ÇAPAN O~ULLARI
Ord. Prof. ISMAIL HAKKI UZUNÇARSILI
On sekizinci as~r ortalar~na ait vesikalarda bu ailenin soyadlar~~

Çapar olarak geçmekte olup sonradan ayn~~manada olarak Çapan
denilmi~~2 daha sonra Çapar'daki p ler b ye çevrilerek Arapca
Cebbar ~eklini alm~~~ve ailenin en ~öhretlisi olan Süleyman Bey'in vakfiyesine Abdülcebbar olarak kaydedilmi~tir. Fakat halk aras~nda bu
isimlerden Çapan ~ekli taammüm ederek aile (Çapan O~ullar~) diye
~öhret bulmu~~ve ayn~~isim darb-~mesel olarak kullan~lm~~t~r.
Mühimme Defteri 139, s. 52, Mühimme 152, s. 29, Mühimme 157, s.139, Mühimme
165,5. 152 ve Emirt Tasnifi Hamid-i Evvel vesikalar~~No. 453 ve Vas~f Tarihi c 1, s. 191
ve 268.
3 Çapar, Eski Türk ünvanlar~ndan olup yi~it manas~na geldi~i gibi uygur
yaz~larmdaki i~bara, ~bara, Asbara ~ekillerinde tesadüf edilen kelimeden gelme oldu~u
zan olunmaktad~r. Rahmetli Profesör FUAT KöPaütü'nün mütalâas~na göre bir Çin
metninde ~epo/o (~~bara) kelimesinin Kahraman manas~na olan Çap'dan gelen ve
muharip suvari manalar~n~~ifade eden Türkçe Çapar kelimesinin muadili oldu~u da
ihtimal dahilindedir. Eski Türkçe metinlerde Çapkun, Çapaz~, Çapavul, Çapul gibi
muhtelif mü~taklar~~görülür.
Çapar kelimesi ulak manas~na da gelüp yam kelimesiyle müradif olarak Devlet
postas~, Posta at~, yaln~z at manalarmda da kullan~lm~~t~r. Farsca tarihlerde
(~bn-i Bibi, ~erafeddin-i Yezdi Ahsen-üt-tevarih) kelime Çeper
imlâsiyle yaz~lm~~t~r (Türk Hukuk ve Iktisat Mecmuas~~say~~ 2, S 28, 30).

Divan-: Lagat-i-it-Türk'de çapmak, çapar kelimelerinin vurmak, s~vamak manalarma geldi~i görülür. (Besim Atalay Tercümesi C. 2, S. 3). AHMED VEFIK PA~A Çapar
kelimesinin vurup, ko~turmak ve ak~n etmek manas~na gelen çapmak masdarmdan gelme oldu~unu beyan ediyor. 4.):JI
Ellügat-ül-Nevabye'd£ de çapkun'un
ak~n ve (Çapan)~n se~irden ve ba~~kesen manas~na geldi~i görülüyor. cl,t; Z~ t>,
Burhan-~~ Kat~'da da benekli ata Türkçede Çapar denildi~i gösterilmektedir. HÜSEYIN
KAz
'
BEv'in büyük Türk lügatinde de Çapar kelimesinin asl~~çapmak masdarmdan
gelme oldu~u mü.~taklar~~olan çapkun, çapavul, çapul vesaireden bahsediliyor.
Çaparha~~e, atlar~n bulundu~u menzilhane demek oluyor. Evliya Çelebi de
seyahatnâme_sinin bir çok yerlerinde çapk~n, çapul, çapavul kelimelerinden bahsediyor
ki ak~n demekdir.
Bütün bu kay~tlara göre Çapar kelimesi, yi~it, ak~nc~, postac~~manalarma gelmektedir.
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ÇAPAR (ÇAPAN) O~LU AHMED PA~A
Çapan O~ullar~~ailesi tarihinde ilk gördü~ümüz zat Çapar O~lu
AHMED PA~A'dIF. Babas~n~n ad~~ Çapar Koca Ömer A~a'd~r. Mahalli
ananeye göre do~u taraflar~ndan gelmi~~olan bir Türk a~irete mensup
olan bu aile eskiden ormanl~k olan Yozgat taraf lar~na çad~r kurmu~lar
ve orada yerle~mi~ lerdir. Yine mahalli rivayetlere göre ÇAPAR O~LU
AHMED, bir dü~ün münasebetiyle Istanbul'a soytar~~denilen oyuncu
götürerek bir müddet orada kalm~~~imi~. Fakat Çapan ailesinin Mamal~~ Türkmen a~iretine mensup ve bu a~ iretin beylerinden oldu~u
anla~~l~yor.
(Pa~a) 1145 Recep, 1732 Aral~ k'ta Mamal~~ Türkmenlerinin voyvodas~~olarak Bozok taraflar~nda bulunmaktad~r. Mamalu a~iretinin mukataas~~ esbak Sadr-lazam Bozox~x MUSTAFA
PA~A'n~n mukataas~~olup o~lu HÜSEY~N BEY'e intikal etmi~~ve HÜSEY~N
BEY de bu mukataay~~ Çapar O~lu AHMED BEY'e bir sene müddetle
iltizam suretiyle kiralam~~~ve mukataa halk~n~n zabt ve rapt~~hazineye
ait varidat~n tahsili halk~n himaye ve s~ yaneti bir fermanla Çapar
O~lu'na bildirilmi~tir 3 .
AHMED BEY

daha sonra Bozok Sancak.' mütesellimi olmu~~ve
kendisine 1158 Ramazan ve 1745 Ekim'de Kap~c~~ba~~l~k pâyesi verilmi~ tir d. Anadoluda harp ve darbe kaadir ve askeri sevk ve idare ve
ba~bu~~olma~a lay~k ehliyetli olanlar~ n hükümetçe defteri tertip
edildi~i s~ rada bu evsaf~~haiz olarak bin be~yüz neferi idareye kudretli
olmak üzere Çapar O~lu AHMED BEY de deftere kaydedilmi~tir 5.
AHMED BEY

daha sonra Tokat voyvodas~~olmu~~ve burada bulunurken fiilen kap~c~~ ba~~l~~~~sebebiyle Istanbul'a gelerek Divan-~~ Hümayun hizmetinde bulunmas~~emredilmi~~ise de sonradan Tokat'da
AHMED BEY,

3

Mühimme Defteri 139 s. 52, Evâil-i Recep 1145.

Hâlâ Bozok mütesellimi Çapar Zâde Ahmed dâme mecdühuya hüküm ki:
Sen ki mumaileyhin öteden beru hidemât-~~hümayun-~~ mülültânemde.... kefi-mâba'd dahi senden her halde mezid-i
mal-i dikkat ve ihtirnam~na binaen
Avat~f-~~Aliyyei hüsrevasadakat ve liyakat melh~lz ve me'mül olmaktan nâ~i
nemden bu defa sana dergâh-~~muallâm Kap~c~ba~lig~~ pâyesi tevcih ve ihsan= olmag~n Ilâm-~~kal için i~bu emr-i ~erifim ~sdar ve ... ile irsâl olunmu~tur (Evas~ t-~~
Ramazan sene 1158 Mühimme No. 152, S. 26, 32).
5 Topkap~~Saray~~ Ar~ivi Defter No. 7562, sene 1158 Muharrem.
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kalmas~~münasip görülerek adilâne hareket etmesi hakk~nda kendisine
1165 Zi'l-ka'de, 1752 Ekim tarihli ferman gönderilmi~tir G.
AHMED BEY, daha sonra malikane suretiyle Bozok ve reniil voyvodas~~olmu~tur 7 .
Sivas valisi ZARA'LI ZÂDE FEYZULLAH PA~A'DID Diyarbekir Valili~ine nakledilmesi üzerine 1174 Ca. ve 1760 Arahk'da ÇAPAR O~LU
AHMED BEY Mirmiranl~k yani iki tu~lu pa~a olarak Sivas Valili~ine
tayin olunmu~tur 8 .
AHMED PA~A daha sonra Sivas'tan al~narak Ni~de Sanca~~~mutasarr~fl~~~ na nakledilmi~~ve 1177 H, 1763 M.de Ni~de ve havalisinde
~ekavet yapan Kad~~zâde ismindeki ~akiyi ma~lüp ederek Karaman
taraflarma kaç~rm~~~ve katletti~i e~k~yadan belli ba~hlarm~ n kesik ba~lar~n~~mühürdariyle Istanbul'a göndermi~tir. Bu suretle AHMED PA~A'n~n e~ kiya te'dibindeki hizmeti sebebiyle kendisini taltif etmek ve
di~erlerine de nümune olmak üzere h~ l'atle taltif edilmesini sadr-~~
aza= arzetmesi üzerine Sultan ÜÇÜNCÜ MUSTAFA Sadr-~~ aza=
takririnin üzerine (gönderesiz) hatt-~~Hümayununu yazm~~t~r". Fakat
sonradan AHMED PA~A'n~n e~k~yay~~ve kap~s~z leventleri korkutarak el
alt~ndan anlar~~himaye etti~i ve ayn~~zamanda zulmünden ~ikayet
edilip kendisine yap~ lan nasihatleri dinlemedi~i için katledilmesi hakk~ nda ikinci defa Sivas Valisi olan ZARA'LI ZÂDE FEYZULLAH PA~A'ya
gizlice ferman gönderilmi~tir.
AHMED PA~A I I 78 ~evval ve 1165 Mart'ta miltad üzere her sene
lmakta
olan tayinlerde kendisine Mara~~Eyaletinin verilmesi için
yap~
tayinlerin yap~lmas~ ndan bir ay evvel Divan-~~Hümayun'a müracaatta bulunmu~ tu". ~~te bu s~rada Rü~van A~al~~~ nda bulunan
ABAZA MEHMED A~A'11111 evvelden beri AHMED PA~A aleyhinde yazm~~~
oldu~u ~eyler tesirini göstermi~~ve katline Abaza Mehmed A~a memur
edilmi~tir.
Bunun üzerine ABAZA MEHMED, Çapan O~lu'nun üstüne gitmi~,
AHMED PA~A kaçm~~~ise de elde edilerek katlolunup ba~~~Istanbul'a gön-

Mühimme Defteri No. 155, s. 330 (Evâ'hir-i Zilka'de 1165 tarihli hüküm,
Mühirnme 157, s. 1 78, sene ~~ 68 Rebiul-evvel).
Vâs~f Tarihi c. I, s. 181 ve Cevdet Tasnifi dahiliye vesikalan.
Mühimme Defteri 157, s. 178 Vâ.qf Tarihi c. 1, s. 191, sene 1174.
9 Vils~ f Tarihi c. 1,5. 233, 234 ve Topkap~~Saray~~Ar~ivi No. 70 9-99.
10 Emin' Tasnifi, Üçüncü Mustafa devri vesikalan No. 24784, sene 14, ~evval 1178.
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derilmi~tir ( ~~~78 ~evval sonlan 1765 Nisan) n. AHMED PA~A'dan inhilâ1 eden Bozok Sanca~~ na Beylerbeylik ile ABAZA MEHMED A~A tayin
edilmi~tir 12 .
ÇAPAN O~LU AHMED PA~A, idaresinde sert ve merhametsizdi.
Yozgat Kasabas~n~~ilk defa AHMED PA~A tesis etmi~~ve o~ullar~~MusTAFA ve SÜLEYMAN Bey'ler buras~n~~imar ile bir kasaba haline koymu~lard~r. AHMED PA~A mütesellim oluncaya kadar Bozok Sanca~~~
mütesellimleri rozgat'a bir saat mesafede Divanl~~ köyünde otururlarm~~. AHMED PA~A rozgat'da bir medrese yapt~rm~~t~r
ÇAPAN O~LU MUSTAFA BEY
AHMED PA~A'n~n büyü~ü Mustafa, küçü~ü Süleyman adlannda
iki o~lu vard~. Bunlardan MUSTAFA BEY Arpal~ k suretiyle Kayseri,
Ni~de ve K~r~ehir mutasarnf~~olan BO~AZLIYANLI MEHMED PA~A'n~n
Ba~bölük Ba~l~~~nda bulunmu~ , Iran seferine memur olan MEHMED
PA~A ile sefere gitmesi, harpte yaralanmas~~sebebiyle Tebriz Seraskeri
KÖPRÜLÜ ZADE ABDULLAH PA~A taraf~ ndan verilen izinle memleketine
gelerek iyile~ tikten sonra tekrar cepheye giderken Erzurum ve hayalisinde ~ekavet yapan IC~LL~~IBRAH~M ve E~irmi OSMAN nam bölükba~~lar~n belâs~na u~rayarak katilleri hakk~nda ~~139 Muharrem sonlan
(1726 Eylül) tarihli ferman yollanm~~~14 ise de, MUSTAFA BEv'in ~aki
Bölükba~~~ile beraber olmad~~~~anla~~larak gönderilen ikinci bir fermanla 18 ölümden kurtulmu~tur.
MUSTAFA BEY'i I 142 H, 1729 M'de Bozok Sanca~~~mütesellimi
görüyoruz. Bu sene içinde Rakka taraflanna a~iret iskân~na memur
olan Çorum Sancak Beyi KAHRAMAN BEv'in maiyyetinde olarak Ciridlü
Köçeklü, Bab, Harbendeli a~iretlerini iskân için Rakka'ya gitmi~tir 16.
11 Vd.51 c. 1, s. 268 ve Cevdet Tarihi C. 2, s. 171'de o~lu Mustafa Bey'in katli
münasebetiyle ve Mürf-üt-Tevarih (Umuml Kütüphane nüshas~~No. 544) de 1178
senesi. Ahmed Pa~a'n~n katli hakk~nda III. Mustafa'n~n Hatt~~hümayun~~vesikalar
aras~ndad~r.
12 Zübdet-ül-valc~at (Cniversite Kütüphanesi No. 2395, s. 8) Zübdet-ül-vak~at'da
Hekim o~lu Ali Pa~a kölelikinden yeti~me olan ABAZA MEHMED PA~A hakk~nda
mufassal malümat vard~r.
13 Okullar~~Mustafa ve Süleyman Bey'lerin vakfiyeleri ve Muallim Cevdet tasnifi,
"in! vesikalan No. 1575.
12 Mühimme Defteri No. ~~33, s. 325 ve Cevdet Tasnifi Dahiliye vesikalar~~No. ~~5981.
°5 Mühimme Defteri 133, s. 378 sene Evahir-i Rebiul-âh~r ~~139.
12 Mühimme Defteri 135, s. 402, Evâil-i Muharrem, sene 1142.
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MUSTAFA BEY I 149 H, 1736 M. tarihinde ise Bozok Voyvodal~~~ nda bulunmakta olup kendisinin askeri, idareye muktedir ve cessur
olmas~ndan dolay~~bu s~rada Rusya-Avusturya ile vukua gelen muharebe dolay~siyle suvari askeri Ba~bu~u olarak orduya davet edilmi~tir 17.
MUSTAFA BEY'in bundan sonra babas~n~n 1178 H., 1765 M.'de
katline kadar ne hizmette bulundu~una dair henüz elimize bir vesika
geçmemi~tir.
MUSTAFA BEY, babas~n~ n katlinden sonra uhdesindeki J~c Mamal~~malikânesi kendi hallerinde olmak ~artiyle o~ullanna ihsan olunMU~tUr 18. MUSTAFA BEY babas~n~ n katlini müteakip metrukât~ndan
k~rkbe~bin kuru~u alarak K~r~m'a kaçm~~~ve oradan da Istanbul'a gelmi~ti, fakat babas~~AHMED PA~A'n~n metrukât~m meydana ç~karma~a
memur edilmi~~olan Kap~c~ba~~ lardan ABAZA MEHMED A~A'n~n, Mustafa Bey'in Bozok'a gönderilmesini yazmas~~üzerine YAYCIO~LU ABDULLAH ve MUSTAFA Bey'in mühürdar~~ ~smAiL ÇAVU~~ile birlikte yola
ç~kanlm~~lar ise de YAYCIO~LU Düzce ile Bolu aras~nda gelindi~i s~rada
kaçm~~, fakat MUSTAFA BEY BOZOk'a getirilerek MEHMED A~A taraf~ndan hapsedilmi~tir 19.
Yine bu s~rada MUSTAFA BEY'in karde~ i Süleyman Bey ailelerinin
bir k~smiyle Istanbul'a gelmi~ler ise de Bozok mutasarr~f~~ABAZA MEHMED PA~A. bunlar~n Istanbul'da oturmalanndan ku~kulanarak mahalli
asayi~in bozulmas~na sebep olaca~~ndan bahis ile hepsinin Bozok'a
gönderilmelerini yazm~~~oldu~undan yazd~~~~gibi SÜLEYMAN BEY ve
onunla beraber Istanbul'a gelmi~~olan aile efrad~mn Bozok'a iadeleri
hakk~nda 1179 Safer, 1765 A~ustos tarihli ferman gönderilmi~tir".
17 Bozok Voyvodas~~ Çapar O~lu Mustafa Bey ziyde mecdühûya hüküm ki:
Sen ki muamileysin sen zatinde yarar ve nâm-dâr ve imâl-i askerde ve ~ecaat
ve bahad~rl~~a dair umurda mukdim ve kâr-küzar oldu~un sem'i hümâyunuma reside
ve moskof keferesinin üzerine tertip olunan sefer-i humayunumda senin gibi bahad~r
kimesnelerin ~anlar~~ terfi olunarak asker ba~bu~luklar~nda istihadam olunmak
laz~m ve lâbüd olma~la sen dahi baz~~suvari askerler üzerine ba~bu~~nasb olunman
için bir kadem akdem salt ve sebükvar orduy-~~hümayunuma gelmen ferman~m
(Evail-i Safer sene 1149 Mühim~ne Defteri 142, S. 98).
olmagl~n
Tasnifi,
18 Bu hususta Bozok maa Süleymanl~~Kad~s~n~n ilâm~~sen ~~~~8o Ca.
Üçüncü Mustafa Devri vesikalar~~ No. 25565).
'9 ABAZA MEHMED PA~A'n~n 1178 Zil-hicce (1765 Haziran) tarihli tahrirat~ndan (Cevdet Tasnifi, Maliye vesikalar~~ No. 747.
2° Cevdet Tasnifi, Dahiliye vesikalar~~ No. 7576.
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Bu s~rada Bozok Sancak Beyi ABAZA MEHMED PA~A'n~n hapisine bulunmakta olan Mustafa Bey kaçarak Köçeklü ve Mamalu a~iretleri aras~nda saklanmak suretiyle vakit geçirirken ba~~bo~~serseri leventlerin
Anadolu'daki fenal~klar~~dolay~siyle MUSTAFA BEY a~iretlerden tedarik
etti~i kuvvetlerle o taraflardaki leventleri tepeleme~e muvaffak olmu~tur. ~öyle ki:
Mustafa Bey Köçeklü ve Mamalu a~iretleri aras~nda dola~~ rken
ba~~bo~~leventlerden ÇOPUR ABBAS, GENÇ ABBAS, DARPÇIKTI isimlerindeki Bölükba~~lar~n idareleri alt~ndaki Anadolu'nun bu havalisinde
yol kesme, ya~ma, katil gibi fenal~klarda bulunan leventlere kar~~~
yukar~da isimlerini söyledi~imiz iki a~iretten ve babas~n~n adamlar~ndan toplad~~~~kuvvetle harekete geçmi~~ve bir gece Sungurlu mevkiinde yatan sekiz yüz kadar levent üzerine bask~n yaparak bunlar~n bir
hayl~s~n~~öldürüp katledilenlerin ba~lar~n~~keserek Sivas Valisi ZARALI
ZÂDE FEYZULLAH PA~A vas~tasiyle Istanbul'a göndermi~tir (Takriben
~~18o H., 1766 M.).
MUSTAFA BEY'in bu hizmetine kar~~~berveçh-i Arpal~ k Bozok'da
olan Ç~RMEN'L~~MEHMED PA~A'n~ n azliyle ~~181 Ramazan, 1768 M.'de
Bozok Mutasarr~fl~~~na Hotin Muhafiz~~ RECEP PA~A tayin olunarak
mütesellimli~i de MUSTAFA BEY'e verilmi~tir 21 .

