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Bu tebli¤de, bugüne kadar çok say›da araﬂt›rmaya konu olan Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Osmanl› Devleti’nin diplomatik meselelerine ait görüﬂleri ele al›nacakt›r. Bu çerçevede, onun XVI. yüzy›l sonu ve XVII. yüzy›l baﬂlar›nda cereyan
eden olaylar karﬂ›s›ndaki tutumu ile uluslararas› konjonktüre dair yaklaﬂ›m› ve
bunun ‹stanbul’daki corps diplomatique nezdindeki yans›malar› tebli¤in esas
konusudur.1 Bu döneme rastlayan ve 1612 y›l›nda ‹stanbul’a gelen Hollanda elçisi Cornelis Haga’n›n huzura kabûlü ile Hollanda tüccar›na kapitülasyonlar›n
verilmesindeki rolü de detayl› olarak incelenecektir.

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin
Hollanda Kapitülasyonlar›ndaki Rolü
Hollanda’da ‹spanyol hakimiyetine karﬂ› 1567’den beri süregelen isyan, 1609 y›l›nda 12 Y›l Mütarekesi’nin imzalanmas› ile son bulmuﬂtu. Bu savaﬂlar s›ras›nda Hollanda gemi teknolojisini ilerletmiﬂ ve Brezilya’da, Amerika’da ve Uzakdo¤u’da çoktan koloniler kurmaya baﬂlam›ﬂt›. Fakat yine de hem hammadde temini, hem de ticaret için çok büyük bir pazar hacmi oluﬂturan Levant piyasas›na
girmeleri gerekiyordu. Bunun için de Osmanl› padiﬂah›ndan ahdnâme almalar›
ﬂartt›. Bilindi¤i üzere yabanc› bir ülke tüccar›n›n Osmanl› topraklar›nda ticaret
yapmalar›, Sultan›n onlara kapitülasyon ihsan› ile mümkündü.2 Tabii kapitülasyonlar›n sadece dost ülkelere verilen ticaret imtiyazlar› oldu¤unu ilave etmemiz
gerekiyor. Cenevizlilere 1352’de verilen ilk kapitülasyonlardan sonra Venedik,
Floransa ve Dubrovnik tüccar›na ticaret imtiyaz› verilmiﬂti. ‹lk genel kapitülasyonlar ise 1569’da Fransa’ya, ard›ndan 1583’de ‹ngiltere’ye verilmiﬂti. Hollan39
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da’n›n bu ülkelerle ticarî rekabette baﬂar› sa¤lamak için mutlaka Levant pazar›na girmesi gerekiyordu. Yine hat›rlamam›z gerekiyor ki, o s›rada bu yeni devleti henüz hiçbir devlet diplomatik olarak tan›m›ﬂ de¤ildi. Bu yüzden Osmanl› padiﬂah›ndan al›nacak kapitülasyonlar hem Hollanda tüccar›na tüm Levant pazar›n› açacak, hem de tüm Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar ve Ortado¤u’nun en güçlü devleti taraf›ndan diplomatik tan›nma sa¤layacakt›. O devirde Levant ticareti o kadar kârl›yd› ki, XVII. as›r baﬂlar›nda Londra’da “Türkiye tüccar›” demek
milyoner olmakla eﬂanlaml›yd›.3
‹spanya ile mütarekenin imzalanmas›n›n hemen ard›ndan Staten Generaal’in
1610 y›l›nda Osmanl› devleti nezdinde yapt›¤› teﬂebbüs biraz gecikmeli de olsa
cevap buldu. ‹stanbul’dan gelen cevapla birlikte Sultandan kapitülasyonlar alma ihtimali büyük bir coﬂkuyla karﬂ›land›. Bunun üzerine Staten Generaal 15
Temmuz 1611 günü Bâb-› Ali nezdinde mukim bir elçi göndermenin faydal› olaca¤› karar›n› ald›. Bunun üzerine Cornelis Haga ‹stanbul’a elçi olarak gönderildi. Haga riyâsetindeki heyet 17 mart 1612 günü ‹stanbul’a ulaﬂt›.4
Hollanda elçilik heyetinin ‹stanbul’a geliﬂinden önce Kaptan-› Derya Halil Paﬂa
‹stanbul’daki mukim corpsdiplomatique nezdinde baz› temaslarda bulundu. Bu
s›rada ‹stanbul’da görevli olan diplomatlar, Venedik balyosu Simon Contarini,
‹ngiliz elçisi Paul Pindar ve yeni görevlendirilen Frans›z elçisi Sancy idi. Bu görüﬂmelerde Halil Paﬂa onlara United Provinces5 (Birleﬂik Vilâyetler) ile Bâb-›
Âli’nin resmî münasebetler kurmakta eskisi kadar istekli olmad›¤› intiba›n› vermiﬂti. Venedik balyosu Simon Contarini’nin raporuna göre, ‹ngiliz elçisi ile yapt›¤› istiﬂarede, Kaptan-› Derya art›k Hollanda ile ittifak kurman›n siyâseten zararl› oldu¤una inan›yordu. Dahas›, Frans›z elçisi Baron Achille De Harley
Sancy’nin geliﬂiyle, yeni müttefikler aramaktansa, eski dostlarla iliﬂkileri pekiﬂtirmeyi padiﬂaha tavsiye etme karar› alm›ﬂt›.6 Daha sonraki geliﬂmeler, Halil Paﬂa’n›n ‹stanbul’daki mukim elçileri tedirgin edip onlar›n muhalefetlerine karﬂ›
bir tedbir olarak böyle bir tav›r sergiledi¤ini gösterecektir. Cornelis Haga ise yola ç›kt›¤›ndan beri, ‹spanyollar› tedirgin etmemek için, misyonunun Osmanl›
devleti ile ittifak kurmakla alakas› olmay›p Osmanl› topraklar›nda tutulan Hollandal› esirleri kurtarmakla s›n›rl› oldu¤u haberlerini yay›yordu.
