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B~R~NC~~BÖLÜM

Giri~ :
~nk~lâplar gerek milletin içinden olarak arzusiyle gelsin, gerek
asr~mn terakkiyatma kar~~~geri kalm~~~bir milletin yükselmesi için
ba~ta bulunanlar taraf~ndan yap~lm~~~olsun öne at~lm~~~olan ~ah~slardan bir hayli kurban vermi~~ve konan yenilikler uzun ve kanl~~
mücadelelerden sonra ancak yeni yeti~en nesiller aras~nda istikrar
bulmu~, yerle~ebilmi~tir. Fransa'n~n büyük ink~lâb~~milletler içinden
meydana ç~kt~~~~halde bunun yerle~mesi için ne kadar kan döküldü~ü
ve ne derece tehlikeler atlat~ld~~~~tarihce malümdur.
Bir zamanlar dünyan~n en mükemmel ve en modern ordusuna
sahip olan Osmanl~~Devletinin on yedinci as~r ba~lar~ndan itibaren
dü~mü~~oldu~u bozuk durum da Osmanl~~tarihlerinde görülmektedir,
bilhassa 1683, 1768, 1787 seferleri, Osmanl~~ordusunun muas~r~~
avrupa ordular~~tarz~nda ~slah edilmedikçe memleket müdafaas~n~n
kabil olmad~~~n~~göstermi~~ve muas~r devletler gibi talimli ve muntazam bir ordunun mevcudiyetini kat'l ve zaruri k~lm~~t~r.
1774'deki Kaynarca muahedesinden sonra birinci Abdülhamid,
bilhassa askeri sahada yenilik yapmak için arzusiyle garp devletleri
usulü baz~~ ~slahata te~ebbüs ederek sürat topçular~~yeti~tirme~e himmet etmi~~ve (Baron Detot) un gayretiyle 1776'da basit ~ekilde bir
hendese mektebinin temelini atm~~~ve bunun için Avrupa'dan mütehass~s getirtmi~, fakat yaya kuvveti olan yeniçeri oca~~n~n ~slah~na
cesaret edememi~ti.
Halbuki yeniçeri oca~~~bu as~rda talimli bir asker oca~~ndan
ziyade sokaklarda esnaf l~k eden bald~r~~ ç~plak talimsiz, serke~~bir
kalabahktan ibaret oldu~undan ve muharebelerde as~l peri~anl~~a
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bunlar sebebiyet verdiklerinden dolay~~bu s~n~f~n ~slah~~birinci derecede
lüzumlu idi: Fakat isyan ederek vezir katli ve hattâ padi~ah hal'ine
kadar i~i ileri götürecekleri bilindi~i için bunlara talimden bahsedilemiyordu.
Sultan Üçüncü Selim ~ 789'da amcas~~birinci Abdülhamid'in
yerine hükümdar oldu~u zaman daha evvel 1787'de ba~lam~~~olan
Osmanl~-Rus ve Avusturya seferi devam ediyordu. Yirmi sekiz ya~~ndaki bu genç hükümdar, daha veliaht bulundu~u s~rada devlet ricalinden elde etti~i adamlar~~vas~tasiyle Fransa Kral~~Onalt~nc~~Lui ile
muhabere ederek hükümdar oldu~u zaman devlete bir nizam vermek
ve bilhassa Avrupa ordular~~tarz~nda talimli bir ordu vücude getirmek
arzusunu izhar etmi~~ve buna mukabil kral kendisine baz~~vesayada
bulunmu~tu.
Filvaki Sultan Selim, hükümdar olur olmaz askeri ~slahat hakk~nda veziriâzam ve devlet adamlar~ na bu husustaki mütalaalar~n~~
sorarak lay~halar vermelerini istemi~~ve kendisine takdim edilen
laphalar~n bir k~sm~ndaki mütalealara göre yeniçeri oca~~n~ n talim
kabul etmez bir kalabal~k oldu~unu anlayarak (Asakiri ~ahane)
ismiyle fakat yeniçerileri ürkütmemek için bostanc~~oca~~na ba~l~~
olarak talimli bir ordu viicude getirme~e karar verdikten sonra
hemen faaliyete geçmi~~(1792) ve bu yeni kurulan ordunun masraflar~na kar~~l~k olarak da (Irad~~Cedid) hazinesini tesis etmi~~ve Fransa,
Ingiltere ve Isveç'den mütehass~slar ve muallimler getirtmi~tir.
Sultan Selim ba~lad~~~~ ~slahatta topçu, humbarac~, la~~mc~~
(istihkâm) ocaklarnu da ~slah ve yeni kanunlar vücude getirme~i
ele ald~. Mühendishane te~kilât~m geni~leterek iptida Eyüpte Bahariye'de ve daha sonra Haliçte Sütlüce'de ~~o H., ~~795 M. deki mühendishaneyi yapt~rm~~t~.
Sultan Selime takdim edilen lay~ halarm hemen hepsi yeniçeri oca~~n~n
~slah~~hakk~nda idi, fakat yeniçerilerin isyan~ndan korkuldu~u için lay~ha verenlerden
baz~lar~~ikiyüz elli sene evvel Sultan Süleyman zaman~ ndaki kanunlar~n tatbikini
münasip görüyorlar ve bir k~sm~~da yeniçeriden ayr~~talimli bir ordunun kurulmas~n~~
ileri sürüyorlard~ . Bu lay~halar aras~nda sab~k rikab~~hümayun kethüdas~~Mustafa
Rasih Efendi'nin larhas~~ da vard~ . Bu zat evvelce sürat topçular~~naz~rl~~~nda
bulunarak teknik usullerle yap~lan talimleri bizzat gördü~ünden larhas~nda dü~man~n eldeki silahlarla mücehhez yaya ve atl~~kuvvetleri haz~rlanmas~n~~ve harp
fennine ait eserlerin ecnebi dillerden Türkçe'ye tercümelerini ve Avrupa'dan mutehass~slar getirtilerek yeni orduyu bu suretle yeti~tirme~i tavsiye etmi~tir.
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Sultan Üçüncü Selim memleket zihniyetine ve Istanbul halk
tabakas~n~ n yeniçerilere taraftar olmalar~~dolay~siyle tehlikeli bir i~e
giri~mi~ti. Fakat vatan~n selâmetini kat'l surette bunda gördü~ü için
her fedakarl~~~~göze alm~~~demekti. Kendisi halim, rahim, ince ruhlu
bir hükümdar oldu~undan ba~lad~~~~ i~i fiilen takip etmesi, yerine
göre ~iddet göstermesi laz~md~. Kendisi, kurdu~u yenili~i takip ediyordu. Fakat bu ink~lap aleyhinde olanlar~n homurdamalar~n~~henüz
duymayordu.
Padi~ahm etraf~ndaki ink~lap taraftar~~mahdut devlet adamlar~~
d~~~nda, anlara rakip devlet erkan~~ile bilhassa ulema. s~n~fi ve tabii
olarak yeniçeri oca~~~bu yeniliklere aleyhdar idiler; yenilik henüz
pek geni~lemedi~i için kendilerinde bir hareket görülmeyor fakat
memnuniyetsizlik hissolunuyordu.
Murahhasl~kla Paris'e gönderilmi~~olan Âmedi Galip Efendi 2
o tarihte Ba~konsolos bulunan Bonapart ile bir ziyafet sofras~ nda
görü~tükleri zaman (Islahata ba~lam~~~olan Padi~ah'~n i~leri bizzat
takip etmesini ve Saraydan ç~k~~lar~n yaln~z Cuma namaz~~için Selaml~~a inhisar etmemesini tavsiye etmi~ti.
Sultan Selim, Nizam-~~Cedid'e ba~lad~~~~zaman Sadr-l'azam
Melek Mehmed Pa~ a idi. Bu zat afif ve itimada ~ayan ise de ya~l~l~~~~sebebiyle bu i~te istenilen cevvaliyeti gösteremeyece~inden dolay~~
yerine Anadolu Valisi Safranbolulu Izzet Mehmed Pa~ a getirilmi~ti (1209 H. 1794 M.).
Yeni Sadr-l'azam Izzet Mehmed Pa~ a, Birinci Abdülhamid
zaman~nda ~slahat yapm~~~olan veziriazam Halil Hamid Pa~ a'n~n
damad~~idi. Bunun dört sene kadar devam eden sadareti zaman~nda
asakiri ~ahane yani Nizam-~~ Cedid askeri i~i oldukça ilerlemi~ti.
Bonapart'~n M~s~r'~~ i~gali üzerine 30 A~ustos ~ 898'de Sadrazaml~ktan azledilen Izzet Mehmed Pa~ a'n~n yerine Erzurum ve
Trabzon Valisi Yusuf Ziya Pa ~ a getirildi. Yeni nizam askerinin
2 Mehmet Sait Galip Efendi, Nizam~~ Cedid ricalinden ve Rusçuk yaran~ndan
Reisülkitap olan de~erli zatt~r. Ikinci Mahmud zaman~nda ve H. 1239, 1823 M. de
Sadr-~âzam olmu~~ve yeniçeri oca~~n~~söndürmek isteyen Sultan Mahmud'a kendisinin
yerine yeterli olarak Selim, Mehmed Pa~ a'y~~Sadr-~âzam yapmas~n~~tavsiye eylemi~tir. Mustafa Re~ id Pa~ a siyasi mektebinin müessisi bu zatt~r.
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Bonapart'~n muhasara etti~i Akkâ Kalesi müdafaas~ndaki hizmetleri
bu askerin ehemmiyetini en kötümser olanlara bile teslim ettirmi~ti 3.
M~s~r'~n H. 1216, M. ~ 8or'de Frans~zlardan geri al~nmas~~sebebiyle ~öhreti artan ve kendisine Gazi unvan~~verilen Yusuf Ziya Pa~ a
Nizam-~~cedid askerinin Anadolu'da yap~lmas~na çal~~t~. Yozgat ve
havalisinin yani Bozok sanca~~n~n kudretli ayarl~~olan Ç ap aro ~lu
Süleyman Bey bu hususta ele al~narak Sultan Selim'in verdi~i
direktif dairesinde Anadolu'da nizam-~~cedid'in tatbikine ba~land~~ ve
a~a~~da tafsil edilecek olan Kad~~ Abdurrahman Pa~ a'n~n da
ayn~~suretle faaliyeti an~~takip etti. Bu suretle Anadolu'nun muayyen
m~ntakalar~nda nizam-~~cedid askeri yeti~tirilme~e ba~land~.
Nizam-~~ cedid oca~~~Levent Çiftli~i Oca~~~ve 'Üsküdar Oca~~~
olarak iki k~s~md~, fakat bütün te~kilatlar~~ayn~~olup aralar~nda fark
yoktu. Askere al~nacak efrad bu iki ocaktan herhangi birisine verilir
ve burada talim görürdü. Nizam-~~cedid askerinin adedi art~nca
vilayet ve sancaklarda da yeni yeni k~~lalar yapt~r~ld~. Al~nacak askerin mutlak surette asl~, nesli belli yerli halktan olmas~~ ~artt~. Askere
al~nanlar bütün vergilerden ve angaryeden muaf idiler.
Nizam-~~ Cedid te~kilat~~ilerledikçe talimli askerin ço~almas~~
yeniçeri kodamanlar~n~n dikkatini çekiyor, günün birinde kendilerine
ihtiyaç kalmayaca~~n~~dü~ünerek bu yeni askere kar~~~di~~biliyorlar,
fakat ses ç~karam~yorlard~. Müteass~p Ulema s~n~f~~ da gâvur icad~~
dedikleri bu talimi yapanlar~n da kafirlere benzediklerini söyleyerek
halk efkar~n~~bu nizam~~tatbik edenlerin aleyhine tahrik eyleyorlard~.
Sultan Selim Nizam-~~Cedid için çal~~an devlet ricalinden bilhassa
Sadr-l'azam kethüdas~~ ~brahim Nesim Efendi ve Bahriye Naz~r~~
Hac~~ ~brahim Efendiye fazla itimad ve teveccüh göstermi~~ve mühim
i~lerde mutlak surette anlar~n mütalealar~na lüzum gösterir olmu~tu.
Bilhassa bu iki zat~n nüfuzlar~~sebebiyle Sadr-lazam olanlar bunlarla
anla~ma~a mecburdu. Bunlar~n tahakkümlerine kar~~~devlet erkan~~
aras~nda rakipleri de artm~~t~~ ve bu halden nizam-~~ cedid aleyhdarlar~~istifade ediyorlard~. Evvelce gizli gizli ~urada burada talimli
asker ve i~~ba~~nda bulunanlar aleyhine söylenen sözler, aç~ktan
aç~~a söylenir olmu~tu.
3 Akkâ'y~~ Bonapart'a kar~~~müdafaa etmi~~olan Cezzar Ahmed Pa~a, evvelce
bu nizam-~~ cedid askerinin aleyhinde bulunurmu~. Bunlar~n Akkâ muhasaras~~
esnas~ndaki müdafaa ve faaliyetlerini görünce bir daha nizam-~~cedid askeri aleyhinde
bir ~ey söylersem dilim kurusun dermi~.
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Sultan Selim'in talimli askeri ço~alarak kuvvetli bir ordu vücude
getirmek hususundaki geni~~çapta görülen faaliyeti Sadr-~âzam
Yusuf Ziya Pa~ a zaman~na rastlar. Dirayetli, haz~ml~~olan bu zat
Pâdi~ahm bu husustaki azmini büyük bir gayretle yürütme~e çal~~makta olup kendisinin M~s~r'~~ kurtarmaktaki ~öhretine binaen, Sultan
Selim'in sevdi~i ricalden kendisine kar~~~di~~geçirememekle beraber,
Sadr-~âzamda durumu idare ederek bir tats~zl~~a meydan vermeden
as~l gaye için u~'ra~~yordu.
~~te bundan dolay~~ Çapar O~lu Süleyman Bey'den sonra
bir Kad~~ailesine mensup olup, Alanya ve havalisinin hanedan~ndan
bulunan Kad~~ Abdürrahman Efendi baz~~hâdiselerin neticesinde
Ayanl~ktan, Kad~l~ktan, Beylerbeylikten ç~kar~larak Alanya, Bey~ehri
ve dolaylar~nda nizam-~~ cedid te~kilât~m yapmak üzere ele al~nm~~~
ve Çaparo~lu Süleyman Bey'le beraber çal~~ma~a ba~lam~~lard~r.
Yine bu s~rada Anadolu eyaletinde nizam-~~cedide ilhak olunarak
talimli asker m~ntakas~~ hayl~ca geni~lemi~, hattâ bir müddet sonra
Çaparo~lunun tesiriyle Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Kastamonu, Bolu
m~ntakalar~n~~ ve Abdurrahman Pa~ a'n~n himmetiyle de Karaman
eyaletini içine alm~~t~.
~K~NC~~BÖLÜM

ABDURAHMAN PA~A AILESI
Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n ecdad~~ Arad~% olup büyük babas~,
babas~~ve karde~i ve kendisi hep Kad~l~kta bulunmu~lard~r. Kendisinin Kad~l~~~~sebebiyle Beylerbeyi ve Vezir olduktan sonra da Kad~~
ünvan~n~~muhafaza etmi~tir. Fakat Antalya'da cami ve medresesi ve
vak~flar~~olan büyük ceddi yani babas~n~n büyük babas~~ulemadan
Seyyid Osman Efendi'ye nisbetle eski vesikalarda Abdurrahman
Efendiye Osman Zade denilmektedir 4.
Abdurrahman Pa~ a Arad~% Minkari Zade Oruç Ali
Efendi'nin dördüncü ku~aktaki torunlar~ndan olup, babas~n~n ad~~
~eyh Mehmed'tir 5; Kad~l~k yapm~~~olan ~ eyh Mehmed Efendi
Mektum mühimme defteri (Ba~bakanl~k Ar~ivi) No. 4 S. 12, 18, 20.
Cevdet Tarihi (C. g, S. 47 Matbaai Amire tab~) Abdurrahman Pa~a babas~n~~
do~ru olarak Seyyid Mehmed diye gösterdi~i halde, (C. 7, s. 289) de babas~n~n Kad~~
Osman oldu~unu kaydederek yan~lm~~t~r. Yine Cevdet Tarihi ~eyhulislâm Minkari
Zade Yahya Efendi'yi de Abdurrahman Pa~a'n~n ceddi göstermesi hatal~d~r.
4
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1175 H., 1761 M. de ~bracl~'da vefat ederek oraya defnedilmi~tir e.
~ eyh Mehmed'in babas~~ Hac~~Ali onun babas~~Seyyid Osman
ve onun da babas~~Oruç Ali'dir 7.
Abdurrahman Efendi'nin Kad~l~~~~ve Maden Eminli~i:
Abdurrahman Pa~ a'n~n babas~~ ~ eyh Mehmed Efendi
176~ 'de vefat etti~ine göre, bu tarihten evvel do~mu~~ise de do~um
tarihi malûm de~ildir. Bu da babas~~ve ecdad~~gibi tahsil görmü~~ve
Ibrad~~Kazas~~ayanl~~~nda bulunmu~~cesur ve pek gözlü oldu~undan
Hükümetin zaafindan istifade ederek Alanya'y~~ da kendi nüfuzu alt~ na
almak istedi; bunun için biraderi Bahri Bey, day~s~~ Bekta~~A~a
ve Yahya o~lu Mustafa ile birlikte sekizyüz kadar avenesiyle
faaliyete geçece~i haber al~nmas~~üzerine 1210 H., ~~795 M.'de yakalanarak Konya'ya sürgün edilmi~tir 8 ; fakat sab~k Alanya Sancak beyi
olup sonra Bey~ehir Mutasarr~fl~~'~na nakledilmi~~olan Beylerbeyi
rütbesindeki Pa~a'n~n bunlar hakk~nda yaz~lanlar~n as~ls~z oldu~unu
hükümete arzetmesi üzerine 121 1 Safer, 1796 Eylül'de Abdurrahman
Efendi ibrach ayan~~olmu~tur 9.
Abdurrahman Efendi bu tarihten sonra Kad~~olmu~tur.
Kendisi Kayseri Kad~l~~~nda bulundu~u s~rada Kap~c~ba~~~payesinde
olan amcas~~ Seyyid Ali Efendi Bozk~r ve Bereketli maden Eminliklerinde bulunmakta idi. Bu tarihlerde vukua gelen bir hadise Abdurrahman Efendi'yi Kad~hktan çekilme~e mecbur etti ~öyle ki :
Bozk~r ayan~~ Muhyiddin A~a" ba~~na toplad~~~~adamlarla
hükümete kar~~~serke~li~e ba~lam~~~ve kendisinin yakalanarak K~br~s'ta
~eyh Mehmed Efendinin tbrad~'da kabir kitabesi ~öyledir: "~eyh elhac
Mehmed Efendi-bin Elhac~~Ali Efendi ruhuna rizaenlillâh fatiha sene 1175".
