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Yrd. Doç. Dr. Erhan AFYON CU 
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2000 yılı Mayıs ayında Maıınara Üniversitesi Fcn-Edehiycıt Fcılıiiltesi 
Taıilı Bölıirıııi'ne geçti. Halen Mannarcı Üııivcrsitcsi Fcıı-Eclclıiycıt 
Falııiltesi'ıulc ögrctiııı ıiycsi olcırcılı görev ycıpcın Erlıcuı Afyoncıı'nıın 6 
cilıli/ı "Sonılarla Osıııaıılı lıııparatorlııgıı" ve "Osıııwılı Taıilıi Araşumıa 
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üı:erirıe çolı sayıda alıademi/ı malıalcsi vardır. 
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Osmanlı Döneminde isyanlar 
·ve Eminönü (1 481-1648) 
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Eminönü, Istanbul'un Osmanlı başkenti olmasından sonra 
buyüklu kuçüklu birçok isyana tanık oldu. Bu isyanlar o kadar 
buyük boyi.ıtlara ulaşıyordu ki, bazen padişahın mutlak vekili 
olan Sadrazamiann kclleri alınırken, bazen ele bizzat Paclişahlar 
tahtan zorla indiriliyor ve öldurüluyorlardı. Isyan patlak verdikten 
sonra önunu almak oldukça glıçıu ve isyancılar, birkaç istisna 
hariç genelde istedikleri kişilerin kellelerinin meydanlarda 
sallandınlmasıriı saglıyorlardı. Bazen saatlerce, bazen de gunlcr 
hatta aylarca devam eden isyanlar Istanbul halkına korkulu 
gunler yaşatıyor, gunluk hayat tamamen felç oluyordu. 

Özellikle Atmeydanı, Osmanlı devri isyanlan ile adeta özdeşleşen 
bir mekandı. Hem Bizans, hem de Osmanlı döneminde 
eglenccleıin yapıldıgı ve törenierin duzenlencligi önemli bir yer 
olan meydan, kozhinn paylaşılclıgı, haneelanın meşruiyetinin 
ıaruşıldıgı, idarecilerin icraaunın yüksek sesle eleştirildiği ve 
şehrin kapılarının kapalilmasından sonra askeri grupların 
farklı unsurlarının birbirlerine kılıçlarını çekip, silah larını 

boşaltugı; karşılıklı fetvalann birbirinin hukmunu hükumsuz 
kıldıgı; bütun bunlar bazen bir padişahın hal' edilmesine ve 
hatta öldurulmeleıine kadar ileti gider; bazı devlet adamlannın 
canianna mftl olurken, bazılan için ise ikbal kapılarının ardına 
kadar açıldıgı; hul:lsa her şeyin "devletin bekası ve adaletin 
temini için yap1Jdıgı", kozların paylaşılclıgı bir mekandı. 

Atmeydanı'ndal<i özellikle iki mabet Ayasofya ve Sultanahmed 
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Camileri ve idari mel<anizmanın merkezi konumundaki Topkapı 
Sarayı isyanlardan en çok etkilenen mekanlardı. Örnegin, 
Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı'na yakın olması ve saraya bakan 
minarelerinin içeride neler oldugunu gözetlerneye imkan vermesi 
yüzünden ll. Osman'ın katledildigi isyanda askerler tarafından 
sarayı gözetlernek için kullanılmıştı. Sultanahmed Camii ise 
belki de isyanlardan en çok zarar gören ibadethaneydi. Asilerin, . ' 
saraydan gelecek haberleri bekledigi bir yer olması, bazen de 
asilerin sıgındıgı bir mekan olması yüzünden kanlı çarpışlara 
şahit olurken bizzat cami de askerin karşılıklı kurşunlarından 
nasibini almış ve senelerce bu kurşun izlerini isyanın kara bir 
lekesi olarak taşımıştı. Isyanların en önemli odak noktası ise 
hiç kuşkusuz Topkapı Sarayı 'ydı. 

Aşagıda Eminönü Ilçesi'nde 1481-1648 yıllan arasında meydana 
gelen büyük isyanlar, kronolojik bir sıra takip edilerek 
anlatılmaktadır. 

Fatih'in Ölümü ve lsyan (1481) 
Istanbul'da ilk isyan, şehrin fatihi ll. Mehmed vefat ettiginde 
yaşandı. Fatih Sultan Mehmed, hastalıgına ragmen ordunun 
başında, Memlük Devleti üzerine sefer düzenle.mek üzere 27 
Nisan 1481'de Istanbul'dan aynldı. Halka ve askere hala güçlü 
bir hükümdar oldugunu göstermek için, dayanılmaz acılara 
katlanmak pahasına, şehirden at üstünde çıktı. 

Sultan, Üsküdar'a geçliginde hastalıgı artık yerinden kall<masına 
bile müsaade etmeyecek derecede antı. Hekimler bütün 
imkanlarını kullanarak Fatih'i iyileştirmeye çalışırken, askerler 

. de birkaç gün Üsküdar'da beklemek zorunda kaldılar. Verilen 
ilaçlar padişahın agrılarını biraz hafinetir hafinetmez askere 
tekrar hareket emri verildi. Ancak Gebze yakınlanndaki Hünkar 
Çayırı mevkiine gelindiginde Fatih bir kez daha komaya girdi 
ve tabipierin gayretlerine ragmen kısa bir süre sonra 3 Mayıs 
1481'de, ikindi vakti vefat etti. 

Askerler, birkaç gün sonra padişahın öldügünü ögrendiler ve 
ellerine geçirdikleri balıkçı tekneleriyle lstanbul'a akın ettiler. 
Özellikle Kapıkulu askerleri İstanbul'da, devrin kaynaklarında 
"eyyam-ı fetret"2, "Yeniçeri başın keser"3 gibi sözlerle ifade edilen 
ve Neşri'nin benzetmesiyle "aç kurt koyuna nice koyulursa 
lstanbul'a şöyle koyularak"4 büyük bir y~gma başlattılar. Şehzade 
Bayezici taraftarları askerin isyanını destekliyorlardı. Şehzacle 
Bayezici'in tahta çıkmasında en büyük engel olan Cem Sultan 
taraftarı Veziriazam Karamant Mehmed Paşa konagında 
saklanmak zorunda kaldı. Ancak fazla bir süre geçmemişti ki, 
sokaklarda "Bayezid çok yaşasın" diyerek dolaşan askerler, 
Mehmed Paşa'nın konagını bastılar, divanhaneele saklanan paşayı 
bulup parçaladılar ve kesik başını bir mızragın ucuna takarak 
şehrin sokaklarında dolaştırdılar; konagını da yagmalayarak 
bütün malına el koydulars. 

Fatih tarafından İstanbul muhafızı olarak bırakılmış eski 
Veziriazamlardan lshak Paşa, askere kesenin agzmı açarak, kısa 
sürede duruma hakim oldu6. Şehzade Bilyezid taraftarı olan 
İshak Paşa, o gelene kadar Istanbul'da bulunan ı ı yaşındaki 
oglu Şehzade Korkud'u babasına vekaleten tahta çıkardı. Böylece 
askerin isyanı biraz olsun yatıştırıldı . 

26 Mayıs 148l'de6 4 bin kişilik maiyetiyle önce Üsküdar'a, 
kayıklarta da buradan lstanbul'a gelen Şehzade Bayezid, asker 
ve halk tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Matem 
elbiseleriyle karaya çıkan ll. Bayezid, askerlere paralar dagıtarak 
lstanbul'a girdi. Esnaf ve şehrin ileri gelenleri yeni padişahın 
atının ayaklan altına kıymetli halılar ve kumaşlar sermişler, 
tabak tabak altın ve gümüş dökmüşlerdiB. Yeniçeriler, yeni 
padişahı sarayın giriş kapısı olan Bab-ı Hümayun:un önünde 
bekliyordu. Askerler, Il. Bayezid'den Veziriazamı öldürdükleri 
ve şehirde yagma yaptıkları için af dilediler. Padişah da kendini 
tahta çıkartan askerleri affetti. Böylece Istanbul, bundan sonra 
sıkça karşılaşacagı isyanlar serisinin ilkini yaşamış oldu. 

Yavuz Sultan Selim'i Tahta Çıkaran lsyan (1512) 
Türk devletlerinde devlet başkanı seçiminde bir sistem 
oluşturulamamıştı. Haneelanın bütün erkek üyelerinin hükümdar 
olmaya hakları vardı9. Bu belirsizlik sürekli taht mücadelelerine 
yol açu. Türk devletlerinin çogunun parçalanıp, yıkılmasının 
en önemli sebebi de buydu. Çeşitli vasıta ve kişileri kullanarak 
hükümdar olanlar, tahtını saglama almak için ilk iş olarak diger 
hükümdar adaylarını ortadan kaldırıyorlardı. Hükümdarlar, 

Fatih'in öldügü hemen ÜSt düzey yöneticiler tarafından ögrenildi. 
Artık bundan sonra yaşanacaklar devlet adamlarının idare · 
yetenegine baglı olarak gelişecekti. Sultanın hayatta iki oglu 
vardı ; 33 yaşındaki büyük oglu Bayezid Amasya'da, 22 yaşındaki 
küçük oglu Cem ise Konya'da vali idi. Veziriazam Karamani 
Mehmed Paşa, derhal iki şehzadeye de ulak göndererek 
babalannın vefat euigini ve acele lstanbul'a gelmeleri gerektigini 
haber verdi. lstanbul'a erken gelen şehzade tahta çıkacaktı. Iki 
şehzadeden biri tahta gcçcnc kadar ölüm hadisesi etraftakilerden, 
özellikle de askerlerden gizli tutulmalıydı. Sultan'ın hamama 
gitmesi gcrcktigi bahanesiyle Fatih'in naaşı vakit kaybettirilmeden 
lstanbul'a geçirildi ve Topkapı Sarayı'na konuldu. Askerlerin, 
padişahın ölüm haberini ögrenip, Istanbul'da bir anarşiye yol 
açmamaları için de şehre girmeleri yasaklandı. Şehri korumak 
üzere bırakılan askerlerin bir kısmı ve acemi oglanlan, Fil Çayı n 
nehri köprüsünün tamiri ve gerekli hendelderin kazdmiması 
bahanesiyle buradan uzaklaştırıldı. Ayrıca şehrin kapıları 
kapatılı rken, Üsküdar ile !stanbul arasındaki deniz ulaşım 
araçları da Eminönü tarafına getirtileli ı. 

1 şayet yaşlanacak kadar tahtta kalmayı başanrlarsa, eviadı arasında 
1' en çok sevdigi şehzadeyi kendi yerine hükümdar bırakmak için 
1 uygun ortamı hazırlamaya ugraşırlardı. Ancak tahta geçiş sırasını 
1 tayin edecek kesin bir kanun olmadıgından, hükümdarın 

ölümüyle saltanat mücadeleleri tekrar başiard ı. Hatta hükümdar 
hayatta iken dahi isyan bayragını kaldıran şehzadelere 

; rastlanmaktaydı. Aceleci şehzadeler mücadele):'i kaybederlerse, 
! 1 sonları yaglı kementle bogulmalui. 
1 Tahta geçme sistemindeki belirsizlik yüzünden Osmanlı 
; tarihindeki en ilginç taht mücadelelerinden biri Il. Bayezici ile 



oglu Yavuz ünvanlı Şehzade Selim arasında yaşanmıştı. Osmanlı 
tarihinde ilk defa bir evlat, babasını askerin zoruyla tahtan 
indirip yerine hükümdar seçilmişti. Ayrıca Sultan Selim isyan 
edip başarılı olan ilk .ve son şehzade, ll. Bayezici de zorla tahuan 
indirilen ilk padişah olmuştu. 

Sultan ll. Bayezid'in sekiz oglundan beşi daha hükümdarın 
saglıgında ölmüştü. Il. Bayezid, bazı devlet adamlarının da 
yönlendirmesiyle hayatta kalan Ahmed, Korkud ve Selim adlı 
şehzadelerinden Ahmed'in ı o, kendisinden sonra tahta geçmesini 
istiyordu. Ancak Şehzade Ahmed, atak bir yapıda olmaması ve 
Şahkulu isyanı sırasındaki beceriksiz davranışları sebebiyle 
askerler arasında fazla tutulmuyordu. Devrin önde gelen iilim 
ve şairlerinden biri olan Şehzade Korkud ise tahtı arzulasa da 
pek fazla şansa sahip degildi. Trabzon valisi Şehzadc Selim, IL 
Bayezici'in hayatta kalmış en küçük ogluydu. Devlet adamları 
arasında fazla taraftan olmamasına ragmen, sert mizacı sebebiyle 
askerler tarafından begeniliyordu. 

Şehzade Selim, İstanbul'daki siyasi ortamı yakından takip 
ediyordu. Babasının ölümü halinçle lstanbul'a bir an evvel 
ulaşmak ve tahtı ele geçirmek için kendisini Rumeli'deki bir ' 
sancagın idaresine tayin ettirmek istediyse de bu arzusu kabul 
görmedi. Bunun üzerine Trabzon'dan ayrılan Şehzade Selim, 
önce Kırım'a, Kefe'deki oglu Şehzade Süleyman'ın yanına gitti. 
Şehi:ade Sü}eyman ile Kırım hamndan temin euigi birliklerle , 
Rumeli'ye geldi. Iki taraf arasında gidip-gelen elçilere ragmen 
anlaşm? saglanamayınca, II Bayezici de ordusunun başına geçip, 
oglunu Edirne yakınlannda karşıladı. Ancak tam bu sırada 
Rumeli beylerinin araya girip, şehzadeye Rumeli'de Semendire, 
Alacahisar ve tzvomik sancaldannın verilmesi hususunda Sultanı 
razı etmeleri savaşı önledi. IL Bayezid, Şehzade Ahmed'i veliaht 
yapmayacagına dair bir de ahidniime verdi ı ı. Fakat padişah bu 
ahidnameye ragmen Ahmed hakkındaki tasavvurlanndan kolay 
kolay vazgeçmeye niyetli degildi. Rumeli beylerini toplayarak 
onlardan Şehziide Ahmed'in padişahlıgına itiraz etmeyeceklerine 
dair söz aldı. Sultan, oglu Ahmed adına saltanattan çekilmeye 
hazırlanıyordu. Ancak Yeniçeriler, ll. Bayezici'in saglıgında 
başkasını padişah olarak görmek istemediklerini söyleyerek, bu 
durumu kabul etmediler. Son gelişmelerden hayli rahatsız olan 
Şehzade Selim, ordusunu toplayıp tekrar lstanbul'a dogru 
ilerlemeye başladı. Baba ile ogul Çorlu yakınlanndaki Kanşdıran 
Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Şehzadenin birlikleri, II. Bayezici 
karşısında fazla·dayanamayarak kısa sürede dagıldı. Bu bozguna 
ragmen Şehzade Selim'in asker nezdindeki nüfuzu azalmadı ve 
şehzade Kefe'ye çekildil2. 

edildigini ve şimdi Üsküdar'da olduğunu, üstüne üstlük Ahmed 
taraftan devlet ricalinin kendileri için bakaretamiz ifadelerde 
bulunmaya başladıklarını öğrendiklerindc, 21 Eylül 15ll'dc 
isyan bayrağını kaldırdılar. Ilk önce kendileri için köpek diyen 
devlet ricalinin evlerinin kapılarına "Bize miıltefit olıııayııp 
Sultan Alımed'i getıiresiz, bizimçıiıı it ağzııı üstiiiıcı n tutar diyesiz. 
Bilin lıiııı biz lıelb değil şlr-i ııeriz, bize gıda lıelle gerclıdiır. 
Vallahihızim cilmlemizıiıı büşın lıesevıiz, bilmiş olasız" yazılı 

kagıtlar astılar15 . Daha sonra bir toplantı düzenleyerek, burada 
Şehzade Ahmed'i kesinlikle padişah olarak görmek 
istemediklerini açıkça dile getirdilerı6. Toplantıdan sonra 
sokaklara dagılarak, "Allah Allah, Sultan Selim'in devletine ve 
düşmenlerinin körlügüne" şeklinde gülbanklar çekmeye 
başladılar. · 

Böylece Istanbul'da yeniden kargaşa ve düzensizlik hakim 
oldu. Şehzade Selim'in padişah olmasını isteyen askerler, 
·Sehzade Ahmed'in Üsküdar'dan lstanbul'a geçmesini 
engellemek için Bogaz'daki bütün ulaşım araçlanna el koydular. 
Asker, bununla da yetinmeyerek, Şehzade Ahmed'in istanbul'da 
bulunan taraftarlarından Veziriazam Hersekzade Ahmed Paşa, 
ikinci Vezir Koca Mustafa Paşa, Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa, 
Kadıasker Müeyyedzade Abdurrahman Efendi ve Nişancı 
Tacizade Cafer Çelebi'nin evlerini yagmalayıp, padişahtan 
bunların katiedilmelerini istediler. Istanbul'daki ·bu isyanı 
haber alan Şehzade Ahmed de Üsküdar'dan Gebze'ye geri · 
döndü ve burada birkaç gün bekledikten sonra Konya üzerine ~ 

· ·d·ı7 B d ş h d 280<281 yuru u . u sıra a e za e·Korkucl'a bazı devlet adamları, 
"1şte Sultan Alımed alıvclli böyle oldu. Sen dahi Sultc1n Bayezici 
Hc1n oğlısın. Şayed Wli'in 1Hinıc1ytin olup saltanat saııa intilıal 
eyleye. Şe}z ve şıiblıe lzalmadı, pilclişillılılz lııısusu aslıerin lıilsn· 
i ilıdc1m ve lzeınal ~i ilıtimaınlarına mııfavvaz ve ınerbftt imiş. 
Ale'l-lııısfıs yeniçerinin ınıibc1şereti olmaywca ınıiyesser değil 
imiş. lııayet-i Halzlz'a tevelılııil eyleyıip, stiret değişdıinip, · 
tenlıaca gelıip, yeniçeri odalarına döşemip içlerine girme/ıle 
tazarrıı' ve ııiyüz itsemiz ilıtimüldir, pc1dişc11ı olasız veycılıud 
Sııltcin Alımed ıizerine göndennelz içıin nııılzarrer ser-asizer 
olursız"18 yazılı mektuplar göndererek onu gizlice lstanbul'a 
gelerek askerleri kendi safına çekmeye ve tahtı ele geçirmeye 
teşvik ettiler. Bu teşviklerden de cesaret alan Şehzade Korkuel 
gizlice lstanbul'a geldi19 ve Yeniçeri Ocağı'na sıgındı20: 
Yeniçeriler her ne kadar şehzadeye hürmet gösterdiyseler de, 
Şehzade Selim'i padişah olarak görmek istediklerini açıkça 
Korkud'a söylediler21. 

Bu arada Yeniçeriler ve yayalar Şehzade Selim'i kendilerine 

Muharebeyi kazanan ll. Bayezid, çok sevdigi oglu Ahmed'i serdar tayin etmesi için Sultan Bayezid'i sıkışurdılar ve şehzadeye 
hükümdar ilan etmek için Istanbul'a davet etti. Şehzade Ahmed de tahta geçmesi için destek de vereceklerini taahhüt eden 
de kısa sürede Gebze'ye n geldi ve burada Istanbul'dan gelecek "Amma sultamtın şöyle itilu1d eclesıin lı i, elimle cileııı sıılıanwn~ 
haberleri beklerneye başladı. Bu arada Divan'da, Şehzade dualar edıib serir-i saltaıtata da geçıib otıırmmııız isterler ... " 
Ahmed'in nasıl padişah ilan edilecegine dair önemli kararlar şeklinde mektuplar gönderdiler22. Askere serdar tayin edildigini 
~lındı ve lstanbul'a davet edilen şehzade hiç vakit kaybetmeden belirten bir hükünıde de ll. Bayezid, Yavuz'u lstanbul'a davet 
Usküdar'a geldi. ediyor ve Şehzade Korkud'un lstanbul'a izinsiz geldigini ama 

. . - ı· . . bunun ardında kendisine bir suikast ve oyun olmadığını 
Yenıçenler, Şehzade Ahmed ın tahta çıkmak ıçın Istanbul'a davet j belirtmek ihtiyacını da duyuyordu23 . 
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Padişahın ve askerlerin bu davet mektupları üzerine Şehzade 
Selim, agır. kış şartlarına ragmen, kısa sürede payitahta geldi 
ve Yenibahçe'ye yerleşti. Daha sonra Sultan Bayezici 'in 
elini öpmek için saraya geldi ve baglılıgını arz ettikten 
sonra tekrar Yenibahçe'ye çekildi. Ancak bu arada 
Yeniçeriler için için kaynamaktaydı. Sultanın sefere 
çıkamayacak kadar yaşlanmış olmasını, Safeviler'in 
Anadolu'da estirdigi terör ve şehzadeler arasındaki savaşı 
bahane eden askerler, Topkapı Sarayı önüne gelerek, 
Şehzade Selim'i padişah olarak görmek istediklerini dile 
getirdiler. On kişilik bir temsilci heyetini Divan 'a 
gönderdiler ve bu isteklerini orada da ifade ettiler. Başta 
yeni Veziriazam Mustafa Paşa olmak üzere Divan'daki 

. devlet adamları durumun vahametini anlamakLa 
gecikmedi. Mustafa Paşa gelişmeleri bildirmek üzere 
padişahın yanına gitti. Neler oldugunu ve askerin 
isteklerini ögrenen Sultan Bayezid önce "Nitehiııı ben 
sağım, beğliğaın ldınseye verınezin" dedi. Bu cevab üzerine 
Vezirazam Mustafa Paşa, "Devletlıi htinhilr! Tuzunıız 
etmeğtiıııiz yidtih, helili eylen. Taşra çıhıcall biziim işi m üz: 
tamilm iderler" deyince, padişah da, "Şimdi ben 
pilclişillıluğımı vimıeyiceh beni geliip hat! iderler mi ?" 
diye sordu. Veziriazam da her şeyi gayet net bir şekilde 
"Yoll haLl itmez:ler, anımil lıarbe ucıyla haftaııınuzclaıı. 
çehiip tahtdan aşağa inclinirler" diyerek durumu özetledi2". 

