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ienAHlM. iBRAuivt (1 6 1 s- I 648), Ah-med
I.'in en k ii E ti k o[lu olup, 12 gevval 1024 (4

tegrin I. 1615 )'te do[muq ve 16 gevval 1049 (8
qubat 1640 )'da kardegi Murad IV. t b. bkl'ra
oltimti iizerine, 25 yaSnda ve 18. pAdigdh olarak,
Osmanh tahtrna grkmrqtrr. $ehzadeli[i boyunca
gok srkr ve devamh, korku iginde, bir mahbes

hayafi gegirdi[i ve dort kardeginin oldiirtildii[iine
vAkrf oldu$u igin, kendisine Murad IV. 'm vefatmt
haber verenlere inanmamrg, ancak VAlde sultan ile
saray mensuplarmm israrlarr ve sadrAzamrn
huzuru ile, tahta ciilus eylemiqti. 1638 'den beri
sadAret mevkiini iqgal eden Kara Mustafa Paga,

saltanat tebeddiiliinden sonra da, mtistakillen
hareket etmek izere, mevkiini muhafaza etti;
ibrahim 'in ilk senelerinde devlet idaresinde
gortilen nisbi huzur ve stikirn, istikrarh vaziyet ve

bdzt muvaffakiyetler, bu liyakatli vezir-i dzarrin
isabetli tedbirleri sayesinde, miimkiin olabilmiqtir.
O, evveld,harici siydsette komqular ile sulhu
takviye veya ihtilaflr meseleleri hdl cihetine gitti:7
rebiyiilevvel 105I (19 haziran 164I ) 'de iran elgisi
Mukan hdkimi ibrahim Han, c0lus tebriki igin
geldigi zaman, Kasr-i $irin muahedesi
hiikiim lerinin te' kit ve te'y id i kar arlagtrrr ld r.

Avdetinde, Yedikule'deki esirleri ahpgottirmesine
mtisdade edildi. Hattd Os-manh-
S afevi mtinAs eb etlerin i b ozmak qtiphe s i altrnda
kalan ve Murad IV. devrinden beri vizerd smtfina
gegmig olan sabrk Revdn hAkimi Emirg0ne Han'm
katli ile, daha fazla bir dostluk eseri gosterilmek
istendi (bu hususta elginin tahrikivevezirin st-i
tedb iri o lduSunu s oyleyen S o lak -zade' y e mukabil
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Katib Qelebi ve NaimA : 
-,,VteirduIdzrmolmama$laizile olundu" - demekle iktifa ederler

; kr$. So-lak-zAde, Tarih, s.767 v.d.; Fezleke,II,
224; Naim6, Tarih,IV, 5 ). Aynr surette,
Avusturya ile muallakta bulunan meseller,
hudutlarda vAki kargrhkh tec6vtizye akmlara son

vermek ve sulhu takviye etmek igin, iki tarafin
arzusu ile yaprl an mizdkereler neticesinde, Szony
(Son)'de, Jitvatorok muahedesini yeniden 9 madde
ile tasdik sureti ile, halledildi (15 mart 1642).

Murad IV.'in son senelerinde ruslarm yardrmr ile
Kazaklann eline diigmi.ig olan Azakkalesinin
istirdadr igin de teqebbtislere giriqildi. Ev.elA, Ozi
muhafazasma me'mitr edilen Deli Hiiseyin Paga

'run yerine kaptdn*i deryah[a
Siyavuq Paqa getirildi. Bunlardan birincisi Silistire
askeri ile, ikincisi donanma ile, Krtm hant
Bahadrr Giray datatarlar ile miiqtereken Azak't
muhasara ettiler (1051 : 1641). Fakat, kalenin iyi
miiddfaa edilmesi, barut ve mtihimmatm ttikenip,
vzvnmiiddet istanbul 'dan yardrm beklenmesi ve
nihayet krgrn gelmesi izerine, muhasara kaldrrrldr;
birinci seferde, boylece , Azak altnamadr. Ordu
Kefe 'de krqlarken donanma istanbul 'a geldi.
Ertesi sene, Sultan-zdde Mehmed Paga ( Civan
kaprcr-bagr) kara serdart, lJzun Piy6le (Paqa )
donanma kumandant olmak izere, ikinci sefer
yaprldr. Vefat eden Bahadrr Giray 'in yerine gegen

Mehmed Giray, serdan beklemekizerc, mtihim
bir kuvv etle Azak kalesini muhasaraya geldi[i
vakit, bu defa mukavemet edemeyeceklerini
anlayanKazaklar kaleyi tahrip ile gekilmiqler ve

bu serhad kalesi ikinci seferde boylece geri
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alrnmrg idi ( 1642).
Kara Mustafa Paqa, di[er taraftan, mdli ve
iktisAdr meselelere, dahili iglere dikkatini gevirdi.
RAyic paranm muhtelif sebepler ile ma[qug hdle
geldi$ini goren sadrdzam, yeni para kestirerek,
kurugun krymetini I25 akgeden 80'e, altrnrnkini
(duka) 250 akEeden 160'a ve Mtsr parasmlnkini
de da 2 akgeye tenzil etti. Yeniparabastrrmak
hususunda pddig6hrn da arzusu ve sadrdzama
gonderdigi hatt-i htimAy0nlarrnd <pddigAhlara