Cornelis Haga ‹stanbul’a gelir gelmez, Halil Paﬂa, deyim yerindeyse onu hemen
himayesine alm›ﬂt›r. Gerçi art›k Kaptan-› Derya de¤ildir, yerine daha sonra Sadrazaml›k da yapacak olan Damad Mehmed Paﬂa getirilmiﬂtir. Fakat Halil Paﬂa
Divan-› hümâyunda etkin bir vezir olarak kalm›ﬂt›r. Zaten 1613 sonlar›nda da
tekrar Kaptan-› Deryal›¤a geçecektir. Bu s›rada Sadrazam olan Nasuh Paﬂa ‹ran
seferine serdarl›kla gönderildi¤inden Damad Mehmed Paﬂa sadaret kaymakaml›¤›n› yürütmektedir. Halil Paﬂa, gelir gelmez Haga’ya kendi tercüman› Paul Antonio Bon’u göndererek onun aleyhine kordiplomati¤in ‹stanbul’da çevirdi¤i
entrikalardan haberdar etmiﬂtir.7
Aradan geçen süre içinde Cornelis Haga iﬂinin hiç de sand›¤› kadar kolay olmad›¤›n› anlayacakt›r. Üç gün sonra baﬂ baﬂa görüﬂtüklerinde Halil Paﬂa onu Frans›z ve Venedik elçilerinin faaliyetlerinden haberdar etmiﬂtir. Padiﬂah›n Haga’y›
huzura kabulünü ve muhtemel bir kapitülasyon ihsan›n› engellemek için 10 000
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alt›n rüﬂvet da¤›tmay› vadetmiﬂlerdir. Bu durumu aﬂmak için Halil Paﬂa destek
vermekle kalmaz, Haga’ya baz› pratik tavsiyelerde de bulunur.8 Kaptan-› Deryal›k yapan Halil Paﬂa ‹spanya tehdidine karﬂ›, yükselen Hollanda denizcili¤inin
fark›nda oldu¤undan ne pahas›na olursa olsun Hollanda ile siyasi münasebetler
kurman›n faydas›na inanmaktad›r. Bu yüzden Bâb-› Âli nezdine gönderilen bir
yabanc› elçinin uymas› gereken teamülleri ona aç›kça anlat›r.
Bâb-› Âli’ye gönderilen bir yabanc› büyükelçi padiﬂaha getirece¤i a¤›r hediyelerden baﬂka Sadrazama, Kubbe vezirlerine, Yeniçeri A¤as›na ve ﬁeyhülislama da
piﬂkeﬂ çekmek zorundad›r. Bunun karﬂ›l›¤›nda kendisi de getirdi¤i hediyelere
mümâsil bir karﬂ›lama görerek hil’atlar giyer ve talep etti¤i hususlar dikkate al›n›r.9 Getirdi¤i hediyeler dostlu¤un ve sadakatin bir simgesi say›l›rd›. Hele ilk defa gelen bir elçinin, padiﬂah›n dostlu¤unu kazanmas› için bu hususlar› daha fazla dikkate almas› beklenirdi. Durumu Haga’ya anlatan Halil Paﬂa, e¤er Sultan›n
huzuruna kabul edilmeyi istiyorsa bu hediyeleri mutlaka da¤›tmas›n› tavsiye etti. Haga ise Hollanda’dan getirdi¤i hediyelerden baﬂka bir ﬂey vermeye yetkili olmad›¤›n› söylüyordu. ‹stanbul’da mukim Frans›z, ‹ngiliz ve Venedik elçilerinin
entrikalar›n› boﬂa ç›karmak gayretiyle Halil Paﬂa Haga’ya vezirlere da¤›tmas›
için kendi kesesinden 3000 alt›n borç verdi.10
Haga, Halil Paﬂa’n›n deste¤iyle ‹stanbul’da üst düzey yetkililerle görüﬂmeye baﬂlar. 23 Mart’ta Kaymakam Damad Mehmed Paﬂa kendisini huzura al›r. Haga ertesi gün de di¤er vezirlerle görüﬂtürülür. Vezirler Haga’y› Frans›z, ‹ngiliz ve Venedik elçilerinin aleyhte propagandalar›ndan haberdar ederler. ‹lk taarruz Venedik balyosu ile Frans›z elçisinden gelir. O gün K›zlara¤as› vas›tas›yla Sultan I.