Şehzade Selim Yeniçeri ve Sipahilerle birlikte 25 Nisan 
1512'de sarayın önüne geldi25 Sultan Bayezid, artık yapacak 
bir şey olmadıgını anladı ve tekrar bir isyan yaşanmaması 
için askerin istegini kabul ederek oglu Selim'i padişah 
ilan etti.26. Böylece 1511 ile 1512 senelerinde yaklaşık 
bir yıl devam eden İstanbul'daki iç karışıklık, Şehzade 
Selim'in padişah ilan edilmesiyle sona erdi. 

Kanuni Sultan Süleym an ve l sya n (1525) 
1 525'de Istanbul'da Yeniçeriler bir kez daha isyan ed ip, 
şehrin büyük bir kısm ı nı yagmalad ıl ar. lkbal 
basamaklarını hızla urmanan Veziriazam Ihrahim Paşa'nın, 
isyan eden Hain Ahmed Paşa gailesini benaraf etmek için 
1524'de Mısır'a gitmesini fırsat bilen muhalifleri 
Yeniçerileri isyana teşvik etmişlerdi. 

Sultan Süleyman, Edirne'den yeni dönmüş ve Kagıthane'ye 
gelmişti. Padişahın yoklugundan da yararlanan Yeniçeriler 
Istanbul'da başta Veziriazam Ihrahim Paşa'nın sarayı 
olmak üzere önde gelen devlet ricalinin konaklarını. 
gümrükleri ve halkın evlerini yagmalamaya başladılar . 
Kagıthane ' de bulunan Sultan Süleyman, isyanı ögrenir 
ögrenmez hemen deniz yoluyla İstanbul'a geldi. Sultan, 
ilk iş olarak geniş bir soruşturma yaptırdı ve askeri tahrik 
ettikleri anlaşılan Yeniçeri Agası Mustafa Aga ile 
Reisülküttab Haydar'ı derhal idam ettirdi. Padişahın hızlı 
ve sen bir şekilde olaya müdahale elmesiyle isyan daha 
fazla yayılmadan yauşurıldı27. 

Beylerbeyi Vak'ası (1589) 
Istanbul ll. Selim'in tahta çıktıgı günlerde cülus bahşişi yüzünden 
bir isyanla yüz yüze gelmekten son anda kurtulduktan sonra 
şehirde pek fazla bir kargaşa yaşanmamıştı. Ancak 2 Nisan 
1589'da Kapıkulu askeri, degeri düşük akçe ile maaşlarının 
ödenmesini kabul etmeyerek isyan etti. Bu isyan, bir yönüyle 
daha önceki asker isyanlarından farklıydı. Topkapı ·Sarayı 
önlerine gelen askerler, ilk defa saraya gönderdikleri listeyle 
Rumeli Beylerbeyi Dogancı Mehmed Paşa ile Başdefterdar 
Mahmud Paşa'nın kellelerini istemişlerdi. 

Paranın her geçen gün ayannın düşürülmesi Osmanlı akçesinin 
piyasadaki alım gücünü azaltmakta ve bundan da en fazla maaşlı 
askerler, yani Kapıkulu askeri zarar görmekteydi. İstanbul esnafı 
ayan düşük akçe ile alış veriş yapmak istemedigi için Kapıkulu 
askeri zor duruma düşmüştü. Arn k dayanacak güçleri kalmayan 
Yeniçeriler, önce Şeyhulislama daha sonra da Veziriazam Siyavuş 
Paşa'ya durumlannı arzettiler, ancak istediklerini elde edemeyince 
daha etkili bir çözüm için Topkapı Sarayı'nın önünde toplandılar. 
Hatta sarayın dış ve iç avlusunu işgal edip, Divan'ı bastı lar. lll. 
Murad tarafından gönderilen ı:ıasihatçileri taşladılar ve paranın 
ayannın düşürülmesinin baş sorumlusu olarak gördükleri Rumeli 
Beylerbeyi Mehmed Paşa ile Başdefterdar Mahmud Paşa'nın 
kellelerini istediler. 

Sultan, iki devlet adamı katietme taraftarı degildi. Asilere, her 
ikisini de azledip, şehirden uzaklaşuracağını söyledi. Bunu 
reddeden asilerden bazıları, "~eylerbeyi başı elimize gelmeyince 
bıı gıiıı bu Diviln'daıı dışaı·ı çıhmaz:uz, mc1-lıasal yaramaz: olur, 
yerine Pc1clişetlı bulunız"2B diyerek padişahı tahttan indirmekle 
tehdit ettiler. Asilerin işi daha da ileri götürece'klerini gören 
padişah, "Çtinlli söz:ıirıı geçmedi iç-oglarılan ve Bostancılar ve 
Baltacılar ellerine silahlarını alswılar" diye emretti . Ancak 
bunun kardeş kanı dökmekten başka bir işe yaramayacagını 
gören devlet ileri gelenleri, padişahı karanndan vazgeçirip, 
Mahmud Paşa ile Mehmed Paşa'nın isyancılara verilmesini kabul 
ettirdiler. 

Defterdar ve Rumeli beylerbeyi asilere teslim ve derhal idam 
edildikten sonra Topkapı Sarayı'nı kuşatmış olan asker de yavaş 
yavaş sarayı boşalttı. Böylece isyan, birkaç kişinin feda edilmesi 
karşılıgında daha zararlı hale gelmeden yatıştırıldı ve Istanbul 
büyük bir felaketten kıl payı kurtuldu29. 

Yemişçi Hasan Vak'ası (1603) 
1603'de Istanbultekrar anarşi içine düştü. Veziriazam Yemişçi 
Hasan Paşa ile başını Sadaret Kaymakamı Mahmud Paşa'nın 
çektiği muhalif grup arasındaki iktidar mücadelesi Kapıkulu 
Sipahisi ile Yeniçerileri karşı karşıya getirdi ve İstanbul 
sokaklarında günlerce silahlı çatışmalar yaşandı. 

Bir taraftan Anadolu'yu yangın yerine çevir_en Cclali lsyanları, 
diger taraftan da yıllardır süregelen Avusturya savaşları, 
Istanbul'da günden güne artan bir huzursuzluk dcıgurmaktaydı. 

, Özellikle de Kapıkulu Sipahileri seslerini yükseltıneye başlamıştı. 
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tık olarak bazı makamlarda degişiklikler yapılarak onalık 
yanşnnlmaya çalışıldı. Ancak bundan tatmin olmayan Sipahi 
taifesi, Sultan lll. Mehmed'den Ayak Divanı toplamasını istedi. 
Padişah bu iste~ kabul ederek, sarayın avlusuna taht kurdurup. 
yanında Sadaret Kaymakamı, Şeyhülislam, Kazaskerler, ulemanın · 
ileri gelenleri ve diğer devlet adamları oldugu halde Ayak 
Divanına çıktı. Huzursuz Sipahilerin sözcülü~ünü üstlenen 
Katib Cezmi, Hüseyin Halife ve Poyraz Osman, sen ifadelerle 
memleketin içine düştüğü vahim halden ve devlet adamlannın 
basiretsizliğinden yakınıp, suçlulann derhal cezalandırılmasını 
istediler. itham edilenlerden ilk olarak, birkaç gün evvel Sadaret 
Kaymakamlığından azledilip, Yedikule'ye hapsedilen Saatçi 
Hasan Paşa sorguya çekildi. Saatçi, yapngı her işten Padişahın 
haberdar olduğunu ispatlayınca kellesini kurtardı. Suçlu 
bulunan Dördüncü Vezir Tımakçı Hasan Paşa tam boynu 
vurulacağı sırada Yeniçerilerin şefaatiyle affedildi. Ancak 
Kapıagası Gazanfer Ağa ile Darüssaade Ağası Osman Ağa, onlar 
kadar şanslı olamadılar. Her iki saray ağası da idam edildikten .' 
sonra Ayak Divanı dagıldıJo. 

Daha ilk Sipahi kıpırdanmalan yaşandığı sırada, istanbul'daki 
yandaşları, Belgrad'da kışlamakla olan Veziriazam Yemişçi 
Hasan Paşa'ya mektuplar göndererek. acilen başkente gelmesini 
istemişlerdi. Kendi mevkiinin de tehlikeye girdiğini gören 
veziriazam, şiddetli kışa aldırmadan Filibe üzerinden 
Harmanli'ya doğru yola koyuldu. Ancak kış başladığı için 
nehirler buz tutmuş ve Hasan Paşa bu yüzden zorlu bir yolculuk 
geçirmiştPI. Morova köprüsü buzlandığı için kırılmış, bu ! 

yüzden Hasan Paşa buz tutmuş nehrin üzerinden geçmek 
zorunda kalmışu32. 

Yemişçi Hasan Paşa, Harmanlı'yı geçtikten sonra kısa sürede 
Edirne'ye ulaştı ve burada bir gece istirahat ettikten sonra 
1stanbul'a doğru yola koyuldu. Yolda önce Gazanfer Ağa ile 
Osman Ağa'nın katiedildiği haberini, sonra da bizzat 
istanbul'daki taraftarianndan bir mektup daha aldı33. İstanbul'a 
yaklaştığı zaman, şehrin Sipahiler tarafından kuşanldığı, bu 
yüzden de şehre gece girmesi yönünde bir mektup daha aldı. 
Paşanın lstanbul'a girişini kolaylaştırmak için de Silivıi-Kapı'nın 
kapıcılan ile anlaşılmışn. Bu uyanlan dikkate alan Hasan Paşa, 
daha hızlı gitmek için kalan yolu at sırtında aşmaya karar 
verdi. Gece yarısı Silivri-Kapı'dan istanbul'a girdi ve daha ' 
güvenli oldugunu dÜşündüğü nişanlısı Ayşe Sultan'ın 
Atmeydanı'ndaki sarayına geldi. 

Padişaha bir telhis göndererek sağ salim istanbul'a ulaşugını 
haber verdi. Veziriazam Yemişçi Hasan Paşa'nın kendisinden 
kuşkulanmasını istemeyen Sadaret Kaymakamı Mahmud Paşa 
gece vakli, Paşanın yanına gelerek onunla kısa bir görüşme 
yaptı. Az sonra Kazaskerler de Yemişçi'yi ziyaret etliler. 
Veziriazam, Kazaskerlerle Şeyhülislam Sunuilah Efendi'ye 
haber göndererek, gece vakti rahatsız etmek istemediği için 
ziyaret etmediğini ancak sabah ilk iş onu ziyaret edeceğini , 
belirterek sabah müsait bir vakitte Şeyhülislamla görüşmek. ; 
istediğini bildirdi34 • Ancak ertesi gün böyle bir görüşme ! 
gerçekleşmedi. Zira Paşanın muhalifleri de bu arada boş ! 

ı 
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durm!lmış ve Şeyhülislamdan Yemişçi'nin kalledilmesine dair 
bir fetva almışlardı. 

Fetvayı alan Sadaret Kaymakamı Mahmud Paşa, Kazaskerlere 
de bu fetva ile aynı mealde derkenarlar yazdırıp, bunları bir 
telhisle birlikte Sultan III. Mehmed'e gönderdi. Akşam kendisine 
şirin görünmeye çalışan Mahmud Paşa'nın gerçek niyetini 
öğrenen Veziriazam Hasan Paşa da padişaha bir telhis göndermiş 
ve bu telhiste yaşanan kargaşanın Mahmud Paşa'nın eseri 
olduğu, askeri kışkırlmak için onlara 30 bin filori verdiği, 
bunun önü alınmazsa birkaç gün içinde büyük bir isyan 
başlayacağı belirtilmekte, telhisine şu şekilde bir cevap 
verilmesini istemekteydi: "Vezir-i a'zamdan sııdar iden {ımıar, 
cümle] beıııim ma'rifetüm iledılr, cıinni zıılıar iderse, ben, 
Jıahlwıdan gelebilıirin. Benümle vezirüm arasına lıııl niçıin 
mıidalıale ider? Karışdu/ılarına asla rızcl-yı Jıumayaııımı 
yolzduı>'. Bu telhiste Yeniçerilerinde kendisi ile birlikte hareket 
edeceklerini de belirtmeyi ihmal etmedP5. Padişah da, sadaret 
kaymakamından gelen telhis ve fet vaya, Yemişçi'nin telhisinde 
belirttiği şekilde cevap verdi36. Kapıcılar Kethudası Kasım 
Ağa'ya, Mahmud Paşa'yı öldürmesini ve fetva ile telhisi Yemişçi 
Hasan Paşa'ya götürmesini emreui. Uzun süre Hasan Paşa'nın 
öldürüldügüne dair bir haber bekleyen Sipahiler, Mahmud 
Paşa'nın da kışkırtmalarıyla, "Çün Padişalı-ı alem-penalı, her
mficeb-i fetva, Hasan Paşa'yı hat! eylemedi, biz lzendıimıiz 
[sarayıııa] vanıp, onda lıatl ideniz" diyerek, ikindiden itibaren, 
paşanın saklandığı Atmeydanı'ndaki sarayın etrafında ve 
Arslanhane önünde toplanmaya başladılar. 282<283 ~ 

Hasan Paşa, asilerin saldıracaklarını önceden öğrenmiş ve 
gerekli savunma tedbirlerini almıştı . Saray kapılarının sıkıca 
kapatılmış oldugunu gören asiler, vaktin akşama yaklaşması 
sebebiyle, paşayı öldürme işini sabaha bırakıp dağıldılar. Bunu 
fırsat bilen Yemişçi ise gece karanlığından istifadeyle hemen 
Yeniçeri Ağalarının oturdukları Ağa Kapısı'na sıgındı. Anık 
Istanbul'daki en önemli askeri güç olan Yeniçerileri de arkasına 
almış olan Hasan Paşa, Yeniçeriler ağzıyla saraya bir telhis 
göndertti ve bu telhiste Mevlana Mustafa Efendi'nin şeyhülislam 
olmasını önerdiler37. Ayrıca Veziriazam Hasan Paşa vezirlere, 
ulema mensuplanna, cebeci, topçu gibi askeri sınıflannagalanna 
hitaben "Her Izim hi, pcldişclh-ı zıll-ullah hazrederine ıtc1'at 
üzredıir, yat ı yaralıları ve şenışir-i berralzları ile ale's-seher 
Süleymaııiyye-lıaremi'ne gelüp, hazır ve ne femıiln alınursa 
nclzır olalar. Bir alzçadaıı, yazbin alıçaya delz dirligi olanlar, 
tahallüf ihitmali olmaya" yazılı buyruldular göndererek, sabah 
bütün teçhizatlanyla Süleymaniye Camii avlusunda hazır 
bulunmalannı emretti. Sabah namazından sonra Süleymaniye 
Camii etrafında toplanmaya başladılar. lll. Mehmed Yeniçenlere 
hitaben gönderdigi hatt-ı hümayOnunda, "Siz Izi yeniçeri 
hullanımsız, ber-lıurdar olup. yüzıimiz ag ola, ııi'metıim size 
helili olsun. Aba'-i Iziram ve ecdad-ı izilııumı zamclrııııdaıı bu 
ana gelince, sizden hıyanet seldır olmayup, da'imll rıza-yı 
şerifıimüz ıizresiz. Haliyd dalıı sizden murcldum budur Izi, gin1 
rıza-yı şerifümi gözleyüp, Vezir-i a'zamuma ımı'in olup, bu 
zorba eşlzıydsıııun halılanndan gelinmesine ınu'clvenet eyleyesiz. 
Bu defa dalı] bentim lıayr-du'amı alasız" diyerek askeri Hasan 
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Paşa'ya destek vermeleri yönunde teşvik ettPB. Bu Hatt-ı 
J-lumilyünu buyük bir sevinçle karşılayan Yeniçeriler Padişahtan 
Şeyhülislamı azletmesini, Kaymakam Mahmud Paşa'nın 
katiedilmesini istediler ve Atmeydanı'nda toplanmış olan asilerden 
öldurülmesini istedikleri kişilerin bir listesini hazırlayıp asilere 
gönderdiler. Bu arada yeni Şeyhülislamdan da asiler aleyhinde 
bir fetva al ındı39. 

Padişahın hattını ve Şeyhülislamın fetvasını bildirmek ve teslim 
olmalannı isternek üzere Hasan Paşa asilere birkaç aracı gönderdi 
ise de müspet bir sonuç alamadı. Hatta Atmeydanı'ndaki asiler 
gelen aracılara, "Mat/Cıb olaıı zorbaları vinnediler. Cıimlemıiz 
lunimalı ccl'izdıir, vimıezıiz. Peldişalı-ı Cem-ccllı cıimle-i sipalıdaıı 
geçecelı dcgıil al" şeklince karşılık verdiler. Bu cevaplar üzerine 
Hasan Paşa Yeniçerilere ve diger taraftariarına hazır olmalarını 
·ve Istanbul kapılarının da kapalllması emrini verdi. Bundan 
sonra kapalı kapılar arasında Istanbul'un her köşesinde adeta 
asi avı başladı. Akşama kadar sokaklarda kanlı çarpışmalar 
yaşandı. Güneş batarken şehrin her bir köşesinde Sipahilerin 
cesetleri sokakları doldurmaktaydı. Şehrin kapıları da kapalı 
oldugu için o gun cesetler dışarı çıkarıp defnedilemedi. 

Akşam oldugunda Hasan Paşa, yine Yeniçeri Agasının dairesinde 
kaldı. E nesi gün üst düzey devlet rica li ile birlikte Cuma namazını 
kılan Yemişçi Hasan Paşa, önce lll. Mehmed'in huzuruna çıkarak 
gelişmeleri padişaha arzeui. Daha sonra da nişanlısı Ayşe Sultan'ın 
sarayında İstirahata çekildi. Bu sırada Atmeydanı'nda, paşanın 
taraftarları ve Istanbul. halkı tofekler atıp, çeşitli şenlikler 
yapmaktaydılar. 

Isyan silah zoruyla bastırıldıktan sonra zorba başılar birkaç gün 
içinde saklandıkları yerlerde bulundular ve sorguya çekildikten 
sonra da ibret-i alem için katledildiler. Yemişçi Hasan Paşa, 
zorbaların isyanını, başta Yeniçeriler olmak uzere, diger askeri 
gücCin destegini alarak benaraf etmeyi başardı. Ancak daha 
sonra bu gucCI kendi çıkarları için kullanmaya kalkınca idam 
edildi. Yeniçeri ler, Hasan Paşa'nın aziedilmesine itiraz ettiyseler 

i askerler degil, ilmiye mensuplan ile İstanbul halkının bir bölümü 
' de bulunuyordu. Kalabalık hep bir ağızdan padişahın hacca 
gitmesini istemediklerini söyluyorlardı. Padişahın hocasının, 

1 kızlar ağasının ve veziriazamın, padişahı kötü yola sevkettikleri 
için katiedilmeleri gerektigiyönünde Şeyhulislam Esad Efendi'den 

, bir fetva aldılar. Fetvayı alan askerler, vakit kaybetmeden 
Atmeydanı'na gittiler. Beşiktaş'tan yeni hareket etmiş donanma 
askerleri de şehirdeki gürültüyü duyunca karaya yanaştılar ve 

, kapılar kapalı oldugu için surların üzerinden atlayarak asilere 
· kauldılar. Gitgide daha da kalabalıklaşan asileri yaliştırmak için 
Veziriazam ve Yeniçeri Agasının gönderdigi aracılar, asiler 

: tarafından taşlanarak meydandan kovuldu43. 

Asiler, şikılyetle.rini iletmesi için veziriazam ve padişahın hocası 
Ömer Efendi'nin konaklarına giniler. Ancak Ömer Efendi 
konagının kapılarını kapattı ve gizli bir yerden çıkarak konaktan 

· uzaklaştı. Askerler de zorla konağa girdiler ve ne varsa 
yagmaladılar. Daha sonra veziriazam konagına gittiler. Fakat 
burada silahlı askerlerle karşılaşnkları için içeri giremediler. 

1 

Çünkü asilerin birçogunun yanında silah yoktu. Silahsız fazla 
bir şey yapamayacaklarını anladıkları ve akşam da yaklaştıgı 

i için ertesi gün pür silah olarak toplanmak üzere karar aldılar 
ve sonra da dagıldılar. 