bir hutbe, bir sikke ldzrmdrc ya,bizim dahi
sikkemiz kepilmiyor; bu bAbda ne drsrsin ... Akge
kesilsin mtinAsip de[il midir .. .,, diyerek
israrlarr olmuq idi. Keza, hiiktimdar istanbul'un
iaSe vaziyetinin ve narhtn ciddiyetle takip edilmesi
hususunda s adrA zarna s tkt- s tkt tenb ilerde
bulunuyordu, - ,,Sen ki vezir-i dzdmsrn... istanbul
'da gergekten krthk vardr deyu soyleniir... istanbul
efendisine muhkem tenbih ile narh ahvAline ziydde
takayytit etstin, gezstin, dolaqsun, yohsam kendtisti
biltir ve goreyim seni, ahvdl-i 6lem ile cdn baqrnla
gahq...rr- qeklinde emirler veriyor, ikisinin de

halk iizerinde iyi bir ndm brrakmasrnr istiyordu :,,

- $oyle ortah[r idelim ki, hayrr duaya mazhar
dtigeltim, adil pddiq6ha eyii vezire diiqtiik deyu-
tt-(l<rS. Topkaptsarayt arSivi, nr. 1412830,

141287 5; Qapatay Ulugay, Sultan ibrahim deli
mi, hasta mt idi ?, Tarih diinyast, 1950, sayl 12, s.

498 ). Sadrdzam, vergilerin 6di1 es6slar tizerine
tevzi edilmesini te'min igin, bilttin eydletlerde yeni
tahrirler de yaptrrdr. Dahili idarede devlet
otoritesini kuvvetlendirme[e ehemmiyet veren
KaraMustafa Paqa, Murad IV. 'in Sildhdar'1 ve en



mahrem musahibi Mustafa Paga yi, evveld zararh
niifuzundun geng pddiqdht korumak maksadr ile,
merkezd en uzakl agtrrarak, Tamqvar
beylerbeyili[ine gonderdi; sonra da,

ieRAHivt. ggr

suiistimalleri ve senelerce Krbrrs sdliyAnesini zimmetine
gegirmek sureti ile hazineyi zarara soktu[u sabit olunca,
idam ettirdi. Onun mah-misi olup, Aydrn ve Teke
taruflartnda o zarnana kadar isyanr ve yaptr$r zultimler
cezastzkalmrp olan Krna-o$lunu te'dip eyledi. Muhdes bir
kiliseyi Divdn-i hiimAy0na haber vermeden yrktrrdr[r ig'n,

Bursa kadrsr Hoca-zade Mes'ud Efendi 'yi azlettiren
sadrdzam, bu hddiseyi protesto maksadr ile di[er tig kiliseyi
tahrip eden Bursa egrafindan suglarr gortilenlere de, vezir
Eyirb Paqa v6sttast ile, teftigi mtiteakip, Div6n-i hiimdy0na
celp ile ihtarda bulundu ve yrkrlan kiliselerin yeniden
te'sisine ferman grkartarak, miislim ve gayr-i mtislim tebea

arasmda adalet ve hakkaniyeti gozetti. Nihayet, serhadlerde

tu$rakeq vezirler tu[radan men'-olundu[u srada, bu emri,

- <TuErakeqlik bana mirasttr, ben vezir tbn vezirim;
tu[rayr bana Sultan Murad merhum g.bi bir gazi.. .

rsmarladl.,f _
diyerek, dinlemeyen ve sadrdzama hakaret edip, -
,,$er'i dAvam vardr" - iddiast ile, aleyhdarlarrndan aldr[r
mektupl ardan da cesaretlenerek, istanbul tizerine biiytik bir
kuvvet ile ytirtiy enErzurum beylerbeyi Nas0hPaSazade
Hiiseyin Paga'ntn isyantnr bastrma[a muvaffak oldu ( 1643

). Fakat, KaraMustafa Paqa'ntn saddrette mutlak idaresini
gekemeyen ve diiriist hareketinden dolayr menfAatleri
haleldar olan bdzr kimseler, gittikge sadrdzam aleyhinde
kuvvetli bir cereyanyaratryor ve bunlar sarayda datarafdat
elde ederek, padigah tizerinde te'sir ve nuffizkazanmaSa
gahgryorlardr. Bu cereyanm bagrnda, Cinci Hoca nAmr ile
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tanman Zafranbolulu Hiiseyin Efendi ile, rikdbdAr-i hAssa

iken, vezdret ile ve sildh-darhk ile pddiqAhrn yakrnlarr
arasma giren Yusuf Paga, bir de Sultan-zAde Mehmed Paga

var idi. Bunlardan birincisi padiqahrn uzun seneler
gehzade lipinde, hay atna dokunulacak endiqe si i le, mtiptelA
oldu[u kalp ve dsdp hastahklartna hekimlerin 96fi il6g
bulamamast iizerine ve haremdeki musahiplerin tavsiyesi ile

