OSMANLI TARIHINDE GIZLI KALMI~~VEYA
~ÜPHE ILE ÖRTÜLÜ BAZI OLAYLAR VE BU
HUSUSA DAIR VESIKALAR
Ord. Prof. ~SMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI
Bu nedenle bir kaç söz:
Devletin nüfuz ve kudretine, Padi~ahm otoritesinin derecesine
yine hükümdar~n ahlak ve karakterine, devleti idare eden vezir-i
aza= (sadr—~~azamm) zekâ ve kiyasetine ve padi~ahm mukarrib ve
musahiplerinir~~tesir ve oyunlar~na göre birçok dikkate ~ayan mühim
hâdiselerin de~i~ik ~ekilde tarihe aksettirildi~i belgelerin incelenmelerinde meydana ç~kmaktad~ r.
I~te bu sebeple vak'a-nüvis tarihlerinde gördü~ümüz belgelerin
siyasi k~s~m hariç bir k~sm~n~n hakikate uymad~~~~ve hattâ bir k~s~m
ferman-~~hümayur~larm olaya ayk~r~~bulundu~u görülmektedir.
Bilindi~i gibi Osmanl~~idaresinde ferman padi~ahm mührünü
(tu~ras~n~) havi emri demektir; fakat bu emir cereyan eden ~ekline
göre Divan-~~Hümayundan yaz~lan ve ni~anc~~ taraf~ndan tu~ralanan
sadr—~~aza= bilgisi ile yaz~lm~~~yaz~d~r. Bu yaz~, olay~n ~ekline ve
muhatab~n~n ~ahsiyetine gerek sadr—~~âzam, gerek sarayda padi~alun
mukarriblerinin telkin ve tesirlerine ve nihayet padi~ahm bunlardan
birini kabul edip etmemesine ba~l~d~r. Sadr—~~âzam çok kuvvetli,
otoriter ise padi~ah ona itimaden Divan—~~Hümayundan yaz~lan
ferman~~kabul eder, e~er hükümdar~n çevresindeki en nüfuzlu ve
sevimli olanlar — mesela silâhdar, çuhadar, musahip gibi — tesiri
alt~nda ise onun telkini üzere ferman yaz~l~rd~. Bu hususa ait vesikalar
çoktur. Bilhassa padi~ah bizzat alâkadar olmay~p Divan—~~Hümayundar~~gelen ferman~~kabul eden fermanlar görülür. Padi~ah her hangi
bir mesele hakk~nda olay~~takip etmekte ise, onun verece~i emirle
ferman yazd~n
Cereyan eden olaylardan hakikate en yak~n, itimada ~ayan olan
pâdi~aha takdim edilen mesele hakk~nda hükümdar~n gerek beyaz
üzerine do~rudan do~ruya yazd~~~~veyahut hükümetten gelen muamele
üzerine derkenar olarak mütalaas~m havi hatt-~~hünzayun denilen
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kendi el yaz~s~d~r. Bu ~ekil, herhangi bir tesirle yanl~~~olsa da az hatal~d~r.
Ben bu yaz~mda gördü~üm baz~~olaylardan bahsetmekle beraber
baz~~olaylar~n da ne gibi tedbir ve dü~ üncelerle hal yoluna gidildi~ini
göstermek istedim. Osmanl~~ tarihini tetkik edenlerin yazd~klar~~
devrin halet-i ruhiyesini bilerek yürümelerinin isabetli oldu~unu,
bunun için bir az da hadiselerin evveliyat~ na kadar gitmelerini tavsiye
edece~im.
Muhtelif olaylar~n baz~lar~n~~a~a~~ya s~ralayorum. Çe~itli olan bu
tarihi maceralar hem merakl~d~ r, hem de ibretlidir. Muazzam imparatorlukda üstü örtülü geçen vak'alar do~ru, yalan, iftira, k~skançl~k,
ahlâks~zl~k, menfaat, ~ereflilik, ~erefsizlik, ihtiras ve buna benzer
hâdiselerin ibret âyinesinden görünü~üdür.
Çandarl~-zâde Halil Pa~a'n~n Katlinin Nedeni
Osmanl~~ devletinin kurulu~unda ba~~rolü oynayan bu devletin
idari, mali, askeri, te~kilât~n~~kuran ve bilfiil tatbik eden Çandarl~~
Halil Hayreddin Pa~a ve ondan sonra o~ullar~~Ali, ~brahim ve Halil
Pa~a'lar~ n vezir—i âzam olarak seksen sene tam bir hâkimiyet ile
büyüyen devletin ba~kanl~~ _nda bulunmalar~~ yeni yeti~mekte olan
esirlikten veya dev~irmeden gelen gayr-~~Türklerin husumetini çekmi~~
ise de Çandarl~ larm kuvvetli otoritelerine ve muhitlerine kar~~~ses
ç~karamad~klar~ ndan münasip bir zaman ve f~ rsat beklemekte idiler.
Osmanl~~tarihi olaylar~nda görüld ~~üzere Sultan ~ kinci
Murad zaman~nda ak~nc~~kuvvetlerinin Transilvanya'da iki defa
ma~lüp olmalar~~(1442 M.) ve taarruza geçen Haçl~~ordusunun ilerleyerek Balkanlara kadar gelmeleri ve ~ 444'deki Se~edin muahedesiyle
yap~ lan muvakkat sulhu müteakip Sultan ~ kinci Murad durumdan müteessir olarak o~lu M ehm ed'i yerine hükümdar yap~p Vezir-i
âzam~~ bulunan Çandarl~~ Z âde Halil Pa~ a'y~~yine vezir-i âzaml~kda b~rak~p saltanattan çekilmi~ti.
Sultan Murad gibi tecrübeli bir hükümdar~n Pâdi~ahl~ktan
çekilerek henüz on üç ya~~nda bulunan o~lunu hükümdar yapmas~,
Haçhlar~n ümitlerini artt~rm~~~ve imzalad~klar~~muahedeyi y~rt~p
tekrar taarruza ba~lam~~lard~.
Vezir-i âzam Halil Pa~ a maiyetinin tesiriyle Se~edin sulhünü
müteakip dahilen lüzumsuz ve tehlikeli hareketlere kalkan çocuk
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hükümdar, tekrar harekete geçen Haçl~~ordusuna kar~~~Vez;r4 âzam
ve devlet erkân~n~n tavsiyeleriyle babas~~ Sultan Murad'~~ordusunun ba~~na davet etmi~ti. Yap~ lan daveti kabul eden Sultan Murad
derhal gelerek kumanday~~ ele al~p Varna Muharebesini kazanarak
(~ o Kas~ m 1444) Edirne'ye dönmü~tü.
Sultan Murad M anisa' ya gitmeyerek Edirne' de bir müddet
kal~ p ve Vezir-i âzam Halil Pa ~ a ve di~er kumandanlarm ricalariyle dü~man~ n tekrar hücumu tehlikesinin bertaraf olmasiyle
o~liyle mü~ terek olarak bir seneden az bir zaman sonra sükûnetin
temin edilmesi nedeniyle saltanattan çekilerek Manisa' ya gitmi~tir
(1445 Aral~k).
Genç Pâdi~ahm etrafindaki Vezir-i âzam Candarl ~ - zade
Halil Pa~~a'ya rakip olan Za~ anos Pa~ a ve taraftarlar~n~n Sultan
Mehme d' i fütuhata te~vik etmekte olduklar~~ ve Tuna'n~n üzerinde
intikam almak için f~rsat bekleyen Jan Hunyad'~n tehdidini gören
Halil Pa~ a, çocuk hükümdar~~ikaz ederek ihtiyatl~~hareket edilmesini ileri sürüyordu. Bu yüzden S~ rp Despotu ve Candar hükümdar~~
memleketlerine yap~ lan taarruzlardan dolay~~ Sultan Murad'a
vaki' hali yazarak ~ikâyet ettiklerinden, Sultan Murad o~luna bu
halden vazgeçmesini kat'i olarak bildirmi~ti (1446).
Bu s~rada Edirne'de bir büyük yang~n ç~km~~~ve bunu takiben
Yeniçeriler Edirne haricinde Ada' da bir tepede toplanarak isyan
etmi~ler ve Rumeli Beylerbeyi Had~m ~ehabeddin Pa~a'n~n kona~~n~~
ya~ma edip kendisini öldürmek istemi ~lerse de saraya Sultan
Mehmed'in yan~ na kaçarak kurtulmu~tu. Para ayar~n~n dü~üklü'günden dolay~~vukua geldi~i söylenen bu isyan Yeniçerilerin yevmiyesine yar~m~ar akçe zam yap~larak bast~r~lm~~~ise de Vezir-i âzam
Halil Pa~ a ile di~er devlet erkân~ ndan Ishak Pa~ a, S aruca Pa ~ a,
Yeniçeri A~as~~Kurtcu Togan ve Anadolu Be'~lerbe~isi Özgür
O~ lu Isa Bey aralar~ nda görü~ ülerek Sultan Murad'~n tekrar
hükümdarl~~a getirilmesine karar vermi~ler ve kendisini davet edip
getirmek üzere S aruca Pa ~~a'y~~ Manisa' ya göndermi~lerdir.
Bu tertip ile Edirne'ye getirilen Sultan Murad tekrar hükümdar olup hal' edilen Sultan Mehmed Manisa' ya yollanm~~~ve babas~n~n 855 H.; 1451 M. de ölümü üzerine üçünü defa pâdi~ah olmu~tur.
I~ te Istanbul fethini müteakip, Vezir-i âzam Çandarl ~~- zade
Halil Pa~ a'n~ n Istanbul fethine mani' oldu propagandasiyle
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Sultan Mehmed'in lalas~~ dev~irme Rum as~ll~~ Za~ anos Pa~a
ve taraftarlar~n~ n yapt~klar~~çirkin propagandan~ n içyüzü, Ikinci
Sultan Mehmed'i devletin tehlikeli durumu kab~~iki defa hükümdarl~ ktan indirüp babas~n~~getirme~e mecbur olu~ u ve dev~irmelerin
devlet idaresini ele almak istemeleri neticesidir.
Bütün gayreti ile Çandarl~-zade'nin yerine geçmek isteyen
Za~anos Pa~ a, h~ rsla bekledi~i emeline nâil olamayarak Halil
Pa~ a'dan sonra vezir-i âzaml~~a Türk as~ll~~Ibrahim O~lu ~shak
Pa~ a getirilmi~, k~sa bir müddet sonra gözden dü~en Za~ anos Pa~ a
Pâdi~ahm yan~ ndan uzakla~t~r~ lm~~t~r.
Çandarl~ -zade Halil Pa~ a'n~n vefatiyle Osmanl~~devletinde
vezir-i âzaml~ k devam~~Türlderden al~ narak gayr-~~Türklere verilmi~~
ve onalt~~ve onyedinci as~ rlarda vezir-i âzaml~~a ~rken Türk, Rum,
Bo~nak, H~ rvat, Ermeni, Abaza, Gürcü, Çerkez, Arnavut, Italyan,
Slav soyundan gelen ümmet-i Osmaniye sadr-~~âzam olmu~lard~r.
Mahmud Pa~a

Osmanl~~Vezir-i âzamlar~~aras~ nda ilim ve fazileti, iyi idaresi,
dürüst ahlaluyle büyük mevki' i~gal etmi~~olan Mahmud Pa ~ a
~rken Rum dev~irmesi olup Fatih Sultan Mehmed zaman~nda
iki defa vezir-i âzam olmu~, a~a~~ da görülece~i üzere ailesine yap~ lan
tecavüzl bir muamelenin kurban~~olmu~tur.
Tarihen bilindi~i gibi Mahmud Pa~ a Fatih zaman~nda
vezir-i âzam bulunurken Otluk Beli seferinden. dönen Fatih Sultan
Mehmed, ma~lüp olan Uzun Hasan'~~takibe mani' oldu~u için
Mahmud Pa~ a'y~~ azlederek Gedik Ahmed Pa ~ a'y~~vezir-i
âzam yapm~~~ ve Mahmud Pa~ a'y~~valuflarm~ n bulundu~u Edirne
civar~ ndaki Uzunca Ova Hasköy'e göndermi~ ti (878 H., 1473 M.)
Mahmud Pa~ a'n~n bu mazuliyet zaman~nda ve 1474 tarihinde
Fatih Sultan Mehmed'in Karaman Valisi olan o~lu Sultan
Mustafa'n~n ölümü sebebiyle Mahmud Pa ~ a, Padi~aha ba~sa~l~~~~
için Istanbul'a gitmi~tir. Aralar~ nda geçen bir maceradan ötürü
Mahmud Pa~ a ~ ehzâdenin ölümünde ve vezir-i âzam iken baz~~
hareketlerinden dolay~~itham olunarak katlolunmu~tur.
Sab~ k Vezir-i âzam Mahmud Pa ~ a'y~~mes'ul tutan kusurlar
dört olarak gösterilmi~ tir:
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— Eflak yoyyodas~m serbest b~rakmas~, 2 - Dulkadir-o~lu
~ehsuyar Bey'i geri göndermesi, 3 — Uzun Hasan'~n takibine mani'
olmas~, 4 — ~~ehz â d e Mustafa ile aralar~nda bürudet bulunmas~.
~imdi olaylar~~gözden geçirerek Mahmud Pa~ a'n~n ölümünün
sebebini gösterelim:
Onbe~inci as~rdaki A~~ k Pa~ a-zâde ve Ne~ ri ve Behi~ ti
tarihleriyle ~ bn-i Kemal'in Osmanl~~Tarihi ~ ehzade Mustafa ile
Mahmud Pa ~ a'n~n birbirlerine has~ m olduklar~n~~ve söylüyorlar Aralar~ndaki maceray~~ bildikleri halde olay~n iç yüzünü göstermiyorlar.
Onaltmc~~asr~n ikinci yar~s~nda Müverrih Ali, aradaki esrar~~
bir dereceye kadar çözmektedir. Ali, Mahmud Pa~ a'n~n terceme-i
halinde:
"Hikmet Hüdamnd~r, ~ ehz âde Mustafa ile mabeyinlerinde
bir vah~et hâdis oldu. 01 hâdise dahi mü~ir-i mü~ârün-ileyhin (Mahmud Pa~ a'n~n) haremine müteallik bir gayri vaki' töhmet bis
oldu. Pes ol muhalefet aralar~nda ziyadesiyle meydanda iken ~ehzade
ans~z~n vefat etti. Baz~~müfsitler, Mahmut Pa~ a zarafetle zehir
verdi dediler' ve ~ehzade ile Mahmud Pa~ a aras~ndaki münaferetin ~ehzadenin Mahmud Pa~ a'n~n zevcesine tecavüzden ileri
geldi~ini i~aret ettiler.
Merhum ~smail Hami Dani~ mend, bu kay~tlardan istidlal
ederek Osmanl~~Tarihi Kronolojisi adl~~eserinde (c 1, s. 330) yak~~~kl~~
bir ~ehzâde olan Mustafa'n~n Mahmud Pa ~ a'n~n kar~s~n~~ba~tan
ç~kartmas~~aralarm~n aç~ lmas~na ve bundan dolay~~Mahmud Pa~ a'n~n
~ehzadeyi zehirletmesine sebep olmu~tur, demektedir.
~air Meali Hünkârnâme isimli Farsca manzum eserinde 2 ~ ehzâde Mustafa ile Mahmud Pa~ a'n~n aralar~n~n iyi olmay~p ~~ehzâde Mustafa öldükten sonra Mahmud Pa~ a'n~n ya~ayaca~~ndan
dolay~~elem duydu~unu ve babas~n~n Mahmud Pa~ a'dan bütün
dünya nimetlerini selb etmesini babas~ndan en son dile~i oldu~unu,
u~rad~~~~felaketi Mahmud Pa~ a'dan sormas~m onun kendisine
dü~man olmas~ndan ötürü bu fenal~~~~(zehirlenmesini) yapt~~~n~~
babas~na arzetmesini lalas~r~.a vasiyet etmi~tir 3.
Ali (Künh'ül-ahbar) bas~lmam~~~birinci cilt.
Topkap~~Saray~~Müzesi (Hazine Kitaplar~) No. 1417.
3 Hünkârnâme varak 170.
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I~te tarihlerin bu kay~tlar~n~~elde etti~imiz bir vesika da daha
etrafl~~olarak te'yid etmektedir.
Topkap~~Saraymdaki vesikalar~~tetkik ederken Mahmud Pa~ a'n~n ilk zevcesinden olan yeti~kin iki k~z~n~n Sultan Ikinci Bayezid'in hükümdar olmas~ n~~müteakip (886 H. — 1481 M.) Pâdi~aha
takdim ettikleri dava arizas~nda Mahmud Pa~ a'n~n Sehzade
Mustafa ile münasebeti ikinci zevcesiyle birinci zevcesinin k~zlar~~
aras~ndaki vak~f ve mülk davas~nda 4 Mahmud Pa~ a'n~n k~zlar~~
babalar~n~n kapdan-~~derya iken A~r~boz seferinde bulundu~u s~rada
(874 H. — 1470 M.) ikinci zevcesinin Sultan Mustafa'n~n valdesinin
evine gidip bir gece orada kald~ktan sonra tekrar kendi evine döndü~ünü ve babalar~n~n seferden dönü~te bu çirkin olay~~duymas~~
üzerine kad~n~~ tala-~~seliise ile bo~ad~~~n~~ve o tarihte defterdar bulunan zat~n hem~iresi olan bu ikinci zevce, defterdar olan biraderinin
tesiriyle Mahmud Pa ~ a tazyik olunarak kad~n~~tekrar almas~~için
Padi~ahm Mahmud Pa~~a'ya emir verdi~ini, o da korkusundan
kad~n~~alma~a mecbur olmu~~ise de, kat'iyyen yan~na getirtmeyerek
Edirne'de oturttu~unu zikretmi~lerdir 5.
Gözden geçirdi~imiz kay~tlardan Sehzade Mustafa'n~n zevcesine tecavüzün intikam~n~~almak üzere Mahmut Pa~a'n~n ~ehzâdeyi
zamanla tesir yapan bir zehirle zehirletti~i anla~~l~yor.
Mahmud Pa~ a'n~n Kapdan-~~ derya olup A~nboz seferi yapmas~~ 1470 tarihindedir. Sehzade Mustafa ise bu tarihten dört
sene sonra vefat etmi~~oldu~una göre iki taraf aras~ndaki husumet ve
münaferet ve zehirlenerek ölüm bu müddet içinde olmu~tur.
* *
Sehzade Mustafa'n~n vefat~~üzerine Mahmud Pa~ a mazulen
ikamet etmekte oldu~u Hasköy'den taziyet için Istanbul'a gelmek istemi~~
ise de, hocas~~ Kürd Haf~ z ça~r~lmad~kça gitmesini muvaf~k görmemi~, Mahmud Pa~ a, durum icab~~gitme~i muvaf~k görerek Istanbul'a
gelmi~, saray kap~s~nda eski kölelerinden Fatin A~a kendisine Kürd
Haf~ z'~n söyledi~i gibi geli~ini do~ru bulmad~~~n~~bildirmi~tir.
Padi~ah'~n huzuruna ç~km~~, Mustafa öldiyse memleket hizmetinde ben var~m demi~. Bunun üzerine Sultan Mehmed, Mustafa'
4
5

Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi No. 10161 C. zarf.
Belleten say~~ ~~~~2, sene 1964.
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n~n dü~man~n~n hayatta kalmas~~mümkün de~ildir, diyerek mukabele
etmi~~ve hapsini emreylemi~. M ahmu d Pa~ a hapishaneden Padi~ah'a
bir ariza takdim ederek ya affet, ya öldür demi~. Sultan Mehmed
kendisini ça~~rtm~~. Ma hmu d Pa~ a, Padi~ah'a kendisinin hizmetlerini saym~~~senin isminin yan~nda halk aras~nda benim ad~m da
zikrediliyor, e~er günah~m büyükse mertçe öldür, de~ilse beni serbest
b~rak demi~. Sultan Mehmed buna kar~~, geçmi~~zamanlara ait hatalar~n~~saym~~t~r. Mahmud Pa~ a, elli gün hapisten sonra 3 Rebiülevvel 879 ve 18 Temmuz 1471'de maktulen vefat etmi~tir 6 .
Makbul Ibrahim Pa~a
Osmanl~~tarihlerinde görüldü~ü üzere Kanuni Sultan Süleyman'~n Sancak Beyi iken ya~~t arkada~~~ve hükümdar olduktan sonra
vezir-i azarn~~olan Par gal~~ Rum as~ll~~ Ibrahim Pa~ a hakk~nda
Padi~ah'~n fevkalade teveccüh ve itimad~na mebni gösterdi~i yüksek
kabiliyet üzerine devlet idaresinde tek merci' olmu~tur. Bu kadar
geni~~salâhiyeti, icraat~ndaki üstün ba~ar~lar~~ile temin eyledi~inden
bu muvaffak~yyetlerini takdiren. Padi~ah'~n verdi~i 935 H., 1529 M.
tarihli beratla 7 Serasker-i Sultan unvaniyle yâd edilir olmu~~8 ve Osmanl~~imparatorlu~unun tekmil idaresi kendisine b~rak~lm~~t~r 6 .
Serasker sultan berat~nda Vezir-i azam Ibrahim Pa~ a'n~n
yapt~~~~ve yapaca~~~i~ler padi~ahm emri demek oldu~u bütün vazifelilerin azil ve tayinleri pâdi~ahla beraber seferde bulunsa bile seraskerlik sebebiyle bütün harekat~nda serbest olup padi~ah taraf~ndan da
müdahale edilmeyecekti. Beylerbeyi, timar ve zeâmet tayinleri, tevcihat yaparak bunlar padi~ah taraf~ndan yap~lm~~~gibi kabul olunacakt~.
6 Meali Topkap~~ Saray~~ Müzesi Hazine Kitaplar~~ No. 1417 hulâsa ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi c. 1, say~~ ~ , Eylül 1949.
7 Feridun Bey Mün~eat~~ 1264 tab'~, c I, s. 480.
~eyhülislâm ~bn-i Kemal, ~brahim Pa~a'ya yazd~~~~bir mektubda kendisine
(Pa~a Sultan) diye hitap etmektedir.
9 Sultan Ahmed'de sonradan kendi ad~yle yâd edilen ~brahim Pa~a Saray~~
Padi~ah taraf~ndan ~ahs~na temlik edilerek orada evlendirilmesinden dolay~~yanl~~~
olarak kendisine damatl~k atfedilen ~ brahim Pa~ a Türk harumlar~ndan Muhsine
Han~m ile evlenmi~~ve Mehmed ad~nda bir de o~lu olmu~tur. ~ brahim Pa~ a'n~n
zevcesi ad~na Kumkap~'daki camii vard~r. Ve camiin oldu~u mahal bugün de Muhsine Han~m Mahallesi diye malumdur.

Belleten C. XLI, 33
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Emrine ayk~r~~hareket edenler kim olursa olsun padi~aha arzetmeden
cezaland~r~lacakt~.
Berat~n hulâsas~~Serasker-i Sultan olan Ibrahim Pa~ a tügras~z
bir hükümdardan ba~ka de~ildir. Bu de~erli vezir-i âzam~n on iki
sene sekiz ay süren devlet idaresi zaman~nda Macaristan, Iran fütuhat~~ve denizde üstün ba~ar~lar~~vukua gelmi~, Osmanl~~Devleti kudret
ve azametinin zirvesine vas~l olmu~, Osmanl~~Devletinin kanunlar~n~n
tedvin ve teksiri bunun vezir-i âzaml~~~~zaman~nda oldu~undan
Sultan Süleyman (Kanuni) unvan~n~~alm~~t~r.
Efendisi ile ayn~~ya~ta oldu~unu ba~ta söyledi~im Ibrahim Pa~ a
pâdi~ahm da i~tirakiyle beraber bulundu~u Irakayn seferinden sonra
davet olunarak 942 Ramazan ve 1536 Mart~nda bo~ulmak suretiyle
vefat etmi~tir.
Muvaffaluyetli olarak seferden dönen Vezir-i âzam ve S erasker-i Sultan'~n ölümünün fevkalâde bir sebebi olacakt~r. Bu hususta zâhirde öyle bir hal görülmemektedir.
Ibrahim Pa~ a serasker olarak pâdi~ahdan evvel Irakayn
seferine giderken (940 H. — 1533 M.) maiyyetinde pâdi~ahm emriyle
sefer kethüdas~~tayin edilen Ba~defterdar Iskender Çelebi de
vard~. Bu ~skender Çelebi Osmanl~~Divamnda bilgisi, zenginli~i
ve terbiye edip yeti~tirdi~i köleleriyle devlete adam yeti~tirdi~inden
dolay~~çok sevilip say~l~rd~ : Bu sebeple Sultan Süleyman, ~skender
Çelebi'yi severdi °o.
Ibrahim Pa~ a hareketinden evvel pâdi~aha veda' etti~i s~rada
Sultan Süleyman kendisine Ordu Kethüdas~~olan ~skender Çelebi'nin tavsiyelerine riayet eylemesini söylemi~ti. Bu tavsiyeye riayet
sözü her~eye kadir olan Serasker Sultan'a a~~r gelmi~~olabilirdi.
Vezir-i âzam Pa~ a Sultan'~nn sefer esnas~nda baz~~ ta~k~n
hareketleri vukua geldi~inden iptidalar~~baba, o~ul gibi birbirlerini
1° ~skender Çelebi'nin ölümünden sonra muhallefat~ndan cariyelerden
gayri alt~~bin iki yüz kölesi bulunmu~tu. Kölelerini okutub yeti~tirir, meslek sahibi
edip devlet hizmetine verirdi. Kölelerinden yedi vezir ve birçok beylerbeyi ve
devlet adam~~ yeti~mi~tir. ~ skender Çelebi'nin kölelerinden olan Vezir-i âzam
Ahmed Pa~ a der imi~~ki halen Divan-~~H~lmayunda yedi veziriz, cümlemizin mal~~
Iskender Çelebi merhumun iktidar~na yeti~mez.
Meri'üt-tevarih (~amdani Zade) ~~~43 senesi vekayiinde Kabakulak ~ brahim Pa~ a'n~n A~nboz'da ümera Kapudanlar~ndan ~aml~~Zade'ye azlinin sebebini hikaye etmi~~tarih sahibi ondan nakletmi~tir.
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seven bunlar~n aralar~~bozulmu~~ ~ skender Çelebi, vezir-i azam~n
baz~~hallerini ho~~görmeyerek ikaz ve tenkid etmekten çekinmemi~ti.
Bu s~rada Padi~ah da seferde bulundu~u halde ~skender Çelebi'ye kar~~~husumetini yenemeyen ~ brahim Pa~ a Tebriz'den
hareketinden sonra ~skender Çelebi'yi evvela azledip mal~n~~
musadere ve Ba~dad'a geldikten sonra da ast~rm~~t~r. Sultan Süleyman orduda beraber bulundu~u halde Serasker-i Sultan unvaniyle
bütün salâhiyetlerini verdi~i için kendi tavsiyekerdesi olan ~skender
Çelebi'yi kurtaramam~~t~.
~ brahim Pa~ a ast~rm~~~oldu~u ~skender Çelebi'nin muhallefat~~hakk~nda Ba~dad Kad~s~na gönderdi~i evahir-i Ramazan 941
tarihli (1535 Nisan ba~~ ) pençeli ferman~~ ~öyledir:
— ~zzet me`ab efendi hazretleri kâmiyab
2 - Tuhaf-1 tahiyyat-~~safiyat-~~anber bâr ve tarz-,

teslimat-~~vafiyat-~~abher târ iblâg~ndan sonra inha olunan oldur ki
3 — Bundan akdem hazane-i âmirem defterdar~~olan siyaset olunan
~skender'in hususu ~çin
4 — Dergâh-~~muallâm çavu~lar~ndan Çavu~~Ferruh ile mufassal hüküm
gönderiliip lâkin ol hükm-i ~erifde mukayyed olan
5 — hususlardan gayri mezbur çavu~a baz~~husus dahi ~smarlanm~~t~r.
Gerektir ki
6 — varup mezkar çavu~~takrir eyledügi hususlar ile a~nel eyliyesiz.
7 — Tahriren fi evahiri Ramazan~'l-mübarek sene ihda ve erbain ve
tis'a mi e
Tarihin i~aretine göre Sultan Süleyman, ~skender Çelebi'nin ölümünden müteessir olmu~sa da, Serasker Pa~a Sultan~n geni~~
salahiyetine kar~~~ses ç~karamam~~t~r. Hattâ rivayete göre ~skender
Çelebi as~ld~~~~gece Padi~ahm rü'yas~na girip, "beni haks~z yere
neden öldürttün" diye üzerine hücum ederek korkutmu~. ~ brahim
Pa~ a'ya mütalaas~ndan faydalanmas~m tevsiye etti~i ~skender
Çelebi'nin ölümünden müteessiren Istanbul'a dönen Sultan Süleyman, Ibrahim Pa ~ a aleyhdarlarm~n da körüklemesiyle gece saraydaki dairesinde bo~durmu~tur.
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Sadr-~~kzam Kabakulak ~brahim Pa~a Nas~l Azledildi ?
~ran'la yap~lan sava~~n ba~ar~s~zl~~a dönmesi, elde edilen yerlerin
geri al~nmakta olmas~~nedeniyle Istanbul'da vukua gelen Patrona isyan~~
üzerine Sultan Üçüncü Ahmed saltanattan çekilme~e mecbur
olmu~~(1143 H. — 1730 M.), yerine Osmanl~~hanedan~= ya~ça büyü~ü
olan Ikinci Mustafa'n~ n o~lu Birinci Mahmud hükümdar olmu~tu. Patrona Halil ve arkada~lar~n~ n edepsizlikleri devam etti~inden,
asayi~sizlik önlenemedi~inden yeni hükümet durumu düzeltmek için
çare ar~yordu.
Böyle tehlikeli zamanlarda i~~ba~aracak tedbirli bir ele ihtiyaç
oldu~undan Köprülü Zâde ~ehit Faz~ l Mustafa Pa~ a ve o~lu
Numan Pa ~ a'n~n hizmetlerinde yeti~mi~~olan Kabakulak Ibrahim
A~a hat~ra geldi.
Ibrahim A~a, Köprülü-zade Numan Pa~ a'n~n kethüdal~~~nda bulunarak Nemçe (Avusturya)lilerin. Bosna'ya taarruzunda
büyük hizmeti görülmü~tü. Ibrahim A~a daha sonra Esbak Sadr-~~
azam M~s~r Valisi Tevkii Mehmed Pa~ a'n~n kethüdas~~iken
valilere tahakküme kalkan M~s~r Kölemen âsilerini ~iddetle te'dib
etmekle ~öhret bulmu~tu.
M~s~r'dan Cidde Valili~ine naklolunan Tevkit Mehmed Pa~ a'n~n ölümünden sonra Kabakulak Ibrahim A~a Istanbul'a gelmi~~
olup Patrona isyan~nda Istanbul'da bulunmakta idi. Ibrahim A~a'n~n
M~s~r'daki ba~ar~s~~Dr-üs-sade A~as~~ Hac~~Be~ ir A~a taraf~ndan
Sultan Mahmud'a söylenerek Patrona i~inin temizlenmesinde
kendisinden istifade edilmesi mümkün olaca~~~bildirildi~inden Padi~ah
Ibrahim A~a'n~n sarayla temas~n~~temin için onu kapucular kethüdas~~tayin etti.
Ibrahim A~a vazifesinin ne oldu~unu anlad~ktan sonra tarihte
görüldü~ü üzere gizlice haz~rl~k yaparak neticede Iran meselesini
müzakere için sarayda yap~lan davete girmi~~olan Patrona Halil
ve arkada~~~ Musli Be~ e ve ileri gelen zorbalar tepelenmi~~ve saray
d~~~nda bekleyen di~er zorbalar~n da hesab~~görülmü~tür.
Patrona i~inin hallinden sonra hizmeti takdir edilen Kabakulak
Ibrahim A~a vezirlikle Haleb Valili~ine tayin olunarak arkas~ndan
yirmi be~~gün sonra Sadr-~~ azam Silahdar Mehmed Pa~ a'n~n
yerine vezir-i azam olmu~tur (13 Receb 1143 ve 22 Ocak m~ ).
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Kabakulak ~ brahim Pa~ a, bilgili, kalem sahibi, toksözlü,
aç~k konu~an hükümet ba~kan~~oldu~undan i~lerine saraydan kimsenin
müdahale etmemesini isteyordu. Patrona ve avenesini temizledikten
az sonra intikam almak üzere vukua gelen ikinci bir isyan sadr-~~
aza= cesareti sayesinde derhal sanca~-~~ ~erit' ç~kanlmak suretiyle
tehlikeli durum bast~nlm~~~ve bu hal onun mevkiini kuvvetlendi~ mi~ti.
*

Sultan Mahmud yeni padi~ah oldu~undan sarayda kendisine
sad~k görünen Dar'üs-saade A~as~~ Hac~~Be~ ir A~~a'ya çok itimad
etti~inden dolay~~sadr-~~ aza= baz~~maruzat~m an~nla müzakere
ediyordu. Padi~ahla Vezir-i aza= aras~na hiç kimsenin girmesini,
i~lerine engel olmas~n~~istemeyen Sadr-~~âzam ~ brahim Pa~ a Patrona ~akilerini temizlemek için Dar'üs-saâde A~as~~Hac~~Be~ir A~a
ile müttefikan hareket etmi~lerdi. Bu gayreti sebebiyle luzlara~as~~
sarayda istiklal kesbile iyice kuvvetlenmi~~olup buna kanaat etmeyerek
sard-~~ aza= i~lerine de müdahale eyledi~inden bu hale tahammül
edemeyen ~brahim Pa~a bir gün padi~ah~n huzuruna ç~karak"
"Efendim ben M~s~r'da çok zaman e~lendim, siyah Araplardan bir
alull~s~m görmedim ki ~imdi vekâlet-i saltanat-~~aliyyeyi K~zlara~as~n~n akl~~üzere idare ve onun iradesiyle hareket edeyim ve etmedi~im
surette bana münfail olacak ve neticede beni kazaya u~ratacak; ben
dahi bu vesvese ile her i~te azim ve ihtiyat kayd~nda olaca~~m. Bu
sebepten umur-u devlet-i ma-la yutak idare olunmay-up mü~evve~~
olacak" demesi üzerine sadr-~~'aza= sözletini do~ru bulan Sultan
Mahmud dar-üs-saâde a~as~n~n azline karar vermi~~ve sadr-~~âzama:
Çekdiri haz~rlat, seher vakti saraya gelip a~ay~~teb'id eyle,
demi~.
Padi~alun bu müsaadesine memnun olan Kabakulak ~ brahim
Pa~ a, Pa~akapusuna (Bab-~~ah') gelip gizlice çekdiri haz~rlatm~~~ve
bu s~rr~~kimseye söylememi~ti. Fakat sadr-~~âzam ~ brahim Pa~ a'n~n
kendisine sadaret kethüdas~~yapm~~~oldu~u kay~npederi Mehmed
A~a, sadr-~ 'aza= ne~esini ve memnuniyetini görerek:
Efendimin süruru var, biz de hissedar olsak, diyerek dualar
etmesiyle bu söz üzerine Sadr-~~âzam Ibrahim Pa~a çünkü kaympe12 I 155

ar~ivi).

senesine ait ceyb-i hümayun ve harc-~~hassa defteri (Topkap~~ Saray~~
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derim ve hassaten ç~ra~~m, ancak an~n hüznü ve süruru benim iledir,
diyerek s~rr~~kendisine ke~feyledi~inden kay~npederi Mehmed A~a
bu s~rr~~bir ka~~da yaz~p ve bir saat zarf~na koyup imam! olan Sar~ msakc~ -z ade ile ak~amdan sonra dar'üs-sade a~as~na göndermi~tir.
Dar'üs-saade A~as~~Hac~~Be~ ir A~a, saatin vakitsiz gelmesinde
bir i~~var diye zarf~~açup ka~~d~~okuyup durumu ö~renmesi üzerine
padi~ahm valdesine a~~r hediyelerle gidüp meseleyi arz ile ayaklar~na
kapanup a~lam~~, bunun a~lamas~na dayanamayan valde sultan gece
Padi~ah'a gidüp aff~n~~rica etmesi üzerine Sultan Mahmud evvela
muvafakat etmeyüp mahzur beyan etti~in.den valde sultamn tessürle
~srar~~ neticesinde Sultan Mahmud: — Gerçi bizim üzerimizde
Pa~a'n~n hakk~~çok, lakin valde hakk~~cümleden çok, diyerek Hac~~
Be~ ir A~a'y~~vazifesinde b~rakm~~~ise de Vezirin buna kar~~~münfail
olaca~~nda ~üphe etmeyen Padi~ah, buna ne çare bulal~m, diye valdesine sorunca, o da:
— Pa~a'y~~ def'den öte çare yoktur demesiyle Sadr-~~ âzam
Kabakulak Ibrahim Pa~ a'y~~az1 ile dar'üs-saâde a~as~n~~sürmek
için haz~rlatt~~~~çekdiri ile mal~n~~musadere etmeden A~r~boz Muhaf~zl~~~na tayin eylemi~tir.
Ibrahim Pa~ a, daha sonra Bosna valisi olmu~~'145 H. — 1332 M.
de azlolunarak Girid'in Resmo kasabas~nda ikamete memur edilmi~~
1155 H, — 1743 M. de bizce sebebi malûm olmayan bir halden dolay~~
maktulen vefat etmi~tir. Katlini müteakip muhallefat~ndan Istanbul'da
bulunan hanesinde tefsir, hadis, f~k~h, fetva, edebiyat, clivan, ahlak, tarih ve mecmualar~~havi bir hayl~~k~ymetli kitab~~al~nm~~t~r 13. Resmo'dan
getirilen kitaplar~~aras~nda yukar~da ad~~geçen bir hayli kitab~~da vard~r. Merhumun kitaplar~ndan bir ço~unu Sultan Mahmud Belgrad'da tesis etti~i kütüphaneye göndermi~tir 14.