Bundan sonra Bozok Sanca~~~senelik hükümet tayinlerinde mütesellimlik suretiyle tevcih edilir olmu~~ve bu Sancak ard~nda hudut
ve kale muhaf~zlar~ndan kime tevcih edilirse MUSTAFA BEY onun mütesellimi olarak Bozok'u idare etmi~tir. E~k~ya te'dibindeki hizmeti
sebebiyle MUSTAFA BEY'e Kap~c~ba~~l~k rütbesi verilmi~tir 22 .
21 Bozok Sanca~~~mütesellimi olan Çapar zâde Mir Seyit Mustafa ziyde
mecdühüya hüküm ki:
Sen ki mütesellim-i mumaileyhsin Bozok Sanca~~~Mütesellimli~i Livai mezbur
hududu dahlini ~er ve mazarrat-~~e~k~yadan tathir eylemek ~artiyle ber-veçhi ilhak
mutasarr~f~~ olan Hotin muhaf~z' RECEP PA~A edamullah-u taalâ iclâlühu taraf~ndan
uhdene ihale ve tefviz olundu~unu mü~'ir emr-i ~erifim taraf~na vusul... Evas~t~Ramazan ~~181 (Mühimme /65, s. 352).
22 Dergah-1 an' Kap~c~ba~lar~ndan Bozok Sancak' mütesellimi Çapar O~lu
Mir Mustafa dâme mecdühf~ya ve liva-i mezburda vaki kuzat ve nüvvaba hüküm ki:
Bozok ve tevabi-i mukataat~n~~seksen üç senesi Muharremi gurresinden ve
tayyarat~~
tarih-i tevcihi olan seksen iki senesi ~evval-i mükerreminin
on birinci gününden zabt ve mâl-i mirisini vakt-ü zamaniyle eda eylemek ~artiyle
avat~f-~~aliyye-i hüsrevanemden Bozok Sanca~~, halen Hotin Valisi vezirim SÜLEYMAN
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MUSTAFA BEY I 188 H., 1774 M.'de Surre Eminli~ine tayin olunarak kendisine Küçük Mirahorluk pâyesi verilip bu münasebetle
karde~i SÜLEYMAN BEY'C de Kap~c~ba~~l~ k rütbesi tevcih edilmi~tir 23.
Mustafa Bey Bozok Mütesellimli~ini elde ettikten sonra babas~n~n
katli için ABAZA MEHMED A~A'ya yard~m edenlerden intikam alm~~ ;
kendisine tebli~~olunan emirlere ald~r~~~etmemi~~24, bu s~rada Rus
muharebesi sebebiyle me~gul bulunan hükümet bu hallere bakma~a
vakit bulamad~~~ ndan MUSTAFA BEY O havalide nüfuzunu iyice tesis
ederek ~~191 H., ~~777 M.'de Bozok mutasarr~f~~olmu~~ve bundan istifade ile epey mezalim yapm~~t~r 25.
Canikli ve Çapan Aileleri aras~ ndaki husumet:

Anadolu hanedan~ndan Fatsa'll AHMED A~A'n~n o~lu olan CAN~KL~~HACI AL~~PA~A ilk zamanlar~ nda berveçhi mâlikâne Trabzon
Mutasarr~fl~~~~ile Canik muhass~ll~~~nda bulunarak 26 1182 H., 1768
M.'de ba~layan Osmanl~ -Rus muharebesindeki gayretine mebni
vezirlik ile Erzurum Valisi ve Kars Seraskeri olmu~~ise de bir i~~göremedikten ba~ka hükümete kar~~~ da a~~r yaz~lar yazarak tehditkâr
vaziyet alm~~~olmakla beraber kendisine müsamaha edilerek ikinci
defa Erzurum Valisi ve arkas~ndan ~~193 H., ~~779 M.'de Trabzon Valisi
olmu~tur. ~~te bu s~rada a~a~~da görülece~i üzere ÇAPAN O~LU MUSTAFA BEY ile aralar~~aç~larak birbirleriyle çarp~~ maya kadar i~i ileri
götürmü~lerdir.
PA~A edamullah~~ iclâleye tarih-i mezburdan ilhaken tevcih ve ihsan-~~hümayunum
olma~la sen ki mütesselmi-i mumaileyhsin livai mezburu kemâ-kân sen zabt-ü-rabt
ve zümrei e~k~yan~n def-i ~er ve mazarratlariyle ahalinin himayet ve s~yanetleri
~artiyle vezir-i mü~arün-ileyh taraf~ ndan dahi livai mezbure mütesellim nasb ve
tayin olundu~unu mü~'ir i~bu emr-i ~erifim ~sdar olunmu~tur. Evas~t-~~~evvâ1 ~~183
(Cevdet Tasnifi Dahil(ye No. 15693).
23 Emir i Tasnifi Hamid-i Evvel vesikalan dosya 6, No. 1533, sene ~~188 Zilka'de ve
Cevdet Tasnifi Dahiliye vesikalan No. 1796, sene 1188 Zilka'de. MUSTAFA BEY Surre
Eminli~i ile gitti~i Hicaz'dan avdette Pâdi~ah'a takdim etmi~~oldu~u hediyelerin
listesi Topkap~~Saray~~Ar~ivinde 368 numaradad~r.
24 Cevdet Tasnifi Dahiliye vesikalan 12272, sene 1184.
25 Çapan O~lu Mustafa Bey'in mezaliminden bahis ile hükümete müracaat
eden ToxmAx HASAN PA~A Z 'ADE ~SMAIL BEy'in istidas~~ (E~niri Tasnifi, Hamid-i Evvel
vesikalan 2 7470, sene ~~~~92.
28 Mühimme Defteri No. 165, S. 343.
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Çapan O~lu MUSTAFA BEY, babas~~gibi ~edid ve zalim oldu~undan
h~s~m ve akrabas~ndan baz~lar~~bundan kaçarak Amasya, Merzjfon,
Vezirköprü taraflar~na kadar nüfuzunu yaym~~~olan HACI AL~~ PA~A'ya
iltica etmi~lerdi. HACI AL~~ PA~A, bu mültecilerden MAMALI O~LU
~EMS~~ BEY'in tahrikiyle Çapan O~lu'nun nüfuzu alt~ndaki baz~~yerleri
i~gal ederek HÜSEY~N ABAD (Alaca) kasabas~na kadar inmi~ti. Bunun
üzerine MUSTAFA BEY durumu hükümete arzetti~inden HACI AL~~
PA~A'ya kuvvetlerini geri çekmesi emredilmi~~ise de HACI AL~~PA~A:
— Ya Çapan O~lunu idam edersiz, yahut ben üzerine varup izale ederim,
yollu serke~ce cevap vermi~~ve kendisine gönderilen tahrirata kar~~~da:
"— Benim fimabaad devlet ile i~im yoktur, istedi~imi i~lerim ve
nice memleket harap ederim" diye ~syan~n~~meydana vurmas~~ üzerine
Valilikten azl ve vezirli~i de üzerinden al~ narak asi ilan olunmu~tur.
Bunun üzerine malikane suretiyle Bozok Mutasarr~f~~ ve Yeni il
voyvodas~~olan ÇAPAN O~LU MUSTAFA BEY'e gönderilen ~~193 Ramazan ve 1779 Eylül sonlan tarihli fermanla HACI AL~~ PA~A'n~n te'dip
ve Idam' emrolundu~u gibi 22 MUSTAFA BEY'e yard~m etmesi hakk~nda
Sivas Valisine de bir ferman yollanm~~~28 ve deniz yoliyle bir tarafa
27 Hâlâ Berveçhi mâlikâne Bozok Mutasarr~f~~ ve reniil Voyvodas~~ olan Çapar
O~lu Mir Mustafa dâme mecduhuya hüküm ki.
Trabzon Valisi Ilke! ALI PA~A dedikleri hain ve bâgiden ~ayet din ve devlete
nâfi bir hizmet zuhur eder me'muliyle zümre-i vüzeraya ilhak ve bir kimesne hakk~nda z~~hr eylemeyen enva'~~iltifat ve ikram ile taltif ve on sekiz ya~~nda o~lu M~xDAD'a vezaret ve eyalet ihsan ve bunun emsali nice mültemesat~na müsaade ve kavlen
ve fiilen avat~f-~~ ~âhaneme mazhar k~l~narak K~r~m Seraskerli~i uhdesine ihale
h~tta-i K~r~ m'da ihtilâl vukuunda üç, dört bin nefer olsun müheyya olan kalyonlara
asker irkâb ve imdad-~~ müslimine ib'âs eylemesini havi hutût-~~hümayununmla
mua'nven ahkâm-~~adide tastir ve tisyar edece~i askerlerin bah~i~~ve ulüfe ve zahireleri pe~in itâ ve zamir-i tahmirinde merkûz mefsedet lâz~ mesinden tenbihat-~~ h~divânem bir türlü kula~~na girmiyüp
Donanmay~~ Samsun iskelesinde tevkif ve
mevsim-i derya geçtikten sonra Kefe'ye varup kavm-i Tatar ile muhabere etmeden
avdet echip bu suretle eli bo~~dönmesi sebebiyle gönderdi~i tahriratlarda tahammül
edilmeyecek sözler derciyle aczini kapatmak istemi~ tir. Sen ki mumaileyhsin mutlaka
seni kenduye istirkap ile ya Capar O~lu'nu idam edersiz veyahut ben üzerine varup
izale ederim kelam-~~ba~~yanesini kâ~~d~nda tasrih
eyledi~inden âsi-i mezburu
katl ve idam ve ser-i maktuunu der-iâliyyeme isale hasseten sen memur k~ l~nma~la
göreyim seni (Mühim~ne Defteri 178, s. 37, sene evas~t-~~ Ramazan 1193). Hulâsa
al~nm~~t~r.
28 Sivas Valisine birinci ferman (Mühimme 158, s. 37) ve yine Sivas Valisi esbak
Sadr-~~ âzam Izzet Mehmed Pega'ya te'kidi havi Evail-i ~evval ~~193 tarihli ferman
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kaçmamas~~için sahillerdeki kaza ve nahiye kad~lar~na da talimat
verilmi~tir.
ÇAPAN O~LU MUSTAFA BEY 6 ~evval 1193 Ve 17 Ekim ~~779'da
üç bin kadar kuvvetle rozgat'tan hareket ve Bafra'da bulunmakta olan
HACI AL~~PA~A üzerine giderek HACI AL~~PA~A'IIIII kar~~~ ç~kard~~~~
küçük kuvvetlerle musademe ederek anlar~~bozduktan sonra kendisini
Bafra'da muhasara etmi~~ise de 2° be~, alt~~bin kadar kuvveti olan
HACI AL~~PA~A muharebeye giri~meyerek kendi kona~~n~~ yakt~ktan
sonra muhasaray~~yararak haremi ve o~lu BATTAL HÜSEYIN PA~A, elli
altm~~~kadar maiyyeti ve hazineleriyle Sinop yak~n~nda gemilere binerek K~r~m tarafina kaçm~~t~r (Evah~r-~~ ~evval 1693 ve 1779 Kas~ m)
I~te bu hal Çapan o~ullariyle Canikli Ailesinin aralar~ n~~açm~~~
ve husumet daha sonra da Hac~~Ali Pa~a'n~n torunu TAYYAR PA~A ile
ÇAPAN O~LU SÜLEYMAN BEY aras~nda tekrarlanm~~~ve Canikli ailesinin
felâketiyle neticelenmi~tir.

Çapan O~lu Mustafa Bey'in katli :
Mustafa Bey'in mezalimi babas~ ndan ziyade olup Canikl'i ALI
PA~A'ya galebesinden sonra bütün bütün ~i~mi~ti. Yapt~~~~zulmün
neticesinde kendisinden de intikam al~naca~~n~~ dü~ünerek babas~n~n
adamlar~na ve kendi yak~nlar~ na bile güvenemiyerek sat~n alm~~~oldu~u otuzdan ziyade köle ile kendisini muhafaza alt~nda bulundurmakta ve bu kölelere talim ettirerek anlar~~nezareti alt~nda yeti~tirmekte idi.
Bu s~ rada MUSTAFA BEY'in dairesinden bir ~amdan çal~nm~~~ve
bunu buldurarak çalan~~katlettirmi~ti. Halbuki köleler bu ~amdan~~
(Mühimme Defteri 178, s. 37 ve Cevdet Tasrzifi Dahiliye Vesikalar~~ No. ~~ 2578 ve Cevdet
Tarihi C. 2, s. 1 3o).
29 Firari CANIK'LI HACI ALI PA~A'n~n akraba ve avenesinden baz~~ kimselerin
MUSTAFA BEY'I Bafra'da muhasara edüp, MUSTAFA BEy'in asker tedariki için Canik'ten ç~kt~~~~(kaçt~~~) haber al~nmas~~üzerine Sivas Valisi IZZET MEHMED PA~A ile
müttefikan asiler üzerine gidilüp Canik'in zaptedilmesini havi Amasya Sanca~~~mütesellimine Sadr-1 âzam taraf~ndan buyruldu gönderilmi~~oldu~u bir vesikada görülüyor.
(Topkap~~Saray~~Ar~ivi 10785).
3° Mühimme Defteri 178, S. 7, H. sene Evahir-i ~evvâl 1193 ve Cevdet Tarihi
c. 2, s. 131. HACI ALI PA~A'nm be~, alt~~bin mevcut kuvveti oldu~u halde kaçmas~,

kendisinin bir ~syan hareketinde bulunmak istemedi~ini göstermek istemesinden
veyahut tedariksiz bulunmas~ndan ve âsi ilân edilmi~~olmasiyle maiyyetinin kendisini
terk etmeleri ihtimalinden ötürü olmal~d~r.
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çalan~~bildikleri halde onu ölümden kurtarmak için ele vermemi~ler
ve efendilerine de böylece söylemi~lerdi. MUSTAFA BEY, kölelerin h~ rs~ zlan bildikleri halde söylememelerine k~ zarak:
"— Siz benim kölelerimsiniz. Benim mal~ma h~yanet eden kimesneyi benden saklayarak yabanc~lar ile s~ rda~~olman~z küfran-~~nimettir"
diye kölelcrini di~er a~~r sözlerle tekdir ile incitmi~ti. Bu halden
müteessir olan köleler bir gün ayn~~hal bizim ba~~m~za gelir diyerek
MUSTAFA BEY'i öldürme~e karar vermi~lerdir.
MUSTAFA BEY kölelerine tüfenk talimi yapt~ rmak üzere kasaba
haricinde metris yani siperler kazd~ np orada talim ettirme~i ve bunlar~n talimlerinde bizzat bulunma~~~âdet etmi~ti. Yine bir gün ~ehir
d~~~ndaki siperlerde talim yap~l~ rken kölelerin aralar~ndaki ittifak
üzere hep birden tüfeklerini cfendilerinin üzerine çevirip yayl~m ate~le
öldürdükten sonra yine hep birden atlanarak HACI AL~~ PA~A'n~ n
m~ntakas~na kaçm~~lard~ r ( '196 Cemaziyelevvel ve 1782 Nisan) 31 .
MUSTAFA BEv'in adamlar~ ndan GÜRÜN'LÜ MUSTAFA A~A'Ill11
14 Ca. ~~ g6 (27 Nisan ~~782) tarihli ifadesine göre ÇAPAN O~LU'HUI1
at yeti~tirme~e hevesi olmad~~~ndan tahminen yetmi~, seksen devesi,
seksen kat~n ve bin kadar koyun ve keçisi varm~~. Besledi~i atlar~~hediye
olarak gönderirmi~. Çiftlikleri mamür olup hayl~ ca mahsul al~rm~~,
ekseriya fakir köylülere borç olarak tohumluk verirmi~~32 .
MUSTAFA BEv'in ölümünde Ali ad~nda onbe~~ya~~nda bir o~luyle
bir ya~~ nda di~er bir o~lu ve küçük ya~ta üç de k~z~~kalm~~t~. -Uç dört
yüz kese sarfiyle rozgat'ta cami ve han ile çar~~~bina ettirmi~ti 33 .
MUSTAFA BEy'in ölümünden sonra gerek muhallefatm~n zapt~~ve
gerek Bozok'a bir mütesellim tayini hakk~nda Sadr-~~âzam IZZET
MEHMED PA~A tarafindan ~~ ~NC~~ABDÜLHAM~D'e takdim edilen takrirde
31 MUSTAFA BEYIN katlinin kendisinden intikam almak isteyen HACI AL~~
l'A~A'n~n tertibi ile oldu~u zannedilmektedir.
32 GÜRÜN'LÜ MUSTAFA
takririni okuyan BIRINCI ABDÜLHAM~D, takririn
üzerine

"Bu adam fukara ve zuafaya tohum ve zahire vermek ( ! )
Haccaedan esedd
azlamullah-ül-ibad bir kâfir-i bi din idi. ~imdi ( Fukaraya merhamed eder) lafzt, lâfz
Zulümle hayret ve hasanet kabul-t indillâh olur mu?" hatt-~~ hümayunt~nu yazm~~t~r. (Emin i Tasnifi Hamid-i Evvel vesikalart No. 1333).
33

Emint Tasnifi Hamid-i Evvel vesikalart No. 1333 ve Haremryn defteri ve Gürün'lü

Mustafa A~a'n~n takriri.
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Bozok için iki namzet gösterilerek bu hususta Padi~ahm mutalaas~~
sorulmu~tur. Sadr-~~azara takririnde ~öyle diyor:
"Bu defa vefat eden Çapazâde Mustafa Bey'in mukataat~~kaimelerini tertip ve emval ve e~yas~n~n zapt~na Kap~c~ba~~~ A~alardan biri
müba~ ir tayin ve hacegan-~~divan-~~hümayunlar~ ndan bir müdrik
mevsuk kullar~~ve ba~~muhasebeden bir rnütemed katip terfik olunmak üzere iktiza eden evamir-i aliyyenin ve kezalik Sungurl~~'da tevkif
olunan hazinesinin der-i saadete irsalini mü~'ir laz~ m gelen emr-i ~erifin
~sdar~ m ve Kap~c~ba~~ l~ k esamisinin hazine-mande olunmas~n~~mutazammin Defterdar Efendi kullar~ na ve kalemine buyruldular ne~rolucâiz olnup lakin Bozok Sanca~~n~ n zâbitten bir an huluvvi
cemi-i
umurdan
mukaddem
~~
ndan
serian
bir
mütesellim
nasb
mad~~~
olmak hasebiyle Bozok sükkan~ndan Sungur zade veyahut müteveffamn
katibi Mühürdar IsmAiL EFENDi'den 3 ' birisinin Bozok mütesellimi
tayin olunmas~~mertebei vucupta olma~m merkumandan kang~s~n~n
mütesellim nasb~ na iradei husrevâneleri taallük eder ise ~nuktazi olan
emr-i münifinin takdiri ..."
Sadr-~~aza= bu takriri üzerine B~R~NC~~ABDÜLHAM~D :
"Benim Vezirim
"Müteveffan~ n emvali yoktur, evlad~~ve biraderi ~u kadar akçe virsün,
musaleha olunsun di_yecek madde de~ildir. Herkesin lisan~~yirmi otuz bin keseye
bali~~olur; maliktir diyorlar. Sair fevt olanlar gibi de~ildir. Zalemeden gaddar
bir cebbar idi, evlat, akraba, etbâ elbette tekdir olmad~ kta meydana mal zuhur
etmez. Müba~ir, Kap~c~ba~~ ndan münasibi ve hacagandan biri ve kâtip arz~~
mütesellimlik Sungur zade olsa olmaz m~ ? Zehair hususuna dahi dikkati
tamme birle tanzimine ihtimam gerektir" hatt-~~hümayuniyle cevap ‘,ermi~tir 35 .
Birinci Abdülhamid, Mustafa Bey'in zalim ve gaddar olu~ur~u
bildi~i için mümkün olursa o havaliyi bu ailenin elinden kurtarmak
istiyordu. Bununla beraber MUSTAFA BEY'ill karde~i olup ~stanbul'C,a
bulunan SÜLEYMAN BEY'in, biraderinin yerine tayin edilecek olurs~.
olup MUSTAFA Brx'in ölü.
34 Bu Ismail Efendi, MUSTAFA BEy'in mühürdar~~
münden sonra an~n mallar~n~~biraderi SÜLEYMAN BEv'den saklad~~~~için SÜLEYMAN
SÜLEYMAN
BEY taraf~ ndan öldürülmü~~ve servetine el koymu~~ise de hükümet bunu
(Mühimme
Defteri
Na.
178,
S.
311,
sene 1199).
~ti
rmak
istemeyrek
talep
etmi
kapt~
BEY'e
33

Emin i Tasnifi Ilamid-i Evvel vesikalart dosya 6, Na. 1337.
Belleten C. XXXVIII,
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onun muhallefat~n~~üzerine alarak ona mukabil hazineye ne verebilece~ini ö~renmek isteyerek:
"— Çapar O~lu'nun nesline Türkmen A~al~~~~ ~art de~ildir, kap~ctba~~lardan ve ta~radan kimse _yok mudur? Müteveffan~n kar~nda~~~oldukta ne verir?
A~lalikaneleri tanzimi ve müba~ir intihap oluna. Genç Osman Kapu:ba~:
gençcedir. Dahi bundan ceri' ve cessur ve matemed var m~d~ r? Yine intihaben
bildiresin". Hatt-~~hümayununu yazm~~~ve nihayet Bozok Mutasarr~fl~~~~
MUSTAFA BEv'in karde~i SÜLEYMAN BEv'e verilmi~tir 36.
MUSTAFA BEY I 195 Muharrem gurresinde (birinci günü), 28 Aral~k ~~78o'de Yozgat'ta bir cami ile türbe ve ~ad~rvan yapt~rarak vakf~na
kap~c~ba~~~rütbesinde olan onbe~~ya~~ndaki o~lu AL~~R~ZA BEv'i mütevelli koymu~ tur". Vakfiyesinde (Sab~ ka surre-i hümayun emini ser
bevvabin-i dergah-1 Mi) kayd~~olup ayn~~kay~t çe~ me kitabesinde de
vard~r.
Vakfiye mücebince cami MUSTAFA BEv'in oldu~u halde sonradan
biraderi ve halefi SÜLEYMAN BEY camii kabullenip kap~s~~ üstüne
1209 H., 1794 M. tarihli saçma sapan güya manzum bir kitabe koydurmu~tur.