,,s dhib -ne fe s v e azdyim h' dnl ar a" mijr acaat e d i I erek, fay da

umuldu[u esnada, o srada istanbul 'da otekini-berikini
okumakla ve nefesinin te'siri ile gohret bulmuq oldu$u ve bu
sebeple de Valde sultana tavsiye edildigi cihetle, ibrahim 'e
ve saraya intt'sap etmig, pddiqAhrn sihhati izerinde mtisbet
te'sirleri gortildiikten sonra, tevecctih ve iltifat kazanmrq,
giuikge de devlet idaresinde nuf0zuve miidAhalesi artmrq

id i. F ilhakika p 6d i g Ahm hastah[rndan uzun-uzadry a

qik6yetini biliyoruz. Muhtelif vesileler ile sadrAzama hitaben
yazdr\r hatt-i htimdy0nlarmda bundan bahsetmekte, -
,,sancl deyu yaturum, kah arkama
i>Um AnsllflopHirs'
geliir, irktiliir, kulaklarrm trkalur... $oyle stktlmam vardr ki,
oliiyorum, gayetle hdlim yaman olmuqtur... Yangmdan beri
(her hAlde 1050 muharreminde GaIata 'da grkan vezir-i dzamin
dayiziyanarakiig ay hasta yatl.ri.l yangm olacaktrr)
eski hastah[rm ziyddelendi, ne kollanm ve ne de baqrm

vardr ... Ziydde elemdeyim... Pek hAlim miikedderdir ; goyle

mizacrmda kiidCrrat vardtr ki, tdbir olunmaz...rr- diye
qikdyet eylemekte ve gdre arayrp, bildigi ve buldu[u
kimseleri yollamasml istemekte idi: ))... Goreyim seni, bu
benim derdime nice ga-hqursnz. .. Beni seversen buna gdre

bulasm, ona buna sorasln... Hekim-bagr ile soyleqiniz bir
kagr bile olsun... Etraf ve ekn6fa haber sal, bilen adamlarr
huzuruma gettir, sen biltirstin... rr- (ktq. Topkaptsarayt
arSivi, nr. 1 41287 6, I4l 6154, T416833, T4ll215 ve ttir. yer.;
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Qa$atay Uiugay, at/n. makale, gdst. yer, sayt 6, s. 244). iste
bu suret ve vesile ile meydana grkan Cinci Hoca ile SilAhdar
Yusuf Paqa devrin en ntifuzluricalinden olmuglardr (krg.

Va-cihi Hasan al-Kirimi, Tdrih-i Vacihi, lJniversite ktittip ,

nr. 2543 , var . 22). Azl ve nasb-lara kartqmalart ve
mansrblan rtigvet ile satmalart, buna benzer yolsuz h6lleri
sadr dzam tarafindan men' o lunamamrq, b i I' aki s bunlara
pddiqAhr tamamen iki defa sadAretten istifasr kabul
edilmeyen Kara Mustafa Paqa aleyhine gevirme[e muvaffak
olmuq'ardr. Hadd -i zdtnda mdk01, muktedir ve iyi ahldklt
olmakla beraber,bdzr garazkdrhklarr ve mtifrit hareketleri de

bulunan sadrdzamtn hastmlan aleyhinde aldr$r tertibat
duyulun ca, pddiqAh esasen otedenberi bdzr a zulartna mAni

oldu[u, bir defa da, kethtida kadma odun verdirmek maksadr

ile divanr bozduraruk huzuruna gap:rrttr[r esnada, kendisine,

- <Padiqahrm ben senin veziriniim, bu mak0le ctiz'i
maslahat igtin beni ga$rrdrrsun ... Bu kadar $ey'-i hasis igtin
beni getiirdtip um0r-i mtihimmeyi ta'vik etti-rirsiz, bana
raiyet,hazine ve serhadler ahvdlin sormazsvTt' - geklinde

hakh, fakat sert bir lisan ile hitap etti[i igin, qeyhiilislAm
Yahya Efendi'nin bu miinAsebet ile '- ,,IJtrI0r-i muazzama
pddig6hrn tenbih buyurdu[u mdnadrr ... Zinhar bu gtine

hugunet etmestinler ve pddigAh ile bu muameleden hazer
etstinler"-yo'.undaki tavsiyesine karq\ -,,8'r nransrb igin
kizb ve mtidArdyr irtik6b etmek bana giig geltir, bfcflim
saylm kendii devleti igiindtir ... Boyle hayattan mevt dahi
ye[diir"- diyen buveziri idam ettirdi (21 zilkade 1053:31
kdnun II. 1 6441' krg. Naimd, Tarih,IV,40 v. dd.; KAtib

Qelebi, Fezleke, IV, 229 v. dd.).
Saddret mtihrtinii, bir miiddet evvel $am beylerbeyili['ne
gonderilmiq olan Sultan-z6de Meh-
56
S82 iBRAHIM.



