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önsöz
Nalma, Genç Osman vak'as~ndan bahsederken "Zikr-i keyfiyyeti
mükeddir-i havat~ r bu makule hikâyede baz~~tevarihniivisler tafsilden teha~i ettiler. Lâkin meyzu-~~ fenni ihlal laz~ m gelmemek için
Katip Çelebi merhum bu makamda müstakil telif olunan Tu~t
tarihrni telhis ve gayr~ dan zamime ile Fezleke'de hakk-~~tahriri
„ diyerek II. Osman'~n hale ve katli hadisesi hakk~nda T ~~~ i
adl~~ bir zat~n ayr~ ca bir tarih yazd~~~n~~haber verir
Bizim yayd~~~m~ z tarih budur. Ad~~ It~retniima'd~ r. Müellifi yeniçeri solak Hüseyin Tu ~~I'dir. Asl~~ hususi ellerde bulunan bir
nüshadan istinsah olunmu~tur. Yapt~~~m~z ara~t~ rmaya göre Istanbul kütüphanelerinde ~imdiye kadar bir nüshas~ na raslanmad~~~~
gibi bu i~lerle alakal~~ kimseler taraf~ ndan böyle bir eser görülüp
tetkik olunmu~~de~ildir.
Tu~i tarihi, II. Osman'~ n hali için vaki` olan ayaklanmadan
ba~layarak IV. Murad'~ n cülüsuna kadar olan vak'alar~~ihtiva eder. Müellifin ifadesinden bizzat o devirde ya~am~~~ve olaylar~n bir k~sm~na ~ahid olmu~~oldu~u anla~~l~ yor. Çünkü bir çok
yerlerde hal' yakas~ na kar~~m~~~olanlar~~ medih yollu ifadeleri vard~r. Ancak padi~ah~ n öldürülmesini ~iddetle takbih edip bu hadiseye sebep olanlara hücum etmektedir. Bundan ise baz~~ kimseleri
gücendirmek istemedi~i anla~~lmaktad~ r. Esasen eserin Fezleke'den
evvel yaz~lm~~~olmas~~ da bunu teyid eder.
Bu eser, genç Osman vak'as~~ hakk~nda bilinenlere pek yeni bir
~ey ilave etmiyor. Ancak Kâtip Çelebinin ve dolay~siyle Natma'
n~ n orijinal kaynaklar~ ndan biri olmak itibariyle ehemmiyeti haizdir. Hicri 1000 y~l~ ndan 1070 y~l~ na kadar olan vukuat~~ bu güne
Natma tarihi, Cilt Il., S. 207.
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uyar bir tarih telakkisiyle yazm~~~olan büyük müverrih Naima'n~n
yaln~z ad~~ belli olup henüz ele geçmeyen öbür kaynaklar~n~n
da zamanla bulunup yay~nlanmas~ n~~ bütün kalbimizle ümid ve temenni ederek ibretniimcfp ne~ir sahas~na koyuyoruz.