biraderinin ~ad~rvan (Çe~ me) kitabesini kendisine
mal edemiyerek Mustafa Bey'in ismi zikredilmekte olup aynen ~öyledir :
SÜLEYMAN BEY

— Sahibü'l Hayrat Camii Kebir Sab~ka surre-i Hümayun
Bereket nümün emin-i ser bevvabin-i Dergah-1 Ali Abdülcebbar Zade
3 — Elhac Mustafa Bey Efendi ~ bn-i Merhum Ahmed Pa~a
4 — t bn-i Ömer A~a 1312 Mütevelli Ali Riza Vekili Mehmed
Nureddin
2—

33 MUSTAFA Bey'in adam~~ GÜRÜN'LÜ MUSTAFA A~A takdim
etti~i takririnde
Bozok, Mütesellimli~i MUSTAFA Bey'in on be~~ya~~ndaki o~lu ALI BEY'e verilecek
olursa babas~n~n admalar~~ ba~~ndan ayr~l~mayarak güzel hizmet eder demi~~ise de
telifi nazar~~dikkate al~nmayarak SÜLEYMAN BeY'e verilmi~tir. Ad Bey'in, babas~n~n
hesaplar~n~~görmek üzere Istanbul'a gelmesi emredilmi~tir (Mühimme Defteri No. 181,
5.95, sene 1196 Sevvâl). Fakat SÜLEY>L4N BEY, ALi Bey'in kalmas~na lüzum gösterertk Istanbul'a göndermemi~tir (Ba~vekâlet Ar~ivi 3634).
37 MUSTAFA BEY'in vakfiyesi sureti Vak~flar Umum Müdürlü~
ünde Haremeyn
3 uncu defterin 91 inci sahifesindedir. MUSTAFA BEY'ill O~lu ALI BEY mütevelli
oldu~u zaman on be~~ya~~nda idi. ALI BEY't 1188 Muharrem, 1774 Mart'ta henüz
sekiz ya~~nda iken Kap~c~ba~~l~k verilmi~tir.
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ÇAPAN O~LU SÜLEYMAN BEY
Çapan O~ullar~~ailesi içinde en nüfuzlusu ve devlete hizmet itibariyle en faali ve bilhassa ÜÇÜNCÜ SELim'in tesis etti~i Nizam'-~~Cedid
te~kilat~ndaki gayreti ile padi~ahm Anadolu'da en çok güvendi~i ve
sevdi~i bir ~ahsiyet idi. SÜLEYMAN BEY nüfuzu alt~na ald~~~~geni~~m~ntakadaki icraat~~ve yerine göre ~edid ve cezri harekâtiyle ~öhret bulmu~tur. SÜLEYMAN BEY, AHMED PA~A'TD.H küçük o~ludur.
~~188 Zil'kade ve 1775 Ocak'ta Kap~c~ba~~~rütbesi verilen SÜLEYMAN BEY daha sonra biraderi taraf~ndan öldürülmekten korkarak
Istanbul'a kaçm~~t~r 38 . Biraderi MUSTAFA BEY'in katledildi~i Bozok'da
bulunan kethüdas~~ Mehmed A~a taraf~ndan kendisine bildirilmi~~oldu~undan SÜLEYMAN BEY kendisine gelen mektubu bilvas~ta Sadr-~~
azam'a takdim etmi~tir 39.
MUSTAFA BEY'e ait k~s~mda görüldü~ü üzere Bozok'a hariçten
kimse tayin edilmeyerek biraderinin muhallefat~na bedel, SÜLEYMAN
BEY hazineye üçbin be~yüz kese (bir milyon yediyüz elli bin kuru~)
vermek suretiyle Bozok idaresi kendisine verilerek Yozgat'a gönderilmi~tir 1196 H., ~~781 M. 4°.
SÜLEYMAN BEY Bozok'a hareketinden evvel Sadr-~~ azam ~ZZET
MEHMED PA~A ile Defterdar PEPE~~~HASAN EFENDryi görüp biraderinin
mallar~n~~o~lu AL~~BEY ile akrabas~ndan Sungur zacle AHMED A~A ve
33 Çapan O~ullariyle Canik'li ailesi ve bilhassa Çapan O~ullar~na dair olan
takrirden.
39 ~evketlû kudretlû kerametlû adaletl~l veli nimetim efendim Padi~alum.
Bozok Mutasarr~f~~ve reniil Voyvadas~~ÇAPAN ZÂDE MUSTAFA BEY'ill Dersaadette
mukim kar~nda~~~ Kap~c~ba~~~ SÜLEYMAN BEY kullar~na kethüdas~~ MEHMED A~A
taraf~ndan bir adam ve mektup gelüp mefad~nda mumaileyh MUSTAFA BEY'i köleleri
bini~~yerinde darp ve katl eyledikleri tahrir olunma~~n gelen mektup ve SÜLEYMAN
BEY kullar~n~n takriri merfu'-~~ atebe-i ulya k~l~nm~~t~r. Müteveffay-~~mûmaileyhin
emvali kabz~na bir müba~ir tayini la-büd olma~~n gerek gidecek müba~irin intihab~~
ve gerek malikânelerinin tanzimi bundan sonra mülâhaza ve iktizalar~~pâyei serir-i
alâlarma arzolunaca~~... (Emin' Tasnifi Hamid-i Evvel vesikalan 1453).
49 Cevdet Tarihi C. 2, S. I 72. MUSTAFA BEY'in bütün mallar~~kendisine b~rak~lmak
~artiyle SÜLEYMAN BEY hazineye on dokuz yük kuru~~yani bir milyon dokuzyüzbin
kuru~~borçlanm~~~olup bunu taksit ile alt~~ yük ve on be~~bin kuru~~darphane
hazinesine ve be~~yük yirmi be~~bin kurusu da hazineye teslim ederek 1 o Ca. 1 198'de
darphaneye yedi yük altm~~~bin kuru~~(132o kese) borcu kalm~~t~. (Emiri-Hamid-i
Evvel vesikalan 1682) daha sonra borcunun bak~yyesini de ödeme~e devam etmi~tir (Ayni tamil' No. 166o-168o).
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Mühürdar IsmAiL ve Ba~çavu~~ AL~~A~A, Hazinedar~~ve kölesi OsmAN'~n saklam~~~olduklar~n~~haber ald~~~n~~ve Tozgat'a gidince bunlardan biraderinin mallar~n~~meydana ç~ karmak için tazyik edilmelerinin zaruri oldu~unu ve bu hususta kendisine müsaade olunmas~n~~
isteyerek muvafakatlerini ald~ ktan sonra Tozgat'a gitmi~~ve oradan
gönderdi~i bir tahriratta sakl~~mallar~~meydana ç~karmak için emir
istemi~~ve kendisine (iig8 Zil'hicce sonlar~ , 1782 Kas~m sonu) tarihli
müsaadeyi havi ferman gönderilmi~tir 41 .
SÜLEYMAN BEY ald~~~~bu müsaade üzerine hakl~~haks~z bunlar~~
tazyik ile iki bin keseden ziyade para ald~ktan ba~ka idaresi alt~ndaki
âyanlardan da —biraderinin zaman~nda— halka zulüm ettiklerinden
dolay~~yine iki bin keseyi mütecaviz cerime alm~~t~r 42.
1200 H., 1786'da rozgat'ta veba hastal~~~~zuhur etti~inden
MUSTAFA BEv'in o~lu Kap~c~ba~~~rütbesinde olan AL~~BEY bundan
müteessiren vefat etti~inden Süleyman Bey'in aleyhdarlar~~henüz on
dokuz ya~~ nda olan bu gencin amcas~~taraf~ndan zehirlendirildi~ini
ortaya atm~~lard~r ".
SÜLEYMAN BEv'in de gaddarl~~~~sebebiyle hakk~nda ~ikayetler
devam etmesi üzerine Birinci Abdülhamid bunlar~n zalemeden olmalar~ na mebni Bozok Sanca~~n~n iki tu~lu Pa~a'ya (Beylerbegiye) verilmesini dü~ünerek bu hususta Sadr-~~aza= mutalaas~n~~sormu~~o da
takdim etti~i takririnde:

"Çapar O~ullar~~hakk~nda söylenen kelâmlara asl~~yoktur denilemez. Lâkin ~u aral~ kta Anadolu'dan bir mahalle be~~on bin asker
tayin murad olunsa yine a~air ve kabail ricalinden olma~la göze görünür Çapan O~lu vard~r. Geçenlerde M~s~r'a bin nefer ve bu defa da
Ismail ordusuna iki bin nefer asker Bozok'dan ihraç ve irsal olunmu~tur.
Yine icap ederse nüfuzu olma~la istenilen miktar asker ihraç edebilir.
Yerine bir Pa~a tayin edilse henüz gitmi~, acemi olmakla nüfuzu
bunun gibi olamaz, zira a~iretin mizac~n~~bilir. ~imdilik kendisine
mezalimden el çekmesi için taraf~mdan mektup yaz~larak ~slah~na
sâ'y edilece~ini" arzetmi~~ve B~R~NC~~ABDÜLHAM~D bu mütalaar
uygun bularak takririn üzerine:
Midzimme Defteri 1131, s. sor, sene 1196 Zil hicce sonu.
Çapan O~ullar~~ve Canikli ailesine dair takrirden.
43 Çapan O~ullar~~ve Canikli ailesine dair takrirden.
41

42
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"Benim Vezirim,
"Çapar O~lu'nun hemen azli vakti olmad~~~~malam. Bir hali vakte
merhundur, ancak zulme benim r~zam olmad~~~~ve Allah'a Azimü~~an~n
dahi emri olmama~la taraf~ndan ne gana tekit emri iktiza eder ise tahririniz
yine faideden hali olmaz" hatt-~~hümayununu yazm~~t~r".
Sadr-~~ âzam~n takririnden anla~~laca~~~üzere SÜLEYMAN BEY
rivayet edilen mezalimiyle beraber nüfuz ve kudreti sebebiyle dar
zamanlarda hükümete yard~m ve devlet emrini yerine getirmek
suretiyle hizmet ediyordu.
I. ABDÜLHAM~D, zulümlerinden dolay~~Çapan O~ullar~m sevmiyordu. Bir gün Padi~ah, SÜLEYMAN BEY~~ Surre Emini tayin etmek
arzusunu göstermi~~ve bu hususta Sadr-~~âzam~n fikrini sormu~~ve
SÜLEYMAN BEY'I Surre Emini tayin etmekten maksadm~n da an~~bir
müddet muhittinden uzak bulundurmak ve belki de yolda ölerek
halk~n kendisinden kurtulmalar~~ihtimali imi~. Padi~ah buna dair
Sadr-~~ âzama yazd~~~~Hatt-~~Hümayunda:

"Benim Vezirim,
"Çapar O~lu ZJI
1I 1I azlemü'l-ibadullah bir mel'un, belki yolda cam
cehenneme gider" sözleriyle SÜLEYMAN BEY hakk~nda gayz~n~~~zhar etmi~tir. Pâdi~ah~n arzusu üzerine Sadr-~~azam daha evvel Süleyman Bey'in
Surre Eminli~i hakk~nda fikrini yoklam~~t~r. SÜLEYMAN BEY verdi~i
cevapta hükümet hazinesine ve halk~n borçlu oldu~undan dolay~~
Sürre Eminli~inden afv~n~~rica etmi~~ve ayn~~zamanda ~smail kalesi
taraf~na bin kadar asker yollamas~~kendisine emredilmi~~oldu~undan
bizzat bunlarla me~gul olaca~~~cihetle keyfiyet Padi~ah'a arzolunarak
Surre Emini tayininden vazgeçilmi~tir. Sadr-~~aza= bu meseleye
dair takdim etti~i arizas~mn üzerine B~R~NC~~ABDÜLHAM~D:
Benim Vezirim,
Çapar O~lu eben an ceddinin ezlam'ül-lahi-l'ibad bir dinsiz herjftir.
Bu kadar fukara ve zuafaya ba husus mürd olan kar~nda~~~bi iman ve bi
hamiyetle eyledi~i siyaset bir türlü tanf olunacak mana olmad~~~~cümlenin
malamudur. ICar~nda~~n~n mal~ndan deruhde eyledi~i bakayas~~hala ~zzET
44
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PA~A sadaretinden beru kalm~~t~r 45. Gerek mirtye ve gerek sair kesdna def' atan
verip Surre Emanetine dahi tahmil olma~a kudret sahi bidir. öyle dinsizi
ziyaret-i ravza-i mutahhare ve tavaf-~~beytülharam ile cenab-~~Allah-ü dzimü~~an
lây~k görmeyii p böyle özürü bahane ile hemen tahsil-i
miri bakayas~~
ne ise elbet ve elbet ikdamü tahsil ettiresin" hatt-~~hümayununu yazm~~t~r".
Hatt-~~hümayunlardan anla~~ld~~~na göre Çapan O~lu AHMED
PA~A ile O~ullan MUSTAFA ve SÜLEYMAN Bey'lerin — bir k~sm~~dü~manlar~~taraf~ndan ~i~irilmi~~olsa da — halk üzerindeki ~iddetleri dolay~siyle
Pâdi~ahm bunlara dü~man oldu~u görülüyor.
Bu tarihlerde (Onsekizinci asr~n ikinci yar~s~) hükümet âciz
durumda olup gerek Anadolu ve gerek Rumeli'de vilâyetlerin mühim
bir k~sm~~âyân denilen nüfuzlu mütegallibe ellerinde bulundu~u için
bir gaile ç~kmas~ndan çekinilerek ileri gidilemeyip nasihatle iktifa
ediliyor. Bu arada Bozok Sancak"' art~k mütesellim ile idare edilmeyip
mâlikâne suretiyle mutasarr~fl~kla Çapan O~ullar~n~n idaresi alt~nda
oldu~u gibi etraf~ndaki baz~~Sancak ve Kazalarda bunlar~n nüfuzu
alt~nda bulunmakta idi. Bu hal daha sonralar~~ve hattâ SÜLEYMAN
BEY'in son senelerine kadar böyle devam etti 47 .
SÜLEYMAN BEY sert idaresiyle beraber hükümete kar~~~muhalif bir
tav~r takinmadi~i gibi icabinda hükümetin emriyle asker, zahire ve
hayvanat sevkinde, ihmal göstermeyor ve hasm~~olan HACI AL~~PA~A'lara kar~~~hükümete dayan~yordu.
1202 H, '888 M'de Osmanl~~devletinin Rusya ve Avusturya ile
olan muharebesinde SÜLEYMAN BEY üç bin süvari göndermek suretiyle
45 SÜLEYMAN BEv'in darpahaneye borcu sekiz yüz elli kese olup bunun tahsili
için Kap~c~ba~~lardan ABDULLAH BEY rozgad'a gönderilece~i s~rada SÜLEYMAN
BEY borcuna mahsup olarak nakden elli bin kuru~u ve k~rk be~~bin kuru~u da ~stanburdaki Kapu kethüdas~~vas~tasiyle takdim etmi~~ve geri kalan borcu da ödeyece~ini
1200 Rebiul-evvel tarihli tahriratiyle bildirmi~~oldu~undan Abdullah Bey Yozgad'a
gitmemi~tir. (Ba~vekalet Ar~ivi hatta-t hümayün vesikalan No. 168o) Süleyman Bey daha
sonra da yüz elli bin kuru~~yollayup bu suretle tedricen borcunu ödemi~tir.
46 Emiri Tasnifi Birinci Abdülhamid vesikalan dosya 4, No. to 12.
47 1227 H., 1812 M'de Içel Mutasarr~f~~ vezir ABIDIN PA~A Çorum Sanca~~~
Mutasarr~fl~~~na tayin edilmi~ti. Fakat Çorum'un ekser mahalleri SÜLEYMAN BEy'in
elinde bulundu~undan halk~n o tarafa meyledeceklerinden dolay~~ Çorum'a gitmek
istememi~~bunun neticesinde kendisine Bey~ehri ve Aliiiye sancaklar~~verilmi~tir.
(Cevdet Tasnifi Dahiliye vesikalan No. 363).
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yard~mda bulundu~u gibi" ertesi senede üç bin yüz kadar askerle sefere i~tirâki emredilmi~~oldu~undan 49 1204 H, ~~7go M'de askeriyle
beraber Istanbul'a gelerek yerine o~lu ABDÜLFETTAH BEY'i b~rakm~~~
Ve bu suretle ABDüLFETTAH BEY'E Kaplelba~Illk pâyesi verilmi~tir 50.
Süleyman Bey'in kendisiyle beraber gelen maiyyeti kuvvetinin
miktar~~hakk~ nda kesin bir rakam verilmeyor. Bunu üç bin, dört bin
ve hattâ yedi bin diyen kaynaklar da vard~r 51. Kendisi sefere memur
olup ilk defa da orduya iltihak edece~i için bu miktar~n üç binden
ziyade ve hiç olmazsa be~~binden az olmamas~~icap eder.
Saad Abad'da Padi~ah huzurunda yap~lan geçit resminde SÜLEYMAN BEY askerinin en gerisinde bulunup Kasr-~~Hümayuna yüz ad~m kala Bostanc~ba~~~delâletiyle kethüdasiyle beraber atlar~ndan inmi~lerdir.
Bu rütbeden olan devlet memurlar~~Kasr-~~Hümayuna giremezler ve
Padi~ahm kar~~s~nda huzurda duramay~p yirmi ad~m geride dururlarken hil'at giymek te~ rifat kanunu iken bu kanun d~~~~ve müstesna
olarak SÜLEYMAN BEY Vezirler gibi Kasr-~~Hümayuna al~narak hil'at
giyip Padi~ah taraf~ndan huzuruna kabul edilmi~tir. Padi~ah SÜLEYMAN BEY'e :

"—Göreyim seni, Din-i Muhammed ~e güzel hizmet eyle. Bu gfine
güzide asker ile geldi~ine haz eyledim, berhurdar ol. Nan-i nimetim sana
Vak'a Nüvis Edip Efendi Tarihi s. 28.
Cevdet Tasnifi Askeri vesikalar Na. 3945 ve hatt-~~hümayün vesikalarz No. 581.
5° Cevdet Tasnifi Askeri vesikalar No• 3477 sene 1204. SÜLEYMAN BEy'in maiyyeti
kuvvetleriyle sefer hareketi hakk~nda gönderilen fermandan bir müddet sonra Birinci
ABDÜLHAMiD vefat ederek yerine ye~eni ÜÇÜNCÜ SELtm'in hükümdar olmas~~üzerine
AsDüLHAmio'in gazab~ndan korkan SÜLEYMAN BEY için korku kalmad~~~ndan 1790
Bahar~nda bizzat maiyyeti kuvvetleriyle sefere gitmek üzere Istanbul'a gelmi~tir. Bu
hususta Hadikat-ül-vekay~~ (Ameden Cebbar Zâde Süleyman Bey) ba~l~~~~ile ~unlar~~
yaz~yor: "Seferler zuhurundan bu âna gelince baz~~mahallere intisap ile af olunup
kenduy~~halâs ile rahatta olurken bu senei mübarekede (1204 senesi) mahza tehdidi
mü~'ir taraf~ na irsal olunan emr-i hümayûnun hilâfma cesaret edemiyerek dört
bin atlu ile ~evvâl'in ikinci günü Üsküdar'a gelüp alt~nc~~günü Sa'd-âbâcl'a nakleyledi~i telhis olunmakla ~enbih (Cumartesi) günü Sa'd-âbâd'a bini~~emrolunup te~rif-i
hümayûn akabinde mürur edecek askeri tema~âya muntaz~r oldular. Asak~r-i
merkum saat alt~~buçukta ~nürure ba~layup sekizde tamam oldu. Hakikat harp ve
darbe kadir ve rükûb ve ntizule muktedir tuvanâ asker oldu~u me~hud olmu~tur."
(Hadikat-ül-vekayi'den Üniversite Kütüphanesi No. 5999, varak 23).
51 Cevdet Tasnifi askeri vesikalar No. 3945 ve hatt-~~hümayün vesikalar~~581, Edip
Efendi Tarihi ikinci k~s~mda be~~bin, Tarih Encümeni Kütüphanesinden Türk Tarih
Kurumu'na devredilen 58 No. lu kitapta yedi bin gösteriliyor.
48
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helal olsun. Dü~man-t dinden yüz döndürme ve yollarda ridya ve berdyaya
zulmettirme. In~allah-u teâla memul oldu~u üzere hizmet edersen mükerrem
olursun. Hildf~ndan hazer eyle" demi~tir.
nutk-u hümayuna cevap veremeyip ~a~~ rd~~~ndan
d~~ar~~ç~kar~lm~~t~r. Sonra SÜLEYMAN BEY'E on bin kuru~~ve sergerdelerine be~er bin ve cümle askerine de verilmek üzere ayr~ca be~~bin
kuru~~ihsan olunmu~tur.
SÜLEYMAN BEY

SÜLEYMAN BEY askerine huzur-~~Hümayunda m~zrak ve cirit
oyunlar~~oynatup pehlivanlar güre~tirmi~tir 52 . SÜLEYMAN BEY'E
günde bin be~yüz çift ekmek ve ikiyüz elli~er okka sade ya~~~verilmesi
hakk~nda matbah eminine divan tezkiresi yaz~lm~~t~r. (Cevdet Tasnifi
Askeri vesikalar numara 1896).
SÜLEYMAN BEY muharebeden sonra 1205
Rebi'ul-evvel ve 1790
Aral~k'da Istanbul'a gelerek kendi kapu kethüdas~n~n Abdullah bey'in
kona~~nda misafir edilip memleketine dönerken ertesi sene sefer için
Ankara, Çank~r~, Kayseri, Ni~de Aksaray, Çorum, Amasya Sancaklar~ndaki
yirmi kazan~n askerini al~p orduya getirmek üzere tam salâhiyetle ve
Kap~~~ ba~~l~~~na ilaveten Mirahor-~~ evvel pâuyesiyle asker sürücüsü
tayin olundu 53 ve tedarik etti~i kuvvetle sefere gitti.