med Paqa'ya tevcih, onun muvasalatnakadar da Kenan
Paga'yi, defterhAneyi agmarfiak ve azlve nasblara
karrqmamak izere, kaymakam tdyin eden ibrahim, artrk
tamamen gozdelerin ve hasekilerin nuffizu altna girdi. Bu
esnada Cinci Hoca Anadolu kazaskeri olup, Galata, arpahk
olarak ona verilmig, padigdh hocah[r mansrbr da buna ildve
edilmiq, kendisine biiytik bir saray yaptrnlmrq idi. SilAhdar
Yusuf Paqa'ya ise, vezdret ile kaptan bulundupu h6lde,
Haleb eyAleti de tevcih olunmug idi. Buna benzer
yolsuzluklara
vazifesine yeni baqlayan sadrdzam ses grkarmlyor,
bil'akis, pAdigdhtn mizauna grire hareket ediyordu. Bu
srada pAdiqdh Har6mi deresinde gragan dlemleri tertip
ediyor (28 eemdziyelewel 1054:26 afustos 1644), bir ay
igin gittigi Edirne 'nin odununu be[enmeyerek, istanbul
'dan odun getirtme[e kalkrgryor, iki buguk yaqrndaki krzrnr
Sildhdar Paga 'ya niqanlayarak, Atmeydanr 'ndaki ibrahim
Paqa sarayml bu maksat igin haztlatryordu. Mamafih, son
sene-lerindeki kadar sefih ve muvazenesiz gortinmiiyor,
ara-sra mdk0l ve mazbut hareketlerine rastlanryordu.
Ezciimle, bu srada Krrm hanh[rnatdyin edilen isl6m
Giray '1 kabuliinde, ona karqt muamelesi, Cezayir'den
gelen dayr kaptanlara hitaben soyledi[i scizler.(tafsilat igin
bk. Naimd, agn. esr., s. 85,119), Rtistem Han'dan Van
beyler-beyisi Hasan Paga'ya gelen mektup mtinasebeti ile
ve Kazaklarakargr almacak tedbirler hususunda sadrdzama
verdiSi emirler ( krl. Topkapt-sarayt arSivi, nr. I 412869,
1412882 ve ttirlii hatt-i hiimAy0nlar) bu meydnda
zikredilebilir. Sultan-zade Mehmed Paqa'nrn saddreti
senelerine
6it vekayi arasrndaYahyaEfendi 'nin vefatr, yerliyerciz
bir gok idamlar ( Kaptan Piydle Paqa, Narhcr Hasan
Efendi, gecaatine ve yararhprna krymet verilmeyerek
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ehemmiyetsiz bir bahane ile idam edilen Azak muhafzr IslAm

Paqa, Mrsr beyierbeyisi Maksud Paqa v.b.),
Kalmuklar ve gerkes beyleri arasmdaki mticddeleler
vesilesi ile Krnm h6diseleri, Haleb'de Asdf beyi ve gol
araplarmm isyanlan, bir gok azl,nasb ve tahviller v.b" gibi
b\n dahil! vukuat, Avusturya ve Erdel elgilerinin istanbul
'a geliqi ( Baron de Crernim ve Bolgdrfalvi Sebesi
BoldirsAr, Ur-osi Maurer MihAly, Al-torjai Rethi istudn;
krq. Hammer, Devlet-i osmanige tarihi, trk. trc, X,45 v.d.;
B. Ven-cel, Erdelg kdvetei a postan, Ciuy-KolorsvAr,
I92I, S. 1 25 v.d ), Lehistan ve isveg'ten alman mektuplar
gibibilzr harici hAdiseler ve meseleler mevcut ise de (

tafsilAt igin bk. Vacihi, agn. esr., gdst. ger.; Katib Qelebi,
Fezleke. II, tin. yer.; NaimA, agn. esr , ttir. yer.), Girid
seferinin agrlmasr dolayrsr ile Venedikliler ile grkan harp

bunlann en mtihimmini teqkil eder.
Sarayda mevkiini kaybeden ddrtissadde a$asr Siinbtil
Afa'nin Mrsr'a nefoi srasmda, biitiin mensuplan ve
hazinesi ile, Mekke kadrst Bur-savi Mehmed Efendi ve
diger hacrlar ile birlikte bindigi gemi (Reis ibrahim Qelebi
sefinesi) Girid agrklarrnda, yollarrn, bekleyen Malta
korsanlarr ile kargrlaqmrg, garptgmayr miiteakip, gemi halkr
korsanlann eline esir dtiqmti$ idi. Bir gok mal ve esiri h6vi
boyle bir osmanh gemisini ele gegiren Malta korsanlan,
bir miiddet u[radrklarr Girid adasmm bir limanma Stinbtil
A$a'nrn atlarmt gtkarmt$ ve Girid'deki Venedik
kumandantna dabdzr hediyeler gondermiqlerdi ki, bu
hAdisenin istanbul'da duyulm asr, zdten Yusuf Paqa'ntn

oteden beri Venedikliler aleyhine tahrik etti[i pddigahr
(Murad IV. devrinde Venedik'in verme[i taahhiit etti[i
500.000 kurugun gelip gelmedifini soran bir hatt-i
hiimdy0n igin bk. Topkapt-sarayt arSivi, 1412882 ),
intikam almak izete, bir donanma tertibi ile Girid seferinin
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agrlmasl kararma qevketti. Ttirk a t mm ayak bastr$r adaya
gok gegmeden bir tecAvijzijn vuku bulacafma inanan
giridiiler, filhakika, gok gegmeden Osmanh istilA ve
fiituhat siydsetinin yeni bir hamlesine mdruz kaldrlar.
Rumeli iimerdsr ilk baharda Selanik'te beylerbeyilerinin
yanrnda hazrc bulunmak, Anado lu eyAl etin den b dzt

sancaklar ile Karaman ve Rum ( Sivas ) eyAletlerinden
difer sancaklar Qeqme iskelesinde toplanmak emrini
aldrlar. Serdarhk da kaptAn-i derya, ddmAd-i p6diqahi vezir
Sil6hdar Yusuf Paqa'ya tevcih edildi. Serdar 4