; Padişah, durumun kötuye gittiğini görünce hacdan vazgeçti. 
' Ancak öldürülmesi istenen kişileri vermeyi reddetti. Bu arada 
! asker arasında, "Sultan Osman Han Hasbağçe'de ve taşra 
1 bağçelerde olan Bostaııcı ldlfesini saraya getiııniş ve Cebelıclııe'den 
silalıla doııadıp lıul tdifesiııi h mn ağa am ade olmuşlar ve on aded 
darbzeıı getii.rtmiş" dedikodusu hızla yayıldı. Yine birileri 
tarafından bestancı askeri arasında da, "Donanrnaa Yeııiçeriler 
gemilerine Toplıllııe'deıı toplar lıoyııp deryil caııibindeıı saray 
cluvarlarırıı yılısalar gerehdir ve hara cil.ııibinclen bahi sipalı ve 
yeniçeri lulzır u mülıeyyll olmuşlardır him ınerdivenlerle saraya 

. yii.niyıiş idder" söylemisi yayıldı44. Böylece her iki asker birbirine 
karşı ktşkırulıyordu. 

de padişahın kararlı tutumu karşısında fazla ısrarcı olmadılaro. ı Asiler, isyanın ikinci günu önce Yeniodalar'da, daha sonra Fatih 

Yemişçi Hasan Paşa ve muhalifierinin iklidar mucadelesi · Camii'nde toplandılar, ardından şehrin dört bir yanından 
yuzunden karşı karşıya gelen Yeniçeriler ve Sipahiler bundan Atmeydanı'na dogru akın ettiler. Ulemadan birkaç kişi, asilerin 
sonra en kuçuk bir kıvılcımda silahlarını birbirlerine çeker hale isteklerini padişaha iletmek için saraya gönderildi. Aracılar, 
geldilerı. Bu iki gurubun, başkalarının çıkarına hizmet eden asilerin katiedilmelerini istedikleri kişilerin isimlerini havi bir 
mücadeleleri lstanbul'a yangınlar, depremler ve diger dogal kagıdı padişaha verdiler ve "Padişalıım isteditlderüıı vir, yohsa 
afetler kadar zarar verdi. Mllıarab olup şehir garet ü tarlle olur" dediler45. Ancak ll. 

Osman, asilerin öldürolmesini istedikleri kişileri vermemekte 
diretti. Heyetin, "Padişalııın Imi telifesi cemiyet eyledihleıinde 

Il. Osman'm Katli (1622) 
18 Mayıs 1622'deki Istanbul isyanı, sonuçlan itibariyle Osmanlı 
tarihinin en feci isyanlarından biridir. Devrin hükümdan ·n. 
Osman' ın bazı icraau42 asker, Ulema ve halk arasında 
hoşnutsuzluga yol açmış, bütün itiraz la ra ragmen sultanı n hacca 
gitmek için üsküdar'a geçmesi bardagı taşıran son damla olmuştu. 
Isyan bayragını açan Sipahi ve Yeniçeriler önce Süleymaniye 
Camii'nin avlusunda toplandılar. Burada biraz bekledikten sonra 
Atnıeydanı'na dogru hareket ettiler. Atmeydanı'nda sadece 

istedillletin alırlar. Atalanııızdaıı dalıi istedilderin almışlardır. 
Şimdi dalı i anlar istedilllerin alırlar. Heınaıı şehir yağma olmadan 
istedilllerini ver" demesi uzerine padişah, "Evvel sizi luranm, 
sonra onlan lzırarım. Oıılarııı tedarilıi görülmüştür" şeklinde 
sert bir cevap verdi46. Ancak ll. Osman bu cevapla kendi sonunu 
hazırlamaktaydı. 

Atmeydanı'nda heyetin getirecegi cevabı bekleyen kalabalık, 
uzun zaman geçmesine ragmen içerden kimse çıkmayınca saraya 

! yöneldi. Ancak daha önce asker arasında yayılan bir söylentiye 



göre sarayda bostancılar silahlı olarak hazır oldugu ve toplar 
da bulundugu için içeri girmekte tereddüt ettiler. Ne yapacaklan nı 
tartışırken Sipahilerden biri Ayasofya Camii'nin saraya bakan 
minareleri nden içeri yi gözleyebilecekleri ve neler olup bitligini, 
soylendigi gibi bestancıların ve topların hazır bekleyip 
beklemediginin ögrenilebilecegini söylemesiyle sorun çözüldü. 
Camii'nin minareterine çıkan gözcüler, Topkapı Sarayı'nda 
söylendigi gibi bostancı askerinin hazır olmadıgını meydandaki 
kalabalıga bildirince asiler önde tüfekliler olmak üzere hemen 
sarayın içine akın ettiler. Saraya girenler arasında silahsız olarak 
isyana katılan cebeci, topçu, acemi oglanı ve şehir halkı da 
bulunuyordu. Kısa zamanda Topkapı Sarayı'nın birinci ve ikinci 
avlusu asiler tarafından kuşatıldı. lsyan eden asker ve halk, "Şer ' 
ile Dilaver Paşa'yı isteriz. Şer ile darüssaade agasını isteriz. Şer 
ile haceyi isteriz" diye bagınrken, bir grup da silah atmaktaydı. 
Yaklaşık üç saat bekledikten sonra üçüncü avlu ya girmeye karar 
verildi. Üçüncü kapının girişinde küçük çaplı çatışlar yaşansa 
da asiler Harem'e kadar girmekte fazla bir güçlük yaşamadı lar . . 1 

Bu arada kalabalıgın arasından biri "Sultan Mustafa'yı isteriz" 
diye bagırdı ve artık herkes bunu söylemeye başladı. Şimdi 
askerlerin yeni bir gayeleri vardı: ll. Osman'ı devirmek ve onun 
yerine I. Mustafa'yı tahtta çıkarmak. 

I. Mustafa, Harem'deki odasında kapalı tutuldugu için asiler 
önce odaıun yerini buldular. Fakat kapı açılamadıgı için Harem'in 
çatısına çıktılar. Bu arada "Sultan Mustafa Han'ı isteriz" sesleri ne, 
yerini belirtmek isteyen I. Mustafa da, "Siz beni isterseniz. Ben 
de sizi isterim" diye karşılık verdi. Şehz.adenin hangi odada 
oldugunu anlayan askerler ellerine geçirdikleri balta ve kazmalarta 
odanın tavanında bir delik açtı lar. Ancak aşagıya ipecek merdiven 
olmadıgı için bulduklan perdeleri ip olarak kullandılar ve aşagıya 
inmeyi başardılar. Askerler çatıdan aşag1 indiklerinde Şehzade 
Mustafa bir köşeye çekilmiş Kur'an okumaktaydı. Askeri görünce 
ilk istegi içecek su oldu. Çünkü üç gündür su içmemişti47. 
Getirilen suyu içtikten sonra I. Mustafa'yı yine açılan delikten 
çatıya çıkanıp, Arz Odası'na yerleştirdiler. Bu arada I. Mustafa'nın 
Eski Saray'da bulunan annesine de gelişmelerden haberdar 
etmek üzere haberciler gönderildi48. 

Asiler şehirdeki konaklan yagmalayıp, hapishaneleri boşalttılar. , 
Genç Osman durumun vahametini kavrayınca veziriazam ve 
Kızlaragasını askere teslim etti. Ancak bu kişileri parçalayarak 
öldüren asiler tatmin olmamıştı. Padişahın yeni atadıgı veziriazam 
ve Yeniçeri Agasını da kabul etmeyerek, onların evlerine 
saldırdılar. Askerler, I. Mustafa'yı padişah olarak tanıdık\annı 
ilan etmişlerdi. Ulema heyeti, önce bu degişikligi kabul etmeye 
yanaşmadı. Fakat asiler kılıç zoruyla bu engeli de kolayca aşmayı 
bilclilerS049. I. Mustafa herhangi bir saldırı ihtimaline karşı Eski 
Saray'a, oradan da Orta Camii'ye götürüldü. Sarayda tek başına 
ve çaresiz bir durumda kalan Sultan Osman Üsküdar'a geçerek, 
Bursa'ya gitmek istedi. Maiyetindekiler ise Aga Kapısı'na 
sıgınmasını tavsiye ettiler. Padişah, isyana Sipahi ve Ulemanın 
da l<atıldıgını ileri sürerek bunu kabul etmediyse de, ·daha önce , 
sarayın kapılanın açık bırakan gizli el kaçmak için kullanılabilecek 
kayık da bırakmamıştı. Bu durum karşısında Yeniçeri Ocagına 

sıgınmaktan başka bir çaresi kalmayan ll. Osman, yatsı 
namazından sonra Aga Kapısı'na gitti. 

Yeniçeri Agası Ali Aga, askere padişahın vaatlerini bildirmiş, 
onlar da görünüşte bunları kabul etmiş gibi davranmışlardı. 
Fakat Ali Aga ertesi sabah Ona Camii'ne askere bahşiş vaadi 
için geleliginde sözlerini bitlımesine fırsat verilmeden öldürüldü. 
Bu sırada I. Mustafa'nın annesi kontrolü eline almaya başlamış, 
yeni bir Veziriazam ve Yeniçeri Agası tayin etmişti. ll. Osman'ın 
yerini bulan askerler onu oradan alarak, başı açık ve sırtında 
sadece bir entari bulundugu halde Orta Camii'ne götürdüler. 
Genç Osman zorla götürülurken tarihteki en ibretli feryatlardan 
biri olan şu sözleri söylüyordu: "Agalar bilmeziiille size ccfc1 
ettim ise afv idıiıı! Siz etmen! Dıiıı sabalı paclişalı iclim. Şimeli 
ü ıyaıı haldım! Merhamet idıip lıalimcleıı ibret alwı. Dıiııyd size 
dalıi balzi lzalmazJ"SO. Padişahla birlikte Aga Kapısı'na sıgınan 
Veziriazam Ohrili Hüseyin Paşa kaçmaya çalışırken sokak 
ortasında katledildi. Yeni Veziriazam Davud Paşa, Genç Osman'ı 
hemen öldürmek istediyse de, Yeniçeri ileri gelenleri ona engel 
oldular. Genç padişah hapis tutuldugu yerdeki bir pencereden 
askere hitap etmişse de, asiler artık onu Halife ve Padişah olarak 
istemediklerini, ancak öldürülmesine de rızalarının 

bulunmadıgını söylediler. 

I. Mustafa saraya götürülerek, cülüs merasimi yapıldı ve o günkü 
Cuma namazında hutbe yeni padişahın adına okundu. Bu 
olaylara şahit olan Tarihçi Peçevi, I. Mustafa Topkapı Sarayı'na 
götürülürken şehrin sokaklarında mahşeri bir kalabalık 284<285 f
toplanmış, hatta yolun kenarları doldugu için insanlar yolu 
gören camilere doldurmuşlardıSı. 

Böylece isyan neticesinde bir padişah önce tahuan inciiriimiş 
ve sonra da. acımasızca kalledilmişti. Günlerce süren isyan 
İstanbul'un birçok yerinin harap olmasına ve asııyişin 
bozulmasına da neden olmuştu. Bundan da kötüsü daha sonra 
ll. Osman'ın kanını dava eden kişiler Anadolu'nun muhtelif 
yerlerinde isyan bayragını kaldırdılar ve ülke büyük bir kargaşa ya 
sürüklendi. ll. Osman'ın katledilmesi çagdaş kaynaklarda bile 
kabul edilemeyecek bir facia olarak anlatılır. Asiler, bu hadiseyle 
birlikte Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişahın feci bir şekilde 
öldürülmesine sebep olmuşlardı. Bu feci hadisenin suçlusunun 
U lema mı yoksa Yeniçeri ve Sipahiler mi oldugu Sultan Osman.'ın 
katlinin sonrasında tartışılmaya başlandı. 

IV. Murad ve lsyan (1632) 
İstanbul'da isyanın hakim oldugu dönemlerden biri de IV. 
Murad'ın saltanatının ilk yıliand ır. IV. Murad, küçük yaşta tahta 
çıktıgı için padişahlıgının ilk döneminde devlet idaresine hakim 
olamadı. Bu durumu fırsat bilen asiler de lsıanbul'u kargaşaya 
sürüklediler. 

Yeniçeri ve Sipahilerin başını çektigi asiler, IV. Murad döneminde 
ilk olarak 10 Şubat52 1632'de isyan euiler. Veziriazam Hüsrev 
Paşa'nın aziedilerek yerine Hafız Ahmed Paşa'nın getirilmesi, 
veziriazamlıga sıra itibariyle kendisinin müstahak oldugunu 



düşünen ikinci vezir Recep Paşa'yı rahatsız etti. Recep Paşa, 
Sipahileri Hafız Ahmed Paşa aleyhinde bir isyana tahrik ettigi 
gibi, mazul Veziriazamı seven Kapıkulu sınıfını da kendi yanına 
çekti53. 

Asiler Atmeydanı'nda toplanıp, Hüsrev Paşa'nın aziedilmesinin 
sorumlusu olarak gördükleri Şeyhülislam Zekeriyaz.ade Yahya 
Efendi, Veziriazam Hafız Ahmed Paşa, Defterdar Mustafa Paşa, 
Yeniçeri Agası Hasan Halife ve Musahib Müsa Çelebi gibi 
padişahın yakınında bulunan on yedi kişinin kendilerine teslim 
edilmesini istediler. Ancak IV. Murad, isyanın ilk iki günü 
istenen kişileri vermedi. Saraya h ücum eden asiler her defasında, 
"Bu gün sabredin yarın cevap verilir" diye savuşturuldular. 

.Ancak bu vaadin bir türlü gerçekleşmemesi üzerine asiler üçüncü 
gün zorla Bab-ı Hümayün'dan içeri girip, Ona Kapı'ya kadar 
ilerlediler ve Ulemayı da yanianna davet ettiler. Vezir Bayram 
Paşa, bir adamını olup biteni anlatmak ve emin bir yere 
saklanmasını tavsiye etmek üzere Veziriazam Hafız Ahmed 
Paşa'ya gönderdi. Bayram Paşa'nın adamı, Divan toplamısına 
katılmak üzere saraya gelen Hafız Ahmed Paşa'ya Arslanhane 
civarında tesadüf etti ve paşanın tembihlerini veziriazama iletti. 
Ahmed Paşa, bu tavsiyeleri tebessümle dinleyip, atını yine saraya 
dogru sürdü. 

Vcziriazam Bab-ı Humayan'dan içeri girince avludaki askerler 
ik,iye ayrıldı. Ahmed Paşa, askerin kendini selamlamak üzere 
böyle davrandıgı zannıyla, iki tarafına selam vererek yoluna 
devam etti. Birden bire kalabalıktan birisi "Bre urun" diye 
bagırınca paşa ve maiyetinin üzerine her taraftan taş yagmaya 
başladı. Ahmed Paşa, atından yere yuvarlandıysa da 
maiyetindekilerin cevvalligi sayesinde sarayın iç kısmına girdi. 
Dışandaki arbedc sırasında mücevvezesi başından düşüp, kaftanı 
da parçalandıgı için üslıinü degiştirip, hemen IV. Murad'ın 
huzuruna çıktı. Padişah olup bitenleri duyunca, Veziriazam 
Hafız Ahmed Paşa'ya gizlice Üsküdar'a kaçmasını söyledi. 
Veziriazam Yalı Köşku'ne inip bir kayıkla Üsküdar'a firar eyledigi 
sırada, asker Orta Kapı'dan içeri girmişti. Asiler kısa sürede 
Divan ' ı kuşatıp, IV. Murad'ı ayak divanına çagırdıl ar. Tahtı 

dışarı kurdunan padişah, asilerin isteklerini sordu ve gelen 
cevaplar üzerine ortamı yatıştırmak istediyse de asker "Elbette 
verirsiz paralanz, yoksa iş gayri olur" diyerek padişahın üzerine 
yürüdü. IV. Murad, bu durum üzerine ayak divanını iptal ederek 
Harem'e girdi. Asiler de padişahın ardından Harem'e girmek 
istediler, ancak kapılar kapatıldıgı için muvaffak olamadılar ve 
"Padişahım, madem ki bu on yedi kişiyi bize vermezsin biz 
işimizi biliriz" diyerek saga sola saldırmaya başladılar. Naima, 
askerin üçüncü günkü isyanını ll. Osman'ın katledilmesinde 
yaşananlara benzetirH. 

Sultan, bu gelirneler üzerine devlet erkanı ile tekrar istişare 
yaptı. Bu istişarede Receb Paşa'nın "Padişalıını bu müfsidleri. 
tcslıin lazımdır ve illa bir veei/ıle cevabiarı ımimlıün degildir. 
Egcr beıı /m/unu dalı i isterlerse ver lı i, /ml efendisi yoluna lmrban. 
ola-gelmiştir. Kul istedilı/crini ala-gelmişlerdir, peldişaltan-ı 
se/efdeıı dalı i ala-gelmişlerdir. Bir lıaç bendeniz gitmeğe nesne 
/azmı gelmez. Ammc1 Halılı salılasm eger bu bed-lıaylar teslıin. 

olunınazsa alıval müşhil olur, nizilm-ı devlet müzmalıil olur" 
diyerek Hafız Paşa'nın askere verilmesinde ısrar etmesi üzerine, 
IV. Murad bu istegi yerine getirmek zorunda kaldı. 

Hafız Ahmed Paşa'nın asilere teslim edilmesinden başka bir 
çarenin olmadıgı yönünde karar alınması üzerine, Üsküdar'a 
daha yeni ulaşmış olan veziriazam, Topkapı Sarayı'na geri 
getirildi. Bu arada padişah Babüssaade'den çıkıp, tekrar ayak 
divanı kurdurdu. lsyan eden askerleri yine ikna etmeye çalıştı 
ama nafile. Haftz Paşa, kendi kellesinin bahane edilerek devletin 
itibarının nasıl ayaklar altına alındıgını görünce, önce abdest 
aldı ve Babüssaade'de durdu. Padişahın nasihatlarının asiler 
tarafından dinlenmedigini görünce, asilerin arasına daldı. Birkaç 

, dakika sonra veziriazamın paramparça edilmiş cansız bedeni 
yerde yatmaktaydı. IV. Murad dahi bu duruma dayanamayarak, 
makremesini yüzüne tutup agladı. Daha sonra "Bre Halı 'tan 
horlımaz, peygamberden utannıaz, şer'a ve padişalıa boyun egınez 
zalimler" deyip kalkıp yine içeriye gittiss. Asiler bu arada 
padişahdan bazı şartlara uyacagına dair yemin aJıp56, Receb 
Paşa'yı veziriazam tayin ettirdiler. 

Man ayına kadar İstanbul'da ara ara küçük isyanlar yaşandı. 
' Halk evinden bile çıkamaz hale geldi. Esnaf dükkanlannı günlerce 
açmadı. Açmaya cesaret edenlerinki ise yagmalandı. Bu durum 
yaklaşık bir, ay böyle devam etti ama bu süre zarfında asiler, 
herhangi bir saldın tehlikesine karşı kalabalık gruplar halinde 
gezmekteydiler. Padişah divanına ve diger devlet dairelerine 
toplu halde gidip gelmekteydiler57. 

• Tokat'ta bulunan Serdar Hüsrev Paşa'nın katiedilmesini bahane 
eden asiler ll Mart l632'de İstanbul'da yine büYük bir isyan 
başlattılar. Recep Paşa da asileri tahrikten geri durmuyordu. 
Sipahiler ve Yeniçeriler Atmeydanı'nda toplanıp, saraya yürüdüler. 
Ayak divanına çıkmaya zorlanan IV. Murad'dan, Defterdar 
Mustafa Paşa, Yeniçeri Agası Hasan Halife ve Musahib Musa 
Çelebi'nin başları istendi. Asiler, şehzadelerin de hayatta 
olduklannın delili olmak üzere kendilerine gösterilmesini talep 
ettilerss. Hatta, "Bu dedilılerimizi bize vennezseıı sen bize 
padişalılığa lazım degilsiıı" dediler. Asilerin ısran üzerine Bayezid, 
Süleyman, Kasım ve İbrahim adlı şehzadeleri bulundukları 
daireden dışan çıkarttıran IV. Murad, bu defa bu şehzadelerin 
hayatiarına dokunmayacagına dair kefil göstermesi talebiyle 
karşılaştı. Şeyhulislam Ahtzade Hüseyin Efendi ile Veziriazam 
Recep Paşa'nın kefil olmayı kabul etmeleriyle şehzadeler tekrar 
dairelerine gönderildi. Ayak divanı bitince asiler, İstanbul 
sokaklannda Mustafa Paşa, Hasan Halife ve Musa Çelebi'yi aramaya 
başladılar. Her tarafa münadiler çıkanlara k, bu kişileri bulanlara 
üçer, dörder bin kuruş verilecegi vaat edildi. 

Ertesi gün de Atıneydam yine asilerle baştanbaşa doldu. Ama o 
sırada hava bozdu. Öyle bir kar yağmaya başladı ki, tek bir insan 
Atmeydanı'nda duramadı. ister istemez Yeni Cami ıetimmelerine, 
Mehterhane ayvanma ve Ayasofya çarşısı dükkanianna doldular59. 
Havanın bozmasıyla isyan daha fazla yayılmadan sona erdi. Birkaç 
gün sonra da asilerin istedikleri kişiler saklandıkları yerlerden 
çıkarılarak, cesetleri Atmeydanı'na asıldı. 



Mart'ın sonlanna dogru Saka Mehmed, Cin Ali, Çalık Derviş, 
Yemişçi Mustafa, Salih Efendi ve Mahmud Agaoglu'nun başını 
çektigi Sipahi zorbabaşıları bir araya gelip, kendi canlannı ve 

. geleceklerini garantilernek için IV. Murad'1 tahtan indirmeyi 
kararlaştırdılar. Asilerin başı Rum Mehmed, böyle bir hareketin 
devletin sonunu getirecegini söyleyerek bu fikre karşı çıktı. 
Ancak digerleri el alundan Yeniçerileri de kendi yanianna çekip, 
düşündüklerini gerçekleştirmek istediler. lV. Murad taraftan 
olan Yeniçeri Agası Köse Mehmed Aga, Yeniçerileri Sipahilerin 
emellerine alet olmaktan uzak tutmayı başardığı gibi, olup biteni 
padişaha da haber verdi. Rum Mehmed ile Köse Me h med Aga'nın 
gayretleri sayesinde İstanbul yeni bir Il. Osman vak'asından 
kurtuldu6o. 

