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ÖNSÖZ

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih Lisans programına kayıtlı öğrenciler için yazılan
17‒18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi kitabı, son derece zengin ve karmaşık bir tarihî geçmişin iki asırlık
oldukça geniş bir zaman dilimini ihtiva etmektedir. Bu haliyle ele alınan tarihî döneme ait bütün
olay ve gelişmeleri tek bir kitaba sığdırmanın beyhude bir çaba olacağı muhakkaktır. Bu sebeple
elinizdeki kitapta 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı tecrübesinin ancak belirli yönlerine, esas itibarıyla
siyasî ve askerî gelişmelere yer verilmiştir. 17‒18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi’nde yer verilen konuların
bu tarihteki en önemli ve belirleyici gelişmeler olduğu iddiasında bulunmamakla beraber Osmanlı
tarihinin kayda değer ve dikkat çekici başlıklarını oluşturduğu söylenebilir. Bu maksatla Osmanlı
tarihinin 17‒18. yüzyıllardaki öne çıkan mevzuları olabildiğince anlaşılır bir dil ve öğrencilerin
istifade edebileceği muhtasar bir şekilde takdim edilmiştir. Siyasî ve askerî hadiseler ağırlıklı olduğu
halde, kitabı eline alan öğrenciler, kronolojik sıralamanın dışına çıkılması pahasına bazı konuların
tematik bir yaklaşımla kaleme alındığını göreceklerdir. Kitapta olaylar yerine olguların tasvir edilip
incelendiği tematik bölümlerde, belirli kavramların izini sürebilmek adına daha geniş zaman
perspektifleri kullanılmıştır. Örneğin, 17‒18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi’nin ilk bölümünü teşkil eden
Celalilik olgusunun 16. yüzyıldaki örneklerle başlaması bununla ilgilidir. Keza 18. yüzyılın ilk
yarısında Osmanlı Devleti’nin Venedik ve Avusturya gibi devletlerle giriştiği askerî mücadele
anlatılırken Lale devrinin kültürel hayatı, Osmanlı diplomasi tarihi ve elyazması geleneğinden
matbaaya geçiş denemeleri gibi yan sahalara atlanması aynı kaygıyladır.
Bu itibarla kitapta bazı geleneksel konuların bir kere daha ele alınmış olduğunu görmek
şaşırtıcı değildir: 17. yüzyılın başında Osmanlı-Safevi savaşları, Girit adasının fethi, Köprülüler
devri, 1683-1699 “Uzun Savaşı”, 18. yüzyılda Osmanlıların Avusturya, Venedik, Rusya ve İran’la
giriştiği askerî mücadeleler. Bu bölümlerde Osmanlı siyasî ve askerî tarihinin olayları kronolojik
düzene sadık biçimde, önemli görülen gelişmeler öne çıkarılarak özetlenmeye çalışılmıştır. Bununla
birlikte Celali isyanlarının işlendiği kısımlarda bu olgunun kısa bir zaman sınırını aşan doğasına
atıfla daha yapısal bir yaklaşım izlenirken, 17. yüzyılın ortasında Girit savaşının ele alındığı satırlar
aynı yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı denizciliğinde görülen değişimin izini sürmek için vesile
edinilmiştir. Benzer şekilde, Köprülü vezirlerin Osmanlı siyasî iktidarının en tepesine yerleştikleri
yılların hikâyesi, olup biteni merkezî devlet aygıtının gözünden anlatmak yerine Osmanlı seçkin
ailelerinin temsilî bir tarihini yazmak amacıyla kullanılmıştır. Bu anlamda Lale devrinin anlatıldığı
sayfalarda 18. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı kültür hayatı ve yenileşme hamleleri bir mesele olarak
tahlile tabi tutulmuş; Osmanlı diplomasi tarihinin en büyük kırılmalarından biri kabul edilen ikamet
elçiliklerine geçiş konusundaki ilk örnek tarihî perspektiften ele alınmıştır.
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1. MEMNUNLAR VE GAYRİMEMNUNLAR: ANADOLU’DA
TOPLUMSAL KARGAŞA VE CELALİ İSYANLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Celali İsyanlarının Sebepleri
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Tımarlı Sipahiliğin Serencamı
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Çiftbozan Reaya
1.2.4.
Paralı Asker Bölüklerinin Doğuşu ve Eşkıyalık
1.2.5.
Osmanlı Sosyal Tarihine Küresel Bakış: Nüfus ve İklim Meseleleri
1.3. Belli Başlı Celali İsyanları
1.3.1.
Karayazıcı Abdülhalim
1.3.2.
Deli Hasan ve Tavil Ahmed
1.3.3.
Kalenderoğlu Mehmed
1.3.4.
Canbolatoğlu Ali Paşa
1.3.5.
Abaza Paşa
1.3.6.
IV. Mehmed’in İlk Yılları ve Abaza Hasan Paşa
1.4. Celalilikle Mücadele Yöntemleri
1.1.
1.2.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular







Celalilik olgusu nasıl tanımlanabilir?
Celali isyanlarının çıkış sebepleri nelerdir?
Celali ayaklanmalarına katılan kitleler hangileridir?
Osmanlı tarihinin en şöhretli Celali reisleri kimlerdir?
Osmanlı merkezî idaresi Celalilerle mücadele ederken hangi yöntemlere
başvurmuştur?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Celali İsyanlarının Sebepleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Celali
isyanlarının Okuma, araştırma
sebeplerini anlamak.

Paralı Asker Bölüklerinin Celali
hareketinin Okuma, araştırma
Doğuşu ve Eşkıyalık
Anadolu’da bıraktığı etkileri
ortaya koymak.
Celalilikle
Mücadele
Yöntemleri
Osmanlı Sosyal Tarihine Osmanlı
tarihindeki Okuma, araştırma,
Küresel Bakış: Nüfus ve toplumsal
kargaşa yürütme
İklim Meseleleri
dönemlerini küresel ölçekte
değerlendirmek.

elde
veya

fikir

Anahtar Kavramlar
Çiftbozan reaya: Bilhassa 16. yüzyılın sonlarına doğru yerini yurdunu terk edip çiftçiliği
bırakan köylülere verilen isim.
Devşirme: Osmanlılarda devlet hizmetinde kullanılmak veya asker olarak yetiştirilmek
amacıyla Osmanlı tebaası gayrimüslimlerden belirli bir kanun dâhilinde çocuk toplanması.
Ehl-i örf: Osmanlı toplum düzeninde, vergi ödemekle mükellef olmayıp yöneticilik zümresinde
yer alan askerî sınıfın iki kolundan biri. Ehl-i şer‘ ismiyle bilinen ulema dışında daha çok
devşirme kökenli olup Enderun veya Acemi Oğlanları ocağından yetişen idareciler.
İltizam usulü: Osmanlılarda devlete ait vergi gelirinin özel şahıslara devredilmesini ifade eden
terim.
Suhte: Osmanlılarda medrese talebesi, softa.
Tımarlı sipahi: Osmanlı kırsal düzeninde devlete ait toprak gelirlerini askerî ve idarî hizmetler
karşılığında tevarüs yoluyla çocuklarına aktarma yetkisi olmadan toplama hakkını alan kişi.

Giriş
Celali hareketi, 16–17. yüzyıllarda Osmanlı toplumsal yapısını derinden sarsan, çok
sayıda etkenin iç içe geçtiği, eşkıyalık ve isyan faaliyetlerine katılanların sayısı ve kimliği
bakımından bir hayli karmaşık bir olgudur. Celalilik, Anadolu’da uzun asırlar boyunca inkâr
edilemez bir vaka olarak varlığını sürdürdü. Bunun başlıca sebeplerinden biri, Osmanlı
merkezî idaresi ve kırsal alanda çiftine çubuğuna tutunmaya çalışan köylü kitlelerinin, kimi
zaman çok farklı karakterler arz etmesine rağmen Anadolu’da ortaya çıkan toplu eşkıyalık
eylemlerinin hepsine birden Celali kargaşası nitelemesi yapmasıydı. 16. yüzyılın başında
isyan etmiş olan Şeyh Celal’e nispetle, “Celal’e mensup” manasına gelen Celali tabiri,
sonradan birçok isyancı lider veya bunları takip eden kalabalıklar için kullanıldı. Hâlbuki 16.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren şiddetlenen ve Anadolu sathında nispeten kalıcı hale gelen
eşkıyalık faaliyetleri, ilk örneklerinden bambaşka bir nitelik arz ediyordu. Celali kitleleri,
nadiren uzunca bir süre bir reisin etrafında birleşmeyi becerebildiler ve birkaç istisna hariç
Osmanlı siyasî gücüne meydan okumayı denemediler. Bazı yıllarda Osmanlı siyaset
kurumlarının işlemesini durduracak denli kuvvetli karışıklıklar çıkardıkları doğruydu; ama
Celalilerin, bazı modern araştırmacıların iddia ettiği üzere, belirli bir ideolojik veya politik
amaçla hareket ettiklerine dair bariz göstergeler yoktur. Bununla birlikte yerel idarecilere
gönderilen sayısız emir, merkezden tayin edilen kolluk kuvvetleri ve doğrudan Celali asileri
bastırmaya yönelik seferlere rağmen Celali hareketlerinin durdurulamamış olması,
Anadolu’daki toplumsal refah seviyesi ve taşra idaresinde görülen aksaklıkların birçok insanı
isyancılarla birlik etmeye ittiği fikrini oldukça inandırıcı hale getirmektedir.

1.1. Öncüler

II. Bayezid ve I. Selim dönemlerinde Anadolu’da görülen Türkmen isyanları,
İstanbul’da yerleşik hale gelmeye çabalayan Osmanlı iktidarını toptan reddetme temayülüne
sahipti. Örneğin Hamid ve Teke bölgelerinde Şahkulu’na katılanlar, Osmanoğulları ve onları
temsil eden devlet ricaline karşı “devlet ve saltanatın” kendilerine ait olduğunu iddia
etmişlerdi. Celali isyanlarına isim babalığı yapan Bozoklu Şeyh Celal, 1519’da Tokat’ta
mehdilik iddiasıyla kıyam ettiğinde benzer biçimde Osmanlı yönetimini tanımamıştı. Sultan
Süleyman’ın ilk saltanat yıllarında Anadolu’nun muhtelif köşelerinde birbirinin peşi sıra
patlak veren ayaklanmalar, kendilerini çoğu vakit Süleyman’dan ziyade Şah İsmail ve
haleflerine yakın hissedenlerin katılımıyla ciddi bir hal almıştı.
Keza 1526’da başlayan Kalender Şah isyanı, tımarları ellerinden alınan sipahilerin
başkaldırmış Türkmen aşiretlerini desteklemelerinden ötürü ilk Celali hareketleri arasında
sayılsa da, 16. yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte Anadolu’da görülen sosyal kargaşalardan
epeyce farklı bir mahiyete sahipti. Kalender’in peşinden giden kitleler, ona şah sıfatıyla hitap
ederek Osmanlı padişahına karşı bir saltanat davası yürütüyorlardı. Bazı Osmanlı
kaynaklarının Celalilik olarak tarif ettiği Düzmece Mustafa isyanı, Şehzade Mustafa’nın
1553’te padişah otağında öldürülmesinin ardından Osmanlı kamuoyunda oluşan hassasiyeti
yansıtıyor gibiydi. Şehzade Mustafa olduğu iddiasıyla Rumeli’de zuhur eden asi, çevresine
halinden şikâyetçi olan çok sayıda medrese öğrencisi, topraksız köylü ve eski tımarlı sipahiyi
toplamıştı. Sultan Süleyman’dan rahatsız olan bir Osmanlı seçkinler grubunun da isyanı
desteklediği tahmin edilmektedir. Düzmece Mustafa, daha önceki ayaklanmaların aksine dinî
olmaktan ziyade siyasî bir amaçla hareket etti. İstanbul’dakine benzer bir örgütlenmeye gidip
kendine bir veziriazam tayin etti ve doğrudan doğruya devletin idaresini almaya çalıştı.
Bundan böyle Celali isyanları, herhangi bir şekilde gadre uğradığına inanan mazul idareci ve
sipahi, istikbal kapılarının yüzüne kapanmış olduğunu düşünen suhteler veya eşkıyalık dışında
bir geçim yolu bulamayan çiftbozan reayadan mürekkep bir gayrimemnunlar ittifakına
dönüşüyordu.

1.2. Celali İsyanlarının Sebepleri

Celali kargaşasını yaratan sebepleri tek bir başlık altında toplamak kolay değildir.
Anadolu’da taşra idaresini bozan ve ezilip dağıtıldıkları ve Osmanlı kolluk kuvvetlerince
takip edildikleri halde bir süre sonra başka bir yerde boy gösteren Celali kitleleri, 16. yüzyılın
başından 18. yüzyıla değin Osmanlı İmparatorluğu’nun en esaslı iç meselelerinden biriydi. Bu
hareketin başlı başına bu denli uzun ömürlü olması bile, birden fazla etkene bağlı olduğunu ve
bilhassa Anadolu kırsalında Celaliliği destekleyen sosyal şartların hüküm sürdüğünü gösterir.

1.2.1. Tımarlı Sipahiliğin Serencamı
II. Mehmed’in temellerini attığı merkezî imparatorluk, devşirme yöntemiyle idarî ve
askerî sisteme katılanlara devlet kaynaklarından önemli hisseler tahsis edilmesine yol
açıyordu. Merkeziyetçi devlet yapısı yerleştikçe, tımar arazileri Anadolu Türkmen

beyliklerinin bakiyesi olan sipahilerden alınıp başkentten atanan Enderun çıkışlı zümrenin
eline geçmeye başlamıştı. Özellikle Karaman ve Dulkadırlı ailelerine mensup eski mahallî
seçkinlerin 16. yüzyılda Anadolu’da vuku bulan birçok iç karışıklıkta ön saflarda olmaları
tesadüf değildi. 16. yüzyılın ikinci yarısında bu durum çok daha yaygın hale geldi. Osmanlı
iktidarını temsil ederek taşrada asayişi sağlamaları için sancak merkezlerine yollanan yeniçeri
bölükleri, yine aynı amaçla bölgeden toplanan kale erleriyle birlikte tımar topraklarını
tasarruflarına geçirdiler. Savaşçılığın ok ve yaylarla icra edilen bir sanat olmaktan çıkıp elde
taşınan ateşli silahlarla yürütülen bir çeşit mesleğe dönüşmesi, geleneksel atlı sipahinin
değerinin sorgulanmasına yol açıyordu. Süvari birlikleri çok daha uzun bir süre askerî
kıymetlerini korumakla beraber aynı şeyi geleneksel tımarlı sipahiler için söylemek kolay
değildi.
16. yüzyılın son çeyreğinde imparatorluğun sınırları sabitleşmeye yüz tutmuştu.
Gelişen askerî teknoloji ortaçağa özgü meydan savaşlarının sayısını azaltıyor; dolayısıyla
geniş arazileri bir çırpıda imparatorluk topraklarına katmak mümkün olmuyordu. Bir tımar
dirliğine kavuşmak için bekleyen sipahi çocuklarının sayısı durmadan artarken bu amaçla
dağıtılabilir toprak miktarı aşağı yukarı aynı kalıyordu. Bir şekilde bir tımar beratı elde etmeyi
başaran sipahi, aynı tımar için başka birisinin de berat edinmiş olduğunu görüyor; dirlikler
üzerindeki hak iddiaları ciddi tartışmalara sebep oluyordu. Sıra bekleyenlerin fazlalığı
yüzünden tımar sahibi sipahileri azledip topraklarını başkalarına vermek yaygınlaştı. Her
Osmanlı sadrazamı veya vezirinin tımar toprakları üzerinden vergi gelirlerine kavuşmak
isteyen birçok adamı vardı. Osmanlı siyasetname yazarlarının şiddetle eleştirdiği “sepet
tımar”lar, başka bir deyişle, bir Osmanlı paşasının elinde biriken ve kendi maiyetini beslemek
için kullandığı toprak dirlikleri, taşrada tımar bekleyen zümrelerin önünü kesiyordu. Sipahi
ailelerin geleneksel imtiyazlarından vazgeçip çiftçiliğe başlamalarını beklemek gerçekçi
olmazdı. Topraksız veya mazul birçok sipahi Celali isyanlarına katıldılar.

1.2.2. Medreseli (Suhte) İsyanları
Osmanlılarda medrese talebelerine softa veya suhte denirdi. Ziraat düzeninin
bozuluşu ve kırsal alanda güvenli bir hayat sürmenin güçleşmesi, birçok genci medreselere
sığınmaya itmişti. Buradaki hücrelerde emniyetli bir ortam bulan gençler, bir süre sonra
imaretlerin etrafını dolduran başıboş bir kalabalığa dönüştüler. 17. yüzyılın ilk yarısında
yazan Koçi Bey’e sorulursa, medreselere kapasitenin çok üzerinde talebe kabul edilmişti.
Hakikaten de, bu kadar çok suhtenin mezun olup Osmanlı ilmiye teşkilatı içinde kendine bir
yer edinebilmesi imkânsızdı. Kaldı ki, 16. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı sosyal ve siyasî
düzenini sert şekilde eleştiren Gelibolulu Mustafa Âlî’ye göre, tam da bu sıralar medreselerde
yüksek seviyeli ulema çocuklarının kayırıldığı bir dönemdi.
Yıllarca medrese imaretlerinden geçinen suhteler, Sultan Süleyman’ın son yıllarında
“baş ve buğ” edindikleri belirli kişilerin etrafında bölükler halinde teşkilatlandılar. II. Selim
döneminde hızlanan “suhte şekâveti”, III. Murad devrinde iyice artarak 17. yüzyılın başıyla
birlikte Celaliliğin bir parçası haline geldi. Osmanlı-Safevi savaşı esnasında Anadolu’nun her
yerine yayılan suhte bölükleri, halk üzerinde baskı kurup köy ve kasabaları yağmaladı. Diğer

eşkıya çetelerine benzer biçimde, bunların da öncelikli kaygısı, geçimlerini sağlayabilmek
için yiyecek ve içecek maddeleri temin etmekti. Anadolu taşrasında devriyeye çıkan suhteler,
bu amaçla halktan cer, nezir ve kurban adıyla zorla para ve mal topladılar. Suhte bölüklerinin
diğer Celali gruplarıyla birleşmesinden itibaren Celalilik çok daha kuvvetli reisler tarafından
idare edilen büyük isyanlar halini aldı.

1.2.3. Çiftbozan Reaya
Osmanlı kanunnamelerine göre, ziraatla uğraşan reayanın bağlı bulunduğu sipahinin
dirlik toprakları dışına taşınarak çiftçiliği terk etmesi yasaktı. Ne var ki, Osmanlı kanunu ne
derse desin, 16. yüzyıl boyunca her geçen gün daha çok sayıda köylü toprağını terk edip yer
değiştiriyor; ya da çiftçiliği tamamen bırakıyordu. Osmanlı kaynaklarına bakılırsa, bunun
görünürdeki sebebi, taşrada hizmet eden devlet görevlilerinin, diğer bir ifadeyle, ehl-i örfün
reaya üzerinde kurduğu baskıydı. Düzenin işleyişi basitti. Taşrada bir mukataaya sahip olmak
isteyen biri, hazineye peşinat cinsinden yüklü bir ödeme yapıyor; belli bir zaman zarfı içinde
ödemeyi taahhüt ettiği taksitlerle beraber Osmanlı maliyesine önceden kararlaştırılmış bir
meblağı havale etmiş oluyordu. Çoğunlukla vergi toplayıcısı olan bu kişiler, iltizamları
süresince ceplerinden çıkan parayı karşılayıp kazanca geçmek için halka yüksek vergiler
dayatıyorlardı. Aynı şey, devlet mansıplarını başkentteki mercilere sundukları değerli hediye
ve pişkeşlerle temin eden ehl-i örfün tamamı için geçerliydi.
Reaya üzerindeki vergi yükü arttıkça yurtlarından ayrılan köylülerden eşkıya
çetelerine katılan gençler peyda olmaya başladı. 17. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınmış
Kitâb-ı Müstetâb’ın kimliği belirsiz yazarı, “Âşikâre bey‘ iderler kahbe-zenler mansıbı / Nice
kopmasun Celâlî nice olmasın kıtâl” derken Osmanlı kırsal düzeninde yaşanan kargaşaya
işaret ediyordu. Anadolu’da hayat mücadelesi veren halk, çoğu vakit araya temsilciler sokmak
suretiyle padişahı taşra idarecilerinin yolsuzluklarına son vermesi için müdahaleye çağırmıştı.
Bu amaçla Sultan Süleyman, 1565’te imparatorluğun her köşesine ehl-i örfün reayaya nasıl
muamele etmesi gerektiğini belirten bir “adaletname” gönderdi. Adaletname neşretme
geleneği, I. Süleyman’dan sonra devam etti. III. Mehmed, yayımladığı adaletnamede reayayı
bir yandan soyguncu ve talancı Celali kitlelerine, öte yandan ehl-i örf zulmüne karşı korumayı
esas almıştı. I. Ahmed devrinde imparatorluktaki bütün kadılara birer nüshası gönderilen
adaletname metinleri, Osmanlı ordusunu, dolayısıyla Osmanlı padişahıyla birlikte bütün
devlet düzenini besleyen reayanın himaye edilmesinin önemi üzerinde duruyordu.
Sultanların üretici halkı korumaya yönelik hamlesi, 16. yüzyılın son çeyreğiyle
birlikte Celaliliğin aldığı hal düşünüldüğünde, Anadolu’daki kırsal düzeni ıslah etmeye hemen
hiç etki etmedi. Sorun çok daha derinlere kök salmış gibi görünüyordu. 1565 tarihli
adaletnamenin sahibi I. Süleyman’ın saltanatı, aynı zamanda Osmanlı devletinin askerî
harcamalarının muazzam derecede arttığı bir devirdi. Osmanlı hazinesinin vergi toplayıcısı
mültezimlerden talep ettiği, onların da halka yansıttığı şişkin meblağlar, Osmanlı sarayı ve
ordusunun artan ihtiyaçlarını karşılamaya gidiyordu. Bu anlamda kayda değer örneklerden
biri, Celali eşkıyalarını def etmek veya önemli bir Celali lideri etrafında ayaklanan kitleleri
bertaraf etmek için Anadolu’ya yollanan devlet memurlarının, ister istemez, şikâyet konusu

olan “salgun”lar veya “salma”larla halktan para toplayıp askerlerini geçindirmeye
çalışmalarıydı. Bu hal bazen öylesine ciddi boyutlara varabiliyordu ki, Celali teftişi için
yollanan bir paşa veya bey, bir süre sonra İstanbul tarafından Celali olarak aranan bir eşkıya
reisine dönüşebiliyordu.
17. yüzyılın başında Avusturya ve İran cephesinde savaşlar devam ederken oluşan
otorite boşluğu, önemli Celali reislerinin hareket alanlarını genişletmelerine yaradı. Doğrusu
istenirse, Osmanlı devleti, 16. yüzyıl sonu-17. yüzyıl başında, birisi içte Celalilere karşı olmak
üzere üç cephede aynı anda savaşıyordu. Celali cephesi, devletin kaynaklarını emip tüketecek
ve kırsal nizamı altüst edecek denli kanlıydı. Şah Abbas, 1603’te Osmanlılara savaş ilan
ederken Celalilerin Anadolu’da yarattığı siyasî kargaşadan yararlanmak istemişti. 1603’te III.
Mehmed’i saray avlusunda bir ayak divanı tertip etmeye zorlayan kapıkulu sipahileri, bu
görüşmede Anadolu halkının Celalilerin eline esir düştüğünü belirtip Kapı ağası Gazanfer ve
Kızlar ağası Osman’ı suçlamışlardı. Bu tarihten itibaren 1608’e kadar Osmanlı tarihinde
“Büyük Kaçgun” denilen nüfus hareketi yaşandı ve yerlerini yurtlarını terk eden insanlar,
daha güvenli gördükleri yerlere, kasaba ve şehirlere sığındılar. Bu esnada Rumeli yakasına
geçenler oldu. Belki de asırlardır kullanılmayan şehir surları ve kale kapıları tahkim edilerek
Celali baskınlarına karşı koruma tedbirleri alındı. Bu yıllarda Anadolu’da birçok yerin
harabeye dönüştüğü tahmin edilmektedir. Reaya nüfusun hızla yer değiştirdiği bu dönemde,
müstahkem yerleşimlere sığınanlar dışında bazılarının eşkıya çetelerine katılarak yaşamlarına
devam ettikleri açıktır.

1.2.4. Paralı Asker Bölüklerinin Doğuşu ve Eşkıyalık
Sultan Süleyman’ın şehzadeleri 1559’da Konya’da çarpıştığında Selim’in hizmetinde
babasının yolladığı merkezî Osmanlı askerî kıtaları vardı. Buna karşılık Bayezid, şahsını
destekleyen beylerin askerleri dışında taht kavgasında istihdam etmek üzere “yevmlü” adıyla
bilinen maaşlı savaşçılar toplamıştı. Bayezid’in ordusunda bulundukları zamana göre para
alan bu savaşçılar, genellikle Anadolu’nun işsiz güçsüz delikanlılarından toplanan
tüfekçilerdi. Bayezid’in mücadeleyi kaybetmesi üzerine dört bir yana dağılan bu yeniyetme
askerler, bundan böyle sekban, sarıca, levent, yiğit ve yahut garip isimleriyle nam salan paralı
askerlerin ataları kabul edilebilirler. Keza topraksız sipahilerin bir araya gelerek
oluşturdukları küçük levent takımları, iş bulmak için taşra idarecilerinin kapılarını çalıyor;
işsiz kaldıkları vakitlerde de eşkıyalığa tevessül ediyorlardı.
II. Selim döneminde Anadolu’da dolanan başıboş grupların yerleşik halka zarar
vermesini engellemek için kadılara bulundukları mahallerde yaşayan genç köylülerden asayiş
müfrezeleri kurmaları istendi. Buna göre, bir yiğitbaşının emri altında toplanan silahlı gençler,
otuz kırk kişilik gruplar halinde “il eri” adı verilen bir teşkilat oluşturuyorlardı. Kısa vadede
olumlu sonuçları görülse de, köylülerin silahlandırılması, uzun vadede, bunlardan ayrılıp
Celalilere katılanların fazlalığı yüzünden olumsuz etkiler yarattı. Kadıların gözetimi altında il
erlerinin biriktiği tarihlerde, ehl-i örfü temsil eden sancak beyleri ve beylerbeyleri, kırsal
alanda emniyeti temin etmek gayesiyle silahlı gençler kiralamaya başladılar. Paşa ve bey
kapılarında hizmet eden sekban, sarıca veya leventler, piyade veya süvari olsun, çoğunlukla

tüfekli savaşçılardan ibaretti. Osmanlı merkezî idaresi, seferlere giden asker sayısını artırdığı
için bu gelişmeyi destekledi. Bununla birlikte aynı paralı asker bölükleri, paşanın mazul
olması, imparatorluğun başka bir köşesine tayin edilmesi veya herhangi bir sebeple ortadan
kaldırılması durumda işsiz kalıyorlar; başka bir kapıya bağlanamayanlar Celali kitlelerine
insan kaynağı oluyorlardı. Bu arada ilginç gelişmelerden biri de, paşa veya bey adına bölgeyi
kolaçan edip vergi toplayan sekban ve sarıca bölükleriyle il erleri arasında bariz bir
soğukluğun doğmasıydı. Ehl-i örfün adamlarına karşı duyulan nefret, bazı il erlerinin
Celalilerin saflarına geçmelerine bile sebep oldu. Örneğin, Celali reislerinden Neslioğlu eski
bir yiğitbaşıydı.
Osmanlı ziraat düzenini olumsuz etkileyen gelişmelerden biri, devletin uzun yıllar
aralıksız savaş halinde bulunmasıydı. Üst üste gelen sefer yılları ve iki cephede aynı anda
yürüyen muharebeler, Osmanlı asker toplama uygulamalarında değişikliği zorunlu kılmıştı.
Ağır vergi yükü, taşra idarecilerinin yolsuzlukları ve eşkıya çetelerinden bunalan reaya, ilk
başta çok daha istikbal vaat eden bir kararla çiftçiliği bırakıp asker yazılıyordu. 1596’da yazan
Bosnalı kadı Hasan Kâfî’ye bakılırsa, Habsburglarla savaşın başladığı 1593’ten o yana
Osmanlı ümerası vilayetlere yolladığı zabitlerle insanların çifti çubuğu, ya da kasabadaki
zanaatını bırakmasına sebep olup reayayı askere alıyordu. Tarım düzeninin zedelenmesi genel
bir kıtlık tehlikesi yaratarak dolaylı yoldan yine talancı eşkıya çetelerinin doğuşuna zemin
hazırladı. Bir kere askerî hizmete giren reayanın yeniden toprağa yerleşip ekip biçmeye
dönmesi pek mümkün değildi.

1.2.5. Osmanlı Sosyal Tarihine Küresel Bakış: Nüfus ve İklim Meseleleri
Yukarıda sıralanan gelişmeler, Celalilik hareketlerini besleyen ve şiddetlendiren
etkenlerin başında geliyordu. Bununla birlikte 16–17. yüzyıllarda Anadolu’da vuku bulan
sosyal karışıklıkları anlayabilmek için Osmanlı köylüsünün hangi nedenle toprağını bırakıp
göç ettiğine, paralı asker bölüklerine katıldığına veya eşkıya çetelerine girdiğine bakmak icap
eder. Osmanlı köylüsü, özellikle de, çalışmaya en müsait halde olan genç ve bekâr erkekler,
dış dünyanın cazibesine nasıl açık hale gelmişti?
16. yüzyılda Akdeniz havzasında kurulu devletlerde büyük bir nüfus artışı yaşandı.
Osmanlı toprakları hızlı nüfus artışının yaşandığı yerlerden biriydi. 16. yüzyılın ilk yarısında
üretim ve ticarete olumlu yansıyan nüfus artışı, belli bir sınırı aştıktan sonra ziraî ekonominin
üzerinde bir baskı yaratmaya başladı. Arkadan gelen genç nesiller için yeterince tarım toprağı
yoktu. Bu darlığa çare bulmaya çabalayan köylü kitleleri, ellerinden geldiğince çıplak
araziden yer kazanıp yeni ziraat alanları açmaya gayret ettiler. Ne var ki, 16. yüzyıl tarım
teknolojisinde gözlemlenen yetersizlik, kuru ve çorak arazilerin işlenebilir tarlalara
dönüştürülmesinin önündeki en büyük engeldi. Reaya, bazen köylerin uzağındaki mezraları
canlandırıp burada yeni tarlalar açtı. 16. yüzyılda görülen gelişmelerden biri de, ziraata müsait
alan elde etmek için ormanların kıyısından köşesinden yer açmaktı. Bu tarihlerde bazı
konargöçer Türkmen aşiretlerinin yerleşik hale geldiği ve dağ yamaçlarına Osmanlı
kayıtlarında “etrakiyye” köyü ismiyle bilinen yerleşimler kurdukları bilinmektedir.

Osmanlı reayası, yeni gelen genç nesilleri topraksız bırakmamak için çeşitli
yöntemler denemiş olsa da, bu çabalar yeterli olmadı ve topraksız köylülerin sayısı 16.
yüzyılın ikinci yarısında giderek arttı. Ailelerin tasarrufundaki tarla ve çiftlikler, çok sayıdaki
çocuk arasında bölüşüldükçe kişi başına düşen toprak miktarı azaldı. Osmanlı vergi
kayıtlarında evli veya bekâr ama topraksız erkeklerin sayısı önemli miktarlara yükseldi.
Kısacası mevcut arazi miktarı ve ziraî imkânlar, süratli biçimde artan nüfusu besleyememişti.
Bu sebeple, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çok sayıda işsiz ve topraksız reayanın
köylerini terk edip şehirlere göç ettikleri, bunların bazılarının vilayet veya sancak
merkezlerindeki taşra idarecilerinin kapısına levent olarak yazıldıkları ve nihayet bir
bölümünün eşkıya gruplarına dönüştüğü ortadadır.
Bunun üstüne Osmanlı İmparatorluğu, 16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren “Küçük
Buzul Çağı” adı verilen küresel olguyla mücadele etmek zorunda kaldı. Ağaç halkalarındaki
genişleme ve daralmalara göre geçmişteki yıllık yağış miktarlarını belirleyen araştırmacılar,
dönemin kaynaklarında hava şartlarına dair verilen malumatın dünyanın birçok köşesinde
olduğu gibi Osmanlı topraklarında da 16. yüzyılın sonlarından itibaren ciddi bir soğumanın
yaşandığını ortaya koydular. Kışlar gittikçe daha acımasız geçiyor; yazları ise mahsulü
mahveden ağır yağmurlar yağıyordu. İnsanları yer değiştirmeye ve ellerindeki gıda
kaynaklarını tutumlu kullanmaya iten mevsim koşulları, Anadolu sathında Celaliliğin ortaya
çıkışını tek başına izah etmese bile, eşkıya gruplarının veya daha büyük isyancı orduların
karınlarını doyurmak için giriştikleri yağma ve talan seferlerini açıklayabilir. Bu bağlamda,
Celali hareketini Osmanlılara özgü bir iç karışıklık olarak ele almaktansa, bilhassa aynı
asırlarda İtalya ve İspanya’da görülen eşkıyalık faaliyetleriyle bir arada daha geniş bir
çerçevede değerlendirmek isabetli olur.

1.3. Belli Başlı Celali İsyanları
1.3.1. Karayazıcı Abdülhalim
1593–1606 Osmanlı-Habsburg savaşı esnasında altı bölük zümresine yazılan
Abdülhalim, Osmanlı askerî sistemine yabancı biri değildi. Karayazıcı lakabı, sekban
yazıcılığında bulunmasından ileri geliyordu. Karayazıcı Abdülhalim, muhtemelen 1594’te,
Safed sancağına tayin edilen Derviş Bey’in buraya gelmesinden kısa bir süre sonra kiraladığı
sekban bölüğünün reisiydi. Nitekim Derviş Bey, kendi mansıbının Çerkes Deli Ali’ye tevcih
edildiğini öğrendiğinde, efendisine ayaklanarak mansıbını korumasını söyleyen bizzat 300
kişilik tüfekçi birliğinin başındaki Karayazıcı olmuştu. Bu teşebbüsün başarısızlığa uğraması
üzerine Kilis’e giden Karayazıcı, başkentteki hükümetle ipleri atmış başka bir yönetici olan
Canbuladoğlu Hüseyin Paşa’yla güçlerini birleştirdi. 1599’da, Karaman valisi Hüseyin
Paşa’yı saflarına katan Karayazıcı’nın 8000 kişilik iyi talimli bir kuvvete sahip olduğu rivayet
ediliyordu.
Asker kaçaklarını etrafına toplayan Karayazıcı’nın kuvvetleri 20.000’i bulmuştu.
Kardeşi Deli Hasan ve bir ara Habeş valiliği yaptıktan sonra istediği mansıbı elde edemeyince
Karaman’da isyan eden Hüseyin Paşa’yla güç birliği yapan Abdülhalim, Osmanlı devleti
açısından ciddi bir tehlike arz etmeye başladı. 1599’da yola çıkan Sinan Paşazâde Mehmed

Paşa, isyanı bastırmakla görevlendirildi; ama Karayazıcı kuvvetlerinin Urfa’yı ele geçirip
kaledeki toplara el koymasını engelleyemedi. Karayazıcı Abdülhalim, bu başarının ardından
padişahlığını ilan edip “Halim Şah muzaffer-bâdâ” tuğralı fermanlar göndermeye başladı ve
Hüseyin Paşa’yı veziriazam tayin etti. Osmanlı askerî düzenini iyi biliyordu ve emrindeki
kuvvetleri kapıkulu ocaklarındaki usule göre tanzim edip teşkilatlandırdı. Civar bölgelere
kadılar tayin eden Abdülhalim, Hz. Muhammed’in rüyasına girerek devleti kendisine
bahşettiğini iddia ediyordu.
Serdar Mehmed Paşa, bir kez daha Urfa üzerine yürüyüp isyanı sonlandırmaya
çalıştı. Köşeye sıkışan Karayazıcı, serdarla yaptığı anlaşma icabı Hüseyin Paşa’yı Osmanlı
makamlarına teslim etti. Mehmed Paşa, bunun karşılığında Karayazıcı’ya Amasya ve Antep
sancaklarını vaat etmişti; fakat bu sözün Hüseyin Paşa’yı elde etmek için uydurulmuş olduğu
ortaya çıktı. Çıkan çarpışmanın ardından Karayazıcı Sivas taraflarına kaçtı. Bu arada
İstanbul’a Karayazıcı Abdülhalim ve Sinan Paşazâde Mehmed Paşa hakkında ihtilaflı haberler
geliyordu. Görünüşe bakılırsa, Abdülhalim’in Osmanlı devlet hizmetinin liyakatle üstesinden
gelebilecek biri olduğunu düşünenler vardı. Abdülhalim, Çorum sancakbeyliğine tayin edildi.
Bununla birlikte Sokulluzâde Hasan Paşa ve Hacı İbrahim Paşa, bir kere daha Karayazıcı’yı
ortadan kaldırmakla görevlendirildiler. Karayazıcı kuvvetleri, Hacı İbrahim Paşa’yı
Kayseri’de yenilgiye uğratmasına rağmen (23 Eylül 1600) Bağdat’tan gelen Hasan Paşa
karşısında Elbistan’da tutunamadılar (12 Ağustos 1601). Karayazıcı yaralı halde Canik
dağlarına, kardeşi Deli Hasan ise Tokat kalesine çekildi. 1602 baharında Karayazıcı
Abdülhalim’in ölüm haberi Osmanlı başkentine ulaştı.
Karayazıcı Abdülhalim isyanı, birçok Celali reisinin tek bir önder etrafında birleştiği
ender kalkışmalardan biriydi. Abdülhalim’in padişahlık iddiası, Osmanlı hanedanını yerinden
etmekten çok Anadolu’da kendine bir yer açma teşebbüsüne benziyordu ve çok etkili
olmamıştı. Celali ittifakı bundan sonra kardeşi Deli Hasan tarafından yönetildi.

1.3.2. Deli Hasan ve Tavil Ahmed
Karayazıcı’nın kardeşi Deli Hasan, Avusturya ve İran harplerinin yarattığı otorite
boşluğundan istifade ederek Celali topluluklarını yeniden birleştirdi. Bu esnada yanında
Şahverdi, Yularkaptı ve Tavil gibi namdar Celali reisleri bulunuyordu. Ağabeyini mağlup
eden Sokulluzâde Hasan Paşa’nın Tokat’a gelmesi üzerine Celali kuvvetleriyle birlikte şehri
kuşattı. Kaleden kaçıp Celali saflarına geçen birinin istihbaratına dayanarak Hasan Paşa’nın
sabahları kapı önünde tahta perde ile çevrilmiş bir mekânda oturduğunu öğrenip paşayı
tüfekle öldürttü. Kütahya’yı istila ederek Afyonkarahisar üzerine yürüdü. Anadolu’daki
karışıklığın daha fazla büyümesini istemeyen Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa, 1603’te affettiği
Deli Hasan’ı Bosna beylerbeyliğine tayin etti. Bosna valisi Hasan Paşa’nın Avusturya
cephesine geldiğinde, Şahverdi Ağa komutasında 10.000 kadar askeri olduğu tahmin
ediliyordu.
Deli Hasan’ın bıraktığı boşluğu dolduran Tavil Ahmed de sekbanlıktan yetişmeydi.
Benzer biçimde, üzerine yollanan güçleri bertaraf ettikten sonra 1605’te Şehrizor beylerbeyi
yapılmak istendi. İsyana devam eden Tavil Ahmed, Harput kalesini muhasara ettiği gibi, sahte

bir fermanla yolladığı oğlunun Bağdat’ı ele geçirmesini sağladı. Tavil’e bağlı Celaliler, en
nihayetinde zorlukla da olsa dağıtıldılar.

1.3.3. Kalenderoğlu Mehmed
Karayazıcı Abdülhalim’in yanında eşkıyalık edip çeşitli Osmanlı valilerinin
hizmetinde çavuşluk, kethüdalık ve mütesellimlik gibi vazifeler ifa etmiş olan Kalenderoğlu
Mehmed, 1604’te talep ettiği sancakbeyliğinin şahsına ihsan edilmemesinden dolayı isyan
etti. Anadolu’daki diğer Celali reislerini kendine çeken Kalenderoğlu, Manisa ve Aydın
yörelerini yağma etti. Ankara’yı zapt etmek için çok uğraşmasına rağmen şehir halkı
Celalilerin içeri girmesine müsaade etmedi. Halep’te Canbolatoğlu Ali Paşa’nın üzerine
ilerleyen Kuyucu Murad Paşa, Kalenderoğlu’nu etkin olduğu bölgeden uzaklaştırmak
niyetiyle Ankara sancakbeyi olduğuna dair bir menşur yolladı.
Ankara kadısı, büyük bir hevesle şehre gelen Kalenderoğlu’nu içeri almayıp Celali
reisini oyaladı. Kent dışında beklerken Kuyucu Murad Paşa’nın Ankara kadısına yolladığı
mektubu ele geçiren Kalenderoğlu, oyuna getirildiğini anlayarak şehre saldırdı; ama alamadı.
Kısa bir süreliğine Bursa’yı ele geçirdi. Burada önemli devlet ricali komutasında üzerine
gelen Osmanlı kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Aydın, Saruhan ve Hamidili üzerinden
Karaman’a gitti. Bu sırada Kalenderoğlu’nun Halep’ten başkente gönderilen hazineyi
yağmalamayı planladığını öğrenen Kuyucu Murad Paşa Maraş civarında Göksun Boğazı’nı
tuttu. Bu mevkide hezimete uğrayan Kalenderoğlu, etrafındakilerin çoğunu kaybetti (9
Ağustos 1608). İran’a kaçtı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Bazı kaynaklar
Kalenderoğlu’nun Anadolu’da hâkimiyet kurma mücadelesi verdiğini söyleseler de,
Osmanlılara karşı bir saltanat davası güttüğüne dair bir işaret yoktur.

1.3.4. Canbolatoğlu Ali Paşa
Kilis ve Halep dolaylarında nüfuz sahibi Canbolat ailesine mensup Canbolatoğlu Ali,
Cigalazâde Sinan Paşa’nın şark seferine geç kaldığı gerekçesiyle amcası Hüseyin Paşa’yı
1604’te idam ettirmesi üzerine başkentteki idareye başkaldırdı. Hüseyin Paşa’nın idamından
sonra Halep’e dönen kuvvetleri, bu esnada Kilis sancakbeyi olan yeğeni Ali’ye hizmetlerini
sundular. Osmanlı merkezî idaresi, doğu ve batı cephesinde savaşlarla boğuştuğu bir sırada
Ali Paşa’yı biraz oyalayabilmek için Halep beylerbeyliğinin kendisine verildiğini bildiren bir
berat gönderdi. Hükümetin içinde bulunduğu çetin şartlardan ötürü bölgeye müdahale
edemeyeceğinin farkında olan Canbolatoğlu Ali, Trablusşam hâkimi Seyfoğlu Emir Yusuf’u
mağlup etti. Seyfoğlu’ndan yüklü miktarda para aldıktan sonra Şam’a yürüdü; halkın bütün
mal ve mülküne el koydu. Halep’teki Osmanlı hazinesini de ele geçirdikten sonra yeterince
güçlendiğine inanarak bağımsızlık ilan etti.
Canbolatoğlu Ali Paşa, kuvvetlerini Osmanlı tarzında piyade ve süvari ocakları
şeklinde teşkilatlandırdı. Yeniçeriler gibi 162 bölüğe ayırdığı 16.700 tüfekli piyadesi ve sağ
ve sol olarak iki kısımda tertip ettiği 18.000 süvarisi vardı. Hükümranlığını duyurmak için
adına hutbe okutup sikke kestirdi ve Toskana hükümdarı başta olmak üzere batılı devletlerle

diplomatik temasa geçti. 1606’da sadrazamlığa getirilen Kuyucu Murad Paşa, Anadolu’daki
Celalileri dağıttıktan sonra Halep’e yöneldi. Lübnan’ın Dürzî reisi Man‘oğlu Fahreddin, Ali
Paşa komutasındaki asileri destekliyordu. Kuyucu Murad Paşa, Rumeli valisi Tiryaki Hasan
Paşa’nın yardımıyla Oruç ovasında Celali ordusunu mağlup etti (24 Ekim 1607). Halep
üzerinden Eskişehir’e kaçan Canbolatoğlu Ali, bu sırada Anadolu’da isyan halinde bulunan
Kalenderoğlu Mehmed’den kendisine katılması yönünde bir çağrı almasına rağmen kabul
etmedi. İstanbul’a yolladığı ihtiyar amcası vasıtasıyla af diledi. I. Ahmed tarafından özrü
kabul edilerek Tımışvar beylerbeyliğine tayin edildi. Buradaki yeniçeriler ve şehir halkıyla
geçinemeyen Ali Paşa, sığındığı Belgrad’da Veziriazam Murad Paşa’nın emriyle katledildi
(1611).

1.3.5 Abaza Paşa
Kuyucu Murad Paşa’nın Anadolu seferleri esnasında aldığı sert ve kanlı tedbirler,
Celali bölüklerinin yeniden bir lider etrafında birleşmesinin önüne geçmişti. Anadolu’daki
nispî sükûnet 1622’de Abaza Paşa isyanına kadar devam etti. Canbolatoğlu Ali Paşa’nın
hazinedarı olmasına rağmen Yeniçeri Ağası Halil Paşa’nın araya girmesiyle canı bağışlanan
Abaza, II. Osman’ın katline değin geçen süre içinde derya beyi, Maraş ve Erzurum beylerbeyi
oldu. II. Osman’ın Yedikule’de öldürülmesi üzerine padişah kanını dava ederek isyan bayrağı
açtı ve ilk iş olarak Erzurum’da bulunan yeniçerileri imha etti. Padişahın intikamını alma
amacıyla Trablusşam valisi Seyfoğlu Yusuf Paşa ve Maraş valisi Kalavun Yusuf Paşa isyana
destek verdi. Abaza Paşa’nın önderliğinde 30.000 kadar kişi bir araya gelmişti.
Şebinkarahisar ve Sivas’ı zapt eden Abaza Paşa, ele geçirdiği kapıkulu ocağı
mensuplarını katlediyordu. Ankara’yı kuşatmasına rağmen alamadı. IV. Murad’ın tahta cülus
etmesinin ardından Sadrazam Hafız Paşa emrinde yollanan kuvvetler, Abaza Paşa’yı Kayseri
yakınlarında mağlup etti. Erzurum kalesine sığındı. Affedilerek Erzurum beylerbeyliğine iade
edilmesine rağmen yeniçeri düşmanlığı sona ermedi. 1626’da Ahıska seferine çıkan Osmanlı
ordusuna kendisine tuzak kurulduğunu sanarak hücum etti ve birçok yeniçeriyi öldürdü.
Sadrazam Halil Paşa, Erzurum kalesini kuşatıp Abaza Paşa’yı teslim olmaya zorlasa da
başarılı olamadı. 1628’de Hüsrev Paşa, Abaza Paşa’yı kaleden çıkarmaya muvaffak oldu. IV.
Murad tarafından affedilip Bosna valiliğine tayin edildi.

1.3.6. IV. Mehmed’in İlk Yılları ve Abaza Hasan Paşa
1648’de IV. Mehmed’in tahta çıkmasının ardından 1656’da başlayan Köprülü
Mehmed Paşa sadaretine değin Anadolu’nun farklı köşelerinde bir kez daha Celali reisleri
türedi. Daha önceden Osmanlı hizmetinde bulunmamış, tabiri caizse, “Celali oğlu Celali” olan
Haydaroğlu ve onunla ittifak eden Katırcıoğlu öne çıkan isimlerdi. Katırcıoğlu, sonradan
affedilerek Karaman valiliğine getirilmiş; hatta bu mansıpta iken Celali çeteleri üzerine
seferlerde bulunmuş ve Fazıl Ahmed Paşa’yla birlikte Girit seferine katılmıştı. Kapıkulu
süvariliğinden gelme Gürcü Abdünnebî ise, Safed voyvodalığını deruhte ederken saltanat
değişikliği vesilesiyle İstanbul’a gönderdiği paranın bir kez daha talep edilmesi üzerine
başkentle ipleri kopardı. İstanbul üzerine yürüdüyse de, Üsküdar’da Bulgurlu mevkiinde

mağlup edildi. Geri çekilirken Anadolu’nun idaresinin kendisi ve yanındakilere bırakılmasını
talep etti. Karapınar’da yakalanarak idam edildi.
Osmanlı tarihindeki en büyük Celali isyanının mimarı Abaza Hasan Paşa’ydı. Abaza
Hasan örneği, Celaliliğin 17. yüzyılın ortalarında bürünmüş olduğu hüviyeti ve anlık bir kesit
resmi halinde başkentte iktidar dizginlerini elinde bulunduranlarla mevcut siyasî ittifakın
dışında bırakılanlar arasındaki rekabetin ne denli şiddetli bir hal alabildiğini gösteriyordu.
Abaza Hasan, kapıkulu süvarilerinden silahtar bölüğüne mensuptu. 1648’de Haydaroğlu
isyanını bastırmada sergilediği üstün hizmetlerinden ötürü Yeni İl Türkmen voyvodalığına
getirilmişti. Ne var ki, İstanbul’daki ocak ağaları süresi dolmadığı halde vergi toplama
imtiyazını Abaza Hasan’ın elinden aldılar. Kendini ortadan kaldırmaya niyetli ocak
ağalarından önce davranan Abaza Hasan isyan ederek Kastamonu’yu yağmaladı. Kapıkulu
süvarileri arasından Abaza Hasan’ın yanına gelenler vardı. Sivas valisi İpşir Paşa, asileri
desteklemek suretiyle Aksaray civarında isyanı bastırmakla görevli Katırcıoğlu Mehmed
Paşa’nın yenilgiye uğratılmasında rol oynadı.
IV. Mehmed devrinin ilk yıllarındaki karışıklıklarından istifade eden asiler,
hazırladıkları hücceti hükümete kabul ettirmeyi başardılar. Abaza Hasan’a Türkmen ağalığı,
İpşir Paşa’ya Halep beylerbeyliği verildi. İpşir Mustafa Paşa, 1654’te sadarete tayin
edilmesine rağmen burada uzun süre kalamadı. Bu sırada Abaza Hasan Paşa, yanındaki
binlerce sipahiyle birlikte İstanbul’a gelmişti. İpşir Paşa’nın idam edilmesi üzerine Abaza
Hasan çeşitli mansıplarla başkentten uzaklaştırıldı. 1656’da sadrazam olan Köprülü Mehmed
Paşa, Halep vilayetine atadığı Abaza’yı Erdel seferi için orduya çağırdı. Ne var ki, Köprülü
Mehmed’in çağrısına icabet etmeyen Abaza Paşa, Mehmed’in sert uygulamalarından
şikâyetçi Osmanlı ricalinin desteğini alarak padişahtan veziriazamı değiştirmesini istedi.
Osmanlı ordusunun kuzey sınırında olduğu tarihlerde Anadolu’da büyük bir Celali
ayaklanması yaşandı. Kış mevsiminin bastırmasıyla Halep’e çekilen Abaza Hasan Paşa, bir
komplo neticesinde yakın maiyetiyle birlikte katledildi (1659).

1.4. Celalilikle Mücadele Yöntemleri

Osmanlı devleti, 18. yüzyıla kadar Celalilik gerçeğiyle yaşamak zorunda kaldı. Celali
toplulukları bazen tek bir reis etrafında kenetlenip büyük isyanlar çıkarsalar da, bunun dışında
kalan zamanlarda irili ufaklı eşkıya çeteleri mahallî reislerin komutasında faaliyete devam
ediyordu. Bunlar, bir bakıma sayılamayacak kadar çoktu. Osmanlı başkenti, öne çıkan belli
başlı Celali önderlerini devlet hizmetine almak suretiyle onların emrinde biriken askerî güçleri
kendi amaçları için yönlendirmeye çalıştı. Celali reislerine resmî mansıplar ihsan etmek, aynı
zamanda isyanın şiddetini düşürmeye ve vakit kazanmaya yönelik hamleler de olabiliyordu.
Başkentte ve taşrada Osmanlı siyasetine etki eden çok sayıda aktör vardı. Bunların hepsi, asi
kabul edilen kişilerin haksız veya Celali olduğu kanaatinde değildi. Nitekim isyan ettikten
sonra tekrar devlet hizmetine alınan kişilere, affedilmeleri için İstanbul’da arabuluculuk eden
çok sayıda Osmanlı veziri ve uleması olduğu bilinmektedir.
Bazı hallerde, Osmanlı devlet ricalinde görülen fikir ayrılığı, reaya kitleleri arasında
da olabiliyordu. Bunların bir kısmı daha güvenli ve huzurlu bir hayatı bir Celali reisine

bağlanmakta bulabiliyorlardı. Osmanlı fetva makamları, Celalilerin üzerine yollanan
askerlerin maneviyatını güçlendirmek, halkın desteğini kazanmak ve askerlerin olumsuz
propagandalardan etkilenmelerinin önüne geçmek için Celaliliğin “hurûc ale’s-sultân (sultana
başkaldırı)” ve “sa‘y bi’l-fesâd (kötü, haddini bilmeyen eylemler)” olduğunu ilan ediyorlardı.
Nefir-i amm, yani bölgesel seferberlik ilan edilip köylüler Celalilerle savaşmaya çağrılıyor;
devlet başkanının müsaadesiyle Celalilerin katledilmesine cevaz veriliyordu. Nitekim bazı
Osmanlı kaynakları, 17. yüzyılın başında Celali hareketinin hızını önemli ölçüde kesen
Kuyucu Murad Paşa’nın lakabını öldürttüğü asileri kuyulara attırmasıyla kazandığını
yazıyordu.
Osmanlı devletini çaresizliğe düşüren etkenlerden biri, 16. yüzyıldan itibaren ateşli
silahların halk arasında önü alınamaz biçimde yayılmasıydı. Şehzade Bayezid, kardeşi
Selim’e karşı vuruşmak maksadıyla Anadolu’dan topladığı “yevmlü” askerleri “tüfengciyân”
adlı bölüklerde örgütlemişti. Osmanlı sultanı, imparatorluktaki kadı ve beylere reayanın tüfek
bulundurmasını yasaklayan sayısız ferman gönderdi. Bununla birlikte bu tür emirlerin asırlar
boyunca mükerreren ısdar edilmesine bakılırsa, halkın silahlanmasının önüne geçilemiyordu.
Anadolu ve Rumeli’de birçok yerde izinsiz tüfek imalathaneleri vardı. Tüfeğin yayılmasına
karşı mücadelenin başarısız olmasının en önemli sebeplerinden biri, bu silahların nispeten
kısa süre içinde ucuza imal edilebilmesi ve kullanımı için uzun yıllara yayılan bir askerî
eğitim gerektirmemesiydi.
Sancakbeyleri ve subaşılardan halkın elinde bulunan tüfeklerin tespit edilip
İstanbul’a yollanması isteniyordu. Keza çeşitli vesilelerle Anadolu’ya yollanan müfettişler, bir
yandan Celalilikle itham edilen kişileri soruşturuyor; diğer yandan halkın tasarrufundaki
silahlara el koyuyordu. Kuyucu Murad Paşa’nın 1607–1608’deki Celali seferleri, Celalilere
destek vermekle suçlanan birçok insanın tüfeklerinin toplanmasına yol açmıştı. Abaza Hasan
Paşa isyanının ardından 1659’da Anadolu’da teftişe çıkan İsmail Paşa, reayanın yasadışı
olarak bulundurduğu 80.000 tüfeği İstanbul’daki devlet depolarına yollamıştı.

Uygulamalar
1- Oktay Özel’in Türkiye 1643: Goşa’nın Gözleri, Ankara: İletişim Yayınları, 2013 isimli
kitabını okuyunuz.
2- Kuyucu Murad Paşa medresesini ziyaret ediniz.

Uygulama Soruları
1- 17. yüzyıl Anadolu’sunda geçerli sosyal şartlar hakkında neler söylenebilir?
2- 17. yüzyılda yaşayan bir Osmanlı köylüsünün hayatını yeniden kurmaya çalışınız.
3- Kuyucu Murad Paşa’nın hayatı hakkında bilgi toplayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Celalilik, ismini 1519’da isyan eden Bozoklu Şeyh Celal’den alır. Bu tarihten sonra
Anadolu’da isyan ve eşkıyalık faaliyetlerine katılan başıbozuk kitleleri ve bu kitlelerin
reislerine, “Celal’e mensup” manasında Celali ismi verilmiştir. Bununla beraber Osmanlı
kaynaklarının kullandığı bu isimlendirme yanıltıcı olabilir. Çünkü 16. yüzyılın ikinci yarısına
değin Anadolu’da görülen ayaklanmalar, genellikle dinî kurtuluş mesajlarıyla kıyam eden
figürlerin peşine takılan Türkmen aşiretlerince çıkarılmışken bu tarihten itibaren daha ziyade
siyasî amaçlarla bir araya gelen gayrimemnunlar toplumsal kargaşa çıkardılar.
1550’lerde çıkan Düzmece Mustafa isyanı, Sultan Süleyman’ın şehzadesi Mustafa’yı
otağında katlettirmesinin Osmanlı toplumunda derin bir hoşnutsuzluk yarattığının işaretiydi.
Buna ilaveten kısa sürede çığ gibi büyüyen isyanda boy gösteren medrese öğrencileri,
topraksız köylüler ve tımarları ellerinden alınmış eski sipahiler, Celaliliği asırlar boyu
besleyecek kaynakları açığa vuruyordu. Devşirme usulünün yaygınlaşıp devletin aslî
makamlarının bu yolla eğitilen kişilere geçmesi, Türkmen ailelerden gelen eski sipahilerin
hayatını zorlaştırdı. Başkentten taşraya tayin edilen kullar, görev yerlerindeki tımarları almaya
başlayınca eski tımarlı sipahilerin bir kısmı açıkta kaldı. Keza 16. yüzyılın ikinci yarısında
tımar toprağı bekleyenlerin sayısı epeyce arttı. Oysaki imparatorlukta dirlik arazisi talep eden
herkese yetecek kadar tımar toprağı yoktu. Bu nedenlerle birikmeye başlayan mazul ve
topraksız sipahiler Celali isyanlarına katıldılar.
Osmanlılarda medrese talebelerine suhte denirdi. 16. yüzyılda Osmanlı topraklarında
görülen nüfus artışı, Anadolu’dan birçok genci yerinden yurdundan koparıp büyük
şehirlerdeki medreselere getirdi. Buradaki imaretlerde biriken suhteler, eğitimlerini
tamamlayıp bir ilmiye mansıbı beklemeye başladılar. Ne var ki, sipahilerin yaşadığına benzer
şekilde, imaret hücrelerinde yaşayan suhtelerin hepsini birden kamu hizmetine almak

mümkün değildi. III. Murad devrinde müstakil bir hareket olarak başlayan suhte eşkıyalığı,
17. yüzyılın başında Anadolu’daki Celali kitleleriyle birleşip durumu ağırlaştırdı.
16. yüzyılın ikinci yarısında etkilerini hissettiren nüfus artışı, kırsal alandaki ailelerin
ellerindeki toprakları paylaşmaya zorladı. İşlenecek yeterli toprak bulamayan bazı aileler,
çiftbozan reaya ismini alarak köylerinden göç edip büyük şehirlerin yolunu tuttular. İltizam
sisteminin yaygınlaşması da köylüler üzerindeki vergi yükünü artırıyordu. Çiftini çubuğunu
terk edenlerden talihli olanlar büyük bir şehirde yeni bir hayat kurmayı deniyorlardı; ama
Osmanlı idaresi, en azından İstanbul kapılarını dışarıdan gelenlere kapamaya çalışıyordu.
Çiftbozan reayanın önemli bir bölümü, eyalet idarecilerinin kapılarında paralı asker veya
eşkıya çetelerinde yolkesen oldular.
Karayazıcı Abdülhalim, Deli Hasan, Tavil Ahmed, Kalenderoğlu Mehmed,
Canbolatoğlu Ali Paşa ve Abaza Paşa önemli Celali reisleri olarak öne çıktılar. Bu isimler,
öyle ya da böyle Osmanlı idarî sisteminin bir parçasıydılar ve hak ettiklerini düşündükleri
devlet mansıplarının ellerinden alınması veya başkentte bulunan idarecilere olan husumetleri
yüzünden ayaklanmışlardı. Etraflarına topraksız köylüler, medrese talebeleri ve mazul
sipahileri toplayarak yıllarca Anadolu’nun altını üstüne getirdiler. Osmanlı merkez idaresinin
Celaliliğin yıkıcı etkilerini hafifletmek için asi önderlerin taleplerini kabul edip onları tekrar
devlet hizmetine aldığı örnekler vardı. Bazen kanlı tedbirlere başvurularak eşkıya çetelerine
yönelik tedip seferleri düzenlendi. Reayanın elinde bulunan ateşli silahlar toplandı.

Bölüm Soruları

1)

Aşağıda sıralanan isyanlardan hangisi nitelik bakımından diğerlerinden farklıdır?

a)

Kalender Şah isyanı

b)

Düzmece Mustafa isyanı

c)

Karayazıcı Abdülhalim isyanı

d)

Kalenderoğlu Mehmed isyanı

e)

Canbolatoğlu Ali Paşa isyanı

2)

Aşağıda sayılanlardan hangisi Celali ayaklanmalarına katılan gruplar arasında yer
almaz?

a)

Suhteler

b)

Topraksız sipahiler

c)

Çiftbozan reaya

d)

Hanedan üyeleri

e)

Mazul devlet görevlileri

3)

Aşağıdakilerden hangisi tımarlı sipahileri Celali topluluklarına katılmaya iten
sebeplerden biri değildir?

a)

Tımarların Enderun çıkışlı memurlarına dağıtılması

b)

Kalelerde hizmet eden yeniçerilere tımar verilmesi

c)

Sipahilerin Anadolu’da yeni bir devlet kurmak istemesi

d)

Tımar bekleyen sipahilerin sayısının artması

e)

Başkentteki vezirlerin kendi adamlarına tımar tahsis etmesi

4)

Aşağıdakilerden hangisi çiftçi reayayı toprağını terk etmeye zorlayan sebepler arasında
gösterilemez?

a)

İltizam sisteminin yaygınlaşması

b)

Toprağın verimsizleşmeye başlaması

c)

Köylü üzerindeki vergi yükünün artması

d)

Nüfus artışı

e)

Taşradaki devlet hizmetlilerinin usulsüzlükleri

5)

Aşağıda ismi verilen gruplardan hangisi Osmanlı köylüsünün 16. yüzyılda askerliği bir
geçim vasıtası olarak görmeye başladığının göstergelerinden biri değildir?

a)

Yevmlü birlikleri

b)

Sekbanlar

c)

İl erleri

d)

Sarıcalar

e)

Altı bölük halkı

6)

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının 16. yüzyılda Anadolu’da yol açtığı gelişmeler
arasında değerlendirilemez?

a)

Kişi başına düşen ekilebilir arazinin azalması

b)

Osmanlı vergi kayıtlarında topraksız erkeklerin çoğalması

c)

Kentlere göç hareketlerinin başlaması

d)

Topraksız köylülerin sipahiliğe özenmesi

e)

Köylülerin bir kısmının eşkıya çetelerine katılması

7)

Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılın sonunda patlak veren Karayazıcı Abdülhalim
isyanını şiddetlendiren etkenler arasında sayılamaz?

a)

Karayazıcı’nın devlet mansıbı taleplerinin reddedilmesi

b)

Karayazıcı’nın asker kaçaklarını etrafına toplaması

c)

Karaman valisi Hüseyin Paşa’yla güç birliği yapması

d)

İsyanı bastırmakla vazifelendirilen idarecilerin yetersiz kalması

e)

Urfa kalesindeki topların Celali reisinin eline geçmesi

8)

Anadolu’daki Celali reisleriyle yaptığı kanlı mücadelelerle tanınan Osmanlı
veziriazamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Koca Sinan Paşa

b)

Kuyucu Murad Paşa

c)

Köprülü Mehmed Paşa

d)

Sokullu Mehmed Paşa

e)

Lala Mustafa Paşa

9)

Aşağıda ismi verilen Celali reislerinden hangisi devletle olan ilişkisi bakımından
diğerlerinden farklıdır?

a)

Karayazıcı Abdülhalim

b)

Canbolatoğlu Ali

c)

Haydaroğlu

d)

Abaza Hasan

e)

Kalenderoğlu Mehmed

10)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı merkezî idaresinin Celali çeteleriyle mücadele
ederken başvurduğu yöntemler arasında değildir?

a)

Celali reislerinin devlet hizmetine alınması

b)

Halkı Celalilerle savaşmaya çağıran genel seferberlikler ilan edilmesi

c)

Reayanın elindeki tüfeklere el konulması

d)

Celali çetelerinin üzerine sefer düzenlenmesi

e)

Celali liderlerine beylik veya hükümdarlık hakkı tanımak

Cevaplar
1) a 2) d 3) c 4) b 5) e 6) d 7) a 8) b 9) c 10) e

2. OSMANLI’NIN ŞARK CEPHESİ: OSMANLI-SAFEVİ
MÜCADELESİNİN YENİ SAFHASI (1603–1639)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular







Şah Abbas’ın İran tarihi açısından önemi nedir?
Osmanlılar 1603–1618 Osmanlı-Safevi savaşını neden kaybettiler?
17. yüzyılda Bağdat örneğinde Sünni-Şii ilişkileri nasıl cereyan etti?
IV. Murad’ın çıktığı şark seferlerinin Osmanlı tarihi açısından anlamı nedir?
Kasr-ı Şirin antlaşmasının Osmanlı-İran sınır tarihi açısından önemi nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Şah Abbas ve
Gücünün Dirilişi

Safevi Osmanlı-Safevi
mücadelesinin
kavramak.

doğasını

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Okuma, araştırma

Doğu Cephesinin Çöküşü Osmanlıların
1603–1618 Okuma,
(1603–1612)
savaşındaki başarısızlığının yürütme
nedenleri hakkında fikir
sahibi olmak.

araştırma,

Serav’dan Kasr-ı Şirin’e IV.Murad devri Osmanlı Okuma, araştırma
Osmanlı-Safevi
Askerî tarihinin temel özelliklerini
İlşkileri (1624–1639)
ortaya koymak.
Bağdat’ın Safevilerin Eline Bağdat’ın Osmanlı-Safevi Fikir yürütme, tartışma
Geçişi
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Bağdat Önlerinde Osmanlı
Orduları
Atalarının İzinde Bir Gazi
Sultan: IV. Murad ve Şark
Seferleri

elde
veya

fikir

Anahtar Kavramlar
Aman (Eman): İslam ordusuna teslim olmaya razı olan yabancılara verilen can ve mal
güvencesi. Osmanlılar döneminde bir kalenin karşılıklı anlaşma ile teslim olmasına “vire ile
teslim” de denirdi.
Babürlüler: 1526–1858 yılları arasında Hindistan’da hüküm sürmüş bir Türk hanedanı.
Safeviler: Erdebil merkezli Safeviyye tarikatından doğup On İki İmam Şiiliğini devletin resmî
mezhebi haline getiren yönetici aile. 1501–1722 arasında İran, Azerbaycan, Bahreyn, Kafkaslar,
Afganistan, Irak gibi bölgeleri hâkimiyetleri altında bulundurdular.
Serdar-ı ekrem: Padişahın katılmadığı seferlerde başkumandan tayin edilen veziriazamlara
verilen unvan.
Shirley kardeşler: Sir Robert Shirley ve Sir Anthony Shirley. 1598’de İngiltere krallığı ve
Safeviler arasında ticarî ve diplomatik temaslar kurmak amacıyla İran’a gittiler. Şah Abbas
tarafından memnuniyetle karşılanan Shirley biraderler, Safevi sarayının batı krallıklarıyla
Osmanlı karşıtı ittifaklar kurma ve Safevi ordusunu baştan düzenleme çalışmalarına katıldılar.

Giriş
1578–1590 Osmanlı-Safevi savaşı, Osmanlıların bariz üstünlüğüyle sona erip doğu
sınır boyundaki haritanın Osmanlılar lehine önemli ölçüde değişmesine yol açmıştı. Bununla
birlikte Osmanlı yönetimi, ele geçirdiği toprakların halkıyla uyumlu bir ilişki kurmayı
başaramadı; Azerbaycan ve Gürcistan gibi geniş bölgelerdeki Osmanlı egemenliği anayollar
ve belli başlı şehirlerle sınırlı kaldı. Şah Abbas önderliğinde toparlanan Safeviler, Osmanlı
makamlarının İran’a yakın bölgelerde ne denli zorlandıklarını görüyorlardı. Dahası,
Anadolu’daki otorite ve istikrarı epeyce sarsmış görünen Celali ayaklanmaları, Osmanlı
idaresinin elini kolunu bağlıyordu. 16. yüzyılın sonunda kaybedilen toprakları geri almak için
harekete geçen Şah Abbas, 1618’e kadar bunu büyük ölçüde başardı. Bağdat’ın Safevilere
geçişi ise, Osmanlıların asla kabullenemeyeceği bir şeydi.

2.1. Celalilerden İran’a Osmanlı’nın Geniş Cephesi (1603–1618)

Osmanlı Devleti, 1590–1610 yılları arasında batıda Avusturya Habsburgları, doğuda
Safeviler ve içte Celali asileri olmak üzere üç cephede eşzamanlı olarak çarpıştı. Bu, erken
modern dönemin maddi şartları içinde ele alınırsa, çok az devletin altından kalkabileceği bir
yüktü. Osmanlı iktidarı, batıda bilfiil 1606’ya kadar süren çarpışmalardan yıkılmadan çıkmış;
Anadolu’da doğan muazzam otorite boşluğuna rağmen 1610’da Kuyucu Murad Paşa’nın kanlı
tedbirleriyle doğu vilayetlerini bir kez daha başkente bağlamayı becermişti. Ne var ki, bütün
bunlar imparatorluğun gün geçtikçe yorulmasına sebep oluyor; devletin sırtındaki malî yük
arttığı gibi Osmanlı askerî ricalinin yeni bir savaşa tepki verebilme yeteneği gittikçe
yavaşlıyordu. Oysaki doğu hududunun öte yakasında Şah I. Abbas, 1580’lerde yıkılmanın
eşiğine gelmiş devletini önce ayakları üzerine kaldırdı ve saltanat yılları boyunca Safevilere
altın çağını yaşattı. I. Abbas, 1603’te Osmanlılara savaş ilan ettiğinde hamle üstünlüğüne
sahipti ve Osmanlı-Safevi savaşının ilk safhası 1618’de sonlanana değin Osmanlılar
savunmada kalan taraf oldular. Osmanlı sarayı, 1578–1590’daki çarpışmalar sayesinde
İran’dan koparılan Azerbaycan ve Gürcistan illerinde hiçbir zaman istediği kadar derinlere
kök salamamıştı. Avusturya harpleri, Celali şekaveti ve Kafkas illerindeki garnizonların
Osmanlı hazinesine bindirdiği ağır külfet, Osmanlıların bu bölgelerde ana ulaşım yolları ve
büyük kaleler haricinde tutunmasını zorlaştırdı. Bölgenin Şii halkının Osmanlı egemenliğini
yürekten kabul ettiğini söylemek de mümkün değildi. Şah Abbas, Kafkaslardaki Osmanlı
varlığının zayıf temeller üzerine oturduğunun farkındaydı ve Celali isyanlarının Anadolu’nun
altını üstüne getirdiği bir tarihte harekete geçti.

2.1.1. Şah Abbas ve Safevi Gücünün Dirilişi
I. Abbas, 1590’da Osmanlılarla antlaşma imzaladıktan sonra şahlığın idarî ve askerî
yapısında köklü değişikliklere gitti. Osmanlı örneğini izleyen şah, idarede Türk emirlerin
nüfuzunu kırarak kapıkulu ocaklarına benzer, doğrudan şahsına bağlı bir askerî teşkilat kurdu.
Gürcü, Çerkez ve İranlı Ermenilerden müteşekkil bu ordunun neferlerine, Osmanlılarda
olduğu gibi kul, subay kademesinde olanlara kullar ağası deniliyordu. 40.000 kişilik düzenli
bir orduya tekabül eden bu kuvvet, tüfekçi piyadenin yanı sıra süvari ve topçu bölüklerinden
oluşuyordu. Şah Abbas, ordusundaki top sayısını artırmak için batılı uzmanlarla temas kurdu.
1598’de Essex kontunun elçisi olarak İran’a gelen Shirley biraderlerin Safevi ordusunun
modernizasyonunda önemli katkı sağladığı rivayet ediliyordu. Bununla birlikte 16. ve 17.
yüzyıllarda Osmanlı, Safevi ve Hint ordularındaki yabancı uzmanların etkisinin sanıldığı
kadar fazla olmadığı akılda tutulmalıdır.
İran kaynaklarının, Osmanlı müverrihlerine benzer şekilde, Kızılbaş aşiretler olarak
adlandırdıkları göçebe kitlelerin siyasetteki rolünü dengeleyen Şah Abbas, eyaletlerdeki yerli
halktan reislerine “binbaşı” denilen tüfekçi kıtalar topladı. İsfahan bir kültür ve idare merkezi
olarak önem kazandı. Şah Abbas’ın daimî birliklerinde olduğu gibi, Safevi gündelik hayatının
temel konuşma ve anlaşma aracı Türkçeydi. Safevi sarayı, bunun yanında Türkçenin bir edebî
dil olarak büyük değer kazandığı bir sanat merkezi halini aldı.

Azılı bir Osmanlı düşmanı olan Şah Abbas, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü
kırmak için birçok yönteme birden başvurdu. 1603’te savaş ilan etmeden önce müttefik
arayışına çıkarak Avusturya sarayına bir sefaret heyeti yolladı. Bayat Hüseyin Ali Bey ve Sir
Anthony Shirley başkanlığındaki heyet, 1598’de Hazar Denizi üzerinden batıya gitti. Rumlu
Deniz Bey ve maiyetindekilerin teşkil ettiği ikinci bir heyet, Osmanlıları doğu ve batıdan aynı
zamanda sıkıştırmayı planlayan şahın tekliflerini Habsburglara iletti. Batı saraylarında
istediğini bulamayan Abbas, Rus çarına Şirvan ve Gürcistan’a ortak sefer düzenleme
önerisinde bulunmuş; Özi (Dinyeper) Kazaklarını Osmanlılara karşı kışkırtmaya çalışmıştı.
İngiliz tacirlerle yakınlaşan Şah Abbas, Karadeniz’in kuzeyini takip eden yeni bir ticaret
yoluna destek vermek suretiyle Osmanlıları doğu ticaretinin zenginliklerinden mahrum
bırakmayı denedi. İran’ın başlıca ihraç malı olan ipeğin Tokat ve Halep’e sevkiyatını
engelleyerek Osmanlı hazinesine darbe vurmak istedi. Basra’da kurdurduğu Benderabbas
sayesinde ipeği doğrudan batılı tacirlere ulaştırmayı denerken Moskova üzerinden geçen yeni
bir ticaret yolu açılmasını destekledi. Bununla birlikte Osmanlı başkenti, Safevi topraklarına
bakır yollamayı keserek şahın abluka projesini olgunlaşmadan bitirdi.

2.1.2. Doğu Cephesinin Çöküşü (1603–1612)
1603 yılında Osmanlı-Safevi askerî mücadelesi yeniden başladığında Osmanlı
devletinin doğu vilayetlerindeki otoritesi epeyce sarsılmış vaziyetteydi. Batıda Avusturya ile
devam eden savaş ve Anadolu’daki Celali kargaşası, Osmanlı otoritesinin doğu sınırlarına
ulaşmasını güçleştiriyordu. Aynı sene Anadolu’dan yağmacılıklarıyla meşhur 2000 kişilik bir
kitlenin, ertesi sene ise Erzurum-Pasin ovasında yaşayan Mukaddem oymağı ve Beğdili
boyuna mensup Gün-Doğmuş oymağının kalabalık bir Safevi mürit topluluğuyla birlikte
İran’a göç etmesi Osmanlıların Doğu Anadolu’da dizginleri tam anlamıyla ellerinde
tutamadıklarını gösteriyordu. Şah Abbas, göz açıp kapayıncaya değin Tiflis, Gürcistan,
Azerbaycan, Çukur Sa‘d (Revan bölgesi), Karabağ ve Nihâvend’i ele geçirdi. Osmanlı
ordularının imparatorluğa kazandırmak için yıllarca mücadele ettikleri topraklar bir anda
Safevilere geçmişti.
Cigalazâde Sinan Paşa, Şah Abbas’ı durdurmak ve kaybedilen toprakları geri almak
için şark serdarı tayin edildi. Sinan Paşa, 1590’da, bundan önceki Osmanlı-Safevi savaşının
sonunda I. Abbas’ın torununu rehine olarak Osmanlı sarayına getirerek büyük takdir
toplamıştı. Bu arada Şah Abbas’ın başarılı bir kuşatmanın ardından Revan’ı zapt ettiği, Kars’a
girdiği, Ahıska önlerinde güçlükle durdurulabildiği haberi geldi. Cigalazâde Sinan, biraz
gecikmiş halde 15 Haziran 1604’te başkentten doğuya hareket etti. 8 Kasım’da Kars’a ulaşan
Osmanlı birlikleri, serdar-ı ekremin emirleri doğrultusunda Şah Abbas’ın üzerine yürümek
yerine Van’a kışlağa çekildiler. Safevi hücumuna uğrayan Osmanlı ordusu Van’dan ayrılıp
Erzurum’a geçti. Sinan Paşa’nın talihi yaver gitmiyordu; boşa geçirilen sefer mevsimi,
ordudaki üst düzey yetkili ve askerler arasında huzursuzluğa sebep oldu.
Osmanlılar, 1605’te yeniden harekete geçtiler. Sinan Paşa, Tebriz’i geri almak
istiyordu. Ne var ki, serdarın talimatlarına uymaktansa başına buyruk davranan Erzurum
beylerbeyi Köse Sefer Paşa’nın Safevilere esir düşmesi planları altüst etti. Urmiye gölü

civarında şahın ani baskınına uğrayan Sinan Paşa, 30.000 asker kaybının yanında geride çok
sayıda esir bırakarak Van’a çekildi. Buradan kışı geçirmek için Diyarbakır’a giden Cigalazâde
Sinan’ın yanında çok az bir kuvvet kalmıştı. Osmanlılar, sefere devam edemeyecek denli ağır
bir hezimete uğramışlardı. Şark serdarının 1606 başlarında Diyarbakır’da vefat etmesi,
Safevilerin Gence, Şirvan ve Şemahı’yı zaptını kolaylaştırdı.
Osmanlı devleti, 1606’da Zitvatorok antlaşmasının imzalanmasıyla batı sınırında
nispî bir sükûnete kavuştu. Bununla beraber Anadolu’da Celali isyanları tüm şiddetiyle devam
ediyordu ve başkentte şark seferi ismiyle Safevilere karşı olduğu ilan edilen seferler,
Anadolu’da Celali reislerini kovalamaktan öteye geçemiyor; Osmanlı askerleri, doğu sınırına
ulaşmadan sefer mevsimini tamamlıyorlardı. 1608’de, 13.000 kişiyi bulan bir Celali
topluluğu, başlarında Kalenderoğlu Mehmed olduğu halde İran’a gitti. Şah Abbas’ın saray
tarihçisi İskender Münşî, Kalenderoğlu ve bir grup asi süvarinin İsfahan’da nasıl büyük bir
debdebe ile karşılandıklarını anlatır. Celali reisi ve yakın maiyeti şerefine verilen ziyafetler,
bir anlamda Osmanlı padişahını küçük düşürmeyi amaçlıyordu. Nihayet, yine Celalilere karşı
en etkili tedip seferlerini düzenlemiş olan Kuyucu Murad Paşa, 1610’da Anadolu’da asayişi
temin ettikten sonra Tebriz üzerine ilerledi. Şah Abbas ve Murad Paşa, Tebriz yakınlarında
Akçay mevkiinde karşı karşıya gelseler de, meydan muharebesi yaşanmadı. Kuyucu Murad,
Diyarbakır’a döndüğünde şahla mektuplaşmalar devam ediyor; taraflar iki devlet arasında
barış tesis etmenin bir yolunu arıyorlardı.
İran seferine Kuyucu Murad Paşa ile birlikte katılan Nasuh Paşa, Diyarbakır’da ölen
Kuyucu Murad’ın yerine sadrazam oldu (5 Ağustos 1611). Barış müzakerelerine devam eden
yeni Osmanlı veziriazamı, Şah Abbas’ın yolladığı elçilik heyetinin refakatinde İstanbul’a
geldi. Safevi heyeti, İsfahan ve Kazvin kadılarıyla beraber Şah Abbas’ın gönderdiği bir
kazaskerden oluşuyordu. 20 Kasım 1612’de akdedilen ve Osmanlı sadrazamının adıyla
bilinen antlaşmaya göre, Osmanlılar 1555 Amasya Antlaşması’ndaki sınırlara geri dönmeyi
kabul ediyorlardı. Bunun karşılığında Şah Abbas, senede 200 yük ipeği Osmanlılara
yollamayı taahhüt ederek doğu ticaretinin eskisi gibi akmasına rıza göstermişti.

2.1.3. Osmanlı-Safevi Mücadelesinin Yeniden Başlaması
Veziriazam Nasuh Paşa’nın girişimleriyle imzalanan Osmanlı-Safevi antlaşması
uzun ömürlü olmadı. Şah Abbas yönetimine ısınamayan Gürcü prenslerinden ikisinin Osmanlı
sarayına yardım müracaatında bulunması üzerine Safevi ordusu bölgeye girdi. Osmanlılar
açısından bu durum ateşkesin açıkça ihlal edilmesiydi. Bu arada Şah Abbas, antlaşma
şartlarına göre taahhüt ettiği 200 yük ipeği göndermediği gibi elçilik vazifesiyle İran’a giden
İncili Mustafa Çavuş’u alıkoymuştu.
Veziriazam Öküz Mehmed Paşa İran serdarı tayin edildi (22 Mayıs 1615). Ne var ki,
on yıllardır bilfiil savaş halinde olan bir imparatorluk ordusunu seferber edebilmek kolay iş
değildi. Mehmed Paşa askerî hazırlıklarla bir sene kaybedince gerekli savunma tedbirlerini
alan Şah Abbas Gence’yi tahrip ettirdi. Bu esnada İstanbul’a gelen bir Safevi elçisi Osmanlı
devlet adamları tarafından eli boş gönderildi. 1616 Nisan’ında Halep’ten yola çıkan Mehmed
Paşa, Kars kalesini tahkim etti ve Osmanlı birliklerini Revan ve Nihâvend üzerine

yönlendirdi. Revan’a doğru ilerleyen veziriazam karşısına çıkan bir Safevi kuvvetini
dağıtmaya muvaffak olsa da, kale müdafilerinin kararlı mukavemeti karşısında şehri alamadı.
Erzurum’a çekilen Mehmed Paşa, bu başarısızlıktan istifade etmek isteyen muhaliflerinin
çabaları sonucu görevden alındı.
Mehmed Paşa, Erzurum’dayken Şah Abbas’la görüşerek Osmanlı-Safevi savaşını
bitirecek bir antlaşmanın şartlarını müzakere etmişti. I. Ahmed, Safevi şahının öne sürdüğü
koşulları kabul etmeyerek savaşa devam etme kararı aldı. Osmanlı sultanı, 1617 Kasım’ında
vefat etmeden önce Kayserili Halil Paşa’yı serdar-ı ekrem tayin etti (15 Haziran). Kırım hanı
Canbek Giray, Halil Paşa Diyarbakır’a kışlağa gittiği sırada Gence, Nahçıvan ve Culfa
taraflarına akınlar düzenledi. Halil Paşa komutasında Diyarbakır’dan harekete geçen Osmanlı
ordusu, 10 Eylül 1618’de Erdebil yakınlarında pusuya düşerek mağlup oldu. Bu yenilginin
ardından Osmanlılar, Safevilerle yıllık ipek teslimatının 100 yüke indirilmesi dışında diğer
şartların olduğu gibi muhafaza edildiği yeni bir antlaşma akdetmeye mecbur kaldılar. II.
Osman, 29 Eylül 1618’de Serav Muahedesi adı verilen antlaşmayı onayladı.

2.2 Serav’dan Kasr-ı Şirin’e Osmanlı-Safevi Askerî İlişkileri (1624–1639)
2.2.1 Bağdat’ın Safevilerin Eline Geçişi
II. Osman’ın katli, imparatorluk sathında başkente yönelik çeşitli isyanların baş
göstermesine yol açmıştı. Bağdat’ta yöreden toplanan askerlerden oluşan garnizon, bu
kargaşada Bekir Subaşı önderliğinde ayaklanarak Beylerbeyi Yusuf Paşa’yı öldürdü. Sahte bir
beratla beylerbeyliğini ilan eden Bekir Subaşı, bir müddet sonra Diyarbakır valisi
komutasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Bağdat’a doğru geldiğini haber alınca Safevilerin
Luristan hâkimi Kasım Han’a başvurarak yardım istedi. 17. yüzyılın ilk yarısında yazan
Osmanlı tarihçisi İbrahim Peçuylu, hizmetinde çalıştığı Diyarbakır valisi Hafız Ahmed
Paşa’yı garnizondaki askerlerin Safevi yönetimine meyilli oldukları konusunda uyardığını
belirtiyordu.
Bekir Subaşı’nın yolladığı elçinin Kasım Han yerine Şah Abbas’a gitmesi olayların
seyrini değiştirdi. Bağdat’ı ele geçirme fırsatını tepmek istemeyen Şah Abbas, Şiileri Sünni
zulmünden kurtaracağı şiarıyla sefere hazırlanıp Bekir’e Bağdat valiliğini ihsan ettiğini
bildiren bir belge yolladı. Gelişmelerden haberdar olan Hafız Ahmed Paşa, Safevilerden önce
davranarak Bekir Subaşı’ya paşa unvanını vererek Diyarbakır’a geri döndü. Bekir Paşa, kaleyi
teslim almaya gelen Safevi komutanı Safi-kulu Han’a ateş açarak Safevi birliklerini kovdu.
Ne var ki, Şah Abbas böyle bir fikir değişikliğini bekliyordu ve 23 Aralık 1623’te şehri
kuşattı. Çiçeği burnunda Osmanlı beylerbeyi kaleyi savunmaya kararlı olsa da, iç kalenin
müdafaasından sorumlu olan Derviş Mehmed Ağa, Şah Abbas’la gizlice görüşüp anlaşarak
kale kapılarını açtı. Doksan yıla yakın bir süredir Osmanlı egemenliğinde olan Bağdat, 13–14
Ocak 1624’te Safevilerin eline geçti.
Şah Abbas, her ne kadar kentin Sünni nüfusunun emniyet altına alınacağını duyursa
da, Sünni ve Şiilerin mal ve mülklerinin ayrı defterlerde baştan kaydedilmesi ve bu esnada
Sünnilere birer Şii kefil gösterme zorunluluğu getirilmesi halk arasında ciddi bir rahatsızlığın

yaşanmasına yol açtı. Yer yer katliamlar görülürken Bağdat’ın dinî önderlerinden bazıları
idam edildiler. İmam-ı Âzam Ebû Hanife ve Abdülkâdir-i Geylânî türbeleri tahrip edildi. Şah
Abbas, ele geçirilen Hılle, Necef ve Kerbela’yı ziyaret ederken vaktiyle Sultan Süleyman’ın
yaptığı gibi Kerbela’da bir su kanalı açtırdı.

2.2.2 Bağdat Önlerinde Osmanlı Orduları
Bağdat’ı geri almakla görevlendirilen Hafız Ahmed Paşa, 1625 Eylül’ünde
Diyarbakır’dan büyük bir orduyla ayrıldı. Ahmed Paşa’nın önden yolladığı kuvvetler Kerkük,
Hılle ve Kerbela’yı Safevilerden geri almıştı. İki aylık bir yolculuğun ardından Bağdat
önlerine varan Osmanlı ordusu, sıkıca muhasara altına aldığı kaleyi toplarla dövmeye başladı.
Ne var ki, kuşatma uzadıkça Osmanlı toplarının yetersiz olduğu ve kuşatma ordusunun
yanında kâfi miktarda mühimmat olmadığı anlaşılmaya başlandı. Doğrusu istenirse, ikmal
yolları önemli ölçüde kesilen Bağdat’ın Safevilerin elinden çıkması an meselesiydi. Bu
nedenle Şah Abbas, Hafız Ahmed Paşa’nın diplomatik teşebbüslerini ciddiye alarak kalenin
Osmanlılara teslim edilmesi durumunda karşılığında hangi bölgelerin Safevilerde kalacağını
karara bağlamaya çalışıyordu. Bununla birlikte Osmanlı hücumları büyük bir hezimetle
neticelendi. Sekiz ay süren kuşatma, ordugâhta ayaklanan Osmanlı askerinin veziriazamı
kuşatmayı kaldırmaya ikna etmesi üzerine büyük bir hüsrana dönüştü (3 Temmuz 1626).
Bağdat’ın Safevilerin yönetiminde kalmaya devam ettiği günlerde, Abaza Hasan
Paşa isyanı Osmanlı devlet imkânlarının büyük kısmını tüketiyordu. Bu sebeple 1629 yazına
değin Irak-ı Arap’ı Safevi askerlerinden temizlemeye yönelik yeni bir Osmanlı girişimi
görülmedi. Bu tarihte harekete geçen Hüsrev Paşa, Bağdat’a inmeden evvel Hemedan’a kadar
ilerleyip güvenli bir bölge yaratmayı arzulamıştı. Ne var ki, işler planladığı şekilde gitmedi.
Altı ay boyunca İran arazisinde dolanan Osmanlı ordusu, telafisi zor miktarda asker ve
mühimmat kaybetti. Osmanlılar, nihayet 1630 Eylül’ünün ilk günlerinde Bağdat’a
ulaştıklarında bir önceki sefere nazaran çok daha fazla sayıda top ve mühimmat getirmişlerdi;
ama ayların sefer yorgunluğunu sırtında taşıyan askerler Bağdat surlarını yine aşamadı.
Hüsrev Paşa, Kasım ortalarında kuşatmayı kaldırarak çekilmeyi kabul etti. Ertesi sene yeni bir
sefer düzenleme niyetinde olmasına rağmen askerleri yanına çekmeyi başaramadı.