7 Minkari Zade Oruç Ali Efendinin biraderinin ad~~ Mehmed olup, onun
Ömer ad~nda bir o~lu vard~r. Bu Omer'in o~lu Minkari Zade Yahya Efendi, Sultan
Dördüncü Mehmed zaman~nda ~eyhulislâm olmu~tur. Pâdi~ah~n çok sevdi~i bu
zat ciddiyet ve vekariyle dokuz buçuk sene makam~n~~muhafaza etmi~, ancak menzul
oldu~undan dolay~~ ~eyhulislâml~ktan aynlm~~t~r. Vermi~~oldu~u fetvalar~~havi bir
jj.1
10.14-,
fetva mecmuas~~ vard~r. Mührü
ibareli olup
tarihi 1038 H. 1628 M.) dir.
8 Konya Mahkeme-i ~eriyyesi sicillerinden 1216-1222 tarihli sicil defteri
9 Mektum mühimme defteri No. 3 S. 21, sene 1212 Evaili Muharrem.
19 Bu Muhiddin A~a, Bozk~r Emini Abdulhalim'in damad~~ idi. (Mektum
mühimme 3, S. 175). ve Emin tasnif-i Selim-i Sâlis vesikalar~~No. 15343
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Magosa' ya kal'abend edilmesi alâkadarlara emrolunmu~~ise den, o
s~rada elde edilememi~~fakat bir müddet sonra Bozk~r ve bereketli Madenleri Emini Kap~c~ba~~lardan Seyyid Ali Efendi, Muhyiddin'i
yakalayarak öldürmü~tür.
Bu hâdiseden bir müddet sonra maktul Muhyiddin'in karde~i
Alt~ parmak Halim ve müteveffa Bozk~r ~eyhinin bölük ba~~lar~ndan Nakibo~lu Abdurrahman, ve Mehmed ve Ali Alemdar
ba~lar~na bin kadar adam toplayarak Bozk~r Madenini bas~p Seyyid
Ali Efendi'yi kona~~nda muhasara ettikten sonra gerek kendisini
ve gerek karde~ini ve adamlar~ndan bir hayl~s~m öldürüp saray tabir
olunan kona~~m ya~ma ederek e~ya ve mücevherat~n~~ald~ktan maada
cariyelerinden birisinin de namusuna tecavüz edip ayn~~zamanda
kona~~~da yakm~~lard~r (sene 1 2 16 H., ~ 8o~~M.).
Kayseri Kad~l~~~nda bulundu~u s~rada bu fac~ay~~haber alan
Abdurrahman Efendi Kad~l~ktan istifa ederek hükümete müracaatla kendisine müsaade edilirse bu i~teki eleba~~lar~n haklar~ndan
gelece~ini arzettikten sonra Bozk~r'a yak~n olan Seydi~ehri'ne gelip
Istanbul'dan gelecek emri bekleme~e ba~lam~~t~r.
Hükümet durumdan haberdar olur olmaz 1216 Rebiulevvel
sonunda ~ 8o~~ A~ustos iptidalar~~ Alanya Sanca~'~~mutasarnf~~Mirmiran
(Beylerbeyi) Ibrahim Pa~~a'ya katillerin yakalanmalar~~için ferman
yollayarak kendisine yard~mc~~olmak üzere Manavgat 'Ayan' Do~an
Zade (vesikada yaln~z bir yerde Do~ru Zade) Emin A~a ile Seyyid
Ali'nin biraderinin o~lu Kad~~Abdurrahman Efendi'yi memur
ettikten ba~ka Abdurrahman Efendi'yi amcas~run yerine Bozk~r
Maden Eminli~ine tayin eylemi~tir 12.
Abdurrahman Efendi, Maden Eminli~ine tayinini ve katillerin
takibine memur edildi~ini havi ferman~~ ald~ktan sonra Bey~ehir ve
Seydi~ehir Kazalar~~hanedanzadelerinden yard~m alarak be~~alt~yüz
ki~ilik bir kuvvetle Seydi~ehir'den hareket etti~i s~rada üstüne gelmi~~
âsilerle Ba~~Karaviran mevkiinde yirmi dört saat çarp~~t~ktan sonra
âsileri bozmu~tur. Bozk~r halk~ndan yüz kadar esir ve altm~~~kadar
maktul veren âsilerin reisleri Alt~parmak k~yafetini de~i~tirerek Ka11 Asi Muhyiddin hakk~nda Bozk~r Maden Emini Seyyid Ali Efendiye gönderilen hüküm (mektum mühimme 3, S. 175 ve Emini Selim-i Sâlis vesikalar~~15343.
12 Mektum mühimme defteri No. 4, S. 12.
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raman Valisinin yan~na, Nakib O~lu Abdurrahman ile Mehmed ve
Ali Alemdar ve di~er Mehmed, Hâdim Müftisinin yan~na kaçm~~lard~r.
Bu ba~ar~l~~ durum üzerine Abdurrahman Efendi taraf~ndan
keyfiyet hükümete bildirilmi~~oldu~undan, âsilerin eleba~~lar~n~n
teslimleri Karaman Valisi Alâuddin Pa~ a ile Wid~m Müftisine
yaz~lm~~t~r (1216 Rebiulâh~r ve ~ 8o~~Eylül") Asilerden ele geçen
Nakip O~lu Abdurrahman, Ahmed, Benli Hasan, Çakal
Ahmed ve Hüseyin isimlerindeki ~ah~slar katlolunarak Bozk~ r
ehalisi de nezre ba~lanm~~t~r (27 ca 1216 ve 5 Ekim 18o1) 14 .
Abdurrahman Efendi'nin Beglerbegi Olmas~ :

Bozk~r hâdisesi Abdurrahman Efendi'nin gayretiyle Alanya
mutasarr~f~~ ~ brahim Pa~ a gelmeden evvel bast~r~lm~~~oldu~undan
~ brahim Pa~ a'ya" Alanya'ya dönmesi emredilmi~tir.
Hükümet, Daha Maden Emini Seyyid Ali Efendi zaman~nda
E~reli ve Seydi~ehri'ni Bozk~r madeninden ay~rarak buralar~n~~müstakillen nizam-1 cedid Üsküdar Oca~~na ba~lam~~~ve ehalisini teklif ve
angaryadan af ile buralardan Üsküdar Oca~~na asker al~nmas~n~~
emretmi~tir.
Abdurrahman Efendi Maden Emini olunca ayn~~ferman
kendisine de gönderilmi~~oldu~undan yeni Maden Emini buralar~n
e~raf ve âyan~n~~Sancak merkezi olan Bey~ehri'ne getirterek ferman~~
okutmu~~ve halk~n gösterdi~i miktar üzerinden üçyüz nefer namzet
al~nmas~na karar verilmi~tir".
Sultan 'üçüncü Selim, talimli askerin Anadolu eyaleti, Bey~ehri, Alanya ile Karaman eyaletinde de yap~lmas~n~~arzu ederek Anadolu
ve Karaman eyaletlerine tekidi hâvi fermanlar yollam~~ " ve ayn~~
zamanda Bey~ehri ile Alanya Sancaklar~nda yap~lacak te~kilâtta
Abdurrahman Efendi'den istifade etmek istedi~inden 27 ~aban
1216 ve 2 Ocak ~~8o2'de ~ brahim Pa~ a Alanya' dan al~narak K~r~ehir
Mutasarr~fl~~~na nakil olunup Kad~~ Abdurrahman Efendi de
Mektum mühimme defteri 4, s. 18.
Mektum mühimme defteri 4, s. 18, Abdurrahman Efendiye gönderilmi~~
olan hükmün üzerindeki ~erh.
14 Ibrahim Pa~a, Alanya'11 Sad~k Mehmed Pa~a'n~n o~lu olup, Alanya'ya
malikâne suretiyle mutasarr~f olmu~lard~.
14 Mühimme defteri 220, s. 23, sene 1217 ~evval.
17 Mühimme defteri 220, S. 23, sene 1217 ~evval.
13
14
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Rumeli Beylerbeyi pâyesi ile Alanya Mutasarr~f~~olduktan ba~ka
Bozk~r Maden Eminli~i ile Bey~ehri Sanca~~~üzerinde b~rak~lm~~ "
Üsküdar ve Levent Çiftli~i ocaklar~na asker yazma~a müstakillen ba~bü~~
tayin edilmi~tir 19 . Halbuki, Abdurrahman Pa~ a Beylerbeylik istemeyerek daha evvel o~lu Seyyid Abdullah Bey'e beylerbeylik
istemi~~ise de, hükümet bunu do~ru bulmam~~~ve 1215 ve ~ 800'de
o~luna Kap~c~ba~~l~ k ve kendisine de Beylerbeylik verilmi~tir.
Abdurrahman Pa~ a 1216 ~evval tevcihat~nda Alanya'da
ibka edilip kendisinin Bozk~ r'da oturarak Alanya'y~~mütesellim ile
idare eylemesi emrolunmu~tur 2°. Abdurrahman Pa~ a fermanlarda
kendisine emredildi~i üzere m~ntakas~~dahilinde nizam-~~cedid askeri
te~kilat= yaparak bütün gayretiyle çal~~t~~~ndan onun bu azim ve
gayretine itimad eden Padi~ah, Abdurrahman Pa~~a'y~~mütegallibe
elinde bulunan ve valilere tahakküm eden Karaman Valili~ine tayin
ederek orada da nizam-~~cedidi tesis etmek istemi~tir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ABDURRAHMAN PA~ANIN KONYA VALILI~I
Merkezi Konya olan Karaman eyaletine tayin edilen Valiler
buradaki mütegallibe hanedanlar yüzünden onlar~n tahakkümleri
alt~nda bulunuyorlar ve i~leri bunlar~n tesiri alt~nda görüyorlar&
Buradaki mütegallibelerin ba~~ nda o tarihte eski bir aileden olan
Candar O~lu Seyyid Ebubekir A~ a, Dereli Mehmed ve
Kabakk~ z~~ o~ lu Mehmed, vesaire olarak onbe~, yirmi kadar
~ah~s yeniçerilerle beraber valilere bask~~ yap~yorlard~.
Sultan Selim, icraat~ nda ciddi ve hükümet nüfuzunu tesiste
kendisinden i~~umdu~u Abdurrahman Pa~~a'y~~Konya Valili~ine
tayin suretiyle o taraflarda devlet otoritesini temin ve ayn~~zamanda
nizam-~~cedid askerini yaymak arzusiyle bervechi malikane Alanya
18 Mühimme defteri 217, S. 79, 8o, 12 ~~6'da Alanya Sanca~~~tevcih. (atik vüzera
defteri.)
Mirmiran-~~kiram~mdan Beylerbeyi payesiyle halen Alanya Sanca~~~mutasarr~f~~ ve Bozk~r Madeni Emini Abdurrahman ve Bozk~ r Belviran kazalar~n~n
naiplerine ve âyan~~kaza ve zabitan ve i~~erlerine hüküm (mühimme defteri 2 17 S. 159
sene, evail-i C. ~~2 17).
20 Mühimme defteri, 220 S. 24.
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Sanca~~~ile Bozk~r Maden Eminli~i de üzerinde kalmak üzere, 7
Cemaziyelevvel 1218 ve 25 A~ustos ~ 8o3'de Abdurrahman Pa ~ a'y~~
Karaman Valili~ine tayin eylemi~tir 21.
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a Konya'ya tayin ferman~n~~ald~ktan
sonra oraya damad~~ ~akir Efendiyi mütesellim tayin ederek kendisi
gelinceye kadar idare etmek üzere Konya'ya gönderilmi~tir 22 .
Abdurrahman Pa~ a bir ay sonra (Recep - Ekim) de Sadr-~~
âzam Yusuf Ziya Pa~ a tarafindan gizli tutulmas~~emredilen bir
tahriratta Konya'ya naklinden sonra kendisinin Rumelinde bir
hizmete (zâhiren da~l~~ e~k~yas~~üzerine) gönderilece~i fakat bunun
duyulmamas~~bildirilmi~~ve Abdurrahman Pa~ a da tavsiye edilen
~ekilde hareket edece~ini cevaben arzeylemi~tir 23. Abdurrahman
Pa~ a'ya 15 ~aban 1218've 30 Kas~m ~ 8o3'de Ak~ehir Sanca~~~da
ilhak olunmu~tur 24.
Konya Vak'as~~:

Kad~~ Abdurrahman Pa~ a nâip olarak Konya'da bulundu~u s~ rada Konya mütegallibesi kendi aleyhine hareket ederek
azline sebep olmu~lard~ . Abdurrahman Pa~ a'n~ n di~er valiler gibi
yumu~ak ve uyu~uk tabiatl~~olmad~~~~malüm olup Bozk~r âsilesine kar~~~
olan ~iddetli hareketi de duyulmu~~oldu~undan kendisini nâiplikten
azledenlerden intikam alaca~~n~~ve ayn~~zamanda Konya'dan nizam-~~
cedid için asker yaz~laca~~m haber ald~klar~ndan buna mani olma~a
ve Valiyi Konya'ya sokmama~a karar vermi~lerdir.
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a'n~n Konya'ya girmemesi için ba~ta
Konya âyan~ndan Candaro~lu Ebu bekir A~a bulunup Konya
yeniçerilerini de ittifaklar~na alm~~lar ve Konya mevlevi ~eyhi ~smail
Çelebio~lu Mehmed Emin Çelebi'yi de kendilerine uydurmu~lard~r.
21 Kad~~ Abdurrahman Pa~a, Karaman valisi olmadan evvel Seyyid Hac~~Abdurrahman Pa~a ad~nda di~er bir Abdurrahman Pa~a vali bulunuyordu. Bu Seyyid
Abdurrahman Pa~a, bundan evvel 1218 H., 1803 M. de Bender kalesi muhafazas~~
~artiyle Selanik Sanca~~na tayin olunarak Kad~~Abdurrahman Pa~a Karaman Valisi
olmu~tur (Mühimme defteri 218, s. 214).
22 Konya Mahkemci ~eriyye sicilli 1216 ila 1222 sene 3 C. 1218.
23 Ba~vekâlet ar~ivi sand~k (Hatt~~hümayun) vesikalar~~sand~k 18 hat No. s~~30.
24 Ba~vekâlet Ar~ivi atik vüzera defteri s. 59, ve Cevdet tasnifi dahiliye vesikalar ~~
No. ~~1844, sene 15 ~aban 1218.
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Abdurrahman Pa~ a, bir müddet sonra haz~rl~~~n~~yaparak
Kap~s~~halkiyle Konya'ya iki saat mesafedeki Sille mevkiine gelmi~~25
ve Konya Valili~i ferman~n~~okutmak üzere ferman~~Divan kâtibi
ile ~ehre göndermi~tir.
Bunun üzerine Candaro~ lu Seyyid Ebubekir ile avaneleri
"Abdurrahman Pa~ a'n~ n memuriyeti Konya'dan Üsküdar Oca~~na asker tertibidir" diyerek bir k~s~ m halk~~da kendilerine uydurup
ayakland~rarak Pa~ay~~Konya'ya sokmama~a karar vermi~ler ve
usulen Valiyi kar~~lama~a ç~kmak isteyenleri tehdid ile kar~~ lamaktan
men etmi~lerdir.
Bu durumu haber alan Kad~~ Abdurrahman Pa~ a mevsimin
k~~~olmas~~ dolay~siyle çad~rlar alt~nda durulamad~~~ ndan dolay~~
maiyyeti kuvvetini köylere da~~ tarak halka emniyet vermek için ikiyüz
kadar adam~~ile 1218 ~aban~n~n sonuncu günü ak~am~~ (14 Aral~k
1803) yâni Ramazan~ n birinci gecesi alaturka saat be~te birdenbire
Konya'ya girerek valilere mahsus saraya inmi~~ve ertesi günü vilayet
kad~s~, müfti ve mahalli e~ rafi davet ederek memuriyeti nizam-~~
cedid askeri tertibi ise de, hiç kimseye garezi ve nefsaniyeti olmad~~~n~~
ve memleket halkiyle iyi geçinece~ini beyan etmi~tir.
.Bunun üzerine sureta muvafakat gösteren ileri gelenler valinin
yan~fidan ayr~ld~ ktan sonra Abdurrahman Pa~ a'ya haber göndererek:
Yan~ndaki adamlar~~kâfidir, ta~radaki adamlar~n~~memleketlerine göndermesini teklif etmi~ler ise de, Abdurrahman Pa ~ a
Ilkbaharda mühim bir vazifeye memur oldu~u cihetle maiyyetini
da~~tam~yaca~~n~~söylemi~~ve yar~ n nizam veririz diye mukabele
etmi~~ise de, Konya hâdisesini idare edenler köylere adam göndererek
Pa~a'n~n köylere da~~tt~~~~askerin kimini soyup ç~plak b~rakarak
kimisini de öldürme~e ba~lamalar~~ ve sonra da pa~an~n saray~na
hücum etmeleri üzerine iki taraf aras~ nda müsademe olmu~tur. Hâdiseyi yat~~t~ rmak isteyenlere asiler:
— Hakk~nda katline ferman vard~ r, diye yalan sözlerle dellallar
ba~~rtarak halk~~da aldatm~~ lar ve kendileriyle beraber olmayanlar~~
tehdid etmi~lerdir.
25 Cevdet Tarihinde (C. 9, s. 48) Abdurahman Pa~a'n~n Çay~r Ba~lar~~ denilen
mahalle indigi yaz~lmaktad~r.
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~ehirli ile Abdurrahman Pa~ a'n~n ikiyüz ki~ilik kuvveti
aras~nda k~ rk dört saat süren müsademe neticesinde yan~ ndaki az
kuvvetle bunlara kar~~~koyam~yaca~~n~~ anlayan Abdurrahman
Pa~ a sabah erkenden atlanarak müsademe ede ede Konya' dan ç~kma~a mecbur olmu~~ve c~vardaki Hoca Cihan (Cihanbeyli) köyüne
gelmi~tir. Bu müsademede Abdurrahman Pa ~ a'n~ n ye~enlerinden
birisi ile elli nefer maiyyeti ölüp gerek kendisinin ve gerek o~ullar~=
Konyaya getirilmi~~olan e~yalar~~ya~malanm~~t~r 26. Abdurrahman
Pa~ a keyfiyeti tafsilâtiyle biraz geç olarak hükümete bildirmi~tir.