Süleyman Bey 27 Rebi'ul-evvel 1206 ve 26 Kas~m 1791 de Ruslarla mütareke akdiyle harbe son verilmesi sebebiyle Istanbul'a gelerek
Bâb-~~direk temadi etmi~~olan ma~lübiyetler sebebiyle vaki müzakerelerde Kara Osman O~ullar~~ComER ve biraderi MEHMED A~alarla
beraber bulunmu~lar ve sefer ihtimaline binaen, yine kuvvetleriyle
Edirne ordugahma gelmeleri emrolunarak yerlerine dönmü~lerdir.
Bunlara hareketlerinden evvel emsali vezirlere de verilmemi~~olan
52 Hadikat-ül-vekayi varak 23, 24 (Üniversite Kütüphanesi No. 3477) ve Edip
Efendi Tarihi 1204 vekayii.
33 Cevdet Tasnifi askeri vesikalar No. 25799 (25 Rebiul-evvel 1205) ve Edip Efendi
Tarihi s. 123. ve Hamid-i Evvel ve Selim-i Sâlis vekayinâmesi s. 93.
~evketln, Kerametin Mehabetln, Kudretin veli Nimetim efendim Pâdi~ah~m,
ÇAPAR Z 'ADE SÜLEYMAN BEY kullar~~evvel-i baharda binnefs sefer-i hümaynn'a
memur oldu~undan ba~ka bir kaç sanca~~n ahalisini dahi ihraca memur olmakla
nüfuzuna medar olmak için kenduye büyük Mirahorluk pâyesi ihsan buyrulmas~n~~
istida eder.... Pâyei merkumum kas' ve iktiza eden h~l'atin ilbas~~muvaf~k-~~rey-i
sâmileri ise ferman.... Pâdi~ah~m hazretlerinindir. Bu telhisin üzerine SULTAN SELiM
(verde) hatt~-hümaynnunu yazm~~t~ r (25 Rebiul-evvel 1205).
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a~~ r samur kürklü hil'atlar ile taltif olunmu~lard~ r". Fakat Ruslarla
Ya~~muahedesi aktedildi~inden SÜLEYMAN BEY'in sefere gelmesine
lüzum kalmam~~t~r.
BONAPART'ID M~s~r'~~ i~gali üzerine aç~ lan seferde 1214 H, 1799
M'de SÜLEYMAN BEY kendisinin malikâne suretiyle üzerinde olan
Bozok ve Çank~r~~ Sancaklar~ndan ba~ka Kayseri, Çorum, Ankara, K~r~ehir,
Ni~de kazalar~ndan toplad~~~~kuvveti (k~smen asker ve k~smen bedel)
Sadr-~~âzam ve Serdar-~~Ekrem YUSUF ZIYA PA~A'n~ n maiyyetine
göndermi~tir 55 .
SÜLEYMAN BEY yukar~da görüldü~ü üzere 1788 ve 1791 senelerindeki seferde bizzat bulunmu~~ve nizams~ z yeniçerilerin bozuklu~unu görmü~~ve seferden avdetinde ÜÇÜNCÜ SELim'in fevkalade
teveccüh ve iltifat~na nâil olmu~~ve genç Padi~ahm yeni asker tertip
etmek hususundaki arzusunu benimseyerek çal~~may~~kabul etmi~~ve
bu suretle Konya Valisi KADI ABDURRAHMAN PA~A ile Anadolu'da
Nizam-~~ Cedid askeri te~kilaine ilk ad~m at~lm~~t~r. SULTAN SELIM
bu samimi arzusu ve hizmeti dolay~siyle SÜLEYMAN BEY'i sad~k bir
bendesi olarak ileri çekmi~, bundan ba~ka Bozok'a c~var olan Sancaklar~n mütesellimli~ini de kendisine vermi~tir 56
Nizam-~~Cedid askeri tertibi dolay~siyle SÜLEYMAN BEY i~e ba~lad~~~n~~bilvas~ta arzetmesi üzerine SULTAN SELIM bundan fevkalade
memnun olarak kendisine beyaz üzerine a~a~~daki hatt~-~~hümayunu
göndermi~tir:
58 Vak'a Nibis Edip Efendi Tarihi (Ikinci k~s~m) s. 123 ve Cevdet Tasnifi Dahiliye
vesikalan No. 7246.
55 Emirt Tasnifi Selim-i Sdlis vesikalan 7606.
58 üçüNcü SELtm'in tevecciihü eseri olarak 1209 H, 1894 M'de Tarsus Mukataas~~ile Adana eyaleti Mütesellimligi SÜLEYMAN BEY'E verilmi~ti. Fakat Adana
mütegallibesinden HAcr BEY hazinedar~~KARCI, Adana Mütesellirr~ligini kendisi almak
isteyerek Çapar zâdenin mütesellimini ve Tarsus ileri gelenlerinden TOR O~LU da
Tars~dtaki adamm~~koymu~~oldu~undan SÜLEYMAN BEY bizzat Adana ve Tarsus
taraflar~na gitmek istemi~~ise de hükümet bunu tehlikeli görmü~~oldu~undan Adana
Eyaleti, Içel Mutasarr~~f~~YUSUF PA~A'ya verilmi~tir. Bunun üzerine YUSUF PA~A KARc~'y~~ve SÜLEYMAN BEY de bir bask~nla TOR O~~.u'nu öldürmü~lerdir. (Vak'a Nüvis
Halil Nuri Be, Tarihi s. 74) 12 14 H, 1799 M'de Ni~de Sancak' Kili Muhaf~z~~Ba~dad'll
Ahmed Prr~a'ya tevcih edilerek Mütesellimligine de Bozok ve Çanktr: Mutasarr~f~~ve
Teniil voyvodas~~Çapar O~lu SÜLEYMAN BEY tayin olunmu~t~~r (Cevdet Tasnifi Dahiliye
vesikalan No. 6639).
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"Sen ki Cebbar zâde Süleyman Bey' sin,
"Sen benim sad~k ve r~za-cü bendem oldu~unu gerçi bilirim; lâkin bu
defa muvaffak oldu~un hizmet ve ibraz eyledi~in gayret ve sadakat tamam
senden memülüm olan bendelik olmakla sana olan teveccüh-ü derunum bir kaç
kat ziyade olup daavât~~hayriyyeme mazhar oldun, hak teâM seni ve hanedan~n~~
dâim eyleyüp devletimden eksik etmesün. in~allah daha nice hidemdt-~~aliyyeme
muvaffak olursun. Din ve devletin muntazam talimli askerin lüzumunu bilip
teyidi din-ü devlet niyet-i hâlisesiyle tahsil-i riz4y-~~bdr£ için tertip ve talime
~uru eyledim. Bu husus benim aks4y-~~âmâlim oldu~unu biliip lüzumunu dahi
idrâk eyledi~in halde senden memülüm sa'y-ü ikdamd~r. in~a'llah çok esere
muvaffak olursun. Göreyim seni Süleyman Bey, dil-hdh~m üzere gayret ve ikdam~n~~i~ittikçe seninle iftihar eylerim. Heman rabbim her halde tevfik buyursun,
dmin."
nizam-~~cedid askeri tertibine hizmetten ba~ka
hükümete kar~~~serke~lik eden vezir, Beylerbeyi ve sair mütegallibeyi
te'dip hususunda da hizmet ediyordu. 1215 H, ~~800 M'de Rakka
Valili~ine tayin edilmi~~olan sâb~k Sivas Valisi S~IAHDAR HÜSEYIN
PA~A ile Mara~~Valisi ~smAiL PA~A'Mll ayak sürüyüp memuriyetleri
ba~~ na gitmeyerek Isyan edeceklerinin haber al~ nmas~~üzerine M~s~r
seferi münasebetiyle cephede bulunan Sadr-~~âzam ve Serdar-~~Ekrem
YUSUF ZIYA PA~A taraf~ndan bu iki pa~an~ n katilleri hakk~nda SÜLEYMAN BEY ile Sivas Valisi MUSTAFA ve Trabzon Valisi TAYYAR
Pa~a'lara fermanlar gönderilerek beraberce i~in halli emrolunmu~tur 57 .
Sivas Valisi ile Trabzon Valisi bizzat ve Süleyman Bey de kethüdas~~
SADIK A~A ile Zile VOyV0daSI KÜÇÜK AHMED A~A'y~~ HÜSEYIN PA~A'ya
kar~~~göndermi~tir.
SÜLEYMAN BEY

Ad HÜSEYIN PA~A zorlu bir vezir olup Diyarbekir'de döktürmü~~
oldu~u üçer okkal~ k gülle atan iki ve onbir çap~ nda dört adet topla
kendisini müdafaa edecek kadar haz~rlanm~~t~. TAYYAR PA~A ile
MUSTAFA PA~A Yeni han önünde Hüseyin Pa~a'y~~muharebe neticesinde
bozmu~lar ise de HÜSEYIN PA~A kendisini toplayup tekrar muharebeye
giri~mi~~ve nihayet üçüncü çarp~~ mada iyice bozularak K~z~l~rma~~~
geçüp Çapan O~lu'nun araszisine kaçm~~~ve Sö~ütlü köyünde SÜLEYMAN BEY kuvvetleri taraf~ndan yakalanarak ba~~~kesilip Istanbul'a
gönderilmi~tir.
57
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HÜSEYIN PA~A'run ba~~n~n SÜLEYMAN BEY taraf~ndan Istanbul'a
yollanmas~~sebebiyle Çapan O~ullar~'mn hasm~~olan TAYYAR PA~A

ile Sivas Valisi MUSTAFA PA~A, galebe kendi taraflar~ndan temin
edilip SÜLEYMAN BEY'in gayreti görülmedi~ini yazarak hizmetlerini
bildirmi~ler ise de SULTAN SELIM bu hususta bunlar~n mü~tereken
gayrederini gözönüne alarak: "—Do~rusu güzel ikdam ettiler, cümlesi
berhurddr olsunlar" diye memnuniyetini havi üçüne de hiratler göndermi~tir (~~21 6 sonlar~, 1802 Nisan) 58.
Rumeli'de bir çok mezalimi ve serke~li~i görülerek ba~~ndaki
serserilerle bile Istanbul'u tehdide kalkan Silistre Valisi GÜRCÜ OSMAN
PA~A, nihayet güç hal ile ve Anadolu Valili~i verilerek Kütahya'ya
gönderilebilmi~ti. E~kiya reisinden farks~z olan bu vezir Anadolu'da
da rahat durmayarak devletin ba~~na bir gaile ç~ karmak istedi~inden
kendi emniyeti için maiyyetinde bulunan Deli Ba~~~~b~ER'in beylerbe~i
rütbesiyle Kayseri Mutasarr~fl~~ma tayinini istedi~inden kendisini
k~ rmamak için iste~i yap~lm~~t~r.
Bunun üzerine OSMAN PA~A Çapan O~lu SÜLEYMAN BEY'e
mektup yollayarak ÖMER PA~A'ya yard~ m edilmesini istemi~~ve
SÜLEYMAN BEY bu mektubu 13 Zil-hicce 1217 tarihli (1803 Nisan)
arizas~yle hükümete göndermi~tir. Bunun üzerine OSMAN PA~A'mn
eski durumu gözönüne al~narak bir gaile ç~karmak istedi~i ve SÜLEYMAN BEy'i de te~vik etti~i zan olunarak meselenin halline karar
verilmi~tir.
Bunun için hükümet OSMAN PA~A'run tutar-eli demek olan Kayseri
mutasarr~fi ÖMER PA~A'run katlini münasip görerek bunu SÜLEYMAN
BEY'e havale etmi~tir. GÜRCÜ OSMAN PA~A ba~~ndaki serseri ha~erat
ile korkunç bir vezir oldu~undan bu i~ e cepheden girmek istemeyen
SÜLEYMAN BEY, ÖMER PA~A'mn katline te~ebbüs etmekle beraber
bunun kendi taraf~ndan de~il de hükümet taraf~ndan gönderilen bir
haseki vas~ tasiyle yap~ld~~~~zann~ m vermek üzere tertibat alm~~ t~r.
Bunun için maiyyeti adamlar~ndan elli ki~i intihap ederek bunlar~~
kethüdasiyle beraber ÖMER PA~A'mn Kayseri'ye girmesinden evvel o
tarafa göndermi~tir.
ÖMER PA~A Kayseri kasabas~na iki saat mesafede bulunan Mola
köyüne gelmi~~ve kuvvetlerini orada b~rakarak on kadar adamiyle
58
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ve tebdili k~ yafetle ~ ehre girerek mütesellimin kona~~ na varup oturdu~u s~ rada Çapan O~lu'nun adamlar~~ Istanbul'dan gönderilmi~~gibi
hareket ile ComEa PA~A'n~n ba~~n~~kesmi~ler ve halk da Istanbul'dan
gelen haseki ile ÖMER PA~A'n~n ba~~~kesildi~ini zan etmi~lerdir.
SÜLEYMAN BEY bu i~ in kendi tertibi gibi Istanbul'dan gönderilen memurla yap~ld~~~ n~n i~aas~ n~~hükümetten rica etti~inden, maktul 05mER
PA~A'n~ n kesik ba~~n~n üzerine yap~~t~ r~lan yafta SÜLEYMAN BEy'in
arzusu gibi yaz~lm~~t~r 59.
12 18 H, ~ 803 M'de Rumeli Valisi VANLI MEHMED PA~A maiyyetinde olarak SÜLEYMAN BEy'in da~l~~ e~k~yas~n~~tenkil için yedi, sekiz
bin kadar suvari ve piyade kuvvetiyle bizzat Da~l~~ e~k~yas~ na kar~~~
yap~ lacak harekâta i~ tirak etmesi hakk~ nda kendisine ferman yollanm~~~ise de SÜLEYMAN BEY bir kaç senedir kâh Rumeli ve kâh M~s~r
seferleri için asker, bedel vesair mürettebat göndermekte oldu~unu
ve bu suretle ahalinin peri~anl~klar~ ndan bahis ile ancak iki bin kadar
bir kuvvet gönderebilece~ini ve bundan ba~ka Gürcü OSMAN PA~A
vesair o makule has~mlar~ na kar~~~olan durumunu arz ile bizzat
gitmekten afy~n~~istirham etmesi üzerine o~lunun kumandas~~ alt~nda
iki bin be~yüz ki~ ilik kuvvet göndermesi emredilmi~tir 9°.
Süleyman Beyin Konya Valisi Kad~~Abdurrahman Pa~a'ya yard~m~~
ÜÇÜNCÜ SELIM Anadolu'da nizam-~~ cedid te~kilat~~ yaparken
SÜLEYMAN BEY'deri sonra Alaiye Sanca~~~mutasarr~f~~ ve Bozk~r
89 SÜLEYMAN BEy'in bu hususta kapu kethüdas~na göndermi~~
oldu~u 17 Muharrem 1218 tarihli mufassal mektup (Halt-: Humayan vesikalar~~sand~k 28, evrak 22).
s° Halt-: Hümayun vesikalart sand~k 16, hatt~~hümayi~n 35 ve sand~k ~~7, hat No. s~~
40, bu meseleye dair SÜLEYMAN BEY taraf~ ndan gönderilen 25 Safer 12 18 ve 16 Haziran 1803 tarihli tahrirat~ ndan: Yedi sekiz bin askerin dört be~~bin kese ile idare
olunaca~~n~~ve da~l~~ e~k~yasiyle M~s~ r seferine her zaman asker ve bazen bedel
göndermek suretiyle hizmet etti~ini ve bu kadar asker tedarikinde suubet oldu~unu
a~ iretler bu âna kadar sefer ve sair memuriyetlere gittiklerinin misli görülmedi~ini,
~imdi da~~n~ k halde bulunup yaylada olmalar~yla asker mutalebe olunsa biz miri
ke~~reayay~ z. Sefer-i hümay~lna böyle memuriyetlere gitti~imizin vuku~~ yoktur.
Iyalimizi b~ rakup gidemeyiz diyeceklerini ve bundan ba~ka GÜRCÜ OsmAN PA~A'n~n hanedan~ na adaveti olup kendisinin yoklu~undan istifade ile Bozok'u zapt edüp
Rumelide bin be~yüz e~kiya varsa OsmAr< PA~A'n~n yan~nda delil, tüfekci vesair
s~n~flardan maada iki bini mütecaviz hayta bulundu~unu ve bundan dolay~~iki
bin asker tertip ederek göndermesine müsaade edilmesini istirham eylemi~tir (Sand~k
18, evrak No. s~~23).
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madeni emini tayin etti~i KADI ABDURRAHMAN PA~A'y~~ele alm~~~Ve
o vas~ta ile de nizam-~~cedid yâni disiplinli askeri ço~altmak istemi~~ve
böylece Anadoluda'da fiiliyata geçilmi~ti. SULTAN SEL~M, iki sene
sonra ayn~~ te~kilât~~ Karaman eyaletinde tatbik etmek istedi~inden
Alâiye ve Bey~ehri m~ntakalar~nda faaliyetini görmü~~oldu~u KADI
ABDURRAHMAN PA~A'yl Alâiye Sanca~~yle Bozk~r Madeni Ve Bey~ehri
Sanca~~~üzerinde kalmak suretiyle 7 Cemiaziyel-evvel 1218 ve 25
A~ustos 18o3'de Karaman (Konya) Valisi yapm~~t~.
Konya'n~n ileri gelen mütegallibelerinden Yeniçeri Oca~~na
kay~thlardan CANDER O~LU SEYYIT EBû BEK~R A~A Ve di~er aveneleri
ABDURRAHMAN PA~A'mn Konya kad~s~~bulundu~u s~rada aralar~ndaki
maceray~~bahane ederek ABDURRAHMAN PA~A)71 Konya'ya sokmadiklar~ndan mesele ehemmiyet kesbetmi~ti.
SULTAN SELIM, ABDURRAHMAN PA~A'IIIII her ne suretle olursa
olsun Konya'ya girmesini kat'l olarak emretti~inden ve Karak~~~sebebiyle ABDURRAHMAN PA~A Konya'y~~ tamamen muhasara ile i~gal
edemedi~inden Konya i~i dört ay kadar sürmü~tü.
Nihayet ABDURRAHMAN PA~A, ÇAPAN O~LU SÜLEYMAN BEY'ill
kendisine iki bin ki~ilik bir kuvvetle yard~m etmesini istedi~inden bu
hususta SÜLEYMAN BEv'e 1218 Zil-hicce iptidalan (1804 Mart) bir
ferman gönderildi~i gibi 61 c~var sancaklara da Karaman Valisine
yard~m etmeleri emrolunmu~tur. SULTAN SELIM, bilvas~ta Çapan O~lunun kethüdas~~HACI MUSTAFA EFEND~'Ve:
"ABDURRAHMAN PA~A'n~n Konya'ya idhali hasren ve mus~rren Çapar
Zâcle Süleyman Bey'den matlubumdur, &ikin kan dökülmeksizin idhal ederse
61 Dergâh-~~muallâm Kap~c~ba~~lar~ndan Çapar Zâde Mir Süleyman dâme
mecduhuya hüküm ki. Ba~l~~iyle olan fermanda Karaman Valisi ABDURRAHMAN
PA~A'yl baz~~ e~kiya ve erazilin Konya'ya sokmad~klar~ndan bahis ile vukuat izah
edildikten sonra:
~~mdi Konya ehalisi on güne kadar Pa~ay-~~mumaileyhi bi't-ta'ver-riza Konya'ya
ithal ederler ise fe-biha ve illa yedi ya~~ndan yukar~~seyf-i siyasetten geçirilece~i ve
muktezay-~~irade-i ~ahanem üzere Pa~ay-~~mumaileyhi Konya'ya ald~klar~~surette
mazâ mâ-mazâ kaidesine riayet olunaca~~~ve kimseye teaddi ettirilmiyece~i beyaniyle
Konya ehalisine dahi di~er evamir-ialiyyem tisyar olundu~u ve senin külliyetli asker
ile bin-nefs hareket ve e~k~yan~n te'dipleri hususunda Pa~ay-~~mumâ-ileyhe minkülli'lvücuh muavenet ve müzharet ve icray-~~iradei Sahaneme dâmen dermeyan-~~
Malûrn-~~dirayet melzûgayret eylemen ahass-~~matl~lb-~~Padi~ahanem idü~ki
mun oldukta ber-veçhi muharrer amel ve hareket . . . eylemen bab~nda (ft Evail-i
Zilhicce sene 1218) (Cevdet Tasnifi, dahiliyye vesikalar~~Dahiliye .No. 1904).
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daha ziyade /diz ederim. Kapu kethüdas~n~~ ça~~r~p tenbih ile bu veçhile kenduye
yazsun" iradesini tebli~~ettirmi~tir 62.
Bu hususta Sadr-~~âzam YUSUF Z~YA PA~A'n~n Çapan O~lu'na
birisi Zilka'de ve di~eri ise 15 Zilhicce tarihli (1804 ~ubat ve
Mart) iki mektubu vard~r".
ÇAPAN O~LU SÜLEYMAN BEY'iti ~iddet ve faaliyeti o havalide
malûm oldu~undan bunun ihtilâlciler üzerine tayini muhaliflere bir
darbe oldu. SÜLEYMAN BEY ald~~~~ferman üzerine Konya'daki Yeniçeri
serdariyle serden geçti a~alar ve di~er alâkadarlara gönderdi~i mektupta ferman mûcebince hareket edece~ini, Ocakl~n~n Pâdi~ahm
itaatli kullar~~demek oldu~unu, mukavemetle Valinin tebdili fikrinde
iseler buna imkân olmad~~~ n~~ve sonu fena olacak harekâttan el çekerek ABDURRAHMAN PA~A'y~~kabul eylemelerini, içlerinde korkanlar
varsa kendisinin yan~ na gelmelerini ve keyfiyetin müftü ve mevlevi
~eyhine de yaz~ld~~~n~~beyan ettikten sonra nihayetinde Pâdi~ah~n
iradesi olur, sizin sözünüz olmaz, denmi~tir".
62 Sand~ k 49 (Sadaretten Dar'üs-saade A~as~na yaz~lan 25 Zilhicce tarihli
tezkere).
63 Hatt-~~Hümayün vesikalar~, sand~k 49 No. 81.
84 Çapar O~lu Süleyman Bey'in Konya'da reniçeri Serdart ve Serdengeçti agavat~~ve
izzetlü A~alar ve Ocak ihtiyarlar~~vesairlere mektubu: badesselam-~~muhibbane inha
olunur ki.
Halen Karaman Beylerbe~isi Saadetlû ABDURRAHMAN PA~A hazretleri bâ hatt~~
hiimayûr~u mehabetmakrun mansab~~olan Konya'ya duhule memur oldu~una binaen
Pa~ay-~~mumaileyhi gerek suIhen ve gerek harben Konya' ya ithale ihtimam ve dikkat
eylemek üzere ruhsat~~havi kat'iyyül-mefad memuriyetimiz bab~nda taraf~m~za hitaben emr-i Mi ~sdar ve ~erefriz-i vürut edüp emr-ü ferman buyurdu~u üzere külliyetli
askerle bu taraftan hareket ve ol tarafa varmak üzere oldu~umuz emr-i muhakkak olma~la kald~~ki Ocakl~~demek ehl-i ~rz ve Padi~ah-1 alempenah efendimizin muti' ve
münkad kullar~~demek olup her ne ise mumailey hazretleriyle beyninizde vaki bürudete mebni az1 ve yerine ahar~~nasb olunmak fikriyle bu âne kadar müte~ebbis oldu~unuz harekat= adem-i itaate harr~l buyruldu~undan gayr~~~imdi Pa~ay-~~mumai-leyhin
ithali iradei saltanat-~~seniyye olup vech-i âhar olmad~~~~malûmunuz oldukta memleket ve siz padi~ah-1 ruy-i zeminin olma~la Müfti Efendi ve ~eyh Efendi hazarat~na
dahi tafsilen tahrir olunma~la bunun nihayeti pek fena olur ve akl~n~z~~ba~~n~za alup
mumaileyhima ile müzakere edüp size her veçhile kefilim bir zarar ve ziyan olmaz.
Bir memleketin harap olmas~na sebep olmayup tavr-~~kadiminizi terk ve emr-i ül'ilemre itaat ederek vesvese edenleriniz taraf~m~ za gelme~e dikkat ve bu veçhile can
ve mal ve ~rz~m~z~~vikayeye dahi dikkat eyliyesiz
Sizi ikazen i~bu varaka tahrir
ve irsal olunmu~tur. In~aallahü teala vüsulünde . . . Padi~ah~n dedi~i olur, sizin
sözünüz olmaz. Hemen ~imdiden vesvese edenleriniz ç~kup ordumuza gelme~e gayret
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Filhakika Çapan O~lu'nun hareketini haber alan ve Pâdi~ah~ n
müteaddit fermanlar~ na itaat etmeyen âsi eleba~~ lan SÜLEYMAN
BEv'in yazmas~~üzerine muhalefetten vaz geçerek ABDURRAHMAN
PA~A'yl Konya'ya alm~~lar ve bu i~te önayak olan CANDAR O~LU
EB1.1 BEKIR ve di~er onbe~~yirmi kadar muhalif ler kaçm~~lard~r.
Canikli Ailesiyle ikinci mücadele:

Yukar~da ÇAPAN O~LU MUSTAFA BEv'in tercümei halinde görüldü~ü üzere Canikli HACI AL~~PA~A, ÇAPAN O~LU MUSTAFA BEY'C
mukavemet etmeden K~r~m'a kaçm~~, Vezirli~i al~nm~~~ve daha sonra
af edilerek tekrar vezir ve vali olmu~tu; fakat HACI AL~~PA~A evlat ve
torunlar~~kendilerine nazaran Kapuc~ba~~~rütbesinde olan bir Bey'in
hükümetin yard~ m ve himayesiyle kendilerine kar~~~galebesini bir
türlü hazmedemiyerek bu suretle iki aile aras~ nda kapanmaz bir kin
ve husumet devam etmi~ tir, hattâ rivayete göre Çapan o~lu Mustafa
Bey'i, kölelerini gizlice elde etmek suretiyle HACI AL~~PA~A öldürtmü~tür.
~~ te Anadolu'nun iki marûf hanedan~~aras~ndaki bu husumet
daha sonra da devam etmi~~ise de 1220 H, 1805 M. tarihine kadar
kuvvede kalm~~, mücadele safhas~na girmemi~ti.
"ÜÇÜNCÜ SEL~M, esas umdesi olan nizam-~~cedid askeri te~kilat~na
ciddi olarak çal~~t~~~~ve ba~~~ s~k~ld~ kça asker, hububat, hayvanat
cihetinden fedakârl~~~n~~gördü~ü Çapan O~lu SÜLEYMAN BEv'e
kar~~~büyük bir teveccüh ve itimat gösterdi~i için Padi~ah~n bu teveccühünü HACI AL~~ PA~A'mn torunu ve nizam-~~cedid taraftar~~
olmayan BATTAL HÜSEY~N PA~A'Mll O~lu Trabzon Valisi ve malikâne
suretiyle Canik (Samsun) ve havalisi elinde bulunan TAYYAR MAHMUD
PA~A çekemiyordu.
SÜLEYMAN BEY kendi m~ntakas~nda ve nüfuzu alt~ndaki yerlerde
nizam-~~cedid te~kilât~m yapt~ktan sonra bu te~kilat~~ Amasya Sanca~~ nda da yapmak isteyerek bu hususta hükümete müracaat etmi~ti.
Halbuki Amasya, Canikli ailesinin nüfuz m~ntakas~~olup Çapan
O~ullan'n~ n oraya kadar sokulmalar~~ TAYYAR PA~A'y~~gocundurmu~tur. Halbuki TAYYAR PA~A bir ara Istanbul'a geldi~i zaman
eylemeniz matlubumdur vesselâm. ( Konya Mahkemei ~en)ye Sicili 1222 ilâ 1216 senelerine
ait sicilden).
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Amasya mukataas~~kendisine teklif edildi~i halde buradan istifade
edilemiyece~i cihetle iltizam~na ra~bet etmemi~ti.
ÇAPAR O~LU SÜLEYMAN BEY'in Amasya iltizam~na talip olarak
orada da nizam-~~cedid yapma~~~teklifi Pâdi~ah~n arzusuna uygun
dü~mesi üzerine bu iste~ine muvafakat olunup kendisine ~~2 19 Zilka'de
ve 1905 ~ubat tarihli bir ferman yollanm~~t~ r 65.

BEY'in bu suretle Amasya iltizam~n~~ almas~~TAYYAR
PA~A'n~n gözünü açm~~~ve buras~n~ n kendisine verilmesini istemi~~
ise de hükümet TAYYAR PA~A'n~n bir gaile ç~karmas~n~~önlemek için
Amasya iltizam~n~~pâdi~ah~n k~z karde~i BEYHAN SuLTAN'a vererek
oraya AÜ A~A'y~~ mütesellim yaparak muvakkat bir zaman için
Amasya'r SÜLEYMAN BEY üzerinden alm~~t~r ".
Bu, Amasya i~ ini müteakip Sivas ve havalisini de nizam-~~cedid
m~ntakas~~yapmak isteyen SULTAN SEL~M, Çapan O~lu SÜLEYMAN
BEY'in henüz pek genç olan O~lu MEHMED CELÂLEDD~N BEY'C vezirlik
vererek an~~Sivas Valisi tayin eylemi~~ve bu hal TAYYAR PA~A'y~~
bütün bütün endi~eye dü~ürmü~tür.
SÜLEYMAN

~~ te bu halleri kendi aleyhinde bir tertip olarak yorumlayan
TAYYAR PA~A, asker toplama~a ba~lamas~~üzerine keyfiyet SÜLEYMAN
BEY taraf~ndan hükümete bildirilmi~ tir. Bunu haber alan SULTAN
SEL~M, bir gaile ç~kmas~n~~istemedi~inden
~u hatt-~~hümayunu göndermi~tir 67 .

sadr-~~âzama beyaz üzerine

"Benim Vezirim,
"Tayyar Pa~a'n~ n asker cem'ini Çapar zade yazm~~~gördüm. Bu hususta
dikkat eylemeni sana yazm~~t~m. Tayyar Pa~a Amasya'nm Çapar zdde'ye
verildi~inden ve hem Sivas O~lu'na verildi~inden vesvese etmi~. Bugünlerde
ol taraflarda dahi ihtilâle r~ zam yoktur". Sana tenbih etmi~tim, ~imdi Çapar
zdde'ye yaz ve ldz~ m ise bir adam gönder. Amasya'dan Tayyar Pa~a'ya
semt olan gocunaca~~~yerlerden bu sene asker tahrir etmesün. Hemen Amasya'y~~
zaPteylesün. Bir gaile f ~karmasun, r~ zam yoktur. Tayyar Pa~a'ya dahi benim
hakk~nda teveccühüm oldu~unu yazup gere~i gibi temin eyle. Bunlar birbirine
Emiri Tasnifi Selim-i Sâlis vesikalar~~13396.
Sand~k 18, Hatt-~~Flün~a_An No. lo.
67 Hatt-~~Hünza.An vesikalart sand~k 42, Hat No. 30.
88 Rumeli'de Da~l~~ e~k~yas~, Ayanlar~n halleri, S~rp ihtilâli haz~rlanmalar~~
oldu~undan Anadolu'da yeni bir hâdiese istenmiyordu.
83

68
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dü~üp memleket harab olacak ve matlup olan maslahat~m~z bitmiyecek".
Buna r~zam yoktur. Çapan zâde yazd~~~~askeri kendi taraf~ndan yazsun.
~imdilik Amasya' dan Tayyar' a semt olan sair mahallerden terk eylesün, iyice
tefhim edesin."
TAYYAR PA~A, kendisine sadr-~~azam taraf~ ndan yollanan nasihati
hav' Padi~ah~ n iradesine ehemmiyet vermiyerek toplam~~~oldu~u
kuvvetlerle Amasya, Turhal ve Tokad'~~i~gal eylemi§ ve Tayyar Pa~a'dan
korkan Sivas ahalisi vali MEHMED CECALEDD~N PA~A'n~n mütesellimini ~ehirden kovmu~lard~. TAYYAR PA~A daha sonra Merzifon'u
alarak SÜLEYMAN BEv'in arazisine girmi~~ve kuvvetleri Zile'ye kadar
gelmi~~oldu~undan i~~ehemmiyet kesbetmi~tir.
TAYYAR PA~A bu suretle bir taraftan tecavüz I harekette bulunurken ayn~~zamanda taraf taraf etrafa buyruldular göndererek bu
hareketini devletin idaresi ve Seyh'ül-islâm~n fetvasiyle yapt~~~n~~ve
nizam-~~cedid askerini kald~ rarak mezalimi def edece~ini ve Çapan O~lu'nun hakk~ndan gelece~ini ilan ederek etraf~n~~kuvvetlendirmi~ti 70.

Buna mukabil SÜLEYMAN BEY TAYYAR PA~A'11111 buyruldulann~n
asl~~olmad~~~n~~ve kendisine itaat ve iltihak etmemelerini havi beyannâmelerle kazalar halk~n~~ikaz ediyor, fakat halk bunlardan hangisinin do~ru oldu~unda tereddüt ediyordu n.
Bunun üzerine TAYYAR PA~A Trabzon Valili~inden azledilerek
vezirli~i de ahmn~~~ve yerine sadaretten istifa ederek bir kaç gün
evvel Erzurum Valili~ine tayin edilen YUSUF Z~YA PA~A Erzurum'a
ilaveten Trabzon Valili~ine tayin olunarak derhal Tayyar Pa~a gailesini bast~rma~a memur edilmi~tir. YUSUF Z~YA PA~A'ya gönderilen
fermanda evvela TAYYAR PA~A ile ÇAPAN O~LU SÜLEYMAN BEY'ill
aralar~n~~bulmas~, bu, mümkün olmad~~~~takdirde TAYYAR PA~A'mn
89 Sadr-~~âzam YUSUF ZIYA PA~A bu hâdiseden evvel istifa ederek yerine Kaptan-~~Derya HAFIZ IsmAtt. PA~A Sadr-~~âzam olmu~tu. IsmAt~. PA~A nizam-~~cedid
aleyhdar~~idi. Pâdi~ah'~n hatt-~~hümayünundaki bir gaile ç~kt~~~~takdirde maslahat~m~ z bitmeyecek demesinden maksad~~nizam-~~cediddi. Halbuki yeni sadr-~~âzam
el alt~ndan türlü desislerle bu te~kilât~~baltalayordu. O esnada kimse ferk~nda de~ildi
ama ac~s~~ sonradan görüldü.
70 Hatt-~~Hümâyun vesikalar~~ sand~k 27, hat melfufu Sadr-~~âzam IsmAt~.
PA~A'mn takririnden.
91 Hatt-~~Hiimayzin vesikalar~~ sand~k 27, SÜLEYMAN BEv'in 19 Rebiulevvel 1220
tarihli mektubundan.
Belleten C. XXXVIII, 16
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elde edilir edilmez idam~~emrolunmu~~ve SÜLEYMAN BEY ile Anadolu
Valisi di~er YUSUF PA~A mevcut kuvvetleriyle YUSUF Z~YA PA~A'n~n
maiyyetine verilmi~lerdir.
maiyyetine o~lu ABDÜLFETTAH
kumandas~nda kuvvet verdi~i gibi Anadolu Valisi de bir ba~bu~~
kumandasiyle yedi yüz elli süvari göndermi~tir (1220 Safer sonlar~~
ve 18°5 May~s sonlar~) 72 .
SÜLEYMAN BEY, YUSUF Z~YA PA~A

BEY

Tayyar Pa~a kuvvetleriyle ilk çarp~~ma Zile taraflar~nda olmu~tur.
amcas~~olan M~KDAD PA~A ZA1DE HASAN BEY kumandas~ndaki TAYYAR PA~A kuvvetleri Zile tarafina gelmi~~ve oradan da
Yozgad'~~ i~gal etmek üzere rozgad'a dört saat mesafede olan mahalle
kadar gelmi~ler ise de orada SÜLEYMAN BEy'in o~lu ABDÜLFETTAH
BEY kumandas~ndaki Çapan O~lu kuvvetleri taraf~ndan 27 Rebiulevvel 1220 ve 25 Haziran ~ 8o5'de iptida süvarisi ma~lüp edilmi~~ve
Zile' ye kaçan suvarilerle oradaki yaya kuvvetleri sar~larak bunlar~n
bir k~sm~~teslim olup mukavemet ümitleri kesilen di~erleri geceleyin
kaçm~~lard~ r (16 Rebiul-âhir 1220 ve 14 Temmuz 1805).
TAYYAR PA~A'11111

Kaçan kuvvetlerin takibi neticesinde ikiye ayr~lan firarilerden
bir k~sm~~Ziledbild ve bir k~sm~~da Amasya'ya can atm~~lard~r. Zileâbdd'a
kaçanlardan bin kadar~~yakalanup elbiseleri al~nd~ ktan sonra serbest
b~rak~lm~~lar ve peri~an bir halde da~~lan HASAN BEY kuvvetlerinin bir
k~sm~~da katledilmi~tir ".
Bunun üzerine Amasya'da bulunan TAYYAR PA~A Cellâd lakabl~~
sergerdesini alt~~yüz ve Kara Hac~~ O~lu ve Gevher o~lu isimlerindeki bölük ba~~lar~n~ , iki, üçyüz kadar kuvvetle Çorum'a yollayup
oradaki muhaIiflerin de iltihak~yle cemiyetleri büyümü~~ise de Sivas
Valisi Çapan O~lu CELÂLEDD~N PA~A kethüdas~n~ n kumandasiyle
Çorum'a sevkedilen kuvvetler TAYYAR PA~A kuvvetlerini ma~lüp etmi~ler ve bu s~rada yukar~da bahsetti~imiz Zile hâdisesi üzerine TAYYAR
PA~A'n~n kaçt~~~n~~duyan taraftarlar~~ da~~lm~~lard~r ".
72

Emiri Tasnifi Selim-i Sâlis vesikalan No. 12859.