2.2.3 Atalarının İzinde Bir Gazi Sultan: IV. Murad ve Şark Seferleri
1632’de iktidarını sağlamlaştıran IV. Murad, şark meselesine doğrudan müdahil
olmayı seçerek sefer hazırlıklarına başladı. Bu, II. Osman’ın yaşadığı acı tecrübe akıllara
getirilirse, bir Osmanlı padişahının ordunun başına bizzat geçerek hanedanının gücünü ocak
ve devlet adamlarına yeniden kabul ettirme girişimiydi. IV. Murad, ilk seferini Bağdat yerine
Revan üzerine yaptı ve 1635’te şehri ele geçirdi. Bununla birlikte Safeviler yedi ay geçmeden
Revan’ı geri aldılar. Ertesi sene Erdelanoğlu Han Ahmed’in Osmanlılara sığınması, gözlerin
bir kez daha Irak-ı Arap dolaylarına çevrilmesine neden oldu.
Seferin belki de en önemli kazanımı, IV. Murad’ın Revan’ın mağlup valisi
Emirgûneoğlu Tahmasp Kuli Han’la kurduğu dostluktu. Kuli Han’a Emirgûne şeklinde hitap

eden Osmanlılar, hanı İstanbul’a davet edip maaş bağladılar. Bugün Emirgan isimli boğaz
yalısında bir bahçeye yerleşen Emirgûne, burada İran tarzında bir köşk yaptırdı. Keza 1635
Aralık’ında görkemli bir alayla başkente giriş yapan IV. Murad, zaferinin anısına Topkapı
Sarayı avlusunda Revan Köşkü’nü inşa ettirdi. Safevilerin karşı taarruzu sırasında bir Osmanlı
yardım kuvveti Revan’a gönderilmiş olsa da, bu yeterli olmamıştı. IV. Murad, Revan’ın kısa
sürede elden çıkması yüzünden kışı Diyarbakır’da geçiren Veziriazam Tabanıyassı Mehmed
Paşa’yı azlederek şark seferinin şahsına yönelik bir başarısızlık hikâyesine dönüşmesini
ustalıkla engelledi.
Bu arada 1629’da Şah Abbas’ın vefatı üzerine Safevi tahtına Şah Safi geçmişti.
Hindistan’daki Babürlü sultanı Şah Cihan, 1638 Ekim’inde Musul’a ulaşan IV. Murad’a
ilettiği mektubunda Safevi devletine karşı ortaklaşa mücadele etme çağrısında bulunuyordu.
Nitekim Babürlüler, Kandahar ve Horasan’ı alıp Özbek hükümdarı Hüseyin’i kışkırtmak
suretiyle Safevileri doğudan epeyce sıkıştırmış vaziyetteydiler. Şah Safi, iki cephede aynı
anda savaşmanın mümkün olmadığını kabullenip Şiiler açısından dinî merkez sayılan
Bağdat’ı elde tutmanın daha önemli olduğuna hükmetti. Çevre vilayetlerden toplanan asker ve
mühimmat Bağdat’ın müdafaası için buraya aktarıldı.
IV. Murad’ın başını çektiği Osmanlı ordusu 16 Kasım 1638’de kuşatmayı başlattı.
Otuz dokuz gün süren muhasaranın ardından kale içindekiler aman talep ederek teslim
oldular. 16–17. yüzyıllardaki yerleşik askerî uygulamalara göre, aman istekleri kabul edilen
garnizonlar silahlarını mücadelenin galiplerine teslim ederler; muzaffer ordunun komutanı
tarafından kendileri ve ailelerine verilen can güvenliğinden istifade etmek suretiyle taşınabilir
mallarını yanlarına almalarına göz yumularak kaleden çıkıp giderlerdi. Bu sözlü anlaşmalar,
çoğu vakit, galip tarafın yenilgiyi kabul edenlere belli sayıda araba tahsis etmesiyle
genişletilir; yine muzaffer birliklerin sağladığı korumayla hareket eden garnizon neferleri, sağ
salim en yakındaki düşman kalesine kadar geçirilirdi.
Ne var ki, Osmanlı-Safevi savaşlarına damgasını vuran mezhep gerginliği, bu kez
kalenin devir tesliminin bu denli pürüzsüz yürümesini engelledi. Zekeriyazâde Yahya Efendi,
Osmanlı tarihinde bir sefer ordusuna eşlik eden ilk şeyhülislam olarak oradaydı. Bundan
önceki Bağdat kuşatmalarında Osmanlı askerlerinin çektiği cefa büyük bir kine dönüşmüş gibi
görünüyordu. Üstelik Şah Abbas döneminde bölgenin Sünni halkına uygulanan baskılar,
intikam peşinde koşanların sayısını artırmıştı. Osmanlı askerlerinin şehre girdiği esnada
yağmadan çekinen bazı Safevi garnizon neferlerinin silahlarını bırakmadıkları görüldü. Kent
içinde ansızın başlayan çatışmalar, Safevi erlerinin dışında Şii sivil nüfusun da zarar gördüğü
büyük bir katliama dönüştü. Birkaç gün sonra IV. Murad, geri dönüş için yola çıkmaya
hazırlandığı esnada iç kalede bir patlama olduğu ve askerden birçok kişinin öldüğü haberini
aldı. Patlamada bir Safevi parmağı olduğundan şüphelenenler, padişahtan Bağdat’taki tüm Şii
nüfusun kılıçtan geçirilmesi yönünde bir icazet koparmayı başardılar.

2.2.4 Kasr-ı Şirin Antlaşması (1639)
İstanbul’a doğru yola çıkan IV. Murad, Musul’da hapsedilmiş olan Safevi elçisine bir
mektup vererek Şah Safi’yle diplomatik temasa geçti. Keza Veziriazam Mustafa Paşa,

Bağdat’ta bırakılarak Safevilerle barış akdedilmesine doğrudan nezaret etmekle
görevlendirilmişti. Osmanlı birlikleri, Şah Safi’yi antlaşmayı imzalaması için zorlamak
amacıyla Kasr-ı Şirin adıyla bilinen Zühab’a kadar ilerlediler. Üç gün boyunca devam eden
görüşmelerin ardından iki devletin üzerinde anlaşabileceği şartlar tayin edildi. IV. Murad’ın
Kasr-ı Şirin’de belirlenen maddeleri tasdik etmesi üzerine Osmanlı ve Safevi sarayları
arasında uzun süreli bir barış dönemi başladı.
Kasr-ı Şirin antlaşması, esas itibarıyla bir sınır protokolü hüviyetindeydi. 1555, 1590,
1612 ve 1618’de olduğu gibi, dinî tartışma mevzularının açıkça kayda geçirildiği ve iki devlet
arasındaki sorunların çözüme bağlandığı bir metin değildi. 1639 tarihli sınırname, Osmanlıİran sınırını 1555’te imzalanan Amasya antlaşmasını esas alarak yeniden ve daha ayrıntılı
biçimde çiziyordu. Bununla birlikte antlaşmada Azerbaycan ve Revan dolaylarını ilgilendiren
maddeler bulunmaması, Osmanlıların bu yöredeki Safevi egemenliğini tanıdığını
gösteriyordu. Buna karşın Irak-ı Arap hududu tafsilatlı bir şekilde antlaşmanın konusu haline
getirilmişti ve Safeviler, Bağdat ve civarındaki Osmanlı varlığını resmen kabul etmişlerdi.
1612 ve 1618’de başlıca Osmanlı taleplerinden biri olan ipeğin Kasr-ı Şirin’de yer almaması,
antlaşmanın dikkat çekici özelliklerinden biridir.

Uygulamalar
1- Özer Küpeli’nin Osmanlı-Safevi Münasebetleri, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2014 isimli
kitabını okuyunuz.
2- Topkapı Sarayı’nda Revan Köşkü’nü ziyaret ediniz.

Uygulama Soruları
1- Osmanlı-Safevi mücadelesinde öne çıkan mezhep gerginliğini aynı yüzyıllarda batı
dünyasında yaşanan mezhep savaşlarıyla karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
2- Topkapı Sarayı, Revan Köşkü’nün mimarî özellikleri ve iç tasarımında İran kültür etkisine
dair hangi öğeler tespit edilebilir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şah I. Abbas, 1590’da Osmanlılarla imzaladığı barış antlaşmasının ardından Safevi
devlet idaresi ve askerî sisteminde önemli değişiklikler yaptı. Osmanlı örneğini takip ederek
doğrudan şahsına bağlı bir merkez ordusu tesis eden şah, batılı güçlerle kurduğu ticaret ilişkisi
sayesinde ordusunu ateşli silahlarla donattı. Ülkedeki Kızılbaş aşiretlerin gücünü kırıp İsfahan
merkezli yerleşik bir hükümranlık kurdu. Celali kargaşasının Osmanlıların elini kolunu
bağladığını fark eden şah, 1603’te bir önceki savaşta kaybettiği toprakları geri alma umuduyla
savaş ilan etti. Osmanlılar, Ferhad Paşa antlaşması sayesinde Kafkaslar ve İran sınırında
genişçe bir alanı yönetiyorlardı; ama bu yörelerin Şii nüfusunun Osmanlı egemenliğini kabul
ettiğini söylemek zordu.
Safevi kuvvetleri, Osmanlıların Avusturyalılarla savaşta olmalarından istifade ederek
bir sene içinde Gürcistan, Azerbaycan, Revan, Karabağ ve Nihâvend’i ele geçirdiler. 1605’te
Cigalazâde Sinan Paşa komutasında İran’a giden Osmanlı ordusu, Urmiye gölü civarında ağır
bir yenilgiye uğradı. Şah Abbas, 1606’da Gence, Şirvan ve Şemahı’yı zapt etti. Celalilerin
Anadolu’da yarattığı kargaşa Osmanlı yönetiminin şark cephesine doğrudan müdahalesini
zorlaştırıyordu. 1612’ye kadar şark seferi niyetiyle İstanbul’dan yola çıkan Osmanlı orduları,
Anadolu’da Celali takibi dışında bir şey yapamadılar. 1612’de Nasuh Paşa’nın girişimleriyle
akdedilen barış, Gürcistan’da vuku bulan gelişmeler yüzünden kısa sürede bozuldu. 1616’da
Revan’ı kuşatan Mehmed Paşa, kale müdafilerinin azimli savunmasını aşmaya muvaffak
olamadı. II. Osman, 1618’de Serav antlaşmasını tasdik ettiğinde, Osmanlılar 1578–1590
savaşında ele geçirdikleri yerleri Safevilere bırakmayı kabul etmiş oluyorlardı.
1624’te Bağdat’ın olaylı bir şekilde Safevilerin eline geçmesi Osmanlı-Safevi
mücadelesini yeniden başlattı. Şii nüfusun hamisi olduğunu ilan eden Şah Abbas, Bağdat’ta
farklı mezheplerden insanların mallarını farklı defterlere yazdırdı. Bu esnada halk arasında
yaşanan karışıklıklarda yer yer katliamlar yaşandı. Safevi birlikleri Sünnilerce hürmet edilen

bazı âlim ve mutasavvıfların mezarlarını yıktılar. 1626 ve 1630 yıllarında Bağdat’ı iki kez
kuşatan Osmanlılar, kapsamlı ve masraflı kuşatmalar yapsalar da, kenti geri almayı
başaramadılar.
1632’de iktidarını sağlamlaştıran IV. Murad şark ordularının başına bizzat
geçeceğini duyurdu. İlk seferini 1635’de Bağdat yerine Revan üzerine yapan Osmanlı
padişahı burayı fethetti; ama Safeviler, Osmanlı ana ordusunun dönüşü üzerine yedi ay
geçmeden şehri geri aldılar. IV. Murad, 1638’de geldiği Bağdat kalesini otuz dokuz günlük
bir muhasaranın ardından teslim aldı. 1626 ve 1630’daki kuşatmalarda büyük zahmet çekip
elleri boş dönmüş olan askerlerin öfkesi, kent içinde yaşanan Sünni-Şii gerilimine eklenince,
Şah Abbas’ın şehri aldığı zaman yaşananlara benzer katliamlar bir kez daha gerçekleşti.
1639’da imzalanan Kasr-ı Şirin antlaşması, Osmanlı-Safevi hudut boyuna çekidüzen veren bir
sınır protokolü hüviyetindeydi. IV. Murad’ın antlaşma maddelerini onaylamasıyla Osmanlı ve
Safevi sarayları arasında uzun süreli bir barış dönemi başladı.

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Şah Abbas’ı 1603’te Osmanlılara savaş ilan etmeye yüreklendiren
etkenler arasında gösterilemez?
a. Anadolu’daki Celali kargaşası
b. İngilizlerin şahı savaşa teşvik etmesi
c. Azerbaycan ve Gürcistan’daki Osmanlı idaresinin zayıflığı
d. 1578–1590 savaşındaki kayıpları telafi etme isteği
e. Osmanlıların Avusturya ile savaşa devam etmeleri

2. Aşağıdakilerden hangisi Şah Abbas’ın Osmanlı gücünü kırmak için giriştiği teşebbüslerden
biri değildir?
a. Habsburg sarayıyla ittifak kurmaya çalışması
b. Karadeniz’in kuzeyinden dolanan yeni bir ticaret yolu açma denemesi
c. Osmanlı tarzı düzenli orduya geçiş
d. Rus çarına Şirvan ve Gürcistan’a ortak sefer yapma çağrısı
e. Tokat ve Halep’e ipek sevkiyatını durdurması

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların 1603–1618 başarılı olamamasının sebepleri arasında
değildir?
a. Avusturyalılarla yapılan savaşın 1606’ya kadar sürmesi
b. Karşılarında Şah Abbas gibi güçlü bir hükümdar bulunması
c. Celali isyanlarının devletin savaşma gücünü azaltması
d. Kırım hanlığından yeterli desteğin gelmemesi
e. Osmanlı ordularının ana üslerinden uzakta çarpışmak zorunda kalması

4. Cigalazâde Sinan Paşa’nın 1604’te çıktığı şark seferi hakkında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğru değildir?

a. Sinan Paşa’nın İstanbul’dan hareketi biraz geç oldu.
b. Van’da iken Safevi saldırısına uğrayan Osmanlı ordusu Erzurum’a çekildi.
c. Sefer sonunda Tebriz Safevilerden geri alındı.
d. Sinan Paşa’nın serdarlığı diğer komutan ve askerler arasında memnuniyetsizlik yarattı.
e. Sinan Paşa 1605’te Urmiye gölü civarında ağır bir yenilgi aldı.

5. 1612 Nasuh Paşa antlaşması hakkında aşağıda yazanlardan hangisi doğru değildir?
a. Osmanlı-Safevi sınırına uzun süreli bir barış getirdi.
b. İlk barış görüşmeleri 1611’de Kuyucu Murad Paşa tarafından başlatıldı.
c. İstanbul’a gelen Safevi heyeti İsfahan ve Kazvin kadıları ve bir kazaskerden oluşuyordu.
d. Osmanlılar antlaşmayla 1555’teki sınırlara dönmeyi kabul ettiler.
e. Şah Abbas her sene 200 yük ipek yollamayı taahhüt etti.

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Safevi savaşının 1615’te yeniden başlamasının sebepleri
arasında sayılamaz?
a. İki Gürcü prensinin Osmanlı sarayına müracaat etmesi
b. Şah Abbas’ın söz verdiği ipeği Osmanlılara yollamaması
c. Safevi ordusunun Gürcistan’a girmesi
d. Osmanlı elçisi İncili Mustafa Çavuş’un dönüşüne izin verilmemesi
e. Mehmed Paşa’nın Kars kalesini tahkim ettirmesi

7. 1624’te Bağdat’ın Safevilerin eline geçmesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğru değildir?
a. Bekir Subaşı’nın ayaklanması olayların başlangıcı oldu.
b. Hafız Ahmed Paşa Safevilerle işbirliği yaptı.
c. Şah Abbas, isyan eden Bekir Subaşı’ya Bağdat valiliğini vereceğini duyurdu.
d. Şah Abbas’la anlaşan Derviş Mehmed Ağa kale kapılarını Safevilere açtı.
e. Ebû Hanife ve Abdülkâdir-i Geylânî türbeleri tahrip edildi.

8. Aşağıda IV. Murad’ın 1635 Revan seferi hakkında belirtilenlerden hangisi doğru değildir?
a. IV. Murad ordunun başına bizzat geçerek hanedanının gücünü canlandırmak istiyordu.
b. Safeviler Revan’ı bir sene içinde geri aldılar.
c. Sefer anısına Topkapı Sarayı’nda Revan Köşkü inşa edildi.
d. Babürlü sultanı Şah Cihan’la ortak hareket edildi.
e. Revan valisi Kuli Han İstanbul’a yerleşti.

9. Aşağıdakilerden hangisinin 17. yüzyılın ikinci çeyreğinde Bağdat etrafında yoğunlaşan
Osmanlı-Safevi mücadelesinin dinî veçhesiyle ilgili olduğu söylenemez?
a. Bağdat’ı ele geçiren Şah Abbas’ın Necef ve Kerbela’yı ziyareti
b. Ebû Hanife ve Abdülkâdir-i Geylânî türbelerinin tahrip edilmesi
c. Osmanlı tarihinde bir şeyhülislamın ilk defa 1638 Bağdat seferine katılması
d. Sünni ve Şii nüfusun kentin el değiştirmesi esnasında gördüğü zararlar
e. Bağdat’ın 1638’de aman yoluyla teslim alınması

10. Aşağıda 1639 Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a. Antlaşmada dinî tartışmaları çözmeye yönelik açıklayıcı maddeler yer aldı.
b. Aslen bir sınırname hüviyetindedir.
c. IV. Murad ve Şah Safi arasında imzalandı.
d. Osmanlılar antlaşmada ipek talebine yer vermediler.
e. Safeviler Bağdat’ın Osmanlılara ait olduğunu resmen kabul ettiler.

Cevaplar
1) b 2) c 3) d 4) c 5) a 6) e 7) b 8) d 9) e 10) a

3. OSMANLILARIN GÖZÜNDEN OSMANLI’DA “BOZULMA” VE
“ÇÖZÜLME”

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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17. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Siyasî Krizleri
Osmanlı Mütefekkiri ve Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısında Değişim
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Hasan Kâfî el-Akhisarî (1544–1616)
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Kānûn-nâme-i Sultânî li Aziz Efendi
3.2.2.7
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3.2.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular







Osmanlı klasik siyaset düşüncesinin temel kavramları nelerdir?
17. yüzyılın ilk yarısında Osmanlıların karşılaştığı siyasî krizler hangileridir?
Osmanlı devlet ve toplum yapısını eleştiren ıslahatname yazarlarının en ünlüleri
hangileridir?
Osmanlı risale yazarlarının Osmanlı düzeni hakkında öne çıkan eleştirileri nelerdir?
Islahatname yazarlarını okurken neye dikkat edilmelidir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Geleneksel
Osmanlı Osmanlı geleneksel siyaset Okuma, araştırma, fikir
Düşüncesinde Siyasî İlke ve felsefesini kavramak.
yürütme
Kavramlar
Osmanlı Mütefekkiri ve Osmanlı
klasik
siyaset Okuma, araştırma
Osmanlı Devlet ve Toplum kavramlarını öğrenmek.
Yapısında Değişim
Nasihatname
Literatürüne Osmanlı
düşünürlerinin Fikir yürütme, tartışma
Nasıl Yaklaşmalı?
içinde yaşadıkları toplumu
değerlendirme yöntemlerini
anlamak.
Konu

Kazanım

Osmanlı
Siyasetname Önde
gelen
Yazarlarına Göre “Çözülme” ıslahatname
tanımak.

Osmanlı Okuma, araştırma
yazarlarını

Anahtar Kavramlar
Dâire-i adliyye: Ahlâk-ı Alâî isimli eseriyle tanınan Osmanlı âlim ve şairi Kınalızâde Ali
Efendi’nin (ö. 1572) tanımıyla toplum idaresinin temelini teşkil eden, kendi içinde tutarlı,
birbirini tamamlayan kısımlardan oluşan adalet çemberi. Buna göre “Adalet, dünyanın
kurtuluşunu sağlar; dünya, duvarı devlet olan bir bağdır; devleti düzenleyen şeriattır; hükümdar
olmadan şeriat korunamaz; mal olmadan hükümdar asker toplayamaz; malı hasıl eden halktır;
halkı padişaha kul eden adalettir”.
Erkân-ı erbaa: Geleneksel İslam siyaset felsefesinde, bazen bedeni oluşturduğuna inanılan dört
unsurdan mülhem olarak, toplumu teşkil ettiği varsayılan dört ana tabaka: ilim ehli, kılıç ehli,
ticaret ve zanaat erbabı, çiftçi ve köylüler.
Hal‘: Devlet başkanını görevden alma anlamına gelen İslam hukuk terimi. Osmanlı Devleti’nde
tahttan indirilmesi istenilen padişahlar, şeyhülislamın taht değişiminin hukukî gerekçelerini izah
ettiği fetvasıyla hal‘ edilirdi.
Kanun-ı Kadim: Osmanlılarda geçmişi çok eskilere giden, geleneksel olarak uygulana gelmiş,
köklü örfî hukuk uygulamalarına verilen isim. Osmanlı kayıtlarında bazen “Kanun-ı kadim
oldur ki evvelin kimse bilmeye” şeklinde tarif edilir.
Mühr-i hümayun: Bir padişahın tahta cülusunu takiben kazdırılan birbirine eş dört mühürden
herhangi biri. Padişahın tuğrasını taşıyan mühr-i hümayunun bir devlet adamına verilmesi onun
sadrazamlığa tayin edildiğinin işaretiydi. Geri kalan üç mühürden biri sultanda kalırken diğer
ikisi has odabaşı ve harem hazinedarına emanet edilirdi.

Giriş
16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren kalemine sarılan Osmanlı bürokrat ve uleması,
çoğu vakit birbirlerini teyit edercesine, Osmanlı düzeninin “tagayyür” edip (değişerek
bozulmak) “nizâm-ı âleme ihtilâl” (kamu düzeninin altüst oluşu) geldiğinden şikâyet
ediyorlardı. Bunların çoğu, bir önceki asırda yazan selef ve meslektaşlarının ortaya koyduğu
“dâire-i adliyye” (adalet dairesi) veya “erkân-ı erbaa” (toplumu oluşturan dört tabaka)
ilkelerine atıfta bulunuyor; Osmanlı geleneksel yapısının temel sütunları olan siyasî ve ahlakî
düsturların kendi zamanlarında ayaklar altına alınmasına hiddetleniyorlardı. 18. yüzyılın
başlarına değin gelenekçi bir çizgi takip eden Osmanlı nasihatname ve siyasetname yazarları,
Osmanlı tarihinin örnek alınması gereken çağını Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan
Süleyman saltanatları olarak öne çıkarmışlardı. Modern Osmanlı tarihçiliği, uzun yıllar
Osmanlı aydını ve devlet adamının kendi dünyasını tarif etme biçimini esas alarak tarih
kitaplarına “Osmanlı Duraklama Devri” başlığını ekledi. Bununla birlikte günümüzde sayıları
gittikçe artan bir araştırmacı kitlesi, 16. yüzyılın ikinci yarısından 17. yüzyılın sonuna değin
geçen dönem için “buhran”, “dönüşüm” veya “değişim” gibi tabirleri kullanmayı tercih
etmektedir.

3.1. 17. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Siyasî Krizleri

II. Osman’ın 1622’de isyancı kulları tarafından öldürülmesinin ardından Osmanlı
yönetim mekanizması büyük bir sarsıntı geçirdi. IV. Murad’ın iktidarın dizginlerini ele
geçirdikten sonra Osmanlı idaresine bir miktar istikrar getirdiği doğruydu; ama 1661’de
Köprülü Mehmed Paşa’nın Osmanlı tarihinde eşi görülmemiş şekilde oğluna sadaret
makamını devretmesine değin imparatorluk payitahtı deyim yerindeyse gün yüzü görmedi.
II. Osman’ı canından eden isyanın tertipçilerinden Kara Davud Paşa, veziriazamlığı
sırasında intikam isteyenlerden duyduğu korku yüzünden divan-ı hümayun toplantılarına
sadece bir kez katılabildi. Davud Paşa’nın devlet kurumlarını yönetemeyeceği ortaya çıkınca
yerine Mere Hüseyin Paşa getirildi. Yeni sadrazam, Yeniçeri Ağası Derviş Ağa’yı
İstanbul’daki siyaset oyununun dışında bırakmaya niyetlenir niyetlenmez, 8 Temmuz 1622’de
çıkan bir kapıkulu ayaklanmasıyla makamını kaybetti. Sadarete tayin edilenlerin bu makamda
kalma süreleri hızla düşüyordu. Göründüğü kadarıyla Osmanlı siyasetine etki edebilen
insanlar birbirlerine karşı üstünlük kurmaktan acizdi ve sadrazamlığı elde eden bir devlet
adamı muhaliflerinin müdahalelerine uzun süre dayanamıyordu. Osmanlı idaresi hiçbir zaman
olmadığı kadar parçalı bir yapıya bürünmüştü.
Veziriazam Gürcü Mehmed Paşa, II. Osman’ın katillerini ortadan kaldırarak halkın
teveccühünü kazanmış olsa da, yeniçeri ve sipahilerle sıkı ilişkileri olan Mere Hüseyin Paşa
bir kez daha ortaya çıktı. Mehmed Paşa’yı devirip yeniden sadrazamlığa geçti. Hüseyin Paşa,
5 Şubat 1623’te başlayan ikinci sadareti döneminde ulemayla ciddi bir tartışma yaşadı ve
kendi aleyhine Fatih Camii’nde toplanan âlimlerin üzerine asker yolladı. Camideki kanlı
arbedeyi gören sipahiler, sıranın kendilerine geleceğini öğrendiklerinden sadrazamı yerinden
ettiler. 30 Ağustos’ta mühr-i hümayunu teslim eden Mere Hüseyin Paşa çekilmek zorunda
kaldı.
Hüseyin Paşa’nın yerine gelen Kemankeş Ali Paşa, Osmanlı iktidarını temsil eden
hiçbir grubun I. Mustafa’dan bir beklentisinin kalmadığının farkındaydı. İlk saltanatı yalnızca
doksan altı gün süren I. Mustafa, II. Osman’ı müteakip ikinci kez çıktığı tahttan bir buçuk
yıldan daha az bir zaman içinde tekrar indirildi (10 Eylül 1623). Şeyhülislam Yahya Efendi ve
kazaskerlerle görüşen Kemankeş Ali Paşa, padişahın hal‘ edilmesi konusunda fikir birliğine
vardı. Sipahiler ve ulema, akli dengesinin yerinde olmadığını düşündükleri Mustafa’nın
imametinin caiz olmadığını söylüyorlardı. Oğluna karşı oluşan birleşik cephenin çok güçlü
olduğunu gören Valide Sultan, hal‘e razı olmak zorunda kaldı ve Davud Paşa çiftliğinden
getirilen Mustafa, tahta cülus etmeden önce kapalı tutulduğu odaya hapsedilerek yerine IV.
Murad geçirildi.
Doğrusu istenirse, IV. Murad’a iktidarını pekiştirme imkânını sağlayan, kapıkulu
mensuplarının saraya yürüdüğü isyanlardan biri olmuştu. 1631’de, şark cephesinde başarısız
olduğu gerekçesiyle azledilen Hüsrev Paşa’nın makamına iade edilmesini talep eden sipahiler,
büyük bir kalabalıkla İstanbul’a geldiler. 7 Şubat 1632’de Atmeydanı’nda toplanan asiler, üç
gün üst üste saraya giderek taleplerini bildirdiler. IV. Murad, zaman kazanıp isyancıları
oyalamak istedi; fakat tahttan indirilme tehditleri karşısında Sadrazam Hafız Ahmed Paşa,
Şeyhülislam Zekeriyyazâde Yahya Efendi, Yeniçeri Ağası Hasan Halife gibi en samimi

olduğu on yedi adamını isyancılara terk etmek zorunda kaldı. 11 Mart’ta yeniden alevlenen
isyan, Atmeydanı’ndan saraya yürüyen kitlenin ayak divanına çıkmaya zorladığı IV.
Murad’tan şehzadelerin hayatta olduğunu kanıtlamasını istemesiyle devam etti. İsyancılar,
şehzadelerin ortaya çıkarılması üzerine bunlardan birini tahta geçirmenin hazırlıklarına
giriştiler. IV. Murad’ın bir gün güçlenmesi durumunda kendilerinden intikam alacağını çok
iyi biliyorlardı. Ne var ki, taht değişikliği hususunda anlaşamadılar. Hal‘ edilme tehlikesini
bertaraf eden IV. Murad, bundan sonra saltanatının sonuna değin sert tedbirlere başvurup
otoritesini sorgulayanlara karşı acımasız davranmıştı.
9 Şubat 1640’da tahta cülus eden I. İbrahim’ın sergüzeşti, 17. yüzyılın ilk yarısında
Osmanlı idaresindeki istikrarsızlığın ve iktidar ilişkilerinde sultanın ne derece nazik bir
konuma düşebileceğinin acımasız örneklerinden biridir. Tahta geçtiğinde yirmi beş yaşında
olan İbrahim, şehzadelik yıllarında amcası I. Mustafa’nın Osmanlı devlet erkânının ellerinde
iki kere tahta çıkarılıp indirildiğini, ağabeyi II. Osman’ın katlini ve diğer ağabeyi IV.
Murad’ın tatbik ettiği kanlı idareyi görmüştü. IV. Murad’ın saltanatında kardeşlerini
öldürtmesi, sıranın kendine geleceği endişesi yüzünden sinirlerini epeyce yıpratmıştı.
Herhalde hiçbir zaman 20. yüzyıl tarihçilerinin iddia ettiği üzere “Deli” olmadı; ama yazdığı
mektuplarda ruhî sıkıntı ve ıstıraplar çektiğini, sağlığının pek iyi olmadığını dile getiriyordu.
Neticede Girit adası yüzünden çıkan Osmanlı-Venedik savaşında üst üste uğranılan
başarısızlıklar padişahın itibarını sarstı. Aynı zamanda birçok ilmiye mensubu ve devlet
adamına göre I. İbrahim’in garip istek ve emirleri vardı. Örneğin, Hezarpare Ahmed Paşa’nın
sadrazamlığı döneminde samura çok meraklı olan padişah adına taşrada hizmet eden vezirler,
idareciler ve kapıkulu ocağı ağalarından hediye olarak samurla kaplı kürk talep edilmesi tepki
toplamıştı.
Yeniçeri ağaları bir araya gelerek ilk önce Hezarpare Ahmed Paşa’nın taleplerine
karşı çıkmaya karar verdiler. Şeyhülislam Hoca Abdürrahim Efendi ve Kara Murad Ağa’nın
katılımıyla büyüyüp güçlenen gayrimemnunlar zümresi, ocak ağaları ve ulemanın işbirliğiyle
padişahı tahttan indirme hazırlığına başladılar. 7 Ağustos 1648’de, Fatih Camii’nden yola
çıkan ulema, yeniçerilere ait Orta Camii’ye gelip Sofu Mehmed Paşa’nın sadrazam
yapıldığını ilan etti. Hezarpare Ahmed Paşa bir gece önce kaçıp ortadan kaybolmuştu. Yeni
sadrazamla sarayda görüşen I. İbrahim, mührü mecburen Sofu Mehmed’e verdi. Ertesi gece
sabık sadrazam Hezarpare Ahmed Paşa’nın yakalanıp öldürüldüğü haberinin gelmesiyle iyice
coşkuya kapılan kitle padişahı hal‘ etme fikrini hayata geçirmeye karar verdi. Şeyhülislam,
ulema, yeniçeri zabitleri ve sipahilerden mürekkep isyancılar Orta Camii’de buluşup Kösem
Sultan’a Şehzade Mehmed’in biat merasimi için hazırlanması yönünde haber gönderdiler.
Orta Camii’de bulunanlara göre, padişahın hal‘ edilmesine ittifakla karar verilmişti ve
“cumhura muhâlefet câiz” değildi. Kösem Sultan, henüz çocuk yaşta olan Mehmed’in
cülusunun şer‘an uygun olmadığını ileri sürüp oğlunu korumaya kalksa da, Şeyhülislam
Abdürrahim Efendi ve Osmanlı ilmiyesinin muktedir ismi Karaçelebizâde araya girerek taht
değişikliğini bizzat gerçekleştirdiler. 17. yüzyıl Osmanlı tarihine dair önemli bir eserin de
müellifi olan Karaçelebizâde, İbrahim’e padişahlık vazifelerini yerine getirmediği için tahttan
indirildiğine dair bir konuşma yapıp onu kapı kilidine kurşun akıtılan bir odaya hapsettirdiğini
anlatıyordu. Sultan İbrahim, Mehmed’in cülusundan sonra kapatıldığı odada en çok on gün

kalabildi. Saray halkından bazılarının İbrahim’i tahta geri çıkarmak için tertiplere giriştikleri
dedikodusu ayyuka çıkmıştı. Bunun üzerine yeni kurulan “hükümet”in yıkılmasından çekinen
sadrazam ve şeyhülislam, İbrahim’in katledilmesi hususunda IV. Mehmed’ten ferman aldılar.
1648’de tahta geçen IV. Mehmed devlet işlerini ele alabilecek yaşta değildi.
Saltanatının ilk yıllarında sarayda Kösem Sultan’ın başını çektiği hizip ile başkentte iyice
güçlenmiş olan ocak ağaları Osmanlı yönetimine yön vermeye çalıştılar. Bu dönemde siyasî
istikrarsızlık öyle bir boyuta ulaştı ki, sekiz yıl içinde on üç veziriazam değişikliği yaşandı.
Bunlardan yalnızca bir tanesi eceliyle vefat ederken, ikisi idam edildi; üçü sadarette
dayanamayacağını anlayıp istifa etti ve yedi tanesi azledilerek görevden alındı. 1656’da
Köprülü Mehmed Paşa’nın sadrazamlığıyla değişen bu durum, Osmanlı siyasetinin
tıkandığını, hiçbir devlet adamının uzun ömürlü ve istikrarlı bir “hükümet” kurmayı
sağlayacak bir güce sahip olmadığını gösteriyordu.

3.2 Osmanlı Mütefekkiri ve Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısında Değişim
3.2.1 Geleneksel Osmanlı Düşüncesinde Siyasî İlke ve Kavramlar
Osmanlı klasik düzenini temsil eden siyasî telakki ve düsturlar, en özlü biçimde Fatih
Sultan Mehmed’in tarihini kaleme almış olan Tursun Bey’in (ö. 1491’den sonra) eserinde
bulunabilir. Devletin kökenini Fârâbî (ö. 950) ve Hâce Nâsıruddin Tûsî’ye (ö. 1273)
dayanarak açıklayan Tursun Bey, başka birçok Osmanlı düşünürünün yaptığı gibi idare
kültürünün temel kaidelerini açıklarken Celaleddin Devvanî’nin (ö. 1502–03) Ahlâk-ı Celâlî
adlı eserinden istifade eder. İnsanların tabiatları gereği bir arada yaşamaya muhtaç olduğunu
belirten Osmanlı mütefekkiri, yine de, insan doğasına güvenmez. Ona göre, düzenin devamı
için dayanışma ve yardımlaşma şarttır; fakat insanların kendi hallerine bırakılması durumunda
münaferet ve düşmanlık ortalığı kaplar. Bu sebeple topluluğun nizamını sağlayacak bir otorite
şarttır. Tursun Bey ve onun izinden gidenler açısından insanlar arasında düzeni muhafaza
etmek ve herkesi sınırları önceden çizilmiş mevkilerinde tutmak için bir padişahın varlığı
vazgeçilmez önemdedir.
Benzer fikirleri savunan Kınalızâde Ali (ö. 1572), ideal nizamın kurulabilmesi için
toplumdaki bütün fertlerin en iyi yaptıkları işle sınırlandırılıp başka alan ve mesleklere
müdahale etmelerinin engellenmesi gerektiğini yazar. Bunun sağlanabilmesi için tedbir
gereklidir. Osmanlı dünyasında tedbir, başka bir deyişle, düzenin korunmasını temine yönelik
idarî muamele ve kararlar, esas itibarıyla iki kaynaktan beslenir: siyâset-i ilahî (şeriat) ve
siyâset-i sultânî (örfi hukuk). Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin girişimleriyle bu iki kategori
arasındaki sınırlar büyük ölçüde ortadan kalkmış olduğu halde, Tursun Bey, fikirlerini 15.
yüzyılın ikinci yarısında ifade ederken sultanî siyasetin Cengiz Han yasasıyla olan
bağlantısını açıkça yazmıştı. Ona sorulursa, her devirde peygambere ihtiyaç yoktu; çünkü
ilahî tebliğ bir kere yeryüzüne nüzul ettiğinde mesajı padişahın varlığı taşımaya devam
edecekti. Bu, bir anlamda, ilahî temsiliyetin ilmiye sınıfının elinden alınıp Osmanoğulları
hanedanına teslim edilmesiydi ki, II. Mehmed devri, ulema ve padişah arasındaki gizli veya
açık tartışmalarla dolu geçti.

Bilhassa Osmanlı devlet adamları nizâm-ı âlemin aynen muhafazasını öncelikli bir
vazife addediyorlardı. Osmanlılar açısından nizâm-ı âlem, bütün dünyanın düzeninden ziyade
Osmanlı memleketindeki kamu düzenini ifade ediyordu. Bu düşünce, ortaçağ ve erken
modern devirde dünyanın bütün yerleşik medeniyetlerinin paylaştığı temel bir düsturdu.
Fransızların 1789 Devrimi öncesi kraliyet düzenine verdikleri isimle Ancien Régime, âlemin
ezelî ve ebedî, diğer bir ifadeyle, değişmez bir düzeni olduğuna ve ilahî takdirle seçilmiş kişi
veya ailelerin bu nizamı koruduğuna dair varsayıma yaslanıyordu. Dolayısıyla Osmanlı
bürokrat ve mütefekkirlerinin önemli bir bölümü (ama hepsi değil), maziden herhangi bir
kopuşu, devlet düzenindeki en ufak bir usul değişikliğini, toplumdaki farklılaşmayı yozlaşma,
bozulma ve çürüme olarak algılamaya meyilliydi.
Osmanlı idare felsefesinin temel ilkelerinden biri adalettir. Nizâm-ı âlemin
sağlanabilmesi için padişahın mülkünü adaletle yönetmesi şarttır. Adalet ilkesi, bir bakıma
Osmanlı yönetim felsefesinin birinci koşulu haline getirilmiştir. Koçi Bey’in zikrettiği bir
vecize bunu şu kelimelerle dile getirir: “Küfr ile dünya durur, zulmile durmaz” (Kâfir bir
devlet bile adaletli olduğu takdirde varlığını sürdürebilir; ama Müslüman bir devlet zulme
saparsa ayakta kalamaz). 14. yüzyılda Şeyhoğlu Mustafa da benzer bir şey söylemişti:
“Padişahlık baki olur küfr ile adlı olıcak ve illa baki olmaz iman ile zulm olıcak” (Adaletliyse
kâfir bir hükümdar bile ayakta kalır; fakat zulmediyorsa hükümdar Müslüman olsa bile kalıcı
değildir).
Ahlakî öğütlerle dolu Hintçe Kelîle ve Dimne’nin Arapça’ya tercüme edilmesiyle
İslamî siyasetnamelere giren dâire-i adliyye (adalet çemberi) İslam hükümdarının mülkünü
nasıl adaletle yönetebileceğini formüle eder. Kınalızâde Ali, Ahlâk-ı Alâî’sinde Aristo’dan
aldığını söylediği bu formülü 16. yüzyıl Osmanlı dünyasına tatbik eder. Buna göre, dünya,
duvarı devlet olan bir bağdır; devlete nizam veren şeriattır; şeriatı korumak için hükümdar
lazımdır; hükümdarın otoritesi için asker gereklidir; asker toplayabilmek için mal ve para
gerekir; malı üreten reaya, yani halktır; halkı padişaha bağlayan onun adaletidir (mülk-askerhazine-reaya-adalet). Bu şekilde adaletin en tepede olduğu, içine kapalı ve başladığı yere geri
dönen bir adalet dairesi çizilir. Bu şablon içinde iktidar sahibi olmak ile adalet arasında
kaçınılmaz bir ilişki vardır. İktidarın hükümdar tarafından keyfî biçimde kullanımı gayrimeşru
addedilir; bazı düşünürlere göre, böyle bir hal doğması durumunda padişahın tahttan
indirilmesi hukuka uygun olurdu.
Sultan Süleyman devrinin meşhur sadrazamı Lütfi Paşa ve eserini 1596’da kaleme
alan Bosnalı kadı Hasan Kâfî’nin üzerinde ısrarla durduğu erkân-ı erbaa (dört direk, toplumu
oluşturan dört tabaka) düşüncesi İslam siyaset felsefesinin temel kavramlarından biriydi.
Adaletin tarifi, biraz da toplumun dört tabaka halinde bölünmüş olmasında saklıydı.
Geleneksel Osmanlı yönetim felsefesine inananlar açısından adil olmak, toplumu teşkil eden
dört tabakadan insanların birbirine karışmasını önlemekti. Kınalızâde’nin suya benzettiği ilim
ehli (ulema, kâtipler, tabipler, sanatkârlar) ilk tabakayı; ateşin karşılığı serdar ve askerler
ikinci tabakayı; hava gibi olan tüccar ve zanaatkârlar üçüncü grubu ve toprağı temsil eden
çiftçi reaya son tabakayı oluşturuyordu. Bu bağlamda mansıp sahibi devlet adamlarının ticaret
ve esnaflıkla uğraşmaları yakışıksız olacağı gibi, reayanın tabaka atlamak gibi bir sevdasının
olmaması icap ederdi. 16. yüzyılda neşredilen Osmanlı kanunnameleri, “raiyyet oğlunun

raiyyet” kalması gerektiğini, ancak ata ve dededen sipahi olanların sipahilik talebinde
bulunabileceğini kurala bağlıyordu. Terfi yollarının açılması durumunda herkesin sipahi
olmak isteyeceği ve üretici çiftçinin ortadan kalkacağı düşüncesi devletin önemli
kaygılarından biriydi.

3.2.2 Osmanlı Siyasetname Yazarlarına Göre “Çözülme”
16–17. yüzyıllarda Osmanlı siyasî yapısını ele alan ilmiye ve kalemiye
mensuplarının çoğu, yukarıda sayılan ilkelerden en ufak bir sapma gördükleri takdirde bunu
bir yozlaşma emaresi olarak yaftalıyorlardı. Aslına bakılırsa, bu dönemde yazan Osmanlı
münevverlerinin hepsinin aynı fikirde olduğunu söylemek doğru değildir; ama bazı
şikâyetlerde birbirlerini tekrar etmeleri dikkat çekiciydi. Dahası, modern Osmanlı tarihçiliği,
eserlerini eleştirel bir gözle yazan nasihatname ve ıslahatname sahiplerinin ayrıldıkları
noktalardan ziyade ortaklaşa serzenişte bulundukları hususları öne çıkarmayı tercih etmiştir.
Bu bakış açısı, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlıların idarî, siyasî, kültürel,
ekonomik ve askerî açılardan zayıfladığını ileri süren “gerileme paradigması”nın önemli
sacayaklarından birisi haline geldi.

3.2.2.1 Gelibolulu Mustafa Âlî (1541–1600)
İrili ufaklı elli kadar eserin yazarı olan Âlî, istediği mansıpları elde edemediği için
kalemi sivri bir müellifti. Hicri 1000. yılda (M. 1591) kıyametin kopacağına dair kehanetlerin
onun kötümser bakış açısını daha da şiddetlendirdiğine inanılmaktadır. Gelibolulu Mustafa,
gözünün önünde yaşanan değişim ve başkalaşmayı hayra yormayanlardan biriydi. Bozulmayı
somut olaylar üzerinden örneklemek ve padişahlara tavsiyelerde bulunmak amacıyla yazdığı
Nushatü’s-Selâtîn, Lütfi Paşa ve Kınalızâde Ali’nin daha önce kaleme almış oldukları teorik
eserlerden çok daha güncel olaylarla ilgiliydi.
Eserini 1581’de yazan Gelibolulu Âlî’ye göre, Osmanlı düzenindeki çürüme bu
tarihten önce başlamıştı. Bazen çok sert bir üsluba sahip olan Âlî, temelde kanun-ı kadime,
yani onun verdiği örneklere bakılırsa, Sultan Süleyman devrindeki uygulamalara geri
dönülmesini ister. Sultan acilen sözüne güvenilir bir kulunu kendine musahip edinip
imparatorlukta neler olup bittiğinden haberdar olmalıdır; çünkü memleketteki kanuna aykırı
işler kendisinden saklanmaktadır. Gelibolulu Âlî, Süleyman’dan sonraki padişahların devlet
meselelerinden uzaklaştığının farkındadır ve padişahın yönetimin başı olarak geri dönüşünün
mansıp tevcihi ve ilmiyedeki terfi ve atamalarda görülen yolsuzlukların önüne geçeceği
kanaatindedir. Keza çiftbozan reayanın İstanbul, Edirne ve Bursa gibi şehirlere yerleşmeleri
hazinenin külli bir vergi kaybına uğramasına sebep olmuştur; bu köylülerin tespit edilip
vergilendirilmeleri gerekir. Âlî, Osmanlı dünyasında yükselen ailelerden de rahatsız olmuşa
benzemektedir. Vezir oğullarına beylerbeyilik tevcihi, ulema içinde aile fertlerine yeni
makamlar ayarlanması ve ekâbir ailelerin ellerinde “sepet tımarı” denilen birçok dirliğin
birikmesi, kanun-ı kadime aykırı uygulamalar olarak padişah otoritesini zayıflatmaktadır.
Âlî’den itibaren risale yazarlarının ortak şikâyetlerinden biri, hak etmeyen kişilerin devlet ve
ilmiye mansıplarına getirilmesidir. Ne var ki, statükocu bir yaklaşıma sahip risale yazarları,

hak edenlerin tanımını kendilerine göre yaparak kanun-ı kadimde belli bir meslekî sahaya
girmesine izin verilmemiş kimselerin ilelebet kendilerine ayrılmış daha düşük mevkilerde
kalmalarını talep ederler. “Ecnebiler”, yani dışarıdan gelenler, askerlik, devlet idareciliği,
ilmiye gibi imtiyazlı yerlerden uzak tutulmalı; Osmanlı toplumunun tepesini oluşturan bu
mevkiler aynı kapalı zümre içinde tahsis edilmelidir.

3.2.2.2 Hırzü’l-Mülûk (Hükümdarların Tılsımı)
III. Murad’a takdim edildiği düşünülen anonim bir eserdir. Yavuz Selim ve Fatih
Mehmed’ten sitayişle bahseden kimliği meçhul müellif, döneminin padişahını da iktidarın
dizginlerini ele almaya çağırır. Padişahın konumunu irdelediği birinci fasılda, saltanat
otoritesinin kısıtlanmasının suçlusu olarak padişaha ait olması icap eden has, zeamet ve tımar
topraklarını vakıf ve mülk araziye çeviren vezirler gösterilir. Vezirlerin memleket tahriri
esnasında türlü yollarla temellük edindikleri arazileri vakfetmelerinin önüne geçilmesini
isteyen yazar, bu uyarısıyla müteakip risale yazarlarından birçoğunu ikna etmişe
benzemektedir.
Hırzü’l-Mülûk yazarı, Osmanlı hazinesinin menfaatlerinin korunması hususunda çok
titizdir. Bu sebeple, tevcih edilen zeametlerin miktarının sınırlandırılmasını ister; haksız yere
dirlik sahibi olanların teftişle ortaya çıkarılmasını salık verir. Padişaha beylerbeyilerin tımar
dağıtımında serbest bırakılmaması gerektiğini hatırlatır. Kimliği belirsiz müellife göre, rüşvet
yoluyla mansıpların el değiştirmesi kurumsal hiyerarşiye halel getirdiği gibi “ecnebi”lerin
tımar topraklarına girişini kaçınılmaz hale sokmuştur. Buna benzer bir gelişme, vergi
vermekten kurtulmak için başlarına yeşil sarık saran bazı kişilerin vilayet kâtiplerine
verdikleri rüşvetle defterlere seyyid veya şerif olarak kaydedilmeleridir. Peygamber soyundan
gelenlerin soy kütüğünü tutmakla mükellef olan nakibüleşrafı bu türedilere karşı uyarması,
yine Osmanlı hazinesinin vergi kaybına uğramasını önleme gayesi taşımaktadır.

3.2.2.3 Hasan Kâfî el-Akhisarî (1544–1616)
Bosna doğumlu kadı ve müderris Hasan Kâfî, Arapça kaleme aldığı Usûlü’l-Hikem fî
Nizâmi’l-Âlem (Dünyanın Düzeni İçin Hikmetli Yollar) adlı eserini III. Mehmed’in Eğri seferi
sırasında ulema ve devlet ricalinden birçok kişiye gösterdikten sonra Türkçeye tercüme
etmiştir. İlmiye sınıfına mensubiyeti, Osmanlı sistemine bürokrat kökenli eleştirmenlerden
farklı bakmasını sağlamıştır. Hasan Kâfî, en azından 1574’ten 1596’ya kadar olan dönemde
nizâm-ı âlemde gördüğü bozulmanın sebeplerini kavradığı iddiasındadır. Devlet adamlarının
ulemanın tavsiyelerine kulak tıkaması, asker tedarikinde ihmal edilmesi, rüşvetin
yaygınlaşması ve kadınların devlet işlerine karışması Hasan Kâfî’nin saptamaları arasındadır.
Bosnalı kadının eleştirilerinden padişah da nasibini alır. Ulemayı ciddiye almayıp deneyimsiz
kişileri etrafına toplayan ve imparatorluktaki tayin ve azilleri hevesine göre yapan sultan kötü
gidişattan sorumludur. Bu yönüyle Hasan Kâfî, padişahı devlet idaresinde daha öne çıkmaya
ve Yavuz Selim’in yaptığı gibi gelenekte olmadığı halde saltanat gücünü kullanarak yeni
uygulamalar ihdas etmeye teşvik eden bürokrat asıllı risalecilerden farklı bir tutum

takınmaktadır. Onun için devlet meselelerinde müşavere, yani ilim adamlarının dâhil olduğu
danışma toplantıları önemlidir.

3.2.2.4 Kitâb-ı Müstetâb (Güzel-Hoş Kitap)
Yazarı belli olmayan bu ıslahat risalesi, muhtemelen 1620’de hazırlanıp II. Osman’a
takdim edilmiştir. Koçi Bey risalesinin öncüsü kabul edilen eser, müellifinin tespit ettiği
aksaklıkları dile getirmekle kalmayıp bunların nasıl çözülebileceğine dair pratik öneriler
sunar. Kitâb-ı Müstetâb müellifine sorulursa, yozlaşma ve bozulmanın başladığı tarih III.
Murad (1574–1595) saltanatıdır. Bu tarihten itibaren kanun-ı kadime aykırı uygulama ve
davranışlar artmış; rüşvet, hediye ismiyle Osmanlı idarî teşkilatının doğal bir parçası haline
gelmiştir.
Kitâb-ı Müstetâb yazarının şikâyet ve tespitleri, Osmanlı askerî gücünün iki temel
unsuru olan kapıkulu ocağı ve tımarlı sipahiler üzerinde yoğunlaşır. Risale sahibinin
tahammül edemediği gelişme, saraya ve kapıkulu saflarına devşirme ve sahici kul olmayan
ecnebilerin alınmasıdır. Osmanlı’nın kadim yasaları, devşirmelerin hangi yörelerden ne
kıstaslara göre toplanacağını belirlemiş olduğu halde kanun bilmez devlet adamları farklı
kıstaslarda birçok kişiyi umarsızca orduya yazmaktadır. Risale yazarının selâtin-i maziye
(geçmiş sultanlar devri) hasreti çektiği barizdir; yeniçerilerin sayısının bile Sultan Süleyman
devrindeki 12.000 kişiye indirilmesi gerektiğini söyler. Ne de olsa, kapıkulu ocaklarına
kaydedilenlerin sayısı arttıkça hazine altından kalkılması güç bir malî külfetin altına
girmektedir.
Kitâb-ı Müstetâb yazarı, şanlı Osmanlı fetihlerinin tımarlı ordusu sayesinde
başarıldığını hatırlatarak sipahiliğin canlandırılmasını savunur. Bunun için vezir ve
seçkinlerin elinde biriken dirlikler bir kez daha dağıtılarak tımarlı sipahilik eski zamanlardaki
gibi belirli savaşçı ailelerin tasarrufuna terk edilmelidir. Kimliği belirsiz müellif, Rikab-ı
hümayuna, yani padişah katına arz edilmeden yapılan tımar tevcihlerinin Osmanlı maliyesini
zora soktuğunu, gereksiz yere birçok tımar veya zeamete terakki (zam, artış) verilerek bu
dirliklerin savaşçılıkla ilgisi olmayan gelir kalemlerine çevrildiğini üzülerek yazar.

3.2.2.5 Koçi Bey (ö. y. 1650)
Osmanlı gelenekçi ıslahatçılarının belki de en meşhuru, Enderun’da eğitim
gördükten sonra IV. Murad’a sunduğu telhisleri bir risalede toplayan Koçi Bey’dir. Koçi
Bey’in eseri ele aldığı meseleler bakımından bir hayli kapsamlıdır ve eleştirel risale
yazarlarının değindiği konuların hepsini bir arada ihtiva eder. IV. Murad’a musahiplik etmiş
olan risale yazarı, sorunların tespitinde tarih ve isim vermek suretiyle son derece somut bir
tavır takınır. Buna göre, 1574’te veziriazamlar idarî bağımsızlıklarını yitirip saray halkının
nüfuzu altında kalmışlar ve 1582’de devlet mansıpları rüşvetle el değiştirmeye başlamıştı.
Yozlaşmanın ilk emareleri ise, kanuna aykırı olarak silahdarı İbrahim Paşa’yı sadrazam tayin
edip, yine uygunsuz biçimde damadı Rüstem Paşa’ya çok sayıda köy temlik ve hibe eden
Sultan Süleyman devrinde görülüyordu.

Koçi Bey, bir zamanlar var olmuş ideal bir devlet ve toplum düzenine inanıyordu.
IV. Murad’ı, Kanuni’den önce olduğu gibi divan toplantılarına doğrudan katılmanın önemine
ikna etmeye çalışıyordu. Koçi Bey, yeri geldiğinde acımasızca uygulanacak idarî tedbirlerle
işlerin düzeltilebileceğine inanıyordu. Kul kökenli olmayan hiç kimseye idarecilik
yaptırılmamasına taraftardı. Reaya ve esnaf içinden gelenler üst makamlara
tırmanamamalıydı. Aynı bakış açısıyla, tımarlı sipahiler arasında eskiden hiçbir ecnebi
bulunmamasıyla iftihar ediyordu. Bunların hepsi, atadan dededen sipahi olan kişilerin
soyundan gelirdi ve aralarında “asıl-zâde” olmayan kimse bulunmazdı. Oysaki yüksek
idarecilerin kendi adamlarına tımar ve zeamet dağıtmaları (sepet tımarı), kim olduğu belirsiz
bir sürü kişinin sipahilik zümresine girmesini sağlayarak ocağın saflığını bozmuştu.
Koçi Bey’e sorulursa, tımar dirlikleri ve yeniçeri kulları arasına yabancıların girişi,
iyi niyetli bir şekilde olsa da Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından başlatılmıştı. Bundan sonra
rüşvet alımının da etkisiyle kapıkulu ocağına yazılanların sayısı, devlet hazinesini dara
düşürecek denli artmıştır. Kaldı ki, yeniçeri ocağı ve harem-i hümayuna, kanuna aykırı
biçimde farklı ırklarda ve dinsiz, mezhepsiz şehir oğlanları doluşmuştur. Kalabalık yeniçeri
ortalarına ödenmesi icap eden ulufelerin temini için reayaya ilave vergiler konulması halkın
yoksullaşmasına yol açmıştır. Gelenekçi Koçi Bey, bu noktada 16. yüzyılın ortalarına, Lütfi
Paşa’nın yazdıklarına dönerek asker fazlalığının fayda vermeyeceğini, önemli olanın
savaşçıların itaatkâr ve disiplinli oluşu olduğunu yazar. Bu nedenle, IV. Murad’a yeniçeri
sayısının azaltılmasını teklif eder.

3.2.2.6 Kānûn-nâme-i Sultânî li Aziz Efendi
Aziz Efendi’nin kimliği hakkında pek fazla bilgi yoktur. Kalemiye sınıfına mensup
olduğu ve IV. Murad’ın musahipleri arasında yer aldığı tahmin edilmektedir. Aziz Efendi’nin
sözünü sakınmadan devlet ve toplum yapısını eleştirmesi, risalede öne sürülen tekliflerin
pratik bir ıslahat projesine rehber niteliği taşıdığına işaret edebilir.
Risalesinin başında doğrudan padişaha hitap eden Aziz Efendi, devletin içine
düştüğü bin bir soruna rağmen umutludur. IV. Murad’ın şahsında güçlü bir figür bulduğuna
inanan risale yazarı, padişahın örneğin mahlûl (boş) kalmış tımarları ekâbir sepetine (vezir ve
paşaların ellerine) düşmeden hazineye geri almayı başardığını yazar. Ne var ki, Aziz Efendi,
III. Murad devrinden itibaren yok yere sayıları artırılan vezirlerin durumuyla alakalı olarak
IV. Murad’ın takındığı tavırdan hoşnut değildir. Ona göre, vezir sayısının artması, hazineden
ve bu arada padişah haslarından önemli bir dilimin vezirlere ayrılmasını gerektiriyordu. Aziz
Efendi’ye sorulursa, kubbealtında hizmet eden vezirleri, kadim devirlerde olduğu gibi dörtle
sınırlamak lazımdı. Oysaki IV. Murad, bunların sayısını azaltacağına sekiz olan vezir sayısını
on bire çıkararak hazinenin daha da güç kaybetmesine sebep olmuştu. Aziz Efendi’nin
doğrudan iktidardaki padişahı suçlu göstermesi, risale yazarları arasında yaygın bir uygulama
değildir. Islahatname sahipleri, III. Murad başta olmak üzere genellikle daha önceki
şahsiyetleri sorumlu tutmayı tercih ediyorlardı.
Aziz Efendi, Kitâb-ı Müstetâb yazarı ve Koçi Bey’in dile getirmiş oldukları bir
meseleye eserinde yer verir. Buna göre, devlet büyüklerine köy ve toprak temlik edilmesi,

hazinenin önemli bir gelir kaybına uğramasına ve sipahilere dağıtılması gereken toprağın
azalmasına yol açmaktadır. Hâlbuki toprak temellük edinen kişiler, bunları cami ve
medreseleri besleyen vakıflara çevirip masraflardan artakalan gelir fazlalarını evlatlarına
miras bırakıyorlardı. Aziz Efendi, ilgili vakfa ait hizmet binalarının masrafları çıkarıldıktan
sonra geri kalan fazlalığın hazine için alınmasını teklif eder.
Aziz Efendi, saraya devşirilen kullar arasında şehir oğlanları ve aslı meçhul kişilerin
sızmasını kanun-ı kadimden bir sapma olarak görür. Kul taifesi Boşnak ve Arnavutlardan
oluşmalıdır. Keza artan yeniçeri sayısının askerî disiplinin ortadan kalkmasına ve hazinenin
ulufe ödemelerinde zorlanmasına yol açtığının farkında olan risale yazarı, kapıkulu
mevcudunun düşürülmesi çağrısında bulunur. Aziz Efendi’yi en fazla huzursuzlaştıran
gelişme, raiyyet kökenlilerin yeniçeri kulları arasına karışmasıdır; çünkü bu alenen Osmanlı
toplumunun belkemiği olan erkân-ı erbaanın hiçe sayılması anlamına gelir.
Aziz Efendi risalesinin en ilginç yanlarından biri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki
Kürt beylerinin durumuyla ilgili bazı tavsiyelerde bulunmasıdır. Bunların Yavuz Selim
devrinde olduğu üzere, içişlerinde tamamen bağımsız bırakılması gerektiğini belirtir. Aziz
Efendi’nin bölgedeki Kürt aşiretlerine duyduğu ilgi, IV. Murad zamanında Safevilerle
yeniden başlayan savaşla bağlantılı olmalıdır. Aziz Efendi, aslen vergi ödemekle mükellef
reayalardan ibaret olan sahte seyyidlerin (müteseyyid) Osmanlı hazinesine büyük zarar
verdiği kanaatindedir. Kabaca bir hesapla, sadece Rumeli’de, sayıları 200 kadar olması
gereken seyyidlerin akrabalarıyla birlikte 30–40.000 kadar olduğunu bulmuştur ki, bu,
Osmanlı hazinesinin çok büyük bir vergi kaybına uğradığının kanıtıdır.

3.2.2.7 Kâtip Çelebi (ö. 1657)
17. yüzyılın en tanınmış Osmanlı âlimlerinden biri olan Kâtip Çelebi, 1652–53’te
hazinedeki gelir gider dengesizliğine çözüm üretmek amacıyla toplanan bir meclise katılmış;
bu vesileyle, Osmanlı devlet ve toplumu hakkında fikirlerini ifade ettiği Düsturü’l-Amel liIslahi’l-Halel (Bozuklukları Düzeltmede Eylem İlkeleri) adlı bir risale kaleme almıştır. Kâtip
Çelebi, son tahlilde gelenekçi bir bakış açısına sahiptir ve diğer risale yazarları gibi toplumsal
yapının devamlılığı için erkân-ı erbaanın önemini vurgular. Bununla birlikte İbn Haldun’dan
aldığı fikirler, Osmanlı mütefekkirinin meseleyi ele alış biçiminde kayda değer zenginlikler
sağlar.
İbn Haldun’dan gelen biyolojist cemiyet felsefesine göre devletler insanlara
benzetilebilir. Nasıl ki, insan ömrü gelişme, duraklama ve gerileme olarak üç dönemden
oluşuyorsa, devletlerin de aynı aşamalardan geçen tabii bir ömrü vardır. Bünyesi sağlam olan
kişi, duraklama ve gerileme merhalelerini daha uzun yaşamayı başarır. Kâtip Çelebi’ye
bakılırsa, aynı şekilde farklı ömürlere sahip devletlerden bazıları çok kısa süre içinde
yıkılmışken, bünyesi sağlam Osmanlı İmparatorluğu duraklama dönemini uzatabiliyordu.
Kâtip Çelebi, dayanak noktası olarak aldığı İbn Halduncu yaklaşım icabı çöküşün
önlenip önlenemeyeceği konusunda açık değildir. Bununla birlikte doğru tedbirlerle devletin
ömrünü uzatmak mümkündür. Bunun için sâhibü’s-seyf (kılıç sahibi) bir idarecinin katı

yönetimine yolu açmak gerekir. Kâtip Çelebi, devleti selamete eriştireceğine inandığı bu
muktedir kişinin mutlaka padişah olması gerektiğini iddia etmez; onun düşüncesinde, kararlı
bir veziriazam veya devlet adamı aynı amaca hizmet edebilir.
Kâtip Çelebi’yi diğer risale yazarlarından ayıran önemli farklılıklardan biri, kapıkulu
ocaklarına kayıtlı askerlerin sayısının indirilmesi tekliflerini inandırıcı bulmamasıdır. Ona
göre, asker fazlalığından korkmaya gerek olmadığı gibi, bu kaçınılmazdır da. Mühim olan
malî reformlarla maaş ödemelerini aksatmadan yapmanın yollarını bulmaktır.

3.2.3 Nasihatname Literatürüne Nasıl Yaklaşmalı?
16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılda Osmanlı toplum ve devlet yapısına dair
kaygılarını dillendiren gözlemciler, temelde padişah iktidarının kısıtlanması ve erkân-ı erbaa
ve daire-i adliyye gibi toplumu ayakta tuttuğuna inanılan ilkelerin çiğnenmesine şahit
oluyorlardı. Risale yazarlarının gözlem ve tespitleri doğruydu. Geleneksel Osmanlı düzeni
çatırdıyordu. Celali isyanları, iki cephede sürekli savaş hali, fiyatların yükselmesi, başkentteki
siyasî krizler, veraset hukukunun değişimi, hepsi bir arada düşünüldüğünde 17. yüzyılın ilk
yarısında Osmanlı devletinin zorlu bir imtihandan geçtiği tartışmasızdı. Ne var ki, burada
dikkat edilmesi gereken husus, Osmanlı idarî ve askerî yapısının bu buhran dalgasının
üstesinden gelmeyi becerip 20. yüzyılın başlarına değin varlığını koruyabilmiş olmasıdır.
Risale yazarlarının çoğu padişahı yeniden iktidarın dizginlerini eline almaya
çağırıyordu. Hükmetme işinin vezirler ve saray halkına bırakılması, padişahın tayin ve
azillerden bihaber oluşu, ilk bakışta büyük bir yozlaşma gibi görünüyordu. Ama sultanın
fiilen idareden çekilip bir onaylama merci haline gelişi, Osmanlıların patrimonyal (pederşahi)
bir hanedan devletinden erken modern bir bürokratik imparatorluğa dönüştüğünün
habercisiydi. Bu, devlet kurumlarının profesyonelleşmesi ve kalabalıklaşması (vezir ve
memurların sayısının artması) sonucunu doğuruyor; fakat en nihayetinde, keyfî bir saltanat
düzeninden bir hukuk devletine geçişi (bu devirde İslam uleması giderek güçleniyordu) temsil
ediyordu. 17. yüzyılda birbirinin peşi sıra vuku bulan padişah hal‘ ve katilleri elbette can
sıkıcıydı; ama bir yönüyle, meşveret meclislerinde alınan kararların her şeyin üstünde
tutulduğunu gösteriyordu.
Mansıpların rüşvetle, başka bir deyişle, kişisel ilişkilere dayalı hediye değişimi veya
açık artırma yoluyla el değiştirdiği doğruydu. Bu, 16–17. yüzyıllarda dünyanın büyük kısmı
için geçerliydi. Ne de olsa, gün geçtikçe para ekonomisi belirgin hale geliyor; eski devirlerin
aynî ödemelerinin yerini nakit ödemeler alıyordu. Osmanlı hazinesi nakit paraya her
zamankinden fazla ihtiyaç duyuyordu. Habsburg ve Safevilerle komşu olan ve küresel
iddiaları olan bir imparatorluk için nakit paradan daha acil hiçbir şey yoktu. İltizam usulü ve
müzayede uygulamaları bu beklentiye son derece uygundu.
Osmanlı idarî ve askerî tabakasına devşirme asıllı olmayan birçok kişinin girdiği
açıktı. Bu, Koçi Bey ve Aziz Efendi gibi risale yazarlarını fazlasıyla korkutuyordu. Bunlara
sorulursa, Arnavut ve Boşnaklar gibi “şehbazlık ve cesaretiyle” nam salmış insanlar varken
saraya ve orduya soyu belirsiz kişileri almanın yeri yoktu. Birçok risale yazarı gibi, Koçi Bey

ve Aziz Efendi de eski yöntemlerle sisteme katılmış Arnavut asıllı devşirmelerdi ve anlaşılır
biçimde geleneksel imtiyazlarını korumaya çalışıyorlardı. 17. yüzyılın ortalarına değin
sadrazamlığa getirilmiş devlet adamlarının yirmiden fazlası Arnavut’tu.
Dahası, Osmanlı siyasetname ve ıslahatname yazarlarının hepsinin aynı fikirde
olmadıklarını akılda tutmak gerekir. Örneğin, 16. yüzyılın ortasında kapıkulu ordusunun
sayısını makul bir seviyede bırakmayı tavsiye eden Lütfi Paşa, Kitâb-ı Müstetâb müellifi,
Koçi Bey ve Aziz Efendi tarafından canı gönülden desteklense de, Kâtip Çelebi, bunun
mümkün olmadığının pekâlâ farkındaydı. Kâtip Çelebi’nin fikirlerinden istifade eden
Hezarfen Hüseyin Çelebi, 1675’ler dolaylarında aynı düşünceyi savunuyordu. Kaldı ki, telhis
ve layihalarını bizzat IV. Murad’a sunmuş olan Koçi Bey ve Aziz Efendi, ne kadar tımar
topraklarının atadan sipahi olan aileler içinde el değiştirmesi çağrısında bulunsalar da, 1632–
33’de, IV. Murad zamanında yapılan gelen tımar teftişinde dirlikler bu kritere uymayan
savaşçılara dağıtıldı. Osmanlı Devleti, yüzleşmek zorunda kaldığı krizlerden çıkış yolu bulma
yolunda risale yazarlarının fikirlerini önemsiyordu; ama karar alma aşamasında çok daha
gerçekçi ve pragmatik davranıyordu.

Uygulamalar
1- Koçi Bey Risaleleri, haz. Seda Çakmakcıoğlu, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2008 ve
Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler I: Kitâb-ı Müstetâb, yay. Yaşar Yücel, Ankara:
Ankara Üniversitesi Basımevi 1974 isimli kitapları okuyunuz.
2- Kınalızâde Ali Çelebi’nin Dâire-i Adliyye çizimini inceleyiniz (Ahlâk-ı Alâ’î, haz.
Mustafa Koç, 2. bs., İstanbul: Klasik, 2008, s. 532).

Uygulama Soruları
1- Koçi Bey ve Kitâb-ı Müstetâb müelliflerinin Osmanlı devlet ve toplumsal yapısına dair
tespit ettiği aksaklıkları ve bunlara getirdikleri çözüm önerilerini karşılaştırıp ortak noktaları
ve farklılıkları değerlendiriniz.
2- Kınalızâde Ali’nin Osmanlı toplum düzenini tarif etmek üzere kullandığı adalet çemberi
kavramının Eski Yunan ve Ortadoğu tarihindeki köklerini araştırınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
16. yüzyılın son çeyreği ve takip eden yüzyılın ilk yarısı Osmanlı hanedanı ve
devletini sarsan siyasî buhranlarla doluydu. Gözlerinin önünde cereyan eden çalkantılı
toplumsa kargaşa ve taht değişikliklerine anlam vermeye çalışan Osmanlı düşünürleri,
devletin Sultan Süleyman devrinde sıkı sıkıya sarılmış olduğuna inandıkları temel ilke ve
kavramları gündeme taşıdılar. Gelibolulu Mustafa Âlî, Bosnalı kadı Hasan Kâfî, Koçi Bey,
Aziz Efendi ve Kâtip Çelebi gibi ulema veya bürokrasiden gelen devlet hizmetlileri Osmanlı
düzenini eski ihtişamına döndürmek hülyasıyla risale ve ıslahatnameler yazdılar. Yaşananları
bir “ihtilal” ve “tagayyür” olarak yorumlayan risale yazarları, kadim dönemlerin “dâire-i
adliyye” ve “erkân-ı erbaa” gibi toplumun ve devlet yönetiminin belkemiğini oluşturduğuna
inanılan ilkelerinin ihlal edildiğini söylüyorlardı.
Fatih Mehmed’in tarihini kaleme almış olan Tursun Bey, eski İslam âlimlerinin
eserlerinden II. Mehmed’in şahsında huzurlu bir toplum yapısı için padişahın elzem olduğu
düşüncesini işlemişti. Kınalızâde Ali, eserinin sonuna derç ettiği “adalet çemberi”nde devletin
ayakta kalabilmesi için toplumdaki her ferdin en faydalı olacağı tabakada kalması ve başka
meslek kollarına geçişinin engellenmesi gerektiğini savunuyordu. Aynı fikirde olan Hasan
Kâfî, geleneksel olarak silah taşıması yasak olan reayanın risalesini kaleme aldığı devirde
durmaksızın devam eden Avsuturya ve İran savaşları yüzünden askerî zümresine katılışının
büyük bedelleri olacağından korkuyordu. Osmanlı klasik yönetim felsefesinin temellerini
teşkil eden bu düşünceler, ezelî ve ebedî bir âlem ve onun ilahî iradeyle seçilmiş aileler
tarafından korunan bir nizamı olduğu fikrine dayanıyordu. Bu nedenle, tüm Osmanlı
mütefekkirleri tarafından paylaşılmasa da, kadim düzeninden (kanun-ı kadim) ufacık bir
sapma, başkalaşma veya değişim özü itibarıyla yozlaşma ve bozulma olarak görülüyordu.
Risale yazarlarının toplu çağrıları arasında padişahın iktidarın dizginlerini yeniden
eline alması vardı. Yavuz Selim ve Sultan Süleyman gibi karizmatik sultanların mülkü idare

tarzları örnek alınmalıydı. Keza kapıkulu neferleri ve tımarlı sipahi arasına sızan “ecnebiler”,
yani çiftçilik veya zanaatkârlık yapmaları icap ederken askerliğe özenenlerin temizlenmesi
şarttı. Ordu personelinin sayısı azaltılarak hazinenin maaş ödemelerinde çektiği sıkıntıların
önlenmesi iyi olurdu. Risale müelliflerinin canını sıkan başka bir husus, para ekonomisinin
ziraat ekonomisinin yerini almaya başlamasından ötürü gelir getirici varlıkların iltizam
usulüyle el değiştirmesiydi. Benzer biçimde mansıp tevcihlerinde rüşvet ve hediyelerin
devreye girmesi onlar açısından kadim dönemlerin hiyerarşi ve liyakate dayanan tayinlerini
yerini almıştı.
Ne var ki, ıslahatname yazarlarının büyük kısmının devşirme yoluyla Osmanlı siyasî
sistemin katılmış şahıslar olduğu unutulmamalıdır. Bunlar, değişen zamanlarla birlikte kul
imtiyazının aşınmaya başladığını üzülerek görüyor; ordu ve idareye katılan Türk, Yahudi,
Kürt, Ermeni kişilerin padişahın az sayıdaki seçilmiş Enderunlunun tepesinde bulunduğu eski
düzeni özler hale gelmişlerdi. Osmanlı devlet yönetimi, risale yazarlarının saptamalarını
ciddiye almış olsa da (en nihayetinde bugün Osmanlı tarihçiliğine yol gösteren doğru ve
isabetli tespitler yapıyorlardı), eserlerinde devlet düzenini eski haline döndürme önerisini pek
uygulamadılar.

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı devletinin içine düştüğü siyasî
buhranın yansımalarından biri olarak görülemez?
a. I. Mustafa’nın iki kez tahttan indirilmesi
b. Sadrazamların görev sürelerinin kısalması
c. IV. Murad’ın tahta cülusu
d. Kapıkulu isyanları
e. II. Osman ve I. İbrahim’in katledilmesi

2. Aşağıdaki örneklerden hangisi 17. yüzyılın ilk yarısında Osmanlılarda hanedan iktidarının
sınırlandırıldığının kanıtları arasında yer almaz?
a. IV. Murad’ın kardeşlerini öldürtmesi
b. II. Osman’ın tahttan indirilerek katledilmesi
c. Aklî yetersizliği nedeniyle I. Mustafa’nın imametinin caiz olmadığına karar verilmesi
d. IV. Murad’ın ayak divanına çıkmaya zorlanması
e. Ulemanın taht değişikliklerinde belirleyici rol oynaması

3. Sultan İbrahim’in hal‘ ve katledilmesi hakkında aşağıda anlatılanlardan hangisi doğru
değildir?
a. Girit’te alınan başarısızlıklar padişahın itibarını sarstı.
b. Padişahı indirmede ulema ve kapıkulu ocakları elbirliği yaptı.
c. Kösem Sultan başta taht değişikliğine karşı çıktı.
d. IV. Mehmed’in cülus gününde katledildi.
e. Karaçelebizâde İbrahim’in tahttan indirilmesinde öncü bir rol oynadı.

4. Aşağıdaki ilke ve kavramlardan hangisi klasik Osmanlı siyaset düşüncesinin unsurları
arasında yer almaz?

a. İnsanların idarî ve meslekî makamlara özgürce talip olması
b. Toplumu yöneten bir padişahın gerekliliği
c. Nizâm-ı âlemin korunması
d. Yönetimin adalet prensibi üzerine inşa edilmesi
e. Toplumun tabakalar halinde örgütlenmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Osmanlı düşüncesinde toplumu oluşturan katmanlardan
biri değildir?
a. İlmiye erbabı
b. Askerler
c. Çiftçi ve köylüler
d. Tacir ve zanaatkârlar
e. Ruhban sınıfı

6. Aşağıda verilen isimlerden hangisi Osmanlı devlet ve toplum düzenine yönelik bir eser
bırakmamıştır?
a. Gelibolulu Mustafa Âlî
b. Piri Reis
c. Kâtip Çelebi
d. Koçi Bey
e. Hasan Kâfî

7. Aşağıda belirtilenlerden hangisi Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Osmanlı düzenine yönelik
eleştirilerinden biri değildir?
a. Sultan Süleyman devri uygulamalarından uzaklaşıldığı
b. Sahte seyyid ve şeriflerin ortaya çıktığı
c. Devlet makamlarına tayin ve azillerde padişahın aktif bir rol oynaması gerektiği
d. Çiftbozan reayanın hazine gelirlerine zarar vermesi

e. Büyük ailelerin elinde tımar dirlikleri birikmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi ıslahatname yazarlarının Osmanlı devlet ve toplum düzeni
hakkındaki ortak kanaatlerinden biri değildir?
a. Rüşvetin yaygınlaşması
b. Sipahi ailelerinin dağılması
c. Devşirme asıllı olmayanların askerî teşkilata girmesi
d. İltizam usulünün yaygınlaşması
e. İmparatorluktaki asker sayısının gereğinden fazla olduğu

9. Aşağıdakilerden hangisi ıslahatname yazarlarının Osmanlı hazinesine zarar verdiğini iddia
ettikleri gelişmeler arasında sayılamaz?
a. Vezir sayısının artışı
b. Kapıkulu mevcudunun artışı
c. Padişah haslarının fazla oluşu
d. Aile vakıflarının yaygınlaşması
e. Müteseyyidlerin çoğalması

10. Islahatname literatürünün genel itibarıyla gelenekçi ve statükocu olmasının temel sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sultan Selim ve Sultan Süleyman devirlerine duyulan özlem
b. Risale yazarlarının yoksul oluşu
c. Islahatname sahiplerinin kendi dönemlerindeki padişahları beğenmeyişi
d. Risale yazarlarının toplumun imtiyazlı üst tabakasına mensup oluşu
e. İbn Haldun’un yazdıklarından fazlaca etkilenmeleri

Cevaplar
1) c 2) a 3) d 4) a 5) e 6) b 7) b 8) e 9) c 10) d

4. GİRİT SAVAŞI (1645–1669) VE 17. YÜZYIL ORTALARINDA
OSMANLI DENİZCİLİĞİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular







Çanakkale boğazındaki Venedik ablukası Osmanlı başkentini nasıl etkiledi?
Girit savaşı uzamasına neden olan etkenler nelerdi?
Osmanlılar kalyon teknolojisine nasıl geçtiler?
Kalyon teknolojisine geçiş sürecinde yaşanan aksaklıklar nelerdi?
Garp Ocaklarının Osmanlı denizciliğine katkısı nasıl gerçekleşti?
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Garp Ocaklarının Osmanlı Osmanlı merkez donanması Okuma, araştırma
Merkez Donanmasına Etkisi ve Garp Ocakları arasındaki
ilişkiyi anlamak.

Anahtar Kavramlar
Baştarda: 26-36 oturaklı, her küreğinde 5-7 kürekçinin istihdam edildiği, Osmanlı
donanmasının üst düzey komutanlarına tahsis edilen kadırga cinsi savaş gemisi.
Derya beyi: Osmanlı idarî terminolojisinde Kaptanpaşa (Cezayir-i Bahr-i Sefîd) eyaletine bağlı
sancakların denizci beyleri için kullanılan bir tabir.
Garp Ocakları: 16–20. yüzyıllarda Kuzey Afrika’da Osmanlı Devleti’ne bağlı Trablusgarp,
Cezayir ve Tunus eyaletlerine verilen ad.
Kadırga: Ortalama 25 oturaklı, 200-250 kürekçi tarafından hareket ettirilen çektiri sınıfı savaş
gemisi. Kadırgalar, 17. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı donanmasının esas vurucu gücünü
teşkil ettiler. Dünya tarihinin en uzun ömürlü deniz vasıtası sayılan kadırgalar, uzun-dar yapıları
ve su seviyesine yakın alçak gövdeleri sayesinde limanlara girerken ve düşman gemilerine
saldırırken kürekle çekilmelerine rağmen açık denizdeyken rüzgârlı havalarda yelkenle
ilerlerlerdi.
Kalyon: 16. yüzyıl başlarından 17. yüzyıl ortalarına değin Osmanlı donanmasında çoğunlukla
nakliye amaçlı kullanılmış, üç direkli, kadırgaya kıyasla çok daha yüksek bordalı bir yelkenli
gemi türü. 17. yüzyılın ortasından itibaren kadırgaların yerini almaya başlayan kalyonlar, daha
fazla personel, savaşçı ve kargo taşıyabiliyor; çok daha yüksek miktarlarda topla
donatılabiliyordu.
Sikke tağşişi: Osmanlı merkez iktidarının talimatıyla akçenin ayar ve tartısını düşürmek.
Tersane-i Amire: İlk olarak Gelibolu’da kurulan ve Osmanlı devletinin genişlemesiyle birlikte
İstanbul Haliç’te esaslı bir teşkilata kavuşan Osmanlı denizcilik faaliyetlerinin merkez üssü.

Giriş
İstanbul-Mısır deniz yolunun açık tutulması Osmanlı Devleti’nin öncelikli ticarî ve
iktisadî meselelerinden biriydi. İskenderiye’den yola çıkan tüccar gemileri, başkentin önemli
ihtiyaç maddelerini temin ettiği gibi doğrudan Osmanlı sarayına teslim edilen yüklü hazineler
taşıyordu. Osmanlılar, Doğu Akdeniz’deki hâkimiyetlerini üç aşamada tesis ettiler. 1522’de
Rodos’u zapt eden I. Süleyman, İstanbul-İskenderiye deniz yolunun emniyetini sağlamaya
çalışmış; 1571’de ele geçirilen Kıbrıs, bu bölgedeki Osmanlı denetimini kuvvetlendirmişti.
Bu gözle bakıldığında, 1645’te başlayan Girit seferi, Osmanlı grand stratejisinin makul ve
öngörülebilir hamlelerinden biriydi. Osmanlı idaresinin 17. yüzyılın ortasına değin Girit’e
yönelik bir istiladan imtina etmiş olmasının sebebi, diplomatik ve siyasî ilişkilerin çoğu
zaman karşılıklı fayda üzerine inşa edildiği Venedik Cumhuriyeti’ni Habsburg önderliğindeki
Katolik ittifakın kucağına itmemekti.

4.1 “Devlet-i Aliyye’nin Talimhane-i Harbîsi”: Girit Savaşı (1645–1669)
4.1.1 Seferin Başlaması
1641 Temmuz’unda sabık Kızlarağası Sümbül Ağa’yı kalabalık bir maiyet ve
kıymetli eşyalarla Mısır’a götüren bir Osmanlı gemisi, Girit yakınlarında Malta korsanlarının
saldırısına uğradı. Sümbül Ağa’nın yanı sıra birçok mürettebat ve yolcunun hayatına mal olan
baskın, Osmanlı sarayının hassasiyetle üzerine titrediği İstanbul-Mısır güzergâhına tecavüz
edilmesi anlamına geliyordu. Bir hayli öfkelenen I. İbrahim, Malta korsanlarını Venediklilerin
himaye ettiği kanaatine vardı. Osmanlı başkentindeki yabancı sefaretler, uzun süre Osmanlı
idaresini oyalamaya çalışırken devlet ricali de seferin yönünü ustalıkla gizleyerek 30 Nisan
1645’te Yusuf Paşa komutasında yola çıkan Osmanlı donanmasının Malta’ya gittiği haberini
yaymıştı.
21 Haziran’da Osmanlı gemileri Navarin’den ayrılırken seferin gerçek hedefi
açıklandı ve ilk olarak Hanya’ya saldırılacağı duyuruldu. Hanya, yaklaşık iki ay süren çetin
çarpışmaların ardından 19 Ağustos’ta teslim oldu. Osmanlı güçleri ilk seferde istediklerini
almış görünüyorlardı. O tarihte, herhalde hiç kimse, Girit adasının tamamının fethinin yirmi
yılı aşan yorucu ve tüketici bir çıkmaza dönüşeceğini, bu denli büyük insan ve muazzam
maddî kayıplara yol açacağını tahmin edemezdi. Padişahın hocası Cinci Hüseyin Efendi ve
annesi Kösem Sultan, Osmanlı birliklerinin Girit harekâtını sonuna kadar destekliyorlardı.

4.1.2 Osmanlı Askerinin Adada Sıkışması
1646’da Hanya’ya ulaşan Deli Hüseyin Paşa, Girit’in Osmanlı Devleti’ne
kazandırılmasında en önemli rollerden birini oynadı. İkinci vezir payesiyle adaya çıkan Deli
Hüseyin, ilk iş olarak Venedik hükümetinin teşvikiyle çeteciliğe başlayan atlı dağ köylülerini
takip etmek için 300 kişilik bir süvari birliği kurdu. Girit’e serdar tayin edilen Civan Mehmed
Paşa’nın maiyetinde, adanın kilit mevkilerinden biri olan Suda kalesinin kuşatmasına katıldı.
Serdarın ölümü üzerine kuşatma ordusunun idaresi vekâleten kendisine geçince muhasarayı
kaldırdı. Hüseyin Paşa, topladığı devlet erkânına Venedik gemilerinin kalenin deniz
tarafından rahatça gelip gittiği bir ortamda Suda kuşatmasının asla başarıya ulaşamayacağını
izah etmişti. Bunun yerine kırk günlük bir kuşatmanın ardından 14 Kasım 1646’da Resmo’yu
fethetti. Böylece Kisamo, Apokorano, İstimi, Değirmenlik, Granbosa, Milapotomo ve Resmo
kaleleri Osmanlıların eline geçmiş ve Girit adasının doğu yakası bütünüyle Osmanlı
yönetimine katılmıştı.
Ne var ki, 1647 Nisan’ında Hüseyin Paşa komutasında başlatılan Kandiye kuşatması,
Girit’teki Osmanlı savaşçılarının talihini tersine çevirdi. Kandiye, çok iyi tahkim edilmiş;
çağının en ileri istihkâm teknikleriyle inşa edilmiş ve sağlam bir garnizonla korunan bir
kaleydi. Daha önemlisi, Osmanlılar, Venedik’in deniz yoluyla şehri ikmal etmelerinin önüne
geçemiyorlardı. Limni ve Bozcaadayı ele geçiren Venedikliler, Çanakkale boğazını kapatarak
adada savaşan Osmanlı birliklerine yardım götürülmesini zorlaştırmaya başladılar. Deli
Hüseyin Paşa, Osmanlı hükümetinden silah ve mühimmat talep etmesine rağmen muhatap
bulmakta güçlük çekiyordu. Deyim yerindeyse, İstanbul, Girit’teki savaşı unutmuş; buradaki
Osmanlı askerlerini bir başına bırakmıştı. Hüseyin Paşa, 13 Eylül 1649’da, kuşatmanın

başlamasından iki seneyi aşkın bir süre sonra Kandiye surlarına nihaî bir hücum yaptı; ama
başarılı olamadı. Kalenin alınamayacağı anlaşılınca Venedik garnizonunu göz hapsinde
tutabilmek için Kandiye’nin karşısına yeni bir hisar yapılması kararlaştırıldı. Hüseyin
Paşa’nın İstanbul’a yolladığı masraf defteri, ihtiyaç duyulan 250.000 kuruşu ödemenin
imkânsızlığı öne sürülerek geri gönderildi. Hüseyin Paşa, bunun yerine Girit adasının öz vergi
kaynaklarından karşılanan İnadiye kalesini inşa ettirdi.
Siperlere yerleşip buralarda kurdukları çadır ve pazarlarda hayat mücadelesi veren
kapıkulu neferleri, yıllarca süren kuşatmanın yarattığı zorluklara dayanamamaya başladılar.
Savaşmaya mecalleri kalmadığını çeşitli mektup ve dilekçelerle dile getirmelerine rağmen
terhis izni çıkmadığı gibi, Osmanlı gemilerinin yolda Venedik teknelerince avlanmasından
ötürü uzun süredir ulufe de alamıyorlardı. 1649’da çıkan ilk isyanda Deli Hüseyin Paşa’nın
otağı yağmalandı. Bunu takip eden senelerde firar eden askerlerin sayısı önemli yekûnlara
ulaşırken siperlerde kalan bölükler fiilen pasif direnişe geçerek kuşatmayı akamete uğrattılar.

4.1.3. Venedik Donanması ve Saltanatın Zor Günleri
Venedik donanmasının Çanakkale boğazını kapaması, saltanat merkezi İstanbul’da
ciddi karışıklıklar yaşanmasına sebep oldu. İstanbul’a deniz yoluyla yapılan ticaretin sekteye
uğraması, payitahtta iktisadî bir darboğazın ortaya çıkmasına yol açtı. Bunun üzerine maaşları
ödenemeyen sipahilerin çıkardığı isyanı yatıştırmak amacıyla İstanbul ve Galata esnafından
avarız ismiyle olağanüstü vergilerin toplanması halkın saraya bakışını olumsuz etkiledi. Bazı
senelerde, temel ihtiyaç maddelerinin yokluğu açık bir kıtlık haline dönebiliyordu. 1651’de,
ulufe dağıtımında tasarruf etmek isteyen saray ağalarının piyasadaki akçeleri düşük ayarlı
akçelerle değiştirmeleri, İstanbul esnafını ayaklandırdı. Şeyhülislam Karaçelebizâde
Abdülaziz Efendi’nin peşinden saraya kadar yürüyen kalabalık IV. Mehmed’i acil bir ayak
divanı toplamaya çağırdı. Halkın huzuruna çıkmak zorunda kalan IV. Mehmed, neşrettiği
hatt-ı hümayunla kanuna aykırı vergi alınmayacağını duyurup Sadrazam Melek Ahmed
Paşa’yı görevden aldı.
1653’te tayin edilen Derviş Mehmed Paşa’nın sadrazamlığı döneminde başkentteki
yiyecek fiyatları muazzam derecede yükseldi. Ertesi sene Kaptanıderya Murad Paşa’nın
Venedik gemilerini mağlup edip Çanakkale boğazını açması geçici bir rahatlama yaratsa da,
payitahttaki karmaşa kolayca bertaraf olacak cinsten değildi. Bir zamanların dillere destan
mühr-i hümayununa talip devlet adamı bulmak bile güçleşiyordu. 1656’da, hazinenin içine
düştüğü durumu çözemeyeceğini anlayan Murad Paşa hacca gitme bahanesiyle mührü teslim
edip sadaretten ayrılırken, yerine getirilen Malatyalı Süleyman Paşa, aynı sene içinde
kapıkulu neferlerinin ulufelerini zayıf akçeyle ödemeye kalkıştıktan sonra yaşlılığını ileri
sürüp istifa etti.
Sadaret kaymakamlığından sadarete terfi eden Zurnazen Mustafa Paşa ise bu
makamda sadece dört saat kalabildi. 4 Mart 1656’da sikkenin tağşiş edilmiş olması ve bazı
askerlere düşük ayarlı akçelerle maaş dağıtılmış olmasından ötürü bir kapıkulu isyanı çıktı.
Esnafın düşük ayarlı akçeleri kabul etmemesi üzerine yürüyüşe geçen kapıkulu mensupları,
bir kez daha IV. Mehmed’i ayak divanı toplamaya mecbur bıraktılar. Asiler, malî

yolsuzlukların müsebbibi olarak gördükleri otuz kişinin katlini talep ediyorlardı. Aralarında
saray ağalarının bulunduğu liste IV. Mehmed’e ulaştırıldığında sultan bunların azli ve
sürülmesini önererek ricalinin başını kurtarmaya çalıştı. Ne var ki, isyancılar padişahın
ricasını kabul etmeyerek sorumlu addettikleri otuz kişiyi, hatta IV. Mehmed’in araya girerek
kaçırmaya çalıştığı Bilal Ağa ve Hazinedar Yusuf Ağa’yı bulup katlettiler. Bu kanlı hadiseye,
öldürülenlerin cansız bedenlerinin Sultanahmet’te bir çınara asılmasından dolayı Vaka-i
Vakvakiye veya Çınar Vakası denmiştir.
Bu arada Venedikliler, Bozcaada, Limni ve Semadirek adalarını işgal edip Çanakkale
ağzını yeniden kapamışlardı. Kaptanıderya Kenan Paşa, ablukayı yarmak için Venedikli
amiral Lazaro Mocenigo komutasındaki donanmanın üzerine ilerledi. Kenan Paşa’nın 26
Haziran 1656’da uğradığı büyük hezimet, İstanbul’u Venedik gemileri karşısında savunmasız
bıraktı. Veziriazam Boynueğri Mehmed Paşa, payitahtı korumak adına surların denize bakan
taraflarını badanalattı ve şehir duvarlarının üzerine kurulu evleri yıktırdı. Bu tedbirler, halk
arasında büyük bir korkunun yayılmasına sebep olarak yiyecek ve eşya fiyatlarının
yükselmesine yol açtı. IV. Mehmed, bir ara başına bizzat geçeceği bir sefer tertip etmeyi
düşünmekle beraber sadrazam tarafından engellendi. Hazineyi içine düştüğü bedbaht halden
kurtarmak amacıyla imdadiyye vergisi konulsa da, arzulanan gelir yine elde edilemedi. Bu
arada IV. Mehmed’in yerine kardeşi Şehzade Süleyman’ı geçirmek isteyenlerin tezgâhladığı
bir komplo açığa çıkarıldı. Saltanat değişikliğine yeltenenlerin başı olan Şeyhülislam
Hocazâde Mesud Efendi, önce Bursa’ya sürgüne yollandı; ardından burada öldürüldü. Bu
kargaşa dönemi, ancak 15 Eylül 1656’da sadarete getirilen Köprülü Mehmed Paşa’nın
acımasız idaresi altında sonlanacaktı.

4.1.4. Girit Savaşı’na Köprülü Müdahalesi
Köprülü Mehmed Paşa, 1657 Haziran’ında yeniçerilerle yüklü Osmanlı gemilerinin
komutasında İstanbul’dan Çanakkale’ye hareket etti. Venediklilere yönelen ilk taarruz büyük
bir bozguna dönüştü. Olan biteni Anadolu yakasındaki karargâhında izleyen Mehmed Paşa,
kıyıları tutan yeniçerilerin Osmanlı mavnalarına yönelen saldırılara seyirci kalarak
çarpışmaya girmediklerini görmüştü. Bir kayıkla Rumeli tarafına geçip askerleri savaşa teşvik
etmeye çalışan Köprülü Mehmed başarılı olamadı ve ilk deneme başarısızlıkla sonuçlandı.
Amiral Lazaro Mocenigo, Kumburnu önlerine demirleyen Osmanlı gemilerini gafil
avlamak maksadıyla gece karanlığından istifade ederek saldırıya geçti. Mocenigo, gözüne
kestirdiği baştardaya, başka bir deyişle, Osmanlı filosunun amiral gemisine yöneldi. Ne var
ki, aynı sırada Kumburnu’ndaki kara mevzilerinden ateşlenen bir top, Mocenigo’nun
gemisindeki barut mahzenini havaya uçurup harbin kaderini değiştirdi. Venedik gemileri
dağınık vaziyette geri çekildiler. Mocenigo’nun yerine geçen Barabaro Badoers, harp
nizamını kaybeden Venedik filosunu toparlamaya muktedir olamadı. İleri harekâta devam
eden Köprülü Mehmed, gece vakti asker çıkardığı Bozcaada’yı nispeten kolayca geri aldı.
Limni adası ise, 1657 Kasım’ında iki aylık bir kuşatmanın ardından ele geçirildi. Osmanlı
garnizonlarının bu iki adaya yerleşmesiyle boğazların güvenliği sağlanmış oldu.