~BRETNOMA
IKINCI SULTAN OSMAN'IN ~EHADETI VAK'ASINDAN
BAHSEDER

Müellifi
YENIÇER~~SOLAK HÜSEYIN TU~~~

11,

Bu acib vak'alar ve garib hikayeler 1031 senesinde I,stanbul'da,
vaki oldu ki merhum Sultan Osman ve Sultan Mustafa ahvalini
Solak Hüseyin ki Tu~i tahallus eder an~n yazd~~~~rivayet-i sahil~a.
ile 1031 Recebinin yedinci çar~anba günü sipahi, yeniçeri ve
di~er halk her zümreden Süleymaniye camii hareminde cern olup,
çar~ular~~ kapadup sonra Et meydan~nda Odalarda toplanup sonra
umumen At meydan~ nda Yeni cami hareminde cern` olup.
cevaplar~~bu idi ki "Padi~ah~m~z~~Kâbeye gitmek namiyle Anadolu'ya.
götürmek isteyenleri isteriz ve padi~ah~~Anadolu'ya geçmekten.
vaz geçirmek isteriz„ diye halk~ n böyle gulüvvunden Istanbul
surunun kapular~n~~kapad~lar ve Ahurkapusundan tu~~ve ota~-~~
hümâyunu kad~ rgalara koyup Üsküdar'a geçmek mahallinde
komayup Dar-üs-sade a~as~~ Süleyman A~a padi~ah~m~za hep
kulu yâni y eniçeriyi geçmekde ve "yeniçeri taifesinin tüfenk.
atmakda ve sipah halk~n~n cündilikde ve cenk günlerinde meharetleri
meydandad~r ; bu kul yeniçeri ve sipahi kullukdan ç~km~~t~ r. Kul
olursa asker olursa M~s~r ve ~am cündileri gibi ve tüfenk atmakda
Anadolu sekban~~gibi olmal~d~r. Evvelce Hotin seferinde dü~man~&
taburunu bozma~a kadir olmad~lar. Hünersiz, marifetsiz, derinti,
madrabaz ve erbab-~~maa~~kul olur mu?„ diye saadetlü padi~ah~m~za
söyleye söyleye sadr-~~azam Dilaver Pa~a ve Hünkâr hocas~~Hoca Ömer
Efendinin padi~ah~~Anadolu'ya geçirmek istemesinden murad~~bu idi ki
bundan evvel Hocan~n karde~i Karaba~~Efendiyi birdenbire Kabe'ye
kad~~ettirmi~ti. Kâbe'de vali olan ~erif-i Mekke Karaba~'a kad~l~~~~
vermeyüp salbeylemek istedi, ehl-i Kâbe, ~erif'den rica eylediler,
kurtard~lar. Bunun için Hoca Ömer Efendi gayrete geldi~inden.
padi~ah~~M~s~r'a götürüp sonra Kâbe'ye götürüp böylece ~erifden
intikam almak istedi ve " padi~ah~ m, elhamdü-lillah gazi oldun,.
sana hacceylemek farz oldu. Hac~~ ve gazi olmak gereksin„ der idi
ve bir sebeb de bu idi ki bostanc~ba~~~Pir Mehmet A~a yeniçeri a~as~~ Yusuf A~a ile birlik oldu~undan padi~ah~~her vakit
tebdil-i câme ile sokaklarda gezdirüp meyhaneleri ve yasakc~~odalar~n~~basup sipah ve yeniçeriden ço~unu tutup ve ço~una da de~nek urd~rup ve azap etmek için ta~~gemilerine koydurmakla bn
hallerden kul taifesi ziyade elemlendiler ve bir sebeb budur ki
evvelce Hotin seferinde verdikleri biner akçay~~~neveude verip birkaç,.
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gün sonra gelenlere vermediklerinden kul taifesi de dü~man taburuna
kar~~~gev~ek davrand~lar. Velhas~l sadr-~~âzam Dilaver Pa~a ve Hoca Ömer Efendi ve Süleyman A~an~ n muradlar~~ iare padi~ah da Anadolu'ya gitme~e karar verdi ve sekban yazmak hususu da herkesin
lisan~na dü~cra ve sekban yazmak için Saray-~~ Atik teberdarlanndan Eski Yusuf isminde bir kimseyi zahire cem`i bahanesiyle sekban
ve cündi yazmak için ~am ve Haleb'e gönderilmi~~idi. Padi~ah raht
ve taht ve cümle hazinelerini durmadan Üsküdar'a geçirmek üzre
idi. Bunun için saray~n iç halk~ndan baz~lar~~ ta~radaki kul taifesine
bu ahvali bildirüp "bilmeyiz böyle etmekden padi~ah~n fikri nedir„
derlerdi. Bunun üzerine halk Sultan Mehmed Camii hareminde toplanup At meydan~ na geldiler halk giderken sadr-~~âzam taraf~ndan
çavu~ba~~~Hal~c~~ zâde men` için geldikde ta~lad~lar. Sonra bu
kalabal~~~n içine umur görmü~~ihtiyarlardan bir kaç adam bu
kalabal~k halka "bu maslahatlar~~ ~ercile görelim„ diye ~eyh-filislam Esad Efendiye varup fetva istediler ki "Islam padi~ah~n~~ azd~r~p beyt-ül-malin itlaf~ na sebeb olup padi~aha hacca gitmek laz~m
de~il iken böyle fetret ve fitneye sebeb olanlara ne laz~m gelir„
dediler. Müftünün cevab~~ böyle sad~ r oldu ki "fitne uyduranlara
katil laz~ m olur„ dedikde fetvan~ n suretini .sld~ lar, cemiyet yerine
geldiler. Orada sadr-~~âzam taraf~ ndan yeniçeri a~as~~ ve bölük
a~alan menc için cemiyete geldiler; cumhur anlar~~ da ta~a tuttular.
O gün donanmay-~~ hilmayun Be~ikta~'dan Yedikule'ye giderken
gemilerden donanma halk~~ da ç~ kup ~ehrin kapular~~ kapal~~ olmakla
hisar deliklerinden ~ehre girüp cemiyete dahil oldular. Sonra Hoca Ömer Efendinin evine varal~m, bu cemiyetten padi~ah~~haberdar eylesin, Kâbe'ye gitmekten feragat eylesün„ diye Hocan~n evine
geldiklerinde bunlar~ n neye geldiklerini hoca bilmedi~inden kendini
öldürme~e geldiklerini zan edûp evden kaçd~. Cumhur yürüyü~~
edüp kapuyu y~kd~ lar ve orada hocay~~ bulmay~ nca döndüler sadr-~~
kal~m saray~ na geldiler ki "varsunpadi~aha bu cemiyetin asl~n~~
Süleyman Atar~ m katline ferman buyurup Kabe'ye gitmekten
feragat eylesin„. Sadr-~~azam~n saray~ na geldiklerinde vezirin bilcümle tevabii ileri gelüp oklar atup bir kaç adam~~ katleylediklerinde
cumhurun ellerinde silah yok; bunu makul gördüler ki varup sipahi çar~usundan tik ve keman ve seyf ve sinan ve harp Mati
alup cenk eyleyeler. Ehl-i sak kar~u gelüp rica ve temenna
eyleyüp dükkanlar~n ya~ma edilmesinden kurtard~lar. Ak~am da
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yak~ n olmakla galiz ve ~edid yeminler edüp "yar~ n yine At
meydan~ na gelüp orada toplanal~ m„ diye da~~ld~ lar. Bu da malûmun
ola ki bu cemiyetten bir kaç gün evvel Esad Efendi ve sadr-~~ âzam
padi~ah~~ Kâbe'ye gitmekten vaz geçirmi~ lerdi. Me~er padi~ah bir
gece rüyada görür ki kendisi taht üzerinde oturuyor ve elindeki
mushaf-~~ ~ erifi okuyor, fahr-i kâinat efendimiz zâhir olup elinden
mushaf-~~ ~erifi al~ yor ve tahttan indiriyor; padi~ah hakpây-~~
risalete yüz sürmek istedikde cür'ete mecali olm~yor ve nasib
olm~ yor. Padi~ah uyan~ yor, ertesi günü Hoca Ömer Efendiyi
davet ediyor, rüyan~ n tabirini soruyor. Hoca diyor ki "Padi~ah~ m !
evvela Kabe'ye gitme~e niyyet eylediniz, sonra vaz geçdiniz,
hususiyle gaza ile hac emr-i ilhisini Kur'anda okuyorsunuz, niçün
Kur'an~ n fermaniyle amel etmezsiniz? Mubarek elinizden mushaf-~~
~erifin al~ nmas~~ ve tahttan indirilmeniz ve kadem-i ~erife yüz
sürmemeniz niyyeti bozdu~unuzdan itâba düçar olmu~sunuz. Hacc-~~
~ erif müyesser oldukdan sonra Ravza-i Mutahharaya da yüz sürersiniz„ deyince padi~ ah bu tâbirden ziyade keyiflenüp hacca gitmekte inad~ na musir oldu. Bir gün padi~ah kendi imam~ rn namazdan sonra davet edüp bu vak'ay~~ söyler; imam efendi der ki
"~eyhlerin medar-~~ iftihar~~ Üsküdari Aziz Mahmud Efendi müsteceb-iid-dave dffinizdir. Istifta buyurun„ der. Padi~ah da bu vak'ay~~
tafsil edüp Azize gönderir. Aziz de rüyan ~ n tabirinde yazar ki
"okudu~ unuz kelâm-~~ izzet, hükm-i rebbanidir ve ona imtisal lâz~ md~ r ve oturduklar~~ taht cübbe-i vücuttür ; bu rüya ziyade korkulu ve muhataral~ d~ r. Allah bilir bu korkulu vak'a yak~ n günlerde
olur ve tövbe ve isti~ far üzre - vestainu min ehl-il-kuburi - fehvas~ nca hak sübhanehu ve tealân~n evliya kullar~~ merâkid-i ~er~ felerinden ve kubur-~~ münfrelerinden istimdad taleb buyurun ki beliyyeler der ola.. Padi~ ah da Eba Eyyubi- Ensâri ziyaretine gidüp
fukaraya tasadduk ve kurban için s~~~ r, koyun emreder. S~~~ r
koyun bulunur, toplamak için bostanc ~ lar Edirnekap~s~ nda ve Karagümrük'te araba s~~~rlarm~~ cebren al~ p üçbin akçal~ k çift hayyana bin akçe verüp götürüp kurban ettiler. Muttas~ l Üsküdar'a
e~yalar ta~~ n~ p göçmek sadedinde bulundular. Bu esnada ~eyh-ülislâm padi~aha fetva gönderüp "padi~âhlar~ n Kâbe'ye gitmesi farz
de~ildir; adalet üzre ahalinin ahvalini görmek evlâchr„ dedi. Pâdi~ah
bu mazmundan gazaba gelüp amel eylemedi. Sonra me~âyih-i
kiram ve ülemay-~~ izâm~ n ekserisi haberler gönderüp men` etti-
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ler. Amma padi~ah~~ al~ koymak mümkün olmad~ . Bu hususta sadr-~~
âzam da ulema taraf~ ndan olup çok tekayyüd eyledi. Amma neylesün ba~~~ve mans~ b~~ korkusundan Hoca Ömer Efendiye ve Süleyman A~aya mütabaat eyledi. Biz yine sadede gelelim: Umum
halk~ n sadr-~~ âzam'~ n saray~ na gittiklerini padi~ ah'a haber verdiler.
Padi~ah uleman~ n büyüklerini saraya davet edüp "Kulun murad ~~
nedir„ dedi. Ulema bil-ittifak dediler ki "saadet1C1 padi~ah'~ n Kâbe'ye gitmesini istemeyüp Dar-üs-saâde a'~as~ n~~ ve Hoca Efendiyi
nefyedin„ derler. Bunun üzerine padi~ah dedi ki "Kâbe'ye gitmekten yaz geçdim amma istedikleri adamlar~~ ~ehirden sürmek
de~il mansablar~ n~~ bile kald~ rmak olmaz„ . Sonra o gece cumhur
aras~ nda bir söz peyda olur ki "padi~ ah cümle babelerde olan
bostanc~ lar~~ ve iç halk~n~~ silahland~rm~~~ve on adet darbezen
getirmi~„ . Bu söz dahi bostanc~lar~ n içinde ~âyi oldu ki cümle
donanmac~~ yeniçeriler kad~ rgalardan toplar ile deniz taraf ~ ndan
saray~~ muhasara edüp çevirmi~ler ; di~er cumhur dahi Bâb-~~
hümâyundan saraya yürüyü~~edeceklermi~. Bu sözden bostanc~ lar
ziyade korkuya dü~ üp ertesi gün receb ay~ n~ n sekizinci per~embe
günü seher vakti Odalar meydan~ na toplanub sonra Fatih Camii
haremine varup her biri âlât-~~ harp ve seyf ve sinan ile Et meydan~ na geldiklerinde padi~ah~ n emriyle ~eyh-ül-islâm ve nakib üle~raf ~erif Efendi ve iki kad~asker ve k~ dvet-ül-müfessirin ~eyh
Ömer Efendi ve zübdet-ül-va'izin ~eyh Siyasi ve ~eyh Ibrahim
Efendi ve ~eyh Dervi~~Efendi ve Kad~~ zâde Efendi cümlesi cumhurun cemiyetine geldiler, "bu toplant~ n~zdan murad~ n~ z nedir ?„ dediler. Cumhur da "bil-ittifak alt~~ kimsenin katillerini isteriz„ diye defter
verdiler. Biri Hoca Efendi, biri Dar-üs-sade a~as~, biri sadr-~~ .zam,
biri kaymakam Ahmed Pa~a, biri de Defterdar Baki Pa~a idi.
Ahmed Pa~ay~~ istemelerinden murad padi~ ah seferde iken Ahmed
Pa~a ~ stanbulda kaymakam idi, oturak ve korucular~n maa~~ n~~ eksik
verdi~inden ta~lam~~lard ~. O da sekbanba~~~Salih A~ay~~ azledüp
Kara Hasan A~a sekbanba~~~olmu~tu. Padi~ah Istanbul'a geldikte
Ahmed Pa~ a koruculardan ~ikâyet eyledi; padi~ah da "koruculuk
la~volsun„ dedikde yeniçeri a~as~~ Ali A~a "bir u~urdan olmaz tedricle edelim„ diye iki bine yak~ n oturak ve korucunun dirlikleri
kesilmi~~idi. Biz yine sadede gelelim: Cumhur bu zikrolunanlar~n hakk~ nda defter verdiklerinde ulema ile padi~aha gönderdiler idi. Istedikleri adamlar~~ vermekde padi~ah inad edince ulemâ ve me~ayik
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cümleten dediler ki "cumhura mahalefet eyu de~ildir, ecdad-~~izam~n
zaman~ nda da olagelmi~tir; bunlar istediklerini yaparlar, sonra güç
olur„ . Padi~ah cevaben dedi ki "siz ebsem olun; onlar ba~s~z askerdir tiz da~~ lur„ . Tekrar nasihat ettiklerinde gazaba gelüp "anlar~ n i~i görülmü~tür ; anlar~ n haklar~ ndan geldikden sonra sizin
dahi içinizde haklar~ ndan gelinecekler malümdur„ Ulemâ padi~ahdan bu sözü i~idince bir ~ey söylemeyüp d~~ar~~ ç~kt~ lar. Padi~ah~~
ta~raya ç~kma~a da komad~ lar, padi~ah~~ da koymad~ lar ~öyle durdular. Saray haricinde bulunanlar da cumhur-~~ ülemân~ n gelüp haber
götürmediklerini görüp bildiler ki söz geçmedi cümlesi bab-~~ hümâyuna yürüdüler." Içerude bostanc~~ ve iç halk~~ müheyyad~ r, toplar kurulmu~ tur „ diye korkular~ ndan Ay asofya minarelerine adamlar ç~ karup saray taraf~ ndan hareket olmad~~~n~~ bilüp derhal tüfenkli
yeniçeri önlerinde ve sipah arkalar~nda yal~ n k~l~ ç Bab-~~hümâyuna
geldiler; kap~y~~aç~ k gördüler. Kap~c~ lar~n bir kaç~~ dediler ki "ha, gafil olmay~ n tedarik üzere gidin„. Be~~yüz kadar sipah ve yeniçeri
ellerinde âIt-~~ cenk ve tüfek ile kapudan bekçi kodular; andan
Odun anbar~ na girüp âlât~~ olmayanlar odun al~p Ikinci kap~ ya
girüp tekbir ve gülbang çekerek üç bölük olup bir bölü~ü vüzera
oturdu~u Kubbe önüne do~ru gittiler ve bir bölü~ü Matbah önünde durdular, bir bölü~ü Arz odas~ na kadar girüp "pâdi~ah~m~ zdan
alt~~ nefer kimseleri istedik cevap gelmedi. ~er'ile davam~ z ve
elimizde fetvam~ z vard~ r,, diye çok söylediler, asla cevap getiren
yok; daha içeri mezkür saray~n içine vard~ lar. Bir kaç had~ mlar
kar~ u gelmek istemi~~ise de cür'et edemediler. Cumhur hareme
girince bir sada peyda oldu ki "~ercile Sultan Mustafa'y ~~ isteriz „.
Bu sesi i~idenler hep böyle söylediler. Zülüflü baltac~ lardan sordular "Sultan Mustafa kandedir„. Asla cevab vermediklerinden içlerinden bir o~lan harem taraf~ na i~ aret etti, bir kubbe gösterdi.
Cumhurun içinden baz~lar~~ mü~kilât ile o kubbenin üzerine
ç~kt~ lar; zira kapusu iç haremde idi. Sultan Mustafa'n~ n hizmetinde olan cariyelerden biri hazin avâz ile " Sultan Mustafa
bundad~ r„ dedikde derhal Matbahdan baltalar ve kazmalar götürüp
kubbenin üzerinde kur~unlar~~ kesüp kubbeyi deldiler, pençere
demirlerini k~rd~ lar. Bu tarafda Sultan Osman bu hali gördükde
can ba~~na s~ çrayup "tiz Dilâver Pa~ay~~bulun„ dedi. Me~er, kaçm~~~
imi~. Derhal bostanc~ lar varup Üsküdar'da ~eyh Aziz Mahmud
Efendi tekkesinde bulup bir kay~~a koyup getirdiler. Bu tarafda
Belloten C. XI, F. 32
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cumhur kubbe delerken bir kaç had~ m ok att~ klar~ nda ahali
hemen yeti~ûp paralad~ lar ve kubbe üzerindekiler de kubbeyi
temamen deldiler amma a~a~~~inmek mümkün de~il; ip bulunmamakta vüzeran~n oturduklar~~ Divanhânenin perde iplerini kesüp üç
nefer sipah ve üç nefer yeniçeri kendülerini ip ile ba~lay~ p a~a~~~
indiler 've Sultan Mustafa'n~ n ayaklar~ na ba~~koyup içlerinden biri
gönlünden kopan bu ~iiri okudu :
Cürnlenin reyile salum söziimüz
birdir bizim
Ç~k senindir taht hep emrindeyiz
~ah ol bize
Halimizden Tugiyü
sorarsa
yt~ran-~~ safa