-· IV. Murad, bütün hükümdarlıgı boyunca zorbalann devleti ne 
hale düşürdüklerini hiç unutınadı ve 1632'de otoritesini 
kurduktan sonra en küçük bir ihmali veya asayişsizligi en agır 
şekilde cezalandırdı. · 

Sultan İbrahim'in Katli (1648) 
Istanbul için· bahtsız zamanlardan biri de Sultan İbrahim'in 
tahttan inclirilcligi ve Sipahiler ile Yeniçerilerin şehir ortasında 
silahlı çatışmalara girdigi dönemdi. Sultan Ihrahim'in bazı icraatı 
asker arasında hoşnutsuzluklara yol açmaktaydı. 

Veziriazam Ahmed Paşa, bu ortamda oglurıu evlendirrnek için 
büyük bir dügün tertip etti. Dügüne Yeniçeri Ocagının ileri 
gelenleri de davetliydi. Ahmed Paşa, agalan gecenin ilerleyen 
saatlerinde bir operasyonla öldürtıneyi planlamıştı. Ancak tedbiri 
elden bırakmayan agalar yanlannda, silahlan gizlenmiş Yeniçetiler 
getirdiler. Ahmed Paşa'nın adamlanndan Receb adlı biri gizlice 
agaların yanına gelerek kendileri için hazırlanan tuzagı haber 
verdi. 

Dügünü terkeden agalar ertesi gün Orta Camii'nde toplanıp , 
veziriazamın aziedilmesi gerektigine karar verdiler. Ulemanın ! 

destegini de arkalarma alan Yeniçeriler Fatih Camii'nde ' 
toplandılar. Camide bir toplantı daha düzenleyen Yeniçeri ve , 
Ulema, Veziriazamın azli konusunda bir kez daha anlaşmaya • 
vardı. Ancak agaların dügünü terketmesinden sonra canının 

· tehlikeye girdigini anlayan Veziriazam çoktan şehirden aynlmıştı. 
Suhan İbrahim, Fatih Camii'ndeki kalabalıgın dagılması için 
adam gönderdiyse de, asileri ikna etmeyi başaramadı. Kalabalık 
akşam üzeri tekrar Orta Camii'ne dogru hareket etti. Yeniçeri 
ileri gelenleri ve Ulema, kendi aralannda Sofu Mehmed Paşa'yı 
yeni veziriazam illln ettiler. 

Sultan, yeni Veziıiazam ile görüşmek için Sofu Mehmed Paşa'yı 
saraya davet etti. Mehmed Paşa, meydana gelen son hadiseleri 
anlatınca Sultan lbrahim sinirlendi. Kendine hakim olamayarak 
Mehmed Paşa'ya, "Bre koca köpek, Veziriazam olmak için kulu 
tahrik ettin, bu cem'iyyet ber-taraf olduktan sonra göresin senin 
hakkından gelirim" dedi ve kendine hakim olamayarak paşaya 
iyi bir yumruk attı. Canını padişahın elinden zor kurtaran 
veziriazam dogruca evine kaçtı. Veziriazamlık mührünü de, 

Orta Camii'de haber bekleyen Yeniçeri Agalarına gönderdi. 
Olup bitenleri ögrenen agalar, daha radikal bir karar aldılar. 
Artık yeni hedefieri Sultan İbrahim'i tahttan indirip, yerine 
Şehzade Mehmed'i geçirmekti. 

Sultan Ihrahim'in Sofu Mehmed Paşa'ya attıgı yumruk, padişah 
için sonun başlangıcıydı. Valiele Kösem Sultan'la da aniaşan 
asker, Sultan İbrahim'i tahttan indirdi ve 8 Agustos 1648'de IV. 
Mehmed'i tahta çıkardı. Artık Istanbul için yeni kargaşa ve 
isyanlar kapıdaydı. 

Devri k padişah, Harem'de bir odaya hapsedildL Ancak Sultan 
Ihrahim'in acı feryatlan Enderun halkını derinden etkilcmekteydi. 
Hatta askerlerden bazılarının, "Bu ne demclıtir? Bir pculişalı-ı 
ziştım göz göre göre talıtından ettirip diri mezara lıodular, bir 
ma'sumu talıta geçirdiler. Bunun ni'metiııe ınıistağralı olup, şimdi 
Jeıyc1d u figamn işitınelıten bize ölnıelı yeğdir. Hemen ittifdlı 

.. edip, taşra çılıarıp, cıilils ettinnclı tedtınilıüıııi görelim" diyerek 
Sultan İbrahim'i yeniden tahtta çıkarmak istedikleri dedikodusu 
yayılmıştı. Yeni bir fitne çıkmaması için Yeniçeriler ve Ulema, 
Sultan İbrahim'in öldürülmesi gerektigine karar verdiler ve 
Seyhülislamdan da "Manilsıb-ı ilmiye ve seyfiyyeyi dıline 
virilmeyiip, nişvetle nil-elıle tevcilı itme/ıle nizelma lıelal vireıı 
zuldişdlıııı lıal'i ve iztılcsi cc1'iz olur ımı. El-cevcıb: Olur" şeklinde 
bir fetva aldılar6ı. Sultan, "Benim ekmegimi ve nimetimi 
yiyenlerden bana acıyan kirnesne yok mudur? Beni ·göz göre bu 
zalimler kati ediyorlar, eman!" diye bagırarak yardım istemesine 
ragmen feci sondan kurtulamadı ve Kara Ali'nin ellerinde 18 286<287f
Agustos 1648'de kapalı tutuldugu hücrede can verdi62. 

Bu feci olayın üzerinden fazla bir zaman geçmeden Istanbul'da 
bu sefer daha büyük bir askeri isyan patlak verdi. Veziriazam 
Sofu Mehmed Paşa'nın devlet kurumlarındaki aksaklıkları 
gidermek için yapugı bazı icraatlarından ve Kethüda Mehmed 
Aga'nın hapishanelerdeki birkaç suçlu Sipahiyi katietmesiyle 
"Bunda bizi kırmaga başladılar. Sonra nevbel size dahi deger"63 
diyerek rahatsızlıklannı dile getiren Sipahiler 25 Eylül 1648'de 
Üsküdar'da isyan bayragını açtılar64. Veziriazam, Yeniçeri 
Agalarını ve Ulemayı konağına toplayarak, asiler hakkında neler 
yapılabilecegini görüştü. Önce Üsküdar'a nasihatçiler gönderildi. 
Sipahiler gelen nasihatçilere kendi ve çocuklarının haldannın 
yenildigi, Sultan Osman'ın nzalan hilafına katiedilmesine ragmen 
taşrada sultan katili damgası yedikleri ve haksız yere 
katledildikleri yönünde cevaplar verdiler65. Daha sonra birkaç 
defa daha anlaşmak için aracılar göndcrildiyse de, Sipahiler 
isteklerinde ısrar etmeye devam ettiler. Bunun üzerine anık 
veziriazam için fazla seçenek kalmamıştı. Yeniçeri Agası 
Muslihiddin Aga'yı konagına davet edip, Yen içetilerin kendisini 
destekleyip desteklemeyecegini sordu. Agadan olumlu cevap 
alan veziriazam, Üsküdar'daki Sipahilere kendilerini 
ilgilendirmeyen işlere kanşmamaları gerekligi yönünde mektup 
gönderdi. Paralarının da gelecek sene verilecegini vaat etti. 

Sipahiler, bunun üzerine bölük bölük lstanbul'a geçmeye başladı. 
Sultan lbrahim öldüreli yaklaşık iki ay olmuştu. Sultanın 
öldürülmesini tasvip etmeyenler hem Istanbul'da hem de taşra 
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da bunun intikamını almak için bir fırsat gözluyorlarclı. 
Sipahilerin lstanbul'a geçmesi onlara istedikleri fırsatı verdi. 
Gözü dönmüş Sipahileri kendi safiarına katmaya başladılar. 
Uzun süredir zor şanlar altında yaşayan Galata ve İbrahim Paşa 
Sarayı'ndaki acemi oglanlan da Sipahilerin lstanbul'a gelmesini 
fırsat bilip ayaldandılar. lsyanı bastırmak için Atmeydanı 'na 
gelen Yeniçeri Agası, eline geçirdigi bir acemi oglanım dövmeye 
başlayınca, diger acemiler aganın üzerine saldırdılar. Böylece 
Istanbul'da günlerce meydan ve sokak savaşianna neden olacak 
isyan başladı. Yeniçeri agası, isyancıların saldırısına dayanarnadı 
ve askerlerini geri çekmek zorunda kaldı. Enderun acemi 
oglanları da isyan ettiler ve elçi hanı ile şehirdeki bazı binaları 
ele geçirdiler. Hatta hapishanedeki suçlular bile Sipahi yazılarak 
asilere katıldılar66. Girit'e gönderilen askerler de Istanbul'daki 
isyan haberlerini duyar duymaz Silivri'den geri dönüp, Elçi 
Ham ve Atmeydanı'a yerleştiler67. 

Asilerin liderligini Bıyıklı Mahmud adlı bir Sipahi yapıyordu. 
Bıyıklı Mahmud, önce Sultanahmet Camii yakınlannda bir hana 
yerleşti. Veziriazam Mehıned Paşa, Bıyıklı Mahmud ve adamianna i 

ulüfeleri ile birlikte aracılar göndererek, diger isteklerinin de 
zamanla yerine getirilecegini vaat etti6B. 

Birkaç gün daha Veziriazam ve Sipahiler arasında aracılar gidip 
geldiyse de bir sonuç alınamadı. Hatta Veziriazamm anlaşmak 
için aracılar göndermesi sipahileri daha da cesaretlendirdi. 
Sipahiler, Yeniçerilerle aralannın bozulmaması için de, "Peldişalı 
lwtliııde sıııı'ııııııız olmadığıııa dair şer'i lııiccet isteriz ve illd 
bizim yeııiçerilerle ve başlıa bir llimse ile lıavgamız yohtıır"t>9 

demekteydiler. 

24 Ekim l648'de lstanbul'a akın eden Sipahiler bir kez daha 
şehirde büyük bir isyan başlattılar. Önce "ayak divanı" yapılmasını 
istediler. Ama bu istekleri kabul edilmedi. Daha sonra güçlerini 
antırmak için Yeniçerilere de kendilerine katılmayı teklif ettiler. 
Bu istek de ocak agaları tarafından kabul görmedi. 26 Ekim 
1648'de bütün acemi oglanları ve Anadolu Si pahileri 
Atmeydanı'nda toplandılar. Asilerin lideri konumundaki Bıyıklı 
Mahmud, Yeni Camii Imareti'ne bir bölük sipahi yerleştirdi. 
Sofu Me h med Paşa, isyanıngiderek önünün alınamaz bir duruma 
geldigini görünce hemen Yeniçeri Agaları ve önde gelen Ulema 
ile yeniçeri odalarında bir araya geldi: Ulemadan fetva alınıp, 
fetvanın altına da, sonra itiraz ederler endişesiyle, konaktaki 
önde gelen Ulemaya tck tek imza attırıldı70. 

Asiler, kendileri aleyhinde büyük hazırlıklar yapıldıgı, 
katiedilmelerine cevaz veren bir de fetva alındıgını ögrenincc 
yavaş yavaş Atıneydanı'nı terkettiler. Bıyıklı Mahmud da 
Üsküdar'a kaçtı. Istanbul sokakları birkaç gün eski sakinligine 
kavuşmuştu. Yeniçerilcr, sadrazaının ve asilerin öldürülmesine 1 

fetva veren ulemanın evlerini, bir saldırı ihtimaline karşı, gece 
gündüz koruma altında tutuyorlardı. 

kıyafetindeki üç kişiyi yakalayıp, ertesi gün bunları Şehzade 

Camii önünde asmalan ve Sipahilerin oturduklan hanlan basıp 
onları tutuklamaları, sönmek üzere olan isyanı yeniden 

alevlendirdi. Sipahiler, yine isyan kararı aldılar. Ertesi gün "Vezir 

ve müftiyi öldürmedikçe bize rahat yoktur" diyerek 
Atmeydanı'nda bir araya geldiler. Şehir halkını da silah zoruyla 

Sultanahmed Camii içinde topladılar. 

Sipahilerin Atmeydanı'nda toplandıgını haber alan Veziriazam, 

hemen Yeniçeri odalarına gitti ve o gece orada kaldı. Ayrıca 

bütün Istanbul kapılannın kapatılmasını emretti. Ancak Sipahiler 
Ahır-Kapı'yı zorla açtırdılar ve Üsküdar'da saklanmakta olan 

zorbabaşı Bıyıklı Mahmud'a haber gönderdiler. Padişaha, 
"Padişalıım bizi yeniçeriye lıırdınnall isterler, bize bir bi-garaz ·. 

vezir nasb olıuıınah ıiccl olunur" yazılı arzuhaller gönderdiler. 

Sultan lV. Mehmed de bunlara cevaben, "Yeniçeri ve sipalıi 
llııllanm birbiriyle savaşıp diişmanlılı ettilıleıine nztl-i lııimilyuıı 

yolıtıtr. Nilulyet siz cemiyeti dağıtııı ben sonra illisini dalıi azi 

·edelim. Hatınııızı lı oş tutun" yazılı hatt-ı hümayün gönderdi. 

O gün fazla bir olay yaşanmadı ve Sipahiler geceyi Sultanahmet 
Camii'nde,geçirdiler. 

28 Ekim'de Sipahi ileri gelenleri, şikayetlerini iletmek üzere 
padişaha bir heyet gönderdiler. IV. Mehmed, gelen heyete, "Ben 

kullanının niza ettiklerine ve birbirine kılıç çe.ktiklerine razı 

degilim. Uygun olan kim ise vezir etsinler" diye cevap verdi. 
Sipahi temsilcileri, bu hatt-ı hümayanu Orta Camii'de bulunan 

Sofu Mehmed Paşa'ya gönderdiler. Sadrazam da, "Emir 

padişahındır. Orayı agalar bilir. Eger azlimizi makul gOrürlerse 

mührü teslim edelim" dedi. Ancak Ocak Ağaları, "Bundcııı sonra 

vezir ve mıiftiııin hatline değil, aziine bile razı değiliz. Hlicum 

ile peldişalı emri çılıartmalı ııe demelıtir! Dz dağıismiari Ve illa 
elimizde olan fetvcl ile hepinizi lııranz"7 1 diyerek Sipahilere 

göz dagı verdiler. Bütün Yeniçeriler silahlarını kuşandılar ve 

"Bu cenge hazır olmayan, kendi kafir, avreti boştur!" şeklindeki 

fetvayı aldıktan sonra diger askeri gruplan da kendi yanianna 

davet ettiler. Bu arada son bir defa nasihat etmek üzere 
Sultanahmet Camii'ndeki Sipahilere aracı olarak deveciler 

çarhacısı Mehmed Aga gönderildi. Ancak caminin etrafında 

siperler oluşturan Sipahiler Mehmed Ağa'yı konuştuı·ınadan 

katlettiler72. Bunu ögrenen Yeniçeriler mahşeri bir kalabalıkla 
Sultanahmet Camii'ne dogru harekete geçtiler. Yeniçeri birlikleri 

Elçi Ham'na geldiklerinde üç kola ayrıldılar. Askerlerin bir kısmı 

Ayaso[ya tarafına, bir kısmı da Kadırga'ya gönderildi. Geri kalan 
Atıneydam nümayişinin üzerinden beş gün geçmişti ki, 
Veziriazam Sofu Mehmed Paşa'nın, Bıyıklı Mahmud'un teslim 
edilmesini istemesi asileri yeniden harekete geçirdi. Gece devriyesi 
gezen Yeniçerilerin, Sultanahmet Camii civarında Sipahi 

1 Yeniçeriler ise Divanyolu'ndan Atmeydanı'na doğru ilerleyecek, 
1 böylece Sultanahmet Camii'nde bulunan asiler üç koldan 

ablukaya alınacaktı. 
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Sipahilere isyandan vazgeçmeleri için son bir heyet daha 
gönderildi.. Fakat asiler heyettekilerin üzerine saldırdı ve bazılannı 
öldürürken, bazılarını da agır şekilde yaraladılar. Yeniçeriler, 
bunuri üzerine Ayasofya Camii tarafından Sipahiler üzerine 
yürüyüşe geçtiler. Ancak daha önceden buradan bir saldırı 
olacagını tahmin eden Sipahiler, yoğun ok saldınsıyla bu taanuzu 
geri püskürttüler73. Sipahilerin bu ani saldırısı üzerine geri 
çekilmeye başlayan yeniçeriler bazı komutanlarının 
cesaretlendirmesiyle tekrar taarruza başlayıp, ikinci hücumda 
Sipahileri püskürttüler.. Tek çareyi Sultanahmet Camii'ne 
sıgınmakta bulan Sipahilerle Yeniçeriler arasında şiddetli bir 
silahlı çatışma yaşandı. Akşam karanlığı çökerken yeniçeriler 
caminin içine girmeyi başardılar74. Yeniçeriler camiinin içine 
girdikten sonra Sipahilerin çoğunu kılıçtan geçirdiler. Asilerin 
lideri Bıyıklı Mahmud ise kargaşadan istifadeyle çoktan 
Ahırkapı'dan Üsküdar'a kaçmıştı. 

Sultanahmet Camii, yapıldığı günden beri ilk defa böylesine 
kanlı bir çarpışmanın şahidi olmuştu. Şahidi olmakla kalmayıp, 
bizzat yaralanmıştı. Yeniçeri ve Sipahilerin karşılıklı tüfek atışlan 
camiinin kapı ve pencerelerinde büyük hasar meydana getirdi. 
Bu kurşun izleri uzun bir süre hadisenin elim birer şahidi olarak 
camiinin muhtelif yerlerinde görülebildi. 

Ertesi gün camide ve meydanlarda öldürülmüş olanlann cesetleri, 
varsa akrabalan tarafından alınırken, akrabası bulunmayan iki 
yüzden fazla Sipahinin cesedi, "Asi" olduklanna hükmedilerek 
cenaze namazları kılınmadan denize atıldılar75. Bu isyan 
konusunda Naima'nın şu değerlendirmesi hadisenin arka planını 
gözler önüne serer: "Velhasıl, cihan gönnüş ihi ihtiyar, devletin 
hanatları olan ihi hul arasına, gizli oyun ve ayrıith hilesi ve 
düşmanith solmp, hendileri bela telılihesinden emin lıaldılaı>'76. 
Bu isyanda Sipahilere, Yeniçeriler eliyle, agır bir darbe vuruldu, 
ancak devlet görevlilerini endişelendiren yeni bir durum ortaya 
çıkmıştı. Nüfuzlannı kaybeden Sipahiler karşısında yeniçeriler 
daha da güçlenmişti ve bu durum gelecekte büyük tehlikelere 
yol açabilirciL Bunun önünü almak ve Sipahilerin daha fazla 
ezilmesini önlemek için yeniçerilere, "Lüzuınu dolayısıyla oldu, 
yaramazlar cezasm buldu. Padişalı, kulundan vazgeçmez. 
Sipalıiler de bizim hardeşimiz ve seferde ve sulh zamanmda 
yoldaşlanmızdır. Bundan sonra lter him anlara dii uzatıp hötıi 
söylerse lıiç aman vermeden lıahlmıdaıı gelinip denize atılır. 
Herhes edebi ile gezip laf atmahtan hat'I olarah çehinsiıı" şeklinde 
nasihatlerle gözdağı verilmeye çalışıldı. Fakat artık "ocak 
ağalannın bıyıgını balta kesmez" olup, veziriazamı kontrolleri 
altına almışlardı 77. 

DlPNOTLAR 

"Bılyezid //'in Talıta Çılıışı". s. 87. 
6. lbn-i Kemal, Tevıirilı-i Al-i Osman Vll. Defter, s. 533. 
7. ll. Bayc:zid'in lstanbul'a geliş tarihi için çagdaş lıaynalılartla farlı/ı lıilgikr 

bulunıııalıtatlır. Bu far/ılı tarihler için b/ı, Scltlhallin Tanscl,. Sultarı ll. Btlyczit'irı 
Siyasi Hayatı, Istanbul 1966, s. 19, dipnot 33. 

8./brı-i Kcmtll, Tevılıih-i Al-i Osman Vlll. Defter, /ıaz. Alımcı Ugur, Anlıara 1997, 
s. 4. 

9. Tur/ı dcvleılcrirıdclıi lıalıimiyct anlayışı ve burıuntalıtlıavgalanna ctlıileri lıalılurıda 
b/ı. Halil lnalcılı, "Osmanlılar'da Salıanat Verascii Usulıi ve TCırlı Halıimiyel 
Telalılıisiyle Ilgisi", A. ü. Siyasal Bilgiler Falııilıesi Dergisi, XlVII (1\n/ıara 1959); 
Mclımcd Alıman, Osmanlı Dcvlcti'rıdc Kardeş Kaıli, lstan/nıl 1997. 

10. Dev/cı adam/annınneden Şclızade Alımcd'i istedilıleri lıususımda, "Adı gcçcnin 
babasının vc:ı:irlcıiyle yalııniıiı ve işbirligi içinde bulurınıası yıizıindcn salıanat 
ona verilince yonctim ve maliye yerlıisi yine aym vezirlerin ve ncıipierin cliııc/e 
lwlacalıtı" şe/ılinde bir i;zalıta bulurımalııadır OJ/ı. Idrfs-i Bicllisl, Sdinışalı-ndnıe, 
lıa:z. Hicabi Kırlarıgıc, Arılwra 2001, s. 87). 

11. Idrfs-i Bidlisl, a/ıidrıclmenin; "Kutlu Sulıcın lıayatmıillııinde bcllıi lıaldılıça Sulıcııı'm 
ogullanndan lıcrlıangi biri velialıı ve lıalef tayin edilmcsirı. Mulıaddcr oları eeclin 
gelmesinden sonraysa lıildfct işi lıulfann ıemayiıllcıi ve lıalı ediş dognıltıısunda 
lıarara baglarısm" şclıliııdc oldugunu söyler. (B/ı. Sclimşalı-ııclme, s. 90-92). 

