DARENDEL~~ ~ ZZET MEHMED PA~A
Ord. Prof. ~. H. UZUNÇAR~ILI
XIX. asr~n ilk yar~s~nda yeti~ en azim, kudret sahibi ayn~~zamanda cesaret, ~iddet ve kan dökücülü~ü ile me~ hur vezir ve sadr-~~
azamlardan olan ~ zzet Mehmed Pa~ a Dârende hanedan~ndan
~ brahim Bey'in o~ludur. 1207 H. (1792 M.)'de memleketi olan
Darende'de do~mu~ tur. Gençli~inde ve takriben ~~224 H. (1809 M.)'de
amcas~~vezir Dârendeli Ali Pa~ a dairesinel intisab ile mühürdarl~~~ nda bulundu ve onun inhasiyle kap~c~ba~~~pâyesi verilmi~ti. Sonra
mirahur payesiyle mütesellimlik ve voyvodal~k gibi idari ve askeri
hizmetler görmü~tür.
BO~AZ MUHAFIZLIi.'ll :

Izzet Mehmed Bey daha sonra Ispartal~~ vezir Ibrahim
Pa~~a'ya kethüda vekili olmu~~ve pa~as~n~n Bursa mutasarr~fl~~~~ile
Karadeniz Bo~az~~Muhafizl~~~nda bulundu~u s~rada i~leri bizzat idare
ile kabiliyetini göstermi~~oldu~undan (1236 Zilhicce sonu =31 A~ustos 1821) pa~as~n~ n inhasiyle ve onun rnaiyyetinde bulunmak ~artiyle
Beylerbeyilik (Mirmiranl~ k) tevcih olunarak Pa~a olmu~tur.
Izzet Mehmed Pa~ a, Beykoz'da oturmak ve Karadeniz bo~az~n~ n Anadolu sahilini muhafaza eylemek ~artiyle 5 Rebiulevvel
1238 (20 Kas~m 1822)'de Afyon Karahisar mutasarr~fi oldu. Alt~~ay
sonra yani 4 ~ evval 1238 (14 Haziran 1823) tarihinde Afyon Karahisar'a ba~kas~~tayin edildi~inden Izzet Mehmed Pa ~ a Mente~e
sanca~iyle yine Karadeniz bo~az~n~ n Anadolu sahili muhafizl~~~ nda
kalm~~~ve 3 Zilhicce 1240 (~~9 Temmuz 1825)'da vezirlikle ve Bo~az
muhaf~zl~~iyle Anadolu valili~ine yani Kütahya, Ankara ve Afyon
Karahisar sancaklar~ na tayin olunmu~tur 2 .
Dârendeli Ali Pa~ a, Hur~ it Pa~a silâhdar~~olup Beylerbeyi rütbesiyle
~zmit ve sonra Ni~de mutasarr~fhklar~ nda bulunarak 1224 H. (1809 M.)'de vezirlikle Kon_ya valisi olmu~, oradan ayr~ld~ ktan bir müddet sonra vefat etmi~ tir.
ve Verdü'l2 Atik vüzera defteri numara 39 (Ba~vekâlet ar~ivi tahvil defterlerinden)
Hadaik, s. 27.
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Sultan II. Mahmud, kapah deniz halinden ç~km~~~olan Karadenizden gelecek bir Rus taarruzuna kar~~~koymak ve ayn~~
zamanda Mora ihtilâlinin ve Etniki Eterya cemiyetinin faaliyetiyle
Istanbul'a kadar sirayet eden Rum harekat~na kar~~~tedarildi bulunmak üzere uyan~kl~~~ n~~ve ~iddetini haber ald~~~~Izzet Mehmed
Pa~ a'y~~bu muhafizl~kta tuttu~u gibi ayn~~zamanda Karadeniz bo~az~n~ n Rumeli ciheti de, Yeniçeri a~al~~~ndan al~nan A~ a Hüseyin Pa ~~a'ya verildi (1239 H. =1823 M.). Bu tâyinler ayn~~zamanda
Sultan Mahmud 'un nizam askeri tesis etmek hususundaki tasavvurlarma da yard~mc~~olacakt~.
Tarihlerde görüldü~ü gibi, yeniçeri oca~~n~n, e~ kinci tahmini
kabul edeceklerine dair vermi~~olduklar~~söz üzerine talime ba~lanm~~~ise de bunun bir oyun oldu~u ve talimi kabul etmiyerek hemen
Isyan eylerneleri sebebiyle zaten tetikte bulunan hükümet derhal
harekete geçmi~tir.
YEN~ÇER~~OCA~ININ KALDIRILMASINDAK~~HIZMETI:

Mevsim dolay~siyle Beylerbeyi'ndeld yal~s~ nda bulunmakta olan
Sadr-~~ azam Benderli Selim Mehmed Pa ~ a keyfiyetten haberdar edilmi~, hiç tela., göstermeyen sadr-~~azam saraya hareket etti~i
s~rada Bo~az muhaf~zlar~~Hüseyin ve Izzet Mehmed Pa~alara da
haber göndererek maiyetleri kuvvetleriyle Topkap~~Saray~na gelmelerini bildirdi~i gibi ~eyhülislâma da haber yollarm~~ve Be~ikta~~saray~ nda bulunan Sultan Mahmud'u da Topkap~~Saray~'na davet
etmi~~ve bütün haz~rl~k yap~ld~ ktan sonra Sanca~-~~ ~erif ç~kar~l~ p dellallar ve mahalle imandan vas~tasiyle Istanbul halk~~ Sanca~-~~ ~erif
alt~na davet edilmi~tir.