13 4.109 numaral~~ harc-~~hassa defteri.
14 1691 senesinde Osmanl~~hanedan~ndan saltanattan hal' edilmi~~olan Dördüncü Mehmed ile o~ullar~~Mustafa ile Ahmed ve padi~ah bulunan ~ kinci
Süleyman'~n karde~i ~kinci Ahmed hayatta idiler. Vezir-i'aza= ~kinci Ahmed'in mutlak surette hükümdar olmas~n~~istemesinin sebebi kendisinin sadaret
kaymakam~~iken hal' etti~i Dördüncü Mehmed'in veya an~n o~lu Mustafa'n~n
saltanata geçmesini önlemek içindi.
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Dar'üs-sade A~as~~Hac~~ve Haf~z Be~ir A~alar
On sekizinci yüzy~lda biri Hac~~ di~eri Haf~ z dar'üs-saâde
a~as~~iki Be~ ir A~ a'dan bahsetmeden evvel on yedinci yüzy~ldan
gelen dar'üs-saâde a~alariyle yaz~ya ba~laman~n isabetli olaca~~~
zannindarm.
Bilindi~i gibi Osmanl~~saray~~enderun ve blrun yani iç ve d~~~
olmak üzere ba~l~ca iki k~s~m olup enderun yani iç k~sm~~da harem-i
hümayun denilen biri erkeklere, di~eri kad~nlara olmak üzere iki
s~n~fa mahsustur.
Enderun erkeklere mahsus k~sm~~olan yukar~dan a~a~~ya Has oda,
hazine, kiler, seferli, büyük, küçük odalar efrad~ na harem-i hümayun
mensubu denilüp bunlar~n bulunduklar~~mahal saray~n Bâb'üs-sade
denilen Ak A~alar kapusundan içerisi olup on alt~nc~~as~r sonlar~na
kadar saray~n kad~nlar bölümü de dahil olarak bu k~sm~n en büyük
âmir ve mes'ulü Bâb'üs-saâcle A~an denilen beyaz had~m a~as~~idi.
Buna halk lisan~nda rapua~as~~ denilirdi.
* *
Enderun k~sm~ndaki kad~ nlara mahsus harem-i hümayun ise,
enderunun içinde ayr~~tesisat~~ihtiva eden k~s~m olup padi~ah~n aile
ve çocuklariyle cariyelerinin bulundu~u bölümdü. Buran~n idare ve
nezareti ise kara had~m a~alarm~n elinde bulunup bu kara had~mlar~n ba~~~olan harem a~as~na da D ar' üs-s â ade A~as~~ismi verilmi~~
olup buna da halk aras~nda K~zlar A~as~~ denilirdi.
Bu dar'üs-sade a~as~~on alt~nc~~yüz y~l sonlar~na kadar bâb'üssaâde a~as~n~n yani kapu a~as~n~n emri alt~nda bulunuyordu.
Vazife ve icraat cihetiyle bâb'üs-sade a~asiyle dar'üs-sade
a~as~~aras~nda bir anla~mazl~k olsa bile saray inzibat~~cihetinden
on alt~nc~~yüzy~l~n sonuna kadar saltanatta bulunan pâdi~ahm kuvvetli
otoritesi ve enderun nizam~n~n bozulmam~~~olmas~~cihetinden bu
pürüzler gideriliyordu. Bundan ba~ ka tedbirli olan bâb'üs-sade
a~as~, her zaman pâdi~ahla beraber bulunan hususiyle pâdi~ahm
teveccühünü kazanm~~~olan dar'üs-sade a~asiyle iyi geçinirdi.
Bu intizam 1595 M. de Üçüncü Murad'~n ölümüne kadar
devam etmi~~an~n yerine gelen Üçüncü Mehmed, safdil bir hükümdar olup devlet i~lerinde annesi Safiye Sultan'~n müdahalesiyle
sarayda bir kad~nlar saltanat~~devri aç~lm~~t~r.
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~~te 990 H. — 1582 M. tarihine kadar gelen ak a~alar~n Osmanl~~
saray~~hâkimiyeti k~sa bir zaman için son bulmu~~an~n yerine Üçüncü
Murad'a kendini sevdiren Kara Had~m A~as~~ Mehmed A~a'n~n
Dar'üs-saâde a~al~~~~ile bütün Saray-~~Cedid-i ~imire (~imdiki Topkap~~
Saray~) an~n emrine verilmi~tir.
Dar'üs-sade A~as~~ Habe~ i Mehmed A~a bu vazifeyi ba~ar~~
ile dokuz sene idare etmi~tir. An~n vefat~nda yerine dar'üs-sade
a~as~~ olan Sürur A~a, saray tak~miyle ta~ra halk~n~n ülfet ve ihtilat~~
sebebiyle azlolunarak saray~n idaresi tekrar ak a~alara verilmi~~olup
o tarihte kapua~as~~bulunan Bosnal~~Mehmed A~a ayn~~ zamanda
dar'üs-sade a~as~~da olmu~ tur. Fakat bundan sonra yani 1003 H.
— 1594 M. de dar'üs-sade a~al~~~~ikinci defa ak a~alardan al~narak
kara had~mlara verilüp Osmanl~~saltanat~mn sonuna kadar anlarda
devam etmi~tir.
Birinci Sultan Ahmed'in 1026 H. — 1617 M. de vefat~ndan
sonra yerine geçen karde~ i Birinci Mustafa ve o~ullar~~ ~ kinci
Osman ve Dördüncü Murad ve Sultan ~ brahim zamanlar~~
ile Dördüncü Sultan Mehmed'in ilk senelerinde bu hükümdarlar~ n küçük ya~ta olmalar~~valdelerinin devlet i~leriyle me~guliyetleri
zaman~nda dar'üs-sade a~alar~ndan baz~lar~~devlet i~lerinde âmir-i
mutlak olmu~lar, baz~~vezir-i âzamlar~~ u~aklar~~gibi emirleri alt~na
alm~~lar, ~ahsiyetleri olmayan vezir-i âzamlar bu kara had~ mlar~n
mahkûmu olmu~lard~r. ~ o66 H. — 1656 M. tarihindeki Vak'ai vakvak~ye
denilen Ç~nar vak'as~~ me~hurdur.
Dar'üs-sade a~alarm~ n bu tahakkümleri vezir-i âzamlarm pâdi~ah yan~ndaki nüfuz ve kudretine göre de~i~irdi. Zayif iradeli vezir-i
.zamlar, a~amn mahld~mu olup an~n ile iyi geçinmek ve bu suretle
mevkiini muhafaza etmek mecburiyetinde idi. Köprülü Mehmed
Pa~ a merhum Bo~az'a hareketinden sonra kendisine birkaç defa
pâdi~ahm hatt-~~hümayununu getiren Arap had~mlardan Solak
Mehmed A~a ile ahbab olmu~lard~ . Kendisinin Erdel seferine
hareketinden evvel pâdi~ahm yan~ndaki dar'üs-sade a~as~n~ n nüfuzunu bildi~inden i~lerine engel olmamas~~ için ilk i~i Bo~az seferinde
tan~d~~~~ve sadakatini gördü~ü Solak Mehmed A~a'y~~dar'üs-sade
a~as~~tayin ettirmek suretiyle saray entirikas~ ndan emin olmu~tur
(1658 Ocak). Ayn~~ hareketi Köprülü Mehmed Pa~ a'n~n vezir-i
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azal~r' olan küçük o~lu Faz~ l Mustafa Pa~ a da yapm~~t~r. Faz~ l
Mustafa Pa~ a sadr-~~azam ve serdar-~~ekrem olduktan sonra
Balkanlara yakla~an Avusturya kuvvetlerinin üzerine hareketinden
evvel sefer esnas~nda i~ine mani' olunmamas~~için padi~ah üzerinde
müessir olan Dar'üs-sade A~as~~ Mustafa A~a'y~~ a.zlettirmi~,
Padi~ah ~ kinci Süleyman yeni tayin etti~i dar'üs-sade a~as~n.a
d~~arda devlet i~lerine kar~~mamas~n~~emretmi~tir.
Faz~ l Mustafa Pa~ a dü~man üzerine yürüyüp ma~lup ederek
Belgrad'~~geri alm~~~(1690) ve muvaffak~yetle geri dönerek ertesi sene
sefere ç~kmak üzere haz~rlan~rken Sultan ~ kinci Süleyman'~n
a~~rca hastalanup ya~amas~ndan ümit kesilmesi sebebiyle Padi~ahm
vefat~~vukuunda yerine küçük karde~i Sultan ~ kinci Ahmed'in
hükümdar ilân~n~~dar'üs-sade a~asiyle silahdara iki defa s~k~~ s~k~ya
tenbih etmi~tir (1IO2 H. — 1691 M.) 15.
~~te cüz'i k~sm~n~~gösterdi~imiz kara had~m a~alar~n~n bu
halleri on yedinci yüzy~ldaki nüfuz ve kudretlerini gösterdi~i gibi
on sekizinci yüzy~ l~n ilk yar~s~ndaki a~alar da padi~ahlar~n hal' ve
cülüslar~~ve ç~ kan isyan hareketleri s~ras~nda k~smen hizmet ve sadakatleri ve k~smen devletin durumundan istifade ile kabarm~~lar ve
hükümet i~lerine müdahale eder olmu~lard~r. A~a~~da bahsedece~imiz
iki Be~ ir A~a zikretti~imiz kara had~m a~alar~ndan idiler.
Hac~~Be~ir A~a
Sultan ~ kinci Mustafa zaman~nda (1694-1703) alt~~seneye
yak~n dar-üs-sade a~al~~~nda bulunmu~~olan Yapraks~ z Ali A~a'n~n yeti~tirmesi olan Hac~~Be~ ir A~a, Sultan 'üçüncü Ahmed'in
efendili~i zaman~nda hizmette bulunarak hükümdar olduktan sonra
musahib olmu~~ve sonra bir müddet menfa hayat~~geçirerek M~s~r'da
bulunmu~~ Medine-i Müne~mere ~eyhül-haremi iken 1129 H. — 1717 M.'de
Anber Mehmed A~a yerine dar'üs-saâde a~al~~ma tayin edilmi~~
ve hal'i ve Birinci Mahmud'un cülüsunda mevkiini muhafaza
etmi~tir.
Hac~~ Be~ ir A~a 1144 H. — m~~ M. de azil tehlikesi geçirdi
ise de bir evvelki yaz~m~zda görüldü~ü üzere kendisi azilden kurtulup
15 Meri'üt-tevarih (~amdani Zade Süleyman Efendi) Hac~~ Be~ ir A~a'n~n
1159 senesindeki vefat~~ k~sm~~(Umumi Kütüphane nüshas~~No. 5144).
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kendisini azlettirmek isteyen Sadr-~~azam Kabakulak ~ brahim
Pa~ a ~ans eseri olarak azledilmi~tir.
Hac~~ Be~ ir A~a dar'üs-saade a~alarm~ n okumu~~ve oldukça
alim k~sm~ndan oldu~u için devlet siyasetine vak~f ve bu yolda söz
söyleyebilecek kudrette bulundu~undan Sultan Birinci Mahmud'un
baz~~ mü~kül durumlar~nda isabetli mütalaalanyle padi~ah~~ikaz
eyledi~inden dolay~~kendisine itimad~~vard~~ve bu sayede söz sahibi
oldu~u için mütalaas~~üstündü.
iran'la devam etmekte olan muharebede Nadir Han sulh için
Cafert mezhebinin Osmanl~~devletince tasdikini ileri sürüp ~srar eyledi~inden devlet taraf~ndan Iran elçisiyle müzakereye memur edilen
Cizye Muhasebecisi Rag~ p Efendi (1757 de sadr-~~azam olan Koca
Rag~p Pa~a) bizim mütereddit ulemam~z~n endi~elerine kar~~ : "Mezheb-i hak dörttür, lakin padi~ah~m~z~n hükmü cari olan kazalarda
padi~ahm hanefi mezhebinde olmas~na binaen dört mezhepden olanlar~n davas~n~~hanefi mezhebi üzere içtihad ederler ve hüküm verirler;
Caferi mezhebi dahi tasdik olunsa yine memalik-i Osmaniyede hanefi
mezhebi cari olur. Bu tasdik 14fz-z murad bir ~eydir, bunun için otuz
seneden beri Anadolu harap ve nice yüz bin nüfus-u muvahhidin
telef ve hazine bo~~ve rahat gitti~inden ba~ka devletin Nemçe (Avusturya) ve Moskov gibi dü~man~~zuhur etti" demi~~ve sözüne devamla
"Acem ancak mezheb kavgas~~için sefer açt~, kuru bir söz için böyle
zarurette ~er'in müsaadesi vard~r ve zarar-~~âmdan zarar-~~hâs evlad~r" demi~tir.
Rag~ p Efendi'nin bu sözü üzerine Dar'üs-saâde A~as~~Hac~~
Be~ ir A~a, Rag~p Efendi'ye;
— Bir daha bu kelâm~~ a~z~na alma, madem beni hayatta iken
mezahab-i erbaaya, mezheb-i bat~l~~hâmis ettirmem sözleriyle nüfuzunu göstermi~tir 16 .
Tarihi olaylara ve yukarda Rag~ b Efendi'yi tehdid yollu
söyledi~i sözlere bakarak hüküm vermek laz~m gelse devlet siyasetini
yürüten Hac~~ Be~ ir A~a'n~n Iran meselesinde adeta padi~ahm
nüfuzunu kulland~~~~görülür.
Hac~~Be~ ir A~a otuz sene devaml~~olarak dar'üs-sade a~al~~~nda bulunup ya~l~~olarak 1159 Ca 13 ve Haziran 1746'da vefat
ederek Eyüp Camii avlusunda türbe yan~na defnedilmi~tir.
16

Meri'üt-tevarih (~amdard Zade) 1165 senesi vekayii.
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Kendisi bilgili oldu~undan Maarif erbab~n~~himaye etmi~, siyasi
cereyanlarda ve idari i~lerde nüfuzunu göstermi~, padi~ah~~daima
iyili~e sevketmi~, i~ine kimseyi kar~~ t~rmayarak Sultan Birinci
M ahmud'un teveccühünü muhafaza etmek suretiyle ömrünü tamamlam~~t~r.
Eyüp'de Baba Haydar Mahallesinde camie yak~n medresesi ve
~engül hamam~~ve morg müdürlü~ü yak~n~nda cami, medrese, tekke,
sebil ve kütüphanesi vard~r.
Haf~z Be~ir A~a
Mora Muhass~l~~Ahmed Pa~ a kölesi olup ~~725 de saraya al~nm~~t~r. Birinci Mahmud'un efendili~i zaman~nda an~n hizmetine
verilmi~, hükümdar olunca musahip ve ~~144 H. — 1731 M. de hazinedar olmu~~ve on be~~sene burada hizmet etmi~, 1159 H. — 1746 M. de
Hac~~ Be~ ir A~a'n~n vefat~~üzerine dar'üs-sade a~as~~olmu~tur.
Bu Haf~ z Be~ ir A~ a, selefi gibi tecrübeli olmad~~~ndan an~n
yolunu tutup devlet i~lerine kar~~m~~~ise de, etraf~n~~alan adamlar~ndan
Hazinedar~~Süleyman ve Kethüdas~~Arn.avud Mehmed ve Musahibi K östendilli Hasan'~ n faaliyetleri ile soyguna ba~lanmas~~
vezir-i"azamdan, ~eyhülislâmdan ve yeniçeri oca~~ndan arzu edilen
talepleri derhal temin olundu~-i~ndan her mans~b~ n talipleri fazla para
vermek suretiyle liyakat ve istidada bak~ lmadan isteklerini elde eder
olmu~lard~r.
Haf~z Be~ir A~a yapt~raca~~~i~i rica ile yapt~ramazsa yang~n
ç~kart~r veya padi~ahdan hatt-~~hümayun ile istedi~ini yapt~racak
kadar kuvvetli idi. Bundan dolay~~ ba~ta sadr-~ 'azara olarak devlet
ricali dar'üs-sade a~asnu gücendirmemek yolunu tutmu~lard~.
Be~ ir A~ a bütün devlet erkar~ma hakim oldu~undan ba~ka
sadr-~~azam~~da kendi ç~ra~~~sayacak kadar ileri gitmi~ ti. Filhaldka
Mustafa Bahir P a ~~a'y~~mirahorluktan alarak sadr-~~azam yapt~rm~~t~. Sahib-i mühür olan sadr-~~azamlarm azil ve tayinleri a~a=
elinde oldu~undan bizzarur lûtfunu dilerlerdi.
Haf~ z Be~ ir A~a zaman~ndaki dar'üs-sade a~as~n~n Çar~anba
Divan~~ sadr-~~azam divan~n.dan kalabal~ k olur. Mazul ve mansup
rical vesaire devam ile i~lerini bilvas~ta görürlerdi.
Haf~ z Be~ ir A~ a daha yukar~da isimlerini sayd~~~ m~z adamlar~~
vas~ tasiyle elde etti~i para ve hediyeleri padi~aha arzetti~inden Sul-
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tan Birinci Mahmud, Be ~ ir A~a'y~~severdi. Bu sebeple devletin
iyili~ini isteyenler, bu rü~vet ve soygun halini pâdi~ aha arzedemiyorlar
ve a~a'ya di~~biliyorlard~, devletin dü~ünceli insanlar~, sadr-~~ azam
Divittar Mehmed Pa ~ a'n~ n azliyle gücen.ik olan ocakl~n~n bir
isyan ç~ karmalar~ndan korkuyorlard~. Dar'üs-sade a~as~~kendi ile
aras~~iyi olmayan sadr-~~azam~~azlettirmek için çal~~m~~~ise de, arzusuna muvaffak olamay~nca Yeniçeri A~as~~ Macar Hasan A~a
vas~ tasiyle Istanbul'da yang~n ç~ kartarak bu vesile ile sadr-~~ aza=
u~ursuzlu~unu ileri sürüp Divittar Mehmed Pa ~ a'y~~azle muvaffak olmu~tu.
Sultan Mahmud, Dar'üs-sade A~as~~ Haf~ z Be~ ir A~a'ya
o kadar teveccüh göstermi~ tir ki sadr-~~azaml~ktan azletti~i Divittar
Mehmed Pa~ a'n~n yerine mevcut vezirlerden ve büyük devlet
adamlar~ndan kimseyi getirmeyerek Haf~ z Be~ ir A~a'nm. tavsiyesiyle Birinci Mirahor Bahir Mustafa Bey'i sadr-~ 'Ozan' yapm~~t~r
(1165 H. — ~~Temmuz 1752).
Yine Sultan Mahmud'un teveccühü eseri olarak padi~ah
saray d~~~nda gezdi~i s~rada A~akapusu önünden geçerken kendisine
yeniçeri oca~~~kul kethüdas~~ ~erbet tutup andan yeniçeri a~as~~
alarak padi~aha takdim etmesi kanununu koyarken di~er ma~rabay~~
seksoncü tutup za~arc~~ba~~~andan alarak dar'üs-saade a~asma verilmesini emreylemi~~olup (1163 H. — 1750 M.) bu teveccüh dar'üssaade a~as~~ Haf~ z Be~ ir A~a'~nn padi~ah yalundaki derece ve
itibar~n~~göstermektedir.
Haf~ z Be~ ir A~a'n~n kendisi tab'an perhizkar olmakla beraber adamlar~~ Hazir~edar~~Süleyman, Kethüdas~~ Arnavud Mehmed'in edepsizlikleri, Rum k~z ve o~lanlariyle e~lenmeleri ve a~a
çuhadarlar~, saray baltac~lar~~da bu rezalete devam ederek keyifleniyorlard~. Kapucuba~~l~k, silah~orluk, zaimlik, vezir çuhadar~~olmak
gibi vazifeler ehliyet ve hizmete balulmayarak bu vazifeler dar'üssaade a~as~~çuhadarlar~na tahsis lulmm~~t~.
1752'de sadr-~~azam yapt~rd~~~~Bahir Mustafa Pa~ a vas~tasiyle d~~ ardan saraya gelecek herhangi bir ~ikayet kap~s~n~~kapayan
dar'üs-sade a~as~~ Haf~ z Be~ ir A~a'run adamlar~~sa~~, solu görmeyerek zevklerine ve v~~rgular~na devam ediyorlard~. Yukar~da
i~aret etti~imiz gibi bu hallerinden emin bulunuyorlard~. Çünkü
yeni sadr-~~azam, a~a'n~n ç~ra~~~idi.
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Divittar Mehmed Pa ~ a'n~ n azline sebep olan yang~ n i~i ve
dedikodusu ~stanbul halk~~taraf~ndan yay~ larak saraya kadar gitmi~~
ve padi~ah taraf~ndan duyulmu~tu. Bu s~ rada Sultan Mahmud
tebdil-i k~yafetle ~eyhülislarn Murtaza Efendi ile görü~me~e gidüp
dar'üs-sade a~as~n~n ahvalini sormu~, ~eyhülislâm da:
— Suihalini i~idiyoruz hal ve ~amn~~tefahhus buyurun; cevab~n~~
vermi~tir.
Bunun üzerine padi~ah a~an~n ahvalini tefti~~ettirüp herhangi
bir hizmete gidenlerin a~an~ n adamlar~~ taraf~ ndan halka, hattâ
vez~rlere ettikleri ~ eyler duyuluyordu. Son zamanlarda a~an~n adamlar~ ndan Hasan isminde birisinin Üsküdar'da menzilciye beygir
talebi için yapt~~~~muamele ile Üsküdar kad~s~m tehdid eylemesi vadi~aha bildirilmi~. Bini~~tarikiyle 1165 ~aban 8 H. de (1752 Temmuz)
Defterdarburnu mevkiinde bulunan Sultan Mahmud, Bostanc~ba~~ya
verdi~i bir hatt-~~hümayunla Silahtar A~a ile beraber saraya gönderip
Bostanc~ ba~~~ K~~lara~as~~ Haf~ z Be~ ir A~a'y~~sandal~ na bindirip
K~zkulesine hapletmi~ tir. Dar'üs-sade a~al~k' alt~~senedir.
Sultan Mahmud'un daha sonra Be ~ ir A~a'y~~ affetmesi
ihtimalini hesab eden dar'üs-sade a~as~n~n ç~rag-~~has~~olan Sadr-~~
azal~r Bahir Mustafa Pa~ a:
E~er a~an~n ba~~~bu sabah bab-~~hümayunda görülmezse,
kul çorbay~~kapmaz, diye padi~ah~~ korkutmasiyle katlini emretmi~~ve
yakalanan maiyeti adamlar~~da katlolunmu~tur (1165 H. - 1752 M.) 17.
Kendisini def'aten sadr-~~azam tayin ettiren Haf~ z Be~ ir A~a
hakk~nda Bahir Mustafa Pa ~ a:
Gerçi hasseten a~an~n ç~ra'~~~oldum ama ~an-~~vezaret eslaf~ mdan ziyade tevazu, tezellüle mani, eslaf~ m gibi olsam azl ve tenkil
haz~ r ve fitne ihtimali var. El-~ yazübillah padi~ah~n a~aya muhabbeti
var deyu bu hucnetleri kimesne padi~aha ifade edemez ve fitne zuhur
ederse padi~aha ve devlete mazarrat olur, fitne olmasa dahi bu mertebe rü~vet ile karhane-i devletin nizam~~bozulur diyordu 18.
17 Tuhfetü'l-hattatin'de görüldü~ü üzere Haf~ z Be~ ir A~a hattat olup
sulüs ve nesih yaz~y~~Has~rc~lar ~mam~~ Haf~ z Mustafa Efendi'den yazm~~~ve
Enderunlu Mumcu Zade Mehmed Efendi'den icazet alm~~t~r.
18 Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi (Üçüncü Mustafa'n~ n Hatt-~~Hümayunlar~~No.
7018/11 dosya. Melek Mehmed Pa ~a Anadolu valisi olup Istanbul'da zevcesi
Zeyneb Sultan'~n saray~ nda bulunmakta idi. Bâhir Mustafa Pa ~a'n~n yerine
sadr-~~âzam tayin edilen Muhsin Zade Mehmed Pa ~a gelinceye kadar vekâleten sadaret kaymakam~~tayin olunmu~ tu. (1178 H.- 1765 M.)
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Bâhir Mustafa Pa~a (Köse) Neden Katlolundu?