Çarp~~malar~ n birinde TAYYAR PA~A Kethüdas~~dergâh-~~âli Kap~c~ba~~s~~
AL~~A~A ile kay~n biraderi yakalanarak Istanbul'a gönderilmi~~ve Saray meydan~nda
katledilmi~lerdir (Câbi Ömer Efendi Vekayinâmesi, s. 98).
73

74

Ba~vekâlet Ar~ivi sand~k 27, hat No. Si 20, YUSUF ZIYA PA~A'n~n 13 Rebiulâh~ r

tarihli tahrirat~ndan.
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Zile hâdisesinden ve HASAN BEY'in Amasya'ya kaçmas~ndan
sonra TAYYAR PA~A Amasya'da tutunam~yarak kaçm~~, Tokad'a giren
ÇAPAN O~LU ABDÜLFETTAH BEY'e halk itaat etmi~tir.
TAYYAR PA~A üzerine memur edilen YUSUF Z~YA PA~A kendi
kuvvetleriyle Canikli ailesine muhalif HAZ~NEDAR ZÂDE EM~N BEY
ve ÇAPAN O~LU kuvvetleriyle birlikte hareket ederek ~ebinkarahisar
(Do~u Karahisar) taraflar~nda toplanm~~~olan Tayyar Pa~a kuvvetlerini bozduktan sonra Canik taraflar~na da Kastamonu mütesellimi
ALTIKULAÇ ZÂDE ile HAZ~NEDAR ZÂDE EM~N BEY'in karde~i SÜLEYMAN
A~A'y~~sevkederek Tayyar Pa~a kuvvetlerini linye'ye do~ru karç~r~p
takip etmi~lerdir 75.
Durumun aleyhine döndü~ünü gören TAYYAR PA~A 5 Rebiulevvel I 22o ve 3 Temmuz 1805 tarihiyle Sadr-~~âzama göndermi~~oldu~u
tahriratta yelkenleri suya indirmi~~ve mektubunda baz~~esbaba mebni
can havf~na dü~erek Çapan zâde Beyefendi taraf~ndan mü~ahede
olunan harekat~~na-sezaya mebni ~rz ve namus gayreti belâlarma
giriftar olarak bundan dolay~~SÜLEYMAN BEY ile muharebeye mecbur
oldu~unu beyan ile afv~n~~istiriham etmi~~ve kendisine Sivas eyaleti
ile Kastamonu Snca~~mn verilmesini ve buna mukabil o yerlerden
masraf~~kendisine ait olmak üzere nizam-1 cedid askeri tertip edece~ini
yazm~~t~r 76.
Asi Ilan edilerek Ida= emrolunan TAYYAR PA~A'n~n bu müracaat~~kabul olunmam~~~ve kendisi bir ara Trabzon kalesinde tutunmak istemi~se de sonradan bu fikirden vaz geçerek Amca zâdesi
HASAN BEY ile beraber deniz yoluyla Sohum kalesi muhafiz~~KELE~~
AHMED BEY'e iltica eylemi~tir. Sohum muhaf~z~ndan TAYYAR PA~A'n~n
teslimi istenmi~~ise de mazeret beyan ederek vermemi~, fakat donanman~n gelece~ini haber al~nmas~~üzerine K~r~m'dan gelmi~~olan bir
tüccar gemisine bindirilerek K~r~m yoluyla Rusya'ya gitmi~tir (1220
Cemâziyel-evvel ve 1805 A~ustos) 77 .
75 Hatt-~~Hümajnin vesikalar~~Sand~k 27, hat No. s~~ ~~ YUSUF Z~YA PA~A'n~n bir derkenar~.
78 Sadr-~~âzam, TAYYAR PA~A'mn afv~~taraf~n~~da ele alm~~~ise de YUSUF ZIYA
PA~A'n~n 15 Ra. 12 20 tarihli müdellel surette durumu anlatmas~~ üzerine SULTAN
SELIM (fimâ-bad afv~~lisana al~n~r ~ey de~ildir. Ser-i maktu~~Yusuf Pa~a'dan matlubumdur) diye i~i önlemi~tir. (Sand~k 27, hat No. s~~41).
" Hatt-~~Hümayûn vesikalar~~sand~k 27 de dört numaral~~hatt-~~Hümayûnun
melfufu. TAYYAR PA~A'1110 babas~~BATTAL HÜSEY~N PA~A Rus'lara esir oldu~u vakit
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SÜLEYMAN BEY kuvvetli olan hasm~n~~hükümetin de yard~m~~ile
ma~lûp ederek memleket d~~~na atma~a muvaffak olduktan sonra o
taraftan emin olmakta ise de nizam-~~cedid aleyhdar~~olan Sadr~-.zam
HAFIZ ISMAIL PA~A desisesiyle Amasya ve Tokat taraflar~n~~SÜLEYMAN
BEY'in nüfuzu alt~ na vermek istemeyerek burada ba~lanm~~~olan
talimli asker i~ini suya dü~ürmek istemi~, bu cihet YUSUF ZIYA PA~A
ile ÇAPAN O~Lu'nun ac~~tenkitlerini mûcip olmu~tur.
YUSUF ZIYA PA~A taraf~ndan hükümete gönderilmi~~olan ii Ca.,
1220 ve 7 A~ustos 1805 tarihli tahriratta, ÇAPAN O~LU SÜLEYMAN
BEY'in TAYYAR PA~A gailesinde malen ve bedenen k~ yas kabul etmez
derecede hizmet gördü~ünden ve sadakatinden bahis ile Amasya
Sanca~~n~ n yine SÜLEYMAN BEY'C verilmesini yazm~~~ise de, YUSUF
Z~YA PA~A'n~n bu mütalâas~na kar~~~sadr-~~âzam, TAYYAR PA~A'n~ n
kaçmasiyle Amasya'ya gelen SÜLEYMAN BEY'in halka zulüm etti~ini Mütesellim AL~~A~A'n~n mütalâas~na istinaden beyan ile YUSUF Z~YA PA~A'n~ n tavsiyesini önlemek isteyerek keyfiyeti Padi~ah'a arz ile mütalâasm~~sormu~ tur. Bunun üzerine SULTAN SELIM :
"Benim Vezirim,
"Amasya'ya asker maddesine söyle~ti~imiz gibi nizam veresin; lökin
Süleyman Bey dahi k~r~lmas~ n. Mucib-i fesad olan hainleri ele geçtikçe idam
eylesün. Süleyman Bey'in yazd~~~~hainler idam olunsun. Davas~~bu kadar
~öhret bulduktan sonra bunlara müsaade nas~ l olunur ? Yusuf Pa~a'ya tekit
edesin. Müteallikat~n~ n dirlikleri ref olup fi mdbaad cihanda Canikli akfad~~
kalmay~ nca sa'y ve ikdam olunsun. Hak teâld cümle hainleri kahreylesün" 78 .
Fakat neticede istenmesine ve fedakârl~~~ na ve vaitlere ra~men
Amasya SÜLEYMAN BEY'e verilmemi~~olup daha evvel görüldü~ü üzere
Padi~ah'~n hem~iresi BEYHAN SuLTAN'a verilmi~~ve AL~~ A~A Müstesellim tayin edilmi~tir.
SULTAN SELim'in saltanat~~boyunca SÜLEYMAN BEY sad~kane
hizmet etmi~~Padi~ah'~n ona kar~~~teveccühü devam eylemi§ ve SÜLEYMAN BEY (benim sad~k adam~m) demi~tir. Filhakika SÜLEYMAN BEY
K~r~m'da oturup orada bir çiftlik tesis etmi~mi~. TAYYAR PA~A da kaçt~ktan sonra
babas~n~n çiftli~inde oturmu~~ve bu hal Moskof devletinde bir hayli kly-r~i-kâlolmu~~
(Câbf Ömer Efendi Vekayinâmesi, s. 98).
78 Han-t Hümayân vesikalan sand~k 27, hatt~n melfufu evrak 34.
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Padi~ah'~n bu teveccühüne lay~k olup amn kara gün dostu olarak
kalm~~t~r. Istenildi~i zaman orduya asker ihtiyaç halinde Istanbul'a
zahire ve hayvan yollam~~, imkan dahilinde olan hiç bir iradeyi ne
yap~p yaparak ihmal etmemi~tir. Süleyman Bey'in bu çah~mas~~sebebiyle hakk~ndaki teveccühün devam~~an~~kuvvetlendirmi~~bu sayede Anadolu'da muhalif hareket asla görülmemi~tir.
* * *
SULTAN SELim'in saltanat~mn son senelerinde 1220 H, ~~806 M.
Osmanh - Rus muharebesi sebebiyle SÜLEYMAN BEY'in O~lu Sivas
Valisi vezir CELALEDD1N PA~A Sivas eyaleti ve maiyyeti askeriyle
cepheye gitmek üzere Istanbul'a gelerek Padi~ah kendisini ve askerini
görmü~, kendisine bunu bildirirken Istanbul'u zahiresiz b~rakmama= ve pek s~k~~~k olan durumu anlatm~~~ve Anadolu'da kendisiyle
müteselli oldu~unu yazm~~t~r.

K~ymetli bir vesika olan SULTAN SELim'in beyaz üzerine yazd~~~~
bu hatt-~~Hümayunu aynen a~a~~ya yaz~yorum:
Sadakat~~dr~m Süleyman Bey,
Mahdumun vezirim Celdleddin Pa~a Istanbul'a gelüp sefere azimet
eyledi; Rabbim sellimet versün. Ma~allah tamam vezir olmu~. Kendini ve
askerini pek be~endim. Cümlesini Allah ba~~~las~n. in~allah bana ve devletime
çok hizmet ederler. Böyle asker ihzar eyledi~inden makzaz oldum. Hiz~~~etini
ve sadakatini bilirüm. Bu defa Istanbul zehairi için sana ferman gönderdim
idi. Göreyim seni memur oldu~un hizmetin icras~na gayret eyle, Istanbul'a
PeyderPey zehaire ve koyun sürme~e ziyade ikdam idesin, zira bo~azlar mesdud
ve zahire hus~~su pek güç oldu", sen her türlü hali bilürsün. Dirayetkilr ve
sad~k bendemsin, bu bapta ~st~rab~m~~mütalöa eyleyüp keman elin eri~ti~i
erzak ve zehairi Istanbul'a sürüp ve etraf ve eknafa dikkatle basiret üzere olas~n.
Zira her taraftan dii~manlar~m~z ba~~kald~r~d~. Rabbim dü~man-~~din ve
devleti kal~r eylesün. Anadolu'da seninle müteselliyim. Hüda muvaffak eyleyi~p
mahcup eylemesün. Hemen ~u zehair ve a~nam maddesine gayret edesin senden
ziyade ~natlubumdur.
71) Ingiliz donanmas~~ Istanbul'a gelip bir i~~göremeden gittikten sonra Çanakkale
bo~az~n~~ abluka etti~inden Akdeniz taraflar~ndan Istanbul'a hiç bir ~ey gelemiyordu.
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Sultan Selim'in hal'inden sonra:

ÜÇÜNCÜ SELIM, bir kaç seneden beri yâni HAFIZ ISMAIL PA~A
sadaretinden itibaren —an~ n da sureti haktan görünerek— el alt~ndan
haz~rlanan ve Edirne vak'asiyle meydana ç~kan muhalefetten sonra
eski nüfuzunu kaybetmi~, nizam-~~cedid'in eski h~z~~azalm~~~idi. Nihayet
tarihlerde görüldü~ü üzere KABAKÇI MUSTAFA ~syam ve arkas~ndan
SULTAN SELim'in hal'i vukua gelmi~~ve saltanata geçmek için h~rsla
çal~~an Birinci Abdülhamid'in O~lu IV. MUSTAFA hükümdar olmu~~
(1222 H, 1807 M.) büyük gayretlerle geli~mi~~olan nizam-~~cedid
te~kilat~~kald~r~lm~~t~.
DÖRDÜNCÜ MUSTAFA'MH cülüsunu müteakip Rusya'da bulunan
Sultan Selim ve nizam-1 cedid dü~man~~Canikli zade TAYYAR MAHMUD
Pa~a Istanbul'a gelerek vezirli~i iade edilip Canik mukataas~~ve Trabzon
Valili~i yine kendisine verilmi~tir (1222 ~aban ve ~~807 Ekim).
Rusya muharebesi sebebiyle Sadr-~~azam, Serdar-1 Ekremlikle
muharebede bulunurken sadaret kaymakam~~olan Köse Musa Pa~a'ya
Sultan Mustafa etrafindaki saray adamlar~~SULTAN SELIM'i üldürme~i
teklif etmi~lerse de Musa Pa~a bu teklifi reddetmi~ti. Bunun üzerine
SULTAN MUSTAFA adamlar~~kendileriyle hemfikir bir vezir olarak SULTAN SELim'in dü~man~~olan Trabzon Valisi TAYYAR PA~A'y~~valilik ve
Canik üzerinde kalmak, üzere Sadaret Kaymakaml~~~na tayin ettirip
Istanbul'a getirmi~lerdir. Bu suretle TAYYAR PA~A ezdi dü~man~~olan
Çapan O~ullar~ ndan intikam almak firsat~ m elde etmi~~oluyordu.
Bu durum üzerine hattâ SULTAN SELim'in hal'indan itibaren
Süleyman bey Istanbul'a yard~m~~kesmi~ti, icab~nda kendisini müdafaaya haz~rlan~ yordu. SÜLEYMAN BEY'in bu hareketi Istanbul'un gözünden kaçmam~~~ise de kendisine kar~~~ ses ç~kar~lmayordu. Bu
s~rada ~eyh'ul-Islam TOPAL ATÂULLAH EFENDI ile Sadaret kaymakam~~TAYYAR PA~A'nm aras~~aç~lm~~t~.
TAYYAR PA~A, Rus muharebesinin sab~ k muharebelerle loyas
kabul etmedi~ini beyan ile ÇAPAR O~LU SÜLEYMAN BEY'i sefere
gelmek üzere ikna etmek için esbak Sadr-~~azam Darende'li Mehmed
Pa~a'n~ n torunu AHMED BEY'i müba~ir olarak rozgat'a göndermi~~
ise de SÜLEYMAN BEY gerek ~ ifahi ve gerek tahriri olarak serdetti~i
ifadesinde kendisinin devlete sad~ k olup hiç bir veçhile Padi~ah'~n
iradesini yerine getirmekte kusur etmeyece~ini, fakat TAYYAR PA~A
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hayatta oldukça andan hiç bir suretle emin olmad~~~ndan gerek
kendisinin ve gerek Anadolu hanedamn~n hiç birisinin Rumeli taraf~na
geçmeyeceklerini beyan etmi~tir 80.
Her dedi~ini Yeniçerilere yapt~rmakta olan ~eyh'ül-islam'la
TAYYAR PA~A'Illn aras~n~n aç~k olmas~na Çapan O~lu'nun tahrirat~~
da inzimam edince SULTAN MUSTAFA istemeyerek 13 Muharrem
~~223 ( 2 Mart ~~8o8) de TAYYAR PA~A'y~~Kaymakaml~ktan azletmekle
beraber an~n hakk~nda teveccühü bâki olarak SÜLEYMAN BEy'in
endi~esini teskin için Trabzon'a göndermeyerek muazzezen bütün debdebesi ile Rumeli'de Dimetoka'ya göndermi~tir 81. Tayyar Pa~a'n~n
yerine HACI MUSTAFA PA~A Sadaret Kaymakam: olmu~tur.
~kinci Mahmud zaman~nda:
Tarihte görüldü~ü üzere III. SULTAN SEEim'i tekrar hükümdar
yapmak için (Ruscuk Târan~) diye me~hur olan bir k~s~m devlet ricalinin
tertibi ile ALEMDAR MUSTAFA PA~A Istanbul'a getirilmi~~ve saray bask~n'
yap~lm~~~ise de muvaffak olunamayarak SULTAN SEL~M ~ehit edilmi~,
Dördüncü Mustafa hal'edilip yerine yirmi dört ya~~nda bulunan karde~i MAHMUD hükümdar olmu~tu (4 Cemaziyel-ah~r 1223 ve 28
Temmuz ~~808).
Sultan IKiNci MAHMUD hükümdar olunca Alemdar Mustafa
Pa~a'y~~sadr-~~.zam tayin etmi~~o da devlet i~lerini görü~mek üzere
Anadolu ve Rumeli'de büyük ayanlar' Istanbul'a davet etmi~ti. I~te
bu suretle yap~lan davete ÇAPAN O~LU SÜLEYMAN BEY'in de icabet ederek maiyyeti kuvvetleriyle ~~5 Cemaziyül-ah~r ~~223 ve 8 A~ustos ~~8o8'de
evvela o~lu ABBAS BEY ve arkas~ndan 24 Receb ve 15 Eylül ~~8o8'de de
bizzat SÜLEYMAN BEY Üsküdar'a gelerek 82 Bâb-~~ âti müzakeresinde
80 SÜLEYMAN BEY'~N takdim etti~i tahrirat~~üzerine Sadaret Kaymakamm~n
Padi~ah'a takriri (Sand~k 9, Hat 96) bu takririn üzerine DÖRDÜNCÜ MUSTAFA manzar-~~
hümayunum olmu~tur. Sadr~-dzam'a yaz~lsun. Hatt-~~htimayünunu yazm~~t~r.
81 DÖRDÜNCÜ MUSTAFA tebdil hasekisi ile TAYYAR PA~A'ya gizlice yirmi be~~
bin kuru~~harçl~k göndermi~~ve lisanen de: "böyle olacak de~il idi baz~~kimesnelerin
sözleriyle egerçi ettim, esef etmesün ve kendisinden bir türlü vaz geçmem. Bu i~te
kat'â r~zay-~~htimay~lnum yo~du, Cebren ve ikrahen oldu" haberini göndermi~tir
(Topkap~~Saray~~ Ar~ivi 646 No. lu dosyadaki vesika).
82 Cevdet Tasnifi Dahiliye vesikalar~~No. 8417 (Süleyman Bey ve maiyetine günde
dörtyüz okka et verilmesi hakk~nda Kasab Ba~~ya buyruldu.
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bulunmu~~ve ~aban ortalar~nda ( 808 Ekim) kaleme al~nan sened-i
ittifak~~imzalam~~t~r.
di~er âyanlarla birlikte Kâ~~thanede tertip edilen
merasimde bulunmu~~ve huzura kabul olunup hil'at kiyip hançerle taltif edilmi~lerdir 83. SÜLEYMAN BEY Ramazan ba~lar~nda (7 Ramazan)
Sadr-~~âzam taraf~ndan avdetine müsaade edilmesi 84 üzerine memleketine döndü ve verilen karar üzerine Sekban-z cedid ismiyle yeni talimli
asker yazma~a ba~lam~~~ise de 85 yeniçerilerin Bâb-~~Ali bask~m ve
ALEMDAR'111 intihariyle bu hay~rl~~ te~ebbüs de neticelenememi~tir.
Süleyman Bey bundan sonra yine eski nüfuz ve kudretini muhafaza ettikten ba~ka Kayseri Mütesellimli~i de kendisine verilmi~~88
sevmeyüp tahkir etti~i yeniçeriler Alemdar hâdisesinden sonra da
kendisine di~~geçirememi~lerdir. Hattâ SÜLEYMAN BEY kendi m~ntakas~ndaki baz~~yeniçerileri tekdir ve hapis etmesinden dolay~~hükümet
kendisine yumu~akl~kla bunu yapmamas~m ve hapis edilenlerin serbest
b~rak~lmalarm~~emretmi~tir (1224 Rebiul-evvel ve ~~8o9 May~s). Bu
seneler serke~likte ve edepsizlikte yeniçerilerin azd~~seneleri olup
bu hal ba~ka vilâyette olsa en hafif cezas~~sürgün olurdu, halbuki
yeniçeriler buna kar~~~ di~~geçiremediklerinden yumu~ak davran~lm~~t~~87.
SÜLEYMAN BEY

SÜLEYMAN BEY'in i~küzârli~~~gerek muhitinde ve gerek c~var sancaklarda otoritesi oldu~undan dolay~~liciNci MAHMUD zaman~nda da
eski mevki ve itibar~n~~muhafaza etmi~ti. Anadolu'daki mü~kül i~ler
kendisine havale olunurdu 88 . Ruslarla devam etmekte olan muharebe

~âni Zikle Tarihi, c. r, s. 74.
Yayla imam~~vekayinâmesi ve tarih-i Sultan Selim'de Câbl Ömer Efendi
(7 Ramazan 1223 Cabbar zâde Bey hazretlerine Ramazan-~~~erif olmakla Vilâyetine
gitmek için izin rica etmekle taraf-1 devlet-i aliyeden ruhsat ve izin verilmekle Vilayeti
taraf~na üsküdar'dan azim olmu~tur. (varak 201) Esat Efendi kitaplar~~No. 2152.
85 ~'ân£ Ze
~de c. r, s. go.
88 Cevdet Tasnifi Dahiliye vesikalar~~No. 3625, sene 1225.
87 Mühimme Defteri No. 227 s. 255 sene Evahir-i Rebiul evvel 1224.
88 Ruslarla devam eden muharebedeki ma~lûbiyetler sebebiyle miktarlar~n'
tayin ederek Anadolu'daki âyanlardan memleketi felaketten kurtarmak için yalvar~rcasma kuvvet göndermeleri istendi~i s~rada SÜLEYMAN BEv'den de Çank~r~, Bozok,
Çorum, Erbaa, Tokat, Niksar ve Karata~~ile Sivas sancaklarmdan mürettep askerin
ihraciyle ilkbaharda ordu karargah~nda haz~r bulunmalar~~1227 Muharrem, 1812
Ocak tarihli bir fermanla emrolunmu~~ve SÜLEYMAN BEY bu m~ntakaya asker sürücüsü tayin olunmu~tu. (~âni Zâcle tarihi c. 1, s. 86 ve sahife go da ferman sureti).
83
84
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sebebiyle orduya asker sevkine devam etmi~ti. Bu hususta pek s~k~~~k
durumda olan SULTAN MAHMUD, SÜLEYMAN BEY'e beyaz üzerine
hatt-~~hümayun yollayup acele asker istemi~ti".
Hattâ bir defa SULTAN MAHMUD Boydbat âyan~~ GENÇ MEHMED
A~A'n~n o~lunun ~dam~n~~ SÜLEYMAN BEY'e bir fermanla emretmi~~ve
SÜLEYMAN BEY de ele geçirilince dakika fevt edilmiyece~ini arz eylemi~ti. SÜLEYMAN BEY'in bu cevab~~ Pâdi~ah'a arzedilince SULTAN
MAHMUD:

c`—Alanzurum olmu~tur. Çapar Zdde sahihi meram etti~i gibi merkumu
bulup idam eder. Lakin bilmem ne hikmettir. .Ne vakit birinin hakk~nda ferman-~~
âti~an~m sdd~ r olsa byle ihmal eder" hatt-~~hümayununu yazarak mutlak
surette bunun yakalanma= 9 Recep 1228 ve 8 Temmuz 1813 tarihli
bir fermanla bildirmesi üzerine SÜLEYMAN BEY bu ~ahs~~kat'iyyen
himaye etmedi~ini yemin ile temin ettikten sonra Erzurum'a kaçm~~~
oldu~unu arzeylemesi üzerine ele geçerse derhal katleylemesi kendisine
emrolunmu~tur (6 ~ubat 1228 ve 12 A~ustos 1813) ".
SÜLEYMAN BEY'IN VEFAT!, KARAKTERI
VE NÜFUZU
Süleyman Bey 1228 Zil-hicce ay~~sonlar~nda (1813 Aral~ k) da
vefat ederek 91 bir ~ehir haline getirmi~~olduklar~~ rozgat'da biraderi
MUSTAFA BEY'ill türbesinin haricinde defnedilmi~tir. Kabir kitabesi
~öyledir:
— Hüvel-bâki
Bâ Pâye-i Emirahur-~~dergâh-~~
3 — Kap~c~~Ba~~lar~ ndan Abdülcebbar Zâde
2—