rebiyiilevvel'de ( 30 nisan ) donanma ile, Malta-'ya sefer
ildn edilerek, istanbul 'dan hareket etmiqti. Sakz,
Krzrlhisar ( Agriboz 'da Caris-tus ) ve Termil ( Mora'da
Termis ) toplanan donanma,25 rebiytilAhrr ( 20 haziran)
da Na-vartn limanrndan hareketi miiteakip, serdar,

timerAyr davet ederek, onlara, o zamanakadar hakiki
hedefi gizli tutulan seferin Gi r i dizerine oldu[una ddir
hatt-i hiimAy0nu agrkladt ve donanmanm Hanya burnuna
qevkini emretti. 4 gtin sonra, adaya ihrag yaplarak,2T
hazir anda Hany a muh as aras ma b aq I and t . P t o ne - d ito r
Navagiero 'nun ve d'$er Venedikli reislerin miid6faa etti$i
kale, 50 gtind en faza bir miiddet btittin hiicumlara dayandr

ve bu esnada muhdsrrlarabir Eok zayiat verdirdi ise de

(tafsilAt igin bk. Fezleke, gdst. yer.;Naim6, Tarih, tijr
yer.), hAricden yardrm ahnamamast, yardrm igin gelenlerin
de ma[l0p edilmeleri, mahsurlarm daha fazig mukavemetten
timitlerini kesmeleri sebebi ile, nihay et, 24

cemdziyeldhrrda (I7 a$ustos ) teslim bayrapm gekmek
mecburiyetinde kaldr'ar ve serbestge gekilip gitmelerine
d6ir te'm'nat verildikten
iennHiM. " 883
sonra, hig bir tecdvize u[ramadan ailelerinr ve
egyalarrnr gemilere yiikleyerek, kaleyi terk-ettiler.
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14 rvjeb ( 5 eyliil) de Hanya 'nrn fethi haberini alan
pddiqdh tig gtin, iig gece donanma ferman etmig,
istanbul'da, Halig 'te ve Galata'dabtiyiik gffagan
qenlikleri yaptrmrg idi. 24 sene uzayac* olan
Girid harplerinin birinci saflrasr bu suretle
Hanya'nrn fethi ile kapandr. Serdar, Venediklilerin
Dalmagya sahillerinde, Karh ili ve Balh Badra
(P atras ) tar aflannd a te c Avtiz I e rde bu lundu[unu
bildirerek, yeni kuvvetler istemig ve bunlar amiral
Girolamo Morosini kumandasmdaki Venedik
donanm as m m te c dv iztinden kurtu I arak, Hany a' y a

vAsrl olmuqlardr ki, bunlar ile kalenin barut,
cephane ve eruak ihtiyacr te'min edildi. Serdar,
Hasan Paga kumandasmda, Hanya muhafazasma
bir mrkdar kuvvet brraktl ve ramazan iptidasrnda
(21 teqrin I. 1645) donanma ile hareket etti. istanbul
'a geldi ve pAdig ilt taraftndan kabul olundu (
NaimA, ayn. esr.,IV, 163 v.d.). Fakat Yusuf Paqa

'run istanbul 'a muzafferen donmesi sadrdzamile
aralannda qiddetli bir rekabetin baglamasma sebep

oldu. ilkzamanlarda, Cinci Hoca ile Sildhdar
Paqa'run kuvvetle tarafdar olduklarr Girid seferine
muartz olan vebdzan Hanya'dal gayr-i mtisait
haberler geldikge, Cinci Hoca'nrn niifuzunu
krrma[a gahgan sadrdzam, sonradan fetih haberi
gelince, iscer- is- temez onlara muhalefetten
vazgegmiq, di[er taraftan da, her suretle p6dig6hrn
arzularrna miimAgdt ederek, her firsaffa ttirlti
hediyeler takdimi yolunu tutmug idi. Sultan-zade,
Kara Mustafa Paga'ntn akrbetini dtigtinerek, miidAhaneyi
o derece arttrrmrg idi ki, nihayet bir giln
pad'gah, ona, - ,,LaIam Mustafa Paga gAhi bana
itiraz idiip, bu ig nA-mAkuldtir dir idi, senden hig
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anun gibi bir soz sAdrr olmadt,' ctimle keldmun
sadaka '1-amir kaidesine bina oldu[unun aslt nedtir
?'' - diye sormak ihtiyacrnr duymuq, fakat
sadrdzam btiytik bir riyakArhk ile, -,,Siz
y ery |J'zUrniin hal i fe s i, z i I lu 1 I ah sn; zamir- i miinirinize
lAyih olan havAtrr fi '1-ctim-le ilh6m-i rabb6nidiir
ve kavlen ve fi'len sizden bih0de hatS' zuhur
eylemezki, itiraza mecal ola" - cevAbrnr vermigti.
AbdiirraHm Efendi'nin kazaskerli[i zamanrnda,
Katib Qelebi (Fezleke, II,293 ) 'ye mahremAne

soylediklerine bakrlrrsa, - ,,Sultan ibrahim 'in
televvtin
ve efAil-i garibesine pAdiq6hm bu
'I-aceb olmasma bdis Mehmed Paga" - idi. Onun
sozlerini mahz-i hakikat sanan pddigAh, kendisine
bq^zr itirazlarda bulunan mukarreblere, - ,,Sizin
sozliniiz garezdir,bana lalam boyle tAlim
eylediginden hatd sudur evlemezrr - deme[e
baglamrq idi. i gte sad rdzarn bu tiirlti mtiddhanelerinden
birini Yusuf Pa<a Girid 'den dondtikten
sonra yapfi,: PAdiq6ha, sAdece, bir kag esir
ile iki adet krcmtzt somaki stitundan bagka