Halis-ü muhlis muhibb-i
riya hep çakeriz
Biz senin mahkii~nunuz her
emrine fermanberiz
~ah-t dem devrine eriiscli~imis söyleriz

"Padi~ah~ m asker d~~ar~dad~ r, padi~ah~ma muntaz~ rd~ rlar„ deyince ilk cevab~~ "meded su„ oldu. Bir kaç yerden su yeti~tirdiler
içüp "elhamdülillâh„ dedi. "Iki gündür bana su vermezler, açl~ k ve
susuzluk ile öldürmek isterler, k~l~ ç ile öldürme~e kadir de~iller
emr-i hakt~ r -hak yukaddir-„ dedi. Elhak, insaf edince o gün öyle
büyük bir kubbeyi delüp y~ kanlar ve kendülerine ip takup sultan
Mustafa'n~ n yan~ na inen ~ahbazla~~ a tahsin demez misin?
Kostantaniyye ~ehri feth olal~ danberu o yere kul taifesinden
ayak basm~~~de~il idi. Sonra Sultan Mustafa'y~~ ip ile ba~layup
yukar~~ çektiler. Arkas~ ndan Sultan Mustafa'n~ n hizmetinde olan iki
cariyeyi ç~ kard~lar ve a~a~~~indirip cumhur içine getirdiler. I~te o
zaman (Sultan Osman) i~~i~den geçti~ini gördü. Dilaver Pa~ay~~
getirtmi~ti ve saray hareminden bir kapu açt~ rup Dilaver Pa~a
ile Dar-üs-saâde a~as~ n~~ had~ mlar d~~ar~ya b~ rakt~ lar "i~te istedi~iniz adamlar„ dediler ve acele K~ zlar dairesinin kap~s~ n~~ kapad~lar. O anda cumhur asla tevakkuf etmeyüp ikisini de paralad ~ lar.
Sonra Sultan Mustafay~~ Arz odas~ n~ n kap~s~~ önünde biraz
oturtup oradan Esad Efendi'nin at~ na bindirüp z~ ndanda~~~ ç~ km~~,
adam gibi zaaftan oturma~~a mecali yok idi, bu cihetle yine Arz
odas~~ kar~~s~ na oturtup burada Sultan Osman taraf ~ ndan ~eyh-ülislam ve kad~askerler ve kibar-~~ ulema ve me~âyih cumhurun içine
geldiler ve "padi~ah~ n~ z Sultan Osman size selam edüp istedikleri adamlar~~ verdim, di~erlerini de bulay~ m, her ne muradlar~~ var
ise verelim, Sultan Mustafa'y ~~ b~ rak~ n dursun ve biz dahi bu
hususta kefil olal~ m; istedikleriniz ne ise murad~ n~z~~ yapt~ r~vere-
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lim„ dediler. Cumhur da "bu söz evvelce gerekti; biz istedi~imizi bulduk„ dediler. Bu mahalde Sultan Mustafa orta ku~ak
ile oturuyor ve üzerinde ferace yok idi. Ulemadan ferace istediler kimse ferace vermedi. Sonra "Sultan Mustafa'ya bi'at edin „
dediler. Uiema cevab verdiler ki " henüz Sultan Osman tahtta
oturur bi'at câiz de~ildir„ diye ahali cumhur-~~ ulemâ ile bir
saat kadar nizâ eylediler. Sonra herkesten evvel Kethüda
Mustafa Efendi bi'at eyleyüp bunun üzerine ulema ve me~ây~ h
cümleten bi'at ettiler ve ~ehr-i ~ stanbul içine dellâllar ç~ karup
"Sultan Mustafa padi~ ah oldu„ diye ilân ettirdiler. Bu biat gürültüsünden zümre-i ulemâdan Kaf zâde Faizi Efendi fücceten vefat
eyledi. Sonra cumhur dediler ki "Padi~ah~ m, sen burada oturma,
Sultan Osman sana hata eder, seni Eski saraya götürelim„. Amma
Sultan Mustafa'n~ n orada oturma~a bile iktidar~~ yok idi; d~~ ar~daki
hastalar arabas~ na bindirüp iki cariye ve valdesi ve Dervi~~nam~ ndaki bir gulâm~~ arabaya bi~~ dirildiler, arabaya her taraftan ipler
tak~ lup bir birine el ele tutup arabay~~ çekerek Eski saraya getirdiler.
Naz~m
Hüdanin emridir cümle bu i~ler

Arada yoktur asla sun'- ~~ tedbir

Oradan eumhurun bir bölü~ü varup Istanbul ve Galata zindanlar~ n~~ açup içinde olanlar~~ sal~ verdiler. Bir büyük cumhur Baki
Pa~an~ n evini ya~ma~a gittiler. Bir bölük dahi Istanbul kad~s~~ ki
Hoca Ömer Efendinin o~lu idi onun evini ya ~maya gittiler. Bu
esnada bir haber ~ayi` oldu ki Sultan Osman, yeniçeri a~al~~~n~~
kap~c~ba~~ ya verdi.
Mezki~ r Kara Ali A~a dahi Sultan Osman'dan el öpüp evine
geldi; a~al~~a lây~ k libaslar giyer, kul a~alar~~ da onun elini öpme~e gelirler diye otuz kise akçe yeniçeriye koyun akçesi ve iki
yüz h~l'at de ocak a~alar~~ için haz~ rlayup durur amma cümle cumhur da evini basup cümle mal~ n~~ g~ rbalden ele~e kadar yakma
ederler, kendisi ise kaçup kurtulur.
Bu gece Osman, bostanc~ larla saraya gelüp Sultan Mustafa'y~~
katledecek diye bir haber ~ ayi` oldukta cumhurun baz~s~~ dediler ki
"bu gece Eski sarayda Sultan Mustafa'y~~ bekleyelim„ . Bir bö~ükii
de "hay~ r Sultan Mehmet Camiine götürelim orada bekleyelim„ dediklerinde nihayet Ferudun Efendi söziyle Ortacamiye götürme~e
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rey verdiler. Bir araba hazurlayup padi~ah~~ ve validesini ve cariyeyi bindirüp araba yan~ nca saray a~as~~ ve Dervi~~nam silâhdar
gulâm piyade olarak ak~am vakti Ortacamiye götürdüler.
Receb ay~ n~ n sekizinci günü cuma gecesi idi. Sultan Mustafa
Ortacamiye girdi ve el kald ~ rup dua eyledi ve duas~ nda dedi ki
"ey padi~ahlar padi~ah~ , ricam budur ki bana zulmeden Sultan
Osman~~ da bu mescidde göreyim„ . Biz yine sözümüze gelelim: Bu
esnada Sultan Mustafa yeniçeri a~al~~~ n evvelki ataya verüp
hatt-~~ hümâyun gönderdi, Ortacamiye gel diye davet eyledi
fakat a~a gelmedi. "Ne sultan Osman'a ve ne de Sultan Mustafa'
ya var~ r~ m, vüzera anda de~il ben anda neylerim„ diye gelmedi.
" Padi~ahl~ k kimde karar iderse sonra ana varal~m „ dedi.
Akibet odaba~~ lardan bir kaç~~ kapuya varup "e~er biz isteyüp dilersek elbette gelürsün „ dedikte a ~a dahi durup Orta
camie geldi Sultan Mustafa'ya bulu~up el öpüp h~ l'at giydi; sonra ta~ ra gelüp kul taifesine "padi~ah~n~ z mubarek olsun„ dedi
yatsu vakti henüz geçmi~~idi kapuya geldi, (Sultan Osman ~~ kapuda buldu. Sadr-~~ âzam Hüseyin Pa~ a ve Bostanc~~ ba~~~Mehmet A~a da Sultan Osman ile beraber idiler.
Biz yine sözümüze gelelim: bundan evvel ne vakit ki Sultan Osman Sultan Mustafay~~ Eski saraydan Ortacamiye götürdüklerini i~itti can ba~~ na s~çrad~.
Naz~m
Hekim-i mutlak'~ n ola bir i~de hükm-ü takdiri
Hezaran olamaz erbab-~~ akl~n re'y-ii tedbiri