. 12. Şelı:zadc Selim'in babası ilc oları bıı illılıarşılaşmalan ve bunun sebepleri için blı. 
Çagaıay Uluçay, "Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişalı Oldu?", Tari/ı Dergisi, stıyı:9 
Ostanbul1954), s. 53-90. 

13. Scltllıatıin Taııscl, bazı lıaynalılarc1a Şc/ızade Alımed'in Maltepe'ye gcldigi 
yöniıııdclıi bilgiyi lwbul etmez ve Gebze'ye gcfdigiııi belirtir Oıh. Sultan ll. Btlyezit'iıı 
Siyasi Hayatı, s. 289). 

1 '1. Şc/ızade Alımed'in taraftarlan ycniçcıiler için "lt agzına ıistıilıtln tutar, ıistıilıcln 
virelüm" demclıteydilcr (bit Çagatay Uluçay, "Yavuz Sultan Selim Nasıl Padişalı 
Oldu?", s. 120-121.), 

15. Uluçay, "Yavuz Sultaıı Selim Nasıl Padişalı Oldü?", s: 121. 
16. Ycniçcıileıin, Şc/ızadc Alınıcd'i neden pad~alı olaralı gönııclı istemedilıleri için 

blı. Taııscl, Sultan ll. Bayczit, s. 290-291. 
17. Ccltll-ztlde Mustafa, Sclim-ntlmc, ha:z. Al11ncı Ugur-Mustafa Çulıadar, Aıılıara 

1990, s. 91. Şc/ızadc Alımcd'le, yeniçeriler arasmdalıi ilişlıilcr lclrls-i Bicllısı 
tarafından birazfarlı/ı anlatılnıalııa ve ycrıiçerilerin ı>:zeflilıle "ega Sulımı Alımeel 
babasının elini öpnıeye gelirse tltclıi ilıi lıardeşi de biriila e lıa:zır olmalıdır. Onun 
başhalanna terci/ı edilmesi aslıerin ilıtilafına ve umumi fesada neden olmalııadır" 
diyere/ı Şclızadc Alımed'in /stanbul'a geçmesine lıarşı çılıtılılan bclirtmclıtcdir 
(blı. ldıis-i Bit!İisl, Sclimşalı-nclnıc, s. 94-95). Başlıa bir sclimnclmctlc de, aslıerin 
Kızılbaşlar lıarşısıncla başarı gösteremeyen birini padişalı olaralı gı>rmclı 
istcmcclilılcrini ileri surere/ı Şdızadc Alınıcd'i istenıctlilılcrini bclirtmclıteclir (blı. 
Mclınıcı Dogan, Çcrlıesler Kdtibi Yusuf'un Sclim-nclmcsi'ııin Mıılıaycscli Metin 
Tenlıidi ve Dcgcrlcndinııesi, Anlıara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitıisü, lslclm 
Tarihi ve Sanallan Anabilim Dalı, Yülısclı Usaııs Tezi, Anlıara 1997, s. 32-33.). 

18. Cclal-ztlc/e Mustafa, Sdim-ııdmc, s. 93. 
19. Idrfs-i Bidlisl, Şchzade Korlıud'ıın /sıanbııl'a lıcııdi lıimligini salı/ayıp, tllim 

lııyafetleri giyere/ı gircligini bcliruııdllcdir (blı. Sclinışalı-ndmc, s. 96). Cclcll-zcldc 
de, şdızadcnin tcbdil-i lııyafct şclıre girdigini belirtir ama tllimlııyafctlcri giydigini 
stlylcmcz (b/ı. Cdtil-:zdc/c Mustafa, Selim-ntlmc, s. 93). 

20. Şclızadc Korlıud, ı>ncc yeniçeri ocagma sıgmmış, dalıcı sonralıi gem ise Yazıcı 
Kemal'in evine taşınmıştır. Şclızadc, şclırc girclilııcn sonra tJzcllilılc yeniçeriler 
arasında taraftar bulduysa da daha sonra Şc/ızadc Selim'in taraftar/annın 
gayretleri ilc bu yeniçeriler de Selim tarafma geçmiştir. Şclızadc Korlııu1'wı 
lstanbul'a gelişi Şclızadc Selim tarafmdan adım admı talıip cc/ilmiştir. Bunun en 
iyi göstergelerinden biıi ele Rumeli Bcylerbcyi Hasan Pa.şa'mn Sdim'e gtlndcrdigi 
şu arizadır: • ... Devletlü lıüdtivcııdigarclan gelen guldpı ilc lıcllmat olunurlıcn 
Sultan Korhud 1sıanbul'a geleli, Yeniçeri mescidindcn lıondıı bir gicc anda oldu 
ertesi Yazıcı Kemal'in evinde lıondıınılclıılar. Nöbetçi ilıi yaya balı lııfzcdcrler 
dcya cevilb iıtiler. Oyle olsa ben lıulunuıı Allcl/ı u ıaald lıazrctlcriyle dcvlctlü 

1. Şelıabettin Telıindag, "Bayezid II'in Talııa Çılıışı Sırasıııda Istanbul'da Vulıua padişalıdangayn lıimcsncmizyolıdur dcvlctlıi padişalıınma'luınudur paclişalılamı 
Gelen Htldiscfcr ü:::cıiııe Notlar", Taıilı Dergisi, X/1'1 (Istanbul 1959), s. 86. tll ü lıilcsi ço/ı olur, mecmıı'-ı Rumeli'nin lıod linınıizi tamam paclişalıdadır. 

2: Tursun Bey, Ttlrflı-i Ebü'l-fctlı, haz. Mertol Tıılum, Istanbul 1977, s. 188. Tamam piş ü pesıi ıafalıhus olunub ihtiyat ıizcrc olasız ma'lamunuzdur sdbılıa 
3. Ibn-i Kemal, Tcvdrilı-i Al-i Osman VII. Defter, ha:z. Şerafetlin Turan, Anlıara ne derecede hile c/amın lıumıuşlardır· (Toplıapı Sarayı Müzesi Arşivi (=TSMA) 

1991, s. 532. nr. E. 6'120'dcn nalden b/ı. Uluçay, "Yavuz Sultan Selim Nasıl f'adişalı Oldu?", 
'1. Ncşrı, Cihanıııimcl, nşr. Fr. Taesclıner, Leipzig 1951, s. 220. Tari/ı Dergisi, sayı:11-12 (Istanbul 1955), s. 185, 5'1 nolu dipnot. 
5. /bn-i Kemal, Tcvdrih-i Al-i Osman VII. Defter, s. 531-532; Şchabettin Telıindag, 1 Idrfs-i Bidlisr, aslıerin neden Şelızadc Korlıud'u pad~ah olaralıgomıclı Lltemcclilılcrini 
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şı>yk iza/ı eder: "Korlıuı Çdcbi'ııin ise bilginligi ve şer'! ilimlerde dcrinleşıigi tartışılmaz anlaımalııadır. 

olma/ıla· birli/ır c c>ndcrlilı işinde, miıllıiı ve orduyu zapıetmedc ve yigitlilı ve lıiılıfim '19. Tugi Tarilıi, s. 15. 
vcmıcde gıicü ve olguıılugu yolııu. Aynca ncsli lıcsilıri. Scçlıinlcr tarafından teyid 50. Ulcnıa ilc aslıer arasındahi ıarıışmanırı ilıi ıcınci sebebi vardı. Biriııcisi /. 
edilmdırcı/ir lıi, ınıil/ı w salıanal lıcp sclcjıcn lıalcfc, babadan ogula geçmc/ıredir Mu.swfa'nın padişalı olaca/ı alılı dengeye ve beden sılılıari ne sahip olmaması, 
ve bu geçiş silsilesi sdıizinde ıle bozulnıamışıır. Onun ralıra geçmesi lıaliııde bu ilıincisi ise ll. Osman'ın lıdlci meşnı lııilııimdar olaralı başla bulunmasıyclı (blı. 
/ıaglantı lıopaccılııır" Qılı. Sdhnşalı-ncime, s. 98). Tugi Tarilıi, s. 17). Kcitib Çelebi aynca şeylıulislamın, "lıcııııt Sıılıclıı Osman 

22. TSM!ı, ıı ı·. E. 7072'clcn ıwlılcıı Çagaıcıy Ulııçay, "Ycıvıız Sulran Selim Nasıl ıalıtta olıcııır, gayra bi'aı ccl'iz degilgir" dcıligini bclirtnıclırcdir (blı. Fczlclıe, ll, 
Pcıclişalı Oldu?", Tari/ı Dergisi, sayı: lO (/sıaııbul 1954), s. 125, 17 nunıarcılı 16). Hasan Bey-zade ele biat ıartışmasını anlatma/ıradır Qılı. Hasan Bey-zciclc 
clipnor. Tclrflıi, 11/, 9'1'1-9'15). Olaylara bizzaı şalıicl olan Peçevi de Seylııllislam Esad 

23. TSMiı, nr. E. 6185'dcıı ııalılcn Çagaıay Ulııçay, "Yavuz Sulran Selim Nasıl Efcndi'ninlnlıç zom ilc/. Mıısıafa'ya biaı crıigini bdirımelııcdir (blı. Pcçcvi Tarihi, 
Paclişalı Oldu?", s./26, 18nunıaralı clipnor.. ll, 357-358). 

2'1./ınonim Osmanlı Kronigi,lıaz. Ncedcr Ozıurlı,lsıanbul2000, s. 141-H3; Ccldl- 51. fezlclıe, ll, 21. Tugı ise ll. Osman'ın bufcryadım şu şclıildc vcnnclııcclir: "Benim 
=elele Musrafa, Sclim-nelmc, s. 98. sipcilı ve yerıiçeri agalanmı nııindfılı sözıi ilc, utzdilı belasiyle bir lııisrcl/ılılı cylccliın. 

25. Ycıvıız Sulıaıı Sdfm'hı elilOs rarilıi lıalılııncla far/ılı ıarilıler ileri sıinilnıclııedlr Beni bilyle eylemclıclcnnolaydı şimdi ıcıfcııglc urayclıııız" Qılı. Tııgi Tcııilıl, s. 31). 
Oılı. Tcııısd, ll. Ucıycziı, s. 306). Peçevi ise "Be lıey agalcır, ben bilcmeyerclı tazeli/ı yıizıinden ve yaramcız 

26. Ycıvıız'un, Sulıcı n ll. Bclyczid ı arafından nasıl cıadişalı ilan cdildigl lıusıısıırıc/a egiıinıcilcıirı eılıisl alıında bir harcı cırhııse siz etmeyin. Gönin cltiııycıııırılıallni, 
çagdaş lıaynalılcırda far/ılı bilgiler bultın malıradır (!3/ı. Tanscl, Sulran ll. Bclyc;:iı, sabalıleyirı paclişcılı ilıen, giysi ve mcılınıııılıaclclllıcsabı yolılıen, şimelf oıı alıçeli/ı 
s. 299-306). Tanscl, bazı/ıaynalılarcla Sulran Bılyczld'in ıalııı lıcndl nzası ilc bir aralıiycye gılct'iııııızyolı" (blı. Peçcvi Tarihi, ll, 361). 
oglıı Ycıvıız'a ıcrlıeırlgi yı>ıııincle/ıi bilgilere ragnıcn Bdyczicl'in "lııihiımdarlılı 51. Pcçevi Tari/ıl, ll, 538. 
malıcımıııılwlcıyca tcrlıcımcye ra;:ı olnıadıgı ve salranarı lıendi nzası ilc ıerlıctmcdigi" 52. Bıı olayın lıangl gıiıı meydana gelcligi lııısusııııda hayııahlarcla farlılı bilgiler 
lıanaaıinclcclir. bıılıııımalııadır. Blı. Danişmend, Kroııolojl, lll, 352. 

27. Lurfı Paşa ve Tcvelıilı-1 Al-i Osman, lıaz. Kaylıanlııllı, Anhara 2001, s. 253; 53. Fezlehe, ll, 139; Ncıhııd Tdıilıi, III, 79-80. Hasan Bcyzdc/c de Reccb Paşa'nın 
/smail Hcılılıı Uzuııçarşılı, Osmanlı Devleri Teşlıililıınclcın Kapılıulu Ocalılan, /, aslıeri /ıışlıırrııgıııılıısaca bclirınıclııeclir Qılı. Hasan Bey-zelele Tc1r11ıl, III, 1035). 
lırılıcırcı 19883, s. 508; /smail Hcııııi Darıişnıeııd,lzcılılı Osmanlı Tarihi Kroııolo)l, Olayiarcı bizzat şcılıir oları Peçııylıı ise Hıisrcv Paşcı'nııı aziedilip sorırcı cia 
ll, /srcııılıul 1948, s. 106-107. ı>ldunilmesinlrı aslıcr ve lı allı arasmda alısl seslerin yiilısclmcsinc sebep olclııgıınıı 

28. Taıilı-1 Scldrıilıl, 1, 211. bildirınciıle beraber, bıı olaylara Reccb Paşa'nın nasıl bir cılıidc bulunclugu 
29. Tarilı-i Sdclnilır, 1, 209-21 1; Gdibolulu Musıaja Alı ve _Kunlıiı'I-Aiıbclr'ıııda ll. hususunda bir şey söylememclııcdir. (blı. Peçevf Tarihi, 11, 394). 

Selim, III. Mııraı ve lll. Mclımd Devirleri, ll, lıcız. Faris Çerçi, Kayseri 2000, 5'1. Nainıd Tclrilıi, lll, 82. 
s. 253-258; Daııişmend, Kroııoloji, lll, lsıcınbul 1950, 1 1 1-1 13. 55. Naima Tclrilıi, lll, 83-85. Hcifız Paşa'nın üslıadar'a lıaçınldıgı ve Reccb Pcışa'ııııı 

30. Osmanlı rcııilılcıi lııılıadisı:yi "Az lıaldılıi,lıal'-ı salıanat ola yazdı" diye yorıınılarlar. ıs ran iızerlnc ıclırar saraya geri getirilip, sonra cia aslıere teslim cdilcligi y/Jntindclıi 
Hasarı lley-zclclc !ılı m eel Paşa, Hasan Bey-zelele Tcll'rlıi M elin ve /nde/ıs {1 003- bilgiler daha ınıılırasar b[r şclıildc Hasarı- Beyzelele tarafınc/an da anlcırılıııalıtaclır 
104511595-1635), lll,/ıcız. Scvlıi Nezllıi lıylıuı,lınlıara 200'1, s. 692; Pcç~vi (b/ı. Hasan Bey-zelele Tclrflıi, lll, 1035). Anealı Kıltib Çelebi (blı. Fczlclıe, ll, 
lbralıim, Pcçcvl Tari/ıl, 1/,lıaz. Bclıir Sırlıı Baylıal, lırılıara 1982, s. 239-2•10. 139140) ve Pcçcvi Qılı. Peçevi Tari/ıl, ll, 394), paşaııın üslıtidar'a lıaçııılclıgı ve 

31. Kclrib Çelebi, Fczlclıc, /, lsıanbul 1286-1287, s. 186. daha sonra da geri gctirildigi yönünde bir bilgi vcrmczler. 
32. Pcçevı Tarilıi, ll, s. 240. 56. Bu şartlar için blı. Nalmd Tdrilıl, lll, 85. Aynca b/ı. Peçcvi Tarihi, ll, 39'1; Fczle/ıc, 
33. Hasan Bcy-zıldc Tclrflıi, lll, 695. ll, 1'10. ' 
3'1. Hasan Bey-zelele Tclrtlıi, lll, 697. 57. Peçevi Tarihi, ll, 395. 
35. Hasan Bey-zelc/c Tclı11ıi , III, 699-700; Nalmil Tclrilıi, lsıanbul1288, 1, 296-297. 58. Nainıcı Tclrilıl, lll, 94-95. Nalnıd, buraclcı "Ccllıil dosıran cılıil duşman yegdir" 
36. Solcılı-zelde Mclınıccl Herııclcrııı Çdebr, Solalı-zelele Tarihi, ll,lıaz. Valıicl Çııbıılı, eledilıleri geı·çclıdlr. Cellıil dost dosılıılı zann ccllp nıa/ız clıişnıanlılıclan eşccl bir 

lınlıcırcı 1989, ·129; Hcısaıı Bey-zelele Telri/ı i, 1//, 701; Pcçevl Tarihi, ll, s. 2•10. fi'l-i lıabllı işler. Ol cşlııyc11ar padlşcılı lıazrcılcrinc bu nıcrıebe sefillıct tl vclı_lıaı 
3 7. Hasan Bey-zelele Tclrrlıi, lll, 705- 707; Nairnci Tclrilıi,. 1, 301. ilclıclinıdr-ı bclrıla etınelı:riylc Hiısrev Pcışa'nınlıarline sebeb olmuşlar ilıeıı yine 
38. Hasan Bcy-zcıde Telri/ı i, lll, 710-71 1; Naımcı Tdrihi, 1, 301-302. lıabdlıaı-na-fclını olmd/anyle şelızcıclcleriıı cıirrıı u guncilıı yogılıcn aniann 
39. Hasan Bcy-ı:cldc Tclrllıi, lll, 716-71 7; Solalı-zdde Tarilıi, ll, '133. vucadlanyla iı:/ıdr-ı isıiz/ıdr edip dalı i Mufıı Hüseyin Efendi ve Rcccb Paşa'yı 
·10. 1603 isyarıırıı NalıiiCl (N arıncı T ciıilıi, /, 296-309) ve Kcltib Çelebi (Fezlclı~. 1, istihfc11 etmeleriyle lıasran lıendi lıabdlıaılerinc şeri/ı menzilesine ıcnzıl edip 

185-192) Hasan Bcy-zdclc Ttlrtlıi'nclcna/ııamıışlardır.lluycızden metin içerisinde ctlmlenin harara ııgramdlanna bd'is ıi bddl oldular• diyerelı şı:lızaclclerin clalıa 
bıı ilıi lıayııaga bir clipııcır lıaricinde arif yapılmamışrır. 1603 isyaııı için ay nca sonra neden lıaıledilclilderini de asilerin bıı lıcırelıetlerine baglanıalıtadır. 

lı/ı. Hasan Bey-zelele Tclrflıi, lll, 682-736; Pcçcvı Tcırilıi, ll. s. 239-2'12; Solıılı- 59. Peçevi Tarihi, 395; Fezlelıe, ll, HI. 
zclcle Tarilıi, ll, •/27-·1-12; Uzııııçarşılı, Kopılıulu Ocalılan,l, 508-509; Danlşnıeııcl, 60. IV. Mııracl clonenıinclclıi 1632 isyanlan Için b/ı. Nalmc1 Tdıilıi, lll, 79-107; Pcçevr 
Kronoloji, lll, 216:219; Orharı F. Kôpnilft "Hasan Paşa, Ycnıişçi", Tıirlıiye Tari/ıl, ll, 393-398; Fezlclıe, ll, 139-1'14; Hasan Bey-zdde Tdrflıi, lll, 1032-
Diyancı Valıfılslclııılınsllılopedisi (=DlA), XVI, 3'12-3i3. 1037; Danişmend, Kroııoloji, lll, 352-355. 

41 . Hasan BLy-zclclc'ııiıı ifaclcsiyle, ·au tartiıla zorbalar canıle bulınııp, nalıır li lıırmrr, 61. Fezlelıe, ll, 330. 
ortalılı cşlııytlclan rarlıır alındı; amma yeniçeri ilc sipclhi arasına adcıveı duşılp, 62. Sulran lbralıinı'in lıaıli ve daha sonra yaşayan lıargcışa için blı. Feı:lclıc, ll, 330-
blrbirlcrini rcnlıcl clıışıirclıilıçe lıarl iclerolclılar. Husascı, lstanbuldaıı ıaşra olan 336; Nairnci Telrihi,IV, 283-341; Solalı-zelele Tarilıi, ll, 578-588; lıynca bu olay 
bilelci u cıııselrcla, lııı ilıi ıcı'iJe cırasıııda lıdr-ı:ılr elısıilı olmayup sonra ba'::ı sırasında Kara Çelebizelele Abdalaziz Efendi ele şeylııilislımıclı ve clalıa soııra 
ilıriyclrlan ravcıssıııu Ilc gıic ilc clcf olclı" (Hasan Bey-zelele Tdrihi, lll, 735-736). lıalcnıe aldıgı ıaıilılnde Sultan /bralıinı'in ıalııraııııecleıı inclirilip, clalıa sonra cia 

·12. llıı sebepler için lı/ı. liıiseyin Tugl Çelebi, Tııgı Tarihi (Mıısibernclmc),/ıaz. Ncı:ilıi c>ldtinildııgu lııısuslannda, biraz da lıcndinl ıcnılzc çılıamıcılılıaygısıyla, Onemli 
lıylııır, lsrcınbııl Üıılwrsircsi Edebiyar Falııilresl, Doçcnrlilı Tezi, lsıaııbull988, bilgiler vermc/ıredir (blı. Kara Çclcbi-zclde Abclıilaziz Efendi, Ravzaııl'I-Elırclr 
s. 2-5, 7-9; fcz/clıc, ll, 10-1 1; Pcçcvi Tari/ıl, ll, 355. Zeyli, lıaz. Nevzat Kaya, Anlıara 2003, s. 10-12. Sultan lbralıiın'ln lıarli için 

.j3, Tugı Tarilıi, s. 5-6; Fczlclıe, ll, 12. aynen blı. Abubelılr Yücel, "llıl Halifenin Bir Arada Bulunmanıası ve Osmanlı 
·15. Tııgi Tarilıi, s. 9. Hulıümdan Sultan lbralıim'in Siyaseten Kaıli", /sldmi Araştımıalar, sayı: 1211 
46. Tugi Tarilıi, s. 11. Kcııilı Çelebi, aracılann lıonıışınasını biraz daha far/ılı olaralı i (Anlıcıra 1999), s. '10-57. 

