 

müdafaaya azmediyorlardı. 

Müdafaanın son günleri pek nevmidane idi. Eylülün latif ve pür-

sükûn sabahları top dumanları, alevler,  Kan seylabeleriyle şaibedar 

oluyordu. Düşmanın en güzide ricali birer birer telef oluyor, şahi 

topların gürültüsü arasında Osmanlı metaneti bütün ulviyeti ile 

tezahür ediyordu. Saat altıdan beri başlayan hücumlar ancak 

neticelenmeğe başlamıştı. Nihayet Avusturya askerleri aylarca 

süren taarruzlardan sonra Budin’in Beç Kapısından şehre dâhil 

oluyorlardı. O sabah, Osmanlılar için yevm-i matemdi. Osmanlı 

kanlarının reng-i hunini ufuklara irtisam ederken Tuna sahillerinde 

doğan hazan güneşi bir yığın Osmanlı kahramanlarının kanlı 

cesetlerini yaldızlıyor, bu hazin insan yığınları arasında uzun sakalı, 

metin simasıyla Budin kahramanı Abdi Paşa’nın da cesedi 

görülüyordu.  

Avusturya ordusu şehre girer girmez her tarafı yağma ediyor, bütün 

şehir ateşler içinde yanıyordu. O derecede ki, eylülün üçüncü günü 

sabahı şehir bir yangın  
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yerine dönüyordu. Şehirde oturacak bir ev kalmıyordu. Yalnız 

Osmanlılar zamanında camiye tahvil edilen (Uruç Meryem Kilisesi) 

ile birkaç anbar ateşten masun kalıyordu. Sokaklar cesetlerle 

doluyor, diğer taraftan askerler yağmaya devam ediyordu. 

Fakat Macarlar asıl felaketi muzafferiyetten sonra görmüşlerdi. 

Üstüne açlık ve sefalet Macaristan’ı harap etmişti. Macarların 

birçoğu açlıktan telef olmuştu. Avusturya idaresi Macarlara Türkleri 

aratmıştı. Macarlar çok kan dök(me)mişler, masarif-i harbiyeye 

iştirak etmişlerdi. Fakat Avusturyalılar onlara da Osmanlılara karşı 

olduğu gibi muamele etmişlerdi. O derece ki, Macarlar eski Türk 

idaresini adeta mesud günlerden addetmeye başlamışlardı. (1) 

Osmanlılar için Budin ebediyen elden gitmişti. (1097) Osmanlı 

padişahlarının muhteşem hatıralarıyla meşhun olan bu şehir, bir 

zamanlar büyük Süleyman’ın krallar himaye eylediği, mahrum-u 

hürriyet milletlere taclar ihsan ettiğini görmüştü. Şimdi bir buçuk 

asırlık mefahir insan naaşları altında heder 

----------------------------------------------------------------- 

(1) İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, Cilt 7 
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oluyordu. (1) Süleyman Paşa ordusu Segedinde’de barınamıyor, 

erzak ve zahiresi düşman eline geçiyor, “serdar-ı muşarünileyh bir 

hoşça sebükbar”  Varadin’e doğru çekiliyordu. Osmanlı ordusunda 

hazin, matemli bir hezimet alameti görülüyordu. Orduda bütün 

gönüller dilhun idi. Budin’in zayii kalplerde acı tesirler bırakıyor, 

Belgrat’a çekilen orduda asırlarca temadi edecek bir tahassürün aksi 

sadası işitiliyordu: 

Ötme bülbül ötme, yaz bahar oldu. 
Bülbülün figanı bağrımı deldi. 
Gül alıp satmanın zamanı geldi 
Aldı Nemçe bizim Nazlı Budin’i! 
* 
** 
Çeşmelerde abdest alınmaz oldu. 
Camilerde namaz kılınmaz oldu. 
Mamur olan yerler hep harap oldu. 
Aldı Nemçe bizim Nazlı Budin’i 

Ricat pek hazin idi. Ordu, düşman darbeleri 

------------------------------------------ 

(1) Hammer, cilt 3 

(2) “Ol hısn-ı üstüvar takdir-i Girdigâr ile dest-i istila-yı küffara giriftar olup bu 

peyam-ı vahşet-asar bil-cümle ordu-yu hümayun halkını bî-karar etmegin ertesi 

geri avdete karar verildi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun” Tarihi Raşit, cilt 1, S: 493. 
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altında perişan inlerken, İstanbul mevki ihtirasları, rütbe davalarıyla 

çalkalanıyordu. Adi bir Mirahur Recep Ağa, Rikab-ı Hümayun 

Kaymakamı nasb ediliyor, bu mühim mevkiye tayin olunmak için 

“Vezir-i azam sabık İbrahim Paşa’nın taraf-ı mirîye emvali ve eşyası 

zabtında sebkeden hıdameti” kâfi addolunuyordu. Recep Ağa’nın 

Mirahurluktan Rikab-ı Hümayuna sıçraması herkesi hayretler içinde 

bırakmıştı. Dört seneden beri devam eden hezimetleri hiç kimsede 

eser-i intibah hâsıl etmiyordu. 1098 Senesi de aynı felaketler le 

başlıyordu. Harbin müthiş masrafını kapatmak için dâhili bir istikraz 

akdolunuyor, İstanbul Bursa, Mısır ve Bağdat’dan toplanan iane 

mecmuu 235 keseye baliğ oluyordu. Sultanlar bile haslarının nısfını 

yüz yük akçeyi harp ianesine terk ediyorlardı. O sene büyük bir 

faaliyet gösteriliyor, Badiye Araplarından bile askerler toplanıyordu. 

Artık bu meyanda hak ve adalete riayet edilmiyordu. Mütevefa bir 

Kazaskerin emvali haciz ediliyor veresesine isabet eden hisse bile 

“hazine-i amire vüsat geldikde veresesine eda olunmak üzere” 

müsadere olunuyordu. Süleyman Paşa’nın Belgrat’ta orduyu 

çapulcu gürühundan temizlemek için yeniçerilerin künyelerine kayıt  
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etmek usulünü çıkarıyordu. Fakat Paşa’nın bu makul hareketi 

zaferde ganimet, düşman karşısında ricat için sefere giden 

çapulcuları dilgir ediyordu. İstanbul’da hâkim-i mutlak Recep Paşa 

idi. Mehmet Rabi’in Mirahur’u Padişahı avucunun içine almış, 

cehaletiyle beraber arzu etmediği zevatı isnadat ile müfteriyat ile 

teb’îde muvaffak oluyordu. Halk Recep Paşa’nın cehaletine vakıf 

oldukları için kendisini tahkirden geri durmuyorlardı. İane 

toplanacağı zaman “Beynen-nas servet ve temevvül ile maruf” 

Rumeli kazaskeri derhal itiraz ediyor, öteden beri ahz ü kabzdan 

başka bir şey bilmediği için harbe verilecek ianeyi çok görüyor, 

Recep Paşa’nın:  

-Baka Paşa Hazretleri. Bu ne demektir? Bu denli irad-ı 

devlet nice oldu?  Kiminiz seferler açıp mal ve hazineyi 

istediği gibi itlaf ve kiminiz beytülmal-ı müslimiini kendi 

heva ve hevesine izaat ve israf ettikte kiminle meşveret 

ettiniz? Şimdi dönüp fukaradan imdat istersiniz  

diye tekdir ediyordu. Recep Paşa pür-hiddet: 

-Efendi sen ne söylersin? Bu ne makule sözdür. Niçin haddi tecavüz 

edersin? 
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deyince, Kazasker Efendi Kaymakam Paşa Hazretlerinin mahiyetini teşrihe 

kalkışıyor: 

-Sen dahi dün pabuç kesesi belinde ve çizme süngeri elinde birçok dar olup 

şimdi samur kürklü oğlanların var iken. Devlet-i Aliye’ye sen imdat etmeyip 

bizim gibi devlet duacısı olup yetmiş seksen yılda hezar mihen ü meşak ile 

nail olduğu menzil ve eşyasını furühttan gayrı akçe tedarikine kudreti 

olmayan zuafadan (1) meded ummanın manası nedir? 

diye Paşayı tahkire cesaret ediyordu. Kaymakam Paşa bir günde 

Şeyhülislam müsteşarı zadenin oğlunu çavuş başı ile kavga ederken 

azarlayıp: 

-Senin gibi seyis bu makama gelmek lazım gelicek bizim gibi adamlar bu 

gûna hareket etmeye muhtaç olur. 

diye ağzının payını alıyordu. Osmanlı Devleti’ni idare eden bu adi eşhasa, 

sırf rüşvet ve hediye sayesinde eşkıya reisleri, Yeğen Osman Paşalar da 

Serçeşmelik payesiyle iltihak ediyorlardı. Sultan Mehmet bu dimağlarla 

idare olunuyor, Varna’ya doğru ilerleyen düşman bu ricalin 

----------------------------------------------------------- 

(1) Vefatında üç yüz seksen beş kese akçesi zuhur etmişti. 
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tertibatı sayesinde durdurulmak isteniliyordu. Bu esnada Fransa 

sefiri Chateauniuf Babiâli’yi muttasıl Avusturya ile harbe, Polonya 

ile akdi sulha teşvik ediyordu. Polonyalılar taarruzlarını bir dereceye 

kadar zayıflaştırıyorlar, Avusturyalılar Tuna’ya doğru muttasıl 

ilerliyorlardı. Osmanlılar Dük de Lorraine’nin ordusuna karşı on 

dördüncü Louis’den maddi yardım istiyorlardı. 

Fakat Louis, kendisi Augsburg ittihadının tehdidine maruz olduğu 

için bu muaveneti icra edemiyor, Avusturyalıları Rhone havzasına 

çekerek Osmanlı ordusunun vazifesini teshil edemiyordu. Mehmet 

Rabi’ ise yalnız başına felaketten felakete duçar oluyordu. O sene 

(1098) Süleyman Paşa ordusu Osek civarında ufak bir galibiyet 

kazanmış, düşmanı Mohaç’a kadar takip etmişti. Fakat Mohaç 

Ovasında, ordunun düşman karşısında mevziini değiştirmiş askerin 

telaşını mucib olmuş, Avusturyalıların ani bir hucümu müttefikleri 

Macarların (mezar-ı millisi) üzerinde nail-i zafer etmişti. 

Mohaç mağlubiyeti pek feci olmuştu: Düşman bütün topları zapt 

ediyor, Osmanlı ordusu eşyasını bırakıp kaçıyordu. Düşman eline 

geçen Osmanlı ganaimi iki milyona baliğ  

 

 

 



 

149 

 

 



 

150 

 

 

74 

oluyordu. Süleyman Kanuni’nin krallar mağlup ettiği sahralarda 

Sultan Mehmed’in azimsiz askerleri kılıç çekmeden firar ediyorlardı. 

Bu hezimet Varadin önlerine kadar tevali eyliyordu. Düşmanın 

Varadin’e taarruz etmesi herkesi heyecana düşürüyordu. 

Ordunun bu istilaya mani olması imkân haricinde idi. Gece şiddetli 

yağmurlar yağıyor, rüzgârlar ve fırtınalar askeri tedhiş ediyor, cesim 

sellerden yollar geçilmez bir hale geliyordu. Ordu sular ve çamurlar 

içinde, çadırdan ve ekmekten mahrum, güzergâhında insan 

cesetleri bırakarak, her hatvesinde kuvvetinin kırıldığını hissederek 

kaçıyordu. Bu sefilâne inhizam, senelerden beri kan ve ateşten 

başka bir şey görmeyen askerlerin kalbinde intikam hisleri tevlid 

eyliyordu. 

Varadin önüne toplanan perişan kafileler biraz kendilerine gelir 

gelmez, aralarında serdara karşı gayız ve hiddet alametleri 

görülüyordu. Bir iki saat sonra elim bir nakarat, uzun burunları, 

muhtelif kıyafetleri, perişan sarıklarıyla kümeler teşkil eden yeniçeri 

saflarında ağızdan ağıza geziyordu. 

-Şer’i davamız vardır. Sancağı ve mühr-ü şerifi isteriz! 
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1099, Felaket Senelerinin en meşhuru idi. Yeniçeri ihtilali elan 

devam ediyordu. Düşman karşısında başlayan bu isyan hezimet ve 

felaketle bitap düşen devletin dâhili zaafını da meydana 

çıkarıyordu. Etmeydanı’nın vatandaş soyan kahramanları şimdi 

zelilane ricatlarının intikamını almak istiyorlardı. Serdar bu isyana 

karşı hiçbir tedbir ittihaz edemiyordu; Çünkü orduyu kanun ve 

intizam kuvvetiyle idare etmiyor, “terakki ve ganimet” hırsıyla 

ileriye sevk edebiliyordu. Bu saiklerin mefkudiyeti, yeniçeri 

ordusunu kırılmış, her türlü kuvve-i muharrikeden mahrum bir 

insan yığını haline getiriyordu. Süleyman Paşa bu akur askerlerin 

taarruzuna uğrayacağını 
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anlar anlamaz ordusunu bırakmış, muharebe meydanından 

kaçıyordu. O zaman mağlup ordu Cadı Yusufların, Küçük 

Mehmetlerin, Hacı Alilerin, Fetvacı Ahmetlerin idaresinde kalıyordu. 

Yeniçeri kodamanlarının re’s-i idareye geçmesi ordunun inzibatını 

büsbütün bozuyordu. Küçük Mehmet nutuklar irat ediyor:  

-Şimdiye dek vuku bulan ahval-i nik ü bed cümlenizin malumudur. 

Yaramazlık eden kendi kendiye etti ve her ne ise içimizden çıkıp 

gitti. 

diyor, ağalara Siyavuş Paşa’nın serdarlığını tavsiye eyliyor, her 

taraftan tasvip ve istihsan avazeleri yükseliyordu. Hatta vüzeradan 

bazıları eski zorba arkadaşlarının arasına karışıyorlar: 

-Oğullar, bu hususta ispat etmişiz. Bir ahval bilir ihtiyar vezirdir. 

Diye ağaların intihabını muvafık görüyorlardı. Küçük Mehmet, 

koynundan bir (enam-ı şerif) çıkarmış, tahlifler icra ediyor, Cadı 

Yusuf nutuklar iradından geri durmuyor. 

-Oğullar! Çünkü iktiza-i takdir ile böyle bir emr-i garip hadbehod 

suret-pezir olmakla orduy-u hümayunun  
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intizam-ı umuru kavl ü karar ve Siyavuş Paşa Hazretleri ihtiyar 

olundu. Böyle olacak münasip budur ki cümlemiz onun emir ve 

fermanına teslim-gerden inkıyad ve işine karışmayıp yed-i 

temişyetine teslim-i zimam-ı istibdat ederiz! 

Bu nutuklardan sonra Rikab-ı Hümayuna mahzar yazılıyor, isyanın 

esbabı uzun uzadıya anlatıyordu. Bütün esbap meyanında askere 

terakki verilmemesi, askerin künyeleri zapt olunması, çapulculuğa 

gelen serserilerin ordudan çıkarılması, erzak odasında idare 

gözetilmesi en mühimlerini teşkil ediyordu. Muhasarada bu 

sebepler zikr olunurken hep Süleyman Paşa’nın mezaliminden bahis 

olunuyor:  

“Kalaya dâhil olanlara bir akçe vermedi. Her ne hal ise seferden 

avdet ve Belgrat meştasına ricat olundukda bu kadar tağlit ve tazyik 

için sual ve cevapta misli sebketmeyen mertebe tetkik edip. Kazara 

cevapta edna ğalat edenlerin na-mevcut diye esamelerini çaldı ve 

dirliğin muhafaza kaydıyla naçar sabır ve mihnet ihtiyar eyleyen 

neferat fıkrasına dahi kışlak göstermediğinden hengâm-ı şitada zir ü 

zebun kaldı. Bade-zalik sipah ve silahdar taifesini ikişer yüz bölük 

üzerine tertip ve bir alay derdmendi günagûn hareket-i garibe ile 

tekdir ve ta’zib edib yok olma esnasında 
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 dahi her kesin yadında olan ibtida tezkerelerine bu ana dek Devlet-i 

Aliye’de rahyab hatır erbab-ı tedbir olmayan eşkal tahriri gibi nadir 

etvar ile cümlesin tekdir ve kulüblerin kendinden tenfir eyledi.” 

deniyordu.(1) Fakat isyan bununla kalmıyordu; vezir intihap edecek 

derecede nüfuz sahibi olduklarını gören sergerdeler, 

muvaffakiyetlerinden bilistifade, icra-i istibdada kıyam ediyorlardı. 

Mağlup ordunun şaki sergerdeleri arasında bir sima temeyyüz 

ediyordu: Fetvacı Ahmet! 

Fetvacı, başına kendi ayarında pespayeleri toplamış, fırsattan 

istifade etmek istiyor, erkânı devletten bir kaçını idam ederek halkın 

gözünü yıldırmak, bu suretle müstebidane bir ömür sürmek fikrinde 

bulunuyordu.(2) 

Fetvacı Ahmet, maksadını temin için başına kuvvetli bir heyet 

topluyor, defterdarın aylık çadırına hücum ediyor, her tarafı eşkıya 

avazesiyle heyecana getiriyordu. Siyavuş 

------------------------------------------------- 

(1) Tarihi Raşid, cilt 1, S: 15, Hammer, Cilt: 3 

(2) ”birkaç belli başlı erkân-ı devlet idam etsek cümle nas bizlerden havfe düşüp 

dilhahımız üzere Devlet- Aliye’yi kabze-i tasarrufa alırdık diye meşveret eylediler” 

Tarih-i Raşit, Cilt, S: 522 
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Paşa bu gürültü üzerine otağından çıkmış, defterdar canını 

kurtarmak için eteğine yapışıyordu. Fakat Fetvacı Ahmet’in avenesi 

nasip-gerdeleri olan vezirin şefaatine de ehemmiyet vermiyorlardı. 

O zaman defterdar, meyus ve perişan yeniçerilere doğru zelilane 

ilerliyor: 

-Behey oğullar. Emr-i şer’-i şerife, siyadetime hürmet ve riş-i 

sefidime merhamet edin. 

diye feryat ediyordu. Fakat şeriati ancak menfaat temininde istimal 

eden kapı yoldaşları bu sözden katiyen müteessir olmuyorlar, 

Akurâne hücumlarla Defterdarı da, yanındakileri de parçalıyorlar, 

Yeniçeri Ağasını kovuyorlar, yerine Cadı Yusuf’u tayin ediyorlardı. 

Mehmet Rabi’ isyan haberini işitir işitmez azim bir endişe içinde 

kalmıştı. Huzurda içtima eden meclis bir türlü karar veremiyordu. 

Bazıları yeniçerileri muntazam bir kuvvetle tepelemek istiyorlar, 

fakat isyan reislerinden gelen mektuplarda sultan Mehmet’in 

saltanatı aleyhinde hiçbir fikir mevcut olmadığını görünce bu 

fikirden vazgeçiyorladı. Asiler bu suretle maksatlarını teshil 

ediyorlar, üzerlerine asker sevk edilmesine meyda vermiyorlardı. 

Yalnız Recep Paşa, cehliyle beraber cesaret gösteriyor, fırsattan  
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bilistifade (mührü şerif)i ele geçirmek istiyor, akdedilen mecliste: 

-Şevketli Padişahım! Elbette mührü ben kuluna ihsan ve ol mührün 

silsile-i bağy u fesat olan yaramazların avn-i Hakla tefrik-i 

cemiyetleri hususunu ferman buyurun.  

diyordu. Sultan Mehmet şahsına taalluk etmeyen bu isyanı 

bastırmak zahmetini ihtiyar etmektense eşkıyanın arzusunu tasvip 

ve Süleyman Paşa’yı idam etmeyi daha muvafık görüyordu. Recep 

Paşa bu hareketten pek dilgir oluyordu. (Mührü Şerif)i gürültüye 

getirip elde edemediğini gören İmrahor Ağa, Şeyhülislama 

müracaat ediyor, eşkıyanın maksadı Mehmet Rabiin hal’i olduğunu 

kendileri bu işi yaparlarsa daha muvafık olacağını söylüyordu. Recep 

Paşa’nın bu tedbiri derhal Mehmet Rabi’a anlatılıyordu. Sultan 

Mehmet ise Süleyman Paşayı ele geçirmek için Recep Paşadan 

istifade etmek istiyordu. Fakat Recep Paşa Mehmet Rabi’in hal’ 

olunacağını bildiği için hiç ehemmiyet vermiyor, padişah Süleyman 

Paşa’nın buldurulmasını mükerreren emir ettiği halde sabık 

mirahor:  

-Süleyman Paşa’nın ne mahalde olduğunu bilmem ve bulmaya kadir 

değilim! 
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diyordu. O zaman Recep Paşa’nın evvela hapsi, badehu katli için iki 

hatti hümayun veriliyordu. Fakat bostancı başı yanlışlıkla hapis 

fermanını gösteriyor, kurnaz kaymakam:  

-Siz taşrada bir miktar tevakkuf edin, ben içeriden bir miktar yanıma 

harçlık alayım. 

Diye Bostancıyı oyalıyor, sokak sokak firar ediyordu. Sultan 

Mehmet’in Rikab-ı Hümayun Kaymakamı yalnız kaçmakla 

kalmıyordu. Sokaklardan geçdikçe halkıda galeyana getiriyor, 

dükanları kapattırıyor, Edirne kapısından bu suretle kaçmaya 

muvaffak oluyordu. Nihayet Süleyman Paşa yakalanıyor, kanlı başı 

hattı hümayun ile beraber Tuna boyuna,  asi orduya gönderiliyordu. 

Mehmet Rabi’in “kulları” hattı hümayunu da dinlemiyorlardı. Sultan 

Mehmet hattı hümayunda: 

“Düşman-ı din hala cevanib-i erbaadan fırsat-bîn iken Rumeli 

taraflarını hali terk edip cümlesi müctemian asitane-i saadetime 

gelmeleri çendan münasip ve makul ve kendilerinden riza-i 

hümayunuma muhalif harket memul değildir. Bu senelik Filibe ve 

Sofya ve ol havalide evvel bahara dek aram ve bu taraftan cedid 

asker ve peyenderpey hazine irsaline ikdam olunsun” 

deniyordu. Fakat eşkıya pür-galeyan 

-Padişahımız bu hususu mukaddem fikr ile din, devlete 
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layık ve namus-ı saltanata muvaffak hareketi iltizam ve mümarese-i 

bilad ve ibad ile ihtimam edip. Hayırhah olanların sevk ve reyleri 

üzre arz-ı saltanatı muhafaza ve daima heva-i sayd u şikâr ile evkat-

güzar olmağın vehamet-i akıbeti mülahaza etmek gerek idi. Yoksa 

bu mertebeden sonra öyle sözün ne lütfü olur? Bir an durmazız. 

Tuğlar bu saat ileri kalksın! 

Diye feryat ediyorlardı! O zaman meclis dağılıyor, çadırlar yıkılıyor, 

mağlup ordu Edirne’ye doğru ilerliyordu. 

Bu esnada Avusturyalılar fırsattan bilistifade (1)  İstoni Belgrat ile 

Zigetvar’ı zabt ediyorlar, Erdel’e dâhil oluyorlardı. Yeniçeriler bu 

taaruzlardan bihaber, İstanbul’a doğru ilerliyorlar, Sultan 

Mehmet’in hal’i için ocak ağalarına haber gönderiyorlardı. 