ehemmiyetli bir hediye getirmemiq bulunan
(NaimA, s. 174) serdann hizmetini kiigtiltmefe
gayret ve hattd onu hryanetle itham ederek, Sultan
ibrahim 'inpara, krymetli eqya, aIttn, miicevher,
ki.irk ve anbere karqr olan hrsmt tahrik etti.
Mamafih Yusuf Paqa da, bilmukabele, Sultanzadeyi
itham ediyor, - >>vezirin amden taksirini
beydn" - ederek ve sefer iptidasrnda Venedik
balyosunun ona 60.000 flori vaad etti[i igin
muhalif bulundufunu ileri siirerek, intikam alma$a
galrgryordu. PAdiqdh rn huzurunda her ikisi
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ytizl e qtiri I dik-ten ve karg r hkh miidAfa alarr
dinlendikten sonra, sadrdzarn azledildi ise de ( 28
qevval 1055 : T7 kdnun I. 1645 ), Sultan-zadenin
soyledi[i sozler pddiqdhrn kalbinde bir ukde
brrakmr$ ve do[ru sozlii, bir az da itidalsiz konugan
ve bilhassa ,,ne kimseden nA hak yere celb-i mAl

eder... ve ne 6hare havfen ve keremen $ey verir"
adam olmayan Hanya fetihi de, gok gegmeden,

muv azene s iz p Ad i g 6h n gazabrna kurb an g itm i qt i .

Bir defa Cinci Hoca ile valde sultan,oru, ->P6diqdhtm Hanya gibi bir kale fethi hizmetinde
bulunan kulunuzu mtitA-lebe-i mal ndmr ile
hapsetmek qan-i mtil0kA-neye diiger m6ni de[ildir"

- diyerek, kurtarmtglar iken, daha sonra, kendisine
krq ortasrnda, Igeli 'nde olan beylerbeyiler ile
hemen gidip, biittin Giridin fethini emreden
pddiqAh ,,HAlen gemiler yaprlmak iizeredir ve
vahimiz erbain esnAstdtr, mevsim-i sefer-i bahr
olmadr$mdan kat'-i nazar, ol kadar mir-i miranlara
ol cezirede ktincAyiq yoktur, qimdi gidemem"-
dedi[i ve bu kabil dahabdzr sozler soyledigiigin,4
zilhicce de (21 kAnun II. 1 646 ) idam ettirildi.
NaimA'ya gore, bu hususta bi-giinah olan SilAhdar
Yusuf Paga, Kara Mustafa Paga 'nm idamma sebep

olmasmm cezasmt gormiiq oldu (NaimA, Tarih,IY,
180). Yine NaimA pAdiqdhm sonradan bu
hareketine nedamet etti[inin tevattir mertebesinde

$ayi oldu[unu da bildirirse de, onun her geyden

fazlamaktul Yusuf Paqa'nm mallarrna ve
satrlanlatdan elde edilen pararun kendisine
gonderilmesine ehemmiyet verdi$ini gosteren bir
hatt-i hiimAy0n vardtr ( bk. Topkaptsarayt arSivi,
ar. 1412590). Sultan-zade Mehmed Paga'ntn yerine
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sadrdzam olan Salih Paga, bir taraftan Erdel,
Bo[dan, Krtm ve Lehistan ile mevcut miindseb6tr
dtizene koyduktan sonra, yine Girid iqleri ile meqgul
oldu. M6'z0,l sadrdzam Sultan-zddt, Girid'e
serdar olarak gonderildi ise de, iki ay sonra orada
vefat etti ve serdarhk Deli Hiiseyin Paga 'ya tevcih
edildi ki, onun bu esnada Resmo ( Ertimo) 'ya
feth, ertesi sene de Kandiye 'yi
884 iennHiMt.
muhasara ettifi gortilmektedir. Bundan sonra da

btiyiik hizmetleri gdriilen serdarrn gohreti btittin
Avrupa 'ya yayrlmrq, muhtelif vesileler ile
pAdiqdhtan da hediyeler almrg idi. Fakat Girid *de