Sofu Abdurrahman Pa ~ a'n~n o~ludur. Nev~ ehirli Damad
~ brahim Pa ~ a'n~ n himayesiyle kabiliyetini göstermi~
, kapucuba~~,
~kinci tmrahor olup 1162 H. — 1749 M. de birinci imrahor olmu
~tur.
Vezir-i azam Divittar Mehmed Pa ~ a'n~ n azli üzerine Padi~ah Birinci Mahmud'un. sevgili Dar'üs-sade A~as~~ Haf~ z Be~
ir
A~a'n~ n tavsiyesiyle sadr-~~âzam olmu~tur (~~Temmuz 1752).
Bunun sadr-~~azaml~~~~zaman~ nda 1168 Safer ve 1754 Aral~k'da
Sultan Birinci Mahmud vefat etmi~~yerine hanedan~n en ya~l~s~~
karde~i Üçüncü Osman hükümdar olmu~tur. Karars~z bir padi~
ah
olan Üçüncü Osman kendisini azl ve sürgün ettikten sonra affedüp
Mora muhass~ll~~~ na tayin eylemi§ ve 1169 H. — 1756 M. de Yirmi
Sekiz Çelebi Zade Said Mehmed Pa ~ a'n~ n yerine ikinci defa
vezir-i azam olmu~ tur. Bâhir Mustafa Pa ~ a'n~ n bu ikinci sadareti
birincisinden daha uzun, dokuz ay ve r17o H. — 1756 M. de azlolunarak mal~~musadere edilmeden Rodos adas~na sürgün edilmi~tir.
Üçüncü Osman'~n da büyük biraderi Mahmud gibi çocu~u
yoktu. Kendisinin anormal halleri sebebiyle sevilmedi~inden saltanattan hal'edilmek korkusiyle amcas~~ Üçüncü Ahmed'in yeti~mi~~
o~ullar~ndan büyü~ünün hükümdar yap~lmas~~korkusiyle bunlar~
n en
büyü~ü ve k~ rk iki ya~~ndaki Veliahd ~ehzade Mehmed'den kurtulmak istiyordu. ~ ehzade Mehmed, bilgili, iyi ahlakl~, çok de~erli
oldu~u söylenen bir ~ehzade oldu~undan an~ n bu kemali Sultan
Osman'~~rahats~z ediyordu.
Sultan Osman, ~ ehzade Mehmed'i zehirletmek suretiyle
gizlice öldürmek arzusunu sadr-~~azam tayin etmi~~oldu~u Gazi Vezir
Hekim-o~ lu Ali Pa~ a'ya açm~~~ise de, o büyük hamiyetli koca
vezir bu teklifi nefretle red etmesi üzerine Sultan Osman, Sadr-~~
âzam Hekim-o~lunun katlini emredip K~zkulesine göndermi~~ise de
valdesinin rica ve ~ efaatiyle affolunarak sürgüne (Magosa'ya) göndermi~ tir. Nihayet Sultan Osman arad~~~n~~ bulmu~, kendisinin ilk
Vezir-i azarn~~ Bâhir Mustafa Pa ~ a'y~~ Mora muhass~ll~~~ndan
ikinci defa sadr-~~azam yapm~~t~r.
Sultan Osman arzusunu Bâhir Mustafa Pa ~ a'ya yapt~rm~~,
zehirlettirilen ~ ehzade Mehmed yata~a dü~mü~~ve müteessiren
ölmü~ tür. ~ehzade d~ram~n~~temin eden Bâhir Mustafa Pa ~ a
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sadarete geli~inden dokuz ay sonra mal~~musadere edilmeden sadaretten azlolunmu~tur.
Biraderi ~ ehzade Mehmed'le beraber bulunan, aralar~nda
iki ya~~fark olan karde~i Mustafa (Sultan Üçüncü Mustafa)
a~abeyisi ~ ehzade Mehmed'in zehirlenmesini gördü~ünden ya~~
itibariyle s~ra kendisine gelece~ini tahmin ile zehirlenme~e kar~~~bir
tak~m ilaçlar ve haplar kullanm~~~bereket ki Sultan Osman'~n
saltanat~~ k~sa sürdü~ünden feci' âkibetten kurtulmu~tur.
Bâhir Mustafa Pa~ a ikinci defaki sadaretten azlin.den sonra
M~s~r Valisi ve arkas~ndan Cidde Valisi olmu~~ise de Cidde' ye gitmek
istemeyerek M~s~r'da oturmu~tur. Tevcihatta Haleb Valili~ine tayin
olurmu~~ise de katledilece~inden korktu~u anla~~larak verilen teminat
üzerine Haleb Valili~ine gitmi~tir.
Bâhir Mustafa Pa~ a'y~~elde bulundurmak plâniyle kendisi
1177 H. — 1763 M. de Hâmid Hamza Pa~ a'n~n yerine üçüncü
defa vezir-i âzam olarak Istanbul'a gelmi~~ise de, mahiyetini bilen
Sultan Üçüncü Mustafa taraf~ndan hakk~nda emniyet kalmad~~~ndan. ~~178 ~evval 7 ve (1765 Mart 30 M.) de kendisinden mühr-ü
hümayun al~narak iki gün sarayda hapsedildikten sonra Midilli adas~na sürülmü~~ve arkas~ndan katli hakk~nda ferman gönderilerek
Midilli'de bo~ulup öldürülmü~, ba~~~ Istanbul'a getirilmi~tir. Üçüncü
sadareti bir buçuk seneye yak~nd~r.
Sultan Üçüncü Mustafa, azledip sürgünde katlettirdi~i
Bâhir Mustafa Pa~ a hakk~nda Sadaret Kaymakam~~tayin etti~i
Melek Mehmed Pa~ a'ya gönderdi~i beyaz üzerine hatt-~~hümayununda ~öyle diyor 19 :
Sadr-~~sab~k Mustafa Pa~a'n~n azlini ilân için bu hatt-~~hilmayunum
tahrir olundu.
Hain-i din ve devlet oldu~u malân~dur. Ak~l ve dânâ olanlara tafsil ve
tahrire hacet kalmad~~ve cümle rical-i devletim ve aheid-~~nâs~n malâmu
oldu.
sözleriyle Bâhir Mustafa Pa~ a'n~n karde~i ~ ehzade Mehmed'in
ölümünde müessir ve âmil ve bu facian~n herkesce malüm olmas~n~~
bildirdi. Hadikatül-vüzera'ya zeyl yazm~~~olan Cavid Ahmed Bey
19

Vas~f Tarihinden hulâsa, c ~, s. 96.
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ikinci sadaretinden bahsederken: "... defa-i saniyesinden h~yaneti
zâhir ve men'e kadir iken müsamahas~n~" zikr ile bu hanedana eyledi~i
luyanetin mücazat-~~JJLj;1..Z11 A fehvas~n.ca cezas~n~~buldu~unu
yaz~yor.
Koca Rag~p Pa~a'ya Dair
Bu yaz~m~zda on sekizinci asr~n ikinci yar~s~nda gelen âlim, edip
ve diplomat Koca Rag~ b Pa~ a'n~n tercüme-i halinden bahsedecek
de~ilim. Onu Osmanl~~Tarihi'nin dördüncü cildinin ikinci k~sm~nda
yeter derecede gösterdim. Bu makalemizde merhuma ait me~hur
olmam~~~baz~~tarihi hat~ralardan bahsedece~im.
Defterhane (tapu) kâtiplerinden ~ evki Efendi'nin o~lu olan
Rag~ p Efendi'nin kalem hayat~nda dikkat ve istidad~m görmü~~
olan Nev~ ehirli Damad ~ brahim Pa~ a'n~n sadareti zamarun.da
~ran'dan zaptedilen yerlerin tahriri için Defterhane taraf~ndan ~ran
Seraskeri maiyyetine gönderilmi~~ Tiflis'in arazi tahririni yapm~~~ o
tarafta mektupçu, defterdar, defter emini vekili, reis'ül-küttab vekili,
suvari mukabelecisi payesiyle Ba~dad defterdar~~ olarak muvakkat
serasker maiyyeti hizmetlerde bulunduktan sonra gidi~inin onuncu
senesinde Istanbul'a gelerek Cizye muhasebecisi olmu~tur (1148
H. — 1735 M.)
Rag~p Efendi daha sonra sadaret mektupçusu iken iran'la musalehada ikinci murahhas olup ayn~~vazife üzerinde iken ~~151 H. — 1739
M. de Belgrad Musalehas~nda ikinci murahhasl~kta bulunmu~tur.
Rag~ p Efendi daha sonra reis'ül-küttap ve Birinci Sultan
Mahmud'un hakk~ndaki büyük teveccühüne binaen vezirlikle M~s~r
valisi, sonra Haleb valisi ve arkas~ndan Bâhir Mustafa Pa~ a'n~n
yerine sadr-~~âzam olmu~tur. Rag~ p Pa ~ a'n~n sadr-~~âzam tayin
edilmesi hakk~nda tarih ~öyle diyor:
Pâdi~ah 'üçüncü Osman ~am valili~hle ehliyetli birisinin bulunmas~n~~sadr-~~âzam Bâhir Mustafa P a~~a'ya söylemi~~sadr-~~âzam
~am'a Haleb Valisi R ag~ b Mehmed Pa~ a'n~n pek münasip oldu~unu
arz ile Rag~ p Pa~ a hakk~nda hayl~~medh ü senâda bulunmu~tur.
Sadr-~~âzam~n bu güzel tezkiyesi pâdi~ahm ho~una gitmi~, madem
ki bu kadar de~erli ve ehliyetli bir vezirdir de ~am valisi olaca~~na
sadr-~~âzam olmas~~ daha münasiptir diye sadr-~~ âzam yapm~~t~r.
170 H. — 1757 M.)
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Rag~ p Mehmed Pa~ a'n~n sadaretinin sekizinci ay~nda Sultan
Osman hastalanm~~. Dar'üs-sade A~as~~Ebukof Ahmed A~a
mevkiini kuvvetlendirmek için pâdi~ahm hastal~~~ndan istifade ile
ho~lanmad~~~~sadr-~~âzam Rag~ p Pa~ a'n~n azliyle Kapudan-~~Derya
Gül Ahmed Pa~ a'n~n o~lu Ali Pa~ a'y~~ sadr-~~âzam yapt~rmak
isteyerek Rag~ p Pa ~ a'y~~saraya davet için pâdi~ahm müsaadesini
alm~~~ve Rag~ p Pa~ a'ya adam göndermi~tir. Bu hususa dair Vas~f
Tarihi merakl~~hâdiseyi ~öyle nakletmektedir:
Hüdaven.digâr-~~sab~k Sultan Osman Han'~n hastal~~~~art~nca
Dar'üs-sade A~as~~Ebukof Ahmed A~a makam~n~~muhafaza fikriyle kendisine taraftar olacaklar~n birisini sadr-~~ âzam yapmak
isteyerek Kapdan.-1 Derya bulunan Gül Ahmed Pa~ azade Ali
Pa~ a'ya itimad~~oldu~undan gizlice an~ nla görü~üp Rag~ p Pa~ a'n~n
azline karar verüp baz~~hususlar~n müzakeresi için sadr-~~âzam~~
saraya davet etmek üzere pâdi~ahm müsaadesini alup haber göndermi~ler.
Dar'üs-sade a~as~n~n faaliyetini gözden kaç~rmayan Dar'üs-saâde A~as~~Yaz~c~s~~K ayserili Ibrahim Efendi bu hareketin sadr-~~
âzam~n azli için tertip oldu~unu hissederek Rag~ p Pa~ a'ya bir
tezkire yazarak pâdi~ahm sabaha ç~kmayaca~~n~~beyan ile tebdilen
meçhul bir mahalle gitmesini tavsiye etmi~, an~n yazd~~~~üzere Rag~ p
Pa~ a Pa~akapusundan tebdil-i k~yafetle ç~karak izini kaybetmi~tir.
K~sa bir müddet sonra baltac~lar kethüdas~~ Bâb-~~;ili:ye gelerek
Pa~a'y~~bulamam~~~gidüp dar'üs-sade a~as~na bulamad~~~n~~söyleyince a~a, baltac~lar kethüdas~n~~tekdir edüp ne mahalde bulursan
al getir diye kethüday~~tekrar yollam~~t~r.
Bu suretle baltac~lar kethüdas~~birkaç defa gitmi~~ise de, ne
mahalde oldu~unu haber alamayup o aral~k ak~am olup saray kap~lar~~kapand~~~ndan Rag~ p Pa ~ a Bâb-~~241i'ye dönüp zuhurata intizar
üzere iken Sultan Osman vefat etti~inden keyfiyet sadr-~~âzama
bildirilerek Rag~ p Pa~ a'n~n korkulu heyecan.1 sevince dönmü~tür".
* *
Koca Rag~ p Pa~ a devlet i~lerindeki yorgunlu~unu kendisinin
kitapç~s~~ ~air ve nükteci Ha~ met Efendi ile ~akala~mak ve edebi
sohbetler yapmak suretiyle geçirir bir vezir oldu~undan Ha~met ile
20 Meri'üt-tevarih (~amdani Zade) 1175 senesi vekayii.
Miden C. XLI, 34
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sohbetleri ve lâtifeleri me~hurdur. Ha~ met Efendi ~akac~~ve yerine
ve adam~na göre dokunakl~~hicivci oldu~undan bazen güldürürken
bazen muhatab~n~~incitirdi. Bu yüzden kendisini büyükler aras~nda sevenlerden çok sevmeyenler de vard~. An~n hicivcili~'i ve bu tarzda kalp
k~r~c~l~~~~ve patavats~zl~~~~biraz da efendisi Rag~ p Pa~~a'ya güvenmesinden ileri geliyordu. Hicivlerinde bazen pek ileri gidüp devlet
adamlar~n~, ulemay~~incidiyordu. ~eyhülislâml~ktan mazul Dürri-zade Mustafa Efendi Ha~ met'in laubalili~i ve patavats~zl~~~~
ve bo~bo~azl~~~ndan ~ikâyet ile saklanmas~~ laz~mgelen ~eyleri zarafet
ile aç~~a vurarak kendi aleyhinde buldu~unu beyan ile efendisi Rag~ p
Pa~~a'ya güvendi~inden kendisine ses ç~kar~lamad~~~n~~söylerdi.
Durri-zade 1175 H. — 1762 M. de ikinci defa ~eyhülislâm
olunca Sultan Üçüncü Mustafa'n~n kendisini ziyareti s~ras~nda bir
münasebetini getirüp Ha~ met'in bu halini pâdi~aha arz ile Rag~ p
Pa~ a'n~n adam~~oldu~undan an~~müdafaa edebilece~ini de sözlerine
ilave eyledi~inden yap~lacak müdafaarun önüne geçmi~tir.
~eyhülislam~n bu sözü üzerine can~~ s~k~lan padi~ah, Ha~ met'in
sürgüne gönderilmesini emreylemi~tir. Bu darbe ile musahibi Ha ~met'in aff~~ hakk~nda padi~aha istirhamda bulunan sadr-~~âzama
kar~~~ Sultan Mustafa:
— Ki~inin karinine nazar olunur. Müdir-i devletimin böyle müfsid
musahibi olmak ay~pt~r, sözleriyle nüktedan Koca Rag~ p Pa~~a'y~~
ilzam ve iskât eyledi~inden bu a~~r söz üzerine Rag~ p Pa~ a mahcup
olmu~tur 21.