Girit meselesine son noktayı koyan Köprülü Mehmed Paşa’nın oğlu Fazıl Ahmed
Paşa’dan başkası değildi. 1 Kasım 1661’de sadrazamlığa geçen Ahmed Paşa, 15 Mayıs
1666’da, Avusturya cephesinde işler yoluna koyulduktan sonra Girit seferine çıktı. Yirmi yılı
aşkın süredir olduğu gibi, Venedik deniz gücü, Osmanlıların adayla olan iletişim ve
irtibatlarını aksatarak Kandiye’yi hemen almalarını engelledi. Kaplan Mustafa Paşa
idaresindeki Osmanlı donanmasının gelişiyle kuşatma ancak 1667’de başlayabildi (25–26
Mayıs). Venedik generali Morosini’nin Kandiye’ye gelişi kale içindeki müdafilerin direnme
azmini güçlendirdi. Papalık ve Malta gemileri Venediklilere destek veriyordu. Fransa kralı
XIV. Louis, Osmanlıların Kandiye’yi ele geçirmelerini engellemek için askerî kıtalar yolladı.
Fazıl Ahmed Paşa, 1668 Haziran’ında kuşatmayı yeniden başlattı. Bu sırada Yunan diyarında
Yenişehir’de bulunan IV. Mehmed’e elçi gönderen Venedikliler, barışa hazır olduklarını
bildirdiler. Osmanlı padişahı, Ahmed Paşa’ya yazdığı mektubunda Osmanlı hazinesini yiyip
bitiren bu girişimi sona erdirmenin doğru bir seçim olabileceğini, bu sene kalenin düşmemesi
halinde ertesi yıl için askerî mühimmat ve para bulmanın imkânsız olacağını beyan ediyordu.
Buna mukabil fethin çok uzak olmadığını belirten Köprülüzâde Fazıl Ahmed, IV.
Mehmed’ten biraz daha zaman alıp 1668 kışını siperlerde geçirdi. Venediklilerin kaleyi teslim
etmekten başka çareleri kalmadığını anlamalarıyla 6 Eylül 1669’da on sekiz maddelik bir
antlaşma imzalandı.

4.2 Kadırgadan Kalyona Osmanlı Deniz Teknolojisinde Değişim
4.2.1 Osmanlı Denizciliğinde Kürekli Gemiler Dönemi
Osmanlı denizciliği, 17. yüzyılın ortalarına değin Akdeniz’deki diğer deniz güçleri
gibi esas itibarıyla çektiri sınıfı kürekli gemilere dayanmıştı. İngiltere ve Hollanda gibi uçsuz
bucaksız okyanuslara yelken açan devletler büyük yelkenli teknelere geçtikleri halde, 16.
yüzyılın en önemli iki gemi üretim merkezi olan Venedik ve İstanbul tersanelerinde kadırga
imaline devam ediliyordu. Bunun sebebi, kalyon teknolojisinin Akdenizli devletlere yabancı
olması değildi. Nitekim Venedik’te 15. yüzyılda, çok erken tarihlerde, yüksek bordalı ve
geniş güverteli yelkenli gemi denemeleri yapılmış; ama sonradan hareket kabiliyeti yüksek
kadırgalarda karar kılınmıştı. Benzer şekilde, Osmanlı gemileri arasında 1488’de Mustafa
Tanburî’ye ait bir kalyon, 1498’de İskenderiye seferine çıkan filoda bir kalyon ve Kemal ve
Barak Reislerin Sinop’ta inşa ettirip 1499 İnebahtı ve 1500 Moton ve Koron seferlerinde
kullandıkları barça türünden savaş kalyonları bulunduğu bilinmektedir. Keza 16. yüzyılda
Mısır’a gidip gelen bazı ticaret gemilerinin kalyon cinsinden olduğu anlaşılmaktadır.
Bu dönemde Akdeniz devletlerinin geleneksel gemi tasarımlarına bağlı kalmalarının
temel sebebi, bu tür hafif kürekli teknelerin Akdeniz’deki maddî şartlara çok daha uygun
olmasıydı. Akdenizli denizciler, okyanus kıyılarında kullanılan yüksek bordalı gemilerle
karşılaştırdığında kadırgaların cepheden hücum, rampa etme ve düşman teknesinin önünü
kesebilme yeteneklerinin askerî açıdan çok daha kıymetli olduğuna inanıyorlardı. 1534’te
“mîrmirân-ı deryâ” unvanıyla Osmanlı denizciliğinin başına getirilen Barbaros Hayreddin
Paşa, kadırganın faziletine inanan denizcilerden biriydi. Esas itibarıyla Venedik gemi inşa
tekniklerinden faydalanan Osmanlılar, Hayreddin Paşa’nın önayak olmasıyla özgün tekne

tasarımlarına yöneldiler. Barbaros Hayreddin, yanındaki yetenekli denizcilerle birlikte
Akdeniz’i boydan boya dolaştıkları yıllarda birçok farklı gemi ele geçirip inceleme fırsatı
bulmuştu. İspanyol kalyonları, Napoli kadırgaları ve çeşitli milletlere ait ticaret gemilerini
inceleyen Barbaros Hayreddin, çektiri tarzı kürekli gemilerin en etkili savaş gemileri olduğu
kanaatine varmıştı. Ona göre, yelkenli gemiler müsait rüzgârı yakaladıkları vakit bir hayli
süratlenebiliyorlardı; ama uzun yazlarıyla bilinen Akdeniz’de kalyonların aradığı rüzgârları
bulabilmek güçtü. Yine yüksek bordalı inşa edilen bu gemiler, Akdeniz’in saymakla bitmez
koy ve küçük limanlarına girip çıkmaya elverişli değildi. Oysaki hafif bir kürekli türü olan
kadırga, çok daha esnek ve hareketli olduğu için savaş esnasında seri davranıp düşman
teknelerini sıkıştırabiliyordu.
Osmanlı denizcileri kuşaklar boyunca Barbaros Hayreddin’in ortaya attığı ilkelere
sadık kaldılar. Osmanlı tersaneleri, yelkeni gerekli hallerde yardımcı olarak kullanan çektiri
sınıfı kadırgalar üretmekle meşgul oldu. Bu gözle bakıldığında, birbirine benzer bir çizgiyi
takip eden Osmanlı ve Venedik denizciliği, Batı Avrupa deniz teknolojisinde görülen
gelişmelerden habersiz olmaktan ziyade içinde bulundukları ortama uygun stratejik bir
tercihte bulunmuşlardı.

4.2.2 Girit Savaşı ve Osmanlıların Kalyona Geçiş Teşebbüsleri
İlk ortaya çıktıkları tarihlerde hantal bir yapıya sahip olan kalyonlar, zaman içinde
tasarım ve donanım açısından dikkat çekici bir gelişme kaydettiler. Yüksek bordalı tekneleri
sayesinde çok sayıda top taşıyabilen kalyonlar, rakipleri karşısında baş edilmesi zor bir ateş
üstünlüğü sağlamaya başlamışlardı. Korsanlık ve ticaret için Akdeniz’e gelen Hollanda ve
İngiltere kalyonları öne çıkıyordu. Girit seferleri esnasında bu iki devletten kalyon kiralayan
Venedik, adaya ulaşmaya çalışan Osmanlı gemilerini engelleyip Çanakkale boğazını abluka
altına almak suretiyle dengeyi kendi lehine bozdu. Bu sırada Osmanlılar, kadırgalar
donanmanın yine de büyük kısmını oluşturmak kaydıyla yelkenli gemi inşasına ilgi duymaya
başladılar. Anlaşıldığı kadarıyla Girit’teki çarpışmalar başlamadan bir süre evvel Osmanlılar
arasında kadırganın askerî etkinliğini sorgulayanlar çıkmaya başlamıştı. 1644’te, Osmanlı
askerlerinin Girit’e çıkmasından bir sene önce ilk savaş kalyonu inşa edildi. Bununla birlikte
Osmanlılar, bu ilk teşebbüsün ardından ancak beş altı sene sonra kalyon inşası için kararlı bir
şekilde kolları sıvayacaklardı.
1648’de Sofu Mehmed Paşa’nın sadarete, Voynuk Ahmed Paşa’nın kaptanıderyalığa
getirilmesiyle Osmanlı denizciliğinin geleceği ciddi biçimde tartışmaya açıldı. Osmanlı devlet
ricalinden bazıları, Venediklilerin kalyon istihdamı sayesinde Osmanlı kadırgalarını ezip
geçtiğini, kalyona ancak aynı cinsten gemilerle karşı konulabileceğini ileri sürüyorlardı.
Görünen o ki, bu tarihte yürütülen müzakereler, birçok devlet adamı, ilmiye mensubu ve
entelektüelin katılımıyla geniş çaplı bir fikir tartışmasına dönüşmüştü. Şeyhülislam
Abdürrahim Efendi, meseleye açıklık getirmesi amacıyla Kâtip Çelebi’den kadim Osmanlı
kaptanlarının ne cins gemiler kullandıklarını öğrenmek istemişti. Bunun üzerine Osmanlı
deniz seferlerine dair Tuhfetü’l-Kibâr isimli meşhur eserini kaleme alan Kâtip Çelebi, 16.
yüzyılda Kıbrıs ve Tunus’un fethine donanmalarda kalyon ve burtun gibi yelkenli gemilerin

bulunmasına rağmen Osmanlıların bunları sadece mühimmat ve asker nakletmek için
kullanmış olduğunu belirtir. Barbaros Hayreddin Paşa’nın gazalarından örnekler veren
Osmanlı düşünürü, denizlerdeki tüm Osmanlı zaferlerinin kadırgalar sayesinde elde edildiğini
söyleyerek şahsî tercihinin de bu gemilerden yana olduğunu açıklar. Kaldı ki, kalyon
yapımına geçilmesi durumunda çok daha fazla sayıda top ve teçhizat temin etmek gerekecek;
dahası, yelkenli gemi yüzdürmesini bilen personelin eğitilmesi lazım gelecektir.
Şeyhülislam Efendi, Kâtip Çelebi’nin fikirlerini tasdik etmiş olsa da, aynı sene içinde
kalyon inşasına başlanması geri kalan Osmanlı ricalinin aynı fikirde olmadığını gösteriyordu.
Neticede 1649’da Voynuk Ahmed Paşa komutasında Girit’e yardım götüren Osmanlı
donanmasında üç kalyon hizmet etmişti. Bununla birlikte kalyonlardan nasıl istifade edileceği
henüz belli değildi ve bu seferde kalyonlar kadırgaların yedeğinde çekilerek ilerletilmişti.
1650’de Sinop, Samsun, Bartın ve Varna’da otuz civarında kalyon inşa edilerek kürekli
gemilerden yelkenli teknelere ilk ciddi geçiş denemesi gerçekleştirildi. Bundan sonra Osmanlı
kaptanları Venedik’e karşı suya indirilen filolarda düzenli olarak kalyon kullanmaya
başladılar. Ne var ki, ilk başlarda kadırgaların yedeğinde ilerletilen kalyonların önemli bir
kısmı Venediklilerin eline geçti.
1654’te Kaptanıderya Murad Paşa, boğazı kapatan Venedik gemilerine doğru
ilerlerken kalyonları ilk defa ön hatta yerleştirip mavna ve kadırgaları bunların gerisine dizdi.
Bir kez daha önemli zayiat verilmişti; ama Osmanlı filosu Venedik hattını yarıp geçmeyi
başardı. 1655’te Surnazen Mustafa Paşa komutasında denize açılan otuz iki kalyonluk
Osmanlı donanması, Çanakkale açıklarında karşılaştığı Venedik gemilerini mağlup ederek
rüştünü ispat etti. Bununla birlikte ertesi sene Osmanlı kalyonlarının büyük kısmı
Venediklilere kaptırıldı. 1656’da Kenan Paşa idaresindeki Osmanlı deniz kuvvetinin uğradığı
hezimet o denli büyüktü ki, bazı tarihçiler, bu yenilgiyi İnebahtı’ya benzetiyorlardı. Ağustos
ayında IV. Mehmed’in katılımıyla Yalıköşkü’nde toplanan mecliste kalyon inşasından
vazgeçilmesi hususunda şiddetli tartışmalar oldu. Kubbealtı vezirleri, şeyhülislam, kazaskerler
ve yeniçeri ağasının hazır bulunduğu şura meclisinde kadırgaya dönmek isteyenlerin sesi
epeyce gür çıkmıştı. Dönemin tarihçilerinden Karaçelebizâde, Kâtip Çelebi ve Fındıklılı
Mehmed Ağa, açıkça kadırgaya taraftar olduklarını yazıyorlardı.
Kalyon yapımına yönelik itirazların başında Osmanlı denizcileri arasında bu cins
tekneleri yüzdürmeye muktedir gemicilerin bulunmaması geliyordu. Bu, şüphesiz doğru bir
tespitti; ama Osmanlı idaresi, 1656’daki meclisten sonra 1662’ye değin çeşitli vesilelerle
kalyon yaptırmaya devam ederek teknolojik değişimden yana olduğunu gözler önüne sermişti.
Bununla birlikte kalyon teknolojisinin yol açtığı çok daha ciddi bir sorun vardı. Kalyonlar
yapımı, bakımı, donatılması ve mürettebat sayısı bakımlarından oldukça masraflı gemilerdi.
Osmanlılar, Venedikliler karşısında kaybettikleri her kalyonun yerine inatla yenisini koymaya
çabalarken halktan yüksek meblağlarda ek vergiler talep ediyorlardı. Sadrazam Melek Ahmed
Paşa’nın 1651’de kendi adına yaptırdığı 45 metrelik kalyon, denize indirilirken yan yatarak su
aldığında İstanbul halkı bu uğursuzluğu haksız uygulamalarla toplanan aşırı vergilere
bağlamıştı. Karaçelebizâde’nin yazdığı gibi, 1656’da kadırgaya geri dönülmesini talep
edenlerin esasında yükselen harcamaların halk arasında sebep olabileceği kargaşadan
duydukları kaygıyı yansıttıkları göz önüne alınmalıdır.

Nihayet Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa, 1661’de kaptanıderyalığa ileride Osmanlı
tarihinin en şöhretli ve bedbaht veziriazamlarından biri olacak olan Merfizonlu Kara Mustafa
Paşa’yı getirdiğinde donanmaya bir çekidüzen vermeye niyetlendi. 1662’de Osmanlı
donanmasında yapılan ıslahatla savaş gemisi olarak kalyonların kullanılmasına son verilerek
kadırgalara dönüş yapıldı. Bundan böyle Osmanlı deniz gücünü kırk tanesi tersane-i amirede,
kırk tanesi ise çeşitli ada ve kıyı yerleşimlerinde hizmet eden derya beylerinde olmak üzere
seksen kadırga temsil edecekti.

4.2.3 Garp Ocaklarının Osmanlı Merkez Donanmasına Etkisi
Osmanlılar, Kuzey Afrika sahilinde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp eyaletlerine
topluca Garp Ocakları diyorlardı. Bu bölgeler, eskiden beri usta denizcilerin yetiştiği ve
geçimini kimi zaman İzlanda’ya kadar ulaşan deniz akınları ve korsanlıkla sağlayan yerlerdi.
Garp ocakları, 16. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı donanmasına yetenekli denizciler
temin ediyordu. Katolik Habsburglarla mücadele eden İngiliz ve Hollanda korsanları, bilhassa
Cezayir’i mesken tutmuş ocaklı korsanlar tarafından ağırlanabiliyordu. Bu sebeple, Cezayirli
denizciler, 17. yüzyılın başlarında Avrupa’nın kuzeybatı ucundan gelen kalyonlarla tanışıp bu
gemileri benimsemişlerdi.
1649’da Osmanlı donanmasına yardıma gelen Mağrip filosunda bir çeşit kalyon
sayılan yirmi altı burtun bulunuyordu. Oysaki bu tarihte Voynuk Ahmed Paşa komutasında
denize açılan Osmanlı merkez donanmasında sadece üç kalyon vardı ve bu kalyonlardan biri
zaten Tunuslu İbrahim Reis’e aitti. Tersane-i amireden yelken açan Osmanlı gemileriyle
buluşan Mağripli denizciler, havanın rüzgârsız olması sebebiyle düşman filosuyla
karşılaşmayı bir gün erteleterek Venediklilere karşı üstünlük kurulmasında önemli rol
oynamışlardı. Görünen o ki, yelkenli gemilerle aşinalıkları eskilere giden ocaklı denizciler, bu
çeşit tekneleri en etkili nasıl savaşa sokacakları hususunda deneyim sahibiydiler.
1654’te, Trablusgarp’tan gelen yedi kalyonluk bir filo merkez donanmanın yeniden
düzenlenmesinde öncülük etti. Filo reisleri Trablusgarp ağası Mehmed Ağa ve Kalyonlar
Kapudanı Küçük Mehmed, İstanbul’da büyük saygı gördükleri gibi bizzat IV. Mehmed’in
huzuruna çıkarıldılar. Dönemin kaptanıderyası Murad Paşa, özellikle Küçük Mehmed’in
denizcilik bilgisine hürmet ediyor ve tecrübeli kaptanın tavsiyelerine ciddiyetle kulak
veriyordu. Osmanlı sultanı, Osmanlı donanmasında hizmet eden Mağrip teknelerinin lojistik
ihtiyaçlarının tersane-i amire tarafından karşılanmasını istedi. Buna göre, garp ocaklarından
gelen reislere halat ve top gibi gemi teçhizatının yanı sıra bir miktar nakit de ödenecekti.
Küçük Mehmed’in tavsiyesi üzerine tersanede donatılan gemilerle Mağrip kalyonlarında
hizmet eden topçuların bir kısmı yer değiştirildi; ortaya çıkan karma topçu bölükleri sayesinde
Mağripli topçuların merkez donanmada çalışan meslektaşlarını eğitmeleri sağlandı. 1654’te
Çanakkale önünde girişilen deniz savaşında taktikleri büyük ölçüde Küçük Mehmed belirledi.
Dahası, Kuzey Afrika’dan gelip Venediklilere karşı çarpışan kaptanlar dışında bu tarihlerde
Osmanlı merkez donanmasına bazı Cezayirli, Tunuslu veya Trablusgarplı reislerin girdiği
görülüyordu.

1662’ye kadar süren ilk yelkenli gemi döneminde garp ocaklarının sunduğu teknik ve
taktik bilgi Osmanlı denizciliğinin gelişimine olumlu katkılar yaptı. Ne var ki, işler her zaman
göründüğü kadar tatlılıkla yürümüyordu. Garp ocaklarından gelenlerin temsil ettiği askerî
gelenek, başkentte hizmet eden Osmanlı denizcilerinin bir kısmı arasında hoşnutsuzluk
yaratıyordu. Örneğin, 1654’te padişahın ilk fermanında Mağrip teknelerine iki biner kuruş
ödenmesi emredilmiş olduğu halde, tersane kethüdası buna karşı çıkıp takdir edilen meblağın
yarısını vermekle yetinmişti. Keza aynı sene Trablusgarp kalyonlarına dağıtılan toplardan
ikisi, daha şenlik atışı sırasında çatlayıp şikâyetler IV. Mehmed’e kadar ulaşmıştı. Bu olaylar,
merkez donanma yetkilileriyle garp ocakları mensupları arasında bir uyumsuzluk olduğunu
gözler önüne seriyordu.
Daha fenası, 1654 ve 1657’de olduğu üzere, Trablusgarp, Tunus ve Cezayir’den
gelen kalyonların çarpışmalara doğrudan katılmayıp tabiri caizse kaçak güreşmeleriydi.
Osmanlılar, iki örnekte de, Venediklilerle neredeyse bir başlarına savaşmak zorunda
kalmışlardı. Doğrusu istenirse, korsanlıkla geçinen Mağripli denizcilerin serencamı
ganimetlerle yaşayan Tatar akıncılarınınkini anımsatıyordu. Kaptanıderyanın öfkeli bağırış
çağırışlarını duyan garp ocakları mensupları, gemilerin kendi ekmek tekneleri olduğunu
söylüyor; Venedik ateş gemilerinden çekindikleri için geçim vasıtalarını kaybetmemek uğruna
düşmana fazla yanaşmadıklarını ifade ediyorlardı.

4.2.4 Kalyona Dönüş (1682)
1662’de kadırgaya dönüşü esas alan karar yirmi yıl yürürlükte kaldıktan sonra bu kez
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın sadrazamlığı esnasında değiştirilerek yeniden kalyon
inşasına başlandı. Kaptan-ı derya Bozoklu Mustafa Paşa, 1682’de sekizi 34 m.lik, iki tanesi
38 m.lik uzunlukta toplam on kalyonun yapılma emrini verdi. Bu gemilerden dördü seksen
tunç top taşırken, kalan altısı altmış tunç topla teçhiz edilecekti. Kalyonların inşa sorumluluğu
garp ocaklarından yetişme Mısırlıoğlu İbrahim Paşa ve derya beylerinden Baba Hasan Bey’e
verildi. Bir kez daha garp ocaklarındaki usul izlenerek tersane-i amire bünyesinde kalyon inşa
ve donanımıyla ilgilenmek üzere özel bir birim oluşturuldu. Bu esnada yazıya dökülen
kanunlara göre, büyük kalyonlara dört yüz, küçüklerine üç yüz levent yerleştirilmesi
kararlaştırıldı ve kalyonlarda istihdam edilen kişilere rütbe ve hizmetleri karşılığında ne kadar
maaş ödeneceği belirlendi. En nihayetinde, Mezemorta Hüseyin Paşa tarafından hazırlanıp
onun vefatından sonra 1701’de yayımlanan Bahriye Kanunnamesi, Osmanlı denizciliğini
profesyonelleştirme yolunda önemli adımlar atarken donanmanın savaş gücünde en az kırk
kalyonun hazır tutulması kural haline getirildi.
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yer alan kadırga ve kalyon çizimlerini inceleyiniz.

Uygulama Soruları
1- Osmanlı devlet adamlarının kürekli gemilerden yelkenli gemilere geçiş sürecinde
karşılaştığı zorlukları tespit edip değerlendiriniz.
2- Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri’nde yer alan kadırga ve kalyonların inşa teknikleri,
mimarî özellikleri, fiziksel görüntüleri, direk ve ambar sayıları gibi özellikleri bakımından
karşılaştırınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Harem mensuplarıyla Mısır’a giden bir Osmanlı gemisi, 1641’de Girit yakınlarında
Malta korsanlarının saldırısına uğradı. Dört sene sonra başlayan Osmanlı-Venedik savaşının
esas sebebi kuşkusuz bu değildi; ama Mısır’a yelken açmış bir geminin korsanların eline
geçmesi Osmanlıların üzerine hassasiyetle titrediği İstanbul-Mısır deniz yoluna tecavüz
anlamına geliyordu. 1645’te Yusuf Paşa komutasında yola çıkan Osmanlı donanması, seferin
yönünün Malta olduğu duyurulmuş olsa da, Girit’e asker çıkararak Hanya kalesinin zaptını
sağladı.
1646’da adaya gelen Deli Hüseyin Paşa, Girit’in Osmanlılara kazandırılmasına
büyük rol oynadı. Kırk günlük bir muhasaranın ardından Resmo’yu ele geçiren Hüseyin Paşa,
Venediklilerin elinden almayı başardığı diğer hisarlarla birlikte Girit’in doğu yakasında
Osmanlı yönetimini tesis etti. Bununla birlikte 1647’de başlayan Kandiye kuşatması Osmanlı
askerlerinin adadaki talihini tersine çevirdi. Bozcaada ve Limni’ye asker çıkaran Venedik
donanması, bir yanda da İngiliz ve Hollandalılardan kiralanan yüksek bordalı teknelerle
Çanakkale boğazının çıkışını kapamıştı. Osmanlı başkenti, Girit’teki askerlere ikmal ve gıda
maddeleri nakletmekte sıkıntı yaşıyordu. Yeterince mühimmat ve erzak alamayan Osmanlı
savaşçıları Kandiye karşısında kazılı siperlerde senelerce beklemek zorunda kaldılar. 1649’da
çıkan isyan Deli Hüseyin Paşa’nın asker üzerindeki denetimini önemli ölçüde ortadan
kaldırırken takip eden yıllarda kapıkulu neferlerinin pasif direnişi yüzünden fiilen kuşatmaya
devam etmek mümkün olmadı.
Venedik gemilerinin Çanakkale önlerini tıkadığı yıllarda İstanbul’da büyük siyasî
karışıklıklar yaşandı. Deniz yoluyla yapılan ticaretin yara almasından ötürü başkentte yiyecek
fiyatları çok yükseldi. Venedik ablukasını yaramayacağını ve payitahtın mutsuz halkının
öfkesine kurban gideceğini anlayan veziriazamlar, birer ikişer görevden çekildiler veya
yetersizliklerinden ötürü azledildiler. IV. Mehmed, 1651’de ve 1656’da öfkeli tebaasının

önüne ayak divanına çıkmak zorunda kaldı. Kenan Paşa’nın 1656’da Venedik donanması
karşısında aldığı ağır yenilgi İstanbul’da büyük telaş yaşanmasına sebep oldu. Kente her an
bir saldırı bekleyen Osmanlı ricali, halkın korkulu gözleri önünde savunma tedbirleri almaya
başladı. 1656’da sadarete geçen Köprülü Mehmed Paşa, Venedik ablukasını kırıp Limni ve
Bozcaada’yı geri alarak Osmanlılara rahat bir nefes aldırdı. Fazıl Ahmed Paşa, babasının
başladığı işi bitirerek 1666’da geçtiği Girit adasında savaşı Osmanlılar lehine neticelendirdi.
1669’da Kandiye kalesi alındı.
Girit savaşı, Osmanlıları daha yüksek bordalı yelkenli gemilere geçmeye zorladı.
Barbaros Hayreddin Paşa’dan beri Osmanlı donanmasının esas harp gemisi kürekle hareket
ettirilen kadırgalardı. Osmanlılar, 16. yüzyılın başından itibaren kalyon cinsi gemileri
tanıyorlardı; ama hafif teknelerin Akdeniz’in durgun ve sığ suları için en uygun gemi
olduğuna inanılıyordu. Gerçekten de, 16. yüzyılda kadırganın hantal yapısı ve rüzgârsız
kaldığında kolay bir ava dönen kalyonlar karşısında başarılı olduğu durumlar olmuştu.
Bununla birlikte 17.yüzyılın ikinci yarısında denizcilik teknolojisinde görülen değişimler
kalyon cinsi gemilerin etkinliğini bariz hale getirdi.
1648’de kalyona geçmenin yollarını tartışan Osmanlı ricali, ertesi sene Voynuk
Ahmed Paşa komutasında Girit’e yardım götüren Osmanlı filosunda üç kalyon olduğunu
görecekti. 1650’de Sinop, Samsun, Bartın ve Varna’da otuz kadar kalyon inşa edilse de,
Osmanlı denizcileri bu gemileri nasıl kullanacaklarını henüz bilemiyorlardı ve yeni yapılan
teknelerin çoğu batırıldı veya Venediklilerin eline geçti. Kalyon yapımı çok masraflıydı ve
kaybedilen kalyonlar yüzünden halktan talep edilen vergi miktarı oldukça artmıştı. 1656’da
IV. Mehmed’in katılımıyla toplanan mecliste kadırgalara dönülmesi kararı alındı. 1662’ye
kadar kalyon inşaatları görülmesine rağmen bu tarihte Osmanlılar ilk kalyon teşebbüslerinden
vazgeçtiler. Osmanlılar, 1682’de bu kez kalıcı olarak kalyon teknolojisine geçtiler.

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların 1645’te Girit seferine çıkma sebeplerinden biri
değildir?
a. Doğu Akdeniz’deki Osmanlı hâkimiyetini pekiştirme
b. Sümbül Ağa’yı taşıyan bir Osmanlı gemisinin Girit yakınlarında saldırıya uğraması
c. Venedik’in Osmanlılara savaş ilan etmesi
d. Venediklilerin Malta korsanlarını himaye etmesi
e. İstanbul-Mısır yolunun emniyet altına alınması

2. Aşağıdakilerden hangisi Deli Hüseyin Paşa’nın Girit savaşında üstlendiği hizmetler
arasında değildir?
a. Resmo kalesini fethetti.
b. Adada emniyeti sağlamak için 300 kişilik bir atlı birliği kurdu.
c. Suda kuşatmasına katıldı.
d. Kandiye’yi zapt etti.
e. İnadiye hisarını inşa ettirdi.

3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı askerlerinin 1649’da Girit’te başlattığı isyanların
nedenleri arasında sayılamaz?
a. Kandiye kuşatmasının tahmin edilenden uzun sürmesi
b. Deli Hüseyin Paşa’nın askerlere kötü davranması
c. Siperlerdeki ağır hayat koşulları
d. Venedik donanmasının adadaki Osmanlı kuvvetlerine yardım gelmesini engellemesi
e. Terhis izni isteyen askerlerin İstanbul’a yolladıkları dilekçelere olumlu yanıt alamamaları

4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Venediklilerin Çanakkale boğazını kapatmalarıyla ilgili
kabul edilemez?

a. IV. Mehmed saltanatının güçlenmesi
b. Gıda fiyatlarının yükselmesi
c. Sık sadrazam değişiklikleri yapılması
d. Sipahilere düşük ayarlı akçeyle maaş ödenmesi
e. Halktan yüksek vergiler talep edilmesi

5. Venediklilere karşı mücadelede aşağıda ismi verilen Osmanlı devlet adamlarından
hangisinin daha başarılı olduğu söylenebilir?
a. Kaptanıderya Murad Paşa
b. Zurnazen Mustafa Paşa
c. Boynueğri Mehmed Paşa
d. Köprülü Mehmed Paşa
e. Kaptanıderya Kenan Paşa

6. Fazıl Ahmed Paşa’nın Kandiye’yi fethi hakkında aşağıda yazanlardan hangisi doğru
değildir?
a. Son kuşatma 1667’de başladı.
b. Fransa kralı XIV. Louis Venediklileri destekledi.
c. Fazıl Ahmed Paşa padişahtan kuşatmayı bir sene daha uzatma izni aldı.
d. General Morosini Kandiye’deki garnizonun yönetimini üstlendi.
e. Osmanlı kuvvetleri kale surlarını zorla aşıp içeri girdiler.

7. Osmanlı denizciliği hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a. Osmanlılar 17. yüzyıldan önce kalyon cinsi gemileri bilmiyorlardı.
b. Osmanlı donanmasının esas savaş gemisi kadırgaydı.
c. Geleneksel Osmanlı denizciliği Barbaros Hayreddin Paşa döneminde şekillendi.
d. Osmanlı ve Venedik tekne tasarımları birbirine yakındı.
e. İstanbul’daki tersane-i amire 16. yüzyılın en önemli gemi üretim merkezlerinden biriydi.

8. Aşağıdakilerden hangisi Kâtip Çelebi’nin kalyon teknolojisine karşı kadırgayı savunurken
öne sürdüğü argümanlar arasında değildir?
a. Barbaros Hayreddin’in kadırgalar sayesinde zafere ulaştığını belirtmesi
b. 16. yüzyıldaki büyük deniz seferlerinde kalyonların sadece nakliye amaçlı kullanılması
c. Kalyon inşasının çok masraflı olduğu
d. Kalyonların yönetilebilmesi için eğitimli personelin olmadığı
e. Kadırganın kalyondan daha fazla top taşıdığı

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı idaresinin 1662’de kalyonu terk edip kadırgaya dönüş
yapmasına yol açan gelişmelerden biri değildir?
a. İnşa edilen kalyonların çoğunun Venediklilerin eline geçmesi
b. Osmanlı devletinin başından beri kalyona geçişte yeterince istekli olmaması
c. Kalyon yüzdürme bilgisine sahip denizci bulmakta güçlük çekilmesi
d. Kalyon harcamaları için halka yüklenen vergilerin huzursuzluk yaratması
e. 1656’da Kenan Paşa’nın Venedik donanması karşısında hezimete uğraması

10. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılın ikinci yarısında Garp Ocaklarından gelen
denizcilerin Osmanlı merkez donanmasına yaptığı katkılar arasında sayılamaz?
a. Merkez donanmadaki reislerle kalyon seyri hakkında deneyimlerini paylaştılar.
b. Kurulan müşterek top bataryaları sayesinde kalyon topçuluğuna dair bildiklerini öğrettiler.
c. Osmanlı merkez donanmasına çok sayıda top ve teçhizat getirdiler.
d. Bazı Mağripli reisler doğrudan Osmanlı donanmasına katıldı.
e. Askerî taktikler hakkında fikir alışverişi yaptılar.

Cevaplar
1) c 2) d 3) b 4) a 5) d 6) e 7) a 8) e 9) b 10) c

5. SÂHİBÜ’S-SEYF’İN PEŞİNDE: KÖPRÜLÜ HANEDANININ DOĞUŞU
(1656–1669)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sâhibü’s-Seyf Arayışı ve Köprülü Mehmed Paşa
Köprülü Mehmed’in Yükselişi
5.2.1.
Kadızâdeliler Hareketinin Sindirilmesi
5.2.2.
Köprülü Mehmed’in İktidara Yerleşmesi
5.3. “Şahinlerin İktidarı” ve 1658–1664 Osmanlı-Habsburg Mücadelesi
5.3.1.
Osmanlı Ordusunun Erdel’e Girişi (1658–1662)
5.3.2.
Fazıl Ahmed Paşa ve 1663–1664 Osmanlı Habsburg Savaşı
5.4. Osmanlı Usulü Servet Temerküzü ve Köprülü Vakıfları

5.1.
5.2.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular







Sâhibü’s-seyf kavramı neyi ifade eder?
Köprülü Mehmed Paşa’nın Osmanlı yönetiminde mutlak bir iktidar kurabilmesinin
önünü açan etkenler nelerdir?
Kadızâdeliler hareketi Osmanlı düşünce tarihi bakımından ne anlam taşır?
Köprülü Mehmed’in Erdel seferi ve Fazıl Ahmed Paşa’nın Avusturya seferleri
Osmanlı dış siyaseti açısından ne önem taşır?
Köprülüler kurdukları aile vakıfları sayesinde ne kazanmışlardır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sâhibü’s-Seyf Arayışı ve
Köprülü Mehmed Paşa

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Köprülü
hanedanının Fikir yürütme, tartışma
doğuşunu kavramak.

Osmanlı
Usulü
Servet
Temerküzü ve Köprülü
Vakıfları
Köprülü
Mehmed’in Köprülü Mehmed Paşa’nın Okuma, araştırma
Yükselişi
siyaset sahnesine çıktığı
koşullar hakkında bilgi
sahibi olmak.
“Şahinlerin İktidarı” ve Osmanlı fetih siyasetinin Okuma, araştırma
1658–1664
Osmanlı- dönüşünü anlamak.
Habsburg Mücadelesi

Anahtar Kavramlar
Erdel: Transilvanya. Günümüzde Romanya sınırları içinde kalan ve nüfus yapısı itibarıyla
çoğunlukla Macarca konuşulan tarihî bölge. 1003–1526 yılları arasında Macar krallığına bağlı
bir voyvodalıktı.
Kadızâdeliler: 17. yüzyılda Osmanlılarda dinî ve içtimaî bir hareket başlatan püriten vaizler
zümresi ve genel olarak harekete verilen ad.
Kapı halkı: Osmanlı Devleti’nde devlet ricali ve siyasî nüfuza sahip seçkin ailelerin sivil ve
resmî her türlü işlerinde hizmet gören özel personel. Önde gelen kişilerin hizmetindeki
kimseleri niteleyen kapı halkları, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sayıca büyümeye
başlamıştır.
Püritenlik: İngiltere’de 16–17. yüzyıllarda bazı Kalvinist grupları içine alan radikal
Protestanlık hareketi. İngiltere kilisesini içten ele geçirmeye çalışan Püritenler, bilhassa eğitim
kurumları yoluyla fikirlerini Hollanda, İrlanda, Galler ve günümüz Amerika Birleşik Devletleri
sınırları içinde kalan New England’da yaydılar. 1642–46’da İngiliz İç Savaşı sonrasında kısa bir
süreliğine iktidarı ele geçiren Püritenler, Noel kutlamaları, kumar, aşırı içki tüketimi gibi batıl
kabul ettikleri uygulamaları toplumdan kaldırmaya çalıştılar.
Vakıf: İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli roller üstlenen hayır kurumu.

Giriş
Osmanlı siyaset dünyası, 17. yüzyılın ikinci yarısında daha önce eşine rastlamadığı
bir gelişme yaşadı. Osmanlı tarihinde, padişah ailesi dışında her zaman önemli bazı aileler
olagelmişti. Ama bunların hiçbiri, 1656’dan sonra Osmanlı yönetim mekanizmasının en
tepesini teşkil eden sadaret makamını nesiller boyu tasarruf eden Köprülü hanesi kadar
güçlenmedi. 1656’da sadrazamlığa tayin edilen Köprülü Mehmed Paşa, IV. Mehmed’i
kendisinden sonra yerine oğlu Fazıl Ahmed Paşa’yı getirmeye ikna etti. Köprülüzâde Fazıl
Ahmed Paşa, 1676’da makamında vefat ettiğinde, bu kez sadrazamlığa yine Köprülü hanesi
içinde yetişmiş Merzifonlu Kara Mustafa Paşa geçti. 1687’de, kısa bir süreliğine Köprülü
Mehmed’in damatlarından biri olan Siyavuş Paşa devletin başına geçerken 1689–1691
arasında Köprülü Mehmed’in ufak oğlu ve Fazıl Ahmed’in kardeşi Fazıl Mustafa Paşa
veziriazam oldu. 1697–1702 senelerinde Köprülü Mehmed’in kardeşinin oğlu Amcazâde
Hüseyin Paşa, kuzeni Fazıl Ahmed ve Fazıl Mustafa gibi sadrazamlık yaptı. Köprülü
hanesinin başka bir mensubu, 1710’da veziriazam olan Fazıl Mustafa’nın büyük oğlu
Numan’dı.
Aynı yıllarda Köprülü hanesine evlilik bağıyla bağlı bazı devlet adamları,
kaptanıderyalık, rikab kaymakamlığı ve beylerbeylik gibi mansıplarda bulundular. Bu,
Osmanlı iktidarındaki Köprülü “hükümeti”nin ilk başta görünenden daha geniş olduğunu
gösteriyordu. Köprülü geniş ailesi, Osmanlı idaresine sadrazam ve vezir yetiştiren bir mektebe
dönüşmüştü. O tarihlerde, haneye mensup fertler sadaret makamında bulunurken Köprülü
ailesinin tarihi yazılmaya başlandı. Mühürdar Hasan Ağa, Mustafa Zühdi, Mehmed Necati,
Taib Ömer gibi yazarlar, Köprülü sadrazamların gaza ve seferlerini kaleme aldılar. 18.
yüzyılda Behçeti İbrahim Efendi, aileden yetişen sadrazamların fütühat ve icraatlarını ihtiva
eden bir aile tarihi yazdı.

5.1 Sâhibü’s-Seyf Arayışı ve Köprülü Mehmed Paşa

Valide Turhan Sultan, 1648’de ufak yaşta tahta çıkan oğlu IV. Mehmed için en
uygun veziriazamı arıyordu. Ne var ki, 1656’ya kadar geçen sekiz yıl içinde işbaşına geçen on
üç sadrazamın hikâyesi, yönetimde bir türlü istikrar sağlanamadığını kanıtlıyordu. 17.
yüzyılın ortalarına doğru, Osmanlı fikir âlemi siyasî kararlar almada daha bağımsız, muktedir
ve dış müdahalelerden azade bir sadaret kurumunun hasretini çekmeye başlamıştı. Kitâb-ı
Müstetab yazarı, sultanı mutlak hak ve yetkilerle donattığı bir sadrazamı idarenin başına
getirmesi çağrısında bulunuyordu. Kanun-ı kadime büyük saygı duyan risale yazarına göre,
sadrazam seçilirken ikinci vezirin sadarete yükselmesi icap eder; fakat işinin ehli bir
veziriazam bulmak o denli acil bir mesele haline gelmiştir ki, herhangi bir sınıf veya
zümreden uygun şartlara sahip birisinin derhal seçilmesinde bir beis yoktur. Keza Koçi Bey,
IV. Murad’a sunduğu risalesinde, veziriazamlık gibi “ulu bir makam”a gelenlerin sudan
bahanelerle azledilmesinin yanlış olduğunu ve “nice yıllar sadrazamlık makamında”
bulunacak kişilerin devlet yönetimi açısından daha faydalı olacağını anlatmaya çalışır. Kâtip
Çelebi, 1653’te kaleme aldığı Düstûrü’l-amel’de, bu düşünce çizgisini daha da ileri taşıdı.
Osmanlı İmparatorluğu’nu günden güne çürüten illet karşısında bir sâhibü’s-seyf çıkarmak
şarttı. Bu muktedir ve işinin ehli kurtarıcı, sultan da olabilirdi; bir sadrazam da. Daha ilginci,
Kâtip Çelebi, bu siyasetnameyi nispeten geç bir tarihte, 1656’da, Köprülü Mehmed Paşa’nın
sadrazamlığa geçmesinden sadece birkaç ay önce IV. Mehmed ve muhtemelen Valide Turhan
Sultan’a takdim edebilme fırsatına erişmişti. Görünen o ki, bu devirde, uzun süreli ve istikrarlı
bir “hükümet” kurma eğilimi varlığını şiddetle hissettiriyordu.
1652 Haziran’ında sadrazamlığa getirilen Tarhuncu Ahmed Paşa, dört sene sonra
Köprülü Mehmed Paşa’nın veziriazam oluşuna benzer şekilde, bir tür karşılıklı taahhütle
görevi kabul etmişti. Çocuk yaştaki IV. Mehmed, Turhan Sultan, şeyhülislam, nakibüleşraf ve
kazaskerlerin bulunduğu bir meşveret meclisine davet edilen Ahmed Paşa’dan sadrazamlığa
tayini karşılığında donanma tertibi, Girit’e mühimmat sevkiyatı ve asker maaşlarının
ödenmesi için hazine temini işlerini halletmesi istendi. Bunun üzerine Tarhuncu Ahmed, sabık
veziriazamın yaptığı bütün atamaları ilga etme ve devlet gelirlerinin tahsilinde tek yetkili
olma şartlarının kabul edilmesi halinde sadrazamlığı kabul edeceğini söylemişti. Bu, Osmanlı
sarayının işinin ehli bir veziriazam bulmak için pazarlığa hazır olduğunu gösteriyordu. Dokuz
ay sonra boğularak öldürülen Tarhuncu Ahmed Paşa’nın siyasî kariyeri pek uzun olmadı; ama
Köprülü Mehmed Paşa’nın hikâyesi bambaşka gelişecekti. Köprülü Mehmed’in nispeten daha
iyi bir başlangıç yaptığı söylenebilirdi.
Arnavutluk’un Berat sancağında doğan Köprülü Mehmed, Enderun’da gördüğü
eğitimin ardından üstlendiği çeşitli devlet hizmetlerinde geçimsizliğiyle ün salmış, idarî
mekanizmanın üst basamaklarına aşina olmayan biriydi. 14 Eylül 1656’da Boynueğri
Mehmed Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirilmesinde Turhan Sultan’ın kethüdası
memleketlisi Mimar Kasım Ağa’nın tavsiyesi rol oynamıştı. İstirahate çekilmiş olduğu
hanımının memleketi Köprü kazasından seksen yaşında başkente davet edilen Mehmed Paşa,
veziriazamlığı ancak bazı şartların kabul edilmesi durumunda deruhte edebileceğini duyurdu.
18. yüzyılın başlarında yazan Naima’ya bakılırsa, ihtiyar veziriazam adayı, IV. Mehmed ve
annesinden sunacağı bütün telhislerin kabul edileceği, hangi rütbeden olursa olsun tayin ve

azilleri tek başına yapmasına karışılmayacağı, diğer devlet erkânının sadaret yetkilerini
sınırlandırmayacağı ve şahsına garez duyan muhaliflerinin sözlerine kulak verilmeyeceğinin
sözünü almak istiyordu. Padişah ve Valide Sultan yeminle bu şartları kabul etmişlerdi. Yine
de, Köprülü Mehmed Paşa’nın sadrazamlığa geçişi hakkında anlatılan bu öyküyü ihtiyatla
karşılamak icap eder; çünkü diğer Osmanlı kaynaklarında yer almayan bu karşılıklı ahitleşme,
eserini Köprülü ailesinin altıncı veziriazamı Amcazâde Hüseyin Paşa’ya ithaf eden Naima
tarafından biraz süslenmiş olabilir.
Ne olursa olsun, 17. yüzyılın ilk yarısında yazılan ıslahat risaleleri ve Tarhuncu
Ahmed Paşa’nın sadrazamlığa geçişine bakıldığında, kararlarında daha bağımsız ve müstakil
bir sadrazamlık kurumunun istendiği açıktı. 1654’te, sadrazamlar için sarayın dışında, hem bir
konak hem de idare merkezi olarak kullanabilecekleri bir bina tahsis edilmesi de aynı amaca
hizmet ediyordu. 1656 yazında İstanbul’u kana bulayan Çınar Vakası (Vaka-yı Vakvakiye),
saray seçkinlerinin önemli bir kısmının katli, diğerlerinin ise bir köşeye sinmesiyle
sonuçlanmıştı. 1653’te IV. Mehmed’e takdim ettiği, Osmanlı bütçesini ıslah etmeye yönelik
layihasıyla tanınan Tarhuncu Ahmed, saray ağaları arasında çok sayıda düşman edinmişti;
Köprülü Mehmed ise, Valide Turhan Sultan’la anlaştıktan sonra en azından bir süreliğine
saraydan kuvvetli bir muhalefet yükselmeyeceğinden emin olabilirdi.

5.2. Köprülü Mehmed’in Yükselişi

Köprülü Mehmed Paşa, 1656 sonlarında sadarete geçtikten sonra neredeyse yarım
asır boyunca Osmanlı siyasetine yön verecek olan temel ilkeleri yerleştirmeye başladı.
Osmanlı askerî gücünü sınır boylarına yönlendirip toplumsal enerjinin başkentten uzakta
tüketilmesini ve sarayın kapıkulu ocaklarının boyunduruğundan kurtarılmasını sağladı. İçte
ise, dönemin birçok Osmanlı tarihçisinin acı sözlerle eleştirdiği kanlı bir temizliğe başlayıp
siyasî arenadaki rakiplerinden kurtuldu. Köprülü Mehmed’in bireysel beceri ve başarısı
hakikaten de göz kamaştırıcıydı. Ne de olsa, 1656’da sadarete Köprülü Mehmed’in geçeceğini
duyan Osmanlı devlet adamları, halk arasında tanınmayan, müflis, büyük makamlarda
bulunmamış, köklü bir aileden gelmeyen, hatta bir rivayete göre, borçlarından ötürü bir
dönem başı belaya girmiş birisinin sadrazamlığa layık görülmesini şaşkınlıkla karşılamışlardı.

5.2.1 Kadızâdeliler Hareketinin Sindirilmesi
IV. Murad, I. İbrahim ve IV. Mehmed dönemlerinde güç kazanan Kadızâdeliler, Hz.
Muhammed döneminden sonra ortaya çıkan bazı adet ve uygulamaları bidat olarak niteleyip,
bunların toplumsal hayattan silinmesi için uğraşan püriten bir vaizler zümresiydi. IV. Murad
devrinin meşhur vaizi Kadızâde Mehmed Efendi’nin (ö. 1635) isim babalığı yaptığı hareket,
ellerinden düşürmedikleri Birgivî Mehmed Efendi’nin (ö. 1573) eserleri üzerinden ünlü Selefî
âlimi İbn Teymiyye’ye (ö. 1328) bağlanıyordu.
17. yüzyılın ilk yarısında Kadızâde Mehmed Efendi ve Abdülmecid Sivasî Efendi
arasında geçen tartışmalar, Kadızâdelilerin Osmanlı toplumundan ne beklediğini gösteriyordu.
Mehmed Efendi’nin anlayışına göre, bazı tarikat ehlinin uyguladığı sema ve devran ayinleri,

matematik ve felsefe gibi aklî ilimlerin tahsili, peygamber ve sahabeden bahsedildiği sırada
kullanılan ululama terkipleri (tasliye ve tarziye), türbe ve kabir ziyareti, tütün ve kahve
tüketimi bidat ve haram sayılmalıydı. Sivasî Efendi ise, bu hususlarda genelde tersi görüşü
savunuyordu. IV. Murad, 16. yüzyıldaki ataları gibi, tarikat hayatına ilgi duyan biri olarak
denge siyasetini tercih etmiş olsa da, Kadızâdelilerin sarayda etkili hale geldikleri anlar
olabiliyordu. Kadızâde Mehmed, padişahı 1633’te çıkan İstanbul yangınının ardından bütün
kahvehaneleri yıktırtmaya ve tütün yasağına uymayan birçok kişinin katledilmesine ikna
etmişti.
Hareketin ikinci dönemini temsil eden Üstüvânî Mehmed Efendi ve müritleri,
Osmanlı sarayında büyük nüfuz kazandılar. Padişah şeyhi olarak ün kazanan Mehmed Efendi,
Kadızâdelilerin tasavvuf ehline, özellikle kâfir ilan ettikleri Halvetî ve Mevlevîlere yönelik
cami kürsülerinden yürüttükleri mücadeleyi destekledi. Bu vaizler, yanlarına çekmeye
başladıkları halka cemaatle nafile namazı kılmanın, makamla salavat getirmenin ve sema
yapmanın batıllığını anlatıp tarikat mensuplarını hedef gösteriyorlardı. 1656’da Çınar
Vakası’nda saraydaki hamilerinin çoğunu kaybedinceye değin Kadızâdeliler, İstanbul’daki
birçok camide yandaşlarını örgütlemeyi başardılar. Bu esnada bazı tarikatlara baskınlar
düzenlendi; şeyhülislamlardan koparılan fetvalarla bazı tekkeler yerle bir edildi.
En sonunda Köprülü Mehmed Paşa’nın sadaretinin sekizinci gününde Fatih
Camii’nde bir araya gelen Kadızâdeliler, sadrazamdan İstanbul’da yer alan bütün tekkeleri
yıkma, dervişleri iman tazelemeye davet edip çağrıya uymayanları öldürme, sultanlar
tarafından inşa edilmiş camilerdeki minareleri yıkıp teke indirme izni talep ettiler. Bu,
Osmanlı devlet düzenine yönelen açık bir tehditti. Köprülü Mehmed Paşa, Kadızâdelileri
ortadan kaldırma yolunda bir ferman almaya muvaffak olsa da, büyük ihtimalle, bunların halk
arasındaki takipçilerini göz önüne alarak Üstüvânî, Türk Ahmed ve Divane Mustafa gibi
önderleri Kıbrıs’a sürmekle yetindi. Bu arada Kadızâdelilerin mallarına el koyulmuştu.
Köprülü Mehmed Paşa, pek az kişinin cesaret edebileceği bir kararlılıkla Kadızâdeli
meselesini çözmüştü; ama doğrusu istenirse, tasfiyeci Kadızâdeli fikirleri, Köprülü hanesinin
Osmanlı toplumunu devamlı sefer ve gazalara yönlendireceği dönem için bir hayli
kullanışlıydı.
Nitekim Fazıl Ahmed Paşa’nın babasının yerine sadrazamlığa geçmesiyle
Kadızâdeliler bir kez daha güçlendi. Ahmed Paşa’nın Vanî Mehmed Efendi’yi başkente davet
edip saraya sokması, Kadızâdeli hareketinin üçüncü safhasının başlamasına yol açtı. IV.
Mehmed ve sonradan Şehzade Mustafa’nın hocası olan Vanî Mehmed, 1666’da Mevlevî
ayinlerini yasaklayan bir emir çıkarttı; 1667’de yine padişah fermanıyla kabir ziyaretlerinin
yasak olduğunu duyurdu; tütün ve içki kullanımını denetlemeye yönelik tedbirleri sıkılaştırdı;
1670’te bütün meyhanelerin yıktırılmasını sağladı. İstikbalini Köprülü ailesinin iktidarında
bulan Vanî Mehmed Efendi, 1683’te Osmanlı ordusunun Viyana önlerinde bozguna uğraması
üzerine Köprülü ailesinin diğer fertleriyle birlikte gözden düşüp sürgüne gönderildi.

5.2.2 Köprülü Mehmed’in İktidara Yerleşmesi
Köprülü Mehmed Paşa’yı devirmeyi amaçlayan ilk eylem, Kaptanıderya Seydi
Ahmed Paşa’dan geldi. Maaşlarını zamanında alamadıkları için karışıklık çıkaran sipahiler
arasında çok sayıda adamı bulunan Ahmed Paşa, bir sipahi isyanı sayesinde Köprülü Mehmed
Paşa’yı yerinden etmeyi planlıyordu. Mehmed Paşa, 1656 Aralık’ında kaptanıderyalıktan
almayı becerdiği Seydi Ahmed’i Bosna sınırlarına yollamayı başarsa da, sipahi
ayaklanmasının önüne geçemedi. 5 Ocak 1657’de Atmeydanı’nda toplanan kapıkulu
sipahileri, yeniçerileri yanlarına çekmeyi denediler. Ne var ki, Köprülü Mehmed Paşa, olan
bitenden haberdar olur olmaz, yeniçeri ağasıyla görüşüp ocağın desteğini almıştı. Bir
başlarına kaldıklarını anlayan sipahiler ayaklanmayı sonlandırıp meydandan kaçsalar da,
Köprülü Mehmed, ertesi gün kendi konağında tertip ettiği bir toplantıda sipahi liderlerini
ortadan kaldırmaya karar verdi. Sipahilerin mesken tuttuğu Yeni Camii Hanı ve Elçi Hanı’na
düzenlenen baskınlarda çok sayıda asi öldürülüp bedenleri denize atıldı.
Ertesi sene, sipahiyan zümresine mensup eski İstanbul muhtesibi Nakkaş Hasan,
etrafına topladığı bazı kişilerle sadrazamı devirmeye yeltendiğinde, başarısız girişiminin
bedelini suç ortaklarıyla birlikte sadrazamın otağında katledilerek ödemişti. Bu örnekler,
Köprülü Mehmed’in sadareti bırakmaya niyeti olmadığını gösterdiği gibi sadrazam konağının
idarî bir merkez olarak öne çıktığının işaretiydi. Köprülü Mehmed, 1658 sonlarında en
çekindiği rakiplerinden biri olan Deli Hüseyin Paşa’dan da kurtulmanın bir yolunu buldu.
Girit serdarı Hüseyin Paşa, Kandiye kuşatmasında başarısız olduğu gerekçesiyle merkeze
çağrıldı. Bu esnada paşayı ortadan kaldırmak isteyen Köprülü Mehmed, bu amaçla Bolevî
Mustafa Efendi’den bir fetva istese de, şeyhülislamı ikna etmeyi başaramadı. Bunun üzerine
rakibini Rumeli valiliğine tayin eden Köprülü Mehmed, dönemin birçok tarihçisinin hemfikir
olduğu üzere, sahte şikâyetnameler tertip ederek Deli Hüseyin’i Rumeli’de halka zulüm
etmekle suçladı ve 29 Aralık 1658’de Yedikule’de idam ettirdi. Bu olay halk arasında büyük
infiale sebep olmuştu ve Mehmed Paşa’nın oğlu Fazıl Ahmed Paşa, yıllar sonra Girit’teki
kiliselerden birini Deli Hüseyin Paşa adına camiye tahvil ederek paşaya iade-i itibarda
bulundu.
Bozcaada ve Limni’nin geri alınıp Çanakkale’deki Venedik ablukasının kırılması
Köprülü Mehmed Paşa’ya büyük itibar kazandırdı. En nihayetinde, Abaza Hasan Paşa’nın
etrafında toplanan Osmanlı paşa ve yöneticileri Köprülü Mehmed’in sadrazamlıktan alınması
için ısrar etmiş olsalar da, uzun ve meşakkatli uğraşların ardından bu tehlikeyi de bertaraf
eden Mehmed Paşa, ailesinin genç nesillerinin önünü büyük ölçüde açmayı başardı.

5.3 “Şahinlerin İktidarı” ve 1658–1664 Osmanlı-Habsburg Mücadelesi

Köprülü Mehmed Paşa, bir yandan içteki konumunu sağlamlaştırırken öte yandan
Erdel’i doğrudan Osmanlı egemenliğine almaya yönelik iddialı bir tasarı geliştiriyordu. Erdel,
Sultan Süleyman devrinden beri Osmanlı ve Habsburg hanedanları arasında doğal bir sınır ve
mücadele bölgesi olagelmişti. Erdel prensi II. Rákóczi’nin (Rakoçi) 1657 başlarında Osmanlı
sarayından izin almadan tertip ettiği Lehistan seferi, bir bakıma, genç hükümdar açısından
zamanlaması itibarıyla epeyce talihsiz oldu. Osmanlı merkezî iktidarında, Köprülü ailesi

yerine, 1656’dan önceki sadrazamların bulunduğu varsayılırsa, Osmanlı devletinin Erdel’de
yaşanan gelişmelere vereceği tepki bu denli şiddetli olmayabilirdi. Ne var ki, Köprülü
Mehmed Paşa ve oğlu Fazıl Ahmed Paşa, sadrazamlık yıllarının çoğunu başkentten uzakta,
sınır boylarındaki cephelerde geçiren serdar-ı ekremler oldular. Osmanlı askerî gücünün
kuzeye yöneleceğinin kanıtlarından biri, Köprülü Mehmed Paşa’nın Eflâk Hıristiyanlarını
isyana teşvik ettiği gerekçesiyle Ortodoks patriğini idam ettirmesi olmuştu. Rum patriği III.
Parthenios, Mart 1657’de, Eflak voyvodası Constantin Şerban’a yolladığı mektubun ele
geçirilmesi üzerine Parmakkapı’da asıldı.

5.3.1 Osmanlı Ordusunun Erdel’e Girişi (1658–1662)
Osmanlı idaresini kaygılandıran gelişmelerden biri, Erdel prensinin İsveç kralı X.
Karl Gustav’la kurmuş olduğu ittifak ilişkisiydi. II. Rákóczi György, İsveç hükümdarının
kendisine vaat ettiği Leh tacının büyüsüne kapılarak 1657 başlarında Lehistan’a girdiğinde,
bu gözü pek eylemin Bâb-ı Âli nezdinde iyi yorumlanmayacağını biliyor olmalıydı. İsveç
kralı, birbirinin peşi sıra iki elçisini Osmanlı başkentine yollayarak İsveç-Erdel
yakınlaşmasının Osmanlı devletini hedef almadığını kanıtlamaya çalışsa da, Osmanlı
hükümetinin endişelerini bertaraf etmek mümkün olmadı. Bundan sonra Osmanlı idaresi,
bilhassa da Köprülü Mehmed Paşa, ne olursa olsun, II. Rákóczi’yi affetmeye asla
yanaşmayacaktı. Osmanlı veziriazamı, 1658’de, Yanova’nın fethiyle neticelenen Erdel
seferine çıktığında, Rákóczi’yi ele geçirmek için elinden geleni yaptı. Ne var ki, Avusturya
sınırına yakın aile mülklerinden birine sığınan devrik Erdel hükümdarına ulaşmak mümkün
olmadı.
Osmanlı kaynaklarının iddiasına bakılırsa, Köprülü Mehmed Paşa, Abaza Hasan
Paşa isyanının çığ gibi büyüdüğüne dair başkentten gelen haberleri almasaydı, Rákóczi’nin
işini kesinkes bitirmek için bu kaleye gitmeye kararlıydı. Yine de, II. Rákóczi’nin yerine
Erdel tahtına geçirilen Barcsay Ákos’la (Akoş Barçay) Budin valisi Kenan Paşa arasında
varılan mutabakatın dördüncü maddesinde Rákóczi’nin ortadan kaldırılması şartı geçiyordu.
1658’te Yanova’yı zapt eden Osmanlılar burayı bir vilayet merkezi haline getirerek Erdel’de
daha doğrudan bir yönetim tesis etmeye çalıştılar.
1659 Ağustos’unda Osmanlı sarayına gelen Habsburg elçisi, Erdel’deki siyasî
kargaşayı teskin etmek için söze başladığında Osmanlıların tutumunda hiçbir yumuşama
olmadığını müşahede etti. Osmanlı makamlarına sorulursa, Erdel meselesinin yegâne çözümü,
II. Rákóczi’nin ölü veya diri Osmanlı makamlarına teslim edilmesiydi. Habsburg imparatoru
I. Leopold, hiçbir koşulda, Osmanlı ricalinin talep ettiği üzere, Rákóczi’yi öldürüp
Osmanlılara teslim etmek gibi bir davranış sergileyemezdi. Bu, Macaristan ve Erdel
üzerindeki Habsburg nüfuzunun altını oymaktan başka bir sonuç doğurmazdı. Bunu çok iyi
bilen Osmanlılar, Erdel’den daha fazla toprak koparabilmek için şimdilik savaş halinin
devamından yanaydılar. En nihayetinde, II. Rákóczi György, Osmanlı kuvvetleri ve
Erdel’deki Osmanlı taraftarı prens Barcsay Ákos’la giriştiği mücadeleyi kaybetti ve 22 Mayıs
1660’ta Budin valisi Seydi Ahmed Paşa karşısında aldığı ağır yenilgi esnasında yaralanarak 7
Haziran’da son nefesini verdi.

Osmanlı yönetiminin, bu tarihten sonra, bu kez de, Habsburg idaresinden
Rákóczi’nin Katolikliğe geçmiş dul eşini ve ufak oğlunu talep etmeleri, Erdel’de suların
durulmasını henüz istemediklerini gösteriyordu. Erdel serdarı tayin edilen Köse Ali Paşa, 27
Ağustos 1660’ta önemli bir kale olan Varat’ı ele geçirerek yeni bir beylerbeyliğin
oluşumunun temellerini attı. Bu arada Osmanlıların savaş tazminatı olarak talep etmiş olduğu
yüklü meblağı denkleştirmeye çalışan Barcsay, ağır vergiler yüzünden halkın gözünden
düşmüştü. Erdel asilzadelerinden destek alan Kemény János, 1661 senesinin ilk gününde
Erdel tahtına oturmayı başardı. Bu tarihten itibaren Osmanlı iktidarı, Kemény’ye karşı bir
müddet Barcsay’ı kollamakla yetinse de, Köse Ali Paşa, Osmanlı ve Tatar birliklerinin Mureş
(Maros) nehri civarında gerçekleştirdikleri askerî operasyonların ardından 14 Eylül 1661’de
topladığı mecliste Apafi Mihály’yi Erdel hâkimi seçtirtti. Kemény, 23 Ocak 1662’de tahtı geri
alabilmek için Yanova valisi Küçük Mehmed Paşa ile giriştiği savaşı kaybettiğinde, M. Apafi,
Osmanlı başkentinin beklentileri doğrultusunda Kemény kuvvetlerinin bir kısmını kendi
safına çekerek Habsburgların Erdel üzerindeki etkisinin zayıflatılmasında üzerine düşeni
yerine getirdi.

5.3.2 Fazıl Ahmed Paşa ve 1663–1664 Osmanlı-Habsburg Savaşı
Seksen beş yaşına gelen Köprülü Mehmed Paşa, bozulan sağlık durumu nedeniyle iş
göremez hale gelmişti. Şam vilayetinden çağrılan oğlu Fazıl Ahmed Paşa, babasının son
vakitlerinde sadrazam kaymakamı sıfatıyla devlet işlerini deruhte etti. 30 Ekim 1661’de,
Köprülü Mehmed’in vefatıyla birlikte Osmanlı tarihinde ilk kez bir oğul babasının halefi
olarak sadrazam oldu. Köprülü Mehmed, çağdaş Osmanlı kaynaklarının tarifine göre,
eğitimsiz, sert mizaçlı ve kaba biriydi. Oğlu Fazıl Ahmed, bunun tersine nispeten yumuşak
tabiatı, kibar halleri ve gerekmedikçe şiddete başvurmayan yöntemleriyle dikkat çekiyordu.
Fazıl Ahmed Paşa’nın önünde duran mesele, Erdel’de Osmanlı menfaatlerini
sağlama almaktı. Babasının sadaretinde Erdel tahtına Osmanlı yandaşı bir prens oturtulmuştu;
ama ülkedeki Osmanlı karşıtı asilzadeler Habsburg kuvvetlerini davet edip birçok kaleye
Alman garnizonların yerleşmesine yol açmışlardı. Fazıl Ahmed Paşa, Habsburg
temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Erdel’deki Habsburg askerinin çekilmesi ve Hırvat banı
Miklós Zrínyi tarafından Kanije’nin karşısında yaptırılan Yenikale’nin yıktırılmasını talep
etti. Viyana sarayının Hırvat banının yapıp ettiklerini savunmaya hevesli olmadığı açıktı. Ne
var ki, Osmanlı askerlerinin bilfiil faaliyet gösterdiği Erdel’den hemen çekilmek
istemiyorlardı. Bunun üzerine Fazıl Ahmed Paşa, 1663 Nisan’ında resmen savaş ilan ederek
Osmanlı ordusunu Belgrad’a doğru ilerletmeye başladı.
Serdârıekrem Fâzıl Ahmed Paşa, 8 Haziran 1663’te Osmanlı ordusunun başında
gösterişli bir törenle Belgrad’a girdi. İki gün sonra, Osmanlı ordusuyla seyahat eden Habsburg
dâimî elçisi Simon Reniger ve Ali Paşa ile birlikte Tımışvar’dan Belgrad’a gelmiş olan von
Goëss ve Beris’le yapılan görüşmelerden bir netice alınamadı. Osmanlı ordusu Zemun sahrası
üzerinden yürüyüşüne devam etti. Habsburg hükümetinin en azından bu sefer yılı içinde
Osmanlı ordusunun karşısına esaslı bir askerî güç çıkaramayacağı belli olmuştu. Uyvar’a
ilerleyen Fazıl Ahmed Paşa, otuz sekiz günlük muhasaranın ardından kaleyi ele geçirdi. Bu,

Osmanlı yönetiminin Macaristan’ın içlerine doğru genişlemesi anlamına geliyordu. Eyalet
haline getirilen Uyvar, etrafındaki zengin köy ve kasabalarla tahrir edilerek Osmanlı
toprağının bir parçası haline getirildi.
1664’ün ilk günlerinde beklenmedik bir kış taarruzuna geçen M. Zrínyi, o ana değin
istediğini koparmış olan Osmanlı askerî ricalinin planlarını altüst etti. Doğrusu istenirse,
Hırvat-Alman kuvvetleri Osmanlı topraklarında tutunabilecek konumda değildi. Ama aynı
kuvvetlerin Nisan ayında Kanije’yi kuşatma altına alması, Fazıl Ahmed Paşa’yı, ister istemez,
seferin yönünü değiştirip bu bölgeye gitmek zorunda bıraktı. Yaza doğru Osmanlı ordusunun
gelmesiyle Kanije kuşatması başarısızlığa uğradı. Yenikale civarında yapılan çarpışmaların
ardından müttefik ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Osmanlılar, 1663–64 savaşının
görünür sebeplerinden biri olan Yenikale’yi ateşe verip yerle bir ettiler.
Habsburg başkomutanı R. Montecuccoli, Osmanlı ordusuna karşı bir müdafaa
stratejisi geliştirip Rába (Raab) nehrinin öte yakasında kalmayı tercih etti. Montecuccoli,
Yenikale’de muzaffer olan Osmanlı ordusunun hareketlerini takip ediyor; Osmanlı
birliklerinin ırmağın karşı yakasına geçmesini önlemeye çalışıyordu. Regensburg’ta toplanan
imparatorluk meclisi ve Fransızlar, I. Leopold’e Osmanlılar karşısında destek kıtaları
göndermeyi kararlaştırmıştı. Osmanlı ve müttefik ordusu arasındaki köşe kapmaca, Rába suyu
kenarında 1 Ağustos 1664’e kadar sürdü. Ağustos’un ilk gününde St. Gotthard’da Osmanlı
birliklerini karşı yakaya çıkarmaya çalışan Fazıl Ahmed Paşa, muharebenin ilk safhasında
müttefik kuvvetleri zayıf noktasından yakalamayı başarsa da, çarpışmanın sonunu getirmeyi
başaramadı. Öğleden sonra toplanan müttefikler, düzenli bir ateş desteği altında disiplinli bir
yürüyüş icra ederek nehrin öte tarafına yerleşmeye çalışan 10.000 kadar Osmanlı askerini
bozguna uğrattılar.
St. Gotthard yenilgisi, Osmanlı ordugâhında Habsburg hükümetiyle barış yapılması
yönündeki beklentinin güçlenmesine yol açtı. 9 Ağustos’ta Fâzıl Ahmed Paşa’nın Vasvar’daki
otağında tercüman Panayoti ve sadrazam kethüdâsı İbrâhim Ağa’nın yanında el değiştiren
antlaşma metinlerinde “alâ hâlihî” (status qou) ilkesi kabul edildi. Buna göre, Osmanlılar
savaş boyunca istila ettikleri yerleri ellerinde tutabileceklerdi. Vasvar antlaşması, Habsburg
garnizonlarının Erdel’den tahliyesini öngörüyor; Uyvar ve Novigrad gibi Macarlar açısından
çok önemli kalelerin Osmanlılarda kalmasını onaylıyordu. I. Leopold, daha uygun şartlarda
bir antlaşma yapabilme umuduyla Viyana’ya ulaşan metni uzunca bir süre onaylamamıştı.
Ancak imparator, müttefik ordusu başkumandanı Raimondo Montecuccoli’den ordunun
durumuna dair gelen olumsuz raporlar ve imparatorluk meclisinin savaşın devamına taraftar
olmaması sebebiyle 9 Eylül’de antlaşmayı kendi namına tasdik etti. Eylül ayı içinde IV.
Mehmed tarafından onaylanan antlaşma, yirmi yıllık bir süre boyunca iki saray arasında barış
halinin muhafaza edileceğini öngörüyordu.
I. Leopold, istemeyerek de olsa, muharebe ve savaşın farklı şeyler olduğunu
kabullenmişti. St. Gotthard’da Osmanlı ordusunun hezimete uğratıldığı aşikârdı; ama müttefik
ordusunun da seferi devam ettirecek gücü kalmamıştı. Bu sebeple, son tahlilde Osmanlı
sarayının menfaatlerine uygun bir antlaşma akdedilmişti. Vasvar Antlaşması, Macar
asilzadeleri arasında geniş çaplı bir hoşnutsuzluğa yol açtı. K. Frangepán, F. Wesselényi, P.

Zrínyi, F. Nádasdy ve F. Rákóczi (II. Rákóczi’ni oğlu) gibi soylular, Macar ülkesini
mahvettiğini ileri sürdükleri bu antlaşmanın kraliyet zâdegânının rızası alınmadan
imzalandığını söyleyerek mevcut durumu tanımayacaklarını ilan ettiler. Macaristan’daki
huzursuzluk, nihayet İmre Tököly isyanının doğuşuna yol açmak suretiyle Osmanlı ve
Habsburg yönetimlerini 1670’lerin ikinci yarısından itibaren bir defa daha karşı karşıya
getirecektir.

5.4 Osmanlı Usulü Servet Temerküzü ve Köprülü Vakıfları

Köprülü hanesi, 1656’de ihtiyarlığının son yıllarını idrak eden Mehmed Paşa’nın
sadrazamlığa getirildiği güne değin en iyimser tabirle orta halli bir aileden ibaret olmalıydı.
Bu tarihten önce Osmanlı kaynaklarında Köprülü ismine neredeyse hiç rastlanmıyordu. Ne
var ki, Köprülüler, epeyce kısa bir zaman içinde Osmanlı dünyasının en zengin ve muktedir
aileleri arasına yerleşmeyi becerdiler. Köprülü hanesine mensup devlet adamları, bunu
yaparken Osmanlı âlemine yabancı yöntemler kullanmıyorlardı; vakıflar tesis etmek yoluyla
belirli gelir kalemlerini bir müessese çatısı altında bir araya getirmek Osmanlı ailelerinin en
eski adetlerinden biriydi. Bununla birlikte Köprülü ailesi, konuyla ilgili kaynakların bolluğu
ve uzun ömürlü ailenin ardından bıraktığı etki bakımından Osmanlı usulü zenginleşme
modelini ortaya koymak için açıklayıcı bir örnek teşkil ediyordu.
Köprülü Mehmed Paşa, sadrazamlığa geldikten sonra Halep ve Şam civarında bazı
köy ve arazilerin şahsına temlik edilmesini sağladı. Bu bölgeler, Osmanlı İmparatorluğu’nda
para ekonomisinin en gelişkin olduğu yöreler arasındaydı. Bu suretle aile evkafının ilk
nüvelerini atan Köprülü Mehmed, İstanbul’da ufak çaplı bazı yatırım ve hayır eserleri vücuda
getirse de, yeni vakıf arazilerini esas itibarıyla fethettiği veya Osmanlı devletine geri
kazandırdığı topraklardan edinmeye başladı. Bozcaada, Limni, Yanova ve Varat’ta Köprülü
vakıfları kuruldu. Görünen o ki, veziriazam gösterdiği askerî başarılar karşılığında bir tür
“kılıç hakkı” olarak Osmanlı sarayından toprak talebinde bulunuyor; bundan sonra kendisine
bahşedilen toprakların gelirini vakfederek kalıcı eserler inşa ediyordu.
Fazıl Ahmed Paşa, babasının izinden giderek Uyvar, Girit ve Kamaniçe’de aile
vakıfları kurdu. Bu vakıf arazi ve malları, Fazıl Ahmed Paşa’nın sadareti döneminde babası
devrinden kalanlarla birlikte tek elden yönetilen bir vakfa dönüştürüldü. Bu amaçla vakıf gelir
ve mülklerinin artmasına bağlı olarak çeşitli fasılalarla vakfiye metinleri yazılıyordu. Vakfiye
metinlerinde aile evkafı üzerine kayıtlı gelir kalemleri ve buralardan yapılacak harcamalar tek
tek belirtiliyor; şahitler ve ilmiye mensuplarının mührüyle vakıf malları dışarıdan yapılacak
müdahalelere karşı hukukî bir korumaya kavuşuyordu. Göründüğü kadarıyla geniş Köprülü
hanesi iktisadî menfaatlerinin bilincindeydi. 1660’larda ağabeyi Köprülü Mehmed’le birlikte
Erdel seferine giden Hasan Ağa (geleceğin sadrazamı Amcazâde Hüseyin Paşa’nın babası),
savaşın devam ettiği sırada kaçıp giden Macar asillerin toprak ve mal varlıklarını satın
almakla meşguldü. Keza 1664’te oğlu Ahmed Paşa’yı Belgrad’ta ziyarete gelen Ayşe Hanım
(Köprülü Mehmed’in hanımı), haneyi bir arada tutup oğullarına parlak bir gelecek sağlamaya
çalışıyordu. Ayşe Hanım ve Fazıl Ahmed’in buluşmasının ardından Köprülü vakıflarına
Belgrad’ta satın alınan bazı hane ve dükkânlar eklendi. Keza 1669’da Kandiye’nin fethini hep

beraber kutlayan Köprülü ailesi, yine Ayşe Hanım’ın riyasetinde, küçük kardeş Fazıl Mustafa
(geleceğin sadrazamı), amca Hasan Ağa, amcaoğlu Hüseyin Çelebi (geleceğin sadrazamı) ve
ailenin kız evlatları (Köprülü Mehmed’in kızlarının eşlerinden Siyavuş Paşa ve Merzifonlu
Kara Mustafa ileride sadrazam oldular) şeklinde Girit’te toplanmışlardı. Bu cins aile
buluşmalarının ardından olduğu gibi, Kandiye başta olmak üzere, Girit’te Köprülü vakfına
çok sayıda gayrimenkul ilave edildi. Fütühat esnasında aile fertlerinin orada olması
önemliydi; çünkü Kamaniçe’de açıkça ortaya çıkacağı üzere, ele geçirilen bölgelerde sahipsiz
kalan mal ve arazinin hazine tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldığı anlarda Osmanlı
yönetimine yeni açılan yerlere ilk ayak basanlar çok daha ucuz fiyatlardan istifade ediyorlardı.
Köprülü ailesinin servet biriktirme yöntemlerinde Osmanlı hukuku açısından hiçbir
terslik yoktu. Osmanlı sultanları, eskiden beri belirli hizmetleri başarıyla ifa ettiğine
inandıkları kullarına toprak bağış ve hibe ederler; Osmanlı ricali de, elde ettiği mal mülkü
güvenceye almak için vakıf statüsüne sokardı. Yine de, 17. yüzyılın ilk yarısına ait ıslahat
risaleleri, bu tür aile vakıflarından şikâyetçiydi. Kitâb-ı Müstetâb yazarı, Koçi Bey ve Aziz
Efendi, aslen padişah hasları ya da tımar dirlikleri arasında yer alması icap eden köy ve gelir
kalemlerinin vakfa dönüştürülmesinin hazineyi dara soktuğunu iddia ediyorlardı. Elbette bu
vakıflar, cami, medrese, darüşşifa, han, çeşme gibi çeşitli hayır eserlerinin masraflarını
karşılamakta kullanılıyorlardı; ama risale yazarlarına sorulursa, hayır eserlerinin giderleri
ayrıldıktan sonra geriye kalan yüklü meblağlar vakfiye şartları gereği ailenin elinde kalmaya
devam ediyordu. Bu yüzden, aynı ıslahatname yazarlarına göre, hayır eserlerinin ihtiyacı olan
miktar çıkarıldıktan sonra geri kalan vakıf mal ve toprakları pekâlâ hazineye geri alınabilirdi.
Köprülü evkafı, risale yazarlarının tarif ettiği modele uyuyordu. 1678 yılına
gelindiğinde, burada hâsıl olan gelirin bir kısmının, vakfiyede belirtildiği üzere Hicaz fukarası
ve talebelere, Köprülüler zamanında inşa edilen veya kiliseden tahvil edilen bazı cami ve
diğer hayır eserlerinin bakım, onarım ve personel masraflarına gittiği açıkça görülüyordu.
Vakıf mallarının en azından bir bölümünün kamu yararına harcanması Osmanlı toplumunun
beklentileri arasındaydı. Bununla birlikte Köprülü Mehmed Paşa, sağlığında aile evkafının
mütevelliliğine oğlu Fazıl Ahmed Paşa’yı getirmişti. Bundan böyle evkaf yönetimi, 1678’de
Fazıl Mustafa’nın mütevelli olması gibi, hep ailenin elinde kalacaktı. Bir örnek vermek
gerekirse, 1661–62 yıllarında vakıf mütevellisi olan Fazıl Ahmed Paşa idarecilik hizmetinden
ötürü vakıf gelirlerinden günde 150 akçe alıyor; vakıf sahibi Köprülü Mehmed’in şart ettiği
üzere, hanımı Ayşe Hanım vakıftan günde 200 akçe alırken üç kızına günde yine 150’şer akçe
tahsis ediliyordu. Bu tarihte, yani Köprülü evkafının henüz genç bir işletme olduğu bir
dönemde bile, hayır işlerine yapılan ödemeler düşüldükten sonra senede ortalama 1.500.000
akçe gelir fazlası kalıyordu. Köprülüler, bu fazla miktarları bir yandan biriktirirken öte
yandan satın aldıkları yeni mal varlıklarıyla vakıflarını zenginleştirdiler. En geç 1678’de,
Köprülü Mehmed, Fazıl Ahmed ve Ayşe Hanım adına kurulan vakıfların yönetimi
birleştirildiğinde, aile vakfının tasarrufunda olan nakit ve gayrimenkul varlığı muazzam
miktarlara ulaşmıştı. Dahası, vakfiye metnine eklenen maddelerle, zaten aileden biri olan
vakıf mütevellisinin Ayşe Hanım ve ailenin diğer “akrabalarına” istediği kadar ödeme
yapması serbest bırakıldı.

Köprülü hanesi, elde ettiği maddî güç ve serveti Osmanlı siyasetinde köklü bir yer
edinmek amacıyla ustaca kullandı. Köprülü sadrazamlar, ayrıca tasarruf ettikleri idarî mansıp
gelirleriyle birlikte askerî birlik ve sivil hizmetlilerden müteşekkil kalabalık kapı halkları
beslediler. Köprülü kapısında hizmet eden kâtip ve şairler, ailenin başarılarını anlatan eserler
kaleme aldılar. 1663–64’te Fazıl Ahmed Paşa’nın Macar sınırına giderken yanına şahsına
bağlı 4000 kişilik bir askerî kuvvet aldığı söyleniyordu. Köprülü hanesi, birçok kişi için
istikbale yönelik bir cazibe merkezi halini aldı. Bu sayede Köprülü Mehmed’in damatlarından
Kara Mustafa Paşa ve Siyavuş Paşa sadarete çıkabildiler; hatta Merzifonlu Kara Mustafa
Paşa’nın yanına gelip maiyetine katılan Çalık Ali, 1692–93’te bir sene kadar veziriazamlık
yaptı.

Uygulamalar
1- Ahmet Refik Altınay’ın Köprülüler, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001 isimli
kitabını okuyunuz.
2- Köprülü ailesinin İstanbul, İzmir, Vezirköprü (Samsun) ve Hekimhan’daki (Malatya)
vakıf eserlerinden yaşadığınız yere yakın olanı varsa ziyaret ediniz.

Uygulama Soruları
1- Ahmet Refik Altınay’ın tarihçilik anlayışı ve Osmanlı tarihinde Köprülüler devrine
bakışınını inceleyiniz. Dikkat çekici hususiyetler nelerdir?
2- Ziyaret ettiğiniz vakıf eseri hakkında Osmanlı kaynaklarında ne gibi bilgiler bulunmaktadır?
Araştırınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
17. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı devlet idaresi ciddi bir sınavdan geçti. 1648’de IV.
Mehmed’in cülusuna değin çok sayıda kapıkulu isyanı çıktı; I.Mustafa, II. Osman ve Sultan
İbrahim tahttan indirildiler ve Osmanlı başkentinde uzun ömürlü sadaret yönetimleri hayal
haline geldi. Venedikle süren savaşın yarattığı iktisadî darboğaz ve siyasî buhran 1648’den
1656’ya on üç veziriazamın denenmesine yol açtı. Bu durum 1656’da sadrazamlığa tayin
edilen Köprülü Mehmed Paşa’yla birlikte değişti. Köprülü hanesi, bu tarihten önce en iyi
ihtimalle mütevazı kaynaklara sahip bir aileydi. Bununla birlikte Köprülü vezirlerin 1656’da
başlayan serüveni, 1683’ten sonra aralıklarla da olsa, 18. yüzyılın ilk çeyreğine değin sürdü.
Osmanlı tarihinde ilk kez bir oğul babasının yerine sadaret makamına geçti. Köprülü hanesi
içinden yetişen Fazıl Ahmed, Fazıl Mustafa, Merzifonlu Kara Mustafa, Siyavuş Paşa,
Amcazâde Hüseyin ve Numan Paşa farklı tarihlerde veziriazamlık yaptılar.
IV. Mehmed ve annesi Turhan Sultan, ıslahatname yazarlarının tarif ettiği kurtarıcı
“sâhibü’s-seyf”i Köprülü Mehmed’in şahsında buldular. Mehmed Paşa, iktidara geçer
geçmez, başkent ahalisinin ikiye bölünmesine yol açan Kadızâdeli hareketinin önde gelen
simalarını Kıbrıs’a sürdürdü. Sadarete talip muhalifleri Seydi Ahmed ve Deli Hüseyin’i
ortadan kaldırarak devletteki yerini sağlamlaştırdı. Limni ve Bozcaada’yı geri alıp Çanakkale
boğazındaki Venedik ablukasını kırmak suretiyle itibarını epeyce yükseltti. Osmanlı
ordularını sınır boylarına yönlendiren Köprülü Mehmed, kapıkulunun saray üzerinde kurduğu
baskıyı kırdı. Bundan sonra da Köprülü vezirlerin iktidarı Osmanlı kaynaklarının yeni yerler
fethetmek amacıyla seferber edildiği saldırgan bir dış politikayla yoğruldu. 1658’de Erdel
seferine çıkan Mehmed Paşa, Yanova’yı zapt ederek II. Rákóczi’yi tahttan uzaklaştırdı.
Osmanlılar, Erdel’de daha doğrudan bir yönetim tesis etmek için 1660’da Varat’ı
alarak kendi taht adaylarını Erdel’e yerleştirdiler. Olan bitene seyirci kalmayan Habsburg
yönetimi, Erdel’deki bazı kaleleri Avusturya birlikleriyle donattılar. Bu, Osmanlı sarayıyla

Habsburglar arasında uzun süredir korunan barış halinin bozulmasına yol açtı. Osmanlı
ordusu 1663’te Belgrad’a doğru ilerlerken başında Fazıl Ahmed Paşa vardı. Aynı sene içinde
Uyvar zapt edilerek çevresindeki köy ve kasabalarla birlikte bir eyalet haline getirildi. 1664’te
Kanije’nin karşısındaki Yenikale civarında çarpışmalar yenilendi. Osmanlıların karşısında
Habsburgların üst komutasında birleştirilmiş bir müttefik ordusu vardı. Yenikale’yi zapt eden
Fazıl Ahmed Paşa elinde tutamayacağı kaleyi yerle bir etti. Osmanlı güçleri, 1 Ağustos
1664’te St. Gotthard’da yapılan muharebeyi kaybetti. İleri harekâta devam etmenin yolu
kalmamıştı; ama Osmanlılar, Vasvar’da istedikleri gibi bir antlaşma imzalatmaya muvaffak
oldular.
Köprülü hanesi, iktidarın üst basamaklarında bulunduğu esnada kurduğu vakıflarla
geniş ailenin elinde önemli miktarda para ve mal temerküz etmeyi becerdi. Bizzat komuta
ettikleri seferler sayesinde ele geçirilen topraklarda vakıf arazileri temellük edinen Köprülü
ailesi mensupları, buralardan tahsil edilen gelirleri hayır eserlerinin inşası ve bakımına
harcayarak aileye toplumsal itibar kazandırdılar. Öte yandan, vakfın gelir fazlalarından
aktarılan paralarla etraflarında kalabalık bir maiyet ve güçlü bir kapı halkı bulundurup uzun
yıllar Osmanlı siyasetinin belirleyici gücü olmayı başardılar.

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Köprülü hanesinden yetişen veziriazamlardan biri değildir?
a. Fazıl Mustafa Paşa
b. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
c. Boynueğri Mehmed Paşa
d. Amcazâde Hüseyin Paşa
e. Fazıl Ahmed Paşa

2. Aşağıdakilerden hangisi Köprülü Mehmed Paşa’nın sadarete sağlam biçimde yerleşmesini
sağlayan gelişmeler arasında yer almaz?
a. Islahatname yazarlarının bağımsız veziriazamlık kurumuna yaptıkları vurgu
b. Kadızâdeli vaiz ve âlimlerin Köprülü Mehmed’e sundukları destek
c. Sadrazam konağının 1654’te saray dışına taşınması
d. 1656 Çınar Vakası
e. Köprülü Mehmed’in sert tedbirlerle siyasî rakiplerini bertaraf etmesi

3. Kadızâdeli hareketi hakkında aşağıda anlatılanlardan hangisi doğru değildir?
a. Hz. Muhammed sonrası çıkan bazı adetleri toplumsal hayattan söküp atmaya çalışıyorlardı.
b. Kadızâdeli vaizler İstanbul’daki birçok camide halkı yanlarına çektiler.
c. Halvetî ve Mevlevî şeyhlerle mücadele halindeydiler.
d. Üstüvanî Mehmed Efendi döneminde Osmanlı sarayında nüfuz kazandılar.
e. Köprülü Mehmed döneminde tarih sahnesinden çekildiler.

4. Aşağıdaki isimlerden hangisi Köprülü Mehmed Paşa’nın sadrazamlığına muhalefet ettiği
gerekçesiyle ortadan kaldırılan kişilerden biri değildir?
a. Divane Mustafa
b. Deli Hüseyin Paşa

c. Nakkaş Hasan
d. Abaza Hasan Paşa
e. Seydi Ahmed Paşa

5. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Köprülü Mehmed’in dışta atılgan bir siyaset izlemek
istediğinin işaretleri arasında sayılamaz?
a. Rum patriği III. Parthenios’u 1657’de idam ettirmesi
b. İsveç elçilerinin girişimlerini sonuçsuz bırakması
c. 1659’da gelen Habsburg elçisinin arabuluculuk teklifini reddetmesi
d. Abaza Hasan Paşa isyanı nedeniyle Erdel’den geri dönmesi
e. II. Rákóczi’nin ortadan kaldırılması barışın ön şartı koşması

6. Aşağıdakilerden hangisi Fazıl Ahmed Paşa döneminde Osmanlı ve Habsburg ordularını
karşı karşıya getiren gelişmelerden biri değildir?
a. Erdel’deki nüfuz mücadelesi
b. II. Rákóczi’nin ardından Erdel’de bir otorite boşluğunun oluşması
c. Erdel’deki bazı kalelere Avusturya askerlerinin yerleşmesi
d. Hırvat banının Kanije karşısında bir kale yaptırması
e. Habsburg elçileriyle yapılan görüşmelerden bir netice alınamaması

7. Aşağıda belirtilenlerden hangisi 1663–1664 Osmanlı-Habsburg savaşında yaşanan
gelişmeler arasında değildir?
a. Varat’ın fethi
b. Uyvar’ın fethi
c. Hırvat-Alman birliklerinin kış baskını
d. Yenikale’nin zaptı
e. St. Gotthard muharebesi

8. 1664 Vasvar antlaşması hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a. St. Gotthard yenilgisi antlaşmanın imzalanmasını çabuklaştırdı.
b. Habsburg güçleri Erdel’den çekilmeyi kabul ettiler.
c. Habsburglar antlaşma sayesinde Uyvar’ı geri aldılar.
d. I. Leopold, şartlarını iyileştirmek umuduyla antlaşma metnini hemen onaylamadı.
e. Antlaşma maddeleri Macar soyluların tepkisini çekti.

9. Aşağıda sayılan yerlerden hangisi Köprülü ailesine ait vakıfların bulunduğu yerler arasında
değildir?
a. Halep
b. Varat
c. Uyvar
d. Girit
e. Mısır

10. Köprülü vakıfları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a. Yeni fethedilen yerlerden Köprülü vezirlere temlik edilen araziler vakfa çevriliyordu.
b. Aile üyelerinin bazılarına vakıf gelirlerinden ödeme yapılıyordu.
c. Vakıf yönetimi aileden bir bireyin elindeydi.
d. En büyük Köprülü vakıfları İstanbul’daydı.
e. Köprülü vakıflarından hayır amaçlı büyük harcamalar yapılıyordu.

Cevaplar
1) c 2) b 3) e 4) a 5) d 6) b 7) a 8) c 9) e 10) d

6. KÖPRÜLÜ YILLARI VE FETİH DEVLETİNİN DÖNÜŞÜ (1669–1683)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
“Güneş Kral”ın İmparatorluk Hayalleri ve Osmanlı-Fransız İlişkileri
Kadim Müteffiklerin Diplomatik Savaşları
Osmanlı’nın Kuzey Boyları (1657–1681)
6.3.1.
Petro Doroşenko ve Ukrayna Kazakları
6.3.2.
Kamaniçe’nin Fethi (1672) ve Zoravno Antlaşması (1676)
6.3.3.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Çehrin Seferi
6.4. Doğal Sınırlarına Ulaşmış Bir İmparatorluk?