şu şclıilclc alııanr: "Eiıven-i Serlin ilıliyıln lctzuııdır. Viıilmez ise daha ziycldc şer j 63. RavzaıCt'I-Ebrdr Zeyli, .s. 16. Kclıib Çelebi, Harc~ /ıalhıııın ve aslıerin /ıangl 
w fesilc/cı bcl'is olur. Zarar-ı elnıınclan zarar-ı lıcıs ı erei/ı oluna gclnıişdir" Oılı. 

1 

lıonularcla şf/ıclycıçi oldulılamıı özeıle şu maddelerle i:ı;alı eder: 1) Vleıııa lııhlılı 
Fc:ı;ldıc, ll, 9). lıişileıin Sofıı Mclımcd Paşa'yı fazla gıııııra dtişıimıclcıi, 2) Devlete lıalıirıı olan 

·17. Tugi Tcırilıi, s. JJ-12. 
1 

gıiçleıin lıendi çılıarlan i.çin nişveı lıapısıııı açmalan, 3) Ynıiçeri ve sipaiıiierin 
48. Tugi Tarilıi, s. 16; Fczlclıc, ll, 15. Kclrib Çelebi bu olayı Tugl'yc dayanaralı haddindenfazla clcvleı işlerine bıırıııılanııı solınıalan, '1) Terfi edilmesi gere/ıli 
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emlndnO: dOnyanın bafkDntl •.. 

askerinhepsinin teıfı eLLirilmeyip, bazılanrıııı lıalılannın yenilmcsi, 5) Devlet otoritesi 
üzerind~ ılıinci bir otorite lıuran sipalıilerin lıayıılannın yenilenip Girid'c 
gönderi/ındı istenınesi (bh. Fezlelıe, Il, 322-324. Nalmil da bu maddeleri Kcltib 
Çelebi'den aynen alıtanr (blı . Nalmcl Tarihi, IV, 347-353). 

64. Ali Uflıi Bey, sipalıilerin isyan etmesini Sultan /bralıim'in ocümi almalı oldugunu 
belirtir (blı. Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Uflıi Bey'in Anılan Tophapı 
Sarayı'nda Yaşam, çev.Aii Berlıtay, lstanbu/2002, s. 37. 

65. Nalmil Tilrilıi, IV, 346. 
66. Nalmil Ttlrilıi, IV, 350. 
67. Ravzatıi'I-Ebrilr Zeyli, s. 16. 
68. Fezlelıc, Il, 334. 
69. Naimcl Tclıilıi, IV, 353. 
70. Fezlelıc, ll, 32•1-325; Nalmcl Tclıilıi, IV, 354-355. Kara Çclcbizclde ise fetvadan 

balısetın~z. 

71. Fczlelıc, ll, 331; Kiltib Çelebi'den alıtararalı Nalmil Tilrilıi, IV, 359. 
72. Kcltib Çelebi, Melımed Aga'nııı lıatledilmcsi halılıında çolı ilginç bir bilgi verir. 

Kalib Çelebi'nin bu olaylan bilen birlıaç lıişiden duycluguna göre Mclmıed Agayı 
veziriazcmı olcliırtnniştıı. Sebep olaralı da şıınlan söyler lıi, üzerinde durulaca/ı 
bilgilerdir. "Rfvclyetde mezbilr çorbacı haLl i, paşa tarafından tedbir idi. Bu ilıi 

taife birbiıi ilc luteli etmeyince bize aınaıı yalıdur ve bunlann içinde cidem ha tl 
olmayıııca lutelle ınübclşeret etmezler deyu lıetlıudası birhaç ademler gönderip , 
mezbar corbacı lıatliııe bcl'is oldu deyu .. . " (Fezlelıe, II, 331. Kalib Çelebi'den 
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alıtararalı Nalmil Tclrilıi, IV, 361). Hadiselere bizzat şahit olan Kara Çclcbizcldc 
de çorbacınııı lıaıledildigini belirtir ama bunun veziriazamın bir oyunu olup 
olnıadıgından bahsetmez (b)ı. Ravzatü'l-Ebrclr Zeyli, s. 17). 

73. Naimcl Tclrilıi, IV, 357-365. Nalıncl, Sultaııalınıeı Camii çatışmasını ""Zilır-i 
Mulıarebe-i Cami'-i Cedld" olaralı dcgcrlcndircıı Kcııib Çclebi'clcıı "Zilır-ı 
Mulıclrcbe-i Ccimi'-i Sultan Alımed Han" başlıgı alıında alıtanr (blı. Fezlclıe, ll, 
331-333). 

71. Ali Ufhi Bey'in Anılan Tophapı Sarayı'nda Yaşam, s. 37-38'dc sipahileriıı olı, 
yay, ınıı:rah ve lıılıçla nıüsellalı olma/anna ragmcıı, ycııiçerileıiııtiifclılere sahip 
olmalanııın ve Sultana!ımet Mıydanı'ııa balıarı evleri clegcçimıelcriniıı çaı~maııııı 
sonunu tayin eltigi vurgulaıınıalıtadır. 

75. Asilerin "bagi" olaralı lıabul edilip cdilemeyccclı/eri lıususu daha sonra ulema 
arasında larıışma lıonusu olmuştur. Bazı ellimler bunlann "bagi" olaralı lıabul 
edilemeyecclılerini ve bu fetvanın yanlış oldugunu iddia cdalcrlıen, lıi Ktllib 
Çelebi de bu görüştedir, anealı lıarşı taraf bımlann "bagi" oldugu ve verilerı 
Jeıvanııı dognı oldugunu savunmuş/ardır. (!lu larıışma için blı. Nalmcl Tclrilıi, 
IV, 365-366). (Nalmcl, asilerin cenaze rıanıazlanrıın lıılınmadarı cesetlerinin 
denize atıldıgıııı belirtir, anealı Kclıib Çelebi cenaze namazlannın lıılındıgını 
belirtir (blı. Fez/elıe, ll, 332). Kara Çclebizdde ise bu lıonııda bir şey söylcmcz. 

76. Nafmcl Tclrihi, IV, 366. 
77. Fez/ehe, 11, 332; Nafmcl Tclrilıi, IV, 366-367. 
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Rebellions and Eminönü in 
. . 

the Ottoman Age 
Eminönü witnessed many big and small insurrections after 
Istanbul became the capital of the Ottornans. These insurrecrions 
sometimes reached such an extent that sometimes heads of 
grand viziers were cut off, or sametimes sultans were forced to 
dethrone and killed. When an insurrection outbroke, it was 
really hard to put it down and rebels, expect for a few exceptions, 
managed to hang on the heads of those they wished to be killed. 
lnsurrections continuing sametimes for hours, sametimes for 
days, even for months put people of !stanbul through frigthening 
days, and daily life was completely paralyzed. 

Especially Atmeydanı was a place identified with the 
insurrections of Otoman period. That square was an important 
place where entertainments were held during both Byzantine 
and Ouoman period, ceremonies were held, people settled 
their accounts with each other, legitimation of dynasty were 
discussed, executions of administors were critized loudly, and 
where soldiers and different groups drawn their swords to each 
other and shoot up when the city doors were closed; where 
mutual fetvas abated each others arbitrament; where all these 
sametimes caused a Sultan to be deposed and even be killed; 
where these caused the assassin of some statemen, or led to 
prosperity of some others; in brief where "everything was · 
done for continuation of state and provision of justice", and 
accounts were settled. 

--- ---·- ---·-- - --··------· ----------- -·------
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Especially the two chapels Hagias Sophia and Sultanahmet 
Mosque in Atmeyelanı and also Topkapı palace which was the ı 

center for administrative mechanism were effected most from 
these insurrections. For example, since Hagias Sophia Mosque 
is dose to Topkapı Palace and its minarets seeing the palace are 
suitable for observing what was going on in, they were used by 
soldiers to observe the palace secretly during the insurrection 
in which Osman ll were killed. Moreover, Sultanahmet Mosque 
was perhaps the mostly damaged chapel during these 
insurrections. Since it was the place where rebels waited for the 
news from the Palace, and somelimes where rebels were shelteredl 

Çayırı river and to dig necessary dikes. Moreover city doors 
were closed, marili me vehides travelling between Üsküdar and 
İstanbul were brought to Eminönuı. 

So Idiers leamed rhe death of Sultan a few days la ter and made 
incursion into Istanbul by means of fishing boats they could 
have seized. Especially Kapikulu soleliers looted Istanbul, which 
was expresseel as "eyyam-ı fetret"2, "janissary cuts your head 
off'3 in the sources of the time and which was like as in metaphor 
by Neşri "how a hungray wolf auacks a lamb they auacked 
İstanbul in the same manner"-1. Supporters of Prince Bayezici 
supponed the insurrection by soldiers. Supponers of Sultan 
Cem, the biggest obstacle for Prince Bayezici to accede to throne 
had to h ide in mansion of Grand vizier Karamani Me h med Paşa. 

it witnessed bloody dashes and even got i ts share of bullets of 
soldiers during these dashes and carried these bullet marks for 
years a b lot of the insurrection. Doubtlessly the focal point of 
insurections were Topkapı Palace. , However, after a shon while, soldiers watking in the streets 

Big insurrections occured in Eminönü town between the years 
1481-1648 w ere to id in chronological ord er bel o w .. 

1 

shouting "live long Beyazid", attacked the mansion of Mehmed 
Paşa. They caught Paşa, who was hiding in the hall, and cut 
him into pieces and then put his head on a spear and showed 
it around the city; they looted his mansion and took charge of 
his propenys. 

Deatht of Conqueror and Insurrection (1481) lshakPaşa,oneoffonnergrandviziersleftasguardinlstanbul 
The first insurreclion in Istanbul was experienced when the by the Conqueror began to spend money for soldiers and had 
Conqueror of city Sultan mehmet ll died. In order to organize the situation in hand in a very shon lime6. İshak Paşa as being 
an expedition against Mameluk State, Sultan Me h med the a supporter of Prince Bayezici !ed his son prince Korkud, who 
Conquerqr stayed at the head of the anny despite of his disease, was ll years old, to accede to throne as acting Sultan on be half 
and departed from İstanbul on 2 7 April 1481. He departed , of his father. Therefore, insurreclion of so idiers was eased a 
from the city riding his horse to show people and soldiers that i . little. 
he was stili a powerful commander bearing up the unbearable : 
pain. When Sultan arrived in Üskudar, his disease progressed · j 
so much that it did not allow him to get up. Wh.ile doctors were i 
making use of their all facilities to heal the Conqueror, soldiers · 
had to wait in Üsküdar for a few days. As soon as the drugs 
givento Sultan relieved his pain a little, soldiers were erdered 
to move forward. However, when they reached to around 
Hünkar Çayın in the vicinity of Gebze, the Conqueror went 
into a coma again, and despite of all the efforts of doctors he 
passed away in the midafternon on 3 May 1481. 
High level administrators was immediatly infonned on death 
of the Conqueror. What would be lived afterwards would change 
depending on the administralion ability of statemen. Sul!an had 
two sons; his older son Beyazıd was 33 years old and govemor 
of Amasya and younger son Cem was 22 years old and govemor 
of Konya. Grandvizier Karamani Mehmed Pasha immediatly 
sem messengers the two princes and infonned them about their 
father's death and told them to retum to Istanbul as soon as 
possible. The prince wha would arrived in İstanbul earlier 
would accessto throne. Until one of the princes access to throne, 
death of the Conqueror should have been withheld especially 
from soldiers. The corpse of the Conqueror was immediatly 
retumed to İstanbul with an exeuse that Sultan had to go to 
bath and he was put in Topkapı Palace. In order to prevent 
soleliers ibeing inforined about the death of Sultan and causing 
an anarchy in !stanbul, their enterance was forbidden. Some 
of the soleliers and lnfantry units who were left in to protect 
the city were sent away with an execuse to repair bridge of Fil 

i 
ı 

i 
ı 

1 

1 

Prince Bayezici came to first Üskudar with his 4 thousand 
auendants on 26 May l48F and then to Istanbul with boats 
and welcomed by soleliers and pulic with great emhusiasm. 
Bayezici Il ~em on shore in mouming dothes and emered into 
İstanbul delivering money to soldiers. Craftsmen and persons 
of prominence spread out valuable carpets and dothes for new 
Sultan, poured go id and silver in dishes fuliB. janissaries waited 
for new Sultan in front of Bilb-ı Hiımayun'un, which was the 
main entrance of the Palace. Soldiers apologized from Beyazid 
Il for killing Grand vizier and looting the city. Then Sultan 
forgave the soldiers who facilitated his acceding to throne. Thus, 
lstanbullived the first one of insurrection serials which it would 
face with frequently. 

Insurrection Led Yavuz Sultan Selim to Accede to Throne 
(1512) 
For election of president, a system could not have been 
established in Turkish states. All male members of dynasty had 
the right to be ruler9. This uncenainty always caused throne 
struggles. It was the most imponant reason for Turkish State's 
breaking up and collapse. Those using various tools and persons 
to be Ruler killed the other sultan candidates first in order to 
ensure their throne. Rulers, if they could manage to stay at 
throne umil they got old, tried to prepare the most suitable 
circumstances for the prince that he loved most among his sons 
to make him accede to throne. However, since there was not 
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a certain law to specify the order to accede to throne, struggle 
for throne restarted af ter death of Sultan. lt was possible to see 
princes who started insurrection even when ruler was alive. If 
impetuous princes lost the struggle, they were jugulated with 
oily lasso. 

Due to the uncenainty in the system of acceding to throne, the 
most im portam throne struggle was experienced between Bayezici 
ll and his son Prince Selim known as the Grim. In Onoman 
history, for the firsttime, ason dethroned his father with the 
force of soldier and accedes to throne instead of him. 
Funhermore, Sultan Selim was the first and last prince to rebel 
and succeed, and Bayezid ll was the first Sultan forced to 
dethrone. 

Bayezid Il, who gained the battle, invited his son Ahmed, whom 
he loved very much, to istanbul in order to declare him the 
Sultan. Prince Ahmed arrived in Gebzel3 in the shortest time 
and waited there for the news from istanbul. By the way, 
significant decisions were made in Divan (council) on how 
Prince Ahmed could be declared Sultan, and Prince invited in 
Istanbul arrived in Üsküdar without any loss of time. 

janissaries ôisplayed red flag on 21 September 1511, when 
they leamt Prince Ahmed was invited to istanbul to accede to 
the throne and at that moment he was in Üsküdar, and moreover 
statesmen supporting Ahmed uttered defamatory words14 

against them. And firstly they hang on the doors of statesmen 
naming them dog such notes stating "You are not regardful against 

1 us and tıy to bring Pıince Ahmed, you use the me taphor for us that 
dogs bite bone. Know that we are not dog but men like lion, and we 
need heads to feed. W e swear we cut off your heads all, just know 
that"l5_ Later on they organized a meeting and expressed clearly 
that they did not want to see Prince Ahmed as Sultan16. They 
spread into streets after the meeting, and chanted that "God 

Five of eight sons of Sultan Bayezid ll died during Sultan's 
lifetime. Bayezid ll, also with directing of some statesmen, 
wanted Ahmet lO, one of his three sons alive Ahmed, Korkud 
and Selim, to accede to throne after him. However, Prince ' 
Ahmed could not have gained in popularity among soldiers due 
to his not being bold and his unskillful acts during Şahkulu 
insurrection. Moreover, Prince Korkud, who was one ofleading . 
scientists and poets of the time, wished to accede to throne but i 
he did not have much chance. Prince Selim, the govemor of 1 

Trabzon, was the youngest ali ve son of Bayezid ll. Even though 
he di d not have too much supporters among statesmen, he was 
liked by soldiers due to his sharp character. 

Prince Selim followed closely the political atmosphere in Istanbul. 
In order to reach Istanbul in the shortest time and accede to 
the throne upon his father's death, he tried to be assigned to 
the govemorship of a state in Thrace, his wish was not accepted. 
Upon this, Prince Selim left Trabzon and first went to the 
Crimean, Kefe, next to his son Suleiman. He came to the Thrace 
with his son Suleiman and the troops he supplied from the 
Crimean Khan. Since an agreement could not have been reached 
between the two parties despite of messengers, Bayezid Il came 
at the head of his army and came across his son around Edirne: 
However, at that point, Begs of the Thrace mediated and 
persuaded Sultan to give Semendire, Alacahisar and lzvomik 
states to his son and prevented a possible war. Bayezid Il also 
signed a convention not to assign Prince Ahmed as crown 
prince". However, Sultan was not imending to quit his dreams 
about Ahmed easily despite of this convention. He convened 
Begs of the Thrace and got a promise from them not to object 
the sultanale of Prince Ahmed. Sultan was preparing to withdraw 
from sultanale for his son Ahmed. But janissaries said that they 
would not !ike anather sultan w hile Bayezid ll was ah ve •. and 
did not accept that situation. Prince Selim suffered from the 
latest developments, convened his army and trooped away 
towards Istanbul. Father and son came across in Kanşdıran 
Valley in the vicinity of Çorlu. Troops of prince could not have 

God, show us the power of Prince Selim and lack of foresigbt 
of his enemies". 

Hence, mass and disorder started to rule in istanbul. Soldiers 
who wanted Prince Selim to accede to the throne, seized all 
transportation vehicle in Bosporus in order to prevent Prince 
Ahmed to pass to istanbul from Üsküdar. Soldiers, who were 
not put up with this, looted the mansions of Hersekzade Ahmed 
Paşa, Grand vizier, Koca Mustafa Paşa, second vizier, Hasan 
Paşa, General Governor or Thrace, Kadıasker Müeyyedzade 
Abdurrahman Efendi and Tacizade Cafer Çelebi, the marksman, 
who were the supporters of prince Ahmed and demanded 

Sultan to had them murdered. Prince Ahmed learning the 
insurrection in istanbul retumed to Gebze from Üsküdar and 
waited there for a few days and then moved towards Konya17. 

At that time some statesmen sent Prince Korkud some letters 
stating that "well, that was the situations about Princc Ahmed. You 
are alsa son of Sultan Bayezid Khan. You had windfall and sultanale 
has passed to you. W e have no complain and doubt tlıat sultanaLe 
issue is tınder responsibility of and depends on great effoı·ts and 
valuable attention of soldier. It is not allotted especially w ithout tlıe 
initiative of janissaries. If you trust in God, disguise, arrive at a 
desolated time, h ide in janissary rooms, be have humbly and want 
to be included in them, possibly you would be Sultan or agreed 
commandcr to be sent against Prince Ahmed" lS and invited him 
to come in Istanbul secretly and encouraged him to draw soldiers 
aside and accede to the throne. Prince Korkud encouraged with 
this Jetter arrived in İstanbul secretlyl9 and sheltered in 
janissariesıo_ Although janissaries respected to the Prince, they 
clearly said Prince Korkud that they would !ike to see Prince 
Selim as Sultan21. 

resisted too much across those of Bayezid ll and scattered in a By the way janissaries and pedestrians u ni ts forced Sultan 
short time. In spire of this defeat, popularity of Prince Selim Bayezid to assign Prince Selim as commander to them and sent 
was not decreased among soldiers and he withdrawn back to ll Prince the letters subscribing their support for his acceding to 
Kefetı. the throne; "our Sultan believe that eveıybody pray for you and 
.... ··- -----·--··-- - - ····-------------· .. -----··--· ----



want you to accede to the ılırone ... 22" . Bayezici ll in formed that 
he was assigned the commander of soldiers in a statement and , 
invited the Gri m in Istanbul· and needed to clarify that Prince 
Korkud anived in Istanbul without permission and there was 
no assassination plot against him or trick behind this23. ı 

Upon this invitation Jetters of Sultan and soldiers Prince Selim 

investigation, and had the heads of Mustafa Aga, the janissary 
agha and Haydar, the minister of foreign affairs, who wcre 
found to agitale soldiers cut off immediatly. Upon the rapid 
and though intervention of Sultan in the event, insurrcction 
w as alleviated before it spread out 27 . 

arrived in capital city in a very short time despite of all though 
conditions of winter and seuled in Yenibahçe. Later on, came Incident of General Governor (1589) 
to the palace to kiss the hand of Sultan Bayezici and expressed Af ter Istanbul was saved from facing with an insurrcction 
his Joyalty and then went back to Yenibahçe. However, at that at the last moment due to accession gratuities during 
moment janissaries were seething. Soldiers stating that blind acceding of Selim II to the throne, no big connict was 
excuses that Sultan was too old to go on an expedition, terror experienced in the city. However, on 2 April 1589 Kapikulu 
caused by Safavids in Anatolia and struggle between princes soldiers rebelled not to accept to be paid with low-value 
came in front of Topkapi Palace, and expresseel that they money. This rebellion was different from the formcr ones 
would !ike to see Prince Selim as Sultan. They sent a group from one aspect. Soldiers came in front of Topkapi Palace 
of representatives composed of ten people to Divan and ı and, for the first time, sent a list to the palace and wanted 
expresseel their wish there. All the statesmen especially new ; the heads of Dogancı Mehmed Paşa, general govcrnor of 
Grand vizier Mustafa Paşa realized the importance of the ı· Thrace and Mahmud Paşa, the Chief Chamberlain . 
stituation as soon as possible. Mustafa Paşa went to Sultan in Loweri ng the standard of money day by day dccrcased 
order to tel! him the developments. After Sultan Bayezici 1 purchase power of Onoman money in the market and mostly 
learned what happened and what soldiers wanted, said that 1 soleliers on salary; in short Kapikulu soldiers were affccted 
"Hoıvever I am ali ve, you could not grant my Sultanale to sameone 1 negatively by this. S ince craftsmen in Istanbul di d not want 
else". When Grand vizier Mustafa Paşa heard that answer, he 

to shop with low-value money, kapikulu soleliers got into a 
said "Poweiful Ruler! W e ate your bread and salt, let us beııefit fix. janissaries who d id not have patiencc any more, explained 
from it. Tlıi!y will send us to the countryside", Sultan asked, "If ı 

ı their situation firstly chief religious officer and than Grancl 
I did notgive my throııe, would they murder me?". Then, Grand ı vizier,' however; as they could not have acquired what they 
vizier clearly summerized everything as "No they would not 1 wanted they gathered in front of the palace for a solution. 
murder you, they would dethrone you by pul! ingfrom one end of Even they occupied extemal and internal courts of the palace 
your caftan witlı a spear"24. ; 

, and attacked to Divan. They threw stones to sermenizers 

Prince Selim came in front of the palace with janassaries and 
sipahis on 25 April 151225. Until then Sultan Bayezici 
understoocl that here was nothing to do and in order to prevent 
occurance of another insurrection, accepted the demands of 
so Idiers and declared his son Prince Selim as Sultan26. Therefore, J 

the internal upheaval in Istanbul which lasted almost for one ı 
year between 1511 and 1512 eneleel up upon the declaration 
of Prince Selim as Sultan. 