Mehmet Rabi’ saltanatının son günlerini yaşıyordu. Esasen Osmanlı 

satvetinin de son günleri Mehmet Rabi’ zamanında başlamıştı. 

Sultan Mehmet, Köprülülerin vezaretinden sonra devletin idaresini 

tecrübesiz ellere bırakmış, hayatını av peşinde geçiriyor, 

memleketin duçar olduğu izmihlali lakaydane seyrediyordu. 

------------------------------------------------ 

(1) Hammer, cilt 3 
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Dört asırdan beri krallıklar zabt eden, parlak muzafferiyetler ihraz 

eyleyen Osmanlı Devleti’nin en acı mağlubiyetleri Sultan Mehmet 

zamanında vukua geliyor, iki yüz senelik parlak ve muhteşem 

fütuhat Sultan Mehmet zamanında zir-u zeber oluyordu. Fatih’ten 

Süleyman Kanuni zamanına kadar kanlar dökülerek, fedakârlıklar 

gösterilerek zabt edilen topraklar, Sultan Mehmet devrinin beş 

senelik (1094-1099) müzebzeb ve müşevveş idaresinin cehalet ve 

seyyiati neticesi olarak düşman ellerine teslim ediliyordu. 

Köprülüler hanedanının yirmi senede temin eyledikleri intizam beş 

sene içinde heder olmuş, devlet idaresi Fetvacıların, Gülperilerin, 

Cadı Yusufların,  Haci Alilerin muhteris ve sefil ellerinde kalmıştı. 

Şimdi bu şaki simalar istediklerini yaptırıyorlar, Sultan Mehmet’i 

ihmal ve lakaydisinin cezasına duçar etmek istiyorlardı. Asiler 

karşılarında hiçbir kuvvet görmüyorlardı. Kanun ve nizamı kuvve-i 

bazuları ile kırıyorlar, halkı katller ve idamlarla tahvîf ediyorlardı. 

İcabında padişahın bir sözü ile ateşe atılan bu kuvvet paradan ve 

menfaatden mahrum, galeyan ve tuğyan safhalarına girince hakkı 

da şeriatı da unutuyor, taht-ı saltanatını kılıç darbesiyle yıkıyordu. O 

zaman, 

 

 

 

 



 

169 

 

 



 

170 

 

 

 

 

84 

ordular idare eden, müdebdeb vezirleri bir sözü ile boğduran, saray 

kapılarını vüzera kelleleriyle dolduran “Padişah-ı âlempenah” bu 

akurane tehacümler karşısında zayıf ve aciz, esirane bir vaziyet 

alıyor, hayatını kurtarmayı en büyük saadet ad eyliyordu. Sultan 

Mehmet, hayatının bu safhasında bulunuyordu. Memleketin en 

felaketli demlerinde zamanını avcılıkla geçiren Mehmet Rabi’, artık 

müdebbir ve kâr-aşina vezirlerinin himayesinden mahrum, hakkında 

verilen hükme intizar ediyordu. 

Yeniçerilerin hareketleri pek bağiyane idi. Fakat Sultan Mehmet de 

hal’a cidden liyakat kesb eylemişti. Avdan boş kaldığı zamanlar 

şekavet ve izmihlal manzaraları seyreden padişaha, bu fenalıkların 

önünü alabilecek hiçbir tedbir ittihaz etmiyordu. Köprülülerin 

devrinin parlak tedbirleri neticesinde hâsıl olan mühim 

muvaffakiyetlerin ziyaı bile Sultan Mehmet için numune-i intibah 

teşkil etmiyordu. Sultan Mehmet’in mukadderat-ı devletle alakadar 

olmaması Osmanlı idaresini mühim bir nazımdan mahrum 

bırakıyordu. Öteden beri Padişah nüfuzunu muharebe 

meydanlarında, dâhili icraatta görmeye alışan asker, bu kuvvetin 

ma’dum olduğunu görünce isyan ediyordu. Sultan Mehmet saray 

ricali üzerine de 
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icra-i nüfuz edemiyor, adi tabakadan yetişen erkân-ı devletin 

menafi-i umumiyeti istedikleri gibi şahsi menfaatlerine baziçe 

ediyorlardı.  Ordu mağlup oluyor, kumandanlar kaçıyor, hiçbir 

yerde, hiçbir fırka üzerinde Padişah nüfuzu hissedilmiyordu. 

Sultan Mehmet bu feci-i devre-i saltanatında, arada sırada 

Köprülülerden bir zatın siması mazlum ve kasvet-alud izmihlal 

bulutları arasında muvafık bir şimşek parıltısı gibi görünüp 

kayboluyordu. Bu sima, ihtiyar Köprülünün küçük oğlu Fazıl Mustafa 

Paşa (1049-1102) idi. 

Mustafa Bey, pederi Mehmet Paşa ile beraber bütün seferlerde 

bulunmuş, babasının tecrübelerinden fiilen istifade etmişti. Kardeşi 

devletin mukadderatını idare eylediği halde kendisi büyük bir 

memuriyet ihraz edememişti. O suretle ki, büyük kardeşi Fazıl 

Ahmet Paşa’nın vefatında mührü hümayun kendisinden alındığı 

zaman hiçbir memuriyeti haiz bulunmuyordu. Mustafa Bey, 

kardeşinin vefatından sonra bütün köprülü ailesiyle beraber, 

metruk ve münsi kalmış, ancak dört sene sonra (1091) “fazıl ve 

kâmil ve âlim ve âmil Mustafa Bey hakkında afitab-ı iltifat bende 

nüvaz-ı pertev  
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endaz olmağla” kubbe vezirleri adedine dahil olmuştu. Viyana 

Seferinin telaş ve heyecanı içinde Valide Turhan Sultan vefat ettiği 

sırada Edirne’de bulunmuş, “Niğbolu sancağı ilhakıyla Silistre eyaleti 

tevcih olunup” Babadağı Muhafızlığına tayin edilmişti. (1094). Bir 

sene sonra tekrar Edirne’ye davet edilmiş, kendisini çekemeyenlerin 

tezviriyle tekaütlük ihsan edilerek iş başına geçirilmemişti. Mustafa 

Paşa o zaman Sakız Muhafızlığına, iki sene sonra Boğaz Hisarı 

Muhafızlığına tayin olunmuştu. (1098) Fakat Fetvacı Ahmedin 

isyanı, ortalığın azim bir keşmekeş içinde bulunması müdebbir bir 

zatın reis-gerde bulunmasına lüzum hâsıl etmiş, “Köprülüzade 

Mustafa Paşa Hazretleri kaymakam olmak üzere ala vechi’l-isti’cal” 

İstanbul’a davet edilmişti. (1094) Sultan Mehmet’in hal’i için 

Edirne’deki ordudan mahzar geldiği zaman, Köprülü zade Mustafa 

Paşa İstanbul Kaymakamı bulunuyordu.  

Mustafa Paşa o gün ( 2 Muharrem 1099)  bütün erkân-ı devleti 

Ayasofya Camiine davet etmiş, ulema ve rical-i devlet hazır 

bulunduğu halde ordunun mahzarını okumuş, umum vüzera ve 

ulemanın heyecan ve tereddütlerini metin bir sesle izale etmişti. 

Mustafa Paşa vakurane ayağa  
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kalkmış, beyaz mücevvezeleriyle başlarını önlerine eğen vüzeraya 

Sultan Mehmet’in hal’ini izah ediyor: 

-İşte amme-i asakir-i İslamiyenin işbu mahzarları natık olduğu üzre 

Padişah-ı enam Hazretlerinin şeb u ruz pişe ve kârı sayd ü şikâr. Ve 

nizam-ı umur-ı din ü devlet matruh-ı nazar ü itibar olup a’da-i din 

bu devlet üzerine her taraftan hücum ve memaliki mahrusa 

hududunda taraf taraf vaz’ı kadem-şum etmeden hali değil iken bir 

alay bedhahan din ü devlet sözüyle dünyayı birbirine kattılar. Bu 

derdin ilacın görmeye kadir olanları daire-i saltanattan uzak yerlere 

attılar. Böyle tedbir-i mülk ve devletiyle mukayyed olmayan 

Padişahın şeran hal’i lazım edigüne şüpheniz var mı efendiler, niçin 

söylemezsiz? 

diyordu. Mecliste derin bir sükûnet hüküm ferma oluyor, hemen 

herkes manidar sükûtlarıyla genç vezirin sözlerini tasdik eyliyordu. 

Köprülüzade intizamsızlığa sebep olan hastalığın esbabını teşrih 

ediyor, yaranın en acı noktasına dokunuyordu. Sonra vekili devlet 

Sultan Mehmet’in hal’ine karar veriyor, Topkapı Sarayı’nın Şimşirlik 

(?) dairesine doğru mücevvezeleriyle vakur mehib, bir heyetin 
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gittiği görülüyordu. Senelerden beri devam eden facialar basit bir 

cülus merasimle bertaraf olacak zan ediliyordu. Hâlbuki acz ve 

lakaydının yerine zekâ ve dirayet kaim olmuyor, aynı 

intizamsızlıklar, aynı felaketler eskisi gibi tevali ediyordu.  

Şehzade Süleyman, cülusunu haber alır almaz şaşırmış:  

-Allah aşkına rahatımı bozmayınız. Rica ederim, bırakınız, hayatımın 

son senelerini köşe-i inzivada geçireyim.  İdare-i hükümette 

kardeşim devam etsin. Ben fıtraten hayat-ı uhreviye işleriyle meşgul 

olmak istadındayım. 

diye yalvarıyordu. Kendisine vüzeranın, ulemayı kiramın, ordunun 

kararı anlatılıyor, o zaman Şehzade Süleyman, ağarmış saçlarıyla her 

türlü azim ve cesaretten mahrum, demir kapılı odalarda 

kapanmanın ruhu ezen tesiratı altında zebun: 

-Peki, gideyim, fakat kardeşimden korkuyorum.  

diyor, bir türlü ilerlemeye cesaret edemiyordu. Saray erkânı Sultan 

Süleymanı adeta zorla hünkâr sofasına götürüyordu. Sultan 

Süleyman kapalı bulunduğu daireden çıktığı zaman, üzeri ayetlerle 

ve hadislerle müzeyyen, cesim ve kaba kapılardan şaşkın bir halde 

geçiyor, kardeşi kendisini 
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öldürecek diye korkuyordu. Nihayet hayatından emin olunca, biat 

merasimi icra ediliyor (1), ihsanlar ve bahşişler ibzal olunuyordu. 

Cülus şenlikleri, mağlubiyetler ve felaketlerden sonra, kemal-i 

tantana ile icra olunduğu sırada, veziriazam Siyavuş Paşa da 

İstanbul’a giriyordu. Fakat Fetvacı ile avanesinin isyanları bir türlü 

yatıştırılamıyordu. Et Meydanı, At Meydanı Fazlı Paşa sarayının önü 

kâmilen sipahilerle dolmuştu. Çıprıcı Çayırında başka bir küme 

ahvale intizar ediyordu. Recep Paşa yakalanmış, askerin talebi 

üzerine katlolunmuş, o zaman yeniçeriler taleplerini gittikçe 

artırmıştı. 

Fetvacı Ahmet bu isyanlar yüzünden zengin olmuş, Küçük 

Mehmet’le teşrik-i mesai ederek erkân-ı devleti nüfuzu altına almak 

sevdasına düşmüştü. Fetvacıya iltihak edenlerin her biri tahkim ve 

istibdadıyla temeyyüz etmeye başlamıştı. O derece ki, yeniçeriler Et 

Meydanına, sipahiler At Meydanına toplanıyorlar, cülüs bahşişi 

almadan ulufe kabul etmiyorlar, senelerden beri devam eden 

harbin feci neticelerini, devletin mali muzayakalarını asla nazarı 

itibara  

--------------------------------------------------- 

(1) Levale, Türkiye Tarihi, cilt 2 S: 142  
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almıyorlardı. Asilerin bu hareketi Sultan Süleyman’ı büsbütün tedhiş 

ediyordu. Serçeşme Yeğen Osman, Rumeli Beylerbeyi naspedilir, bir 

an evvel defolsun diye bir sürü haşerat ile Rumeli’ne gönderiliyor, 

bu suretle büyük bir isyan vukuunun önü alındı zannediliyordu. 

Fakat eşkıya bununla da kanaat etmiyordu. Onların maksadı 

ellerindeki nüfuzdan bilistifade büyük rütbeler ihraz etmek, erbab-ı 

serveti soyarak para cem eylemekti. Bu maksada nail olmak için her 

türlü tedbire tevessül ediyorlardı. Halife hal’ine kadar nüfuzlarının 

cari olduğunu gören Fetvacı güruhu bir zamanlar ekmek parasına 

muhtaç iken, şimdi maiyetlerine birçok etbaı toplamışlar, 

istediklerini yaptırıyorlarıdı. Vükela-i devletin beyninde kendi 

aleyhlerinde ittifak hisseder etmez Şeyhülislamı azlettiriyorlar, 

manasıb-ı devleti istediklerine verdiriyorlardı. Vovoydalıkları, 

tevlitleri “nasb ve intihabı ve re’y-i Padişahîye mahsus olan meratib-

i samiyeyi” bile arzuları veçhile tevcihe cesaret gösteriyorlardı. 

Fetvacı ve avenesi Fazlı Paşa Sarayını merkez ithaz etmişlerdi. 

İstanbul’un servet saman sahibi ricalini huzurlarına getiriyorlar, 

herkesten cebirle, tehdit ile para tahsil ediyorlardı. 
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artık payitahtta emniyet kalmamıştı. 

Birçok kimseler, bizzarure zorba başılardan birine intisap ediyorlar, 

buna muvafık olamayanlar İstanbul’u terk etmekten başka çare 

bulamıyorlardı. 

Sultan Süleyman’ın cülûsiye bahşişi için 4557 kese akçenin 1254 

kesesini Enderun hazinesiniden, mütbakıyesini Mısır irsaliyesi ile 

bazı caizelerden tedarik ettirmişti. Bu elim vaziyet erbab-ı hamiyeti 

müteesir ediyordu. İstanbul halkı ve Hıristiyanlar eşkıya 

tecavüzünden bizar oluyorlardı. Hususiyle Sadrazam eşkıyanın 

iltimaslarından, berat tekliflerinden, dilediklerini memuriyetlere 

kayırmalarından usanmış, Fetvacı’nın vücudunu ortadan kaldırmaya 

karar veriyor, bunun için ciddi ve cesur bir Yeniçeri Ağası 

nasbediyordu. 

Fakat Sadrazam bununla da bir netice elde edemiyordu. Bu sefer 

isyan pek büyüktü. İsyana yeniçerileriler ile sipahiler müttefikan 

iştirak etmişlerdi. Bu sebepten bir tarafı elde edip öbür tarafı ezmek 

mümkün olmuyordu. Yeniçeri Ağasının değiştirilmesi eşkıyanın 

galeyanını bir kat daha artırıyordu. Onlarda anlıyorlardı ki, 

şekavetlerine 
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mani olmak için erkan-ı devlet arasında en ziyade cesaret gösteren, 

Köprülü Zade Fazıl Mustafa Paşa idi. Bu sebepten Mustafa Paşa’nın 

İstanbul’dan uzaklaştırılmasını en muvafık çare addediyorlar, 

akdettikleri bir mecliste:  

-Vezir-i azam bizlerin bir tarikle taraf-ı hilafımızda bu denli arz-ı 

hüner edecek mertebe bahadır değildir. Yevm-i nasbından beri 

ittifakımıza mugayir hareketten hazer ve tehaşi üzere iken böyle bî-

perva hareket kaymakam Köprülüzade Mustafa Paşa teşciinden naşi 

olduğu mahall-i şüphe değildir. Kaymakam müşarünileyh mademki 

Asitane-i saadetinde meks ü aram üzere ola damen-i umurdan dest-

i taarruzumuz kat’ olunacağı cay-i kelam değildir. 

Diye düşünüyorlardı. Filhakika eşkıya, sadrazam Siyavuş Paşa’ya 

arzularını anlatmışlar, Köprülüzade Mustafa Paşa’yı Seddülbahir’e 

ve daha sonra Hanya Muhafazasına göndertmeğe muvafık 

olmuşlardı. 

Sadrazam Siyavuş Paşa Köprülüzade’nin İstanbul’dan teb’îdi ile 

büyük bir kuvvetten mahrum olmuştu. Vakıa Mustafa Paşa’nın 

tertibatı kâmilen tatbik edilmiş, Fetvacı’nın vücudu bir hançer 

darbesiyle ortadan kaldırılmıştı; fakat bu mühim hadisenin tevlid 

edebileceği şekavet galeyanlarını 
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durduracak metanet ve ehliyet gösterilememişti. Eşkıya derin bir 

gayz ve hiddetle Yeniçeri Ağasını parçalamışlar, Defterdarın ve 

Sadrazamın saraylarına hücum etmişlerdi. 

Bu hücum pek şiddetli olmuştu. Yeniçeriler mührü şerifi Siyavuş 

Paşa’dan almışlar, sarayını gece gündüz taşa tutuyorlar, etrafı 

velveleye veriyorlardı. O gece At Meydanı ve civarı serapa askerle 

dolmuş, İstanbul’un eşra takımı da bu kalabalığa iltihak eylemişti. 

Gece şehir sabahlara kadar galeyan içinde çalkalanmıştı. Sabaha 

doğru eşkıyanın Siyavuş Paşa sarayına duhulü pek akurane olmuştu. 

Herkes eline geçen eşyayı yakalıyor, haremini müdafaa eden 

Siyavuş Paşa parça parça ediliyor, daha sonra harem dairesinin 

yağması başlıyordu. Düşman önünden zelilane firar eden askerler, 

sadrazamın cariyelerini yakalamışlar: -gaza malımızdır! Diye 

hamallara yükletiyorlar, yeniçeri odalarına gönderiyorlar, sarayın 

eşyasını, demir pencerelerini, hamam kurşunlarını kapışıyorlardı. 

Sonra fevç fevç, perişan yığınlar halinde, ağa kapısına geliyorlar, 

“şer-i şerife teşebbüs” fikrinde bulunuyorlardı. 

Yeniçeri asilerinin ırz ve namusa tasalluttan, muharebe 

meydanlarında milletin haysiyetini lekedar ettikten sonra 
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şeriat talep etmeleri pek gülünçtü. Artık şeriat menfaat peşinde 

koşan erazil için alet ittihaz edilmişti. Fakat şeriat da hırs ve fesadı 

setre vasıta adolunduğu andan itibaren, ahkâm-ı şeriyeye istinat 

eden Osmanlı saltanatının vakar ve haysiyeti muhtel olmuştu. 

Filhakika Padişah muhafaza-ı saltanatı, rical-i devlet temin menfaati 

için şeriatı suiistimal etmeğe başlamışlardı. Memlekette hak ve 

hakikati dini esaslar üzerine müdafaa edecek cesur ve adil ulema 

yok değildi. Fakat idare-i devleti ellerinde tutanlar gayrı meşru 

arzularını bile şer’a uydurmak istiyorlar, ulema arasından hukuk-ı 

ibadı hırs-ı caha feda edebilecek zevatı meşihata tayin ediyorlar, 

hakikat namına irad-ı kelam edenleri menfalarda süründürüyorlardı. 

Sultan Mehmet, devrinin fazl ü takva ile meşhur bir âlimini, At 

Pazarı şeyhi Osman Efendi’yi “Esna-i vaazda ihtilal-i âlemi tafsil. Ve 

teb’a-i Padişahîye keder verecek bazı kelimat iradında tatvil” (1) 

ettiği için (Şumnu)ya sürdürmüş, ecdadının asırlardan beri kan 

bahasına feth eyledikleri toprakların düşman istilasına maruz 

kaldığını işitmek bile istememişti. Binaanaleyh yeniçerilerin 

-------------------------------------------------------------- 

(1) Tarihi Raşit, cilt 1, S: 475 
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setr-i şekavet için icabında menfaat namına şeriatı payımal etmeleri 

halifeden son orta neferine varıncaya kadar tarihi ve ananevi bir 

itiyad hükmüne girmişti. 

Şimdi Fetvacı’nın aç arkadaşları da şeriat namına hareket 

sevdasında bulunuyorlardı. Fakat içlerinden bir kaçının bedestende 

sadattan birinin dükkânını yağma etmeleri şeriatı kendi aleyhlerine 

çeviriyordu. Filhakika, dükkânının eşkıya tarafından tarac edildiğini 

gören emir, derhal uzun bir sırığın ucuna beyaz bir bez parçası 

bağlamış, Müslüman olanları sancak altına davet etmişti. Halifenin 

bile sarayına kapanarak müracaat ettiği bu son çare derhal 

semeresini göstermişti. Uzaktan sancağa benzer bez parçasını 

görenler dükkânlarını kapıyorlar, sokaklara toplanıyolar, haftalarca 

süren eşkıya tahakkümünden bizar olanlar fevç fevç geliyorlardı. 

Her tarafta, Üsküdar ve Eyüp semtlerinde ağızdan ağıza şayialar 

dolaşıyordu:  

-Sancak-ı şerif çıkmış! 

Halk bu fevkalede manzarayı görmek için koşuyor, kimi saika-i 

merakla, kimi bir şey kapabilmek için, kan ter içinde, At Meydanına 

doğru geliyordu. Bu kalabalığa ulema ve vaizlerden de bir kısmı 

dâhil oluyorlar, onlardan uzun 
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bir sırık üzerinde beyaz bir bez parçası, velvelerle Saray Kapısına 

doğru geliyorlardı. Ahali sarayın önüne geldikleri zaman hakiki 

sancağı şerif de Orta Kapı üzerinde temevvüc ettiğini görmüşlerdi. 

Artık her kesde emniyet hâsıl olmuştu. Kafileyi idare eden 

ulemadan Vaiz Osman Efendi hukuk-ı ibadı şeriat namına müdafaa 

ediyor, eşkıyanın tedmirini talep eyliyordu. Bu sırada eşkıya 

taraftarlarından birinin saraydan çıkarak cevaba tasaddi etmiş 

ortalıkta müheyyic bir kargaşalık tevellüd etmiş, halk üzerine 

atılmış, zorbalardan ele geçenler birer birer tepelenmişti. İstanbul 

halkı bu hareketleriyle haklarını müdafaya muktedir olduklarını 

göstermişlerdi. Fakat bütün bu isyanlar harici zayiatı artırmaktan 

başka semere hâsıl edememişti. 

Avusturyalılar İstanbul’da vukua gelen askeri ihtilallardan 

mütemadiyen istifade ediyorlardı. Yeniçeriler silah be-dest olarak 

vatanın düşmanlarına karşı yürüyecek yerde hudutları bırakmışlar, 

payitahtlarına ve vatandaşlarına hücum etmişlerdi. Bu vahşiyane 

ihtilallin yegâne neticesi Macaristan’da Eğri’nin, Yunanistan’da 

Teb’in, Dalmaçya’da Kinin 
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şehrinin sükûtundan ibaret olmuştu. Payitahtın en uzak 

mıntıkalarında bulunan bu kaleler hariçden hiçbir kuvve-i imdadiye 

almamışlar, kendi kuvvetleriyle, erzak ve zahireden mahrum, 

bulundukları noktaları müdafaaya mecbur kalmışlardı. İstanbul’u 

zulüm altında yaşayan askerler vüzera konaklarını yağma ile meşgul 

iken (Eğri) müdafileri mukavemetten aciz kalmışlar, “maraz-ı takat-

güdaz-ı cu’ ile fevç fevç diyar-ı ademe rücu” eylemişlerdi. Nihayet 

Avusturyalılar bu bir avuç aç ve bitap askerler elinden Mehmet 

Salisin parlak bir muzafferiyetle zapt ettiği mevkii istirdada 

muvaffak olmuşlardı. Eğri’nin sükûtu ile Süleyman Kanuni 

devrinden itibaren Osmanlı saltanatının Macaristan içlerinde kalan 

yegâne merkezi de zayi olmuştu. 