Derhal Hüseyin Pasay ~~ davet eyleyüp vezaret mührünü ona
teslim edüp "kendi kendimize inad ~ m~zla aceb i~~i~ledik, ~imdi tedarik nedir, ne dirsiz„ diyicek Hüseyin Pa~a ve Pir Mehmet A~a
dediler ki " madamki Sultan Mustafa Odalara varup s~~~ nd~~ biz
de A~a kapusuna varal~ m„ dediler. Sultan Osman "yok bu söz de~ildir. E~er yaln~ z yeniçeri olayd~~ onlara söz geçerdi. Ulemâ ve
sipah ve e~ kiya biledir. Hâlâ iki yüz kise ba~l~d~ r; birkaç yüz
tevabiimizle kay~ klar müheyya edüp Anadolu'ya geçelim sonra
tahtgâh-~~ kadim Bursaya varal~m. Kul yazal~m, y~~~nak yapal~m
görelim ne zuhur eder„ dedi. Hüseyin Pa~a ile Pir Mehmet "Padi~ah~ m, bu makul de~ildir, kapuya varmam~z ye~dir„ deyüp on
be~~kise filori alup yatsudan sonra kapuya geldiler idi. 0 vakitte
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de yeniçeri a~as~~ da Ortacamiden kapuya gelüp Sultan Osman'~~
buldu. Mü~avereye oturdular; akibet cevab~~ bunun üzerine kodular ki sabahleyin erkenden yeniçeri a~as~~ Odalara varacak odaba~dan davet edüp elli~er filori in'am ve mor çuka verilecek ve
sipahiye de onar akçe terakki ve in'am ola. Sultan Mustafa'y~~tekrar saraya götürsünler. Bu mü~avere üzerine yeniçeri a~as~~ seher
vakti Odalara gelüp evvelce çorbac~lar~~ oldu~u Odalar~ n oda ba~~lar~ n~~ ça~~r~ p in'am ve ihsan ahvalini bildirdikde "di~er odaba~~lar da gelsün bu cevab~~ sizden i~itsünler„ denildi. Haber idiip
Eski ve Yeni odalar~n odaba~~ lar~~ hep gelüp bu cevab~~
i~ittiklerinde "Makul buyurunuz biz neferata söylesek belki itimat
eylemezler ; kendünüz Ortacamie gelüp bu cevab~~söyleyin, umumen
sipah ve yeniçeri i~itsünler, ümiddir ki hay~ r ola„ dediler. A~a
dahi "nola„ deyup Ortacamie varup camiye girdi. Sultan Mustafa
ile bulu~up sonra d~~ar~~ ç~ kup cümle kap~s~n~ n önünde merdiven
ba~~ nda durup "a~alar, yolda~lar, padi~ah~n~ z mubarek ola amma
Sultan Osman da oca~~n~ za dü~dü, kapuya geldi, size s~~~ nd~. Elda
li~er filori in'am ve çukalar~n~ z mor s~ korlat ve sipah a~alar~na
inden
çeküp
ete~
~ay~~
e
mecal
bulmayup
bir
sipahi
a
in'am„ deme~
merdivenden a~ a~~~dü~ürdü, silah ü~ürüp paralad~ lar.
O mazlumu bi günah ~ehid eylediler. O mahalde cumhurdan
bir bölük, maktul a~an~ n aya~~ na ip ba~layup Aksaray çar~~s~na
b~rakd~ lar ve bir bölük de merhumun evini ya~ma ettiler. O mahalde ocak a~alar~~ peri~ an olup da~~ ld~ lar. Bir cumhur dahi gümrük emini Murad Çavu~un evini taraca gittiler. Bir bölük dahi
Hac~~ Suba~~n~ n evine gittiler, bir alay e~kiya da A~a kapusuna
Sultan Osman için gittiler; o kadar istediler bulamad~lar. Me~er
ta içeride hatunlar yan~nda imi~. Sadr-~~Azam Hüseyin Pa~a kaçcli ;
ard~ ndan yeti~diler, aya~~ ndan se~irdüp Saka kârhanesi önünde
paralad~ lar ve Pir Mehmet A~ay~~âzad ettiler. Kad~ nlar yan~ nda
Sultan Osman'~~ bulup ç~ kard~ lar ve bir beygire bindirdiler. Ba~~ nda arakiyesi bile yok, kâkülü peri~an o mazIum-~~ merhumun
gözlerinden ya~lar akar. Orada Panaz O~lu nam~ nda bir sipahi
ac~ yup kendinin dülbendini padi~aha giydirdi. E~er sorulursa ki
"Pir Mehmet a~ay~~ azad edüp sadr-~ 'azara' katle sebeb nedir?„ Cevab
budur ki Sultan Osman Hotin seferinde iken Hüseyin Pa~a
sadr-~~azam idi; cenk günlerinde lüzumsuz yürüyü~~teklif eyledikte
asker halk~~"yürüyü~~yeri de~ildir kulu k~rd~r~ rs~ n~ z„ dediklerinde
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"padi~aha kul mu eksik olur, topal e~e~in yerine sa~lam~n~~ baklar~z„ der idi.
Bir sebeb de budur ki sefere giderken her gün Sanca~-~~
~erif yan~ nda sure-i feth-i ~ erif okunurken bir kaç çe~teciler asla
Kur'an-~~ kerim dinlemeyüp Hüseyin Pa~an~n medh ve senas~n~~
sayup dökerlerdi. Haf ~ zlardan biri "benim sultan~m, kelam-~~ ~erif
okunurken tahfif-i kur'an eylemeyin„ dediklerinde cevaben "askerlik halidir: baz~~ yerde tilâvet ve baz~~ yerde ~akavet olur„
derlerdi.
Pir Mehmet A~an~ n halâs~ na sebeb vakta ki Sultan Osman
meyhaneleri basup sipah ve yeniçeriden tuttu~unu bahçe önünde
istedi~i gibi dö~üp sonra katleyle diye bostanc~ba~~ ya emreyledikde bostanc~~ ba~~~azâd edüp nice yüz adam~n kurtulmas~na sebeb olup padi~aha "katleyledim„ diye cevap verirdi. "iyilik
zayi olmaz„ me~hurdur. Biz yine sözümüze gelelim: Vakta ki Sultan Osman~~ A~a kapusundan bir beygire bindirüp enva`-~~ te~hir
ve te~ ni` ile yola ç~ kard~ lar. Yolda ana söyledikleri herze ve hezyan ve ~utum-i galize söylense insana gam getirir. Ancak bu
kadar var ki "Can~ m Osman Çelebi, meyhaneleri basup sipah ve
yeniçeriyi ta~~gemisine koymak olur mu?„ ve Altuncu O~lu nam~nda
bir deni ve mübtezel ve mülevves-i blitibar padi~ah~ n mubarek
ayaklar~n s~ kup baz~~ ~utum eyledikde merhum-~~ mazlum a~layup
"behey edebsiz, padi~ah~n~z de~ilmiyim? Tazelik ba~~n~zdan geçmedi mi?„ der idi.
Baz~lar~~ da "ecdad~ n sekban ile mi vilayetler fetheyledi. Anadolu
vilâyetinde sekban e~kiyas~n~ n tu~yan~ nda vilâyet elden gidüp
pederin Sultan Ahmet zaman~ nda sekiz sene baban~~ u~ra~d~ ran
Kalender O~lu, Canbulat ve bunlara benzer e~kiya, sekban
e~k~yas~~ de~il mi idi ?„ dediler.
Sultan Osman dahi "Hey adamlar 1 Neyleyeyim bana Hoca ile
Dar-üs-sade a~as~ ndan oldu. Hüseyin Pa~an~ n günah' yok idi„
dedi. Hele bu hal ile Ortacamie getirdiler. Bir kö~eye koydular.
Ozerine on dört cemâatinden Mihaliçli Mehmet A~ay~~müekkel koydular. Orada a~al~ k hizmeti Sultan Mustafa'n~ n hizmetinde olan
Dervi~~nam gulâma verildi. Sultan Osman~~ kethüda beyin
at~na bindürüp ba~~ nda iç o~lan arakiyesi ile kapuya gönderdiler.
Sadr-~~âzaml~ k Davut Pa~aya verildi. Bu tarafda da cümle ahali
"Padi~ah~= ç~ ksun görelim„ dediler. Sultan Mustafa camiden
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ç~ k~ p merdiven ba~~ na geldi, halka selam verdi. Gülbang-i Muhammedt getirdiler. Sultan Osman gülbangi i~idüp Mehmet A~aya
"sen ocakda ne idin ?„ dedi; "haseki kulun idim„. "Ya yeniçerilik ketn hükhüdal~~~n~~kim verdi„? dedi "Sultan Mustafa verdi„ dedi."Ya, an~
mü nafiz midir. Aç ~u pencereyi ben dahi kullanma söyleyin„ deyüp
~alapençereyi açt~ lar. Sultan Osman ba~~ n~~d~~aru ç~ karup "benim a
k
söziyle
ta~
m!
Münaf
~
r~ m, benim yeniçeri babalar~ m„ ve sipah babalar
~~
k
eyledim
ve
beni
böyle
eylemekten
nolayd
zelik belasiyle bir küstahl~
z
ya
beni
istemezmisiniz?„
diye
yal~imdi gelirken tüfenk ile urayd~ n~
~zam~z
vard~ . Bir u~urdan dediler ki seni istemeziz öldürdüklerine de r
yoktur„ Sultan Osman bu cevabdan meyus oldu, pençereyi kapayup
"Bari! beni Sultan Mustafa'n~ n oldu~u yere hapsedin, öldürmeyin„ de~mak istedikde Cebeciba~~~denilen haramzâde hemen kemend atup bo
a
ve
ba~çavu~~
Ali
A~
~~
dikde Mehmet A~a ve yeniçeri kethüdas
ra
ey
lediler.
ta~
Ahmet A~a yeti~ üp Cebeciba~~ y a yumruk ü~ürüp
Velhas~l Sultan Mustaf ay~~ arabaya bindirüp valdesi iki cariyeleri de beraber binüp arabaya ipler ba~lanup kul taifesi el ele verüp yiderek saraya ilettiler. Hicretin 1031 senesinde ve tarih-i
~l~ nda
~ skenderinin 1933 y~l~ nda Osmanc~ k zuhurunun 342 nci y
~ na
nda
hutbe
Sultan
Mustafa
nam
ve k~ ran-~~ seretan~ n ol y~l~
okundu. Receb ay ~ n~ n dokuzuncu günü cuma günü salâ vakti
idi ki bu vak'a vaki oldu. O gün Ortacami'de namaz k~l~ nmad~.
Çünkü Sultan Mustafay ~~ cülüs ettirdiler. Sonra sadr-~~ azam Daa ve ocak
vut Pa~a ve baki vüzera ve yeniçeri a~as~~ Dervi~~A~
bir
pazar
arabas~ na
~~
atalar~~ Ortacamie gelüp Sultan Osman'
bindirüp ikindiden sonra Yedikuleye iletüp hapseylediler. Muhassal-iil-kelam o günde olan havadis bir günde olmam~~t~r. Ve sultan Osman'a olan zulümden a~lamayan ta~~yürekliye ne dersin?
Saltanat-~~ Osmaniyandan bir padi~ ah bu veçhile tahttan hal' olmam~~t~ r. Gerçi Sultan Bayaz~d-~~ Veli zaman~ nda alt~ n akçe ve sikke
bozulup ve ~ah-~~ Acem zuhur edüp Sivasa kadar ak~ n eylemi~ti.
Bayaz~d~n o~lu Sultan Selim Han-~~ Gazi ki Arap ve Acem memleketlerinin fatihidir gayret-i ~ehin~ ahiye gelüp kul ile yekdil olup
babas~~ Sultan Bayaz~d~~ tahttan indirdiler amma bu cefalar
olmad ~.
Velhas~ l o gece yatsu vaktinde sadr-~~ azam ve kethüdas~~ ve Cenda
beciba~~~varup Sultan Osman'~~ katle ba~layup kement att~klar~
it
olmakla
arslanca
hareket
etmekle
Sultan Osman gürbüz yi~
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Kilindir U~rusu nam~ ndaki bir sipahi ~aktsi merhumun hayalar
~n
s~ kup o mahalde teslim-i ruh eyledi. Elhak bu üç günde zuhur
eden hadise-i acibe ne idi ki bir ~ah-~~
~an~~ o kullar~~ istemeyüp yüz dönderdi ve nihayet katlettiler ve hak suphanehu ve
tealân~ n emr-i ~ erifi üzere uzun müddet hapisde yatan bir M günah
mazlum Sultan Mustafa hat~rda de~il iken ve fikirde yok iken
tahta geçüp Osmanl~~ mülküne padi~ ah oldu. Bu ise basiret gözünü
açup ibret al~ nacak yerdir.
Merhum Sultan Osman'n~ n müddet-i hilâfetleri dört sene dört
ay yedi gün oldu. Bu hususda ehl-i zâhir deseler ki bu i~ler kul
taraf~ ndan olmamak gerekti; cevab verilür ki sipah ve yeniçeri ve
sair kulun kalbleri k ~r~ k idi. Zira kul taifesinin hatas~~vaki` oldukça
meselâ meyhanede bulunup tutulduklar~ nda dört be~~yüz de~nek
urulup ve azab için ta~~gemisine konulup dirliklerini, maa~lar~ n~~
keserler idi. Fakat kanun-~~ kadim kul taifesinden bir kusur ve
hata zuhur edince terbiyesi a~alan kap~ s~ na gönderilmek idi. Sultan
Osman zaman~ nda kanun-~~ kadime riayet olunmad~, kul taifesinin
te'dibini bizzat padi~ah icra ettiriyordu.
Padi~aha ulemâ zümresinin rencide olmalar~na gelince: Hoca
Ömer Efendi bir vâiz âdem iken ~eyh-ül-islâm~ n üzerine geçiriliip
ulemân~ n bilcümle umuru Hoca ömere sipari~~olunmu~~
idi. Bir
sebeb de Hekimba~~~Musa Efendiyi Anadolu kad~ askeri eylediklerinde ulemân~ n k alpleri k~r~ lm~~~idi. Bunlar~~ b~ rakal~ m takdir-i
kelâm, vakta ki Sultan Osman Hotin seferine azimet eyledikte kendüsünden üç ay küçük karde~i ~ehzade Mehmed Hani bo~makdan murad~~ seferde iken belki karde~inin dima~~ nda saltanat sevdas~~ vard~ r diye o günahs~z mazlumu bo~arken an~
n sözü bu oldu
ki "Ben ömrtiv~ de nice nâmurad gittimse hak tealâ hazretlerinden
istidam budur ki sen de tahttan ve ömründen nâmurad ve mahrum olas~ n„ demi~~idi. Kaza ve kaderi idi geldi.
Beyit
Hak kulundan intikamr yine abdile
alar
Bir ~ah-: <Ihsan iken ~ah-I cihana
klydtlar
Gazi bahachr han idi (ili neee!, sultan idi
Niyyet ediip haç etme~e koma& kullar gitme~e