Ahmed’e ulaﬂt›rd›klar› bir arzuhalde Hollanda’ya verilmesi muhtemel kapitülas41
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yonlar›n Osmanl› devletine ne kadar zararl› olaca¤›n› savunurlar. Bir sonraki
gün Haga ﬁeyhülislam Hocazâde Mehmed11 Efendi’yi ziyaret eder. O da kendisine hüsn-i kabul gösterir. Bu Haga için müspet bir puand›r, çünkü yabanc› bir
devlete kapitülasyonlar›n verilmesinde ﬁeyhülislam’›n rolü önem arzeder.12
‹stanbul’a geliﬂinin üzerinden yaklaﬂ›k bir ay geçtikten sonra, Haga herhangi bir
diplomatik ilerlemenin olmay›ﬂ›ndan endiﬂelenmeye baﬂlar. Mamafih, ‹stanbul’da bu gibi meselelerde kendisine dan›ﬂ›lan ve sözü dinlenen ruhânî bir otorite vard›r: ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî. Halil Paﬂa, ﬁeyhin müridi oldu¤undan
bütün meselelerinde ona sorup fikrini almaktad›r. Sefere hangi gün ç›k›laca¤›nda bile onun tavsiyesiyle hareket edilmektedir.13 25 Nisan’da Halil Paﬂa, Haga’y›
al›p Üsküdar’a götürür ve dergâh›nda Azîz Mahmud Hüdâyî’nin elini öptürür.
Görüﬂmede, Haga’n›n sayg›l› ve hürmetkâr tutumunu be¤enen Hüdâyî, Hollanda tüccar›na kapitülasyonlar›n verilece¤ine dair teminat verir. Üstelik di¤er elçilerin tak›nd›klar› düﬂmanca tutuma karﬂ› Haga’y› destekledi¤ini aç›kça belli
eder. Bundan sonra Haga vezir Halil Paﬂa’dan baﬂka iki ruhâni otoriteden destek al›r: ﬁeyhülislam Hocazâde Mehmed Efendi ve ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî.14
Haga ﬁeyhle görüﬂmesinin semeresini derhal al›r. ‹ki gün sonra ö¤le vakti gelen haberde, Kaymakam Mehmed Paﬂa’n›n Sultan I. Ahmed’e, Haga’yla 29 Nisan günü Üsküdar saray›nda huzura kabul etmesini tavsiye etti¤i haberini al›r.
Bu haber Haga’y› tam manas›yla ﬂoke eder. Haga’n›n Üsküdar Saray›’nda kabul
edilmesi onu States Generaal’den mektup getiren alelâde bir kurye durumuna
düﬂürecektir. Haga’n›n misyonu ise Sultan’dan Hollanda tüccar› için müsait
ﬂartlarda bir kapitülasyon almakt›r. Böylece ona cephe alan kordiplomatik büyük bir zafer kazanaca¤a benzemektedir. Bâb-› Âli’de vaziyetin bu kadar çabuk
de¤iﬂebildi¤ini görmek Haga’y› oldukça ﬂaﬂ›rt›r. Padiﬂah›n huzuruna Topkap›
Saray›’nda Galebe Divan15 protokolü ile kabul edilmeyi sa¤lamak için bir ﬂeyler
yapmak gerekiyordu. Sultan I. Ahmed hâlâ Üsküdar Saray›’ndan dönmemiﬂti.
Bir yandan Kordiplomatik onun aleyhine her türlü faaliyete devam ediyordu.
Haga art›k tam ümidini kaybetmek üzereyken vezir Halil Paﬂa, Defterdar Ekmekçizade Ahmed Paﬂa, Vezir Davud Paﬂa ve Kaptan-› Derya Kara Mehmed Paﬂa’n›n
deste¤iyle Kaymakam Had›m Mehmed Paﬂa’y› 1 May›s 1612 günü Haga’y› Sultan I. Ahmed’in huzuruna ç›kartmaya ikna ettiler.16 Hollanda elçisi bu geliﬂmelerin ard›ndan huzura ç›k›p Latince olarak padiﬂaha hitabesini okudu ve hediyelerini arzetti. Sultan da Haga’n›n tavr ü vakar›n› be¤endi¤inden kendisine
hil’atler giydirildi. Nas›l Azîz Mahmud Hüdâyî Haga’n›n huzura kabulünde
anahtar rolü oynad›ysa, müsait ﬂartlarda ticaret imtiyazlar› sa¤lamak için de
ﬁeyhülislam›n f›khen muvafakat› gerekiyordu. Bu nedenle Haga 16 May›s’ta Hocazâde Mehmed Efendi’yi ziyaret etti. Çok geçmeden de kendisine Divan’dan
Hollanda kapitülasyonlar› verildi.17 Haga misyonunun kapitülasyon almakla s›n›rl› oldu¤unu düﬂünüyor ve bunu temin eder etmez de Hollanda’ya dönmeyi
planl›yordu. Fakat onun k›sa süreli¤ine geldi¤i elçili¤i 27 sene sürecek ve ancak
1638 y›l›nda Sultan IV. Murad’dan ülkesine dönme izni alabilecektir.18
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Hollanda’ya kapitülasyon verilerek Katolik ligaya karﬂ› Hristiyan dünyadan bir