Abdurrahman Pa ~ a aleyhinde olarak âsiler taraf~ ndan hükümete gönderilen arizada ise kendilerini müdafaa yollu mütalâalar
vard~ r.
Abdurrahman Pa ~ a sadr-~âzam~n tahrirat~n~~ ald~ktan sonra
vakay~~tafsilâtiyle bildirmi~~oldu~u 29 Ramazan 1218 ve 12 Ocak
1804 tarihli olarak sadr-~âzam~n vermi~~oldu~u cevaptan anla~~l~yor 27.
Bu olay sebebiyle Konya Kad~s~ , müftüsü, ulema ve yeniçcri
serdar~~ve di~er ocaklar zab~ tan ve memleket âyaruna 1804 Ocak ve
~ubat tarihli iki ferman yollanarak valinin mutlak surette Konya'ya
al~nmas~~ve bu hale cür'et edenlerin katilleri kap etmekte ise de,
kan dökülmesini mücip olmamak için hasmâne harekete son verilerek
valinin kar~~lan~p saray~na oturtulmas~~ve bundan böyle bu gibi haller
den sak~n~lmas~~ ve ~ehirde terketti~i para ve e~ya ve hayvanat~mn
iadesi ve ancak bu ~erait ile cezalar~n~n af olunabilece~i ve aksi
halde müsebbiplerinin ~ediden ceza görecekleri ve Abdurrahman
Pa ~~a'ya da garez ve nefsaniyet göstermeyip mülâyim hareket etmesinin tavsiye edildi~i bildirilmi~tir 28.
26 Hadiseyi hükümetin ne suretle haber alm~~~oldu~u 3 Ocak 1804 tarihli Sadr-lazam~n tahrirat~ndan ~öyle anla~~l~yor: "Konya ahalisinden baz~~ erbab~~fitne ve
fesat tahrikiyle ehali Konya duhulünüze mümaneat etmi~~olduklar~ndan cenab~n~z
leylen duhul eylemi~~iseniz dahi hazele-i ehali ertesi günü üzerinize hücum edip
sizin dahi askeriniz ta~rada bulunmu~~oldu~undan müdafaa müyesser olmayarak
e~ya ve kethüdan~z~~terk ile Alanya'ya do~ru ric'at ve azimet etmi~~oldu~unuz
mesmuumuz oldu~undan... i~bu nemikam~z~n vüsulünde vak'an~n sureti vukuunu
ve cenab~n~z~n halen ne mahalde bulundu~unuzun ve nas~l hareket edece~inizin
ve ne gûna tedbir ve ianeye muhtaç oldu~unuzun acilen i~'ar~." (Ba~vekalet ar~ivi,
Sand~k 49 No. ~~o6).
27 Abdurrahman Pa~a'n~n Konya dönü~ünü bildiren mektubuna kar~~~Sadriaza= cevabi tahrirat~~ (Hatt~~Hümayun vesikalar~~ Sand~k 49, No. 198).
28 Konya Mahkeme-i ~eriyyesi sicilli 216-222 tarihli sicil.
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Asiler, padi~ahm fermanlar~ na ve sadr-lazam taraf~ ndan Konya
mevlevi ~ eyhi Çelebi Efendiye gönderilen mektuplara ehemmiyet
vermemi~~ve Kavak mevkiine gelmi~~olan Abdurrahman Pa~~a'ya
mukabele için tedbir al~nm~~~ve mevsimin k~~~olmas~~sebebiyle askeri
harekâta imkân olmad~~~ndan i~~muhabereye dökülmü~tür. Konya
Mevlevi ~ eyhi Mehmed Emin Efendi'ye Konya'dan ç~karak Afyonkarahisar'a veya Kütahya'ya gitmesi hakk~ nda Sadr-lazam taraf~ndan
mektup yaz~lm~~~ise de, ~eyh Efendi özür beyan ederek Konya'dan
ayr~lmam~~~veya kendisini asiler b~rakmam~~lard~r. Eldeki vesikalara
göre Çelebi Efendi aç~ ktan aç~~a âsilere yard~ m etmekte idi. Hatta
Konya havalisinde ~ ekavet yapan serseri deli kuvvetlerinin reisi olan
Deliba ~~~Ismail, âsilere yard~ m etmek üzere yüzelli kadar e~k~ya
ile Kenya'ya gelmi~~ve Çelebi Efendi taraf~ ndan Deliba~~~Ismail'e
hirat giydirilmi~ti 29.
Deliba~~~Ismail on, onbe~~seneden beri Karaman Vilayeti etraf~nda
ekavet
yaparak yüzon sekiz köyü peri~an edip mezarl~ktan ba~ka
~
bir ~ey b~rakmayan az~l~~bir ~aki olup, katli hakk~ nda ferman ç~km~~~
ise de, ele geçirilememi~ ti. Deliba~~~Ismail Kenya'ya birkaç saat
mesafede bir mahal tedarik ederek oras~n~~kule ve hendeklerle tahkim
edip siperler yaparak tahassun etmi~ti. Onun tahassun etti~i bu
mevki Insuyu köyüne yak~ n Ladik derbendinde idi.
Lüzumu halinde kendisine Sivrihisar voyvodas~~Yaz~ c~~ Ibrahim
ve Deli Bekir yard~ m ediyorlard~ 30. I~te Candaro~lu ve arkada~lar~,
Abdurrahman Pa~~a'y~~ Kenya'ya sokmamak için bunu da yard~ ma
ça~~rm~~lard~ . Konya'ya al~ nan Deli Ismail, emrindeki kuvvetlerle,
k~~tan istifade ile Abdurrahman Pa ~ a kuvvetlerine bask~n yapm~~~
ise de, bozularak kaçm~~t~r 31.
Sultan Selim, Abdurrahman Pa ~ a'n~n mutlak surette
Konya'ya girerek hem hükümetin ve hem kendisinin nüfuzunun
k~r~lmamas~n~~ ~iddetle arzu etmekte idi. Bu i~ te gev~ek davranmak
Padi~ahm nizam askeri yeti~ tirmek hususundaki azmini önleyece~i
29 Abdurrahman Pa~a'n~ n 27 Zilkade 1218 tarihli tahrirat~ndan Sand~k 21 hat
No. 7o; buna kar~~~(Deliba~'~n idam~~ hakk~nda Abdurrahman Pa~a'ya yollanan
ferman (Mektum mühimme 4 S. 12I).
3° 1216 H., ~~8o ~~ M. tarihli Karaman Valisi Zühdü Ismail Pa~a'n~n tahrirat~ndan (Sand~k 21, hat No. 14).
31 Abdurrahman Pa~a'n~n tahrirat~~ (Topkap~~Saray~~ ar~ivi No. 6998).
Benden C. XXXV, 17
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için buna ayk~ r~~herhangi bir hareketin nazar~~dikkate almmayaca~~~
anla~~llyordu.
Abdurrahman P a~~a'y~~Konya'ya sokmamak isteyenler pa~an~n
aleyhinde kaleme ald~klar~~ bir arizar Tarikatci Dede, Hac~~Said
ve Kap~c~~ o~luyle Istanbul'a yollayarak Abdürrahman Pa ~ a'y~~
Valilikten uzakla~t~rmak istemi~lerse de, valinin yazmas~~üzerine bu
üç ~ah~s ile yanlar~ndaki adamlar~~evvela tomru~a vurulup sonra da
birer tarafa sürülmü~ler 32 ve keyfiyetten Abdurrahman Pa ~ a da
haberdar edildi~inden bu hareketinden dolay~~27 Zilkade 1218 ve ro
Mart ~ 8o4 tarihli bir ariza ile Kad~~ Abdurrahman Pa~ a hükümete te~ekkür etmi~tir.
Asilerin maksatlar~~ Abdurrahman Pa~ a'y~~ Konya'ya sokmamakta ~ srar ile mukavemet ederek emsali mesbuk oldu~u üzere nihayet
hükümet bu halden b~karak valiyi azledece~i kanaati idi. Fakat
Sultan Selim her ne suretle olursa olsun, Abdurrahman Pa ~ a'n~n Konya'ya girmesinde ~srar ediyordu.
Mevsimin k~~~olmas~~sebebiyle Konya muhasara edilemiyordu.
Abdurrahman Pa~ a'n~n karargah~~Konya'ya üç buçuk saat mesafedeki Ba~ere köyünde idi. Onun burada oturmas~n~n sebebi maiyyetindeki askerin zahiresinin kendi idaresi alt~ndaki Bey~ehri deposundan
kolayca temin edilmesinden ötürü idi.
Abdurrahman Pa~ a Konya meselesini süratle hallettikten
sonra Rumeli tarafina geçecekti. Halbuki i~~uzad~~~ndan. 27 Zilkade
1218 ve ~ o Mart 1804 tarihli tahriratiyle meselenin biran evvel hal
edilmesi için Bozok mutasarr~f~~ Çaparo~ lu Süleyman Bey'in
iki bin suvari ile kendisine yard~ m etmesini istemi~ti.
Sadr-lazam Yusuf Ziya Pa ~ a, Abdurrhman Pa~ a'n~n
bu tahrirat~n~n kenar~na yaln~z Çapar Zadenin de~il yedi sancak
askerinin yard~ ma girmesini Seyhulislam ile görü~ erek Çelebi Efendinin K~br~s'a sürgün edilmesini Padi~aha arzetmi~tir. Sultan Selim,
gerek Abdurrahman Pa~ a'n~n tahrirat~n~~ve gerek Sadr-lazam~n
derkenar~n~~okuduktan sonra bu arizarun üzerine:
"~ktiza eden memurlar tayin ve her veçhile tekit olunsun, Çelebi Efendi
bu defa dahi nefyolunmay~p ~eyhulisliim efendi taraf~ ndan pend ve nasihat
32 9 Zilkade 1218 (2o ~ubat 1804) tarihli Abdurrahman Pasa'ya gönderilen
tahrirat. (Hatt~~htimayun vesikalar~, Sand~k 49, No. 206).
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yaz~lsun. Bu kere yine ~ sga eylemezse sonra sülâlei mevlânadan de~il e~kiya
muamelesi olunuru bilsün" hatt~~hümayununu yazm~~t~r.
Filhakika Abdurrahman Pa~~a'ya yard~m edilmek üzere Ç aparo~lu Süleyman Bey'le 33 Alada~~ayan~na, Had~m müftüsüne
Bey~ehir, Ak~ehir, Aksaray, Ni~de, Kayseri ve K~r~ ehir Sancaklar~~
mütesellimlerine Zilhicce iptidalar~~(1804 Mart ortalar~) tarihli fermanlar gönderilmi~tir 34.
Abdurrahman Pa~ a'n~n yan~na yard~mc~~kuvvetler tayin
olunduktan sonra Ç aparo ~ lu Süleyman Bey Konya yeniçeri
serdar~na vesair Ocakl~ya gönderdi~i mektupta Abdurrahman
Pa~ a'n~ n sulhan veya harben Konya'ya ithali için kendisine kat'l
ferman gönderildi~ini ve külliyetli askerle o taraflara gelmek üzere
oldu~unu ve ocakl~~demek padi~ah~n muti kullar~~demek oldu~undan
Abdurrahman Pa ~ a azlolunup yerine bir ba~kas~~ al~nur fikriyle
vaki muhalefete son verilmesini ve keyfiyetin müfti ile Çelebi Efendiye
de yaz~ld~~~n~~neticesinin pek fena olup ak~llar~n~~ba~lar~na al~p görü~ erek karar vermelerini ve kendilerine kefil olunaca~~~için memleketin
harabisine sebebiyet vermemelerini ve ikaz yollu kendilerine bu
mektubu gönderdi~ini beyan ettikten sonra en sonunda:
"Padi~ah~ n iradesi olur, sizin sözünüz olmaz, hemen ~imdiden
vesvese edenler ç~k~ p ordumuza gelme~e gayret eylemeniz matlubumdur vesselâm" demektedir 35.
Nizam-~~cedid askerinin artmas~ nda büyük gayret ve faaliyeti
görülen Süleyman Bey'e kar~~~Sultan Selim'in teveccühü oldu~undan Abdurrahman Pa ~~a'ya yard~m etmesi hakk~nda kendisine
ferman gönderilece~i sadr-lazam tarafindan arzedilmesi üzerine padi~ah sadr-lazam~ n takriri üzerine :
"—Abdurrahman Pa~ a'n~ n Konya'ya ithali hasren ve kasren Çapar
Zade Süleyman Beyden matlubumdur. Lâkin kan dökülmeksizin ithal ederse
daha ziyade haz ederim. Kapu kethüdas~n~~ ça~~r~p bu veçhile tenbih ile bu
veçhile kendine yaz~lsun." hatt~~ hümayununu yazm~~~ve bu suretle
33 Cevdet tasnifi dahiliye vesikalar~~No. 1904. Sadr-~âzam~n da (I o Zilhicce
1218, 27 Mart 1804 tarihli Süleyman beye mektubu vard~r.
34 Konya Sanca~~nda vaki kazalar~n âyan ve voyvodalariyle Bey~ehri, Aksaray, Kayseri, Ni~de, K~r~ehir sancaklan mütesellimlerine hükürnler. (Cevdet tasnifi,
dahiliye vesikalar~~No. 13526).
35 Konya Mahkemei ~eriyyesi sicilli sene 5 2 18 (~~2 16-1 22 2 ) sicilinden.
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Süleyman Bey'e 1218 Zilhicce iptidalar~~ (1804 Mart ortalar~)
ferman gönderilmi~tir 36. Yine bu hususa dair Sadr-fazam'~n Süleyman Bey'e tahrirat~~vard~r".
Konya etrafindaki saneaklar~n ve bilhassa icraat~~ ~edit olan
Çaparo~lu'nun üzerlerine gelece~ini anlayan asiler bu hale kar~~~
muhalefetten yaz geçmi~ler ve bu suretle Abdurrahman Pa~ a
valili~e tayin tarihinden sekiz ay ve Konya önüne gelerek muhalefetle
kar~~la~mas~ ndan dört ay sonra 1218 Zilhicce sonlar~ nda (1804 Nisan)
K onya'ya girme~e muvaffak olmu~~ve âsilerin eleba~~lar~~Candoro~lu
Ebubekir, son bir tecrübe olarak yapt~~~~bask~nda muvaffak olamamas~~üzerine yaralan~p kaçm~~t~r.
Abdurrahman Pa~ a Konya'ya girip kaçamayan eleba~~lardan
birkaç ki~iyi idam ile sükû'neti temin ve i~leri ele ald~ktan sonra isimlerini bir buyruldu ile ilan etmi~~oldu~u ~ah~slardan maada Konya
ehalisi hakk~nda af Ilan etmi~tir".
Konya i~inin neticelenmesi üzerine mevlev~~ ~eyhi Çelebi Mehmed Emin Efendi'nin evvelki fermanlarla Afyonkarahisar veya
Kütahya'da oturmas~~hakk~ndaki emre lüzum kalmayarak Vali
Abdurrahman Pa~ a'n~n ricas~~üzerine evvelki fermanlar hükümden iskat edilerek Konya'da kalmas~~emrolunmu~tur (1219 Safer
iptidalar~~ve 1804 May~s sonlar~) 39.
Abdurrahman Pa~ a hemen vilâyette nizam-~~cedid askeri
te~kilat~na ba~lad~ " ve hükümetçe her ihtimal dü~ünülerek KonyaMarin ve Konya'daki ocaklar~!' bundan böyle muhalif bir hale cür'et
etmemeleri ve kaçm~~~olan asiler gelince haber vermeleri ve aksi
harekette bulunacak olanlar~ n cezaland~r~lmalar~~ için a~~r nezre
Ba~vekâlet ar~ivi Cevdet tasnifi dahiliye verikalar~~No. 1904.
Ba~vekâlet ar~ivi Hatt~~hümayun vesikalar~, Sand~k 49.
38 Konya'dan kaç~p af edilmeyen ~ah~slar~n ba~l~calar~ : Candaro~lu Ebubekir,
Derdi Mehmed, Kabak k~z~~ o~lu Mehmed, Pürken Mustafa, Deli Ay~enin o~lu,
Çatkafa çopur ~smail, H~rs~z o~lan, Dagl~oglu Seyyid, Tekeli kayn~~Süleyman, ~amdanc~~Lâtif, K~z~n o~lu, Peynirci Hac~, Deli Abdülkerimo~lu, Çaylak Nebi, Çak~r
Be~e, Deli Ömer, Kalyoncu ~ bi~, Kantarc~~ Ahmed O~lu vesaire. (17 Safer 1218)
Konya ~eriyye Sicilli.
39 Çelebi Efendi'nin Konya'dan ç~kar~lmas~na dair bizzat ~eyhe gönderilen
1219 Safer iptidalar~~tarihli ferman (Mühimme defteri 221 S. 36).
40 Mühimme defteri 221, S. 35.
36
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(büyük para cezas~na) ba~lanmalar~~hakk~nda 1219 Safer iptidalar~~
1804 May~s tarihiyle Karaman Valisiyle Konya Kad~s~~ve Konya
Müftisine ve memleket âyaniyle ocakl~ya ferman gönderilmi~tir 41 .
Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n Rumeli'ye Da~l~~E~kiya lt.Yzerine Memuriyeti:
Biraz yukar~da kaydetti~imiz gibi Abdurrahman Pa~ a'n~n
Konya'ya girmesini müteakip Karaman eyaletinde derhal nizam-~~
cedid te~kilat~na ba~lanm~~t~. Üçüncü Selim, Çaparo~lu Süleyman Bey'in nüfuzu alt~ndaki Bozok, Kayseri, Çank~r~, Kastamonu,
Ankara, Amasya ve Tokat taraflar~nda ve Anadolu valisinin idaresi
alt~ndaki Sancaklar'da nizam-~~cedid te~kilat~m yürütme~e azmetmi~~ve Abdurrahman Pa~ a vas~tasiyle de Konya, Aksaray, Ni~de,
Nev~ehir, Bey~ehir, Ak~ehir, Alanya ve Antalya ile Isparta'da bu te~kilat~~
geni~letmek istemi~ti.
Filhakika, gerek Çaparo~lunun ve gerek Kad~~Pa~a'n~n m~ntakalar~nda ve nüfuzlar~~alt~ndaki yerlerde ~ahsi ve kesin icraatlar~~sayesinde isteyerek, istemeyerek nizam-~~cedid askeri faaliyeti kendisini
gösterme~e ba~lad~~ve Bolu taraflar~nda Hac~~ Ahmed O~lu ~ brahim A~~a'n~n gayretiyle talimli asker i~i ba~ar~~ile devam ediyordu.