Bilmeyen ilm-i lediinni onu kul etti
sanur
Gayretlii genç arslan iken ~ah-z cihana layd~lar
Nam! da Osman Han idi Sak-~~ cihana ktyd~lar
Kulak gerek isitme~e ~ah-z cihana
k~ychlar
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Hiikmetme~e kadir iken hak emrine
r~dz~r iken
E~trat-~~ saattir bu dem ruz-~~ k~ yamettir bu dem
Tu~ f cifferim doldu hün derdim bir
iken oldu on

5•5

Hac etme~e haz~r iken ~ah-1 cihana
ktydtlar
Kula nedamettir bu dem ~ah-: cihana
k:Otlar
Kan a~la& ehl-i fiinun ~ah-t cihana
ktydtlar

Bunu da bil ki yeniçeri yolda~lar diseler ki "âlem aya~a kalkd~ , gulüvv-i âm oldu, yaln~z biz de~iliz nice edelim. Yani bu
kavgay~~ biz nas~ l def'edebilirdik ?„ Cevab budur ki Bezestenden
ve Saraçhaneden siyaseten geçmek memnudur e~er nagâh geçse
o çar~ u ahalisi âzar ettirirlermi~~
Bir mazlum padi~ah günah~n~~ itiraf ettikten sonra yeniçeri taifesi
kadimt nimetini yiyegelmi~ ken ve ta ebed kullan iken katline
riza göstereler. E~er katledeceklerini bilmedik dirlerse cevap veririz ki Yedikuleye konmak mahal ve mucib-i katli oldu~u
malüm idi. Hususiyle o merhum-~~mazlum "oca~~ n~za geldim beni
Sultan Mustafa'n~n hapsoldu~u odaya hapsedin, padi~ah~ n~z mubarek olsun„ demi~~idi. Kula laz~ m idi ki "Yedikule'ye kodu~unuza
r~zam~ z yoktur; sarayda hapsedin, katlolunursa sarayda olayd~ „ .
cevablar~ nda âciz olup takdire havale olur mu? Biz yine sözümüze
gelelim. Vakta ki Sultan Osman gece vakti A~a kapusuna geldi.
Hüseyin Pa~a ve bostanc~ba~~~Pir Mehmed ile on kise filori götürdüler idi ki kul taifesinin gönlünü alalar. Cumhur gelüp Sultan
Osman" tuttuklar~ nda " pâdi~âh buraya hazine getirmi~ ,, dediler.
Cumhurun a~z~ m tutmak için kisenin birini alay~n içine att~rd~ lar
Filoriler ortal~~ a da~~l~ nca cumhur ya~ma ettiler amma içerideki
mühürlü kiseleri içeridekiler yutup hazmettiler ve hat~rda de~il
iken bir sultan-~~ azimi nikbetin nam ve ~an~~ yok iken Yedikuleye
götürülüp katloluna ve saltanat ile alâkas~~ olm~ yan a~alara devlet
gelüp dokuz kise filoriye el uralar ; devlet-i dünya ikbal edince
böyle olur.
K~ta
Gelmeli olsa ki~iye devlet
Gitmeli olsa eylemek tedbir