Cenupta (Teb) şehrinin sükûtu da düşmanların yüzünü 

güldürmüştü. Morozini Osmanlılardan intikam alıyor, Mora’yı 

vilayetlere ayırıyor zapt edilen yerde yeni bir idare tesis eyliyordu. 

Osmanlı ricali hasmının bu makul hareketlerine karşı muzır 

ihtiraslarla vakit geçiriyordu. Yeni sadrazam İsmail Paşa, yetmiş 

yaşında serdarlık icrasından acizdi. Avusturyalılar Belgrat’a doğru 

ilerledikleri halde harbe 
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gitmek istemiyor, seraskerliğe adi bir eşkıya reisi Yeğen Osman 

Paşa’yı tayin ediyordu. Sadrazam refah ve istirahati için vatanın 

duçar olacağı felaketleri düşünmüyordu.  Yeğen Osman Paşa ise bu 

selahiyeti elde eder etmez Rumeliyi perişan ediyor, kendisine tabi 

türedileri Anadolu’ya müfettiş gönderiyordu. 

Saray halkı Yeğen Osman’ın maiyetindeki türedilerden müteessir, 

üzerine asker sevkine karar veriyorlardı. Hükümet dâhili ve harici 

düşmanlara karşı bitabane mücadelelerle meşgul olduğu sırada, 

kumandanlar bulundukları mevkilere arz ve adavet tesiriyle 

gönderildiklerini düşünüyorlar, muhafaza tedbirine asla ehemmiyet 

vermiyorlar, kendilerini tayin eden sadrazamdan intikam almak için 

düşmana kaleleri teslim ediyorlardı. Nihayet bu keşmekeşler içinde 

sadrazam İsmail Paşa “nice bî-harem kimselere cevr ve teadi 

etmeğe tasaddi eylediği sem-i hümayuna ilka olunmakla”  

azlediliyor, yerine Tekfurdağ’lı Mustafa Paşa sadrazam nasb 

olunuyordu. Bu sırada Avusturyalılar Belgrat’a tekarrüp ediyorlardı. 

Mustafa Paşa ne yapacağını şaşırmış, Yeğen Osman Paşa’yı 

Seraskerlikde ibka ediyordu. 
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Anadolu’da asker bulunmamasından bilistifade isyanlar ve 

şekavetler eden türedi reislerine sancaktar tevcih olunuyor Kandiye 

Kalesi’ndeki askerin isyanı da bu felakete inzimam ediyordu. 

Devlet dâhili ve harici düşmanlarla meşgul bulunduğu sırada 

maliyece büyük bir muzayakaya duçar oluyordu. Has ahur 

hazinesindeki altınlı ve gümüşlü lengerler kâmilen nakde tahvil 

olunuyor bu suretle basılan meskûkât beş yüz elli dört keseye baliğ 

oluyordu. Masraf-ı harbiyeye medar olmak üzere mangır kesiliyor, 

bir okka halis bakırdan sekiz yüz mangır oluyor. Her iki mangır bir 

akçeye geçiyordu. Mangır kesmek için (Tavşan Taşında, Borna’da 

birer darphane açılıyordu. 

Erkân-ı devlet para bulmak için her türlü tedabire tevessül 

eyliyordu. Evvelleri İstanbul ve Galata’da satılan müskirattan rüsum 

alınıyor, bu suretle epeyce varidat temin ediliyordu. Şimdi bu rüsum 

kaldırılmış, mamafih İstanbul’da müskirat satılması yine men’ 

edilememişti. Bu sebepten müskirat rüsumu yeniden ihdas edilmiş, 

tütünden de rüsum almaya karar verilmişti. Tütünün okka başına 

(Yenice)’sinden on, (Kırcaali)’sinden sekiz akçe gümrük rüsumu  
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alınacaktı. Bundan başka evkaf varidatının nısfı harp ianesi olarak 

kesiliyor, yeniden vergiler konuyor, memuriyetler satılıyordu. Fakat 

hudutta eşkıya reisleri elinde, inzibatsız, talim ve terbiyeden 

mahrum, hareket eden orduda hiçbir eser-i hayat gösterilemiyordu. 

Avusturyalılar Macaristan’ı Osmanlılar’dan halas ederek ilerliyorlar, 

arzularına ram olmayan Macarlara karşı zalimane hareketlere 

teşebbüs ediyorlardı. 

Leopold Macar asileri hakkında aff-ı umumi ilan eylemişti. Fakat 

bilahare Macar’ların gizli bir isyan tertibatında bulunduklarını haber 

almış. (Kan mahkemesi) namıyla bir mahkeme tesis ettirmişti. O 

zaman nahak yere insanlar itham edilmiş, başları koparılmış, arzular 

ve ihtiraslar teskin olunmuştu. Hemen altı ay müddet Macar 

başlarına keskin satırlar indirilmiş, Macaristan’da siyasi veya dini bir 

irticaı hazırlamakla itham olunan bigünah insanlar kıskaçlarla, 

idamlarla itlaf edilmişti. Nihayet Leopold hakiki bir af-ı umumi ilan 

etmiş, Zirinyi İlona’nın Montaç Kalesinde teslim olması Macarlarla 

Avusturyalılar beynindeki münaferete netice vermişti. Bu esnada 

Avusturya’nın tarz-ı idaresi de değiştirilmişti, o zamana kadar 
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 krallık intihabî iken Leopold irsî bir şekle koymuştu.(1)  

Avusturyalılar bu muvafakiyetlerden sonra Belgrat’a doğru 

ilerlemişlerdi. Ordunun kumandanı Bavyera Elektoru idi. Belgrat 

şehrinde Yeğen Osman Paşa’nın muhafazasında bulunuyordu. 

Yeğen Osman, şekavetten seraskerliğe geçmişti. Bu sebepten 

nazarında vatan muhabbetinin, şeref ve haysiyetin zerre kadar 

ehemmiyeti yoktu. Belgrat ahalisi, namus ve haysiyetlerini 

müdafaaya memur kumandanın tıynetinden bihaber, şehrin 

müdafaa olunacağını ümit ediyorlar, düşman tecavüzüne karşı 

muhacereti akıllarına getirmiyorlardı. Fakat bir gece bütün Hristiyan 

tebanın düşmanla ittifakı Osmanlıları müthiş bir taarruz karşısında 

bulundurmuş, Yeğen Osman Paşa’nın hainane firarı Belgrat halkını 

düşman elinde bırakmıştı. 

Avusturyalılar hiçbir mümaneete duçar olmadan köprüden 

geçiyorlar, ellerine düşen Müslüman kadınlarını cebren Hıristiyan 

ediyorlar, iffet ve namusa birahimane tecavüz eyliyorlardı. (2) 

Ahalinin bir kısmı Tuna’da gemilere binip canını kurtarıyor, çoluk 

çocuk hazin çığlıklarla feryat ediyordu. Düşman, silahsız, müdafadan 

aciz 

------------------------------------------------------------------- 

(1) Seyo, Macar Tarihi, Cilt 2, S: 175 

(2) Hammer, Cilt 3, S:231 
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müslümanları kâmilen telef ediyordu. Belgrat ahalisinden kadın 

erkek sekiz bin kişi kayıklara binmişler, Tuna üzerinden sefilâne firar 

ediyorlardı. 

Yeğen Osman Paşa’nın firarı Avusturyalılar’ın şevk ve gayretlerini 

artırmış. Yirmi bir gün devam eden muharebeden sonra düşman 

Belgrat ve Semendire kalelerini zapta muvaffak olmuştu. (1) 

Mamamafih Polanya tarafında Ruslar’la Polonyalıların hareketleri 

neticesiz kalmıştı. Tatar Hanı Kamaniçe’yi kurtarmış, Polonya 

içlerine doğru tahripkarane cevelanlar icra eylemişti. Kazaklar 

beynindeki münaferetten istifade eden Tatar Hanı General 

Galiçin’in de muvaffakiyetini akim bırakmıştı. 

Venedikliler Dalmaçya’da muvaffak oldukları halde Yunanistan’da 

bütün emeklerinin Osmanlı azmi karşısında kırıldığını görmüşlerdi. 

Morozini, İstanbul’un askeri ihtilallerinden istifade ederek Selanik’i 

ve hatta Kandiye’yi zapt etmek fikrinde bulunmmuş, şiddetli 

mukavemetler karşısında o da tevakkufa mecbur olmuştu.  

Mamafih şimalden ve cenuptan düşman istilası Osmanlılar’da 

mukavemet arzusunu kırmıştı. Hükümet Yeğen Osman Paşa’dan 

---------------------------------------------------------- 

(1) 11 Ağustos- 6 Eylül 1688 
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korkuyor, ihanetle temeyyüz eden bir türedi reisini elan hudut 

muhafazasına tayin ediyordu. Yeğen Osman Paşa hissiyat-ı 

milliyeden mahrum, cem’-i servet için vatan dâhilinde şekavete 

sülûk ediyor, kura ve kasabatı yağma ederek Sofya’ya dönüyordu. 

1099 senesinde bu acı felaketlerle neticeleniyordu. 

* 

Avusturya harbi altı senedir devam ediyordu. Asker mağlubiyetten 

mağlubiyete giriftar olmuş, dâhili şekavetleri, idari acizler, mali 

muzayakalar Osmanlı Devletinde harici düşmanlara mukavemet 

iktidarı bırakmamıştı. Babıâli bütün kuvvetiyle sulhü arzu ediyor, 

Felemenk Sefiri tavassuttan hali kalmıyordu. Nihayet sultan 

Süleyman’ın cülusunu tebliğ için Viyana’ya bir heyet i’zamına karar 

verilmiş (1689, 1099) Osmanlı Sefiri Zülfikar Efendi ile 

Mavrokordato, aylarca müzakerat icrası ile meşgul olmuşlardı.  

İttifak-ı Mukaddes Devletleri, Avusturya, Venedik ve Polonya ile 

Osmanlı murahhasları beyninde cereyan eden müzakerat pek bî-

faide olmuştu. Osmanlı sefirlerinin imparator tarafından kabul 

edilmesi için Venedik ile Polonya’nın muvafakatı istihsal olunmuştu. 

İttifak-ı Mukades ahkâmınca 
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Müttefiklerin münferiden sulh müzakeratına girişmeleri imkân 

haricinde idi. Mamafih müzakerata başlanmış, Osmanlılar 

tarafından evvel emirde bir mütareke akdi, ba’dehu Erdel 

arazisinden bir kısmının terki ve Polonya sefirlerinin müzakerata 

iştirak etmeleri teklif olunmuştu. Fakat müttefikler bu teklifleri 

reddetmişler, Macaristan’a tabi araziyi, hudut istihkâmlarının 

serbestçe tahkimini, Kamame kilisesinin hüsnü muhafazasını, 

esirlerin afvını, Eflak Kıtasında Tatarların zapt ettikleri araziyi, 

Tökeli’nin Osmanlı toprağından ihracını talep eylemişlerdi. Osmanlı 

murahhasları bu şartları kabul etmiyorlar, Budin’den Tuna 

sahillerine kadar bütün Osmanlı arazisini müttefiklerin yed-i zaptına 

geçmiş olduğu halde Erdel vilayetini bırakmak istemiyorlardı. Hatta 

bir içtimada Avusturya’lılar Varat, Yenuh, Temeşvar ve Civla’yı 

istemişler, bu kalelerin imparatorluğa tabi malikânelere gitmek için 

güzergâh teşkil edeceğini söylemişlerdi. Osmanlı murahhasları 

kemali hürmetle: 

-İmparator malikânesinin hangi kısmına? Diye sormuşlar. 

-Eflak, Erdel ve Macarıstan’a 
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cevabını alınca: 

-Ne hacet. İstanbul’u da isteyiniz! Bize gelince bir Erdel’i 

istemiyoruz. Bu prensliğin yalnız istiklali temin edilsin diyoruz. 

Mezkûr kalelere gelince, kellemizi verir, yine razı olmayız! 

Demişlerdi. Nihayet ittifak-ı mukaddes devletleri, zapt ettikleri 

yerlerden maada yeni kaleler de talep etmişler, bu suretle akd-i 

sulhü akim bırakmışlardı. 

Viyana’da sulh müzakeratı icra olunduğu sırada sadrazam 

Tekfurdağlı Mustafa Paşa Fransa sefiri Chateauniuf (Şatonof) ile 

mülakat ediyor, Fransa’nın Avusturya’ya ilan-ı harp etmesini, aksi 

takdirde“ Devlet-i Aliye’den minba’d sözlerine amel olunmayıp 

Nemçe Cesarı ile sulha rağbet” (1) olunacağını söylüyordu. Viyana 

müzakeratı Fransa Sefirini büsbütün endişeye düşürüyordu. 

Osmanlıların mağlubiyetleri Avrupa’da büyük bir ehemmiyetle 

telakki olunmuştu. Hemen her devlet Osmanlıların Avrupa’daki 

hâkimiyetlerinin son saatleri hulül ettiğine (k)nail olmuşlardı. On 

dördüncü Louis de Türkiye’nin taksiminde hissesini almayı 

düşünmüş, evvel emirde Mısır’ı, icabında Anadolu ile  

--------------------------------------------------------------- 

(1) Tarihi Raşit, Cilt 2, S: 60 
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Filistin’i elde etmek tasavvurunda bulunmuştu. Fransızlar 

Avusturyalıların Şarkta kuvvet iktisab edecekleri tefevvuktan 

korkmaya başlamışlardı. Hususiyle Osmanlıların akd-i sulh etmeleri 

ihtimali Fransa’yı pek ziyade kuşkulandırmıştı. Chateauniuf 

(Şatonof), Avusturya’nın Devlet-i Osmaniye ile akd-i sulh eder 

etmez bütün kuvvetiyle Fransa’ya karşı koyacağını düşünüyor, 

Versay’a yazdığı raporda ahval ve vaziyeti kemal-i vuzuh ile 

anlatıyordu.  Bunun üzerine Ondördüncü Louis Avusturya’ya karşı 

ilan-ı harp edeceğini Babıâli’ye tebliğ ettiriyordu. Fransa’nın teşviki 

Babıâli’yi yeniden sefer hazırlıklarına mecbur ediyordu. Osmanlılar 

müşkil mevkide bulunuyorlardı. Düşman yalnız harici değildi. 

Dâhildeki Hıristiyan teba da düşmanla birlik olmuşlar, Osmanlı 

vatanının istilasına yardım ediyorlardı.  

Gelecek sene (1100) yapılacak sefer için ciddi hazırlıklara lüzum 

görülüyordu. Sarayda, Sinan Paşa Köşkünde, fevkalade bir meclis 

akdedilmişti. Bu mecliste her evden on nefer süvari çıkarılmasına, 

halkı harbe teşvik için camilerde vaaz edilmesine karar veriliyordu. 

İstanbul halkı bu müşkil vazife karşısında ne yapacağını şaşırıyor, 

nihayet her evden iki nefer çıkarılması, icabında  
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bedel verilmesi tekrar ediyordu. İstanbul azim bir muzayaka içinde 

çırpınıyor, her taraftan para toplanmaya çalışılıyor. İstanbul 

kaymakamı iane cem’i vazifesinin yalnız kendisine ihale 

olunmasından müteessir, sair refikasına haset ediyor. Sadrazama 

gönderdiği jurnalde kendisine rakip olanlar “birer tarafa bera-yı 

maslahat icla olunsa herkese ru’b ve hiras müstevli olacağı 

mukarrer. Ve bu tarikle akçenin bir gün evvel suhulet ile cem ve 

tahsil olunması müyesser” olacağını anlatıyordu. O zaman, bir 

taraftan iane cem ediliyor, diğer taraftan rical-i devlet öteye beriye 

nefy olunuyordu. Memleket düşman tecavüzüne maruz olduğu 

halde saray yine azil ve nefiy muamelesine devam ediyordu. 

Düşman-ı umumiye karşı hiçbir tarafta ittihat eseri görülmüyordu. 

Anadolu, paşalar maiyetinde bulunan sarıca ve sekbanların 

şekavetiyle harap oluyordu. Hiçbir kimse hayatından ve emvalinden 

emin olamıyor, türedilerden birçokları şehirleri soya soya kartal 

kartal sahralarına tekarrüp ediyordu. Eşkıya, üzerlerine sevk edilen 

kuvveti kendilerine celbediyorlar, serdarlarını katlediyorlardı. 

Nihayet Anadolu’da bu isyanın önünü almaya, sarıca ve sekbanları 

lağvetmede muvaffakiyet hâsıl olmuş, Yeğen Osman  
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Paşa Arnavutluk’ta yakalanarak idam edilmişti. 

O sene harbe Sultan Süleyman’da gidecekti. Kırım Hanı sefere davet 

olunuyor, Garib Recep Paşa Avusturya’ya karşı sevkedilen orduya 

“Darüssaade Ağası iltimasıyla” serasker tayin ediliyordu. Sultan 

Süleyman Sofya’ya gelebilmiş, harbin kanlı safhalarını oradan takip 

ediyordu. 

Harbin bu safhası Osmanlılar için pek feci olmuştu. Tökeli affedilmiş, 

Osmanlılar’la beraber Belgrat’a doğru ilerliyor, Arnavutlar Osmanlı 

ordusuna iltihak ederek düşmandan intikam alıyordu. Belgrat 

etrafındaki şehirler kâmilen tarac ediliyor, Macar ve Hayduk 

askerlerine muhlik darbeler oluyordu. İzvoronik, İrşouva ve Feth-i 

İslam kaleleri birer birer istirdat olunuyordu. Osmanlılar’ın 

gayrimüslim tebaları düşmanla birleşmişler, Niş üzerine yürüyorladı. 

Serasker Recep Paşa’nın Batiniçe civarında mağlubiyeti ordunun 

bütün inzibatını bozuyordu. O zaman, orduda bulunan asi askerlerin 

bir kısmı ordugâhlarını soymak istiyorlar,” Küffar orduya geldi!” diye 

şayialar çıkararak kendi ordugâhlarını yağma  
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ediliyordu. Recep Paşa ordusunun sair aksamı bu perişan halleri 

görür görmez, toplarını cephanelerini bırakıp kaçıyorladı. Bir kısmı 

da duçar olacakları mücazattan korkarak: “bizim veziriazam ile 

davamız vardır!” avazesiyle kabahatlarini bastırmak istiyorlardı. 

Avusturyalılar Osmanlı ordusunun bu şekavetkârane 

teşebbüslerinden muntazaman istifade ediyorlardı. Düşman 

askerleri Niş şehrine hücum ediyorlar, Osmanlıların nefir-i eam 

suretle toplanan, talim ve terbiyeden mahrum, inzibatsız 

askerlerine karşı daima muvaffak oluyorlardı. Korkak askerlerin 

firarı sair kıtalara da sirayet ediyor, Morova sularında Osmanlı 

cesetlerinin yığınlarla yüzdüğü görülüyordu. 

Niş’in sükûtu müthiş bir tesir hâsıl etmişti. Erkan-ı devlet padişahı 

felaketten kurtarmak için Filibe’ye çekilmek fikrinde bulunuyordu. 

Meclisler akdediliyor, müzakereler icra olunuyordu.  

Ulema, Serdar-ı ekremin Sancağ-ı Şşerifi ile ileri gitmesini teklif 

ettikleri zaman, Yeniçeri Ağası:  

-Sizler dahi bizimle maen buyurursuz. 
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diyor, o zaman Anadolu Kazaskeri şu mütaalada bulunuyordu: 

-Ağa, bu nas dört kısımdır. Bir kısmı reaya makulesidir. Ziraat ve 

hırasat ederler.   Ve bir kısmı tüccardır. Ticaret ederler ve bir kısmı 

dahi sizin gibi askerî taifesidir ki işleri hudud-i İslamiyede olan 

fukara ve raiyeti hıfz u hıraset ve bilad-ı islamiyeye müstevli olan 

düşman-ı dini def eylemektir. Ve bir kısmı dahi alemdar, bizim işimiz 

dahi icra-i ahkâm-ı şer’i kavim-i Nebevî edip ibadullah üzerinden 

zalemenin teaddisini men ve def’ ve Allah’ın emrini tutmadıkları 

zaman mukteza-i şer’i kavim üzre izale ve ref’ ettirmege ihtimam 

etmektir.  

Kazaskerin bu mütalaası sadrazamın hoşuna gitmiş, Sultan 

Süleyman’ın Filibe’ye sadrazamın “düşman-ı din üzerine” gitmesine 

karar verilmişti. Fakat Sultan Süleyman çok durmadan Edirne’ye 

dönmüş, sadrazamda mevkiini sağlamlaştırdıktan sonra Niş tarafına 

doğru harekete razı olabilmişti. 

Sadrazamın orduya iltihakı hiçbir semere hâsıl etmemişti. 

Avusturyalılar süratle Vidin ve Feth-i İslamı zapt ediyorlar, Drağman 

mağlubiyetinden sonra bile 
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yürüyüşlerine halel getirmiyorlardı. Düşmanın bütün harekâtını 

Memalik-i Osmaniyede yaşayan gayrı müslim teba teshil 

ediyorlardı. (1) Düşman onların yardımı ile Üsküb’e kadar geliyor, 

yine onların yardımı ile kasabaları yakıyordu. Hudutlarda oturan 

gayri müslimler düşmana iltihak etmişler, kasabalara tecavüz 

ediyorlardı. (1100) 

Şimalde Rus Generali Galiçin mağlup olmuş, Polanyalılar 

(Kamaniçe)’den püskürtülmüş, Morozini Benefşe önünde tevakkufa 

mecbur olmuştu. Fakat düşman Üsküb’e kadar ilerlemiş, Payitahtı 

büyük bir tehlikeye maruz bırakmıştı. Osmanlı Ordusu hiçbir 

hücuma karşı koyamıyordu. Ordu talim ve terbiye görmemiş, nefir-i 

eam suretiyle toplanmış, asker bütün rabıtasını kaybetmişti. 

Düşmanın şevk-i zaferle pür galeyan askerlerine mukabil hiçbir 

suretle mukabele edilemiyordu. Mütevali mağlubiyetler ordunun 

kuve-i maneviyesini zir u zeber etmişti. Ordugâhlarını yağma, 

serdarlarını katleden askerler, metin bir dimağ ile idare edilmekten 

mahrum, muttasıl ricat ediyorlardı. Dâhili isyanlar, Osmanlı 

Devleti’nin bütün 

-------------------------------------------------------------- 

(1) ”Reaya keferesi nemçe mülainine mütebeat ve yine reaya mülaininin 

rehberliği ile…” Tarihi Raşit, cilt 2, S: 65 
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kuvve-i mukavemetini kırmıştı. Şimdi asırlarca teraküm eden 

intikamların ani ve kati bir darbe şeklinde zuhuru ordunun da 

teşkilatının da boşluğunu meydana çıkarmıştı. Asker altı seneden 

beri devam eden mağlubiyetlerden yılmış, idare-i devlet cahil ve 

garezkar ellerde baziçe olmuştu. O derecedeki, müverrih Raşid’in 

tabiri vechile “etraf-ı memalik-i islamiye de istila-i a’da-i din. 