Sultan Selim, Anadoludaki nizam-~~cedid askeri faaliyetini
Rumelide de tatbik etmek istemekte idi, fakat bu s~rada Rumelide
Da~l~~ e~k~yas~~diye me~hur olan serserilerin ~ekavetleri geni~leyerek
bunlar Çatalca'ya yak~n yerlere kadar gelmi~lerdi. E~k~yan~n bu
suretle yay~lmas~nda Rumelindeki ayanlar~n i~i gev~ek tutmalar~n~n
âmil oldu~u görülüyordu. Kendi m~ntakalar~nda keyfi bir idare
tarz~~tutarak Hükümet emirlerinin i~lerine gelenlerini tutup, gelmeyenlerine ehemmiyet vermeme~i adet etmi~~olan âyanlarla Da~l~~
e~k~yas~~i~inin hallinden sonra s~ra kendilerine gelece~ini tahmin etmeleri ve Da~l~~ e~k~yas~~i~inin sürüncemede kalmas~n~~Icap ettiriyordu.
Da~l~~e~k~yas~n~n faaliyetleri ilk zamanlarda Filibe ve havalisiyle
Bat~~Trakya'da ve Balkan da~lar~n~n kuzeyinde olup henüz Do~u
Trakyaya geçmemi~ti ve istanbul'a hayl~~ uzakt~ ; fakat 1218 H.,
41 Mühimme defteri. 221 S. 34, 35 ve Cevdet Tasnifi dahiliye vesikalar~~11612
ve ayn~~suretle Konya Mahkemei ~eriyye sicilli. Ferman~n sureti 1219 Evaili Safer.
Bu fermanda Karaman Beylerbeyli~inin daimi olarak Abdurrahman Pa~a üzerinde
kalaca~~~i~aret edilmi~tir.
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1803 M. tarihinden Itibaren bunlar~n faaliyetleri Edirne ile Çatalca
aralar~na da yay~ld~~~ndan bu hal hükümeti korkutmu~tu 42. Da~l~~
e~luyas~mn tesirli olarak faaliyetleri 1206 H., 1791 M. tarihlerinde
Rusya ve Avusturya muharebelerini müteakip olup, hükümet bunlar~n
üzerine zaman zaman beylerbeyi, vezir rütbesindeki pa~alar kumandasiyle veyahut nüfuzlu bir ve birkaç âyan~~memur ettise de bir netice
elde edilemedi~inden nizam-~~cedid askeriyle tedipleri takarrür
ederek Asakiri Sâhâne ba~bu~u olan Karaman Beylerbegisi Abdurrahman Pa~ a memur edilmi~ti 43.
Konya isyan~~ sebebiyle Abdurrahman Pa~ a'n~n da~l~~e~k~yas~~
üzerine gitmesi onbir ay gecikmi~~ve bu hal da~l~~ ~ekavetinin Gümüleine âyan~~Tokatc~kl~~Süleyman ile Filibe âyan~~Hüseyin Bey gibi
~ah~slar~n el alt~ndan körüklemeleriyle sahas~~çok geni~lemi~ti".
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a'ya muallem Asakir-i Sâhâne
ba~bu~u unvan~~verilerek Çatalca'ya kadar sokulmu~~olan da~l~~e~k~yas~~üzerine memur edilmi~~ve Konya Valili~inin üzerinde kalaca~~n~~
mübeyyin kendisine bir de ferman gönderilmi~~ve hemen hareket
etmesi emrolunmu~tur.
Abdurrahman Pa~ a, yerine bir mütesellim tayin ettikten
sonra maiyyeti kuvetleriyle ~ o Rebiulevvel 1219 ve ~~9 Haziran 1804de tisküdar'a gelmi~~ve alt~~ gün kadar Istanbul'da kald~ktan sonra
kumandas~~alt~na verilecek nizam-~~cedid kuvvetleriyle Davudpa~a'ya
geçti ve ~~Temmuz 18o4'e kadar orada kal~p ertesi günü Küçükçekmece'ye hareket ve orada bir gün kald~ktan sonra Temmuz be~te
Çorlu'ya var~p orada bulunan nizam-~~cedid askerini de kumandas~~
alt~na ald~.
42 Da~l~~ e~k~yas~n~n muhtelif tarihlerdeki reisleri ~unlard~r: Koca Ahmed,
Hac~~ Manav, Kara Halil, Kümü~~Çene, Ra~id, Sar~o~lu, Ahmetcik, Molla Ali,
Isa O~lu, Kara Feyzi, Burgazl~~Deli Kadri, olup bunlardan en son çete reisleri, Deli
Kadri ile Kara Feyzi idiler.
42 Sultan Selim Sadr-~âzama:
"Baharda Çorlu'ya bin kadar suvari ile bir rab~tal~~mir-miran (Beylerbe~i)
elbette lâz~md~r... iktiza edenlerle söyle~ip nas~l asker olmal~~ ve kim tayin olunmal~~
bilmüzakere tertip eylesin, sen dahi mülâhaza idesin. Istanbul ovas~~böyle bo~ken
bütün e~kiyalar buralara gelür rezalet olur" hatt~~hümayununu yazm~~~ve sonra
nizam askerinin gönderilmesine karar verilerek Konya valisi Kad~~Abdurrahman
Pa~a memur edilmi~tir. (Selim III. nün hatt~~hümayunlart Enver Ziya Karal, s. 124).
44 Da~l~~ e~k~yas~~ üzerine ~~206 H., 1971
M. 'den itibaren memur edilen pa~alar
ve bunlar~n azilleri âyanlardan tayinler hakk~nda (Cevdet tasnifi ve dahiliye
vesikalar~~No. 832) de tafsilât vard~r.
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Çorlu'dan E~kiya Vzerine Hareket:
Abdurrahman Pa~ a Çorlu'daki nizam-~~cedid askeriyle de
birle~erek 19 Rebiulah~r 1219 ve 28 Temmuz ~ 8o4'de e~k~yan~n toplanm~~~oldu~u Malkara'ya hareket etti. E~kiya Malkara civar~ndaki
Bulgar köyünü siper ve hendeklerle tahkim etmi~~ve nizam-~~cedid
kuvvetlerine kar~~~koymu~larsa da bir kaçyüz telef verdikten sonra
Balkan taraflarma do~ru kaçm~~lard~r.
Bunun üzerine Filibe'den ç~karak ana yoldan Edirne' ye gelmekte
olan Rumeli valisi Ibrahim Pa~ a bu firari e~k~yar takip ile Ç~rpan
kasabas~na gelmi~~ve bunlar~~takibe beylerbeyi rütbesindeki pa~alan
tayin etmi~~ise de e~kiya Balkan da~lar~n~~a~arak (Tristinik)li Ismail
A~a'mn hududuna ve T~rnova kasabas~na geçmi~~olduklar~ndan
Ibrahim Pa~ a Ruscuk ayan~~Tiristiniklinin m~ntakas~na geçmemi~~
ve ~ayet e~k~yay~~takip eyliyecek olursa Ismail A~a'run bundan
kocunaca~nm hükümete bildirmi~~oldu~undan da~hlann tedipleri
Ismail A~aya havale edilmi~tir".
Hükümetin emri üzerine Tiristinikli Ismail bu firari e~kiya
üzerine kendisine tabi Hezarg~rat âyannu memur etti~inden bu suretle
bir k~sm~~katledilen e~k~yan~n bakwyesi Vidin'de bulunan Parvand
o~lu Osman Pa~ a'n~n arazisine geçtiklerinden Hezargrad âyan~~
geri dönmü~tür.
Da~l~~ e~k~yas~na galebesinden sonra Abdurrahman Pa~ a
daha ileri gönderilmeyerek Istanbul'a dönerken kumandas~~alt~ndaki
nizam-~~cedid askerinin suvarilerini Çorlu'da ve piyadesini Tekirda~~n'da b~rakmas~~emredildi~inden anlar~~ oralara b~rakarak maiyyeti
kuvvetleriyle Istanbul'a gelmi~, askerini Üsküdar'a geçirirken Padi~ah
görmü~~ve muvaffak~yetinden dolay~~padi~ah kendi karihas~ndan
olarak 27 C. 1219 ve 3 Ekim 18o4'de Abdurrahman Pa~ a'ya
vezirlik vermi~, Karaman Valili~ini yine üzerinde b~rakm~~ " ve ayn~~
sene ~evval tevcihat~nda da Konya ile beraber Ak~ehir Sancaklar'
Hatt-~~hümayun vesikalar~~No. 24.60.
4. Benim Vezirim
Talimli askerler gelmi~~gördüm esküdara geçiyorlar. Abdurrahman Pa~aya
rütbe-i vezaret ihsan-~~hümaytu~tun olmu~tur, üç tu~~viresin Anadolya vezir geçip
memur oldu~u asker tanzimine germiyede müba~eret eylesin... (Topkap~~ ar~ivi
No. 7014).
45
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mâlikane suretiyle Abdurrahman P a~~a'ya tevcih edilmi~tir 47 .
Bu malikâne sancaklardan ba~ ka birer mütesellim ile idare etmek
üzere Bey~ehri, Kayseri, Ni~de sancaklar~~da nizam-~~cedid oca~~na
asker yeti~tirmek üzere Abdurrahman P a~ a'ya verilmi~tir.
Abdurrahman P a ~~a 'ya yap~lan bu tevcih dolay~siyle kendisine
gönderilen fermanda kendisinin iç ve d~~~dairesi halk~n~n haricinde
olarak gerek kendi memleketi olan Alanya'da ve gerek tevcih edilen
mahallerdeki yerli ve yurtlu halk~ n dinç ve güzidelerinden suvarili~e
elveri~li bin kadar asker yazarak bunlar~~kendi taraf~ndan bütün
levaz~m ve tayinat~n~n temini ile - çünkü bu sancaklar asker yeti~tirmek üzere kendisine veril~ni~ti- Üsküdar oca~~ndan gönderilecek
muallimler vas~tasiyle nizam-~~cedid talimiyle yeti~tirilmesi ve zabitlerinin tayinleri emrolunmakta idi.
Bu bin nefer suvarinin hazer vaktinde maa~~ve tayinat~ ; silâh ve
elbiseleri Abdurrahman Pa~a taraf~ndan temin olunacak sefer vaktinde ise maa~~ve tayinlerini hükümet verecekti.
Bu ferman üzerine Abdurrahman Pa~a Konya, Karaman, ve
Kayseri'den yüzer, Alacada~~kazas~ndan k~rk, Konya Ere~lisinden
elli, Karap~nar ile Hotam~~~derbendinden yüz, Bekul~~derbendinden
ve Kad~ nhandan yirmibe~, Ak~ehir ile Ishakl~dan yüz, Ilg~n ve Tatlardan elli, Ni~de sanca~~ ndan yüz ve Alanya'dan ikiyüzotuz be~~
suvari namzedi tertip etmi~~ve bu faaliyeti pâdi~ah'~n memnuniyetini
mûcip olmu~tur 48 .
Abdurrahman Pa~ a'n~n Da~l~~ e~k~yasma galebesi üzerine
Trakya havalisinde ~ekavete son verilmi~~ve bunlar~~zaman zaman
tahrik eden Gümülcine âyan~~Tok ac~ kl~~Süleyman'n~n katli bunda
müessir olmu~tur. ~ekavetin bast~r~lmas~n~~istemeyen âyanlar bundan
sonra serke~likte bulunurlarsa üzerine nizam-~~cedid kuvvetinin gelece~ini dü~ünerek keyifleri kaçm~~t~.
Da~l~~ e~k~yas~~ i~i bittikten sonra hükümet talimli asker i~ini
Rumeli'de de yaymak isteyerek bunu Abdurrahman Pa ~~a'ya
47 Kayd-~~hayat ve Malikâne suretiyle bir sancak veya vilayetin tevcihinde
o vilayet veya sancak büyük küçük mukataat veya tevliyet vesair iltizamlar o
malikane kime tevcih edilmi~~ise her sene o iltizam'lar an~n vas~tasiyle mültezime verilir ve bu suretle malikane sahibi büyük bir menfaat elde ederdi.
48 Evas~t~~Recep 1219 tarihiyle Abdurrahman Pa~a'ya gönderilmi~~olan ferman.
(Konya Mahkemei ~eriyye sicilli 12 ~~6- ~~222).
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havale etti~i s~rada S~rp isyan~~da vukua gelmi~~oldu~undan bundan
bilistifade Rumeli ayanlar~m korkutmamak için Abdurrahman
Pa~ a'n~ n S~ rp isyan~n~~bast~rma~a memur edilen Rumeli valisi Ibrahim Pa~ a'n~n maiyyetine yard~mc~~olarak tayin olundu~unu ilan
eylemi~tir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ABDURRAHMAN PA~A'NIN RUMELIYE MEMURIYETI
Rumelideki Duruma K~sa Bir Bak~~ :

Anadolu taraf~nda Çaparo~lu Süleyman Bey'in ve Kad~~
Abdurrahman Pa~ a'n~n gayretleriyle nizam-~~cedid onlar~n nüfuz
m~ntakalar~nda epi ilerlemi~~askeri k~~lalar yap~lm~~t~. Anadolu'da
da herne kadar ayanl~k ile idare edilen baz~~ m~ntakalar varsa da
bunlar~n içinde Çaparo~lu ile Kara Osmano~lu en kudretlileri olup,
bunlardan Çaparo~lu nizam-~~cedid'e taraftar ve Karaosman o~lu
da hükümete sad~k olduklar~ndan durum emniyet alt~nda idi.
Bundan ba~ka Bolu ayan~~ Hac~~Ahmed o~lu Ibrahim A~a
da nizam-~~cedid için çal~~~yor ve büyük gayret gösteriyordu. Sivas
ve havalisi Çaparo~lu Süleyman Bey'in genç ya~ta vezir olan
o~lu Mehmed Celâleddin Pa~~a'ya verildi~inden bu taraflar da
ele al~nmas~~demekti.
Canik (Samsun) ve Karadenizin Trabzon'a kadar olan kasabalar~~Canik'li Hac~~ Ali Pa~ a ailesinin nüfuzlar~~ alt~nda idiyse de
bunlar~n, Çaparo~ullar~~ aralar~ndaki münaferet sebebiyle nizam-~~
cedide aleyhdar olan Tayyar Pa~a'n~n hükümetin Çaparo~luna
yard~m~~ sebebiyle ma~lüp edilerek Rusya'ya kaçmas~~dolay~siyle
nizam-~~cedid aleyhine bunlardan bir zarar gelme ihtimali kalmam~~t~.
Ikinci derecedeki Anadolu ayanlar~ndan Bilecik .yan~~Kalyoncu
Ali ile Gediz ayan~~ Nasuh o~lu Nasuh'un nizam-~~cedide ayk~r~~
hareketleri görülmedi~inden o cihetten de endi~e edilemezdi. Zaten,
Çaparo~lunun ~an ve kudreti herhangi bir muhalefeti bir hamlede
yok edecek derecede oldu~undan bu m~ntakalarda yeni askeri nizama
kar~~~bir aksülamel ihtimali yok gibiydi.
Rumeliye gelince, burada durum bamba~ka idi. Bu m~ntakada
Bat~~Rumeli Sancak mutasarr~f~~olarak yerli hanedandan Arnavut
beylerinin ellerinde idi. Tanya'y~~ merkez yapm~~~olan Tepedelenli
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Ali Pa~ a ise aslen Kütahya% bir mevlevi ailesine mensup ise de
babas~~Veli Bey ve kendisi uzun seneler bu havalide yerle~erek nüfuz
tesis ettiklerinden Yaz~ya etraf~~ k~smen Mora'ya kadar bunun tesiri
alt~ nda idi, fakat Tepedelenli henüz korkulacak kadar di~lenmemi~ti.
Hükümet merkezinin zaaf~~sebebiyle buralarda ~öyle böyle hükümete
ba~l~~oldu~undan, Tepedelenli Ali Pa~a bir gaile ç~kmadan ok~anarak
idare ediliyordu.
Rumelinin do~u ve orta m~ntakalariyle kuzey ve güney k~s~mlar~,
Trakya ve Makedonya taraflar~nda da .yan ve nâz~r isimleriyle
mütegallibeler bulunuyordu. Bunlar kendi m~ntakalar~nda mütesellim
ve Voyvoda olarak bulunmakta idiler. Bunlardan mütesellim olanlar
kendi vali ve sancak mutasarr~flar~m vilâyet merkezine kabul etmeyerek onlar~n nam~na i~~görüyorlar ve onlara eyalet has~lat~ndan
maa~lar~na mukabil pek az ~ey gönderiyorlard~. Voyvodalar ise ya
Osmanl~~ hanedan~na mensup sultanlar~n veya devlet maliyesinin
memurlar~~olup idarelerindeki mukataalar~~iltizama vererek ald~klar~n~n muayyen bir k~sm~n~~mahallerine yollayarak di~er k~sm~n~n
fazlas~n~~ al~p istedikleri gibi hareket ediyorlard~.
Ayanlar 49 bir hükümet gibi asker besliyorlard~. Her birisinin
hudutlar~~muayyen olup zaman zaman birbirleriyle muharebe ediyorlard~. Bu hallere kar~~~âciz durumda olan hükümet iki taraf~n
4 ° Ayan, arabca göz manas~na olan ayn'~n cemidir. Ist~lah manas~~bir zümrenin
seçkin büyükleri demek olup, herhangi bir vilayet, sancak veya kazada o mahallin
idaresiyle alakadar olarak halk taraf~ndan seçilen ~ah~slara dyan denilmi~tir. Bunlar
memleketin nüfuzlu ve itibarl~~aileleri aras~ndan seçilir ve hükümet taraf~ndan hiç
bir müdahale olmaz. Fakat seçilen ~ahs~n ayanl~~~~valinin buyruldusu ile tasdik
edilmek suretiyle ayan~n memuriyeti kat'ile~irdi.
kanla= bilhassa on sekizinci as~r sonlar~ndaki nufuzlar~~ve serke~likleri hükümeti dü~ündürd~l~ü için I2oo H., 1786 M. de ayanl~k kald~r~larak yerine orta
s~n~f halk aras~ndan olarak ~ehir kethüdal~klar~~ ihdas edilmi~~ise de, kethüdalar
mahalli hanedan ve e~raftan olmad~klar~ndan halk aras~nda sözleri geçmez olmu~, bunun üzerine 1790 da di~er bir fermanla ayanl~k tekrar meydana gelmi~tir.
ikyanlar~n vazifeleri memleketin idaresi i~leri, asayi~in temini, vergilerin tal~sili
gibi ~eyler olup bu hizmetlerine kar~~l~k hükümetçe kazalar halk~na tevzi edilen
vergiden kendilerine de bir para ayr~l~rd~. Fakat bunlar bu miktara kanaat
etmeyerek kendilerine fazla para tahsil ederlerdi. Kendi m~ntakalar~~dahilindeki
hazine mukataalar~n~~cüzi para ile iltizam ederlerdi. Rumelideki büyük ayanlardan Rusçuk ayan~~Tristinikli Ismail A~a ile Serez ayan~~Ismail Bey'in emirleri alt~nda ikinci derecede kaza ayanlar~~vard~ .