Yidilir bir kol ile M zahmet
Tutamaz onu olsa bin zencir

Bunu da bil ki bundan evvel Sultan Ahmet Han merhum
olup saltanat taht~ na bu Sultan Mustafa cülüs eyledikde üç ay
dört gün padi~ah olup sonra "kul seni istemezler„ diye saltanattan
hale eylediklerinde Sultan Mustafa der ki "bir gün ola ki seni
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istemeziz diyenler, beni arayup bulalar, padi~ah ideler „. Bu
sözleri dört buçuk y~ ldan sonra zuhur eyledi. Zira o zaman kul
"istemeziz„ dedikleri yalan idi. Kula bühtan eylediler. O zaman
Sultan Mustafa'y~~ saray halk ~~ teva~ i ve saire ulemâ ile i~~
birli~i edüb hal` etmi~lerdi. Ak~ bet, kul taifesi de kendilerini
töhmetten kurtarmak isteyüb Sultan Mustafa'y~~ buldular, padi~ah
eylediler. Merhum Sultan Osman hakk ~ nda zikretti~imiz ihanet
ve yeni saltanat~ n bâisi ulemadan idi, kula buhtan eylediler. Biz
sözümüze gelelim.
01 zaman ki Sultan Osman saltanat taht~ na oturdu 1027 senesi idi hikmet-i bâri " fi yevmin nahs-i müstemmir„ vaki oldu; o
y~ l Istanbul'da bezesten ve cümle mahallesi su içinde kald ~, bir
çok e~ ya ve evler harap oldu. Evvelden böyle bir ~ ey görülmemi~~
idi ve k~~~ n yaz~ nda bir taun-~~ ekber, oldu tafsili laz~m de~il
görenler bilirler ve 1030 senesinde Bo~aziçi dondu ; Üsküdar ve
Be~ikta~~aras~~ kara gibi olup üzerinde adamlar gezüp Üsküdar'dan
Istanbul'a yürüyerek gelirler idi. Ha~ imi bu vak'aya ~u tarihi
söyledi "Yol oldu Üsküdar'a Akdeniz dondu bin otuzda „ ve o
y~ l kaht ve gala vaki oldu. Zira malümunuzdur ki Istanbul'a zad
ve zahire denizden gelür ; derya kara gibi olunca sefine gelebilir
mi ? Bunu da bil ki gerek Sultan Ahmed ve gerek Sultan Osman
Sultan Mustafa'y~~ def'atle katleylemek için tekayyüt eylediler,
mecal olmad~ ; zira hak tealân~ n emr-i ~ erifi yok idi. Hakdan hidayet
olmayacak kul neye kadir?
Sultan Mustafa

1031 senesi Receb ay~ n~ n onuncu günü Esad Efendi az! olunup
Yahya Efendi ~ eyh-ili-islam oldu ve kethüda Mustafa Efendi
Rumeli kad~ askeri ve Bostanc~~ zade Mehmet Efendi Anadolu kad
~~
askeri oldu ve Çe~ nil Efendi Istanbul kad~s~~ oldu; Ömer A~a
sekbanba~~~ oldu. Sonra atiyye ç~ kd~~ ; sipah ve yeniçeriye
tevzi olundu. Bunun ii7erine bir ay geçdi, iç o~lanlar~~ bir gece
ittifak edüp kapu a ~as~ n~~ paralad~ lar. Ertesi gün kul ayaklanup
"murad ne idi„ dediklerinde iç o~lanlar~~ cevab verüb "bir kaç küçük ~ ehzadeler var idi analar~~ katletmek istedi, biz de r~
za göstermedikimizden bir kaç~ m~z~~ öldürmek istedi amnçün eyledik„
dediler.
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Amma en do~ ru söz budur ki maktul olan a~a acemi idi ;
yirmi y~ l daha saray~~ beklese kapu a~al~~~~yolu bile gelmezdi ;
birden bire kapu a~as~~ olmak ile ney'an ma ~ rur olup o yolsuz
vakit
i~lere ba~lad ~ , sair a~alar hazmedemediler. Bu günlerde be~~
gün
vezir-i
âzam
olup
yirmi
alt~~
~a
namazda dualar olundu. Davut Pa
.
Nihayet
Davud
~
divan-~~ padi~ ahiye varup oturmak nasip olmad
Pa~ay~~ kul azledüp Meere Hüseyin Pa~a sadr-~~ âzam oldu. Sonra
cuma günü sultan Mustafa Ahmediye camiine namaza ç~kd~ . Ecdad-~~
izam~~ yadigârlar~ ndan Ebülfeth Sultan Mehmed Han~ n at~ n~~ urduklar~~ raht~~ at~ na ~~ rdurup hay ~ r duaya mazhar oldu. Ve Meere Hüseyin Pa~ a sadr-~~ âzam olunca sipah taifesini kendi koluna alup
Devlet-i aliyyede ne dünü âli mansablar ve tevliyet varsa sipahiye verdi. Otuzbe~~gün mühr-i hümâyunu zabt eyledi ; yine kendi
ç~ raklar~~ ~ ikâyet edüp az! eylediler. Sonra M~s~ rdan mazul Lefkeli
Mustafa Pa~a sadr-~~ âzarn oldu yirmi yedi gün mühre zabt edüp
an~~ da kul istemeyüp Gürcü Mehmet Pa~a sadr-~~ âzam oldu ve
andan evvel receb ay~ n~ n yirmi üçüncü günü Acemden A~a R~ za
Han nam elçi geldi. Elhak bir tarihde böyle hediyeler ile Devlet-i Osmaniyeye elçi gelmi~~de~il idi. Sonra yeniçeri a~as~~
olan "Dervi~~A~a„ divane nie~ rep bir adam idi; bir gün ocak a ~-alarma der ki "ta~ radan beyt-ül-mal gelmez oldu, ben kendi adamlar~ m~~ ta~ raya göndermek isterim„ . Ocak a~alar~~ dediler "kanun
de~ildir ocak taraf ~ ndan mümcular ve çavu~lar gideg-elmi~ tir„. Bu
söz üzerine a~a da "!net oca~an~ za da ve size de,, deyince padi~aha haber gönderilip az1 olundu. Yerine rikâbdar Kara Mustafa
A~a oldu. ~ ste o zanmn Dervi~~A~a hakk ~ nda bu beyit söylendi.
Ey gelüp az günde çok devlet bulan
Pirine oca~~ na hüddam~ na
Pire inkür eyleyüp sebbeyleme
Giis k~ l pendme ~eyh Ru~eni

Pir oca~~ nda yiyüp nan-ü nemek
Münkir ol ~nayup beyim hizmet gerek
Tiz hükme kor ~nizan-~~ felek
Uyuz olur inine üren köpek