dost ülke daha kazan›lm›ﬂ olunuyordu. Mamafih, geçen zaman içinde Hollanda’n›n Devlet-i Aliyye’ye ticaretten baﬂka bir faydas› olmamakla birlikte, dostlu¤un sürdürülmesi bir raporda ﬂu ibarelerle savunulmaktad›r:
‹ngiltere ve Felemenk ile dahî dostluk tutmak gerektir; dâd u sitâd ve ticaret
içün devlete elzemdir; gerçi ticaretden gayr› mezbûrân›n devlet-i hümâyuna faydalar› yokdur; ammâ adâvetde zarar edebilürler; zirâ mezbûrâñ her dâim Nemçe imparatoru ile dostlukda ve ittifak üzere bulunmalar›yla yine güçlü Frans›za
mukâbil durabildiler. Ammâ anlardan birisi heman ayr›ld›¤› gibi kalanlar› bir
ﬂeye kâdir de¤ildür; ol ecilden Nemçe’den ilerü ‹ngiltere ve Felemenk’in hat›r›n
gözetme¤e der-i Devlet-i Aliyye’ye mâkul ve nâfîdür.19
Haga ‹stanbul’a geldi¤i s›rada ‹ran harplerinin ikinci safhas› sürmekteydi. Kuyucu Murad Paﬂa ‹ran seferinde iken taraflar aras›nda bir üstünlük sa¤lanamad›¤›ndan, ertesi y›l yeni bir sefer planlarken 5 A¤ustos 1611’de vefat etti. Yerine
Nasuh Paﬂa Veziriazam ve ﬁark seferine serdar tayin edildi. ﬁah›n sulha meyletmesi ile elçiler teatisinden sonra Nasuh Paﬂa ‹ran sefaret heyeti ile ‹stanbul’a
döndü.20 Cornelis Haga’n›n ‹stanbul’a geliﬂi ve Hollanda kapitülasyonlar›n›n ihsan›, Nasuh Paﬂa’n›n yoklu¤unda gerçekleﬂti¤i için, Nasuh Paﬂa seferden döner
dönmez kapitülasyonlar›n iptalini istedi. ‹stanbul’da mevcut kordiplomatik de
Hollanda kapitülasyonlar›n›n iptali için Nasuh Paﬂa’dan meded umuyorlard›.
Halil Paﬂa, e¤er Haga bu ﬂartlar alt›nda ‹stanbul’dan ayr›lacak olursa, arkas›ndan
çevrilecek entrikalar sonucu kapitülasyonlar›n iptali ihtimaline karﬂ› Haga’n›n
bir süre daha kalmas›n› istedi. Haga Nasuh Paﬂa’y› geldi¤i gün di¤er Paﬂalarla
beraber çad›r›nda ziyaret etmiﬂti. Fakat ilerleyen günlerde Nasuh Paﬂa’n›n Hollanda tüccar›na karﬂ› ilgisizli¤i devam etti. Bu hususta Halil Paﬂa ﬂahsen imparatorlu¤un çeﬂitli yerlerindeki Beylerbeyilere mektuplar yazarak Hollanda tüccar›na her türlü kolayl›¤›n sa¤lanmas›n› rica edecektir.21 Çok geçmeden de Akdeniz’in bütün büyük limanlar›nda Hollanda konsolosluklar› aç›l›r. Bu durumda ba¤›ms›z Hollanda devletini dünyada ilk tan›yan devletin Osmanl› ‹mparatorlu¤u oldu¤unu kaydetmemiz gerekiyor.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ‹ran Elçisine Karﬂ› Tutumu
Osmanl› Devletini bu devirde uzun süre u¤raﬂt›ran meselelerden birisi de 15781590 aras›ndaki ‹ran harpleridir. 1571 ‹nebaht› felaketinden 2 y›l sonra Bâb-› Âli
Venedik’i Mukaddes ‹ttifak’dan ay›rmay› baﬂararak müstakil bar›ﬂ andlaﬂmas›
imzalad›. Ard›ndan Tunus’u ‹spanyollardan geri almay› baﬂard› (1574). Bu s›rada Hollanda’daki isyanc›lara karﬂ› durum iyiye gitmedi¤inden, iki cephede birden savaﬂ› sürdürmek istemeyen ‹spanyollar Bâb-› Âli ile mütareke imzalamak
için gizlice bir temsilcisini ‹stanbul’a göndermiﬂlerdi. II. Philip 1574’de Tunus’da çarp›ﬂ›rken yaralanan ve bir gözünü kaybedip esir düﬂen, 1576’da Ragusal› bir tüccar taraf›ndan fidye mukabili kurtar›lan Milano’lu bir ﬂövalye olan
Giovanni Margliani’yi ‹stanbul’a gönderir. Margliani, di¤er diplomatlardan adeta saklanarak gizlice hareket etmektedir. Muhakkak ki, Türklerden bar›ﬂ iste43
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mek, Katolik Majeste için Hristiyan dünyaya izah edemeyece¤i bir zay›fl›k ifadesidir. Margliani ile bar›ﬂ müzakeresi yapmak, bir bak›ma Bâb-› Âli için de kendi diplomatik teamüllerinin çi¤nenmesi demektir. Osmanl› hükümeti ancak
a¤›r hediyelerle birlikte gelen büyükelçi statüsünde birini muhatap al›r.22 Halbuki o sene her iki taraf›n da acelesi vard› ve müzakerelerin ilkbahardan önce