Sen ki Çapar Zâde Süleyman Beysin.
Bu vakitler evkat-~~saireye mak~ s olmayup din-ü devlet ve ibadullaha hizmet
vakitleri olma~la emr-i ~erifim mücibince ~u asker-i heman be~~on gün zarf~nda ihraç
ile tahsil-i r~ zay-i hümayunuma müsaraat ve ihraç etti~in haberini bu tarafa tahrir
eyleyesin. (Topkap~~Saray~~ Ar~ivi 2447120).
9° Mektum Mühim~ne defteri No. 4, s. 69 ve 90 ve Sedaret Ayniyat defteri No. 3,
S. go.
Istanbul'a
91 ~d~l £ zâde tarihi c. 2, S. 209, vefat~~haberi 1229 Muharreminin ba~~nda
gelmi~~ve muhallefat~n~~yazmak için Muharremin üçünde esbak sadr-~~ âzam kethüdas~~ CANIBI SALIH EFENDI rozgat'a gönderilmi~tir (Câbf Efendi vekayinâmesi varak
617).
89

250

~ SMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI

4 — Merhum ve ma~furün leh Cennetmekân Süleyman Bey
5 — Ruhiçin el-fatuha 1228.
Bu tarihte Haleb Valisi bulunan Süleyman Bey'in O~lu MEHMED
biraderi ABDÜLFETTAH BEY'~TI vücutça nehafeti
sebebiyle babas~n~ n emlâkinin münasip bir bedel ile kendisine verilip
Bozok'da ikameti ve biraderi AsDüLFETTAH BEv'e de Çank~n mukataas~n~ n bedeli mukabilinde tevcihini rica etmi~~ise de 92 memleketten
âyanl~klan kald~ rarak hükümet merkezinin nüfuzunu tesis etmek
isteyen hiNci MAHMUD, SÜLEYMAN BEv'in üzerinde mâlikâne suretiyle
bulunan Bozok ve Çank~r~~ Sancaklanndan evvelkisine Kayseri Sancak.'
mutasarnf Mara~'ll Zâde Vezir AL~~PA~A'r ve Çank~r~~sanca~~na da
Ankara sa~nca~~~mutasarr~fi SEY~D HACI ABDURRAHMAN PA~A'y~~tayin
eylemi~tir 93.
CELÂLEDD~N PA~A,

Süleyman Bey'in Yozgat'da bir mektebi ve buna ait vakfiyesi
vard~r ".
SÜLEYMAN BEY nizam-~~cedide hizmeti sebebiyle geni~~imtiyazlara nâil olmu~~ Bozok ve Ç'ank~n'dan ba~ka zaman zaman K~r~ehir,
Aksaray, Kajseri, Çorum, Ankara mütesellimliklerinde bulunmu~, iskilip,
Zile, Amasya'r nüfuzu alt~na alm~~~ O~lu CELALEDD~N PA~A vezir ve
Sivas Valisi olunca bu nüfuzunu o havalide Elbistan, Adana ve Tarsus'da
bile göstermi~. Devlete sad~ k sikkesiz bir hükümdar gibi tam serbest!
ile hareket ederek ~cab~nda ~ edid icraatiyle etrafa kuvvetiyle hâkim
olmu~ tur. Buna mukabil hükümetin bütün i~lerinde hizmeti ve fedakârl~~~~görülmü~ tür. ölümünden sonra Amasya vesair mahallelerdeki
seksen parça emlâki müzayede suretiyle sat~lm~~t~r 95.
SÜLEYMAN BEY'lF1 ele ald~~~~ i~leri ba~ard~~~, mahzurlu görüp
ba~aram~yaca~~~i~lerin de sebeplerini izah ile üzerine almad~~~, fikir
ve kanaatini hükümete aç~kça yazd~~~~vesikalardan anla~~ lmaktad~ r.
Süleyman Bey, hükümetin dur dedi~i yerde durmu~, TAYYAR PA~A'HITI

Hatt-~~Hümaydn vesikalan 31291.
Atik Vitzere defteri, s. 56.
94 Ser bevvabin-i dergâh-1 âli Abdülcebbar Zâde Süleyman Bey bin Ahmed
Pa~a ibn-i Ömer A~a'nm Bozok sanca~~~dahilinde K~z~lkoca kazas~na tabi rozgad nam
karyede mektep ve dekâkin ve nukut vakf~~ (Cevded Tasnifi Maarif vesikalan 993 ve
Topkap~~Saray: Ar~ivi No. 322.
93 Muhallefat~~ ve zimemat~~üç taksit ile tediye olunmak üzere dört bin kese
akçe mukabilinde mahdumu CELALEDDIN PA~A ile sairlerine terkedilmi~ tir.
92

93
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kendi yerlerine tecavüzünü hükümete arzederek verilen emre göre
hareket etmi~tir. SULTAN SEL~/de kar~~~olan ba~l~l~~~~sebebiyle an~~
gücendirmekten daima çekinmi~tir.
Gâvur icad~~diye aleyhinde propaganda yap~lan nizam-~~cedid
te~kilat~~iptida SÜLEYMAN BEY'in m~ntakas~ ndan ba~lam~~, buna aleyhdar olanlara göz açt~ rmayarak ~iddetli icraatta bulundu~undan yeni
talimli asker i~i fiile ç~kma& ba~lam~~, sonra bunu Karaman ve Anadolu eyaletleri tatbik etmi~tir. Halk~n itiyad~~haricinde, fakat memleketin hayati ihtiyac~~olan nizam-~~cedid sebebiyle SÜLEYMAN BEY'in
kesin icraat' aleyhinde dedikoduyu mûcip olmu~sa da o, bunlara
kulak vermeyerek i~ine devam etmi~tir.
SÜLEYMAN BEY, m~ntakas~ndaki te~kilâtta muvaffak oldukça
civar~ nda olan sancaklann mütesellimli~i de kendisine verilerek
oralarda da nizam-~~cedid te~kilat~na ba~lanm~~t~ r. Karaman Valisi
KADI ABDURRAHMAN PA~A'11111 Edirne vak'asiyle nizam-~~cedid te~kilat~~
önlenmemi~~olsayd~~SULTAN SELim'in hal'i vak'as~~meydana gelmeyerek
k~rk, elli bin ki~ilik mükemmel bir ordu vücude getirilmi~~olacakt~.
Süleyman Bey'in ölümünden sonra Çapan O~ullar~~aleyhinde
kaleme al~nm~~~bir muht~ rada 1791'de sona eren Osmanl~~- Rus ve
Avusturya muharebesinden sonra sefere i~tirak etmeyen Sivas, Mara~,
Karaman, ~çel, Adana, Çank~r~~timarl~~sipahilerine timarlann~n
SÜLEYMAN BEY'e verildi~i beyan edilmekte ise de bu mutalaa yanl~~t~r.
Yâni hükümet Anadolu'da talimli askeri yaymak için münhal olan
timarl~~sipahi birliklerine kimseyi tayin etmeyerek bunlar~~nizam-~~
cedid askerine tahsis edip irad-~~cedid hazinesine kaydeylemi~~olup
muht~ra sahibi bunu SÜLEYMAN BEY'e yüklemi~tir.
SÜLEYMAN BEY'in otoritesinin tesiriyle nizam-~~cedid askeri
te~kilat~na kar~~~ m~ntakas~~dahilinde hiç bir aks-ül-amel olmad~~~~
gibi, dört ay Konya'ya girememi~~olan Vali KADI ABDURRAHMAN
PA~A'yl Konya'ya sokma~a ÇAPAN O~LU SÜLEYMAN BEY tayin edilir
edilmez bir buyruldusu ile Konya asileri kap~lar~n~~açm~~lard~r.
BEY'in otuz seneden ziyade süren Bozok mutasarnfl~~~~
zamamndaki icraata ve ~iddeti sebebiyle ~öhreti darb-~~mesel halinde
zaman~m~za kadar gelmi~tir. Bazen ~~ mankça hareketleri de görülmü~~
ise de daha yukar~da i~aret etti~imiz gibi kendisine yaz~hp ikaz edince
toparlanmas~n~~bilmi~tir.
SÜLEYMAN
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Bir defa kendisini seven ve hükümete kar~~~müdafaa eden sâb~ k
Sadr-~~âzam YUSUF PA~A'yl gücendirecek bir hareketini SULTAN
SELIM haber al~r almaz Sadr-~~âzam'a ~u hatt~~göndermi~tir 98 :
"Benim Vezirim,
. . . Çapar Zâde'ye dahi ekid ve ~edid yaz~ lsun. Böyle vakitte her tarafa
kemal-i dikkat lâz~ m iken ve Çapan Zâde benim sad~k adam~ m iken niçin böyle
eyler. Kendiiye hafice yazup Yusuf Pa~a'n~ n nüfuzuna dikkat eylemesi tekit
olunsun, hüsn-ü imtizaçlar~~matlubumdur".
Bir de 1227 tarihinde Karaman Valisi ÇARHACI AL~~PA~A ile
m~ntakas~~dahilindeki mahallere el atmas~ndan dolay~~AL~~PA~A'n~ n
SÜLEYMAN BEY hakk~nda ~ikayeti vard~r 97 .
SÜLEYMAN BEY'in vefat~ ndan az evvel Sivas Valili~ine tayin
edilip Baba Pa~a diye me~ hur olan PEHL~ VAN IBRAHIM PA~A, Çapan
O~lu m~ntakas~ ndan geçerken dairesi ihtiyac~~için keyfi olarak baz~~
yolsuzluklarda bulunmu~, SÜLEYMAN BEY, Baba Pa~a adamlar~ n~n
halka yapt~klar~~ fenal~ klardan ve alm~~~oldu~u zahire ve paralardan
hükümete ~ikayet etmi~ . SÜLEYMAN BEY'in bu mektubunu Sadr-~~
âzam Padi~ ah'a takdim etmi~. Bunu okuyan Sultan ixiNci MAHMUD,
Sadr-~~âzam~ n takdirinin üstüne:
"—Manzurum olmu~tur. Sivas Valisi dairesi çok oldu~undan fukaraya
zulm edlip bâr giran olaca~~~mahal-li ~üphe de~ildir ve Umur-u devleti daha
bir ho~ca ö~renmedi, taraf~ ndan baz~~vesayay~~ ~âmil kâ~~t yaz~ lsun ancak
geçen sene CELÂLEDD~N PA~A (Süleyman Bey'in O~lu) orduy-u Hümayundan
avdet eyledikte Sivas'a var~ nca esnay-i rahda ne kadar akçe ald~ ? Defteri nezd-i
hümayunumda mahfuzdur. Çapar Zâde o zaman hiç yazup ~ikâyet etmemi~ti,
~imdi ~ik4yeti acay~Ptir. Bu adamlar hayl~~müddet eyaletlerde vali görmediklerinden vüzeran~ n hükümetine tahammül edemiyorlar. Güç al~~acaklar" hatt-~~
hümayununu yazm~~.
Sadr-~~âzam, vezirlerin nüfuzlar~n~~ k~ racak hallerden çekinmesi
hakk~nda SÜLEYMAN BEY'C ihtarda bulunmu~ tur (25 Recep 1228 ve
24 Temmuz 1813) 98 .
99
97

Hatt-~~Hürnayan vesikalart sand~k 21, hat No. st 81.
Ba~vekâlet Ar~ivi (Sadaret Ayniyat Defteri, s. 21, 24.)

98 Sadaret Ayniyat defteri (Sadr-~~âzam veya Sadaret Kaymakamlar
~ n~ n etrafa
yollad~klar~~tahrirat (Üçüncü defter, s. 76).
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Süleyman Bey'in O~ullar~:

Süleyman Bey'in refikalar~ndan birisi Hac~~Hafize Han~m, Mustafa Pa~a'n~n k~z~~olup 99 en büyü~ü ABDÜLFETTAH olarak MEHMED
CELÂLEDD~N, HAMZA, SELIM, MAHMUD, AHMET, ÖMER, ABBAS isim-

lerinde bildi~imiz sekiz o~lu olmu~tur:
Abdüllfettah Bey:

Bunlardan ABDÜLFETTAH BEY 1 205 ~evval 1791 Haziran'da
Kap~c~ba~~~pâyesini alm~~~ve bu rütbede iken Zile civar~nda TAYYAR
PA~A'YI ma~lüp etmi~, TAYYAR PA~A ~syan~n~~bast~rma~a memur edilen esbak Sadr-~~âzam YUSUF ZIYA PA~A'n~n inhasiyle 2 C. I 220 ve 29
A~ustos ~~8o5'de Kap~c~ba~~l~k rütbesi ilmiyye rütbesine çevrilerek
Mus~la-i Sahn derecesiyle müderrislik verilmi~~ve babas~n~n ölümünden sonra ~eyhül-islâm~n arz~~üzerine di~er müderrisler gibi Istanbul'a
gelmi~~"° ve ilmiyye rütbesi derece derece artarak 1235 H, 1819
M'de Haleb Kad~s~~olup daha sonra Mekke ve ~stanbul Kad~hklar~~pâyesini alm~~~1252 H, 1836 M'de Anadolu ve 1255 H, 1839 M. Rumeli
Kad~askerlikleri pâyelerini ald~ktan sonra ayn~~sene Zil-hiccesinde
(1840 ~ubat) vefat etmi~tiri". Osmanl~~- Rus muharebesi esnas~nda
(1245 H, 1829 M.) babas~ndan miras kalm~~~olan on bin yald~z
altun~n~~—ki alt~yüz kese tutmu~tur— harp ianesi olarak vermek vatanseverli~inde bulunmu~tur 102, babas~~Süleyman Bey'in Yozgad'daki vakfin~n mütevellisi idi.
Mehmed Celâleddin Pa~a:
SÜLEYMAN BEY'ill en me~hur o~lu budur. Bulundu~u vilâyetlerde
~iddetiyle me~hur olup devlete bir gaile te~kil eden mütegallibeyi
(11> Hacce Hafize Hammm 1237 H., 1821 M. tarihli Istanbul'da ~ehzade ba~~~
camiine vakf~~vard~r.
"o Bozok mutasarr~f~~ALI PA~A ile Çapar Zâde ABDOLFETTAH BEY'E gönderilen
fermandan.
Çapar Zâde Süleyman Bey'in vefat~~cihetiyle mahdumu mir-i mumaileyhin ol
taraflarda ikameti iktiza etmeyüp sair müderrisin misillö gelüp Dersaadetimde ikamet
eylemesi husus~~bilfiil ~eyhülislâm ve müftil-enam mevlâna Dürri Zâde Es'seyyid
ABDULLAH edamullahü taâlâ fazailühu taraf~ndan iltimas oltump olbabta ruhsat'
(Mühimme
havi hatt-hümayun-u ~evket-makrunum ~eref-riz-i sudur olmakla
Defeti 235, s. x86, Evastt-t Recep 1229 (Cevdet No. 13654 Dahiliye Vesikalart).
101 Liitfi Tarihi, c. 1, s. 247 , C. 2, S. 195, C. 6, s. 72-73 ve Sicilli Osman t.
102 Lülfi Tarihi, C. 2, s. 58.
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temizlemek veya Isyan ç~kan memleketlerin valilerine yard~m etmek
üzere memur olmak suretiyle epi i~~görmü~~ise de muharebelerde bir
ba~ar~ya muvaffak olamam~~t~r.
Babas~na bir cemile olmak üzere ~~4 Muharrem ~~22o'de ( 4 Nisan
1805) pek genç ya~ta vezirlikle Sivas Valili~ine tayin olunmu~~ve
8o6'da Rus seferine gitmi~, Istanbul'dan geçerek SULTAN SELIM
kendisini görüp takdir etmi~tir.
CELÂL PA~A, daha sonra Diyarbekir Valisi ve Haleb Isyan~~dolay~siyle Haleb Valisi olup Isyan~~bast~r~p tehlikeli olan durumu bertaraf
etmi~~ve bu ba~andan SULTAN II. MAHMUD pek memnun olarak kendisine hil'at göndermi~tir 103. Daha Sonra Erzurum Isyan~~sebebiyle oraya
vali olmu~~(1232 H. 1816 M.) ve iran'la aram~z~n aç~lmas~~sebebiyle
CELÂLEDD~N PA~A ~ark seraskeri tayin edilmi~~ise de 1°4 bir netice
has~l olmam~~t~r.