Tefrika-bahş cemiyet. Sabr u karar-ı müslimin olup havf-ı hücum-ı 

küffar kulub-i afaka sâri ve bu mesaib tevalisinden nizam-ı umur 

Devlet-i Aliye’ye halel tari”  olmuştu. 

Osmanlı Devletinin asırlardan beri en mühim kalesini teşkil eden 

Belgrat da düşman eline geçmişti. Belgrat’ın ziyaı ile Osmanlılık, 173 

senelik mefahirini felaket enkazı altına gömüp çekiliyordu. 

Osmanlı Devletinin duçar olduğu bu perişanlık emsali görülmemesi 

bir derecede idi. Türkiye’nin inkısamı feci bir tarzda devam 

ediyordu. Erkan- ı devletten bazıları felaketin önünü almak çaresini 

düşünmüşler, tecrübe-dide, nüfuz-ı nazar sahibi bir zatın re’s-i kâra 

geçmesine karar vermmişlerdi. Nihayet Edirne’de fevkalade bir 

meclis akdedilmiş, memleketi felaketten kurtarmak için Köprülü-  
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zade Fazıl Mustafa Paşa’nın sedarete geçmesine karar verilmişti.  

Mühr-ü Hümayun Mustafa Paşa’ya (Edirne)’de teslim olunmuştu. 

Bütün kalpler Köprülü Hanedanına karşı beslenen hürmet hisleriyle 

malî, vatanın halas olacağını itikat etmeğe başlamışlardı. (1101) 

Fazıl Mustafa Paşa elli iki yaşında sedareti ihraz ediyor, parlak ve 

namuskâr mazisi ile halkın halas ve necat ümitlerini arttırıyordu. 

 

-----------*****-------------- 
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Köprülüzade Mustafa Paşa re’s-i kâra geldiği zaman (1101) 

memleket en elim felaketler içinde idi. Devletin bütün düşmanları 

Osmanlıları Rumelinden çıkarmaya azmetmişlerdi. Viyana’dan 

başlayan feci bir hezimet Tuna sahillerine kadar kanlı izler bırakarak, 

iki asırlık ananeti, şan ve şerefi, vakar-ı milliyi hissiyat-ı askeriyeyi 

kan ve ateş içine gömerek Osmanlıları bir daha dönmemek üzere 

ebediyen çekilmeye mecbur ediyordu. Osmanlılar artık Tuna’nın, bir 

zamanlar azamet-perver Kanunilerin dilnişin dağlarına makes olan 

yeşil sahilleri kös-i zaferle çınlayan Osmanlı nehrinin gerisine 

çekilmişlerdi. Venedikliler Yunanistan’a hâkim bulunuyorlar, 

şimalden ve cenuptan bütün düşmanlar Osmanlı mevcudiyetini 

tehlikeye duçar ediyorlardı. 

Osmanlılar aleyhine hemen bütün Hıristiyan hükümetler ittifak 

etmişlerdi. İslamiyeti kılıçlarının kuvvetiyle asırlardın beri yaşatan, 

fakat kendileri asrın terakkiyetinden, medeniyetin  
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emrinden pek uzak yaşayan Osmanlılar, dini taassuplarının, bifaide 

gururlarının cezasını görüyorlardı. Kara Mustafa Paşa’nın açtığı ceriha elan 

vahim bir surette kanıyor, devletin esasen zayıf olan cisim-i natuvanı şimdi 

mecruh ve bimecal, müttefikin muhacematı önünde yerlere serilmiş 

yatıyordu. Senelerden beri devam eden harp, milleti azim bir muzayaka-i 

maliyeye giriftar ediyordu. 

Mütemadiyen paralar darb olunuyor, mangırlar kat’ ediliyor, vergiler 

artırılıyor. Mezayaka-i maliyenin önünü almak bir türlü mümkün 

olmuyordu. Orduda, umuru idarede hemen her tarafta fetret ve karışıklık 

hüküm ferma oluyordu. Harbe devam etmek, devletin harici haysiyetini 

olsun vikaya eylemek için paraya, dâhilen de intizam ve sükûnete lüzum 

görünüyordu. Hususiyle son harplerde Hıristiyan tebanın düşmanla ittifak 

etmeleri Köprülüzadenin nazarı dikkatini celp ediyordu. Fazıl Mustafa Paşa 

tasavvuratını yerine getirmek için iki çare düşünüyordu. Esaslı bir ıslahat-ı 

maliye ile ordunun intizamını temin etmek, memleketteki Hıristiyan 

unsurların muhabbetini celbederek dâhilen ittihat husuline muvaffak 

olmak. İhtiyar Köprülü’nün müdebbir varisi babasının kullandığı şiddetli 

vasıtalardan hiç birine müracaat etmeden bu maksatları elde  
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etmeyi düşünüyordu. Fazıl Mustafa Paşa hazineyi doldurmak için 

kati usullere müracaat ediyor, memleketin duçar olduğu felaketi 

düşünmeyerek idhar-ı servete devam eden ricalin emvalını 

müsadere eyliyordu. Sadrazam bu suretle bin kese akçe cem’ine 

muvaffak olur, seleflerinden birçok paşaların harisane cem’ettikleri 

serveti kâmilen yerlerine iade ediyordu. Buna mukabil rical-i 

devlette (ıydiye) namıyla rikab-ı hümayuna hediye vermeleri 

usulünü kaldırıyordu. 

Fazıl Mustafa Paşa memurinin suiistimaline meydan vermemek için 

vergilerin usul-i cibaiyetini de tanzim ediyordu. Sadrazamın bu 

hususta nazar-ı dikkate aldığı nokta, Müslüman ve Hıristiyan teba 

beyninde müsavat tesisiydi. Fazıl Mustafa Paşa zamanına gelinceye 

kadar Hıristiyan teba her türlü mezalime maruz, sürüden başka bir 

şey değildi. Hükümet ve memuriyet hayatında Hıristiyanların hiç 

mevkii yoktu. Kıyafetleri bile ayrılmış, Müslümanlara benzemelerine 

son derece itina edilmişti. Murad-ı Salis devrinde “Kefere ve Yehud 

gök ve sarı tülbent sararlardı. Tezlil murad olunup siyah ve kırmızı 

çukadan takke 
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giymeleri ferman” (1) edilmişti. Mehmet Halifenin yazdığı vecihle 

“İstanbul keferesi bu kadar zamandan beri yadigâr dülbentleri 

maviye boyatıp başlarına sarıp ve sarı mest pabuç giyerlerdi. Bir 

kefere akşam vaktinden bir Müslüman rast gelse emirdir deyu kıyas 

ederdi ve bazısı ince alaca sarık sarardı, ıraktan beyaz görünürdü. 

Saadetlü padişahımız bu bidatı kaldırdı. Ve dahi keferenin ata 

binmesini yasak etti” 

Hükümet düçar-ı felaket oldukça islah-ı memleket namına 

Hıristiyanları tazyik ile iktifa ediyordu. Osmanlı Devletinin siyaseti 

re’s-i kârda cahil erkânın bulunmasından halkın fikr-i medeniyetten 

mahrum, taassup hissi ile mütehassıs, erkan-ı devletin bu 

hareketlerini alkışlamasından ileri geliyordu. Mesela “ Kefere ve 

Yehud taifeleri minba’d evvelki gibi elvan çukalar ve ala libaslar ve 

samur kalpaklar ve sarı mest ve papuşlar giymeyip.  Ve derun-ı 

şehirde at ile gezmeyip siyah cameler ve kırmızı ve siyah mest ve 

papuşlar giymek ve hamama girdiklerinde ayaklarına nalın giymeyip 

ehl-i İslamdan imtiyaziçin cers bağlamak” (2) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Naima, cild 1, S: 100, 114 

(2) Tarihi Raşit, cild 2, S: 112 
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usul ittihaz ediliyor, teb’a beyninde müsavat-ı hukuku ihlal eden bu 

müstebitane hareketler halkın amiyane tabiatlerini okşuyordu. 

Müslümanlardan ayırd edilmek için Hirıstiyanların çıngırak 

takmalarını emreden İstanbul Kaymakamı halkın hürmetini 

celbediyor, hemen her tarafta: “kaymakam olunca böyle gerektir!” 

takdirleri işitiliyordu.  

Fazıl Mustafa Paşa kıyafetlere kadar teşmil edilen ayrılığı muhafaza-

i hukukta olsun temin etmeyi düşünmüş. Hıristiyanlardan alınan 

“iştira, sursat, nefir-i eam bedel, nezil, rüsum-ı hamr, ark ve sair 

zulüm ve bid’atleri kaldırmış. O ana kadar cem edilen vergilerin 

kâffesini getirtmiş, fima ba’d bu gibi tekâlifin tahsiline mani 

olmuştu. Fazıl Mustafa Paşa memleketin Müslüman ve Hıristiyan 

bütün anasırı beyninde ittihadın temini için yalnız bir düstur 

düşünüyordu: Adalet! 

Sadrazam bu dil-aviz, kalbe sükûn ve saadet bahşeden düsturu şer’i 

bir surette tatbik ediyor, mezalimde bulunan memurları şer’an 

tecziye eyliyor, medeni ve terakkiperver bir dimağ tarafından 

saadet-i vatan namına tatbik olunan şeriatın nafi’ ve payidar 

semereler vücuda getireceğini zekâ ve irfanıyla ispat ediyordu. 

Meşrubat-ı kuuliyeden 
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alınan rüsumu lağvediyor, “mahal-i icra-i ahkam olan emsar-ı 

müslüminde sair hasayis küfrün ilan ve izharı caiz olmadığı gibi 

hamrın dahi amme-i ehl-i ilmin icmaı ile nakil ve şürbünde ilan 

olunmak caiz olunmadığına” karar veriyordu. Fazıl Mustafa Paşa bu 

suretle Hıristiyanları mtaasıplara karşı muhafaza ediyordu. 

Türkiye’de serbesti-i ticareti ilk defa olarak temin eyliyor, bütün 

harekâtını şeri’a tatbik ediyor. Narh-ı esa’rı külliyen müsamaha 

eyliyordu. Bazıları müdebbir vezire beyi’ ve şerayii nizam altına 

almasını teklif etmişler, Fazıl Mustafa Paşa’dan şu cevabı almışlardı: 

Ahval-i narh kitapta yoktur. Bey’ ü şira rıza-i tarafeyn ile olmalıdır! 

Köprülü Zadenin bu müsamahasından Hıristiyanlar pek ziyade 

istifade etmişlerdi. Ticaret hemen kâmilen Hıristiyanlarla Museviler 

elinde olduğu için me’kulat ve melbusatı istedikleri fiyatta satmaya 

başlamışlardı. Mesela, mangır bir akçe hesabıyla -koyun etinin fiyatı 

kırk, pirincin kilosu iki yüz mangıra çıkmış, veziriazamın bu 

müsamahası ticareti ihmal eden Müslümanları azim bir muzayakaya 

giriftar eylemişti. 
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Fazıl Mustafa Paşa Hıristiyanlardan alınan cizyeyi de yoluna 

koymuştu. Bu devirde devam ile Rumeli ve Anadolu ile İstanbul’da  

“yave cizyesi” namıyle toplanan para. Dört bin kese akçeye baliğ 

olurdu. Köprülüzade cizyeleri a’la, üst, edna namıyle üç sınıfa 

ayırmış, buna mahsus mühürler kazdırmıştı. Her sene mührün 

tarihini ve kâğıdın rengini değiştirmiş. A’ladan dört,  üsten iki, 

ednadan bir şeri’i altın tahsil ettirmişti. Hükümetin tayin eylediği 

tahsildara topladığı para nispetinde bir meblağ temin ederek 

a’ladan on, üsten sekiz ednadan dört para tahsis eylemişti. Sonra 

evkafa ait cizyeleri fazlaca irad kaydettirmiş, onları da masraf-ı 

harbiyeye tahsis ettirmişti. Köprülü zadenin bu hareketine pek çok 

itiraz edilmiş, fakat veziriazam şu cevapla iktifa eylemişti: 

-Cihet-i diniyeye tahsis olunan para cihada sarf olunur. Bunun en 

meşru mahal-i tatbiki burasıdır. Bu paraları düşman ve hırsız 

beslemeğe tahsis etmektense cumu-ı şerifeyi muhafaza vazifesiyle 

mükellef olan mücahidine sarf etmek Müslümanların menafii 

iktizasındandır. 

Köprülü zade meskûkâtın rayicini de tanzim etmiş, 
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saraydaki gümüş takımları erittirdiği gibi kendi gümüş takımlarını da 

meskukata kalbettirerek bakır sahanla kanaat eylemişti.  Fazıl Mustafa 

Paşa’nın Sadareti zamanında hazineye alınan kuruş 20, şerifi altın 280, 

yaldız altını 300 akçe ediyordu. Sadrazam bu rayici tebdil etmiş, masraf-ı 

seferiyeye medar olmak üzere kuruş 160, şerifi altını 360, Yaldız altını 400 

ve parayı da 4 akçeye çıkarmıştı. (1) 

Mustaafa Paşa bu malî ve dâhilî icraatı ikmal eyledikten sonra askerin 

maaşını temin etmiş, ordunun senelerden beri kırılan cesaretini uyandırmak 

için bir beyanname göndermişti. Köprülü Zadenin beyannamesi şu mealde 

idi: 

“Saadetli Padişah Hazretleri rütbe-i vezareti uhdeme tefviz buyurdukları 

dakikadan itibaren Nemçelilere karşı seraskerliği bizzat deruhte ettim. Şunu 

beyan etmek isterim ki, cebren silâhaltına alınmış hiçbir nefer kabul etmem. 

Hizmet-i askeriye gönül rızasıyle olur. Cenab-ı Hak ancak hüsnüniyete 

mükâfat eder, Hüsniniyet her türlü efa’lden daha hayırlıdır. Fakat ehl-i İslam 

olanlara Cenab-ı Hakkın resulünün evamirini tavsiye ederim. O evamir de 

kitab-ı mübinin müdafaası ve küffarın tedmiri için silaha sarılmak 

mecburiyeti hâsıl olduğu zaman, şehadeti mukaddes 

------------------------------------------------------------------- 

(1) Tarihi Raşit, cilt 2, S: 147- Hammer, cilt 3, S: 243 
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bilmek ve muvaffakiyetten asla kat’a ümit et(kes)memektir. Bu 

sebepten din uğrunda her türlü mezahime katlanmaya karar veren 

bir Müslüman bu kanun-ı celile tabi’ olarak derhal silâhaltına 

koşmalıdır”  

Köprülü Zadenin beyannamesi matlup tesiri hâsıl etmişti. Anadolu 

halkı fıtrî bir hasletin sevkiyle fevç fevç müdafaa-i vatana koşuyor, 

herkes muhterem vezirin davetine icap eyliyordu. Bu suretle Fazıl 

Mustafa Paşa, seleflerinin cebir ve şiddetle topladıkları ordudan 

daha fazla bir kuvvet cem’ine muvaffak oluyordu. 

Fazıl Mustafa Paşa Müslüman anasırı müdafaa-i vatana teşvik 

eylediği gibi Hıristiyan anasırı da lütuf ve şefkatle Osmanlılığa rapt 

etmek istiyordu.  

Köprülü Zade “Nizam-ı Cedit” tesis ederek Hıristiyanlara katiyen 

zülüm edilmemesini, Hıristiyanlarla meskûn eyaletlerden geçen 

askerlerin aldıkları zahirenin mutedil bir fiyat ile bedelini 

vermelerini emrediyordu. Mustafa Paşa Padişahın Müslüman ve 

Hıristiyan bütün tebaasına aynı nazarla bakıyordu. Ezcümle 

İstanbul’daki Hıristiyanların eski kiliselerini inşa etmelerine 

müsaade ediyor, köylülerin müracaatlarını derhal yerine 

getiriyordu. Mesela Hıristiyan kiliselerinin tekrar inşası için müsaade 

fermanı yazan memur eski 
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kaideye tabian kilisenin eski tahtası, taş ve kireci ile inşa olunmasını yazıyor, 

Köprülü Zade bu bî-lüzum ve mutaasıbane kayıtlara karşı sıkılıyor:  

-Bu tabirleri icat edenler de akıl olmadığı gibi, icra edenler de hiç yokmuş! 

Bu herifler kiliselerini inşa etmek istiyorlar. Şayet tamir edilemeyecek 

derecede harap ise yenisini yapsınlar. Bizim nazar-ı dikkate alacağımız şey 

şu ki, masrafları kendilerinden olsun, Müslüman parası olmasın ve birde 

cizyelerini muntazam versinler, ondan ötesi bize tealluk etmez!  

Diyordu.  Bu sebepten Rumlar Köprülü Zade Fazıl Mustafa Paşa’yı son 

derece takdir ediyorlar, sadrazamın Hıristiyan teba hakkındaki müsamaha 

ve adaletten bahsederlerken: 

-Köprülü Zade Jüstinyanusdan daha çok kilise yaptırmıştır! 

diyorlardı. Filhakika Köprülüzade Hıristiyan tebaanın hukukunu muhafazaya 

pek ziyade itina ediyordu:  

Fazıl Mustafa Paşa Bulgaristan’da Yagodina civarında ordugâh kurduğu 

sırada kasabayı harap ve nüfustan hali görür, köyün en ihtiyarlarından iki 

kişi buldurur,  
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huzuruna çağırır. Köylerinin neden böyle harap ve perişan olduğunu 

sual eder. Köylüler buna iki sebep gösterirler: Biri kiliseleri yandığı 

cihetle yerine başka bir kilise inşa olunmasına müsaade 

olunmadığını ve bu sebepten köylülerin başka taraflara çekilmeye 

mecbur olduklarını, diğeri de asker sık sık bu havaliden geçtiği 

cihetle bir çok senelerden beri hububatsız kaldıklarını, daha 

sonrada kaht u ğıla husule gelerek köylülerin kâmilen muhaceret 

ettiklerini söylerler. Fazıl Mustafa Paşa köylülerin bu sözlerini 

dinledikten sonra reis efendiye dönerek: 

-Cami bulunmayan yerde Müslüman yaşayamaz: Hıristiyan da 

böyledir. Oturduğu yerde ona da bir kilise lazımdır. 

der. Ahaliye kiliselerini istedikleri gibi yapmalarını müsaade eder. 

Bir de emirname yazarak askerin caddelerden ayrılmamalarını 

köylülerin tarlasına bir adım tecavüz eden, hatta bir tavuk veya bir 

yumurta alan olursa idam edeceğini beyan eder. Adl ü intizama ne 

derece meclub olduğunu bu suretle ispat eyler. (1) 

-------------------------------------------------- 

(1) Kantemir. Cilt 4 S: 5 /  Levalle, Türkiye Tarih cilt: 2, S: 147 
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Fazıl Mustafa Paşa, Müslüman ve Hıristiyan herkesin hukukunu 

adaletle temin ediyor sonra bu icraatının parlak semereleriyle 

müftehir: 

-Bakınız adalet ne neticeler tevlit ediyor. Hem padişahın kadr ü 

nüfuzunu artırdım, hem de idaresinden nefret edenlerin hükümete 

muhabbetlerini tezyid ettim, diyordu. 

Köprülüzade’nin insaniyetkarane ve adilane muameleleri 

ordulardan ziyade (ziyade) fütuhat temin eylemişti. (1) 

Fazıl Mustafa Paşa Hıristiyanları müsavat-ı hukuk ve adaletle 

hükümete ısındırmak tarikini iltizam etmiş, Mora’ya Liberiyus 

Keraçariyi bey nasbeylemişti.  Rumlar vezir-i azamın hilm ve 

adaletine meclup, Katolik 

-------------------------------------- 

 (1) “Macaristan’ın Türk mezalimine inkıyadı ile akil ve Fazıl Mustafa Paşa’nın reaya 

ahvalini tahfif için Nizam-ı Cedit tesis etmesi beyninde bir asır geçmişti. Bu yeni 

nizamın Selim-i Salis devrinde daha vasi’ bir daire dâhilinde tatbik edilmesine de bir 

asır kalmıştı. Üçüncü Köprülünün Hıristiyan tebaa hakkında ittihaz eylediği tedabir-i 

insaniyetkarane, halefleri olan vüzera tarafından takip olunmuş olsa, merhumun 

anladığı idare-i umumiyede iktisat ve intizam teminine yarayan usulü hakkıyla 

tatbik edilmiş bulunsa idi Türkiye’nin mevcudiyeti asla tehlikeye duçar olmazdı”  

Lavala, Türkiye Tarihi, S: 531 –Hammer, Cilt: 3 
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istibdadından nefret etmişler, derhal Venediklilerden ayrılarak 

Babıali’ye inkıyat etmişlerdi. Keza Maynutlar da bu adilane siyasete 

karşı kendiliklerinden mutavaat göstermişlerdi. 

Fazıl Mustafa Paşa sulhperverane muvaffakiyet ile beraber 

yeniçerileri de yoklama ettirmiş, orduya karışan yirmi bini 

mütecaviz “namüstehak ve mahlûl esamiler”i meydana çıkarmış, bu 

suretle ordunun da intizamını temin eylemişti. Köprülü Zade bu 

icraatı ile sarayın itimadını bihakkın celbe muvaffak olmuştu. Hatta 

icabında padişahın gayri meşru arzularına da mani olmuş, bu 

hareketi ile kimsenin muahezesine duçar olmamıştı. Mesela, Valide 

Sultanın vefatı ile kethüda kadına bir miktar has tayin edilmek 

isteniliyor, sadrazam o tarihe gelinceye kadar kadınlara has tayin 

olunmadığını, hususiyle harp masarifinden dolayı mücedded has 

tayin etmek muvafık olmadığını padişaha biperva arz ediyordu. 

Bununla beraber kendisine muhalif olanları da birer birer kurb-ı 

padişahî’den uzaklaştırmaya bakıyordu. 

Fazıl Mustafa Paşa’nın en mühim hasmı, darüssaade ağası idi. 

Köprülüzade Hoca-i Sultaniyi defetmek  
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istemiş, arzusu isaf olunmamıştı. Bütün bu muvaffakiyetsizliklerin 

sebebi darüssaade ağası idi. Fazıl Mustafa Paşa bu hakikati anlıyor, 

kendisinden mühr-ü vezaretin alınacağını bile haber alıyordu. 

Nihayet halef-girlerini saraydan çıkarmadıkça icraatına devam 

edemeyeceğini anlamış, kul kethüdası Eğinli Mehmet Ağa’nın 

tavsiyesi üzerine erkân-ı devleti sarayına davet eylemişti. Meclis 

tamam olur olmaz kul kethüdası ayağa kalmış, hüzzara hitaben: 

-Umur-ı din ü devlet dest-i ihtilal olup nizamkarane saltanat reside-i 

ma’ruz-ı zeval olmağa yakın olmuşken, elhamdülillahi Teâlâ sahib-i 

devlet efendimizin sadrı teşrif etmesiyle nev’an asar-ı nizam 

suretyab-ı kıyam olmağa yüz tuttu. Lakin şimdi anı dahı bu 

sudurdan tard ve teb’id için bazı mukaddemat temhid eylemişler. 

Eğer bu devletluden hoşnud iseniz defiyle takayyüd edin! 

demiş, Bütün huzzar Fazıl Mustafa Paşa’nın reis-gerde bulunmasını 

tasvip eylemişti. Sonra huzur-u şahaneye bir heyet gönderilerek 

darüssaade ağasının azlı talep olunmuştu.  