sonuçlanmas› gerekiyordu. Nihâyet 7 ﬁubat 1578 tarihini taﬂ›yan bir belge ile,
Paﬂa Osmanl› donanmas›n›n o y›l Akdeniz’e aç›lmayaca¤› sözünü verir.23
1576’da ölen ‹ran ﬁâh› Tahmasb’›n 12 o¤lu vard›. Ölümünün hemen ard›ndan
Haydar tahta ç›kar›lm›ﬂsa da çok geçmeden II. ‹smail onun yerini ald›. Kardeﬂlerini ve ileri gelen devlet adamlar›n›n öldürten ‹smail, 1555 andlaﬂmas›ndan
beri Osmanl› devleti ile süregelen bar›ﬂ siyaseti bozdu. Do¤u’daki Kürd beylerini çeﬂitli vaadlerle kendi taraf›na çekmeye baﬂlay›nca iliﬂkiler gerginleﬂti. ‹smail’in 1,5 sene içinde ölmesi üzerine yeniden taht kavgalar› baﬂlad›. Van Beylerbeyinin kar›ﬂ›kl›ktan faydalan›lmas› do¤rultusundaki raporlar›na istinaden,
Sadrazam Sokollu Mehmed Paﬂa’n›n muhalefetine ra¤men, di¤er Osmanl› vezirleri ‹ran’a savaﬂ aç›lmas›na karar verdiler. ‹lk y›llarda aﬂiretlerin birbiriyle u¤raﬂmas›n› f›rsat bilen Osmanl› ordular› ‹ran’da kolayl›kla ilerliyorlard›. Tebriz’i
al›p Kafkasya içlerinde ilerleyen Osmanl› kuvvetleri, al›nan yerleri muhafaza
için her sene muazzam masraflarla seferleri tekrar etmek durumunda kal›yordu.
Beklenenden çok uzun süren savaﬂlar sonunda, ‹ran’la ancak 12 y›l sonra bar›ﬂ
imzalanabilmiﬂtir.24
Azîz Mahmud Hüdâyî Ferhad Paﬂa’n›n 1586 y›l›nda ikinci defa Tebriz üzerine
serdarl›¤›nda yapt›¤› sefere de kat›lm›ﬂt›r.25 Do¤uda da¤l›k arazide yap›lan seferin zorluklar› ve ‹ran’›n arzetti¤i tehlikeye yak›ndan vâk›f oldu¤u söylenebilir.
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Hele Safevî ‹ran’›n Do¤u Anadolu’daki Türkmenlerle ittifak halinde dinî bak›mdan yaratt›¤› tehlikenin fark›nda olan Hüdâyî, askerî ve diplomatik tedbirler
al›nmas›n›n ›srarla üzerinde durur. Tebriz’i ‹ran muhasaras›ndan kurtarmaya
giden Ferhad Paﬂa’n›n kazand›¤› baﬂar› üzerine Veliahd Hamza Mirza Osmanl›
devleti ile sulh yapmaya ve küçük o¤lu Haydar Mirza’y› da musâlaha hususundaki samimiyetinin delili olarak ‹stanbul’a göndermeye raz› olmuﬂtu. Ferhad Paﬂa da Çaﬂnigir Veli A¤a’y› sulh ﬂartlar›n› müzakere ve ﬂehzadeyi almak üzere Karaba¤’a göndermiﬂken, Hamza Mirza, mahbûbu Hüdaverdi’nin hançeriyle katlolundu.26 Birkaç ay sonra Abbas Mirza’n›n ‹ran taht›na cülûsu27 üzerine olaylar
farkl› bir hal ald›. Bar›ﬂa karﬂ› olan Abbas, sulh taraftar› emirleri de katledince,
musalaha yolu birkaç sene daha kapanm›ﬂ oldu.28
Mamafih, ﬁah Abbas, istedi¤i neticeyi alamay›p Osmanl› ordusunun ardarda zaferler kazan›p Gence’yi de fethi haberi üzerine sulha mani olan Mürﬂid Kulu
Han’› öldürttü. Kardeﬂinin o¤lu Haydar Mirza’y› rehin olarak ‹stanbul’a göndermeyi taahhüd eden mektuplarla bar›ﬂ imzalamay› kabul etti. Ferhad Paﬂa o sene k›ﬂlamak üzere Erzurum’a çekilmiﬂti. Haydar Mirza’n›n geldi¤ini bildirince,
k›ﬂ›n ﬂiddetine bakmadan derhal ‹stanbul’a gelmesi emredildi. Ferhad Paﬂa yan›nda ﬂehzade ve elçi Mehdi Kulu Han oldu¤u halde Ocak 1590’da ‹stanbul’a
döndü. Hoca Sadeddin Efendi’nin kaleminden ç›kan sulh ahdnâmesi 12 sene
süren harpleri sona erdirmiﬂ oldu.29
Sulh ﬂartlar› aras›nda askerî ve siyasî meselelerin yan› s›ra dinî hususlar›n da
zikredilmesi dikkat çeker. Hazret-i peygamberin ashâb› ve halifeleri hakk›nda
ﬂetmin yasaklanmas›, ‹ran Sünnîlerine karﬂ› nefret telkin edilmemesi bunlar aras›ndad›r. Azîz Mahmud Hüdâyî de Osmanl›’dan yard›m isteyen ve Sünnî olan
Gilan hakimlerinin desteklenmesine büyük önem veriyordu. Aksi takdirde ‹ran
nüfuzu alt›na düﬂecek olan Gilan halk›n›n Safevili¤i kabûle zorlanacaklar›n› bildiriyordu. Bu durumu ‹ran’la akdedilen ‹stanbul musalahas› esnas›nda Sultan II.