Erzurum'dan Karaman Valili~ine naklolunan CELÂLEDD~N PA~A,
Sivas'ta mütegallibeden KENAN O~LU AxmEn'in bir katl meselesinden
dolay~~1°3 Sivas Valisi ÇERHACI AL~~PA~A huzuriyle yap~lan murafaay~~
kabul etmeyüp toplad~~~~adamlarla valiyi hükümet dairesinde muhasara ile musademe etmesi hükümetçe haber al~narak Sivas Valisine
yard~m etmeleri c~var valilere ve bu meyanda Karaman Valisi CELÂLEDD~N PA~A'ya yaz~lm~~, CELÂLEDD~N PA~A hemen hareketle Hac~~
Bekta~~ mevkiine geldi~i zaman ~syan~n bast~nld~~~n~~ haber alup
ÇERHACI AL~~ PA~A'n~n yerine tayin edilen ZARALI ZÂDE FEYZULLAH
PA~A'y~~makam~na oturttuktan sonra avdet etmi~tir.
Bu dönü~ü s~ras~nda Eski~ehir taraflar~nda ~ekavet yaparak sonra
katledilen KUMARCI O~Lu'nun avenesinden olup katli hakk~nda bir
kaç defa ferman sad~r olan YAZICI O~LU IBERAH~M'iri Nev~ehir kasabas~nda bulunup bir fitne ç~karmak üzere oldu~u ahalinin müracaat~ndan anla~~lmas~~üzerine CELÂLEDD~N PA~A derhal kethüdas~n~~gönderüp
YAZICI O~Lu'nu katl ettirerek ba~~n~~ Istanbul'a göndermi~~ve yaral~~
"3 Mektum Mühimme Defteri 6, s. 159 ve Sadr~-âzam~~n mektubu (Ayniyat Defteri 3, s. 130-132.
1" Mühimme Defteri No. 237, s. 119.
105 Kenan O~lu Ahmed 1230 H, 1815 M'de mültezimlerden MEHMED A~A'y~~
öldürüp emvâl ve e~yasm~~zaptetmi~~oldu~undan ~naktulün varislerinin açt~~~~davada
MEHMED A~A'n~n, bunun taraf~ndan öldürüldü~ü tahakkuk eylemesine mebni tevkif
edilece~ini anlayarak bu harekette bulunmu~tur.
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olarak yakalanan Yaz~c~~ O~lu'nun hazinedar~ndan maktulün bütün
mal ve e~yas~n~n Sivrihisar'da bulundu~u haber al~narak keyfiyeti
hem hükümete hem Hüdavendigâr (Bursa) valisine bildirmi~tir (1233
H., ~~8 ~~8 Eylül) 106.
CELALEDDIN PA~A'ya 8 Rebiul-evvel 1235 ve 4 ~ubat ~~8 ~~g'da AdaUzeyr yani Payas ve Bilan sancaklar~~da ilave olarak
na ve ilhaken
verildi "7. Adana'da yol kesen ve ya~mac~l~k yapan a~iretlerin ve
Kürdlerin te'dip ve ~slahlar~~emredildi. Diyarbekir Valisi BEHRAM
PA~A aleyhine vukua gelen ayaklanmada acele olarak BEHRAM PA~A'n~n
yard~m~na kethüdas~n~~yollad~~ve di~er bir fermanda da bizzat kendisinin gitmesi emrolundu 1".
CELÂLEDD~N PA~A, Diyarbekir' e gitmeden evvel 1235 Muharrem
ve 1820 Kas~ m'da Haleb Valisi, esbak Sadr-~~âzam HuR~IT PA~A
aleyhine vukua gelen ~syanda ona yard~m etmesi emredildi. Haleb
önüne gelerek orada HUR~IT PA~A'mn yard~m~na gelen Rakka Valisi
ZARALI ZÂDE LOTFULLAH PA~A VC Vali HUR~IT PA~A ile bulu~tu.
Haleb ~ehri i~gal olunarak asilerden ele geçenler te'dip edildi (1235
Rebiul-evvel ve 1820 Ocak) 109.
CELÂLEDD~N PA~A 1235 Ca. ve 1820 ~ubat Ilakb'e yak~n olmak
üzere Adana'dan Mara~~Valili~ine naklolunmu~~ve ayn~~sene (~evvalTemmuz) tevcihat~nda ilave olarak Rakka eyaleti de verilmi~tir m.
Ay~ntab ahalisi uhdelerine dü~ en vergi ve rüsumu verdikleri
halde CELÂLEDD~N PA~A'11111 bunlardan vergi almak istedi~ini Istanbul'a
bildirerek ~ikayette bulunup CELÂLEDD~N PA~A buna mukabil kendisi109 ~âni Zâcle, c. 2, s. 310.
107 Mühimme Defteri No. 237, s. 361, 363.
los ~âni ade c. 3, s. 57, n, 8o ve Mektumu Mühimme Defteri No. 8, s. 146 ve yine
ayn~~senede yani 1234 H, 1819 M'de Iran'~ n bir emr-i vaki yapmas~~ihtimaline
bineaen Ba~dad Valisi SÜLEYMAN PA~A'n~n maiyyetinde bulunmak üzere Musul
taraflar~na gitmesi emrolunmu~tur (Mühimme 238, S. 87 ve 119).
109 ~ n 2dde, c. 3, s. 77 ve Mektum mithimme 8, s. 154, 158... CELALEDDIN PA~A
yine Iran i~i dolay~siyle Musul'da bulunmas~~hakk~nda 1235 Muharrem, 1819 Ekim'de
ikinci bir ferrnan alm~~~ise de Iran meselesi yat~~m~~~ve bu s~rada Haleb Isyan~~vukua
gelmi~~oldu~undan o tarafa gitmi~tir. Haleb hâdisesinin Adana Valisi CEIALLED1N
PA~A.'n~n bizzat yard~m~yla hitam bulundu~una ve mü~arün ileyhin taltife lay~k
oldu~una dair Halep Valisi HUR~1T PA~A'n~n 27 Rebi ul ah~r 1235 tarihli tahrirat~~
vard~r (Hatti-Hümayun Vesikalar~~34681).
no Mühimme Defteri 238, S. 165, 230 ve Atik Vüzera Defteri.
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nin Rakka'da bulundu~u s~rada bunu f~rsat bilen baz~~ ~ah~slar~n
tahrikiyle Ayintab'da mütesellim b~rakt~~~~silâhdarma tecavüz vuku
buldu~unu ve kendisinin Rakka'ya giderken sarraf~n~n ve dairesi
halk~n~n olmak üzere silâhdara b~rakm~~~oldu~u alt~~yük ve elli bin
kuru~~parasiyle e~yas~n~n ya~ma edilmi~~oldu~unu hükümete bildirmesi üzerine meselenin tahkikine divan-~~hümâyun hocalar~ndan sab~k
Cizye muhasebecisi AHMED EFEND~~tayin olunarak gönderilmi~tir
(1236 ~aban ve 1821 May~s) 111. Yap~lan tahkikat neticesinde CELÂLEDD~N PA~A'n~n zay~at~~tahakkuk eyledi~inden e~yalar~, gasbedenlerden al~narak alt~~yük elli bin kuru~un gasbedenler taraf~ndan verilece~i
taahhüt olunmu~~ve CELÂLEDD~N PA~A sonra Tokad'da ikamete memur bulundu~u s~rada Kapu Kethüdas~~NEC~P EFENDVnin 17 Ca.
1239 (20 Ocak 1824) tarihli istidas~~üzerine (paran~n tashihi) Mara~~
Ve Rakka Valisi ABDÜLCEL~L ZÂDE AHMED PA~A'ya yaz~lm~~t~r 112.
Bu s~rada Mora'da Rum isyan~~vukua geldi~inden Devletin bu
gailesini f~ rsat bilen Iran Devleti hudut üzerindeki Kürdleri ele alarak
tecavüzi harekette bulunmas~ndan dolay~~CELÂLEDD~N PA~A Erzurum
Valisi ve ~ark Seraskeri olan HÜSREV PA~A'n~ n maiyetine memur
edilmi~~113 ve ayn~~zamanda Ba~dad Valisinin Iran hududu üzerinde
yapt~rm~~~oldu~u dört kale'ye üçyüz kadar muhaf~ z göndermesi
emrolundu~undan kendisi Erzurum taraf~ndan gitti~i gibi Ba~dad
Valisi taraf~ndan istenilen muhaf~z askeri yollam~~t~r 114.
CELÂLEDD~N PA~A daha sonra Mara~, ikinci defa Adana valisi
olmu~~ve 1239 H, 1824 Haziran'da tarihte sebebi gösterilmeyerek
Vezirli~i al~narak Tokad'da ikamete memur edilmi~tir. Iki sene mazul
kalan CELÂLEDD~N PA~A'n~n 1242 H, 1826'da vezirli~i tekrar verilerek
Mara~~Valisi olmu~~ve 1827'de ilâveten Kayseri Sanca~~~verilmi~tir 115 .
CELÂLEDD~N PA~A'ya 1243 H, ~~828 M. de külliyetli askerle Rus seferine gelmesi hakk~ nda ferman gönderilerek gelirken askerinin konak
mahallerinde yar~m~ ar okka ekmekle muayyen miktar yem'den ba~ka
n° Mühimme Defteri 238, S. 324 ve ~âni Ziide c. 4, s. 53.
Mühimme Defteri 241, S. 98 1239, bu tarihte CEIALEDD~N PA~A'11M VeZirli~i
al~narak Tokat'da ikamete memur bulunuyordu.
113 Mühimme Defteri 239, S. 25, 55 (1239 tarihli hüküm).
114 Mühimme Defteri 239, s. 239, 240, 276.
115 Mühimme Defteri 242, S. 288 ve
Atik Vüzera Defteri, s. 6o.
112
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halktan kat'iyyen bir ~ey almamalar~~emrolundu 116 . Istanbul'a geldi,
Rumeli'de geçti~i yerlerde mezalim yapmamas~~ tenbih olunarak
kendisine bin kese akçe verilip hareket etti 117 . Tuna boyunda Busu&
ve Yer,gö~i'nin muhafazas~na memur edildi 1~8. 1249 ~aban 1829 ~ubatta Ari~ebolu kalesiyle civar~ndaki yeni kale'nin muhaf~zl~~,'1 verildi 119.
Yeni Kale'ye hücum eden Ruslar'a kar~~~ahaliden eli silah tutanlar~~sebat ve mukavemet etmi~ler ise de Tuna Nehrinin donmas~~
ve geçidin sed olunmas~~ve Ni~ebolu'daki kalyonlar~n yanmas~~dolalay~siyle buradan Yeni Kale'ye yard~m edilemedi~inden Yeni Kale
Ruslar~n eline geçti, muhaf~z~~IBRAHIM PA~A esir dü~tü ve bu hal
CELRLEDD~N PA~A'n~n tedbirsizli~ine hamlolunarak 17 Ramazan
tenzilen Rumeli Beylerbeyili~i
1244 ve 2 3 Mart ~ 829'da vezirli~i al~nup
rütbesiyle ve ayn~~sene de iki ay sonra o rütbe de üzerinden al~narak
Kap~c~ba~~l~k ile Tekirda~'~ nda ikamete memur edildi 12°• ve yerine
sab~ k Bal~kesir Mütesellimi Kap~c~ba~~ lardan G~R~D1 ZADE MEHMED A~A'ya Beylerbeyi rütbesiyle Mara~~ Valili~i verilerek Ni~ebolu
Kalesi muhafazasma tayin edildi 121. Fakat CELRLEDD~N PA~A hakk~nda Padi~ah'~n gazab~~sükünet bulmad~~~ ndan 17 Zil-kade 1244
ve 2 1 May~s 1829 da Kap~c~ba~~l~ kla tahkir edildi 122 ve güçlükle
katledilmekten kurtuldu.
Sultan Mahmud hayatta oldukça CELALEDD~ N BEY Kap~c~~
rütbesinde kalup SULTAN ABDüLmEcin'in ilk senclerinde ayn~~durumda
bulunarak 1258 Muharrem ve 1842 ~ubat'da Bozok ve Kayseri Sancaklar~~Ferikli~i ile Ankara Mü~iri PALASLI ZRDE ISMAIL PA~ A Maiyyetine verildi 123 ve 19 Ramazan 1258 ve 24 Ekim 1842 tarihli bir
'J° Mühimme Defteri 243, s. 68.

117 Istanbul'dan hareketinden sonra Silivri'ye geldi~i zaman oran~n kad~s~~
ba~~nda kavu~iyle istikbale ç~km~~t~. Kavuklar kald~r~ld~~~~halde Kad~'n~n kavukla
ç~kt~~~n~~gören CELALEDD~N PA~A kavaslara emdererek Kad~'n~n ba~~ndan kavu~unu
ald~rm~~~ve bu halden Kad~~pek ziyade korkmu~tur (Lütfi Tarihi, c. 2, S. 25).
118 Mühimme Defteri 243, S. 163 sene 1244 Rebiul evvel.
119 Mühimme Defteri 244, S. 147.
120 Mühimme Defteri 244, s. 198 ve Cevdet Tasnifi Dahiliye vesikalart 7263.
121 Mühimme Defteri Ato. 244, S. 197 Evas~t-~~ Ramazan 1244.
122 Cevdet Tasnifi Dahiliye vesikalar~~7263 ve Atik Vüzera Defteri, s. 196 ve Lütfi
Tarihi, c. 2, s. 61.
123 MEHMED ~ ZZET mühürlü 9 Muharrem 1258'de CELALEDD~N PA~A'ya gönderilmi~~ olan mektup (Cevdet Tasnifi Dahiliye vesikalar~~7630).
Benden C. XXXVIII, 17
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fermanla evvelce hazine taraf~ ndan zabtolunan mukataalanna bedel
kendisine be~~bin kuru~~maa~~tahsis olundu "4.
1259 H, 1843 de CELÂLEDD~N PA~A'11111 Ferik rütbesi mülkiye
rütbesine çevrilerek Mirmiran ve müstakil olarak Bozok ve Kayseri
Sancaklar! Kaymakaml~~~ na (Vilâyete tâbi Mutasarnfl~~a) tayin
edilmi~~125 ise de yine o sene ~aban ay~~iptidalannda azlolunarak
Tokad'da ikamete memur edilmi~ tir 128.
CELALEDD~N PA~A yine Beylerbeyi rütbesiyle ~~Cemâziyel-evvel
1260 ve ig May~s 1844'de Sivas Valisi ve 1261 Muharrem ve 1845
Ocak'ta üçüncü defa Mardi Valisi olup127 1262 Rebiul'evvel ve
1846 Mart'ta tekrar Bozuk Sanca~~~mutasarnf~~olmu~~ise de128 ayn~~
sene 1846 Ekim ay~ nda vefat etmi~tir 129.
Hamza Bey:
SÜLEYMAN BEv'in o~ullar~ndan HAMZA BEY ilk zamanlarda 1221
Rebiul-âh~r 21 müderrislik yoluna girmi~~ise de biraderi Celâleddin
Pa~a'n~n 1238 H, I823'de Adana Valisi bulundu~u s~rada an~n Sadr-~~
âzam'dan ricasiyle Mus~ lei Sahn derecesinde iken 1239 H, 1823
M'de Kap~c~ba~~l~ k rütbesi verilmi~tir 13°.
"4 Cevdet Tasnifi Dahiliye vesikalan Na. 8977.
Cevdet Tarnifi Dahiliye vesikalan 13669, sene 29. Rebiul evvle 1258 ve Atik
Vüzera Defteri s. 446.
128 Mirmiran kirarrumdan sab~ka Bozok ve Kayseri Sancaklar~~mutasarr~f~~olup
bu defa Tokat'da ikamete memur ve tayin edilen CELÂL PA~A dame ikbalühuya ve
Tokat nâibine hüküm:
Sen ki Pa~ây-~~mü~artinileyhsin bu defa hasbel-icab Bozok ve Kayseri Sancaklar~~
uhdenden sarf ve tahvil olunarak Mirmiran-~~kiram~ mdan Rodos Muhaf~z~~Sab~k
EurAc AL~~PA~A dame ikbalühu ihale ve tevcih k~l~narak senin dahi Tokad'da ikametin hususuna iradei seniyy-i mülkükânem taalli~kklyle olbabta emr-i hürnayun-~~
~evket-makrunum ~eref-riz-i sudur olmu~tur. (Evail-i ~aban sene 1259). Mekt~nnu
mühimme defteri No. 9, s. 141.
127 Nuhbeeül-vekayi (Mehmed Süreyya), s. 126.
128 Cevdet Tasnifi Dahiliye 13359 sene 1262. Bu vesikada Celdleddin Pa~a'n~n i~e
ba~layarak zabt-ü rapt~~temin ile halk~n müte~ekkir oldu~undan bahsediyor.
129 Li4fi Tarihi, c. 8, s. 130 ve Nuhbet'ül-vekayi s. 148 ve Sicill-i Osman!.
13° Biraderinin Müderrislikten Kap~c~ba~l~~a tahvili iltimas~na dair CELALEDDiN PA~A'n~n tahrirat~na Ixtr~c~~MAr~mun'un hatta-~~humay~1n (Hatt~-Hümayun vesika/ar~~No. 36675 selle 1238 Ve Sadr-~~âzam S~LÂHTAR AL~~PA~A taraf~ndan CELALEDD~N
PA~A'ya gönderilen tahrirat. Tank Defteri (Üniversite Kütüphanesi Türkçe yazmalan
8879, s. 80.
125

ÇAPAN O~ULLARI

2 59

Hamza Bey'in 1240 H, 1824 M'de Boynu ~nceli (Nev~ehir'de)
mukataas~ndaki temessüklerinin zayi olmas~ndan dolay~~yenisini almak
için biraderleriyle mü~tereken vermi~~olduklar~~istida vard~r".
1251 tarihinde yeni te~kilâtta biraderi MAHMUD BEY'le beraber
rikab-~~hümayün Kap~c~ba~~l~~~na tayin olunmu~tur 132.
Sicilli Osmanide Hamza Bey'in SULTAN MAHmuD'un saltanat~n~n
son senelerinde vefat etti~i yaz~l~d~r.
Selim S~rr~~Bey:
SÜLEYMAN BEY'in O~lu olup mütesellimliklerde bulunmu~tur.
Kap~c~ba~~~rütbesinde idi. 1234 H, 1818 M' senesinde hayatta olup
1824 M'den sonra vefat ederek 133 Vefa mezarl~~~na defnedilmi~tir.
Bunun Tevfik Bey ad~nda müderris bir o~lu olup o da 1248 H,
1832 M'de vefat etmi~tir134.
Ahmed Bey:
SÜLEYMAN BEY'in bu o~lu 1230 H., 1815 M. senesinde Kap~c~ba~~~rütbesine nâil olmu~, babas~n~n ölümünden sonra ellerinden
al~nan Bozok Mutasarr~fl~~~n~~elde etmek için Ahmed Bey'in ~stanbul'
da bulunarak aile nam~na faaliyette bulundu~u hakk~nda hükümete
ihbar vaki olmu~~ise de Ahmed Bey bunun yalan ve iftira oldu~unu
kendilerinin mukataalar~~olan Mamalu a~ireti iltizam~ndan ba~ka bir
~eyle alâkas~~olmad~~~n~~kendisinin Sivas, Ankara ve Çank~r~'da gelirli
bir hizmete tayinini ii Sefer 1230 ve 23 Ocak 1815 tarihli istida ile
hükümetten talep eyledi~ini bildirmi~tir135.
AHMED BEY 1240 H. 1824 M. den sonra vefat etmi~tir.
131 Arz-~~bendeleridir ki mevali-i izâmdan Cebbar Zâde ABDÜLFETTAH daileri
biraderleri MEHMED BEY (Celâleddin) ve AHMED BEY Ve SEL~ M BEY Ve HAMZA BEY
kullar~n~n berveçhi i~tirak malikâne uhdelerinde olan Hasha ve Boynu ~ncelu mukataas~nm 1228, 1229 senelerine mahsuben mevacib tertibi olup eldeki temessüklerini zayi
ettiklerinden dolay~~yenisinin verilmesini rica etmektedirler.

Lütfi Târihi, c. 5, s. 33.
Sicilli Osmanide 1234 H., 1818 M'de vefat~~yaz~llyorsa da 1241 H., 1825
M'deki rnukataa istidas~~ve imzas~na göre vefat~~daha sonrad~r.
134 Sicilli Osmani, c. 3, s. 6o.
132 Cevdet Tasnifi Dahiliye vesikalar~~ 7528 yahut 27528 (rakamda ~üphe ettim).
132

133
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Ömer Bey:
SÜLEYMAN BEY'ill o~ullar~= Abbas Bey (Pa~a) ile en küçükleri

olup babas~ na riayeten 17 Cemâziyel-evvel 1223 ve ii Temmuz
18o8'de Kap~c~ba~~~rütbesi verilmi~tir. Vefat~~tarihi malüm
Mahmud Bey:

SÜLEYMAN BEY'in o~ullarmdan olup Afyon Karahisar'da Muscan'll
a~ireti mukataas~~münasebetiyle ad~~geçiyor no SULTAN ~KINCI MAHmun'un son senelerine do~ru 1251 H., 1835 M. tarihinde Kap~c~ba~~lar~n rikdb-~~Hümayun ve dergah-~~A-1f kap~c~ba~~lar~~diye ikiye ayr~ld~~~~
s~rada Anadolu hanedan~ na mensup aileden bulunduklar~~için biraderi
HAMZA BEY ile beraber rikâb-~~Hümayun Kap~c~ba~~l~~~~verilmi~tir 137
Abbas Hilmi Pa~a:
SÜLEYMAN BEY'in o~ullar~n~n en küçü~ü oldu~u anla~~l~yor.
Babas~n~n sayesinde 18 Cemâziyel-âh~ r 1223 ve 18o8 A~ustos'da biraderi ÖMER BEY'den bir gün sonra Kap~c~ba~~~rütbesi verilmi~tir.

1237 ve ~~239'da (1821 - 1823) de iki defa Sipahiler A~as~~ve bu
iki vazife aras~nda 1238 Cemâziyel-âh~r ve 1823 ~ubat'ta Surre Emini
olmu~~ve Sipahiler A~as~~iken 1240 Cemâziyel-âh~r (1825 Ocak) da
~EHSU VAR ZADE DERvi~~Bey'in yerine Edirne Bostanc~ba~~s~~olmu~tur 138
ABBAS BEY 1242 ve 1252 (1826 - 1836) senelerinde iki dafe Kap~c~lar Kethüdal~~~na tayin olunup 125 ~ 'de rikâb-~~hümayun kap~c~ba~~s~~olmu~tur "9. Daha sonra Beylerbeyi rütbesiyle Karesi (Bal~kesir)
Mutasarr~f~~ve 3 Ramazan ~~264 ve 3 A~ustos 1848 de Sivas Mutasarr~fl~~~na tayin edilmi~~ve on dört ay sonra 1265 Zil-ka'de ve 1848'de
azlolunmu~tur.
ABBAS PA~A 1275 Cemâziyel-âh~r ve 1859 Ocak'ta Istanbul'da
vefat etmi~tir 140.
1" Ba~vekâlet

Ar~ivi hatt-t hümâyütz vesikalart (~kinci Mahmud devri, No. 25862).
Littfi Tarihi, c. 5, s. 33.
1" Mühimme Defteri 248, s. 313. 1240 senesi Cemaziyelâh~r sonlar~~"dergâh-~~
muallâm Kap~c~ba~~larmdan sab~ka Sipah Oca~~~A~as~~ olup Edirne Bostanc~ba~~l~~~~
uhdesine ihale olunan ÇAPAR ZADE ELHAC ABBAS BEY" Cevdet Tarihi Sipahiler
A~as~~iken Edirne Bostanc~ba~~l~~~na tayinini yaz~yor (c. 12, s. o8).
"9 Littfi Tarihi, c. 5, s. 33.
3.4° Sicilli Osrnant, c. 3, s. 234.
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