Bu hal üzre bir zaman geçdi ; bin otuz bir rebiülevvelinin ilk
günü sipah ve yeniçeri divanda cem olup dediler ki "bundan evvel
Sultan Osman! Yedikuleye koymakdan murad haps idi, katledilmek murad olsa hapse konmadan katlolunurdu; ~ imdi vilây etlerimizde oturamaz olduk ( siz pad~~ah~ n~z~~ katleylediniz ) diye bize
ta`n-ü te~ ni' ediyorlar. Elbette katle kim sebeb oldu ise padi~ah~ m~zdan sorar~z„ diye rikâb-~~ hümâyuna arz~ hal takdim eyledikierinde Sultan Mustafa taraf ~ ndan cevab buyruldu "Hak tealâ
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hazretlerinin nam-~~ pâki hakk~ çün katle r~ za vermedim. Katle
bis her kim ise hakk~ ndan gelinsün„ diye ferman-~~ padi~
aht
sad~ r oldu. Sultan Osman'a kemend atan Cebeciba
~~~idi; Davut
Pa~a tevabiinden sipahi idi, an~~
da katleylediler. Davut Pa~a
kaçd~ . Bir kaç gün sonra kendi a~alar~
ndan biri müjde paras~~
almak için gelüp nerede idü~ini haber verdi. Bostanc~ ba~~~
varup
bir köyde samanl~ k içinde Davut Pa~ay~~ buldu ve tutup götürdü.
Kap~c~ lar odas~ nda hapsolunup ertesi gün Divan~~ hümâyunda boynu vurulmak ferman olundu. O gece Davut Pa~an~ n hatunu ki
padi~ah~ n ana baba bir karde~ i idi Davut Pa~ay~~
kurtarmak için
padi~ahdan rica eyledikde vaz geçmedi. Sultan padi
~ah taraf~ ndan
meyus oldukda bunu makul gördüler ki Yeniçeri oca~~ na bezl-i
mal edüp kurtaralar. Eski odalarda k~ rk üçüncü a~a bölü~
ünde
Bokcu Murad ve Çökürcü Kurd O~lu ve A~c~~ Hasan ve Kay
~ kc~~ Mustafa ve Çal~ k Mehmet ve Alt~ nc~~ o~
lu Muslu ve bunlara
benzer yüz kadar yeniçeri ve sipahlardan cerrah zâde Mehmed
Çelebi ve Feridun Efendi ve bunlara benzer Davut Pa~a tevabiinden nice adamlar tedarik olunup o gece cellâda ziyade filori
verülüp, san'at~ nda bir az geç davran dediler. Tamam bu tedarik
görülüp ertesi gün Divan-~~ hümâyunda o kadar adam topland
~~ ki
mah~erden bir ni~an Verdi. O gece zikrolunan cumhur ki ihsan
alm~~ lard~ , divan halk~ n~ n önünde durup "bakal~
m zaman ne yüzden
hareket eder„ derken Davut Pa~ay~~ Kap~ c~ lar odas~ ndan ç~
karup
Çe~ me önünde siyaset meydan~
na çökerttiler. Cellâd ileri gelüp
Davut Pa~ an~ n ba~~ ndan bin naz ve isti~
na ile dülbendini ç~ karup
kâh kolunu s~~ ayup kâh k~ l~c~~ ç~ karup omuzundaki pe
~temaline
silüp oyalan~ rd~ . Bu mahalde sadr-~~ âzam Gürcü Mehmet Pa
~a
muhz~r a~ay ~~ gönderüp "tiz padi~ah~ n emri yerüne gelsün boynu
urulsun„diye mahzar gelüp cellâd~~ yerinde bulamad~, cellâd~~
bekledi. Cellâd geldi~inde nerede idin deyince "di~er k~l~
c~~ getirme~e
gittim„ dedi. Muhz~ r a~a "tiz imdi maslahat~ n gör„ dedi. Cellâd, emir
padi~ah~ n deyüp k~ l~c~~ k~n~ ndan ç~ karup Davut Pa
~an~ n ba~~~
üzerinde döndürüp Davut Pa~an~ n ba~~ na indirmek üzere iken
mahud ihsandideler "sak~ n urma„ diye ça~~r~~ up di~
er cumhur
"elbette ur„ diye ça~~r~~d~ lar. Kul aras~ nda münazaa ço~al~
nca ihsan görmü~ler bu kavga ortas~ nda Davut Pa~ay~~
siyaset meydan~ ndan kapt~lar, d~~ar~ da bir çavu~un at~ n~~
bulup bindirdiler. Tevabiler Davut Pa~an~n yan~ nda olduklar~~
halde orta camie getirdiler
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ve Davut Pa~an~n saray~ na adam gönderüp müjdelediler ve ba~~na dülbend ve üzerine yeni libas istediler ve Davut Pa~an~ n tevabileri aralar~ nda Davut Pa~ aya sadr-~~âzaml~ k verüp minberin
ikinci basama~~ nda oturttular. O da kimine çorbac~l~k ve kimine
sancak verüp Bokcu Murad'a muhz~ rl~ k ve di~erlerine de mansablar taksimine ba~lad~. Bölük a~alar~~ taraf~ ndan bu tarafa çavu~~
gönderilüp "Pa~ay~~ kande ilettiler var haber götür„ dediler. Çavu~~
dahi sual ederek Ortacamie girdikde pa~an~ n ba~~ nda mücevve
yok idi; miskin çavu~un mücevvezesin alup pa~an~ n devletsiz ba~~ na
giydirdiler. Bir zaman sonra mükellef elbise yeti~tirdiler. Bu taraf
da meydan-~~ siyasetten pa~an~ n kap~ ld~~~ n~~ padi~ ah hazretleri
i~idüp gazaba geldi. keruden haber gönderdi ki "yeniçeri a~as~~
bütün ocak halk~~ ile varup Davut Pa~ay~~ Ortacamiden Yedikule'ye ileteler„ . Bunun üzerine emr-i âli mucebince ocak halk~~
kalkup Ortacamiden Davut Pa~ay~~ arabaya bindirip Yedikulede hapseylediler. Hikmet-i hüda bindirdikleri araba ve arabac~~
Sultan Osman~~ Yedikuleye götüren araba ve arabac~~ imi~.
Rebiülevvelin üçüncü gününün gecesi kap~c~ lar kethüdas~~ Rahiki
damad~~ olan Ahmed A~a Yedikuleye vard~; Davut Pa~ay~~ Sultan
Osman'~ n bo~uldu~u odada bo~durdu. ölüsünü arabaya konup saraya getirdiler. Teçhiz ve tekfin edüp Atik Ali Pa~a hareminde
gömdüler. Bunun üzerine iki ay geçdi. Sadr-~~ âzaml~ ktan mâzul
Meere Hüseyin Pa~a mühr-i hümâyunu almak arzusiyle sipah
taifesini koluna alup gizlice birkaç kise filori gönderüp ve ocak
a~alar~ ndan on dört bölükde Tophâneli Ahmed Çelebi'nin evine
her gece odaba~~lar~~ ça~~r~ p her odaya yirmi be~er bin akçe ve
odaba~~lar~ n her birine be~ er bin akçe ve odaba~~lara
iki~ er yüz filori ve baz~ s~ na daha ziyade ve iki bölük ba~~ ya
ad~~ denilmez onar bin alt~ n da~~t~ l~ p hemen bir gün divanda
çorba yemediler. "Asl~~ nedir„ diye soruldukta "Gürcü Pa~ay~~istemeziz„ denildi. "nola olsun„ diye padi~ah cevab verdikde " imdi,
biz Meereyi isteriz; hemen ~imdi divana gelmek gerektir, gelmeyince olmaz elbette gelür„ dediler. Ve Gürcü Mehmed Pa~a'dan
mührü alup ve kap~c~lar kethüdas~~ Hüseyin Pa~ a'ya iletüp Meere
Hüseyin Pa~a'y~~ divana getirdiler. Bunun üzerine yeniçeriler çorbay~~ yidiler. Gürcü Mehmed Pa~a sedirden kalkd~~abdesthâneye
girüp oturdu. Sonra at~~ gelmeden bir çavu~un at~ na binüp gitti.
Zaman ne gösterir diye basiret ehilleri ibret gözüyle zuhurat~~
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gözler iken bir gün kibar-~~ ulemâ Sultan Mehmed camii içinde
toplanup ve ~eyhleri de getirip Sultan Mustafa için "akl~ nda
hiffet vard~ r, imameti câiz de~ildir, tasarrufa kudreti yoktur. Saltanattan hal' olunsun ve sadr-~~ âzam~~ da istemeziz, tahfif-i ulema
eylemi~tir, def'atle küfrüne fetva vard~ r„ ve her gün Sultan
Mustafa'n~ n validesine haber gönderirler kul taifesi o~lunu istemez tedarik gör„ diye, "Kise kise f ~lori ç~ kartup kula verüp
ve kendi sarfedüp hazineyi harap eyledi ve beyt-ül-mal tamam
oldu„ deyu müftü Yahya Efendiye ve kad~ askerlere adam gönderüp
davet eyleyüp getirdiler. Mezkür cevablar~~ anlara da söylediklerinde
"gerçektir mesele bunun üzerinedir amma iki dava bir u~urdan
olmaz; evvel varal~m padi~ahdan sadr-~~ azam~ n azlini isteyelim sonra
ne olaca~~~görüle „ diye bu bahane ile cemiyetten ç~ kup her biri
bahçelerine gittiler. Cami içinde cumhur-~~ ulemâ bekliyordu ki
müftü efendi sadr-~~ azam~ n azli haberini getire. Bu canibde cümle
vüzera, bölük a~alar~~ a~a kapusuna toplanup ocak a~alar~ ndan
bir kaç a~a ve sipahilerden de cumhur-~~ ulemân~ n cemiyetine
vard~ lar. Ulema bu geli~ i "bu cemiyeti da~~ chn„ diye geldiler sand~ lar. Ozerlerine hücum edüp " cümleniz kâfirsiz Meereye yard ~m
etti~iniz için „ dediler. Bunlar~ n içinde " biz divana gideriz,, diye
ulemâya tâbi sipah ve yeniçeri var idi. A~~ k Pa~a türbesinden
sancak getirip Sultan Mehmet hariminde diktiler. B~çakc~~ o~lu
da beraber idi. Kâh A~a kapusunda olanlar gelüp Sultan Mehmet
hariminde olan cemiyetin üzerine gelmek isterler ve kâh "kapu
a~as~ nda olanlara varmak olmaz, biz divana gideriz„ diye ulema
divan~ na gitmek isterler. Bu mahalde adam gönderüp müftü ve
kad~ askerleri ve Siyasi Efendiyi A~a kapusuna davet edüp getirdiler.
Padi~ah taraf~ ndan bir hatt-~~ hümâyun geldi ki "elbette varup Sultan
Mehmed hariminde olan cemiyeti da~~das~z „ diye. ~eyh-ül-islâm bir
daha haber gönderilsün„ dedi. Makul gördükleri üzere nakib-ül-e~raf
~erif Efendi ve me~ âyihden Siyasi Efendiyi gönderdiler. Cevap verdiler ki "Sadr-~~ azam~~ isteriz, vücuh-i kesire ile katli helâld~ r „ dediler;
gelüp bu cevab~~ götürdüler. Tekrar bostanc~ ba~~~ile bir hatt-~~ hümayun dahi geldi ki "üste bostanc~ lar dahi varsun, bu saatte varup
cemiyetlerini bil-külliye da~~das~ z „ diye. Ikindi ezan~~ idi namaz~~
kapuda k~ ld~lar. Sadr-~~ âzam ve ~eyh-ül-islâm ve kad~asker a~a
ve bölük a~alar~~ ve cümle yeniçeri ve sipah bil-külliye cumhuru
da~~ tmak için kalkd~ lar. Tamam ~ehzade Camiinin harimine vard ~ kda
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~ey h-ül-islâm rica eyledi ki "bir dahi adam gönderesiz ola ki