Saraydan ç~ kan kuvvetler Sultan Ahmed meydan~'na gelerek Sanca~-~~ ~erif burada camiin minberine dikilmi~~ve asilerle muharebe
için fetva verilmeden evvel onlara nasihat etmek üzere ulemadan bir
zat~ n gönderilmesi teklif edildi~i s~ rada Izzet Mehmed Pa ~ a :
izâle-i ~üphe diye vakit geçirilmekte muhatara vard~r; onlar~n ~uphesini
k~l~çtan ba~ka bir gy izâle etmez demi~~ve A~ a Hüseyin Pa~ a da ayn~~
fikirde olmasiyle bu iki vezirin asiler üzerine sevIci kararla~m~~t~r.
Izzet Mehmed Pa~a, maiyeti sekbanlarmdan ba~ka humbarac~,
la~~mc~~ve kalyoncu askerleriyle Saraçhane tarafindan ilerleme~e
ba~lam~~~ve sonra A~ a Hüseyin Pa~ a kuvvetleriyle beraber Et
meydan~ndaki Yeniçeri k~~las~ m yâni yeni odalar~~ sarm~~lard~ r.
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Izzet Mehmed Pa~ a Mustafa isminde bir topçu neferine iki bin
be~~yüz kuru~~vererek k~~lamn kap~s~n~~ açurnu~t~r.
Tarihlerde görüldü~ü üzere yeniçeri oca~~~söndürüldükten sonra
~ zzet Mehmed Pa~ a Üsküdar tarafina geçirilerek o tarafta çe~me
ba~~nda ocakl~dan hergün epi temizlik yapm~~~ve Bo~az~n Anadolu
sahilindeki kale yamaklar~ndan ileri gelen ~üpheli ~ah~slar~~katlettirmi~tir.
KAPTAN-I DERYALI~I :

Izzet Mehmed Pa~ a, 12 Recep 1242 (~ubat 1827)'de Husrev Mehmed Pa~ a'n~n yerine kaptan-1 derya oldu 3. 1243 H.
(1827 M)'de Ruslarla muharebe ba~lang~c~nda dü~man~n Tuna' y~~ tecavüz ile kara taraflar~na gelmekte olmalar~~üzerine Balkan cihetlerinin
takviyesi için ~ zzet Mehmed Pa~ a maiyyeti ve bahriye askerinden
mürekkep üç bin kadar kuvvetle karadan Varna taraf~na gönderilmi~tir. ~ zzet Mehmed Pa~ a'n~n donanma ile ç~kmay~~~n~n sebebi,
Navarin'de müttefik devletler tarafindan mahvedilen donan~namn
yerine dü~mana kar~~~ ç~kacak bir donanman~n bulunmamas~~ ve
Buyükdere'de bulunan cüz'i gemilerin de Rus donanmas~na mukavemet
edemiyece~i idi.
Ruslar~n Varna üzerine gelmeleri ihtimaline kar~~~ ~ zzet Mehmed Pa~ a kendisinden evvel kethüdasnu göndermi~~oldu~undan
kethüdan~n Varna'ya varmas~n~n ertesi günü Rus Amiral]. Grig yirmi
dört donanma ile gelerek asker ç~kar~p hem deniz ve hem karadan
Varna'y~~ muhasara etmi~tir.
Bu s~rada Varna muhafiz~~ Serezli Ismail Bey'in o~lu Yusuf
Muhlis Pa~ a idi. Izzet Mehmed Pa~ a dört ay kadar Varna'y~~
~iddetle müdafaa etmi~, Amiral Grig'in kaleyi teslim teklifini red ile 4
Aydos taraflar~na gelmi~~olan sadr-~ "azam. ve serdar-~~ekrem Selim
Mehmed Pa~~a'dan yard~m istemi~~ve onun tarafindan Ömer Pa~ a
gönderilmi~~ise de bu kuvvetin gecikmesi ve Varna halk~n~n esir olCezayir ve Kaptan~~deryal~k : Sab~ka Anadolu valisi ve Karahisâr-~~sâilift ve
Ankara sancaklar~~mutasarr~f~~ve Bahr-i Siyah bo~az~n~n Anadolu cânibi muhaf~z~~
vezir-i mükerrem saadetlu Izzet Mehmed Pa~a hazretlerine tevcih 12b 1242
(Atik Vüzera defteri numara 39).
4 Rus amiral~n~n Izzet Mehmed Pa~a'ya gönderdi~i Varna'y~~ teslim mektubu ile onun taraf~ ndan verilen cevap Lütfi tarihinin II. cildinde (s. 43, 44)
aynen vard~r.
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maktansa kaleyi teslim ile esaretten kurtulmak isteyerek Izzet
Mehmed Pa~ a'n~n üzerine hücumlar~~ve Varna müftisinin teslirnin
zaruri olup aksi halde müdafaaya kalk~p ölenlerin ~ehit olm~yacaklar~~
hakk~ndaki fetvas~~neticesinde Varna'y~~ teslime mecbur kalm~~~5 ve
keyfiyeti Istanbul'a bildirerek kendisi de serdar-~~ekrem ordusuna
gelmi~tir.
~ zzet Mehmed Pa~ a, orduyla gelince takriri üzere hâdiseleri
izah ile
mavaka~~ve istirndad ve istirhama" dair yazd~~~~anizalar~~birer deynek içine koyup be~eryüz kuru~~ücretle tedarik etti~i
tülümenlerle kendisine gönderdi~ini sadr-~~.zam ve serdar-~~ekreme
arz eylemi~tir.