6.1.
6.2.
6.3.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular







17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı-Fransız diplomatik ilişkileri nasıl gelişti?
Petro Doroşenko’nun Osmanlı-Kazak ilişkilerinde oynadığı rolün önemi nedir?
Kamaniçe nasıl fethedildi?
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Çehrin seferine çıkma sebebi nedir?
Köprülüler devrinde Osmanlı İmparatorluğu’nu doğal sınırlarına ulaşmış mıydı?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
“Güneş
Kral”ın 17. yüzyılın ikinci yarısında Okuma, araştırma
İmparatorluk Hayalleri ve Osmanlı-Fransız
siyasî
Osmanlı-Fransız İlişkileri
ilişkileri hakkında bilgi
sahibi olmak.
Kadim
Müteffiklerin
Diplomatik Savaşları
Osmanlı’nın Kuzey Boyları Köprülüler dönemi kuzey Okuma, araştırma,
(1657–1681)
politikasının
temellerini yürütme
anlamak.
Konu

Kazanım

Doğal Sınırlarına Ulaşmış Osmanlı askerî gücünün Fikir yürütme, tartışma
Bir İmparatorluk?
etkin sınırları hakkında fikir
üretebilmek.

elde
veya

fikir

Anahtar Kavramlar
XIV. Louis: Tahta çıktığı 1643’ten öldüğü 1715’e kadar Fransa krallığına 72 yıldan fazla bir
süre hükmeden Bourbon hanedanına mensup hükümdar. Fransa başvekili Kardinal Mazarin’in
1661’deki ölümünün ardından idareyi bizzat ele alan XIV. Louis, feodal dönemin bakıyyesi
asilzade sınıfını Versailles sarayında oturmaya zorlayarak merkezileştirilmiş bir devlet ve
kuvvetli bir başkent etrafında gelişen bir mutlak monarşi yönetimi tesis etti.
Fazıl Ahmed Paşa: Babası Köprülü Mehmed Paşa’dan devraldığı sadaret makamında 1661–
1676 arasında görev yapmış Osmanlı veziriazamı. Aralıksız on beş sene sadrazamlık yapan
Ahmed Paşa, bu sürenin dokuz yılını cephelerde geçirmek suretiyle Osmanlı dış siyasetinde
babasından intikal eden saldırgan ve müdahaleci tutumu devam ettirmiştir.
Kazaklar: Orta Asya’da Hazar denizinden Çin sınırına kadar uzanan topraklarda yaşayan Türk
topluluğu.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa: 1676–1683 arasında sadrazamlık yapan Osmanlı devlet
adamı. Ufak yaşta yetim kaldıktan sonra himayesine girdiği Köprülü Mehmed Paşa’nın yanında,
Köprülü hanesinin evlatları Fazıl Ahmed, Fazıl Mustafa Paşalar ve Ali Bey’le birlikte büyüdü.
Köprülü Mehmed Paşa’ya damat olan Kara Mustafa, kayınpederinin silahtarlığı ve telhisçiliğini
yaptı; 1658’de Erdel seferine katıldı. Üvey ağabeyi Fazıl Ahmed Paşa’nın sadrazamlığı
döneminde kaptanıderyalık ve sadaret kaymakamlığı vazifelerini yerine getirdikten sonra
1676’da Fazıl Ahmed Paşa’nın vefatıyla sadrazamlığa geçti.

Giriş
1661’de Köprülü Mehmed Paşa’nın yerine sadrazamlığa gelen Köprülüzâde Ahmed
Paşa, babasının içteki muhaliflerini ortadan kaldırmak için izlediği sert ve kanlı politikayı
yumuşatarak Osmanlı yönetiminde epeyce istikrarlı ve sükûnetli bir devri başlattı. Köprülü
vezirin 1676’daki vefatına değin süren bu dönem, Osmanlıların siyasî ve askerî enerjilerini
imparatorluğun dışına yönelik girişimlere vakfettikleri bir süreç oldu. Fazıl Ahmed Paşa’nın
yerine geçen, yine Köprülü hanesinde yetişmiş Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
(kayınbiraderinin sadrazamlığı sırasında rikab kaymakamlığı ve kaptanıderyalık gibi
mevkilerde bulunmuştu), 1683’te Viyana önlerinde uğranılan muazzam bozguna kadar
seleflerinin açtığı yoldan yürümüştü. Köprülü Mehmed’in Erdel seferi, 1663–64’teki
Habsburg savaşı ve 1669’da Kandiye’nin fethi, gaza devletinin dönüşünü müjdeliyordu. Bu
kez, 15–16. yüzyılların fütühatçı padişahlarından farklı olarak Lehistan’a yönelen seferler IV.
Mehmed’in değil, devlet iktidarını temsil eden vezir ve idarecilerin projeleri olarak öne
çıkıyordu.

6.1 “Güneş Kral”ın İmparatorluk Hayalleri ve Osmanlı-Fransız İlişkileri

1643’te Fransız tahtına geçen “Güneş Kral” XIV. Louis, yetmiş iki yılı aşan
hükümdarlığıyla Fransa tarihinin gelmiş geçmiş en muktedir krallarından biriydi. XIV. Louis,
Fransa krallığını batı dünyasının öncü siyasî gücü yapmaya çalışıyor; bu sebeple de, Kutsal
Roma tacına sahip Habsburg hanedanıyla olan mücadeleyi devam ettiriyordu. Ne var ki,
Fransa kralı Batı Hıristiyanlığının başına geçebilmek için Osmanlılarla olan ilişkileri baştan
düzenlemesi gerektiğini biliyordu. Osmanlı sarayıyla geçen asırda kurulan ittifak, diğer
Hıristiyan devletlerin XIV. Louis’ye tabi olmasının önünde bir engeldi. Bu nedenle, açıktan
olmasa da, bir siyaset değişikliğine giden Louis, Girit savaşında Venediklilere yardım edip
adaya Fransız askerleri yollayarak Habsburg ailesinden rol çalmaya çalıştı. Bundan böyle,
Osmanlı seferleri karşısında Hıristiyan ülkeleri himaye etme vazifesini deruhte edebileceğini
duyurmak istiyordu.
1656’da İstanbul’da Fransız elçiliğini yürüten Jean de la Haye, diplomatik teşrifat
teamülleri gereği Köprülü Mehmed Paşa’yı tebrik edip hediyeler getirmesi gerekirken bunu
yapmadı. Osmanlı idaresi, daha bu tarihlerde Fransızların gizlice Venediklilerle işbirliği içine
girdiğinden şüpheleniyordu. 1658’de elindeki şifreli mektuplarla sadaret kaymakamına gelip
Osmanlılara iltica etmek istediğini söyleyen Vertamont, Köprülü Mehmed’e aradığı kanıtları
getirdi. Bu esnada ihtida eden Vertamont, sorguya çekildiğinde Fransa-Venedik
yakınlaşmasının ayrıntıları ortaya çıkmıştı. Yine de, şifreli mektupları çözmek mümkün
olmadı. Jean de la Haye, Edirne’ye davet edilmekle birlikte Fransa elçisi hastalığından ötürü
oğlu Denis’i gönderebildi. Köprülü Mehmed ve Denis de la Haye arasındaki görüşme bir
hayli tatsız geçti. Fransız sefaretini temsil eden oğul Denis, zaten haşin tabiatlı biri olan
Mehmed Paşa’ya aynı üslupla karşılık verince zindana atıldı.
Fransız sefareti bir yolunu bulup şifreli mektupların çözülmesini engellemeye
çalışıyordu. Jean de la Haye, sıhhat kazandıktan sonra Mehmed Paşa tarafından davet edildiği
Edirne’de o tarih itibarıyla Fransa’dan gelen mektupların şifresini çözebilecek kimse
olmadığını söyledi. Bu, açık bir oyalama taktiğiydi ve baba le Haye oğlunun yanında zindana
yollandı. Fransız sefiri ve oğlu, Köprülü Mehmed’in Erdel seferi esnasında hapiste kaldılar.
Köprülü Mehmed Paşa’nın Fransa sarayı nezdinde yaptığı şikâyetler sonucu sefaretten alınan
Jean de la Haye, ticarî bir anlaşmazlıktan ötürü bir süre Yedikule’de alıkonulmasının
akabinde memleketine döndü. Köprülü Mehmed Paşa, la Haye’ın yerine tayin edilen NicolasFrançois Blondel’i tanımadı ve IV. Mehmed’le görüşmesine müsaade etmedi. XIV. Louis,
onun yerine İstanbul’da yaşayan Fransız tacirlerinden Jean-François Roboli’yi Fransa’nın
Osmanlılar nezdindeki daimî elçisi atadı.
XIV. Louis, batı kamuoyunu yanına çekmek maksadıyla 1664’te Osmanlılara karşı
çarpışan müttefik ordusuna Jean Comte de Coligny-Saligny komutasında 5000 kişilik bir
Fransız kıtası yolladı. 1 Ağustos’ta Rába’yı aşmaya çabalayan Osmanlı birliklerinin St.
Gotthard’da yenilgiye uğratılmasında Fransız askeri önemli roller üstlenmişti. Keza XIV.
Louis, 1664’te imzalanan Vasvar antlaşmasının Macar soylular arasında büyük bir
hoşnutsuzluk yaratmasından istifade etmeye çalıştı. Hırvat ve Macar topraklarındaki
Habsburg yönetimini devirmeye niyetlenen asilzadeler, XIV. Louis’ye müracaat ederek
destek elde etmenin yollarını aradılar. Buna karşın geçen savaşın yaralarını sarmaya çalışan

Osmanlı ve Habsburg sarayları, yeni bir çatışmanın çıkmasını engellemek için Fransızları
Macar-Hırvat sahasından uzak tuttu.

6.2 Kadim Müttefiklerin Diplomatik Savaşları

Osmanlı-Fransız ittifakı, 16. yüzyılın şartlarında doğmuş ve Sultan Süleyman’ın
şaşaalı saltanatının göz kamaştırıcı etkisi altında şekillenmişti. 16. yüzyılın diplomatik
mahfillerinde siyaseten egemen hükümdar veya onu temsil eden yetkilinin şahsiyetine saygı
gösterilerinde bulunmak istenen ve beklenen davranışlardı. 17. yüzyılın ikinci yarısında
devletlerarası diplomatik ilişkilerde karşılıklı saygı, devamlılık ve şahıslardan bağımsız
teşrifat kuralları daha belirgin hale geldi. Fransız ve Osmanlı devlet temsilcileri, bu geçiş
döneminde XIV. Louis ve IV. Mehmed’in nasıl konumlandırılacağı hususunda üstü örtülü bir
tartışma yaşadılar. Habsburgları alt edip Batı Hıristiyanlığını kendi kılıcının gölgesinde
birleştirmek isteyen XIV. Louis, Osmanlı sarayının küçük ortağı gibi görünmek yerine onunla
eşit bir statüye yükselmeye çalışıyordu.
1665’de Denis de la Haye, Köprülü Mehmed devrinde babasıyla zindana düşmüş
olduğu Osmanlı topraklarına bir kez daha daimî elçi olarak geldi. Fazıl Ahmed Paşa’yla
yaptığı ilk iki görüşme diplomatik teamüller açısından tam bir faciaya dönüştü. Osmanlı
sadrazamı, Girit ve St. Gotthard’la alenen düşman kuvvetler arasına katılmış Fransa’nın yola
getirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu sebeple, müzakere esnasında, ayakta olması
gerekirken protokol kurallarına aykırı biçimde oturarak karşıladığı le Haye’ın yüzüne bile
bakmadı. Dahası, Fransız elçisine Avusturya ve Venedik’e verilen yardımlardan ötürü şiddetli
bir azar çekildi. İkinci görüşme esnasında ise, Fazıl Ahmed Paşa’nın hakaretlerine karşılık
verme ihtiyacı duyan Denis de la Haye, tercümanın elindeki ahidname metnini kapıp
sadrazamın ayaklarına fırlattı. Çıkan arbedede kılıcına davranan elçi, derdest edilerek bir süre
hapsedildi. Fazıl Ahmed Paşa ve le Haye arasındaki ilişkiler 1666’nın ilk günlerindeki üçüncü
görüşmede nispeten makul bir zemine oturabilecekti.
1669’da XIV. Louis’ye gönderilen Osmanlı elçisi Müteferrika Süleyman Ağa’nın
başına gelenler, Fransız sarayının İstanbul’da yaşananları unutmadığını gösteriyordu.
Süleyman Ağa, Fransız temsilcileriyle temaslarında Osmanlı ihtişamını vurgulamaya özen
gösteren, üstün bir tavır takınmaya çalıştı; XIV. Louis’nin karşısında eğilmeyi reddettiği gibi
Osmanlı sarayının Versailles’dan katbekat daha güzel olduğunu dile getirdi. Fransa kralı,
Müteferrika Süleyman Ağa’yı Paris’e kovdu. Güneş Kralın isteği üzerine Molière’in yazdığı
Kibarlık Budalası isimli oyuna Süleyman Ağa’nın küçük düşürüldüğü sahneler eklenerek
ertesi sene Versailles’da oynatıldı. Bu arada Süleyman Ağa, Paris’te, Osmanlı adet ve
usullerine göre donattığı ikametgâhında misafirlerine kahve ikram edip alaturka yaşam tarzını
Fransız aristokrasisi arasında yaydı. 1672’de, Süleyman Ağa’nın maiyetinde çalışan Pascal
adlı bir Ermeni’nin açtığı “Kahve Evi”, kısa sürede büyük rağbet toplayan kahvehanelerin
açılmasına yol açtı.
1670’de İstanbul’a gelen Marquis de Nointel’in elçiliği, benzer protokol krizleriyle
başladı. Sarayburnu’ndan gemiyle giriş yapan Fransız sefareti, IV. Mehmed’in Edirne’de
bulunduğu gerekçesiyle selam atışları yapmadan kent limanına yanaştı. Fazıl Ahmed Paşa,

Fransız elçisini soğuk karşıladı ve ikili ilişkilerin kurulması bir sene kadar sürdü. 1676’da
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın sadarete geçişini tebrik için divana gelen Nointel, burada
kendisi için ayrılan iskemlenin veziriazamın oturacağı yerle aynı yükseklikte olmadığını
söyleyerek tartışma başlattı. Osmanlılar, Nointel’in bir çavuş aracılığıyla iskemlesiyle birlikte
yere fırlatıldığını söylüyorlar; Fransızlar ise, heyetiyle birlikte divanı terk eden Nointel’in
“Türkleri hayrette bıraktığını” iddia ederken diplomatik bir zafere göndermede
bulunuyorlardı.
Ne olursa olsun, XIV. Louis saltanatı Fransızların altın çağıydı. Fransa krallığı bu
dönemde Avrupa’nın en güçlü devleti haline geldi. Osmanlı yönetiminin Fransızları birleşik
bir Hıristiyanlık kuvvetinden ayırması önemliydi. 10 Kasım 1679’da imzalanan bir
muahedeyle Fransa’nın Osmanlı topraklarındaki imtiyazları artırıldı. Venedik, İngiltere ve
Felemenk devletlerinin kendi bayraklarıyla Osmanlı sularında ticaret yapma hakkı kaldırıldı.
Fransa krallığının Doğu Hıristiyanlarının hamisi olduğu kabul edildi. Fransız tacirlere
uygulanan gümrük resmi %5’ten %3’e indirildi.

6.3 Osmanlı’nın Kuzey Boyları (1657–1681)
6.3.1 Petro Doroşenko ve Ukrayna Kazakları
1658’de Yanova, 1660’da Varat’ta doğrudan Osmanlı başkentine bağlı valilikler
oluşturulması, Erdel’deki asilzadelerin Habsburglarla iletişim kurmasını güçleştirdi. Köprülü
idaresi, uzun vadede benzer bir gayeyle, kuzeyde Eflâk ve Boğdan’ı daha sıkı denetlemeyi
sağlayacak bazı askerî seferler tertipledi. Kamaniçe’nin fethi, bu anlamda önemli bir adımdı.
Bu bölgelerin doğrudan Osmanlı yönetimine alınması, aynı zamanda Ukrayna civarında iyice
güçlenen Kazak akınlarının önüne set çekilmesine de hizmet ediyordu.
1648’de başlayan Kazak ayaklanmasını büyük bir ihtilale dönüştüren Bogdan
Hmelnitski, Leh kuvvetlerini iki kez mağlup ettikten sonra Kiev’e girdi. Osmanlı idaresi,
1648 Haziran’ında Ukrayna’da bağımsız bir yapıya kavuşan Kazaklarla ittifak akdetti; ama
Kırım hanlığının muhalefeti yüzünden Hmelnitski’yle tesis edilen dostane ilişkileri ilerletmek
mümkün olmadı. Kazaklar, 1654’te Rus çarıyla imzaladıkları Pereslav antlaşmasıyla
Moskova tabiiyetine geçtiler. Ukrayna, Osmanlı, Rus ve Leh saraylarının çarpışma sahası
haline gelmişti. 1658’de, Lehistan, kurduğu baskı sonucu Kazakları yeniden yanına çekmeyi
başarınca Rus orduları harekete geçti. Ruslar, Leh, Tatar ve Kazaklardan mürekkep bir
müttefik ordusu tarafından durduruldu.
Sınır komşusu büyük devletlerin müdahalelerine maruz kalan Ukrayna Kazakları, bu
dönemde fiilen üçe bölündüler. Memleketin güney yakası Osmanlı egemenliğindeydi. 1665–
72 arasında hatmanlık yapan Petro Doroşenko döneminde Sağ Yaka da Osmanlı nüfuzuna
girdi. Rus ve Leh saraylarının Osmanlı gücünü dışlayıcı bir antlaşmayla Ukrayna’yı paylaşma
teşebbüsleri, Osmanlı desteğini arkasına alan Doroşenko tarafından engellendi. 1668’de
Ukrayna Kazaklarının tamamının hatmanı olan Doroşenko, Osmanlı yönetimine bağlı bir
politika izledi. Ne var ki, Doroşenko, üç yandan çekiştirilen Ukrayna’da dizginleri eline
almayı başaramadı. 1669’da gelen çarlık ordusu, Sol Yaka’ya Moskova’dan tayin edilen bir

hatmanı yerleştirdi. Keza Doroşenko, Leh kralı ve Kırım hanından şikâyet eden bir mektup
kaleme alıp Osmanlı sarayına yollamıştı. Kırım hanı Adil Giray, kendi tayin ettiği bir hatmanı
Ukrayna’ya yollayıp Doroşenko’yu devirmeyi denedi. Kargaşadan istifade eden Lehler,
Kazaklara ait bazı kaleleri işgal ettiler.
6.3.2 Kamaniçe’nin Fethi (1672) ve Zoravno Antlaşması (1676)
Osmanlı ordusu 4 Haziran 1672’de kuzeye doğru hareket etti. Bu kez, sefer
ordusunda muhteşem bir törenle Edirne’den çıkan IV. Mehmed de bulunuyordu. Dokuz
günlük kısa bir kuşatmanın ardından Kamaniçe ele geçirildi. Bu esnada sultan, yüksekçe bir
yere kurulan otağından muhasarayı takip etmişti. Osmanlı kuvvetlerinin İlba (Lviv), Bucaş
(Buchach), Yazlavitse (Yazlovets), Lublin, İzvanca (Zwanic) kalelerini ele geçirmelerini
takiben 18 Ekim 1672 tarihinde Bucaş antlaşması imzalandı. Podolya Osmanlılara
bırakılırken Doroşenko’nun Ukrayna üzerinde tek hâkim olması sağlandı. Öte yandan, 15.
yüzyıldan beri Litvanya’ya yerleşmiş olan Lipka Tatarları serbestçe Osmanlı topraklarına göç
edebileceklerdi. Bucaş antlaşmasına göre, hâlihazırda Kırım’a haraç ödeyen Leh krallığının
Osmanlı sarayına da yüklü bir haraç yollaması kararlaştırıldı. Ne var ki, antlaşma şartları çok
ağırdı ve kralın kabul ettiği antlaşma soylular meclisi tarafından tasdik edilmediği için
yürürlüğe girmedi.
1673’te savaş tekrar başladı. İsakçı’ya kadar Osmanlı ordusuna eşlik eden IV.
Mehmed, soğukların bastırması üzerine ailesiyle birlikte Babadağı’na çekildi. Bu arada
rahatsızlanıp elden ayaktan düşen Leh kralı Mihail Wisnowiecki’nin Osmanlı güçlerinin
karşısına çıkamayacağı belli olmuştu. Leh asilzadeleri, Hatman Jan Sobieski’nin etrafında
kenetlendiler. Jan Sobieski, Osmanlı orduları karşısında çıkacağı seferlerin ilkine 50.000
kişilik bir ordu toplayarak hazırlandı. 11 Kasım 1673’te, Hüseyin Paşa serdarlığındaki
Osmanlı kuvvetlerini Hotin’de bozguna uğrattı. Leh hatmanının Eflâk ve Boğdan
voyvodalarının desteğini alması üzerine kale elden çıkmıştı.
Ertesi sene Kırım kuvvetleri Hotin’i geri aldı. İyi havadisleri alan Fazıl Ahmed Paşa,
sefer yönünü değiştirerek orduyu Ukrayna’nın merkezindeki Çehrin’e sevk etti. Osmanlı
himayesindeki Kazaklar, memleketin kalbine saldıran güçlü bir Rus ordusu tarafından tehdit
ediliyorlardı. Osmanlı-Kırım birlikleri, Rus istilacıları Ukrayna’dan def etti. Bu sırada sağlığı
bozulan Fazıl Ahmed Paşa Edirne’ye döndü. 1675’te Leh seferi serdarı olan Şeytan (Melek)
İbrahim Paşa, Zoravno’da (İzvançe) karşılaştığı Leh ordusunu usta bir manevrayla kuşatınca
barış görüşmeleri başladı. 17 Ekim 1676’da Zoravno’da imzalanan ateşkes, kral ve sultan
tarafından tasdik edilmek üzere ilgili başkentlere yollandı. Osmanlılar, Bucaş’ta talep ettikleri
yıllık vergiden vazgeçip Ukrayna sınırındaki birkaç küçük hisar ve palankayı Lehlere
bırakmayı kabul ettiler. Bunun karşılığında Podolya’daki Osmanlı hâkimiyeti resmen tanındı.

6.3.3. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Çehrin Seferi
Fazıl Ahmed Paşa, 3 Kasım 1676’da İstanbul’dan Edirne’ye giderken fenalaşarak
vefat etti. Bu tarihe gelindiğinde, Köprülü ailesinin Osmanlı idarî mekanizmasındaki ağırlığı
epeyce bariz hale gelmişti. Köprülü vezirlerden memnun olan IV. Mehmed, Köprülü
Mehmed’in yanında yetişip ona damat olmuş, gençliğini Mehmed Paşa’nın oğullarıyla

geçirmiş olan Merzifonlu Mustafa Paşa’yı sadrazam tayin etti. Mustafa Paşa’nın sadarete
yükselir yükselmez çözmesi gereken ilk mesele, 1675’te Osmanlı sultanına olan tabiiyet
yeminini bozup Rus çarına bağlılık bildiren Doroşenko’nun Ukrayna’da yarattığı fiili durumu
Osmanlılar lehine düzeltmenin bir yolunu bulmaktı. Osmanlı idaresi, Bogdan Hmelnitski’nin
yıllardır Yedikule’de mahpus tutulan oğlu Jurko’yu serbest bırakıp Doroşenko’nun yerine
yerleştirmeye çalıştıysa da, Jurko, gittiği Kazakların yanında kabul görmedi.
Doroşenko, Ruslarla kurduğu ittifakın bir parçası olarak Çehrin’i Ruslara teslim
etmişti. 1677 Mayıs’ında kaleyi almak için yola çıkan Özi valisi Şeytan İbrahim Paşa, Kırım
hanı Selim Giray’ın birliklerinin desteğini aldı. Çehrin’i kuşatan Osmanlı-Kırım kuvvetleri,
yüksekçe bir kayanın üzerinde kurulu ve üç tarafı akarsularla korunan kalenin Tasma nehri
üzerinden Rus ikmali almasını engelleyemedi. Selim Giray’ın uyarıları üzerine kuşatmayı
kaldıran İbrahim Paşa, Bender’e doğru çekilmeye çalışırken çok sayıda top ve mühimmatı
geride bırakmak zorunda kaldı (7 Eylül 1677). Çehrin’i Osmanlı egemenliğine alıp
Ukrayna’daki dengeleri Osmanlı başkenti lehine çevirme teşebbüsü şimdilik başarısız
olmuştu.
Rus çarı III. Feodor Alexeyevich, İstanbul’a yolladığı elçiyle kuzey sınırındaki
değişiklikleri diplomatik yollarla sağlama almaya çalıştı. Ne var ki, Osmanlılar Ukrayna’nın
Rus himayesine girişini bir oldubitti olarak görüyorlardı ve 11 Nisan 1678’de çarlığa savaş
ilan edildi. Serdar-ı ekremliğe Merzifonlu Kara Mustafa Paşa getirilirken IV. Mehmed
Silistre’ye kadar orduya eşlik etti. Çehrin’e yaklaşılırken Murad Giray komutasındaki Kırım
kuvvetleri Osmanlı ordusuna katıldı.
Çehrin kuşatması, Osmanlı askerî ricali için zorlu bir sınavdı. Kaleyi üç yandan saran
ırmaklardan ötürü kale istihkâmlarına sadece bir taraftan saldırılabiliyordu. Kalenin imdadına
gelen Rus generali Romodanovski, Tasma suyunun karşısına kurduğu ordugâhından Osmanlı
askerlerini taciz ediyordu. Osmanlı birlikleri, bir yandan muhasarayı bin bir güçlükle
ilerletmeye gayret sarf ederken diğer yandan üzerlerine gelen Rus ve Barabaş Kazaklarıyla
kanlı muharebeler veriyorlardı. Osmanlı karargâhında kuşatmanın kaldırılması gerektiğini
düşünenler vardı. Bunun üzerine gece karanlığından istifade eden Romodanovski’nin
Çehrin’e önemli miktarda Rus askerini sokmayı başarması, metrislerde bekleyen savaşçıların
maneviyatını kırdı. Bununla birlikte Merzifonlu Mustafa Paşa’nın kararlı tutumu,
muhasaranın ne pahasına olursa olsun sürdürülmesiyle neticelendi. En nihayetinde, 21
Ağustos 1678’de, kale surlarının altına kazılan iki lağımın patlatılmasıyla düşman
müdafaasında yarıklar açıldı ve bunu takip eden topyekûn taarruzla kale ele geçirildi.
Kalenin kaybedildiğini anlayan Rus generali Romodanovski, yanındaki kuvvetlerle
çekilmeye başladı. Mustafa Paşa, Rusları takip ettirse de, bastıran kış yüzünden ordu
serdarlığına Kara Mehmed Paşa’yı getirip Edirne’ye döndü. Osmanlı idarecileri, Çehrin’in
elde tutulamayacağını biliyorlardı; bu yüzden kalenin temellerinden yıkılmasına karar verildi.
Osmanlı ordusunun geri dönüşünden yararlanmak isteyen Ruslar, bir süre sonra Özi nehrini
aşıp yeniden taarruza geçtiler. 15 Eylül 1680’de Hollanda ile imzalanan ticaret anlaşmasının
ardından kuzey istikametine yeni bir sefer tertip edildi. Osmanlı ordusunun hareketinden
haberdar olan Rus çarı, Kırım hanı aracılığıyla barış talep etti. Bahçesaray’da 1681’de

sonuçlanan görüşmeler, ilk Osmanlı-Rus antlaşması hüviyetini taşıyordu. Buna göre, iki
devlet arasında yirmi yıllık bir ateşkes sağlanıyor; Rusların Kırım hanına yollamakla mükellef
olduğu haracı aksatmadan ödemeye devam etmesi şarta bağlanıyordu. Özi nehri, Rus ve
Osmanlı yönetimleri arasında sınır kabul edildi. Osmanlılar ve Kırım hanlığı, Özi ile Aksu
arasına kale inşa etmemeyi, Kırım Tatarları’nın Rus topraklarına akın düzenlememesini kabul
ettiler. Keza resmi yazışmalarda bundan böyle çarın saltanat lakapları eksiksiz olarak yazılıp
çarın manevî şahsına gereken saygı gösterilecekti. Bahçesaray antlaşması, uzun yıllar
boyunca Kırım-Rus ilişkilerini düzenleyen temel metin haline geldi.

6.4 Doğal Sınırlarına Ulaşmış Bir İmparatorluk?

Çehrin seferinin serencamı, Osmanlı ricalinin kafasını uzun süredir kurcalayan bir
meseleyi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. 16. yüzyılın sonlarından itibaren sınır boylarına
yollanan garnizon neferlerinin sayısında ciddi bir artış vardı. Ele geçirilen her kale, Osmanlı
hazinesinin düzenli masraf hanesine yazılan ilave personel gideri demekti. Bu açmazın
üstesinden gelmenin tek yolu, sefer sonucunda zapt edilen bölgelerden hâsıl olan gelirleri en
azından yapılan harcamaları karşılayacak düzeye çıkarmaktı. Bunun için de, Osmanlı
topraklarına katılan bölgelerde kalıcı ve istikrarlı bir yönetim tesis edip yöre kaynaklarının
düzenli şekilde vergilendirilmesi şarttı.
Oysaki 1678 Çehrin seferi, şiddetli soğuklar ve çetin araziyi arkasına alan düşman
güçlerinin yıpratıcı hücumları yüzünden muazzam kayıplara sebep oldu. Kale ele
geçirilmesine rağmen olumsuz hava koşulları dönüş yolculuğunda bile birçok can aldı.
Üstelik Osmanlı idaresi Çehrin’i elde tutmak için kesenin ağzını açmış olsa da, sadece sekiz
yıl sonra bölge yeniden Rusların eline geçmişti. Osmanlı ordusunu 16. yüzyılda zafere taşıyan
en önemli özelliklerden biri, çağdaşı devletlere kıyasla çok düzgün ve etkili işleyen bir iaşeikmal sisteminden beslenmesiydi. Ne var ki, Köprülüler devrinde sergilenen son sıçrayış,
Osmanlı birliklerini o dönemin teknolojisiyle sürdürülebilecek etkin lojistik ağının dışına
atmış; ana üslerinden uzaklaşan Osmanlı ordusu sefer organizasyonunu gereği gibi yapmakta
zorlanır hale gelmişti.
Benzer kaygılar, Köprülü Mehmed ve Fazıl Ahmed Paşalar zamanında yapılan
fetihler için de geçerliydi. 1660’da alınan Varat’ın iyi kötü kendi öz kaynaklarıyla burada
hizmet eden Osmanlı memur ve askerlerini doyurabildiği söyleniyordu; ama Uyvar için aynı
şeyleri söylemek zordu. Uyvar, 1663’te tahrir edilip bir vilayet haline sokulmuş olsa da,
Habsburg sınırının dibinde bulunan kale garnizonu çok kalabalıktı. Osmanlı hazinesi, Budin,
Kanije ve nihayet Uyvar’a Balkanların içlerinden toplanan vergilerden veya bizzat başkentten
yüklü miktarlarda mali destekte bulunuyordu. Bu nedenle de, Çehrin’de yapıldığı gibi, kanlı
bir mücadelenin ardından ele geçirilen bir kalenin mecburen yıktırılması, birçok Osmanlının
nazarında beyhude yere dökülmüş kan demekti. Örneğin Evliya Çelebi, 1664’te, Fazıl Ahmed
Paşa tarafından zapt edildikten sonra yıktırılan Yenikale için verilen mücadelenin böyle
olduğu kanaatindeydi. 17. yüzyılın ikinci yarısında Kamaniçe’de görev yapan kale
muhafızlarından günümüze intikal eden bazı şiirler, sınır boylarında hizmet eden neferlerin

bir çeşit terk edilmişlik hissi yaşadığını ve bazı hallerde gıda kaynaklarına erişmede sıkıntı
çekebildiklerini gösteriyordu.

Uygulamalar
1- Köprülü ailesinin yetiştirdiği devlet adamları ve bunların Osmanlı tarihinde oynadığı rol
hakkında bir araştırma yapınız.
2- Molière’in Kibarlık Budalası adlı oyununu okuyunuz.

Uygulama Soruları
1- Osmanlı tarihinde Köprülü hanesinden yetişme kaç sadrazam, vezir, kaptanıderya,
beylerbeyi veya buna benzer önemli şahsiyet görev yapmıştır? Osmanlı yönetim felsefesinde
aynı aileye mensup kişilerin idarî mansıplara ulaşabilmesinin yolu nedir?
2- Molière’in Kibarlık Budalası adlı oyununda 1669’da Paris’e elçi olarak yollanan
Müteferrika Süleyman Ağa’nın bıraktığı izler komedinin hangi perdelerinde ortaya
çıkmaktadır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1661’de babasının yerine sadarete geçen Fazıl Ahmed Paşa, içte halefine nazaran
daha yumuşak bir siyaset benimsemekle beraber Osmanlı ordularına fetih seferlerinde
serdarlık etmeye devam etti. 1676’da sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa, Fazıl Ahmed
ve Fazıl Mustafa’yla birlikte Köprülü hanesi içinde büyümüş ve Köprülü Mehmed
döneminden itibaren devlet mekanizmasının önemli mevkilerinde görev almış birisiydi. Kara
Mustafa, Leh sınırına yönelik seferlerle Köprülü politikasını canlı tuttu; fakat 1683’te Viyana
önlerinde uğradığı büyük bozgun, Osmanlı askerî gücünü önemli bir darbe indirdiği gibi
uzunca bir süre Köprülü ailesinin siyasî istikbalini olumsuz etkiledi.
1643’te Fransa tahtına çıkan XIV. Louis, “Güneş Kral” lakabını hak edercesine
krallığını Avrupa’nın en güçlü devleti haline getirdi. Habsburg hanedanına karşı yeniden
imparatorluk yarışına güren Louis, batının Hıristiyan devletlerini kendi etrafında
birleştirebilmek için geçen asırda Osmanlılarla kurulan münasebetlerin nitelik değiştirmesi
gerektiğini düşünüyordu. Osmanlı padişahının gölgesinde görünen bir Fransa hükümdarının
batı âleminin tek imparatoru olması olmayacak işti. Ne var ki, jeopolitik gerçekler, Fransa ve
Osmanlı saraylarını işbirliği içinde kalmaya, en azından birbirlerine karşı açıktan düşmanlık
yapmamaya mecbur bırakıyordu. XIV. Louis, Osmanlı payitahtıyla ilişkileri tamamen
koparmadan Girit savaşında Venediklileri, 1664’teki St. Gotthard muharebesinde ise
Habsburgları destekledi.
1665’te İstanbul’a gelen Fransa elçisi Denis de la Haye, Fazıl Ahmed Paşa tarafından
soğuk karşılandı. İkisi arasındaki diplomatik temaslar teşrifat kurallarına uymak şöyle dursun,
bir ara açık bir kavgaya dönüştü. 1669’da Versailles sarayına giden Müteferrika Süleyman
Ağa’nın başına gelenler de, kelimenin gerçek anlamıyla tiyatro oyununa dönüşmüştü. Ertesi
sene Osmanlı topraklarına gelen Marquis de Nointel’in elçiliği, benzer protokol krizleri ve

üstünlük kavgalarıyla geçti. En nihayetinde, 1679’da imzalanan bir muahedeyle OsmanlıFransa siyasî ve ticarî münasebetleri yeni baştan düzenlendi.
1665’te Kazak hatmanlığına yükselen Petro Doroşenko zamanında Osmanlılar’ın
Ukrayna’daki etkisi epeyce arttı. Bununla birlikte Kazakların yaşadığı bölge, üç büyük devlet
tarafından sarılmış çetin bir araziydi. Leh ve Rus sarayları, bölgedeki Osmanlı nüfuzunu kırıp
kendilerine yakın bir hatmanı işbaşına getirmek için seferler düzenlediler. Fazıl Ahmed Paşa,
1672’de IV. Mehmed’in de katıldığı bir seferler Kamaniçe’yi fethetti. Seferden sonra Leh
kralına dayatılan Bucaş antlaşmasının şartları çok ağırdı. Soylular meclisinin antlaşması
tanımamasından ötürü Lehistan’la olan savaş 1676’ya kadar devam etti. Osmanlılar, kuzey
boylarında topraklarını genişletip Podolya’yı almışlardı.
Petro Doroşenko’nun Rus himayesine geçip Çehrin’i Mosokova’dan gelen askerlere
teslim etmesi, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’yı duruma el koymaya zorladı. 1678’de
zahmetli, yorucu ve büyük kayıplara mal olan bir kuşatmanın ardından Çehrin zapt edildi.
Osmanlı yönetimi, ana birliklerin imparatorluğun iç kısımlarındaki üslerine döner dönmez,
Çehrin’in elden çıkacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden kale temellerinden yıkıldı. Ne var ki,
muhasara esnasında can verenler dışında yol boyunca kış soğuklarıyla boğuşan birçok insanın
dönüş yolunda hayatını kaybetmesi, Osmanlılar arasında sınır boylarında alınan yeni kalelerin
buna değip değmediği sorusunun ortaya atılmasına yol açtı.

Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki isimlerden hangisi Köprülüler döneminde İstanbul’da hizmet etmiş Fransız
elçilerinden biri değildir?
a. Jean de la Haye
b. Jean-François Roboli
c. Denis de la Haye
d. Vertamont
e. Marquis de Nointel

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı-Fransız diplomatik ilişkilerinin bozulmasının sebepleri
arasında yer almaz?
a. 10 Kasım 1679’da iki devlet arasında bir muahede imzalanması
b. XIV. Louis’nin batı dünyasının önderliğine geçme hevesi
c. Fransızların Girit’te Venediklilere yardım göndermesi
d. Fransız ve Osmanlı elçilerinin üstünlük tartışmaları
e. St. Gotthard muharebesinde müttefik ordusunda bir Fransız alayının bulunması

3. Müteferrika Süleyman Ağa’nın Paris sefareti hakkında aşağıda yazılanlardan hangisi doğru
değildir?
a. Süleyman Ağa XIV. Louis’nin karşısında eğilmeyi reddetti.
b. Osmanlı elçisi Fransa kralı tarafından saraydan kovuldu.
c. Süleyman Ağa, kralın huzuruna çıktığı Versailles sarayının ihtişamı övdü.
d. Molière’in Kibarlık Budalası isimli oyununun bazı sahneleri Süleyman Ağa hakkındadır.
e. 1672’de Süleyman Ağa’nın yanında Paris’e gelmiş bir Ermeni Kahve Evi’ni kurdu.

4. Aşağıdakilerden hangisi 1672 Kamaniçe seferinin sonuçları arasında gösterilemez?
a. Sefer sonunda 18 Ekim 1672 tarihinde Bucaş antlaşması imzalandı.

b. Doroşenko Ukrayna Kazaklarının tek hâkimi kılındı.
c. Lipka Tatarlarının Osmanlı topraklarına özgürce yerleşmeleri sağlandı.
d. Podolya Osmanlıların eline geçti.
e. Osmanlı-Leh ilişkilerine kalıcı bir barış getirdi.

5. 1672’de imzalanan Bucaş antlaşmasının yürürlüğe girmemesinin sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Antlaşmanın ağır şartlar ihtiva etmesi
b. Antlaşmanın Leh soyluları meclisi tarafından onaylanmaması
c. Kırım hanının Lehlerle savaşa devam etmek istemesi
d. Doroşenko’nun Ukrayna’nın tek hâkimi haline gelmesi
e. Osmanlı kuvvetlerinin ertesi sene Hotin’de başarısız olması

6. Aşağıdakilerden hangisi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın 1678’de Çehrin seferine
çıkmasının sebeplerinden biri değildir?
a. Rus çarı III. Feodor Alexeyevich’in İstanbul’a bir elçisini yollaması
b. Doroşenko’nun Rus himayesine girmesi
c. Çehrin’in Rus kuvvetlerinin eline geçmesi
d. Özi valisi İbrahim Paşa’nın Çehrin’i geri alma teşebbüsünün başarısız olması
e. İstanbul’dan gönderilen Jurko’nun Kazakları kendi safına çekmeyi becerememesi

7. 1678 Çehrin seferi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a. Sefer yolunda Osmanlı askerleri büyük zahmet çektiler.
b. Kırım hanı Murad Giray Osmanlı kuvvetlerine destek verdi.
c. Rus generali Romodanovski Çehrin kalesine destek birlikleri sokmayı başardı.
d. Çehrin kalesi bir daha kullanılmamak üzere yıkıldı.
e. IV. Mehmed seferin sonuna kadar askerlere eşlik etti.

8. Aşağıdakilerden hangisi 1681’de imzalanan Bahçesaray antlaşmasının özelliklerinden biri
değildir?
a. Osmanlı ve Ruslar arasında imzalanan ilk antlaşmadır.
b. Antlaşmayla Rusya ile ticarî ilişkiler teşvik edildi.
c. Özi nehri, Rus ve Osmanlı yönetimleri arasında sınır kabul edildi.
d. Resmî yazışmalarda çarın lakaplarının eksiksiz yazılmasına karar verildi.
e. İki devlet arasında yirmi yıllık ateşkesi öngörür.

9. Köprülüler döneminde sınır boylarında görülen genişleme hakkında aşağıda yazılanlardan
hangisinin doğru olduğu söylenemez?
a. Osmanlı fetih geleneği canlandırılmıştır.
b. Fethedilen bazı yerlerin kısa sürede elden çıkması sorun yaratmıştır.
c. Osmanlı orduları ana üslerinden uzakta faaliyet göstermek zorunda kalmıştır.
d. Osmanlı yönetimi ele geçirilen yerlerden sonuna değin istifade etmiştir.
e. Sefer harcamaları büyük miktarlara ulaşmıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Köprülü vezirler döneminde zapt edilen yerler arasında değildir?
a. Podolya
b. Çehrin
c. Azak
d. Kamaniçe
e. İzvanca

Cevaplar
1) d 2) a 3) c 4) e 5) b 6) a 7) e 8) b 9) d 10) c

7. FELAKET YILLARI: OSMANLI-KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
(1683–1699)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın “Dev Aynası” ve 1683 Viyana Bozgunu
Osmanlı Batı Müdafaa Hattının Çöküşü (1684–1686)
Venedik Taarruzları ve Mora’nın Kaybı (1684–1687)
Mohaç Bozgunu (1687) ve IV. Mehmed Saltanatının Yıkılışı
II. Süleyman ve Avrupa’da Diplomasi Oyunları (1687–1689)
Fazıl Mustafa Paşa ve Köprülü İktidarının Dönüşü (1689–1691)
II. Mustafa: Son Gazi Sultan
Karlofça Barış Antlaşması (1699)

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular







Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Viyana’yı kuşatmasının sebepleri nelerdi?
Kutsal İttifak hangi devletlerden oluşuyordu?
IV. Mehmed tahttan nasıl indirildi?
Osmanlı devleti, 1683–1699 savaşındaki kötü gidişi durdurmak için ne gibi tedbirlere
başvurdu?
II. Mustafa’nın hanedanın gücünü canlandırmak için giriştiği teşebbüsler nasıl
sonuçlandı?
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Anahtar Kavramlar
Başıbozuk: Osmanlılarda savaş sırasında ana birliklere yardımcı olarak orduya katılan gönüllü
askerler hakkında kullanılan bir terim. Yaya veya atlı olarak silahaltına alınan bu neferler,
cephede ayrı kumandanların idaresi altında çarpışırlardı.
Denge Siyaseti: Uluslararası ilişkilerde devletlerin komşu devletlerin haklarına tecavüz
edemeyecek bir askerî güçte tutulmalarını anlatan terim. Avrupa tarihinde herhangi bir monarşi
veya devletin kıtanın tamamını hâkimiyeti altına geçirmesini engellemek için alınan diplomatik,
askerî ve siyasî tedbirleri ifade eder. Avrupa Devlet Sistemi adıyla da bilinir.
Ehl-i zimmet: İslam ülkelerinde yaşayan gayrimüslim tebaa (zımmî). Osmanlı hukuku
açısından zımmîler, devletin mensupları olarak kabul edilip müslümanlarla eşit olmayan siyasî
haklardan istifade ederlerdi.
Meşveret: Osmanlı Devleti’nde bürokrasi ve ulemanın önde gelen isimleriyle yapılan, önemli
ve olağanüstü konuların konuşulup tartışıldığı danışma toplantıları.
Orta Macar Krallığı: Imre Thököly (Tököli İmre) idaresinde Osmanlılara bağlı olarak tesis
edilen kısa ömürlü bir devlet (1682–1685).
Reisülküttap: Osmanlı bürokrasisinde yazı işlerini yürüten Divan Kalemi’nin amiri. 17.
yüzyılın ortalarında Bâb-ı Âlî’nin ortaya çıkışıyla önemli görevler üstlenen reisülküttaplık,
ilerleyen yüzyıllarda Osmanlı dış siyasetinin merkez kurumlarından birisi haline geldi.

Giriş
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın 1683’te Viyana önlerinde uğradığı bozgun,
Osmanlı devletini on beş yılı aşkın bir süre baştan aşağı sarsan bir yıkıma dönüştü.
Osmanlılar, batılı güçlerin oluşturduğu Kutsal İttifak karşısında aynı anda birçok cephede
savaşmak zorunda kaldılar. Uzun süredir Osmanlı sınır hattını teşkil eden bölgeler, birer ikişer
yabancı devletlerin eline geçti. Toprak kayıpları ve harp meydanlarından kaçıp gelen
askerlerin yarattığı kargaşa, İstanbul başta olmak üzere, imparatorluğun iç kısımlarında büyük
huzursuzluk yarattı. IV. Mehmed tahttan indirilirken Köprülü hanesi ve karşıtları arasındaki
mücadele iç siyasete egemen oldu. Savaş bittiğinde Osmanlı iktisadî, idarî ve askerî düzeni
çoğunda başarısız olduğu önemli sınavlardan geçmiş; 18. yüzyıl Osmanlı tarihini belirleyen
bürokratik, askerî ve kültürel reformlar zaruret halini almıştı.

7.1 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın “Dev Aynası” ve 1683 Viyana Bozgunu

1664’te imzalanan Vasvar antlaşmasından beri Macar asilzadeleri arasında büyük bir
hoşnutsuzluk hüküm sürüyordu. 1670’lerde Protestan soylular Habsburg karşıtı ayaklanmalar
tertip ettiler. Fazıl Ahmed Paşa, Macar illerinde yaşananlara karışmayı reddetse de,
Merzifonlu Mustafa Paşa döneminde Osmanlı yönetimi Macar boylarında daha etkin bir
siyaseti tercih etti. Mustafa Paşa’ya sorulursa, Protestan muhalifleri bir araya toplamış olan
Tököli İmre (Imre Thököly) pekâlâ faydalı bir müttefik olabilirdi. Budin valisi İbrahim Paşa,
1682’de Tököli’ye prenslik alametlerini teslim edip Orta Macar Krallığı ismiyle Osmanlılara
bağlı yeni bir devletin kurulduğunu ilan etti.
Aynı sene İstanbul’a gelen Habsburg elçisi Albrecht von Caprara, I. Leopold’ün ne
pahasına olursa olsun barışı korumaya niyetli olduğunu bildirdi. Görünen o ki, Köprülü vezir
Merzifonlu Mustafa ve yeniçeri ağası Bekri Mustafa gibi yakın adamları dışında batı
hududunda yeniden savaş çıkmasını isteyen pek yoktu. IV. Mehmed sefer konusunda
isteksizdi. Şeyhülislam, Habsburg elçisinin Vasvar antlaşmasını yenileme teklifine işaret
ederek “aman dileyene savaş açılmaz” diyordu. Buna rağmen Köprülü hanesinin en büyük
destekçilerinden Vanî Mehmed Efendi, cami vaizlerini harekete geçirerek kamuoyunu savaşa
hazırladı. Hatta Osmanlı tarihçisi Fındıklılı Mehmed Ağa, Merzifonlu Kara Mustafa’nın sınır
boylarından sahte feryatname ve şikâyetnameler gönderterek sarayı savaşa mecbur bırakmaya
çalıştığını iddia ediyordu.
IV. Mehmed’in eşlik ettiği Osmanlı ordusu, 3 Mayıs 1683’te Belgrad’a ulaştı.
Yapılan meşverette padişahın Belgrad’ta kalmasına, sadrazamın ise Yanık (Raab) kalesi
üzerine ilerlemesine karar verildi. Ne var ki, İstolni Belgrad’ta toplanan mecliste, seferin
yönünün değiştirilip doğrudan Viyana’ya gidilmesi fikri galip geldi. Kırım hanı Murad Giray
ve Budin valisi İbrahim Paşa, arada kalan Komorn ve Yanık’ın atlanarak Viyana’ya
gidilmesinin yanlış olduğunu söyleseler de, Merzifonlu Mustafa Paşa fikirlerine muhalefet
edenlerin sesini kısmasını bilmişti. Mustafa Paşa’nın aklında Tököli İmre’yle güç birliği yapıp
Viyana’yı çembere almak vardı. Osmanlı ordusu 14 Temmuz’da Viyana’ya ulaştı.
Veziriazam, Leh kralı Jan Sobieski’yi durdurması için Tököli’yi gönderse de, Orta Macar
kralı 26 Ağustos’ta Moravya’da yenilgiye uğradı. Bir müddet önce Podolya’yı Osmanlılara
kaptıran Lehler, Habsburgların yardımına koşmaya en müsait adaydı. Fransızlar, önceden ima
etmiş oldukları üzere Viyana kuşatmasında tarafsızlıklarını korudular.
Kuşatma iki aydan fazla sürdü. Viyana içine sıkışıp kalmış olanların durumu
umutsuzdu; dışarıdan yardım beklemek dışında yapabilecekleri bir şey yoktu. Ama Osmanlı
askerleri de bitap düşmüştü. Kahlenberg tarafına yaklaşan Jan Sobieski ve bazı Alman
prenslik birlikleri, 12 Eylül’de Osmanlı perdeleme kuvvetine saldırdı. Murad Giray,
Merzifonlu Mustafa’yla olan husumetinden ötürü fiilen çarpışmaya katılmaktan kaçındı. Kara
Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri ancak beş altı saat dayanabildi. Siperlerdeki
askerler, kendilerini koruyan Osmanlı birliklerinin tarumar olduğunu görünce kuşatma
mevzilerini terk edip kaçtılar. Geride yüzlerce top bırakılmış; muazzam miktarda harp
malzemesi ve hazine düşmanın eline geçmiş; Osmanlı ordusunun önde gelen birçok komutanı
kaybedilmişti. İstanbul’da, sefer hazırlıkları sırasında 1664’teki St. Gotthard yenilgisinin
intikamını almaktan bahseden Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Rába nehrinin ötesine geçip

Viyana’yı muhasara ederek hayli cüretkâr bir teşebbüse girişmişti. Doğrusu istenirse,
Osmanlılar, 1683’te Viyana’yı zapt edebilirlerdi; kuşatma esnasında birkaç kez şehrin düşme
ihtimali belirmişti. Ne var ki, Habsburg başkentinin zapt edilmesi halinde bile, burasının elde
tutulabilmesi şüpheliydi. Köprülü vezir, belki de müntesibi olduğu hanenin en parlak veziri
Fazıl Ahmed Paşa’nın yaptığı gibi, Osmanlı ordusunu güvenli hareket edebileceği alanın
dışına çıkarıp kumar oynamış ve kumarı kaybetmişti.
Budin’e geçen Merzifonlu Mustafa, üç hafta sonra kışı geçirmek üzere Belgrad’a
gitti. Ertesi sene sefere devam edip sınırlardaki durumu tekrar lehine çevirmek istiyordu. Bir
süre sonra Ciğerdelen ve Estergon’un elden çıktığı haberini aldı. Bu arada başkentte hava
hızla aleyhine gelişiyordu. Merzifonlu Mustafa’nın hasımları tarafından ikna edilen IV.
Mehmed, 25 Aralık 1683’te sadrazamı Belgrad’ta öldürttü. Maktul veziriazamla birlikte
Viyana’ya kadar giden Kadızâdeli Vanî Efendi, kovulduğu saraydan Bursa’daki konağına
çekildi ve 1685’te burada vefat etti.

7.2 Osmanlı Batı Müdafaa Hattının Çöküşü (1684–1686)

1684’te Habsburg taarruzları başladı. Estergon yakınlarındaki iki stratejik hisar,
Vişegrad ve Vaç kolayca ele geçirildi. Avusturya ordusu başkomutanı Maximilian, 14
Temmuz’da serhat boyunun en önemli şehri olan ve Osmanlıların Macar illerinin kilidi
addettikleri Budin’i kuşattı. Budin’e yardıma gelen Osmanlı kuvvetleri, kente bir günlük
mesafede ağır bir yenilgiye uğradılar. Kara Mehmed Paşa 10 Ağustos’taki şehadetine, onun
yerine geçen Şeytan İbrahim Paşa kuşatmacıların 113 gün sonra nihayet çekildikleri güne
değin kaleyi canla başla savundular. Habsburg ilerleyişi bir anlığına durdurulmuştu.
Ertesi sene Osmanlılar Vaç’ı geri aldılar; ama Tuna’dan geçişleri denetleyen
Estergon’a yönelik girişimler başarılı olmadı. Dahası, Fazıl Ahmed Paşa’nın yalnızca yirmi
yıl önce Osmanlı yönetimine soktuğu Uyvar vilayeti olduğu gibi Habsburg askerlerinin eline
geçti. Bir kez daha, bin bir zahmet ve yüklü bir maliyetle zapt edilen bir sınır bölgesi bir
çırpıda kaybedilmişti. Osmanlı başkentindekiler farklı bir zamanı yaşadıklarını
hissediyorlardı. 1685 sefer mevsimini takiben sadrazam yapılan Sarı Süleyman Paşa, IV.
Mehmed’in huzuruna çağrıldığında geleneksel olarak sancak-ı şerifi teslim aldığında, manevî
bir dayanak aranırcasına, I. Selim’in Mısır’dan getirdiği söylenen peygamber hırkası ilk kez
ortaya çıkarılıp orada bulunanlara gösterildi.
Bu dönemi farklı kılan özelliklerden biri, Avusturya ordularının başında askerî
meziyet ve cesaretleriyle öne çıkan kıdemli komutanların bulunmasıydı. Oysaki bir anda
insicamını yitiren Osmanlı harbiyesi, Viyana önlerinde kaybettiği deneyimli savaşçılarının
yerini dolduramıyor ve komuta kademesi durmaksızın el değiştiriyordu. Lorraine’li Karl
komutasında ilerleyen Habsburg ordusu, 18 Haziran 1686’da Budin’i ikinci kez kuşattı. Budin
valisi Abdurrahman Abdi Paşa, iki buçuk aylık bir direnişten sonra askerleriyle birlikte can
verirken Avusturyalılar kente girdiler. Budin’in kaybı, sadece askerî açıdan değil, psikolojik
bakımdan da tam bir yıkımdı. Osmanlılar, bir buçuk asırdır şehirde yaşıyorlardı ve kenti
Osmanlı kültürünün bir parçası haline getirmişlerdi. Osmanlı Türklerinin bölgeyle olan
duygusal bağını bilen Macarlar (Budin’in düşüşü üzerine birçok ağıt ve destan kaleme

alınmıştı), hasımlarının hakkını teslim etmek için Budin’i savunurken ölen Abdurrahman
Abdi Paşa namına eski kent surları içinde bir mezar yaptırmışlardır.
Budin’in kaybedildiği havadisinin yayılması üzerine Segedin, Peçuy, Şimontorna ve
Sikloş’taki Osmanlı garnizonları ciddi direniş göstermeden teslim olup çekildiler.
Macaristan’daki Osmanlı egemenliği sona ermişti.

7.3 Venedik Taarruzları ve Mora’nın Kaybı (1684–1687)

Venedik cumhuriyeti, 15 Temmuz 1684’te Osmanlılara savaş ilan etti. Girit’te
Osmanlı kuvvetleriyle çarpışmış Morosini’nin komutasına bırakılan donanma, Venedik
gemileri dışında Papalık, Malta, Floransa, Ceneviz ve İspanyol tekneleri ihtiva ediyordu.
Morosini, 8 Ağustos 1685’te Ayamavra’yı zapt etti. Şahin Mustafa Paşa, Mora’daki Venedik
ilerleyişini durdurmak amacıyla bölgeye gönderildi.
Ne var ki, hakikaten de farklı zamanlar yaşanıyordu. Mora ve Yunan diyarlarında
Osmanlı karşıtı halk hareketleri belki ilk defa olmuyordu; ama bu kez yöre halkı alenen
Venedik kuvvetlerine yardım ediyor ve Osmanlıların istilacılara karşı doğru düzgün bir
misilleme yapabilmesinin önünü tıkıyordu. Morosini, Ayamavra adasındaki Rumların
desteğiyle kaleyi on beş gün içinde almıştı. Şahin Mustafa Paşa, Limni’ye çıkmaya çalışan
Morosini’yi yenilgiye uğratsa da, Mora, Yanya ve Yenişehir ahalisi Venedik kıtalarına yardım
etmek için isyan etti. Venedik donanmasının 28 Eylül’de içeriden aldığı destekle Preveze’yi
alması zor olmadı.
Morosini, 3 Haziran 1685’te 220 parçalık bir müttefik donanmasını Koron önlerine
getirdi. Kaleye yardıma gelen Halil Paşa ve onun yerine geçen Siyavuş Paşa çarpışmalarda
hayatlarını kaybettiler. Mora seraskerliğine atanan Şahin Halil Paşa bir şey yapamadan 12
Ağustos’ta Koron kaybedildi. Büyük bir katliamla neticelenen kuşatmayı Zarnata, Kalamata
Kelfa ve Pasova kalelerinin düşüşü izledi. Açıkçası, Morosini Mora’da karşısına çıkan hiçbir
engeli tanımıyordu. 1686’da Navarin, Modon, Arkadya ve Argos Venedikliler tarafından işgal
edildi. Ertesi sene bunlara Korint, İnebahtı, Mezistre ve nihayet 25 Eylül'de zapt edilen Atina
katıldı. Venedik yönetimi, ele geçirdiği Mora topraklarını dört vilayete ayırarak yeni bir idarî
düzen kurdu.

7.4 Mohaç Bozgunu (1687) ve IV. Mehmed Saltanatının Yıkılışı

Cepheden gelen her yenilgi haberi IV. Mehmed’i biraz daha köşeye sıkıştırıyordu.
1686’da toplanan meşverette padişahın Edirne’den ayrılıp İstanbul’a dönmesi kararlaştırıldı.
Ne var ki, IV. Mehmed’in sorumluluk almaktan kaçıp av gezilerine devam etmesi, ulema ve
halkla olan ilişkilerini zedeledi. Hacıevhat tekkesi şeyhi Hüseyin Efendi, padişahın davetini
alenen reddettiği gibi, IV. Mehmed’in hazır bulunduğu camide vaaz veren Şeyh Himmetzâde
Abdullah Efendi, sultanın şahsına yönelik sert eleştirilerde bulundu. IV. Mehmed, gittiği
camilerde vaaz verilmesini yasakladı. Savaşın maliyetini kaldıramayan hazineye destek olmak
amacıyla ulemanın ek vergiler ödemesini talep etti. Olağanüstü vergilerin Edirne’deki av

konaklarına harcanacağını iddia eden din âlimleri, kamuoyunda IV. Mehmed’e yönelen
hoşnutsuzluğun artmasına katkıda bulundular. Hatta padişah fermanının hükümsüz olduğunu
söyleyen bir din adamı Kıbrıs’a sürüldü. IV. Mehmed, Budin’in kaybedilmesinin ardından
ava tövbe ettiğini ilan etmesine rağmen halkı ikna edemedi.
1687’de vaziyet daha da ağırlaştı. Jan Sobieski’nin oğlu Kamaniçe’yi kuşattı; ama
zamanında yetişen Osmanlı-Tatar kuvvetlerinin müdahalesi nedeniyle kale önlerinde
tutunamadı. Öte yandan, Ösek’e saldıran Avusturya ordusunu püskürtüp düşmanı Mohaç
yakınlarına kadar kovalayan Sarı Süleyman Paşa, 12 Ağustos 1687’de muazzam bir hezimete
uğradı. Tuna boyunca Belgrad’a ricat eden Sarı Süleyman, 27 Ağustos’ta vardığı
Petervaradin’den sekiz saatlik mesafede bir yere bazı birlikler yollayarak nehri aşmalarını
istedi. Gelgelelim, köprü geçişi esnasında patlak veren fırtına askerlerin bir kısmını ırmağın
karşı yakasında yiyecek ve barınaksız bir başlarına bırakınca olanlar oldu.
Ordunun yanlış yönetildiğini ve son iki senedir kendilerine verilen sözlerin
tutulmadığını haykıran askerler isyan ettiler. Sarı Süleyman Paşa bir tekneye atlayarak kaçtı.
Veziriazamın boş otağında toplanan isyancılar, IV. Mehmed’e Halep valisi Siyavuş Paşa’yı
serdar-ı ekrem görmek istediklerine dair bir takrir yazdılar. IV. Mehmed, işin ucunun
saltanatına mal olacağını biliyordu. Askerlerin Belgrad’ta kalmasını emredip İstanbul’a
dönmelerini yasakladı. Buna sinirlenen isyancılar, Sarı Süleyman’ın idamını talep eden
mektupları önden gönderip payitahta doğru yürüyüşe geçtiler. Batı hududunda Avusturya
ordularına karşı koyacak düzenli bir güç kalmamıştı. IV. Mehmed, askerlerin geri dönüşünü
engellemek için elinden geleni yapıyordu. Ordu üzerinde nüfuzu olacağına inandığı
Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa’yı sadaret kaymakamlığına çağırdı. Siyavuş Paşa’yı
sadrazam tayin ederek orduyu zapturapt altına alması için yolladı. Sarı Süleyman’ın kellesini
teşhir edilmesi için Filibe’ye kadar gelmiş olan orduya gönderdi. Ne var ki, kale tamirleri,
maaş ödemeleri ve ordu içindeki koşulların iyileştirilmesine dair yeni bir şey duymayan
askerleri tatmin etmek mümkün olmadı.
Cephedeki başıbozuk birliklerin lideri Yeğen Osman ve Sadrazam Siyavuş Paşa, son
bir kez öfkeli askerleri Edirne’de durmaya ikna etmeye çalıştılar. Başkente yürüyenler
padişahın devrilmesini istiyorlardı. IV. Mehmed, İstanbul’a yollanan mektupta belirtilen
talebi okuyunca oğlu Şehzade Mustafa lehine tahttan çekilmeyi kabul etti. Köprülüzâde
Mustafa Paşa, 8 Kasım 1687’de ulemanın ileri gelenleri, vezirler ve ocak ağalarını Ayasofya
Camii’nde topladı. Ordudan gelen mektup yüksek sesle camidekilere okundu. Memleketin
düşman işgalinde olduğu bir sırada başını avdan kaldıramayan ve yönetime layık kişileri
etrafında bulundurmaktan aciz olan bir padişahın hal‘inin şer‘an caiz olup olmadığı sorusuna,
meşverete katılmış olanlar sükûtla cevap verdiler. Bu, padişahın tahttan indirilmesine razı
olunduğu anlamına geliyordu. IV. Mehmed’in söyleyecek sözü yoktu; oğlu Mustafa’yı yerine
bırakmak istese de, meşveret meclisinin aldığı ortak kararla kardeşi II. Süleyman tahta
geçirildi.

7.5 II. Süleyman ve Avrupa’da Diplomasi Oyunları (1687–1689)

Topkapı Sarayı’nda kırk yıl mahpus kaldığı Şimşirlik dairesinden çıkarılan II.
Süleyman, Osmanlı tarihinin en karışık devirlerinden birinde padişah oldu. Osmanlı veraset
kuralları gençliğini çalmıştı; iyi bir eğitim aldığı söylenemezdi ve son ana değin saltanatına
biat etmeye gelmiş devlet ricalinin değil, celladının yanına götürüldüğünü zannettiğine göre,
vaktiyle hayalini kurmuş olsa bile, Osmanlı İmparatorluğu’nun başına geçme fikrinden çoktan
uzaklaşmıştı. IV. Mehmed’in hal‘i isyancıları bir süreliğine teskin etti. Ne var ki, 14 Kasım’da
cülus bahşişinin ödenmeyeceğini duyan kapıkulu neferleri yeni bir isyan başlattılar. Yeğen
Osman Paşa’ya bağlı başıbozuk neferlerin katılımıyla ayaklanma tam bir kent eşkıyalığına
dönüştü.
Osmanlı hazinesi askerlerin taleplerini karşılayacak durumda değildi. Yeniçeri ve
sipahilerin dokuz aydır biriken ulufeleri zar zor temin edilebilmişti. Asiler, 1687 Kasım’ından
1688 Nisan’ına değin İstanbul’da zorbalık edip dükkânları yağmaladılar; esnaftan zorla para
topladılar; evleri soydular. Bu cins ayaklanmalarda askerlerin safını tuta gelmiş esnaf, bu kez
asilerin karşısına geçip saraydan destek istedi. II. Süleyman, şehir halkının arkasında
olduğunu görünce isyanı bastırmak için sert tedbirler alıp asilerin elebaşlarını yakalatıp idam
ettirdi.
Gelgelelim, Osmanlılar gerçekten de asker maaşları için nakit bulmakta zorluk
çekiyorlardı. 1687–89 yılları arasında Kandiye, Kamaniçe ve Tımışvar’da kazan kaldıran
garnizon neferleri kale dizdarlarını öldürdüler. 1687 senesinin son günlerinde 1596’dan beri
Osmanlı idaresinde olan Eğri kaybedildi. Avusturya kuvvetleri Bosna içlerine doğru
ilerlediler. Eyaletteki Osmanlı makamları Habsburglara karşı savaşmak için asker
bulamıyorlardı. Hatta bu esnada birçok savaşçının taraf değiştirip Avusturyalılara sığındığı
görüldü. 1688 boyunca Osmanlı merkez ordusunun kime emanet edileceği de tartışmalı bir
konu haline geldi. Mecburiyetten serdar-ı ekrem tayin edilen Yeğen Osman Paşa, ne yapacağı
belirsiz başıbozuk neferlere olan güvensizlikten ötürü bir müddet sonra hizmetten alındı.
Sefere malî kaynak yaratmak uğruna altın ve gümüş levhalar eritildi. 1688’in kış aylarında ilk
kez mangır adı verilen bakır para darp edildi. Ne var ki, bu parayı taklit etmek kalpazanlar
için kolay bir işti ve saray ve ordunun ihtiyaçlarını karşılayan büyük tacirlerin çoğu mangırla
yapılan ödemeleri kabul etmiyorlardı. 1691’de bakır para tedavülden kaldırıldı.
1688 Haziran’ında Felemenk Birleşik Eyaletleri’nin İstanbul’daki daimî elçisi
sadrazama I. Leopold’ün barış yapabileceğini çıtlattığında, durumun vahametinin farkında
olan II. Süleyman ve devlet ricali fırsatı kaçırmak istemediler. Aslına bakılırsa, peş peşe gelen
ağır yenilgiler Osmanlıları en geç 1685’ten beri barış yolları aramaya sevk etmişti. Bu tarihte
Uyvar’ın düşüşünü müteakip saray mercilerine danışmadan Habsburg generali Lorraine’li
Karl’a barış teklif eden İbrahim Paşa, bu pervasızlığını başıyla ödemişti. 1687’de I. Leopold’e
mektup yazan Sarı Süleyman Paşa ise, Osmanlıların ne denli bedbaht halde olduğunu bilen
Habsburg ricalinden imparatora mektup yazma hakkının usulen ancak padişaha ait olduğunu
bildiren diplomatik bir cevap almıştı. Kaldı ki, Kutsal İttifak üyeleri, Osmanlı sarayıyla kendi
başlarına barış akdetmeye yanaşmıyor; Lehistan Podolya’nın, Avusturya Macaristan’ın ve
Venedik Girit’in teslimini antlaşmanın ön şartı sayıyorlardı.

1688’deki şartlar farklıydı. Osmanlılar savaşı kaybetmeye devam ediyorlardı; ama
Avrupa sahnesinde değişen bazı şeyler vardı. Aracılık teklifi Oranje’li Willem’den (kısa süre
sonra III. William adıyla İngiltere, İskoçya ve İrlanda kralı olacaktı) gelmişti. William, Fransa
kralı XIV. Louis’ye karşı geniş çaplı bir ittifak kurmaya çalışıyordu ve Avusturya ordusunu
ittifakın bir parçası haline getirebilmek için Osmanlılarla savaşın sonlanması şarttı. Zülfikar
Efendi, 11 Temmuz 1688’de II. Süleyman’ın mektubunu Viyana’ya I. Leopold’e götürmek
üzere yola çıktı. Maiyetinde batı dünyasında Mavrokordato ismiyle bilinen Rum asıllı
Osmanlı bürokratı Aleksandr İskerletzâde bulunuyordu.
Zülfikar Efendi ve heyeti, 8 Eylül’de, tam da Belgrad’ın bir aylık bir kuşatmanın
ardından Habsburglara teslim olduğu tarihte düşman karargâhına vardı. Bavyera prensi
Maximilian Emanuel, kent dışında Tököli İmre ve bazı Osmanlı birliklerini feci şekilde
yenmişti. Zayıf bir garnizonla savunulan ve yardım alma umudu kalmayan Belgrad’ın bir ay
dayanmış olması bile bir mucizeydi. Balkanlara giden yolu kapayan Belgrad’ın düştüğü
haberi, Tuna kıyısında bulunan Osmanlı kalelerinde hizmet eden neferlerin kaçan Belgrad
halkına katılıp imparatorluğun iç kısımlarına çekilmelerine sebep oldu. Osmanlı elçisi çok
kötü bir başlangıç yapmıştı. Bu şartlar altında iyi bir antlaşma koparmak mümkün
görünmüyordu. Habsburg karargâhında tutuklanan Zülfikar Efendi ve İskerletzâde Viyana
dışında bir yere hapsedildiler.
Bu arada Avrupa’nın göbeğinde Osmanlıları umutlandıran gelişmeler yaşandı. XIV.
Louis, 1688 Ekim’inde Habsburglara ait Alman topraklarına hücum etti. Habsburg yönetimi,
bundan böyle askerî kaynaklarını iki cepheye bölmek zorundaydı. 12 Mayıs 1689’da Kral
William’ın öncülüğünde Fransızlara karşı Avusturya, İngiltere ve Felemenk Birleşik
Eyaletlerinin katıldığı bir pakt kuruldu. Olan biteni takip eden Zülfikar Efendi, değişen
şartlardan istifade etmek için Edirne’ye ulaklar yolladı. Osmanlı idaresi, Belgrad’ın iade
edilmesi halinde Habsburgların her türlü talebini karşılamaya razı görünüyordu. Bu arada
Venediklilerin Mora ve Dalmaçya’da aldıkları yerler gözden çıkarılmış ve Lehistan’ın
Kamaniçe kalesini yerle bir etme teklifi de kabul edilmişti. Ne var ki, Osmanlıların Kutsal
İttifak üyeleriyle anlaşmaya yakın olduğunu öğrenen Fransa elçisi Castagnères de
Châteuaneuf, Osmanlı ricalini Fransa’yla ortak yürütülecek bir savaş sonunda kaybedilen
yerlerin geri alınabileceğine ikna etti. Zülfikar Efendi’nin teşebbüslerinden bir sonuç
çıkmamıştı.

7.6 Fazıl Mustafa Paşa ve Köprülü İktidarının Dönüşü (1689–1691)

1689’da Niş’in Avusturya kuvvetlerince işgali, Belgrad’ın kaybından beri gözle
görülür bir hal alan Müslüman göçünü hızlandırdı. Avusturyalılar, Ortodoks ahaliden aldıkları
yardımla kuzeyde Bükreş’e, Tuna’nın altında ise Üsküp ve Köstence’ye kadar ileri harekât
düzenlediler. Bu esnada Osmanlıların başı daha önce rastlamadıkları bir illetle beladaydı:
kaht-ı rical, başka bir deyişle, ehil ve yetenekli idareci eksikliği. II. Süleyman, 25 Ekim
1689’da toplanan ulemanın Köprülü ailesinden Fazıl Mustafa’nın sadrazamlık için davet
edilmesi kararına uydu. Bu, 1683’teki Viyana bozgunuyla büyük itibar kaybeden Köprülüler
için iade-i itibar anlamı taşıyordu.

Fazıl Mustafa yılları, bir reform dönemi olarak başlayıp yine öyle bitti. Köprülü
veziriazam, askerî mekanizmayı içine düştüğü halden kurtarmak amacıyla sıkı yoklamalar
yaptırıp ölmüş yeniçerilerin isimlerini maaş defterlerinden sildirdi. 1690 seferi hazırlıkları
kapsamında Anadolu ve Rumeli’deki yerleşik ve göçebe aşiret mensupları silah başına
çağrıldı (Bunlara Rumeli’nin fethinde atalarının üstlendiği role nispetle Evlâd-ı Fatihân
deniyordu). Bakırköy’de büyük bir baruthane inşa edildi. Keza imparatorluğun farklı
eyaletlerinde ordunun acil ihtiyacını karşılamak üzere barut imalathaneleri tesis edildi. Fazıl
Mustafa Paşa’nın seleflerine aykırı olarak getirdiği bir yenilik, 1688’de hazineye gelir
kaynağı yaratmak için gayrimüslimlerin ürettiği içkiye konulan vergiyi kaldırmaktı. Mustafa
Paşa, aşırı vergilendirilen ehl-i zimmetin günden güne işgalci kuvvetlerin safına kaydığını
düşünüyordu. Osmanlı idaresi, gayrimüslim nüfusla barışmanın bir yolunu bulmak
zorundaydı. Çünkü Osmanlı ülkesindeki yerleşik uygulamalara göre, ordu hizmeti fiilen
Müslüman erkeklerin üstünde olduğu için savaşın malî yükü, ister istemez, gayrimüslim
ahalinin sırtına yükleniyordu. Ne var ki, savaşın maliyeti arttıkça vergi yükü arttığından
Habsburg imparatoru I. Leopold’ün Osmanlı yönetimindeki Hıristiyan nüfusun gönlünü
kazanmaya başladığı da gün gibi aşikârdı. Fazıl Mustafa, 1688’de karar verilmiş olan cizye
reformunu tatbike başladı. Cizye vergisinin toplu olarak ödenmesi usulünü kaldırıp her
yetişkin erkeğin kendi vergisinden mesul olmasını sağladı. Böylece göç, ölüm ve istila
nedenleriyle azalan nüfusun aşırı vergilendirilmesi önlendi. Köy ve kasabalarını terk etmek
zorunda kalan gayrimüslimleri dönmeye teşvik etmek amacıyla yerel Osmanlı makamlarına
kilise yapım ve tamiri için izin isteyenlerin oyalanmaması talimatı verildi.
1690 sefer mevsimi, adeta Köprülü ruhunun imparatorluğa geri dönüşünü
simgeliyordu. Fazıl Mustafa Paşa serdarlığında ilerleyen Osmanlı ordusu, Niş, Vidin,
Semendire ve Güvercinlik’i alarak Belgrad’a kadar geldi. 8 Ekim’de, bir haftalık kuşatmanın
ardından kalenin cephaneliği havaya uçurularak Belgrad geri alındı. Görünen o ki,
Fransızların Almanya’da açtığı cephe Osmanlıların elini biraz kuvvetlendirmişti. Fransa elçisi
Châteuaneuf, yeniden Osmanlılara geçen Belgrad’ın onarımı ve tahkimatı için İstanbul’da
demirlemiş Fransız gemilerinden mühendis ve topçular ayarladı. Bu sene Osmanlılar
açısından tek önemli kayıp, 1600’den beri Osmanlı müdafaa hattının önemli parçalarından
biri olan Kanije’nin elden çıkmasıydı.
1691’de sefere çıkan Fazıl Mustafa’nın bir gözü arkadaydı. II. Süleyman damla
hastalığından mustaripti; fazla ömrü kalmadığı söyleniyordu ve Köprülü muhalifleri, IV.
Mehmed’i veya oğullarından birini tahta çıkarmak suretiyle yokluğunda sadrazamlığı elinden
alabilirlerdi. Yerine Amcazâde Hüseyin Paşa’yı (Köprülü Mehmed’in ağabeyinin oğlu) vekil
bırakan Fazıl Mustafa, ağrı ve acılar içinde kıvranan II. Süleyman’ı Edirne’ye gitmeye ikna
etti. Sadrazamın 15 Haziran’da Avusturya üzerine yürümesinden dokuz gün sonra Süleyman
Edirne sarayında hayata gözlerini yumdu. Köprülü yandaşları Edirne’de Ahmed’i tahta
çıkararak yeni sultanı İstanbul’a gönderdiler.
Fazıl Mustafa Paşa, Tatar kuvvetleri henüz gelmemiş olmasına rağmen Zemun
köprüsünü Habsburg kuvvetlerine bırakmamak için süratle hareket etti. Lorraine’li Karl,
Avusturya ordusunun önemli bir bölümüyle birlikte XIV. Louis’yi durdurmak amacıyla Ren
cephesine intikal etmişti. Fazıl Mustafa’nın karşısında bu kez “Türk Ludwig” namıyla şöhret

bulan Ludwig von Baden vardı. 19 Ağustos 1691’de Salankamen’de vuku bulan meydan
muharebesi iki taraf için de çok zorlu geçti. Osmanlı ordusunun Kemankeş Ahmed Paşa
komutasındaki sağ cenahı Avusturya piyadesinin toplu ateş gücü karşısında çöktü. Fazıl
Mustafa Paşa, çarpışmanın seyrini dengelemek için sağ kanada yanaşıp karşı taarruza geçtiği
esnada seken bir kurşunla hayatını kaybetti. Veziriazamın öldüğü haberi Osmanlı saflarında
büyük bir kargaşa yarattı. Osmanlı ordusu, Halep valisi Koca Halil Paşa ve Rumeli valisi
Küçük Cafer Paşa’nın önayak olmasıyla iyi kötü bir ricat gerçekleştirse de, ordu ağırlıkları ve
toplar düşman kuvvetlerinin eline geçti. Ludwig von Baden, imparatorun da teyit ettiği üzere,
büyük ama pahalıya mal olan bir zafer elde etmişti.

7.7 II. Mustafa: Son Gazi Sultan
Fazıl Mustafa Paşa’nın girişimleri Osmanlılara savaşı kazanabilecekleri fikrini
aşılamıştı. Belki de, bu, yıllar önce bitirilebilecek bir savaşın uzayıp Osmanlılara daha büyük
bir yıkım olarak dönmesine yol açtı. 1691’de Tököli Imre’yi deviren Habsburg ordusu,
Erdel’in Osmanlı vasalliğinden çıkıp Viyana’ya bağlanmasını sağladı. III. William’ın 1693’te
süren arabuluculuk teşebbüsleri, Osmanlı sarayının büyük toprak kayıplarını içine
sindirememesinden ötürü kabul görmedi. 1695’te ölen II. Ahmed’in yerine geçen yeğeni II.
Mustafa tahta cülusunun üçüncü günü, atası Sultan Süleyman gibi bizzat sefere çıkma
azminde olduğunu duyurdu.
Mustafa’nın ordunun başına geçme isteği, başta Sadrazam Sürmeli Ali Paşa olmak
üzere devlet ricalinde bazı tereddütler doğmasına yol açtı. Veziriazamın daveti üzerine
Edirne’deki konağında yapılan üç günlük toplantıda padişahın sefer ordusunda bulunmasının
nasıl bir fayda sağlayacağı tartışıldı. II. Mustafa’nın ordugâhta yer alması kaçınılmaz biçimde
sefer masraflarını artıracaktı; ama padişahın varlığının savaşın gidişatını değiştirme umudu
maliyetin göz ardı edilmesiyle neticelendi. Ne var ki, en azından Sürmeli Ali Paşa’nın sefer
ordusunda padişahın varlığından rahatsız olmaya devam ettiği açıktı. 1695 Nisan’ında sefer
hazırlıkları sürerken Mustafa Paşa köprüsü civarında çıkan bir yeniçeri isyanı, dedikodulara
bakılırsa, II. Mustafa’yı kararından döndürmek isteyen veziriazamın bir tertibiydi. Kılık
değiştirerek ayaklanmanın aslını soruşturan Mustafa, 1 Mayıs’ta azlettiği Sürmeli Ali’nin
yerine Elmas Mehmed Paşa’yı tayin etti.
Osmanlı ordusu, 9 Ağustos 1695’te Belgrad’a vardığında II. Mustafa’nın yanında
şehzadeliği döneminde hocalığını yapmış olan Feyzullah Efendi bulunuyordu. Mustafa tahta
çıkar çıkmaz, istikbal kapısı aralanan Feyzullah şeyhülislam tayin edilmişti. Halk arasında
savaş iradesini canlandırmaya gayret eden yeni sultan, yol boyunca uğranılan yerleşimlerde
başında gazi sorgucu ve kır atıyla şaşaalı törenler tertip etti. General Veterani komutasındaki
Avusturya ordusuyla Tımış nehri kenarında karşılaşan II. Mustafa, düşman kuvvetlerini
çembere alıp kesin bir zafer kazandı. Lugoş ve Şebeş kaleleri Osmanlıların eline geçti.
Bundan daha önemlisi, 1695 seferi esnasında Habsburglara ait gıda maddeleriyle dolu Lipva
kalesinin alınmasıydı. II. Mustafa, buradan çıkarılan yüklü miktardaki yiyeceğin Tımışvar’a
nakledilmesini emretti.

II. Mustafa’nın ordunun başına geçmesi Osmanlı askerlerinin bahtını açmışa
benziyordu. Muzaffer bir edayla İstanbul’a dönen padişah vakit kaybetmeden ertesi yılın
hazırlıklarına başladı. Fındıklılı Mehmed Ağa’ya bakılırsa, II. Mustafa’nın Tanrı’nın
inayetine mazhar olduğu mucizelerle sabitti. 1696 Ocak’ında padişahın özel hazinesinde
tesadüfen gün ışığına çıkarılan bir kılıcın yanı başında bu değerli silahın mazisini anlatan bir
de levha bulunmuştu. Arapça, İbranice veya Süryanice yazılarla süslü tunç levhaya göre, kılıç,
Hz. Davud’a aitti ve bununla Câlût’u öldürmüştü. Bir ara Hz. İsa’nın eline geçen kılıç,
herhalde I. Selim tarafından Mısır’dan getirilmiş olmalıydı. Kılıcın mucizevî şekilde zuhuru,
ilahî takdirin bir nişanesi olarak II. Mustafa’nın savaş meydanlarında kazanacağı zaferlere
işaret ediyordu.
21 Nisan 1696’da İstanbul’dan hareket eden II. Mustafa, Belgrad’a doğru ilerlemeyi
düşünmesine rağmen Saksonya elektörü Friedrich August’un Tımışvar’ı kuşattığı haberini alır
almaz buraya yöneldi. Osmanlı birliklerinin yaklaşması üzerine muhasaradan vazgeçip Bega
boylarına inen August, 26 Ağustos’ta II. Mustafa’nın karşısına çıktı. Ulaş mevkiinde akşama
değin süren muharebede bariz bir üstünlük kurulamasa da, Avusturya ordusunun ilerleyişi
durdurulmuştu.
II. Mustafa, 1697 Nisan’ında üçüncü seferine çıktı. Belgrad’ta seferin yönünü tayin
amacıyla yapılan görüşmelerde fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Sadrazam Elmas Mehmed Paşa
Tımışvar istikametine gidilmesine taraftardı. Belgrad muhafızlığı yapmakta olan Amcazâde
Hüseyin Paşa, Sava suyunu aşıp Zemun yakasına çıkılarak Petervaradin’in kuşatılması
gerektiğini iddia ediyordu. Osmanlı ricali askerin hangi yöne sevk edileceğine bir türlü karar
veremediğinden zaman kaybetti. En nihayetinde, Erdel’e doğru yola çıkan Osmanlı ordusu
Pançova’da Avusturya birliklerinin yeri hakkında alınan son istihbarata göre bir kez daha
yönünü değiştirerek Tisa nehrini geçti. Titel kalesi fethedilip yerle bir edildi. Buradan bu kez
başlangıçtaki hedeflerden biri olan Petervaradin’e gidilmesi kararlaştırıldı. Ne var ki,
Varadin’e ulaşmak için en az dokuz farklı yerde köprü kurmak ve bataklık araziyi aşmak icap
ediyordu. Habsburg askerî tarihinin gelmiş geçmiş en büyük generallerinden biri kabul edilen
Savoy prensi Eugene, günler boyunca birliklerini yorucu ve yıpratıcı bir yürüyüşe razı edip
Varadin’e Osmanlılardan önce gelmeyi başardı. II. Mustafa ordusu Eugene’nin savunduğu
siperlere yönelen saldırıların beyhude olduğunu kısa sürede anladı. Harekâta bir şekilde
devam etmek isteyen Osmanlı askerî yönetimi, Zenta mevkiinde Tisa suyunu aşıp Baçka
ovası ve Segedin’e saldırılmasına karar verdi.
Prens Eugene, Osmanlı ordusunun nehri geçmeye çalışırken savunmasız düşeceğini
iyi biliyordu. Kararlı ve süratli bir hamleyle Osmanlıları takibe başladı. Osmanlı askerleri,
peşlerinden gelen Avusturya ordusu ve Segedin civarındaki garnizon kuvvetleri arasında
sıkışma korkusuyla telaşa kapıldılar. Zenta’da alelacele inşa edilen köprünün üzerine nispeten
şuursuz bir üşüşme oldu. Elmas Mehmed Paşa, Eugene’in nehri aşmaya çalışan birliklere
arkadan saldırmasını engellemek için 7000 kişilik bir kıtayı siperlere soktu. Ne var ki,
Avusturya ordusunun üstün ateş gücü Osmanlı savunma hattını yarmakta zorluk çekmedi.
Elinde kılıç askerlerin firar etmesini önlemeye uğraşan sadrazam, ırmak kenarında
yakalanmalarının suçlusu olarak Mehmed Paşa’yı gören hiddetli askerler tarafından

öldürüldü. Avusturya ordusu köprüyü imha edip Osmanlıların kaçış yolunu tıkayınca katliam
başladı.
11 Eylül 1697’de II. Mustafa, Şeyhülislam Feyzullah Efendi ve yaşananları anlatan
tarihçi Fındıklılı Mehmed Ağa gibi talihliler dışında nehrin öte yakasında kalanlar akşama
değin kendilerini müdafaaya çalıştılar. 10.000’i nehirde boğularak olmak üzere, toplam
30.000 Osmanlı askerinin öldüğü tahmin ediliyordu. Üç milyon değerindeki savaş hazinesi,
yüze yakın top, padişahın otağı, sayısız sancak ve bayrak, binlerce araba ve yük hayvanı
Avusturyalıların eline geçti. Osmanlı ordusunun serdar, zabit ve çavuşlarının çoğu hayatını
kaybetmişti. Bu hezimet, 1683’teki Viyana bozgunu gibi Osmanlı savaş gücünü önemli
ölçüde kırdı.

7.8 Karlofça Barış Antlaşması (1699)

Zenta yenilgisinin ardından sadarete geçen Amcazâde Hüseyin Paşa, I. Leopold’ün
savaşı daha fazla uzatmaya niyetli olmadığını biliyordu. Yine de, öylece beklemenin
çaresizlik alameti olarak yorumlanıp barış masasında Osmanlıların elini hepten zayıflatacağını
düşündüğünden 1698’de ordunun başında Belgrad’a gitti. Bu arada Prens Eugene, Tuna ve
Sava nehirleri arasında dolanıp dursa da, Osmanlıları Belgrad önlerinde girdikleri
mevzilerinden çıkaramadı. Habsburg imparatoru, 1697’de Riswick’te yapılan barışla
Fransızlara karşı savaşa ara vermişti; ama ne kadar yaşayacağı belli olmayan İspanyol kralının
ölmesi halinde savaşın kaldığı yerden başlayacağını bildiğinden Osmanlılarla anlaşmaya sıcak
bakıyordu.
III. William’ın Osmanlı başkentindeki temsilcileri İngiliz Lord Paget ve Hollandalı
Jacobus Colyer, Osmanlı murahhasları Reisülküttap Rami Mehmed Efendi ve baştercüman
Aleksandr İskerletzâde refakatinde Belgrad’a gittiler. Barış müzakerelerinin nerede yapılacağı
aşılması gereken ilk diplomatik sorundu. Osmanlılar, Avusturyalıların eline geçen Macar
topraklarına yapılan daveti kabul etmeyeceklerini duyururken Habsburg sarayı da
görüşmelerin Osmanlı topraklarında olmasının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi. Bunun
üzerine Petervaradin ve Belgrad arasında tarafsız olduğu kabul edilen bir bölgede, Karlofça
köyünde karar kılındı. Görüşmelerde yer alan iki Osmanlı, iki Avusturyalı, bir Leh, bir Rus,
bir Venedikli, bir Hollandalı ve bir İngiliz temsilci, dört ay boyunca her gün görkemli bir
Osmanlı çadırında toplandılar. Barış masasına en zor oturtulanlar Leh ve Rus devletleri
olmuştu; çünkü müzakerelerin esas ilkesi alâ hâlihî (uti possidetis), başka bir deyişle,
tarafların savaş bittiği anda ellerinde tuttukları toprakların mülkiyetine sahip çıkmalarıydı.
Venedik ve Habsburg yönetimleri için bu oldukça kazançlı bir durumdu; ama Lehler ve
Ruslar, her defasında karşılarında buldukları Kırım Tatarları yüzünden hayal ettikleri yerleri
ele geçirememişlerdi.
Rami Mehmed Efendi, görüşmelerin ilk gününden son gününe değin Osmanlı
hanedanının itibarını korumak ve toprak kayıplarını en aza indirmek için elinden geleni yaptı.
Osmanlı heyetinin yapabileceği fazla bir şey yoktu; ama yine de, Rami Mehmed Efendi
hazırlıklı geldiği Karlofça’da Osmanlı devletinin içinde bulunduğu olumsuz şartlarda bile
müttefiklerden birkaç taviz koparmayı başardı. 26 Ocak 1699’da imzalanan antlaşmada

Tımışvar ve etrafındaki kalelerden mürekkep Banat bölgesi Osmanlılara bırakıldı. Eflâk’a
müdahale etmemeyi taahhüt eden Leh krallığı Podolya’yı aldı. Venedik, ele geçirdiği bazı
kaleleri Osmanlılara vermeyi kabul ettiği halde Dalmaçya’daki üsleriyle beraber Mora
yarımadasını alarak topraklarını önemli ölçüde genişletti. Aslan payını alan Avusturyalılar,
Macaristan ve Erdel’in Osmanlılardan kopmasına neden oldular. En başından beri savaşın
kesilmesine karşı çıkan Çar Petro, Karlofça’ya yolladığı temsilcisine tam yetki vermediğinden
çarlıkla anlaşmak mümkün olmadı. 15 Temmuz 1700’de Ruslarla İstanbul’da ayrı bir
antlaşma akdedildi. Azak kalesi çarlığa bırakılırken Özi civarındaki bazı kaleler Osmanlılara
verildi.

Uygulamalar
1- II. Viyana kuşatması (1683), Salankamen muharebesi (1691) ve Zenta muharebesi (1697)
üzerine yazılmış kitaplar bulmaya çalışınız.
2- 1683–1699 Osmanlı-Kutsal İttifak savaşlarıyla günümüzde Avrupa kentlerinde sergilenen
Osmanlı yadigârları arasındaki ilişkinin mahiyetine dair bir araştırma yapınız.