Sultan Üçüncü Mustafa nücûm ilmine çok merakl~~olup
fenn-i nücûma inanm~~t~. Rag~ p Pa~ a'n~n da merakl~~oldu~u malûm
ise de Sultan Mustafa gibi astrolojiye inananlardan de~ildi.
Bununla beraber o ilme ait eserleri okurdu, belki de inand~~~~cihetler
vard~. Kütüphanesinde nücûma ait olan bu kitaplar~n bulunup
kendisine bahsetti~ini Sultan Mustafa fotokopisi makaleye konan
hatt~~destiyle olan bir yaz~s~nda Rag~ p Pa~ a'n~n halefi Hâmid
Hamza Pa~ a'ya yazarak o kitab~~görmek istedi~ini bildirmi~tir 22 .
21
22
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Benim Vezirim,
Hatib-zade ile Kitapç~~ Zihni Efendi'yi ça~~r~p merhum Rag~ p Pa~ a'n~n kitaplar~ndan kat'a nücuma dair mecmualar~~ ç~kmad~~sual idesiz.
Büyük han~m~n hanesinde kitaplar~~var imi~; maldan geçtim Acemden
bir nücüm risalesi var idi merhum kendi medheyledi idi. Bugün yar~n
verecek idi. Bakal~m ne derler han~mdan kitaplar~n~~talep, içinden öyle
nücüma dairlerini alup kiisurunu gönderirim.
Sultan ~kinci Mustafa'n~n Hal'i Hakk~nda ~üyhülislâm
Mahmut Efendi'nin Pâdi~ah~n Valdesi GülMi~~
ümmetullah Sultan'a Arizas~~
Osmanl~~tarihinde görüldü~ü ve zaman~~olaylar~n~n tetkikinden
anla~~laca~~~üzere çok de~erli, anlay~~l~, azimli ve vatanperver bir
padi~ah olan Dördüncü Sultan Mehmed'in o~lu ~ kinci Sultan
Mustafa, ve zekâs~n~n tersine olarak bütün kudretiyle itimad etti~i
hocas~~S eyyid Feyzullah Efendi'ye kap~lm~~, hocasm~n h~rs~m
görememi~, devlet idaresini kontrolsuz olarak b~rakt~~~~hocas~mn
ak~betine u~rayarak tahundan indirilmek suretiyle cezas~n~~çekmi~tir.
~ kinci Mustafa'n~n bütün devlet i~lerini görmek üzere merci'
yapt~~~~ ~eyhülislâm Feyzullah Efendi'nin r~üfuz ve salâhiyeti
sebebiyle vekil-i mutlak olan devletin vezir-i âzam~~ikinci dereceye
inmi~tir. Padi~ah vezir-i âzamlarma i~lerinde hocasiyle müzakere
edüp an~n re'yinden ayr~lmamalarnu, aksi halde mes'ul olacaklar~n~~
söylemi~ti.
Feyzullah Efendi'nin bu kadar itimad ve salâhiyetine kar~~~
pâdi~ah~n teveccühünü idame içün dürüst hareket edece~i yerde
bunun tamamen aksine olarak hareket etmesi, doymaz ihtiras~, kendi
adamlariyle her taraf~~kapatarak meslekda~lar~~olan ve s~ra bekleyen
ve s~ras~~gelen müderris ve kad~lara terfi' ve terekki kapular~n~~kapayan
Feyzullah, feci' bir akibetle ortadan kalkt~~~~gibi kendisine son nefesine
kadar itimad etti~i pâdi~ah~n da hal'ine sebep olmu~tur.
Edirne vakas~~diye tarihe geçen olaydan evvel Sultan ~ kinci
Mustafa'n~n vezir-i âzam tayin etmi~~oldu~u Rami Mehmed
P a~~a'ya mühr-ü hümayun.0 verirken:
— ~eyhülislâm~n re'yinden d~~ar~~hareket eder isen itâba müstahak olursun, demi~ti. Hal'i için vaki' harekette Istanbul'da toplanan
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hal' taraftarlar~n~n Feyzullah Efendi'nin azil ve nefyi hakk~nda
Sultan Mustafa'ya gönderdikleri heyet ~eyhülislâm~n emriyle
pâdi~ahla görü~türülmeyerek E~ridere'ye sürgün edilmi~ti. Sultan
Mustafa, kendisinin görmeyüp gelen heyetin sürgün edilmesinin
sebebini sorup yap~lan bu muamelenin isyan~~alevlendirmekten
ba~ka neye yarar? Diye Vezir-i Azarn Rami Mehmed Pa ~ a'y~~
tekdir edince, vezir-i âzam cevaben:
— Benim ~evketlû efendim! Kulunuza mühr-ü hümayunu teslim
buyurdu~umuzda zinhâr ~eyhülislâm~n re'yinden hariç hareket etme
diye tenbih buyurdu~unuz için bu i~te dahi ferman-~~hümayununuz
üzere muvafakat eyledim, cevab~n~~vermi~tir.
Bunun üzerine Sultan Mustafa ~eyhülislâm~r~~ E~ridere'ye
sürgün etti~i heyeti Edirne' ye yan~na getirterek Feyzullah Efendi'yi
azl ile memleketi olan Erzurum'a sürmü~tür.
Tarihte görüldü~ü üzere neticede Feyzullah Efendi büyük
o~luyla beraber katlolunarak Sultan Mustafa hal' olunup yerine
karde~i -üçüncü Sultan Ahmed'in padi~ah olmas~~için asilerin
~eyhülislâm Mehmed Efendi taraf~ndan valdeleri Gülnû~~"Gmme tullah Sultan'a a~a~~da sureti yaz~lan tarihi ariza takdim olunmu~tur 23 :
Devletlû ve saadetlû, merhametlû veliyün-niam hazretlerinin
türab-~~akdam~na ruy-i hulûs malide k~l~nup cenab-~~perverdigâr
devletlû sultan~m hazretlerinin vücud-~~âMerini hazine-i savnü
s~yanette masûn ve mahfuz saye-i saadetlerini âmme-i ibadullah üzerinden dür ve zail eylemeye âmin
Mesmu'-~~ ~erifleri olup b dâhiyei uzman~n ibtida-i zuhurunda
kendi yal~m~zda bulunup lehülhamd bu fitnen.in içinde bulunmad~k
deyu hamd ve ~ükür üzere iken Pa~ makç~ -zade Esseyyid Ali
Efendi da:ileri ~eyhülislâm nasb ve ihtiyar olunduktan sonra alt~~
gün mürurunda biemrillah-i teâlâ hasta ve mariz olmakla ve hizmet-i
merkumeyi ikamete adem-i kudretini izhar etme~in alelacele sandal
donatup Bostanc~ba~~~a~a müba~eretiyle bu da:ilerden cemi' ulemay-~~
izâm ve me~ayih-i kiram ve sklât-~~zevi'l-ihtiram vesair ocak a~alar~~
neferatlariyle Orta Camie ihzar ve bu dailerin ~eyhülislâm tayini ve
ihtiyar eylediklerinden sonra Hoca Feyz'ullah Efendi'yi cemi'-i
23
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etbâ' 11,31 ve ensar~~ile isteriz ve padi~ah~m~z~n Istanbul'a gelmesin rica
ederiz deyu arz ve muhz~r tahrir ve taraf-~~devlet-i aliyyeden ~slah
için irsal buyurulan mirah~r-1 sâni olan a~a ile irsal eylediklerinde
taraf-~~devlet-i aliyyeden muradlar~ na müsaade olunmad~~~ndan
maada Istanbul halk~~hakk~nda huruc-~~ales-sultan etmi~lerdir. Katilleri
laz~md~r deyu hace-i müfsid fetvâ vermekle biz padi~ah~m~z~n din ve
devletleri dü~manlar~n~~istemeyüp ve beytülmal-i müslim ini izaat
olunmas~n gelsun makarr-1 saltanat~na otursun deyu din ve Devlet-i
Osmaniyenin devam ve bakas~m istemekle bizim katlolunmam~z
neden laz~m gelür deyu cümle Istanbul'da olan ulema ve me~ayih
ve sadat-~~zevilihtiram ve ocak halk~~ Edirne' ye varup bizzat padi~ahim~za ahvalimizi ilâm edelim deyu Istanbul'dan huruc ve Silivri nam
kasabaya geldikte derunlar~nda olan muradlar~n~~ lzhar ve Sultan
Mustafa Han'~~hal'edüp yerine Sultan Ahmed Han'~~n.asb ve
tayin eylediler. Hoca sebeb-i ile cemi' memalik-i mahrusenin halk~~
kendiden nefret etmekle ~stanbul halk~ndan mukaddem ~am ve Haleb
ve Konya ve Kütahya halk~~cumay~~(cuma namaz~n~) terk edüp giderek
M~s~r'a ve sair memalik-i mahruseye dahi sirayet edüp Devlet-i
Aliyyeye zeval gelmek ihtimali galip olmakla hay~rhah-~~dinü devlet
olanlar bu devlet her-karar olma~a azil ve hal'den i~~olmaz ve devam
ve bakay-i Devlet-i Osmaniyye ancak hal' ile olur deyu icma' ve ittifak
edüp filhakika halk~n kulübü hace-i müfsidden na~i bir mertebe nefret
etmi~tir ki, azil ve hal'den gayri ate~-i gayz ve gazablar~~mant~ki olmak muhal ve ibadullah beyinlerinde mehabet-i padi~ahi ve havfü
ha~yet-i ~ehin~ahi mürtefi olup ~er'an hal'i laz~m gelmekle azli için
fetvay-i ~erife verilüp cemi' ulema imza ve Rumeli kad~askeri huccet
vermekle hal'olunup saadetlii, ~evketlia Sultan Ahmed Han
Efendimiz nasb ve ihtiyar olunup Sultan Mustafa Hazretlerinin
ve evlad-~~kiramlar~n~n ve siz sultan efendimize (yani valde sultana)
zarar ve ziyan etmeyeceklerine taahhüt olunmu~tur.
Imdi benim saadetlis~~Sultan Efendimiz Ahmed Pa~ a Hazretleri
(ihtilâlcilerin sadr-~~azarn~) ve ulemay-i izâm ve me~ayih-i kiram ve
sâdât-i zevil-ihtiram ve ocak halk~~vesair askeri Edirne' ye dahil olmaks~z~n Sultan Ahmed Han Hazretleri taht-~~aliye iclasa himmet
buyurulmas~~me'muldür. Faraza nefsimizi feda edüp elbette Sultan
Mustafa Han yerinde baki olsun deyu ayak bas~lsa evvelen bu
TP iyazen billâh-i taala intikal-i
dailerini idam ve saniyen ,11.,3
devlete müeddi olmas~nda ~üphemiz yoktur. ibadullahl bu surete
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ifra~~edince allemallahu teâlâ azim me~akkat çekilmi~tir. Allahu
Subhanehu ve Taâlâ bu fitne-i uzmay~~bununla ref' eyleyüp yine
Devlet-i Aliyyeye kemâkân nizam ihsan eyliye âmin
Mined-dâiyi'l-kadim
Mehmed'ül-fakir
Asilerin bu ~eyhülislâm~n~n mahzarmdan ba~ka yine onlar~n
sadr-~~âzam yapt~klar~~Kavanoz Ahmed Pa~ a'n~n ve ordu taraf~ndan
Sultan Mu stafa'n~n hal'iyle karde~i Üçüncü Ahmed'in cülüsunu
isteyen mahzarlara kar~~~valde sultan bunlardan ikisine verdi~i
muvafakat cevaplar~~aynen ~öyledir 24 :
Hâlâ Vezir-i âzam Ahmed Pa~ a Kullar~na
Sen ki Vezir-i âzam Ahmed P a~~a's~n,
Gönderdi~iniz mahzar gelüp mefhumu, malûmumuz olmu~tur.
Cümlenin ittifak ve ittihad~~ile ~evketlû o~lum Sultan Ahmed
Hazretlerini taht-~~hümayuna iclâs~~ve di~er o~lum Sultan Mustafa
Hazretlerini hal' murad etmeleriyle ber-muceb-imahzar hareket olunmu~tur. Hak subhanehu ve teâlâ kudum-u meymenet makrunlarm
cümle ibadullah üzerlerine hay~rlu eyliye. Me~veret ile olan i~de hayr-~~
görürsüz vard~r. Cenab~n~z dahi z~mmnda nice nice lütuf ve kerem
kesir vesselâm.
Hâlâ ~eyhülislâm Mehmed Efendi'ye
Izzetlû ve Rif'atlû ~eyhülislâm Mehmed Efendi. Gönderdi~iniz mahzar geldi. Ittifak ve ittihadlariyle o~lum Sultan Mustafa
Hazretlerinin hal'i ve hâlâ ~evketlû o~lum Sultan Ahmed Hazretlerinin taht-~~hümayuna iclâs buyurmalarm~~ilâm eylemi~ler. Bermûcibi mahzar hareket olunmu~tur. Hazret-i Rabbü'l-izzet kudum-i
meymenet makrunlar~m âmme-i Meme mahz-~~hayr eyleye. In~aallahü
taa'lâ cenab-~~ ~erifleri dahi memulleri üzere her bâr ikram olunmadan hâll olmazs~z vesselam.

24
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Bundan ba~ka ordu taraf~ndan valde sultana gönderilen mal~zarda aynen ~öyledir 25 :
Devletle~, saadetlû valde sultan efendimize ordu taraf~ndan gelen
mahzard~r.
Devletlû, saadetlû, merhametlû veli nimetim valde sultan damet
ismetüha hazretlerinin türab-~~akdam~na ruy-~~hultis-~~ubudiyyet malide k~l~mup Cenab-~~Perverdigâr bais-i asayi~-i âlem olan vücud-~~pürd~dlarm~~hazinei savn~nda masiin ve mahfuz eyleyüp saye-i saadetlerin cihanyân üzerine daim ve sabit eyleye bimennihi ve keremihi
ve bi-hurmeti habib-i inzi-za.
Bundan akdem bu husus huzur-~~maall zuhurlar~na mufassalan
arz ve Ilâm olunmu~tu. Bugünkü gün ki yevm-i selâsedir. Cemi' ulemay-i izâm ve me~ayih-i kiram ve sâdat-~~zevil-ihtiram ve yeniçeriyan
ve topçuyan ve cebeciyan ve sipah ve âmme-i müsliminin arz ve ilâmlar~~oldur ki Sultan Mustafa Han fetva-y~~~erife ve hüccet-i ~er'iyye
ve cümlemizin ittifak~yle azlolunup Sevketlû Sultan Ahmed Han
halledallahü mülkehu ve saltanatahu hazretleri yine cümlemizin
ittifak~yle imam-ül-müslimin ve halife-i rC~y-i zemin nasb ve tayin
olunmu~tur.
~n~âallahü teâlâ vusul-ü mahzarda taht-~~ ~ehin~ahlye iclâs eclüp
berat-~~mukaddem bu tarafa teb~ir buyuras~z. Cümlemiz rikâb-~~
hümayunlarma yüz sürüp bir an mukaddem bi'at edelim. ~n~âallahü
teâlâ yar~nki gün erbaa günü ales-scher ol tarafa azimet üzreyiz. Baki
hemvare atebe-i âliyyeleri metaf-~~cihanyan olmaktan olmaya hâll
bi'n-nebi ve
Ed-dâiyü'l-fakir Esseyid Ed-dal Yahya'l-fakir
bi-askeri Anadolu
~brahimü'-ün-nakib
Eddaiyül-fakir
Mehmed afâ anh