Varna'~l~n teslimi dolay~siyle sadr-~~âzam tarafindan Izzet Mehmed Pa~ a istintak edilmi~~ve aralar~nda ~u ~ekilde sual ve cevap
teati edilmi~tir. Sadr-~~âzam~n suali :
5 ~ zzet Mehmed Pa~a, Aydos'ta serdar-~~ekrem ile görü~tü~ü esnada müdafaa safahat~na dair vermi~~oldu~u takrir aynen ~öyledir : "a'cla be~~defa müteakiben
hücumdan sonra imparator sefk-i dimadan müctenibdir, be~~yerde la~~m vard~r,
size mühlet verdi kaleyi teslim et deyu amiralm gönderdi~i benhabere, kaleyi muhafazaya memurum, vekil-i mutlak dört saatlik mesafededir, bize yol verilsin, yirmi
dört saat meks olunsun deyu divan kâtibim Sadri Bey'i gönderdi~imde ben vekil-i
mutlak~~bilmem kaptan pa~a memurdur. Yol veremem cevab~na kani olmay~p
bir kaç gün böyle haber gönderdi~imde sadr-~~azam imdada gelmi~~ise de bir i~e
muktedir olamad~ . Kan dökülmesin viraya muntaz~r~m ve illa hücum edece~im ve
hem de divan kâtibini istemem Yusuf P a~a'y~~göndersin deyu haber gönderdikte
tereddüt etmi~tim. Yusuf (Muhlis) Pa~a hodbehod gidip avdetinde serkerdelerle
ahali toplan~p meclis ettik o mecliste Yusuf Pa~a ey Müslümanlar imdat gelemedi
halas-~~nefse bakal~m deyu halk~~meyus edecek sözler söyledikte ve ihafe sureti gösterdikte kemal-i taaccübten heman belimden pi~toyu ç~kar~p al bununla ibtida beni
öldür de sonra bu diyece~in ~ey olsun dedim. Lâkin evvelden beru ahaliyi tahrik
etmi~~oldu~undan nisvan tak~m~n~~ ba~~ma ü~ürüp biz esir olmay~z kaleyi teslim et
deyu üzerime hücum ettiler. Benim i~im Padi~ah~/1 mülkünü muhafazad~r, sizin
can~n~z dü~ünülmez deyu ahaliye cevap vermi~ken Yusuf Pa~a müftü ve nakibi
ça~~r~p bundan sonra vefat edenler ~ehit olmaz helâk-i nefs mukarrerdir deyu istifta
ederek ve murdar olursunuz deyu asker aras~ na fesad vererek ahali ile asker beyninde bir gulgule peyda olmu~tur. Cephaneli~e ate~~ilkasiyle kendimi helâk edecek
idim. Ümmet-i Muhammedi mütalaa ile zaruri viraya raz~~ olduk. Yusuf Pa ~a
varay~m vira cevab~n~~vereyim amiral muntaz~rd~ r deyüp divan kâtibimi beraber
götürdü aras~~uzad~kta gönderdi~im cevaba min-baad nefsimden emin de~ilim, üç
y~ldanberu ba~ka bir devlete ilticay~~kurmu~~idim. ~imdi f~rsat~~ dü~tü haberiyle
divan kâtibi Sadri Bey'i; Rusya memurlariyle iade eylemi~tir. Bunun üzerine ben
rebiin (Rebiyülah~rm) ikinci günü kaleden ç~ kt~m..." Lütfi tarihi, c. IL, s. 46, 47.
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Bir tarihte büyük kumandan~n dü~ man ordusuna sefaretle
gitti~i mesbuk de~il, al~ konmak muhataras~~ve padi~ ahm adem-i r~zas~~
derkâr iken buna cürete sebep nedir?
Izzet Mehmed Pa ~ a'n~n cevab~~ :
Sebep yeistir; zaruret her ~eyi göze ald~r~ r; vakit kazanmak
da bis-i cür'et olmu~ tur. Bununla beraber Yusuf Pa ~ a ve ~ehid
olan S erfiçeli Mehmed A ~ a beni taglit ettiler. Gidilmi~~ise de
yine avdetle beraber muharebeye devam olunmu~tur.
Sadr-~~azam ve serdar-~~ekrernin sualine kar~~~cevap veren ~ zzet
Mehmed Pa~ a da sadr-~~âzama ~u suali sormu~ tur :
Dört ay makdurumu sarfla kaleyi vermedim; bu gayretimi
dü~ man bile tasdik etti; Yusuf Pa ~ a geldikten sonra kale gitti; Yusuf
Pa~ a'n~n ifsad~n~~defâatle yazd~m, ~sga olunmad~ ; yirmi binden efzûn
askerle Varna'ya dört saat mesafeyedek gelinmi~ken i~ne olunmad~,
imdada gelen Ömer Pa ~ a ise etraf~ na metris hafriyle kendisini muhafazaya bakt~ , imdada gelen asker yaln~ z metris hafriyle me~gul
olur mu? bana dü~en i~ de ben kusur etmedim.
~ zzet Mehmed Pa ~ a bu sözleriyle, yazmas~na ra~men kendisine yard~m etmedi~ini aç~ kca söylemesi üzerine sadr-~~âzamla aralar~nda ~ u muhavere cereyan etmi~tir. Sadr-~~azam :
Bize azv-~~kusur olunur ise 14p1 a'dâ tarafina gitmek (Varna
muhafiz~~Yusuf Pa~a gitmi~ti) nas~l olur?
Cevap: Belki akd-i sulh ile bir i~~yap~l~ r mülâhazasiyle ettim.
Sual-i Sadr-~~âzam: Akd-i sulh taraf-~~padi~ ahiden memuriyete
rnütevakk~f de~il midir?
Cevab-~~ ~zzet Pa~a : Ben bu ~art~~bilmez idim.
Sadr-~~azam~ n suali : Kaleyi vira ile vermi~siniz hani ~urut~~mü~temil tarafeynin temessükleri, hani ahali ve memurin?
Cevap: Am Yusuf Pa ~ a yapt~.
Izzet Mehmed Pa~ a, Varna'run teslimi i~ indeki bütün mes'uliyeti vezir-i azam ve serdar-~~ekreme yükleyip bu tarzda keyfiyeti
Istanbul'a da bildirmi~~oldu~undan i~in hakikatine tamamen vak~f
olmayan Padi~ah bu i~te sadr-~~azam~~mes'ul tutmu~ tur.