Uygulama Soruları
1- Türkçede 1683–1699 savaşlarına dair yeterli literatür bulunduğunu düşünüyor musunuz?
Konu hakkında tespit ettiğiniz bilimsel neşriyatın miktarı neyle izah edilebilir?
2- Merzifonlu Mustafa Paşa’nın Viyana kuşatmasında kullandığı otağ günümüzde hangi
müzede sergilenmektedir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 1683’te iddialı bir askerî teşebbüsle Habsburg
başkenti Viyana’yı almaya çalıştı. 1664’ten beri nispeten sakin olan batı sınırı, Köprülü
vezirin bu hamlesiyle Osmanlılar açısından büyük yıkıma dönüşen uzun savaşlara sahne
olacaktı. Osmanlı birliklerinin bu tarihte Viyana’yı zapt etmesi imkânsız değildi; Osmanlı
askeri birkaç kez şehir müdafaasını yarmaya çok yaklaşmıştı. Ne var ki, Leh kralı Jan
Sobieski’nin kalabalık bir orduyla Habsburgların yardımına gelmesi işleri değiştirdi.
Merzifonlu Kara Mustafa, 1682’de Osmanlılara bağlı Orta Macar krallığının başına getirilmiş
olan Tököli Imre’den Leh kuvvetlerini durdurmasını istemiş; fakat Moravya’da yenilen Macar
kuvvetleri Sobieski’nin ilerleyişini engelleyememişti. Kırım hanı Murad Giray’ın da Kara
Mustafa Paşa’ya destek vermemesinden ötürü, siperlerden bekleyen Osmanlı savaşçıları iki
ateş arasında sıkıştılar. Osmanlı ricati büyük bir hezimete dönüştü. Yüzlerce top geride
bırakıldı; ordunun üst kademelerindeki birçok deneyimli subay kaybedildi; muazzam
miktarda savaş hazinesi düşmanın eline geçti. Belgrad’a dönüp ertesi senenin hazırlıklarına
girişen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Köprülü vezirin muhaliflerinin girişimleriyle
öldürüldü.
Osmanlıların karşısında birçok batılı gücün üyesi olduğu Kutsal İttifak bulunuyordu.
Bu sebeple Osmanlı askerî kuvvetleri birçok cephede birden aynı anda mücadele etmek
zorunda kaldı. Bu, 17. yüzyılın sonunda hiçbir devletin altından kalkamayacağı bir yüktü.
Viyana önündeki bozgundan hemen sonra Estergon’u kaybeden Osmanlılar, 1685’te Uyvar’ı
Habsburglara bırakıp çekildiler. 1686’da Budin’in düşüşü, Macaristan’da geri kalan Osmanlı
garnizonları açısından savaşı anlamsız hale getirdi. Tuna boyunca geri çekilen Osmanlılar,
Segedin, Peçuy, Şimontorna ve Sikloş gibi yerleri fazlaca direnmeden düşmana teslim ettiler.
Venedik cumhuriyeti, 15 Temmuz 1684’te Osmanlılara savaş ilan etti. Girit’te
Osmanlı kuvvetleriyle çarpışma tecrübesine sahip Morosini, Venedik güçlerini başarıyla

yöneterek 1685’te Ayamavra ve Preveze, 1686’da Navarin, Modon, Arkadya ve Argos ve
1687’de Korint, İnebahtı, Mezistre ve Atina’yı zapt etti. Mora yarımadası Osmanlıların
elinden çıktı. Venedik ilerleyişinde düşmana içeriden yardım eden yerel ahalinin katkısı
büyüktü.
1687’de Mohaç’ta uğranılan büyük yenilgi, açık bir askerî isyana dönüşerek IV.
Mehmed’i tahtından etti. Belgrad’ta kalıp mücadeleye devam etmeleri yönünde sayısız emir
ve telkin alan Osmanlı savaşçılarını cephede tutmak mümkün olmadı. Osmanlı hazinesi
askerlere maaşlarını düzensiz ödüyor ve Osmanlı ordugâhındaki şartlar günden güne
fenalaşıyordu. 1687 Kasım’ında Ayasofya’da toplanan meşveret meclisinde, av gezileri büyük
eleştiri konusu olan Mehmed’in yerine II. Süleyman’ın tahta çıkarılması kararlaştırıldı. II.
Süleyman, Zülfikar Efendi riyasetinde Viyana’ya yolladığı heyet aracılığıyla Habsburg
sarayını barışa ikna etmeye çalıştı; ama 1689’da Belgrad’ın kaybı Osmanlıların elini hepten
zayıflattı.
1689’da sadarete geçen Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, ertesi sene Belgrad’ı alarak
Osmanlıların savaşa tutunmasını sağladı. Bu arada Fransa kralı XIV. Louis, Habsburgların
yönetimindeki Alman topraklarına girerek cepheyi genişletmişti. Osmanlılar, Fransız
müdahalesinin sağladığı fırsattan istifade edip savaşın başında kaybettikleri toprakları geri
almak istiyorlardı. Ne var ki, 1691’de Salankamen’de alınan ağır yenilgi bütün umutları suya
düşürdü. 1695’te tahta çıkan II. Mustafa, Osmanlı ordusunun başına geçerek toplumdaki
hayal kırıklığını gidermeyi ve halkta savaşma iradesini canlandırmayı denedi. 1695 ve 1696
yılında çıkılan seferler başarılı geçti. Bununla birlikte 1697’de Zenta’da bir facia daha
yaşayan Osmanlı ordusu, askerî kaynaklarının büyük kısmını nehrin kenarında bıraktı.
1699’da Karlofça’da Kutsal İttifak temsilcileriyle bir araya gelen Rami Mehmed Efendi,
elinden gelen bütün diplomatik manevraları kullanmakla birlikte Osmanlılar bakımından
devasa toprak kayıpları anlamına gelen antlaşmayı imzaladı.

Bölüm Soruları

1. Tököli Imre hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?
a. Erdel’de Habsburg karşıtı bir ayaklanmaya önderlik etti.
b. Habsburg imparatoru I. Leopold tarafından hizmetleri karşılığında ödüllendirildi.
c. 1682’de Orta Macar kralı ilan edildi.
d. 26 Ağustos 1683’te Jan Sobieski karşısında yenilgiye uğradı.
e. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile ittifak ilişkisi içine girdi.

2. Aşağıdakilerden hangisi
sebeplerinden biri değildir?

1683

Viyana

kuşatmasının

başarısızlığa

uğramasının

a. Kırım hanı ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa arasında yaşanan husumet
b. Merzifonlu Mustafa Paşa’nın Osmanlı gücünü olduğundan fazla hesaplaması
c. Leh kralı Jan Sobieski’nin Kahlenberg’te Osmanlı birliklerine saldırması
d. Fransızların kuşatma süresince tarafsızlıklarını koruması
e. Osmanlı sadrazamının muhalif seslere kulak tıkaması

3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların 1683–1699 savaşında kötü gidişi durdurmak için
başvurduğu tedbirler arasında değildir?
a. IV. Mehmed’in devlet erkânının işlerine karışmayıp av gezilerine devam etmesi
b. 1685’te IV. Mehmed’in huzurunda hırka-i şerifin çıkarılıp sergilenmesi
c. Seferlere kaynak oluşturmak amacıyla gümüş ve altın levhaların eritilmesi
d. II. Mustafa’nın seferlere bizzat katılacağını duyurması
e. Cizye vergisinin yeniden düzenlenmesi

4. IV. Mehmed’in 1687’de tahttan indirilmesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi
doğru değildir?
a. IV. Mehmed, kardeşi Süleyman lehine tahttan inmeyi kabul etti.

b. Sarı Süleyman Paşa’nın Mohaç’ta uğradığı yenilgi siyasî krizi tetikledi.
c. IV. Mehmed, ordunun İstanbul’a dönmemesini temin etmeye çalıştı.
d. Padişahın av tutkusu halk ve ulema arasında eleştiri konusuydu.
e. Fazıl Mustafa Paşa, Ayasofya Camii’nde toplanan meşveret meclisi aracılığıyla II.
Süleyman’ı tahta çıkardı.

5. Aşağıdaki kentlerden hangisinin kaybının Osmanlılar arasında daha büyük bir psikolojik
yıkım yaptığı söylenebilir?
a. Estergon
b. Ayamavra
c. Vaç
d. Kanije
e. Budin

6. Aşağıda II. Süleyman devrinde savaşı sonlandırmak için yapılan diplomatik girişimler
hakkından söylenenlerden hangisi doğru değildir?
a. III. William savaşı durdurmak için arabuluculuk teklif etti.
b. Zülfikar Efendi 1688’de Viyana’ya gönderildi.
c. Fransa elçisi Castagnères de Châteuaneuf Osmanlıların barış isteğini destekledi.
d. Aleksandr İskerletzâde Viyana’ya giden heyette yer alan isimlerden biriydi.
e. Kutsal İttifak üyeleri teker teker anlaşma yapmaya yanaşmadılar.

7. Aşağıdakilerden hangisi Fazıl Mustafa Paşa’nın sadrazamlığı döneminde aldığı tedbirler
arasında değildir?
a. Asker yoklamaları yapılması
b. Aşiret mensuplarının orduya çağrılması
c. İçkiye konulan ağır vergilerin kaldırılması
d. Bakırköy’de baruthane inşa edilmesi
e. Bakır para darp edilmesi

8. II. Mustafa saltanatı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a. III. William’ın 1693’teki arabuluculuk girişimleri kabul görmedi.
b. Sultan Feyzullah Efendi’yi şeyhülislam tayin etti.
c. Sultanın sefere katılma isteğini duyurması Osmanlı devlet adamları arasında büyük sevinç
uyandırdı.
d. 1695 seferinde Lipva kalesi ele geçirildi.
e. Sultan Osmanlı ordusuyla birlikte üç sefere çıktı.

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun 1697’de Zenta’da uğradığı bozgunun sebepleri
arasında sayılamaz?
a. Avusturya ordusuna komuta eden Prens Eugene’nin askerî yeteneği
b. II. Mustafa’nın orduda bulunması
c. Osmanlı ricalinin sefer yönü hakkında fikir ayrılığına düşmesi
d. Osmanlıların Varadin önünde vakit kaybetmesi
e. Osmanlı birliklerinin Tisa nehrini aşarken savunmasız yakalanması

10. 1699 Karlofça antlaşması hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?
a. Karlofça mevkii tarafsız bölge olarak kabul edildi.
b. Müzakereler dört ay sürdü.
c. Görüşmelerde Osmanlı tarafını Rami Mehmed Paşa temsil etti.
d. Antlaşmada alâ hâlihî prensibi esas alındı.
e. Karlofça antlaşmasından en kazançlı çıkan taraf Ruslar oldu.

Cevaplar
1) b 2) d 3) a 4) a 5) e 6) c 7) e 8) c 9) b 10) e

8. EDİRNE VAKASI VE SONRASINDA YAŞANAN GELİŞMELER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. 1. Edirne Vak'ası ve II. Mustafa'nın Tahttan İndirilmesi
8. 2. Prut Savaşı'na Giden Süreç
8. 3. Prut Savaşı
8. 4. Karadağ Hadiseleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





Edirne Vak'ası'na giden süreçte hangi unsurlar etkili olmuştur?
Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş ilanının gerekçeleri nelerdir?
Prut Seferi ile Osmanlı Devleti'nin elde ettiği kazanımlar hakkında neler
söylenebilir?
Karadağ'da Osmanlı Devleti'ne karşı isyan başlatılmasında Rusya'nın dahli ne
şekilde olmuştur?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Edirne Vakası ve II.
Mustafa'nın Tahttan
İndirilmesi

Edirne Vak'ası'nın
nedenlerini ortaya
koyabilmek.

Okuma, araştırma

Prut Savaşı'na Giden Süreç

Prut Seferi'nin düzenlenme
gerekçelerini tartışabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Prut Seferinin sonuçlarını
değerlendirmek

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Karadağ hadiselerini
Osmanlı Rus ilişkileri
bağlamında
değerlendirebilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Prut Savaşı

Karadağ Hadiseleri

elde
veya

Anahtar Kavramlar
Edirne Vakası, II. Mustafa'nın Hal'i, Prut Seferi, Prut Antlaşması, Karadağ

Giriş
1683'te başlayıp1699'a kadar devam eden çok cepheli bir savaş ve bunun doğurmuş
olduğu mali külfet Osmanlı devlet ve toplumu üzerinde ciddi hasarlara yol açtı. Artan sefer
masrafları vergilerin artışına yol açarken, kapıkulu ve timarlı sipahi teşkilatlarında yaşanan
bozulmalar, bu savaş sürecinde halktan asker toplanması neticesini doğurdu. Savaş sonrası
geri dönen bu zümreler, döndükleri yerlerde ciddi toplumsal sorunlara neden oldular. Sancak
beyleri ve beylerbeyleri de savaş mahallinde bulunduklarından artan eşkıyalık hareketlerine
gerekli müdahalelerde bulunulamadı. Öte yandan, imparatorluğun uzak eyaletlerinde de bir
takım karışıklıklar baş gösterdi. Şehrizor'da Bebe Süleyman isimli bir isyancı İran'a ait
toprakları zapt edecek güce ulaşabilmiş ve isyanı Bağdat valisi Hasan Paşa tarafından
güçlükle bastırılabilmişti (1699). Halep ve Şam civarlarında Hüseyin el-Abbas ve Basra'da ise
Müntefik kabilesi reisi Mâni' isyan etmişlerdi. Aynı şekilde, Kırım'da da Karlofça
Antlaşması'nın bazı maddelerinin uygulanması dolayısıyla bir ihtilaf meydana geldi.
Antlaşmaya göre, Kırım hanları Rusya'ya yönelik yapmış oldukları yağma akınlarına son
vereceklerdi. Ayrıca Kırımlıların Bucak'tan çıkarılarak Özi kıyılarındaki topraklara iskan
edilmeleri gerekiyordu. Bu maddeleri kabul etmek istemeyen Gazi Giray, Kırım Hanı olan
ağabeyi Devlet Giray'a başkaldırdı ve nihayetinde Gazi Giray'ın Rodos'a sürülmesiyle
neticelenen bir iç karışıklık süreci başladı. Gürcistan bölgesinde de İmeret Kralı (Osmanlı
kaynaklarında Açıkbaş meliki) Osmanlı hakimiyetini tanımayı reddetmişse de
cezalandırılarak bölgede sükunetin sağlanması kısmen temin edildi.
Karlofça ve İstanbul antlaşmalarının imzalanmasının ardından uzun savaş yıllarında
alınan mali tedbirler, tek tek terkedilerek halkın üzerindeki vergi yükü azaltılmaya başlandı.
Varlıklı kimselerin mallarını müsadere, gelecek yıllara ait vergilerin peşin alınması gibi
uygulamalardan vazgeçildi. Askeri alanda da bir takım yenilikler gündeme alındı, özellikle
1701 Bahriye Kanunnamesi ile birlikte donanmada ciddi bir yapısal değişikliğe gidildi. Her ne
kadar, barış döneminde savaş yıllarında ortaya çıkan memnuniyetsizlik giderilmeye çalışılsa
da, savaştaki başarısızlık ve kaybedilen topraklar, artık doğrudan padişahın kendisinin hedef
alınmasına yol açmıştır. Bu durum tarihte Edirne Vakası olarak bilinen ve II. Mustafa'nın
hal'ine neden olacak hadiselerin ortaya çıkması neticesini doğurur.

8. 1. Edirne Vakası ve II. Mustafa'nın Tahttan İndirilmesi
II. Süleyman'ın tahta çıkışı sonrasında 1688 yılında Şeyhülislamlık makamına getirilen
Feyzullah Efendi, çok kısa bir süre bu makamda kalmış ve çıkan askeri bir isyan neticesinde
bu görevden alınmıştı. Vaktiyle hocalığını yaptığı II. Mustafa'nın tahta geçmesi sonrasında
ise, 1695 senesinde ikinci defa Şeyhülislamlık makamına getirildi. II. Mustafa'nın üzerinde
oldukça fazla nüfuzu olan Feyzullah Efendi, devlet işlerine müdahale etmeye başlamış ve
tayin ve azillerde karar mercii halini almıştı. Zübdetü'l-Vekayi'de, sultanın, sadrazam olarak
görev verdiği Rami Mehmed Paşa'ya, "şeyhülislamın reyinden taşra hareket edersen itaba
mustahik olursun" dediği yazılıdır. Bu sayede büyük oğlu Fethullah Efendi nakibüleşraf
olmuşken, ikinci oğlu Seyyid Mustafa Efendi ve üçüncü oğlu Ahmed Efendi Rumeli
kazaskerliği payelerini almışlar; dördüncü oğlu Seyyid İbrahim şehzade hocası ve kazasker
olmuştur. Bunlar gibi devletin önemli makamlarına kendi ailesi ve hizbine mensup olanları
geçirmesi Moralı Damad Hasan Paşa, Söhraplı Ahmed Paşa, Firari Hasan Paşa ve yeniçeri
ağası olan Çalık Ahmed Ağa gibi devlet adamlarının tepkisini çekerken; İstanbul kadılığı,
Anadolu ve Rumeli kazaskerlikleri de akrabaları tarafından işgal edildiğinden bu durum
yüksek dereceli ulemanın yanısıra kadrosuzluk yüzünden terfi edemeyen küçük dereceli
ulemanın da tepkisine neden olmuştu.
İstanbul'da böyle bir huzursuzluk ortamı varken, II. Mustafa'nın Edirne ve civarında av
ile meşgul olması devlet merkezinin İstanbul'dan Edirne'ye kaymasına neden olmuş, bu
durum yaşanmakta olan ekonomik sıkıntıların da etkisiyle İstanbul halk ve esnafının da
idareden memnun olmayanlar zümresine katılması sonucunu doğurmuştu. Böyle bir
atmosferde öncelikle Kıblelizade Ali Bey, 1702 senesinde III. Ahmed'i tahta geçirmek için bir
girişimde bulunmuşsa da bundan bir netice alamadı ve hayatını kaybetti. Bu sırada vefat eden
Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa'nın ardından Feyzullah Efendi'nin tavsiyesiyle Daltaban
Mustafa Paşa sadarete getirildi. Sorunun kaynağının Feyzullah Efendi olduğunu kavrayan
yeni sadrazamın ömrü bu sorunu çözümünü görmeye vefat etmedi ve kısa bir süre sonra o da
hayatını kaybetti.
Daltaban Mustafa Paşa'nın vefatının ardından Feyzullah Efendi'nin tavsiyesi ile
sadrazamlığa getirilen Rami Mehmed Paşa da, Feyzullah Efendi'nin nüfuzunu kırma arayışları
içerisine girdi. Rami Mehmed Paşa ve Moralı Damad Hasan Paşa'nın hazırladıkları bir plan
neticesinde, ulufelerinde gecikmeler yaşayan cebecilerin bir isyan başlatmaları temin edildi.
Gürcistan Seferi için görevlendirilen cebeciler ödemeleri yapılmadığı için sefere
gitmeyeceklerini beyan ettiler. İstanbul kaymakamı Abdullah Paşa kendilerine kısmi bir
ödeme yapmak istese de bu teklif cebeciler tarafından kabul edilmemiş ve isyan başlamıştır.
Lakin başlangıçta kontrollü ve sınırlı olan bu isyan yeniçerilerin, seyyidlerin ve medrese
talebelerinin de müdahil olmasıyla kontrolden çıktı(17 Temmuz 1703). Tüccar ve esnafın da
isyana iştiraki ile de isyan bütün İstanbul'a yayılmıştır. İsyanı bastırmak isteyen Sekbanbaşı
Murtaza Ağa öldürülürken, Feyzullah Efendi ve oğullarının evleri yağmalandı. İstanbul'un
asayişinden sorumlu olan Bostancıbaşı Mehmed Ağa'nın da isyancılarla birlikte hareket
etmeye karar vermesi neticesinde isyan saraya kadar sıçramıştır.
Devlet kademelerine yeni tayinler yapan isyancılar, o esnada Edirne'de bulunan II.
Mustafa'ya bir heyet göndererek taleplerini iletmek istemişler, lakin bu heyet Edirne'ye

varamadan Feyzullah Efendi'nin emriyle tutuklanmıştır. İsyancıların arizasında Feyzullah
Efendi'nin, Nakibüleşraf Fethullah Efendi'nin ve Rumeli Kazaskeri Dede Efendi'nin görevden
alınıp İstanbul'a gönderilmeleri ve sultanın acilen İstanbul'a gelmesi gerektiği yazılıydı.
Ayrıca, bu dilekleri kabul edilmezse Edirne'ye hareket edecekleri belirtilmekteydi.
Feyzullah Efendi'nin arizayı saklaması dolayısıyla bu durumdan sonradan haberi olan
II. Mustafa, isyancıları sakinleştirmek için şeyhülislamını görevden aldığını ilan etti fakat
yeniçeri, cebeci, topçu ve bostancılar ile çeşitli esnaf gruplarından oluşan yaklaşık 30.000
kişilik bir ihtilal ordusu Edirne'ye doğru ilerlemeye başlamıştı. II. Mustafa da savunma
tedbirleri alınca, ordu İstanbul ve Edirne kuvvetleri şeklinde ikiye ayrılmış oldu. Lakin,
Edirne kuvvetleri, İstanbul kuvvetlerine katılınca isyancıların talebi doğrultusunda II. Mustafa
tahttan kardeşi III. Ahmed lehine çekilmek zorunda kaldı. Feyzullah Efendi Edirne'de, oğlu
Fethullah Efendi de İstanbul'da katledildi. Edirne Vak'ası yahut Feyzullah Efendi Vak'ası
olarak bilinen bu isyan hareketinden sonra, Osmanlı padişahları hiçbir zaman Edirne'de uzun
süreli ikamet etmemiştir. İlk başlarda devlet yönetiminde etkili olsalar da, isyancılar bir süre
sonra III. Ahmed tarafından bertaraf edilmişlerdir.
Edirne Vakası esnasında isyancılar, tayin ettikleri şeyhülislam olan Mehmed
Efendi'nin ısrarı neticesinde, IV. Mehmed'in oğlu ve dönemin sultanı olan II. Mustafa'nın
kardeşi olan Şehzade Ahmed'in tahta geçirilmesine karar verdiler. 18 Ağustos 1703 tarihinde
adına hutbe okutulan Şehzade Ahmed, 22 Ağustos 1703 tarihinde Edirne Sarayı'ndan, yine
isyancıların atadığı sadrazam olan Kavanoz Ahmed Paşa tarafından alındı ve ertesi gün de
kendisine biat merasimi yapıldı. Böylece III. Ahmed'in saltanatı yılları başlamış oldu.
Öncelikli olarak sabık Sultan II. Mustafa'nın Edirne Sarayı'na kapatılmasına dair bir
emir veren III. Ahmed, İmam Mehmed Efendi'nin şeyhülislamlığını ve Kavanoz Ahmed
Paşa'nın sadrazamlığını tasdik etmeye mecbur kaldı. Edirne Vakası esnasında önde gelen
isimlerden olan Çalık Ahmed Ağa'yı ise vezir rütbesi ile Yeniçeri Ocağı'nın başına getirdi.
Eski Şeyhülislam olan Feyzullah Efendi'nin katli, çocuklarının ve damatlarının yakalanması
gibi hadiselerden sonra İstanbul'a hareket eden yeni padişah, buraya geldiğinde asilerle
anlaşarak İstanbul'daki karışıklıklara da bir son vermiş oldu.
III. Ahmed, saltanatının ilk dönemlerinde kız kardeşi Hatice Sultan ve eniştesi Moralı
Hasan Paşa'nın desteği ile, tahta çıkarken mevki verdiği isimleri bertaraf etme gayreti
içerisine girdi. Asilerin elebaşlarından olan Yeniçeri Ağası Vezir Çalık Ahmed Paşa,
Sadrazam Kavanoz Ahmed Paşa ve Şeyhülislam İmam Mehmed Efendi'yi görevlerinden
uzaklaştırdı. Devlet işlerine tam manasıyla hakim olduktan sonra dış meselelerle
ilgilenebilecek hale geldi.
8. 2. Prut Savaşı'na Giden Süreç
1700'de yapılan İstanbul Antlaşması ile Azak kalesini ele geçiren Rusya, Karadeniz'e
çıkma hususunda fırsat kollamaktaydı. Dönemin Rus çarı olan I. Petro, bir yandan
Karadeniz'e açılma arayışları içerisindeyken, öte yandan Kuzey bölgelerinde de İsveç'le
mücadeleye girişti. "Büyük Kuzey Savaşları" olarak bilinen bu savaş dizisi boyunca Rusya,
Baltık Denizi'ne ulaşabilmek amacıyla İsveç ve Lehistan'la savaşlara girişti (1700-1721).
İsveç'le yapılan savaşların ilk aşamasında XII. Karl, Rus toprakları içerisinde ilerlerken

Osmanlı sınırlarına yakın olan Poltava'da iki ordu karşılaştı. XII. Karl'ın ordusunun neredeyse
dört katı büyüklüğünde olan I. Petro'nun ordusu, 9 Temmuz 1709'daki meşhur Poltava
Savaşı'nda galip oldu. İsveç kralı XII. Karl, yanında baz Leh müttefikleri olduğu halde
Osmanlı Devleti'ne sığınmak zorunda kaldı (21 Temmuz 1709). XII. Karl Bender kalesine
yerleştirildi ve Osmanlılardan mali destek gördü.
XII. Karl'ın Bender'deki ikameti esnasında doğal müttefiki, İstanbul Antlaşması ile
gelir kaynakları ciddi bir biçimde azalmış olan ve eski zenginlik ve nüfuzunu yeniden
kazanmak isteyen Kırım Hanlığı idi. Rusların Osmanlı sınırlarındaki İstanbul Antlaşması'na
mugayir davranışlarını sıklıkla merkeze yazan II. Devlet Giray, Osmanlı Devleti'ni İsveç'le
müştereken Rusya'ya savaş açmak konusunda teşvik ediyordu. II. Devlet Giray'a göre, devlet
sulhte ısrarcı olursa, bu durum Kırım'ın kaybına yol açacak gelişmelere neden olacaktı. Bu
dönemde Rusların, Balkanlar'daki Ortodoks Osmanlı tebaasını Osmanlılara aleyhine
kışkırtmaya başlaması Osmanlı karşıtı isyan hareketlerine neden oldu.
Ağustos 1710'da Köprülüzade Numan Paşa'nın yerine ikinci defa sadrazamlığa
getirilen Baltacı Mehmed Paşa, XII. Karl dolayısıyla bozulan Osmanlı Rus ilişkilerini tamire
çalışmıştır. Bunun yolunun, ileride "Demirbaş" lakabını alacak olan XII. Karl'ın güvenli bir
biçimde memleketine gönderilmesi olduğunun farkındadır. Bir yandan bunu temine
çalışırken, öte yandan da Rusya'nın barış şartlarına riayet etmesini temine çalışmaktadır.
Böyle bir atmosferde, taraflar 1710 yılında İstanbul Antlaşması'nı yenilemeyi başardılar.
Fakat, bu süreçte Rusya'nın XII. Karl'ın bir an önce Osmanlı topraklarından çıkarılması
yönündeki baskısı ve savaş tehdidi Osmanlılarda Rusya ile bir daha savaşa girmenin
kaçınılmaz olduğu yönünde bir fikrin oluşmasına neden oldu. Artık Osmanlı kamuoyunda
zaten İsveç ile savaşmakta olan Rusya ile bir savaşa girerek Azak kalesini geri almak, Kırım'ı
tehdit etmekte olan Özü boyunda bazı Rus kalelerinin yıkılmasını temin etmek fikri hakim
görüş haline geldi.
Baltacı Mehmed Paşa da sadrazam olarak Halep'ten İstanbul'a geldiğinde başta
Kırım Hanı II. Devlet Giray olmak üzere önde gelen Osmanlı Devlet adamlarının Rusya ile
savaşa karar vermiş olduklarını gördü. II. Devlet Giray Han İstanbul'a çağrılmıştı; o da
Rusların Osmanlı sınırlarına tecavüz ettiklerini, Kırım sınırlarında Ur kalesi yakınında kale
inşa ettiklerini, yine Osmanlı sınırlarını aşarak İsveç askerlerini esir aldıklarını ve Azak'ta
donanma inşa ettiklerini anlattı. Bunun üzerine sarayda yapılan büyük bir meşveret meclisinin
ardından 20 Kasım 1710'da Rusya'ya savaş ilan edilmesi kararı alındı. Osmanlı Devleti, bu
dönemde, Boğdan voyvodası Dimitri Kantemir'in saf değiştirerek Ruslarla birlikte hareket
etmeye başlaması ile ciddi bir biçimde sarsıldı.
Dimitri Kantemir, sabık Boğdan voyvodası olan Constantin Kantemir'in oğlu idi. Uzun
yıllar İstanbul'da yaşamış olan Dimitri Kantemir, Zenta Savaşı esnasında Osmanlıların
yanında Boğdan birliklerinin başında olarak iştirak etmişti. Kasım 1710 tarihinde ise, Kırım
Hanı II. Devlet Giray'ında telkinleriyle Boğdan voyvodalığına getirildi. Aynı zamanda bir
Osmanlı tarihi de kaleme almış olan Dimitri Kantemir, kendisinin buraya Ruslarla işbirliği
yaptığına inanılan Eflak voyvodası Konstantin Brancoveanu'yu yakalamak ve onun yerini
almak üzere gönderildiğini yazar. Ona ayrıca bu görevi tamamlayıp ardından da Boğdan'a da
voyvoda olarak atandığında senevi haracını ödemek zorunda olmayacağı bildirilmiştir. Lakin,

Kantemir yeni görevine başladığında, haracını ödemek zorunda kaldığı gibi asker toplayarak,
bölgedeki lojistik sistemini geliştirerek XII. Karl'a yardım etmek zorunda olduğunu da
öğrenir. Bunun üzerine saf değiştirerek Çar I. Petro'ya bağlılık bildirmiştir.
8. 3. Prut Savaşı
Savaş ilanın ardından sefer hazırlıklarına başlayan Osmanlı Devleti, öncelikli olarak
İstanbul'da bulunan Rus hükümet temsilcisi Tolstoy'u tutuklarken; Kırım Hanı II. Devlet
Giray'a da hemen Rus topraklarına doğru akın yapması emredildi. Merkezden yazılan
hükümlerle yerel yöneticiler sefer konusunda bilgilendirildiler ve toplayacakları askerlerle
baharda Osmanlı ordusuna iştirak etmeleri emredildi. Aynı şekilde malzeme ve mühimmat
içerikli hükümler de yazılarak hazırlıklar yapıldı. 1 Nisan'da yeniçerinin maaş ödemeleri
yapıldıktan sonra, ordunun yürüyüşü başladı. Edirne'de konaklayan Sadrazam Baltacı
Mehmed Paşa, burada ordusuna Anadolu askerinin katılmasını bekledi. Daha sonra İsakçı'ya
ulaşıldı ve burada da Rumeli vilayetlerinden gelen askerler Osmanlı ordusuna iştirak ettiler.
Trabzon ve Erzurum vilayetlerinden çağrılan askerler ise, Özi'de İsmail Paşa kumandasında
Kırım'ı savunmakla görevlendirildiler. İsmail Paşa'nın görevi, bir Rus taarruzuna karşı
Kırım'a geçişi engellemek ve icap ettiği takdirde Tuna üzerinden ordunun yardımına gitmekti.
Çar I. Petro da, savaş ilanını duyduktan sonra ana ordusuyla birlikte 17 Mart'ta
Moskova'dan ayrıldı. Başkumandanı Şeremetev'e de Rus sınırına ilerleyerek Osmanlıların
Tuna'yı aşmalarına engel olmasını emretti. Lakin Şeremetev gerek Tatarların tacizleri, gerekse
de erzak sıkıntıları dolayısıyla bu görevinde başarılı olamadı. I. Petro, 25 Haziran'da Yaş
şehrinde Şeremetev'le buluştuğunda, Şeremetev'in görevinde başarılı olamadığını ve Osmanlı
ordusunun Tuna'yı aştığı haberini aldı. I. Petro, kaynaklarını tüketmiş vaziyetteydi. Eflak'ta
çıkmasını umduğu isyan çıkmadığı gibi, Boğdan voyvodası Kantemir'den de dilediği kuvvet
ve lojistik desteği alamamıştı. Bölgedeki önemli bir Osmanlı deposu olan İbrail'i zapt etmesi
için Kantemir'i, Osmanlı ordusunun Prut nehrini geçmesini önlemek içinse Şeremetev'i
görevlendirdi.
Osmanlı ordusunun öncü kolu, yeniçeri ağası Yusuf Paşa kumandasında Falçi
mevkiine gelerek, Rus müdahalesinin önünü almak amacıyla, karşı kıyıya geçme
hazırlıklarına başladı. Bir kısmı yüzerek, bir kısmı ise kurulan dubalı köprüleri kullanarak
karşı kıyıya geçen Osmanlı askerleri, 19 Temmuz'da Rus askerleri ile bir çatışmaya girdiler.
Gün boyu devam eden çatışmalara, sabah kurulan üç köprüden geçerek savaş sahrasına ulaşan
sadrazam ve ordusu da gerekli desteği verdi.. I. Petro, ana ordusunu harekete geçirerek
ordusunun arka kısmını emniyete almaya başarabildi. Akşam karanlığı ile birlikte öncü
birliklerin Petro'nun birliklerine katılması ile birlikte yeni bir savunma mevzii oluşturuldu.
Osmanlı ordusu sürekli top atışı ile Rus ordusunun ikmal kanallarını kesmeyi başardı. Lakin
Rus ordusu, bu saldırı karşısında ağır kayıplar verse de direnmeye devam etti. 20 Temmuz'da
da yoğun Osmanlı topçu ateşi devam etti. Bu kuşatmayı yarmak amaçlı olarak Rus ordusunda
huruç harekatı fikri dillendirilse de, Çarın da esir düşebileceği tehlikesi dolayısıyla bu fikir
kabul görmedi. 21 Temmuz'da, şafakta gerçekleşen Osmanlı saldırısının ardından ordugahta
bulunan Çariçe Katerina'nın da destek verdiği barış yapılması görüşü ağırlık kazandı ve
Şeremetev Çar I. Petro adına Osmanlılara barış önerisinde bulundu.

Osmanlı kuvvetleri yeniden saldırı hazırlığı yaparken, Rus temsilcisi görüşme talebini
iletmek üzere sadrazamın huzuruna çıktı. Toplanan meşveret meclisinde barış yapılması fikri
kabul gördü. Dönem Osmanlı kronik yazarlarından Mehmed Raşid Efendi'nin yazdığı gibi
Rus Çarı I. Petro "her ne talep edilirse vermeye hazır olduğunu beyan" etmiştir. Yine bu
dönemde İstanbul'da esir bulunan Tolstoy'un raporlarından anlaşıldığı üzere Sadrazamın
gönderilecek hediyelere açık olduğu bilindiğinden, Çariçe Katerina da orduda bulabildiği
nakit, mücevher ve değerli kürk gibi ciddi meblağa ulaşan hediyeleri sadrazama göndermiştir.
Her ne kadar, Çariçe Katerina'nıın bu barışın imzalanmasındaki rolü abartılarak ve her
defasında biraz daha gerçeklerden uzaklaştırılarak tekrarlanmışsa da bunun tarihi gerçeklerle
bir alakası yoktur. Bununla beraber barışın kısa süre içerisinde ve biraz da beklenmedik bir
biçimde yapılmasında bu hediyelerin önemli bir etken olduğu da iddia edilir. Bir diğer ve
önemli görüş ise, Baltacı Mehmed Paşa'nın önemli bir Osmanlı üssü ve erzak deposu olan
İbrail'in I. Petro'nun generallerinden Ronne'nin eline düştüğü haberini almış olmasının bu sulh
kararında etkili olduğu görüşüdür. Zaten yeniçerilerin dayanma gücüne dair kuşkuları bulunan
Baltacı Mehmed Paşa, bu haberi de alınca savaşı devam ettirmeme kararını vermiş olmalıdır.
Elbette bu barış görüşmelerine Kırım hanı II. Devlet Giray Han ve savaş meydanında XII.
Karl'ın temsilcisi olarak bulunan sabık Leh kralı Stanislas Lesczynski şiddetle karşı
çıkmışlardır. Hatta, XII. Karl'ın bizzat kendisi Prut nehrini aşarak bunu engellemeye
çalışmışsa da, ancak antlaşmanın 21 Temmuz 1711'de imzalanmasının ardından ordugaha
yetişebilmiştir.
Prut Antlaşması'nın orijinal Türkçe metni günümüze ulaşmamıştır; elimizde yalnızca
bir sureti bulunmaktadır. Bu durum antlaşmanın Rusçası için de geçerlidir. Bu antlaşmaya
göre Azak kalesi arazi ve mühimmatı ile Osmanlılara iade edilecektir. Taygan, Kamenka ve
Samara suyu kenarındaki Yenikale yıkılacak; Kamenka içinde yer alan top ve mühimmat
Osmanlılara teslim edilecek; buralarda iki tarafça da yeni kaleler yapılmayacaktır. Lehistan'a
ve bu devlete ve Kırım'a tabi olan Kazaklara müdahale edilmeyecektir. İstanbul'a tüccar gidip
gelebilecek lakin elçi sıfatıyla kimse bulunamayacaktır. Müslüman esirler salıverilecektir.
İsveç kralının güvenli bir biçimde memleketine gidişine mani olunmayacaktır. İki taraf da
birbirinin ahalisine zarar vermeyecektir. Metinde, esas barış antlaşmasının İstanbul'da
yapılacağı kaydedilmiştir. Nitekim antlaşmanın nihai halini alması için yaklaşık iki sene
geçmesi gerekecektir.
Prut Antlaşması ile Osmanlılar istediklerini almış görünmektedir. Rusların Azak'ı terk
etmek zorunda kalarak Karadeniz'e çıkışlarının engellenmesi önemli bir gelişmedir. Aynı
şekilde yeni inşa edilen kalelerin yıkılması da bu kabildendir. Rusya, İstanbul
Antlaşması'ndan sonraki süreçte, Karadeniz'e çıkmak amaçlı ciddi yatırımlar yapmışsa da bu
yatırımları heba olmuş; Rusya'nın Karadeniz'e açılma projesi yarım yüzyıl kadar ertelenmiştir.
Bu süreçte Eflak ve Boğdanlı asiler de bertaraf edilmiştir. Yine Özellikle Dimitri Kantemir'in
ihaneti dolayısıyla Osmanlılar "memleketyn"e idarecileri merkezden atamaya başlamışlardır;
artık Eflak ve Boğdan voyvodaları Fenerli Rum soyluları arasından seçilecektir.
Prut Antlaşması'nın şartlarının Ruslar tarafından uygulanmaması, Baltacı Mehmed
Paşa'ya karşı bir muhalefet doğmasına neden oldu ve Kasım 1711'de sadaretten
uzaklaştırılarak Limni'ye sürüldü. I. Petro söz verdiği şekilde üç ay içerisinde Azak kalesini
terketmiyor, Taygan kalesinin yıkımını gerçekleştirmiyordu. Ayrıca Rusya, Lehistan ve

Kazak işlerine de müdahil olmaya devam etti. Bu durumu soruşturmak üzere bölgeye
gönderilen Osmanlı temsilcileri, Rusların savaş hazırlığı içerinde oldukları bilgisini verdiler.
Böyle olunca III. Ahmed yeni bir sefer kararı aldı. Ordusunun başında Edirne'ye kadar
ilerleyen sultanı, bu kararından vazgeçirenler İngiliz elçisi Sutton ile Hollanda elçisi Gallier
oldu. Ruslar antlaşma şartlarını uygulamayı kabul edip Azak kalesini teslim ve Taygan ve
Kamenka'yı yıkınca bu seferden vazgeçildi (Nisan 1712).
Antlaşma maddelerinden bir diğeri olan İsveç kralının memleketine dönüşünün temini
meselesi de taraflar arasında sıkıntı yarattı. Alınan haberlere göre, Ruslar, XII. Karl'ın dönüş
yolunda Rus yanlısı olan Lehistan Kralı II. August'la birlikte hazırlık yapıyorlardı. Bunun
üzerine III. Ahmed, elindeki kuvvetleri dağıtmadan muahede şartlarına uymadığı gerekçesiyle
Rusya'ya bir kez daha savaş ilan edip ordusuyla Edirne'ye kadar gelmişken bu mesele de
halledildi ve kralın memleketine dönebileceği şartlar temin edildi. 24 Haziran 1713'te Ruslarla
bu sefer Edirne'de bir antlaşma imzalanarak aradaki husumete geçici bir süreyle son verilmiş
oldu.
8. 4. Karadağ Hadiseleri
II. Viyana kuşatması sonrasında başlayan savaşlar dizisinde Karadağ, Osmanlı
yönetimine isyan ederek Venedik himayesine girmişti. Ama 1692 yılında Osmanlı kuvvetleri
Çetine'ye girerek isyanı kontrol altına almayı başarmıştı. Lakin, Rusya'nın Prut Savaşı
öncesinde Balkanlardaki özellikle Slav kökenli unsurlara yapmış olduğu Ortodoksluk temelli
isyan çağrıları Karadağ'da da yankı buldu ve burada karışıklıklar başladı. Karadağ metropoliti
Danilo Petrovic, Hersek ve Bosna taraflarına kadar saldırdı. O esnada Osmanlı Devleti Rusya
ile mücadele içerisinde bulunduğundan gerekli tedbirleri alamadı. Bu süreçte Karadağ ve
Arnavutluk İskenderiyesi (İşkodra) civarında yaşayan Ortodoks nüfus silahlanarak civardaki
köy ve kasabalara saldırıda bulunmuşlardır.
İlk olarak Bosna valisi Ahmed Paşa serasker tayin edilerek isyancıların üzerine
gönderildi (Nisan 1712). İsyanı kontrol altına alan Ahmed Paşa, isyancıların elebaşlarından
olan Mihail ve Danilo Petrovic'i ele geçirmeyi başaramamıştır. Ahmed Paşa'nın Bosna'ya
dönüşünden sonra Venediklilerin de desteğini alan isyancı liderleri geri dönerek Çetine'de
yeniden egemenlik tesis etmişlerdir. Bu sefer, Bosna valisi olan Köprülüzade Numan Paşa
isyanı bastırmakla görevlendirilmiş (Mayıs 1714) ve Çetine'ye giren paşa bölgenin kontrolünü
sağlamıştır. Venedik'e tabi olan Kotor şehrine kaçan bazı asiler ise, orada Venediklilerden
himaye görmüş, lakin Osmanlı Devleti Venedik'le olan barışı bozmak istemediğinden Numan
Paşa'nın Venedik sınırını geçmesine kesinlikle müsaade edilmemiştir (Ekim 1714). Osmanlı
Devleti, Kotor'a kaçan isyancı liderlerini Venedik'ten talep etmişse de olumlu cevap
alamamış, bu da Venedik Seferi'nin gerekçelerinden birini oluşturmuştur.

Uygulamalar
Uygulama: Hakan Yıldız'ın, Haydi Osmanlı Sefere: Prut Seferi'nde Organizasyon ve
Lojistik, İstanbul, 2006. isimli eseri okuyunuz.
Kazanım:
1. Osmanlı Devleti'nin sefer organizasyonlarının ne şekilde gerçekleştirdiğini
anlamak.

Uygulama Soruları

1. Prut Seferi esnasında Osmanlılara ait Tuna donanması iaşe ve ikmal hususunda ne tür bir
katkıda bulunmuştur, değerlendiriniz?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Devleti'nin II. Viyana kuşatması sonrasında başladığı uzun savaş süreci
sonunda imzalamış olduğu Karlofça ve İstanbul antlaşmaları ciddi toprak kayıplarının
yaşanmasına neden oldu. Rusya, İstanbul Antlaşması neticesinde Karadeniz kıyısına
yerleşmeyi başarırken, uzun vadede bu durum Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki egemenliği
tehdit edici bir hal oluşturacaktı. Savaşın getirdiği mali külfetler ve II. Mustafa döneminde
hocası ve şeyhülislamı olan Feyzullah Efendi'nin sahip olduğu güç, hoşnutsuz zümrelerin
ortaya çıkması neticesini doğurdu. Bu hoşnutsuzluk 1703 tarihinde İstanbul merkezli bir
isyanla neticelenirken, isyancılar sultanın bulunduğu Edirne şehrine doğru ilerlediler ve
padişahı tahttan feragate icbar ettiler. Bu sayede III. Ahmed'in saltanatı başlamış oldu. III.
Ahmed'in saltanatının ilk yılları iç meselelerle uğraşmakla geçmiş; yeni sultan iktidarını
sağlamlaştırmaya gayret etmiştir. Poltava Savaşı'nda Rusya'ya mağlup olan XII. Karl,
Osmanlı Devleti'ne sığınmak zorunda kalmıştır. Bir süredir İstanbul Antlaşması'nda vaad
ettiklerini uygulamakta ayak direyen ve her fırsatta Karadeniz'de egemenlik sahasını
genişletmeye gayret eden Rusya'ya karşı artan muhalefet, Kırım Hanı ve XII. Karl'ın da
teşvikleriyle askeri bir operasyon kararının alınmasıyla neticelenmiştir. Baltacı Mehmed Paşa
idaresindeki Osmanlı ordusu, Çar I. Petro'yu çok zor durumda yakalamayı başarmışsa da,
önemli bir erzak deposu olan İbrail'in Rusların eline geçmiş olması ve sadrazamın ordusuna
itimat etmemesi dolayısıyla Rusya'nın barış teklifi kabul edilmiştir. Rusya İstanbul
Antlaşması ile elde ettiği kazanımlardan Prut Antlaşması ile vazgeçmek zorunda kalmıştır.
Aynı dönemde Karadağ bölgesinde çıkan isyanlar da, Osmanlı Devleti ile Venedik arasında
yaşanacak çatışmalara kaynaklık edecektir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki hadiselerden hangisi II. Mustafa'nın hal'ine neden olmuştur?
a. Çınar Vakası
b. Çeşme Baskını
c. Edirne Vakası
d. Islahat Fermanı
e. Buçuktepe İsyanı
2. Aşağıdakilerden hangisi Edirne Vakası'na giden süreçte Feyzullah Efendi'ye karşı oluşan
nefretin nedenleri arasında gösterilemez?
a. II. Mustafa'nın hocası olması
b. Küçük dereceli ulemaya kadro tahsis etmemesi
c. Akrabalarını önemli vazifelere getirmesi
d. Yüksek dereceli ulemanın terfilerini yaptırmaması
e. Devlet işlerine müdahale etmesi
3. Edirne Vakası'na verilen diğer isim aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir şekilde
verilmiştir?
a. Açıkbaş İsyanı
b. Vaka-yı Hayriye
c. Babıali Baskını
d. Kabakçı Mustafa İsyanı
e. Feyzullah Efendi Vak'ası
4. Aşağıdaki isimlerden hangisi Prut Savaşı'ndan sonra yaşanan Karadağ isyanını kontrol
altına almayı başarmıştır?
a. Köprülüzade Numan Paşa
b. Damad İbrahim Paşa
c. Moralı Ali Paşa
d. Rami Mehmed Paşa
e. Hekimoğlu Ali Paşa
e. Baltacı Mehmed Paşa
5. Aşağıdakilerden hangisi Edirne Vakası'nın gerekçeleri arasında gösterilemez?
a. Devlet merkezinin İstanbul'dan Edirne'ye kayması
b. Asker ödemelerinde yaşanan düzensizlik
c. Yaşanan iktisadi sıkıntılar
d. Şeyhülislamın devlet işlerine müdahalesi
e. Osmanlı İran Savaşları
6. Aşağıdakilerden hangisi Prut Seferi öncesi yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?
a. Yerel yöneticilerin sefer hususunda bilgilendirilmeleri

b. Rus hükumet temsilcisi Tolstoy'un tutuklanması
c. Yeniçerilerin maaş ödemelerinin yapılması
d. İran Savaşlarına ara verilmesi
e. Özü'ye kuvvet göndererek Kırım'ın emniyet altına alınması
7. Prut Savaşı sürecinde aşağıdaki isimlerden hangisi Osmanlı hizmetinde iken Rusya tarafına
geçerek Osmanlılara karşı Boğdan bölgesinde bir ayaklanma başlatmıştır?
a. Nicolas Iorga
b. Dimitri Kantemir
c. Konstantin Brancoveanu
d. Alexander Mavrocordato
e. Danilo Petrovic
8. Prut Savaşı esnasında Osmanlı ordusuna aşağıdaki isimlerden hangisi komuta etmiştir?
a. Baltacı Mehmed Paşa
b. II. Devlet Giray
c. Rami Mehmed Paşa
d. Hekimoğlu Ali Paşa
e. Köprülüzade Numan Paşa
9. Aşağıdakilerden hangisi Prut Savaşı'nın gerekçeleri arasında yer alır?
a. Rusların Karadeniz'deki korsanlık faaliyetlerine son vermemesi
b. Kırım Hanlığı'nın Rusya'ya ödemesi gereken haracı ödememesi
c. Rusların İstanbul Antlaşması şartlarına uymamaları
d. Baltacı Mehmed Paşa'nın saldırgan siyaseti
e. Osmanlı elçisi Ebubekir Ratib Efendi'nin Rusya'da tutuklanması
10. Kırım Hanlığı'nın Rusya'ya karşı XII. Karl'a destek vermesinde aşağıdakilerden hangisi
etkili olmuştur?
a. İki tarafın da aynı etnik kökenden geliyor oluşu
b. Hanların Baltık Denizi'ne ulaşma arzusu
c. İstanbul Antlaşması ile yitirilen eski zenginlik ve nüfuzunu kazanma arzusu
d. Erdel üzerindeki nüfuz mücadelesi
e. Kaplan Giray ile Dimitri Kantemir arasındaki husumet

Cevaplar
1. c, 2. a, 3. e, 4. a, 5. e. 6. d, 7. b, 8. a, 9. d, 10. c.

9. OSMANLI-VENEDİK VE AVUSTURYA SAVAŞLARI ve YENİLEŞME
DÖNEMİNİN BAŞLANGICI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. 1. Mora Seferi
9. 2. Avusturya'nın Savaşa Girmesi
9. 3. Petervaradin Muharebesi
9. 4. Pasarofça Antlaşması
9. 5. Lale Devri
9. 5. 1. Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Fransa Elçiliği
9. 5. 2. İlk Türkçe Harfli Matbaanın Kurulması
9. 5. 3. Tulumbacı Ocağı'nın Kurulması
9. 5. 4. Tercüme Heyeti ve Telif Faaliyetleri
9. 5. 5. İstanbul'da Yeni İmar Uygulamaları ve Eğlence
Hayatına Dair
9. 6. Patrona Halil İsyanı ve III. Ahmed'in Hal'i

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular






Osmanlı Devleti'nin Mora'nın egemenliğini kısa sürede ele geçirmesi ne
şekilde mümkün olmuştur?
Petervaradin Muharebesi'nin Osmanlı Avusturya savaşındaki belirleyiciliği
hakkında ne söylenebilir?
Pasarofça Antlaşması, Osmanlılar açısından ne tür kazanç ve kayıpları ihtiva
eder?
Lale Devrinde hangi alanlarda ne tür gelişmeler yaşanmıştır?
Patrona Halil İsyanı'nın patlak vermesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Mora Seferi

Mora Seferi'nin aşamalarını Okuma, araştırma
kavrayabilmek.

Mora Seferi

Mora Seferi'nin sonuçlarını Okuma, araştırma,
tartışabilmek.
yürütme, tartışma.

Avusturya'nın
Girmesi

Savaşa Avusturya'nın
müdahil
olma
açıklayabilmek.

elde
veya

fikir

savaşa Okuma,
sürecini yürütme

araştırma,

fikir

Pasarofça Antlaşması

Pasarofça
Antlaşması'nın Okuma,
uzun
ve
kısa
vadeli yürütme
sonuçlarını saptayabilmek.

araştırma,

fikir

Lale Devri

Lale Devri'ndeki gelişmeleri Okuma, araştırma
kavrayabilmek.

Patrona Halil İsyanı ve III. Lale Devri uygulamalarına Okuma,
Ahmed'in Hal'i
karşı
oluşan
tepkileri yürütme
değerlendirebilmek.

araştırma,

fikir

Anahtar Kavramlar
Mora, Venedik, Avusturya, Pasarofça Antlaşması, Lale Devri, Patrona Halil İsyanı

Giriş
Osmanlı Devleti'nin Karlofça ve İstanbul antlaşmalarıyla kaybettiklerini kazanma
arzusu, 18. yüzyılın ilk çeyreğinde siyasetin temel belirleyicisi olmuştur. Prut seferinin
yapılması, burada elde edilen başarı ve ardından imzalanan barışı müteakip Osmanlılar
yönlerini Mora'ya çevirmişlerdir. Ordu, Prut Seferi ile canlılığını ispat etmiş ve tekrardan bir
seferberliğe hazır durumdadır. Bundan sonra ihtiyaç duyulan şey, sadece sefer için uygun
şartların oluşmasıdır.
Osmanlı Devleti'nin bir anlamda aradığı fırsat, Karadağ meselesi esnasında doğdu.
Osmanlılar, Venedik'in Karadağlı isyancılara olan desteğinin ve Akdeniz'de Osmanlı ticaret
gemilerine yapılan müdahalelerin Karlofça Antlaşması'nın ihlali olduğu argümanını
kullanarak Venedik'e savaş açtı. Karadağ'daki isyanı bastıran Köprülüzade Numan Paşa,
sunmuş olduğu raporunda, Venediklilerin taraflar arasındaki muahedeyi geçersiz kılacak
faaliyetler içerisinde olduklarını yazıyordu. Savaş kararı bu konuların görüşüldüğü 8 Aralık
1714 tarihli bir toplantıdan sonra alındı.
Venedik Cumhuriyeti, Karlofça Antlaşması ile hukuken ele geçirdiği Mora bölgesinde
etkili bir yönetim organizasyonu kuramamıştı ve bölge idaresini teminde güçlük çekiyordu.
Katoliklik ile Ortodoksluk arasında var olan tarihsel gerilimin izleri burada
görülebilmekteydi. Ayrıca Korint ve Anabolu'da Venediklilerin yeni garnizonlar inşası
sürecinde yerel halktan aldıkları ağır vergiler ve bu süreçteki zorunlu istihdam büyük kısmı
Yunan kökenli olan halkı Venedik idaresinden soğutmaktaydı. Öte yandan Avrupa'nın diğer
güçleri ise başka bir meseleye müdahil olmuşlardı: II. Carlos'un ölümünün ardından başlayan
İspanya Veraset Savaşları (1700-1715). Büyük bir sömürge imparatorluğunun paylaşılması
için yapılan bu savaşa, İngiltere, Prusya, Avusturya ve Fransa gibi büyük Avrupalı güçler
müdahil oldular. Osmanlılar, bu durumun kendilerinin avantajına olacağının bilincindeydiler.
Venedik'in en büyük müttefiki olan Habsburglar ile Osmanlı Devleti arasında Karlofça
Antlaşması'nın imzalanmasından sonra herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştı. Osmanlı Devleti,
Avusturya'yı karşısına almanın akıllıca olmayacağının farkındaydı. Bu yüzden her ne kadar
Avusturyalılar İspanya Veraset Savaşı ile meşgul olsalar da, Osmanlı Devleti Karlofça
Antlaşması'nın şartlarına riayet etmeye devam etti. Mora Seferi başladığında Viyana'ya bir
Osmanlı heyeti gönderildi ve devletin barışı devam ettirme arzusunu bildirdi.

9. 1. Mora Seferi
Sadrazam Damad Ali Paşa, Şeyhülislamdan sefer için gerekli olan fetvayı aldıktan
sonra, özellikle Venedik'te bulunan Osmanlı tüccarının rahatça ülkelerine dönebilmelerini
temin etmek için, Osmanlı Devleti sınırları dahilinde bulunan konsolosların ve baylosun
tutuklanmasını emretti. II. Mustafa döneminde hazırlanan 1701 tarihli Bahriye Kanunnamesi,
Osmanlı donanmasında yapısal bir takım değişikliklerin gerçekleştirilmesi sonucunu
doğurmuştu. Bu sefer öncesi dönemin kaptan paşası olan Canım Hoca Mehmed Paşa
hazırlıklarını tamamlayarak deniz çıktığı gibi, savaş ilanı sonrası mutat olduğu üzere Garp
Ocakları'ndan istenen gemilerin de iştiraki ile donanma savaşa hazır hale geldi. Bu esnada,
padişah kapıkulu askeri ile birlikte Edirne'ye kadar ilerlerken (Nisan 1715) sadrazam Damad
Ali Paşa da emrindeki orduyla yürüyüşünü sürdürdü. Sadrazam Selanik'te konakladığı sırada,
Kaptan Paşa da Selanik'e geldi ve ilk hedef olarak donanmanın Venedik idaresinde bulunan
İstendil adası olması kararlaştırıldı.
Kiklad adalarından biri olan İstendil adasında daha önce Osmanlı idaresi tesis
edilmemişti. Önemli bir korsan yatağı olan İstendil, daha önce alınmak istenmişse de bunda
muvaffak olunamamıştı. Mora Seferi esnasında bu adaya çıkarma yapan Canım Hoca
Mehmed Paşa, kısa süreli bir kuşatmanın ardından bu adayı ele geçirdi (6 Haziran 1715). Bu
sefer esnasında ilk ele geçirilen toprak parçası burası olmuştur. 22 Mayıs'ta Selanik'ten ayrılan
Osmanlı ordusu yaklaşık 20 günlük bir yolculuğun ardından Tırhala sancağının merkezi olan
İstefe'ye ulaştı. Burada 13 Haziran'da toplanan savaş konseyinde Kara Mustafa Paşa'nın
15.000 yeniçeri ile birlikte İnebahtı'ya gönderilmesine, Yusuf Paşa ve Yeniçeri ağasının
ordunun kalan kısmıyla Gördes'e doğru ilerlemesine, sadrazamın da onların ardından hareket
etmesine karar verildi. Ana hedefler Gördes ve Venediklilerce yoğun bir biçimde tahkim
edilmiş olan Anabolu'ydu.
Anabolu, Mora'nın doğu kesiminde yer almakta olup, bu yarımadanın merkezi
konumundaydı. Osmanlı ordusu burayı kuşatmaya başlamadan önce, yol üzerinde bulunan
Gördes kuşatıldı. Kalenin alınması için yaklaşık üç hafta geçmesi gerekti (3 Temmuz 1715).
Gördes'in alınmasının ardından ordu, Anabolu üzerine yürümeye başladı. Kara ordusu
kuşatmaya başladıktan sonra, donanma da Anabolu'ya ulaştı. Karadan ve denizden kuşatılan
kale 19 Temmuz 1715 tarihinde Osmanlılarca ele geçirildi. Osmanlıların Mora'daki bu hızlı
ilerleyişine Venedik Cumhuriyeti tarafından verilen karşılık, Preveze ve İnebahtı taraflarını
istilaya teşebbüs etmek oldu. Preveze önüne gelen büyük bir donanma ve yaklaşık beş bin
kişilik bir Venedik gücü, Preveze'yi denizden ve karadan kuşatmıştır. Lakin henüz Osmanlı
merkezi ordusundan gönderilen yardım ulaşmadan, kaledeki muhafız kuvvetleri, Venedik
ordusuna ağır zayiatlar verdirmeyi başardılar.
Anabolu'nun ardından Mora'nın iç bölgelerine doğru ilerleyen Osmanlı kuvvetleri,
Modon, Koron ve Anavarin gibi adanın güneybatı kıyısında yer alan kaleler üzerine
yürümüşlerdir. Koron ve Anavarin'i müdafaa edemeyeceklerini anlayan Venedik birlikleri,
buraları terk ederek Modon'da toplanmışlardır. Osmanlılar, Venediklilerce boşaltılan bu iki
kaleye hemen ele geçirmişler; ardından da tüm kuvvetleri ile Modon'u kuşatmışlardır. Şehir,
hem karadan hem de denizden kuşatılmış Ağustos 1715'te Osmanlı kuvvetlerince ele
geçirilmiştir. Burada kuvvetlerini ikiye bölen serdar-ı ekrem Anadolu beylerbeyi Türk Ahmed

Paşa'yı Benefşe üzerine gönderirken, Rumeli beylerbeyi Sarı Ahmed Paşa'yı da Ayamavra
üzerine gönderdi. Kendisi Modon'da kalan Damad Ali Paşa Benefşe'nin ele geçirildiği
haberini burada, Ayamavra'nın fethi haberini de İstefe'deki karargaha vardığı zaman aldı. Bu
sayede Mora'nın tamamında yeniden Osmanlı egemenliği tesis edilmiş oldu. Anabolu'nun ele
geçirilmesinden sonra, donanma da faaliyetlerine devam etti. Benefşe kuşatmasına denizden
destek verecek olan donanma, öncesinde yine Kiklad adalarından olan İğne adasını, ardından
da stratejik önemi oldukça yüksek olan Çuka adasını ele geçirmiştir. Girit adasında olup hala
Venedik idaresinde olan Suda, Granbosa ve Spinalonga kaleleri de Eylül 1715'te Osmanlı
egemenliğine girmiştir. Sadrazamın 2 Aralık 1715'te İstanbul'a girmesi ile Mora seferi
nihayete ermiş oldu.
Genel hatları ile bu seferi değerlendirecek olursak, öncelikli olarak Venedik
ordusunun hazırlıksız yakalandığını ve savaşı finanse etmekte güçlük çektiklerini söylemek
mümkündür. Her ne kadar, Venedik istihkamları bolca mühimmat içerse de, kalelerde yer
alan kuvvetleri o denli büyük kuvvetler değildi. Örneğin, Anabolu kuşatması esnasında kaleyi
muhafazaya çalışan Venedik kuvveti yaklaşık 1500 kişiydi. Buna karşın Osmanlı kuvvetleri
sayıca oldukça fazlaydı ve kayıplarını ve firarları tolere edebilecek durumdaydı. Aynı şekilde,
Osmanlı deniz ve kara kuvvetleri arasındaki işbirliği de kusursuza yakın bir biçimde
gerçekleşti. Donanmanın denizlerde yaptığı fetihlerin yanı sıra, büyük kuşatma toplarını bir
merkezden diğerine nakletmekteki aktif rolü galibiyette belirleyici olan etkenlerdendi.
Mora Seferi'nin oldukça başarılı geçmiş olması, sadrazam Damad Ali Paşa'nın ertesi
sene Korfu adası üzerine yürümesine neden oldu. Sadrazam, Venedik donanma üssü olan
Korfu'nun, Mora seraskeri olan Kara Mustafa Paşa ve kaptan-ı derya Canım Hoca Mehmed
Paşa tarafından alınmasını emr etti. Ama Avusturya'nın savaşa dahil olması bütün planları
bozdu.
9. 2. Avusturya'nın Savaşa Girmesi
Yukarıda da belirtildiği üzere, Sadrazam Damat Ali Paşa, Venedik seferini açtıktan
sonra Avusturya'ya gönderdiği bir temsilci ile Karlofça Antlaşması şartlarına uymaya devam
ettiğini ama Venedik'in bu şartlara riayet etmediği için cezalandırılacağını bildirdi ve
Avusturya'nın tıpkı Prut Seferi'nde olduğu gibi bu sefer esnasında da tarafsız kalmasını
istediklerini ifade etti. Avusturya bu çağrıya hemen cevap vermeyerek Venedik'le temasa
geçti ve 15 Nisan 1716 tarihinde taraflar arasında bir ittifak yapıldı. Ardından da Osmanlılara
gönderilen bir mektupla Venedik'e verilen zararların tazmini ve Karlofça Antlaşması'nın
yenilenmesi talebi bildirildi. Bu talep Osmanlı merkezine ulaştığında kaptan paşa Korfu
seferine gitmek için hazırlanmıştı. Taraflar arasında gerginliğin artması üzerine arayı bulmak
için yabancı temsilciler devreye girmeye çalışmışlarsa da bu girişimlerden bir netice
alınamamıştır. Sadrazam Damad Ali Paşa, itirazlara rağmen divandan Avusturya üzerine bir
sefer açma kararı çıkarmayı başarmıştır. Böylece ordu ikiye bölünmüş oldu.
Osmanlı merkezi, bir yandan hazırlıksız yakalandıkları bu yeni askeri girişim için
lojistik faaliyetlerine başlarken, öte yandan Avusturya'yı zor durumda bırakacak ittifak
arayışları içerisine girdi. Erdel yöneticisi olan II. Ferenc Rakoczi, Avusturya idaresine
başkaldırmış ve uzun yıllar süren bir isyan girişimi olmuştu. Bu isyanında başarısız olan bey,
Fransa'ya kaçmak zorunda kalmış ve buradan Osmanlılarla irtibata geçerek ittifak

arayışlarında bulunduysa da olumlu bir cevap alamamıştı. Avusturya üzerine sefer kararı
verilince, Rakoczi yeniden Osmanlılarla temasa geçmiş ve tarafların ittifaken hareketi
kararlaştırılmıştır. Bu ittifakın karşılığında Rakoczi'ye Macar krallığı tevcih edileceği beyan
edilmiştir. Kırım Hanı Kaplan Giray'la da temasa geçen sadrazam, ondan Belgrad'da orduya
katılmak üzere 15.000 kişilik bir kuvvet talep etmiştir. Lakin sefer karar aniden verilmiş
olması dolayısıyla eyaletlerden yeterince kuvvet gelememiştir. Orduya katılımlar, sonradan
gerçekleşecektir. Temmuz sonuna doğru Belgrad'a ulaşan sadrazam, burada Avusturya
ordusunun Petervaradin'de bulunduğu haberini almıştır.
9. 3. Petervaradin Muharebesi
Sadrazam Damad Ali Paşa, Belgrad'da toplamış olduğu harp meclisinde savaş planı
hazırlanmıştır. Ordu, Varadin üzerine yürümeye başlayınca bazı küçük çaplı çarpışmalar
meydana gelmiştir. Eugen'in keşif yapmak üzere göndermiş olduğu 1600 kişilik bir birlik, bir
Osmanlı sipahi birliği tarafından imha edilmiştir. 2 Ağustos tarihinde Karlofça'dan hareketle
Varadin tarafına yürüyen sadrazam, Prens Eugen komutasındaki orduyla karşılaşmıştır.
Taraflar arasındaki çatışmalar 5 Ağustos 1716 tarihinde başlayacaktır.
Muharebe sabah Avusturya piyadelerinin Osmanlı sağ kanadına yaptıkları saldırı ile
başlamıştır. Bu saldırıyı kumanda eden Würtemberg Prensi Alexander, bu girişiminde başarılı
olmuş ve üstünlük Avusturyalılara geçmiştir. Buna mukabil, Osmanlı yeniçerisi ise Habsburg
sağ kanadına hücum ederek, orada kontrolü ele geçirmeyi başarmışlardır. Lakin Prens
Eugen'in bizzat devreye girmesi neticesinde savaş Avusturyalılar lehine ilerlemiştir. Damad
Ali Paşa'nın orduyu gayrete getirme arzusuyla ileri atılması hayatını kaybetmesi ile
neticelenmiştir. Beş saat süren bu muharebe, Avusturya'nın kesin üstünlüğü ile
neticelenmiştir. Sadrazamın otağı da dahil olmak üzere çok sayıda top ve bol miktarda harp
teçhizatı Avusturyalıların eline geçmiştir. Osmanlı ordusunun kalan kısmı ise geri çekilmek
zorunda kalmıştır. Belgrad'a geri çekilen ordu erkanı toplanarak Rumeli valisi olan
Dizdaroğlu Boşnak Sarı Ahmed Paşa'yı serdar vekilliğine tayin etmiş; durumu anlatan bir
ariza yazılarak Edirne'de bulunan padişah bilgilendirilmiştir.
Damad Ali Paşa, Avusturya üzerine sefere çıkarken, Mora seraskeri Kara Mustafa
Paşa'yı ve kaptan-ı derya Canım Hoca Mehmed Paşa'yı Korfu'nun alınması için
görevlendirmişti. 8 Temmuz 1716'da Korfu'ya çıkan Osmanlı kuşatma birlikleri, bir yandan
müstahkem kale duvarlarını aşmaya çalışırken, öte yandan yardıma gelen Venedik
donanmasının taarruzları ile uğraşıyordu. Petervaradin'de yaşanan bozgunun haberi sultana
ulaşınca, Korfu seraskerine yazılan emirle, adayı terk etmeleri bildirilmiştir. Gizli tutulması
gereken bu bilgi, asker tarafından duyulunca, bütün cephane arkada bırakılmak suretiyle asker
Arnavutluk'a çekilmiş ve böylece kuşatma başarısızlıkla neticelenmiştir (20 Ağustos). Bu
durumdan cesaret alan Venedikliler ise Preveze boğazını aşarak Preveze ve Voniça'yı
kuşatmışlar, bir süre sonra ise buralarda egemenlik tesis etmişlerdir(1717). Ardından
Dalmaçya, Karadağ ve Hersek civarında da askeri faaliyetlerine başlayan Venedik kuvvetleri,
Bar'ı ele geçirmeye çalışmışlar lakin bunda muvaffak olamamışlardır. Denizde de bir kaç kez
karşı karşıya gelen iki taraf bir birilerine kesin bir üstünlük kuramamıştır. Ülgün ve Bar'ı alma
umudu bulunan Venedik Cumhuriyeti, bu arzusunda muvaffak olamamıştır.

Temeşvar, Osmanlıların Macaristan'da kalan son eyaletlerinden biriydi. Bu yüzden,
Prens Eugen, Petervaradin muharebesini kazandıktan sonra, Temeşvar üzerine yürüdü(25
Ağustos 1716). Buraya yardım için gönderilen kuvvetler ciddi kayıplar vermek zorunda
kalmış ve amaçlanan yardım ulaştırılamamıştır. Yaklaşık bir buçuk ay süren kuşatmanın
ardından Ekim ortasında kale içerisinde çok sayıda asker ve erzak olduğu halde Avusturya'ya
teslim edilmiştir. 1683-1699 savaşları esnasında uzun süre kuşatmalara direnmiş olan bu
kalenin düşmesi, stratejik olduğu kadar Osmanlı mukavemetini azaltacak psikolojik zararlara
da yol açmıştır.
Avusturya ordusu, bir sonraki aşamada Belgrad üzerine yürümüş ve kale kuşatması
başlamıştır (15 Haziran 1717). Osmanlı destek kuvvetleri geldikten sonra, taraflar arasında
şiddetli bir çatışma yaşanmış ve Osmanlı ordusu ciddi kayıplar vererek Semendire ve Niş'e
kadar çekilmek zorunda kalmıştır. Bu gelişme üzerine, Belgrad kalesi daha fazla direnememiş
ve Avusturyalılara teslim edilmiştir (16 Ağustos 1717). Bu dönemde II. Ferenc Rakoczi'nin
Fransa'dan getirilerek Macaristan'da bir iç isyan çıkarma girişimleri de başarısızlıkla
neticelenince, Osmanlı Devleti'nin bu ordu mevcudu ve disiplini ile savaşı devam ettirme
imkanı kalmadığından, İngiliz ve Hollanda elçilerinin tavassutu ile Avusturya ile bir barış
yapma fikri benimsenmiştir; Avusturya da, Belgrad'ı ele geçirdikten sonra amacına
ulaştığından bu barış fikrine olumlu yaklaşmıştır. 1 Şubat 1718'de bir mütareke kararı alınmış,
barış görüşmelerine Venedik'in de dahliyle devam edilmesine karar verilmiştir.
9. 4. Pasarofça Antlaşması
Barış kararı alındıktan sonra padişah III. Ahmed bu iş için Bosna'da bulunan el-Hac
Mustafa Paşa'yı görevlendirdi. Mustafa Paşa'nın yapmış olduğu teklife göre, Mora nehrinin
Tuna'ya döküldüğü yerden Morava köprüsüne kadar bu nehir sınır olmak üzere Tuna'ya kadar
sağ taraf Avusturya'da, sol taraf ise Drina suyu ve Sava nehrine kadar Osmanlı Devleti'nde
kalacaktı. Prens Eugen ise tarafların elde ettikleri yerleri muhafaza etmeleri şartıyla bir
antlaşma yapılmasından yanaydı. Taraflar özellikle Belgrad ve havalisinin kimde kalacağı
hususunda ciddi görüş ayrılıkları yaşadılar. Bir ara barış görüşmeleri durma noktasına geldi;
III. Ahmed savaş yapmak arzusunda olduğunu bildirdi. Lakin aracı devlet temsilcilerinin
faaliyetleri neticesinde bu kararından vazgeçti.
Sadrazamlık makamına Nevşehirli İbrahim Paşa'nın geçirilmesinden sonra görüşmeler
daha da canlandı. 5 Haziran'da Pasarofça'da başlayan görüşmeler 10 Temmuz'a kadar devam
etti. 10 Temmuz'da yapılan sekizinci görüşme sonrasında taraflar antlaşmaya vardılar.
Venedik'le olan görüşmeler de 16 Haziran tarihinde başladı. 12 Haziran'a kadar yapılan dört
toplantının ardından Venedik'le de bir uzlaşmaya varıldı. 21 Temmuz 1718 tarihinde taraflar
delegeleri antlaşmaları imza ettiler.
Avusturya ile yapılan antlaşmanın ilk yedi maddesi sınırların tayin ve tespitine
yöneliktir. Buna göre Banat bölgesi ve Küçük Eflak (Oltenia) Avusturya'ya terk edilmiştir.
Sırbistan'ın Belgrad dahil kuzey kısmı ve Bosna'nın kuzey bölgeleri Avusturya hakimiyetinde
kalacaktır. Diğer maddeler esirlerin mübadelesi, Kudüs'teki Katolik rahiplerin himayesi ve
sınır emniyetine dairdir. Ayrıca Osmanlı Devleti, Avusturya'nın ısrarlarına rağmen II. Ferenc
Rakoczi'yi Avusturya'ya vermeyi kabul etmemiş, ama bu antlaşmayla onu ve Macar
mültecileri sınırdan uzak bir yere yerleştireceğini taahhüt etmiştir. Antlaşmanın son maddesi

ile Kırım'ın da antlaşma şartlarına uyması karara bağlanmıştır. Bu antlaşma beraber
Avusturya'nın talebi üzerine bir de ticaret antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşmayla Avusturya
tüccarının %3 oranında gümrük vergisi vermesi; Osmanlı ülkesinde serbestçe ticaret
yapabilmeleri; Osmanlı limanlarında konsolosluk açabilmeleri; İranlı tüccarların Avusturya'ya
gidişlerine mani olunmaması gibi hususlar karara bağlanmıştır.
Venedik Cumhuriyeti ile aynı gün imzalanan antlaşmanın ilk beş maddesi sınırları
belirleyici niteliktedir. Osmanlı Devleti ele geçirdiği yerleri muhafaza etmeye devam
edecektir. Venedik'in ödemekte olduğu gümrük vergisi %5'ten, %3'e düşürülecektir. Mora'nın
Osmanlı egemenliğine girdiği zımnen de olsa kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti, Girit'te elde
ettiği kazanımları muhafaza edecektir. Bu antlaşma, Osmanlı Devleti ile Venedik
Cumhuriyeti arasındaki iki yüz yıldan fazla süren çatışmaların nihayete erdiği bir antlaşma
olması açısından önemlidir. Öte yandan, Osmanlı Devleti, Avusturya'ya kaybettiği büyük
topraklar dolayısıyla, Orta Avrupa'dan tamamen çekilmek zorunda kalmıştır. Ancak daha
sonra yapılacak bir başka savaşla, Sırbistan sınırı yeniden düzenlenecektir.
9. 5. Lale Devri Dönemi Gelişmeleri
Ciddi bir siyasal krizin ardından Osmanlı tahtına geçen III. Ahmed'in saltanatının ilk
yılları devlet idaresini tam olarak ele alma çabaları ile geçti. Ardından 1711 senesinde çıkılan
Rus Seferi ve ardından 1715-18 yılları arasında devam eden ve Avusturya'ya ciddi miktarda
toprak kaybı ile neticelenen Osmanlı-Venedik-Avusturya savaşları devleti oldukça yıpratmış
ve bu süreç yukarıda da izah edildiği üzere Pasarofça Antlaşması'nın imzalanması ile
neticelenmiştir. Pasarofça Antlaşması'nı müteakip devam eden barış ve reformasyon süreci
tarihçilerce Lale Devri olarak adlandırılmaktadır. Tespit edilebildiği kadarıyla, ilk defa Yahya
Kemal Beyatlı tarafından kullanılan bu tabir Ahmet Refik'in 1913 senesinde İkdam
gazetesinde tefrika ettiği makalenin ve 1915 senesinde yayımladığı kitabın adında da
kullanılmıştır. Böylece bu tabir yaygınlık kazanmış ve yerli ve yabancı literatürde kullanılır
olmuştur.
Osmanlı Devleti, bu dönem içerisinde Avrupa ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler
geliştirilmiştir. Bu dönemde, diğer yenileşme dönemlerinden farklı olarak, Batı'nın bir
referans olarak kabul edildiğine ve kurumsal ıslahatlar esnasında örnek alındığına şahit
olmaktayız. Bu devrin bu özelliği dolayısıyla, bazı araştırmacılarca, Lale Devri, Osmanlı
modernleşmesinin/Batılılaşmasının başlangıcı olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti'nin Paris'e,
Viyana'ya ve Moskova'ya elçiler göndermesi ve bu görevlilerine diplomatik misyonun
yanında Avrupa diplomasisi ve askeri gücü hakkında bilgi edinmeleri vazifesi vermesi de
bununla ilişkilendirilir.
Bu dönemin, en baskın figürü olarak sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa göze
çarpmaktadır. III. Ahmed'e oldukça yakın olan Paşa, Avusturya ile barış taraftarı olan isimler
arasında yer almaktaydı. Bu özelliği dolayısıyla, Nişancı Mehmed Paşa'nın ardından
sadrazamlık makamına getirildi ve biraz kendi şahsi özelliği biraz da devletin içinde
bulunduğu durum itibariyle, görev yaptığı süre içerisinde devleti savaştan uzak tutmaya
gayret etti. Bu dönemde yapılan bütün reformlarda onun büyük etki ve katkısı olacaktır. Lale
Devri eğlence hayatı ve bu dönemde yaşanan sefahate çokça vurgu yapılırken, ilim, kültür ve
sanat hayatında yaşanan gelişmeler daha ikinci planda kalmaktadır.

9. 5. 1. Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Fransa Elçiliği
Osmanlı Devleti, III. Selim devrine kadar ülke dışında daimi temsilcilikler açmadı.
Esasen İstanbul'un fethinin ardından 1454 yılında Venedik'e verilen ahidnamede bayloslarının
İstanbul'da ikamet edebilecekleri ifade ediliyordu. Ardından, Fransa, Avusturya, İngiltere ve
Hollanda gibi devletler benzer müsaadeler almayı başardılar. Osmanlı zihin dünyasında bu
durum devletin büyüklüğü ve saygınlığı ile özdeşleştirilmekteydi; buna karşın Osmanlı
Devleti herhangi bir yabancı ülkeye daimi temsilci göndermemekteydi. Bunun nedeni Türk ve
İslam geleneklerinde böyle bir uygulama olmamasıdır. Bazı araştırmacılar bunu "bir
Müslümanın, darü'l-harp olan bir memlekette uzun süre yaşaması caiz değildir" şeklinde
açıklama yoluna gitseler de bu açıklamanın yetersiz olduğu barizdir. Osmanlılar diğer
Müslüman ülkelerde de bu tarz bir yapılanmaya gitmemişlerdir. Bu durumu Osmanlı
diplomatik gelenekleri ve daimi elçilere duyulan ihtiyacın niteliği çerçevesinde
değerlendirmek gerekir.
Osmanlı Devleti, yabancı devletlere fevkalade elçiler yahut muvakkat elçiler
göndermiştir. Yabancı hükümdarların taç giymeleri, savaş ve barış hususlarının görüşülmesi,
sınır ihtilaflarının giderilmesi, Osmanlı Devleti'ndeki taht değişikliklerinin bildirilmesi,
kazanılan zaferlerin duyurulması gibi durumlarda bu elçilerin devreye sokulduğunu
görmekteyiz. Yabancı devletlerden alınması umulan istihbari bilginin temininde de, sınır
eyaletlerinden, tüccarlardan ve bu iş için görevlendirilen casuslardan istifade edilmekteydi.
Lale Devri'nde, Osmanlı diplomatik anlayışında bir kırılma yaşandı. Batı ile uzun
yıllar devam eden savaşların ardından tesis edilen bu barış sürecinde, devletin takip ettiği dış
siyasete uygun olarak Batı'yı müşahede etmek amacıyla elçiler gönderilmeye başlandı. İlk
olarak Fransa'ya bir elçinin gönderilmesine karar verildi. Bu iş için Kapıcıbaşı Kara İnci
isimli biri seçildiyse de, Fransa'ya daha liyakatli birinin gönderilmesine karar verilmiş, bu iş
için Pasarofça görüşmelerinde de bulunan ve dış ilişkilerde tecrübe sahibi olan Yirmisekiz
Çelebi Mehmed Efendi seçilmiştir. Elçi büyük bir maiyyetle, Ekim 1720'de Fransa'ya
gitmiştir.
Burada bir sene kadar kalan fevkalade elçi dönüşünde detaylı bir sefaretname
hazırlayarak padişaha sunmuştur. Bu sefaretnamede, kendisinden beklendiği gibi, 18. yüzyıl
Fransa'sını birçok yönüyle tavsif etmektedir. Kültür ve sanat hayatı, ülkenin mimari açıdan
durumu, iktisadi ve sanayi özellikleri ve liman yapılanmaları gibi gözleme dayalı unsurlar bu
sefaretnamede yer alır. Paris'i İstanbul'dan sonraki en güzel şehir ilan eden Yirmisekiz
Mehmed Çelebi'nin her ne kadar ifade etmese de, iki şehrin mukayesesini yaptığı açıktır. Bu
gözlemlerin, Lale Devri uygulamalarında ne kadar etkili olduğunu tespit etmek mümkün
olmasa da, Osmanlı zihin dünyasının değişimine katkıda bulunduğu, yenileşme fikrinin
yüksek zümrelerce benimsenmesinde etkili olduğu ifade edilebilir. Yirmisekiz Mehmed
Çelebi'nin maiyyetinde yer alan oğlu Said Çelebi de, bir süre sonra ilk Türkçe harfli
matbaanın kurulmasında aktif olarak rol oynayacaktır.
9. 5. 2. Osmanlı Devleti'nde İlk Türkçe Harfli Matbaanın Kurulması
İbrahim Müteferrika, matbaacılık alanında yaptığı faaliyetlerle, Lale Devri'nin sembol
isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Esasen Erdel kökenli olan İbrahim Müteferrika,

Müslüman olup Osmanlı hizmetine girdikten sonra, müteferrikalığa kadar yükselmiştir.
Avusturya Seferi'nde görev almış; Osmanlı Devleti'ne sığınan II. Ferenc Rakoczi'nin
tercümanlığı ve mihmandarlığı vazifesini üstlenmiştir. Ona asıl şöhretini kazandıracak olan
ise kurmuş olduğu matbaasıdır.
1727 Temmuz'u başlarında, İbrahim Müteferrika, Yirmisekiz Mehmed Çelebizade
Said Efendi ile birlikte III. Ahmed'in fermanı ve Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi'nin
fetvası ile Türkçe eser basımı yapan ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Yirmisekiz Mehmed
Çelebizade Said Efendi, babası ile birlikte Fransa'da bulunurken bu hususu iyice tetkik etmiş
ve İstanbul'da böyle bir girişim yapmaya niyet etmiştir. Bu fikrini İbrahim Müteferrika'ya
açtıktan sonra, bu hususta müştereken Vesiletü't-Tıba'a adıyla bir risale kaleme almışlar ve
İbrahim Paşa'ya takdim etmişlerdir. İbrahim Paşa bu hususu bir encümen huzurunda ele
aldıktan sonra uygun bulduğunu ve matbaa tesisine onay verdiğini beyan etmiştir.
İbrahim Müteferrika basılan kitaplarda matbaanın ismini Dârü’t-tıbâ’ati’l-Ma’mure
olarak kullanmasına rağmen, bu matbaa daha çok Müteferrika Matbaası diye anılmaktadır.
Müteferrika İbrahim Efendi 31 Ocak 1729 yılında ilk eser olarak Vankulu Lugatı’nı ve 01
Ekim 1742 yılında ise son eser olarak Ferheng-i Şuûri’yi yayımlamıştır. 1735-1741 yılları
arasında matbaanın faaliyetini durdurmasına rağmen toplam 17 farklı eser basmıştır. Bu
eserlerden 10 tanesi tarih, 2 tanesi sözlük, diğerleri ise siyaset, fen, coğrafya, dil ve askerlik
konularındadır. Müteferrika İbrahim Efendi’nin bastığı eserlere baktığımız zaman eserlerin
büyük bir itina ile seçildiğini görmekteyiz. Eserler, hacimleri itibariyle müstensihlerin elle
yazarak çoğaltmaktan kaçındıkları kitaplar arasından seçilmiş, halk ile ilim adamlarınca
aranan ve ilmi değeri yüksek olan eserlerden olmasına dikkat edilmiştir. O tarihte aktif
olmasına rağmen, Patrona Halil İsyanı esnasında bu kurulan matbaaya yönelik bir girişimin
olmaması, matbaanın Osmanlı kamuoyunca kabul görmediği yönünde zaman zaman ifade
edilen fikirlerin doğru olmadığını göstermektedir.
9. 5. 3. Tulumbacı Ocağı'nın Kurulması
Lale devrinde uygulamaya konulan diğer bir önemli yenilik Tulumbacı Ocağı'nın
kurulması oldu. Osmanlı Devleti, daha önce de yangınlara mümkün olduğunca çabuk
müdahale etme amacıyla bazı düzenlemeler yapmıştı. Evlerin çatılarında su dolu fıçılar ve
uzun merdivenler bulundurulması ve bunun yasakçılar tarafından zaman zaman denetlenmesi
bu kabildendir. Bir yangın çıkması durumunda, yeniçeriler, sakalar, baltacılar ve halk hep
birlikte yangına müdahale etmeye çalışırlardı. Fakat Lale Devri'nde daha profesyonel bir
uygulama başlatıldı.
Fransız asıllı bir mühtedi olan Gerçek Davud Ağa, 1720 senesinde Tulumbacı Ocağı'nı
teşkil etti. Aslen mühendis olan Davud Ağa, 1718'de, Tüfenkhane ve Tophane'deki yangınlara
tulumba ile müdahalede bulunmuş, bu başarısı takdir görmüştü. Sadrazam Nevşehirli Damad
İbrahim Paşa'nın bu vazifeyi verdiği Gerçek Davud Ağa, 1733'teki vefatına kadar
tulumbacıbaşılık vazifesinde bulundu. Bu yeni usulü tatbik için, birçok yerde tulumbalar için
kuyular açıldı. Başlangıçta mevcudu az olan bu ocağın yangınlara başarıyla müdahale etmesi
üzerine mevcudu ve imkanları arttırıldı.

9. 5. 4. Tercüme Heyeti ve Telif Faaliyetleri
10. ve 12. yüzyıllar arasında yabancı dillerden Arapçaya yapılan yoğun tercüme
faaliyetleri, İslam fikir dünyasında ciddi bir hareketliliğe yol açmıştır. İslam dünyasında
yaşanan siyasal krizlere paralel olarak, bu tarz ilmi faaliyetlerde bir azalma meydana gelmiş,
tercüme eserler yerini telif eserlere bırakmıştır. Osmanlı Devleti'nde de, sistematik bir
tercüme hareketine rastlamak mümkün olmamıştır; Arapçadan Türkçeye ve Farsçaya,
Farsçadan Türkçe ve Arapçaya ve Türkçeden Farsça ve Arapçaya tercümeler her zaman
rastlamak mümkünse de, bu tercüme faaliyetlerini dışarıdaki bilginin ithali olarak değil, ortak
kültürün kendi içerisinde tedavülü şeklinde değerlendirmek gerekir. Öte yandan Rumca,
Latince ve diğer bazı Batı dillerinden yapılan çeviriler de tıp, astronomi ve matematik gibi
uygulamalı bilim alanıyla sınırlı kalmıştır.
Lale Devri eğlence hayatı ve bu dönemde yaşanan sefahate çokça vurgu yapılırken,
ilim, kültür ve sanat hayatında yaşanan gelişmeler daha ikinci planda kalmaktadır. Oysa bu
dönemde Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa ve Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah
Efendi'nin destekleri ile bu alanlarda önemli icraatlar gerçekleştirilmiştir. Kurulan bir tercüme
heyeti III. Ahmed ve İbrahim Paşa'nın arzusu doğrultusunda önemli eserleri Türkçeye
çevirmiştir. Bu dönemde tercüme edilen eserlerin çoğunu tarih kitapları oluşturur.
İlk dönemlerden itibaren Osmanlı sultan ve devlet adamlarının ulema ve şairleri
himaye ettikleri ve onları eser yazmaları için teşvik ettikleri bilinmektedir. Bu devirde de,
İbrahim Paşa seleflerinin uygulamasını sürdürmüş, bir yandan tercüme heyeti oluştururken öte
yandan da eser telif ettirmiştir. Örneğin tercüme heyetinin bir üyesi olan Müneccimbaşı Tarihi
ve Aynî Tarihi'nin tercüme heyeti içerisinde yer alan Vehbi Efendi'ye, Surname ve Sulhiye
adında iki eser yazdırmıştır. Vehbi'nin Surnamesi içinde bulunan minyatürlerle Lale Devri'nin
bu renkli eğlence hayatını çok doğru bir biçimde resmeder niteliktedir. Yine bu dönemde
kaleme alınan Islahat Takriri'nde yenileşme meselesi ciddi bir biçimde tartışılmıştır.

9. 5. 5. İstanbul'da Yeni İmar Uygulamaları ve Eğlence Hayatına Dair
Bu dönemde İstanbul'da başta mimari olmak üzere birçok alanda Fransız tesiri
artmaya başlamıştır. Süsleme sanatında barok ve rokoko tarzları kendisini gösterir. Bu
dönemde Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Fransa'dan getirdiği planlara göre kasırlar ve köşkler
inşa edilmiştir. Süslemeleri de ona uygun bir biçimde Avrupalı ustalar tarafından yapılır. Bu
köşklerden en önemlisi Kağıthane'deki Sadabad Kasrı'dır. Bu kasrın inşasının ardından, diğer
devlet adamları, Kağıthane Deresi'nin her iki yakasında da bu tarz köşkler ve kasırlar inşa
ettirmişler, bu bölgeyi Lale Devri'nin simgesi haline getirmişlerdir. Fakat bu inşa faaliyetleri
Kağıthane ile sınırlı kalmamış, Salıpazarı'nda Emnabad, Cağaloğlu'nda Ferahabad,
Alibeyköy'de Hüsrevabad, Bebek'te Hümayunabad, Defterdar semtinde Neşetabad ve
Üsküdar'da Şerefabad kasırları inşa edilmiştir.
Bu devirde eğlenceler de oldukça gösterişli olmuştur; büyük bir israfın olduğu bu
eğlencelere yabancı devlet temsilcileri de iştirak ettiler. Bu eğlencelerin en canlı tasvirleri
dönemin minyatür sanatçısı Levni tarafından yapılmıştır. Yazları aralıksız devam eden
eğlenceler, kış aylarında yerini helva sohbetlerine bırakıyordu. Bu eğlencelerin sembolü lale

olmuştur. O dönemin en gözde çiçeği halini alan lalenin yüzlerce türü yetiştirilmiş, yeni
türlerin üretimi için yarışmalar düzenlenmiştir. Çiçekçiliğin gelişmesi ve bu hususta
"şukufename"lerin yazılması bu döneme rastlar.
Yine boğaz güvenliği için kız kulesine bir fener konulması, Tersane-i amire'de üç
ambarlı gemilerin inşa edilmesi, çiçek aşısı, İstanbul'da bir çini imalathanesinin kurulması,
İznik ve Kütahya'daki çini imalathanelerinin restorasyonu, kiremit imalatı ve dokumacılık
atölyelerinin kurulması gibi uygulamalar da yine bu dönemin uygulamaları arasında yer alır.
Osmanlı tarih kaynakları, bu zevk ve sefa döneminde, sarayın da etkisiyle, ahlak,
yaşam tarzı ve adetlerde ciddi değişiklikler meydana geldiğini yazarlar. Özellikle lüks
tüketimin artması büyük bir huzursuzluk kaynağı olmuştur. Sarayın ölçüsüz masrafları,
geleneklerden kopuş ve sadrazam tarafından konulan aşırı vergiler başta ulema olmak üzere
geniş halk kitlelerini rahatsız etmiştir. Bu durum bir süre sonra bir isyan hareketine kaynaklık
edecektir. Bunda İran cephesinden gelmeye başlayan kötü haberler de etkili olacaktır.
9. 6. Patrona Halil İsyanı ve III. Ahmed'in Hal'i
III. Ahmed dönemi, yukarıda da belirtildiği üzere, genel olarak barış yanlısı siyasetin
ağır bastığı bir dönem oldu. Fakat bu durum, herkesi memnun etmemekteydi. Avusturya
karşısında yaşanan ağır mağlubiyetle birlikte Belgrad ve Temeşvar gibi çok önemli
merkezlerin elden çıkmış olması bir rahatsızlık nedeniydi. Biraz da bu yüzden girişilen ve
ayrıntılarına sonraki derslerde değineceğimiz İran Seferleri, her ne kadar başlarda iyi gitmiş
olsa da, devamında cephelerden gelen mağlubiyet haberleri iktidara yönelik olan muhalefet ve
baskıyı arttırdı. Savaş koşulları ilave mali yük anlamına gelmekteydi. Bu dönemde imdadiye
vergilerinin düzenli hale getirildiğini, mukataaların kaydıhayat şartıyla verildiğini görüyoruz.
Bu da özellikle üretici sınıfların hoşnutsuzluğuna yok açmaktaydı.
Büyük imar faaliyetlerinin ve lüks harcamaların yapıldığı bu dönemde, büyük
şehirlere doğru göçler devam etti; bu durum köylerin boşalmasına ve üretim ve gelirlerin
azalmasına yol açıyordu. İktisadi olarak zor durumda olan halk kitleleri, Ramazan ayında bile
eğlencelerin devam ediyor oluşu dolayısıyla bu hoşnutsuzluklarına dini gerekçeler de
bulabilmekteydi. Öte yandan, Damad İbrahim Paşa'nın, devletin önemli kademelerine kendi
adamlarını ataması kendisine karşı bürokratik bir muhalefetin oluşmasına da yol açtı. Esasen
ikisi de Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'nın damatları olan Kaptan-ı Derya Kaymakam
Mustafa Paşa ve Sadaret Kethüdası Mehmed Paşa arasındaki gerilim İstanbul'da çıkan bu
isyanın tetikleyicisi oldu. İran Seferi esnasında Kaptan-ı Deryalığa ilaveten İstanbul
kaymakamlığı ile de görevlendirilen Mustafa Paşa, kendisinden sonra sadrazamlık makamına
Mehmed Paşa'yı getirme arzusunda olan kayınpederi Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'yı devre
dışı bırakmaya karar verdi. Bu yüzden, 17. Orta'ya mensup bir yeniçeri olan Patrona Halil'i ve
diğer bazı isimleri el altından destekleyerek İstanbul'da bir isyanın çıkmasına neden oldu (25
Eylül 1730).
İsyancılar, Beyazıt Camii önünde toplandıktan sonra Kapalı Çarşıya gitmişler; burada
esnaf ve halkın desteğini de aldıktan sonra Et Meydanı'na ilerlemişlerdir. Bu arada İstanbul'un
asayişinden sorumlu olan Kaymakam Mustafa Paşa, gerekli tedbirleri almakta ağır davranmış,
isyanın büyümesini temin etmiştir. Daha sonra isyana acemi oğlanları ve eski odalardaki

yeniçerilerin de katılımıyla olay boyut değiştirmiş, askeri bir isyan halini almıştır. Daha önce
de isyan hareketlerinde bulunmuş olan Patrona Halil, yaptığı ateşli konuşmalarla isyanın
liderliğini üstlenmiştir. Kaymakam Mustafa Paşa, isyancılar üzerindeki kontrolünü yitirmiş ve
kendisi de hedef haline gelmiştir.
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'nın, isyanın askeri tedbirlerle bastırılması yönündeki
ısrarı kabul görmeyince isyancılarla temasa geçildi. İsyancılar içerisinde Nevşehirli Damad
İbrahim Paşa, Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi ve Sadaret Kethüdası Mehmed
Paşa'nın da bulunduğu otuz yedi devlet görevlisinin kendilerine teslimini talep ettiler. III.
Ahmed buna direnmeye çalıştıysa da, bostancıların asilerin üzerine gitme hususunda isteksiz
olmaları, padişahı isyancılara istediklerini vermeye yöneltti. Nevşehirli Damad İbrahim Paşa,
Kaymakam Mustafa Paşa ve Sadaret Kethüdası Mehmed Paşa boğdurularak isyancılara teslim
edilmiş, listede yer alan otuz yedi kişilik ulema grubu da sürgüne gönderilmiştir.
Patrona Halil ve beraberindeki isyancılar, istediklerini aldıkları halde başlarına bir iş
gelmesinden korktukları için III. Ahmed'in hal'ini talep ettiler. III. Ahmed'in isyancılarla
görüşmesi için gönderdiği heyet, padişahın hal'i hususunda anlaşarak durumu ulemaya
bildirdiler. Onların da desteğini aldıktan sonra, III. Ahmed'e saltanatının bittiği bildirildi.
Yerine I. Mahmud geçirildi (2 Ekim 1730).
2 Ekim 1730 tarihinde isyancıların talepleri doğrultusunda I. Mahmud'un Osmanlı
tahtına geçmesi ayaklanmayı sonlandırmadı; aksine isteklerinin yerine getirilmesi dolayısıyla
daha da güçlenmiş olan isyancılar, İstanbul'da daha da büyük bir asayişsizlik yaşanmasına
neden oldular. Arnavut kökenli olan isyancıların lideri Patrona Halil, İstanbul'da yaşayan ve
başka meslekler icra etmekte olan hemşerilerini yeniçeri ocağına kaydettirdi. Bir yandan ciddi
bir mali külfet kaynağı olan bu grup, diğer yandan İstanbul'da ciddi bir otorite boşluğu yarattı.
I. Mahmud'a biat işlemi gerçekleştirildikten sonra, isyancılar, Sadabad'da yapılan
köşklerin yıkılmasını istedi. I. Mahmud henüz iktidarını tesis edememiş oluşu dolayısıyla
köşklerin yıkılması emrini vermek zorunda kaldı. Patrona Halil, kendisi bir devlet görevi
almamış olmasına rağmen devleti yönetme hususunda oldukça istekliydi. I. Mahmud'dan
kendisini yeniçeri ağalığına getirmesini, ardından da Rusya'ya savaş açması gibi taleplerde
bulununca, I. Mahmud, öncelikli olarak Patrona Halil'den kurtulmaya karar verdi. Canım
Hoca Mehmed Paşa'nın da destekleri ile Kasım ortasında Patrona Halil ve diğer isyancı
önderlerinden kurtulmayı başardı.
Öndersiz kalan isyancı gruplar öldürülme korkusuyla ertesi sene 2 Eylül 1731'de
yeniden ayaklandılar. İsyancıların yarattığı güvensizlik ortamına bağlı olarak halk desteğini
de yanına almış olan Sultan I. Mahmud, bu ayaklanmayı kısa sürede bastırmayı başardı. Tahta
çıkışıyla ilk iş olarak isyanı bastıran ve ülkede huzuru tekrar sağlayan Sultan I. Mahmud,
isyancıların tayin ettiği Anadolu Kazaskeri eski İstanbul Kadısı Hasan Efendi ve Deli İbrahim
gibi kişileri de görevden alarak cezalandırdı. Ayrıca adet olduğu üzere Sultan I. Mahmud,
yeni atama ve tayinler yaptı ve eski görevlilerin tımar ve beratlarını yeniledikten sonra,
Patrona Halil'in isteği ile bazı kişilere verilen tımar, zeamet ve mukataaları tekrar hass-ı
hümayuna aldırdı. Bu şekilde idareyi eline alan Sultan I. Mahmud, dış politika ile uğraşmaya
başladı.