Sultan Süleyman evvela tereddüd etmiş, memleketi felaketten 

halas 
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edecek, muhteşem bir devletin düşman istilası altında kalan 

topraklarını kurtaracak muhterem bir vezire darüssaade ağasını 

tercih eylemişti. Fakat huzuruna gelen ulema,  Osmanlı Hakanının 

zaafını görünce darüssaade ağasını bir köşeye çekmişler, tehdit ile 

azle razı etmişler, Köprülü Zade’nin sadaretini bu suretle temdide 

muvaffak olmuşlardı.  

Köprülü Zade bu itimada fiilen liyakat göstermişti. Menafi-i 

umumiye namına çalışmayanları birer birer azletmiş, hiç kimseye 

karşı müraiyane hareket etmemişti. Bir gün mazul kadılardan bir 

kaçı kendisini ziyarete gelmişler, sadrazamdan hiç iltifat görmeden 

çıkıp gitmişlerdi. Mukarrebinden biri FazılMustafaa Paşa’ya: 

-Sultanım, hiç olmazsa kendilerine birkaç söz söylemeli idiniz! 

demiş. Köprülü Zade hiç tavrını bozmayarak sadece: 

-Ben mürai değilim! Diye mukabele eylemişti. 

Fazıl Mustafa Paşa ef’ali ve fezailiyle, icraat ve ıslahatı ile mevkiini 

temin eyledikten sonra Osmanlılığın vakar-ı askeriyesini muhafaza 

için hudut boyuna şitap eylemişti. Veziriazamın bu hareketi On 

dördüncü Louis’nin teşviki ile 
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değildi. Fazıl Mustafa Paşa bir hükümet için yegâne kuvvet kendi 

vesait ve metaneti olduğunu biliyor, bu sebepten orduyu ve 

donanmayı ıslah ediyor, toplarını ikmal eyliyordu. Şiddetini, safvet 

ve vicdanını, fikr-i iktisad-pervarenesini tamamiyle gösteriyordu. 

Sadrazam Tökeli’ninde kıymetini takdir ediyor, planında Macar 

milletinin mühim bir rol oynayacağını tahmin eyliyordu. (1) 

İcraat-ı siyasiyede adalete numune olan veziriazam harpte pek 

büyük evsaf irae ediyordu. Harbin en müşkül dakikalarında yaya 

yürüyor, daima gece yürüyüşleri icra eyliyordu. Vakt-i hazerde 

seferde yaptığı gibi ve vakt-i seferde de mütalaa ile meşgul 

oluyordu. Ziynet ve debdebeden katiyen haz etmediği için daima 

sade giyiniyor, şecaat ve sebatta ifrada nümune-i imtisal oluyordu. 

Fazıl Ahmet Paşa’nın yegâne azmi Balkanlara doğru ilerleyen 

düşman ordusundan parlak bir intikam almaktı. Sadrazam bu 

arzusunu kuvveden fiile getirmek için “nitak-ı hamiyeti meyan-ı 

gayretlerine şed ve vech-i tevcihlerine ebvab-ı huzur ve rahatı sed 

etmiş, kuvvetli  

--------------------------------------------------- 

(1) İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, cilt: 7 
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bir ordu ile Şehr köyüne doğru ilerlemişti (1101 Zilkade 1691) 

Fazıl Mustafa Paşa’yı bu teşebbüsünde muvaffak edecek esaslar 

tamamen hazırlanmıştı. Köprülü’nün zeki varisi pederinin kanlı 

icraatından, biraderinin derin siyasetinden büsbütün başka bir 

meslek takip eylemişti. Adalete meclubiyeti, idare-i dâhiliyede 

âkilâne tedabiri, memleketin hayat-ı iktisadiyesini islah için nüfuz-u 

nazar ibraz etmesi, serbesti-i ticaret ile Hıristiyanların hukukunu 

temin eylemesi (1) sayesinde dâhilen büyük bir kuvvet temin etmiş, 

orduyu çapulcu gürûhundan temizlemiş, Osmanlı namını i’la edecek 

bir metanetle ilerlemişti. Mamafih bu metaneti Viyana 

inhizamından beri Osmanlı askerleri de göstermişlerdi. Hiçbir kale, 

hiçbir mevkii Osmanlı ecsadından yığınlar vücuda gelmedikçe teslim 

edilmemişti. Fakat ordunun ser-i kârende tecrübeli, idare-i umura 

muktedir kumandanlar bulunmaması düşman harekâtinden istifade 

noktasını akim bırakmış, askerin talim ve terbiyece düşmanlarından 

aşağı bulunması müttefik orduların muvaffakiyetini teshil eylemişti. 

Fazıl Mustafa Paşa bu hakikate tamamen vakıftı. Sadrazam azmi ve 

metanetiyle her şeye galebe edeceğini biliyor, Şehir Köyü 

--------------------------------------------------------------- 

(1) Hammer, cilt3, S: 389 
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ilk darbede zapt eyledikten sonra Niş Kalesini muhasara ediyordu. 

Diğer taraftan Tökeli’de Erdel’e girerek General Haysler’i mağlup 

eyliyordu. Bu sebepten General Veterani, Macaristan’da meşgul, 

Niş Kalesi’ni kurtarmağa muvaffak olamıyor, Kale üç hafta devam 

eden şiddetli bir muhasara neticsinde sükût eiyordu. (8 Eylül) Bu 

sırada Tatar Hanı’da orduy-u hümayuna geliyor, birbirini mütaakip 

Vidin ve Semendire Kalelerinin sükût ettiği görülüyordu. Fazıl 

Mustafa Paşa bu parlak ve seri muvaffakiyetler üzerine Belgrat 

üzerine yürüyor, Osmanlı ordularının en mühim üssül-harekâtını 

zapta karar veriyordu. Abaza Tepsinden muhasara hareketini idare 

eden veziriazam şehri her taraftan ihata ettiriyordu. 

Fazıl Mustafa Paşa’nın Belgrat’ı istirdat etmesi pek mehib olmuştu. 

Muhasaranın on ikinci günü kaleye atılan toplar barut mağazalarını 

berhava ediyor, müthiş bir taraka etrafa ateş ve kan saçıyor, 

düşman askerlerinin müthiş ve azimane hücumları karşısında 

mağlup ve perişan kaçtıkları görülüyordu. Mustafa Paşa’nın 

Belgrat’a duhulü pek parlaktı. Veziriazam şehre girer girmez askere 
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bahşişler veriyor, “ocaklara tevzi olunmak üzere kendi malından yetmiş 

kese akçe inam” (1) ediyordu, 

Sadrazamın muvaffakiyetine ahvalinde yardımı olmuştu. Avusturyalılar 

Belgrat’ı aldıkları zaman İslavlarla meskûn bütün araziyi yağma etmişlerdi. 

Halk, Avusturyalıların mezalimini gördükçe eski Osmanlı idaresini aramaya 

başlamışlardı. Avusturya erkânı İslavlara karşı dini bir siyaset takip etmişler, 

Osmanlı’ların hürriyeti diniyeye riayetlerini herkese aratmışlardı. Osmanlı 

hücumu vuku bulduğu sırada İmparator Leopold cenup İslavları da 

silâhaltına çağırmış, fakat Avusturya idaresinden dilgir olanlar hiçbir 

muavenet ibraz etmeyince Avusturya’nın Balkanlardaki nufüzu da ziruzeber 

olmuştu. Bilhassa Ortodoks mahfili Avusturya’nın Katoliklik esasına 

müstenit siyasetinden tevehhüş etmişti. İstanbul’dan Aynaroz’a sorulan 

Rum tarikı Rusya çarına müracaat etmiş: “Bütün Hıristiyanların, Sırplar, 

Bulgarlar, moldavyalılar ve Ulahlar zat-ı haşmetanelerini yeğliyordu. Uyan, 

uyan, bizi kurtar! “ diye yazmıştı. Ulah Voyvodaları ile Sırp papazları 

kendilerini Katolik  

------------------------------------------------------ 

(1) Tarihi Raşit cilt 2, S: 133 – Hammer Cilt 3, S: 244 
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nüfuzundan kurtarması için Çara rica etmişlerdi. Bu sebepten Fazıl 

Mustafa Paşa Avusturyalıları Balkanlardan püskürtünce hiç 

memnun olmamışlardı. Sırplardan yalnız bir kısmı Macaristan’a 

iltica etmişlerdi. (1) 

Köprülüzade bu parlak muzafferiyetten sonra devletin Hıristiyan 

tebaasına karşı büyük bir şefkat ibraz ediyordu. Bir sene evvel 

Avusturyalılar Niş taraflarına istila ettikleri zaman Hıristiyanlardan 

bir kısmı düşmanla teşrik-i mesai etmişlerdi. Fazıl Mustafa Paşa 

Belgrat’ı aldıktan sonra Avusturyalılar bu asi tebaayı Osmanlı 

ordusuna teslim eylemişlerdi. Fazıl Mustafa Paşa devlete karşı isyan 

eden Hıristiyanları kâmilen affetmiş, Hıristiyan çocuklarını velilerine 

teslim ettirmişti. Hatta kendilerine “tohumluk ve hayvanat itasıyla 

lazım gelen ianeyi icra ve esbab-ı muhafazalarına itina ettiğine 

binaen vatanlarına avdet ve nedamet ve sanatlarıyla iştigal“ 

etmelerine müsaade vermişti. (2) 

Belgrat’ın zaptı Viyana’yı endişe içinde bırakmıştı. Sadrazamın 

Viyana’ya kadar yolunu kapayacak hiçbir kale tasavvur 

olunamıyordu. Dört senedir Budin bile müdafaa 

------------------------------------------ 

(1) İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, clit 7 

(2) Netayicü’l-Vukuat, cilt,  S: 7 
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haline konulmamış, Osmanlıların yürüyüşlerini durdurmak için 

dahiline hiçbir kıta yerleştirilmemişti. Bu sebepten Viyana tahkim 

ediliyor, ordudan Kont Louis çağırılıyor, kendisine icap ederse 

Erdel’i Tökeli’ye bırakması teklif ediliyordu. Fakat Lui bu emri 

dinlemiyor, kendiliğinden hareket ederek İmparatorluğun arzusunu 

yerine getirmeye çalışıyordu. Avusturyalıların İstanbul’u almak 

ümitleri külliyen zail olmuştu. Leopold, korkusundan ya 

Osmanlılarla veya Ondördüncü Louis ile sulh akdetmek istiyor, 

Felemenk murahhası Hose’yi akd-i sulh için İstanbul’a 

gönderiyordu. 

Bu esnada Sadrazam Tuna sahillerinde vatanın en mühim cüzü’lerini 

istirdat ile megul oluyordu. Mora’ya gönderilen Halil Paşa 

Venediklilerden Avlonya’yı istirdat ediyor, Mora’da parlak 

muzafferiyetler iraz eyliyordu.  

Fazıl Mustafa Paşa düşmana Osmanlı azmini göstermiş yalnız 

havaların muhalefeti Osek kalesinin fethine mani olmuştu. 

Fakat Tuna üzerindeki adanın zaptı bu havaliyide düşmandan 

kâmilen tathir etmiş, Fazıl Mustafa Paşa bu mühim muzafferiyeti 

mütaakip parlak bir alayla İstanbul’a avdet eylemişti. (22 

Kânunuevvel) Küprulüzade Silivri’de  
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ulema tarafından istikbal olunuyor, önde sancağı şerif, müdebdeb 

bir alayla Payitaht’a giriyordu. Sultan Süleyman vezirinin 

muvaffakiyetinden memnun ve müftehir, samur kürkler, mücevher 

hançerler, müteaddit sorguçlar ihsan ediyordu.   

Fazıl Mustafa Paşa adilane icraatı ile gönülleri teshir eylediği gibi 

merdane hareketiyle kaleleri feth etmişti. Bütün sefirler sadrazamın 

mezayasını raporlarında zikreylemişlerdi. Fransa sefiri Chateauniuf 

(Şatonof) Ondördüncü Louis’ye yazdığı takrirde Fazıl Mustafa 

Paşa’nın mezayasını tasvir eylediği sırada azim ve cesaretini de 

meth eylemişti. (1)  

Fazıl Mustafa Paşa Fransa sefirinin memnuniyetini celb edecek 

vecihle hareket etmişti. “Kudüs-i Şerif’de keferenin ziyaretgâhları 

olan Kamame’nin miftahı Hazret-i Ömerü’l-Faruk Radıyallahu Teala 

Hazretlerinin zaman-ı hilafetlerinden beri Rum taifesinde olup taifei 

merkuma Moskof Çarının Devlet-i Aliye’ye demadem bağy ü isyanı 

mütevali” (2) olduğundan sadrazam Kamame’nin anahtarını “Devlet-

i Aliye tarafına suret-i sulh ile itaati olan Fransa taifesine” vermişti. 

(1102) 

--------------------------------------------------------------------- 

(1) Sefer, Fransa Sefaretlerine Dair Muhtıra-i Tarihiye, S: 74 

(2) Tarihi Raşit, cilt 3, S: 139 
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Mustafa Paşa seferden avdetini mütaakip mali ve iktisadi islahat ile 

meşgul olmuş, Sultan Süleyman’ın kadınlarla meşguliyetini vesile 

ederek hal’ine karar vermek için toplanan ulemadan bazılarını 

nefyetmiş (1) daha sonra sancak-ı şerifi alarak Edirne’den Tuna 

sahillerine doğru yola çıkmıştı. (10 Mayıs 1291) 

Köprülü Zade sefere gittiği zaman İstanbul ahvalinden katiyen emin 

idi. Çünkü sadaret kaymakamlığına Amca Zadesi Hüseyin Paşa’yı 

tayin etmişti. Sultan Süleyman kadınlar arasında yaşamaktan 

sıhhatini muhtel etmiş, sefere gitmeye mecali kalmamıştı. Bu 

sebepten erkân-ı devlet Edirne’ye gitmesini muvafık görmüşlerdi. 

Fazıl Mustafa Paşa’nın Edirne’den hareketi akabinde padişahın 

vefatı hadisesiz geçmiş, sultan Süleyman’ın cesedi İstanbul’a 

getirilirken Edirne’de ikinci Sultan Ahmed’in kılıç merasimi icra 

olunmuştu. 

Yeni padişah elli yaşında, musikiye meclup, şiire münhemik idi. 

Köprülü Zade’nin liyakatini esasen takdir  

--------------------------------------------------- 

(1) Netayicü’l-Vukuat, cilt 3, S: 8 -  Tarih-i Raşit. Cilt 2, S: 155 
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eylediği için, cülus eder etmez hiçbir tebdil vukua getirmemiş, Fazıl 

Mustafa Paşa’ya hattı hümayun ile beraber yeni mühr-ü vezareti 

göndermişti. Yalnız Hekim Başı zade Hayati Efendi, “Padişah saiden 

irtihal etmesi kendiye vesile-i nisbet-i taksir” olmak hasebiyle, 

azledilmişti.  

Bu sırada Fazıl Mustafa Paşa Belgrat’ta tedarikat ile meşgul 

oluyordu. Leopold’un sefiri Fazıl Mustafa Paşa’nın cengevarane 

maksatlarına karşı hiçbir şeye muvaffak olamıyordu. Tökeli Erdel 

Beyi nasbediliyor, prenslik tahtını zapt etmek için münasip kuvvetle 

ileriye sevk olunuyordu. Tökeli’ye karşı Erdel Prensi Teleki 

tadarikatta bulunmakta kusur etmiyordu. Diğer taraftan Tökeli’de 

Türklerden intikam almak istiyor, Viyana Sarayı ile uyuşma 

istiyordu. Viyana’ya esirlerinden birini gönderiyor, kendisine Erdel 

Prensliklerinden bir unvan, Feld Maraşal rütbesi, Macaristan’da 

ecdadından kalan arazi verildiği takdirde İmparatora iltihak 

edeceğini, hatta maiyetindeki Türk askerini kâmilen katlettireceğini 

söylüyordu. (1) Leopold bu şeraiti kabul etmiyor, yanız kendisini 

affetmeye 

---------------------------------------------  

(1) İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, cilt 7 
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razı oluyordu. Osmanlılar ise ihanetlerden bihaber, Macaristan’a 

doğru ilerliyordu.  

Sava üzerine köprüler inşa olunuyor, ordu Tuna sahiline doğru 

ilerliyordu. Diğer taraftan Louis Dubadan kumandasındaki 

Avusturya Ordusu Petervaradin’den Osmanlı Ordusuna karşı 

ilerliyordu. Fazıl Mustafa Paşa düşmanın Tuna vasıtasıyla zahire 

almasına mani olmuş, Avusturyalıları ufak tefek muharebelerle 

oyalamış, hücum-u umumiyi Kırım Hanı Saadet Giray’ın gelmesine 

talik eylemişti. Fakat bu sırada düşman geriye, Petervaradin’e doğru 

ricat etmiş büsbütün cesaretini artırmış, düşmanın ilerinde, 

Salankamin “İslankamin” mevkiinde tertibat almıştı. Fazıl Mustafa 

Paşa’nın tuttuğu mevki ileride, ihata hareketi icrasına müsait bir 

vaziyette idi. Avusturyalılar bu vaziyetten mehalikini takdir etmişler, 

Tatar Hanı gelmeden taarruza kıyam eylemişlerdi. Fazıl Mustafa 

Paşa bu taarruza mukabele etmiş, sabahtan akşama kadar 

muharebe ile meşgul olmuştu. (1) 

Akşam olur olmaz düşmanın taarruz edemeyeceğini zehap olarak 

askeri çadırlara çekmiş, bu sırada 

----------------------------------------------------------- 

(1) 26 Zilkade 1102 - 29 Ağustos 1691 
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Avusturyalıların ani bir hücumu Sadrazam’ı büyük bir hayrete düçar 

eylemişti. Mamafih Sadrazam itidalini kaybetmiyor, elinde Sancak-ı 

Şerif, piyade ve süvarı ile düşmana doğru ilerliyordu. Salankamin 

afakları ateşin renklerle tutuştuğu sırada bütün ova top atışlarıyla 

fasıladar, parıltılariçinde kalıyordu. Fazıl Mustafa Paşa’nın en zayıf 

noktası sağ cenahı idi. Bu cenahta Türkmen askerleri ile Londerler 

ricat alameti gösteriyorlar, düşmanın ilerlemesine fırsat 

bırakıyorlardı. Mustafa Paşa muharebenin velveleleri, top ve tüfek 

sedaları ortasında ileriye altılmış, kahramanane ve celadetkarane 

sözlerle efradı teşvik eyliyor, kemal-i şecaatle kılıcı çekmiş, düşman 

saflarına fedakarane hücum ediyordu. Artık asker büsbütün şevke 

gelmişti. Vezir-i azamın bî-perva ilerlediğini görenler şevk ve 

cesaretle yürüyorlar, düşmanı telafata duçar eyliyorlardı. Bir zaman 

olmuştu ki düşman ricata başlamış, bu esnada kahraman Vezirin 

alnından urulması muharebenin cereyanının tebdil eylemişti. Fazıl 

Mustafa Paşa’nın vefatı orduda azim bir haşyet husule getirmişti. 

Kahraman vezir şanlı askerler arasında, 
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kanlar içinde yatarken, ordu elim bir havfe tabi, Belgrat’a doğru 

ricata başlamıtı. 

Fazıl Mustafa Paşa’nın cesedi Salankamin ovasında, fedakâr 

Osmanlıların cesetleri asasında kaybolmuştu. Metin zekâsı, adalete 

meftuniyeti, insaniyet ve medeniyet hislerini tatbikteki mahareti ile 

Osmanlı yurdunda Müslüman ve Hıristiyan bütün tebayı 

yekdiğerine rapt eden kahraman Vezir, vatanında adalet ve 

meveddet hislerini temin etmiş, sonra senelerden beri düşman 

istilası altında kalan vatanın mübarek topraklarını istirdad etmek, 

Osmanlılık hissiyatını vikaye etmek için Tuna boylarına koşmuş, din 

ve devleti uğrunda silah be-dest olarak terk-i hayat eylemişti. 

(1691) 
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Fazıl Mustafa Paşa’nın şehadeti yalnız ordunun mağlubiyeti ile 

neticelenmemişti. Devletin atisini de tehlikeye maruz bırakmıştı. 

Türkiye’de kaht-ı rical bütün şiddetiyle hüküm sürüyordu. Eski dindar ve 

mert vüzeradan eser kalmamıştı. Memlekette hiçbir hizmetle temeyyüz 

etmeyen rical, padişahın zaafından bilistifade, sadaret makamı vezerat 

mevkiini işgal ediyordu. Arabacıların, sürmelilerin Köprülüler makamına 

geçmesi Osmanlı devleti için leke idi. Memleketi felaketten kurtaracak 

hiçbir zekâ görülmüyordu. Başta Sultan İbrahim’in oğlu İkinci Sultan 

Ahmet, etrafında cahil ve haris vüzera, karşısında anud ve muzaffer bir 

düşman, Türkiye’nin inhitatını günden güne tesri’ ediyordu.  

Osmanlı ricalini meşgul eden yegâne gaye, vatandaşlarına tahakküm, 

debdebe ve saltanata inhimak, binihaye bir azamet, padişah nüfuzuna 

güvenerek zevk ü sefahatle imrar-ı hayat idi. Büyük bir maiyetle gezmek, 

karşılarında birçok halkın 
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 serferu eylediğini görmek en büyük saadetlerden addolunuyor, 

buna cem’-i servet hissi de inzimam ederek vezerat gibi tehlikeli bir 

mevkie herkes suud etmek istiyordu. Mühr-i şerif, kubbe 

vezirlerden sarayın en ufak erkânına kadar umumen nazar-ı 

iştahasını celbediyordu.  Bu vasıta-i tahakkümü elde etmek için 

saray kapılarında yuvarlanan başlardan, boğazları sıkılıp sokak 

ortalarında bırakılan vüzera cesetlerinden kimse ibret almıyordu. 

Cehalet bütün erkân-ı devletin cüretini artırıyor, padişahın da aynı 

halet-i fikriyede bulunması fedakâr sultanların miras-ı fütühatını 

türedilerin elinde bırakıyordu. 

Re’s-i kâra gelen zevatta silsile-i meratip, liyakat ve ihtisas 

aranmıyordu. Adi bir mirahor ya fart-ı sadakatına veya 

arkadaşlarının emvalini hacizde gösterdiği gayretine binaen büyük 

meratibe isal ediliyordu. Hemen herkes en büyük makamları işgal 

için kendinde liyakat görebiliyordu. Yalnız, bu ani ve parlak suudlar 

ekseriya seri’ ve kanlı sükûtlarla neticeleniyordu. 

Türkiye cehl ü gurur illetinin kurbanı oluyordu. Ordu senelerden 

beri Avusturyalılara mağlup olduğu halde bu nağlubiyeti itiraf, 

Osmanlı gururunu yaralıyordu. Ehli 
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İslamın küffara mağlubiyeti bir türlü havsalaya sığdırılamıyordu. Asırlardan 

beri zaferden zafere, fetihten fetihe koşan orduların hatıra-i şan ve şerefi 

gönülleri aciz ve mahrumiyet ateşleriyle yakıyordu. 