~ZZET MEHMED PA~A'NIN SADARET~~:

Varna'n~n vira ile tesliminden sonra bütün a~~rl~ kla= da terke
mecbur olan Izzet Mehmed Pa ~ a serdar-~~ekrem ordusuna gelip
istintaktan sonra müsaferet suretiyle oturup korku ve tereddüt içinde
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alubete intizar etmekte iken Istanbul'dan Padi~ahm birinci imrahoru
Mehmed A~ a gelip do~ruca Çavu~ba~~~vekili Necib Efendi'nin
çad~rma iruni~tir. O s~ rada Necib Efendi sadr-~~aza~n~ n yan~nda
bulundu~u için bir müddet beklemi~~ve avdetinde getirmi~~oldu~u
tebeddül-i sadaret hatt-~~hürnayununu kendisine göstermesiyle hatt-~~
hümayun ~ne~ cibince sadaret m.ührü Selim Mehmed Pa ~ a'dan
al~ narak derhal Izzet Mehmed Pa ~ a bir bo~~çad~ ra oturtulup
mühr-i hümayun kendisine verilmi~~ve selefi Selim Mehmed
Pa~ a Aydos'ta Yusuf Pa~ a kona~ma gitmi~tir.
Gelen hatt-~~hümayunda, devletin usulüne vak~f iken Selim
Mehmed Pa~ a'n~ n beceriksizli~i ve hamiyetsizli~inden ve yeni
sadr-~~ .zam ~ zzet Mehmed Pa ~ a'n~ n gayret ve metanetinden
bahis ile Balkanlann muhafazas~ na dikkat ve itina edilmesi tavsiye
olunarak Varna'dan eli bo~~ç~kt~~~~için sab~ k sadr-~~azanun bütün para
ve e~yas~ mn yeni sadr-~~azarna verildi~i beyan edilmektedir ( ~ g Rebiulah~ r 124.4 = 29 Ekim 1828).
~ zzet Mehmed Pa ~ a Varna keyfiyetinden dolay~~meyus ve
nev~nid oldu~u halde böyle hem sadarete ve hem de selefinin metrukat~na sahip olmas~~yukar~da i~aret etti~imiz gibi onun bütün kabahati sadr-~~âzama yükleyerek vak~ar o suretle Istanbul'a bildirmi~~
olmas~d~r.
Sultan Mahmud, Varna'sun istirdad~~ve Balkanlann muhafazas~~için mütemadi emir veriyordu. Yeni sadr-~~âzam orduyu Aydos'tan kald~r~p ~umn~~ me~tas~ na naklini mütaak~ p ilkbahar harekat~~
için asker ve zahire tedarikiyle me~gul oldu; ayn~~zamanda kendisine
yüz karas~~olan Varna'y~~ geri almak istedi. Bu maksat için Ruslar~n
Pravadi'deki kuvvetlerini da~~ tmak üzere Ali ~~Pa~ a ile Ibrahim
Pa~ a'y~~ bu i~e memur etti; fakat ~iddetli ya~mur ve kar sebebiyle
Kamç~~nehri'nin ta~mas~~yüzünden o tarafa geçilemedi~i gibi çamurdan
atlar bile yürüyemerni~ti.
Rus kuvvetlerinin kol kol ba~ar~lar~~sebebiyle yaln~z ~iddet ve
cesaretle bir netice elde edilerniyece~ini sadr-~~azam Izzet Mehmed
Pa~ a da anlad~ ; serasker kaym.akam~~ Halil Pa~a'n~n te~vikiyle sulh
için el alt~ ndan hükümetin nal:mini anlamak istediyse de bunu haber
alan Padi~ah tarafindan tebdil hasekisi ile orduya gönderilen bir fermanla sadr-~~azam tekdir edildi. Nihayet mirahur Mehmed A ~a'n~ n sevkiyle sadarete gelen ~ zzet Mehmed Pa ~ a, üç ay sonra azlolunarak Amavudluk tarafinda bulunan Re ~ it Mehmed Pa ~ a

~. H. Uzunçar~~ll

Darendeli Izzet Mehmed Pa~a
(Bu resim II. Mahmud zaman~nda Kapdan-~~ Derya iken yap~lm~~t~r).
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acele ~umnu ordugah~na getirilerek sadr-~~azam ve serdar-~~ekrem
oldu (22 Receb 1244 = 28 Ocak 1829). Ve vezirli~i de al~nan sab~k
sadr-~~azal~r]. Tekirda~~'nda ikamete memur olup selefinden ald~~~~
bütün nukud ve e~ya, kendisininki de dahil olmak üzere yeni sadr-~~
âzama verildi.
Izzet Mehmed Pa~ a'n~n Rumeli tarafindaki e~kiyay~~tenkil
eylemek ~artiyle 1246 Zilkade (1831 Nisan) de vezirli~i tekrar verilerek Sofya'da bulundu ve 26 Receb 1247 (2 Ocak 1832)'de Vidin
kalesi'ni muhafaza ~artiyle Vidin ve Ni~ebolu sancaklar~~verildi. 1249
Rebiulevvelinde (Temmuz 1833) Vidin'den azlolunarak Edirne'de
ikamete memur olup ayn~~senede 4 Ramazan (15 Ocak 1834)'da
Afyon Karahisar sanca~~na tayin edilmi~~ve Yeniçeri oca~~n~ n kald~nlmas~nda göstermi~~oldu~u hüsn-ü hizmetten dolay~~ba~tarafi Padi~ah
II. Mahmud'un tu~ras~n~~havi beratiyle beraber bir k~ t'a ni~an
ile taltif edilmi~~ve 4 Safer 1250 ( ~~2 Haziran 1834)'de memuriyetine
berveçh-i muhassall~k Ankara ve Çank~r~~ sancaklan mülhakatiyle
beraber tevcih olunrnu~tur.