Murad’a yazd›¤› mektupta aç›kça görmek mümkündür. Filhakîka sulhun imzalanmas›ndan k›sa bir süre sonra ﬁah Abbas bölgeyi hakimiyeti alt›na alarak halka ﬁiî’li¤i kabul ettirmiﬂtir.30 ﬁeyh mektubunda o bölgedeki mektubu k›saca özetledikten sonra ‹ran elçisine verilecek cevap hususunda telkinlerde bulunmakta,
hatta al›nacak fetva suretinin elçiye gösterilerek Gilan’›n Osmanl› himayesinde
olmas›n›n dinî bir vecibe oldu¤unun hat›rlat›lmas›n› talep etmektedir. Kendisinin de Tebriz seferine kat›ld›¤›n› hat›rlatarak, ‹ranl›lara asla güvenilmeyece¤ini,
f›rsat bulduklar›nda derhal sulhu bozacaklar›n›n muhakkak oldu¤unu ifade edip
onlar› Firavunlara benzeterek ona göre tedbir al›nmas›n› tembihlemektedir.31
ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bizzat ‹ran seferine gidip oradaki ahvâle vâk›f
olmas›, ard›ndan ‹ran taraf›n›n bar›ﬂ istemeye mecbur kal›p ‹stanbul’a geldi¤inde padiﬂaha izlenecek diplomatik stratejiyi bir anlamda empoze etmesi dikkat
çekicidir. ‹ran elçisine verilecek ahidnâme metnini bizzat Hoca Sadeddin Efendi’nin kaleme almas›, aradaki mezhep farkl›l›¤›n›n diplomatik iliﬂkilere yans›mas› bak›m›nda önem taﬂ›r. ‹ki ruhânî otorite, tabiri câizse, ‹ran ile olan iliﬂkileri yönlendirmede son derece istekli ve etkilidir.
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Hüdâyî’nin Bat› ile Olan Meselelerdeki Hassasiyeti
1578-90 aras›ndaki ‹ran harplerinin yorgunlu¤u at›lmadan, uzun y›llar sürecek
olan Avusturya harplerinin içine düﬂülmüﬂtür. Osmanl› ordular›, beklemedi¤i
bu harpler karﬂ›s›nda bütün devlet mekanizmas›n›n düzenini kaybetmiﬂ, üstelik Anadolu’nun asayiﬂi bozulmuﬂ ve Celali eﬂk›yas› hakim olmuﬂtu. Azîz Mahmud Hüdâyî durumun vahametinin fark›nda oldu¤undan hem artan Lehistan
tehlikesine, hem de Rusya’n›n güçlenmesine karﬂ› devaml› olarak devlet ricalini ikaz etmiﬂtir. Artan bat› tehlikesine karﬂ› bilhassa donanman›n güçlendirilmesi Hüdâyî’nin önem verdi¤i hususlardand›r. ﬁark seferleriyle devletin çok
fazla meﬂgul olmas›ndan dolay› bat›n›n ihmal edildi¤ini mektuplar›nda sürekli
belirtir. Ayr›ca Malta ﬂövalyelerinin hacca giden gemileri vurmas› ve hac yollar›n›n güvenli¤ine halel gelmesi Hüdâyî’nin önem verdi¤i hususlar aras›ndad›r.
Diplomatik meselelerdeki Azîz Mahmud Hüdâyî unsuru, bu dönem için Hoca
Sadeddin Efendi ile birlikte ele al›nmal› ve onlar›n hem padiﬂah, hem de devlet
ricali nezdindeki nüfûzlar› gözard› edilmemelidir.