Uygulamalar
Uygulama:
Hakan Karagöz, "Venedik (1716) ve Habsburg (1716-1717) Seferlerinde Vidin
Şehrinin Askeri ve Lojistik Önemi", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, 30/II, Aralık 2013, s. 83-116. isimli makalesini okuyunuz.
Kazanım:
1. Venedik ve Habsburg savaşlarının lojistiği ve sefer organizasyonu hakkında bilgi
sahibi olmak.

Uygulama Soruları

1. Osmanlıların Mora Seferi'nde askeri açıdan başarılı, Habsburg cephesinde ise başarısız
olmasını sefer organizasyonu ve lojistik açısından değerlendiriniz?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması ile kaybettiği yerleri ele geçirmek için Mora
üzerine seferi kararı almıştır. Avusturya'nın bu savaşa müdahil olmasını önlemeye çalışmış,
bunda da kısmen başarılı da olmuştur. Hızlı bir biçimde Mora'nın fethini gerçekleştiren
Osmanlı Devleti, Avusturya'nın savaşa müdahil olmaya karar vermesi ile iki cephede birden
savaşmak zorunda kalmış, Petervaradin bozgununun ardından Belgrad dahil olmak üzere
Kuzey Sırbistan'ı, Banat bölgesi ve Küçük Eflak'ı Avusturya'ya kaybetmiştir. Taraflar
arasında 1718 senesinde Pasarofça Antlaşması imzalanmış, Osmanlı Devleti Mora'da yeniden
hakimiyet tesis ederken, Banat bölgesi ve Küçük Eflak'ı kaybederek Orta Avrupa'dan
tamamen çekilmek zorunda kalmıştır.
Pasarofça Antlaşması'nın ardından başlayan barış süreci modern dönemde Lale Devri
diye anılmaya başlandı ve bu tabir yaygın bir hal aldı. Bu süreçte Osmanlı Devleti, bir
değişim arzusunu beyan ettiği gibi, çok hızlı olmasa da bir dizi yenileşme hareketi yaşandı.
Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin Fransa sefareti bu açıdan oldukça önemlidir. Onunla beraber
Fransa'ya giden oğlu Said Efendi de, yine Osmanlı düşünce tarihi açısından ciddi bir
kırılmanın hazırlayıcısı olan Türkçe harfli matbaanın kurulmasında İbrahim Müteferrika ile
birlikte aktif rol aldı. Bir yandan tercüme ve telif faaliyetleri devam ederken, diğer yandan
İstanbul ciddi imar faaliyetlerine ve şenliklere ev sahipliği yaptı.
Bu dönemde yapılan "aşırı harcamalar" ve İran cephesinden beklenen başarının
gelmemesi, İstanbul halkındaki huzursuzluğu daha da arttırdı. Bu durum, 1730 senesinde
ciddi bir isyan hareketine dönüştü. Bu hareketin sembol ismi olan Patrona Halil, kısa sürede
İstanbul'da kontrolü ele aldı ve III. Ahmed'in hal'ini ve yerine I. Mahmud'un tahta geçmesini
isteyecek kadar ileri gitmesine neden oldu. Patrona Halil'in dediği olsa da, yeni padişah I.
Mahmud ilk fırsata bu tehlikeyi bertaraf edip devlet idaresini tamamen eline aldı.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Mora'ya sefer düzenlemesinin gerekçeleri
arasında gösterilemez?
a. Venedik'in Karadağlı isyancılara verdiği destek
b. Osmanlıların Karlofça kayıplarını telafi arzusu
c. Venediklilerin Osmanlı ticaret gemilerine yaptığı müdahaleler
d. Venedik'in Girit'i işgali
e. Prut Seferi'nde elde edilen başarının Osmanlı motivasyonunu arttırması
2. Aşağıdakilerden hangisi Mora Seferi öncesi Avusturya'ya bir heyet gönderilmesinin
nedenidir?
a. Erdel'in paylaşılmasını teklif etmek
b. Pasarofça Antlaşması'nın iptalini talep etmek
c. Barışa devam etme arzusunu bildirmek
d. Venedik'e karşı ittifak teklifinde bulunmak
e. XII. Karl'ın iadesini talep etmek
3. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri uygulamaları arasında yer almaz?
a. Yurt dışında ilk daimi temsilcilerin açılması
b. Tercüme heyetinin kurulması
c. İlk Türkçe harfli matbaanın kurulması
d. İlk çiçek aşısının yapılması
e. İstanbul'da Çini imalathanesinin kurulması
4. Aşağıdakilerden hangisi Patrona Halil İsyanı'nın gerekçeleri arasında gösterilemez?
a. Türkçe harfli matbaanın kurulması
b. İran Seferleri'nde yaşanan başarısızlık
c. Halkın aşırı vergilerle iktisadi olarak zor durumda bırakılması
d. Devlet yönetiminin Damad İbrahim Paşa'nın hizbinin eline geçmesi
e. Sarayın yaptığı ölçüsüz masraflar
5. Aşağıdaki yerlerden hangisi Mora Seferi esnasında ele geçirilen yerler arasında yer almaz?

a. Kefalonya
b. Benefşe
c. Modon
d. Anabolu
e. Gördes
6. Aşağıdakilerden hangisi Venedik'in Mora Seferi'nde başarısız olma sebepleri arasında yer
almaz?
a. Kalelerdeki askeri kuvvetlerinin yetersizliği
b. Savaşa hazırlıksız yakalanması
c. Yerel halkın Venedik'le ortak hareket etmedeki gönülsüzlüğü
d.Avusturya'nın Osmanlılarla ittifaken hareket etmesi
e. Savaşı finanse etmede yaşadığı güçlük
7. Osmanlı Devleti 1715-18 savaşı esnasında Erdel'de isyan çıkarıp Avusturya'yı zor durumda
bırakmak için aşağıdaki isimlerden hangisi ile temasa geçmiştir?
a. Dimitri Kantemir
b. Tököly İmre
c. II. Ferenc Rakoczi
d. George Brankovic
e. Konstantin Kantemir
8. Lale Devri'nde yapılan tercüme faaliyetleri ağırlıklı olarak hangi alanda yapılmıştır?
a. Fıkıh
b. Coğrafya
c. Astronomi
d. Tarih
e. Edebiyat
9. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanması ile 1715-18 Osmanlı-Venedik-Avusturya
Savaşı nihayete ermiş oldu?
a. Karlofça Antlaşması
b. St. Petersburg Antlaşması

c. Belgrad Antlaşması
d. Pasarofça Antlaşması
e. İstanbul Antlaşması
10. Aşağıdakilerden hangisi Pasarofça Antlaşması'nın maddeleri arasında yer almaz?
a. Banat Avusturya'ya terk edilecektir.
b. Avusturya Kudüs'teki Katolik din adamlarını hamisi olacaktır.
c. Esir mübadelesi gerçekleşecektir.
d. Belgrad'da Avusturya idaresi kabul edilecektir.
e. II. Ferenc Rakoczi Avusturya'ya iade edilecektir.

Cevaplar
1.d, 2.c, 3.a, 4.a, 5.a, 6.d, 7.c, 8.d, 9.d, 10.e.

10. OSMANLILARIN İRAN TOPRAKLARINDA İLERLEMESİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. 1. Kafkas Harekatının Başlaması
10. 2. Azerbaycan Harekatı
10. 3. Irak-ı Acem Harekatı
10. 4. Osmanlı İran Savaşları Esnasında Rusya'nın Tutumu ve
İran Mukasemesi
10. 5. Eşref Han'ın İktidarı ve Hemedan Antlaşması
10. 6. Şah Tahmasb'ın Yeniden Devreye Girmesi
10.7. Ahmed Paşa Antlaşması ve Buna Yönelik Tepkiler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Osmanlı Devleti'nin İran üzerine sefer açmasında etkili olan unsurlar nelerdir?
Osmanlı İran Savaşları'na Rusya'nın müdahalesi ne şekilde olmuştur?
Osmanlı Devleti, İran Seferi'nde hangi cephelerde savaşmış, bu seferden ne tür
neticeler elde etmiştir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Giriş

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

İran Seferinin sebeplerini Okuma,
açıklayabilmek.
yürütme

araştırma,

fikir

ve İran iç siyasetinin Osmanlı Okuma, araştırma,
başarısı üzerindeki etkilerini yürütme, tartışma
tartışabilmek.
Yeniden

fikir

Kafkas Harekatının
Başlaması
Eşref Han'ın İktidarı
Hemedan Antlaşması
Şah Tahmasb'ın
Devreye Girmesi

nasıl
veya

Azerbaycan Harekatı

araştırma,

fikir
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Giriş
Batı'daki seferlerine ara veren Osmanlı Devleti, III. Ahmed devrinde kendisini
Safevilerle çatışma halinde buldu. Her ne kadar Osmanlı Devleti bir barış siyaseti güdüyor
olsa da, İran'ın içerisinde bulunduğu vaziyet dolayısıyla İran'la olan sıcak çatışmalar bu
devrede yeniden baş gösterdi. İran'ı yaklaşık otuz senedir yönetmekte olan Şah Hüseyin
(1694-1722) hükümdarlığının son dönemlerinde ciddi problemlerle uğraşmak zorunda kaldı.
Özellikle sınır bölgelerinde yaşayan aşiretler, Şahın otoritesini kabul etmemeye ve isyan
hareketlerinde bulunmaya başladılar. Doğu İran'daki Türk aşiretleri ve Afganlar da bunlar
arasında yer alıyordu. Afgan kökenli Üveys oğlu Mahmud Han, Herat, Kirman, Yezd ve
Meşhed'i ele geçirmesinin ardından İsfahan'ı da muhasara altına aldı.
Bu esnada, Osmanlı Sadrazamı olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, İsfahan'ın
düşmesi ihtimaline karşı Mayıs 1722 tarihinde Revan, Tebriz, Gence ve Tiflis'in Osmanlı
kuvvetlerince işgal edilmesi emrini verdi. Bu hususta Basra, Bağdad, Musul, Şehrizor, Van,
Erzurum, Kars ve Çıldır valilerine emirler gönderildi. Fakat daha sonra, bunun doğuracağı
tehlikeler anlaşılarak İsfahan düşse dahi beklenilmesi, Afgan Emiri Mahmud Han'ın niyetinin
tam olarak ne olduğu anlaşılmadan hareket edilmemesi fikri ağır bastı. Kasım 1722'de İsfahan
yedi aylık bir kuşatmanın ardından düştü; Safevi Şah'ı Hüseyin tahtını Mahmud Han'a terk
etmek zorunda kaldı. Fakat Şah Hüseyin'in oğlu Tahmasb kaçmayı başararak Tebriz'e geldi ve
burada şahlığını ilan etti. Bu tarihten sonra, Osmanlılar siyaset değiştirerek Safevilerle olan
statükoyu korumak yerine İran'da yaşanan karışıklıktan istifade ederek bu bölgeye doğru
nüfuzunu genişletme yoluna gitti. Bunda, Rusya'nın Kafkas bölgesinde ağırlığını giderek
arttırması ve toprak ve nüfuzunu Osmanlılar aleyhine genişletmesi etkili oldu. Rusya, Haziran
1722'de Safevilere savaş ilan ederek karadan ve denizden harekete geçmiş ve Safevi
şehrilerini işgale başlamıştı.
Gürcistan bölgesinde Safevilere bağlı otonom bir yapı olan Kartli Krallığı'nın hanı VI.
Vakhtang ise bu süreçte arkasına Rus desteğini de alarak Safevi otoritesini reddedip, Dağıstan
bölgesindeki Müslüman Lezgiler üzerine taarruzda bulundu. Yine komşusu olan Şirvan
Hanlığı'na da yoğun baskı uygulayarak bölgeyi kontrol altına almaya çalıştı. Bölgenin
nüfusunun ağırlıklı olarak Sünni olması, Şirvan Hanı Davud Han'ı Osmanlı Devleti'ne
yakınlaştırmış Davud Han'ın Şirvan Hanı olarak tanındığını ilan eden menşur 1722 sonlarında
yollanmıştır. Bunda, Şirvan'da ağırlıklı olarak yaşayan Sünni Müslümanların talebi etkili
olmuştur. Rusların desteğini alan Kartli Krallığı ile Osmanlıların desteğini almış olan Lezgiler
ve Şirvanlılar arasındaki mücadeleler, kısa bir süre Osmanlı Devleti, Rusya ve Safevi
Devletleri'ni karşı karşıya getirecektir.
Osmanlılar bölgede yaşanan bu durum karşısında kayıtsız kalamadılar ve Karadeniz ve
Hazar kıyılarında statükonun değişmesi ve bu bölgelerde Rus hakimiyetinin tesis ediliyor
olması dolayısıyla harekete geçtiler. Osmanlı ordusu üçe bölünerek, Kafkaslar'da,
Azerbaycan'da ve Irak-ı Acem bölgesinde savaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı.
10. 1. Kafkas Harekatının Başlaması
Yukarıda da ifade edildiği üzere Rusya'nın Kafkaslarda harekete geçmesi
Osmanlılarca bir tehdit olarak algılandı. Bu yüzden, Osmanlı Devleti, Safevi Devleti'ne bağlı

Kartli Krallığı üzerine bir sefer kararı almıştır. Maksat, Tiflis'i ele geçirmektir. Böylece, hali
hazırda İran'la savaşmakta olan Rusya'nın nüfuzunu Kafkaslar'da daha fazla arttırmasına mani
olunacaktır. Sefer kararı alındıktan sonra seraskerliğe Silahdar İbrahim Paşa atanmıştır.
Kafkas harekatı İran Seferi'nin birinci cephesini teşkil etmektedir.
Silahdar İbrahim Paşa, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra maiyetinde yer alan
Diyarbekir Valisi Arifi Ahmed Paşa, Kars Beylerbeyi İshak Paşa ve Şebinkarahisar
mutasarrıfı İbrahim Paşa'yla birlikte Kars'tan hareket ederek harekatı başlatmıştır. Bu sırada,
Safevilerin tayin ettiği Revan Hanı olan Mehmed Kulu Han, Ruslarla ortak hareket eden VI.
Vakhtang üzerine gönderilmiş ve Tiflis'i ele geçirmişti. Lakin Osmanlı kuvvetlerinin bölgeye
gelmesi üzerine Mehmed Kulu Han Silahdar İbrahim Paşa'ya bağlılığını bildirerek şehri
Osmanlılara teslim etti (10 Haziran 1723). Kafkasların kalbinde yer alan Gürcistan
topraklarındaki Tiflis kalesi, kuzeyden sarkan Rusların durdurulması için hayati öneme
sahipti. Osmanlı Devleti’nin İran’dan aldığı bölgeler içinde en az problem yaşadığı bölge
Tiflis ve civarı oldu. Tiflis, Osmanlıların elinde kaldığı süre boyunca Şirvan’daki Osmanlı
birliklerinin lojistiği için bir üs olarak kullanıldı.
Tiflis’i ele geçiren Osmanlı Devleti'nin bu noktadan sonra en önemli önceliği, hala
Rusya’nın eline geçmemiş olan Bakü ve Hazar sahil şeridi idi. Lakin Osmanlı ordusu bölgeye
müdahale edemeden evvel, Ruslar 26 Temmuz'da Bakü'yü ele geçirdiler. Böylece Rusya'nın
Kafkas harekatı sona ermiş oldu. Rusya'nın bu hamlesi, hem çok önemli bir stratejik mevkiin
ele geçirilmesi hem de Şirvan Sünni nüfusu arasında Osmanlı Devleti'ne duyulan güveni
azaltması açısından etkili oldu. Bu özelliği itibariyle Bakü'nün Rusya'nın eline geçmiş olması
bu cephede Osmanlı Devleti'nin başarısızlığı olarak nitelendirilebilir.
Osmanlılar, Tiflis'ten sonra Revan (Erivan) üzerine yürüdüler. Safevi Devleti,
Mehmed Kulu Han'ın Osmanlı hakimiyetine girmesinden sonra, Revan Hanı olarak kardeşi
Ali Kulu Han'ı atadı. Serasker Arifi Ahmed Paşa'nın Revan üzerine yürümesi ve burayı
muhasara etmesi üzerine uzunca süre Osmanlı kuvvetlerine direnen Ali Kuluhan, zaten
imparatorluk içi problemlerle uğraşmakta olan Şah Tahmasb'tan yeterli yardımı alamayıp
şehri terk etmek zorunda kaldı (3 Ekim 1724).
Osmanlılar burada egemenlik teslim etmeden önce, Nahcivan bölgesini de kontrol
altına aldılar. Şehzade Tahmasb’ın kuşatma altındaki Revan’a yardımcı olması için birlikler
gönderildiği haber alınınca, Arifi Ahmed Paşa 29 Temmuz günü, Mahmud Paşa’yı bu
birlikler üzerine gönderdi. Mahmud Paşa, Ordubad şehri önünde bu birlikler ile karşılaştı.
Sipehsalar Mansur Han, Mustafa Kulu Han ve Nahcivan’dan firar eden askerlerden oluşan
Safevi ordusu ile Mahmud Paşa’nın birlikleri arasındaki savaşı Osmanlı kuvvetleri kazandı.
Revan Hanı Ali Kulu Han’ın kardeşi esir düştü. Ordubad şehrini ele geçiren, ardından
Ağustos ayında Nahcivan'ı da kontrol altına alan Osmanlı Devleti, bu sayede Tahmasb'ın
yardım yolunu kesmiş oldu. Bu gelişme Revan'ın Osmanlıların eline geçmesinde çok etkili
oldu. Revan muhafızlığına Osman Paşa getirildi. Osmanlı kuvvetleri, Kafkas harekatına
devam ederek Ağustos 1725'te Lori'yi ve 4 Eylül 1725'te de Gence'yi ele geçirerek Kafkas
coğrafyasındaki hakimiyet sahalarını oldukça genişlettiler.

10. 2. Azerbaycan Harekatı
Osmanlılar ve Safeviler arasında uzun süren mücadelelerden sonra imzalanan Kasr-ı
Şirin Antlaşması'nda Safevi egemenliğinde kalan Tebriz şehri, gerek stratejik önemi ve gerek
Osmanlı coğrafyasına olan yakınlığı dolayısıyla bu seferde de önemli bir hedef halini almıştır.
Osmanlı Devleti, 1723'ün yaz ayları boyunca Rusya'nın Hazar bölgesindeki faaliyetlerine
odaklandığı için Tebriz ile ilgilenememişse de, Van Valisi Köprülü Abdullah Paşa'yı 1723
Ağustos'unun sonlarında Tebriz'in alınması için görevlendirmiştir.
Köprülü Abdullah Paşa, hazırlıklarını tamamladıktan sonra, 1724 baharında Tebriz
üzerine harekete geçmiştir. Önce, Safevi Devleti zamanında önemli erzak ve mühimmat
depoları olan Hoy ve ardından da Çors şehirleri ele geçirildi. Tebriz Hanı'nın bir ordu ile
üzerine yürüdüğü Köprülü Abdullah Paşa bu orduyu dağıttı, Eylül 1724'te de Tebriz'i kuşattı.
Birinci Tebriz kuşatması direnişin büyüklüğü ve kışın erken gelmesi dolayısıyla Osmanlılar
açısından başarısızlıkla neticelendi. III. Ahmed, Tebriz'in mutlaka alınması hususunda ısrarcı
olduğu için ertesi sene şehir yeniden kuşatıldı. Bu kuşatmaya engel olmak için üzerine
gönderilen destek kuvvetlerini mağlup etmeyi başaran Köprülü Abdullah Paşa, 28 Temmuz'da
başladığı kuşatmadan hemen netice aldı ve şehir 2 Ağustos 1725'te Osmanlı Devleti'nin eline
geçti.
Tebriz'in alınması neticesinde Karabağ hakimi ve Erdebil halkı da Osmanlı otoritesini
kabul etmek zorunda kaldılar. Ayrıca, artık Azerbaycan bölgesinde tutunamayacağını anlayan
Şah II. Tahmasb, Tahran'a çekilmek zorunda kaldı.
Osmanlı Devleti'nin yine önemli bir merkez olan Urumiye’nin alınması için yaptığı ilk
teşebbüs 1724 yılındadır. Köprülü Abdullah Paşa Tebriz’i almak için harekete geçmeden
evvel, 1724 yılının Temmuz ayı sonlarında Behram Paşa’yı Urumiye’yi kuşatması için
görevlendirmiştir. Fakat bu ilk teşebbüsün amacı, Urumiye’yi almaktan çok bu civardaki
Safevi birliklerinin kuşatma altındaki Tebriz’e yardımcı olmalarını engellemekti. Çünkü
Tebriz kuşatması uzadıkça Köprülü Abdullah Paşa, Urumiye kuşatmasındaki ordudan asker
talep etmişti. Nitekim bu kuşatmadan herhangi bir sonuç çıkmadı. Ertesi sene Köprülü
Abdullah Paşa Urumiye halkına itaat etmeleri için mektuplar gönderince, Urumiye Hanı
Muhammed Kasım Han kendisinin beyliğe devam etmesi koşuluyla Osmanlı egemenliğini
kabul edeceğini bildirdi. Muhammed Kasım Han'ın bu teklifi kabul edildi ve Urumiye'de de
Osmanlı idaresi başladı (Ekim 1725).
10. 3. Irak-ı Acem Harekatı
İran Seferi esnasında açılan üçüncü cephe ise Irak-ı Acem cephesidir. Osmanlı
egemenliğindeki Irak-ı Arab üzerinden İran'a Bağdad valisi Eyüblü Kara Hasan Paşa serdar
tayin edilmiş ve Kirmanşah üzerine yürümesi kararı alınmıştır. Kara Hasan Paşa, Bağdad
kuvvetlerinin yanı sıra Şehrizor beylerbeyi Abdurrahman Paşa ve Kürd beylerine bağlı
birliklerle Kirmanşah üzerine hareket etti. Osmanlı ordusunun yaklaşmakta olduğunu öğrenen
Kirmanşah Valisi Abdübaki Han, 15 Ekim 1723'te kaleyi teslim etti. Kirmanşah'ın teslim
olduğu haberi yayılınca, Erdelan eyaletinin merkezi olan Sinne'nin hanı Feridun Han da
Osmanlı Devleti'ne itaatini arz etti (12 Kasım 1723).

1724 Şubat'ında Kara Hasan Paşa'nın Kirmanşah'da vefatı üzerine paşanın oğlu olan
Basra Valisi Ahmed Paşa hem Bağdad valiliği ve hem de seraskerlikle görevlendirildi.
Ahmed Paşa, Hemedan seferi için hazırlıklarını tamamladıktan sonra Bağdad'tan hareket
ederek Kirmanşah'a geçti. Hemedan'ı ele geçirmek üzere hareket eden ordu yaklaşık iki aylık
bir kuşatma periyodunun ardından 31 Ağustos 1724'te Hemedan'da Osmanlı egemenliğini
tesis etmeyi başardı. Ardından Luristan eyaleti merkezi olan Hürrremabad şehri de 6 Eylül
1724 tarihinde Osmanlıların eline geçti.
10. 4. Osmanlı İran Savaşları Esnasında Rusya'nın Tutumu ve İran Mukasemesi
Osmanlılar İran Seferi'ne başlamadan bir süre önce Rusya ve İran arasında yukarıda
değinilen bir çatışma süreci yaşanmıştı. Bu süreç, Rusya'nın Derbend ve Bakü'de kontrolü ele
geçirmesi ile neticelendi. İran ve Rusya arasında 12 Eylül 1723 tarihinde imzalanan St.
Petersburg Antlaşması ile İran Rusların Derbend ve Bakü'deki hakimiyetini kabul etmek
zorunda kaldı. İç meselelerle uğraşmakla meşgul olan Şah II. Tahmasb, bu antlaşma ile
Rusların desteğini almayı umuyordu. Şah II. Tahmasb'ın ihtiyaç duyması halinde, Rus
kuvvetleri İran'a gönderileceği yönünde bir maddeye sahip olan bu antlaşmayı imzalamak için
Rusya'ya gönderilen elçi İsmail Bey Enzeli'den Astrahan'a hareket ettiği sırada Ruslar
Enzeli'yi de işgal etti. Bu durum üzerine II. Tahmasb bir başka elçi ile İsmail Bey'i
durdurmaya çalıştıysa da Ruslar bu yeni elçinin İsmail Bey'le buluşmasına müsaade etmediler
ve İsmail Bey bu durumdan habersizce antlaşmayı imzaladı. Bu durumu ustaca saklayan
Rusya, Safevi topraklarına yaptığı saldırıları bu antlaşmayla meşrulaştırmaya çalıştı. II.
Tahmasb'ın bu antlaşmayı onaylamaya yanaşmaması Rusya'nın Osmanlılarla ortak hareket
etmesine yol açtı.
Kafkasya'da yaşanan iç kargaşalar zamanında Osmanlı Devleti, Rusya'ya göndermiş
olduğu bir elçi ve mektupla Lezgilerin Osmanlı Devleti'ne tabi olduklarını ve bu bölgeye
Rusların bir sefer düzenlemesinin aradaki barışın ihlali anlamına geleceğini bildirdi. Bu
gelişme üzerine Rusya, bu sefer planından vazgeçildiğini duyurdu. Taraflar, Fransa elçisinin
aracılığıyla İran meselesini görüşmek üzere toplandılarsa da buradan bir sonuç çıkmadı.
Osmanlı Devleti, Azerbaycan, Gürcistan, Şirvan ve Dağıstan'ın daha evvel kendi toprağı
olduğunu belirterek bu bölgeleri terk etmek yönündeki Rus talebini reddediyordu. Bu durum,
görüşmelerin devamına imkan vermeyince Rusya, Şah II. Tahmasb'ı İran şahı olarak tanıdığı
yukarıda zikredilen St. Petersburg Antlaşması'nı imzaladığını ilan etti. Rusya böylece
Osmanlı Devleti'nin zor durumda kalacağını ve bölgeden çekileceğini ummaktaydı.
Taraflar arasındaki ikinci tur görüşmeleri de Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Bakü ve
Derbend'den çıkması yönündeki ısrarı zora soktu. Fakat Fransa elçisinin Osmanlı Devleti ile
Rusya arasındaki ihtilaf ve gerilim durumunun Avusturya'ya yarayacağı ve tarafların bir an
evvel antlaşması hususundaki ısrarı bu sefer bir netice verdi. 24 Haziran 1724'te imzalanan ve
İstanbul Antlaşması olarak anılan bu antlaşma uyarınca, Şirvan'ın Davud Han tarafından idare
edilmesine, Kuzey Şirvan'ın Rus, Güney Şirvan'ın Osmanlı egemenliğinde kalmasına karar
verildi. Osmanlı Devleti, Şirvan'da bir hanlık kurarak Davud Han'ın idaresine bıraktı. İcap
ettiği hallerde, Ruslar haberdar edilmek suretiyle buraya Osmanlı askeri gönderilebilecekti.
Üçüncü maddeye göre Osmanlıların Tebriz, Urumiye, Hoy, Nahcivan, Gence, Revan,
Hemedan, Kirmanşah ve Erdelan gibi yerlerdeki egemenliği Ruslarca kabul edildi. Ruslar ise

buna mukabil Gilan, Mazenderan ve Esterabad'a hakim olmuşlar ve Aras Nehri'nin Kura
Nehri'ne döküldüğü yere kadar olan bölgedeki egemenlikleri Osmanlılarca kabul edilmiştir.
İki taraf da, İran'da şah olarak II. Tahmasb'ı tanıdıklarını ilan ettiler. Osmanlı Devleti, İran'ın
Afganlarla olan mücadelesinde Rusya devreye girerse tarafsız kalacağını beyan etti; bununla
birlikte, şayet Afganlar Osmanlı sınır bölgelerindeki herhangi bir yere saldırırlarsa,
Osmanlılar, İran'la beraber bu saldırıya mukavemet etme kararı aldı.
10. 5. Eşref Han'ın İktidarı ve Hemedan Antlaşması
İran'da Afganlılarla Safevilerin yaşadıkları mücadele hala devam etmekteydi. Şah
Hüseyin'i tahttan uzaklaştırıp yerini alan Mahmud Han, iktidarı ele geçirdikten sonra
kontrolsüz davranışlar içerisine girmiş, bunun üzerine Afgan beyleri tarafından uygulamaya
konan bir planla, Eşref Han tarafından öldürülmüştür. Eşref Han, Şah Hüseyin'in oğlu II.
Tahmasb ile bir iktidar mücadelesine girmiş, II. Tahmasb'ın ordusunu yenmeyi başararak
İran'da kontrolü sağlamaya gayret etmiştir.
Eşref Han, Safevi tahtına oturduktan sonra, göndermiş olduğu elçiler vasıtasıyla
Osmanlıların bölgedeki askeri operasyonlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Osmanlılara gönderdiği mektubunda artık İran tahtında kendisinin oturmakta olduğu ve İran'a
ait olan Hemedan, Kirmanşah, Erdelan, Tebriz, Gence, Revan ve Tiflis'in iade edilmesi
gerektiği yazılıydı. (Ocak 1726) Bu gelişme Osmanlı sarayında olumlu karşılanmadı ve
savaşın devamı kararı alındı ve Bağdad valisinden Ahmed Paşa'nın İsfahan üzerine yürümesi
istendi. Ahmed Paşa'nın birlikleri Hemedan yakınlarında Eşref Şah'ın kuvvetleri ile karşı
karşıya geldiler ve yapılan muharebeyi Osmanlılar kaybetti. Lakin Osmanlıların daha büyük
bir kuvvetle Eşref Han'ın üzerine yürüme niyetinde olmaları, tarafların müzakerelerde
bulunma kararı almaları ile neticelendi. Bunun üzerine iki ülke 4 Ekim 1727 tarihinde on iki
maddeden oluşan bir antlaşma metni üzerinde uzlaştı.
Hemedan Antlaşması olarak anılan bu antlaşmaya göre, Osmanlıların İran'dan aldığı
yerlerin Osmanlı Devleti'nde kalması kabul edildi; Afganlar da işgal ettikleri yerleri
Osmanlılara iade edeceklerdi. Osmanlı Devleti, Eşref Hanı İran'ın meşru hükümdarı olarak
tanıdı. İran'dan hac yapmak niyetiyle kutsal topraklara giden yolcular himaye edilecekti. Bu
antlaşma ile Osmanlı Devleti, 1723 yılında başlayan Safevi toprakları için giriştiği savaşlara
bir süreliğine ara verme fırsatı buldu. Fakat hem kamuoyunun antlaşmadan memnun
olmaması hem de antlaşma sonrası hemen yeni vergiler konması, aslında III. Ahmed ve
Sadrazamı için sonun başlangıcı olmuştu.
10. 6. Şah Tahmasb'ın Yeniden Devreye Girmesi
Eşref Han karşısında başarısız olan Şah Tahmasb, bulunduğu diplomatik girişimlerden
istediği neticeyi alamamış, İran tahtını Afganlara terk etmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine,
son bir çare olarak Horasan ve Harezm taraflarına ilerleyen II. Tahmasb, burada Kaçar
Türkmenlerinden yardım istedi. Kaçar Türkmen beylerinden Fetih Ali Han kendi
kuvvetlerinin yanı sıra bölgedeki diğer aşiretlerden de destek alarak II. Tahmasb'ın aradığı
desteği sundu. II. Tahmasb önce Meşhed'i, ardından da Herat'ı Afganlardan geri almayı
başardı. II. Tahmasb'ın ordusuna destek veren Afşarların liderlerinden Nadir Han, şahın
gözüne girmeyi başardı ve onun en büyük destekçisi olan Fetih Ali Han'ı devre dışı bıraktı.

Ardından Eşref Han ile karşılaşan Nadir Han üç büyük savaşın ardından İsfahan'da kontrolü
yeniden ele geçirdi. Böylece İran'daki Afgan egemenliğine büyük ölçüde son verilmiş oldu.
II. Tahmasb, başarıları dolayısıyla Nadir Han'ı baş vezirlik konumuna yükseltti.
İran'da yeniden kontrolü ele alan Şah II. Tahmasb, Osmanlıların İran'dan aldığı yerleri
geri almak ümidiyle faaliyetlere başladı. Bir yandan eskiden hükmettiği coğrafyada
propaganda faaliyetlerine başlayarak halkı Osmanlı yönetimine karşı kışkırtan II. Tahmasb,
öte yandan Osmanlılara bir elçi göndererek aldıkları yerlerin iadesini talep etti. Benzer bir
talebi Rusya'ya da iletti.
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa, Hemedan, Kirmanşah, Erdelan, Tebriz ve Luristan'ı
İran'a teslim ederek, karşılığında Revan, Kaht, Tiflis ve Şirvan hanlığını muhafaza ederek
yeniden savaşa girmemenin yollarını ararken, Nadir Han, emrindeki kuvvetlerle saldırıya
geçerek Osmanlıların elinden Tebriz ve Hemedan'ı almayı başardı (Temmuz 1730). Böylece
taraflar arasında daha evvel imzalanmış olan sulh bozuldu. Bu haberin yayılması, İstanbul'da
karışıklıkların çıkmasına neden olacak ve Patrona Halil İsyanı patlak verecektir. Böylece İran
üzerine düzenlenmesi planlanan sefer gerçekleşemeyecektir.
Patrona Halil İsyanı neticesinde taht değişikliği gerçekleşti; yeni sultan I. Mahmud,
İran problemi ilgilenmeden önce kendi konumunu sağlamlaştırdı. Ardından serdar tayin ettiği
Hekimoğlu Ali Paşa, Mart 1731'de Revan'ı kuşatmakta olan Safevi kuvvetlerini yenmeyi
başardı ve 15 Nisan 1731'de Urumiye'yi, 4 Aralık 1731'de de Tebriz'i ele geçirdi. Bu sefer
devam ederken, Bağdad Valisi Ahmed Paşa da, 30 Temmuz'da Kirmanşah ve 18 Eylül'de
Hemedan'ı yeniden ele geçirdi.
10. 7. Ahmed Paşa Antlaşması ve Buna Yönelik Tepkiler
I. Mahmud, Bağdad valisi Ahmed Paşa'ya barış görüşmesi yapma hususunda yetki
vermişti. Hemedan'ın Osmanlıların eline geçmesinin ardından II. Tahmasb, bizzat bir sefere
çıkmışsa da başarısız oldu. II. Tahmasb tarafından gelen barış teklifi üzerine taraflar Ahmed
Paşa Antlaşması diye bilinen bir antlaşma imzaladılar. Bu antlaşma, Nevşehirli Damad
İbrahim Paşa'nın yapmayı düşündüğü gibi Revan, Gence, Tiflis, Nahcivan, Kaht, Kartli,
Dağıstan ve Şirvan'ın Osmanlı egemenliğinde kalmasını temin ederken, Hemedan, Tebriz,
Kirmanşah, Luristan ve Erdelan'ın da İran'a iadesini kararlaştırıyordu. Aras Nehri, kuzey
bölgeleri için sınır olurken, güney bölgelerinde Kasr-ı Şirin Antlaşması'nda tayin edilen
sınırlara dokunulmadı.
Ahmed Paşa Antlaşması olarak bilinen bu antlaşma yeni sultan I. Mahmud’u da
Herat’tan bir zaferle dönen Nadir Han'ı da memnun etmedi. Antlaşmanın haberi İstanbul'a
ulaşınca, 25 Şubat 1732’de padişah huzurunda yapılan müşaverede I. Mahmud kendi ellerinde
olan Tebriz şehrinin izin istenmeden neden Safevilere terk edildiğini sordu. Verilen cevaptan
memnun olmayan sultan, Tebriz'in Safevilere verilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.
Antlaşma imzalandığı vakit Kirmanşah, Hemedan, Erdelan, Luristan ve Huveyze ve Tebriz
Osmanlıların elinde iken Safevilere terk edilmişti; bu durum, Osmanlıları aslında başarılı
oldukları bir savaşta başarısız pozisyonuna düşürdü.
Aslında Ahmed Paşa, şahın temsilcileri ile Kirmanşah sahrasında barış görüşmelerine
başladığı sırada Tebriz henüz Osmanlılarca alınmamıştı; şehir görüşmeler sona erdikten sonra

ele geçti. Fakat Ahmed Paşa, bir yanlış yaparak Tebriz'in ele geçirildiğini haber aldığı halde
bu hususta ne yapılması gerektiğini hükümete sormadı. Buna rağmen padişah bu antlaşmayı
onayladı.
1722-1732 yılları arasında devam eden mücadelelerde, Osmanlı Devleti İran aleyhine
olmak üzere ciddi kazanımlar elde etti. İran'ın içinde bulunduğu durum bunda belirleyiciyken,
toprak kazanma hususunda gösterilen başarı diplomaside gösterilemeyerek Ahmed Paşa
Antlaşması ile İran'a Azerbaycan ve Irak-ı Acem bölgesinden külliyetli miktarda toprak
bırakıldı. Bu durumdan sonradan haberdar olan sultan I. Mahmud, her ne kadar Ahmed Paşa
Antlaşması'nı onaylasa da, yeni bir sefer ile o kaybedilen yerleri yeniden topraklarına katma
arzusu içerisindeydi. Öte yandan, İran'da da bir kriz dönemi yaşanmaktaydı. Şah II.
Tahmasb'ın iktidarı ele geçirmesinde büyük katkıları olan ve Osmanlılara karşı yapılan
mücadelelerde de başarılar elde etmiş bir komutan olan Nadir Han oluşan bu yeni durumdan
istifade ile kendi iktidarını tesis etme arayışı içerisindeydi. Herat'ı ele geçirdikten sonra
Rusları barış yapmaya ikna etti. 1732'de İran'la Rusya arasında imzalanan Reşt Barış
Antlaşması'na göre Ruslar Gilan ve Saliyan'a kadar olan bölgeyi İran'a terk edecekler;
Osmanlıların elinde olan yerler geri alınınca, onlar da Derbent ve Bakü'yü boşaltacaklar ve iki
taraf tüccarı serbestçe ticaret yapabilecekti.
Ahmet Paşa Antlaşması'nın imzalanmasının ardından Nadir Han, bu antlaşmayı kabul
etmeyeceğini ilan etti ve Şubat 1732’den itibaren de iki stratejiyi birlikte yürüttü. İlk politikası
Osmanlı Devleti ile ilgiliydi ve İstanbul ve Bağdad’a gönderdiği elçiler vasıtasıyla aslında
asıl ikna etmeleri gereken kişinin II. Tahmasb değil, kendisi olduğunu ilan etti. İkna olması
için gerekli olan şartları da Osmanlı Devleti'nin kabul etmesi mümkün değildi. Nadir Han,
Osmanlı Devleti’ne gerekli uyarıları gönderirken, ikinci stratejisini II. Tahmasb’a karşı
uygulamaya koydu. Herat’tan İsfahan’a gelirken geçen beş aylık süre içerisinde II.
Tahmasb’ın hem Safevi devlet adamları hem de İran halkının gözünden düşmesini sağlamak
için gerekli bütün hamleleri yaptı ve bunda da başarılı oldu.
Rusya ile imzalanan antlaşmanın ardından daha da güçlenen Nadir Han, İran'ın önemli
merkezlerine kendi adamlarını atadı; Şii ulemanın da desteğini alarak II. Tahmasb'ı
Osmanlılarla yapılan antlaşmayı onaylamamak hususunda sıkıştırmaya çalıştı. Mezhepsel
argümanları kullanarak, Sünnilerle barış yapılamayacağını savunmuş, II. Tahmasb'ın
ordusunun başında Osmanlılar üzerine yürümesi çağrısında bulunmuştur. Şah bu çağrıya
olumsuz karşılık verince Nadir Han, İsfahan'a giderek II. Tahmasb'ı tahttan uzaklaştırarak
yerine henüz bir bebek olan III. Abbas'ı geçirdi. Kendisini de saltanat naibliği görevine
getiren Nadir Han, böylece iktidarı tamamen kontrol altına almayı başardı. Nadir Han, iktidarı
tamamen ele geçirdikten sonra, Osmanlılarla yapılan antlaşmanın yok hükmünde olduğunu
iddia ederek, daha önce kaybedilen toprakları geri almak için harekete geçti.

Uygulamalar

Uygulama:
Raşid Mehmed Efendi'nin Tarih-i Raşid isimli eserinden III. Ahmed devri İran
seferlerine dair olan bahisleri okuyunuz.
Kazanım:
1. Ana kaynak kullanma yetisi elde edilecek.
2. III. Ahmed devri İran seferleri hakkında genel malumat sahibi olunacak.

Uygulama Soruları

1. Raşid Mehmed Efendi'nin anlatısına göre, III. Ahmed dönemi İran seferlerinde öne çıkan
isimler kimlerdir ve belirleyici olan hadiseler nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rusya'nın Hazar kıyısında ilerleyerek Kafkaslarda nüfuz tesis etmeye başlaması,
Osmanlı Devleti'nin bölgeye olan ilgisini daha da arttırdı. Safevi Devleti içerisinde yaşanan iç
karışıklıklar neticesinde Kafkaslar'da isyanların çıkması, Osmanlı Devleti'nin oradaki Sünni
nüfusun hamisi olarak bölgeye müdahalesini gerektirdi. Kafkas, Azerbaycan ve Irak-ı Acem
cephelerinde üç koldan başlayan savaşta Osmanlı Devleti ciddi kazanımlar elde etse de,
Bakü'de Rusya'nın egemenlik kurmasına mani olamadı. İran Mukasemesi ile İran'ın
paylaşılması hususunda Rusya ile anlaşan Osmanlı Devleti, Rusya'nın Bakü'deki egemenliğini
zımnen de olsa kabul etmek zorunda kaldı. İran'da Eşref Han'ın iktidarı ele geçirmesi üzerine
Osmanlılarla İran arasında bir antlaşma imzalandı; buna göre Osmanlıların İran'dan aldığı
yerlerin Osmanlılar elinde kalması kabul edildi. Fakat Eşref Han'ın Şah II. Tahmasb
tarafından yenilgiye uğratılması sonrasında, şah, kaybedilen yerlerin geri kazanılması
hususunda faaliyetlere başladı. Osmanlıların elinden Tebriz ve Hemedan'ı almayı başaran
Safevilere karşı Osmanlı Devleti, içeride Patrona Halil İsyanı ile uğraştığından hemen cevap
veremedi. I. Mahmud döneminde başlayan yeni İran Seferi sonucunda imzalana Ahmed Paşa
Antlaşması ile Osmanlı Devleti Revan, Gence, Tiflis, Nahcivan, Kartli, Kaht, Dağıstan ve
Şirvan'ı elinde tutarken İran Kirmanşah, Hemedan, Erdelan, Luristan, Huveyze ve Tebriz'i
Osmanlıların elinden alıyordu. Bu durum iki tarafı da memnun etmeyecek savaş ardından
hemen başlayacaktır.

Bölüm Soruları
1. Osmanlı Devleti, İran Seferi esnasında savaştığı cepheler aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru bir biçimde verilmiştir?
a. Kafkasya-Bağdad- Yemen
b. Azerbaycan-Kafkasya-Irak-ı Acem
c. Şam-Halep-Diyarbakır
d. Irak-ı Acem-Şam-Bağdad
e. Azerbaycan-Irak-ı Acem-Yemen
2. Kafkas Harekatında öncelikli olarak Tiflis'in ele geçirilmek istenmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hazar Denizi'ne donanma çıkarabilmek
b. Zengin maden yataklarına ulaşabilmek
c. Tiflis'te uzun yıllardır devam eden Rus işgalini sonlandırmak
d. Eşref Han'a destek olmak
e. Rusya'nın Kafkaslarda ilerlemesine mani olmak
3. Aşağıdakilerden hangisi Kafkas harekatı esnasında Osmanlıların eline geçen yerlerden biri
değildir?
a. Bakü
b. Tiflis
c. Gence
d. Nahcivan
e. Revan
4. Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan Seferi'nin sonuçları arasında yer almaz?
a. Batum Osmanlı egemenliğine girdi
b. II. Tahmasb İran'a çekilmek zorunda kaldı
c. Urumiye'de Osmanlı egemenliği tesis edildi
d. Tebriz Osmanlıların eline geçmiştir
e. Karabağ ve Erdebil Osmanlı egemenliğini kabul etti
5. Osmanlı Devleti ile Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile İran'ın paylaşılması
hususunda anlaştılar?
a. İran Mukasemesi
b. Aynalıkavak Tenkihnamesi
c. Gülhane Hatt-ı Hümayunu
d. Belgrad Antlaşması
e. Ahmed Paşa Antlaşması
6. Aşağıdakilerden hangisi İran Mukasemesi'nin şartları arasında yer almaz?
a. Kuzey Şirvan Rus, Güney Şirvan Osmanlı egemenliğinde kalacaktır

b. Osmanlılar Tebriz, Revan, Nahcivan'ı alacaklardır
c. Taraflar II. Tahmasb'ı İran şahı olarak tanıyacaklardır
d. Ruslar Karadeniz'de donanma bulundurabilecektir
e. Ruslar Gilan, Mazenderan ve Esterabad'ı alacaklardır
7. Aşağıdakilerden hangisi Hemedan Antlaşması'nın maddeleri arasında yer almaz?
a. Eşref Han savaş tazminatı ödeyecektir
b. Afganlar işgal ettikleri yerleri iade edeceklerdir.
c. İran'ın meşru hükümdarı olarak Eşref Han tanınacaktır
d. İranlı hacılar himaye olunacaktır
e. Osmanlılar ele geçirdikleri yerleri muhafaza edeceklerdir
8. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi neticesinde Osmanlı İran barışı bozulmuştur?
a. Rusya'nın Bakü'yü terk etmek istememesi
b. İran'ın Tebriz ve Hemedan'ı alması
c. Eşref Han'ın iktidarı ele geçirmesi
d. Patrona Halil İsyanı'nın çıkması
e. Büyük Azerbaycan İsyanı
9. Aşağıdakilerden hangisi Ahmed Paşa Antlaşması'nın şartları arasında yer almaz?
a. Revan Osmanlı egemenliğinde kalacaktır.
b. Tebriz İran'a iade olunacaktır.
c. Hemedan'da Osmanlı egemenliği sona erecektir.
d. Şirvan İran'a iade olunacaktır.
e. Kirmanşah İran'a iade olunacaktır.
10. Şah Tahmasb'ın İran'da bir süredir devam etmekte olan Afgan egemenliğine son
vermesinde etkili olan isimler hangileridir?
a. Nusret Ali Han- Eşref Han
b. Fetih Ali Han - Nadir Han
c. Ahmed Paşa - Cengiz Han
d. Şahkulu Han- Kirman Şah
e. Nusret Ali Han - Fetih Ali Han

Cevaplar
1.b, 2.e, 3.a, 4.a, 5.a, 6.d, 7.a, 8.b, 9.d, 10.b.

11. OSMANLI DEVLETİ'NİN İRAN TOPRAKLARINDAN ÇIKARILMASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. 1. Nadir Han'ın Irak Seferi
11. 2. Nadir Han'ın Kafkasya'daki Faaliyetleri
11. 3. Nadir Han'ın Şah Seçilmesi ve Osmanlı İran Barış
Görüşmeleri
11. 4. Çatışmaların Yeniden Başlaması
11. 5. Osmanlı İran Barış Antlaşması
11. 6. Osmanlı İran Savaşları'nın Genel Bir Değerlendirmesi

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Nadir Han'ın Osmanlı İran Savaşları esnasındaki rolünü değerlendiriniz?
Osmanlı Devleti ile İran'ı uzun süren savaş yıllarından sonra barışa razı eden etkenler
nelerdir?
Nadir Şah'ın Caferiliği beşinci mezhep olarak kabul ettirme çabalarını İran iç siyaseti
bağlamında nasıl değerlendirebilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Nadir Han'ın Irak Seferi

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Nadir Han'ın Osmanlı İran
Savaşları sürecindeki rolünü
kavrayabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Nadir Han'ın Şah Seçilmesi
ve Osmanlı İran Barış
Görüşmeleri

Nadir Han'ın Şah seçilmesi
meselesini tartışabilmek

Okuma, araştırma, fikir
yürütme, tartışma

Nadir Han'ın Şah Seçilmesi
ve Osmanlı İran Barış
Görüşmeleri

Osmanlı İran barışı
sürecinde mezhep
mevzuunun önemini
kavrayabilmek

Okuma, araştırma, fikir
yürütme

Osmanlı İran Barış
Antlaşması

Kerden Antlaşması'nın
sonuçlarını ortaya
koyabilmek.

Okuma, araştırma

Osmanlı İran Savaşları'nın
Genel Bir Değerlendirmesi

Osmanlı İran savaşlarının
genel bir değerlendirmesini
yapabilmek.

Okuma, araştırma, fikir
yürütme, tartışma

Nadir Han'ın Kafkasya'daki
Faaliyetleri

nasıl
veya

Anahtar Kavramlar
Nadir Han, Caferilik, Irak-ı Acem, Kafkasya, I. Mahmud, Kerden Antlaşması

Giriş
Osmanlı Devleti ile İran arasındaki mücadelenin yoğunluğunda bir azalma olmadı.
Nadir Han, Safevi Devleti'nin Osmanlı Devleti ile imzaladığı antlaşmayı kabul etmeyeceğini
duyurduğu gibi, özellikle Tebriz başta olmak üzere önceki dönemde ele geçirilen toprakların
Safevilere terki yeni sultan I. Mahmud'u da memnun etmemekteydi. Öncelikle içerideki
asayişi temin etmekle uğraşan I. Mahmud, İran'a karşı saldırgan bir tutum takınmadı. Fakat
Nadir Han'ın III. Abbas'ı Safevi tahtına oturtması ile başlayan süreçte güç kazanması ve
kendisini saltanata hazırlarken Osmanlılara karşı kazanacağı başarılardan medet umması, kısa
bir süre sonra iki tarafı karşı karşıya getirdi. Nadir Han, daha önce kaybedilen toprakları ele
geçirmek için Osmanlılara karşı ordusunu harekete geçirdi.
Nadir Han kendisini bir süredir meşgul etmekte olan Luristan bölgesinde karışıklıkları
giderdikten sonra, Kirmanşah üzerine yürüdü. Kirmanşah ahalisi şehri Nadir Han'ın ordusuna
teslim etti (Kasım 1732). Bu sırada Ahmed Paşa, İranlıların ilerlemesinin önüne geçmek için
Derne, Bendeli ve Bedre geçitlerini kontrol altına almışsa da Nadir Han, başka bir
güzergahtan geçerek Ahmed Paşa'nın ordusuna ani bir saldırıda bulunarak yenmeyi başardı.
Ahmed Paşa, Safevilerin eline esir düştü. Safevi ordusu Hemedan'dan gelen destek kuvvetleri
ile birlikte Bağdad'a doğru yürüyüşe başladı.

11. 1. Nadir Han'ın Irak Seferi
Nadir Han'ın Irak üzerine yürümesinin muhtelif nedenleri bulunmaktadır. Öncelikle,
Irak önemli bir ticari merkez olarak ön plana çıkıyordu. Akdeniz'e açılmanın yolu, öncelikle
burada egemenlik tesisinden geçiyordu. Irak, Kerbela ve Necef gibi Şiilik için önemli dini
merkezlere sahipti. Bunların idaresinin Sünni unsurlarda kalması istenmiyordu. Öte yandan,
Hac yolunun kontrolü hem dini hem de ekonomik açıdan önemsenmekteydi. Nadir Han Irak
üzerinde egemenlik tesis etmeye karar vermiş ve buna hazırlanırken, Osmanlı Devleti de
tehlikenin farkında olarak hazırlıklara başladı. Sınır valilerine Bağdad Valisi Ahmed Paşa
emrinde toplanmaları emredildi. Bunu haber alan Nadir Han, Ahmed Paşa'yı şaşırtarak zor
durumda bırakmak için Erbil'i ele geçirip Kerkük'e saldırdıysa da bunda başarılı olamadı.
Ardından Bağdad'a yürüyen Nadir Han, 12 Ocak 1733'te şehri kuşattı. Ordusunda kuşatma
topları bulunmayan Nadir Han, şehri ele geçiremeyince Musul seraskerliğine atanan Anadolu
Beylerbeyi Topal Osman Paşa idaresinde Osmanlı ordusu kuzeyden Bağdad'a yaklaştı.
Bağdad yakınlarındaki Ducum mevkiinde iki taraf ordusu arasında 19 Temmuz 1733'de
yapılan savaşı, Osmanlı ordusu kazandı. Nadir Han, Ducum Savaşı'nda büyük bir mağlubiyet
alarak Hemedan ve Kirmanşah taraflarına kaçmak zorunda kaldı. Haber Bağdad'da duyulunca
kuşatmaya devam etmekte olan Safevi ordusu da geri çekilmek zorunda kaldı. Bu sayede Irak
ve Doğu Anadolu, Nadir Han tehdidinden kurtulmuş oldu. I. Mahmud, ordusunun bu
savaştaki başarısı dolayısıyla "gazi" unvanı ile anılmaya başlandı.
Ducum Savaşı'ndan mağlup ayrılan Nadir Han, bir yandan Osmanlı Devleti ile barış
yapmaya istekli görünürken, diğer yandan ülke geneline gönderdiği emirlerle büyük bir ordu
toplama hazırlığı içerisine girdi. Topal Osman Paşa Kerkük'e çekilmiş, ordusunun mühim bir
kısmını terhis etmiş durumdaydı. Bu mağlubiyetin kendisi açısından ciddi bir prestij kaybı
olduğunun farkında olan Nadir Han, o sırada Topal Osman Paşa'nın hastalığı dolayısıyla
seraskerlikten ayrılmak istemesini de fırsat bilerek ordusunu topladığı Hemedan'dan hareketle
Kerkük üzerine yürüdü. Kirmanşah'a geldiğinde, Dicle yakınlarındaki Osmanlı kuvvetlerini
dağıttı. Ardından Kerkük yakınlarındaki Leylan mevkiine geldi; burada Musul valisi Mehmed
Paşa idaresindeki kuvvetler tarafından ordusu geri püskürtülen Nadir Han, 30 Kasım'da Topal
Osman Paşa'nın kuvvetleri ile bir kez daha karşılaştı. Meydana gelen Akderbend Savaşı'nda
Osmanlı ordusunu dağıtmayı başardı; Topal Osman Paşa da bu savaş esnasında hayatını
kaybetti. Kerkük, Derne ve Şehrizor Safevilerin eline geçti. Fakat bu esnada, Belucistan
bölgesindeki isyanlarla uğraşmak zorunda olduğundan, Nadir Han, Osmanlılara barış
teklifinde bulundu.
Bağdad Valisi Ahmed Paşa'ya yapılan bu teklife göre Osmanlı Devleti, son on senede
ele geçirdiği İran topraklarını boşaltarak 1639 Osmanlı Safevi antlaşmasıyla tayin edilen
sınırlara geri dönecek; her iki taraf da almış olduğu esirleri geri bırakacaktı; ayrıca İranlı
hacılar kutsal toprakları serbestçe ziyaret edebilecekti. Sultan I. Mahmud Ahmed Paşa
aracılığıyla gelen bu teklifi kabul etmedi ve hayatını kaybeden Topal Osman Paşa'nın yerine
Köprülü Abdullah Paşa'yı atayarak, savaşa devam kararı aldı. Böyle bir barış taraftar olan
Bağdad Valisi Ahmed Paşa görevinden alındı; yerine İsmail Paşa getirildi. Gence, Şirvan,
Tiflis ve Revan valilerine yazılan mektuplarla şehirleri kesinlikle Nadir Han'a terk etmemeleri
emredildi. Kırım Hanı Kaplan Giray'a Kafkasya üzerinden İran seferine iştirak etmesi

emredilirken, Dağıstan ve Şirvan bölgelerine yazılan emirlerle de ilkbaharda gerçekleşecek
İran Seferi için hazır olmaları emri verildi.
11. 2. Nadir Han'ın Kafkasya'daki Faaliyetleri
Nadir Han'ın barış teklifi reddedildikten sonra bu sefer Kafkaslar üzerine yürüyerek
Osmanlı Devleti'ni sıkıştırma fikri ağır bastıysa da Kafkasya'daki Osmanlı toprakları üzerine
hemen yürüyemedi. Güneydoğu İran’da Bahtiyariler, Nadir Han'ın Ducum Savaşı’nda Topal
Osman Paşa’ya yenildiği haberini alınca isyan ettiler. Şiraz’ı ele geçiren isyancılar, II.
Tahmasb’ın ülkenin hükümdarı olduğunu ifade ederek İsfahan üzerine hareket ettiler. Aslında
Nadir Han, Bağdad kuşatması esnasında bu isyanın haberini almışsa da önemsemeyerek
Topal Osman Paşa'nın üzerine yürümüştü. Burada başarılı olduktan sonra isyancıların üzerine
yürüyen Nadir Han, bu isyanı bastırarak ülkede kontrolü yeniden ele aldı. Bu esnada barış için
İsfahan’a gelen Osmanlı elçisi Abdülkerim Efendi’ye Aras nehrinin sağ sahilindeki
toprakların İran’a iade edilmesi şartıyla barış yapabileceğini bildirdi. Osmanlı elçisi
İsfahan'dayken, Rus elçisi Golitsin, Osmanlılara karşı Rus-İran ittifakı önerisinde bulunsa da,
Nadir Han, Rusların söz verdikleri halde Gence ve Bakü'yü terk etmemelerini gerekçe
göstererek bu teklifi reddetti. Osmanlılara yaptığı barış teklifi kabul görmeyen Nadir Han, bir
kez daha Osmanlı toprakları üzerine sefere çıktı.
Bir kez daha Bağdad'a yürümeye niyetli olan Nadir Han, Osmanlıların buradaki
istihkamlarını kuvvetlendirdiği buna karşın Hemedan ve Kirmanşah taraflarındaki asker ve
mühimmatın yetersiz olduğu bilgisine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu yüzden güneye doğru
gitmekte olan ordusunu, birden kuzey yönlendirmiş ve 1734 Ağustos'unda Erbil'i ele
geçirmiştir. Buradan Şirvan üzerine yürümeye karar veren Nadir Şah, Kura Nehri sahilinde
ordugahını kurdu; öncelikli olarak Şirvan Hanlığı'nın merkezi olan Şemahı'yı ele geçirdi.
Üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetlerini dağıtmayı başaran Nadir Şah, ikinci kez Şirvan
Han'ı Surhay Han'ın ordusunu dağıtmayı başardı. Mahaçkale bölgesi de bu dönemde kontrol
altına alındı.
Nadir Han'ın bundan sonraki hedefi Gence oldu; Kasım 1734'te başlattığı kuşatmada
istediği başarıyı elde edemedi; Mayıs 1735'te bu kuşatmayı kaldırıp Kars'a doğru yürüyen
Nadir Şah, kendisini takiple görevlendirilen Köprülü Abdullah Paşa idaresinde Osmanlı
kuvvetlerini mağlup etti. Köprülü Abdullah Paşa'nın ve Diyarbekir valisi Sarı Mustafa
Paşa'nın hayatını kaybettiği 19 Haziran 1735 tarihli Arpaçay Savaşı'ndan sonra Nadir Şah'ın
önünde ona direnç gösterecek ciddi bir kuvvet kalmadı. Bu gelişmeleri yakından takip eden
Osmanlı sultanı, Arpaçay hezimeti dolayısıyla Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’yı görevinden
azlederek yerine Bağdad valisi İsmail Paşa’yı bu göreve getirdi. Köprülü Abdullah Paşa’nın
yerine de Nadir Han'ın Bağdad kuşatması esnasında yapmış olduğu antlaşma teklifini kabule
meylettiği için Bağdad valiliğinden alınarak Rakka valiliğine tayin edilen Ahmed Paşa
yeniden seraskerliğe tayin edildi.
Nadir Han, Arpaçay Savaşı'nı kazanınca daha önce kuşatıp da alamadığı Gence, Tiflis,
Revan’ı ele geçirdi. Serdarın hayatını kaybettiğini ve Osmanlı ordusunun savaşı kaybettiğini
öğrenen Gence valisi Genç Ali Paşa uzun süreden beri kuşatma altında olan Gence kalesini 9
Temmuz 1725'te Nadir Han'a teslim edip Kars’a geri çekildi. Bu dönemde Tiflis muhafızı
olan İshak Paşa da aynı şartlarda bulunduğundan Tiflis’i boşaltarak Nadir Han'a teslim etti

(12 Ağustos 1735) Revan valisi Vezir Ali Paşa kaleyi teslim etmeyerek direnme yoluna
gittiyse de, umduğu desteğin gelmeyeceğini anlayınca Revan da Nadir Han'a teslim edildi (3
Ekim 1735). Nadir Han, üstüste kazandığı bu başarılarından sonra yeniden Kars üzerine
yürüdü. Şehri savunan Kars Beylerbeyi ile Van valisi Timur Paşa’nın emrindeki Osmanlı
muhafızlarının direnişi dolayısıyla Nadir Han, Kars’ı abluka altına almasına rağmen Revan'ın
kendisine teslim edilmesi koşuluyla Kars kuşatmasını kaldırdı.
Osmanlı ordularının Kerkük'teki Akderbend ve Arpaçay muharebelerinde yenilgiye
uğraması, öte yandan Osmanlı Devleti’nin batı cephesinde yaşanan gelişmeler dolayısıyla
Avusturya ve Rusya ile savaşa hazırlanması dolayısıyla barış fikri Osmanlı kamuoyunda
hakim hale geldi. Buna karşılık Nadir Han'ın da bu savaşlardan sonra İran'a iade edilmesini
istediği yerlerin tamamında hakimiyet tesis etmesi sonrasında bu ülkede şahlığını ilan etmeye
hazırlanması tarafları barışa yanaştırdı. Kars önlerinden ayrıldıktan sonra Gence’ye giren
Nadir Han, barış teklifinde bulundu. Bir elçisini yeni Serasker Ahmed Paşa’ya göndererek
barış görüşmelerinin İran'da yapılmasını istedi. Durum Ahmed Paşa tarafından merkeze
bildirilince hükümet halkın rahatlatılması ve ülkenin güvenliğinin temin edilmesi için Gence
valisi Genç Ali Paşa’yı delege tayin edip, Serasker Ahmed Paşa, Osmanlı Devleti ile Safevi
Devleti arasında daha evvel IV. Murad zamanında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması şartları
çerçevesinde barış yapmakla görevlendirildi.
11. 3. Nadir Han'ın Şah Seçilmesi ve Osmanlı İran Barış Görüşmeleri
Saltanat naibi olarak Dağıstan harekatını tamamlayan Nadir Han, Ocak 1736’da
Mugan ovasında konaklarken, bir kurultay tertip etmek üzere İran eyalet valileri, ulema, eşraf,
aşiret ve oymak ileri gelenlerini 15 gün içerisinde Mugan ovasında toplanmalarını emretti. O
dönemde Osmanlı Devleti’ne karşı gerek Irak, gerekse Kafkasya’da elde ettiği başarılar
dolayısıyla İran'da oldukça güçlü bir konuma yükselmişti. Nadir Han, kurultayda yapmış
olduğu konuşmada, yorulduğunu ve Horasan'a dönerek dinlenmek istediğini, hala hayatta olan
II. Tahmasb, onun yerine getirdiği III. Abbas yahut kendi aralarından birini şah seçmeleri
gerektiğini beyan etti. Kurultayda hazır bulunanların oy birliği ile Nadir Han'ın şah olmasını
talep etmeleri üzerine, Nadir Han, şahlığı tek bir şartla kabul edebileceğini, talebinin de,
Safevi Devleti'nin Caferilik mezhebini benimsemesi olduğunu ifade etti. Bununla birlikte
saltanatın bundan sonra kendi sülalesine geçmesi gerektiğini, Safevi hanedanına itibar
edilmemesini ve İran ile komşu olan Osmanlılar, Babürlüler ve Özbekler gibi Sünni
devletlerle yaşanan mezhebi ihtilafın çözülmesi için Sünni ve Şii ulemanın ortak hareket
etmelerini şart olarak öne sürdü. Bu durum orada bulunanlarca kabul edilince, Nadir Han'ın,
İran'ın yeni şahı olduğu ilan edildi.
Osmanlıları temsilen Genç Ali Paşa barış görüşmelerine memur edilmişti; Nadir Şah
tarafından kendisine bu vazife verilen Abdülbaki Han'la yaptığı görüşmede, kendisinin Kasr-ı
Şirin Antlaşması şartları çerçevesinde bir antlaşma yapmakla görevli olduğunu ifade etti.
Abdülbaki Han da Genç Ali Paşa'ya kendi şartlarını sundu: İranlılar Şii akidesini terk ederek
Ehl-i Sünnet'ten olmakla bu yeni mezhebin (Caferilik) Ehl-i Sünnet'in beşinci rüknü olarak
Osmanlılarca kabul edilecek; bu yeni mezhebe Mekke’de beşinci bir rükn olarak diğer dört
mezhep yanında yer verilecek; her sene İranlı bir emirü’l-haccın İran hacılarına rehber

olmasına müsaade edilecek; tarafların elinde bulunan esirlerin mübadele olunup, alınıp
satılmaları yasaklanacak; iki ülke karşılıklı şehbender değişiminde buluşacaktı.
Genç Ali Paşa sadece hudut tayinine memur olduğunu, bu hususlarda herhangi bir
cevap verme yetkisine sahip olmadığını beyan edince, Nadir Şah bu maddeleri görüşmek ve
artık kendisinin İran şahı olduğunu bildirmek için Abdülbaki Han'ı elçi tayin edip, yanına
önemli müderrislerini de katarak İstanbul'a gönderdi.
İstanbul'da elçilik heyeti kabul edilirken, beşinci mezhep konusunda görüş bildirmek
üzere Anadolu Kazaskeri Leyli Ahmed Efendi, sabık Anadolu Kazaskeri Muhsinzade
Abdullah Efendi, daha önce Mekke kadılığı da yapmış olan Fetva Emini Abdullah Efendi de
hazır bulundular. Ağustos 1736'da başlayan ve sekiz oturum devam eden görüşmeler
sonucunda şu maddeler üzerinde uzlaşıldı: İran'dan gelecek emirü'l-haccın Şam yoluyla
gitmeyip, Necef ve Lahsa yoluyla gitmesi; şayet Şam yoluyla gidilecekse emirü'l-hac
tarbirinin kullanılmaması; "rükn" tahsisi meselesini İranlı alimlerle görüşmek üzere iki
Osmanlı aliminin İrana'a gitmesi; üç senede bir değişmek üzere iki devlet başkentine "mir
alem" rütbesiyle birer konsolos tayini; İranlı esirlerin serbest bırakılması; bundan sonra alınıp
satılmamaları ve vatanlarına dönmek isteyenlere mani olunmaması.
İstanbul'daki misyonunu tamamlayan İran elçilik heyeti müzakerelerdeki ilk iki
maddeyi tekrar görüşmek üzere yola çıktılar. Lakin elçilik heyeti İran'a vardığında Nadir Şah
Kandahar kuşatması ile meşguldü. Elçilik heyeti Nadir Şah tarafından iyi karşılanmakla
beraber beşinci mezhep meselesi hususunda ısrarcı oldu. Bu konu 1743-46 seneleri esnasında
yeniden başlayacak olan Osmanlı İran savaşlarından nedenlerinden biri olarak geleceğe
intikal ettirildi. Bu durum İran'ın Osmanlı Devleti ile yeni bir savaşı göze aldığının göstergesi olarak
değerlendirilebilir. Bu sırada Osmanlı Devleti Rusya ve Avusturya ile savaşmaya devam ettiğinden
meselenin kesin bir şekilde çözülmesi devlet tarafından daha sonraya bırakıldı.

Kandehar'dan sonra Kabil'i de ele geçiren Nadir Şah daha sonra bütün Afganistan'ı ele
geçirerek Hindistan'a girdi. Lahor'a kadar ilerleyip, Kernal Savaşı'nda Babürlü ordusunu
yenip Delhi'yi ele geçirerek Babürlü Devleti'ni antlaşmaya zorladı. Bu şekilde dört yıl süren
Hindistan Seferi'nden sonra Nadir Şah elde ettiği memleketleri ve kazandığı zaferleri Osmanlı
padişahı Sultan I. Mahmud'a bir mektup ve hediye göndererek bildirirken büyük bir ganimetle
İsfahan'a döndü.
Nadir Şah Hindistan'daki başarıları hakkında Sultanı I. Mahmud'a gönderdiği 5 Nisan
1741 tarihli Farsça mektubunda mağlup olan Nasirüddin Mehmed Şah'ın kırk bin telef ve bir
hayli esir verdikten sonra Kernal kalesine kaçıp üç gün sonra teslim olarak kendisiyle beraber
devlet merkezi olan Delhi'ye geldiğini ve Mehmed Şah'ın Türk olup kendisinin de Türk
olması sebebiyle onu yine saltanatta bırakarak Sind nehrinin sağ taraflarını almakla iktifa
ettiğini bildirdi. Fakat elçilerin konuşulacak konularda temessük alıp vermeye yetkileri
olmadığı anlaşıldı. Nadir Şah'ın bundan muradının antlaşma yapmak değil, aksine Osmanlı
Devleti'ni diplomasi yoluyla ikna edemediği Caferilik'in beşinci mezhep olarak kabulü
meselesine korkutarak ikna etmek olduğu düşüncesi oluştu.
İran elçisi Hacı Han, 20 Haziran’da Padişah’ın huzuruna çıktı ve kendisine nameler
teslim edildi. Osmanlı Devleti bu mektuplarda, Nadir Şah’ın Hacı Han ile gönderdiği
mektuplarda izlediği taktiği izledi. Önce, Osmanlı Devleti’nin, Rusya ve Avusturya ile

giriştiği savaşlar ve kazandığı galibiyetler anlatıldı, Osmanlı Devleti'nin de iki tane Hıristiyan
devleti dize getirdiği ve bunlardan birinin de Nadir Şah’ın müttefiki Rusya olduğu bildirildi.
Nadir Şah'ın beş talebin üçünün kabul edildiği ifade edildi; Caferilik ve Kabe’de rükn
meselesinin neden kabul edilemediğinin sebepleri ise gönderilen diğer mektuplarda dinî
delilleriyle birlikte açıklandı.
11. 4. Çatışmaların Yeniden Başlaması
Nadir Şah'ın böyle bir taleple gelmiş olması, Osmanlılarca yeni bir savaşın çıkacağı
şeklinde yorumlandı. Sultan I. Mahmud, beşinci bir mezhebi kabul etme meselesi ehl-i sünnet
inancına uymadığından, ulemadan, Nadir Şah'ın ısrarı devam ederse İran'a sefer açılması ile
ilgili fetvaları aldı. Öte yandan, savaş ihtimali belirdiğinden Irak taraflarında Bağdad Valisi
Ahmed Paşa ve Azerbaycan taraflarında Diyarbekir Valisi Köse Ali Paşa serasker tayin edildi.
Osmanlı Devleti'nin Nadir Şah'tan beklediği hamle geldi ve Nadir Şah, Bağdad valisine
gönderdiği iki elçi ile kendisinin Kerkük üzerine gitmekte olduğunu haber vererek burayı
aldıktan sonra Bağdad'ın da teslimini istediğini bildirdi. Ahmed Paşa'nın durumu merkeze
bildirmesi üzerine bir meşveret meclisi toplandı ve İran üzerine sefer kararı alındı.
İran içlerinde bir karışıklık yaratabilmek umuduyla, Nadir Şah'a karşı 1730 senesi
karışıklıklarında Osmanlı Devleti'ne iltica eden ve Safevi hanedanından olduğu iddia edilen
bir şehzadeyi (Safi Mirza) İstanbul'a getirerek kendisine İran Şahlığı verildi. Bu esnada Nadir
Şah'ın Osmanlı sınırını geçtiği haberi ulaşınca 23 Eylül 1743'te İran'a savaş ilan edildi.
Kuvvetlerinin bir kısmı ile Bağdad tarafını vurmuş olan İranlılar, buradan Kerkük
üzerine ilerleyerek, Kerkük Kalesi önüne gelip teslim teklif ettilerse de kale muhafızlarının
direnişi ile karşılaştılar. Ardından da geri çekilmek zorunda kaldılar. Durumu haber alan
Nadir Şah bizzat kendisi hareket ederek şehri kuşattı; İranlıların sayıca üstünlüğü ve yardım
gelme ihtimalinin kalmaması üzerine Osmanlı kuvvetleri şehri vire ile teslim etmek zorunda
kaldılar. Ancak vire şartlarına uyulmadı ve şehirde bir katliam yapıldı. Ardından Musul'a
ilerleyen Nadir Şah, 13 Eylül 1743'de burayı da kuşattı. Fakat Musul kalesi beklenmeyen bir
direnç gösterdi. İran’ın bir çok yerinden isyan haberleri geliyordu. Ne Nadir Şah’da ne de
ordusunda istek kalmıştı. Nadir Şah, 20 Ekim 1743 tarihinde Musul kuşatmasını kaldırdı.
Ardından Kerkük ve Erbil'in de boşaltılmasını emretti.
Osmanlı Devleti, Kasım ayının başında Nadir Şah’ın Musul önlerinden çekildiğini
öğrendikten sonra da hazırlıklarını sürdürdü. Nadir Şah’ın durmayacağı kesin gibiydi. Geri
çekilme nedeni, İran’daki isyanlardı. İsyanlar bastırılır bastırılmaz, Musul’daki başarısızlığını
unutturacak bir zafer için yine Osmanlı topraklarına saldıracaktı. Ülkesindeki isyanlarla
uğraşmak zorunda olan Nadir Şah, bu sefer de Safi Mirza'nın devreye sokulması ile
sıkıştırılacaktı. Safi Mirza'nın Kars'a ulaşması ve Azerbaycan bölgesinde kendisine bir
karşılık bulması, Nadir Şah'ın ilgisini bölgeye çekti. Şehir Nadir Şah tarafından kuşatılsa da,
mukavemet göstererek Şah'ın eline geçmedi. Ertesi sene Kars ve Şark seraskeri olarak tayin
edilen Yeğen Mehmed Paşa, 26 Haziran 1745'te Erzurum'dan İran tarafına hareket ederek
Revan'ın kuzeyindeki Bogaverd'de Nadir Şah'ın kuvvetlerine saldırıda bulundu. İran
kuvvetleri çekilirken Yeğen Mehmed Paşa'nın vefat haberini duyan Osmanlı ordusundaki
leventlerin saldırıda bulunmak istemeyerek geri çekilmeleri, Revan Savaşı'nda Osmanlı

ordusunun büyük zayiatlar vermesine neden oldu. Ordunun kalan kısmı Kars'a çekilmek
zorunda kaldı.
11. 5. Osmanlı İran Barış Antlaşması
21 Ağustos 1745'te neticelenen Revan Savaşı'nın ardından dağılarak Kars'a gelen
ordunun idaresini eski serasker Şehla Ahmed Paşa alarak düzeni sağladı ve ikinci defa
serasker tayin edildi. Ancak savaşta Osmanlı ordusu oldukça ağır bir yenilgi almış ve bütün
ağırlıklarını savaş meydanında bırakmak zorunda kalmıştı. Nadir Şah İran'da meydana gelen
iç isyanlardan dolayı Osmanlı ordusunun bozuk düzen geri çekilişi sırasında karşı saldırıya
geçmeyerek, barış yapmayı tercih etti. Bu şekilde yapılan son Revan Savaşı'ndan sonra
Osmanlı-İran savaşlarına son verildi
Revan muharebesinden sonra ordunun geri çekilmesi ile büyük bir sıkıntıdan kurtulan
Nadir Şah, biri Kars seraskeri Şehla Ahmed Paşa'ya ve diğeri Bağdad valisi Ahmed Paşa'ya
olmak üzere iki mektup gönderdi. Bu mektuplarda Caferi mezhebinin kabulü ve Kabe'de bir
rükn tahsisi tekliflerinden vazgeçtiğini belirtti; Nadir Şah, buna karşılık Şah İsmail'den
alınmış olan Van, Bağdad, Basra, Kerbela ve Necef taraflarının kendisine verilmesini
istiyordu.
Osmanlı Devleti ise Revan Savaşı'ndan sonra sınırlarını kuvvetlendirerek Kars ve
Diyarbekir taraflarında önemli hazırlıklar yaptı ve Kırım Hanı II. Selim Giray'a da Kars
cephesine asker göndermesini bildirdi. Yine İran'ın isteklerinin kabulünün imkansızlığını
bilen hükümet, verilecek cevabın Nadir Şah'ın gönderdiği elçi ile görüşmenin sonunda
verilmesini kararlaştırdı. Bu arada Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa Kars cephesi seraskerliğine
getirildi ve o gelene kadar Şehla Ahmed Paşa vekil olarak orada bırakıldı. Barış görüşmeleri
için gönderilen Fetih Ali Bey, 18 Ocak 1746'da İstanbul'a ulaştı.
Elçinin getirdiği mektuplardan Nadir Şah'ın Caferiliğin beşinci mezhep olarak kabulü
hususunda ısrarından vazgeçtiği anlaşılmaktadır. Daha fazla kan dökülmemesi için böyle bir
karar aldığını bildiren Nadir Şah, buna karşılık Irak ya da Azerbaycan topraklarından birini
kendisine istemektedir. Osmanlı devlet adamları, aralarında yaptıkları müzakereler
neticesinde Nadir Şah'ın barış taraftarı olduğuna ikna olmuşlardır. Cevabi mektupta bu durum
vurgulanmış ve Kasr-ı Şirin Antlaşması'ndaki hudutlar esas alınarak bir antlaşma
yapılabileceği beyan edilmiştir.
Taraflar arasında yapılan görüşmeler 4 Eylül 1746 tarihinde imzalanan Kerden
Antlaşması ile neticelenmiştir. Bu antlaşmaya göre sınır bahsi, IV. Murad döneminde tayin
edildiği üzere olacak şekilde düzenlenmiştir. Diğer maddeler ise şu şekildedir: Bağdad ve
Şam yoluyla kutsal topraklara gidecek olan İran hacıları yol üzerinde bulunan idarecilerce sağ
ve salim bir mahalden diğerine ulaştırılacaklar ve mal ve emniyetlerinin temini sağlanacaktır;
taraflar her üç senede bir değiştirilmek üzere İsfahan ve İstanbul'a birer büyükelçi tayin
edecek, bunların masraflarını ise taraflar karşılayacaktır; İki taraf da elindeki esirleri serbest
bırakacak ve vatanlarına dönmek isteyenlere herhangi bir engelleme yapılmayacaktır.
Antlaşmanın ek bölümünde ise, Sultan IV. Murad zamanındaki sınırın
gerçekleştirilmesi, sınır muhafızlarının dostluğa aykırı hareketlerden çekinmeleri, İranlıların
Safeviler zamanından beri devam edegelen Sünniliği kötüleyici hareketlerden vazgeçmeleri

istenmektedir. Yine Hulefa-i Raşidin'i hayır ve dua ile yad etmeleri, Hicaz'a ve diğer Osmanlı
ülkelerine gelip giden İranlılardan Osmanlı ve diğer Müslüman hacı ve ziyaretçileri gibi itibar
olunarak, onlardan “durma” ve diğer adlarla kanuna uymayan bir şey istenmemesi
belirtilmektedir. Ayrıca elinde ticaret malı olmayan İranlı ziyaretçilerden Bağdad'ta vergi
alınmaması, ticari mallar getirenlerden de eski uygulamalara göre gümrük alınması, İran'a
giden Osmanlı tüccarına dahi aynı uygulamada bulunulması, barışın gerçekleştirildiği tarihten
itibaren İran halkından Anadolu'ya Anadolu'dan İran'a iltica edenlerin geri teslim edilmesi
belirtilmektedir.
11. 6. Osmanlı İran Savaşları'nın Genel Bir Değerlendirmesi
Osmanlı Devleti’nin 1723 yılında başlayan İran macerası aslında 1735 yılında sona
ermişti. Osmanlı Devleti’nin Safevi toprakları üzerinde bir iddiası kalmazken, Kasr-ı Şirin
antlaşmasındaki sınırlar üzerinden bir barış yapmaya hazırdı. Fakat Nadir Şah'ın, askeri
başarılarının İran coğrafyasının kendisini desteklemesi için yeterli sebebi oluşturmayacağını
biliyor oluşu dolayısıyla takip ettiği Caferilik politikası, Osmanlı İran Savaşlarının bir süre
daha devam etmesine neden oldu. Nadir Şah bu sayede yeni devletinin ve hanedanın
meşruiyeti ile ilgili probleme çare bulmaya çalıştı. Nadir Şah, bu düşüncesi ile Hindistan
seferinden dönüşte önce, bir türlü itaat altına alamadığı Dağıstan üzerine yürüdü ama bu kez
hezimet olarak tanımlanabilecek bir sonuç ile karşılaştı ve geri dönmek zorunda kaldı.
Başarısız Dağıstan seferi, hem asker hem de para kaybına yol açmıştı. Ayrıca Nadir Şah'ın
prestiji de zedelendi. Yeniden prestij kazanma arzusuyla Osmanlı topraklarına yöneldi ve
1743 yılının Eylül ayında Musul’u kuşattı. Fakat Musul kalesi önemli bir direniş gösterdi ve
Nadir Şah geri çekilmek zorunda kaldı. Musul kuşatmasının başarısızlığını silmek üzere bu
kez 1744 yılında Kars kalesini kuşattıysa da yine başarısız oldu. Üzerine gelen Osmanlı
ordusunu, ordunun komutanı Yeğen Mehmed Paşa’nın ani ölümü üzerine yenmeyi başardıysa
da artık ne Nadir Şah’ın, ne askerinin ne de İran halkının bu savaşı sürdürecek ve finanse
edecek mali gücü ve motivasyonu kalmadığı için barışa yanaşmak zorunda kaldı. Yapılan
görüşmeler sonunda 1746 yılında Kerden Antlaşması imzalandı ve 1723’ten beri aralıklarla
devam eden savaş haline son verilmiş oldu.
Taraflar arasında 1723-1746 yılları arasında devam eden mücadelenin ardından
yapılan Kerden Antlaşması ile aslında değişen pek bir şey olmadığı söylenebilir. İki taraf da
1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması'nın İran coğrafyası ile Osmanlı toprakları
arasındaki sınırı siyasî olarak çizmiş olduğu gibi dini, ekonomik ve demografik açıdan da
çizmiş olduğunu bir kez daha görmüş oldu; bunu öğrenmenin maliyeti iki devlet için de
oldukça yüksek olmuştu. Özellikle Osmanlı maliyesi, savaşı her ne kadar bir şekilde finanse
etmeyi başardıysa da, sıkıntılı zamanlar geçirirken; vergi mükellefleri ve özellikle Anadolu
şehirleri ve ahalisi bu finansmanı sağlamak uğruna ciddi fedakarlıkta bulunmak zorunda
kaldı. Öte yandan İran tarafından kolaylıkla işgal edilebilen Osmanlı topraklarında
yaşayanların Osmanlı Devleti'ne olan güvenlerinde ciddi sarsılmalar oldu.
1774-1779 yılları arasında Osmanlı İran hududunda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla
taraflar arasında yeniden çatışmalar yaşandı. İran'da yönetimi ele geçirmiş olan Kerim Han
Zend, Basra'yı muhasara altına aldığı gibi İran ordusu da Kerkük'e kadar olan yerlerde yağma
hareketlerinde bulundu. 1776 yılında da Basra şehri düşerek İran egemenliğine girdi. Bunun

üzerine Osmanlı Devleti, İran'a savaş ilanında bulundu. Taraflar arasında bazı çatışmalar
yaşansa da, Kerim Han'ın ölümünden sonra İran'da taht mücadelelerinin başlaması ve
Basra'daki İran kuvvetlerinin çekilmesi ile asıl tehdit ortadan kalkmıştır. Böylece Osmanlı
Devleti, Irak bölgesinde egemenliğini yeniden tamamen tesis etmiş ve statükonun devamını
temin etmiştir.

Uygulamalar
Uygulama: I. Mahmud-Nadir Şah Mektuplaşmaları: 3 Numaralı Name-i Hümayun
Defteri, İstanbul, 2014'ü inceleyiniz.
Kazanım:
1. Arşiv kaynağı kullanma yetisi elde edilecek.

Uygulama Soruları
1. I. Mahmud ile Nadir Şah arasında gerçekleşen mektuplaşmaların ana mevzuunu ne
oluşturmaktadır?

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Nadir Han'ın Şah II. Tahmasb'ı tahttan uzaklaştırmasında etkili
olmamıştır?
a. Şah II. Tahmasb'ın Sünniliğe yakın bir inancı benimsemesi
b. Nadir Han'ın şahlığını ilan etme arzusu
c. Ruslarla yapılan barış antlaşmasının Nadir Han'a kazandırdığı güç
d. Osmanlılarla barış yapılmasını istememesi
e. Şah II. Tahmasb'ın Osmanlı barışını onaylaması
2. Aşağıdakilerden hangisi Nadir Han'ın Irak üzerine yürümesinin nedenleri arasında yer
almaz?
a. Bölgede Osmanlı kontrolünün çok zayıf olması.
b. Irak'ın Şiilik için önemli merkezlere sahip olması.
c. Irak'ın önemli bir ticari merkez olması.
d. İran'ın Akdeniz'e açılmak istemesi.
e. Hac yolunu kontrol etmek istemesi.
3. Aşağıdaki savaşlardan hangisinde kazanılan başarı neticesinde I. Mahmud "gazi" unvanıyla
anılmaya başlanmıştır?
a. Arpaçay Savaşı
b. Kerkük Savaşı
c. Ducum Savaşı
d. Hemedan Kuşatması
e. Şirvan Seferi
4. I. Mahmud'un Bağdad valisi Ahmed Paşa vasıtasıyla Nadir Han'ın teklif ettiği antlaşmayı
kabul etmemesinin nedeni nedir?
a. Ahmed Paşa'nın başarılarını kıskanması
b. Osmanlı Devleti'nin son on yılda kazandığı toprakları terk edecek olması
c. Rusya'yla İran'ın paylaşılması hususunda yapılan antlaşma
d. Avusturya savaşlarında elde edilen başarıların verdiği özgüven
e. Osmanlı Devleti'nin Hazar Denizi'nde kıyısının kalmıyor oluşu
5. Nadir Han'ın Gence, Tiflis ve Revan'ı ele geçirmesi aşağıdaki gelişmelerin hangisinin
neticesinde gerçekleşti?
a. Ducum Savaşı
b. Ahmed Paşa Antlaşması
c. Kerkük Savaşı
d. Reşt Antlaşması
e. Arpaçay Savaşı
6. Osmanlılarla Nadir Şah arasında yapılacak barışta üzerinde bir türlü uzlaşılamayan mesele
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tebriz'in iadesi
b. Osmanlıların ödemesi gereken savaş tazminatı
c. Konsolos değişimi mevzuu
d. Esirlerin mübadelesi
e. Caferiliğin beşinci mezhep olarak kabulü
7. Nadir Şah'la yeniden savaş ihtimali belirmesi üzerine Irak ve Azerbaycan taraflarına tayin
edilen seraskerler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
a. Hekimoğlu Ali Paşa - Köprülü Numan Paşa
b. Rami Mehmed Paşa - İsmail Paşa
c. Ahmed Paşa - Köse Ali Paşa
d. Abdullah Paşa - Köse Ali Paşa
e. İsmail Paşa - Abdullah Paşa
8. Nadir Şah'ın Revan Savaşı'ndan sonra barış istemesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi
etkili olmuştur?
a. İran'da meydana gelen iç isyanlar
b. Revan Savaşı'nın kaybedilmesi
c. İran ekonomisinin bu savaşı sürdürecek durumda olmaması
d. Rusların Bakü'yü işgali.
e. I. Mahmud'un ordusunun başında bizzat sefere çıkması
9. Aşağıdakilerden hangisi Kerden Antlaşması'nın şartları arasında yer almaz?
a. İranlı hacıların yol güvenliğinin sağlanması
b. Hemedan'ın Osmanlılara iadesi
c. İstanbul ve Isfahan'da büyükelçilikler ihdası
d. Esirlerin mübadelesi
e. Kasr-ı Şirin Antlaşması sınırlarına dönülmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi 18. Yüzyıl Osmanlı İran Savaşları ile ilgili olarak söylenemez?
a. İki taraf ekonomisi de ciddi bir biçimde etkilenmiştir
b. Caferiliğin ehl-i sünnetin beşinci mezhebi olarak kabulünü sağlamıştır
c. Sınırlarda ciddi değişikliklere yol açmamıştır.
d. İki ülkede de isyan hareketlerine neden olmuştur.
e. Savaşlara dönem dönem ara verilmiştir.