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aras~n~~bulmak için memurlar yoll~yor ve mahalli halk~n peri~an olmamas~n~~temin etmek istiyordu.
kanlar~n ellerindeki yerler mülki te~kilat mûcibince hükümet
tevcihat~nda kime verilmi~se ayan olan ~ah~s oraya tayin edilen
vali veya mutasarr~ fin mütesellemi yani vekili olmakla beraber o
vezir ve beylerbeyini kendi nuntakas~na sokmayarak ona muayyen
dirli~inden para gönderirdi.
Bunlar~ n bu tahakkümleri ve tegallübleri yetmiyormu~~gibi
yukar~da geçti~i gibi da~h e~k~yas~~da hükümetin ba~~na ayr~~bir bela
kesilmi~ti. Baz~~ayanlar ç~karlar~na göre bunlar~~tahrik ediyorlard~.
Bundan dolay~~ ~ekavetin arkas~~al~nam~yor ve bu hal ayanlar~n i~lerine geliyordu.
I~ te Rumeli böyle bir durumda iken 'Üçüncü Selim ~stanbul
ile Edirne aras~n~~Da~l~~e~k~yas~ndan temizledikten sonra bu m~ntakada
Vize, Çorlu ve Ere~li taraflar~nda nizam-~~cedid askeri te~kilat~~yapmak
isteyerek o taraflara fermanlar yollam~~~ve oralarm kad~larmdan da
Levent Çiftli~i ve Üsküdar ocaklar~na neferat tertip olunmak üzere
oldu~una dair ilamlar gelmi~~oldu~undan bu hal nizam-~~cedid askerinin Rumelide de kurulabilece~i ümidini vermi~ti 50.
Bunun için padi~ah cepheden te~ebbüs etmek istemeyerek daha
do~rusu herhangi bir muhalefetle kar~~la~mak ihtimaline kar~~~tedbirli
bulunarak asi S~rplar~n tedipleri için Rumeli valisi Ibrahim Pa ~~a'y~~
tayin eyledi~i gibi ona yard~mc~~olarak Kad~~Abdurrahman Pa~ ay~~nizam-~~cedid askeriyle Rumeliye memur edip Edime'de bulunmas~n~~ve lüzumu halinde Ibrahim P a ~~a'ya yard~m etmesini ernreyRumeli ayanlar~~içinde en di~lisi Ruscuk ve havalisi ayarl~~Tiristinikli o~lu Ismail A~a idi. Bu adam tedbirli, s~ras~na göre yumu~ak
ve muti ve i~ine gelmedi~i zamanda da serke~~ve tehlikeli idi. Hükümete
kar~~~isyan etmemekle beraber her zaman isyan edecek gibi hareketleriyle bir gaile ç~ kartmak istemeyen hükümeti sindirmi~~ve bu suretle
ayanhk nuntakasm~~geni~leterek Vidin ve havalisindeki Pazv an t
o~lu Osman Pa~ a m~ntakas~~hariç olarak Tuna ile Balkan da~lar~~
aras~ndaki sahay~~idaresi alt~na ald~ktan ba~ka Balkarun güneyinde
de nüfuzunu hissettirmi~ti.
50 Basvekâlet arsivi Emri tasnifi (Sultan Selim-i Salis devri vesikalar~) No.
1327, 1328, 1329 sene 1219.
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Vidin'de bulunan Pazvanto~lu Osman Pa~ a mühim serke~lerdendi. Kendisinin 1797 tarihindeki isyan~nda üzerine sevkedilen
Küçük Hüseyin Pa~ a kuvvetlerine kar~~~koymu~, Vidin kalesine
kapanarak mücadele etmi~, bu s~rada Bonapar t'~n M~s~r'~~ i~gali
dolay~ siyle mecburen muhasara kuvveti kald~r~l~p kendisine pa~al~k
verilmi~ti. Pazvant o~ lu isyan halinde olmamakla beraber, m~ntakas~n~~keyfi olarak idare ediyordu ve Da~l~~ e~k~yas~n~~himaye
ederek f~rsat zuhurunda onlar~~devletin ba~~na gaile ç~karmak için
sal~vererek devleti me~gul etme~i ihmal etmiyordu.
Bu ikisinden sonra Balkamn kuzeyindeki âyanlardan Silistre
ayan~~Y~ l~ ko~lu Süleyman geliyordu. Bu ~ah~s çok cessur ve pek
gözlü olup hudud meselesinden dolay~~hasm~~olan T ri s t ini k li Ismail
ile u~ra~makta idi. Tristinikli'ye kar~~~ Pazvanto~lu Osman Pa~ a
da dü~mand~. Tristinikli ile Y~l~ko~lu aras~ndaki mücadelede hükümet bazen Y~hko~lunu tutuyorsa da zaman zaman taz~ya tut tav~ana
kaç siyasetini takip ederek ayanlar~ n birbirleriyle ittifak etmemelerini
istiyordu. Bundan dolay~~en nüfuzlu devlet ricalinden sadr-lazam
kethüdas~~ Ibrahim Nesim Efendi'nin tesiriyle Deliorman ayarl~~
bulunan Y~ l~ ko~lu Süleyman bir engel olmak üzere onun burnunun dibine Silistre mütesellimi tayin edilmi~ti. I~te bu suretle bu
iki âyan aras~ndaki z~ddiyet ve muhasamaTiristinikli'nin en sad~k ve
cesur adam~~olan Alemdar Mustafa A~amn meydan almas~na kadar
devam etti. Bu Alemdar Mustafa A~a, Tiristinikli'nin son zamanlar~nda onun tarafindan Hezargrad ayanl~~~na tayin edilmi~ti.
Bunlardan sonra Rumelinin güney m~ntakas~nda di~li ve serke~~
âyanlardan evvelce Sultan yeri ve sonra Gümülcine âyam olan Tok a tc~ kl~~Süleyman vard~. Tokatc~ kl~~Süleyman e~k~yal~ktan gelme
olup Gümülcine ayan~~ Mestan A~a'ya intisap ederek evvela (Sultan
yeri) ve a~as~n~n ölümünden sonra da Gümülcine ayan~~olmu~tu. Bunun
s~k~~t~kça hükümetin ba~~na bir gaile ç~karmas~ndan ve da~l~~e~k~yasnu
zaman zaman tahrik etmesinden dolay~~devlet merkezi y~lm~~t~.
Fenal~klar~~bildi~i halde hükümet kendisini ok~ayorsa da Tokatc~ kl~~
her f~ rsatta melanetini meydana koymaktan çekinmiyordu. Nihayet
I~kodra mutasarr~f~~ ve Rumeli valisi Ibrahim Pa~ a'ya gizlice
gönderilen bir fermanla bu ~ahs~n idam~~emredildi~inden onun taraf~ndan s~k~~t~r~lan Tokatc~kl~~ ma~li~p olarak kaçm~~sa da, T~rnova
taraf~ndan Tiristinikli kuvvetleri taraf~ndan yakalanarak katledilmi~tir
(1219 H. 1804 M). Da~l~~ e~k~yas~nm güvendi~i bu ~ahs~n katli
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üzerine bu e~kiya Kad~~ Abdurrahman Pa~ a'dan da son darbeyi
yiyerek ortada kendilerini tahrik eden hâmiden mahrum kal~nca
ortadan kalkm~~lard~r.
Güney Rumeli ayanlar' içinde en nüfuzlu ve hükümetçe itibarl~s~~
kapucuba~~~pâyesinde olan S er e z'li Ismail B ey'di. Bu zat 1061 H.,
1651 M. ve ~ o68 H., ~ 6o6 M.'de iki defa veziriâzam olan Siyavu~~
Pa~a ahfad~ndand~.
Ismail Bey zeki, mutedil, uza~~~görür, devlete sad~k olup
i~leri duruma göre idare eder ve bu suretle hem devlet nüfuzunu hem
de kendi itibar~n~~muhafaza etmesini bilirdi. Manisa'daki Karaosman
O~ullar~~ ayar~nda bir ~ahsiyetti. Çaparo~lu gibi nizam-~~cedide hizmeti olmad~~~~gibi aleyhinde de bir hareketi görülmemi~ti. Etraftaki
ayanlar~n nizam-~~cedid askeri te~kilat~na aleyhdar olmalar~~cihetiyle
Ismail Bey, hükümetle ayanlar aras~ndaki ihtilaf' hal etmek suretiyle iki taraf~~da idare etmesini biliyordu.
~ smail Bey'in nizam-~~cedidi isteyip istemedi~i belli olmamakla
beraber bütün ayanlar gibi herhalde hükümetten çekingen idi, fakat
verilen emirleri ifa etmek veya makul sebepler göstermek suretiyle
hareket etti~i için Rumeli i~lerinde hükümetin i~ini kolayla~t~r~yordu.
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a hükümete Edirne havalisi ayanlarnun
kendisine kar~~~cephe ald~klar~n~~yazd~~~~s~rada Ismail Bey'in nizam-~~
cedid askeri te~kilat~na aleyhdar oldu~una dair bir hali görülmedi~ini
beyan etmi~ti. Ismail Bey'in emri alt~nda da Kaza ayanlar~~vard~.
I~te serbest idareye al~~m~~~olan bu ayanlar kendi serbestilerini
tahdit edecek olan hiç bir nizama ba~lanmak istemeyerek hükümet
içinde hükümet sürmek istiyorlard~ ; bundan dolay~~nizam-~~ cedid
te~kilat~na yan gözle bak~yorlar ve Abdurrahman Pa~ a'n~n Rumeli'ye geçmesine kadar aleyhdarl~klar~m meydana vurmayorlard~.
Uçüncü Selim Rumeli ahvalini ve ayanlar~n durumlar~n~~
bildi~i için nizam-~~cedid askerini ilk önce Anadolu'da tedarik etme~i
dü~ünerek oradan i~e ba~lam~~t~. Nihayet te~kil:atm Anadolu'nun
muayyen m~ntakalar~nda yerle~ti~ini gördükten sonra bu halden
ümide dü~erek bu nizam~n Rumeli'de tatbikine karar vermi~~ve S~rp
isyan~~dolay~siyle 51 bu nizam~~tatbike karar vermi~ti.
51 S~rplar, Belgrad day~lar~n~n mezaliminden dolay~~— çünkü, Day~lar, S~rp
ileri gelenlerinden bir kaç~n~~ ve ke~i~lerini öldürmü~lerdi — Kara Yorginin kumandas~~alt~nda olarak ilk zamanlarda yedi, sekiz yüz ki~ilik bir kuvvetle isyan etmi~ler
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Hülffimet kararla~t~r~lan plan üzerine Rumeliye geçirilecek
nizam-~~cedid askeri, S~rplar üzerine memur edilen Rumeli Valisi
~ brahim Pa~ a'ya yard~mc~~olarak Edirne'de bulunacak ve lüzumu
halinde ~ brahim Pa~ a'n~n emri üzerine hareket edecekti. Bu karar
üzerine Rumeliye geçirilecek olan nizam-~~cedid askerinin yani o
zaman verilmi~~isim üzerine (Asker-i Sahane) nin kumandanl~~~~
Karaman valisi Kad~~ Abdurrahman Pa~ a'ya verilerek Istanbul'a
davet olunmu~tu (1221 Safer ve ~ 8o6 Nisan).
Abdurrahman Pa~ a'n~n Rumeliye geçmesinden evvel Edirne
Bostanc~~oca~~ndaki bozuklu~u yoluna koymak ve ocakta esash bir
te~kilat yapmak, daha do~rusu nizam-~~cedid i~ine Edirne Oca~~ndan
ba~lamak üzere Kapucuba~~lardan eski Bostanc~ba~~~ Ahmed A~a
Edirne Bostanc~~ba~~l~~~na tayin olunarak gönderilmi~ti (1221 Rebiülevvel ve ~8o6 May~s) 52.
4,

•

4,

ve bunlarda bilmukabele köylerdeki müslürnanlardan dörtyüz kadarm~~öldürüp mevcudarm~~ço~alm~~lar ve onbe~~bin ki~ilik bir kuvvede Belgrad üzerine yürüyüp day~lar~~ma~lap ederek Iç kaleye kaç~rm~~lard~~(Sene 1218 Zilhicce ve 14 Mart 1804).
Bu ba~ar~~S~rplara cesaret vererek onlar~n kurtulu~~ümitlerini kuvvetlendirdi.
Bunun üzerine asilere kar~~~Bosna Valisi Ebubekir Pa~a memur edildi. Ebubekir
Pa~a isyanm sebebini anlayarak bir tertiple Belgrad Kalesindeki day~y~~idam ederek
isyan~~bu surede bast~raca~~n~~ümit etmi~ti; fakat Rusya S~rplar~~isyanda devam
etmek üzere tahrik eylmeleriyle isyan geni~ledi ve ayn~~zamanda yine Ruslar~n tahrikiyle Karada~~halk~~da isyan etti~inden E bubek i r Pa~ a Karada~~taraf~na
tayin olunarak S~rp isyan~n~n bast~r~lmas~~Rumeli valisi I~kodral~~Ibrahim Pa~a'ya
havale edilip lüzumu halinde ona yard~m etmek üzere Abdurrahman Pa~a'n~n
Edirne'ye gelmesi münasip görülmü~tü.
32 S~rplar~n isyan~~sebebiyle 18o6'da Rumeli Valisi Ibrahim Pa~a o tarafa
memur olup icab~nda buna ne suretle yard~m edece~i Bab~alide görü~ülmü~~ve padi~ah bu hususta müzakerede bulunanlar~n mütalealar~n~~tahriren bildirmelerini
emreyledi~inden takdim edilen mütalealardan Sadr-lazam kethüdas~~ ~ brahim
Nesim Efendi'nin mütaleas~n~~di~erlerine tercih etmi~ti.
Ibrahim Nesim Efendi'nin mütaleas~nda Rumeli valisine yard~m için muallim
asker ba~bu~u Abdurrahman Pa~a'n~n külliyetli nizam-~~cedid askeriyle Rumeliye geçirilmesini, Edirne veya Sofya'da bulunarak Ruslar~n taaruzlar~~halinde elde haz~r
bir kuvvet bulunabilece~ini yazm~~~oldu~undan Sultan Selim bu mütaleay~~muvaf~k
görmü~tü.
Hükümet bu halden istifade ile nizam~~bozulmu~~olan Edirne Bostanc~~oca~m~~
nizama sokmak isteyerek oraya sab~k Bostanc~~ba~~lardan Gümü~hane Maden
emini Ahmed A~ar tayin eylemi~ti. Hatta Ahmed A~a Edirne Bostanc~~Ba~~l~~ma
tayin edilmeden evvel sadr-lazam Anadoluda k~~lalar in~asiyle te~kilat~~geni~leyen
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Bu hulâsadan sonra nizam-~~cedidin Rumelide tatbikinin niçin
mümkün olmad~~~n~~anlamak için devlet merkezi olan Istanbul'daki
duruma k~saca bir bakal~m:
24 Muharrem 1220 ve 24 Nisan ~ 8o5'de yedi seneye yak~n sadr-~âzaml~kta bulunmu~~olan Yusuf Ziya Pa~ a nizam-~~cedidin
geli~mesine büyük gayretler sarfederek pâdi~ah~n arzusuna uyarak
samimi surette çal~~m~~t~, kendisinde mevki h~rs~~olmad~~~ndan Sultan
Selim'in pek ziyade itimat etti~i ve adeta ~~martt~~~~devlet ricali ve
bilhassa sadr-~âzam kethüdas~~ Ibrahim Nesim Efendi ile ho~~
geçinerek mevkiini uzun müddet muhafaza etmi~ti.
Nizam-~~cedid askerinin ço~ald~~~n~~gören yeniçeriler ve ocak
a~alar~~bundan sonra kendilerine lüzum kalmayaca~~n~~ dü~ünerek
homurdanma~a ve ~urada burada dedikoduya ba~layarak nizam-~~
cedid askeri taraftar~~olan devlet ricali aleyhinde de husumetlerini
gösterir olmu~lard~.
Bu gidi~in neticesinin iyi olmayaca~~n~~hisseden sadr-~âzam
Yusuf Ziya Pa~ a s~ hhi mazeretleri ileri sürerek hizmetten afv~m
istedi~inden arzusu kabul edilerek yerine bostanc~ba~~l~ ktan yeti~me
olup o tarihte Kapdam Derya bulunan Haf~ z Ismail Pa~ a vezir-i
âzam olmu~tu (1220 Muharrem 4 ve ~ 8o5 Nisan 4).
Yeni sadr-~ âzam, selefi gibi uysal ve idareci olmay~p nufuzu, hakikaten sadr-~ âzam nüfuzunun üstünde olan sadr-~âzam kethüdas~mn
a~~r~~durumunu çekemiyerek i~lerde müstakil kalmak için Ibrahim
Nesim Efendi'yi yerinden uzakla~t~rmak isteyen 53 Haf~ z Ismail
nizam-~~cedid askerinin Rumelide'de yap~lmas~~için Edirne, Kar~~t~ran ve Yapa~~c~da birer k~~la in~asiyle o havaliden asker yaz~lmas~n~~arzetti~i s~rada Edirne Bostanc~~
Oca~~n~n da nizama girmesi için Sultan Selim Hotin Muhaf~z~~Mehmed Pa~a'ya
Çirmen, K~rkkilise ve Vize sancaklar~n~ n verilerek Edirneye getirilmesini emretmi~~
ve faaliyete geçilip k~~lalar in~aas~na te~ebbüs edilmi~~ise de, asker yaz~lmas~~mümkün
olmam~~~ve daha sonra Mehmed Pa~a'n~n getirilmesinden sarf~nazar edilip Edirne
Bostanc~ba~~l~~~~Ahmed A~a'ya verilmi~ti. (Hatt~~Minzayun vesikalan sand~k 23, hat
No. s: 8).