Ek: 1) Azîz Mahmud Hüdâyî’nin
Sultan III. Murad’a Mektubu32
Tezkîre-i Azîz -kuddise s›rruhûSa’âdetlü ve mürüvvetlü padiﬂah›m, zenâdika ve K›z›lbaﬂ, her dâim gitmeye
baﬂlar›ndan taﬂ. Gilânî, Sünnîler iken bizim reâyâm›zd›r ve nev-gîrimizdir deyu mukaddemâ oldu¤u gibi ve ettiklerin etmek isterler imiﬂ. Gilan’›n K›z›lbaﬂ
için tabî olmas›, Benî ‹srâil’in ferâineye tâbî ve reâyâ olmas› gibidir. Ol zenâdika kuvveti ve kudreti ve kesreti zaman›nda haber verirler idi. Benî ‹srâil gibi
Sultan Murad cemî’-i murad›na ergöre, Rabbü’l-ibâd Musa’s› Harun. Ferhâd ile
zenâdika-i K›z›lbaﬂ ferâinesin kâm ü kal’ etdikden sonra kullar›n›z Gilânî, Benî
‹srâilî bak›yye kalan k›btî çingenine reâyâ olmak ve anun eli alt›nda zebûn ve
zaîf olmak revâ de¤ildir. Allah tebâreke ve te’âlâya ve rasûl-i ekrem sallallâhu
aleyhi ve selem ve sâir resûle hoﬂ gelmez. Sizler a’lâms›n›z ve efhemsiniz. Ve
hâlâ Gilan sizlere gelüb böyle istimdâd ve istigâse etdiklerine esgâ buyurub ve
kabûl edüb riâyet ve nazar-i inâyet olmak gerekdür. Ve e¤er K›z›lbaﬂ bak›yyesi
k›btîleri, “biz sizün ile musâlaha etdük, siz aradan ç›kun, biz anlar ile ne edersek ederüz” derler ise, siz cevab verinüz; zira sizler padiﬂah-i ‹slams›n›z; melce’i âmm ü hass ve cümle-i âlemsiniz, Harameyn padiﬂah›s›n›z; Gilan Benî ‹srâilî
Müslümanlard›r. Sizler sa’âdetimizden ferâine k›btîsi bak›yyesi çingeninden ve
onlar›n a¤lâl ve çingeninden halâs için s›¤›nagele ve istimdâd ve isti¤âse ve himâye laz›m.
K›z›lbaﬂ çingenine ﬂöyle cevâb verilsin ki -ve fetvâ-y› ﬂerîf de oluna- bu makûlelerde biz anlara istigâse ve iânet laz›m m›d›r ve etmek isek vebâl-i azîm olur
mu? deyu fetvâ vereler. Ve fetvây› anlara gösterüb, iﬂte Gilan halk› Sünnîlerdir;
sizler z›nd›klar ve k›btîlersiz; evvel anlara taslîtiniz zarûrî idi ve ﬁer’î de¤ildi.
ﬁimdi zarûret ref’ olundu. Ol Sünnîlere zulm ü ta’addî ve tazyîk etmek istersiz
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ve anlar bizden isterler ise muktezâ-y› ﬁer’-i ﬂerîf üzere biz anlara iânet ve igâset ederiz. Etmeme¤e kâdir de¤iliz. ‹mdî sizlere lâz›m olan oldur ki, çün ki bizler mutîyiz dersiniz, bize itâatiniz s›dk›na alâmet ol Sünnîleri rencîde etmemek.
Anlar da tav’an bize geldi, teslîme ve itaat etdiler. Hamle mutedil ve muntazamü’l-hâl olal›m, r›zâ-y› Hakk üzerine meﬂgûl ve mukayyed olal›m deyu cevâb
verirlerse anlar da muzdarr olub ol Sünnîleri rencîde etmezler. Cümle Gilan halk› reâyân›z olub hâlisen ve sâd›kan duâc›lar›n›z olur. Ve K›z›lbaﬂ da zebûn olub
sizlere münkâd ve mutî’ olurlar.
Ve sa’âdetlü padiﬂah›m, domuzun kuyru¤unu kesmek ile koyun olmaz. K›z›lbaﬂ
zenâd›kas› Müslüman olmaz. Adâvet-i kadîme gulûbundan gitmez. F›rsat esîrleridir. Sizler ile sulhlar› zarûrîdir.zarûret ref’ olunsa Allâhü te’âlâ h›fz u himâyet
eyleye, gine tu¤yâñlar› mukarrerdir. Sizler ile sulh edüb bu cânibi seddedüb ve
öte câñibde olan Sünnîlere birer birer mübâﬂerete edüb tedrîc ile kudret ve kuvvetlenüb ba’dehû Berriyye’de muânede ve muârazas› olmak ihtimali aslâ ve
kat’â ref’ olunmaz. ‹mdî Gilan halk› kullar›n›za merhamet ve riâyet ve himâyet
ve muvâfakat edüb anlar› da taht-i tasarrufunuza al›n. Feth-i cedîddir ve kol ve
kanatt›r. Dâim K›z›lbaﬂ ferâinesi k›btîsi çingeneleri gibi ve çingenelerden hilâf›n
bulmayub ifsâd ü izlâlden ârî olub ilâ yevmi’l-k›yâm ümmet-i Muhammet ve
ibâdullah› h›fz u h›râset ve savn u s›yânet ve himâyet etmiﬂ olursunuz.
Padiﬂah›m ma’zûr buyuras›z, gerçi edeb de¤ildir, sizler sa’âdetimiz a’lemsiniz;
bu duâc›n›z da Rumelinde iken ve bunda geldikden sonra fakr ile ziyâde mukayyed olub çok belâ çekmiﬂizdir. Hattâ Adil Giray Han K›z›lbaﬂ’a tutsak oldu¤unda ve ﬂehîd etdiklerinde ben duâc›n›z kemâl-i takayyüdümden ve teveccühümüzden ol ink›sâr eseriyle münkesir olub baba da mevt mertebesinde marîz
olub göçle ref’ etdük. Ferhad kulunuz Tebriz’e girdi¤i vakt bilece bulunduk idi.