1. a, 2. a, 3. c, 4. b, 5. e, 6. e, 7. c, 8. a, 9. b, 10. b.

12. OSMANLI-RUS-AVUSTURYA SAVAŞLARI (1736-1739)
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12. 1. Yeni Bir Savaşa Doğru
12. 2. Ruslarla Savaşın Başlaması
12. 3. Özi'nin Kaybı ve Yeniden Fethi
12. 4. Belgrad ve Niş Antlaşmaları
12. 5. Avusturya'nın Savaşa Müdahil Olması
12. 6. Çatışmaların Başlaması
12. 7. Fransa'nın Arabuluculuk Girişimleri
12. 8. 1738 Sefer Yılı
12. 9. 1739 Yılı Gelişmeleri ve Belgrad Antlaşması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Osmanlı Rus Savaşı'nın başlamasınının nedenleri nelerdir?
Osmanlı Devleti'nin 1736-1739 savaşları esnasında Rus cephesinde başarısız
olmasına rağmen Avusturya cephesinde başarılı olması ne ile izah edilebilir?
Belgrad Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin kayıp ve kazançları ne şekilde
değerlendirilmelidir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Ruslarla Savaşın Başlaması

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Osmanlıların Ruslarla savaşa Okuma, araştırma,
girmeleri sürecini
yürütme, tartışma.
kavrayabilmek.

Özi'nin Kaybı ve Yeniden Osmanlı ordusunun
Fethi
cephelerdeki durumunu
anlayabilmek.
Çatışmaların Başlaması

nasıl
veya

Fikir

Fikir yürütme, tartışma.

1738 Sefer Yılı
1739 Yılı Gelişmeleri ve
Belgrad Antlaşması
Belgrad ve Niş Antlaşmaları

Savaş sonucunda imzalanan
antlaşmaları
1739 Yılı Gelişmeleri ve değerlendirebilmek.
Belgrad Antlaşması

Okuma, araştırma,
yürütme, tartışma.

fikir

Avusturya'nın
Müdahil Olması

Okuma,
yürütme

araştırma,

fikir

Okuma, araştırma,
yürütme, tartışma.

fikir

Okuma, araştırma,
yürütme, tartışma.

fikir

Fransa'nın
Girişimleri

Savaşa Avusturya'nın savaşa dahil
olma sürecini saptayabilmek

Arabuluculuk Fransa'nın arabuluculuk
girişimleri sürecini
değerlendirebilmek

1739 Yılı Gelişmeleri ve Osmanlı Avusturya
Belgrad Antlaşması
mücadelelerinin sonuçlarını
açıklayabilmek.

Anahtar Kavramlar
Rusya, Azak kalesi, Özi kalesi, Belgrad Antlaşması, Niş Antlaşması, Avusturya, Bosna,
Fransa

Giriş
Osmanlılar açısından başarılı geçen Prut Seferi'nin ardından Rusya, Karadeniz'de elde
ettiği üslerden çekilmek zorunda kalmış; Osmanlı Devleti bu bölgenin güvenliğini geçici
olarak da olsa sağlamıştı. Ardından Rusların Kafkaslarda ilerlemesi ve bu durumun
Osmanlılar açısından tehdit oluşturması, tarafları bir kez daha karşı karşıya getirdi ama
yapılan müzakerelerin neticesinde İran topraklarının paylaşılması hususunda uzlaştılar.
Böylece taraflar arasındaki gerginliğe bir süre daha ara verilmiş oldu.
1721 yılında Nystadt Barışı ile Kuzey Savaşları'na son veren Rusya, İsveç'in elinden
Estonya, Livonia, Ingria ve Finlandiya'nın güney bölgelerini ele geçirerek Baltık Denizi'ne
ulaşma imkanına kavuştu ve bu cephedeki savaşlarına son vermiş oldu. Bu tarihten sonra
güneydeki meselelerle ilgilenmeye başlayan Rusya'nın birincil hedefi Kafkaslar olmuş, 1724
İran Mukasemesi ile Kuzey Dağıstan ve Hazar sahillerinde kazanımlar elde etmiştir. Daha
sonra Nadir Şah ile anlaşan Rusya nüfuz alanını Hazar kıyıları ve Semerkand bölgesine doğru
genişletmiştir. Her ne kadar bu dönemde Rusya'da taht değişiklikleri yaşanmış olsa da, Rus
siyasetinde bir değişiklik olmamıştır. Osmanlı Devleti'nin İran Savaşları'ndaki durumunu
yakından takip etmekte olan Rusya, Osmanlıların içinde bulunduğu durumdan faydalanmak
isteyerek savaşa neden olabilecek ihtilaflar çıkarmaya başlamıştır. 1726 yılında Avusturya ve
Rusya arasında yapılan ittifak antlaşması bu durumda etkili olacaktır.
Öte yandan 1718
senesinde Pasarofça Antlaşması imzalandığında Osmanlı Devleti Avusturya'ya çok geniş
topraklar bırakmak zorunda kalmıştı. Ardından uzun süreli İran Savaşları ile meşgul olmaları,
Osmanlıları bu kayıpları telafi etme girişimlerinden alıkoydu. Avusturya ile yeniden savaşın
başlaması da bu yüzden Osmanlı arzusu ile değil, Avusturya'nın Rusya ile yapmış olduğu
ittifakın bir neticesinde gerçekleşti.

12. 1. Yeni Bir Savaşa Doğru
Osmanlı Devleti'nin İran Savaşları esnasında Nadir Şah'la savaşırken Kırım Hanı Fetih
Giray'dan kuvvet göndermesini talep etmesi ve Fetih Giray'ın Tatar, Nogay, Kıpçak ve
Çerkeslerden oluşan bir ordu ile harekete geçmesi tarafları karşı karşıya getirmiştir. Bir
süredir Kafkaslardaki nüfuzunu arttırmaya çalışan Rusya, Osmanlı Devleti'ne verdiği bir nota
ile Kuban bölgesinin kendi toprağı olduğunu ve Kırım hanının oradan geçmesine müsaade
edilmeyeceğini bildirmiştir. Aslında taraflar arasında yapılan antlaşmalarda Kuban'ın da
Dağıstan'ın da kime ait olduğu net bir biçimde belirtilmemiştir ve bu zamana kadar Rusya da
böyle bir iddiada bulunmamıştır. Rusların bu talebi karşısında Osmanlı Devleti, Rusya ile
arada bir problem çıkmaması için Fetih Giray'a ordusunu geri çekmesini bildirmiş, böylece
daha büyük bir gerginliğin çıkması önlenmiştir.
İkinci olarak, Lehistan meselesi taraflar arasında bir gerginlik nedeni olacaktır.
Osmanlı idaresindeki Eflak, Boğdan ve Bucak bölgesine sınırdaş olan Lehistan'ın durumu
Osmanlılar açısından önem arz etmekteydi. Çar I. Petro'nun yayılma yönlerinden bir diğerini
oluşturan Lehistan, Rus egemenliğine girdiği takdirde Osmanlı topraklarına ulaşmak için
kolay bir geçit olabilirdi. Osmanlı Devleti İran meseleleri ile meşgulken, Rusya, Lehistan'ın iç
işlerine müdahale ederek III. Augustus'u Lehistan kralı seçtirmek istedi. Bu hususta
Avusturya ile de anlaştı. Bu durum, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1718'de
imzalanmış olan Pasarofça Antlaşması'na aykırı bir durumdu.
Osmanlı Devleti, Rusya'nın emellerinin farkında olarak hareket etti. Uzun vadede
Kırım'ın, Eflak ve Boğdan'ın tehlikede olduğunu biliyor, bu yüzden de ısrarlı bir biçimde
Lehistan'ın bütünlüğünü savunuyordu. 1733 senesinde Lehistan kralı ve Saksonya elektörü II.
Augustus'un ölümünün ardından toplanan diyet meclisinde iki aday yer alıyordu; bunlardan
ilki olan Poznanlı Stalislaw Leszcynski Fransa'nın, ikincisi olan II. Augustus'un oğlu III.
Augustus da Avusturya ve Rusya'nın adayı idi. Osmanlı Devleti, Fransa'nın adayı olan
Leszcynski'yi destekliyordu. Seçimi Leszcynski kazanmasına rağmen Rusya duruma
müdahale etti ve oy birliği bulunmadığı gerekçesiyle III. Augustus'u zorla tahta geçirmeye
çalıştı. Bu gelişme üzerine Lehistan orduları başkumandanı durumu Osmanlı Devleti'ne
bildirip, bunun Prut Antlaşması'na aykırı bir durum olduğunu belirterek Kırım Hanı'nın
duruma müdahale etmesini istedi. Osmanlı Devleti Avusturya ile temasa geçerek durumu
bildirmiş, fakat Prens Eugen III. Augustus'u desteklemeye devam etmiştir. Osmanlı Devleti
Fetih Giray'a ordusu ile Bucak'a doğru hareket etmesini bildirirken, Rusya da Lehistan'a
kuvvet sevk ederek III. Augustus'u tahta çıkarmıştır. Fransa bu durumu kabul etmeyince,
Lehistan Veraset Savaşları (1733-35) başladı; Fransa Avusturya'ya savaş açınca Güney
İtalya'daki Napoli ve Sicilya'yı kaybetti. 1735'te imzalanan Viyana Antlaşması ile Avusturya
Fransa'nın toprak kazanımlarını kabul etmek zorunda kaldıysa da, III. Augustus'un krallığını
kabul etti. Bu durum Avusturya'da siyasal ve ekonomik sıkıntılara yol açınca, Osmanlılarla
yapılacak muhtemel bir savaş, Avusturya için elzem bir hale geldi.
Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan çıkarabilmek ve nüfuzunu o bölgede iyice arttırmak
arayışında olan Avusturya için, Rusya da bölgedeki siyasi emelleri itibari ile bir rakip halini
aldı. Rusya ile doğrudan çatışmayı göze alamayan Avusturya için, Rusya ile ittifaken
Osmanlılara karşı hareket etmek, bir anlamda Balkanları paylaşmak daha doğru bir

alternatifti. Osmanlı Devleti, İran Savaşları ile uğraşırken, Avusturya ve Rusya 6 Ağustos
1726 tarihinde bir ittifak antlaşması imzaladılar. Antlaşmaya göre, taraflardan biri Osmanlılar
tarafından saldırıya uğrarsa, diğer taraf 20.000 piyade ve 10.000 süvari olmak üzere 30.000
askerle diğerine yardımda bulunacaktı. Bu sayede Rusya, Karadeniz'e inme ve yerleşmeye
yönelik hedeflerinde kendisine bir partner bulmuş oldu. Taraflar bu antlaşmayı 1733
senesinde yenilediler. İlk antlaşma daha savunma amaçlı bir antlaşma iken, bu sefer taraflar
Osmanlı Devleti'ne saldırı planı gerçekleştirdiler. Buna göre, Rusya Osmanlı Devleti ile
savaşa girdiğinde Avusturya da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edecek, Ruslar Kırım ve Azak
bölgesini ele geçirirken, Avusturya da Bosna Hersek taraflarını alacaktı. Fakat yukarıda
belirtilen Lehistan meselelerinin çıkması, bu planın tatbikini hemen mümkün kılmadı.
12. 2. Ruslarla Savaşın Başlaması
Osmanlılar ile Rusya arasındaki savaş, savaş ilanı yapılmaksızın başladı. Rusya,
Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmeksizin Azak kalesi üzerine yürüyerek 3 Mayıs 1736'da
bölgede kontrolü tamamen ele aldı. Bu durum Prut Antlaşması'nın ihlali anlamına geliyordu.
Rus kapı kethüdası zaman kazanmak arzusuyla bu durumu yalanlasa da, durum bundan
ibaretti. Ruslar, yukarıda değinildiği üzere, Kırım Hanı Fetih Giray'ın Dağıstan'dan geçmesini
sınır ihlali olarak değerlendirmişler, Osmanlı Devleti'nin antlaşmayı bozduğunu iddia ederek
Kırım üzerine bir ordu göndermişlerdir. Aslında, bu askeri operasyondan daha önce yapılan
yazışmalarda, Rus ve Osmanlı yetkilileri birbirlerini antlaşmayı bozmakla itham etmişlerdi.
Rusya, kendi topraklarına tecavüz edildiğini, Osmanlıların Kafkaslardaki faaliyetlerinin
barışın ihlali anlamına geldiği argümanını kullanmış; Osmanlı Devleti ise Rusların Podolya ve
Ukrayna'yı işgal ettiklerini, Azak kalesine yakın bir mesafede bulunan harap bir kaleyi ihya
ettiklerini, Osmanlıların Ortodoks tebaasını sürekli olarak kışkırttıklarını, II. Vahtang'ın
emrine kuvvet vererek Gürcistan'a gönderdiklerini, Nadir Şah'la Osmanlı karşıtı antlaşmalar
yaptıklarını ifade etmiş; bu durumu içerisinde Avusturya'nın da bulunduğu arabuluculuk talep
ettiği devletlere gönderdiği mektuplarla bildirdi. Bu girişim neticesinde Osmanlı Devleti
Fransa'nın desteğini kazanmayı başardı.
Azak bölgesinin işgalinin ardından, Rus ordusu Kırım üzerine yürüdü. Amaçları
Kırım'ı kontrol altına alıp, Fetih Giray'ın Osmanlılara yardımcı olmasını önlemekti. Rus
orduları Kırım topraklarına 28 Mayıs 1736 tarihinde girdiler. Bir çok bölgeyi yağmaladıktan
sonra, Kefe üzerine yürüdüler. Fakat orduda salgın hastalık çıkması, iaşe kıtlığı ve ordu içi
anlaşmazlıklar dolayısıyla Rusya içlerine geri çekildiler. Bu durumun İstanbul'da duyulması
üzerine, I. Mahmud'un huzurunda bir divan toplantısı icra edildi. Toplantıdan Rusya üzerine
savaş açılması kararı çıktı (28 Mayıs 1736). Sadrazam Silahdar Mehmed Paşa, orduyu
hazırlamakla görevlendirildi. 16 Haziran'da Rusya'ya savaş ilan edilerek ordu Davudpaşa
Kışlası'ndan harekete geçti.
Osmanlı ordusunun harekete geçmesinin ardından, Avusturya temsilcisi Leopold von
Talman aracılık girişimlerinde bulunarak, Osmanlı ordusunun Tuna'nın ötesine geçmesine
mani olurken, Avusturya kendi hazırlıklarını tamamlamakla meşguldü. İki taraf arasında
aracılık yapıyormuş gibi görünüp, müttefikinin çıkarlarına hizmet edecek diplomatik
girişimlerle iki tarafa da zaman kazandırıyordu. Nihayet taraflar arasında Nemirov'da barış

görüşmesi yapılması kararlaştırıldı. İngiltere ve Hollanda elçileri de bu görüşmelere iştirak
edecekti.
Avusturya Osmanlı Devleti'ni oyalarken, Rusya ile 9 Ocak 1737'de bir saldırı ittifakı
yapmıştı. Bu ittifaka göre Avusturya, Rusya'ya 50.000 kişilik bir askeri destek vermeyi vaad
ederken, Rusya da Osmanlıların birliklerini Avusturya cephesine çekmeleri durumunda
Boğdan üzerinden saldırmayı taahhüt etmekteydi. Ayrıca taraflar savaş sonucundaki barış
görüşmelerinde birlikte hareket etmeyi, tek başlarına antlaşma yapmamayı kararlaştırdılar.
Kendisini hazır hissedince 14 Temmuz 1737 tarihinde Avusturya da Osmanlı Devleti'ne savaş
ilanında bulundu.
12. 3. Özi'nin Kaybı ve Yeniden Fethi
Ruslar, bir önceki sene Kırım'ı yağmaladıklarında hedeflerinin Kefe olduğunu açıkça
ortaya koymuşlardır. Önce Kefe'ye, ardından da Özi, Kili ve Akkirman'a saldıracakları
aşikardı. Önce Kefe'ye karadan ve denizden yardım ulaştıran Osmanlı Devleti, ardından da
Trabzon valisi Yahya Paşa'yı, Özi Muhafızlığına atadı. Osmanlı idaresi, Kırım'daki Rus
istilasına son vermek amacıyla orduyu harekete geçirmiş, ordu yaklaşık iki aylık bir
yürüyüşün ardından Babadağ ve İsakçı'ya yerleşmişti. Özi ve Bender'e destek gönderilmesi
gerekirken, yukarıda değinilen diplomatik girişimler dolayısıyla, bu iş ağırdan alındı. Fakat
Yahya Paşa, göreve başladıktan sonra kendi savaş stratejisini oluşturdu; istihkam oluşturma,
kale tamiri ve asker sayısının artırılması yönünde faaliyetler yürüttü. Yahya Paşa'nın talebi
üzerine yaklaşık 4000 kadar Bosna ve Arnavut askeri kaleye girerken, bir kısmı Ruslarla
karşılaştığından geriye dönmek zorunda kaldı. Böylece, Özi'nin ihtiyaç duyduğu destek
ulaştırılamamış oldu. Yahya Paşa'nın ve o dönemde Bender muhafızı olan Muhsinzade
Mehmed Paşa'nın sadrazamdan istedikleri destek, gözardı edildi.
Buna karşın, Rus kumandanı Münnich, bölgeye bu ikinci gelişinde daha hazırlıklıydı.
Beraberinde bulunan yaklaşık 20.000 kadar asker, uzun bir kuşatmaya dayanacak biçimde
hazırlanmış, yeterince iaşe ve top temin edilmişti. 7 Temmuz'da Özi kalesinin karşısına ulaşan
ve karargahını kuran General Münnich 10 Temmuz'da yapılan ilk hücumun ardından ağır
kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı. Büyük topları olmayan Ruslar, kale etrafına
kazılmış büyük bir hendeği de geçmek zorundaydılar. İlaveten duvarlara tırmanacak yeterli
ekipmana da sahip değillerdi. Fakat, kale içine doğru yapılan havan atışları sonrasında
baruthane alev aldı. Büyük bir patlamanın gerçekleştiği kaledeki askerlerin çoğu hayatını
kaybedince, kaleyi terk eden Osmanlı komuta heyeti de, Ruslara esir düştü.
Özi'nin Rusların eline geçmesi ve Yahya Paşa'nın esir düşmesi sonrasında başta
Bender olmak üzere Karadeniz'in kuzeybatısındaki Osmanlı hakimiyeti tehlikeye girdi. Özi ve
Bender muhafızlarının uyarılarına rağmen, yukarıda belirtilen oyalama siyaseti neticesinde
Sadrazam Silahdar Mehmed Paşa aciz duruma düştü. Özi'nin kaybını Avusturyalıların
Osmanlılara savaş ilanı takip edince sadrazamın işi iyice zorlaştı. Aslında 1736'da bölgeye
gelen Osmanlı ordusu, yaklaşık bir sene hiç bir şey yapmadan burada tutularak, hem büyük
bir ekonomik sıkıntıya yol açarken, sadrazamın siyasi basiretsizliği de Osmanlılara karşı iki
cephenin açılması neticesini doğurdu. Bu durum İstanbul'da duyulunca sadrazam görevinden
alınarak yerine Muhsinzade Abdullah Paşa atandı.

Kuşatma esnasında ciddi kayıplar veren Rus ordusu, Özi'yi ele geçirdikten sonra
Bender üzerine gitmeye cesaret edemeyerek geri çekildi; Özi'de de 5000 kişilik bir kuvvet
bırakıldı. Muhsinzade Mehmed Paşa, sefer mevsimi geçmesine rağmen, ordularını harekete
geçirerek Özi'yi geri alma girişiminde bulunduysa da, bunda başarılı olamadı ve Kasım
1737'de geri çekilmek zorunda kaldı. Bu girişime Osmanlı Devleti'nin Tuna donanması da
iştirak ettiyse de, inisiyatif alıp Rus gemilerine saldırmadığından bu durum başarısızlığın
nedenlerinden biri oldu. Muhsinzade Abdullah Paşa, bu başarısız girişiminin ardından
görevinden alındı, yerine Yeğen Mehmed Paşa getirildi.
Ertesi sene, Bender Seraskeri olan Numan Paşa, yanında Tatar kuvvetleri olduğu halde
Özi üzerine yürüdü. Bu durumu haber alan Rus kuvvetleri, Osmanlı ordusuna
direnemeyeceklerini anladıklarından Özi ve ardından da Kılburun kalelerinden çekilmişlerdir.
Zaten harap vaziyette olan bu kaleler, Ruslar geri çekilirken iyice harabe haline getirilmiş,
Osmanlı kuvvetleri bu bölgeleri Ekim 1738'de savaş yapmadan yeniden ele geçirmişlerdir.
Yahya Paşa'nın Rusların elindeki esareti dört yıl kadar sürmüş, taraflar arasında barış
yapılmasından bir süre sonra 1741 senesinde serbest kalabilmiştir.
Osmanlı ordusu Avusturya cephesine tüm gücüyle yüklendiği dönemde, Rus
cephesinde yoğun çarpışmalar yaşanmadı. Avusturya'nın Rusya'dan bağımsız hareket etmesi
ve Osmanlılarla kendi başına bir antlaşma yapmak istediği anlaşılınca Ruslar saldırılarının
şiddetini arttırdı. Rus orduları komutanı Munnich idaresindeki kuvvetler, Lehistan sınırındaki
Hotin yakınlarına geldikleri sırada, Genç Ali Paşa idaresindeki Osmanlı birlikleri ile bir
çarpışma yaşandı. Bu savaşı kaybeden Osmanlı Devleti, Eylül 1739'da Hotin kalesini Ruslara
terk etti. Diğer taraftan, bazı Rus birlikleri Boğdan sınırını aşarak Yaş'ı ele geçirdiler. İbrail
muhafızı Mehmed Paşa bölgeyi korumakla görevlendirilince, Ruslar daha fazla
ilerleyemediler. Hotin ve Yaş'ın Rusların eline geçmesinin ardından, Avusturya barışının
haberi geldi. 1739 seferlerinde Hotin ve Yaş'ı kaybetmiş olmaları ve Avusturya ile barış
hususunda anlaşılmış olması Osmanlıların barış fikrini benimsemeleri için yeterliydi; öte
yandan Rusya da, İsveç'le yeniden sıkıntılı bir sürece girmiş, ilgisini Baltık bölgesine
yoğunlaştırmış durumdaydı.
Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin attığı diplomatik adımlar, Rusya'yı daha da zor
durumda bıraktı. Osmanlı Devleti İsveç ile 1737'de bir ticaret antlaşması imzalamış, bu
dönemde de ittifak antlaşması hususunda görüşmelere başlamıştı. Osmanlı Prusya arasında da
benzer görüşmeler yapılmaktaydı. Bu durum Rusları endişelendirdiği için, Osmanlı ile
savaşların bitmesine razı geldiler. Fransa'nın aracılığıyla Osmanlı Rus barış görüşmeleri
başladı.
12. 4. Belgrad ve Niş Antlaşmaları
Osmanlı Devleti ve Avusturya arasındaki savaşları bitiren Belgrad Antlaşması,
Sadrazam İvaz Mehmed Paşa ile General Neipperg arasında, 18 Eylül 1739 tarihinde, Fransız
elçi Villeneuve’ün huzuru ve teminatı altında imzalandı. Fakat Avusturya temsilcisi Neipperg,
Rusların Hotin ve Yaş'ı ele geçirdiklerini haber alınca güçlük çıkararak Osmanlılar Ruslarla
antlaşmazlarsa kendileriyle yapılan antlaşmanın da tasdik olunmayacağını ifade etti. Bu
gelişme üzerine, Fransız elçisi Villeneuve, görüşmelerde hazır bulunan Rus murahhas

Cagnoni ile müzakerelere başladı ve taraflar arasında 16 madde ve bir hatimeden oluşan
Belgrad Antlaşması imzalandı.
Antlaşmanın öne çıkan maddeleri şunlardır: Azak kalesi ve tahkimatı yıkılacak, arazisi
her iki devletin tasarrufunda olmayacak şekilde boş bırakılacaktır; buna karşılık Rusya Don
üzerinde, Osmanlı Devleti de Kuban'da bir kale inşa edebilecek; Ruslar, Azak Denizi ve
Karadeniz'de donanma bulunduramayacak, ticaret gemileriyle dahi olsa buralara
çıkamayacaktır. Bununla birlikte Rus tüccar kara yoluyla yahut Osmanlı bandıralı gemilerle
Osmanlı Devleti içerisinde ticari faaliyetlerine devam edebilecektir. Ruslar, Azak Denizi ve
Karadeniz'de gemi inşa edemeyecek; Kazaklar Osmanlı topraklarına akın düzenleyemeyecek,
buna mukabil Kırım Hanları da Rus topraklarına saldırmayacak; Küçük ve Büyük Kabartay'ın
bağımsızlığı kabul edilip iki devlet arasında sınır çizilecek; Rus elçileri diğer büyük devlet
elçileri ile eşit tutulacaktır.
Ayrıca, Turla (Dinyester) ve Aksu (Bug) nehirleri arasında yer alan küçük bir arazi
Ruslara bırakılacak, bunun dışındaki savaşta Rusların eline geçmiş olan Osmanlı toprakları
iade edilecek; Osmanlı padişahları Rusya'ya gönderdikleri namelerde, Rus çarları için
"imparator" unvanını kullanacaktı. Sınır tespiti için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı;
antlaşmanın süresine dair ise her hangi bir kayıt düşülmedi.
18 Eylül'de Osmanlı ordugahı toplandıktan sonra Sadrazam İvaz Mehmed Paşa, sınır
tespitinin yapılacağı antlaşma için Niş'e hareket etti. 3 Ekim 1739'da imzalanan Niş
Antlaşması'nda üç madde üzerinde uzlaşıldı. Buna göre Osmanlı Rus sınırı, Özi (Dinyeper)
Nehri'nin batısında, Berda ve Mius nehirleri arasında 1700 yılındaki haliyle tespit edildi.
Böylece nihayete ermiş olan Osmanlı Rus savaşlarınınn bir daha başlaması için yaklaşık 30
senenin geçmesi gerekecekti. Rusya, Karadeniz üzerindeki emellerinden vazgeçmedi. Buna
rağmen, ikinci denemesinde de başarısız olmuş oldu.
12. 5. Avusturya'nın Savaşa Müdahil Olması
Rusya, 1736 Nisan'ında Osmanlı Devleti'ne saldırdığında, 1726 yılından beri müttefiki
olan Avusturya hemen harekete geçmedi. Hem savaşın gidişatını görmek, hem de savaşa tam
olarak hazırlanabilmek amacıyla, bu dönemde, Avusturya'nın Osmanlılar ile Ruslar arasında
arabuluculuk rolü oynadığını görüyoruz. Daha önce Prens Eugen'in ordusunda Osmanlılara
karşı savaşmış, fakat sonradan Osmanlı hizmetine girmiş olan Humbaracı Ahmed Paşa'nın
Avusturya'ya bir an önce savaş açılması yönündeki ısrarına rağmen, Avusturya elçisi
Talman'ın girişimleri netice vermiş ve Osmanlılar Avusturya'nın arabuluculuğunu kabul
etmişlerdir. Bunun üzerine elçi İmparator VI. Karl'ın yapmış olduğu teklifleri sadrazama
bildirmiştir. Buna göre, Ruslar Osmanlılardan müştekidir; çünkü Osmanlı Devleti aralarındaki
antlaşmayı ihlal etmektedir. Avusturya ile Rusya arasında bir ittifak söz konusudur; Osmanlı
Devleti Rusya ile olan problemini çözmezse Avusturya Rusya'nın yanında yer alacaktır. Fakat
Avusturyalılar Osmanlılarla barış içerisinde yaşamak istemektedirler; bu yüzden problemin
hallolunması elzemdir. Sadrazam Silahdar Mehmed Paşa, Avusturya'nın görüşlerine vakıf
olduktan sonra, Rus barışını bozan tarafın Osmanlı Devleti olmadığını ifade ettiyse de,
Avusturya Prut Antlaşması'nda Kabartay ve Dağıstan bölgelerindeki sınırlara dair bir ifade
olmadığını belirterek, bu hususta Rusya'nın yanında olduğunu vurgulamıştır.

Bu tarz görüşmelerle zaman kazanan Avusturya, Osmanlı Devleti'nin düşmanı
olmadığı mesajını vererek, kendisine yönelik yapılacak hazırlıkların da önüne geçmiştir. Barış
görüşmeleri için hazırlıklar yapılırken, 9 Ocak 1737'de Avusturya ve Rusya arasında bir
saldırı ittifakı yapıldı. Bu ittifak antlaşmasına göre Avusturya Rusya'ya 50.000 kişilik bir
destek vermeyi kabul etmiş, Rusya da Osmanlı birlikleri Avusturya üzerine yürürse Boğdan'a
saldırmayı vaat etmiştir. İki taraf da, savaş sonunda diğer taraf olmaksızın Osmanlılarla barış
yapmamayı taahhüt etmiştir. Osmanlılar, barış görüşmeleri ile meşgul olduklarından savaş
hazırlıklarını ihmal ettiler. 6 Haziran tarihinde Avusturya savaş ilanında bulunduğunda,
Osmanlı Devleti tamamen hazırlıksız durumdaydı. Sadaret kethüdası Osman Halis Efendi
barış yapılacağı fikrine tamamen inanmış, sadrazamı Silahdar Mehmed Paşa'yı da
inandırmıştır. Bu yüzden, gerekli asker, teçhizat ve iaşeye sahip olmayan kalelerden gelen
talepleri de, yakında barış olacak gerekçesiyle geri çevirmiştir. Hatta Vidin muhafızı İvaz
Paşa'ya yardım talebinde bulunduğu vakit verdiği cevapta, barışın gerçekleşeceğini,
kendisinin buna kefil olduğunu yazmıştır. Bu yanlış tercihi, Avusturya'nın savaş ilanından
sonra hayatını kaybetmesine neden olacaktır.
12. 6. Çatışmaların Başlaması
Avusturya, bütün bu müzakereler boyunca, ordusunun hazırlıklarını yapmış ve savaş
stratejisini belirlemiştir. 100.000'in üzerinde muharip unsuru barındıran orduyu üçe bölerek,
bir kısmını Eflak ve Boğdan'a, bir kısmını Bosna'ya ve bir kısmını da Niş ve Vidin üzerine
gönderme kararı almışlardır. Ana ordu Niş ve Vidin üzerine yürüyecek ve başında da Mareşal
Friedrich Heinrich von Seckendorf bulunacaktı. Bosna ordusuna Joseph Friedrich
Hidburghausen kumanda ederken, Tuna'nın sol kıyısına yani Eflak ve Boğdan üzerine de
George Olivier Wallis gidecekti.
Niş şehri, Osmanlıların Batı yönünde yaptıkları seferlerde Sofya ile birlikte önemli
karargahlardan biriydi. Avusturya seferlerinde, Osmanlı ordusunun mutlaka Niş'te
konakladığını görmekteyiz. Önemli bir iaşe deposu olan Niş, Manastır, Sofya, Vidin, Belgrad
ve Priştina gibi önemli merkezlerin çok yakınında yer almaktadır. Pasarofça Antlaşması
sonrası, Belgrad'ın elden çıkmasıyla, Niş'in bu özelliklerine bir de serhat şehri olma özelliği
eklenmiştir. Artan stratejik önemi dolayısıyla Niş kalesi güçlendirilmiş ve burada bir hudut
seraskerliği kurulmuştur. Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edince ilk olarak Niş
üzerine yürümüştür. Niş şehri, Avusturya kuşatmasına dayanamamış ve on günlük bir
kuşatmanın ardından Avusturyalıların eline geçmiştir (3 Ağustos 1737). Niş'in alınması
sonrasında, Avusturya ordusunun ikinci hedefi Vidin oluştur.
Vidin muhafızı İvaz Mehmed Paşa, Avusturyalıların Niş'i ele geçirmesinden sonra,
bölgeye destek gönderilmesi talebinde bulunmuş, bunun üzerine Sofya'da bulunan
Köprülüzade Ahmed Paşa, 12.000 kişilik bir orduyu Niş üzerine göndermiştir. Kaleyi kuşatan
Osmanlı ordusu, 20 Ekim 1737'de Niş'i geri almayı başarmış, böylece Belgrad'a giden yol
Osmanlılara açılmıştır. Niş'in alındığı dönemde, Rus ordusunun çekilmesiyle Özi de yeniden
Osmanlı idaresine girmiş, bu da askerin moral ve motivasyonu üzerinde oldukça etkili
olmuştur. Avusturya ana ordusu kumandanı Seckendorf, bu esnada Öziçe kalesi kuşatması ile
meşgul olduğundan, Niş'e gerekli yardımı gönderememiş; kalenin düşmesi sonucu
kumandanlıktan azledilmiş, yerine Mareşal Philippi getirilmiştir.

Vidin muhafızı İvaz Mehmed Paşa, Niş'ten sonra hedefin Vidin olacağını bildiğinden
kaleye ilave kuvvetler talep etmişse de, Osmanlı askeri bürokrasisinde yaşanan anlaşmazlıklar
sonucu kaleye istenen kuvvetler gönderilmemiştir. Buna karşın, Avusturya ordusu büyük bir
hazırlıkla, kuzey Bulgaristan bölgesinin kapısı pozisyonunda olan Vidin üzerine yürümeye
başlamıştır. Niş'i ele geçiren ordu, Vidin'e yaklaştığında, Hüseyin Ağa önderliğindeki
Osmanlı birlikleri saldırıya geçmiş, Avusturya ordusuna büyük zayiatlar verdirerek dağıtmayı
başarmıştır. Böylece birinci kuşatma denemesi başarısızlıkla neticelenmiştir. Daha sonra diğer
bazı girişimlerde bulunulmuşsa da, Osmanlılar Avusturya birliklerini uzak tutmayı
başarmıştır. Bunda Osmanlı ordusunun Belgrad ve Bosna taraflarında başarılı olmaları da
etkili olmuştur.
Avusturya savaşının en önemli cephelerinden biri de Bosna cephesidir. Avusturyalılar
savaş başladıktan sonra Bosna üzerine oldukça büyük bir ordu ile hareket etmişlerdir. Bu
dönemde Bosna valisi olan Hekimoğlu Ali Paşa Avusturya'dan yaklaşmakta olan tehlikeyi
görmüş; bu yönde tedbirler almaya çalışmıştır. Fakat merkezden istediği desteği alamamıştır.
Avusturya ordusu Temmuz 1737'de, İzvornik tarafından taarruza geçmiş, ilk olarak
Usturumca kalesini muhasara etmiştir. Burada büyük bir direnişle karşılaşan Avusturya
ordusu, Banyaluka üzerine ilerlemişse de burada da başarılı olamamıştır. 4 Ağustos tarihinde
Hekimoğlu Ali Paşa idaresindeki Osmanlı destek kuvvetleri, Banyaluka civarında Avusturya
ordusuna saldırmış ve ordunun büyük kayıplar vererek geri çekilmesini temin etmiştir. Bu
cephede elde edilen başarılar, diğer cephelerdeki direnişi de arttırmıştır. Avusturya ordusu
verdiği büyük kayıplar dolayısıyla savaşma azmini yitirmiş, ordu içerisinde kumandanlar
arasında ihtilafların çıkmasına neden olmuştur. Banyaluka bozgunu esnasında Puzin, Çetine
ve Ostroviçe kalelerini muhafaza etmekte olan Avusturya birlikleri, bozgun haberi üzerine
geri çekilmek zorunda kalmışlar, bu esnada da kayıplar vermek zorunda kalmışlardır.
Hekimoğlu Ali Paşa, Banyaluka zaferi ile Bosna'nın Avusturyalılar tarafından istila
edilmesini engellemiştir. Osmanlı kuvvetleri Sava nehri üzerindeki Avusturyalılara ait
palankaları yağmalayınca ve Belgrad ve Varad taraflarına akınlar yapmaya başlayınca Erdel
ve Macaristan'da da Avusturya aleyhine bir takım ayaklanma hareketleri baş göstermiştir.
Sefer mevsiminin geçmesi üzerine Osmanlı ordusu geri dönmüştür.
12. 7. Fransa'nın Arabuluculuk Girişimleri
Osmanlıların 1737 sefer mevsiminde başarılı bir biçimde iki cephede de mücadele
etmesi ve Avusturya'yı, Pasarofça sınırlarının gerisine itmeyi başarması üzerine, Fransa
devreye girerek arabuluculuk yapmak istedi. Öncelikle Avusturya ile irtibata geçen Fransa,
Avusturya'dan 1718 Pasarofça Antlaşması'nda belirlenen sınırlar üzerinde bir barış
yapabileceği yönünde muvafakat aldı. Ardından Fransa kralı XV. Louis, İstanbul'daki
elçisinden Osmanlılar nezdinde girişimlerde bulunmasını talep etti. Elçi Villeneuve, Ocak
1738'de Osmanlı hükümetine Avusturya'nın barış yapmaya razı oldukları bilgisini iletti. Fakat
Osmanlılardan beklemedikleri bir yanıt aldı.
Yeni sadrazam Yeğen Mehmed Paşa, 1737 senesinde düşmanların hileleri dolayısıyla
ağır masraflara uğradıklarını, bu yüzden de Pasarofça Antlaşması'nda değil, Karlofça
Antlaşması'nda belirlenen sınırlar üzerinden bir antlaşmayı kabul edebileceklerini bildirdi.

Ayrıca, Erdel ve Macaristan'ın da Josef Rakoczy'ye verilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.
Böylece, Osmanlılar Pasarofça Antlaşması ile kaybettikleri Belgrad, Banat, Küçük Eflak ve
Temeşvar'ı özellikle Bosna'nın güvenliğini temin için istemişlerdi.
Osmanlı Devleti, 1737 senesindeki savaşlar esnasında, rakiplerinin kuvvetini ölçme
imkanı bulmuştu; bu yüzden Avusturya ve Rusya'nın yenilebileceği ve önceki kayıpların
telafi edilebileceği fikri Osmanlı zihnini meşgul eder hale geldi. Özellikle Belgrad'ın geri
alınması gerekmekteydi. Öte yandan Avusturya ve Rusya, ekonomik olarak ve insan gücü
temin etme noktasında oldukça zorlandıkları bu savaşta Osmanlıları yenemeyeceklerini
anlamışlardı. Bu yüzden savaşı bir an önce sona erdirmek istemekteydiler.
Osmanlı ordusu, Mart ayında yeniden harekete geçerek Belgrad'ı kendisine hedef
olarak koymuştur. Vidin, Bender ve Kırım'a birer serasker tayin edilmek suretiyle sefer
stratejisi belirlenmiştir. Bu esnada, Fransa yeniden devreye girerek Osmanlı Devleti'ne dört
maddelik bir aracılık teklifinde daha bulunmuştur. Fakat bu teklifte ilk tekliften farklı
olmadığı için Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa tarafından reddedildi. Osmanlı ordusu
ilerlemeye devam ederek, Haziran ayında Niş'e vardı.
12. 8. 1738 Sefer Yılı
Osmanlı ordusu hazırlıklarını tamamlayıp cepheye doğru ilerlerken, Avusturya
ordusunda durum oldukça kötüydü. Orduda yaşanan asker ve teçhizat sıkıntısının yanısıra,
kumanda da ciddi problemler yaşanmaktaydı. Bu da hazırlıkların tamamlanmasını ve sefer
stratejilerinin belirlenmesini geciktirdi. Vidin seraskeri İvaz Mehmed Paşa 2 Mart'ta
Adakale'yi kuşatıp, emrindeki süvarilerle İrşova'ya doğru yola çıktı. Banat kumandanı olan
general Neipperg ise duruma müdahale edene kadar, Osmanlılar şehri ele geçirmeyi başardı (8
Mayıs 1738).
Osmanlıların Belgrad'ı ele geçirmeleri kolay olmayacaktı; bu yüzden uzun bir
kuşatmanın ve özellikle Tuna üzerinde yer alan Adakale'nin ele geçirilmesinin gerekliliği
Osmanlı askeri şurasınca bilinmekteydi. Bu yüzden öncelikle Adakale'nin alınması
girişimlerine ağırlık verildi. Fakat bu esnada Avusturya ordusunun Muhadiye - İrşova
istikametinde ilerlediği haberi ulaşınca, İvaz Mehmed Paşa, Adakale kuşatmasını bırakıp,
Muhadiye taraflarına yöneldi. 26 Mayıs 1738 tarihinde Muhadiye Osmanlıların eline geçti;
ardından yeniden Adakale kuşatmasına geri dönüldü. Bu esnada Vidinli Ali Ağa
kumandasında Semendire üzerine gönderilen öncü birlikler, Semendire'yi savaşsız olarak ele
geçirmeyi başardılar.
4 Haziran 1738'de yapılan Muhadiye Savaşı'nda Avusturya kuvvetleri, Osmanlı
kuvvetlerini yenmeyi başardı ve Muhadiye ve İrşova'yı yeniden ele geçirdiler. Fakat 15
Ağustos'ta Adakale'nin Osmanlıların eline geçmesi, yine aynı tarihte Muhadiye ve
Fethülislam'ın geri alınması Osmanlıları savaşta bir anda oldukça avantajlı bir duruma geçirdi.
İrşova'da egemenlik kurulması ve Adakale'nin alınmasıyla Tuna'nın kontrol altına alınması
özellikle birliklerin geçişinde ve Tuna'daki askeri gemiler için bir savunma sistemi
oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu tarihten sonra Belgrad varoşları Osmanlı ordularınca
vurulunca, Avusturya da Belgrad'ın muhafazası için hazırlıklarını arttırdı. Osmanlı ordusu,
sefer mevsiminin geçmesi üzerine yeniden geri çekildi.

1738 sefer yılı Osmanlılar açısından başarılı geçti. Adakale'nin Osmanlılarca fethi,
diplomasi masasında Osmanlıların elini oldukça güçlendiren bir gelişme oldu. Bu sefer
yılında İrşova ve Semendire'de de yeniden Osmanlı idaresi temin edildi. Rusya cephesinde de
olumlu gelişmeler yaşandı; Kılburun ve Özi kaleleri Osmanlıların eline geçti. Yeniden
arabuluculuk yapmak isteyen Fransa'nın bu teklifi kabul edilse de bu girişimlerden de bir
netice alınamadı.
12. 9. 1739 Yılı Gelişmeleri ve Belgrad Antlaşması
Cepheden alınan kötü haberlerin ardından, Rusya ile Avusturya arasında 9 Ocak
1739'ta yeni bir antlaşma imzalandı ve bu sefer Osmanlıların karşısına eşgüdümlü olarak
çıkma kararı alındı. Rus imparatoriçesi Osmanlı kuvvetlerini Tuna'dan uzaklaştırmak üzere
Hotin ve Erdel'e asker gönderecek, böylece Osmanlılar Belgrad üzerine yürüyemeyecekti.
Osmanlılar cephesinde ise İvaz Mehmed Paşa sadrazamlığa getirildikten sonra, barış
yanlısı görüşler ağırlık kazanmaya başladı. Cephede başarılı olunduğundan kalan kısmın
diplomasi ile halledilmesi gerektiği ifade edilir oldu. Böyle bir atmosferde, Fransa elçisi
Marquis de Villeneuve'ye Osmanlılar adına barış antlaşması için pazarlık yapma yetkisi
verildi.
1739 seferi başladığında İvaz Mehmed Paşa idaresindeki kuvvetler Belgrad üzerine
yürümeye başladılar; Avusturya başkumandanı Wallis, Temmuz ayında Belgrad'ı muhafaza
için kaleye geldi. Ordu Temmuz başında Niş'e gelip burada bir süre konakladıktan sonra
Belgrad üzerine harekete geçti. Osmanlıları bölgeden uzak tutmak amacıyla da Belgrad'a bir
günlük mesafede olan Grocka'da bir öncü kuvvet konuşlandırdı. Osmanlı orduları bölgeye
geldiklerinde bir gün süren bir çatışma yaşandı; Grocka/Hisarcık Savaşı'nda iki taraftan da
çok sayıda kayıp olmasına rağmen Avusturya ordusu geri çekildi (22 Temmuz 1739). 25
Temmuz 1739'da da İvaz Mehmed Paşa Belgrad kuşatmasını başlattı; Osmanlı donanması da
kuşatmaya destek vermekteydi. Kale bir ayı aşkın bir süre Osmanlılara direndi. 1 Eylül
1739'da Belgrad Antlaşması'nın taslağı imzalandığında, Osmanlılar Belgrad kalesine oldukça
yaklaşmış olsalar da henüz ele geçirememişlerdi. Taraflar arasında yapılan antlaşma uyarınca
6 Eylül 1739'da Belgrad'da Habsburglarca yapılan yeni dış istihkamların yıkımı başlamıştı.
Grocka/Hisarcık'ta yapılan muharebe Osmanlı Avusturya savaşlarının dönüm noktası
olmuştu. Bu savaşın ardından 26 Temmuz 1739'da Osmanlı ordugahına gelen Albay Gross
von Savoyen ve maiyetindekilere, sadrazam tarafından Belgrad'ın Osmanlılara teslim edilmesi
halinde barış müzakerelerine başlanabileceği bildirilmiştir. Bu teklif ilk başta
Avusturyalılarca kabul görmese de, Osmanlıların 12 Ağustos'da St. Elizabeth burcunda gedik
açmaları, sürecin hızlanmasına yardımcı oldu. Belgrad'ın teslimi yahut savaşın devam
ettirilmesi arasında ikilemde kalan Avusturya hükümeti mümkün olan en az zararla savaşı
sona erdirme yönünde kararını verdi.
Ağustos ayından itibaren barış görüşmeleri hızlandı. 11 Ağustos'ta Avusturya
imparatoru barış görüşmeleri için baş müzakereci olarak görevlendirdiği Neipperg'i Osmanlı
sadrazamına gönderdi. Osmanlılar adına ise Reisülküttap Mustafa Efendi, ordu kadısı Esad
Efendi ve mektupçu Ragıp Efendi görüşmelerde bulundular. Fransız elçisi Villeneuve de
arabulucu olarak görüşmelerde yer aldı. 23 Ağustos'da barış görüşmelerine başlayan heyete

daha sonra Hekimoğlu Ali Paşa da katıldı ve sadrazamın yerine görüşmelere başkanlık etti. 1
Eylül tarihinde taraflar arasında ön antlaşma imzalanarak savaş haline son verildi. 18 Eylül'de
de Sadrazam İvaz Mehmed Paşa ve General Neipperg, Fransız elçisi Villeneuve'nin huzuru
ve teminatında Belgrad'da asıl antlaşmayı imzaladılar. 23 maddeden oluşan ve 27 sene
müddetle imzalanan antlaşmanın önemli maddeleri şu şekildedir:
Sırbistan eyaleti ve bu eyaletin içindeki Belgrad, Belgrad'ın batısında Sava nehri
kenarında yer alan Böğürdelen kalesi, Semendire, Adakale, İrşova ve Küçük Eflak Osmanlı
Devleti'ne terk edilecektir. Buna karşın, Banat Avusturya'ya bırakılacak, Tuna ve Sava
nehirleri iki ülke arasında sınır olacaktır. Bu sayede Sırbistan tamamen Osmanlı kontrolüne
geçecektir. Bosna eyaleti hududu, Karlofça Antlaşması şartlarına göre düzenlenerek Kuzey
Bosna Osmanlı idaresine bırakılmıştır. Temeşvar ise Avusturya kontrolünde kalmaya devam
etmiştir. Antlaşmaya göre savaş esirleri karşılıklı olarak iade edilecektir. Diğer hususlarda
Pasarofça Antlaşması'nda kararlaştırılanlar maddeler cari olacaktır. Belgrad Antlaşması'nda,
sınırlar dışında Pasarofça Antlaşması'nda ele alınmayan bazı hususlarda da değişikliğe
gidilmiştir. Özellikle Macar muhaliflerin Osmanlı topraklarına çekilebileceğine ve Akdeniz'de
faaliyet gösteren Avusturya tüccarlarının Osmanlı korsanlarından korunacağına yönelik
maddeler bu kabildendir.
1736-39 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşları'nda Osmanlı Devleti bir çok cephede
mücadele etmek zorunda kaldıysa da savaş sahrasında büyük çoğunlukla başarılı olmuştur.
Savaşın ardından imzalanan Belgrad Antlaşması ile Osmanlı Devleti 28 yıllık bir barış
sürecine girecektir. Karadeniz'in kontrolüne devam edildiği gibi, Batı bölgelerinde de
kazançlar elde edilmiştir. Bu süreçte ayrıca hem iç hem de dış kamuoyuna devrin iki büyük
devletine karşı konulabileceği yönünde güçlü bir imaj verilmiştir. Osmanlı Devleti, bir nevi
bu süreçteki arabuluculuğu karşılığında 30 Mayıs 1740'ta Fransa ile olan kapitülasyonları
genişleterek yenilemiş, 30 Ocak 1740'ta İsveç ile 9 maddelik bir ittifak antlaşması yapmış, 14
Nisan 1740'ta da İspanya ile bir ticaret antlaşması imzalamıştır. Böylece, komşular arasında
bir denge oluşturarak bir barış ve sükun döneminin başlatılması hedeflenmiştir.

Uygulamalar
Uygulama: Mustafa Güler, "1737 Osmanlı Rus Savaşında Özi'nin Elden Çıkması",
Tarih İncelemeleri Dergisi, c. XXIII/1, İzmir 2008, s. 137-156'yı okuyunuz.
1. Özi'nin Osmanlı Devleti açısından önemi ve buradaki idari yapılanma hakkında
bilgi sahibi olunacak.
2. Özi'nin elden çıkma ve yeniden geri alınma süreçleri hakkında bilgi sahibi
olunacak.

Uygulama Soruları
1. Osmanlı Devleti'nin Özi'nin muhafazası için almış olduğu tedbirler nelerdir?
2. Özi'de Osmanlıların yeniden egemenliği ne şekilde gerçekleşmiştir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Devleti, Rusya'yla yapmış olduğu Prut Savaşı ve Prut Antlaşması'nın
ardından, Rusları Karadeniz'de elde ettiği üslerden uzaklaştırmayı başarmıştı. Sonrasındaki
süreçte Rusya Kafkaslar'da nüfuzunu arttırarak Osmanlılar için bir tehdit oluşturmaya başladı;
öte yandan Kırım üzerinde de baskılarını arttırdı. Benzer bir şekilde Avusturya da Osmanlılar
aleyhine olmak üzere topraklarını arttırma arzusu içerisindeydi. Osmanlı Devleti İran'la
savaşırken savaşa davet ettiği Kırım Hanı'nın Kuban üzerinden geçmesi, Rusya'nın bu
bölgede hak iddia etmesi neticesini doğurdu. Osmanlı Devleti bu iddiayı kabul etmese de,
Fetih Giray'a ordusunu geri çekmesini emretti. İkinci olarak ise Lehistan'daki kral seçimi
mevzuu taraflar arasında gerginlik nedeni oldu. Ruslar zorla Lehistan tahtına III. Augustus'u
geçirirlerken, Osmanlılar bu durumu kabullenmediler. Bu durum iki gücü bir kez daha karşı
karşıya getirdi. Rusya ve Avusturya 1726'da yaptıkları ittifak antlaşmasını yenilediler ve
aralarında Osmanlı topraklarını taksim ettiler(1733).
Rus ordusu 3 Mayıs 1736'da Azak bölgesni ele geçirdikten sonra Kırım üzerine
yürüdü. Kefe'ye kadar ilerleyen Rus ordusu orduda yaşanan salgın hastalık, iaşe yetersizliği
ve komuta anlaşmazlıkları yüzünden geri dönmek zorunda kaldı. Savaş süresince Ruslar
önceleri başarılı olarak Özi'yi ele geçirseler de Osmanlılar burayı geri almayı başardılar.
Avusturya'nın savaşa girmesi neticesinde Osmanlılar iki cephede savaşmak zorunda kalsalar
da, önce Avusturya ardından da Rusya ile karlı denebilecek barış antlaşmaları imzaladılar.
Rusya ile imzalanan Belgrad ve Niş antlaşmaları ile Osmanlı Devleti Ruslara kaptırdığı
toprakları almayı başardı. Rusya'nın Karadeniz'den uzak tutulması başarıldı. Bir sonraki savaş
sürecine kadar taraflar arasında 30 yıl devam edecek bir barış dönemi böylece başladı. Öte
yandan 1738 senesi başında Fransa'nın arabulucuk girişimlerini Osmanlı Devleti
Avusturya'nın Pasarofça Antlaşması uyarınca bir barışa razı olacağını beyan etmesi üzerine
reddetmiş, ardından başlayan savaş sürecinde ise Osmanlılar Belgrad üzerine yürümeye
başlamışlardır. Bu amaçla öncelikle Adakale kuşatılmış ve İrşova'da Osmanlı egemenliği tesis
edilmiştir. Ardından da Muhadiye ve Semendire Osmanlı idaresine girecektir. 4 Haziran
1738'de yapılan Muhadiye savaşında Osmanlı kuvvetleri mağlup olmuşlar ve Muhadiye ve
İrşova'yı terketmek zorunda kalmışlarsa da Adakale'nin Osmanlılarca ele geçirilmesi
dengeleri değiştirmiştir. Taraflar arasındaki barış görüşmeleri 18 Eylül 1739'da Belgrad
Antlaşması'nın imzalanması ile neticelenmiş ve Osmanlı Devleti bu sayede Belgrad'da ve
Küçük Eflak'ta yeniden egemenlik tesis etmeyi başarmışlardır.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden gelişmelerin hangisinin ardından Rusya, Kuban bölgesinin kendisine ait
olduğunu iddia etmiştir?
a. Kırım Hanı Fetih Giray'ın Kuban üzerinden Kafkaslara inmesi
b. II. Vakhtang'ın ölümü
c. İran Mukasemesi'nde bu bölgenin Rusya'ya bırakılması
d. Lehistan Taht Meselesi
e. Şahin Giray'ın Rusya'ya sığınması
2. Aşağıdakilerden hangisi 1726 yılında Avusturya ile Rusya'nın imzaladıkları ve 1733'de
yeniledikleri ittifak antlaşması ile karara bağlanan hususlar arasında yer almaz?
a. Belgrad Avusturya idaresine terk edilecektir.
b. Bir Osmanlı saldırısı durumunda ittifaken hareket edeceklerdir.
c. Bosna bölgesi Avusturya'ya terk edilecektir.
d. Kırım'da Rus egemenliği tesis edilecektir.
e. Azak bölgesi Rusya'ya bırakılacaktır.
3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1736'da Rusya'ya savaş ilan etmesine
neden olmuştur?
a. Rusya'nın Kırım'a girmesi
b. Rus donanmasının Sinop'u vurması
c. Rusya'nın I. Augustus'u Lehistan tahtına oturtması
d. Rusya ile Avusturya'nın Osmanlı karşıtı ittifak antlaşması imzalaması
e. Rusya'nın Boğdan'ı işgali
4. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Ruslarla barış istemesinde etkili
olmuştur?
a. Özi'de kontrolün yeniden ele geçirilmesi
b. Yahya Paşa'nın savaşta hayatını kaybetmesi
c. Hotin ve Yaş'ın kaybı
d. Osmanlı tahtında yaşanan değişiklik
e. Belgrad'ın Avusturya'nın eline geçmesi
5. 1739 Belgrad Antlaşması'nın ardından başlayan ve Niş Antlaşması ile nihayete eren
görüşmelerde hangi husus ele alınmıştır?
a. Esirlerin mübadelesi
b. Savaş tazminatı
c. Taraflar arasındaki sınır
d. Şirvan Hanlığı'nın hukuki durumu
e. İran'a karşı birlikte hareket etme

6. Rusya 1736 senesinde Osmanlı Devleti'ne saldırdığında, Rusya'nın müttefiki olan
Avusturya'nın savaşa hemen müdahil olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Savaşa daha iyi hazırlanabilmek.
b. Diplomasiyi kullanarak savaşı engellemek.
c. Savaşa girmeden önce Macaristan'ın tam olarak kontrolünü temin etmek.
d. Prusya'nın da Osmanlılara savaş ilanını beklemek.
e. II. Ferenc Rakoczi'yi savaşsız olarak ele geçirmek.
7. Aşağıdakilerden hangisi 1736-39 Osmanlı Avusturya savaşları esnasında Avusturya'nın
öncelikle Niş üzerine yürümesinin nedenidir?
a. Niş'in önemli bir iaşe deposu olması.
b. Niş'in Akdeniz'e açılan önemli bir liman olması
c. Sadrazamın o esnada Niş şehrinde bulunması
d. II. Ferenc Rakoczi'nin bu şehirde ikamet ediyor olması
e. Nüfusunun tamamının Katolik olması.
8. 1737 senesinde Avusturya ordusunun Bosna'yı işgal etme girişimleri aşağıdaki gelişmelerin
hangisi neticesinde sonuçsuz kalmıştır?
a. Hekimoğlu Ali Paşa'nın ölümü
b. Banyaluka bozgunu
c. Kili ve Akkirman'ın Osmanlılarca fethi
d. Belgrad Muhasarası
e. Adakale Savaşı
9. Aşağıdakilerden hangisi 1738 sefer yılında yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?
a. Adakale Osmanlılarca ele geçirilmiştir.
b. Belgrad'da Osmanlı egemenliği tesis edilmiştir.
c. Semendire Osmanlıların eline geçmiştir.
d. İrşova'da Osmanlı egemenliği tesis edilmiştir.
e. Kılburun ve Özi Ruslardan geri alınmıştır.
10. Aşağıdakilerden hangisi Avusturya ile imzalanan Belgrad Antlaşması'nın şartları arasında
yer almaz?
a. Semendire, Adakale, İrşova ve Küçük Eflak Osmanlı Devleti'ne terk edilecek.
b. Savaş esirleri karşılıklı olarak mübadele edilecek.
c. Bosna Osmanlı idaresinde kalacak.
d. Banat Avusturya'ya bırakılacak.
e. Özi Nehri iki ülke arasında sınır olacak.
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Giriş
Belgrad Antlaşması'ndan sonra başlayıp 1768'e kadar geçen dönem, Osmanlı Devleti
tarihinin en uzun barış dönemlerinden biri oldu. Her ne kadar İran'la olan mücadeleler 1746
yılına kadar devam etse de, Batı ve kuzey cephelerinde tam bir sukunet hakimdi. Koca Ragıb
Paşa gibi usta bir devlet adamı önderliğinde önemli bir ekonomik toparlanama süreci yaşandı.
Bunda tabii ki iç faktörler kadar, dış siyasal faktörler de etkiliydi. Osmanlılar, 1768'de
yeniden silaha sarılmak zorunda kaldıklarında, Tuna hattında neredeyse yüzyıllık bir çatışma
sürecini başlatmış oldular. Osmanlılar, Belgrad'dan İsmail'e kadar uzanan hattaki garnizonlara
hatırı sayılır ve süreklilik arz eden bir dikkat gösterdilerse de, düzenli bir sahra ordusuna sahip
değillerdi. Bu tarihte Osmanlılar Rusya'ya ilk savaş ilanını yaptıklarında, büyük bir sefer için
tamamen hazırlıksız durumdaydılar. Burada başlayan savaş süreci, askeri reformların ve mali
reformların önünde büyük bir engel olarak durmaktaydı.
1750'den sonraki dönem, modern Avrupa ordularının gelişmesinde önemli bir evreyi
teşkil eder. Bu süreçte devam eden Yedi Yıl Savaşları (1756-1763) dışında kalan Osmanlı
Devleti, bir anlamda önemli bir gelişme kademesinden yoksun kalmış oldu. Sahra
topçuluğunun yoğun bir biçimde kullanıldığı bu savaşlar silsilesinde Osmanlılar
bulunmadığından, kendilerini geliştirme fırsatından da yoksun kalmış oldular. Her ne kadar
bu durum, III. Mustafa tarafından fark edilmiş ve yabancı uzmanlar bu hususta
görevlendirilmişlerse de, sistemin bütüncül ekonomik ve teşkilati sorunlarını aşmak mümkün
olmadı.
Aynı dönemde Rusya'da, Çariçe II. Katerina'nın iktidarı yıllarıydı. Orta Avrupa'ya
doğru ilerleme gayreti içerisinde olan Rusya, Lehistan'ı kendi nüfuzuna almak için girişimlere
başladı. Lehistan kralı III. Augustus'un ölüm döşeğinde olduğu haberinin duyulması üzerine,
Rusya burada kendi istediği birini kral seçtirmek amacıyla destek sağlamak için Prusya ile bir
anlaşma yapma yoluna gitti. Prusya Kralı II. Friedrich, Yedi Yıl Savaşları'ndan başarıyla
çıkmış olsa da, yeni bir harbe girmek istemediğinden, Lehistan krallığı meselesini savaşsız
çözmek arayışındaydı. Bu yüzden II. Katerina'nın ittifak teklifini kabul etti. 1763'de III.
Augustus ölünce, taraflar kendi adaylarını seçtirmek için bir yarışa girdiler. Rusların
desteklediği aday olan Stanislaw Poniatowski, 1764 yılında Lehistan tahtına oturunca,
Lehistanlı Katolikler büyük bir isyan başlattılar. Bunun üzerine Rus ordusu, Kırım
topraklarındaki Osmanlı egemenliğini ihlal etmek suretiyle harekete geçerek Lehler üzerine
yürüdü (1768). Bu durum karşısında Osmanlı Devleti, durumu önce protesto etti; ardından da
3 Ekim 1768'de Rusya'ya, Polonya'ya müdahale ettiği, Osmanlılarla olan antlaşmalarına sadık
kalmadığı ve Osmanlı topraklarına tecavüz ederek Osmanlı tebaasını katlettiği gerekçesiyle
savaş ilanında bulundu.

13. 1. Orduların Harekete Geçmesi ve İlk Çatışmalar
Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş ilan ettikten sonra, 12 Kasım 1768 senesinde
İngiltere iki ülkenin arasını bulmak ve barışı devam ettirmek amacıyla devreye girmeye
çalıştıysa da, sefer fikrini aklına koymuş olan III. Mustafa'yı bu karardan vazgeçirmeleri
mümkün olmadı. Savaş ilan edildi, lakin hem Osmanlı Devleti hem de Rusya, bu savaş için
tam olarak hazır değildi. Sefer mevsimi gelene kadar geçen süre içerisinde Osmanlıların
hazırlıklarını tamamlamaları gerekmekteydi. Rusya ise, Ukrayna ve Polonya'da kuvvet
bulundurmakta olduğundan, Osmanlılara nazaran daha hazırlıklı durumdaydı.
III. Mustafa, öncelikle Hotin ve Özi'ye altışar bin kişilik destek kuvvetleri
gönderilmesini emretti. Rus ordusunun bir önceki savaşta olduğu gibi, bu savaşta da Kırım
üzerine yürümesi beklendiğinden, Kırım Hanı'na da Ukrayna'daki yeni Rus topraklarına
saldırıda bulunması emredildi. 22 Mart 1769'da yola çıkan Osmanlı ordusu, Mayıs ayı
geldiğinde İsakçı'ya ulaşmış durumdaydı. İsakçı'da ordu erkanı toplanarak yapılacak harekat
hakkında görüşme yaptılar. Buna göre, ordu Bender gidecek, Özi ile Hotin arasında
bulunması dolayısıyla iki tarafa da yardım imkanı olacaktı. Ordu Tuna'nın karşı yakasına
geçtikten sonra Hantepesi'nde ikinci kez toplantı icra edildi. Hotin Ruslar tarafından
kuşatılmış, fakat bu kuşatma ordusu Osmanlı birliklerince mağlup edilerek geri
püskürtülmüştü. Bu haber Hantepesi'ne ulaşınca Hotin istikameti yerine Bender üzerine
gitmeye devam edilmesi emredildi. Hantepesi'nden sonra başka menzil bulunmadığından,
ordunun ihtiyaç duyduğu malzemelerin beraberlerinde taşınmasına karar verildi. Osmanlılar,
Rusların bir daha Hotin'e yürümeyeceklerini var saymışlardı. Halbuki durum öyle olmadı,
General Golitsyn, yeniden Hotin üzerine yürüdü ve şehri kuşattı. Bu ikinci kuşatmada da
Ruslar bir netice elde edemediler. Üçüncü denemelerinde de benzer bir sonuçla karşılaşınca
Ruslar, Hotin üzerine yürümekten vazgeçtiler. Bu son seferde Moldovancı Ali Paşa
Golitsyn'in üzerine giderek Hotin önlerinde Rusları yenmeyi başarmıştı (Temmuz 1769).
Haber İstanbul'da duyulunca sadrazamlık vazifesi Moldovancı Ali Paşa'ya tevdi edildi.
Moldovancı Ali Paşa, yeni görevine başladıktan sonra, Rusları bölgeden tamamen
uzaklaştırmak amacıyla, Podolya tarafında bulunan Golitsyn'in kuvvetleri üzerine yürüme
kararı aldı. Bu amaçla Turla (Dinyester) ırmağının diğer yakasına geçen ordu, Golitsyn'in
kuvvetlerini dağıtmayı başaramayınca, büyük zayiatlar verildi. Nehrin taşması sonucunda
yıkılan köprü Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilememesine neden olduğundan bu denli büyük
bir zayiat verilmiş oldu. Moldovancı Ali Paşa Hantepesi'ne oradan da Babadağı'na kadar
çekilmek zorunda kaldı. Bu savaşı ve ardından da Hotin'i kaybedince Moldovancı Ali Paşa da
azledilerek yerine İvazpaşazade Halil Paşa sadrazamlık görevine getirildi (Aralık 1769). Rus
ordusunda da bir görev değişikliği yaşanmış, Golitsyn'in yerine Rumyantsev getirilmişti.
13. 2. Kartal Bozgunu
Yeni sadrazam ordunun başına geçtiği sırada, Ruslar Boğdan'dan geçerek Eflak
içlerine girmiş, Bükreş'te Eflak voyvodasını esir almıştı. Ruslar Rusçuk'a hücum edince,
Osmanlı kuvvetleri onları geri püskürtmeyi başardılar; fakat Bükreş hususunda bir şey
yapılamadı. Bu esnada, Kırım'a yeni han olmuş olan Kaplan Giray da orduya katıldı ve
yapılan müzakere neticesinde Bucak bölgesinde bulunan düşmanın üzerine yürünmesi kararı
alındı. Aydın valisi Abdi Paşa, Tuna'nın karşısında bulunan Kartal sahrasına gidecekti.

Burada düşmanı sıkıştırmayı başaran Osmanlı kuvvetlerine Rusların yapmış olduğu saldırı
neticesinde Osmanlı ordusu tamamen dağıldı.
Bu haberin Osmanlı karargahına ulaşması üzerine sadrazam Halil Paşa, maiyyetindeki
büyük bir kuvvetle Kartal mevkiine geldi. Sayıca çok daha büyük bir orduya sahip olsalar da,
Rus ordusu bu karşılaşmada da Osmanlı ordusunu mağlup etmeyi başardı. Osmanlı ordusu
çok sayıda kayıp verdiği gibi, bütün ağırlıklar da savaş meydanında bırakıldı (Ağustos 1770).
Abdi Paşa ve Kırım Hanı Kaplan Giray beraberlerindeki kuvvetlerle Özi'ye kaçmak zorunda
kaldılar. Bu mağlubiyetin ardından, Rus kumandanı Rumyantsev, artık Tuna halici boyunca
uzanan kaleler üzerinde kolaylıkla hak iddia edebilecek hale geldi. Kartal bozgunu Çeşme
bozgunu ile birlikte, bu sefer süresince Osmanlıların yaşadığı en büyük bozgun olmuştur.
Ardından Rus ordusu, kaçan asker üzerine de saldırdı ve çok sayıda askeri daha öldürdü.
Kartal bozgunun ardından daha önce defalarca denenmiş olmasına rağmen alınamayan
Bender kalesi ile birlikte İsmail kalesi de Rusların eline geçti. Kili, İbrail, Akkirman kaleleri
ve Bucak bölgesinde de Rus egemenliği tesis edildi (Eylül 1770). Bu mağlubiyet sonucu,
Halil Paşa sadrazamlıktan alınarak yerine Silahdar Mehmed Paşa getirildi.
13. 3. Mora İsyanı ve Çeşme Bozgunu
Çariçe II. Katerina, Osmanlı Devleti'ni iç meselelerle de meşgul edebilmek amacıyla,
Mareşal Munnich’in tavsiyeleriyle Balkanlar'da ve Mora’daki Ortodoks mezhebine mensup
olan halkı isyan ettirmek üzere hazırlıklar yaptı. Köken itibariyle Makedonyalı olup Rusya’da
topçu kumandanı olan Georgios Mavromichalis'i Mora’ya göndererek burada bir isyan
çıkarmasını temin etmiştir. Yarımadanın her yerinde patlak veren bu isyan, Mart 1770’ten
sonra Mora Valisi Muhsinzade Mehmed Paşa'yı çok uğraştıracaktır. Mavromichalis Mora'nın
durumu ile ilgili olarak bilgi verip bir Rus filosunun Akdeniz’e gelmesiyle Moralıların da
isyan edeceklerini Çariçe II. Katerina’ya bildirmiştir. Kara harekatlarıyla meşgul olan
Osmanlı Devleti, Mora'daki isyan ve bununla bağlantılı olarak Rus donanmasının
Akdeniz'deki faaliyetleri dolayısıyla oldukça zor durumda kalacaktır.
Mora isyanı Manya'da başladıktan sonra, Koron, Tripoliçe, Mezistre gibi bütün
yarımadaya yayıldı. Mora’nın sahil ve kalelerini kuşatan isyancılar çok sayıda Müslüman
halkı kılıçtan geçirdi; Mora seraskerliğine tayin edilen Muhsinzade Mehmet Paşa Tripoliçe ve
Balyabadra'da bu kuvvetleri dağıtmayı başardı. Rus donanmasının Akdeniz'e girmesi ve
isyancılara destek vermesi üzerine isyan daha da genişledi. Navarin kalesi Ruslar'ın idaresine
geçti. Aslında, Mora'da isyan çıkar çıkmaz Osmanlı donanması bölgeye sevk edilmişti.
Osmanlı donanmasının geldiği haberini alan Rus komutan Aleksey Orlov, Osmanlı
donanması üzerine harekete geçti. Bu sayede, Mora'da bulunan Osmanlı kuvvetleri Navarin'i
geri almayı başardı (7 Haziran 1770).
Osmanlı donanması ile Rus donanması arasında büyük çaplı bir deniz muharebesi
gerçekleşmedi. Temmuz başında Koyunadaları muharebesinde bir çatışma yaşandıysa da
nihai bir netice elde edilememiş ve Osmanlı donanması Çeşme Limanı'na çekilmiştir.
Manevra yapma imkanı bulunmayan bu limanda donanma sıkışık bir biçimde bulunuyordu.
Rus donanması, Çeşme limanına yaklaşarak, limandan içeriye ateş gemileri göndermeyi
başardı. Bu gemilere müdahale etmeyi başaramayan Osmanlı donanması çıkan yangında

tamamen kül oldu. Sadece Hüsameddin Paşa'nın baştardası Sakız'a kaçarak kurtulmayı
başardı (7 Temmuz 1770). Sakız'ı zorlayıp ele geçiremeyen Rus donanması, bundan sonra
Limni adasını işgal etti fakat kaleyi almayı başaramadı. Amaçları Limni'den sonra Çanakkale
Boğazı'na girerek İstanbul'u zorlamaktı. Fakat Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın üzerlerine
geldiği duyan Rus donanması kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı. Limni'yi ve bununla
bağlantılı olarak Çanakkale Boğazı'nı Rusların elinden kurtarmış olan Cezayirli Gazi Hasan
Paşa kaptan-ı deryalık görevine getirildi.
13. 4. Kırım'ın İşgali ve Barış Girişimleri
Ruslar, 1768 sonrası süreçte Kırım'da egemenlik tesis etmek arzusuyla bir takım
girişimlerde bulundular. 1770'de Prens Vasily Dolgorukov idaresindeki Rus birlikleri Kırım'a
girmeye çalıştılarsa da, Kırım Seraskeri İbrahim Paşa tarafından mağlup edilerek bölgeden
uzaklaştırıldılar. 1771 sefer senesinde ise bağımsızlık vaadiyle bazı hanzade ve mirzalarla
ittifaken, Rus kuvvetleri Kırım'a girmeyi başardı (8 Temmuz 1771). Bir süre sonra da Taman
kalesi Ruslar tarafından işgal edildi. Ur Boğazı elden çıkıp Rus ordusu Kırım'a girdikten
sonra, Kırım Hanı Selim Giray Bahçesaray'a çekildiyse de burada da tutunamayarak İstanbul'a
kaçtı. Kırım'da başlayan panik neticesinde Ruslar işgal faaliyetlerini hızlandırdılar.
Bu arada, bir önceki sene Rus ordusunu durdurmayı başarmış olan İbrahim Paşa,
Kefe'ye gelmişti. Bu esnada Rusların Kırım Hanı ilan ettikleri Sahib Giray'ın kalgayı olan
Şahin Giray, emrindeki Tatar kuvvetleri ile İbrahim Paşa'nın yanına gelerek, kendilerinin
Ruslarla anlaştıklarını ve bir an önce bölgeyi terk etmelerini söyledi. Bu gelişme üzerine Kefe
Valisi Mehmed Paşa şehri deniz yoluyla terk ederken, serasker İbrahim Paşa mücadele etmeyi
tercih etmiş ve 1771 temmuz'unda Rusların eline esir düşmüştür. Bu gelişmeden sonra da
Kefe, Yenikale ve Kerç gibi önemli merkezler Rusların eline geçmiştir.
Avusturya ve Prusya, Osmanlı Devleti ve Rusya arasında bir barış tesis edebilmek
amacıyla arabuluculuk çalışmalarına başladılar. İki taraf da görüşme yapılmasını olumlu
buldu ve taraflar arasında görüşmeler başladı. Rusya, görüşme yapmayı kabul etmekle birlikte
müzakerelere Avusturya ve Prusya elçilerinin katılmasına mani oldu. Böylece Osmanlıları
daha kolay bir biçimde barışa razı edebileceklerini ve istediklerini alabileceklerini
ummaktaydılar. Ruslar, Fokşan'da başbaşa yapılan görüşmelerde Kırım'ın mutlaka bağımsız
olması gerektiği hususunda ısrarcıydı. Osmanlı Devleti bunu kabul etmeyince, görüşmeler
sonuçsuz kaldı (Temmuz 1772).
Muhsinzade Mehmed Paşa, görüşmelerin sona erdiği haberini alınca elçileri
değiştirerek yeniden görüşmelerin başlanması hususunda Rus mareşali ile irtibata geçti.
Osmanlı Devleti, Kırım'ın bağımsızlığı hususunu kabul edecek olsa bile, bu sefer Ruslar Kerç
ve Yenikale'yi istediler. Bu kaleler, Azak Denizi'nin girişine hakim pozisyondaydılar ve
Kırım yarımadasına ayak basmak için önemli bir noktadaydılar. Bu noktaların terki Kırım'ın
Rusya'ya terki anlamına geleceğinden Osmanlılar bu talebi reddettiler. Bükreş'teki görüşmeler
bu mesele yüzünden tıkandı ve görüşmeler 1 Ocak 1773'de sona erdi.
Heyetler 10 Şubat 1773'de bir kez daha bir araya geldiler. Rus taleplerine bu sefer
Karadeniz'de serbest ticaret hakkı, Kerç, Yenikale ve Kılburun kalelerinin kendilerine terki,
Özi kalesinin yıkılması ve Ortodoks Osmanlı tebasının hamisinin Rusya olması talepleri de

eklendi. Osmanlı murahhası Abdurrezzak Efendi, özellikle Kırım'ın bağımsızlığını engelleme
noktasında girişimlerde bulunmaya çalışıp Ruslara bu hususta tazminat teklifinde bulunsa da
bu teklif Ruslarca kabul görmedi. Osmanlıların da Kerç ve Yenikale'yi terke yanaşmamaları
üzerine 22 Mart 1773'de görüşmeler bitti ve savaş yeniden başladı.
13. 5. Küçük Kaynarca Antlaşması
Görüşmelerin sona ermesi üzerine Rus ordusu Karasu ve oradan da Rusçuk üzerine
harekete geçti. Karasu'daki birlikler dayanamayıp Haziran 1774'te Pazarcık'a çekildiler. Rus
birlikleri aynı anda Silistre'ye de hücum ettiler. Silistre'de Osman Paşa'nın kuvvetleri
karşısında mağlup olup geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu esnada Ruslar egemenlik alanlarını
daha da genişletme niyeti içerisindeydiler. Rumyantsev'in Tuna'nın karşı yakasına geçmesini
önlemek amacıyla Numan Paşa, İrşova üzerine ilerledi. Burada kendisine destek kuvvetleri
katıldıysa da Ruslar karşısında mağlup olmaktan kurtulamadı. Yine Dağıstanlı Ali Paşa
kumandasındaki kuvvetler de Karasu'da Ruslara mağlup olmuşladır. Bu durum artık barışı
iyice zorunlu hale getirdi. Artık Ruslar Osmanlı karargahının bulunduğu Şumnu'yu muhasara
altına almışlardı (1 Temmuz 1774)
21 Temmuz'da Taraflar arasında yapılan görüşmelerin üçüncüsünün sonucunda bir
antlaşma sağlandı. 26 Temmuz 1774 tarihinde de imzalar atıldı. Yirmi sekiz madde üzerine
oluşturulan antlaşmanın öne çıkan maddeleri şu şekildedir: Öncelikle Kırım, Bucak, Kuban,
Yedisan, Canboyluk ve Yediçkül Tatarları hiç bir devlete tabi olmadan serbest kalacaklar;
Kırım Tatarları kendi hanlarını eski kanun ve adetleri uyarınca serbestçe seçebileceklerdir.
Kırım ve Kuban civarlarında Rusların işgal ettikleri kale ve yerleşim yerleri ile Özi Nehri'nin
Aksu (Bug) ve Özi (Dinyeper) nehirleri arasında kalan arazileri Tatarlara bırakılacaktır. İki
devlet de kendi sınırları dahilinde istedikleri yerde kale, şehir, kasaba ve bina
kurabileceklerdir. 1700 İstanbul Antlaşması ile kararlaştırıldığı şekliyle Azak Kalesi Rusya'ya
terk edilecektir. Öte yandan Kerç ve Yenikale Rusya'ya terk olunacaktır. Kafkaslarda ise
Büyük ve Küçük Kabartay bölgeleri Ruslara bırakılacaktır.
Özi, Osmanlı Devleti'nde kalırken, Özi Nehri boğazındaki Kılburun, nehrin sol
tarafında yeterli olacak kadar arazi ve Aksu ile Özi arasında bulunan boş araziler Rusya'ya
bırakılacaktır. Osmanlı Devleti'nin, Bucak, Kili ve Akkirman kaleleri ve Eflak ve Boğdan'daki
egemenliği devam edecektir. Rus işgali altında olan yerlerden Ruslar bir an evvel çekilecektir.
Kafkaslarda ise Ruslar tarafından işgal edilen Bağdadcık, Kutaisi ve Şehriban kaleleri
Osmanlılara terk olunacaktır. Rus askerleri antlaşmanın imzalandığı tarihten bir ay sonra
Tuna'nın sol kıyısına çekilecekler, işgal ettikleri bölgeleri boşaltacaklardır. Antlaşmanın
imzalanmasının ardından İstanbul'da sürekli bir Rus orta elçisi bulunabilecektir. Öte yandan
Rusya, Ortodoksların ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olabilecektir. Özellikle bu madde
sayesinde, Rusya, Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale imkanı bulacaktır.
Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti açısından önemli bir dönüm noktasıdır.
Halkı Müslüman olan önemli bir toprak parçasının Osmanlıların elinden çıkması ve Rusya'nın
Ortodoksların hamiliği rolünü üstlenmesi önemli gelişmelerdir. Osmanlı siyasetini bir süre,
Kırım'ın yeniden ilhakı meselesi belirleyecek ve bu amaçla yeni mücadelelere girişilecektir.
Bu antlaşmayla, Rusya ayrıca Karadeniz'e iki ayrı noktadan çıkma imkanı elde etmiştir.
Ruslar Kılburun kalesinin alınması ile Turla (Dinyester) Nehri'nin ağzından ve Yenikale ve

Kerç'in alınması ile Kerç Boğazı'ndan Karadeniz'e inebilecektir. Her ne kadar Özi ve Taman
gibi kaleler Osmanlı idaresinde kalmaya devam etse ve Rusya'nın Karadeniz'deki toprakları
çok sınırlı olsa da Rusya açısından askeri ve ticari önemi olan bir gelişmedir. Tarafların kendi
egemenliklerindeki topraklarda kale ve yerleşim yeri inşa edebileceklerine dair madde,
Rusya'nın bölgedeki egemenliğini kolaylaştıracak adımlardan olmuştur.
13. 6. Bağımsız Kırım
1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’yla Osmanlı Devleti ve Rusya
bağımsız bir Kırım Devleti’nin kurulmasını onaylayarak Kırımlıların Cengiz soyundan
istedikleri bir kişiyi han olarak seçmelerini kabul ettiler. Bu seçime ne Rusya ne de Osmanlı
Devleti müdahale edebilecekti. Kırım Hanlığı tam bağımsız bir devletin tüm haklarına sahip
olacaktı. Ancak Osmanlı sultanı Müslümanların halifesi olması hasebiyle İslam dininden olan
Tatarların din ve mezhep işlerini şeriat hükümlerine göre düzenlemek hakkına sahipti.
Rusya’nın aynı antlaşmayla Azak denizi kıyılarında bulunan Yeni Kale ve Kerç ile
Özi (Dinyeper) Nehri ağzındaki Kılburun Kalesi ve etrafındaki boş araziyi ilhak etmesi,
Hanlığın bu şartlar altında bağımsız bir varlığa sahip olmasını imkansız kılıyordu. Aslında bu
ileride meydana gelebilecek Rus işgalini kolaylaştırmak için yapılan siyasi hileden başka bir
şey değildi. Öte yandan Kırım Hanlığı’nın bağımsızlığı, Kırım halkının iradesi dışında ortaya
çıktığı için çok geçmeden aralarında mücadele yaşanması kaçınılmaz görünüyordu. Bu
antlaşmada hanların seçimi ve azlinin nasıl yapılacağı konusunda hiçbir hüküm
bulunmamaktaydı. Kırım’la ilgili birçok soru cevapsız kalmıştı. Bu belirsizlik ve akabinde
yaşanacaklar Kırım’ın Rusya ve Osmanlı Devleti arasında çekişmelere konu olacağını ortaya
koymaktadır. Batı Avrupa devletleri, Küçük Kaynarca Antlaşması’yla birlikte Kırım
Hanlığı’nın Rusya tarafından işgal edilebilecek bir ülke haline getirildiğini ve sonunda
buranın Rusya tarafından işgal edileceğini düşünüyorlardı. Özellikle Fransa ve İngiltere
Rusların bu ilerleyişinden endişe duymaktaydılar. Çünkü Rusya sadece Kırım Hanlığı’nı
Osmanlı Devleti’nden koparmakla kalmamış, Karadeniz kıyısında küçük bir yer elde ederek,
Azak Limanı üzerinden Karadeniz’e açılma imkanına da kavuşmuştu. Artık Rusya kesin
olarak Karadeniz sahillerine yerleşmişti. Böylelikle Rusya ileride Kırım Hanlığı konusunda
yaşanabilecek bir antlaşmazlıkta, Osmanlı Devleti’ne denizden de baskı yapabilecek bir
duruma geldi. Artık bölgedeki güç dengesi Rusya’nın lehine değişmiş ve Rusya kazandığı bu
zaferle Karadeniz’in stratejik konumunu kendi lehine çevirmiştir.
13. 7. Kırım'da Han Seçimi Meseleleri
III. Selim Giray Han'ın Kırım'ın düşüşünden sonra Osmanlı topraklarına kaçması
dolayısıyla Kırım tahtı boş kalmıştı. Bu yüzden Kırım'ın ileri gelenleri toplanarak, bir han
seçimi gerçekleştirdiler. Osmanlı Devleti ve Rusya'nın müdahalesi olmaksızın yapılan
seçimde Sahib Giray Kırım tahtına oturdu. Kırımlılar, Rusların amaçlarının kendi bölgelerini
işgal etmek olduğunu bildiklerinden, Osmanlı Devleti'nin desteğini kazanabilmek için,
eskiden olduğu gibi yeni seçilen Kırım Hanı'nın hanlığının onaylanmasını talep ettiler. Bu
durum, Küçük Kaynarca Antlaşması'na aykırı bir durum teşkil ettiğinden Osmanlı Devleti
burada ihtiyatlı davranarak, Kırım Hanlığı'nın bağımsızlığını etkileyecek hususları kabul
etmedi. Fakat, Osmanlı sultanının halife olması hasebiyle seçilen hanın onaylanmasının dini

bir zorunluluk olduğu belirtilerek Sahib Giray'a teşrifat ve menşur gönderildi. Bu durum,
Reisülküttab İsmail Raif Bey tarafından Rus generali Rumyanstev'e bildirildi.
Öte yandan, 1768-1774 Osmanlı Rus savaşının son zamanlarında Rusya'ya karşı askeri
faaliyetlerde bulunması için Osmanlı Devleti tarafından Kuban bölgesine gönderilen Devlet
Giray, Küçük Kaynarca Antlaşması'nın hiçe sayarak, Azak civarlarında Rusya'ya karşı
mücadelesine devam etmekteydi. Devlet Giray, Kırım'ı ele geçirerek Küçük Kaynarca
Antlaşması'nın şartlarını ortadan kaldırmayı ve Kırım tahtına oturmayı ummaktaydı.
Kafkaslardaki kabilelerden topladığı kuvvetlerle Kefe'ye girdi; ardından Kırım'da bulunan
diğer mirza ve beylerin desteklerini de kazanarak Sahib Giray'ı tahtından etmeyi başardı.
Sahib Giray da İstanbul'a iltica etmek zorunda kaldı. Devlet Giray, kardeşleri Şahbaz ve
Mübarek Giray başkanlığında bir heyeti İstanbul'a göndererek hanlığının onaylanması ve
Küçük Kaynarca Antlaşması'nın hükümlerinin iptal edilmesini talep etti. Osmanlı Devleti ise,
Rusya ile yeniden sıcak bir çatışmaya girmek istemediğinden Sadrazam Derviş Paşa'nın
ısrarlarına rağmen bu talebi kabul etmedi; sadece Devlet Giray'ın hanlığını onayladı.
Devlet Giray, Kırım'a han olduktan sonra Osmanlılara bağlılığını açıkça ifade etmişti;
bu durum Rusya çariçesi II. Katerina tarafından hoş karşılanmadı. II. Katerina, uygun bir
zamanda Kırım'ı kendi topraklarına katmayı arzuluyor, bu yüzden Devlet Giray'ın Kırım
tahtından uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyordu. II. Katerina bu yüzden, bir yandan Devlet
Giray'ın hanlığını tanırken, öte yandan kendisine daha yakın gördüğü Şahin Giray'ı Kırım
tahtına çıkarmak için gerekli hazırlıkları yapıyordu. Şahin Giray, daha evvel Rusya
hizmetinde bulunmuş, II. Katerina tarafından tanınan ve güvenilen bir isimdi.
Rusya, Kırım'ı henüz işgal etmeyi düşünmediğinden, öncelikle Devlet Giray'dan
kurtulmaya ve yerine Şahin Giray'ı getirmeye karar verdi. Bu amaçla, öncelikle Kuban
bölgesinde Kırım benzeri bağımsız bir Nogay hükümeti kuruldu ve bunun başına Şahin Giray
getirildi. Öte yandan, Rusya general Prozorovski komutasındaki birliklerle Urkapı bölgesine
yığınak yapılmaktaydı. Ayrıca binbaşı Brink komutasındaki iki birlik de Azak kalesi civarına
gönderilerek olası bir sefer için hazırlıklar yapıldı. Devlet Giray, Şahin Giray'ın giderek
güçlenmekte olduğunu ve bunun Kırım'ın geleceğini tehlikeye atacağını bildiğinden, Osmanlı
Devleti'ne başvurarak hanlık tahtının veraset yoluyla intikal etmesi hususunda bir düzenleme
talebinde bulundu. Bu sayede Şahin Giray'ın Kırım tahtına oturmasının önüne geçmeyi ve
kendi tahtını sağlama almayı umuyordu. Fakat bu teklif Osmanlılar tarafından, ileride
Osmanlıların Kırım üzerindeki bütün haklarını kaybetmeleri anlamına geleceğinden, kabul
görmedi. Devlet Giray, bu fikrine Kırım'dan destek bulmakta da güçlük yaşadı. Bu durum
Şahin Giray'ın Devlet Giray karşısında daha da güçlenmesine neden oldu. Bu sıkıntılar
yaşanırken, İran Şahı Muhammed Kerim Zend 1776'da Osmanlı Devleti'ne saldırarak Basra'yı
işgal etti. Osmanlı Devleti, sefer niyetiyle birliklerini İran sınırına doğru kaydırdıkları bir
sırada, Rusya, 21 Kasım 1776 tarihinde, general Prozorovski komutasındaki bir orduyu
Urkapı'ya sevk etti. Rus birlikleri, kısa sürede Kırım'a girerek Bahçesaray'a doğru ilerlediler.
Devlet Giray, bir anda bütün desteğini kaybederek İstanbul'a kaçmak zorunda kaldı. Ruslar da
Kırım'da Ocak 1777'de hanlığını ilan eden Şahin Giray'ın hanlığını desteklediler.

13. 8. Şahin Giray'ın Kırım'a Hanlığı ve İsyan
Rusya'nın desteği ile Kırım hanı olan Şahin Giray, Kırım halkından gelecek tepkileri
önlemek amacıyla ve hanlığına meşruiyet kazandırmak için İstanbul'a dört Tatar ve bir Rustan
oluşan bir heyet gönderdi. Bu heyet, ulema ve mirzaların biraz da cebren imzaladıkları, Şahin
Giray'ı han olarak istediklerini bildiren bir mahzarı sultana sunduysa da, Osmanlı Devleti bu
isteği reddederek Şahin Giray'ın hanlığını onaylamadı. Ayrıca, Rusya'ya da bir an evvel
Kırım'dan kuvvetlerini çekmesi gerektiğini bildirildi.
Şahin Giray, Venedik'te eğitim görmüş ve uzun yıllar St. Petersburg'ta yaşamıştı.
Buradaki tecrübelerinden hareketle, Kırım'da Batılı tarzda bir takım değişiklikler yapmak
yoluna gitti. Öncelikle yönetsel yapıyı değiştirmeyi arzuladı. Bu amaçla, han seçiminde söz
sahibi olan ve hanın otorite eksikliğine yol açtığını düşündüğü kabile reislerinin oy haklarını
elinden aldı. Devlet Giray'ın da Osmanlılara önerdiği gibi, bundan sonra Kırım'da saltanat
usulü cari olacaktı. Bu durumu kabul ettirmeyi başardı. Ayrıca, Kırım divanında da değişiklik
yaparak, bütün kabile beyleri yerine sadece kendisine destek veren mirza ve beylerin divanda
yer almasını temin etti. Böylece, Rusya benzeri merkezi bir idare tarzı oluşturan Şahin Giray,
nüfuzlu beylerin ve mirzaların yönetimdeki etkilerini azaltmayı başardı.
Şahin Giray'ın asıl önemli hamlesi, ordunun yeniden düzenlenmesine dairdi. Kabile
beyleri ve mirzaların idaresinde olan birlikler yerine, doğrudan kendisine bağlı düzenli ordu
kurma kararı verdi. Bunun için her beş aileden bir çocuk alarak ve Avrupai tarzda üniformalar
giydirerek yeni bir ordu oluşturdu. Teşkilat yapısı, Cengiz Han usulüne göre onluk, yüzlük,
binlik ve on binlik şeklinde idi. Vergi sisteminde de ciddi bir değişikliğe giderek, eskiden
vergi vermeyen unsurları da vergilendirerek herkesten geliri nispetinde vergi almaya başladı.
Vakıf mallarını kamulaştırması ve Mirza ve beylerin topraklarını Kırım köylülerine dağıtması
Kırım'da huzursuzluğun artmasına neden oldu. Bu reformlar yapılırken, II. Katerina da, Şahin
Giray'ın Osmanlı Devleti'nden gelen Rum ve Slavları Kırım'da iskan etmesini temin
etmekteydi. Böylece Kırım'ın nüfus yapısında ilk defa değişiklikler yaşanmaya başladı.
Şahin Giray'ın yapmakta olduğu reformlar, bütün toplumsal sınıflarım tepkisini
çekmekteydi. Çok kısa bir süredir tahtta olmasına rağmen, yaptığı radikal değişiklikler örf ve
ananelerine oldukça bağlı olan Kırım halkının ve Mirzaların tepkisini çekmekteydi. Bu
dönemde, Kırım hanının yeni usulde örgütlediği altı bin süvari ve altı bin piyadeyi Rus
generalinin emrine vermek istemesi, bardağı taşıran son damla oldu. Toplanan askerler,
Rusların emrine verileceklerini duyunca, Seyyid Molla Ahmed önderliğinde bir isyan hareketi
baş gösterdi. İsyancılar kısa sürede Bahçesaray'ın kontrolünü ele geçirdiler; Şahin Giray
kaçarak Rus general Prozorovski'ye sığınmak zorunda kaldı. İsyancılar, Prozorovski'den
Şahin Giray'ı talep ettiklerinde, Prozorovski, hanın II. Katerina'nın misafiri olarak yanında
bulunduğunu belirterek teslim etmedi. İsyan hanlığın tamamına sıçradı; Yenikale civarı ve
Kuban'daki Tatarlar ve Kabartay bölgesine yakın Çerkes, Nogay ve Abazalar da bu isyana
iştirak ettiler.
II. Katerina, isyana doğrudan müdahale etmek istemediğinden başlangıçta bu işin
Şahin Giray'ın yeni ordusu ile halledilmesi gerektiğini düşünmekteydi; fakat bu ordunun
askerleri Şahin Giray'ı yüzüstü bırakıp isyancılar safına katılınca, Rus ordusu, II. Katerina'nın
talimatı ile Şahin Giray'ı korumak ve Kırım'daki isyanı bastırmak amacıyla harekete geçti.