1251 Zilkadesinde Ankara ve Çank~n'ya uzakl~~~ndan dolay~~
Afyon Karahisar ba~kas~na verilmi~~ve buna mukabil Izzet Mehmed
P a~~a'ya Kastamonu, Viran~ehir ve Çorum sancaklan ilavesiyle yeni ihdas
edilen Redif Mansure eyalet-i Ankara mü~irli~i tevcih edilmi~tir (27
Cemaziyelevvel 1252 = 9 Eylül 1836).
13 Cemaziyelah~r 1255 (24 A~ustos 1839)'de bu hizmetten affolunarak Istanbul'a gelip konak ve yal~s~nda istirahat ederken 28 ca
1256 (28 Temmuz 1840) da Akdeniz bo~az~~ (Çanakkale) muhafizl~~'~na
tayin olurunu~tur.
MISIR VALISI ÜZERINE SERASKERL~~I :

Bu s~rada M~s~r meselesinin ve Vali Mehmed Ali Pa~ a'n~n
siyasi bir ~ekil alan durumu sebebiyle Ingiltere, Avusturya, Prusya
ve Rusya devletlerinin tekliflerini de reddeden 6 Mehmed Ali üzerine yap~lacak mü~terek harekâta serdar olarak Osmanl~~devleti taraf~ndan azim ve kudret sahibi bir vezirin tayini takarrür etmesi üzerine
bu i~e Akdeniz bo~az~~ muhafiz~~ Izzet Mehmed Pa~ a münasip görülrnü~tür 7 .
° Bu hususa dair hatt-~~htimayun sureti Lü(fi tarihindedir (C. VII., S. 21).
7 M~s~r meselesinde Osmanl~~kuvvetlerine galebesinden dolay~~ Mehmed
Ali Pa~a'ya müttefik dört devletin karariyle M~s~r eyaletiyle beraber Haleb ve
Benden C. XXVIII, ~6
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~ zzet Mehmed Pa~ a'ya Berrü~~am seraskerli~i ile beraber
Sayda, Beyrut ve Trablus- ~am da kendisine verilerek devletlerin donanmasiyle birlikte Suriye sahillerine hareketi kararla~t~r~lrru~t~r.
Izzet Mehmed Pa~ a K~br~s'ta ordusunu tertip ettikten sonra
Osmanl~~kuvvetleri, ~ngiltere ve Avusturya gemileriyle Berrü~~am
sahillerine naklolunm.u~~ve donanma amiralleriyle görü~en Osmanl~~
seraskeri Beyruea yak~n Cüvni (Cünye) liman~na asker ç~karm~~t~r.
Beyrut civar~nda vaki rnuharebelerde M~s~r kuvvetlerine galebe
eden Izzet Mehmed Pa~ a Rekfaye muharebesini kazand~ktan
sonra avdeti esnas~nda at~run e~erinde bulunan pi~tovun kazaen
patlamas~~üzerine kur~un sol aya~~n~n diz kapa~~ndan a~a~~s~na tesadüf etmekle mecruh olmu~~ve aya~~~sakat kald~~~ndan 29 Ramazan
1256 (~ 84o Kas~m)'d seraskerliktenaffolunarak Edirne valili~ine tayin
edilmi~~ise de Gelibolu'ya geldi~i zaman aya~~ndaki yara henüz iyi
~am eyaletleri de ilaveten verilmi~~ve o~lu ~ brahim Pa~ a'ya Cidde valili~i ile
Girit tevcih olunmu~ tu. Bu tevcih Mehmed Ali'yi tatmin etmedi~inden Mehmed
Ali Pa~a'y~~ tutan Fransa devleti hariç olarak ~ngiltere, Avusturya, Prusya ve
Rusya devletleriyle Londra'da bir konferans tertip olunmu~~ve verilen karar ittifakla
kabul olunarak bunun Mehmed Ali Pa~ a'ya tebli~i kararla~t~r~lm~~ t~. Mehmed
Ali bu karar~~kabul etmedi~i tadirde müttefik devletlere cebir kullan~lmas~~takarrür etmi~ti.
Müttefik devletlerce al~nan bu karar mûcibince M~s~ r eyaleti veraset suretiyle
ve Berrü~~am M~s~r ile Süvey~'ten Taberiye gölüne kadar olan yerler ve Akkâ eyaleti
kale muhaf~zl~~~~kayd-~~ hayat ~artiyle Mehmed Ali'ye verilecek ve elindeki
di~er yerleri b~rak~p çekilecek ve Ahmed Fevzi Pa~a taraf~ndan iskenderiye'ye
götürülüp Mehmed Ali'ye teslim etti~i donanma da iade olunacak ve bu karar~~
kabul etmedi~i takdirde verilmi~~olan karar~n hükmü kalm~yacakt~.
Verilen karar Mehmed Ali'ye tebli~~olunarak kendisine mehil verilmi~, fakat
M~s~r valisi bu karar~~ kabul etmedi~inden Akkâ eyaletinin tevcihi geri al~nm~~~ve
Akkâ eyaleti ile beraber Sayda, Safed, Beyrut, Bo~az seraskeri, esbak sadr-~~azam
~ zzet Mehmed Pa~a'ya verilmi~tir. Mehmed Ali Pa~ a ikinci defaki teklifi
de kabul etmemesi üzerine M~s~r eyaleti de Mehmed Ali Pa ~a üzerinden al~narak
Akkâ valisi ve Berrü~~am seraskeri ~ zzet Mehmed Pa~a'ya tevcih edilmi~tir.
Mehmet Ali Pa ~a bu son karar~~da kabul etmedi~inden müttefik devletler
ve Osmanl~~ordusu taraflar~ndan M~s~r valisine kar~~~harekât ba~lam~~~ve Berrü~~am
seraskeri ~ zzet Mehmed Pa~a ayn~~zamanda M~s~r valili~ine tayin olunmu~tur.