da~~lalar„ diye makul gördüler. A~alardan adam gönderdiler; asla
müfid olmad~. "Nola gelsünler davam~z ~er'ile„ dediler. Anlar bu
cevab~~ götürdüler; bunlar da "art~ k veballeri boyunlar~ na, gidelim„ derken bizzat kapu a~asiyle bir hatt-~~ hümâyun geldi ki "tacil
ile gidesiz ve tutulanlar~~ aman vermeyüp katledesiz„ yaz~lm~~~
idi. Art~ k durma~a mecal kalmad~; me~er Istanbul a~as~~ Mimar
zâde Mehmed A~a da sipari~~olunmu~du ki binden ziyade acemi
o~lanlar~~ ve erazil ve maryol ve bunlar~n ard~ ndan zikrolunan
kibar ile yeniçeri ve sipah yürüyüp güya kale fethine giderler
gibi gittiler. Bu taraf da cemiyete haber geldi ki "ne durursuz gelenler ~er'ile gelmezler, alât-~~ harbiye ile gelirler„
dediler.
Ak~ ll~~ olanlar hemen abdest almak bahanesiyle evlerine gittiler
ve harimde bulunan sipah ve yeniçeriler bir birinden evvel kaçd~lar. Ak~am ezan~~ okunaca~~~vakit acemi o~lanlariyle erazil
ve maryol yeti~ üp cami içinde olan efendilerin cami d~~~ nda
u~aklar~~ elinde olan atlar~ n e~erlerini ve sair bulduklar~ n~~
ya~ma edi~ p sonra cami-i ~erifin içine girüp içeride ve d~~ar~da
bulduklar~~ adamlar~~ elbiseleri 'hat~ r' için katledüp ak~am namazina kamet olunurken E~ribozi Beyzâde nam müderris minber
yan~ nda katlolundu; südattan idi. Velhas~l o mahalde sâdattan
üç ki~i ve dokuz talebe-i ulürn ki içlerinde müderris ve kad~lar da var idi diyenler, kibar-~~ ulemâdan birinin o~lu ile
cümleten on dokuz ki~i katlolundu; gadr ve hasareti bir tarafa
b~rakal~ m. Çünkü cemiyet da~~ld~; temcid vaktinde asesba~~y~~
câmie gönderdiler, meydanda bulunan maktulleri cami hariminde
bir battal kuyu var idi a~z~ndan kapa~~n~~ kald~r~ p on dokuz bi
günah maktulün cesedlerini kuyuya att~lar. Yâni bu ölenler
kimlerdir belli olmas~ n diye nâbedid ettiler. O mahalde Bursa%
Meyll Efendi bu müseddesi zâde-i tab'~ ndan söyledi.
Milseddes
Süphe~niz var ~ol güruhun dinine
iman~na
Kadlasker ile müftünün de ~ fndir
~antna

Kim gire na/tak yere erbab-z
il~nin kan~na
Bir yezidin ram olup dünya
için fer~nan~na

Girdiler çok dlim-ü dl-i ~ulan kanzna
Döndü (Sahn-i Han-t Mehmed) Kerbeld meydan~na
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Cem' olup sultan Mehemmed
camiine müslimtn
Kod! asker ile müftü eyleyüp
anda yemin

Dediler ser'ullah ey vezir-i
bed dyin-ü din
Azle gittiler ani amma ki
döndüler o ht~~~

Girdiler çok dlim-ü dl-i ~ esulün konma
Döndü (Sahn-i Han-: Mehmed) Kerbeld meydan~na
Kadiaskerlerle ;ol müftü
Ommetimdir diyemi yar~ nki
dinen gayretsize
gün hazret size
Rdm olup dünya için bir
K~rd~r~ p ehl-i namaz ~~ bir
dini yok sefkatsize
bölük siinnetsize
Girdiler çok dlirn-ü dl-i resuliin kan~na
Döndü (Sahni Han-~~ Meh~ne4kerbeld meydan ~na
Kad~ askerlerle söz bir eyleyiip
ol bed küman
An~~ görünce olup seyl-i beld
gibi revan

Geldi a~a kapusuna müfti-i
ah~r zaman
Bir bölük bi din-ü beddyin
kavm-i bi aman
[EYZAN]

Vakt-i ma~ribde namaza vurmaz
oldu mü'minan
~imdi dar-iil-harbe döndü
belde-i dar-fil-eman

Vehm-i can eyler aduvv-ü dinden her müslüman
Nice sabretsün buna iman~~
olan müslüman

(EYzAm
Bu hal üzre bir kaç gün geçti; sonra sipah ve yeniçeri ayaklanup velinimetleri olan Meree Hüseyin Pa~ay~~ istemeziz diye
azlettiler. Bu mahalde Kemanke~~Ali Pa~ a sadr-lazam oldu. Meere
Hüseyin Pa~ a sipahiye cümle menas~ b-~~ aliyeyi tevzi edüp bu kadar kere yüz bin filori da~~tt~~~~için dört ay ve yedi gün için
imi~. Velhas~ l Sultan Osman vak'as~ ndan sonra her gün bir hadise
zuhur etti; tafsil olunsa uzayaca~~ndan ba~ ka gam iras eder. Mesela bir adam~ n üç y~ l ömrü olsa e~er ana deseler ki bu kadar
uzun ömür içinde dünyada ne gördün. Bu yak~ nlarca görüp bu
risalede yazd~~~m~ z vak'alar~ n birini görmedim dese ve taaccüb
edüp dünyada bu da olur mu demesi laz~ m gelir; bu az günün içinde hakk~ n nice kudret ve kuvveti görülmü~tür.
Biz sözümüze gelelim: Elhak Sultan Mustafada ak~l ile alâka
olmad~~~ n~~ âlem bilurdi. Bir gün sipah ve yeniçeri ve büyük ulema efendiler Sultan Mustafa hakk ~ nda"imameti câiz de~ildir„ dediler idi. O zamanda Meere Hüseyin Pa~a bir dolap çevirüp kul
taifesiyle ulema aras~ na ihtilal vermi~~idi.
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"Bize laz~ md~ r ki bu hususu takayyud edelim„ diye ulemâ ile
mü~avere olunup- "padi~ah~m~z~ n tasarrufu yoktur; akl~nda hiffet
vard~r; hall ü akdile alakas~~yoktur, hatt-~~hümâyun dedikleri Reis
Hamza Efendinin saraya verdi~i Sanevber nam cariyenin
yaz~s~d~ r„. Ulema, cümleten padi~ah~n validesine haber gönderdiler ki "yar~ nki gün o~lun Sultan Mustafa Han hazretleri taht-~~
alisInde otururken ~er'an sualimiz vard~ r. Evvela ad~n nedir? ve
kimin o~lusun ve bu gün günlerden ne gündür soral~ m ; sonra bunlara cevap verirse emir-ül-müminin padi~ah~ m~zd~r; ana yavuz
nazarla bakan kör olur ve illa de~ilse imameti ~er'an câiz de~ildir.
Sabinin imameti caiz, mecnunun de~ildir„. Bu haber Valide sultana
vard~ kda " ahvali belli, kaadir olmad~~~~muayyen „ Yar~ nki gün
büyük ve küçük divan-~~ hümâyuna var~l~p tekrar içeri haber gönderildi; gelir gider yok. Sonra sadr-lazam ile ~eyn-ül-islam içeri
girüp Sultan Mustafa'n~n valdesine bulu~up "o~lun hakk~ nda ~er`Isi budur„ dediklerinde Valide sultan "emr, ~er'-i ~erifindir ben dahi
~er`e mutiim; nihayet o~lumu katleylemeyin, Sultan Osman gibi olmas~n„ dedi. Bunlar dedilerki "ha~ a ki bir zarar eri~e; an~n naz~ r~~
Allahd~ r. Onu öldürmek isteyen Sultan Ahmed idi ve sultan
Osman idi her biri katline tesaddi eyledikce ba~lar~na her hal
geldi; yine yan~n~zda dursun„ diye taahhüd ettiler. Bu söz üzerine
cülüs mukarrer olup sonra mü~avereye oturup cülüs mukarrer amma atiyye ahvali nice olur, hazine yok. Adet üzre atiyye olmazsa
*
Osman~n
etraf ve eknafda din ve devlet hainleri olan kefere Abi
~ah
cülüs
eyledi,
~imdiden sonra zeval ve nekbetleridir, yeni padi
er
bu
sözden
kaçup
atiyye
hazineleri atiyye vermedi dirler; e~
vermek olursa hazine yok, buna cevap nedir? Me~er ki kul taifesi "bize atiyye laz~m de~ildir; iki y~ l içinde üç atiyye mi olur„.
diyeler. Ak~ bet bunu makul gördüler ki kul tarifesi ve sipah
ve yeniçeri ile mü~avere edeler. Bu mahalde yeniçeri kethüdas~~
Bayram A~a ve bölük kethüdalar~~ ve alt~~bölük atalar~~ ve kul
taifesi bir yere gelüp bu zikrolunan zabitler dediler ki "yolda~lar,
Sultan Mustafa'n~ n imameti caiz olmad~~~~için yerine bir padi~ah
cülüs ettirmek isteriz; ulema efendiler ~er`-i ~erif üzre bu hususda
fetva verdiler. Lakin atiyye ve terakki yok; terakki verilse olur
amma atiyye mümkün de~ildir ? . Ne dersiniz„ dediler. Cümlesi birden ça~~r~~ up derler: "Ulemâ kande ise biz dahi anday~z "çünkü
padi~ah~m~z~n tasarrufu olmad~~~ ndan hal ve akdi câiz de~ilmi~.
Bo~llet~m C. XI, F. 33
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Rikd tiffyye Ik~m
yetnid edelitü 111'dd)
dediler. Afideht bdiük ~AlHtt V ktftd ~ ü t~e ye~liçeti kethildefd
B~lyrelle Ata yeniçefi eutnin~turitiglüp "tekrat latim detil„ 'diye
tafkil Offe ah4li Söyledikte b~nilat dahi "tirbu~n iitte kize ütlyYe
Melte de~il; çafikil Uk~tl efetidilefirhii ~efik >Mini olehr~~ 'ef*
tdwitt,
tiiiyyddffitieyui, dediler: Sofitil sadr-i Aiain
firanke~~Ali PS~a ,~eyh-al-islam fikeretleti içeri tirüp %Ikin
M~ttad hsztetletiyle b~l~ ttop Vali~ld~ini eski saraydan getirttilei:
DIVAt~-~~htimayunda taht,' ali ktit~iitip
Ve ikbal ve saadet
Ye klial ile 1032 yil~~ida r~ntli‘i eilkadeniii yirmi ikindi pazar günü
Sult~lti Mtirad-i Rabi haztetleri taht-i Allbaht üzte cülfi
eyledi: %nden biraz sontn- evvela sipah bilyüklerinden ye
iiefet Sahibi atalar~ndan bak~lan kul taifeSit~e
itYti veillp "hiç atiyyesiz padi~ah olur Mu? Niçüil bah~i~~istemezSit,, dediler. Kul taifesi de aeYyel ahd eyledilk - ~imdi ann~çiiii
lâteMeile „ diyedletden ayr~lt~lar ve "iSteri*„ -diyenler çok
'Oldu; b~i i~~padi~aha arzolundw "Nola yerilSilfi„ buyurdular:
Ad~ma Yüzer-a Ye vükela bir yere eetr~` olup "nola verilmek Makt~ldür ad~tha filt~tinin hali btllü, Meere Hüseyin Pa~a
finkir~eyi tsmam eylet~~ i$„. Filöri yerine hiltda akealifi ~a r~za f8§tetilffli~~iken "Ok yök elbette fikri terektit„ deyüp bin dttflii
btlyiik belâ ile i~i'art~~filorisl~~i nakli tederik ettikleri tniall ölt~fif~t tan~~gdfitir Ve d in'att~~~
nefsitiifi alanlara Ve "iti'aft
lâteyle„ diye itve edenlere belki lanet ederdi.