Şahin Giray, Rusya'dan aldığı destekle denizden ve karadan Kefe'yi kuşattı ve burada ciddi bir
katliam gerçekleştirdi. Kefe'nin ardından Taman ve Kuban bölgesindeki Tatarlara mektup
yazarak asilerin öldürüldüğünü ve kendi akıbetlerinin öyle olmasını istemiyorlarsa isyana
destek vermemelerini talep etti. İsyana Kırım'ın neredeyse tamamı katılmış olmasına rağmen
Şahin Giray, bunun sınırlı bir isyan olduğu kanaatindeydi. Böyle bir atmosferde Ocak 1778'de
Şahin Giray, isyanı kısmen de olsa kontrol altına almayı başardı.
Osmanlı Devleti, bu isyan sürecinde Küçük Kaynarca Antlaşması'nın ihlal etmemek
amacıyla ilk başta seyirci kalmayı tercih etti. Her ne kadar II. Katerina, Kırım'a sürekli olarak
müdahale etse de, Osmanlılar doğrudan bir müdahalede bulunmadılar. Buna rağmen, II.
Katerina Osmanlı Devleti'ni isyanı teşvik ve organize etmekle suçlamaktaydı; Osmanlılar da
II. Katerina'nın Kırım'a müdahalelerini protesto etmekteydiler. Bu durumun iki tarafta da
gerginliği yükseltmesi üzerine Osmanlı Devleti ve Rusya arasında görüşmeler başladı. İlki
Salim Paşa Yalısı'nda ve ikincisi de Aynalıkavak Kasrı'nda olmak üzere iki görüşme yapıldı.
Osmanlıları temsilen Müftizade Ahmed Efendi, Abdurrezzak Bahir Efendi ve İbrahim Münib
Efendi toplantılarda hazır bulunurken, Rusya temsilcileri ise elçi Aleksandr Stakhievich ve iki
tercümanıydı. Bu toplantıda Osmanlılar, Şahin Giray'ın hanlığının meşru olmadığını, Rusların
hangi sebeple olursa olsun Kırım'a asker sokmalarının antlaşmaya aykırı olduğunu beyan
ederlerken, Ruslar ise Şahin Giray'ın halkın isteği ile seçildiğini ve Rus ordusunun da
Kırımlıların isteği doğrultusunda Kırım'a girdiğini ifade ettiler. Böylece görüşmelerden bir
netice alınamadı.
Şahin Giray, Kırım'da yeniden iktidarını temin ettikten sonra halka karşı sert tedbirler
alınca Kırım'dan İstanbul'a yardım talebini havi mektup ve elçiler gönderilmeye başlandı.
Bunun üzerine Osmanlı Devleti, Divan-ı Hümayun'da yapılan uzun toplantılar sonucunda
Kırım Hanlığı'na gerekli yardımın yapılmasına karar vererek bu iş için Canikli Ali Paşa'yı
görevlendirdi. Kırım ve Kuban halkının desteklediği III. Selim Giray da, Kırım'a han olarak
gönderildi. Osmanlı Devleti, Kırım'a askeri müdahale kararı aldıktan sonra, Avrupa
devletlerinin gözünde haksız duruma düşmemek için bu kararının gerekçelerini açıklamak
üzere diplomatik girişimlere başladı. Osmanlı Devleti'nin neden Kırım'a müdahale etmek
zorunda olduğu ayrıntılı bir biçimde anlatıldı.
13. 9. III. Selim Giray Han ve Şahin Giray Arasındaki Mücadeleler ve Osmanlı
Müdahalesi
Osmanlı Devleti, III. Selim Giray'ı, Kırım hanı olarak atadıktan sonra III. Selim Giray
Ocak ayı içerisinde Kırım'a ulaşmayı başardı. Bu sırada, Şahin Giray, Ruslardan aldığı destek
vasıtasıyla Kırım'da kontrolü ele geçirmek üzereydi. Bu esnada, Kırım Hanlığı toprakları
içerisinde yirmi bin kişiden oluşan bir tabur Rus askeri Akmescid civarında, bir kaç bin Rus
askeri de başta Urkapı civarı olmak üzere Kırım'ın diğer bölgelerine dağılmış bir biçimde
bulunmaktaydı. III. Selim Giray'ın Kırım'a ulaştığını haber alan II. Katerina bu kuvvetlerinin
sayısını daha da arttırdı. Yeni han, Rus general Prozorovski'ye yazdığı mektup ile Kırım'ı
derhal terk etmelerini talep etti. Ruslar bu elçileri darp ederek geri gönderdilerse de, III. Selim
Giray Han, yeniden elçiler göndererek bunun barış antlaşmasını hiçe saymak anlamına
geldiğini bildirdi. Bir yandan da Şahin Giray'a mektuplar göndererek Ruslarla ortak
hareketlerde bulunmamasını istedi.

Şahin Giray, III. Selim Giray'ın üzerine yürümeye karar vererek saldırıya geçti. Bu
saldırıya direnemeyen III. Selim Giray, Osmanlıların söz verdiği desteğin gelmemesi üzerine
önce Özi'ye oradan da İsmail'e kaçmak zorunda kaldı. Şahin Giray bu saldırı esnasında bir
çok Kırımlıyı katletti. Bu esnada Osmanlı Devleti, hazırlıklarına devam etmekteydi. Kırım
seraskerliğine Trabzon Valisi Canikli Ali Paşa'nın atanmasının ardından, Kaptan-ı Derya
Cezayirli Gazi Hasan Paşa da seraskeri ve emrindeki askerleri Kırım'a götürmekle
görevlendirildi. Karadan da İsmail tarafına 40.000 kişilik bir ordu görevlendirilmesi kararı
alındı. Bu ordunun seraskerliğine de Rumeli Valisi Vezir Abdullah Paşa getirildi.
Osmanlı Devleti, Ruslarla doğrudan çatışmak istemediğinden, Kaptan-ı Derya
Cezayirli Gazi Hasan Paşa donanması ile Kırım'a vardığında Rus generaline mektup yazarak
Rusya'nın Kırım'da asker bulundurmasını gerektirecek bir durum olmadığını, Kırım halkının
bundan şikayet etmeleri üzerine buraya geldiklerini, sulhu bozacak hareketlerde
bulunulmamasını bildirdi. Ayrıca Kırım'a su almak yanaşacaklarını, kendilerine müdahale
edilmemesini talep etti. Rusya'dan gelen cevapta ise, veba yüzünden karantina uygulaması
olduğu, Osmanlı donanmasının karaya çıkışına müsaade edilemeyeceği bildirildi. Osmanlılar
herhalükarda karaya çıkmaya karar vermişlerken havanın bozması ve fırtına çıkması üzerine
donanma Sinop'a çekilmek zorunda kaldı.
13. 10. Fransa'nın Arabuluculuğu ve Aynalıkavak Tenkihnamesi
Osmanlı Devleti ve Rusya'nın, Kırım meselesini diplomatik yollarla çözememeleri ve
iki tarafın savaşın eşiğine gelmesi üzerine Fransa devreye girerek meselenin çözümü için
arabuluculuk rolü üstlendi. Fransa'nın amacı, İngiltere ile Amerika'da yapmakta olduğu
mücadelede Rusya'nın desteğini kazanmaktı. Bu yüzden bu meselede, Osmanlılara geri adım
attırıcı bir tavır takındı. Bu sayede Rusya'nın da dostluğunu kazanmayı ummaktaydı. Fransa
yapmış olduğu girişimlerle tarafları yeniden müzakere masasına oturmayı başardı.
Fransa elçisi Kont Saint Priest'in hazır bulunduğu Aynalıkavak Kasrı'ndaki
görüşmelerde Osmanlıları Abdurrezzak Bahir Efendi, Rusları ise yine Aleksandr Stakhievich
temsil etti. Taraflar arasındaki görüşmeler 21 Mart 1779 tarihinde son bulundu. Aynalıkavak
Tenkihnamesi adıyla bilinen bu antlaşmada sadece Kırım meselesi ele alınmadı; Küçük
Kaynarca Antlaşması'nın uygulanması dolayısıyla arada yaşanan diğer problemler de gündem
oldu. Kırım Hanlığı'nın statüsü ve Şahin Giray'ın durumu yanısıra, ticari imtiyazlar, deniz
taşımacılığı, Hıristiyan tebaanın hakları ve Özi Nehri kenarındaki kalelerin durumu gibi
konular da tartışıldı.
Aynalıkavak Tenkihnamesi dokuz maddeden oluşmaktadır; Kırım'la ilgili olan
maddeler şu şekildedir: Osmanlı Devleti, Müslümanların halifesi sıfatıyla Kırım hanlarının
hanlıklarını onaylamaya devam edecek, Rusya buna karışamayacaktı. Rusya, üç ay içerisinde
Kırım ve Taman'dan, üç ay yirmi gün içerisinde Kuban'dan askerlerini tamamen çekecekti.
Rus askeri çekildikten sonra, Osmanlı Devleti Şahin Giray'ın hanlığını onaylayacaktı. Küçük
Kaynarca Antlaşması ile Tatarlara bırakılmış olan Aksu (Bug) ve Özi (Dinyeper) nehirleri
arasındaki arazi yeniden Osmanlı Devleti'ne bırakılacak, bunun için Tatarların rızası
alınacaktı. Osmanlılar bu araziye, Özi'ye yakın kısımları istisna olmak üzere, kale inşasında
bulunamayacaktı.

Aynalıkavak Tenkihnamesi, ilk bakışta Osmanlılar için avantajlı görünse bile,
Osmanlı Devleti, Kırım'ın bağımsızlığını bir kez daha tasdik etmiş oluyor, Kırım'la olan
bağını sadece dini bir bağa indirgiyordu. Öte yandan, Rusya'nın ısrarla istediği Şahin Giray'ın
hanlığımım tasdiki de, Osmanlılar açısından bir geri adım olarak kabul edilmelidir. Buna
karşın Rusya, iki imtiyazından vazgeçiyor, askerlerini Kırım'dan çektiği gibi Osmanlılara
toprak bırakmayı da kabul ediyordu. Buna karşılık ticaret gemilerinin Akdeniz'e inişine
müsaade almayı başarıyordu. Fakat, Kırım'daki ana problem Şahin Giray olduğundan,
Kırım'daki sular durulmadı ve yeniden bir savaşın çıkmasına neden oldu.

Uygulamalar
Uygulama: Halil İnalcık, "Kırım Hanlığı, 1474-1783", Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.
XXV, s. 450-458'i okuyunuz.
Kazanım:
1. Kırım Hanlığı'nın Osmanlı Devleti ile olan münasebetinin niteliği anlaşılacak.

Uygulama Soruları
1. Osmanlı Devleti, Kırım'daki han seçiliş süreçlerine ne şekilde müdahil olmaktaydı,
değerlendiriniz?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Belgrad Antlaşması'ndan sonra başlayan süreç, Osmanlı Devleti tarihinin en uzun
barış dönemlerinden biri oldu. Bu süreçte dikkate değer bir ekonomik toparlanama süreci
yaşandı. Bunda tabii ki iç faktörler kadar, dış siyasal faktörler de etkili oldu. Osmanlılar,
1768'de yeniden silaha sarılmak zorunda kaldıklarında, Tuna hattında neredeyse yüzyıllık bir
çatışma sürecini başlatmış oldular. Aynı dönem, Rusya'da da II. Katerina'nın iktidarı yıllarına
denk gelmekteydi. II. Katerina'nın Lehistan'daki kral seçim sürecine müdahalesi esnasında
Osmanlı sınırlarını ihlal etmesi, tarafları karşı karşıya getirdi. Osmanlı Devleti önce durumu
protesto etti; ardından da Rusya'ya savaş ilanında bulundu. Bu savaş sürecinde Osmanlı
Devleti, cephelerde başarılı olamadı. Önce Hotin Rusların eline geçti; bunu müteakip Rus
orduları Boğdan ve Eflak'a girerek voyvodayı esir aldılar. Kartal bozgunundan sonra ise
Ruslar Tuna halici boyunca uzanan kaleler üzerinde hak iddia edebilecek hale geldiler.
Bender, İsmail, Kili, İbrail, Akkirman ve Bucak'ın Rusların eline geçmesi bu bozgunun
ardından oldu. Aynı şekilde Ruslar Mora'da da yerli Ortodoks halkı teşviken bir isyan
organize ettiler. Rus donanması da Akdeniz'e girdi ve Çeşme'de Osmanlı donanmasının
neredeyse tamamını imha etmeyi başardı. Fakat asıl önemli gelişme 1771 yılında yaşandı. Rus
orduları, bazı mirzalarla ittifaken Kırım'ı işgal ettiler. Bundan sonraki süreçte aracıların da
müdahil olmasıyla taraflar barış görüşmelerine başladılar ve bu görüşmeler Küçük Kaynarca
Antlaşması ile nihayete erdi. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, Kırım'ın bağımsızlığını
tanımak zorunda kalırken Rusların da Karadeniz kıyılarına iyice yerleşmelerine müsaade etti.
III. Selim Giray Han'ın Kırım'ın düşüşünden sonra Osmanlı topraklarına kaçması
dolayısıyla Kırım tahtı boş kalmıştı. Bu yüzden Kırım'ın ileri gelenleri toplanarak, bir han
seçimi gerçekleştirdiler. Osmanlı Devleti, halifelik unvanını kullanarak, bu han seçimini
onayladı. Fakat içerideki çatışmalar nihayete ermedi. Önce, Devlet Giray Kırım'da egemenliği
ele geçirdi; ardından da Rusların desteğini alan Şahin Giray Kırım tahtına oturdu. Şahin
Giray'ın Rus yanlısı siyaseti ve Kırım'da yapmaya çalıştığı reformlar tepki çekti ve çıkan
isyan neticesinde Şahin Giray kaçmak zorunda kaldı. Bunun üzerine II. Katerina duruma
müdahale ederek Şahin Giray'ın yeniden tahta geçmesini temin etti. Osmanlı Devleti ile
Rusya bu hususta karşı karşıya geldiler ve yapmış oldukları görüşmeler neticesinde,
Aynalıkavak Tenkihnamesi imza edildi.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1768 senesinde Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş ilan
etmesinin başlıca nedenidir?
a. Rusya'nın Kırım topraklarına müdahalesi
b. II. Katerina'nın hayatını kaybetmesi
c. Azak bölgesinin Ruslar tarafından ilhakı
d. Çeşme baskını
e. Stanislaw Poniatowski'nin Lehistan tahtına çıkması
2. 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı esnasındaki gelişmelerin hangisinin neticesinde Rus
kumandanı Rumyantsev, Tuna halici boyunca uzanan kaleler üzerinde kolaylıkla hak iddia
edebilecek hale geldi?
a. Çeşme baskını
b. Avusturya'nın savaşa girmesi
c. Hotin'in düşmesi
d. Hantepesi bozgunu
e. Kartal bozgunu
3. Aşağıdakilerden hangisi Kartal Bozgunu'nun sonuçları arasında yer almaz?
a. Bender Rusların eline geçti
b. Osmanlı donanması tamamen imha edildi
c. Halil Paşa sadrazamlıktan azledildi
d. Bucak bölgesinde Rus egemenliği tesis edildi
e. İsmail, İbrail ve Akkirman Rusların eline geçti
4. Aşağıdakilerden hangisi Çeşme Baskını sonrasında Limni'yi kuşatan Rus donanmasını
bölgeden uzaklaştırmayı başaran Osmanlı denizcisidir?
a. Saruca Mehmed Paşa
b. Hüsameddin Paşa
c. Silahdar Mehmed Paşa
d. Cezayirli Gazi Hasan Paşa
e. Mezamorta Hüseyin Paşa
5. Kırım'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsız hale gelmesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisi
neticesinde gerçekleşmiştir?
a. Küçük Kaynarca Antlaşması
b. Ziştovi Antlaşması
c. Yaş Antlaşması
d. Aynalıkavak Tenkihnamesi
e. Bükreş Antlaşması
6. Aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca Antlaşması'nda kararlaştırılan hususlar arasında
yer almaz?

a. Kırım, Bucak, Kuban ve Yedisan Tatarları bağımsız olacaklardır.
b. Azak Kalesi Rusya'ya terk olunacaktır.
c. İstanbul'da sürekli bir Rus orta elçisi bulunabilecektir.
d. Özi Kalesi Osmanlı Devleti'nde kalacaktır.
e. Kili ve Akkirman Rusya'ya terk olunacaktır.
7. Küçük Kaynarca Antlaşması'nın ardından bağımsız olan Kırım'da iç karışıklıkların
çıkmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Han seçim ve azillerinin nasıl yapılacağının antlaşmada yer almaması
b. Rus askerlerinin Kırım'dan çekilmemesi
c. III. Selim Giray'ın tahttan çekilmek istememesi
d. Bölgede yaşayan Rus ahali ile Tatarlar arasında çıkan çatışmalar
e. Tatarların dini hususlarda Osmanlı'ya bağlı olmak istememeleri
8. Aşağıdakilerden hangisi Şahin Giray'ın uygulamaları arasında yer almaz?
a. Kabile reislerinin oy haklarını ellerinden almıştır.
b. Mirza ve beylerin yönetimdeki etkinliğini azaltmıştır.
c. Düzenli bir ordu kurmuştur.
d. Devlet arazilerini özelleştirmiştir.
e. Herkesten geliri nispetinde vergi alınmaya başlanmıştır.
9. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Kırım hakkında yaşanan gerilimde Fransa'nın
arabuluculuk rolü üstlenerek Osmanlılara geri adım attırmasının nedeni nedir?
a. Fransa'nın Mısır üzerindeki emelleri
b. Rusya'nın arabuluculuk karşılığında toprak teklif etmesi
c. Osmanlı Devleti'nin İngiltere ile savaş halinde olması
d. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonların yenilenmeyeceğini bildirmesi
e. Fransa'nın İngiltere'ye karşı Rus dostluğunu kazanmak istemesi
10. Aşağıdakilerden hangisi Aynalıkavak Tenkihnamesi'nde karara bağlanan hususlardan biri
değildir?
a. Osmanlı Devleti Kırım hanlarının hanlıklarını onaya devam edecektir.
b. Rusya Kırım, Taman ve Kuban'dan askerlerini tamamen çekecektir.
c. Osmanlı Devleti Şahin Giray'ın hanlığını onaylayacaktır.
d. Aksu ve Özi nehirleri arasındaki arazi Osmanlılara bırakılacak
e. Bucak bölgesi Ruslara terk olunacaktır.
Cevaplar
1.a, 2.e, 3.b, 4.d, 5.a, 6.e, 7.a, 8.d, 9.e, 10.e.

14. KAFKASLARDA OSMANLI RUS REKABETİ ve OSMANLI RUS AVUSTURYA
SAVAŞLARI (1787-1792)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. 1. Kırım'ın Rusya Tarafından İşgali ve Bunun Osmanlılarca
Tasdiki
14. 2. Savaşa Doğru: Kafkaslarda Osmanlı Rus Rekabeti
14. 3. Rusya ve Avusturya Arasında İttifak
14. 4. Savaş Öncesi Gelişmeler
14. 5. Avusturya cephesindeki mücadeleler.
14. 6. Belgrad'ın Avusturya Tarafından İşgali ve Yerköy Zaferi
14. 7. Rusya Cephesi
14. 8. Ziştovi Barış Antlaşması
14. 9. Yaş Antlaşması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Osmanlı Devleti'nin Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını kabule zorlayan şartları
değerlendiriniz?
Osmanlı Devleti'nin Avusturya ve Rusya ile savaşa götüren şartlar nelerdir,
değerlendiriniz?
Ziştovi ve Yaş Antlaşmaları Osmanlı tarihinde hangi özellikleri itibariyle ön plana
çıkarlar, değerlendiriniz?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kırım'ın Rusya Tarafından Kırım'ın Rusya'ya ilhakı ve
İşgali
ve
Bunun bunun Osmanlılarca tasdiki
Osmanlılarca Tasdiki
sürecini anlamak.

Okuma,
yürütme

araştırma,

fikir

Savaşa Doğru: Kafkaslarda Kafkaslardaki Osmanlı Rus
Osmanlı Rus Rekabeti
çekişmeleri sürecini
değerlendirebilmek.

Okuma,
yürütme

araştırma,

fikir

Avusturya Rusya ve Avusturya'nın
Okuma,
Osmanlı Devleti'ne karşı
yürütme
oluşturdukları ittifakı ve
Savaş Öncesi Gelişmeler
bunun neticelerini kavramak.

araştırma,

fikir

Okuma,
yürütme

araştırma,

fikir

Rusya
ve
Arasında İttifak

Avusturya
mücadeleler

cephesindeki Avusturya cephesinde
yaşanan gelişmeleri
değerlendirebilmek.
Belgrad'ın Avusturya
Tarafından İşgali ve Yerköy
Zaferi

Rusya Cephesi

Rusya cephesinde yaşanan
gelişmeleri
değerlendirebilmek.

Okuma,
yürütme

araştırma,

fikir

Ziştovi Antlaşması

Ziştovi ve Yaş
Antlaşmalarının genel
özelliklerini ortaya
koyabilmek.

Okuma,
yürütme

araştırma,

fikir

Yaş Antlaşması

Anahtar Kavramlar
Kırım, ilhak, Kafkaslar, Rusya, Avusturya, Ziştovi Antlaşması, Yaş Antlaşması,
Belgrad, Yerköy zaferi, Özi

Giriş
Aynalıkavak Tenkihnamesi sonrası, Osmanlı Devleti Özi, Bender ve imparatorluğun
diğer yerlerindeki kumandanlarına Rusya'yla antlaşma yapıldığını ve geri dönmelerini
bildirirken, Rusya da benzer şekilde Kırım'dan askerlerini çekmeye başladı. Rus askeri
Kırım'dan çekilirken, Şahin Giray bu duruma karşı çıkarak Rus generali Suvarov'dan en
azından bir Rus alayının Kırım'da kalmasını talep ettiyse de Rusya bunu kabul etmeyerek
birliklerini tamamen çekti. Aynalıkavak Tenkihnamesi Şahin Giray'ı memnun etmemekteydi;
Osmanlılara bırakılan Aksu (Bug) ve Özi (Dinyeper) nehirleri arasındaki bölge, Kırım ve
Osmanlı Devleti arasında probleme neden oldu. Şahin Giray, hanlığının onaylanması için
Osmanlı Devleti'ne bir heyet gönderdiğinde, bu bölgenin kendilerine bırakılmasını talep
ettiyse de, Osmanlı Devleti bu talebi reddetti.
Şahin Giray, Kırım'da reformlarına yeniden başladığında zaten kendisinden memnun
olmayan Kırım'daki çeşitli gruplar teker teker isyan etmeye başladılar. Öncelikle Yedisan
Nogayları, ardından Cambuluk ve Yediçkul Nogayları 1781 senesinde isyan ettiler. Şahin
Giray'ın kardeşleri Bahadır ve Arslan Giray da isyancılar arasına katıldı. Şahin Giray isyanı
bastırmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı ve isyancılar Kefe'yi ele geçirdiler (1782). Şahin
Giray kaçmak zorunda kaldı; isyancılar da yeni han olarak Bahadır Giray'ı seçtiler.
Bahadır Giray'ın han seçilmesi üzerine Rusya, General Potemkin'e Şahin Giray'ı
desteklemesini ve Kırım'da hakimiyeti yeniden tesis etmesini emretti. Potemkin, emrindeki
birliklerle Kırım'a girerek Şahin Giray'ı başa geçirdiği gibi Bahadır Giray ve Arslan Giray'ı da
Kerson'da esir etti. Kırım'a ve Kırım hududundan Hotin'e kadar olan yerlere çok sayıda asker
yerleştirdi. I. Abdülhamid bu gelişme üzerine Rusya'nın bu girişimlerini kınadı. 1780
senesinde Avusturya imparatoru II. Joseph ile Rus çariçesi II. Katerina bir araya gelerek bir
ittifak antlaşması imzalamışlardı. Bu ittifak antlaşmasının ardından, Avusturya, başta Erdel ve
Macaristan bölgesi olmak üzere Osmanlı sınırlarına 80.000 asker konuşlandırdı. Osmanlılar
iki devletle savaşı göze alamadıklarından Belgrad, Özi, Hotin ve Bender gibi Rusya ve
Avusturya sınırlarına yakın yerlerde tahkimatlarını arttırmakla yetindi.

14. 1. Kırım'ın Rusya Tarafından İşgali ve Bunun Osmanlılarca Tasdiki
II. Katerina'nın emriyle Şahin Giray'ı tekrar Kırım tahtına çıkaran general Potemkin,
Kırım'ın doğrudan Rus egemenliğine girmesine taraftardı; bu amaçla 1783 Mart'ında II.
Katerina ile bir görüşme yaptı ve onu bu hususta ikna etmeyi başardı. Kırım'da bu işgale
direnecek bir kuvvet olmadığı gibi, Osmanlı Devleti'nin de buna karşı koyabilecek bir durumu
yoktu. Osmanlı askeri ve mali gücü, yeni bir savaşı kaldıracak durumda değildi.
1783 yılı Nisan ayı içerisinde II. Katerina'nın emri ile Rus askeri birlikleri Kırım'a
girdiler. Kefe, Taman ve Kuban tamamen işgal edildikten sonra, 21 Temmuz 1783'de Kırım'ın
ileri gelenleri, ulema ve mirzalar önünde Karasu karargahında II. Katerina'nın Kırım
Beyannamesi okundu ve Kırım'ın Rus egemenliğine girdiği ilan edildi. Potemkin, Kırımlılara
canlarının, mallarının, camilerinin ve dinlerinin Rusya'nın teminatı altında olduğunu bildirdi.
Buna rağmen, binlerce Kırımlı Osmanlı topraklarına doğru göçe başladı; direnebileceğini
düşünen binlerce Kırımlı da Ruslar tarafından katledildi. Şahin Giray, II. Katerina'nın da
müsaadesini alarak Osmanlılara iltica talebinde bulundu. I. Abdülhamid, bütün bu hadiselerin
kaynağı olarak gördüğü Şahin Giray'ı Rodos'ta öldürttü.
Kırım'ın işgali mevzuu İstanbul'da toplanan bir meşveret meclisinde tartışıldı.
Rusya'ya savaş ilanı kararı çıkmayan bu meclisten Rusya'nın bir beyanname ile protesto
edilmesi kararı çıktı. Bu sayede II. Katerina'nın haksız olduğu konusunda Avrupa kamuoyu
bilgilendirilecekti. Osmanlılar, Rusya ve müttefiki Avusturya'dan çekindikleri için
kararlaştırdıkları bu protestoyu bile gerçekleştiremediler. Bu durum, Ruslarca Osmanlıların
savaşı göze alamadıkları şeklinde yorumlanınca, daha da ileri giderek, Rusların buradaki
egemenliklerinin Osmanlılarca tanınması ve bu hususta bir senet verilmesi için bir başvuru
yapıldı. Osmanlılar, bu durumu ilk başta kabule zorlansalar da, Rusya tarafından gelen savaş
tehditleri ve içinden bulunulan siyasal ve askeri durum dolayısıyla bu senedi de verme kararı
aldı. Rusya'ya 9 Ocak 1784 tarihinde verilen bu üç maddelik senette şunlar yazılıydı: Kırım,
Taman ve Kuban bölgesi Rusların olacak; Kuban Nehri iki devlet arasında sınır olacak;
Rusya, Kafkaslardaki Soğucak Kalesi ve çevresindeki Osmanlı egemenliğini kabul edecek.
Böylece, temelleri Büyük Petro zamanında atılan ve II. Katerina zamanında devletin
ana siyaseti haline gelen Rusya'nın Karadeniz ve boğazlar yoluyla Akdeniz'e inme siyaseti
büyük ölçüde gerçekleşmiş oldu. Öte yandan Müslüman bir bölgenin Osmanlıların elinden
çıkması ve Osmanlı Devleti'nin Rusya ve Avusturya ile savaşı göze alamaması Osmanlı zihin
dünyasında derin etkiler yarattı. Her ne kadar, bu senedin sorumlusu olarak görülen Sadrazam
Halil Hamid Paşa görevden alınsa da, yerine tayin edilen Şahin Ali Paşa da bu hususta bir şey
yapamadı. Böylece 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız olan Kırım Hanlığı, 10
sene geçmeden Rusya'nın egemenliğine geçmiş oldu.
14. 2. Savaşa Doğru: Kafkaslarda Osmanlı Rus Rekabeti
II. Katerina, 1762'de Rus tahtına çıkınca, Kafkas bölgeleri ile de ilgilenmeye başladı.
1768-74 Osmanlı Rus savaşlarında ağır bir mağlubiyet alan Osmanlı Devleti, Küçük
Kaynarca Antlaşması ile Kırım Hanlığı'nın bağımsızlığını kabul etti. Ayrıca Kafkaslarda da
Kerç bölgesi ve Kabartay arazilerini Rusya'ya terk etti. Ardından, II. Katerina, Kafkasya

bölgesine imparator naibi olarak General Potemkin'i atadı; Potemkin'in amacı Kırım ve
Gürcistan'ı Rusya'ya ilhak etmek, askeri ve siyasi açıdan bölgede tam bir egemenlik kurmaktı.
Potemkin, bir yandan Kırım meseleleri ile ilgilenirken, diğer yandan isyan çıkaran Özi
(Dinyeper) Kazaklarını Kuban bölgesine sürerek buradaki hattı takviye etti. Bölgedeki Çerkez
beyleri önderliğinde bir araya gelen Batı Kafkasyalılar 1779 senesinde Rusların Kuban
bölgesindeki birlilerine hücum ettiler. İlk başlarda bazı başarılar elde etseler de, Rusları
bölgeden çıkarmaları mümkün olmadı ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu girişimin
ardından bazı kabile beyleri Osmanlılardan yardım talep edilmesini isterken, diğer bazıları
buna karşı çıktı. Osmanlı yardımı talep edenler, Osmanlı Sultanı'nın halife olması sıfatıyla
yardıma ihtiyacı bulunan Müslümanlara yardım edeceği yönündeydi. Buna karşı çıkanlar ise
Osmanlıların bölgeye gelmesinin, Rusya'nın bölgeye olan ilgisini daha da artıracağını, bunun
Kafkas kabilelerinin işini daha da zorlaştıracağını düşünüyordu. Fakat sonuçta Osmanlı
yardımı talep edilmesi kararı çıktı.
Çerkez ümerasından Zana kabilesi reisi Mehmed Bey, Abaza beylerinden Hacı Hasan
Bey, Timurköylü Hacı Ali ve Mehmed Bey ile diğer bazı kabile beylerinden müteşekkil bir
heyet İstanbul'a geldi. I. Abdülhamid tarafından kabul edilen bu heyet, Osmanlı Devleti'ne
tabi olduklarını beyan ettiler. I. Abdülhamid bu durumu olumlu karşılayarak, bölgedeki
Soğucak'a bir vali atayacağını bildirdi; vali göreve başlayana kadar Zana kabilesi reisi
Mehmed Bey muhafız vekili olarak görevlendirildi. Soğucak bölgesi, Anapa ve Gelincik
limanı gibi iki önemli limana sahipti. Buraları kontrol altında tutmak ve tahkim etmek,
Rusların daha da güneye inmesini engellenmesini temin edebilirdi. Bölgeye, Gürcü kökenli
olan Kocaeli Mutasarrıfı Ferah Ali Paşa muhafız olarak atandı (1781). Ferah Ali Paşa göreve
başladıktan sonra bölgedeki kabilelerin güvenini kazanmayı başardı.
Bölgedeki büyük problemlerden bir tanesi de Rusların Babadağı ve İsmail'i işgal
ettikleri vakit yerlerinden ettikleri Nogayların iskanı meselesidir. Bu gruplar Kabartay
bölgesine geldiklerinde Rusların saldırılarına maruz kalmışlardır. Osmanlılara başvuran bu
gruplar, Ferah Ali Paşa tarafından Rusya'ya karşı bu Müslüman topluluklardan istifade
edilebileceği ümidi ile bölgedeki çeşitli yerlere iskan edilmişlerdir. Yapılan antlaşma uyarınca
bu topluluklar, Ruslarla çıkan bir savaş durumunda yahut bölgedeki Çerkez topluluklarla
çıkabilecek bir problemde Osmanlılara destek olacaklardır.
Ferah Ali Paşa, ayrıca, bölgedeki Soğucak kalesinin yanı sıra Gelincik ve Anapa'da da
inşaat faaliyetlerinde bulundu. Kuban boyunda icap eden yerlerde topraktan kaleler ve
tabyalar yaparak, olası bir Rus saldırısına karşı önlemler almaya gayret etti. Tüm bu
faaliyetler devam ederken, Rusya hakkında da istihbari bilgi toplayarak hazırlıklar yaptı. Bu
esnada ortaya çıkan İmam Mansur da, başta Çeçenler olmak üzere diğer Kafkas halklarını
Rusya'ya karşı birleştirmeye çalışıyordu. Böyle bir atmosferde, 1783 senesinde, İmam
Mansur, Rusya'ya karşı cihad ilan etti. İmam Mansur'un etrafında 12.000 kişilik bir ordu
toplaması ve Rusya karşıtı faaliyetleri, II. Katerina'nın dikkatini çekti. Bu yüzden 7000 kişilik
bir orduyu İmam Mansur'un üzerine gönderdi. İmam Mansur birlikleri bu orduyu dağıtmayı
başardılar (Temmuz 1785). Bunun üzerine II. Katerina yeni bir ordu daha gönderdiyse de, bu
ordu da İmam Mansur ordusu karşısında mağlup oldu. İmam Mansur'un bölgedeki şöhreti
artarken, İmam Mansur Osmanlı Devleti'ne gönderdiği bir mektupla padişaha bağlılığını

bildirdi. 1787 Osmanlı Rus savaşı başlayana kadar, İmam Mansur Rusları meşgul edecek
ciddi başarılar ortaya koydu.
Kafkaslar'da bir yandan bu gelişmeler yaşanırken, diğer yandan Gürcistan bölgesinde
diğer bazı gelişmeler yaşanmaktaydı. 1762'de II. Irakli, Kartli ve Kaht bölgelerini kendi
hakimiyeti altına almayı başardı ve bölgede Rusya yanlısı bir siyaset izlemeye başladı. 1768
Osmanlı Rus savaşı esnasında II. Katerina Gürcülerle ittifak kurarak bir Rus ordusunu
bölgeye gönderdiyse de, bu girişiminden istediği neticeyi elde edemedi. Buna karşın Osmanlı
Devleti, Gürcü kralı II. Irakli'ye karşı bölgedeki Müslümanları desteklemeye devam etti. 1774
sonrası, II. Irakli bir yandan ekonomik sorunlarla uğraşırken, öte yandan Dağıstan
Lezgilerinin ve İran hükümdarı Kerim Han'ın saldırılarına maruz kalmaktaydı. Böyle olunca,
II. Irakli, II. Katerina'dan yardım talebinde bulundu (Temmuz 1783). İki taraf arsında on üç
maddelik bir antlaşma imzalandı ve Gürcistan Rusya'nın himayesi altına girmeyi kabul etti.
Kasım 1783'te de bu antlaşma uyarınca Rus birlikleri Tiflis'e girdiler. Rusların Kırım'ın
ardından Gürcistan'da da, egemenlik kurması Osmanlılarda ciddi bir endişe yarattı. Öte
yandan Kafkaslardaki Müslüman unsurlar da Osmanlılarla irtibata geçerek Rusya'ya karşı
beraber savaşmaya hazır olduklarını beyan ettiler.
Küçük Kaynarca Antlaşması'nda karara bağlanan Rus konsolosluklarının nerede
açılacağı mevzuu, ciddi bir kriz nedeniydi. Rusların atadıkları konsoloslar, yerli halkı
Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmaktaydılar. Öte yandan, Ruslar, Eflak, Boğdan ve Besarabya
gibi yerlerde konsolosluklar açmak istemekteydiler; Osmanlı Devleti de buna Rusların sadece
ticaret yaptıkları yerlerde konsolosluk açabilecekleri gerekçesiyle karşı çıkmaktaydı. Fakat
Rusya'nın bunu savaş sebebi sayacağını ilan etmesi, tarafları karşı karşıya getirince Osmanlı
Devleti bunu kabul etmek zorunda kaldı. Yine Rusların Küçük Kaynarca Antlaşması uyarınca
Karadeniz ve Akdeniz'de ticaret yapma hakları mevcutken, Rusya'nın sürekli olarak buğday
ve arpa gibi memnu metayı toplaması Osmanlılarla Rusları karşı karşıya getirdi. Osmanlılar
bu metayla yüklü gemilere el koyunca Rusya bu durumu antlaşmanın ihlali olarak yorumladı.
Tarafların yine karşı karşıya gelmesi üzerine, 1783 Temmuz'unda Osmanlı Devleti ile Rusya
arasında bir ticaret antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, 1740
kapitülasyonu ile Fransa'ya verdiği hakların aynısını Rusya'ya vermeyi taahhüt etti.
14. 3. Rusya ve Avusturya Arasında İttifak
Karlofça (1699) ve Pasarofça (1718) antlaşmaları ile Osmanlı Devleti'nden ciddi
toprak kazanımları elde eden Avusturya, İspanya Veraset Savaşları (1702-1714) ile de
Belçika, Milano, Napoli ve Sicilya'yı ele geçirmişti. Yüzyılın başındaki bu başarılı dönemin
ardından Belgrad Antlaşması (1739) ile Osmanlılara toprak kaptırırken, Lehistan Veraset
Savaşı (1733-1738) ile Savoia ve Sicilya'dan bazı yerleri Fransızlara terk etmek zorunda
kalmış, Avusturya Veraset Savaşı (1740-1748) ile de Silezya'yı Prusya'ya terk etmek zorunda
kalmıştır. Daha sonra Yedi Yıl Savaşları'na (1756-1763) dahil olan Avusturya, Silezya'yı geri
almaya çalışsa da bunda başarılı olamamıştır.
Osmanlı Devleti Avusturya ile Belgrad Antlaşması'nın imzaladıktan sonra, Tuna'nın
kuzeyine yönelik yayılmacı bir politika izlememiş, bölgede statükonun devamından yana tavır
koymuştur. Buna rağmen, yukarıda zikredilen kayıplar dolayısıyla, Avusturya kendisine
yayılma yönü olarak Tuna'nın akış yönünü belirlemiştir.

II. Katerina ise, Küçük Kaynarca Antlaşması ve ardından da Kırım'ın ilhakı ile
Osmanlı Devleti'ne karşı ciddi kazanımlar elde etmiştir. Özellikle Kırım'ın ilhakı sonrası,
Osmanlı Devleti'nin parçalanabileceğine dair kanaat Rus siyasetinde belirleyici olmaya
başlamıştır. Başlangıçta böyle bir girişimde bulunduğu taktirde diğer Batılı devletlerin
tepkisini çekmekten çekinen Rusya, bu amaçla ittifak arayışları içine girmiştir. Böyle bir
ittifaka en uygun devlet olarak ise II. Joseph ve annesi Maria Theresa'nın idare etmekte
olduğu Avusturya Devleti ön plana çıkmıştır. II. Katerina, Avusturya'nın tek yayılma alanının
Osmanlı Devleti toprakları olduğunu bildiğinden, bunu kendi avantajına çevirmek için
girişimlerde bulunmuş ve Osmanlı Devleti'ni parçalamaya yönelik olarak "Grek Projesi" adını
verdiği bir planı devreye sokmuştur. "Grek Projesi" Maria Theresa'dan destek görmese de,
oğlu II. Joseph bu fikre sıcak bakıyordu. II. Katerina, II. Joseph ile Lehistan sınırları
içerisinde yer alan Mohilov'da bir araya geldi ve Osmanlı topraklarının taksimi meselesini
görüştüler. Aralarında yapılan mutabakata göre, Eflak, Boğdan ve Besarabya'yı içine alan
Turla (Dinyester) ve Tuna nehirleri arasındaki
bölgede Hıristiyanlar Daçya adını
verecekleri bir devlet kuracaklar ve devletin başına Rus general Potemkin geçecek;
İstanbul'da Bizans imparatorluğu yeniden kurulacak ve başına II. Katerina'nın torunu
Konstantin geçecek; Buranın güvenliğinin sağlanması için Boğdan ve
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arasındaki bölge ve Ege adaları Rusya'nın kontrolüne girecek;. Avusturya, Eflak'ın Batı
bölgesi ile Sırbistan, Bosna, Hersek, İstria ve Dalmaçya'yı içine alan Vidin ve Drina körfezi
arasındaki tüm bölgeyi ilhak edecek; bu projeye destek vermeleri için Fransa'ya Mısır ve
Suriye, Prusya'ya ise Torn ve Danzig verilecektir.
Esasen Avusturya, Rusya'nın "Grek Projesi"ne destek vermek hususunda çok gönüllü
değildi. Rusların bölgede daha fazla güçlenmelerini istemiyorlardı; fakat Rusların bu
emellerinden vazgeçmeyeceklerini ve eğer kendileri hayır derlerse Prusya ile benzer bir
ittifaka girmeye çalışacaklarını bildiklerinden bu ittifaka hayır diyemediler. 1783'te Kırım'ı
işgal eden II. Katerina, Kırım tacını giymeye giderken, Kerson'da bir zafer takı yaptırarak
"Bizans'a giden yol" yazdırdı; II. Joseph de Kerson'a geldi ve çariçe ile ittifak antlaşmasının
detaylarını görüştü.
Osmanlı Devleti bütün bu gelişmelerden haberdar olarak bir strateji geliştirmeye
çabaladı. 1787 yılından itibaren Avusturya ve Rusya'nın Osmanlı karşıtı siyasetlerini açıkça
zikretmeye başlamaları ve Kerson'daki görüşmenin Avusturya büyükelçisi Herbert'in baş
tercümanı tarafından Osmanlı yönetimine iletilmesi, savaşın yaklaşmakta olduğunun
göstergesiydi. II. Katerina'nın Kırım'a gidip orada II. Joseph ile görüşeceği bilgisi İstanbul'a
ulaştığında, İngiltere ve Prusya elçileri Osmanlı Devleti'ni Rusya'ya savaş ilan etmek
hususunda kışkırtmaya çalıştılar. Yine görüşmelere iştirak eden Rus elçisi Yakov Bulgakov
ise İstanbul'a dönünce, Varna'da bir elçilik açmak istediklerini bildirdi. Rusya'nın bu talebine
Osmanlı Devleti'nin tavrı sert oldu. Rusya'ya altı maddeden oluşan bir ültimatom verildi ve
bunların derhal yerine getirilmesi istendi. Osmanlı Devleti'nin talepleri şu şekildeydi: Osmanlı
Devleti'ne ihanet ettiği için görevden alınan ve Rusya'ya kaçan Boğdan voyvodası
II.
Aleksander Mavrocordatos iade edilecek; Eflak ve Boğdan'da görev yapan ve halkı Osmanlı
Devleti'ne karşı kışkırtan Rus konsolos vekili görevden alınacak; Kılburun mevkiinde bulunan
göllerden çıkarılan tuzun Özi halkına ait olan kısmı verilecek; Osmanlı tüccarına Rusya'nın
bazı bölgelerinde baskı ve kötü muamele yapıldığından, bu tüccarı korumak ve ticari

işlerine bakmak için Rusların Osmanlı topraklarına atadıkları konsoloslarla eşit şartlarda
Osmanlı memurları başta Kırım olmak üzere ihtiyaç görülen yerlere atanacak; Memnu meta
taşıyan gemilerin boğazlardan geçişine izin verilmeyecek; Rus askerleri Tiflis ve Gürcistan
bölgelerinden hemen çekilecek.
Rus elçisi Bulgakov, bu taleplere itiraz ederek bunların kabul edilemez olduğunu
bildirdi. Osmanlı Devleti'nin taleplerine tek tek itiraz ederek, Osmanlı iddialarının asılsız
olduğunu, antlaşmayı ihlal eden tarafın Osmanlı Devleti olduğunu fakat Rusya'nın barışın
devamından yana olduğunu bildirdi. Reisülküttab Süleyman Feyzi Efendi, bu görüşmeden bir
netice alamayınca, 31 Temmuz 1787'de taraflar bir kez daha görüştüler. Bu görüşmede
Osmanlı Devleti aynı taleplerini yineleyince, Rus elçisi Bulgakov Osmanlı heyetinin
ciddiyetini anlayarak bu durumun kendi yetkilerini aştığını ve durumu Çariçe'ye bildireceğini
belirterek toplantıdan ayrıldı. Kısa süre sonra da Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş ilan etti.
Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya vermiş olduğu altı maddelik ültimatom, iki devlet
arasındaki ilişkileri tamamen kopardı. Rusya elçisi Bulgakov ve Reisülküttap Süleyman Feyzi
Efendi'nin yaptıkları görüşmeler de iki devlet arasındaki ilişkileri düzeltmeye yetmedi. Rus
elçisinin kesin bir cevap vermemesi, cevabı II. Katerina'nın vereceğini belirtmesi
Osmanlılarca savaşın başlayacağı şeklinde yorumlandı. Bu yüzden, toplanan meşveret
meclisinde Rusya'ya savaş ilan edilmesi kararı çıktı. Sadrazam Koca Yusuf Paşa Rusya'dan
bir cevap beklemenin gereksiz olduğunu, Rusya'ya savaş ilan edilerek bir an evvel hazırlıklara
başlamak gerektiğini ifade etti. Böylece 1787 senesi Ağustos ayında, Osmanlı Devleti
Rusya'ya savaş ilan etme kararı aldı. Bu karar gizlenerek Rus elçisi Bulgakov çağrıldı ve
kendisine bizzat sadrazam ve şeyhülislam tarafından Rusya'nın Kırım'dan tamamen feragat
etmesi gerektiği bildirildi. Ardından da elçi Yedikule'ye hapsedildi. Bu durum duyulunca
Fransa ve Avusturya elçileri araya girseler de elçi serbest bırakılmadı.
Sultan I. Abdülhamid, savaş kararına sıcak bakmasa da, Sadrazam Koca Yusuf Paşa
ve Şeyhülislam Ahmed Efendi iki güçlü devlet adamının baskısına dayanamayarak bu kararı
19 Ağustos 1787 tarihinde onayladı. Bu çerçevede hazırlanan fermanlar vilayetlere ve ilgili
makamlara gönderilmeye başlandı. Böylece 13 yıllık barış süreci sona ermiş oldu.
Osmanlı Devleti'nin savaş kararı alması Rusya tarafından beklenen bir gelişmeydi.
Osmanlıların savaş ilanı haberi Rusya'ya ulaşınca 7 Eylül tarihinde Rusya yayımladığı bir
bildiri ile Avrupa kamuoyuna barışı bozan tarafın Osmanlı Devleti olduğunu ilan etti.
Osmanlı Devleti de benzer bir biçimde 25 Ağustos 1787'de bir beyanname yayınlayarak,
Avrupa devletleri elçilerine göndermişti. Bu beyannamede Rusya ile yaşanan problemler teker
teker izah edildiği gibi, Avusturya'nın da Osmanlı toprakları üzerindeki emellerine vurgu
yapılmıştır. Böylece Avrupa kamuoyunun desteği sağlanmak istenmiştir.
Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş kararının ardından Avusturya elçisi Sadrazam
Koca Yusuf Paşa'ya giderek ülkesinin de Rusya yanında savaşa gireceğini ilan etti. Bu durum
üzerine bir daha toplanan meşveret meclisinde şeyhülislamdan gerekli fetva alınarak
Avusturya'ya da savaş ilan edildi. Osmanlı Devleti'nin iki cephede savaşacağını göz önünde
bulunduran I. Abdülhamid, Serdar-ı ekrem olarak Sadrazam Koca Yusuf Paşa'nın Avusturya
cephesine gitmesine, Vezir Ali Paşa'nın da Rusya cephesi kara komutanlığına, Cezayirli Gazi
Hasan Paşa'nın da Rusya cephesi deniz komutanlığına atanmasına karar verdi.

14. 4. Savaş Öncesi Gelişmeler
Osmanlı Devleti, 1768-1774 savaşları esnasında ve Küçük Kaynarca Antlaşması ile
ağır bir mali yükün altına girmişti. Uzun yıllar süren savaşın finansmanının yanı sıra
antlaşmada yer alan tazminat maddesi, Osmanlı ekonomisini oldukça yıprattı. Bu yüzden
1775 yılından itibaren Osmanlı "esham" satışları başlayarak Osmanlı maliyesine yeni gelir
kalemleri yaratılmaya çalışıldı. Bu esham satışları ile iç borçlanma artmış, 1785 yılı
bütçesinin giderleri gelirlerini geçer hale gelmiştir. Bu şekilde Osmanlı Devleti, henüz bir
önceki savaşın ekonomik yaralarını saramamışken, bir kez daha savaşa girmek durumunda
kalmıştır. Bu savaşa ek kaynak yaratmak amacıyla, yeni borçlanma arayışları içerisine girildi.
Bu yüzden önce Fas ve Garp Ocakları ile temasa geçildiyse de bir netice alınamadı; ardından
Hollanda ve İspanya'dan böyle bir talepte bulunulduysa da, bu devletler savaşta taraftar olmak
istemediklerinden bu talebe olumlu cevap vermediler. Osmanlı ekonomisi zaten sıkıntıda
olduğu bu savaş sürecinde daha da büyük sıkıntılarla karşılaşmak zorunda kaldı.
Osmanlı Devleti, ekonomik olduğu kadar siyaseten de yalnız durumda idi. Bu yüzden
yabancı devletlerle ittifak arayışlarına girdi; öncelikli amaç Prusya ile ittifak görüşmeleri
yapmaktı. Fakat Prusya böyle bir işe girişmek istemediğinden somut adımlar atılamadı. İsveç
ise, Osmanlılar gibi Rusya'nın yayılmasından muzdaripti ve Temmuz 1788'de Rusya'ya savaş
ilan etti. Rusya, Karadeniz'in kontrolünü ele geçirmek istediği gibi, Baltık Denizi'nde de
kontrolü tamamen ele almak istemekteydi. Bu yüzden başlayan Rusya-İsveç savaşı, Osmanlı
Devleti ile İsveç'i bir ittifak yapmaya yöneltti. Yapılan bir dizi görüşmenin ardından 11
Temmuz 1789'da taraflar arasında dört maddelik bir ittifak antlaşması imzalandı; Osmanlı
Devleti, bu antlaşmayla İsveç'e Rusya'yla savaşa devam etmesi şartıyla 20.000 kese akçeyi 10
yıl içerisinde ödeyecek; taraflar Rusya ile müstakilen antlaşma imzalamayacaklarını taahhüt
ettiler. Osmanlı Devleti bu hamle ile Rus donanmasından Baltık Denizi'nden Akdeniz'e
ulaşmasına mani olmuş oldu.
Öte yandan II. Friedrich'in ölümünün ardından yerine II. Friedrich Wilhelm'in tahta
geçtiği Prusya, Osmanlı Devleti'nin dış politikadaki diğer partneri haline geldi. Prusya, bu
mücadele sürecinde Osmanlılarla ittifak yaparak, Avusturya'nın güçlenmesinin önüne
geçmeyi ummaktaydı. Osmanlı Devleti, cephelerden kötü haberler aldığı bir sırada, 1 Şubat
1790'da Prusya ile bir ittifak antlaşması imzaladı. Bu antlaşmayla, Prusya, Avusturya ve
Rusya'nın Tuna'yı aşmaları halinde savaşa girmeyi taahhüt etmekteydi. Buna karşın, Osmanlı
Devleti, Galiçya'nın Prusya'ya iadesi hususunda Avusturya'ya baskı yapmaya devam edecekti.
Taraflar arasındaki 1761 ticaret antlaşması yürürlükte kalacak, Prusya gemileri kendi
bandıraları ile Akdeniz'de ticaret yapabilecekti. Kırım ve kaybedilen diğer topraklar iade
edilmedikçe Prusya bu devletler barış imzalamayacak, Osmanlı Devleti Prusya, Lehistan ve
İsveç'in olmadığı bir barışı imza etmeyecekti. Osmanlı Devleti'nin barış sonucunda ele
geçireceği toprakların kefili Prusya olacaktı. Bu sayede bu savaş, bir sınır savaşı olmaktan
çıkarak bölgesel bir savaş halini aldı.
14. 5. Avusturya Cephesi
Osmanlı ordusu hareket etmeden önce, devlet erkanı I. Abdülhamid'in huzurunda
toplanarak önce hangi devlet üzerine yürüneceği hususunu müzakere etti. Neticede Edirne'ye
hareket edilmesi, orada bir daha durum değerlendirmesi yapılarak gidiş yönünün tayini

kararlaştırıldı. Ordu Edirne'ye ulaştığı vakit yapılan meşveret meclislerinde ordunun
Avusturya üzerine yürümesi kararı alındı. Çünkü, Avusturya Belgrad ve Niş bölgesindeki
Sırpları ayaklandırmış ve Osmanlı Devleti'nin bu duruma müdahale etmesi ihtiyacı hasıl
olmuştu. Burada ordu ikiye bölünerek Serdar-ı ekrem Koca Yusuf Paşa asıl ordu ile Sofya,
Niş ve oradan da Fethülislam (Kladovo) giderek Avusturya üzerine yürüyecek, Vezir Ali Paşa
ise ikinci bir ordu ile İsmail taraflarının güvenliğini sağlayarak Ruslarla mücadele edecekti.
Koca Yusuf Paşa, Sofya'ya yaklaştığı esnada, Avusturya birliklerinin Boğdan'a girdiği,
Yaş'ı alıp voyvodayı esir ettikleri haberini aldı. Bunun üzerine Eflak voyvodası ve Bucak
bölgesinde bulunan Şahbaz Giray Han, Boğdan'a gönderildi; bir süre sonra bu ikili bölgede
kontrolü ele aldılar. Avusturya orduları, diğer yandan Bosna'da Dubiçe'yi muhasara altına
almışlardı. Bosna valisi Bekir Paşa komutasındaki ordular, 23 Nisan 1788'de bu orduyu
dağıtmayı başardılar. Burada elde edilen başarı, Osmanlı ordusu açısından önemli bir moral
kaynağı oldu. Ana ordu 12 Temmuz'da Vidin'e ulaştı. Avusturya ordusunun Belgrad
yakınlarında bulunduğu haberi alınınca sadrazam Vidin'de kalmaya karar verdi; Vidin
muhafızı Şerif Hasan Paşa'yı serasker tayin ederek düşman üzerine gönderdi.
Osmanlı birlikleri 30 Temmuz'da Tuna'nın karşı yakasına geçerek İrşova ve Lazarta
üzerine yürüdü. 6 Temmuz'da bölgedeki Avusturya birlikleri bozguna uğratılarak Lazarta ele
geçirildi. Kurtulan Avusturya askerleri Muhadiye mevkiine çekilmek zorunda kaldılar. Bu
haberi Belgrad kuşatmasına hazırlanırken alan II. Joseph, bu gelişme üzerine Sebeş tarafına
çekilirken, Koca Yusuf Paşa da karargahını Vidin'den Fethülislam'a taşıdı. Ardından Şerif
Hasan Paşa'dan Muhadiye'yi ele geçirmesini isterken, kendisi de Belgrad civarında önemli bir
konuma sahip olan İnlik kalesinin zaptı için harekete geçti. Muhadiye üç günlük kuşatmanın
ardından ele geçirildi; onu kısa süre sonra İnlik kalesinin zaptı takip etti. Avusturya'ya karşı
üst üste başarılar kazanan Osmanlı ordusu, Sebeş Boğazı civarına gittikleri sırada, burada
imparatorun ordusu ile karşı karşıya geldiler. Her ne kadar Avusturya ordusu sayıca çok üstün
olsa da Sebeş Muharebesi'nde Osmanlı ordusunca önemli galibiyet alındı (17 Eylül 1788).
İmparator II. Joseph savaş sahrasından son anda kaçmayı başararak esir olmaktan kurtuldu.
Kış mevsiminin gelmesi üzerine Osmanlı ordusu kış karargahı olarak belirlenen Şumnu'ya
geri çekilmeye başladı. Bu geri çekilme üzerine Avusturya ordusu Muhadiye, Lazarta ve
Pançova'yı geri aldıkları gibi, Bosna tarafında da Novi ve Dubiçe'yi de zapt ettiler.
Muhadiye'yi muhafazada olan Memiş Paşa, Avusturya ordusuna direnemeyerek esir düştü.
Rusya cephesinden de kötü haberler gelmesi üzerine, ordu Şumnu'da değil de Rusçuk'ta
kışlamaya karar verdi.
14. 6. Belgrad'ın Avusturya Tarafından İşgali ve Yerköy Zaferi
II. Joseph, savaşın başından itibaren Belgrad'ı ele geçirme niyetindeydi. Osmanlı
ordusunun 1788 yılındaki başarıları buna engel olurken, Osmanlıların Rusya cephesi ile
iştigalini fırsat bilen Avusturya kayıplarını telafi ettiği gibi daha da fazlasını ele geçirdi. 1789
Eylül'üne gelince Belgrad üzerine harekete geçen Avusturya ordusu, yaklaşık yirmi günlük bir
direnişin ardından Belgrad'a girmeyi başardı. Belgrad'ın düşüşünü Fethülislam'ın düşüşü takip
etti.
Osmanlı Devleti, Avusturya cephesinde ve Rus cephesinde aldığı mağlubiyetlerin ardından
barışa razı olmuş durumdaydı; bu dönemde yukarıda zikredilen Osmanlı-Prusya ittifakının

gerçekleştirilmiş olması ve ardından da II. Joseph'in ölmesi, Osmanlı Devleti'nin elini
güçlendirdi. Yeni Habsburg imparatoru II. Leopold, savaşı bitirme taraftarıydı. Fakat
Osmanlılar ile Prusya arasında imzalanan ittifak antlaşması uyarınca Avusturya Tuna'yı aştığı
anda, Prusya da savaşa girecek, ayrıca antlaşma masasında Prusya da Osmanlı Devleti ile
birlikte yer alacaktı. II. Leopold, Osmanlı Devleti'ni Prusya'nın olmadığı bir barışa mecbur
etmek amacıyla Yerköy'deki Osmanlı birliklerine saldırıp kaleyi kuşatma emri verdi. 30
Mayıs 1790'da kuşatmayı başlatan Avusturyalı komutan Prens Coburg, yedi günlük
kuşatmanın ardından, kaleden huruç eden Osmanlı birlikler tarafından mağlup edildi (8
Haziran 1790). Bir diğer Osmanlı birliği de Tuna sahilinden Avusturya metrislerinin arkasına
geçmeyi başararak Avusturya'nın büyük kayıplar vermesine neden oldukları gibi, kaçarak
bırakılan çok sayıda top ve diğer mühimmat da Osmanlıların eline geçti. Bu durum,
Osmanlıların barış antlaşması sürecinde elini kuvvetlendiren bir gelişme oldu.
14. 7. Rusya Cephesi
Osmanlı Devleti, Şahin Ali Paşa komutasındaki ikinci ordusunu Rusya üzerine gönderdi.
Kuban Hanı Şahbaz Giray Han Şahin Ali Paşa'ya destek vereceği gibi, Kaptan-ı Derya
Cezayirli Gazi Hasan Paşa da donanmayla Karadeniz'den Osmanlı ordusunu destekleyecekti.
Rusya da, General Potemkin komutasında ordu ve donanmasını hazırladı. Biri Baltık
Denizi'nde ve biri de Karadeniz'de olmak üzere iki donanma savaşa iştirak edecekti. Kırım ve
Özi'nin tam karşısında yer alan Kılburun müdafaasından General Suvarov sorumlu olacaktı.
Ağustos 1787'de Osmanlı donanmasına ait bazı gemiler, Özi açıklarındaki Rus savaş
gemilerine ateş açtıklarında savaş fiilen başladı. Ardından Kılburun'a çıkarma yapılsa da,
Osmanlılar bunda başarısız oldular. Ertesi sene, Osmanlı donanması Mayıs sonunda Özi
önlerine geldi; Gazi Hasan Paşa'nın görevi Özi'yi korumak ve Kılburun'u ele geçirmekti.
Denizde bir kaç kez karşı karşıya gelen Osmanlı ve Rus donanmaları arasındaki
çarpışmalarda Osmanlı donanması önemli sayıda gemisini kaybetti. Kılburun'un fethinin
imkansız olduğunu anlayan Gazi Hasan Paşa, kalan gemileriyle Özi'yi müdafaa için geri
çekildi.
Karada da General Potemkin harekete geçerek önce Yaş şehrini ele geçirdi. Avusturya ordusu
ile müştereken düzenlenen bu seferde Osmanlılar Şahbaz Giray Han ve Boğdan başbuğu
Mikdad Paşa ile direnmeye çalışsalar da Yaş'ı terk ederek Bender'e çekilmek zorunda kaldılar.
Yaş'ın düşmesi ile Hotin yolu kapandığından, burası da dayanamayarak Kasım 1788'de
Rusların eline geçti. Üst üste gelen bu başarıların ardından Potemkin, Özi üzerine yürüme
kararı aldı. Özi'nin Osmanlıların elinde bulunması, hala Kırım Hanlığı'nın geri alınma
ümidinin var olması demekti. Bu amaçla Osmanlılar Özi'ye özel ihtimam gösterseler de, kara
ordusunun büyük kısmı Avusturya cephesinde olduğundan, Özi'yi muhafaza edecek yeterli
asker mevcut değildi. 1788 yazında başlayan Rus kuşatması 17 Aralık 1788'de kalenin ele
geçirilmesine kadar devam etti. Potemkin'in askere yağma müsaadesi vermesi neticesinde
25.000 kadar Osmanlı vatandaşı hayatını Ruslarca öldürüldü. Ardından da kale temellerine
kadar yıkıldı. Böylece Osmanlı Devleti'nin bir daha Kırım'ı ele geçirme hayalleri de yıkılmış
oldu. Özi'nin Rusların eline geçmesi ve yapılan büyük katliamın haberinin İstanbul'da
duyulmasının ardından I. Abdülhamid hayatını kaybetti (7 Nisan 1789). Osmanlı
kaynaklarında padişahın ölümü bu haberle ilintilendirilmektedir.

Yeni padişah III. Selim savaşa devam kararı aldı. Sadrazam başta olmak üzere bütün ordu
komuta kademesini değiştiren III. Selim, askeri değişiklik yapma zorunluluğun da
farkındaydı. Fakat savaş esnasında böyle bir girişimin doğuracağı riskin farkında olduğundan
bu projesini erteledi.
Yeni Sadrazam Meyyit Hasan Paşa, Kemankeş Mustafa Paşa'yı Rumeli beylerbeyliği payesi
ile Yaş üzerine gönderdi. Yerköy'e ulaşan ordu, Eflak ve Boğdan arasında bulunan Fokşan
kasabasına ulaştığı vakit orduya yeni katılımlar da oldu. Kemankeş Mustafa Paşa, 2 Temmuz
1789 tarihinde Rus kuvvetleri üzerine saldırıya geçtiği vakit, Avusturya kuvvetlerinin ani bir
baskınına maruz kaldı. Fokşan Savaşı diye bilinen bu savaşta Osmanlı ordusu dağılarak İbrail
ve Bükreş taraflarına doğru çekildi. Meyyit Hasan Paşa bu haberi alınca intikam amacıyla
harekete geçti. 18 Eylül tarihinde Osmanlı ordusu Avusturya birlikleri ile takviye edilmiş Rus
ordusu üzerine yürüdü. Rus orduları Boze Savaşı'nda da galip gelerek Meyyit Hasan Paşa'nın
ordusunu tamamen dağıtmayı başardı. Paşa, İbrail'e kadar çekilmek zorunda kaldı.
Bu iki savaşta alınan galibiyetler, Rus ordusunun daha da ileri gitmesine neden oldu.
İsmail kalesi önüne gelen Ruslar, burada Gazi Hasan Paşa ve Baht Giray Han tarafından
mağlup edilseler de, General Potemkin bu kez Bender üzerine yürüyerek Osmanlıları zor
durumda bıraktı. Turla (Dinyester) Nehri kenarında yer alan Bender kalesinde yeterli
mühimmat bulunmamaktaydı; ayrıca kale halkı 1768-1774 savaşında ciddi bir yağmayı
tecrübe ettiğinden bir kez daha böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorlardı. Bu yüzden kale
bir antlaşma yapmak suretiyle Ruslara terk edildi (Aralık 1789).
General Potemkin, Bender'in ardından İsmail kalesi üzerine yürüdü. İsmail'in kolay
alınabilmesi için Kili'nin de ele geçirilmesi gerekmekteydi; bu yüzden kendisi İsmail üzerine
giderken, General Müller'i Kili'ye gönderdi. Eş zamanlı başlayan muhasaraların ardından 10
Kasım 1790'da Kili, 11 Aralık 1790'da da İsmail kalesi Rusların eline geçti. Tuna'nın
kuzeyindeki bu bölgelerin elden çıkması sonrası Rusların yeni hedefi İbrail kalesi oldu. Bu
amaçla Tuna'yı aşan birlikler önce Maçin'e saldırdılar. Ardından İbrail kuşatmasını başlatan
Rus birlikleri ile Osmanlı ordusu Maçin'de karşı karşıya geldiler; bu savaşı da Osmanlı ordusu
kaybetti. Sadrazam Koca Yusuf Paşa, dağılan orduyu toparlayarak İrşova'ya doğru harekete
geçti.
Osmanlı Rus Savaşlarının ikinci cephesi ise Kafkas cephesi oldu. Kafkas cephesinde
de Ruslar taarruza geçerek Osmanlıları zor durumda bırakmaya çalıştılar. Buradaki ana hedef
Anapa kalesi oldu. Anapa kalesi, yerel halkın da destekleriyle uzunca bir süre direniş gösterse
de Rusların eline geçmekten kurtulamadı (Temmuz 1791). Rusya bu işgalle, Osmanlı
Devleti'nin Kafkaslardaki en önemli üssünü ele geçirmiş oldu. Soğucak da bu süreçte Rusların
eline geçti. İmam Mansur'un da Ruslara esir olması ile Kafkas direnişi ciddi bir ölçüde
kırılmış oldu.
14. 8. Ziştovi Antlaşması
1789 senesinde Fransa'da başlayan ihtilal Avusturya egemenliğindeki Belçika'ya
sıçrayınca, imparator II. Leopold dikkatini tamamen Batı'daki gelişmeler vermek istedi.
Prusya kralı II. Friedrich Wilhelm Osmanlılarca yaptığı ittifak uyarınca ordularını Tuna'nın
öte yakasına geçirerek Şilezya'ya girdi. Rusya'nın, Osmanlı Devleti ile iki cephede birden

savaşıyor oluşu dolayısıyla Avusturya'ya yardım etmesi ise çok zordu. Durumun farkında olan
II. Leopold, bu yüzden, Prusya ile irtibata geçerek bir barış antlaşmasının zeminini
oluşturmaya çalıştı. Osmanlı temsilcisinin yer almadığı Reichenbach görüşmelerinde şu
hususlar üzerinde uzlaşma sağlandı (27 Temmuz 1790); Prusya Lehistan'dan toprak talep
etmeyecek; Avusturya bu savaşta ele geçirdiği tüm toprakları iade edecek; Osmanlı Rus barışı
imzalanana dek Rusya ile müşterek ele geçirilen Hotin emaneten Avusturyalıların elinde
kalacak; Osmanlı Rus Savaşı'na artık Avusturya iştirak etmeyecek ve Özi Kalesi'nin Osmanlı
Devleti'ne iadesi için destek verilecek.
Osmanlı devlet temsilcisinin olmadığı Reichenbach Mutabakatı'nın maddeleri
Osmanlılara bildirilince olumlu karşılansa da Osmanlı Devleti Avusturya ve Prusya arasında
Eflak'tan Osmanlı askerinin geçmesi hususunda bir takım krizler yaşandı ve mütareke hemen
imzalanamadı. Bu kriz aşıldıktan sonra 18 Eylül 1790'da Yerköy'de mütareke imzalandı ve
barış antlaşmasının dokuz aylık bir süre içerisinde imzalanması kararlaştırıldı. Taraflar
Ziştovi'de kalıcı barış için toplandıklarında Avusturya'yı eski elçi Baron von Herbert temsil
ederken Osmanlı Devleti'ni temsilen Reisülküttab Abdullah Beri Efendi, eski Halep Kadısı
İbrahim İsmet Efendi ve Mehmed Dürri Efendi temsil ettiler. İngiltere, Prusya ve Hollanda
temsilcilerinin de yer aldığı barış görüşmelerine 30 Aralık 1790'da başlandı. Taraflar arasında
on sekizinci ve son toplantı 4 Ağustos 1791'de tamamlandı ve 22 Ağustos'ta antlaşmalar
mübadele edildi. Zitovi Antlaşması on dört maddeden oluşmaktaydı. Öne çıkan maddeleri şu
şekildedir:
Avusturya, Eflak ve Boğdan başta olmak üzere, bu savaş esnasında işgal ettiği şehir,
kasaba ve kaleler ile buralarda bulunan top ve mühimmat gibi gereçleri iade edecek ve iki
devlet arasında savaş öncesi sınır geçerli olacak; Hotin Kalesi ve çevresi Osmanlı Devleti ile
Rusya arasında bir barış antlaşması imzalanıncaya kadar Avusturya’nın kontrolü altında
kalacak, bu süre zarfında Avusturya hiçbir şekilde Rusya’ya her hangi bir yardımda
bulunmayacak, antlaşma imzalandıktan sonra ise kalenin kontrolü Osmanlı Devleti’ne
bırakılacaktır. Kendi rızaları ile din değiştirerek iki tarafa sığınanlar hariç, iki devletin
topraklarında her ne sebeple olursa olsun esir bulunan asker veya sivil bütün esirler karşılıklı
olarak hiçbir bedel ödemeden iki ay içerisinde serbest bırakılacak; iki devlet 1788 yılından
yani savaşın başlamadan önceki hukuki durumu kabul edecek ve savaş öncesi iki devlet
arasında yapılan tüm antlaşmalar geçerliliğini koruyacak; Osmanlı Devleti, Avusturya
tüccarını ve gemilerini Garp Ocakları korsanlarının saldırılarına karşı koruyacak. Eğer bunu
yapamazsa tüccarların zararlarını kendisi karşılayacak; Avusturya tüccarlarının Osmanlı
Devleti topraklarında ticaret ve denizlerinde seyir serbestliği sağlayan Şubat 1784 tarihinde
varılan mutabakat ile Eflak ve Boğdan memleketlerinde Erdel çobanlarının koyun ve
sürülerinin geçişine ve ikametlerine dair Aralık 1786 tarihli ferman aynen geçerli olacaktır.
1788-1790 yılları arasında fiili çatışmaların yaşandığı bu savaş, Osmanlılarla
Habsburgların son kez karşı karşıya geldikleri savaştır. Osmanlı Devleti, Avusturya'ya karşı
zaman zaman başarılı olmakla birlikte, Rusya'nın doğudan sıkıştırması neticesinde birliklerini
o tarafa kaydırmak zorunda kaldı ve bir çok önemli merkezi Avusturya'ya terk etti. Ziştovi
Antlaşması ile ise, savaş öncesi duruma dönülmüş oldu. Avusturya'nın içinde bulunduğu
savaşta edindiği kazanımlarından vazgeçmesi neticesini doğurdu. Savaşta kaybedilen Belgrad
ve Hotin'in geri alınması, Osmanlı Devleti açısından bir başarı olarak değerlendirilebilir.

14. 9. Yaş Antlaşması
Rusya karşısında cephelerde sürekli mevzi kaybedilmesi ve devletin içerisinde
bulunduğu ekonomik durum, Osmanlı Devleti'ni barış fikrini benimsemeye zorladı. II.
Katerina ise her ne kadar savaşı finanse edebilecek durumda olsa da, Fransız ihtilali sonrası
yaşanan gelişmelerden endişe duymaktaydı. Bu süreçte İngiltere ve Prusya'nın Osmanlı
Devleti'nin toprak bütünlüğünden yana tavır koymaları Rusya'yı barışa zorlayan etkenlerdir.
Böyle bir atmosferde Rusya, İsveç ve Osmanlı Devleti ile barış yapmak arzusunda olduğunu
Prusya ve İngiltere'ye bildirdi. Fakat bunun için Özi(Dinyeper) ile Turla (Dinyester) nehri
arasındaki toprakları istediğini ve Eflak ve Boğdan'da bağımsız bir Ortodoks devletin
kurulmasının şart olduğunu ilgili devlet elçiliklerine ilettiyse de bu talepler Osmanlı
Devletince kabul edilmedi.
Taraflar arasındaki ilk barış girişimlerinin bir netice vermemesi ve Osmanlı
Devleti'nin cephede sürekli mağlup olması üzerine, barış yeniden gündeme geldi. Osmanlı
Devleti Avusturya ile Ziştovi'de barış görüşmeleri yapmakta, Prusya da Rusya'ya karşı büyük
bir ordu hazırlamaktayken İngiltere devreye girerek Rusya'nın Osmanlı Devleti'nden büyük
tavizler kopararak yapacağı bir antlaşmayı kabul etmeyeceğini ilan etti. İngiltere eski
antlaşmalara benzer şartlarda bir antlaşma yapılmasını şart koştu. İngiltere'nin Danimarka
üzerinden Rusya ile yaptığı görüşmelerin neticesinde Rusların Aksu (Bug) ve Turla
(Dinyester) arasındaki bölge dışındaki bütün işgal ettikleri yerlerden çekilmeleri hususunda
bir antlaşmaya varıldı. Bu gelişmenin ardından Osmanlı Devleti Rusya ile görüşmelere
başladı ve 31 Temmuz 1791'de taraflar dört maddelik bir mütareke imzaladılar ve çatışmalar
nihayete erdi.
Rusya ve Osmanlı Devleti arasındaki barış görüşmeleri Yaş şehrinde başladı (Kasım
1791). Görüşmelerde en fazla sorun çıkaran hususlar Kuban bölgesinde egemenlik ve Garp
Ocakları'nın Akdeniz'de Rus gemilerine zarar vermesi durumunda oluşacak hukuki durum idi.
Rusya ayrıca Osmanlı Devleti'nden savaş tazminatı talep etmekteydi. Yaklaşık iki ay süren
müzakerelerin ardından 10 Ocak 1792 tarihinde taraflar on üç madde ve bir hatime üzerinde
uzlaştılar.
Yaş Antlaşmasına göre iki taraf arasında bu savaş öncesi imzalanan 1774 tarihli
Küçük Kaynarca Antlaşması, 1779 tarihli Aynalıkavak Tenkihnamesi, 1783 tarihli Ticaret
Antlaşması ile Osmanlı Devleti tarafından 1784 yılında Kırım, Kuban ve Taman’ın Ruslar
tarafından ilhakının tanındığı ve Kuban Nehri’nin iki devlet arasında sınır kabul edildiğine
dair verilen senet eskisi gibi yürürlükte kalacaktı. Turla (Dinyester) Nehri'nin iki devlet
arasında sınır olması kararlaştırıldı. Nehrin sol tarafında kalan arazi (Özi Kalesi ve çevresi)
Rusya’nın, nehrin sağ tarafında kalan arazi ise Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altında
kalacaktı, buna karşın Rusya bu savaş esnasında zapt ettiği Bucak , Bender, Akkirman, İsmail
ve Kili kaleleri ile buralara bağlı birçok kasaba ve köyden çekilecekti. Osmanlı Devleti’ne
bırakılan Eflak ve Boğdan'da Küçük Kaynarca Antlaşması ve Aynalıkavak Tenkihnamesi gibi
antlaşmalar ile tanınan haklar baki kalacaktı. Bu antlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren
Eflak’tan bir sene Boğdan’dan ise iki sene müddetince herhangi bir vergi Osmanlı Devleti
tarafından talep edilmeyecekti, ayrıca savaş esnasında Eflak ve Boğdan’ı terk etmek zorunda
kalanlar on dört ay içinde serbestçe memleketlerine geri dönebilecekti.

İki devlet arasındaki barışın zarar görmemesi için Osmanlı Devleti, Ahıska yani Çıldır
valisine ve orada görev yapan zabitlere gerekli emirleri yazarak Tiflis Hanı’na ve idaresindeki
memleketlere ve oralarda oturan halka müdahale edilmemesini temin edecekti. Osmanlı
Devleti tarafından 1783 tarihinde Rusya’ya verilen senetle Kırım ve Taman’ın Ruslar
tarafından ilhakı kabul edilmiş ve iki devlet arasında Kafkasya bölgesindeki sınır Kuban
Nehri olarak belirlenmişti. Bu minval üzere bu antlaşmanın ikinci maddesi uyarınca aynı sınır
iki devlet arasında yine baki kaldı. Ancak Kuban Nehri’nin sol tarafında Osmanlı hakimiyeti
altında yaşayan kabilelerin Rus tarafına geçip Rus tebaasına zarar vermesi veya eşyalarını
gasp edip götürmesine mani olmak için Osmanlı Devleti her türlü tedbiri almayı kabul etti.
Şayet bu bölge halkından birileri Rus tarafına geçer zarara ve ziyana neden olur ise Rus
zabitleri bu zararın tazmini için gerekli girişimleri yapacak, ancak altı ay zarfında tazmin
edilemezse Osmanlı Devleti bu zararı altı ay içerisinde kendi hazinesinden Rusya’ya
ödeyecekti.
İki devlet arasında ticaretin sorunsuz bir şekilde yapılması için her iki taraf gerekli
özveriyi göstermesi kararlaştırıldı. Buna binaen Osmanlı Devleti, Rusların Akdeniz
ticaretinde yaşadığı en önemli sorun olan Cezayir, Tunus ve Trablusgarb ocakları
korsanlarının faaliyetlerine bu bölgedeki iktidarını kullanarak engel olmayı kabul etti. Eğer
bir Rus tüccarı Akdeniz’de ismi geçen ocakların korsanları tarafından saldırıya uğrar, gemisi
veya malları alınır ise Rusya Osmanlı Devleti’ne başvurarak gerekli girişimleri yapacak ve bu
ocaklardan o tüccarın zararının tazmin edilmesini isteyecekti. Şayet, Cezayir, Tunus ve
Trablusgarb ocakları Osmanlı Devleti’nin yaptığı girişimlere rağmen bu zararı karşılamaya
yanaşmazsa, Osmanlı Devleti yapılan başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde bu zararı kendi
hazinesinden karşılayacaktı. Kendi rızaları ile din değiştirerek iki tarafa sığınanlar hariç, iki
devletin topraklarında her ne sebeple olursa olsun esir bulunan kadın veya erkek, asker veya
sivil bütün esirler karşılıklı olarak ve hiçbir bedel ödenmeden serbest bırakılacaktı.
Bu antlaşma Osmanlı Devleti tarafından 20 Ocak 1792'de tasdik olunurken, Rusya'nın
tasdik etmesi Nisan 1792'yi buldu. Osmanlı Devleti, bir kez daha Rusya ile giriştiği savaşta
mağlup olmuştu. Fakat bu sefer Avrupa içindeki dengelerin Osmanlılardan yana olması
hasebiyle, bu savaştan beklendiğinden daha az kayıpla çıkmayı başardı. Fakat yine de
özellikle Özi'nin elden çıkması, Rusya'nın Karadeniz sahiline sağlam bir şekilde yerleşmesi
anlamına geliyordu. Bu sayede Rusya'nın boğazlar ve İstanbul üzerinde tehditleri daha da
arttı. Diğer taraftan, bu savaşla Osmanlı Devleti'nin askeri ve ekonomik olarak büyük bir
çıkmaz içerisinde bulunduğu anlaşıldı. Bu durum III. Selim'in reform faaliyetlerine
başlamasına da neden olacaktı.

Uygulamalar
Uygulama: Cengiz Fedakar'ın "1787-1791 Osmanlı Rus Savaşı Öncesi Kuzey
Kafkasların Tahkimi: Anapa Kalesi", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, s. 4, 2004,
s. 43-51 isimli makaleyi okuyunuz.
Kazanım:
1. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Kafkaslardaki egemenlik arayışları hakkında kanaat
sahibi olunacak.

Uygulama Soruları
1. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Kafkasya'daki girişimlerini Kırım'da yeniden egemenlik tesis
etme arayışı bağlamında değerlendiriniz?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Aynalıkavak Tenkihnamesi sonrası, Osmanlı Devleti Özi, Bender ve diğer
yerlerindeki kumandanlarına Rusya'yla antlaşma yapıldığını ve geri dönmelerini bildirirken,
Rusya da benzer şekilde Kırım'dan askerlerini çekmeye başladı. Rus askeri Kırım'dan
çekilirken, Şahin Giray bu duruma karşı çıkarak Rus generali Suvarov'dan en azından bir Rus
alayının Kırım'da kalmasını talep ettiyse de Rusya bunu kabul etmeyerek birliklerini tamamen
çekti. Aynalıkavak Tenkihnamesi Şahin Giray'ı memnun etmemekteydi; Osmanlılara
bırakılan Aksu (Bug) ve Özi (Dinyeper) nehirleri arasındaki bölge, Kırım ve Osmanlı Devleti
arasında probleme neden oldu. Şahin Giray, Kırım'da reformlarına yeniden başladığında zaten
kendisinden memnun olmayan Kırım'daki çeşitli gruplar, teker teker isyan etmeye başladılar.
Öncelikle Yedisan Nogayları, ardından Cambuluk ve Yediçkul Nogayları 1781 senesinde
isyan ettiler. Bahadır Giray'ın han seçilmesi üzerine Rusya, General Potemkin'e Şahin Giray'ı
desteklemesini ve Kırım'da hakimiyeti yeniden tesis etmesini emretti. Potemkin, emrindeki
birliklerle Kırım'a girerek Şahin Giray'ı başa geçirdiği gibi Bahadır Giray ve Arslan Giray'ı da
Kerson'da esir etti. Kırım'a ve Kırım hududundan Hotin'e kadar olan yerlere çok sayıda asker
yerleştirdi. I. Abdülhamid bu gelişme üzerine Rusya'nın bu girişimlerini kınadı. Rusya
tarafından gelen savaş tehditleri ve içinden bulunulan siyasal ve askeri durum dolayısıyla bu
senedi de verme kararı aldı. Rusya'ya 9 Ocak 1784 tarihinde verilen bu üç maddelik senette
şunlar yazılıydı: Kırım, Taman ve Kuban bölgesi Rusların olacak; Kuban Nehri iki devlet
arasında sınır olacak; Rusya, Kafkaslardaki Soğucak Kalesi ve çevresindeki Osmanlı
egemenliğini kabul edecekti.
II. Katerina ise, Küçük Kaynarca Antlaşması ve ardından da Kırım'ın ilhakı ile
Osmanlı Devleti'ne karşı ciddi kazanımlar elde etmiştir. Özellikle Kırım'ın ilhakı sonrası,
Osmanlı Devleti'nin parçalanabileceğine dair kanaat Rus siyasetinde belirleyici olmaya
başlamıştır. Avusturya'yı da yanına alarak hayata geçirmeye çalıştığı Grek Projesinin bir
sonucu olarak Osmanlı Devleti, Rusya'yla oturduğu masadan istediklerini alamayınca
Osmanlı Devleti, Rusya'ya savaş ilan etti. Her ne kadar Sultan I. Abdülhamid, savaş kararına
sıcak bakmasa da, Sadrazam Koca Yusuf Paşa ve Şeyhülislam Ahmed Efendi iki güçlü devlet
adamının baskısına dayanamayarak bu kararı 19 Ağustos 1787 tarihinde onayladı. Osmanlı
Devleti'nin Rusya'ya savaş kararının ardından Avusturya elçisi Sadrazam Koca Yusuf Paşa'ya
giderek ülkesinin de Rusya yanında savaşa gireceğini ilan etti. Bu durum üzerine
Avusturya'ya da savaş ilan edildi.
Rusya-İsveç savaşı, Osmanlı Devleti ile İsveç'i bir ittifak yapmaya yöneltti. Yapılan
bir dizi görüşmenin ardından 11 Temmuz 1789'da taraflar arasında dört maddelik bir ittifak
antlaşması imzalandı; Öte yandan Prusya, Osmanlı Devleti'nin dış politikadaki diğer partneri
haline geldi. Prusya, bu mücadele sürecinde Osmanlılarla ittifak yaparak, Avusturya'nın
güçlenmesinin önüne geçmeyi ummaktaydı. Osmanlı Devleti, cephelerden kötü haberler
aldığı bir sırada, 1 Şubat 1790'da Prusya ile bir ittifak antlaşması imzaladı.
II. Joseph, savaşın başından itibaren Belgrad'ı ele geçirme niyetindeydi. Osmanlı
ordusunun 1788 yılındaki başarıları buna engel olurken, Osmanlıların Rusya cephesi ile
iştigalini fırsat bilen Avusturya kayıplarını telafi ettiği gibi daha da fazlasını ele geçirdi. 1789
Eylül'üne gelince Belgrad üzerine harekete geçen Avusturya ordusu, yaklaşık yirmi günlük bir

direnişin ardından Belgrad'a girmeyi başardı. Belgrad'ın düşüşünü Fethülislam'ın düşüşü takip
etti. II. Leopold, Osmanlı Devleti'ni Prusya'nın olmadığı bir barışa mecbur etmek amacıyla
Yerköy'deki Osmanlı birliklerine saldırıp kaleyi kuşatma emri verdi. 30 Mayıs 1790'da
kuşatmayı başlatan Avusturyalı komutan Prens Coburg, yedi günlük kuşatmanın ardından,
kaleden huruç eden Osmanlı birlikler tarafından mağlup edildi (8 Haziran 1790). Bir diğer
Osmanlı birliği de Tuna sahilinden Avusturya metrislerinin arkasına geçmeyi başararak
Avusturya'nın büyük kayıplar vermesine neden oldukları gibi, kaçarak bırakılan çok sayıda
top ve diğer mühimmat da Osmanlıların eline geçti. Bu durum, Osmanlıların barış antlaşması
sürecinde elini kuvvetlendiren bir gelişme oldu.
Ağustos 1787'de Osmanlı donanmasına ait bazı gemiler, Özi açıklarındaki Rus savaş
gemilerine ateş açtıklarında savaş fiilen başladı. Ardından Kılburun'a çıkarma yapılsa da,
Osmanlılar bunda başarısız oldular. Karada da General Potemkin harekete geçerek önce Yaş
şehrini ele geçirdi. Osmanlılar Özi'ye özel ihtimam gösterseler de, Özi'yi muhafaza edecek
yeterli asker mevcut değildi. 1788 yazında başlayan Rus kuşatması 17 Aralık 1788'de kalenin
ele geçirilmesine kadar devam etti.
Osmanlı Devleti, Avusturya ile Ziştovi ve Rusya ile de Yaş Antlaşmaları'nın
imzalayarak, bu savaş sürecini nihayete erdirdi. bu sefer Avrupa içindeki dengelerin
Osmanlılardan yana olması hasebiyle, bu savaştan beklendiğinden daha az kayıpla çıkmayı
başardı. Fakat yine de özellikle Özi'nin elden çıkması, Rusya'nın Karadeniz sahiline sağlam
bir şekilde yerleşmesi anlamına geliyordu. Bu sayede Rusya'nın boğazlar ve İstanbul üzerinde
tehditleri daha da arttı.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Şahin Giray'ın Aynalıkavak Tenkihnamesi'nden memnun
olmamasının başlıca nedenidir?
a. Aksu ve Özi arasındaki arazinin Osmanlılarda kalması
b. Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne senelik bir vergi gönderecek olması
c. Kefe'de Osmanlı idaresinin devam etmesi
d. Kırım idaresinde bir Osmanlı valisinin de iştiraken bulunması
e. Rus ordusunun Kırım'dan çekilmeyecek olması.
2. Çariçe II. Katerina'yı Kırım'ı doğrudan işgal etme hususunda ikna eden isim
aşağıdakilerden hangisidir?
a. General Potemkin
b. Alexander Mavrocordato
c. General Munnich
d. Aleksey Orlov
e. Şahin Giray
3. Kırım'ın Rusya tarafından işgalinin ardından İstanbul'da toplanan meşveret meclisinde
aşağıdaki kararlardan hangisi alınmıştır?
a. Osmanlı ordusunun Rusya üzerine yürümesi
b. Donanmanın Kırım açıklarına gönderilmesi
c. Rusya'ya karşı İran'la ittifaken hareket edilmesi
d. İşgalin bir beyanname ile protesto edilmesi
e. Kırım'da Rus egemenliğinin tanınması
4. Aşağıdakilerden hangisi II. Katerina ile II. Joseph'in yaptıkları Osmanlı topraklarını taksim
mutabakatında belirlenen hususlardan biri değildir?
a. Eflak, Boğdan ve Besarabya'da Daçya adı verilen bir devlet kurulacaktır.
b. İstanbul'da Bizans Devleti yeniden kurulacaktır.
c. Ege Adaları'nın kontrolü Rusya'ya bırakılacaktır.
d. Avusturya Sırbistan, Bosna, İstria ve Dalmaçya'yı alacaktır.
e. Bu projeye destek vermesi halinde Prusya, Mısır ve Suriye'yi alacaktır.
5. Aşağıdakilerden hangisi 1789 senesinde imzalanan Osmanlı İsveç ittifak antlaşmasında
karara bağlanan hususlardandır?
a. Osmanlı Devleti İsveç'e 20000 kese akçe ödeyecek
b. İsveç donanması Osmanlı donanmasına yardım için Akdeniz'e gelecek
c. Osmanlı Devleti Demirbaş Şarl'ı misafir etmeye devam edecek
d. Taraflar Rusya ile müstakilen barış yapabilecek
e. Bu antlaşma Prusya destek vermezse geçerliliğini yitirecek

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ile Prusya arasında 1790 senesinde imzalanan
ittifak antlaşmasında karara bağlanan hususlardan biri değildir?
a. Avusturya ve Rusya Tuna'yı aşarlarsa Prusya da savaşa dahil olacak
b. Taraflar arasında 1761 ticaret antlaşması yürürlükte kalacak
c. Osmanlılar Galiçya'nın Prusya'ya iadesi için Avusturya'ya baskı yapacak
d. Prusya gemileri Akdeniz'de kendi bandıraları ile ticaret yapabilecek
e. Osmanlı Devleti Avusturya'yla müstakilen barış yapabilecek
7. Aşağıdakilerden hangisi Avusturya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu içinde Prusya'nın
olmadığı bir barışa razı etmek amacıyla yapmış olduğu girişimlerdendir?
a. Yerköy Savaşı
b. İsveç ittifakı
c. Rusya ile ittifakın bozulması
d. Vidin kuşatması
e. Bender kuşatması
8. Aşağıdakilerden hangisi 1787-1792 Osmanlı Rus savaşları esnasında Rusların Kafkas
cephesindeki ana hedefleri olmuştur?
a. Anapa
b. Tiflis
c. Bakü
d. Erivan
e. Tebriz
9. Aşağıdakilerden hangisi 1787-1792 Osmanlı Rus Savaşları esnasında Rusya'nın işgal ettiği
yerler arasında yer almaz?
a. Yaş
b. Kefe
c. Özi
d. Hotin
e. Bender
10. Aşağıdakilerden hangisi Ziştovi Antlaşmasında karara bağlanan hususlardan biri değildir?
a. Belgrad'da Avusturya egemenliği tanınacak
b. Avusturya ele geçirdiği tüm toprakları iade edecek
c. Hotin emaneten Avusturya'nın elinde kalacak
d. Avusturya Osmanlı Rus Savaşı'na iştirak etmeyecek
e. Osmanlı Devleti Avusturya tüccarını korsan saldırılarından koruyacak

Cevaplar
1. a, 2. a, 3. d, 4. e, 5. a, 6. e, 7. a, 8. a, 9. b, 10. a.