Sultan Suleiman The Lawgiver an d lnsurrection (1525) 
janissaries rebelled once more in İstanbul in 1525 and 
looted a big part of the city. Opponents of Grand vizier 
Ihrahim Paşa, who was climbing upward, agitated janissaries 
for rebelling using the advantage of Grand vizier's going to 
Egypt to solve the problem of Ahmed Paşa the betrayer in 
1524. 

Sultan Suleiman had just returneel from Edirne and arrived 
in KagHhane. jannissaries benefiring from the absence of 
Sultan looted firstly the palace of Grand vizier İbrahim 
Paşa, mansions of Icading statesmen, customs and houses 
of public. Sultan Süleyman, who was in Kagıthane at the 
moment returneel to İstanbu l by sea as soon as he learned 
about insurrection. Sultan firstly starteel a broad 

1 

sent by Murad lll and they wanted the heads of Mchmed 
Paşa, General Governor of Thrace and Mahmud Paşa, the 
chief Chamberlain, whom they regarded as main persons 
responsible for lowering value of money. 

Sultan was not supponing to murder the two statesmen. 
He told rebels that he would free them and sent away 
from the cily. Some of rebels who rejected this threatcned 
Sullan to dethrone with the words, "Unlcss lıead of General 
Governor reaches our lıand, we woıılcl not go out of Divan 
taday, fıırtlıermore we woııld be mo re devilry anel find cı ne. w 
Sultan"28. Sultan understanding that rebellion would go 
beyond, instructed that, "wlıy internal iııfantry uııits and 
Bostancıs and Baltacıs do not talıe ılıcir wcapons, do not lıear 
my words". However, Icading statesmen realizing that 
this would just lead to shedding blood of brothers but 
nothing else persuade Sultan out of his decision and had 
him accepted to give Mahmud Paşa and Mehmed Paşa to 
rebels. 

Chamberlain and General Governor of Thrace were 
submitted to rebels and executed immediately and then 
soldiers surrounded the palace evacuated it slowly. Thus, 
insurrection was alleviated upon sacrifice of some people 
before it wem beyond and Istanbul was saveel from a disaster 
by a fraction of an inch29. 
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Incident of Yemişçi Hasan (1603) 
In 1603, Istanbul again fell into anarchy. Power struggle between 
Grand vizier Yemişçi Hasan Paşa and an opponent group !ed 
by Mahmud Paşa, the governor of v~zierate caused kapikulu 
sipahis andn janissaries to come up against and then armed 
conflicts were lived for days in streets of Istanbul. , 

vizierate, visited Grand vizier Yemişçi Hasan Paşa at night and 
had a shon meeting in order to avoid his gening suspicious 
about him. After ashort while kazaskers visited Yemişçi, too. 
Grand vizier sent a message to· sunuilah Efendi, the chief religious 
offıcer, with kazaskers and notified that he did not visit him at 
night not to disturb him, however; his first job would be to 
visit him in the moming, thus he would !ike to meet him at his 
convenience34. Unfonunately, this meeling was notrealizedin 
the moming. Because opponems of Paşa did not wait u milthat 
time and got a fetva about murdering Yemişçi from the Chief 
Religious Officer. 

When Mahmud Paşa, the govemor of the vizierate, received the 
fetva, he had the notes in the same meaning written and sent 
them with an abstraction to Sultan Mehmed lll with I<azaskers. 
U po n leaming the real purpose of Mahmud Paşa, who tried to 
be sympathetic against him, Grand vizier Hasan Paşa also sent 
an abstraction to Sultan and stated in this abstraction that this 
confiict was because of Mahmud Paşa, and he delivered 30 
fiorin to soldiers to agitate them, and if this was not prevemed, 

On one h and, Ce la li Insurreclions, tuming Anatolia a fire place, 
on the other hand war against Austria continued for years, !ed 
to an day-by-day inercasing disturbance in Istanbul. Especially 
Kapikulu soldiers started to loud their voices. Firstly some 
officers were changed and it was tried to provide the peace. 
However; sipahis not being satisfıed with this demanded Sultan 
Mehmed III to convene Ayak Divan. Sultan accepted this 
demand, had a throne established in the court of the palace, 
and auended to this Ayak Divan with governor of vizierate, 1 

chief religious officer, kazaskers, Icading scholars and other 
statesmen. Katib Cezmi, Hüseyin Halife and Poyraz Osman, 
who were the speakers of restless sipahis, complained about 
the desperale situation in the country and improviden~ statesmen 
with though expressions, and wanted the eriminals to be 
punished immediately. Firstly Saatçi Hasan Paşa, who was 
accused of and freed from govemership of vizierate a few days 
ago and imprisoned in Yedikule, was question'ed. When Saatçi 
proved that Sultan was informed about whatever he did, he 
saved his head being cut off. Tımakçı Hasan Paşa, the Fourth 
Vizier, found to be guilty, was forgiven with the intercession ı 
of janissaries at the moment of execution. However, Gazanfer 
Aga, the door agha and Osman Aga, the palace agha were not 
as lucky as them. Both aghas were execUled and Ayak Divan 
was dispersedJO. 

' a big insurrection was going to break out ina few days. Moreover, 
he demanded a reply for his abstraction !ike that: "Wlıatever 
Grand vizier does is done through my agency, and if he com m i ts a 
cıime, I could handie witlı it. Wlıy does anather person inteıfere tJıe 
relation betryeen me and my vizier? Inever allow tlıeir intervention". 
In this abstraction; he did not neglect to add that janissaries 
were going to act in compliance with him35. Then, Sultan replied 
to the abstraclion from the govemor of vizierate in the way 
specified in the abstraction by YemişçiJ6. He erdered Kasım 
Aga, the butler of door guards, to kill Mahmud ,Paşa and tai<e 
fetva and abstraction to Yemişçi Hasan Paşa. Sipahis waiting for 
news about death of Hasan Paşa for a long time, started to 
convene around the palace in Atıneydam where Paşa was hiding 
and in front of Aslanhane in the midafternoon saying that 
öldürüldügüne dair bir haber bekleyen sipahiler, Mahmud 
Paşa'nın da kışkırtmalarıyla, "Si nce required fetva of Sultan of the 
wol'ld did not order tJıe assassin of Hasan Paşa, then we will go Pt is 
palace} and murderhim". 

When first sipahi movements were felt, Yemişçi Hasan Paşa's , 
supporters who were in Istanbul sent leuers to him when he 
was in Belgrade for winter, and wanted him to come back to 
capital as soon as possible. Grand vizier, who realized that his 
own position was also in danger, w:ı.s set fonh towards Harman lt 
via Felipe without caring harsh winter conditions. However, 
rivers were frozen since it was winter and hence Hasan paşa 
had a very hard traveP'. Morova bridge was broken due to 
freeze and thus Hasan Paşa had to pass over the frozen river32. 

After a shon while Yemişçi Hasan Paşa passed to Harmanlı, he 
arrived in Edirne and rested for a night there and then continued 
his travel. On the way to Istanbul he first heard that Gazanfer 
Aga and Osman Aga were murdered, and then he received 
another letter from his supponers in lstanbuP3. In the Jetter it 
was stated that since city was surrounded by sipahis he had to 
enter the city at night. ln order to facilitate Paşa's emrance imo 
city, an agrcement was made with door guards of Silivri door. 
Hasan Paşa taking into consideration these wamings, decided 
to travcl on horse in order to be faster. At midnight he emered 
into Istanbul from Silivri door and wem to his fiancee Sultan . ı 
Ayşe's palace in Atmeydanı which he thought was safer. He 1 
sent an abstraction to Sultan and inform him that he arrive in 
Istanbul alive and healthy. Mahmud Paşa, the governor of 

1 

Hasan Paşa already leamed about the attack of re be ls and took 
necessary defense precautions. When rebels saw that doors of 

' the palace were closed safely, and since it was almost evening, 
they dispersed to reconvene in the moming and kill him. Yemişçi 
benefiting this using the advantage of darkncss sheltered 
imınediately to Aga Kapısı, where janissary aghast lived. Hasan 
Paşa relying on janissaries who were the most powerful ınilitary 
force in Istanbul sent an abstraction to the palace as it was 
written by janissaries, and in this abstract they suggested that 
Mevlana Mustafa Efendi could be assigned the chief religious 
officer37. Furthermore, Grand vizier Hasan Paşa sent written 
instructions stating that "wlıoever is about to submit lıinıself to 
Sulıan, they should come to Süleymaniye harem in tlıe early moming 
ıvith t/ıeir sword and scabbard and.be ready and at disposal of Those 
having money between one Lo a lıundred ahçe should not leave it 
belıind" to viziers, scholars, soldiers, aghast of diffcrent ınilitary 
units such as cannoneer. And order them to be ready in the 

{i) ·•· ................. · 
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court of Süleymaniye Mosque in the morning with their Assassin of Osman ll (1622) 
equipment. They started to convene araund Süleymaniye Mosque Istanbul insurrection on 18 M ay 1622 was the worst one 
af ter the M om ing Prayer. In his order wriuen by hirnself, Sultan 
Mehmed lll told janissaries that "Yoıı are my janissary vassals, 
I wislı you be successful and honest, all my food would benefit you. 
Siııce the period of my generous ancestors, you did not commit 
treason, you were always assented. And now I wish you woııld 
wait for my conseııt and assist my Graııd vizier, and struggle 
agaiııst these footpads togetlıer. Thus, I would pray for you" and 
encouragc them to support Hasan PaşaJs. janissaries who 
were glad to receive such a letter from Sultan demanded 
from Sultan to free the chief religious officer and murder 
Mahmud Paşa, the governor of vizierate, and prepared a list 
of people among rebels whom they wanted to be killed and 
sent. to rebels convened in Atmeydanı. By the way, a fetva 
was taken from the new chief religious officer to the 
disadvantage of rebels'39. 

Although Hasan Paşa sent several mediators to rebels to 
submit them Sultan's letter and fetva of chief religious officer 
and ask them to give in, he did not obtain positive results. 
Moreover, rebels in Atıneydam gave an answer !ike that "they 
di d not give the demanded despots. W e are all ready to be hill ed 
bııt we woııld not give. lt is impossible for Sultan to relinquislı 
all of us!". Upon this answer, Hasan Paşa told janissaries and 
his other ~upporters to be ready and order to close the doors 
of Istanbul. Afterwards, in every corner of Istanbul a hunt 
for rebels started. Bloody clashes occurred until the evening. 
Corpses of sipahis filled the streets of city while the sun set. 
Since the doors of city were closed, corpse could not have 
been carried out and buried that day. 

At night Hasan Paşa stayed in the Oat of janissary agha. 
Yemişçi Hasan Paşa attended Friday Prayer next day with 
high level statesmen, but first he came before Sultan Mehmed 
lll and told him the developments. Then he went to the 
palace of his fiancee Sultan Ayşe and had a rest. At that time, 

1 
supporters of Paşa and lstanbulites were organizing festivals 
and firing their guns. 

After the insurrection was calmed down by means of guns, 
heads of depats were found where they hid in a few days 
and questioned and then were killed as an example for 
everybody. Yemişçi Hasan Paşa succeeded to overcome the 
insurrection of despots with the support of other military 
forces and mainly janissaries. However, when he tried to use 
this power for his personal interest, he was executed. 

. janissaries demanded Hasan Paşa's being freed but could not 
have insisted against the stance of Sultan4D. 

throughout the Ottoman history considering its results. Some 

executions42 of Osman 11, Sultan at that time, caused discontent 

among soldiers, scholars and public, and dcspite of all objections, 

sultan's passing to Üsküdar to go to pilgrimage was the straw 

that broke the camel's back. 

Si pa his and janissaries displayed red flag fırst convened in the 

court of Süleymaniye Mosque. After they waited therc for a 

while, they moved towards Atmeyd:mı. Not only soldiers but 

also members of School of Seeince and some lstanbulites were 

in Atmeydam. Crowd was shouting that they did not want 

Sultan's going to pilgrimage. They provided a fetva from Esad 

Efendi, the chief religious offıcer, about the assassin of Hodja 

of Sultan, Kızlaragası and Grand vizier si nce they directed Sultan 

to wrong way. Soldiers receiving fetva went to Atıneydam 

without lass of time. Navy soldiers who just moved from Beşiktaş 

came close to shore upon hearing the noise from city and as 

the doors were closed, they elimbed up the walls, passed other 

side and joined the rebels. They threw stones and chascd the 

mediators sent by Grand vizier and janissary agha in order to 

calm down the rebels who were gening more ·crowded·IJ. 

Rebels went to the mansions of Grand vizier and Ömer Efendi, 

hodja of Sultan, to inform Sultan about complains of thcm. 

However, Ömer Efendi ciased the doors of his mansion and 

escaped from the mansion from a secrete opening. Soldiers 

entered into the mansion using force and looted it. Thcn they 

went to the riıansion of Grand vizier. But they could not manage 

to enter as they faced with armed soldiers there, because most 

of rebels did not have gun. Si nce they understood they could 

not do anything without gun and it was getting Iate, they decided 

to convene next day with fully equipped and then dispersed. 

Sultan seeing that everything was gening worsc, quitted his 

decision to go to pilgrimage. However, he rejected to give in 

those demanded to be killed. By the way a gossip spread among 

soldiers that "Sultan Osman Klıan ord e red lo bıing Boslancis from 
bolanical garden and all the other gardens in the Palace and arnıeel 
tlıem and prepared to fıght against vassals, and ten cannons ıvere 
brought, too." Again among bostanci soldiers that gossip was 

spread, "Navy janissaries loaded cannoııs into their ship from 
Tophane and they would breah doıvn the ıvalls of palacc on the 

seaside and tlıe rest of sipahis and janissaıies got prepared and ıverc 
walhing towards the palace with ladders from la nd. "44 Thcrefore, 

these two groups of soldiers were agitated against each other. 

Re be ls convened fırst in Yeniodalar on second day of insurrection 

and then in Fatih Mosque. Afterwards, they made incursion to 

janissaries and sipahis who were came across due to power 1 

struggle of Yemişçi Hasan Paşa and his opponents, happened 
to prepare their sword for each other upon a slightest issue41 . 

The dashes of these two groups serving for the interesrs of 
others destructed Istanbul as much as fires, earthquakes and 
other natural disasters. ı Atıneydam from different pans of city. 
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Several scholars were sent to the palace to inform Sultan about 
demands of rebels. Mediators submitted a list of those whom 
rebels wanted to be killed to Sultan and added that "our Sultan 
give in those whom they wanted, otherwise city would be ruined and 
looted.''·ıs However, Osman Il.insisted not to gtve in those wamed 
by rcbels. When delegation said that "Our Sultan when the vassals 
gatlıcr they tahe what they want. They managed to tahe what they 
wanted eveıı from your ancestors. Now they could al so tahe w hat 
they waııt. You should immediately give what tlıey want before the 
city is looted.'"16, Sultan replied "I would fiırst kill you, and then 
them. They are supplied with what they wanted" . However, 
with this answer, Osman ll caused his own death. 

Crowd waiting in Atıneydam for the answer brought by 
· delegation directed to the palace as nobody came out although 
a long time passed. However, according to a gossip spread 
among soldicrs that arın ed bostancis and canons were ready in 
the palace, they hesitated to enter into. While they were discussing 
whatto do, one of sipahis told that they could observe what 
was going on in the palace from one of the minarets of Hagias 
Sophia seeing the palace and whether armed bostancis and 
cannons were ready inside or not and thus problem was solved. 
Observers elimbed up the minarets of the mosque and when 
they told the crowd that there were no bostaricis in the coı.irt 
of the palace as it was mentioned, rebels, placing armed ones 
in front row, attacked to the palace immediately. Among those 
entering into the palace, there were cebecis, cannoneer, infantry 
units and lstanbuliles who attended the iınsurrection without 
gun. In a shon time, first and second courts of Topkapi Palace 
were surrounded by rebels. Soldiers and public rebelling shouted 
"We want Dilaver Paşa with evi!. We want Palace agha with 
evi!. We want hace with evi!." andanother group was firing 
their guns. After an almost three-hour wait, they decided to 
enter into third court. At third door, slight dashes were occurred, 
however; rebels did not face with difficulty to go forward as far 
as Harem. 

At that point, someone among the crowd shout at "We wan.t 
Sultan Mustafa" and then everybody repeated it. Now soldiers 
had a new purpose: to overthrow Osman H and raised Mustafa 
I to the throne instead of him. 

Since Mustafa I was kept in his room in Harem, rebels first 
found his room. But they could not have opened the door, and 
elimbed up the roof of Harem. By the way, Mustafa I heard the 
cries that "We want Sultan Mustafa Khan", and replied them 
"If you want me, I want you, too" in order to evince where he 
was. Soldiers understanding in which room Prince was dig a 
hole on the wall of the room with axes and picks. However, 
they could not have found ladders to go down, so they used 
curtains as rope to go down and managed to go down. When 
soldiers went down, Prince Mustafa was sitting on a comer and 
reading Koran. When he saw soldiers he wanted to drink water, 
because he did not drink water for three days47. After he drank 
water they gave, Mustafa I was taken from there to the roof 
from the opening they dig and settled him in Arz Room. At the 

! same time, messengers were sent to Mustafa I's mother living 
1 in Old Palace to inform her about the developments48. 

1 
1 

ı 
ı 
i 
! 
! 
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Rebels looted the mansions in the city and evacuated the pris.ons. 
When Genç Osman realized the importance of situation, he 
gave in Grand vizier and kızlararağası to soldiers. But rebels 
did not satisfied by cutting them into pieces. Then they did not 
accept new Grand vizier and kızlarağası assigned by Sultan and 
attacked their houses. Soldiers announced that they recognized 
Mustafa I as Sultan. In the beginning, delegation of scholars 
did not want to accept this change. But rebels managed to 
overcome this difficulty easily with their swords49. Against a 
possibility of any attack, Mustafa I was first taken to Old Palace 
and then to Orta Mosque. Sultan, who stayed alone and desperate 

ı in the palace, passed to Üsküdar, and then tried to go to Bursa. 
! . His attendants suggested him to shelter Ağa Kapısı (Office of 
l janissary agha). Sultan daiming that sipahis and scholars attended 
! the insurrection did not accept this. However, the seeret hand 

i 

1 

Jeft one of doors of palace open before, d id not Jeave a boat to 
use to escape. Under these circumstances, no way was left 
Osman II other than sheltering in janissaries, and he went to 

Ağa Kapısı after night prayer. 

Ali Ağa, the janissary agha, informed soldiers about the promises 
of Sultan, and they behaved as if they accepted these promises. 
However, Ali Ağa was killed the following moming before 
concluding his speech when he came to Orta Mosque topromise 
gratuities to soldiers. At the same time, Mustafa l's mother 
started to gain control, and assigned a new Grand vizier and 
janissary agha. Soldiers finding where Osman II hiding took 
him from there to Orta Mosque and he was wearingjust a dress
gown and his was bareheaded. While he was taking to forcibly, 
Genç Osman was uttering the most exemplary words in the 
history: "Aghas if I crucified you unlmowingly, please forgive me! 
You do not! Yesterday momiııg I was a Sultan. Today I am nahed! 
Mercy, lake me as an example. World will not even renıain in 
you!"SO. While Grand vizier Ohrili Hüseyin Paşa, who sheltered 
in Ağa Kapısı with Sultan, was trying to escape,he was killed 
in the street. New Grand vizier Davud Paşa wanted to kill Genç 
Osman immediately,leadingjanissaries prevented him. Although 
Young Sultan ad dressed to soldiers from the window of his cell, 
re be ls said that they did not want him as Ca li ph and Sultan any 
more, but they did not want to kill him either. 1 

i 
! 
i Mustafa I was taken to the palace, accessian gratuities ceremony l was held and khutba during Friday Prayer on that day was 
;· gtven on behalf of new Sultan. Histerian Peçevi witnessing these 

events added that while Mustafa I was taken to the palace, a 
tremendous crowd gathered on the streets of the city, people 
filled even the mosques seeing road since streets were fuıısı. 