Yap~lan bu harekat~~mütaak~p, müttefik devletler, Mehmed Ali'nin kay~ts~z
~arts~z Osmanl~~devletine itaat etti~i takdirde M~s~r eyaletinin uhdesinde kalmas~~
için Osmanl~~devleti nezdinde tavassutta bulunacaklar~n~~ ~ngiliz amiral' vas~ tasiyle
kendisine bildirdiklerinden Mehmed Ali bu son teklifi kabule mecbur olarak bu
suretle M~s~r valili~i üzerinde b~rak~lm~~t~ r.
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olmad~~~ ndan valilikten affiru istirham, etmesi üzerine 1257 Rebiulâhir sonlar~nda (1841 Haziran) Istanbul'a gelmesine müsaade olunmu~tur; Izzet Mehmed Pa~ a, aya~~ndaki ar~za sebebiyle Topal
Izzet Pa~a diye me~hur olmu~tur.
~K~NC~~SADARET~~

Izzet Mehmed Pa~ a M~s~r harekat~~ esnas~ndaki ba~ar~s~~
sebebiyle Ba~ mabeynci Izzet Bey'in (gözü güzel diye me~hur
Izzet Pa~a) 8 Padi~ah Abdülmecid nezdindeki tesiri sebebiyle 20 ~evval
1257 cumartesi günü (5 Aral~ k 1841) saraya davet edilmi~tir. Ba~mabeynci sabah erkenden ~ zzet Mehmed Pa~ a'mn Sultan Selim
türbesi civar~ndaki kona~~na gönderilerek Pa~a'y~~ al~p saraya getirmi~~ve Rauf Pa~ a'n~ n yerine sadarete tayin olunarak Bab~ali'ye
gönderilmi~tir 9. Tanzimat aleyhdarlar~ ndan oldu~u söylenen Izzet
Mehmed Pa~ a'~un sadareti Bab~ ali erkamm ve tanzimat ricalini
hayrette b~rakm~~~ve Bab~ ali'de bir sessizlik ve korku has~l olmu~tur".
~ zzet Mehmed Pa~ a'n~ n bu ikinci sadareti dokuz ay sürdü,
zaman~n gidi~iyle onun zihniyetinin uyam~yaca~~~belli idi; devir de~i~rni~ti. Zaten Ba~ mabeyncinin tesiriyle sadr-~~azam olmas~~ M~s~r
meselesindeki hizmetinden dolay~~ idi. ~ zzet Pa~ a aleyhinde yap~lan
dedikodulardan dolay~~ Sultan Abdülmecid, Rauf Pa ~ a'y~~ de8 Izzet Mehmed (Pa~a) Boluludur. Babas~~ Mehmed Ali A~a ile Istanbul'a
gelmi~, Enderun'a al~nm~~~mabeynci ve daha sonra 1255 H.(1839 M.)'de Ba~mabeynci
olmu~~ve 1259 H.(1843 M.)'de azledildikten sonra ihtisab naz~r~~ve vezirlikle ticaret naz~r~, 1271 H. (1854 M.)'de zabtiye mü~iri olup ~~274 Rebiülâh~r (1857 M.)'da
vefat etmi~tir.
9 ~ zzet Mehmed Pa~a'n~ n sadaret hatt-~~ hümayununda selefi Rauf Pa ~a'n~ n ihtiyar olup istirahate ihtiyac~ ndan bahsedildikten sonra :
"Sen ötedenberi umûr-~~cesimede istihdam olunmu~~ve usûl-i devlet-i aliyyemize tahsil-i vukuf eylemi~~dirayetkâr ve sadakat-~iar vüzeray-~~~zâm~mdan bulundu~una mebni her bir umûr-i luilliyye ve cüz'iyyede bilcümle memurin saltanat-~~seniyyemize nezaret-i ~âmile olmak üzere seni bilintihab vezir-i âzam nasb ve tayin ve
vekâlet-i mutlakam hatab-~~cesimesini uhde-i liyakat ve istihaline ihale ve tefviz
eyledim" denilmekte ve icabeden vesayada bulunulmaktad~r (Li4fi tarihi, c. VII.,

S. 21).
10 Bu hususta Vakanüvis Lütfi Efendi (C. VII., s. 21) ~öyle diyor :
"Sefk-i dimâ (kan dökmek) ile mü~teher olan mü~ arünileyh Izzet Pa~a hilâf-~~me'mul makam-1 sadarete mevsul olmas~~hayret-fezay-~~ashab-~~ukul olup hususiyle kap~ya (Bâb~âli'ye) geldi~i günden infisaline kadar Bâb~âli ricalinin a~~zlar~n~~
b~ çak açmaz ve icraat-1 vak~as~ na kimse kar~~~duramazd~.
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~i~tirdi~ine pi~man olmu~ tu. ~ zzet Pa~ a'n~ n halefi olan Rauf
Pa~ a'n~ n sadaretine dair olan han-1 hürnayunda Izzet Pa~a hakk~nda:
"Her ne veçhile ise ~ imdiye kadar mesalih-i vak~ an~n hüsn-i
niyet ve tem~iyetine muvaffak olamad~~~ ndan bilicab" azledildi~i
kaydedilmi~ tir (23 Receb 1258 = 30 A~ustos 1842).