Ed-dal bil-halâs
Mehmedü'l-kadi
bi-askeri Rumeli

Ed-daiyü'l-fakir ~eyh Mehmed
el-kadi bi-dari's-saltana sab~ka

Ed-daiyü'l-fakir Ataullah Mehmed Ed-dal Abdülbalçi Arif el-kad~~
el-kadi bi-clârPs-saltana sab~ka
bi-askeri Rumeli sab~ka
26 Bu Salih Zade Ahmed Esad Efendi iki defa ~eyh'ülislâm olmu~tur. Birincisi
1803 den 1806 ya kadar üç buçuk sene, ikincisi ~~8o8 senesinde üç ay sekiz gün olup
ilk me~ihatinde Nizam-~~Cedid ikinci me~ihatinde Sekban-~~Cedid ~eyhülislâm~d~r.
Uyan~k fikirli teceddüd taraftar~~olup kara kuvvet kendisine Nizam-~~Cedid ~eyhülislâm~~diye tariz etmi~lerdir.
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Bu mahzarda ~eyhülislâm Mehmed Efendi'den ba~kas~ n~n
mühürleri vard~r.
Dördüncü Sultan Mustafa'n~n Ne Suretle Öldürüldü~ü
Hakk~nda Olay~~Yakinen Bilen Bir Enderunlunun if~aat~~
Osmanl~~tarihinde görüldü~ü üzere Üçüncü Sultan Selim
zaman~ndaki yenilik aleyhdarlarm~n bu pâdi~ah~~
hal'ederek yerine
amcas~~Birinci Abdülhamid'in o~lu Dördüncü Mustafa'y~~
hükümdar yapmalar~~ve yeni tesisleri ortadan kald~rmalarma kar~~~
Sultan Selim taraftarlar~~Tuna Seraskeri Vezir Alemdar Mustafa Pa~ a'y~~ Istanbul'a getirüp Sultan Selim'i tekrar hükümdar
yapmak istemi~lerse de, muvaffak olam~yarak baz~~saray adamlar~~
taraf~ndan ~ehit edilen Sultan Selim'in yerine Pâdi~ah Dördüncü
Mustafa'n~n karde~i ~ kinci Mahmud'u hükümdar yaparak
Dördüncü Sultan Mustafa'y~~ hal'etmi~ler ve yenilik hareketlerine tekrar ba~lam~~lard~~(1223 H. — ~ 8o8 M.).
Bu de~i~iklik nedeniyle her ~eyin yoluna girdi~ini zanneden
ink~lâpç~~devlet adamlar~~gaflete dalup Alemdar Mustafa Pa~ a'y~~
da gaflete sevkettiklerinden tekrar hükümdar olmak isteyen Dördüncü Mustafa'n~n adamlar~~ve taraftarlar~n~n tahrikât~~neticesini
haz~rlatan Yeniçeriler Bâb-~~Alryi basm~~lard~r.
Tarihen malûm oldu~u gibi yeniçerilere kar~~~müdafaada bulunan Sadr-~~âzam Alemdar Mustafa Pa~ a kendisine yedi sekiz
saat yard~m gelmedi~ini görüp hücumun da artmas~~üzerine müdafaa
için iltica etti~i cephaneli~e ate~~vermek suretiyle vefat etmi~tir.
Bu isyan hareketini haber alan Kapdan-~~Derya Ramiz Pa~ a
tersaneden ve Anadolu Beylerbeyisi olup Sekban-~~Cedid askeri kumandan~~olarak Csküdar'da bulunan Kad~~Abdurrahman Pa~ a ve
Çerhac~~ Ali Pa~ a maiyyetleriyle Sultan Mahmud'u muhafaza
etmek üzere deniz taraf~ndan saraya gelmi~lerdir.
Bunlar~n asiler üzerine hareketleri yle yeniçeriler çekilüp sulha
talip olmu~larsa da gelen kuvvetlerin yiyecek ve malzeme taraf~ndan
s~k~lmalar~~saray mensuplar~n~n bunlara husumeti sebebiyle d~~ardan
Sultan Mustafa'y~~istediklerinin anla~~lmas~~ üzerine Sultan
Mahmud'un hayat~n~~kurtarmak için Sultan Mustafa'n~n bertaraf edilmesine karar verilmi~~ve sarayda bulunan ~eyhülislâm
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Salih Zade Ahmed Esad Efendi'nin.26 verdi~i fetva ile Sultan
Mustafa bo~ulduktan sonra pa~alar saray~~terketmi~lerdir.
Hulâsas~n~~kaydetti~imiz olaydan Sultan Dördüncü Mustafan~n hükümdarl~k kabiliyeti ihtiras~~ ve ne suretle öldürüldü~ü hakk~nda
o anlar~~ya~ayan ve gören tarihlerde, vekayinâmelerde yaz~lan bu
olay hakk~nda en isabetlisi oldu~unu tahmin etti~im bir Enderunlunun yak~n beyanat~~aynen ~öyledir":
"Sultan Mahmud Efendimiz Hazretleri kar~nda~~~Sultan Mustafa merhum anken (hunkan) ~ehit etmesi bir bühtana bais olmamak
suretlerini i~râb ederek tahrire sa'y olunsa Mustafa Pa~ a'n~n
(Alemdar) bas~ld~~~~ve e~k~yan~n saray-~~hümayuna gulüvlar~~ve saray-~~
hümayun halk~n~~üç gün üç gece tazyikleri Sultan Mahmud Han
Efendimiz Hazretlerini hal' ve Sultan Mustafa' y~~iclâs~~daiyeleri
oldu~u zâhir olmakla Sultan Mustafa saltanat~n recüli olmad~~~~
saltanat-~~ûlâs~ndar~~malûm ve â~ikâr olup cülüs eylese dahi Sultan
Mahmud Efendimizin 1c:tam~na te~mir-i sâk edüp bieyyiveçhin
Un Sultan Mahmud Efendi'mizi telef edece~i ve kendi dahi
saltanat recüli olmad~~~ndan gerude bir ~ehzademiz dahi kalmad~~~ndan Devlet-i Aliyye hercü merc olup hanuman-~~Osmaniye netice
bulaca~~, hal ve akd e~kiya zümresinde kalmakla cihan timarhaneye
dönece~i müsellem oldu~undan Salih Zade ~~eyhülislâm, Kad~~
Pa~ a ulemadan bir zat ve Ramiz Pa~ a her ne kadar nefsiçün
sa'yeder erbabdan ise dahi ilim ve fazh olmak hasebiyle dan~~lu bir
zat-~~âli vekar ve sair enderunda bulunan Ali Tahir Efendi gibi
vesairleri ve kaymakam pa~a (Çerhac~~Ali Pa~a) Hazretleri cümlesi
huzur-u hümayunda sünnet odas~nda me~veret ederek Sultan
Mustafa merhumun idam~na sa'yolunmad~kça bu fitne teskin olamaz,
maâzallahü tela i~bu huzur-u hümayunlariyle mü~erref oldukTopkap~~Saray~~ Ar~ivi 2650.
Bu hususta misaller vard~r. Ruslarla yap~lan muharebede Sadr~-âzam ve
Serdar-~~ ekrem Ivaz Pa~ a Zade Halil Pa~ a'dan mühr-ü hümayunu alma~a
memur edilen kapucuba~~~Ali A'~a'ya verilen beyaz üzerine hatt-~~hümayun aynen
~öyledir:
Sen ki dergâh-~~muallâm kapucuba~~lar~ndan Ali A~a's~n: Seni sadr-1 âzam
olan Halil Pa~a'dan mühr-ü htimayunumu ahze tayin eylemi~imdir. E~er ki
mühr-ü hümayuntunu sana teslimde muhalefet veyahut âhar güne hilâf-~~rizay-~~
hümayunum olan harekata cesaret eder ise acele ocakl~~ kullar~m ile maan kendusunun, kenduya tabi olanlar~n cezas~n~~tertip eyleyesin. bu yolda Yeniçeri a~as~~
da var. (Topkap~~ Saray~~Ar~ivi 7018/203 sene 1770 M. 1184. H.)
26
27
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lar~m~z Sultan Mahmud Efendi'mizin telefine bis olurlar. Cezmen
cümlenin meczumu olmakla Salih Zade'den istifta ile fetvas~~
verilüp Sultan Mahmud Han Hazretlerinden istizan olundukta
fekk-i ~ efeh buyurmayup bir veçhile kar~nda~~n~n telef oldu~una r~zalar~~olmayacak rütbe mahzuniyetlerini ~zhar ile cevap vermeyüp
aceba suret-i âhar bulunmaz m~~bu e~kiya ile cümlemiz k~ tale sa'y
eylesek sanca~-~~resulullah~~ihraç ile ehl-i ~rz olanlar taraf~m~ za celb
ile e~k~yay~~sükût ettirmenin çaresi bulunamaz m~ ? Re'yleri tercih
olunmak sadetleriyle bir gün bir gece dahi imrar-~~vakt olunup e~kiya
dahi ejder -misal saat be-saat ço~alup büyüme~e ba~lam~~~olmakla
sanca~-~~~erif de~il ki Seyyid-i Kâinat Efendimiz bizzat kendileri gelseler
idi bu tâifeye haber anlatmak emr-i muhal, ne din bilürler ve ne devlet, ne âr bilürler ve ne gayret, ~aki adamlar Kürd, Arnavud, göçebe
Lâz nihayet güruh-~~mekruh nihayet çaresi bulunmayaca~~na Sultan
Mahmud Efendimiz Hazretlerinin irfan-~~ ~ahaneleri teyakkun bulmakla hah na-hah kar~ nda~~~ Sultan Mustafa'n~n idam~na izin
ve ruhsat vermekle Kad ~~ Pa~ a ve bostanc~ba~~~ a~a ile birkaç
cellâd ile varup Çem~irlikte Yeni Mabeyin dedikleri mahalde bulup ~al
ku~aklar~~ile hunk ve Idam eyledikleri haberi Telhis1 Mustafa
Bey ile yeniçeri a~as~na vas~l olup a~ay-i merkum dahi Atmeydan~nda
güruh-u mekruha siz ne istersiniz? Biz Padi~ah~= Mustafa'y~~ve
birtak~m dahi biz oca~~m~z~ n külünü isteriz deyu Sultan Mustafa
merhumu imâ ederler idi. Söz anlayanlar~ndan a~a yan~na cem'
olup muvahhi~~haberi vermekle ihtiyarlar~~olan deyyusar~~ bu haberi vermekle ölüsünü olsun isteriz dernekle bir miktar ulu~tular ve
bazen saat saat Sultan Mahmud'u da istemeyiz deyû bir miktar
gevezelendiler bir dahi güruh padi~ah kalmad~~ki bir harf dahi söyleyebileler ölüsünü görelim demekten gayri.
01 esnada Sultan Mahmud Efendimizi de istemeyiz deyu
feryat ediyorsunuz. Kimi padi~ ah idecek idiniz ve bu hakir (yani
bu makale sahibi) bazen mütekaitlerine sual eder idik. Esma Sultan
olsun ve baz~~ Tatar Han gelsün padi~ah olsun ve baz~lar~~dahi
Konya'dan Molla Hünkâr gelsün padi~ah olsun ve baz~s~~ her
kim olursa olsun. Padi~ah bir âdem de~il mi? Kim olursa olsun. Allah
oca~~m~za zeval vermesün de padi~ah ne imi~, dediler. Vay cahil
pezevenkler vay, güne~~olmay~ nca zerre kande bulunur maazallah.
Seyyid Mustafa Efendi'nin Sultan Mustafa merhumun
hakk~ nda maktul Mirahor-u Evvel Seyyid Mehmed A~a'dan
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rivayet olmak üzere Pehlivan A ~~a'ya kapu bezirgam vas~tasiyle
fitnenin te~vikine dair irsal eyledi~i evrak~n s~hhatine delâlet eder
çok eserler oldu~u Sultan Mustafa merhumun esrarda~lar~ndan
di~er birinden dahi rivayet olunmu~tur.
Hazine Kethüdas~~ Selim A~a ile Tayyar Pa~ a'ya Cebbar
Zade ile niza~~vukuunda Tayyar Pa~ a taraf~na galebe gelür ise
~akaveti müzdad olmakla belki Sultan Selim merhumun hal'ine
bais ola ve taht-~~hümayun kendusuna nasib ola.
Sultan Mustafa esrarda~~ndan biri ~öyle rivayet eder ki
hemen harem s~ralar~nda akl~~ba~~na geldi~i andan tâ cülûsuna kadar
Sultan Selim aleyhine etmedi~i i~~kalmam~~~idi. Sihrelere (Sihirbazlara) ba~ka havasc~~deyyuslara ba~ ka hattâ maktul Ay asofyal~~
Abdülbaki de dahi vafir tezkeresi zuhur etmekle bâ'de ba'din
Abdülbaki katlolundu.
Ciferlere ve cincilere ve müneccimlere nihayet her taraftan gücü
yetti~i kadar istimdada sa'yde asla kusur etmedi deyû haber verir.
Hattâ bir defa ol esrarda~~na dahi bir mühlik i~i Sultan Selim
merhumun hal'ine dair teklif etmekle ve nasihat~~ mü~temil bir ka~~t
temhir eylemi§ (Tiz-reftar olan~n pâyine dâmen dola~~r).
Sadr-~~Azam ve Serdar-1 Ekrem Azli
ve Yusuf Ziya Pa~a

Pâdi~ahlar ordu ile beraber seferi terkedüp Sadr-~ "aza= serdar-~~
ekrem yaparak cepheye göndermesinden itibaren bütün devlet idaresi vekil-i mutlak olan vezir-i aza= elinde idi. Serdar-~~ekrem olan
sadr-~~azam, lüzumu halinde tu~ral~~ferman çeker tayin ve azil, hulâsa
bütün devlet idaresi an~n emriyle dönerdi. Fakat bu tam salâhiyetli
me'zuniyet onsekizinci asr~n yar~s~nda baz~~mülâhazalara mebni
k~smen tahdid edilmi~~ve baz~~hususlarda serdar-~~ekrem olan vezir-i
azam yapaca~~~baz~~tayin ve azil gibi i~leri pâdi~aha sormakla beraber
serdarl~ktaki mutlak~yetine halel gelmezdi.
Sadr-~~âzam ve serdar-~~ekremin harp sahas~nda bulundu~u
s~rada orduda herhangi bir muvaffak~yetsizlik veya isyan hareketi
vukuunda de~i~tirilmesi icap etti~i zaman bir gaile ç~karmas~, askeri
tahrik etmesinden korkuldu~u için azli emri orduda bulunan reisül-
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küttaba ve yeniçeri a~as~na gizli hatt-~~Inimayun yaz~larak i~güzar ve
becerikli bir memurla gönderilirdi 28.
Bu vazifeli memur reisül-küttaba olan ferman~~gizlice verüp
al~ nan tertibat üzerine sadr-~~âzamdan al~ nan mühr-ü hümayundan
sonra sâb~k sadr-~~âzam ve serdar-~~ekrem ordu karargâlundan ç~kar~larak nerede ikamet edecekse memur-u mahsusla oraya giderdi.
Azli tebli~~edilen sab~k sadr-~~âzam azlini bildiren Reisül-küttaba
veya münasip birine (bize ölüm var m~ ?) diye sorar, yoktur denerek
ikamete memur oldu~u söylenir. E~er ölüm varsa (Allah imandan
ay~ rmasun) diye mukabele edilixdi.
Devlet merkezinin kudret ve nüfuzu azalup onsekizinci as~r
sonu ve ondokuzuncu asr~n ilk yar~s~nda pâdi~ahlarm zay~f idaresi
ve kapukulu ocaklarm~n bilhassa yeniçeri oca~~n~n nizams~z, serke~~
bir kalabal~ ktan ibaret olmas~~sebebiyle serdar-~~ekrem olan Sadr-~~
âzam Yusuf Ziya Pa ~ a'n~ n azli için ne tedbirlere ba~vurulup
u~ra~~ld~~~~hayretle görülmektedir.
Sadr-~~âzam ve Serdar-~~ ekrem Yusuf Ziya Pa ~ a, Üçüncü
Sultan Selim'in mevcut vezirler aras~ndan bizzat seçüp M~s~ r'~~
Frans~zlardan alma~a memur etti~i ba~ar~l~~bir serdar-~~ekrem olup
M~s~r i~ini halledüp Gazi unvam~n alarak me~hur olmu~~bir zat idi.
Sultan Selim'in ~~mar~ k devlet ve saray adamlariyle ~öyle böyle
sab~ r ve teenni ile geçinerek alt~~sene makam~n~~muhafazadan sonra
iç durumu iyi görmedi~i için bir yolunu bulup sadaretten istifa ile
çekilmi~ti 29. Daha sonra devletçe ve vali ve âyanlarca Anadolu'da
28 Üçüncü Selim zaman~ ndaki ilk sadr-~~azaml~~~ndan istifa ile Bo~aziçinde
oturmas~na müsaade edilen Yusuf Ziya Pa ~ a'n~n yerine sadr-~~âzam tayin olunan
Kapudan-~~Derya Haf~ z Ismail Pa~~a'ya gönderilen 24 Muharrem 1220 H. - 1805
May~s tarihli hatt-~~hümayunda:
"Selefin Yusuf Ziya Pa~ a seferde (M~s~ r seferi) her ne kadar ikdam ve gayret eyledise de rikab-~~hümayunuma geleliden beri umur-~~ibâd-ullaha bakmayub
rahavet ve fütur ile hareket ve suizandan na~i her hususta bataet ve muamelat-~~
nasa ve mesalih-i divaniyeye adem-i dikkat birle müseyyibane tavr u hareket ~zhar
eyleyüp defeatle hutut-u hümayunlar~ mla tenbih ve ikaz eyledikçe asla mütenebbih
olmad~~~ ndan azil ve mesned-i sadaretten teb'id.." edildi~i yaz~lm~~t~r
Bu hatt-~~hümayundaki (azil ve mesned'i sadaretten teb'id) cümlesi ve bilhassa
teb'id tabiri çok a~~ r olup bu tabirin yaz~lmas~na durum sebebiyle Yusuf Ziya
Pa~ a'n~n sadaretten çekilmekte ~srar edi~i olmu~tur ve hakk~ndaki di~er tabirler de
k~smen mübalagal~d~r (Topkap~~Saray~~ Ar~ivi 7014196).
29 Topkap~~ Saray~~Ar~ivi 2447/2 evrak.
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otoriteli, hat~r' say~l~ r büyük bir vali olarak hizmet görmü~, Sultan
~ kinci Mahmud'un cülûsundan Rus muharebesinin devam~, Alemdar vak'as~~ s~ras~ nda Haleb valisi bulunurken ikinci defa sadr-~~azam
ve serdar-~~ekrem olmu~ tur(t8o9).
Nizams~z ordunun ba~ar~s~ zl~~~~sebebiyle büyük ümitle sadarete
getirilen Yusuf Ziya Pa ~ a'n~n ~öhretine halel gelmi~~ise de, kendisinin ~öhret ve taraftarlar~n~ n çoklu~u birdenbire azline mani' olup
a~a~~da görülece~i üzere birtak~ m tedbirlere ba~vurulmu~tur.
* *
Yusuf Ziya Pa ~ a'n~ n azline Sultan Mahmud karar verince bizzat Pa~ akapusuna (Bab-~~Ali'ye) gelerek sadaret kaymakam~~ile
görü~ üp icap eden talimat~~verdikten sonra avdet eylemi~tir. Pâdi~ahm avdetinden sonra sadaret kaymakam~, kethüdas~n~~ve reisülküttab vekili efendiyi gizlice yan~na davet ederek sadr-~~ aza= tebdilini ve padi~ah~n emirlerini söylemi~tir.
Bu heyet ordu merkezinde asker cihetinden kuvvet bulunmad~~~n~~
halk~n aralar~ ndaki söylentilere göre sadr-~~âzam nerede bulunursa
zahirece s~k~nt~~çekildi~i bir sene evvelki asker ve tedarikat~n heba
olmas~~cihetiyle sadr-~~azam~n halk nazar~ nda menfur oldu~u ve ~imdiye kadar azlolunmamas~~sebebi ~ayan-~~hayret olup makam~nda
ibkas~~devletin mesalihi cihetinden muzir oldu~una karar vermi~lerdir.
Bu suretle azil hususunda ayn~~fikirde olan heyet ~imdi azli muvaf~k m~d~r, de~l midir? Azlolunup tebli~~edilse azli kabul eder mi
taraf~n~~müzakere etmi~ tir. Ocakl~~yani yeniçeri oca~~~ile anla~arak
mühr-ü hümayunu iade etmeyece~i dü~ünülmü~~ise de, ordu merkezinde asker olmad~~~~gibi ocakl~~taraf~ ndan da sevilmedi~i için azli
halinde dedikodu olmayaca~~~dü~ünülmü~ tür.
Bundan sonra Yusuf Ziya Pa ~~a'ya azlinin tebli~iyle mühr-ü
hümayunun ne suretle al~ naca~~~ciheti müzakere olunarak azledilece~ini duydu~u takdirde can korkusuna dü~ üp bir tarafa firar etmesi
ihtimaline binaen muhtelif mütalaalar~n neticesinde ocakl~n.~n maa~~n~n tevziinde azlinin tebli~ine karar verilmi~ tir. ~öyle ki:
Ocakl~n~n iki k~ st mevacibinin verildi~i s~ rada vezir-i âzama
padi~ah taraf~ ndan iltifat~~havi hatt-~~hümayunla kaftan gönderilmesi
kanun oldu~undan serdar-~~âzama o suretle te~ rifat yollanmas~~ve bu
suretle azlinin bildirilmeyerek yerine vekil olacak Karsl ~~ Ali Pa~ a
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ile Reisül-küttab Galib Efendi ve yeniçeri a~as~ na hatt-~~hümayun
gönderilmesine karar verilüp keyfiyet gizlice kendilerine bildirilmi~~
ve bu hatt-~~hümayunlar~~götürüp verme~e sadr-~~azaml~ ktan azlini
tebli~~edecek olan te~rifat~~götüren ve ltimada lay~k olan Mirahor-~~
evvel ~zzet Pa~ a Zade Said Bey memur edilmi~tir.
Sultan Mahmud'un beyaz üzerine olan hatt-~~hümayunda
Said Bey'in ne suretle hareket edece~i kendisine bildirilmi~~olup
tabii padi~ahm direktifi üzere hareket ederek evvela te~rifat~~vermi~~
ve sonra Reisül-küttab Galib Efendi'yi görüp hatt-~~hümayunu
verüp yine o vas~ ta ile Karsl ~~ Ali Pa~ a ve yeniçeri a~as~ na olan
hatt-~~hilmayunlar~~mahallerine teslim etmi~tir.
Sultan ~ kinci Mahmud'un Mirahor-~~evvel ~zzet Pa~ a
Zade Said B ey'e olan hatt-~~hümayun aynen ~öyledir 3°:
Mirahor-~~Evvelim ~ zzet Pa ~ a Zade Said Bey,
"Sadr-~~âzam Yusuf Pa~ a makam-~~sadarette devlet-i aliyyeme
layiklyle hizmete muvaffak olamad~~~ndan mukteza-y~~ h~ lkati nam
kenduden tenfir ettirmekle azli Icap edüp i~bu hatt-~~hiimayur~umla
seni bu hususa memur eyledim. imdi ordu-y~~hümayunuma gönderilen mevacib için de'b-i dirin-i saltanat-1 seniyyem üzre te~rifat-~~
hümayunumu hala Sadr- ~~ âzam Yusuf Pa ~ a'ya götürüp icray-i
rüsum-~~adi eyledikten sonra Reis Galib Efendi'ye olan hatt-~~
hümayununmu hafiyycn efendi-i mumaileyhe verüp ve Karsl ~~ Ali
Pa~ a ve yeniçeri a~as~na olan hatt-~~hümayunumu dahi efendi-i
mumaileyhe teslim ve an~n marifetiyle iktizas~ n.a göre mahallerine
verilüp tertip edece~i vakt-i muayyende bilmuhabere tedabir-i kaviyye-i
hasene ile gidüp mühr-i hümayunumu istirdad~nda mü~ arün-ileyh
tereddüt etmeyüp irademe muhalefet etmeyece~i meczum ise çen.d
nefer itba‘ ile yan~ na mutemcdün aleyh muktedirce âdem tefrilayle
Dimetoka'ya Isa! ve anda tevkif, yerine sadr-~~âzam lul~ük eyledikte
iktizas~~emir ve irademe tevakkuf olur~sun ve sefere müteallik devabb
ve mevâ~i ve h~yam ve levaz~mat-~~saire ifraz olunub defteriyle halefine
verilmek üzere h~ fz ve emval-i sairesi sadr-~~sab~k~n veras~ndan kenduya
isal olun.sun ve e~er mü~ arün-ileyhden hilaf-~~ r~za bir hareket vuku0 Rumeli âyanlar~ndan ve serke~lerden idiler. Y~ l~ k O~lu Süleyman

3

Silistire ve Bo~ nak Abdullah Rusçuk âyan~~ olup Emin A~a da Hasköy âyan~~idi.