Sultan Selim'e bu arizay~~takdim eden Sadr-~âzam~n Yusuf Ziya Pa~a veya
halefi Ismail Pa~a'dan hangisi oldu~u malüm de~ilse de Ismail Pa~a'n~~n Nizam-~~
cedide aleyhdar olmas~~sebebiyle teklifin Yusuf Ziya Pa~a taraf~ndan oldu~u anla~~l~yor.
33 Üçüncü Selim, sadr-~âzamla, kethüdanm aralar~= aç~k oldu~unu haber
al~nca bir gün bilhassa sadr-~âzam'a:
"Bizim Ibrahim Kethüda gayet sad~k i~güzarl~kta akranma fâiktir." diye
imtizaç etmelerini tavsiye etmi~~ise de, devlet i~lerinin merkezi olan Bâblâliden sadaret
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Pa~ a, kendi maiyyeti olan kethüdan~n nüfuzu alt~ na girmek istemedi~inden ~ahsi husumeti nizam-~~cedid aleyhine çevirmek suretiyle
bu hay~ rl~~ te~kilât~n bozulmas~nda âmil olmu~~ve Rumelide Kad ~~
Abdurrahman Pa~~a'ya kar~~~olan husumet onun eli alt~ndan
körüklenerek alevlenmi~tir 54 .
Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n Istanbul'a Gelmesi:
Abdurrahman Pa~ a 1221 Safer, ~ 8o6 Nisan'da gönderilen
fermanda maiyyeti ve haz~ rlam~~~oldu~u nizam-~~cedid askeriyle
Rumeliye memur oldu~u bildirilmesi üzerine 15 Safer ve 4 May~sta kapucuba~~~rütbesinde iken 17 ~aban 1220 Ve io Kas~m 1805
tarihinden beri 55 Rumeli Beylerbeyi pâyesinde olan o~lu Abdullah
Hulûsi Pa ~~a'y~~yerine mütesellim b~rakarak 56 Konya'dan hareket
edip ~ 8o6 Haziranda baz~~kuvvetlerinden ba~ka suvari ve piyade
nizam-~~cedid askeriyle Istanbul'a gelmi~tir 57.
Abdurrahman Pa~ a mükerreren Sultan Selim taraf~ndan
kabul olunarak iltifata mazhar olmu~~görü~tükleri s~rada Padi~ah,
bu nizam-~~cedid i~inde sebat edece~ini vadederek Abdurrahman
P a ~~a'y~~te~ci etmi~~58 ve hümayun dbâd (Bebek) kasr~ndaki bir görü~me
esnas~nda Sultan Selim:
"Bu nizam-~~cedid maddesi mutelezzat-~~nefsaniyyeden de~il ki onunla
zevk~yab olay~m. Bundan meram mücerred âdâya mukabele bilmisil ile ahz-~~
intikam ve memalik-i ma~subeyi istirdad ile yine devr-i isldm eylemektir, avam-~~
nas~n bu dakikadan gafil olmalar~~hali garip manad~r" demi~tir 59.
Sadr-lazam Haf~z Ismail Pa~a, Ibrahim Nesim Efendi hakk~nda
padi~ah~n teveccühünü çekemedi~i gibi bu defa padi~ah tarafindan
müteaddid defalar huzuruna kabul edilerek büyük iltifata nâil olan
nüfuzunu payla~mak mü~kil oldu~undan gittikçe aralar~~ daha ziyade aç~lm~~~ve
Ismail Pa~a haris bir vezir oldu~undan Ibrahim kethüday~~ dü~ürmek için her türlü
fenal~~~~göze alm~~~ve hattâ Ruscuk âyan~~Tiristinikli o~lu Ismaili devlet ricalini öldürtüp devlete bir nizam vermek üzere isyana tahrik ile Istanbul'a davet etmi~ ti
(Cevdet Tarihi c. 8 s. 62, 63).
58 As~m Tarihi, c. 1 , S. 119.
M 1225 ilâ 1226 senelerine ait atik vüzera defteri s. 171.
58 Abdurrahman Pa~a'n~n, o~lu Abdullah Hulûsi Pa~a'y~~yerine mütesellim
tayin etti~ine dair 15 Safer 1221 tarihli buyruldusu. Konya ~eri mahkemesi sicilli.
102.
57 As~m Tarihi, c.
59 As~m Tarihi c. t. S. 15.
59 As~ m Tarihi c. t. S. to6 Cevdet c. 8. S. 62.
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Abdurrahman P a~~a'y~~da rakib sayarak k~skand~~~ndan onun da
muvaffak olamamas~~ için el alt~ndan çal~~~yordu. Bundan dolay~~
Rumeli âyanlarm~n en nüfuzlusu olan Ruscuk âyan~~Tiris ti ni kli
Ismail A~aya gizlice adam göndererek, pâdi~ah~n etraf~ndaki devlet
ricalini öldürdükten sonra devlete bir nizam vermesini teklif etmi~~ve
~smail A~ada bu teklife muvafakat ederek ilk te~ebbüs olmak üzere
Kad~~Abdurrahman Pa ~ a'n~n Rumeliye memur edilip Edirneye
gelmesinden ku~kulanan Edirne â.yan~~ Da~deviren o~lu Mehmed
A~ay~~mukavemete te~vik eylemi~tir 60.
Bunun üzerine Da~deviren o~lu, kendi nüfuzu alt~ndaki âyanlar~~
tahrik ederek Abdurrahman Pa~ a kuvvetlerine kar~~~koyma~a
karar vermi~tir. Abdurrahman Pa ~ a'n~n Edirne' ye kadar hareketinde maiyyetindeki külliyetli nizam-~~cedid askerine zahire tedariki
için yol üzerinde ve yola yak~n yerlerdeki kad~lara ve âyanlara fermanlar gönderilmi~~ise de bunlar ilk müessir tedbir olmak üzere orduyu
aç b~ rakmak suretiyle mukavemete karar vererek nizam-~~ cedid
ordusunu can damar~ndan vurma~~~kararla~t~ rm~~lard~.
~kinci Edirne Vak'as~~ :
Kad ~~ Abdurrahman Pa ~ a, S~rp e~k~yas~n~~ tedibe memur
edilen Rumeli valisi Ibrahim P a~~a'ya yard~m etmek üzere Istanbul'a
60 Bu da~~deviren o~lu Mehmed A~ a, Süleyman ad~nda a~a~~~tabakadan
bir ~ahs~n o~ludur. Büyük bir y~~~n te~kil eden bir süprüntüyü nehre yuvarlamas~ndan dolay~~tezyif makam~nda kendisine Da~deviren denilmi~. Onun o~lu Mehmed
A~a cessur, cüretkar bir ~ah~s olup Edirne ayan~~ve Edirne Bostanc~ba~~s~~olmu~~ve
büyük nüfuz peyda etmi~ti. Bundan dolay~~hükümet kendisine kar~~~yumu~ak davranm~~~ve o da bu halden ~~mararak kafa tutma~a ba~lam~~~yenilik aleyhdar~~oldu~undan yeniçerilerin müzaheretiyle kendisine dokunulamam~~ t~r. Hususiyle nizam-~~
cedid kuvvetlerine kar~~~mukavemeti ve Kad~~ Abdurrahman Pa~a'y~~geri çekilme~e
mecbur etmesi sebebiyle ~~mar~kl~~~~çekilmez hale gelmi~ti. Sultan Ikinci Mahmud
zaman~nda kendisi ve taraftarlar~~ padi~ah aleyhine baz~~münasebetsiz sözlere cür'et
ettikleri haber al~n~nca ~~232 H., 1817 M. de bostanc~ba~~l~ ktan azledilerek bir vesile
ile katline karar verilmi~ tir. Nihayet kendisine yumu~ak yüz gösterilip sürre emini
tayin edilip Hicaz'a yollanm~~~ve avdette güney suriyede Dera'da Müzeyrib mevkiinde Emir-i hac Salih Pa~ a'ya gizlice gönderilen bir emirle katlolunarak ayn~~ zamanda Yergökü emini bulunan biraderi Ahmed A~a da katledilmi~tir. (~drzi zade tarihi c. 2, s. 353, 356. sene 1233). Sürre emini Salih Pa~a, Da~deviren o~lunun katli hakk~ndaki ferman~~saklayarak bu adam~n kendi nüfuzunu k~ racak hareketi sebebiyle
taraf~ndan katledildi~ini yazar (hatt~~hiimayun vesikalart 19169 B)
61 Tarihlerimizde iki Edirne vak'as~~ vard~r. Birisi 1115 H., 1703 M. de Sultan
Belleten C. XXXV, 18
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geldikten sonra gerek kendi getirdi~i ve gerek Üsküdar ve Levend
Çiftli~i ocaklar~ndan ald~~~~yirmi dört bin ki~ilik bir kuvvetle 62 Davud
Pa~a' ya geçmi~~ve orada haz~ rl~~~n~~tamamlad~ktan sonra ~~221 Rbiulâh~r'~n ortalar~na do~ru yani ~ 8o6 Haziran sonlar~nda hareket
etmi~ti 63.
Abdurrahman Pa~a, epi zaman evvel Istanbul'a geldi~i halde
Rumeli valisi Ibrahim Pa~an~n henüz S~ rp âsileri üzerine gitmemesinden dolay~~hareketi tehir edilmi~~ise de isyan~n geni~lemesine mebni
süratle Edirne'ye hareketi ve lüzumunda Rumeli valisine yard~m etmesi emrolunmu~~ve bu husustaki ferman bizzat kendisine verilmi~tir ".
El alt~ndan fesat neticesini haz~rlam~~~olan Sadr-~âzam Haf~z
Ismail Pa~a zâhirde i~e ehemmiyet vermi~~görünerek Rumeli valisine
göndermi~~oldu~u tahriratta âyanlann, Abdurrahman Pa~a'n~n
Rumeliye geçmesinden endi~ e etmemelerini ve bunun S~ rp isyan~~
dolay~siyle kendisine yard~ m için gönderildi~ini ve bu hususlann
Edirne'ye bildirilerek nasihat edilmesini yazm~~t~r; çünkü Edirneliler
nizam-~~cedid için Edirne'den asker al~naca~~n~~duyarak mukavemete
karar verdikleri hükümetce haber alind~~~ndan 65 Sadr-~âzam bundan
dolay~~ Ibrahim Pa~~a'ya tahrirat göndermi~~ve ayn~~zamanda
Abdurrahman Pa~ a'n~n S~rp isyan~~sebebiyle Edirne'de kalarak
Rumeli valisine yard~m edece~i hakk~nda ve ~stanbul ile Edirne aras~ndaki kazalara fermanlar yollanm~~t~r 66.
Rumeli valisi ~ brahim Pa~ a, sadr-~âzam'~n tahrirat~na vermi~~
oldu~u cevapta baz~~müfsitlerin (devleti aliyye bu askeri tevekkeli
ç~karmad~, bizim üzerimize gelecek ve kazalarda muallim asker
yazacak) diye tedarikâta ba~ lad~klar~~ ve Edirne ehalisinin de korku~kinci Mustafa'n~n hal'i ve üçüncü Ahmed'in cülüsiyle neticelenen vak'a olup
ikincisi de 1221 H., ~ 8o6 M. de Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n Rumeliye geçmesi ve
Edirne'ye gitmek istemesi sebebiyle vukua gelen vak'ad~r.
42 As~m Tarihi, c. ~ , s. 106 ve Cevdet Tarihi, c. 8, s. 62.
43 Bu hususa dair olan ferman Mühimme defteri No. 223 (Son sahifeler) Sultan
Selim Rebiulâh~r~ n onuncu Cumartesi günü tebdili k~yafetle (Izzet Abâd) kasr~na
gitmi~~sonra Levend Çiftli~i etraf~nda ikamet eden Kad~~Abdurrahman Pa~a ve
Asakiri hassa yâni nizam-~~cedid ordular~n~~temasa ettikten sonra tekrar Izzet Abâd'a
dönmü~ tür (Saray Vakayinamesi). Milli Emlâkten ar~ive devredilen onbir numaral~~
defter s. 43).
64 Mühimme defteri, 223, Son sahifeler.
65 Mühimme defteri, 224 s. 75 (1221 Rebiülâh ~r evahiri tarihli ferman).
66
Mühimme defteri, No. 224, S. 79 (Cemaziyelevvel tarihli ferman).
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lar~ ndan muhalefete kalkarak galeyan halinde bulunduklar~n~~ ve
serke~ce hareket ettiklerini ve kendisinden haber gelinceye kadar
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a ordusunun Edirne'de kalmas~n~~bildirmi~tir 67.
Abdurrahman Pa~ a'n~ n ordu ile Rumeliye hareketinin Tiristinikli ~smail'i telâ~a dü~ürerek Balkan~n kuzeyindeki ayanlar aras~nda
panik ba~~göstermi~~oldu~unu 14 Ca. 1221 ve 30 Temmuz ~~8o6 tarihli
tahriratiyle Eflak Voyvodas~~hükümete bildirimi~tir 68 .

Nizam-~~cedidin geni~lemesi, Avrupa usulünde muntazam talimli
bir ordu haz~rlanmakta olmas~, talimsiz ve kuru kalabal~ktan ibaret
olup ~stanbul sokaklar~nda kald~r~m kabaday~l~~~~yaparak muharebede
dü~ man önünden kaçan yeniçerileri ve ocak kodamanlar~n~~dü~ündürüyordu.
Birinci Abdülh a mi d'in büyük o~lu veliaht ~ehzade Mustafa
bir an evvel hükümdar olmak h~ rsiyle hareket etmek istedi~inden
nizam-~~cedid aleyhine olarak el alt~ ndan yeniçerileri tahrik ediyor
ve bu hal nizam-~~cedide muhalif olan sadr-lazam~n plan~n~~kolayla~t~r~yordu.
Tekirda~l~lar~n Muhalefeti:
1218 H., 1803 M. de ve bir sene sonra da~l~~ e~k~yas~n~n Silivri
taraflanna kadar sokulmalar~~üzerine bunlara kar~~~nizam-~~cedid
askerinin suvari ve piyadelerinden bir miktar sevkolunarak e~kiya
Ç'oriu'dan öteye tardedilmi~~ve ~ 804 de de Kad~~ Abdurrahman
Pa~ a Rumeli taraf~na geçirilerek Malkara'da e~kiyaya galebe çal~p
avdetinde nizam-~~cedid askerinin bir k~sm~~geri al~nmayarak bunlar~n
suvarisi Çorlu'da ve yayalar~~ da Tekirda~~'nda yerle~tirilmi~ti.
Hatt~~hümayun vesikalar~, sand~k 20 Hat numaras~~67.
Hatt~~hümayun vesikalar~, sand~k 15, Tiristinikli Ismail kendisine kar~~~yeniçerileri müzahir yapmak için "yeniçeri serdarl~klar~~kald~nlacak ve yeniçeri oca~~~
kanunu bozulacak" diye yalan havadisler ne~riyle ocakl~y~~tahrik eyledi~i haber
al~narak bunun asl~~olmad~~~~~~221 H. tarihli bir fermanla ilan edilmi~ tir (Mühimme
224 s. ~ oo, ~~o ~~). Bu Edirne vak'as~~esnas~nda Tiristinikli Ismail kendi adamlar~ndan
birisi taraf~ndan katledilmi~~ise de buna mensup kuvvetler Edirne vak'as~n~n sonuna
kadar Istranca taraflar~nda bulunarak nizam-~~cedid askerini tehdit eylemi~lerdir.
67

68
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Sultan Selim bu kuvvetlerin Çorlu ve Tekirdat~nda bulunmalar~ndan istifade ile daha Abdurrahman Pa~ a Rumeliye geçirilmeden evvel Tekirda~'! ve Çorlu havalisinde nizam-~~cedid için yeni
efrat toplayarak bunlar~~Kar~~t~ran kurbunde Yapua~aç mevkiinde bir
k~~la bina edip rapua~aç ustas~m oraya k~~la a~as~~tayin ve emrine de
üçbin nizam-~~cedid askeri vermi~~bunlar~n muntazaman kurs ve
ate~li talim yapmalar~n~~emretmi~~ve bu hususta kazalara fermanlar
ve sadr-~âzam taraf~ndan tahriratlar gönderilmi~ti.
Hükümet bu te~kilâta sebep olarak o c~vardaki halk~n evlât
ve ailelerini da~l~~e~k~yas~n~n fenal~klar~ndan muhafaza etmek oldu~unu beyan eylemi~ti. Hükümetin bu tertibine kar~~~Edirne âyam da~deviren o~lu ve di~er ileri gelenlerden bir k~sm~~aceba bizler hacer ve
~ecer (ta~~ve a~aç) makulesi gibi mi olaca~~z diyerek Edirne Bostanc~~
ba~~s~~ile görü~üp yeniçerilerle bostanc~lara bu nizam-~~cedid askeri
sizleri gide gide bakkal ç~ra~~~ve reaya gibi hizmetlerde kullansalar
gerektir diye hem onlar~~ve hem Edirne havalisini tahrik etmi~ler ve
muhalif cephe alma~a te~ebbüs etmi~lerdi.
Çor/u'nun do~u taraf~ndaki halk bu ferman ve emirlere candan
itaat ve hattâ kendilerine binba~~~da tayin ederek asker namzedi
yazma~a ba~lam~~lar ise de, Çorlu'nun bat~s~ndaki kasabalar Edirne'den
yap~lan telkinat üzerine gev~ek davranarak bu hususta Edirnenin
tesiri alt~nda bulunan Tekirda~'hlar~n alacaklar~~vaziyeti beklemekte
idiler.
Bu hususa dair olan fermanlardan birisi de bir sene sonra Tekirda~~'na gönderilmi~~ve asker yaz~lmas~~emrolunarak k~~la in~as~~için
mimarlar yollanm~~t~. Tekirda~' kad~s~, ha~in bir zat olup oraya
evvelce yerle~tirilen nizam-~~cedid piyade askeri meselesinden dolay~~
münasebetsiz sözler söylemi~~oldu~unu piyade nizam-~~cedid kumanda~~~~ n~n yazmas~~üzerine bu kad~~azlolunarak yerine di~er birisi
gönderilmi~ti. Evvelki kad~~nizam-~~cedid aleyhdar~~olup yenisi de
bu nizama taraftar olanlardand~.