Izzet Mehmed Pa~ a sadaretten azlinden bir hafta sonra
Edirne valili~ine tayin edildi ve 1259 Rebiülâh~rm onbirinde
May~s 1843) baz~~ uygunsuzluklar~~ (ne oldu~u kaydedilrniyor) sebebiyle Edirne'den azlolunarak Tekirda~~'nda ikamete memur edilmi~tir; daha sonra Istanbul'a gelmesine müsaade olun~nu~~ve 1265 ~evval
(1849 A~ustos)'de Hüdavendigâr yâni Bursa valili~ine tayin olunup,
fakat vücudça rnâzereti sebebiyle gidemedi~inden tekaüd olmu~~ve
17 Cemaziyelâh~ r 1271 (7 Mart 1855)'de altm~~~sekiz ya~~ nda vefat
ederek Eyüp'te Bostan iskelesi tarafinda Mihri~ ah Valide Sultan mektebi bahçesine dershanenin penceresi önündeki sed üzerine defnedilmi~ tir. Kabir kitabesi ~öyledir :
Kudemây-~~fihârn-~~devlet-i aliyyeden iki defa mesned-i celil-i
sadaret-i uzmây~~ve sair makarnât-~~
âliyeyi hâiz olan merhum ve ma~firet-mersurn Dârendeli
Izzet Mehmed Pa~ a hazretlerinin
Ruh-1 pür-fütunlar~ çün r~ zaen lillah fâtiha 1271.
1248 H. (1832 M.) tarihinde Ankara'da yanan Çar~~~Carniini ~ zzet
M e hmed Pa~ a kendi kesesinden yap t~ rm~~t~r.
Sicill-i Osmani müellifi olan Merhum Süreyya Bey'in Nuhbetü'lVekayi isimli eseriyle sicildeki kayda göre sab~rl~, cesur ve azirnli,
vakur, irtikâb ve irti~as~~olmayan ~edid, amans~ z bir vezir olarak
tavsif edilmektedir. K~ sa boylu idi.
Filhakika Izzet Mehmed Pa ~ a, üzerine ald~~~~vazifede müsamahay~~sevrneyen, gazabl~, nefsini hiçbir tehlikeden esirgerneyen
riya ve müdaheneyi sevmeyen aç~k sözlü, tuttu~unu koparan bir
zatt~ , fevkalâde hallerde devletin karagün dostu idi. Sultan II.
M ahmud, yeniçerileri kald~ rmadan evvel Sadr-~~âzam Benderli
Selim Pa~a gibi ~ ehid ve azim sahibi bir zat ile ayn~~kalitede olarak
Izzet Mehmed Pa~ a'y~~ ve A~ a Hüseyin Pa~ a'y~~ele alm~~~ve
o suretle oca~~~söndürrnü~tü.
Ruslarla muharebe esnas~ nda birinci defaki sadaretten azl ve
vezirli~i al~narak Tekirdag~'nda ikamete memur oldu~u s~rada (1245 H.
.183oM.) Edirne' nin Ruslar~n eline geçti~ini haber almas~~üzerine fitri
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olan hamiyyet ve vatanseverli~i kab~~olarak Tekirda~~~kasabas~~halk~n~n Islam ve H~ristiyanlarm~~toplayarak "~~te dü~man Edirne'yi alm~~~
ne dersiniz" deyince senin emxine ba~l~y~z dem.eleri üzerine kad~n ve
çocuklarla ~eyhleri kar~~~ Band~rma'ya naklettirerek geri kalan halkla
rnetris ve hendek kazd~rarak müdafaa tertibat~~ alm~~t~r (Lütfi tarihi,
c. IL, s. ii).
Istanbul'da bulundu~u zaman devletin mü~kül durumu esnas~nda fevkalade olarak akdedilen vükelâ toplant~s~na davet olunarak
mütalaas~~al~n~rd~ ; sözü aç~k ve pervas~z idin. M~s~r meselesinde kendisinin seraskerli~e tayini pek isabetli olmu~~ve M~s~r kuvvetlerine
vurdu~u darbe ile Suriye'yi tahliyeye hizmet etmi~ti. Aya~~ndan yaral~~olmasa daha bir hayl~~ ba~ar~lar elde edece~ine ~üphe yoktu.
* * *

Izzet Mehmed Pa~ a'run kan dökücülü~üne misal olarak baz~~
rivayetler vard~r ve Hekimba~~~Salih Efendi'den rivayeten ~u hâdise
nakledil~nektedir.
Izzet Pa~ a'n~n iki o~lu hastalamm~~Seyhülislam Arif Hikmet
Bey'in delâletiyle (takriben 1267 H. = 1851 M.) Hekimba~~~Salih
Efendi, Pa~a'n~n çocuklar~m rnuayeneye gitmi~ti. Hastalar~~gören
Salih Efendi laz~mgelen vesayay~~yap~p bir müddet Izzet Pa~ a ile
oturup sohbet etmi~ler. Bu musahabe esnas~nda Pa~a, zamane hekimlerinden ~ikayet etmi~~ve :
"Ben kaptan-~~derya iken gemide bir ba~~a~r~s~na u~rad~m, geminin tabibini ça~~rd~m, bir toz tertip etti, faidesi olmad~~tekrar ça~~rd~m,
bu defa da bir su tertip etti, içtirn a~r~~kesilmedi; Üçüncü defa tabibi
ça~~rtt~m, bu defa da bir hab tertip edelim demez mi? Herif âdeta
benimle e~leniyordu. Can~m~n s~k~nt~s~ndan aya~~na bir gülle ba~lay~p
yuvarlay~verdim.".
Demi~~ve Salih Efendi'de ~afak atm~~, ~ayet çocuklar iyi olmazsa
benim ba~~ma da bir hal gelir diye korkmu~~ve semtinin uzak olmaPrens Mençikof'un sefaretle Istanbul'a gelmesi ve barid teklifleri sebebiyle akdedilen fevkalâde toplant~da bulunan ~ zzet Mehmed Pa~a, Mençikof'un
teklifinin kabul veya red müzakeresinde sadr-~~ esbâk Rauf Pa ~a'y~~kastederek
Pa~a hazretleri cümlemizden k~demlidir, ahval-i devlete vukufu cumlemizden ziyadedir. Böyle pek mühim bir maslahatta reylerini almad~kça bir karar vermiyelim
diye Rauf Pa~a'y~~söyletmek istemi~se de bir cevap alamam~~t~ r (Tarih Musahabeleri, s. 9).