Filhakika, eski zaferlerin menakibi bir cok asırların Osmanlı ruhuna zafer 

nağmeleri terennüm etmişti. Şimdi Tuna boylarında mağlubiyetten başka 

bir şey görülmüyor, muazzez Tuna bir zamanlar kahraman padişahların tabl 

ve kös avazeleriyle inlerken şimdi dalgaları arasında vüzera cesetleri, 

yeniçeri naaşları sürüklüyordu. 

Türkiye için feci bir perişanlık devri başlamıştı. On dördüncü Louis’in 

Versayları, Fıransa irfanının parlak güneşleri, Büyük Petro’nun milletler 

kurtaran azmi karşısında Türkiye cahil vüzerası ile sarıcalara ve sekbanlara 

yatak teşkil eden metruk Anadolu’su ile komşularının insanlığa hürmet ve 

saadet temin eden terakkilerine karşı meyyal-i inhitat bir vaziyette 

bulunuyordu. Türkiye’yi kurtaracak dehalar, zayıf bir şimşek lem’ası gibi, 

zuhur ediyor, fakat oların ufülünü takib eden seneler uzun ve kanlı, devam 

edip gidiyordu. 

Sultan Ahmet’in pek kısa süren devr-i saltanatında beş  
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Sadrazam değişmişti. Dört sene içinde vukua gelen bu tebdiller 

halas ve mukavemet ümitlerini de zirüzeber etmişti. Düşman 

Tuna’ya doğru ilerlediği bir sırada saray ricali hud’a ve desiselerle 

vakit geçiriyorlar, Payitaht’daki menfaatini muhafaza-i vatan hissine 

feda edemiyorlardı.  

Fazıl Mustafa Paşa’nın halefi kendisiyle mukayese edilemiyecek 

derecede vatan muhabbetinden mahrumdu. Salankamin’dan ricat 

eden ordu Belgrat’a geldiği zaman, Arabacı Ali Paşa Rikab-ı 

Hümayun Kaymakamlığından sedarete geçmişti. Fakat paşa, 

Edirne’de zevk ü safa ile meşgul olmak istiyor, Belgrat’ta, mağlup ve 

perişan, nizam ve intizama muhtaç ordunun başına geçmek 

istemiyordu. Orduya gitmemek için erkân-ı devleti sarayına davet 

ediyor, meclisler akdettiriyor ve daima kışın hululünü ileriye 

sürüyordu. Veziriazamın bu cebaneti herkesin nazar-ı dikkatini celb 

ediyordu. Erkân-ı devlet menfaatini muhafazaya saî, hiçbir 

mülahaza dermeyanına cesaret edemiyordu. Yalnız Rumeli 

kazaskeri Büyük bir tecellütle vatanan duçar olduğu tehlikeleri 

anlatmış: 

-Paşa Hazretleri, sizin din ü devlete hizmetiniz hemen bu vakitte 

Belgrat’a varıp ve onda olan azade guzat ile 
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mülakat ve şimdiden tehiye-i levazım ve mühimmat etmeniz iledir, 

demişti.  Hocanın bu vatanperverane sözlerinden müteessir olan 

sadrazam ertesi gün azlini emretmiş, yerine “heva-dar re’y-i asafi 

olan” bir zat tayin edilmişti. Ali Paşa’nın bu teehürü esasen nizam 

ve intizamdan mahrum olan orduyu müşkil mevkide 

bulundurmuştu. Askerler kendilerine hiçbir serdar gelmediğini 

görünce ihtiyar Halil Paşa’yı nasb etmişler, yeni serdar gelinceye 

kadar “belki mühr-ü sedaret ahire gider, hemen fırsat elde iken 

görelim deyip” (1) şehit olan zuamanın zeametlerini paylaşmışlardı. 

Sadrazam bu intizamsızlıklardan hiç müteessir olmamış, padişah 

hiçbir tesir icra edememişti. Arabacı Ali Paşa sureta tedarikat 

görüyordu. Fakat bu sırada düşmanlarını birer birer nefy ediyor, 

erkân-ı devleti tekrar davet ederek sefere gitmemesini temin etmek 

istiyordu. Nihayet “Veziriazam hazretlerinin bizzat azimetleri azim 

tedarike muhtaç olduğundan maada eyyam-ı şita hulül edip 

Belgrat’ta dahi kışlanmağa imkân olmamakla” gelecek baharda 

vazifesi başına gitmeye karar veriliyordu. (1102.  

Sadrazam Edirne’de kaldığı müddetçe, levazım 

--------------------------------------------------------- 

(1) Tarihi Reşat, cilt 2, S: 168 
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Seferiyle meşgul olmaktan ziyade rakiplerinin katli ile vakit 

geçiriyordu. Saray halkı ellerine bî-hudut bir selahiyet almışlar, 

birbirinin idamına yürüyorlardı. Sadrazam Yeniçeri Ağasından 

intikam alıyor, düşmanlarını halka karşı arabalarla teşhir ediyordu. 

Hırs-ı intikamını temin için en güzide ricali katlediyor, onları nefy, 

vatan namına himaye edenleri menfalarda süründürüyordu. 

Amcazade Hüseyin Paşa’da namuskârane bir himayenin cezasını 

görmüş, İstanbul kaymakamlığından Boğaz Hisar muhafızlığına 

atılmıştı. Mamafih Ahmed-i Sani’de bu ihtiraslara alet olmaktan geri 

durmuyordu. Ekseriya veziriazamın eserine o da tabi oluyordu. 

Nihayet Ali Paşa’nın darüssaade ağasını azlettirmesi kendisinin 

sebeb-i felaketi olmuş, Ahmet-i Sani’nin haris veziri hasmı için 

getirdiği arabaya kendi süvar olarak Rodos yolunu tutmuştu. Bir 

sene sonrada “vezerata talep ve bu daiye ile fitne tahrikine sa’y ve 

ikdamı galib” olduğu için amelinin cezasını görmüştü.  

Arabacı’nın halefi, Diyarbekir valisi El-hac Ali Paşa idi. Halef ile selef 

beyninde büyük farklar vardı. Hacı Ali Paşa doğru, hamiyetperver 

bir zattı. İlk işi  
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Belgırat Kalesini tamir ettirmek olmuştu. (1103) Paşa Osmanlılığın 

bu mühim hattı müdafaasını tamir ettirmiş,  Edirne’ye avdeti 

kendisini elim ihtiraslara hedef etmişti. 

Bu sırada Edirne sarayı, başta Ahmed-i Sani bulunduğu halde, adi 

ihtiraslarla çalkalanıyordu. Mehmet Rabi’in saray köşelerinde vefatı 

kimseyi müteessir etmiyor, padişahın ikiz çocuğu dünyaya geldiği 

sırada yapılan şenliklerin sürurunu hiç kimse kalbinden çıkarmak 

istemiyordu.   Ahlak-ı milli elim bir zaafa duçar olmuştu. Bu zaafı 

padişah da gösteriyor, memlekete hizmet edebilecek ricali ekseriya 

gururuna feda eyliyordu. Artık Ali Paşa’nın da azli zamanı gelmişti. 

Defterdarı iltizam etmesi onun da sebep-i felaketi olacaktı. Filhakika 

Sadrazam istikamet ve dirayeti için defterdarı himaye ediyordu. 

Defterdar’ın düşmanları ise azlini muvafık görüyorlardı. Ali Paşa’nın 

maksadı emin bir memuru hükümet işlerinden ayırmamaktı. 

Hasımları ise sırf intikam almak arzusunda bulunuyorlardı. Bu 

mesele saray erkânını ikiye ayırmıştı. Bir tarafta Ali Paşa, diğer 

tarafta Ahmed-i Sani ile beraber muhteris ricali, fesatlar tedvir 

etmekten geri durmuyorlardı. Ahmed-i Sani defterdarın 
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azlini emrediyor,  Ali Paşa metanet gösteriyordu. Nihayet: “Mezbur 

azl olmadıkça sen dahi rikabi hümayunuma gelmiyesin!” tehdidine 

karşı o da muvafakat gösteriyordu. Bu hadise, Ahmed-i Sani ile 

veziri beyninde uzun bir münakaşa teşkil eylemişti. Ahmed-i Sani, 

Sadrazamı huzuruna çağırmış, emirlerini tehir eylediği için 

azarlamıştı. Fakat Ali Paşa kemal-i metanetle cevap vermekten geri 

durmamıştı.  

-Şevketlü efendim, bu kulları Padişahımın ferman-ı hümayunlarına 

muhalefet etmeğe nice cüret edebilirim. Ancak defterdar merkum 

kullarını bid-defaat tecrübe edip gayet mutemet ve mustakim 

kulları buldum. Ve Devlet-i Aliyelerine sadakat ve istikamet üzre 

hizmet ve beytülmal müsellemini gayetü’l-gaye siyanet ettiğini 

anladığımdan bu makule bir mümin tahsildar kul ki beyhude der-i 

devletinizden tard ü eb’ad ve nizam masraf ve iradı ifsad etmeği 

münasip görmedüm. Zira bu esnada ecnebi bir adamı defterdar 

etmek lazım gelir ise ahval-ı mal-i miriye vukuf ve ittila’ hâsıl 

edinceye dek hazine-i amireye beş yüz veya bin akçe zarar tertibine 

bais ve mehamm-ı seferide azim teşettüt hadis olacağı bî-irtiyabtır. 

Bu akilâne mukabele Ahmed-i Sani’yi hiddetlendirmişti. 
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Sultan İbrahim’in Şehzadesi kendisine söylenen iftiralara meclub, 

hak ve hakikat dinlemek istemiyordu. Fakat Ali Paşa defterdarın 

istikametine son derece emin, fikrinde sebat ediyor: 

-Defterdardan zülüm suduru mütehakkık oldukda ol zulmü ben 

etmiş olurum. Filhakika zülüm ve hıyaneti bu mertebe malum 

hümayun-ı melikânleri olduktan sonra azl ile iktifa buyurulmayıp 

saire mucib-i ibret olmak için katlini ferman buyurun. Lakin bu 

mertebede erbab-ı garez sözüne vücud ve itimat verildiği surette 

ben kulun dahi fimabad hizmete kadir değilim. Bu emanet-i uzmayı 

vüzera kulundan birine tefviz buyurun. 

dedikten sonra mühr-ü hümayunu koynundan çıkarmış, bî-perva 

teslim eyliyordu. Artık Ahmed-i Sani ne yapacağını şaşırmıştı. Bu 

merdane sözler karşısında vezirin tevkifini emrediyordu. Mühr-ü 

sadareti Bozoklu Mustafa Paşa’ya teklif ettiği halde kabul 

edilmediğini görüyordu. Ali Paşa gibi hamiyetli, “her vecihle ahval-i 

âlemden habîr ve umur-ı devlette malik-i hüsn-i tedbir” bir vezir 

dururken sadaret makamına haysiyetini bilenler geçmek 

istemiyorlardı. Ahmed-i Sani büsbütün hiddedlenmiş: 
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-Bu saat ikinizi de katlederim! 

diye tehditler ikaına teşebbüs ediyordu. Mustafa Paşa bu tehdide 

karşı naçar sadareti kabule razı olmuş, selefini de af ettirmekten 

geri durmamıştı. Ali Paşa bu azle karşı hiç müteesir olmamıştı. 

Bilakis Ahmed-i Sani yaptığına pişman olmuş, mazul vezirinin 

gönlünü almak istiyor, Ali Paşa ise kendisinin mansıb daiyesinde 

olmadığını söylüyordu. Hatta selefi tarafından kendisine tekaüd 

maaşı tain olunacağı zaman senevi on beş on altı kese mukataalı 

biryer istemiş, yeni sadrazam bu kadar az bir para ile 

geçinemiyeceğini ihtar, hatta fazla bir şey ilavesi için ısrar eylediği 

halde Ahmed-i Sani’nin mazul veziri şu cevabı vermişti: 

-Böyle mesarif-i seferiye ve muzayaka-i hazine vaktinde bu dahi 

çoktur. Ben bu mertebe ile kanaat eylerim.  

*  

Bozoklu’nun Sadareti memleket için nafi’i hiç bir hadise ile 

temeyyüz etmemişti. İstanbul halkının harbden gördükleri 

felaketlere şimdi bir de yangın sefaletleri inzimam etmişti. 1105 

yangını Ayazma Kapısından Şehzadebaşı, Zeyrek yokuşu ve Avrat 

Pazarına varıncaya kadar bütün şehri harap 
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etmişti. Halk bu mütevali felaketlerden meyus, eşyaları ve 

çocuklarıyla sokak ortalarında sürükleniyordu. İstanbul’da elim bir 

müzayaka baş göstermişti. Ahali hayatın nimetinden mahrum, hakk-

ı hürriyetini istirdaddan aciz, maddi ve manevi her türlü felaketlere 

katlanmaya başlamıştı. Memlekette feci bir sefalet hükümferma idi. 

İctimai hayatın yegâne merkezlerini camiler teşkil ediyor, bazen 

tefsir-i şerif hatmini dinlemek için çoluk çocuk bütün halkın 

camilere doldukları görülüyordu. Ahali dini bir teslimiyet ile dünyevi 

saadetlere bigâne yaşıyor, Hükümet istibdadı altında daimi bir 

tevvekül gösteriyordu. Fakat bu istibdat, hükümet ile halkı daima 

birbirine düşman yaşatıyordu. Ahalide hükümete karşı ezeli bir 

tevahhuş hâsıl oluyor, hükümetten zulümden başka bir şey 

beklemiyordu. Camilerde bile toplansa zabitlerin vürudu üzerine 

derhal heyecana duçar oluyor, malını ve hayatını vatanın ricaline 

emniyet edemiyordu. Yine bir defa ahali Fatih Camiine toplanmış, 

İstanbul kaymakamının vürudu üzerine darmadağın olmuştu. 

“İhtiraz ve infial-i ricali gören nisvan ve etval istila-i dehşet ile 

perişan-hâl olup cami merdivenlerden birbirini pamal ederek firara 

istical  
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etmeleriyle kemal-i zihamdan zir-i ekdam-ı enamde helak olan iki 

masumun anaları ve sair nisvan ağaz-ı nâle vü enin ve nice havamil 

havf-i ta’zir ile iskat –ı cenin” (1) eylemişti. 

Osmanlı hayat-ı ictimaiyesini en ziyade işgal eden, dini işler idi. 

Fakat bu da zahiri ve gayri ihtiyari idi. Hakikatte dinin ahkâmını icra 

eden pek nadirdi. Halife bile kerametine emin olduğu şeyhin doğru 

sözlerinden ürküyor, aleyhinde aldığı jurnal üzerine kendisini 

Edirne’den çıkarmaya gayret ediyordu. Erkân-ı devlet de bu gibi 

hallerde padişahın mizacına göre hareket ediyorlardı. Hemen hiçbir 

kimse vatana hizmet eden ricali iltizam etmiyor, kendi menfaatini 

her şeyden takdim eyliyordu. Mamafih hududlarda faaliyet 

görülmüyor değildi. Bozoklu hudud istihkâmlarını tamir ediyor, 

ordunun Tuna boylarında kati muvaffakiyetler ihraz etmeden 

dolaştığı işitiliyordu. Sadrazamın düşmanları bu ufak hizmetleri de 

çekemiyorlar, Padişahın hasedini tahrik ederek onun da azline 

muvaffak oluyorlardı. (1105) Ahmed-i Sani vezirini yalnız azl ile 

iktifa etmiyordu.. Maiyetinin tezviratına kapılmış, bütün servetini 

müsadere ettiriyordu. 

------------------------------------------------------------ 

(1) Tarihi Raşid cild 2, S: 214 
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Fakat yeni vezir, Trablusşam Valisi Ali Paşa, ahlaken bu devirde 

hizmet edebilecek bir mahiyette idi. Sadrazam taban haris ve 

garezkar, menafi-i memlekete külliyen bigâne idi. İlk işi hak ve 

hakikatı söyleyecek ricali idare-i umurdan uzaklaştırmak olmuştu. 

Ali Paşa evvela İstanbul Kaymakamı Amcazade Hüseyin Paşa’yı 

İstanbul’dan çıkarmış, hakikatı bî-perva müdafaa eden ulemadan 

Rumeli Kazaskerini azletmiş, yerine “rıfk ü emeskenetle mecbul 

olan” taraftaranını evvela sadr-ı Rum’a, daha sonra meşihata is’ad 

eylemişti. Sadrazam bu siyaseti ile ulema sınıfını elde etmek 

istemişti.  

Ahmed-i Sani’nin haris veziri pekiyi biliyordu ki Türkiye’de din 

mühim bir amel teşkil ediyordu. Dini hareketlerin merkez ve saiki de 

bab-ı meşihattı. Memleket’in felaketlerini gören ulemanın hainlere 

karşı ilan-i husumet etmeleri her zaman mümkündü. Bir fetva bütün 

halkı erkân-ı devlet aleyhine tahrik edebilirdi. Buna mani olmak için 

vatan hissinden azade, ihtiyar-ı meslub, şahsi ihtirasını dini 

hakikatlere feda edebilecek aciz bir şahsı meşihate getirmek 

lazımdı. Ali Paşa buna muvaffak olmuş, o zaman bab-ı meşihat 

gülünç bir mevkide kalmıştı. İbadullahtan 
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hukuk-i müslimiinden bahseden ulema-i kiram, başlarında aciz bir 

Şeyhülislam olduğu halde, ahali-i İslamın uğradığı felaketlere karşı 

lakayd kalmışlar, dimağlarını dolduran ahkâm-ı İslamiye ile acz-i 

mutlak içinde eser-i hayat göstermeye muvaffak olamamışlardı. Ehl-

i dinin felaket karşısında tezahür eden bu aczi, ulemaya ve dine 

karşı herkeste lakaydi hisleri uyandırmıştı. Rical-i devlet ise Osmanlı 

hayatı içtimaiyesinde husule gelen bu inhitattan bî-haber muttasıl 

keselerini doldurmaya, ulufeler biriktirmeye, arkadaşlarının 

mallarını haczettirmeye çalışmışlardı. Tuna boyunda Osmanlı 

nüfuzu mahvolmuş, düşmanın Belgrat önüne yığdığı toplar fen ve 

hakikat sadasını kimseye işittirememişti. 

Ali Paşa, bütün erkân-ı devleti desaisine alet etmek istiyordu. 

Müneccimler Feyzullah isminde birinden kendisine fenalık 

geleceğini haber veriyorlar, Şeyhülislam Feyzullah Efendinin azline 

sebeb oluyorlardı. Ahmed-i Sani Vezirinin arzularını daima ifa 

ediyordu. Ali Paşa erbab-ı iktidarı çekemiyor, birer birer 

İstanbul’dan uzaklaştırıyordu. 

İstanbul’da erkân-ı devlet ihtiras ile meşgul iken 
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vilayetler ihtilal ateşleri içinde yanıyordu. Basra’dan isyan haberleri 

alınıyor, Suriye’de Sürhanoğullarının ayaklanması devleti meşgul 

ediyordu. Paşaların senede birkaç kere devir yaparak Hıristiyan 

tebadan müteaddid cizyeler almaları Bosna Hersekte bütün 

Hıristiyanların isyan etmeleriyle neticleniyordu. (1105) 

Avusturya’lılar İngiltere ve Felemenk Sefirlerinin tavassutuyla sulha 

talip oluyorlar, fakat hiçbir semere elde edemiyorlardı. Hatta 

Felemenk, İngiliz ve Venedik donanmasının Çanakkale’yi kapatması 

da düşünülmüş, menafi-i ticariyenin haleldar olması ihtimalinden 

dolayı sarf-ı nazar edilmişti. (1) 

Bu sırada Kırım Hanı muttasıl gelip gidiyor, Edirne ile Belgrat 

beyninde gidip gelmeler kesik olmuyordu. Fakat bütün bu 

faaliyetler Macaristan içlerine birkaç akın icra etmekten Varadin 

Kalesine beyhude yere muhasara eylemekten başka netice hâsıl 

etmiyordu. (1102) Diğer taraftan Sakız Adası Venediklere teslim 

olmuş, musibet ve felaket birbirini tevali etmişti.  

Halk büyük bir meyusiyet içinde idi. Felaketten herkes maddi ve 

manevi müteesir oluyor, fenalığın onünü 

------------------------------------------------- 

(1) İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, cild V 
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almak için erkân-ı devletin tedbirine intizar ediyordu. Bazen rütbe 

ve menasibinden mahrum olanlar cami kürsülerine çıkıyorlar, 

Padişah aleyhine idare-i kelam ediyorlardı. O zaman, her türlü azim 

ve ihtiyardan mahrum ve halkın yeni zulme düçar olmamak için firar 

ettiklerini görüyorlardı. Sırf yeniçerilere mahsus olan isyanları, 

muhik bile olsa, halkın icra ettiği görülüyordu. Hakkını istirdad 

mezalime karşı isyan kimsenin hayalinden geçmiyordu. “zamir-i saf-ı 

mülûkane”  muhteris vezirler elinde “teşkik ve tahrik” edildikçe 

Saray Kapılarında yeni bir başın kanlar içinde sükût ettiğini veya 

müteaddit gailelerin sefil ve perişan menfada süründüğü 

görülüyordu. Herkes Edirne Sarayının bu ani, hiçbir hak ve siyasete 

müstenit olmayan feveranlarını mütevekkilane seyreyliyordu.  

Nihayet bir gün Ahmed-i Sani’nin nagehanî surette vefatı haber 

alınmıştı. (m 1694, h 1106).   

O zaman, yeni Padişahın icraatı hakkında ümitler hâsıl olmaya 

başlamış, bütün nazarlar Edirne Sarayına matuf yeni 

muzafferiyetlere intizar edilmişti. 
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6 

Yeni padişah İkinci Sultan Mustafa, Mehmet Rabi’in oğlu idi. 

Memleketin felaketleri içinde büyümüş, fenalığı kökünden 

temizlemeğe azmetmişti. Cülusunun üçüncü günü sadrazam 

Sürmeli Ali Paşa’ya gönderdiği hattı hümayun Mustafa Sani’nin 

tebayiine müstakbel icraatını en ince noktalarına varıncaya kadar 

gösteriyordu. Asrın bütün emrazını gösteren bu hattı hümayun her 

kesin nazarı dikkatini celb etmişti. Sultan Mustafa felaketlerin 

esbabını şu suretle izah ediyordu. 

“Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak bu hakir ve pür-taksir acz ü 

günahkâr kuluna kendi takdir ve fermanıyla ruy-i zemin-i hilafeti 

ihsan edip. Lakin Padişahların her hangisi zevk ü sefa ve hab ü 

rahata düşmüş ise ol Padişahların eli altında olan ibadullah cemi-i 

zamanda huzur ve rahat gördükleri yoktur. Badel-yevm zevk ü sefa 

ve rahatı kendimize haram eylemişizdir. Ve bundan maada 

pederimiz merhum Sultan Mehmet Han tab-sera-i zamanından bu 

ana değin Padişahların zevk ü sefaları, ihmal ve tekâsülleri sebebiyle 

küffar haksar-ı sağur-ı 
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İslamiyenin cevanib-i erbaasında nice memalik-i İslamiyeyi istila ve 

nice Ümmet-i Muhammed’in emval ve erzaklarını nahb ü garet 

eylediklerinden gayrı ehl ü iyalleriyle bile esir eylediği cümle-i 

âleminin malumları ve bizim dahi malumu hümayunumuzdur. 