ve Dalmagya 'da Venedikliler ile muharebeler
olurken, istanbul 'un hdli gittikge bozuluyor ve
p6di gdhrn sihhats izli[i v e muv azene s iz hareketleri
artryordu. Bu srada Cinci Hoca'ntn ytldzt
sonmtiq, itibdn azalmry, fakat ote taraftan,
seslerinin gifAkAr te'siri ile qohret bulan ve ibrahim
'in muztarip oldu$u ,,ytirek srkrlmasl" hastah$rna
deva bulacaklart santlan istanbul 'dakibdzt
qeyhlere devamt srklaqmrg idi. Boyle bir gezinti
esnasmda, evvelce verdiSi bir emrin tutulmadr$r
bahanesi ile, sadrdzam Salih Paga'yi da idam ettiren
(17 qAbdn 1057:18 eyltil 1647 ) pddiqah, arttk
tamamen harem kadrnlannm te'sir ve nuffrzu alttna
girmiqti ( krt. Naim6, IV ,243 ). Haremdeki bir gok
cariyelerden bagka mevcut 7 hasekiye senevi gelirleri
yiiz binlerce kurugluk hAsrlat tahsis edilmesi,
bunlarm mensup lartna yap rlan israfl ar hazine
varidatrnr hayli azalttyor, ekseriya askerin
mevdcibi te'diyesinde bile giigltikler tevlit
ediyordu. Bu yiizden btittin ilmi, idari ve askeri
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mansrplar agrktan-agr$a fazla rtigvet verene
satrlma$a, gizide sancaklar ve gelirli eyAletler
krsmen musahip ve nedimlere, ktsmen haseki ve
kethiidalarna verilme[e baglan &. 7 hasekiye
ilAveten, teamtile ve hanedandaki ta-sarri us0liine
aykrrr olarak, ibrahim cariyelerden birini qer'i
nikAh ile aldr; bunun igin btiytik bir dtiftin tertip ve
herkesi krymetli hediyeler verme$e mecbur etti.
Hattd sonradan, Telli Haseki ndmmt alan bu
zevcesine tahsis ettigi ibrahim Paga sarayml kiirk
ile tefriq etmek garabetini gosterdi. Onun bir gok
hatt-i htimdy0nlart tiirlti hediye istekleri ile doludur
(krl. Topkaptsarayt arSivi, nr. 1412582, I4l 2853,
1412854, 1412898 ve ttir. yer.) ki, bu hdl istanbul
'da her keqi bizar ediyordu. Ey6letlerden de bu
kabil kanunsuz isteklerde bulunuluyordu. Bu
ctimleden, ey6letin nizami tekdlifinden fazla olarak

,,id hargh[r" diye kendisinden 30.000 kuruq istenen
Sivas beylerbeyi Varvar Ali Paga bu arada
zikre di leb i I ir. $ ehrin bfiyiiklerini top I ay arck, bu
paranm edasma imkAn olmadrfirnr tesbit eden
beylerbeyi, bu iste$i- ,,Ben bu kadar akgeyi
nereden vereyim, halkrn malmt al ip kat'-i tarik mi
edeyim"-diyerek, di$er mdnAsvbir talebi de, bir
mtisltimanln nikAhh zevcesini bagkasrna teslim
etmek imkAnsr zh$m ileri silrerek, reddetmiq, daha

sonra da, padigahrn ve mu-karriplerinin yolsuz
hareketlerine set gekmek, perig an reay amn h6lin !

ve ortah$r isl6h etmek maksadt ile, Anadolu 'daki
timerd ile birle$ip, tig sene tamam olmadan idari
makaml ar da teb e ddtil at
yaprlmamasr hususunda bir hatt-i
hiimAy0n g rkan lmas t i g in. mdr uzdtta bulunma[a
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karur vermiqti. Fakat dlemin ahvalini tashih sevdast
ile bir gok kimseleri bagrna toplayan ve
Ievendlerinin koy ve kasabalan vurup , zulm ve
taaddi yoluna sapmalarr ile nizdmtbozan Ali Paga

'nrn hareketi bir isyan telAkki edildi ve eyAleti ibqir
Paga 'ya verilerek, iizerine gonderildi. Evvel6,
kadim hukuku ve dostlu[u sebebi ile bu vazifeyi
kabul etmek istemeyen ve - ,,Hak soz soyleyen
adamm izerine n;ce varaltm, nahak yere nice
katledelim" - diyen ibgir Paqa, sonradan,hatt-i
hareketini de[iqtirerek, Karaman beylerbeyi
Koprtilti Mehmed Paga ve daha baqkalarr ile te'dip
hareketine koyuldu ve Qerkeq civannda Varvar Ali
Paga kuvvetlerini ma$l0p ve onu esir ve idam etme[e
muvaffak oldu. Bununla, istanbul 'da, Varvar
'in devletin ahvdlini diizeltecesine inananlar teesstir
duyarken, bir ktstm halk da bu isyanrn
bastrnlmas mdan do lay r huzur his setmi gti. B undan
sonra haremin istibdadr, pddiqAhm mecn0nAne

israfi ve sefihAne hdlleri, yeni sadrdzam Ahmed
Paga 'nrn da zulmii daha fazla art1. Ktirk ve anber
vergisi n6mr ile tarh-edilen vergi GaIata kadtst,
yenigeri a[asr gibi yiiksek mevki sahiplerine de

tegmil olundu. Di[er taraftan, ikiqer, tiger yaqrndaki
sultanl a r, tantanah dti[tinl er icra e di lerak, vizer dy a

tezvtg olundu[u, bu arada, sadrdzama, zevcesi
boqatrlarak pAdiqAhrn bir krzr verildi[i gibi, Ahmed
Paga da ktigiik o$luna maktul vezir-i dzamKara
Mustafa Paga 'nm 8 yagrndakikrzlrrr altyor ve
bunun igin muazzam bir dii[iin yaplyordu. Bu
esnada, p6digAha hig bir ikaztn te'sir etmedifini,
sadrdzam Ahmed Paqa'ntn da, her $eyi yolunda
gostererek, onu miitemadiyen yolsuz hareketlere
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siirtikledifini goren ocak apalan ( Kara Murad,
Muslihiddin, Bek-taq agalar ve Kara Qavug),
sadrdzamrn kendilerine karqr da, bu dtigun vesilesi
ile, bir suikast hazrcladr[rnr anlaymca, onun azl ve
tecziyesi, padigahm da haf i hususunu kararlaqtrrdrlar.
EvvelA Fatih camiinde toplandrlar;
sonra, Orta camie ulemAyr da davet ederek
vaziyetionlar ile goriigttiler ( 16 receb tOSi - O