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s~ndan dolay~~iktiza ederse Yeniköy'deki Rum doktorlar~n ça~~r~lmas~m tavsiye ile savu~mu~~ve Pa~a'n~n kethüdas~~tarafindan kendisine
muayene ücreti olarak üç kese kuru~~(bir kese be~~yüz kuru~~oldu~una
göre) bin be~~yüz kuru~~(zarnan~ na göre dolgun para) verilmi~.
* * *

Ankara, Çank~r~~ve Kastamonu sancaklar~~üzerinde iken Kastamonu'da bulundu~u esnada ~ zzet Pa~ a bir sabah vakitsiz erkenden
Kad~~ Aziz Molla Efendi'yi ça~~rtrm~. Böyle erkenden ans~z~n
vaki davetten dolay~~telâ~lanan Aziz Molla valinin yan~na gitmi~,
Pa~a kendisine ne dese be~enirsiniz?
E~raftan filan a~ay~~ tan~rs~n~z, ben ona iltifat ederdirn, me~er
hain imi~. Bu gece rüyada üzerime yürüdü tabanca bo~altt~ ; demincek müstahak oldu~u cezay~~verdim (yani öldürtdürn) demesi üzerine
biçare Aziz Molla korkup mahkemeye avdette hemen o gece gizli
yollardan Istanbul'a can atm~~~ve hemen gidip ~eyhülislâm~~görmü~tür. ~eyhülislam Efendi böyle müddeti dolmadan izinsiz olarak gelmesinin sebebini sorunca hadiseyi anlatm~~, ben ne kadar ihtiyat edip
Pa~a'n~n emrini yapsam bile rüyas~na girmemek elimden gelmez.
Onun için tehlikeden kaçarak mernuriyetimi terke mecbur oldum
demi~tir 12 . Esz~lit-~~Sudur müellifi Memduh Pa~ a merhum Izzet
Mehmed Pa~ a'y~~görmü~~olup "hengam-~~mazuliyette pederi~nin
(Mustafa Mazlum Pa~a'n~n) hanesine geldi gördüm. Kaslrülkame
hunin- çe~m mübtelay-~~gazab ve h~~m bir zat idi. Mukaddema nice
canlara k~yrru~~olmas~~bahsine gelince yeniçeri fitnekarlann~n izale-i
vücud-~~ihanet- aladlarma, A~a Hüseyin Pa~ a ve bu ~ zzet Pa~ a
ile Kara Cehennem Ibrahim A~a olmasa i~~kesilip hüsn-ü hitam bulamazd~. Icab-~~ vakt ve hal gâh gâh cellâd dahi yeti~tirir"
demektedir 13.
* * *

Tel kaday~f~~döken bir kaday~fc~mn, hamur kaday~f döktü~ünü
gören ~~zz et Pa~ a'n~n herifi k~zg~n kaday~f tepsisinin üzerine oturtmu~~oldu~u rivayet edilir.
Izzet Pa~a merhumun ~iddeti ve merhametsizli~i hakk~nda daha
baz~~rivayetler vard~r. Pa~a'n~n haremlerinden birisi de benim kay~nEsvgit-~~sudur (Mehmed Memduh Pa~a), s. 8, 9.
1 Abdurrahman ~eref, Tarih Musahabeleri, s. 257.
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validemin teyzesi Lütfiye Han~ m olup Pa~a mevcut çocuklarmdan
ba~ka evlâd istemedi~i için iki defa gebe kalan Lütfiye Han~m'~n zorla
çocu~unu dü~ürtmü~tür.
* * *

Merhum ~ zzet Mehmed Pa~ a bir Ramazan ak~am~~kona~a
avdetinde iftar vakti hapishanede bulunan karkçnun hemen idam
olunmas~n~~emretmi~, emri sonraya b~rak~lm~~, sofradan kalkt~ktan
sonra emrini tekrarlam~~. ~ftarda bulunan misafirler mübarek Ramazan gecesi hürmetine ~efaate ba~lam~~lar. Pa~a çantas~n~~getirtip bir
ilâm ç~kararak buyrun okuyun demi~. Me~er bu kay~kç~~tYsküdarl~~
olup zevcesi üç çocuk b~rakarak vefat etmi~~oldu~undan ba~ka bir
kad~na talip olmu~, kad~n çocuklar~~bahane ederek varmam~~, herif
bir gün üç çocu~unu kay~~~na al~p K~zkulesi'ne do~ru aç~lm~~~ve
çocuklar~~birer birer denize atm~~, hatta. sekiz on ya~~nda bulunan en
büyükleri babas~n~n boynuna sar~l~p feryad edip yalvarmas~na ra~men
onu dahi karde~lerinin yan~na göndermi~, çocuk can havliyle suyun
içinde kay~~~n küpe~tesini tuttu~undan parmaklar~n~~k~rarak onu da
ifna eylemi~, bu elim manzara yal~lardan görülüp ve sandal indirilip
herif yakalanarak zab~taya teslim edilmi~~ve muhakemesinde vah~iyane cinayeti tebeyyün etmekle idam~na hüküm sad~r olmu~, me~er
ilâm bu hükmü havi imi~. Mesele anla~~ld~ ktan sonra ~ zzet Pa~ a
haz~r olanlara :
Bana gaddar ve kan dökücü derler ve sizler de Ramazan gecesi
bile adam öldürmekle kalben beni itham ettiniz. Ben k~yar~m ama
böylelerine luyar~ m ve böyle canileri Kadir gecesi dahi olsa yine
affetmem" 14 demi~tir 15 .
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