Y~ l~ k o~lu ve Hasköy Ayan~~ Emin idam edildiler.
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bulur ise ikaba müstahak olmu~~olmakla tekayyüdlü tutulup kaffe-i
emval ve e~yas~, senin ve defterdar ve reis efendi marifetiyle temhir
ve keyfiyeti ve e~yas~n~n müfredat üzere defterini taraf~ma irsal ve
irademe muntaz~r olunsun ve e~er i~bu hatt-~~hümayunumu yan~nda
beraber götürüp reis efendiye vermede mahzur mülâhaza olunur ise
ordu-y~~hümayunuma tekarrüp eyledikte bir mutemed-ün aleyh
.dem ile mukaddemce hafi olarak reis efendiye gönderesin. Ihtimal
ki senin memur olmandan mü~ârün-ileyh teha~i edüp yemin verir
ise yan~nda o makule memuriyet emri olmad~ kça yemininde han.is
olmas~n. Velhas~l hakimane hareket ve emr-i hümayunumu icraya
kemal mertebe sa'yü gayret eyleyesin".
Bu hatt-~~ hümayun mûcibince Said Bey mevacib te~rifat~n~~
götürüp vermi~. Sadr-~~azam hiç ~üphelenmemi~tir. Yusuf Ziya
Pa~ a azline kar~~~itaat gösterüp Dimetoka'ya gitmek üzere ordudan
ayr~larak Edirne' ye gelmi~tir. Yusuf Ziya Pa~ a'n~n yerine Sadr-~~
azam ve Serdar-~~Ekrem olan ~brail Naz~r~~ Laz Ahmed A~a'ya
Yusuf Ziya Pa~a'dan al~nan mühr-i hümayun Edirne' de Said Bey
taraf~ndan verilmi~tir (1226 H. — ~ 8~~~M.)
* *

Yusuf Ziya Pa~ a'n~n azli için bu kadar ince tedbirlere ba~vurulmas~~nedendir?
Bir Gürcü köle olarak gördü~ümüz Yusuf Ziya Pa~ a kendisini
okutup yeti~tiren bir aile terbiyesinde büyümü~, tahsil görmü~, fevkalade zekas~~ve kabiliyeti cihetiyle iyi yeti~mi~, kuvvetli kalem sahibi
ve alim olmu~~ve hükümete gönderdi~i tahriratlar~~cihetiyle devlet merkezinin dikkatini çekmi~~maden emini, vali ve vezir olmu~~Üçüncü
Selim zaman~nda M~s~r'~~Frans~zlardan kurtarmak için bizzat padi~ah
mevcut vezirlerden ay~rd ederek sadr-~~azam ve serdar-~~ekrem yapm~~. M~s~r seferini ba~ar~~ile hallederek Gazi unvan~m alarak Türkiyede
~ngiltere ve Fransada iyi tan~nm~~, devlet merkezinde devlet ricali ve
kalem erbab~~taraf~ndan hürmete mazhar olarak geni~~muhit yapm~~,
Anadolu'daki valiler ve Çapan O~ullar~~ ve Kara Osman O~ullar~~ gibi
büyük âyanlarla di~er küçük ayanlar kendisini saym~~lard~r.
Bu kadar ~öhreti ve iki defaki sadr-~~azam ve serdar-~~ekremliginde dokuz sene devletin ba~~nda bulunmu~~olan bir büyük vezirin
birdenbire azline gidilmek ihtiyats~zl~k olup tepki yapaca~~~muhtemel
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oldu~undan Sultan Mahmud a~~r, tedbirli hareketi muvaf~k
görmü~tü.
Yusuf Ziya Pa~a azlinden evvel aleyhindeki baz~~ ~ikayetlerden
müteessir olarak durumdan memnuniyetsizli~ini beyan etmesi üzerine
Sultan Mahmud kendisini birdenbire azle cesaret edememi~~ve
baz~~ ~ikayetlere tahammül etmek zaruri oldu~unu kendisine bildirmi~ti.
Uz Ahmed Pa~a'n~n Azli ve Di~er Baz~~Hususlara
Dair Sultan Mahmud'un Memur-u Mahsusla Sadr-~~
Azam Hur~id Pa~a'ya ~ifahis iradesinin Tebli~i
Sultan ~ kinci Mahmud kafasiyle, kalemiyle devlet i~lerini
teferruat~na kadar takip ile yorulmayan, devlet muamelât~~hakk~nda
direktifler veren, ba~lad~~~~i~i sonuna kadar yürüten, azim ve irade
sahibi, memleketini çok seven, ç~rp~nan büyük bir padi~ahd~r. Söylediklerimiz onun zamamn.a ait belgelerdeki kendi el yaz~lar~nda görülen faaliyetinin özetidir. Kafas~~mütemadi çal~~m~~t~r. A~a~~ya suretini
koydu~um ~ifahl iradesi genç ya~~nda devlet umurundaki görü~ünü,
iç ve d~~~cereyanlar~~ ~~227 H. — 181 2 M. de Lâz Ahmed Pa~a'n~n yerine
ve yeni tayin etti~i Sadr-~~azara Hur~it Ahmet Pa~a'ya nas~l hareket
edece~ini göstermektedir. Bunun için ~ifahi irade Sultan Mahmud'un devlet idaresinin küçük n.ümunesidir. ~radesine ~öyle ba~l~yor:
"Sadr-~~âzama (Hur~id Ahmed Pa~a'ya) söyliyesin. Selefinin
azle müsteh~k bir cünhas~~ yo~iken tevabiat~ndan mahrem-i esrar
ittihaz eyledi~i kimesneler serair-i Devlet-i Aliyyemi nerede bir içtinab
olunacak kimesnelere ifade birle birkaç mahd~r kenduye hatt-~~hümayt~num gönderilmedi ve mücerred sebeb-i azli suret-i salah ve sadakatten dem uran baz~~ketebe makulesinin tezyin-i kelâm ile memlis~~
takrirlerini yüridüb karlarma revaç ve esrar-~~devletim âhara tecavüz
eyledi~inden azli icap eylemi~tir. Hattâ Y~ l~ ko~lu ve Hasköylü
Emin ve Bo~ nak vesair bu makulelerin n ve bâhusus Rumeli'nin
fesad-~~keyl menba~~T ep e del enli olmakla bunlar~n kang~s~~mukaddem
idam olunsun deyu bâ takrir taraf~mdan istizan eyledikte taraf~mdan
esamileri beyan olunmayarak taraf~na kurb ve civar olanlardan
laz~m gelenleri tanzim-i menba-~~fesad olan mahalli bir hüsn-ü tedbire
31

Orduda reis'ül-küttab, 1812 tarihinde Küçük Arif Mehmed Efendi idi.
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talikan cevap verildi~inin sebebi ibtida mahrem ittihaz eyledi~i
kimesneler kendunun tadad eyledi~i e~has ile müttefik; ikinci sebebi
T ep edelenli Ali Pa~ a akçe sarfiyle taraf-~~takribini bulma~a
kat~~çok mukaddimeler ve zeminler yapup me'yus oldukta o~lu
Veli Pa~ a marifetiyle matlubuma vas~l olurum hulyasiyle Veli
Pa~ a güya babasiyle mübayin ve hakk~ nda daima takbih ederek
enva-i gema hiyle ve desayise k~yam eylemi§ ise de Ali Pa~ a hakk~nda
zamir-i ilham semirim ne veçhiledir bir serri~ te ahzedemedi~inden
idare-i umurun.a memur ~ evki Hasan Efendi nam iblis Sadr-~~
Esbak Yusuf Pa ~~a'ya hulül birle Köstenddde Edib fukaras~~sadr-~~
aza= malûmudur ve Arnavutlukta nice fesadlar eylediler badehû
sadr-~~sab~ ka hulül bine yine Ali Pa~ a karma revaç verüp sadr-~~
sab~k~n bu makule ve tedbir ve tertibe liyakat~~mefkud olmakla Ali
Pa~ a hakk~nda irade-i aliyyemi istirak için ~ evki mel'unu yazd~rd~~~na ~üphem olmad~~~ ndan kenduya itminân gelecek cevap verilmedi. Bu makaleyi bast u beyandan garaz sadr-~~azam maddeye
vak~f olup basiret üzere olmas~~vacibdir.
Orduda olan reis biraz da uygunsuz ademdir 32 ve bir de mektubt-i sadr-~~ali süfehadan ve havadis-furû'~~oldu~unu tahkik eyledim,
her sohbeti merkumlara ifade iktiza etmez ha ferman buyruldu
anlam~~yedinden geçer nas~l edeyim suali varid olur ise bir madde-i
müstacele iktiza eyledi. ~ntihab eyledi~i emin bir kâtibe yazd~m- ol
i~i leder-r'üye mahalline kayd ettixsun.. Ba~dad ve ~am maddelerini
kapuya bildirmedim. Avn-i Hakla bin'nefs tedbirini eyledim. Bi'hamdillahi Teala vücud-pezir oldu. Kapuya havale olunsa me~veret idelim
diyerek maslahat~~füruht ve te~enn.üc ediyorlar.
B eylik çi ~zzet Bey esrar-~~devletimi Fenerli tak~m~~keferelere
furuht eyledi~i için idam olun.du. Vükelâ ve hademe ve küttabda
sadakatçe diyanet olsa memalikten fesad mündefi' olur. Bir madde
vukuunda e~er müstacel ise mukteza-y~~istiklal üzere icra ve e~er
cesim bir madde ise hufyeten taraf~ ma takrir eylesün. Lâkin takrirde
ol maddenin etrafiyle bildirilmesi elzemdir.
Nas acayip olmu~. Makam-~~sadarette yumu~ak yüz bulurlar
ise kimi müderris olmak kimi paye ve kimi kapucuba~~~ve haceganlik
istidasiyle taciz ederler. Zikrolunan esnaf~n kesreti rifatlerini mahveyledi~inden ba~ka menas~b-~~divaniyye fareza altm~~~talibi alt~~yüz her
32
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biri mans~b alamad~~~ ndan devlete küskünlük yapup en.va-~~dünü
eracif ve ifsada cesaret ediyorlar.
Gelelim as~l madde-i mahsusaya: ~~te sözde Rusyalu ile musaleha
olundu ve tahliyeye dahi az vakit kalmakla ordu-y~~hümayunum
Rumeli nizam~n~~vermedikçe avdet laz~ m gelse Rumeli müteayyinat~n~ n zamir-i habasetleri memleket zapt~~olmakla mukaddemkinden
ziyade fesad edece~i emr-i a~ikard~r. Bu Rumeli'nin nizam ve intizam~n~n
nedir? Sadr-~~ kan~~
fikr edüp kendi kalemiyle
taraf~ma bildirsin. Bakay~ m benim sünuhat~ma muvaf~k m~d~r ve bu
hususlar da yaln~z ba~~ma olmaz. Müzakere laz~ m gelür ise ordu
defterdar~~ile söyle~sün, âhara tecavüz ettirmesün.
Ve bir dahi sadr-~~azam yerine Rumeli valisi olan Ali Pa ~ a 32
hakk~ nda mukaddema sena oldu~undan sadr-~ 'aza= emir ve nehyini icra eder me'muliyle tahrir eyledim idi. Baz~~mahalden mesmuum,
mü~arün-ileyh zikrolunan evsaf ile mevsuf de~ildir. Hattâ sadr-~~
azam andan hayli me~ akkat çekti diyorlar. Bu veçhile sahih ise hata
eyledik ve ~imdi azli dahi bârid olmakla sadr-~~azam mü~arün-ileyhin
mi~var~~malûmu olmakla azli ve ibkas~~makam-~~sadaretin re'yin.e
ihaledir.
Vidin canibi için bu tarafta ashab-~~ ~ûra tedbir edüp selefinden
tahrir eylediklerinde ~imdi vakti de~ildir, yollu cevap geldi. Maahaza
Vidin civar~nda baz~~kaza ayanl~g~~orduda olan mektupçu marifetiyle
para ile füruht olunmu~ . Bu taraftan ashab-~~ ~ûran~n gönderdi~i
evrak ol taraftad~r. Madde evrak-~~mezkûre gördükte Vidin taraf~na
ne güne tedbir laz~m ve S~rblu mel'unlar~~güya kendular~~bi-taraf
ve musalahay~~i~ittik suretinde cevap vermi~ler. Bu madde bir acayip
i~~Galib Efendi yazup Rusyali ile buna bir rab~ ta versün. Bu tarafta
Moskov Elçisi ana dair me'muriyetim yoktur diyor.
Sâlifüzzikr mevad-~~adideyi sadr-~~azam güzelce mütalaa ve
laz~ mgelen hüsn-ü tedbirini alettafsil taraf~ ma tahrir ve umur-u ~er'-i
~erif ve kanun-~~münif ve ~ urut-u meriye-i kadime tatbikan rivayet ve
taraf~mdan istizan ederek rab~ ta versün, mizac-~~hümay-un ne veçhiledir deyu tereddüt eylemesün, aral~ kta yine ihtar ederim in~a'llahu
tela muvaffak olur. i~inde hakkaniyet olursa zahmet çekmez. Heman
Huda tevfik vere deyu vaki' olan nutk-~~ hümayun i~bu mahalle ~erh
ve imlâ k~l~nd1 33.
33 Hur~ id Pa~ a yerine Rumeli Valisi olan Mara~'ll Ali Pa~ a olub Sehirköy
Muhaf~zl~~~ndan gelmi~ti.