Therefore, as a result of this insurrection, a Sultan was first 
dethroned and then cruelly killed. Insurrection lasted for days 
destructed many parts of İstanbul and caused-violalion of peace. 
But worse than this, those daiming the blood of Osman II 
displayed red flags in various parts of Anatolia and country was 
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drifted to a big mass. Assassin of Osman ll was explained as an 
unacceptable disaster in contemporary sources. Rebels caused 
the tragic assassin of a Sultan for the first time in Ottoman 
history with this event. It was started to be discussed whether 
the criminal of this tragic event was scholars or sipahis and 
janissaries after the assassin of Sultan Osman. 

Murad IV and Insurrection (1632) 
One of the periods when insurrection was sovereign in istanbul 
was the first years of sultanate of Murad IV. Since Murad IV 
acceded to the throne when he was very young, he could not 
have mastered the administration of state during the first years 
of his sultanate. Rebels using this advantage drifted istanbul in 
a mass. 

Sultan heard what happened, he told Grand vizier Hafız Ahmed 
Paşa to escape to Üsküdar secretly. Grand vizier went to Chalct 
on the shore and escaped to Üsküdar on a boat. At the same 
time, soleliers entered from Midelle Door. Rebels surrounded 
Divan ina very short time, and called Murad IV to Ayak Divan. 
Sultan, who had the throne established outside, asked the 
demands of rebels and although he tried to provide peace upon 
their answers, soldiers said "Of course you would give in, we 
will pulled them intoı pieces, otherwise everything would 
change" and came at Sultan. Murad IV canceled Ayak Divanı 
upon this event and entereel into the Harem. Rebels wanted to 
enter to Harem after Sultan, however; they could not have 
managed since the doors were elesed aı:ıd they started to auack 
anywhere saying "Our Sultan, if you do not give in these 
seventeen persons, then we would sol ve it ourselves". Naima 
resembles the insurrection on the third day to those what was 
lived during the assassin of Osman ns•ı. 

Upon these developments Sultan carried out another consultation 
with statesmen. In this consultation Receb Paşa insisted on 
giving in Hafız Paşa to soleliers saying "My Sultan, it is neccessaıy 
to calm down these perverters and it is impossible to reply them with 
an alteıııative. Eveıı if they demand me, your vassal,you should give 
me in, because vassal was always sacrificecl for his master. Vassal s 

Rebels directed by janissaries and sipahis rebelled during the 
period of Murad IV for the first time on 10 Februarysı 1632. 
Recep Paşa, the second vizier, felt discontent wilh assignment ' 
of Hafız Ahmed Paşa to the post of Grand vizier Hüsrev Paşa 
after Hüsrev Paşa was freed, because he thought that he deserved 
that post considering his tum. Recep Paşa both encouraged 
sipahis to rebel against Hafız Ahmed Paşa and gained the suppon 
of Kapikulu units who loved the freed Grand vizier, as weJJS3_ 

1 
always got wlıat they wanted, eveıı from predecessor sultan. The re 

Rebels gathered in Atıneydam and demanded the seventeen 
persons close to Sultan such as Zekeriyazade Yahya Efendi, the 
chief religious officer, Hafız Ahmed Paşa, the grand vizier, 
Mustafa Paşa, the chamberlain, Hasan Halife, the janissaries 
agha, and Musahib Müsa Çelebi, whom they consider to be 
responsible for Hüsrev Paşa's being freed to be given in them. 
However, Murad IV did not give in those they demanded on 
the first days of insurrection. Rebels attacking to the palace 
were parried saying "be patient today. tomorrow you will get 
an answer" every day. But as this promise never came true, 
rebels entered from Bab-ı Hümayün (main entrance) in to forcibly 
on the third day, went forward as far as Middle Door and invited 
scholars near to them. Bayram Paşa, the vizier, sent one of his 
men to Grand vizier Hafız Ahmed Paşa to inform him about 
what happened and suggest him to hide. Man of Bayram Paşa 
came across with Hafız Ahmed Paşa, who came to the palace 
to ane nd Divan Meeting, areund Arslanhane and communicated 
the wamings of Paşa to Grand vizier. Ahmed Paşa listened to 
these warnings with a smile on his face and rode his horse 
towards the palace. 

would be no problem if your several slaves wenı. However, God 
i forbid, if these ili-mannered ones are not be calmed down, it would 

When Grand vizier entered from Bab-ı Hümayün, soldiers in 
the coun divided into two groups. Ahmed Paşa thought that 
soldiers divided into two to greet him, and he greeted them 
and went on his way. lnstantly one among the crowd shouted 
"let's throw" and stones were threw from everywhere to paşa 
and anendants. Ahme<:f Paşa fell down from his horse back, but 
managed to enter inside the palace thanks to his attendants' 
being quick At the riot outside, his turhan fell doWrı from his 
head and his caftan was pulled to pieces, hence he changed his 
dothes and came before Sultan Murad IV immediately. When 

. 'be a difficult situatioıı, state oı·der would become wretclıed, and then 298<299 ~ 
! Murad IV had to fulfill this demand. 
1 
1 

ı When a decision was made about that there was no other 
solution other than giving in Hafız Ahmed Paşa to rebels, Grand 
vizier, who wiıs just arrived in Üsküdar, was taken back to 
Topkapi Palace. At that moment, sultan exited·from Babüssailde 
(so-called the door of happiness) and had Ayak Divanı 
established. He tried to persuade the soleliers rebelling, however; 
it was in vain. When Hafız Paşa saw that prestige of state was 
trampled by using his head as an excuse, first he made ritual 
ablution and stand at Babüssaade. He saw that rebels were not 
listening to the wamings of sultan, and then he got imo rebels. 
After a few minutes, dead body of Grand vizier as cutted into 
pieces was lying on the ground. Murad IV could not have beared 
up this situation and held his handkerchief on his face and 
cried. Later on, he shouted "You barbaıian, be not ajraid of God, 
be not aslıamed in front of Protpetlı, do not obey sultan and slıaıia" 
and entereel in55. At the same time, rebels had sultan swear to 
obey some conditions56, and had Receb Paşa be assigned Grand 
vizier. 

U nt il March, smail rebels sametimes occured in İstanbul. People 
could not have got out of their houses. Craftsmen d id not open 
their shops for days. Shops of those so brave to open were 
looted. This situation continued for almost one month, but in 
this course of time rebels were strolling in crowded groups 
against a possible attack. They were going to Sultan Divanı and 
other official offices all together57. 

·------- ----·--------·----·---------·------------------·-----... 
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and janissaries gathered in Atıneydam and walked towards the in the midnight. However, janissary aghas d id not throw 
palace. Forcing Murad IV to join Ayak Divanı, they wanted the prudence to the winds and brought secretly armed janissaries 
heads of Mustafa Paşa, the chamberlain, Hasan Halife, the 1 with them. Someone so-called Receb, one of men of Ahmed 
janissary agha, and Musahib Musa Çelebi. Rebels demanded to 1 Paşa, went secretly to aghas and informed them about the trap. 
see princes asa proof of their being alivess. Eventhey said "If i 
you do not give us wlıat we want, we do not ııeed you as Sultan". 1 

Upon insist of rebels, Murad lV got out the princes named 
Bayezid, Süleyman, Kasım and Ihrahim of the room where they 
lived, however, this time they demanded Sultan to show a 
guarantor of that he-would not kill these princes. Ahizade 
Hüseyin Efendi, the chief religious officer and Recep Paşa, the 
Grand vizier accepted to be guarantor and thus, princes were 
sent to their room. When Ayak Divanı ended, rebels started to 
search for Mustafa Paşa, Hasan Halife and Musa Çelebi in the 
streets of Istanbul. Noisy advertisers were sent everywhere, and 
an award of three or four thousand kuruş was promised for 
those to find these persons. 

Next day Atıneydam was again filled with rebels. But at that 
moment weather got worse. It started to snow so heavily that 
no one could have stayed in Atmeydanı. They inevitably sheltered 
in Yeni Mosque dependencies,the coun of Mehterhane Qanissary 

·han d building) and shops in Hagias Sophia Market59. Thanks 
to harsh weather conditions, insurrection was ended before it 
spread out. After a few days those demanded by rebels were 
found where they hid and their corpse were hang on in 
Atıneydan ı. 

Through the end of March, sipahi despotes directed by Saka 
Mehmed, Cin Ali, Çalık Derviş, Yemişçi Mustafa, Salih Efendi 
and Mahmud Agaoglu convened and decided to dethrone Murad 
lV in order to guarantee their lives and future. Rum Mehmed, 
head of rebels, claimed that such an event would prepare the 
end of state and opposed this opinion. However, others secretly 
got janissaries their side, and tried to carry out what they planned. 
Köse Mehmed Aga, the janissary agha, succeeded to keep janissaries 
away from being a mere instrument in the hands of janissaries, 
and informed Sultan about what happened. With the efforts of 
Rum Mehmed and Köse Mehmed Aga, Istanbul was saved from 
another similar case of Osman JJ60. 

Murad IV never forgot how the despots destructed the stale 
during his period of sultanate, and after he established his authorily 
in 1632, he imposed penalty heavily even for a slight negligence 
or disorder. 

i 
i 
! 

i 
i 

1 
i 

Aghast left wedding and next day met in Orta Mosque and 
decided to free Grand vizier. Janissaries providing the support 
of scholars convened in Fatih Mosque. Janissaries and scholars 
organizing a meeting in the mosque came to agreement again 
about freeing Grand vizier. However, after aghas left wedding, 
grand vizier realizing the threat against his life left the city 
immediately. Although Sultan İbrahim sent a man to disperse 
the crowd in Fatih Mosque, he could not have persuaded rebels .. 
The crowd again departed towards Orta Mosque in the early · 
evening. Leadingjanissary aghas and scholars announced Sofu 
Mehmed Paşa the new Grand vizier among themselves. 

i Sultan in order to meet with new Grandvizier, invited Sofu 
1. Mehmed Paşa to the.palace. When Mehmed Paşa told the latest 

ı events occurred, Sultan Ihrahim got angry. Furthermore, he 

1 
said to Mehmed Paşa that "You old dog, you agitated tlıe public 

i to be Graryd vizier, when this nation is consumed I would sort out 
i you" and then he lost his control and took a swing at paşa. 

!
1 

Grand vizier, who saved his neck hardly from sultan, escaped 
and directly went his home. Then, he sent the seal of Grand 
vizierate to janissary aghast, who were waiting for the news in 
Yeni Mosque. Aghast leamed what happened aqd made a more 
radical decision. At that time, their new goal was to dethrone 
Sultan İbrahim and announce Prince Mehmed the new Sultan 
instead of him. 

That swing taken by Sultan İbrahim at Sofu Mehmed Paşa was 
1
1 

the beginning of the end for Sultan. Soldiers agreed with Mother 
Sultan Kösem and dethroned Sultan Ihrahim and raised Mehmed 

j IV to the throne on 8 August 1648. Then, new insurrections 
1 and confiicts were at the door for Istanbul. 

ı 
ı 
ı 

1 

ı 
i 
1 

Assassin of Sultan İbrahim (1648) i 
' 

Overthrown sultan was imprisoned in a room in Harem. 
However, cries of Sultan İbrahim were infiuencing the people 
living in the palace. Even a gossip was spread that some of 
soldiers wanted to raise Sultan İbrahim to the throne again 
saying "wlıat does that mean? They dethroned a sultan publicly and 
put him in agrave alive, and raised an innocent man to tlıe throııe. 
In the past we attained lı is food, now it is preferable for us to die 
instead of lıearing his cıies. W e should ally immediately, go to the 
country and provide his raising to the throne". In order toprevent 
the occurrence of a new confiict, janissaries and scholars decided 
to assassin Sultan İbrahim and got a fetva from the chief religious 
officer like.that "titles belonging to science unit and wqr unit are 
not granteel to capable ones, wo~ld the detlıro_nement oj'a sultan be 
legiLimate if lıe grants tlıe titles to incapable ones with bribe. Tlıe 
answer is: yes"61. Although sultan asked for help crying "Does 
anyone wlıom l gave food pity me? These despots are murclering me 

One of the unfortunate times of Istanbul was dethronement of i 
ı 

Sultan lbrahim and dashes between si pa his and janissaries in j 
the middle of city. Some executions of Sultan Ihrahim caused j 
discontent among soldiers. l 

; 
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end and he was killed by Kara Ali on 18 August 1648 in his order not to gct in confiict with janissaries, claimed that "wc 
cell62. demanda valid document proving tlıat we did not intcıferc ılıe 

Not so long after this tragic event, a bigger military rebel broke 
out in Istanbul. Considering some executions of Grand vizier 
Sofu Mehmcd Paşa, which he carried out to remove the defects 
in official institutions, and assassins of a few criminal sipahis 
in prison by Mehmed Aga, the Kethüda (major domo), sipahis 
complained "They began to kill us. But your tum will also come" 
63, and displayed red flag in Üsküdar on 25 September 164864. 
Grand vizier convened janissary aghast and scholars in his 
mansion and discussed what could have been done for rebels. 
First ad visers were sent to Üsküdar. They gave the answer that 
their own and their children's right were violated, they were 
na med murderer of Sultan although they d id not show consent 
to assassin of Sultan Osman and they were killed due to unfair 
reasons65. Even though mediators were sent several times to 
provide agreement, sipahis continued to insist. Then, no more 
choice was left to Grand vizier. He invited Muslihiddin Aga, 
janissary agha in his mansion and asked whether janissaries 
would support him or not. Upon receiving positive answer from . 
agha, he sent a Jetter to sipahis in Üsküdar stating that they ı 
should not have interfere the issues, which were not their , 
business. Aı;ıd he promised that their salary would be paid the •ı' 
following year. . 

ı 
Hereupcn sipahis started to pass İstanbul in troops. lt had been i 
two months since Sultan lbrahim was killed. Those disapproving 
the assassin of sultan were waiting both in Istanbul and in the 
country for an opponunity to take revenge. Sipanis' passing to 
Istanbul provided them the opportunity they waited for. They 
started to get furious sipahis on their side. Infantry units living 
under though conditions for a long time in Galata and İbrahim 
Paşa Palace rebelled using the advantage of sipahis passing to 
istanbul. janissary agha came to Atıneydam to appease the rebel 
but he bit an infantry he found first, hence other infantries 
attacked to agha. Therefore, a rebellion, which would cause 
street fights in İstanbul for days, started. janissary agha could 
not have bome up the attacks of rebels and withdrawn his 
soldiers. Infantry unit in the palace rebelled, too and seized Elçi 
Inn and some other buildings in the city. Even eriminals in 
prison were registered as sipahi and joined to rebels66. As soon 
as soldiers who were sent to Crete leamed about rebellion in 
İstanbul, they retumed from Silivri, and settled in Elçi Inn and 
in Atmeydanı67 . 

assassin of sultan and we do not inconjlict witlı janissaıies and any 
other"69. 

Sipahis made incursions to Istanbul on 24 October 1648 and 
again initiated a big rebellion in the city. Firstly, they demanded 
the organization of an Ayak Divanı. However, their demand 
was not accepted. later on, in order to increase their power, 
they purposed janissaries to join them. This demand was not 
accepted by janissary aghas. All infantry units and Anatelian 
sipahis gathered in Atıneydam on 26 October 1648. Bıyıklı 
Mahmud, in a position of Icading rebels, located a troop of 
sipahis in dependencies of Yeni Mosque. When Sofu Mehmed 
Paşa realized that rebellion grows such an extent that it could 
not be prevented, he met immediately \vith janissary aghas and 

' leading scholars in janissary rooms. They got a fetva from 
scholars and then had it signed by Icading scholars in the 
mansion at the moment in order to avoid their future objections70. 

When rebels leamed that big preparations were made against 
themanda fetva allowing their assassin was provided, they left 
Atmeydanı. Bıyıklı Mahmud also escaped to Üsküdar. Streets 
of İstanbul regained i ts past quiemess for a few days:janissaries 
were protecting the houses of scholars who gave a fetva allowing 

the assassin of Grand vizier and rebels against a possible attack, 300<301f
during night and day. 

just fıve days passed after Atmeydanı demonstration, but rebels 
started their activities again when Grand vizier Sofu Mehmcd 
Paşa wanted Bıyıklı Mahmud to be given in. janissaries patrolling 
at night arrested three persons in sipahi dothes around 
Sultanahmet Mosque, and hung them up in front of Şehzade 
Mosque the next day, and attacked the inns where sipahis stayed 
and arrested them. All these developments rekindled the rebellion 
about to appease. Sipahis again madc a decision of rebellion. 
Next day they gathered in Atıneydam daiming that "willıout 
hilling Grand vizier and the c1ıief l'eligious officer we would not be 
at ease". They gathered people of Istanbul in Sultanahmet 
Mosque with force of arms. 

Grand vizier leamed that sipahis convened in Atmeydam, and 
he immediately went to janissary rooms and spent the night 
there. In addition, he instructed to close the doors of Istanbul. 
However, sipahis opened Ahır-kapı door using force and sent 
a message to Bıyıklı Mahmud, who was the leader of re be ls and 

A sipahi named Bıyıklı Mahmud was Icading the rebels. Bıyıklı hid in Üsküdar at the moment. They sent applications to sultan 
Mahmud first settled in an Inn around Sultanahmet Mosque. -

1 Grand vizier Me h med Paşa sent mediators to and salaries of 1 stating that "our sultan, ılıey would li he janissaıies to hill us, we 
would lihe an unbiased vizier". In reply to these applications, Bı}'lklı Mahmud and his men and promised that their other 1 
Sultan Mehmed IV sent a hatt-ı hümay1ln (a Jetter in his own 

demands would come true by the time68. 1 hand writing) notifying "J do not allow my janissary and sipalıi 
Although mediators were sent and received for -a few days 1 vassals to fight. If you seatter tlıe crowd, I woulcl free botlı of the m. 
between Grand vizier and sipahis, they could not have reached 1 You, relieve your minds". Nothing occurred that day and sipahis 

a positive result. Moreover, sipahis encouraged with Grand j_sp_e_n_t_t_he_ night at .~.~~~-na_~~~-~~osque. 

!!~u ı 
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notify cömplains of them. Mehmed lV gave the delegation the out the background of the event: "In short, the two old, who had 
follo\ving answer "I do not allow my vassals to fıght and draw their life experience, caused hostility, tricks and detachment among the 
guns to eaclı other. They could assign one whom they consider suitable two vassal group of the state, and thus they guarantecd their safety"76. 

as vizier". Sipahi representatives sent this hatt-ı hümayOnu Sofu In this rebellion, sipahis were belted by means of janissaries, 
Mehmed Paşa in Orta Mosque. Grand vizier said "This is Lhe however, a new situation which disconcerted statesmen arisen. 
ord cr of sultan. Aghast know the re. If they consider my beingfreecl janissaries gained power against sipahis who lost their influence 
as suitable, I would submit the seal". However, janissary aghas and this situation might have caused bigger dangers in the 
said "now on we do not accept neillıer ılıe assassin of vizier and ılı e future . In order to avoid this and prevent sipahis being writhe 
chief religious officer nor their beingfreed. Wlıat does it mean to any more, that advice was given to janissaries in order to threaten 
process sultan order ıvith attaeki They should seatter immediately! them: "It lıappened as it was required, nauglıty ones were punislıed. 
Otlıerwise we would lı ili you depending on the fetva in our lıand71" Sultan does not relinquislı his vassals. Sipahis are also our brother 
and threatened sipahis. All janissaries girded themselves wilh and our companian in peace and war. Now on who talks in 
swords and got a fetva stating "those who are not ready for this disadvantage of them, he will be sorted out and thrown into the sea. 
fight are unbeliever and their wives are going to be consiclered Everybody should be decent and avoid making bad remarks about 
divorced!" and then invited other military units to join them. each other." However, since then "janissary aghas became .. 
Afterwards, Deveciler Çarhacısı Mehmed Aga was sent as Herculean" and they took Grand vizier undertheir controF7. 
mediator to sipahis in Sultanahmet Mosque in order to give 
them the last advice. However, constructing barricades around 
the mosque, sipahis did not let Mehmed Aga talk and killed FOOTNOTES 

him12. When janissaries leamed that, they asa tremendous 
group departed towards Sultanahmet Mosque. When janissary 
troops arrived at Elçi Inn, they divided into t~ree groups. Some 
of the soldiers were sent towards Hagias Sophia and some other 
to Kadırga. Rest of the janissaries would go forward to Atıneydam 
via Divanyolu, thus rebels in Sultanahmet Mosque would be 
blockaded from three sides. 

A fina! delegation wııs sent to rebels to quit that rebellion. 
However, rebels attacked those in delegation and killed some 
of them, and wounded some others seriously. Hereupon 
janissaries started to go towards sipahis from the directian of 
Hagias Sophia. However, sipahis expecting an attack from this 
directian drove back this attacl< with a dense arrow auack73. 
janissaries who withdrawn against this unexpected attack of , 
sipahis, again started anather auack with the encouragement f 

provided by some of their commanders, and in the second 1 
auack they drove back sipahis. A severe armed conflict occurred ! 
between janissaries and sipahis who thought that the only way 
was to shelter in Sultanahmet Mosque. janissaries managed to 
got into Mosque when it was gening darkH. After janissaries 
got into the Mosque, they killed most of sipahis with their 
swords. But teader of rebels, Bıyıklı Mahmud, already escaped 
from Ahırkapı to Üsküdar benefiting from this mass. 

Sultanahmet Mosque wimessed such a bloody conflict for the 
first time since it was built up. lt not only witnessed but also 
wounded during the clashes. Gun shots of janissaries and sipahis 
caused great destruction on door and windows of the Mosque. 
These bu ll et marks were seen various parts of the Mosque for 
a long time as grievous witnesses of this event. 

Next day corpses of those killed in the mosque and squares 
were taken by their relative, if they have one, and corpse of 
more than two hundred sipahis not having relatives were thrown 1 

into the sea without a funeral prayer considering them as 1 
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