Binaen ala-zalik avn-i Rabbanî ile küffar-ı duzeh-i karardan ahz-i 

intikam için kendim binefsihi gitmek üzere gaza ve cihada külli niyet 

eyledim” 

Sultan Mustafa hattı hümayununun daha aşağılarında ecdadı her ne 

zaman cenke gitmiş ise ordunun muzaffer olduğunu söylüyor, 

kendisinin de sefere gitmesi nafi’ olduğu takdirde,  beynel-vüzera 

müşavere edildikten sonra beyan olunmasını talep ediyordu. Erkân-

ı devlet bu hattı hümayun üzerine günlerce müzakere etmiş, sefer-i 

hümayun icrasını masraflı görmüş, nihayet kararı padişaha tebliğ 

eylemişti. Fakat Mustafa-i Sani azminde sebatkâr: 

-Elbette kendim giderim. 

Cevabını vermiş, sefer hazırlıkları kemal-i faaliyetle görülmeğe 

başlamıştı. 

Edirne’de büyük bir hazırlık görülüyordu. Valide Sultan Edirne’ye 

davet ediliyor, Rumeli’ye ve Anadolu’ya emirler gönderiliyordu. 

Valide Sultanın Edirne’ye hüsn-i suretle getirilmesi Elmas Mahmut 

Paşa’nın Rikabı Hümayun Kaymakamı olmasını temin ediyordu. Bu 

sırada Mezamorta 
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ile Amcazade Hüseyin Paşa’nın Sakız muzafferiyeti halkın yüzünü 

güldürüyor, Sultan Mustafa bu muvaffakiyet üzerine kemal-i 

ciddiyetle işe sarılıyordu. Ecdadının mefahirini ihya, milletin 

hissiyatını iade fikri zihnini son derece işgal ediyordu. Ali Paşa 

Padişahı sefere gitmekten men’ için her türlü tedbire tevesül 

eyliyordu. Askeri cülus bahşişi bahanesiyle ihtilale teşvik ediyor, 

neticede kendisinin azlini tesri’ eyliyordu. 

Paşa’nın defterleri tetkik olunduğu zaman miriye üç yüz on üç bin 

kuruş vesair nasa seksen yedi bin yedi yüz elli kuruş” borcu tezahür 

ediyordu. Ali Paşa’nın sui hareketi en sonunda katli ile 

neticeleniyor. Sultan Mustafa, Elmas Mahmut Paşa’yı sadarete 

geçiriyor, aynı zamanda maktul vezirin şeyhülislamını da 

azlediyordu. Muallim-i Sultanî Feyzullah Feyzi Efendinin İstanbul’a 

daveti ulema sınıfı için mühim bir vaka teşkil eyliyordu.  

Erkân-ı devlet meyanında bu tahavvüller icra edildikten sonra 

varidatın artırılması düşünülüyordu. Fakat ahval-i maliye gayet 

bozuktu. 1106-1105 senelerinin mukataalarıyla haslarını kimse 

iltizam etmiyordu. Bunların 
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na-füruht kalması varidatın tenkısini mucib oluyordu. Bu sebepten 

bir defter tanzim edilmiş, mukataalarla haslar ayandan kimin 

arazisine yakın ise onun uhdesine ihale olunmuştu.  

Hükümet varidatı tezyid için bu tedbire tevessül ettiği gibi Rumeli 

ve Anadolu’da ki Kıptilerden de evrak ile vergi tahsiline karar 

vermişti.  

Edilen hesaba göre Kıbtilerin nüfusu 45000 raddesine baliğ 

oluyordu. Bunların 10000 i Müslim, 25000 ü gayrimüslim idi. 

Müslümanlardan 651 gayrimüslimlerden 770 şer akçe alınıyordu. 

Fakat sair Hıristiyanlardan alınan cizye gibi evrak ile cibayet 

olunmuyordu. Bu sefer Müslümanlardan beşer, gayrimüslimlerden 

altışar kuruş cizye alınmış, mecmu’ varidat iki yüz altmış bin kuruşa 

baliğ olmuştu.  

Bu paralar harp masrafına yine kifayet etmiyordu. Hükümet 1108 

senesin de su rasatlarını zahire bedellerini toplatıyor, tütün 

içilmesine müsaade ederek tütünden gümrük resmi almaya karar 

veriyordu. İttihaz olunan mukerrerat mucibince tütünün Yenice 

Vardar cinsinin her kıyesinden yarımşar, Kırca Ali’nin kırkar, kaba 

tütünün yirmişer akça alınacak tütün tarlalarının beher 

dönümünden birer altın tahsil edilecekti. Bu suretle senevî 129 yük  
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44,000 akçe kadar varidat temin ediliyordu.  

Diğer taraftan meskûkât darbı ile de kar temin etmek çareleri 

düşünülüyordu. Bu tarihte İstanbul’da en ziyade revaç bulan, eşrefî 

altındı. Eşrefî altın halis olduğu için tüccar daima bu altınları 

topluyor, Mısır’ın ayarı mağşuş altınlarını İstanbul’a sokuyordu. Bu 

sebepten eşrefî altın payıtahtta gittikce nadirat peyda ediyordu. 

Rical-i devletin buna mani olmak için yine eski ayarda, fakat üzeri 

tuğralı ve rayici 300 akçe, yani eşrefî altının rayicinden daha az 

kıymette altın kesmeye karar vermişlerdi. Eski eşrefinin rayici ziyade 

olduğu için her kes bu altınları darphane-i amireye getirecek, 

cizyelerini altınla tediye edilecek, bu suretle hsıl olan altın farkı 

mühim varîdat temin edecekti. Filhakika hükümet bu suretle 

hareket etmiş, akçe farkından nısfı derecede kâr temin eylemişti. 

İstanbul, İzmir ve Edirne darphaneleri mutasıl tuğralı Eşrefî altın 

kesmekle meşgul olmuştu. Daha sonra ecnebi sikkelerinden dört 

para baş verilerek tedavül eden zulte ile esedî kaldırılmış, yerine 

tuğralı zulteler ve kuruşlar darp edilmişti.  
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Devletin muzayaka-i fevkaladesi rical-i devleti müteessir etmemişti. 

Herkes servetini tezyid çaresine bakıyor, Şeyhülislam Feyzullah 

Efendi, fırsattan bilistifade, oğlunu meratip-i ilmiyeye isal ile meşgul 

oluyordu. Odurcadaki, Muvassala-i Sahn müderrisliğinden az bir 

zamanda Yenişehir kazası rütbesini ihraz eden genç şeyhülislam 

zade “birkaç gün mürurunda dahi Şehbal-i ikbal ile İstanbul payesi 

mes’ad-i vâlâsına pervaz” eyliyordu. 

Menasib i’tasında hak ve adalet silsile-i meratip aranmıyordu. 

Ellerinde nüfuzu olanlar taraftarlarını en yüksek makamlara is’ad 

ediyorlar, hiç kimseden mukavemet ve itiraz görmüyorlardı. 

Senelerden beri hizmet ve emek mukabili kat’-ı meratip etmiş 

olanlar, gazab ile tağallüb ile Re’s-i Kâre gelenlerin maiyetinde 

zelilane çalışmaktan geri durmuyorlardı. Açlık ve cehalet herkesin 

tevekkül ve lakaydı hislerini artırıyordu. Osmanlı erkânı mevkilerini 

muhafaza etmeyi, karınlarını doyurmayı hissiyat ve namusa tercih 

ediyorlar, bu lakaydane tabasbukârane hareketleriyle 

mütegallibenin cesaretlerini arttırıyorlardı.  Hayat-ı siyasiye ve 

içtimaiye de senelerden beri süren inhitat alametleri tabii, gayr-i 

kabil-i ictinab cereyanını takip ediyordu.  
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Payitahtta keşmekeş hüküm-ferma olduğu sırada Anadolu şekavet 

ocağı halini almıştı. Paşaların kapılarında sarıca ve sekban namı olan 

leventler Hıristiyan tebaayı iz’aç ediyorlardı. Anadolu’yu dolduran 

bu eşkıya, katl-i nüfus, kat’-ı tarik ile halkı bizar eyliyorlar, üzerlerine 

sevk olunan kuvvetler ise: - Bayrağımız neferatındır! Diye 

kendilerine sahip çıkıyorlardı. Hükümet bu mahzurun önünü almak 

için paşaların maiyetinde deliler ve gönüllülerden başka kuvvet 

bırakmamış, levent bayraklarını toplatmış, cümlesini yaktırmıştı. Bu 

ufak ve mahalli tedbirler, senelerden beri kökleşen inzibatsızlığı asla 

izale edememişti. Asırların biriktirdiği su-i ahlak az bir zamanda ref’ 

edilemiyordu. Vakıa devrin ricali oldukça muktedir zatlardan 

müteşekkildi. Elmas Mehmet Paşa, Mezamorta Hüseyin Paşa, 

Amczade Hüseyin Paşa bu devrin en gözde erkânı idi. Fakat sair 

rical-i devlet haset ve rekabetle birbirini devirmek çarelerine 

tevessül ediyordu. Mustafa Sani bu kinler ve ihtiraslar ortasında 

azimane hareket ediyor, az zaman içinde hüsn-i niyetinin parlak 

semerelerini iktitaf eyliyordu. 

Sultan Mustafa harbe katiyen azmetmişti. Belgrat’da hazırlıklar 

görülüyor, Tatarlar Lemberg’e doğru 
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İlerliyordu. Mora’da İstaka (Tab), İstene (Atina) etrafında yeniden 

mübarezeler vukua geliyordu.  

Bütün bu hareketler içinde Mustafa Sani’nin seferi parlak 

muvaffakiyetlerle neticeleniyordu. Senelerden beri tevali eden 

felaketlerden müteesir olan padişah ecdadının eserine tabi oluyor, 

maiyetine aldığı ordu ile Lippe (Lipve)’i zaptediyor, Lugos önünde 

Avusturya generali Vetarani’yi mağlup eyliyordu. Mustafa Sani’nin 

Temeş Nehri civarında icra eylediği bu muharebe gayet şiddetliydi. 

Osmanlı Hakanı vatanın düşmanlarından kati intikamlar almak için 

bütün kuvvtiyle taarruza geçiyordu. Vetarani ile Prens Liechtensten 

ve daha birçok zadegân bu müthiş muharebede telef oluyordu. 

Mustafa Sani maiyetindeki askerler azimleri ve metanetleriyle 

düşman kuvvetinin nısfını perişan etmeğe muvaffak oluyorlardı. 

Padişah bu parlak muzafferiyetten memnun, Lugos’un müstesna 

kadınlarını zafer ganimeti olarak alıyor, Edirne’ye parlak bir alayla 

muzafferan avdet ediyordu. (1107) Bu sırada düşman Erdel’i 

müdafaadan vazgeçmişti. Osmanlılar ise burayı işgale lüzum 

görmemişler, kazandıkları muvaffakıyetlerle kanaat ederek sefere 

nihayet vermişlerdi. Bu halleriyle  
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düşmanlarını da hayretler içinde bırakmışlardı. (1) Bu esnada 

donanmanın Sakız muzafferiyeti halkta eser-i hayat husule 

getirmişti. 

Şimalde bu muzafferiyetler ihraz olunduğu esnada Rusya 

hududunda Büyük Petro’ya karşı da muvaffakiyetler elde ediliyordu. 

Petro, kumandan Lofor maiyetinde gönderdiği askerlerle Azak 

Kalesini muhasara ettiriyordu. Fakat kaleyi müdafaa eden askerlerin 

sebatına karşı ricattan başka çare bulmamıştı. Rusların bu civarda 

zapt ettikleri noktalar birer birer istirdat olunmuş. Tatar Hanının 

takip hareketleri Petro’nun askerlerini telefata duçar eylemişti.  

Bu parlak muzafferiyetler Mustafa Sani’nin şevk ve gayretini bir kat 

daha artırmıştı. Gelecek senenin sefer hazırlıkları daha emin ve 

daha kati bir surette görülmüştü. Memleketin en zengin takımından 

ianeler toplanmış, varidat temin edecek çarelere tevessül 

olunmuştu. Bu esnada Kamaniçe’den, Tuna sahilinden 

mütemadiyen zafer haberleri geliyordu. Mustafa-i Sani bu senede 

parlak muzafferiyetler elde ediyordu. (1108) Temeşvar Kalesini 

muhasara eden Saksonya dükü Olach’da Osmanlılarla çarpışıyor, iki 

tarafta da generallerin ve Beyler  

----------------------------------------------------- 

(1) İgnacz Ascady, Macar Milletinin Tarihi, Cild 7 
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beyilerin muharebe meydanlarına serildikleri görülüyordu. (1) Diğer 

taraftan Venediklilerin Olgün’e karşı taarruzları akim kalıyor, yalnız 

Azak Kalesi’nin Ruslar tarafından zaptı bu parlak muzafferiyetlerin 

tesirini oldukça azaltıyordu. Mamafih Mehmet Rabi’in azimkâr 

evladı kaybedilen yerleri de istirdat edeceğini kani oluyordu.  

Mustafa-i Sani’nin üçüncü sefer için hazırlıkları eskisinden daha 

mükemmeldi. Amca Zade Hüseyin Paşa Belgrat muhafazasına tayin 

olunmuş, Banyaluka’da mermiler dökülmüş, Sinop’ta donanma inşa 

edilmişdi. Azak’da yerleşen Rusların etraf ve civara hasar 

vermelerine mani olmak için Kuyan nehri mansabında kaleler inşa 

olunmuştu.  

Mustafa-i Sani büyük bir ordu ile Belgrat’a geldiği zaman, 

Mezamorta’nın Bozcaada muzafferiyeti askerin kuvve-i 

maneviyesini artırmıştı. Bir taraftan Temeşvar’a erzak ve cephane 

gönderilmiş, diğer taraftan padişahın huzurunda meclisler 

akdedilmiş, ne suretle hareket edileceği müzakere olunmuştu. 

(1109) Bu mecliste pek hainane fikirler hüküm-ferma olmuştu. 

Erkân-ı devlet sadrazam Elmas Mehmet Paşa’nın “Kendülere lütf u 

mücamele  

----------------------------------------- 

(1) Hammer, cilt 3, S: 269 
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üzere muamele etmediklerinden dilgir ve cümlesi vesile-i tedmir 

olacak halet tedarikine hem-zeban-ı re’y ü tedbir” oldukları için 

ordunun mağlup olması için ne lazımsa yapmakta kusur 

etmemişlerdi. 

Erkan-ı Devlet’in kısmı azamı sadrazamın sükûtunu arzu ediyorlar, 

şahsi menfaatlerini temin için ordunun mağlubiyetini hazırlıyorlardı. 

Ahlak-ı umumiye tamir kabul etmeyecek derecede fesada 

uğramıştı. İlim ve marifetten mahrumiyet Osmanlı ricalini en 

tehlikeli ihanetlere sevk ediyordu. Mazlum halkın Re’s-i Kârına 

geçenler memlekete edilecek hizmetle kazanılacak şan ve şerefi 

düşünmüyorlardı. Ordunun mağlubiyeti, Osmanlı kanı ile zapt 

edilen kişverlerin düşman ayakları altında çiğnenmesi onları asla 

müteessir etmiyordu. Yegâne gayeleri ordunun mağlubiyeti için 

tedbire tevessül etmek, sadrazamı sükût ettirmek, kendilerine 

servetler ve dirlikler temin edecek yeni bir vezir maiyetinde mazlum 

milletin sırtından geçinmekti.  

Zenta felaketini hazırlayan rical arasında yalnız bir zat fazileti ile 

temeyyüz ediyordu. Amcazade Hüseyin Paşa, Köprülülerin bu 

vatanperver hafidi erkân-ı devletin fikrini tasvip etmiyordu. Bütün 

paşalar ordunun Tayis köprü- 
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lerinden geçerek Temeşvar cihetine hareket etmesini tasvip ettikleri 

halde Amcazade bu hareketin mahzurlarını anlatıyor: 

-Nemçe keferesi bir düşman-ı mekr-giş ve adüvv-i dur-endişdir. 

Zikrolunan sulardan eğerçi iptida-i emirde ubura mümamenet 

eylemez; lakin ya murur ve ubur üzre iken yahut bir miktarı geçip ve 

bir miktarı geride kaldığını haber aldıkta. Veyahut nasb-ı hıyam ve 

sair bir meşgale ile iştigal üzre iken alel-gafle askerden bir güruh 

üzerine kadem ve ikdam ile hücum edip behemehâl külliyetle ol 

fırkaya tefrika vermekle bakiye-i asakiri hakikat hale ıttıla’a fırsat 

koymayıp hücum ettiği fırkayı takip ile yüze gelmiştir. Bu keyfiyet 

kararen ve imraren tecrübe olunmuş bir manadır.  

diyordu. Sonra büyük bir ordu ile nehirlerden geçmenin tehlikelerini 

anlatıyor, bu suretle ordunun hatt-ı ricatı kesilmek ihtimali mevcut 

olduğunu söylüyor, düşman memleketinde erzak cihetiyle 

müzayaka çıkması ihtimali olduğunu ispat ediyordu. Amca Zade’nin 

fikrince Save Nehrini geçen orduyu muhasara etmek, bu suretle 

Tuna vasıtasıyla erzak nakleylemek, bu muvaffakiyet istihsal 

olunduktan sonra ahval ve vaziyete göre  

 

 

 



 

339 

 

 



 

340 

 

 

 

169 

hareket etmek daha muvaffıktı. Keza erkân-ı devlette kalben bu 

mutalaanın doğruluğunu tasdik eyliyorlar, sadrazamın sükûtunu 

temin için (1) kendi fikirlerinde muttasıl sebat ediyorlardı. Nihayet 

mecliste Temeşvar istikametine doğru hareket fikirleri galip gelmiş, 

Osmanlı ordusu Elmas Mehmet Paşa kumandasında, Prens Ojen’e 

karşı ilerlemeye başlamıştı.  

Elmas Mehmet Paşa ordusu Tuna, Tameş ve Yenibağa sularını bin 

türlü müşkilat ile geçmiş, Tetil kalesini kemal-i muvaffakiyetle zapt 

eylemişti. Fakat Sadrazama düşman olanlar bu taarruzdan 

muvaffakiyet ümit ediyorlardı. Düşmana muhlik bir vaziyette 

taarruz etmemek için muhalefet gösteriyorlardı. Avusturyalılar ise 

fırsattan bilistifade  

------------------------------------- 

(1) “Re’y-i mezkûrda zuhur-ı zafer ve nusrat aşikar ve sadrazam vesile-i tezayüd-i 

kadr ü itibardır deyu bais-i şan asafî olmak daiyesiyle....” Tarih-i Raşit, cilt 2, S:409 
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Varadine doğru çekiliyorlardı. 

Osmanlı ordusu zafer ve muvaffakiyet anlarını kaybediyor, mağlup 

olmak için adeta fırsat arıyodu. Ordu, şahsi ihtiraslara zebun 

kumandanlar elinde, kendisini tehlikeye atmak için Tayis 

sahillerinde, Zenta önlerinde serseriyane dolaşıyordu. Nihayet 

kumandanlar beynindeki ihtilaf askere de sirayet ediyordu. Orduda 

azim bir inzibatsızlık hâsıl oluyordu. Askerler zabitlerini 

dinlemiyorlar, hepside : “Düşman gelecekmiş!” diye daire-i 

hümayun peşinde, Temeşvar yakasına doğru geçiyorlardı. 

Prens Ojen Osmanlı Ordusunun bu hareketlerini kâmilen takip 

ediyordu. Ordunun hemen kısm-ı azamının padişahıyla beraber 

Temaşvar’a geçtiğini haber alıyor, geride ağrılıkları geçirmek için 

kalan sadrazam şiddetli bir hücum için hazırlanıyordu. 

Elmas Mehmet paşa düşman harekâtını kâmilen haber almşıtı. 

Fakat o sırada Temaşvar'a giden köprü yıkılmış, beri yakada bulunan 

ağırlıkların muhafazası sadrazamın orda kalmasına mecburiyet hâsıl 

eylemişti. Elmas Mehmet Paşa bu müşkil vaziyette sebattan gayrı 

çare 
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bulamamış, Prens Ojen’in taarruzlarına karşı mukabeleye mecbur olmuştu. 

Bu mukabele bek feci bir surette neticelenmişti. Osmanlı ricali düşmanın 

nehri geçmesine mani olmak için hiç bir tedbir ittihaz etmemişler, Prens 

Ojen’in askerleri tarafından ihata olunmuşlardı.  

Elmas Mehmet Paşa ile maiyeti akşamlara kadar düşmanla çarpışmışlardı. 

Kumandanlarından bir kısmı silah-be-dest olarak şehit olmuş, bir kısmı 

kendini nehre atmış, bütün bu felaketlere karşı nehrin öbür yakasında 

duran kısm-ı külliden hiç imdad gönderilememişti. Elmas Mehmet Paşa'nın 

muarızları ordunun felaketini uzaktan seyrediyorlar, köprünün yıkılmış 

bulunmasından bilistifade, düşman topları altında şehit olan arkadaşlarına 

imdat etmiyorlardı. Mustafa Sani ricalinin bu ihaneti Osmanlı tarihinde elim 

bir misal teşkil ediyordu. Ordu kasdi surette maktele sevk ediliyordu. 

Mehmet Paşa'nın düşmanları hasımlarını feda etmekle de kalmamışlardı; 

düşman kendi taraflarına taarruz etmesi imkân haricinde olduğu halde 

gurur-u zaferle üzerlerine de taarruz edeceğini söylüyorlar, orduda havf-i 

umumi husulüne gayret ediyorlardı. Zenta mağluplarının ihanetleri pek 

aşikârdı.  
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Düşmanın kendilerine taarruz edebilmesi için behemahal yıkılan 

köprüyü inşa etmesi lazımdı. Bu ise bir kaç güne muhtaçtı. Fakat 

onlar orduyu bile bile mağlup addediyorlar, Zenta Meydanında 

yatan arkadaşlarını, eşyalarını ve mühimmatlarını, cephanelerini ve 

çadırlarını bırakarak Temaşvar'a doğru ricat eyliyorlardı. Prens 

Eugen, ihanetle kazanılan bu kolay muzafferiyetten mesrur, 

İmparatora mektuplar yazıyor (1) ihraz eylediği muzafferiyeti parlak 

bir surette tasvir ettikten sonra: “güya güneş İmparator askerlerinin 

ihraz eylediği parlak muzafferiyeti son şua-i ile tenvir için hareketini 

ağırlaştırıyordu”  tarzında ilan-ı mubahat eyliyordu. (12 Eylül 1697 - 

24 Safer 1109) 

Osmanlı Ordusu'nın hali pek elim idi. Kısmı külli kâmilen firar 

etmişti. Yalnız bir kısım asker düşmanın üç gün sonra gelebileceğini 

tahmin etmişler, fırsattan bilistifade ordugâhlarını yağmaya 

başlamışlardı. O gece Padişah mağlup ve müteessir Temeşvar'a 

çekiliyor, üç gün sonra da orduda helva satan tüccarlardan biri tahin 

helvası 

----------------------------------------------- 

(1) Hammer, cilt 3, S:273 
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kutularını bir öküz arabasına yüklemiş, aheste aheste Temeşvar'a 

doğru geliyordu. 

Erkan-ı Devlet bu hareketlerinden hiç bir eser-i hicap 

hissetmiyorlardı. Kasap başı bile bu felaketten istifade etmek 

istiyor, Tayis Nehrinin öbür yakasında kalan erkân ve umeraya bir 

kaç bin koyun gönderdiği halde doksan bin koyun telef olduğunu 

iddia ediyordu. Nihayet Kasapbaşı'yı Şeyhülislam Feyzullah Efendi 

iltizam etmiş, kendisine doksan bin koyunun bedeli istediği 

mahalden havale olunmuştu. (1) 

Zenta felaketi 1094'te başlayan facianın son faslını teşkil eylemişti. 