a$ustos 1648). Burada verilen karar mucibince
vezir-t dzarcfiSa Sofu Mehmed Paga getirildi ve
yeni sadrdzam ile miift? Abdtirra-him Efendi 'nin
idaresinde vuku bulan kryam hareketi neticesinde,
evveld Ahmed Paga, saklandr[r yerde yakalanarak,
bogduruldu ve cesedi At-meydaruna getirilerek,
paryaparga edildi ki, bu yizden, oliimiinden sonra,
Hezarpdre lekabrnr aldr Sonra da pddigdhrn haf ine
teqebbiis edildi. Kendisinin hal'ine ve qehzade

Mehmed IV. 'in iclAsrna d6ir fetva verildifiini
ienaHiM. sas
ofrenen ibrahim, saraydaki bostanctlan kry6mcrlara
karqr tartibat alma$a gevketti ise de, ocak
aSalan ve ulem6 sarayda valide sultana,
Muslihiddin AEa, Kara Qe\ebi-zdde Abdildziz v e

Hanefi Efendilerin giddetli ve a$r tenkit ve
miinAkaqalarrndan sonra, keyfiyeti kabul ve karart
infaz ettirerek, p6diq6h tahttan indirildi ve 7
yaqrndaki gehzade Mehmed iclAs olundu ( 18 receb
1058 - 8 apustos 1648 ).
Karara giddetle kargr koyan ktigiik yagtaki o[lunun
saltanatr caiz olamayaca[mr ve ihtiyar sadrdzamr
pddiqAh yapacaklarmt zann ve iddia eden
ibrahim nihayet mukavemetin fay dasuh Srnr gordii
Ve-,, ... bagrmtzayaztlan bu imiq, emir Allantn"
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- diyerek, kendisi igin hazrclarran mahbese,
miitevekkilAne, girdi. Ancak, kaprsr ciriilen ve
yalnrz bir penceresi bulunan bu odada feryad ve
figan eden tahtrndan mahrum p6diqAhrn hAli
ender0n halkrna dokunuyor ve bilhassa evvelce
bagr boS vaziyetten istiffide etme[e ahgmrg olanlar,
aralarrnda, onu grkartrp tekrar ctilus ettirmek
gdrelerini arryorlardt. Bu vaziyet karqtsmda hayatta
bulundu[u miiddetge iglerin salim bir qekilde
idare s i mtimktin o lamay aca$na hiikmeden dev I et
erkAnr, ,,zarar-i dm-dan zanr-i hds tercis oluna"
karanna vardt ve cemiyet h6linde saraya giderek,
qeyhtilislAmrn verdi[i fetva tizerine, ibrahim, hapis
edildi[i odadan ahnarak, bo[duruldu (28 receb
1058 : 18 a$ustos 1648). $eklen apabeyisi Murad
'abenzeyetr, her qeyde acele gostererek gabukgabuk
konugan, igitti[inin derhdl husuliinti
bekleyen ve teenni bilmeyen, fakat, gok comert
tabiath bulunan ibrahim , tahta grktr[r zaman
Osmanh hanedanmm son erkek evlAdr idi. Oldiigti
zaman 4 o[lu kalmrq idi ki, bu suretle, kendisinden
sonra bu hanedandan gelen pAdigdhlarm ceddidir ve
tarihin kaydetti[i tek meziyeti de budur.
B i b I i y o g r afya .' Metinde zikredilenlerden
baqka bilhassa bk. Kogi Bey'in Sultan
ibrahim'e takdim etti[i Kanunndme,
Topkaprsarayl, Revan kogkii kil;tip., nr. 1323 ;

Kogi Bey'in el yazrst olmast gok muhtemel bu
Kanunndme, pddiqAha, saray ve kapr-kulu
te q ki 16trnr, div 6n- i hiimAyirnu, v ezirleri, eyAletl eri,
teqkilAtr, ilmiye ricalini, sefer qeklini,
sikke ahv6lini v.b. nt tarutmakta, pddiqdhrn
muhtelif vazifeleri, verece$i emir ve talimatlar
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hakkrnda optitleri ihtiva etmektedir. Tarihsizdir;
fakat pddigAhrn ctilusu sralarmda verildi[i
anlaqrlmaktadrr. Keza bu tiirlti talimat hakkrnda
bk. Topkaptsarayt arSivi, nr. 10289; Kara

Qelebi-zAde AbdiJldziz, Rav-zai al-abrdr, s. 610
v. dd.; ayn. mil., Zayl-i rdvzat al-abrdr,
IJniversite kiitiip., TY; Evliya Qelebi,
Seyahatnctme, \, 267- 217; ll, 449-
452 ; Rycaut-Knolles, History..., s. 49-79 ;

Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reich
..., IV, 350-802 ; Ranke, Die Osma-nen und
die Spanische Monarchie im XI/I. u. WII.
Jahrh., IY , 64-71 ; Ahmed Refik , Samur dsvri,
1049-1059 (Istanbul, 1927). - ( TAYYIB
coreiLGiN.)