Dahî gayr›lar›nda nice haller olmuﬂdur, bu kadar olmuﬂ iken ihmâl olunmaya.
Ve’s-selâmü ale’d-devâm.

Ek 2) Üsküdar Saray›
Bilindi¤i üzere padiﬂahlar›n bugünkü Topkap› Saray›’ndan baﬂka ‹stanbul’da üç
saraylar› daha vard›. Birincisi Fatih’in ‹stanbul’u fethinden sonra ilk olarak yapt›rd›¤› ve Eski Saray olarak bilinen saray›d›r. Daha sonra çok fazla ahali içinde
kald›¤› ve güvenli¤i de yetersiz oldu¤u için bugünkü Topkap› Saray›’n› yapt›rtm›ﬂ ve hükümet merkezini oraya taﬂ›m›ﬂt›r. ‹lk saray›n ad› Eski Saray olarak kalm›ﬂt›. Ölen yahut tahttan indirilen padiﬂahlar›n haremi buraya nakledilirdi. Di¤er bir saray Beﬂiktaﬂ Saray›’d›r. Bilhassa yaz aylar›nda havas› mutedil ve rutubeti az olur diye padiﬂahlar Beﬂiktaﬂ Saray›’na taﬂ›n›r ve yaz› orada geçirirlerdi.
Sultan Abdülmecid zaman›nda hayli eskiyen ve zaten basit ve küçük olan bu saray y›kt›r›l›p önü de Bo¤az’a do¤ru biraz doldurularak ﬂimdiki Dolmabahçe Saray› inﬂa edilmiﬂtir. Bu s›rada art›k yazl›k saray olmaktan ç›k›p padiﬂahlar›n sürekli oturduklar› devlet merkezi haline gelmiﬂtir.
Padiﬂahlar›n yaz› geçirmek için kulland›klar› di¤er bir mekan ise Üsküdar Saray›’d›r. Bilhassa do¤uya sefere giden orduyu seyretmek ve haz›rl›klar› yerinde
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görmek için kullan›lan Üsküdar Saray› ilk olarak I. Ahmed zaman›nda yapt›r›lm›ﬂt›r. Bu saray oldukça basit say›labilecek bir yap›yd›. IV. Murad Revan seferinden döndükten sonra burada ilave bir köﬂk yapt›rm›ﬂt›r. Padiﬂahlar di¤er saraylar gibi buraya da yaz mevsimlerinde gelirlerdi. Fakat kaynaklar XVIII. yüzy›ldan itibaren, Kavak saray› olarak bilinen Üsküdar saray›n›n terk edilmeye
yüz tuttu¤unu ifade ediyorlar. Saraydan bugün sadece otobüs terminali ve mevcut arabal› vapur iskelesinin bulundu¤u bölgeye ad›n› veren ve saray›n harem
k›sm›ndan mülhem Harem ad› kalm›ﬂt›r.
Seyahatnamelerde ve ‹stanbul tarihini yazan gayr-i Müslimlerin eserlerinde buradaki saraya ait baz› kay›tlar vard›r.33 Kavaksaray›’n›n baz› gravürleri de günümüze kadar ulaﬂm›ﬂt›r.34 Saray›n y›k›l›p k›ﬂla yap›lmas›na dair önemli bir kayda da bir süre önce yay›nlanan bir günlükte rastlanmaktad›r. Buna göre art›k harab olmaya yüz tutan Kavak saray›n› y›kt›r›p, 23 Temmuz 1800 tarihinde III. Selim Nizâm-› Cedid askerlerine k›ﬂla olmak üzere inﬂaata baﬂlatm›ﬂt›r. Fakat bu
ahﬂap k›ﬂla II. Mahmud’un tahta cülusu günü Yeniçeriler taraf›ndan yak›ld›¤›ndan arsas› uzun zaman arsas› boﬂ kalm›ﬂ ve çok sonralar› yerine bugünkü Selimiye K›ﬂlas› inﬂa ettirilmiﬂtir. Üsküdar Saray›’n›n y›kt›r›lmas› tarihlerde ﬂöyle
geçer:

Tarih-i K›ﬂla-y› Cedîd der-Üsküdar
Harem ‹skelesi’nde Sultan Murad’›n saray›n› Nizâm-› Cedîd k›ﬂlas› olmak içün
irâde-i aliye-i ﬂâhâne-i Selimî vâki olub, saray-› mezbûr hedm olunub arsas› üzerinde müceddeden bina olunacak Nizâm-› Cedîd-in k›ﬂlas›n›n temellerine ibtidâen bed’ olundu¤u iﬂbu cerideye kayd ﬂûd. Fî gurre-i Rebiülevvel sene 1215/23
Temmuz 1800.35
K›ﬂla-y› mezbûru Sultan Mahmud’un tahta cülûsu günü Yeniçeri taraf›ndan ihrâk-› binnâr edüb ve civâr›nda olan dekâkîn ve hâneler cümlesi muhterik olub,
bir sene hâlî ve muattal kalub badehû n›sf› âhara bey’ olunub arsas› muattal kald›¤› iﬂbu cerideye kayd ﬂûd. Sene 1223 / 1809.
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