Mustafa Sani mağlubiyet acılarıyla dilhûn, Edirne'ye avdet ediyor, 

her felaketten sonra olduğu gibi bu defa da aziller ve tebdillerle 

telafi-i mafat çaresine bakılıyordu. Amcazade'nin sadarete, Rami 

Efendi'nin Reisülküttaplığa tayini halkta emniyet ve huzur peyda 

ediyor, Fakat Şeyhülislam Efendi bu felaketlerden gayr-i müteessir, 

oğlunu daha büyük rütbelere, “Sadaret-i Anadolu” ya is’ad ile 

meşgul bulunuyordu. Emval-i Devlet bir taraftan yağma edildiği 

halde, diğer taraftan 

--------------------------------------------------------------------------- 

(1) Tarihi Raşit, Cilt 2, S: 417 
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kahve üzerine rüsum vaz’ ederek varidatın artırılmasına 

çalışıyorlardı. Sultan Süleyman zamanında esasen kahveye rüsum 

edilmişti. (Resm-i bid'at) namıyla İstanbul ve Edirne’ye kahve 

getiren Müslümanlardan okka başına sekiz, Hıristiyanlardan on akçe 

alınmış, kahvenin okkası iki iki buçuk guruşa çıkmıştı.  

Şimdi tekrar her okkadan (bid'at-ı kahve) namıyla beşer para 

alınacak, bu suretle hazine-i devlete varidat temin olunacaktı. Keza 

muharebede şehit olan paşaların da servetleri haciz olunuyor, 

Yavuzun altınla doldurduğu hazineleri israf edenler şimdi en adi 

tedbirlere muhtaç oluyorlardı. 

Zenta senesi erbab-ı hamiyet için acı bir felaket senesi idi. Erbab-ı 

hamiyet menfaatinden başka bir şey düşünmeyen ekseriyat 

arasında ufak bir kısım teşkil ediyordu. Memleketi siyasi tedbirlerle 

kurtarmak kimsenin hatırına gelmiyor, her felaketi mütaakip müthiş 

masraflarla sefer açmak, mağlubiyeti galibiyetle telafi etmek 

çarelerine tevessül olunuyordu.  

Yeni Sadrazam, Amcazade, bu amiyane düşüncelerden uzaktı. 

Köprülü ahfadının bu kıymetdar uzvu memleketi siyasetle, islahat 

ile kurtarmak istiyordu. 
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Osmanlı mülkünde Hıristiyan'ların mühim bir unsur teşkil eylediğini 

o da anlıyor, Amcazadesi Fazıl Mustafa Paşa'nın eserine tabi olarak 

memlekette müsavat hukuk tesisini düşünüyordu. Amcazade'nin 

yegâne düşüncesi Türkleri ilmen yükseltmek, terbiye-i ibtidaiyeye 

büyük bir ehemmiyet vermekti. Bunun için ulemanın ahvalini islah 

etmek, maliyeyi düzeltmek, yeniçeriler ile donanmayı yoluna 

koymak, umur-u nafiaya hasr-ı vücud eylemek, hatta bu babda icab 

ederse servetini feda etmekti. Köprülüzade memleketi ulüvv-i 

cenap ile, mahirane bir siyasetle, ilim ve marifetle Müslüman ve 

Hıristiyan beyninde müsavat tesis etmekle idare arzu ediyordu. 

Fakat bütün bu icraatı yerine getirmek için on altı seneden beri 

devam eden mukatelata nihayet vermek lazımdı. Kara Mustafa 

Paşa'nın ihtirasıyla açılan feci sefer, hırs-ı erkân-ı devletin 

tahrikatiyle seneden seneye uzamış, tamam on altı sene düşmanla 

çarpışılmış, Viyana'dan Tuna'ya kadar Osmanlı cesetlerinden 

yığınlar peyda olmuştu. Esasen iki taraf da bu harpten bizar 

olmuştu. Bir kaç defalar Avusturya'nın müttefikleri, İngiltere ve 

Felemenk sefirleri, Avusturya'yı Ondördüncü Louis'e karşı serbest 

bırakmak için Devlet-i Aliye ile sulha tavassut 
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etmişler, Fransa Sefiri Chateauniuf (Stanof)'un Babiâli'yi teşvik 

etmesine karşı hiç bir muvaffakiyet istihsal edememişlerdi. (1) 

Ondördüncü Louis Avrupa'nın hemen nısfıne karşı icra eylediği 

harplerden usanmış, Babiâli'yi de düşmanlarıyla sulha razı etmek 

istemişti. O sırada Mustafa Sani kaybettiği yerleri istirdat fikrinde 

olduğu için Louis'in bu teklifini reddeylemişti. Bu teşebbüsün akim 

kalmasına Fransa sefiri Ferriol'ün de büyük tesiri olmuştu. Ferriol 

Babiâli ile hiç bir zaman hoş geçinmiyor, huzura kılıçla çıkmak gibi 

cinnetlerle rical-i hükümeti dilgir ediyordu. Senelerden beri devam 

eden mağlubiyetlerden sonra bile Osmanlı gururu düşmanları hakir 

ve zelil görmüştü. Viyana'dan çekilen Osmanlı Ordusu iki yüz senelik 

fütühatı bırakmış, Tuna önlerinde ric’i taarruzlar icrasıyla meşgul 

olmuş, kati hiç bir muzafferiyet elde edememişti. Osmanlı'ların 

mağlubiyetine Viyana'dan Tuna'ya kadar yığılan şüheda kemikleri 

hazin bir eser teşkil ettiği halde on birinci asır Osmanlı'ları elan 

kendilerini galib addediyorlar, devrin rasat-gû müverrihleri bile 

müttefiklerle 

----------------------------------------------------------- 

(1) Hammer, cilt 3, S: 255 
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Musalahadan bahsederlerken: “Bârgâh-ı valâ-yı vezir, reviş-i re’ye 

iltica ve sulh ve salah hususunu rica eylediklerinde kemal-i 

keremlerinden zuafa-yı muhalifine şefkaten ricalarına müsaade ile 

merhamet” (1) edildiğini yazıyorlardı.  

Osmanlı'ların bu mağlubiyetlerle azimleri kırılmıyor, yalnız gururları 

cerihadar oluyordu. Keza kaybettitleri yerleride o derece nazar-ı 

ehemmiyete alınmıyordu. Çünkü Osmanlılar elden çıkan araziye 

esasen sahip olmamışlardı. İki asırlık Osmanlı hâkimiyeti 

Macaristan'da bir kaç cami ile beş on çeşmeden başka abide-i 

medeniyet bırakmamıştı. Macaristan hudutları, Osmanlı'ların her 

zaman harbe müheyya, seyyar karargâhları mesabesinde idi. 

Mücavir devletlerle münasebet çapullarla ıspat edilmişti. 

Macrıstan'ın ırkî ve siyasi teşkilatı haliyle ibka olunmuştu. 

Anadoluya bile tamamiyle sahip olmayan hükümet, Tuna 

boylarında, macaristan içlerinde ufak müfrezeler ikamesiyle 

mevcudiyetini gösterebilmişti. Budin Beylerbeyilerinin meşguliyeti, 

arasıra zapt edilen kaleleri istirdat etmekten, Payitaht'ın uzak 

mıntıkalarda nöbetçilik vazifesi ifa eylemekten ibaret kalmıştı. 

Bütün Anadolu Macaristan'ın zengin komşularından 

--------------------------------------------------------------- 

(1)  Naima, cilt 1, S: 63 
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alınan ganimetle beslenmişti. Fakat bu ganimetleri idame için 

Anadolu'nun bütün anasırları da tuna boylarında kırdırılmıştı. 

Avusturya harbi on altı sene devam ettiği halde Anadol'dan fevc 

fevc gelen kafileler Belgrat ordugâhlarını hiç bir zaman askerden 

hali bırakmamıştı. Padişahın gazabından korkan paşaların 

mükemmel kapı halkları ganimet sevdasıyla geldikleri yerlerde 

sefaletten başka bir şey görememişlerdi. Hudutlar Tuna gerilerine 

doğru çekildikçe ganimetler de azalmış, bu sefer dâhildeki teb'a ve 

reaya ordunun yegâne hedefini teşkil eylemişti. Türkiye için, bu 

şerait dâhilinde beka mümkün değildi. Memleketi düzeltmek ancak 

uzun bir sulh, esaslı icraat ile kabildi. Bu sırada da Loui İspanya, 

İngiltere, Felemenk ve Avusturya'lılardan mürrekkeb Augsburg 

heyet-i müttahidesiyle Risvik muahedesi akd eylemiş, Babıâli'de 

Zenta felaketinin tesiri altında akd-i sulha mecburiyet hissetmişti. 

Fakat bu sefer On dondüncü Louis Babiâli'yi harbe teşvik ediyor, 

kendisinin esasen bir mütareke akd ettiğini, o sırada fevkalede 

hasta olan İspanya Kralı Şarl'ın vefatı üzerine veraset muharebesi 

açacağını, Avusturya Hanedanına karşı bütün kuvvetiyle harbe 

iştirak edeceğini ileri sürülüyordu. Artık Babıâli Fransa'nın 
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siyasi aleti olmaktan usanmış, Felemenk'li Gilyom Duranj'ın 

vesayesini daha muvafık bulmuş, Avusturya ve müttefikleriyle 

musalaha için İnglitere ile Felemenk'in tavassutunu kabul eylemişti. 

Avusturya ile Devlet-i Osmaniye beyninde sulh müzakeratına karar 

verildiği halde Ondördüncü Louis Babıâli'yi harbe teşvik etmekten 

hali kalmamıştı. Loui Türkiye'nin bu harpte mağlup olduğunu, 

binaenaleyh sulh akdettiği takdirde pek çok arazi kaybedeceğini, 

Türkiye daha ziyade arazi zayi edecek olursa şevket ve nufüzunu 

muhafaza edemiyeceğini, harbe devam edildiği takdirde kaybedilen 

yerler istirdat edilinceye kadar kendisininde Türkiye'ye yardım 

edeceğini söylemişti. Fakat Amcazade, Louis'in bu tekliflerini kabul 

etmemiş, Fransa nasıl ki vakti zamanında sulh ettiyse, Türkiye'nin 

de aynı vecihle sulha muhtaç olduğunu söylemişti. (1) 

Sadrazam sulha mütemayil olmakla beraber tedarikat-ı askeriyeden 

de hali kalmamıştı.”sinin-i sabıkadan bir kaç kat ziyade asker ve 

mühimmat cem’ ve tertibine kema-yenbagi dikkat ve ihtimam” 

olunması, Sultan Mustafa tekrar sefere  

------------------------------------------------------------------ 

(1) Lavella, Türkiye Tarihi, cilt 2, S: 152 

(2) Raşit, cilt 2, S: 432 

 



 

361 

 

 



 

362 

 

 

 

180 

gitmek arzu etmişti. On altı seneden beri saray meydanından 

Tuğların kalktığı görülmemişti. Fakat bu sefer sulhün akdi muhakak 

addediliyor, yalnız sulh şeraiti tekrar edinceye kadar ordunun 

Belgrat'da harbe hazır bir vaziyette bulunmasına karar veriliyordu. 

Sultan Mustafa sulh akdedileceğine kanaat etmiş, saray erkânının 

tavsiyesi üzerine Belgrat ordusu kumandanlığına Sadrazamını tayin 

etmeğe razı olmuştu. (1110) 

Avusturya ve müttefikleriyle sulh akdine tayin olunan murahhaslar 

Reisülküttap Mehmet Rami Efendi ile Divan-ı Hümayun Tercümanı 

İskerletzade Mavrokordato idi. O kış her iki taraf müzarekerat-ı 

sulhiye ile iştigal edecekti. Fakat evel emirde İngiltere ve Felemenk 

sefirleri Viyana'ya gelmişler, müzakeratın esaslarını hazırlamakla 

meşgul olmuşlardı. Avusturya ricali her hükümet elinde mevcut 

araziyi muhafaza etmesini esas ittihaz ediyor, müzakerat-ı sulhiyeye 

Rusya'yı da dâhil etmek istiyordu. Fakat Kamaniçe henüz 

Osmanlı'ların elinde bulunduğu için Polonya Kralı Avusturya'nın 

muavenetine intizar ediyordu. Petro ise elinde mevcut araziden 

maade Kerç Kalesini ayrıca talep  
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ediyordu. Çar Viyana'dan geçtiği sırada müzakerat-ı sulhiyeye dair 

İmparatorla görüşmüş, arzusunun kâmilen is’af edilemeyeceğini 

anlayınca, birden bire Kont Kinski'ye sormuş: 

-Bu sulhu isteyen kim? 

-Roma Çarlığı, İspanya, İngiltere, Felemenk bütün Hıristiyanlık 

O zaman Çar: 

-Fakat İngiltere'lilerle Felemenk'e hiç bir vakitte emniyet caiz 

değildir. Çünkü bu devletler yalnız kendi ticari menfaatlerini 

düşünürler. Müttefiklerini hiç düşünmezler. Cevabını vermişti. 

Avusturya İmparatoru, Petro'nun bu sözlerini nazar-ı itibara 

almamış, Venedik'le beraber muaahadenin esasını kabul ederek 

sulh müzakeratina girişmeye karar vermişti. Mamafih Rusya ile 

Polanya, elde mevcut arazinin muhafazası esasını kabul etmiyorlar, 

ittifak akdi şeraitini ileri sürüyorlardı. Şerait-i mezkûre mucibince 

Avusturya'nın müttefikleri dâhil olmadıkça akd-i sulh edemiyeceğini 

dermeyan ediyorlardı. Nihayet Avrupa'nın sulh ve selaha muhtaç 

olduğuna karar verilmiş, müzakere için yer tayini 
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düşünülmüştü. Avusturyalılar en ziyade Viyana veya Dobreçin'i 

muvafık görüyorlar, Osmanlılar ise “Devlet-i Aliyye murahhasları 

hudud-i İslamiyeden gayri yere gönderilmez. Eğer bu teklifattan 

murad ceng ü cidal ise hazır ve amadeyiz!” diyorlardı. Nihayet 

tarafeynin muvafakatı üzerine Varadin ile Belgrat beyninde Karlofça 

(Karloyiçe) mevkii münasib görülmüş, Osmanlı murahhasları 

İngiltere ve Felemenk elçileri iki bin piyade ve süvari ile müzarekere 

mevkiine gelmişlerdi. Müzakerede İngiltere ve Felemenk sefirleri 

meyancı vazifesi görüyorlardı. Müzakere dört ay devam etmiş, 

neticede Avusturya, Lehistan ve Venedik ile 25 sene musalaha 

edilmişti. Rusya sefiririnin musalaha mezuniyeti olmadığı için 

onunla da üç sene müddetle mütareke akdolunmuştu. (26 Kanun-i 

Sani 1699 - 26 Recep 1110) 

Karlofça muahadesi on altı sene devam eden kanlı harblerin 

netayicini feci bir surette takrir ediyordu. (1) Muahade mucibince 

Podolya'dan Eflâk'a kadar bütün Macaristan ile Erdel Avusturya'ya 

bırakılıyor, cenupta Sava ve İvinna nehirleri hudut teşkil ediyor, 

yalnız Tayis ve Maroş nehirleri arasındaki yerler Türkiyeye  

--------------------------------------------------------------------  

(1) Tarihi Raşit, cilt 2, S: 449 
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kalıyordu. Tayis ile Maruş'da her iki taraf seyrüsefain hakkını 

muhafaza edecek, Türkiye'deki Hıristiyan'ların hürriyet-i 

mezhebiyesi temin olunacak. Muahade de Tökeli nazar-ı itibara 

alınmamıştı. Binaenaleyh o da zevcesi Zirinyi İlona ile beraber 

İzmit'te ikameti ihtiyar ediyordu. 

Polonya, Komaniçe ile Podolya ve Ukranya'yı alıyor, Rusya Azak 

Kalesini muhafaza ediyordu. Venedik yalnız Mora'nın şimalinde 

aldığı yerleri bırakıyor, bütün Dalmaçya'yı, Ayamavra'yı zabt ediyor, 

Lepantı istihkâmlarını yıkarak tahliye eyliyordu. Hıristiyan 

hükümetlerin Babiâli'ye verdikleri vergiler kâmilen lağvediliyordu.  

Türkiye on altı senelik kanlı bir hezimetten sonra inkısama uğruyor, 

Osmanlı'ların Avrupa'daki nufüzları muhtel oluyordu. Artık devletin 

inhitat seneleri başlamıştı. İki asra yakın Osmanlı hâkimiyetinde 

yaşayan yerler on altı sene zarfında elden çıkıyordu. Devletin duçar 

olduğu bu inhitatı hiç bir kuvvet durduramıyordu. Asker inzibatsız, 

rical-i devlet lakayd,  memlekete yeni bir hayat verecek hiç bir zekâ 

görülmüyordu. Türkiye'nin fesat ahlakına Düvel-i Muazzama 

sefirleri de vakıftı. Hemen bütün sefirler metin bir dimağa malik, 

bitaraf,  idare-i umura muktedir 
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bir vezirin Türkiye'yi felaketten halas edeceğini kanaat ediyordu. 

Fransa sefiri Şatunuf Türkiye ahvaline dair On dördüncü Loui'ye 

yazdığı takrirde Fazıl Mustafa Paşa'nın Türkiye'yi ne suretle 

kurtarmaya azmeylediğini tasvir ederken: 

“Fakat zekâ ve cesaret sahibi olan Köprülü, veziri azlettirip yerine 

geçdi. Zatı Haşmetaneleri tarafından kendisine söylediğim sözlerin 

kâffesini dinledi, kalbinde gayet büyük emeller bulunduğu halde, bir 

seferde Niş’i Semendire'yi, Belgrat'ı aldı. Hülasa o bir Senebat 

prensiyle bir muharebe icra etti. Vefatı askerlerin kuvve-i 

maneviyesini kırıp da muzafferiyeti düşman tarafına imale etmişti. 

Bu muharebeyi de kazanacaktı. İşte Zat-ı Haşmetanelerine bu da 

gösterirki, kuvvetli fikir ıslahata malik yalnız bir kimse bu devletin 

şan ve şerefini iadeye muktedir olabilecek” (1) diyordu. Yine bu 

takrirde Türkiye'nin ve Osmanlı ricalinin ahval-i maneviyesini şu 

suretle tarif ediyordu: 

“Alelumum denilebilirki bu devlet, akıl ve hayale gelmedik bir zaaf 

içinde, Kandiye fethinde kumandanlarından en mükemmellerini 

kaybeden Türkler, tecrübe-dide zabitlerinden baki kalanları da bu 

harbe ilk seferlerinde gerek sık sık duçar oldukları muzır 

vaziyetlerde gerek vakayiin fena zuhur etmesinden dolayı intikamı 

kumandanlarının  

---------------------------------------------------- 

(1) Fransız Sefaretlerine Dair Muhtıra-i Tarihiye, S: 95 
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şahıslarında almak suretiyle elden çıkardılar. Bundan başka on yedi 

seneden beri devam eden bu harb maliyeyi de bitirdi. Bu günkü 

nazırlar bu hali sulh ile islah etmek şöyle dursun, kesb-i servet için 

felaketten istifade çaresine bakıyorlar, menafi-i umumiyeyi daima 

şahsi menfaatlerine feda ediyorlar. Bu günkü nazırlar diyorum; 

çünkü bu devlet, içlerinde harbe ve idareye muktedir olabilecek 

kıymet ve fikir sahibi adamları bulunmayacak derecede nüfusdan 

mahrum değildir. Fakat bu gibi zevat, re’s-i kârda bulunanları 

ürkütmemek için kendilerini ileriye sürmeğe cesaret edemezler. 

Padişah ise onları arayıp bulmaya, daha fenası, bizzat idare-i 

hükümete muktedir değil. Bunun da sebebi, kendisinin terbiye ve 

malumatından mahrumuyeti ile beraber birçok zamandan beri 

Babiâli nazırlarının Padişah satvetini daima esrarengiz bir inziva 

içinde saklamalarından ve işleri yalnız onun namına yapmalarından 

ileri geliyor” (1) Memleketde bu emrazı anlayan erbab-ı namus yok 

değildi; Fakat ekseriyet, temayulatı, tabasbusları, karınlarını 

doyurmak için tezellülleri ile mutaazzım ve cahil kimselerin mevkiini 

tahkim ediyorlar, bu suretle vatan ve millet namına ihanette 

bulunduklarını idrak edemiyorlardı. Bu mütefessih mahiyet içinde 

namus ve hamiyet erbabı, fikirlerini tatbik etmekten, adi bir iftira 

veya zelilane bir ihtiras yüzünden derhal sükût ediyorlardı. 

Amcazade bile 

---------------------------------------------------------------------- 

(1) Schefer,, Fransız Sefaretlerine Dair Muhtira-i Tarihiye S: 9 
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parlak ve cevval zekasıyla ancak dört sene kadar muhafaza-i mevki 

edebilmişti. En sonunda, rical-i devletin hile ve desisesine karşı o da 

tahammül edemiyor, Mühr-ü Hümayunu da, servet-i mevcudesini 

de kendi arzusu ile Padişah'a gönderiyor, çiftliğine çekilerek 

kahrından ölüyordu. 

Bu muhterem vezirin zayii kimseyi müteesir etmiyordu. Emvali haciz 

edilmek için etbaı ve akrabası hapsediliyor, erbab-ı namus 

veresesinden alınan paralar esafil elinde baziçe oluyordu.  

Bu tarihten itibaren Şeyhülislam Feyzullah Efendi de bütün 

kudretini gösteriyordu. Zenta felaketinden bilistifade hazine-i 

devleti soyan Kasapbaşı Kara Mehmet Ağa, Hoca Efendinin 

himmetiyle Kethüda-i Sadrıali vekâletine irtika ediyor. Osmanlı 

Devleti'nin mukadderatı daltabanların eline teslim ediliyordu. 

Felaket senelerinin zayiatını telafi için dâhili ve siyasi hiç bir tedbire 

tevessül olunmuyordu. Halk muharebelerin hitamından memnun, 

rical-i devlet yağmay-ı menasible meşguldu. Edirne'de düğünler 

yapılıyor, şevk ü şâdî ber-mutad hüküm-ferma oluyordu. Devrin 

müverrihi   
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Raşit Efendi, senelerden beri memleketi viran eden harplerin 

netayicini defter-i vukuatına kaydediyor, Karalofça felaketinden 

sonra Osmanlı heyet-i ictimaiyesinin refah ve saadetini tasvir 

ederken şu satırları yazıyordu: 

“Sultan Mustafa Han Hazretlerinin evasıt-ı saltanatında [a'da-yı din 

ile: Bin yüz onda buldu devlet rahat-ı sulh-ü salâh] tarihi mucibince 

musalaha olunup tufan aşup hurûb sükûn buldu. Binaenaleyh 

herkes emn-i hal ve ferağ-ı bâl ile asude-i mekr-i rüzgâr olmağın, 

Şehriyar-i kâmkâr Hazretleri dahi dilpesend tab-ı muhtar bülend-

iktidarları olan dârü's-saltana-i kadime yani Edirne'de karar ve sayd 

ü şikâr ile gülgeşt-i deşt ü kühsar buyurdular” 

 

hitam 

-.- 