Yeni Tekirda~~kad~s~~yeni asker yaz~lmas~~hakk~nda mahkemeye
gelen ferman ile sadr-~âzam~n mektubunu alâkadarlar~~celp ile mahkemede okutmu~~ve bu hususta cevap istemi~ti. Davet edilen ~ah~slar
meseleyi görü~mek üzere bir iki gün müsaade istemi~lerse de kad~~
acele bir cevap verilmesi için ~srar eyledi~inden bir netice al~namadan
da~~lm~~lard~r. Fakat bir kaç saat sonra tahrik edilen Tekirda~~ndaki
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yeniçeriler gönderilen fermana muhalefet ile mahkemeye hücum
etmi~ler, bunun üzerine can~n~~kurtarmak isteyen kad~~ile kethüdas~~
ve mahkeme kâtibi, Tekirda~' âyan~n~n kona~~na kaçarlarken sokakta öldürülmü~lerdir 69 .
Bu vak'ay~~müteakip e~raftan baz~lar~~ve yeniçeri zabiti derhal
nizam-~~cedid askerinin bulundu~u hanlara giderek onlar~n zabitlerine memleketin ha~erat~~ayakta olup burada kal~rsan~z ~ayet ki iki
taraftan bir kavga ç~ kar, çoluk çocuk ayak alt~nda kal~r, sükünetle
askeri k~~la d~~~na ç~kar~n demeleriyle bunlar~ n binba~~s~~Bekir A~a
ve di~er nizam-~~cedid zabitleri askeri toplay~ p kasabaya bir kaç
saat mesafede bir köye götürmü~lerdir.
Bu durum üzerine cezaland~r~lacaklar~~muhakkak olan Tekirda~~~
yeniçerileriyle nizam-~~cedid aleyhdarlar~~etraftaki kazalardan kendilerine yard~mc~~istediklerinden bunlar da gelip kasabaya dolmu~lard~r. Bundan ba~ka Edirne'den de kendilerine yard~m edilece~i ve nizam-~~cedid i~ini taahhüt eylememeleri gerek Tekirda~l~ lara ve gerek
di~er kazalara bildirilmi~~oldu~undan mesele ciddi bir ~ekil alm~~t~ r.
Bu hal hükümet tarafindan haber alm~ nca ne yap~lmas~~icabedece~ine dair bir karar verilememi~, sükü' t edilse yapt~klar~~ yanlar~na kalarak yaz~lmas~~emredilen asker yazma~a halel gelece~i
ve bu suretle hâdiseyi ç~karanlar~n ~~maracaklar~~ dü~ünülmü~~ve
69 Yayla imam~~ vekayinâmesinde bu Tekirda~~~hâdisesi ~öyle anlat~l~yor:
"Ol esnada devlet taraf~ndan Tekirda~a bir ferman irsal olundu kim nizam-~~
cedidi kabul edin deyu. Müba~ir mahkemeye var~p vücuh-~~belde cem olunup ferman
fetih ve k~raat olundukta cemii vücuh-~~belde ~öyle cevap eyledilerkim bizim ata
ve dedelerimiz yeniçeridir. Bizler dahi yeniçeriyiz. Bizler nizam-~~cedidi kabul
etmeyiz" deyüb ~ol vakte tesadüf eyledi~i günlerde Cuma günü ve Ezan~~Muhamehali camii ~erife gidelim eday~~ salt edelim dediklerinde kad~-i
medi
belde cevap eyledi ki (bu ferman~~âlinin tenfizi edayi salat-~~cumadan efdal ve
elzemdir." dedikte hemen yeniçeri taifesinden bir kaç yi~it dal b~çak olup kad~-i
beldeyi pare pare eylemi~~müba~ir dahi pabuçsuz kaç~p Asitaneye bu haberi vermi~tir. Bu hâdiseyi, Câbi Efendi, vekayinâmesinde ~öyle anlat~yor: s. 59, 6o.
"... bu defa ferman gelip hükümetten de tekid edilince hâkim bunlara ne
güna cevap verecek iseniz söyleyiniz diye ehaliye sertce hitap edince bunlar da bizler
nizam-~~cedidin bu beldede oldu~una raz~~ de~iliz ve Edirneden de bize haber geldi
devlet Edirnede k~~ la yapacak olursa bizler koymayaca~~z diyorlar böyle ihdasi
nesne istemeyiz demdeni üzerine hâkim bu ne demektir? Belde pâdi~ah~nd~ r, sizlere
ne karar ve asker dahi pâdi~ah~ n, yeniçeri olana yeniçeri zabiti kar~~~r ve sizin sözlerinizden pâdi~aha itaat etmemek ç~kar ald~n~z~~ ba~~n~za dev~irin deyince hemen
bir kaç ki~i tabanca ve b~ça~a davranup kad~y~~parçalam~~lard~r."
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Ç'odu'daki suvari askerine piyadelerin de iltihak~~ve bundan ba~ka
Istanbul'dan da nizam-~~cedid askeri yollanarak bu i~e cür'et edenlerin tedipleriyle asker yaz~lmas~~ hususu takarrür etmi~ti. Fakat
nedense bu i~in bu suretle cezri olarak halli taraf~na gidilmemesi
hakk~nda ortaya bir fikir at~lm~~~7° ve bunda:
Tekirda~~nda toplanm~~~olan ve muhaliflerin mevcudu üç bin
ile be~bin aras~ndad~r. Bunlar yapt~klar~~ i~ten dolay~~cezaland~r~lacaklar~m dü~ünerek Edirne ve di~er kazalardan da yard~m isteyeceklerinden kuvvetleri artacakt~r." denilerek asker sevki münasip görülmemi~tir.
Bunun üzerine Sadr-lazam~n bunlara tahrirat göndermesi hususu
görü~ülerek gönderilecek tahrirat~n mündericat~~müzakere ve kabul
edilmi~tir. Sadr-lazam~n mektubunda nizam-~~cedid askerinin olduklar~~yerde kalmalar~~beylerbeyi ve vezirlerin tediplerine muvaffak
olamad~klar~~ e~k~yan~n o taraflara kadar sokularak enva~~ fenal~ k
yapt~klar~, kasaba ve köyler halk~n~n evlat ve ~yallerini muhafaza
için Edirne ile Istanbul aras~nda yeni k~~la yap~larak ultife ve tayinatlar~~
devlet hazinesinden verilmek suretiyle arzu edenlerin asker yaz~lmalar~~ve gönderilen ferman~n yanl~~~anla~~ld~~~~ve ~eriat kürsüsünde
oturan hâkimin katledilmesinin müslümanl~~a ayk~r~~oldu~u ve bu
hale cüret edenlerin ço~u yeniçerilik iddias~nda bulunanlardan oldu~u
için ocakdan cessur bir müba~ir ile kapucuba~~~gönderilerek tahkikat
icras~~beyan edilmi~tir n.
Sultan Selim bu karar~~muvaf~k görerek sadr-lazam~n takdim
etmi~~oldu~u takririn üzerine:
70 Devlet erkan~= fikrini çelen ve i~i gev~eten nizam-~~cedid aleyhdar~~olan
sadr-lazamd~.
71 Câbl Efendi vekayinâmesi (s. 6o, 61) bu Tekirda~~~hadisesini ~öyle anlat~yor:
"Hâdise Istanbul'da duyulunca al~nan fetva üzerine Kar~~t~ran'daki nizam-~~cedid
askeri ile denizden iki korvet Tekirda~~~üzerine yollanm~~~ve ~ehrin vurulmas~~emir
edilmi~tir. Hâkimin katlinin fena netice verece~ini anlayan Tekirda~l~lar kendilerini muhalefete sevkeden Edirne'lilerden yard~m istemi~ler ve ~ehri tahkime ba~lam~~lard~r. At~lan güllelerden ~ehirde iki, üç gün içinde hayl~~adam telef olmu~~ve
bu hal üzerine halk bizler ehli islâm~z itaatsizli~i yapan bir kaç ki~inin yüzünden
biz ne için k~r~lal~m deyüp aflar~~ hakk~nda yeniçeri oca~~na ka~~t yazm~~lard~r.
Bunun üzerine yakaya sebep olanlar~n cezaland~r~lmas~~ ~artiyle ate~~kesilmesi emir
edilmi~~ve ocaktan da Samsuncuba~~~pehlivan a~a ile bir kapucu ba~~~yollanm~~t~r.
Bütün fesat Tekirda~~~ayan~n~n üzerine yüklenip katledilmi~tir.
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"—Teki~~iktiza etmez, iptida reyin üzere hareket eyleyiip müba~ir ve
ferman irsal eyleyesin ve bizim asakir (nizam-~~cedid askeri) Çorlu ve Silivri'ye
gelsün; ~imdi unf ile muamele münasi p de~ildir bâdehu gere~i gibi tahkik ve
nizam~~ lâz~md~r. Tekirda~~ndan asakir kalksun, ferman gitsün, bu tarafta
söyle~ilsün" hatt~~hümayununu yazm~~t~r".
Pâdi~ah~n iradesiyle Tekirda~' meselesi görü~ülürken yeniçeri
oca~~~kethüdas~~ Süleyman A~a nizam-1 cedid askerinin Istanbul'a
celbedilmesi teklifinde bulunmu~~oldu~undan sadr-lazam keyfiyeti
pâdi~ah'a arz edince Sultan Selim bir yeniçeri isyan~ndan korkarak
Sadr-~âzam~n takririnin üzerine:
"—Bu suretle ocaklar~~Istanbul'a celbeyleyüp biraz müddet terk iktiza
eder, zorla asker olmaz, zinhâr bizimkiler (yani nizam-~~cedid askeri) muharebe
etmeyüp gelsünler. Hac~~Ibrahim Efendi ne rey eder" maslahat~~ yat~m~na
büktip bast~rmal~d~r, ~iddeti ferdaya komahd~r söyle~ilsün" 74 cevab~n~~yazm~~t~r.
Mesele tiz ~ûrada görü~ülmü~~ i~in yaln~z Tekirda~' meselesi
olmayup bunda etrafinda gizlice alakas~~bulundu~u cihetle bu hâdisenin ehemmiyetle nazar~~dikkate al~nmas~~icap edüp e~er nizam askeri
Istanbul'a al~n~ rsa ocaklar~~ Istanbul'a çektiler diye fesad~n di~er mahallere de sirayeti memul oldu~undan nizam-~~cedid askerinin ~stanbul'a getirilmeyerek Silivri'ye al~nmas~na karar verilmi~tir.
Yine ~tiradaki görü~mede yeniçeri oca~~ndan tayin olunacak
müba~ir ile kapucu ba~~n~n Tekirda~l~~ halk~n muti k~sm~ndan ele
alarak di~erlerine hem nasihat etmek ve hem de tehdid eylemek
suretiyle söz anlatmalar~~ve bu i~e cür'at edenlerin birkaç~n~ n tedibi
ile i~i bast~rmalar~~ve ayn~~zamanda:
— Devlet sizden zorla asker istemiyor ki bu kilükal oluyor.
~çinizden arzu edenler yaz~l~ r, hâkim-i ~erin katli ne demektir? Aran~zdan fesatc~lar~~ verin i~~bas~ls~n demeleri hakk~nda kendilerine
talimat verilmi~~ve yeniçeri oca~~ndan scksonc~~ ba~~~ Hüseyin A~a
ve Bâb~âlde kapucu ba~~lardan A~a Hasan Pa~ a'n~n sâb~ k ketHatt-~~hümayun vesikalar~~sand~k 2, hat numaras~~84.
Hac~~ Ibrahim Efendi Üçüncü Selim'in fikir ve muhakemesine itimat etti~i
nizam-~~cedid ricalinden (gizli ~s~nma) diye me~hurdur. 1221 Muharrem, ~8o6
Martta hadi cedid Defterdarl~~~ndan tersane eminli~ine nakil olunmu~tur. Buna
da sebep nizam-~~cedid aleyhdarlar~n~n gözüne batmas~d~r.
74 Hatt-~~Hümayun vesikalar~~san~d~k 20, hat numaras~~ 95.
72
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hüdas~~ ~ smail A~a'mn gönderilmelerine karar verilerek Padi~ah'a
arzedilmi~tir.
Sultan Selim bu takriri üzerine:
"— Pek güzel tedbir olunmu~, böylece hareket olunsun ve bundan sonra
biraz vakit bu havalilerde ocak tertibi uymayacak, ~imdi Tekirda~~ndan ba~ka
asker talep olunan kazalara ~u zeminde fermanlar gitse ki: "Bu tertip ancak
kendi emniyet ve rahat~n~z içindir, devlet esvab ve yiyecek verü p hazineler telef
edecek idi; Tekirda~~~kabul eylememi~. Bu suretle asker matlup olmayup af
olunmu~tur, denilse sair kazalar dahi kabahat~~Tekirda~~~eyledi biz kurtulduk
deyu fesada cüret eylemezler, nefsülemir ben zorla asker istemem kendi talepleriyle isterim" hatt~~hümayununu yazarak takriri iade eylemi~tir ".
Fakat hükümetin bu gerileme ve nasihat etme kararlar~n~n hiçbir
tesiri olmayarak Tekirda~l~lar fesat ç~karan ve hâkimi öldüren ~ah~slar~~teslim etmeyerek muhalefette devam ettiler.
Karadan Tekirda~~~üzerine kuvvet sevketmekten korkan hükümet o s~rada Silivriye gelmi~~olan Konya Valisi Kad~~ Abdurrahman P a~~a'ya ihtiyac~~olan zahireyi temin etme~e ve hem de bunlar~~
denizden tazyik eyleme~e karar vermi~ " ve 1221 Cemaziyelevvel,
~ 8o6 Temmuzda Piyale Hüseyin Bey kumandas~nda donanmadan
baz~~gemileri Tekirda~~~tarafina göndermi~tir. Daha yukar~da i~aret
edildi~i gibi i~te bu s~rada asakiri ~ahane ba~bu~u olan Kad~~Abdurrahman Pa~ a Silivri'ye gelmi~~olup ordusunun zahiresi hakk~nda
kendisine ferman gönderilmi~tir 77.
Serke~likte israr eden Tekirda~l~lar hâdisesinin ilk safhas~n~~
burada b~rakarak Rumeliye geçme~e memur edilmi~~olan Kad ~~
Abdurr ah man Pa ~~an~n Do~u Trakya'daki faaliy etini gözden
geçirelim:
Edirnelilerin Muhalefetleri:
Daha yukar~da görüldü~ü üzere Bostanc~~Oca~~n~~yeni nizama
sokmak için Kapuc~ba~~~payesinde bulunan eski Bostanc~ba~~lardan Ahmed A ~ a 1221 Rebiulevvel, 1806 May~sta Edirne BosHatt-~~Hümayun vesikalar~~ sand~k 20.
Mühimme defteri, 224, S. 96 askere zahire gönderilmesi hususunda Abdurrahman Pa~a'ya gönderilen 1220 H. iptidalar~~ tarihli ferman.
77 Ayn~~ferman.
75
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tanc~ba~~l~~~~na tayin olunarak gönderilmi~ ti". Fakat Edirnedeki
yeniçeri oca~~~efrad~~ve ocakl~ya mensup olanlar maksad~~anlayarak Bostanc~ba~~y~~öldürdükten sonra:
"Edirne'den asker yaz~lacakt~r diye dükkânlan ve pazar yerlerini kapatarak halk~~toplayup muhalefete ba~lanu~lard~r. Bunun
üzerine hükümet bu sözlerin asl~~olmad~~~n~, Abdurrahman Pa~ a'n~ n Rumeli'ye memur edilmesinden murat S~rplar~n isyan~na mebni
Rumeli valisine yard~ m için Abdurrahman Pa~ a'n~n gönderildi~ini havi Edirne'ye fermanyollanm~~~ise de, bunu dinleyen olmam~~,
muhalifler bu kadarla kalmayarak daha a~a~~da görülece~i üzere
nizam-~~cedid ordusuna zahire mübayaas~~için Babaeski'de bulunan
mübayaac~y~~ve bundan ba~ka Rumeli âyanlar~m temin etmek ve
kendisinin S~rp âsilerine kar~~~Rumeli valisi ~ brahim Pa~~a'ya
yard~m etmek üzere gönderildi~ini anlatmak maksadiyle Abdurrahman Pa~ a tarafindan gönderilen Tatar ~s~ra da öldürmek suretiyle isyanlanru ilan eylemi~lerdir".
Edirne âyam bütün etraf kazalara ve bilhassa nizam-~~cedid
kuvvetlerinin yolu üzerindeki mahallere haberler gönderip oralardan
yard~mc~~kuvvet istedikleri gibi" ayn~~zamanda Abdurrahman
Pa~ a kuvvetlerine zahire verilmesini de kat'iyen menet~ni~ler, hükümetin fermanlanna ra~men zahire vermemi~lerdir.
Abdurrahman Pa~a'n~n ileri Hareketi:
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a, Davutpa~a'dan hareket ettikten
sonra 1221 Ca. ba~lar~nda (takriben 20 Temmuz ~ 8o6) Silivri önüne
gelmi~ti. ~lk defa orada mukavemetle kar~~ la~t~~ve bunlar~~da~~tarak
isyan mürettiplerinden ~ bi~~ile Pehlivan adlanndaki ~ah~slan
idam ettikten sonra" Çorlu'ya gitti. Buras~~Silivri vak'as~n~~haber
ald~~~ ndan hiç bir mukavemet göstermedi.
Abdurrahman Pa~ a Çorlu'yu nizam-~~cedide ba~lad~ktan
sonra daha ileri Havsa (Havass~~Mahmud Pa~a) kasabas~na kadar
Mühimme defteri, numara 223 Evail-i Rebiulevvel 1221.
As~m Tarihi c. ~ , s. ~~o6 ve Cevdet Tarihi c. 8, s. 63.
80 Edimeliler Geliboluyu da ittifaklar~na almak istemi~lerse de ora âyan~ndan
Kalyoncu O~lu Mustafa A~a tekliflerini red eylemi~tir. (Hac~~Mustafa A~a'nm
27 C. 1221 (12 A~ustos ~ 8o6) tarihli arizas~. Sand~k 20, Hatt-~~Hümayun 59).
81 Mühimme defteri numara 224, s. 95.
82 Babaeskinin kuzey bat~smda ve Edirne'nin güney do~usunda olup Edirne
ile Babaeskinin ortas~ .
78
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gitti 82 . Fakat bu havalideki kazalara ordunun ia~ esi için gönderilen
fermanlara ra~men Edirnelilerin emriyle zahire gelmedi~inden Çorlu'dan itibaren zahire s~k~nt~s~~ba~gösterdi.