OSMANLI TARIHINDE GIZL/ KALMI~~VESIKALAR

547

Tütün Yasa~~~Nedeniyle Vezir-i Azam~n Arizas~~ve
Sultan Murad'~n Hatt-~~Hümayûnu

Osmanl~~tarihinde görüldü~ü üzere Sultan Birinci Ahmed'in
ölümünden sonra (1617) hükümdar olan Birinci Mustafa, Ikinci
Osman ve tekrar Ikinci Mustafa'n~n k~sa süren devirlerinde devlet
idaresi sars~lm~~, kapukulu ocaklarm~n nizams~z hareketleri ve devlet
i~lerine müdahaleleri ile düzeni bozarak serke~likte ileri gitmi~ler,
Padi~ah analar~~ve saray mensuplar~n~ n da hükümet idaresine müdahaleleri yüzünden idare ve devlet nüfuzu yürümez olmu~tu.
Bu haller sebebiyle bilhassa devletin merkezi olan Istanbul'un
asayi~i bozulmu~, emniyet kalmam~~~ba~tan kara bir bozukluk yürüyüp
gitmekte bulunmu~tu, bereket ki devletin esas nizam~~ ve te~kilât~~
sa~lam, nass-~~kat~' gibi kuvvetli oldu~undan bu sars~nt~~içeride kal~yor
hariçde yara açm~yordu.
I~te böyle buhranl~~bir devirde Birinci Must afa'n~n. ikinci
defaki saltanattan hal'i üzerine Sultan Birinci Ahmed'in o~ullar~ndan
olup henüz on dört ya~~nda bulunan Osmanl~~hanedan~n~r~~en büyük
~el~zadesi Sultan Murad tahta ç~kar~ lm~~t~~(1032 H. — 1623 M.).
Küçük ya~ta bulunan Sultan Murad'~ n ilk on senesi de evvelki
gibi ocakhlar~n ~~mar~k, isyankâr hareketleri ile geçmekte idi. Bu
halleri gören genç padi~ah devam eden olaylardan ders al~yor, devlet
erkan~~ve vezirler aras~ndaki rekabet ve ihtiraslar~~da gözden kaç~rm~yordu.
1633 senesinde ya~~~yirmi üçe geldi~i s~rada temizli~e Istanbul'dan
ba~lad~. Bunun için tütün içme~i yasak etti. Çünkü bu sene yani
1633 Eylülde Cibali kapusu d~~~nda bir gemi kalafatç~s~mn kalafat
için yakt~~~~fundan~n rüzgar~n tesiriyle önüne geçemiyerek büyüyüp
kol kol ate~in yay~lmas~~neticesinde Istanbul'un mühim bir k~sm~~yanm~~t~.
Bu yang~ n sebebiyle halk elem içinde bulunup kahvehanelerde,
berber dükkanlar~nda, ~urada burada dedikodu ço~alup bunun
üzerine fitne ihtimalini def' için Istanbul'un bütün kahvehaneleri
kapanup bundan sonra Türkiyede kahvehane aç~lmamas~~ve tütün
içilmemesi hakk~nda ferman sad~r olmu~tu.
Bu durumu f~rsat bilen Meydan Vaizi Kad~-zade Efendi birkaç
gün evvel vukua gelen büyük yang~n~ n kahvehane ve meyhaneler
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yüzünden vukua geldi~ini va'z~nda beyan ederek madem ki padi~ah
menetmi~tir, elde edilenlerin katilleri câizdir yollu fetva vermesiyle
bu fetvadan istifade eden Sultan Murad yakalananlar~~öldürtmü~~
ve gece gündüz tefti~~ettirerek ve kendisi de bilhassa geceleri ~ehri
gezerek yatsudan sonra sokakta bulduklar~n~~öldürmü~~ve öldürtmü~tür.
Bu amans~z takip sebebiyle halk aras~nda dedikodu ba~lam~~~ve
o zaman:
Zarars~z bir duhan hakk~nda neyler bunca dikkatler
Duhan-~~dh-t mazluman~~men-eylen hüner oldur
beytini havi yaftalar yap~~t~r~hru~t~r.
Gece gündüz aranarak yakalananlarm öldürülmelerine ra~men
sigaran~n alenen içilmesinin önüne geçihni~~ise de gizli içenlere kar~~~
tabit bir ~ey yap~lamam~~t~r. Çünkü içenlerin mühim k~sm~~yen.içeri
ve sipah askeri olup anlara kar~~~yap~lacak muamele yakalayup
odas~na teslim etmekten ibaret oldu~undan arzu edilen tam temizlik
olamam~~~ve bu tazyikle halktan a~ikâre içmenin önüne geçilmi~tir.
Dördüncü Murad'~n takipde ileri gitmesi neticesinde bunun
bir aksül-amel do~uraca~~m ald~~~~jurnallardan anlayan Vezir-i azam
Taban~~Yass~~Mehmed Pa~ a tehlikeli durumu padi~aha aç~k
olarak arzetti~inden vaziyeti kavrayan padi~ah vezir-i aza= takdim
etti~i takririnin üzerine:
(Mesmu' oldu her nice mümkün ise öyle idesin)
Hatt-~~hümayununu yazm~~t~r. Vezir-i aza= takriri aynen ~öyledir 34.
Arz-~~ bende-i bf-miktar budur ki saadetla pâdi~ah~m sa~~olsun tütün
husus:: için tekrar tenbih-i ~erifkri olup bu babda ziyade tekayyüd olunmas~~ferman-~~dilleri olmu~. Emr ü ferman saadetlü pâdi~ah~m~nd~r.
Bu kullan~m: ol hususta evvel ve âh~r ikdamtm ziyadedir ve ~imdiyedek
a~ikike içme~e d~~me kimse cesaret ederneyüp me~er ki odalar~nda ve
tenha yerlerde içeler. Bu bir mekr-i ilâhidir tamam dünyaya sirayet eykdi.
Halk~n yar~s~~siyaset ve katlolunsa bunu bir defadan men'e m~cal yoktur.
Yine tedricle hakimane tedbir ile def'ler olunmak gerektir. Malam-~~
hümayunland~r ki ekseriya bu tütünü içen yeniferi ve sipah taifesidir.
Her taifeden içenler bf-nehayedir. Liikin baz~~mahallerde bf-bak içen ve
ellerinde görünen kul taifesidir. Rast gelündü~i yerde taife-i mezbtkeye
"Topkap~~Saray~~Ar~ivi 7039/7 evrak.
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a~ikâre ihanet ve siyaset olunmak kabil de~ildir. E~er her birini tutup
a~alan ve zabitlerine gönderiep haklar~ndan geldilerse ana dahi imkân
olmaz. Zira be~~de~il, on de~il bir alay halk buna miiptelâd~r, ziyade
zor olursa el-iyazübillâhi teâlâ ötesi fitne ve fesada müeddi olur ve kahvelerde kahveciler tütün içmeyinüz dime~e kadir de~ildir. Her birinin tütünü
koyunlannda ve ceplerindedir, ç~karup içerler. Kul nam~~olduktan sonra e~er
kahveciler ve e~er gayr~~~ehirlü makulesi hünkâr kuluna kar~u koyamazlar.
El'hamdüli-llâhi teâlâ saadetlû pddi~ah~m~n zaman-~~saadetlerinde sair
zamanlar gibi a~ikdre içilmeyü p herkes havf ve ihtiraz üzeredirler ve
bugün tekrar gümrük emini kullann~~getüriip tenbih eyledim ki yabandan
gemi ile ve karadan tavar ile tütün getürenleri tütünleriyle ahz ediip bu
kullar~na getüre ki ol makulelerin tütünleri ate~e yand~r~l~p ve kendulerin
haklar~ndan geline ki dahi bir kimesne tütün ticaretin etmiye ve tütün
getürmiye. Kezalik kahvecilere dahi tenbih ve te'kit olundu ki kahvelerde
min-bâd tütün i çilmeye ve suba~~~ile ases ba~~~kullar~na dahi tenbih
olunmu~tur ki ol makule uc yerlerde ve kö~e ve kenarlarda olan yerlere göz
kulak olup tütün içerken bulduklar~n~~bu kullar~na getüren ve yeniçeri a~as~~
kullar~na dahi bu babda kâh bekâh tenbih üzreyiz. Can ve ba~~mla saadetld
pâdi~ah~m~n emr-i ~eriflerin ve ferman-~~müniflerin icraya sa'y ederim
lâkin maldm-~~hümayunlar~d~r ki her ne nesne tedabir ile ve hakimane
tedarikle olur safi zor ile olma~a kabiliyet olmaz. Bâhusus ki böyle
ramazan-~~ ~erif gecelerinde cümle âlem aya~~üzerinde oldu~undan gayri
sefer üzeri ve mevacib zamanlar~~olma~la böyle mahallerde mümküniyle
amel olunup halk~~ yüze ç~karmamak gerektir. Enbiya-i izam müdarat-z
nase memur ve halkdan ne mertebe cefalar çektikleri maldm-~~hümayunlar~d~r ve zaman-~~ ~eriflerinde olan zabt valid-i macitleri zaman~nda ve
dahi sonra olmanu~t~r. Giderek in~âallah heybet ve salâbetleri kulübde
dahi ziyade olur, mercudur ki bu babda mübarek hat~r-~~ ~eriflerine bir
gubar getürmeyeler. Baki ferman saadetld pâdi~ah~nd~r.
istanburdan Bosna Valisi Esbak Vezir-i i~.za~n Siyavu~~
Pa~a'ya Bir Mensubu Taraf~ndan Gönderilmi~~Olan
1652 Tarihli Mektup 35
1062 H.— 1652 M. tarihinde Bosna valisi bulundu~u s~rada
Sadr-~~esbak Siyavu ~~Pa ~ a'ya kethüdas~~veya bir yakini taraf~ndan
35
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gönderilen mektup tarihen malûm olmayan baz~~haberleri ihtiva
etmek cihetinden dikkate ~ayan oldu~u için o mektuptan ç~kar~lm~~~
olan notlar~~buraya yaz~yorum:
Benim Sultan~m,
Boyac~~ Hasan A~~a'y~~ bo~dular 36. Andan sonra M~s~r'dan
gelen Abdurrahman P a~~a'r " saadetlû pâdi~ah~m~z (Dördüncü
Mehmed) içeriye (harem-i hümayuna) ça~~r~p benim babama (Sultan
Ibrahim'e) cellad sal~veren bu mudur? deyüp bâdehu:
— Bre seni M~s~r'a istikamet üzere hizmet edesin diye gönderdim
sana dimedim var M~s~r'da kul artt~r, deyub heman cellâda teslim
edüp bo~durdu.
Cellâd Kara Ali" Istanbul'a gelüp saadetlû pâdi~ah~m~z
haber aldu~u gibi Üsküdar'a getirdüp boynunu vurup ve dahi hayl~~
defter olup Allahu âlem dahi çok kimesne gider. Ortal~k gayet havf
üzeredir.
Sab~ka Seksuncu ba~~~olan Ömer A~a'y~~dahi tutup bo~dular.
Sultan Ibrahim'in katline sebep olanlar güç kurtulur. Pâdi~ah~m~z
k~l~m~~ele ald~~ve nihayet vezir-i âzamdan halk ürkdü 36.
Trabzon Valisi Olan ~ehzade Selim Taraf~ndan Durum
Sebebiyle Vezir-i 'Azama Gönderilmi~~Olan A~~r Bir Mektup

1.71ûf-~~tahiyyat-~~safiyat-~~muhabbet- âmiz ve sunuf-~~teslimat-~~
vafiyyat-~~meveddet - engiz ki mahz-~~mahabbetten sad~r olan huzur-~~
suver bah~~ki melcei erbab-~~hacettir. Ithaf olunduktan sonra inha
38 Kapucuba~~~Boyac~~Hasan, kapucular kethüdal~~~~ve sürre eminli~inde
bulunmu~~olup devletin zayif idaresinden istifade ile zalimane hareketine kar~~~ses
ç~kar~lamad~~~ndan dolay~~iyice ~~marm~~~bir ~erir idi. Yapt~~~~i~ler bizzat genç
pâdi~aha arzedilmesi üzerine katledilmi~tir. Mezalimi hakk~nda Nalma tarihinde
(c 5, s. 323) malâmat vard~r.
87 Abdurrahman Pa~a ak had~mlardan bab'üs-saâde a~as~~olup bu vazifede iken Sultan ~ brahim hal' ve katledilmi~ti. Sonradan M~s~r valisi 01111ll~ttl.
38 Cellad Kara Ali, onyedinci asrm ilk yar~s~nda katlolunacak vezir, sadr-~~
âzam ve devlet adamlar~n~n katillerinde vazife görürdü. C~ldürece~i vezir-i âzamlarm ba~lar~na yumruk vurarak hakaretle öldüren küstah bir çingâne idi. Sultan
~ brahim'i de bu herif bo~mu~tu. Sultan ~brahim'i bo~duktan sonra Istanbul'da
duramam~~t~. Üç dört sene sonra Istanbul'a geldi~i haber al~narak yakalanup Üsküdar'da boynu vurulmu~tur.
39 Mektubun yaz~ld~~~~tarihte Vezir-i âzam Tarhoncu Ahmed Pa~a idi.
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Res. 6 — II. Mahmud'un Sadrazam ve Serdar-1 Ekrem Laz Ahmet Pa~a'n~n
yerine Sadrazam tayin etti~i Hur~it Pa~a'ya bir memuru vas~tasiyle
a~~zdan bildirdi~i talimat~~

~. H. Uzunçar~~l~~
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Res. 7 — Tutun yasa~~~nedeniyle sadrazam Tabaruyass~~
Ahmet Pa~a'n~n IV. Murad'a arizas~~
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Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'da Sancak Beyi iken
Res. 8
memleketin durumu hakk~nda Sadrazam'a gönderdi~i mektup
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olunan budur ki memleket ahvalinin tedarik olunmas~~hususunda
daima i~maz-~~ayn vaki' olup memleketin ahvali bab~nda
tedbirinizden gayri nesne zâhir olmaz. Ma hasal-~~kelâm bu kadar fitne ve
fesada sizün adem-i ikdam~n~z vaki' olmu~tur. Ma'haza size laz~m
olan memleketin ahvali tedariki olup ol babda müsahele itmemüzden
dünya ve ahretinize enva'-~~zarar ve ukubat gelmek laz~m ola.
~mdi gerektir ki memleket ahvali tedariki hususunda müsahele
etme~i koyup bu babda laz~m ve vacib olan ahvali fikr edüp ahval-i
âleme nizam verüb ve müslümanlar~n üzerine musallat olan fitne ve
fesad~~defetmek bab~nda fikr ü salah ne ise an~n üzerine mukayyet
olas~z. Memleketin ahvali tedarik olunmada ihmal olundu~u haraba
varmas~na r~za vermektir, ~öyle ki sizler memleket tedarikinde bu
veçhile ihmal edüb mukayyet olm~yas~z, bize hod ~eran farz ve laz~md~r ki vilayetin ahvalini tedarik ideriz, olunma.z dahi mülâhaza eylemiyesiz.
Tatvil-i kelâm ak~l olana hod laz~m de~ildir. Baki ves-selam
ale'd-devam bâde birabbi'l-ibad.
Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valisi bulunurken kendi mührü
ve el yaz~siyle vezir-i âzama göndermi~~oldu~u bu a~~r mektupdan
memlekete dikkat edilmedi~inden ve müslümanlar~n üzerine musallat
olan fitne ve fesaddan ~ikayet etmekte ve memleket ahvaliyle mukayyet olmazsan~z bize ~er'an farz olan vilayetin (Trabzon'un) ahvalini
dü~ünmek ve an~nla me~gul olmak olacakt~r. Bunu olmaz diye dü~ünmeyiniz diyor.
Bu mektubun yaz~ld~~~~vezir-i .zam kimdir?
Bence hat~ra iki zat gelmektedir. Mektup yaz~ld~~~~tarih ~eh-zade
Selim'in el yaz~s~na ve memleket durumunun nazik safhada olu~una
göre Hadi m Ali Pa~ a'n~n ikinci sadareti ve takriben 916 H., 1510
M. tarihlerindedir. Veyahut sonra (917 H. — 1511 M.) de Vezir-i
azam olan Hoca Mustafa Pa~ a'n~n vezir-i azaml~~~~tarihi olmal~d~r.
Malûm oldu~u üzere Selim'in Trabzon'da bulundu~u senelerde
memlekette ~ii propagandas~~ ve ~ii k~yamlar~~ile Orta Anadolu
tehlikeli durum geçiriyordu. Bu hali gören Selim devlet merkezinin
uyumas~ndan dolay~~müteessir olarak o tarihte vezir-i azama yazub
tehlikeyi göstermi~~ve alâkadar olmazsan~z bize ~er'an farz ve lâz~m
olan vilayetin ahvaliyle me~gul olmakt~r demi~~ve: Bu hususta olmaz
diye hat~rnuza bir~ey gelmesin demektir.
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Sadr-~~Âzam Alemdar Mustafa Pa~a'dan Sultan ~kinci
Mahmud'a Üçüncü Selim'in ~ehadeti Olay~~Sebebiyle
Hal' Olunan Dördüncü Mustafa'n~n Adamlar~~Hakk~nda
Takdim Edilen Dikkate ~ayân Takrir °°
Ferunde 41 olan mahbus a~alardan katlolunanlardan maâda
brahim
Bey, Ali Bey ve Abdülkerim Bey ve yaz~c~-~~sab~ k~n
~
medhalleri olmad~~~~tashih olunmakla idâm olunmayarak Rumeli'de
uhde-i çakeride olan mahallerden ifsad edemeyecekleri birer mahalle
nefyolunmas~.
Hazine Kethüdas~~sab~k Selim nam hainin katl ve idamiyle
saire ibret kil~nmas~~42.
Eyüb'de mukim ~ah Sultan zevci mütekaid Mustafa Pa~ a
her ne kadar ~evketmeâb velinimetim efendimin pederleri cennetmekân efendimizin emekdarlarmdan ise dahi Hüdavendigâr-~~sâb~k
Sultan Mustafa Hazretlerine ~iddet-i intisab~~cihetiyle Sultan
Selim Efendimizin hal'i vak'as~nda ha~erat~~tahrik misillû fesadlarda
külli medhali oldu~undan bu makule mefsedete al~~~k olmakla Sultan
Mustafa ile muhabere edememesi için ve emsaline muhabereden
ibret için Asitane'de oturmayub Gümülcine veyahut mukataa-i çakeri
olan Filibe'ye nefy ve iclâs~~ve kendünün üç dört yüz kese irad~~oldu~undan yüz veyahut elli kesesinin kenduya terkiyle maadas~n~n Darphanei Amirelerince zapti.
Ulemadan be~~alt~~nefer kimesne ~imdiye dek nefyolunmu~~
oldu~undan ricalden kimesr~eyi nefyetmediler dedirtmemek için
Sultan Mustafa Hazretlerine ~iddet-i münasebeti olan sab~k Rikâb
Kethüdas~~Mustafa Efendi'nin, halilesi sarayl~n~n efendi-i mumaileyh ile beraber Sak~z ceziresine nefy ve iclâs~.
Mirahor-~~esbak ~ emseddin Bey, Sultan Selim Efendimizin
lalas~~ve bunca zaman mirahor~~iken hakk-~~nan ve nimeti bilmeyüp
Sultan Mustafa Han ahdinde Sultan Selimi mezemmet ederek
Laleli vakf~n! ve Mora çiftliklerini tahsil etmi~~ve bugünlerde yine
lisan~n~~ h~fzetmemi~~oldu~undan ibreten-li'l-iber Varna'ya nefy ve
Topkap~~Saray~~Ar~ivi No. 4670.
Bostanc~~Oca~~~hapishanesi.
42 Sultan Selim merhumu ~ehit eden mel'~1n herif.
4°
41
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Baruthane Naz~r~~sab~k S eyyid Mehmed Efendi'nin fesadmizac~~cihetiyle Bolu'ya ve Sadr-~~azam Kapu Kethüdas~~Aziz Efendi'nin dahi eracif ne~riyle me'lâfiyeti takribiyle Balç~k'a iclâ ve nefy
olunmas~~ve Esma Sultan Kethüdas~~ve Rikâb Defterdar~~ Osman
Efendi'nin Sultan Mustafa Hazretleri tak~m~na münasebet kesbetmi~~oldu~undan muhabereden men' için Misuri'ye nefyolunmas~.
Bostanc~ba~~~ a~a kullar~mn azliyle ocaklar~n~n kaidesi üzere
haseki a~a kullar~n~n ilbas-~~hil'at için Kapuya (Bab-~~Ali'ye) irsali
ve sab~k~n~n hanesine ve haseki a~al~~~ na her kim intihab buyurulursa
an~n dahi taraf-~~hümayundan intihap buyurulmas~.
Sultan Mustafa Hazretlerinin validesi vesair o makule harem
kurenas~~eski saraya nakil buyrulmam~~~ise nakli buyrulub eski sarayda
ta~ralu ile ve kerimesi ile muhabere edememesi ve bir mahalle tezkere
götürememesi için gayetül-gaye dikkat ve muhafaza olunmalar~~eski
saray a~asma darüs-sade a~as~~ muhkem tenbih ve te'kid etmesi
aga-y~~mü~arün-ileyh kullar~na taraf-~~humayunlar~ndan emrü ferman
buyrulmas~~ve Esma Sultan ve Hibetullah Sultan hazerat~n~n
kimesne ile tezkire ve haberle~ memesi için veliyye-i nimetim valde
sultan efendimiz taraf~ndan muhkem emir ve tenbih buyrulup ta~ralu
ile muhabere edememeleri zab~tas~na gayet ihtimam buyrulmas~.
Sultan Mustafa Hazretleri vaktinde nefyolunan sarayl~~
vesair kesan~n ve hususiyle ashbab-~~kulûbden me~ayih ve uleman~n
~tlaklar~~ için ruhsat-~~acizaneme mebni fermanlar gönderilmekle
taraf-~~hiimayunlar~ ndan dahi müsaade-i seniyyeleri sezavar k~l~nmas~.
Ashab-~~kulûbden fukara ve devri~an ahd-~~sab~kda gayet tekdir
olunmu~~oldu~undan cümlesi mahzun iken cülüs-~~hümayunlar~ndan
âlem hayat-~~taze bulmakla gerek mecmu'~~tekyelere ve zaviyelere
isticlab-~~kulûb z~mn~ nda taksimi ve zindanda ve tomruklarda ilâmlar
ile mahbus olan medyunlar~n halâs ve baz~~hademe-i devletlerinden
ma~dur ve ihtiyar ve alil olan kapucuba~~~ve hacegân ve silah~oran
kullar~n~n taraf-~~hümayunlar~na isticlab-~~daavat-~~hayriyeleri için
iki yüz kese taraf-~~hürnayunlar~n.dan ve yüz kese savb-~~âcizanemden
verilmek üzere taraf-~~abidanemden niyet olunmakla ruhsat-~~hümayunlar~~olur ise taraf-~~mülükanelerinden verilecek akçeyi defterdar
efendiden alub erbabiyle bilmüzakere ehline huzur-~~çakeride taraf-~~
~ahan.elerinden olarak it â olunaca~~.
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Yusuf A~a (Sultan Selim'in Valdesi Kethüdas~) vesair kibarzadelerden mukaddema müderrislikleri ref' olunanlarm rü'sleri ibkas~~için ~eyhülislâm efendi dailerine tenbih buyrulmas~.
Erbab-~~fesaddan çend rüz mukaddemce inoz'a nefyolunan iki
nefer odaba~nun cezalar~~tertibi için ocak kaidesi üzere a~a mektubu
ahz olunaca~~.
Sultan Mustafa Han cülüsunda telef olan ricalin m~ih4efatlar~~heder ve ya~maya gitmi~~oldu~undan telefatlarm tahkiki için
olvakit defterdar bulunan Sadullah ve zimmet muhallefat balifesi
kapuya celb ile sual ve cevap olunarak zâhire ihrac için defderdar-~~
esbak Hasan Tahsin Efendi tayin olunaca~~~ve meydana ç~kt~ktan
sonra merkum Sadullah Efendi bir mahalle nefyolunaca~~.