H avsa mevkiinde zahiresizlik hâd dereceye geldi~inden Orduda
açl~k ba~göstermi~~83 ve Edirne asilerinin fesat ba~~s~~ olan Edirne
" Abdurrahman Pa~a'n~n 19 Ca. 1221 ve 4 A~ustos ~ 8o6'da Havsa'clan cevap
olarak hükümete göndermi~~oldu~u dikkate sayan olan tahrirat~~hulâsa olarak
~öyledir:
"Bu memuriyetimiz esnas~nda u~rad~~~= kazalardaki halk~n gönüllerinin
al~nmas~nda ve r~fk ile muamelede hiçbir veçhile kusur olunmad~, fakat bu adamlar
bilfül himaye ve adâleti istemezler; dâg~yâne ve bâg~yâne hareket etmek isterler,
yoksa efendimizin zan eyledikleri gibi de~ildir; cümle âyan ve vücuh~~ hu~unet ve
habasette olup telif ve taltif suretini kabul etmeyecekleri ve cümlesi ~urb-~~mudam
ve mesti lâ yâk~l ve r~zay-~~ ~âhâneye muvaf~k hareketten bilkülliye gafiller olup
cezaya ehakk ve müstehakt~rlar.
Bunlar~~bu suretle tavsifimiz fütur ve nefsaniyetimizden ba~kaca meram~m~zdan
dolay~~olmayup cümlesinin mutab~k~~halleridir. Devleti aliyyenin e~erçi af ve merhamet ~an~~aliyyeleridir. Lakin bunlar için olmamak gerek. Zira bunlar~n merhamet
sureti geçti. Hadlerini bildirmek i~ten de~ildir, has~l~~herne surede emir ve irade
buyurulursa öyle hareket olunur. I~bu memuriyetfinizde ve zahire tedariki hususunda duçâr oldu~umuz zorluk tabir ve ravsiften hariçtir. Sayei Pâcli~ahide bu misillü zaluneder ~eref ve itibar~m~z~n mayas~d~r. Bunlar~n hiyanetlerinden biri de emr-i
Mi ile kazalara tertip olunan arabalar~n öküzlerini al~p kaçmaktad~rlar. Tekirda~'
arabac~lar~n~n firar etmemeleri için yanlar~ na birer nefer piyade konulmu~~yine
kaçm~~lar ve hattâ bir nefer piyademizi de öldürmü~lerdir.
Bu i~in terki tecviz buyrulmayarak Anadolu taraf~ ndan asker tertibi ima buyrulmu~~; pek muvaf~kt~r. Bir taraftan asker gelmekte olsun S er ez I i Ismail Bey
kuvvetlerinin ve hattâ Dimetaka taraf= do~ru gelmesi emir olundu~u i~'ar buyurulmu~ . Gerçi bu Ismail Bey'in zâhirde bu adamlara bir ianesi duyulmad~,
lâkin mumaileyh taraf~na tahrir ve müma~at maslahat iktizasmdan ise de fikrimce
Rumeli âyan~na i~in içyüzünü bildirme~i ve anlar~~herhale a~ina k~lma~~~münasip
görmem; zira k~~~ortas~nda muarnaileyh kuvvetlerinin bu memuriyeti (yani telifi
beyn maddesi) bir gana ittifaklar~ na sebep olmu~~gibi zan olunur; rey efendirnizindir.
Avn ve inayeti-bâri ile ordumuza tezelzül gelmez; bu taraftan hareket ile Hayrebolu'ya
vard~p ahalisi a~~r nezre ba~lanaca~~~ve andan sonra Tekirda~~na gidilerek ayn~~
surede hareket olunaca~~~muvaf~k görülürse sair kazalar ve Edirne taraf~~bu hali
görünce yola gelecekleri ~üphesizdir. Amma Hayrebolu ve Tekirda~: kazalar~~Ayan
ve ahalisi muhalefet ederler ise kat'iyyen tedip olunacaklar~n~n kendilerine bildirilmesi bu adamlar~!' tedibe müstahak olduklar~~zâhirdir. Bunlar nizama ba~lanmazlarsa Anadolunun baz~~mahallerinden tedarik olunan askerin peri~anl~~ma (yâni
Anadoluda nizam-~~cedid te~kilât~n~n bozulmas~na) sebep olurlar."
Fesatba~~~olan sadr-~âzam Haf~ z Ismail Pa~a, Abdurrahman Pa~a'n~n
bu çok mühim tahrirat~n~~pâdi~all'a takdim eylemi~, Sultan Selim bu husustaki
mütaleas~n~~yazmayarak yaln~z Abdurrahman Pa~a'n~n biran evvel Çorlu'ya gelmesini emir eylemi~tir. (Hatt~~han:ay:in vesikalan, sand~k 13, numara 38).
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ayarl~~ Da~deviren o~ lu Mehmed A~a, Kad~~Pa~a'n~ n ordusunun
bu durumundan istifade ile taarruza geçti ise de muvaffak olamam~~t~r 84.
Abdurrahman Pa ~ a Havsa mevkiinde bulundu~u s~ rada
hükümet bir taraftan Edirne kad~s~~ile Serez ayan~~ ~ smail Bey,
Edirne ayarl~~Ahmed sab~k âyan Mahmud a~alarla sairlerine gönderilen fermanlarda Bostanc~~ Ba~~y~~öldürenlerin teslim edilmeleri
~artiyle halk~~ s~yaneten Edirnelilerin kabahatlerinin af edilebilece~i
bildirilmi~~ise de 85, Edirne ayanlar~~ as~l isyan~ n mürettibi kendileri
olduklar~ndan bu ferman~~dinlememi~lerdir. Abdurrahman Pa ~ a
zahiresizlik yüzünden geri dönerek Hayrebolu'yu nezre ba~layaca~~n~~
ve muhalefet ettikleri takdirde vuraca~'~n~~hükümete bildirmi~, fakat
o tarafa gitmeden evvel Babaeski'ye yürüme~e mecbur olmu~tur.
Babaeski Muharebesi :

Babaeski .yan~~ Ömer ve adamlar~ ndan Çavu~ o~lu Ahmed,
etraftan ald~klar~~kuvvetlerle Babaeski'de toplan~ p orduya gelecek
zahireyi kesme~e ve Abdurrahman Pa ~ a'n~ n Edirne üzerine yürümemesi için ordunun girisini tehdide karar vermi~lerdi. Ömer A ~a,
Çavu~o~lunu Edirneye gönderüp bin kadar da kuvvet getirtmi~~ve
zahire mübayaas~ na gelmi~~olan Hac~~ Yusuf A~ a ile adamlar~n~~
ba~lay~p ellerindeki zahire bedellerini ve e~yalar~n~~ ald~ktan sonra
anlar~~ve Abdurrahman Pa ~ a'n~n tatar~n~~öldürmü~ler ve Tartar
A~as~~ile Istanbul'a gönderilen hazineyi ve resmi evrak~~zabtettikten
ba~ ka cephane götüren çavu~ u öldürüp orduya ait ekmek ve unlan
getirmek üzere Abdurrahman Pa ~ a'n~n yollad~~~~deve ve kat~rlar~~
alarak etrafdaki halk~ n yard~ mlariyle ordunun zahiresizlikten peri~an
olmas~n~~mûcip hareketlerde bulunmu~lard~r.
Bunun üzerine Abdurrahman Pa ~ a nizam-~~cedid oca~~~
a~asiyle karde~ini orduda b~ rakarak kafi miktarda suvari ve piyade
askeriyle bizzat Babaeski kasabas~na girip oras~n~~ muhasara etti,
daha sonra da gerek kasabadakileri ve gerek onlara yard~ma gelenleri
84 Vak'ay~~ izah için sonralar~~Tekirda~~~âyaniyle di~erlerine gönderilen fermandan ( Mühimme defteri 224 S. 114),
83 Mühimme defteri: 224, S. 91 bu hususa dair Edirne kad~s~na Serezli ~smail
Bey'e, Edirne âyan ve Bostanc~ba~~s~ na, ulemaya ve yeniçeri oca~~~zabitlerine gönderilmi~~olan ferman. (1221 Ca. ve 1806 Temmuz).
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ma:gitti) ederek kasabay~~ i~gal etti~i gibi orduya kar~~~yürüyen Edirne
kuvvetlerini de bozduktan sonra zahire mü~kilât~~dolay~siyle bütün
kuvvetlerini Babaeski'ye çekti.
Di~er bir vesikada Babaeski muharebesine dair daha mufassal
malûmat vard~r. Orada toplu olarak ~öyle deniliyor:
Nizam-~~ cedid kuvvetinin arkas~n~~kesmek isteyen asilerden
K~ ll~ o~lu ile Has köylü Emin A~a'n~n birer bölükba~~lar~~ be~~
alt~~bin ki~ilik kuvvetle arkadan Babaeski'ye gelip zaptettikleri gibi
Edirnedeki kuvvetler de toplarla nizam-~~cedid askerine hücum etmi~ler, Sal~~günü sabahtan ak~ama kadar muharebe olmu~, Edirne
kuvvetleri bozularak Edirne' ye dönmü~ler, Abdurrahman Pa~ a
geri dönerek Babaeski' deki asileri kaç~r~p kasabay~~zaptetmi~. Buradaki
bozuk kuvvetler Edirne'ye dönemeyip Çorlu'ya giderek buradaki
halk~~kendilerine döndürüp müdafaa tertibat~~ alm~~lard~r 86 .
Elmal~~Köyü Muharebesi :

Abdurrahman Pa~ a 21 Ca. 1221 ve 6 A~ustos ~ 8o6 Sal~~günü
verilen emir mûcibince Çorlu'ya gitmek üzere Babaeski'den ayr~ld~~~~
s~rada Edirne âsilerinden üç bin ki~ilik kuvvetin üç koldan nizam-~~
cedid kuvvetleri üzerine yürüyecekleri casuslar vas~tasiyle haber
al~nm~~t~. Bunlardan bir k~sm~~ K~rklareli tarafindan bir k~sm~~ da
Hayrebolu üzerinden ve bir f~rkas~~Edirne asilerinin reisi Da~deviren
o~lu ile orta koldan hücum edeceklerdi. Yani üç asi kolu kuzey,
güney ve bat~dan taarruz eyliyeceklerdi.
Sa~~kola ayr~lan asi kuvvetler Kad~~ Pa~ a yolu üzerindeki
Lüleburgaz'a tâbi Elmal~~ köyüne gelmi~lerdi. Bunlar~n sergerdeleri
Kâvur o~lu ve M~ s~ rl~~ o~lu olup mevcutlar~~dörtyüz kadard~.
Ruscuk âyaru Tiristinikli o~lunun kuvvetleri de Çolak Süleyman,
Karabaki ve Ismail kumandalar~nda olarak Elmal~ya varm~~lard~ ". Hasköy âyan~~ Emin A~a taraf~ndan Mahmud Harran":
isminde bir reis emrinde de bin kadar kuvvet gönderilmi~ti.
Hatt~~Hümayun vesikalar~, sand~k 21, hat numaras~~ 64.
Hükümet Edirnedeki âyanlar~n mukavemete karar verdiklerini vak'an~n
iptidalarda haber alarak Rusç~~k âyan~~Tiristinikli Ismail A~a'ya yaz~p Abdurrahman
Pa~a'ya yard~m edilmesini istemi~ti. Halbuki sadr-~âzam~n da te~vikiyle bu muhalefette eli olanlar~n en ba~~nda bu adam geliyordu. Ismail A~a, hükümetin bu muracaat~n~~f~rsat bilerek kendi adamlar~ndan Ahyol~~âyan~~ olan Köse Ahmed Efendiyi Edirneye göndermi~ti. Mühim bir kuvvetle ~ g Ca. 1221 ve 4 A~ustos ~~806 tari86
87
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Bu kuvvetlerin Elmal~da bulunduklar~n~~ haber alan Kad~~
Abdurrahman Pa~ a ordusunu Burgaz taraf~na kald~rm~~~ Seydi~ehir,
Ni~de ve Kayseri bölüklerini bir miktar süvari ile ocak kethüdas~~
Süleyman A~a kumandas~na vererek kendisi de maiyyeti kuvvetleriyle ordudan evvel ileriye yürüyüp Elmal~~ önündeki asi kuvvetlerini be~, alt~~ saat muharebeden sonra ma~lûp etmi~tir. Be~yüz
maktul b~rakan asiler tahassun eyledikleri yere kendileri ate~~vererek
telef olmu~lar ve elli kadar da esir b~rakm~~lard~r.
Asi kuvvetlerinin sa~~kolu böyle bozulunca sol kollar~na ~a~k~nl~k
gelmi~~ve orta kol da hareket edememi~tir. Abdurrahman Pa~ a
bu muvaffak~yeti 23 Ca. ve 8 A~ustos ~ 8o6 tarihli tahriratiyle hükûmete bildirmi~~ve bu vesile ile:
Silivri taraf~na orduy~~ ~ahane ile avdetimiz emrü ferman buyrulmu~~imtisalen leh avdet ve yevm-i hamis (Per~enbe günü) Çorlu kasabas~~pi~kâh~na ve ferdas~~ Silivri canibine ric'at ve azimet olunacakt~r.
Ancak bunlar~ n ve Çorlu ahalisinin eyledikleri gûnagûn hud'a ve
habasetleri mülâhaza ve teemmül olundukça do~rusu kullar~na
bais-i hicab olmakta olup i~te cemiyyet-i idbarlann~n bir sülüsü babâyiatik (Babaeski) de ve bir sülüsü i~bu mukatelede telef ve mütebaki
kalan~n ecnas-~~muhtelifeden oldu~unu beyan etmi~tir.
Abdurrahman Pa~ a en son Cuma günü Çor/u'dan Silivri'ye
hareket edece~ini bildirmi~tir. Kad~~Pa~a'n~n Elmal~~muvaffaluyetinden
dolay~~gönderdi~i tahrirat~~okuyan Sultan Selim:
"—Manzurum olmu~tur, haz ettim. Aferin Abdurrahman Pa~a'ya"
hatt~~hümayunu ile memnuniyetini bildirmi~tir 88 . Bu ba~ar~s~ndan
hinde Edirne'ye varan Köse Ahmed Efendi muhalefet edenlerle görli~mü~~Edirne'liler nizam-~~cedidin aleyhdan olduklar~n~~söylemi~ler ve bundan dolay~~kar~~~koyacaklar~n~~bildirmi~lerdir. Ahmed Efendi ald~~~~cevab~~Rusçuk ayan~~olan efendisine
yazm~~~ve o da Köse Ahmed'in mektubunu hükümete göndermi~tir.
Ikiyüzlü sadr-lazam bu mektubu Padi~ah'a takdim ederken: "Tiristinikli o~lu
taraf~ndan güya teskin-i fesada memur idü~i meal-i i~ar~ndan müsteban diyor.
Halbuki fesad~n mebde ve men~eleri Tiristinikli o~lu iken teskine sayetmeyece~i vareste-i kayd-ü beyan oldu~una nazaran i~bu ~ukka mütebader-i hat~r idü~i malümu
hümayunlan buyurulur ( Hatt~~Hümayun vesikalar~~sand~k 17, evrak No. st 7). Halbuki
istanbuldaki devlet ricalini bertaraf ederek devlete yeni bir nizam vermek için
Tiristinikliyi gizlice tahrik eden sadr-lazam Padi~ah'a sad~k görünmek riyakarl~~~n~~
yap~yor yahut kendisinden ~üphe edildi~ini hisile hainli~ini örtmek istiyor.
88 Hatt~~hümayun vesikalar~~ sand~k 15, hat numaras~~32 bu muvaffak~yetinden
dolay~~Abdurrahman Pa~a'ya yirmibe~~bin ve orduda mevcut askere s~mflann mevcuduna da~~t~lmak üzere ellibin ve ocak kethüdas~na ikibin be~yüz kuru~~ihsan
olunarak gönderiltni~tir. (Cevdet tasnifi dahiliye vesikalar~~No. 1221, Ca. 1038).
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dolay~~ Abdurrahman Pa~ a'ya ~ o A~ustos ~ 8o6'da üzerindeki
vilayet ve sancaklara ilave olarak Içel sanca~~~da verilmi~~ve Içel
mutasarnf~~ S eyyid Ahmed Pa~ a da Halep Valili~ine naklolunmu~tur 89.
Abdurrahman Pa~ a'n~n bu ba~ar~s~na ra~men ordusuna
zahire verilmemesi ve Istanbul'da ocakhrun ~üpheli ahvali devlet ricali
aras~nda cesur ve icraatc~~kimselerin bulunmamas~~sadr-lazam~n
riyakarl~~~~ve nizam-~~ cedid i~ine içten aleyhdar olmas~~ padi~ah~n
zay~f iradeli olmas~~gibi haller sebebiyle sadr-lazam~n arziyle nizam-~~
cedid askerinin geri çekilmesine karar verilmi~tir. Sadr-lazam~n telkinine göre bu kuvvetler bozulacak olursa i~in büsbütün ç~~~r~ndan
ç~kaca~~~söylenerek padi~ah~~tereddüde dü~ürüp Ser ezli Ismail
Bey vas~tasiyle muhalefetin tatmin edilerek yat~~t~nlmas~m tavsiye
ediyordu. Çünkü Edirnelilerin Bostanc~~ ba~~y~~öldürenlerin teslimi
~artiyle kusurlar~n~n af edilece~i hakk~nda hükümet Edirne kad~s~na,
ayan~na ve Serezli Ismail Bey'e bir ferman yollamak suretiyle asileri
af etmek istemi~ti 90.
Abdurrahman Pa~ a'n~n Edirne' ye kadar gidememesinin ba~~
sebebi nizam-~~cedid ordusuna kasden zahire verilmemesi ve zahire
için giden memurlar~n öldürülmesi idi. Bilhassa daha yukanlarda
zikredildi~i üzere hükümet nizam-~~cedid kuvvetlerinin geçece~i
kazalarla di~er civar kazalara Gümülcine'ye kadar zahire tedarikini
yazd~~~~halde asilerin mâni olmasiyle buna muvaffak olamam~~t~ ;
hattâ bir ara zahiresizlik cihetiyle nizam-~~cedid askerinin Istanbul'a
getirilmesi mi yoksa zahire tedarikine çal~~~lmas~~m~ ? münasip olaca~~~
görü~ülmü~, askerin A~ustos ortalar~nda geri al~nmas~n~n do~ru olmad~~~~neticesine var~ld~~~ndan bedeli mukabilinde zahire tedariki
~~kk~~tercih olunarak bunun için râyiç bedeli mukabilinde zahire
al~nmas~~takarrür etmesiyle yirmibe~~bin kuru~~tahsisat ayr~ld~ktan
ba~ka Istanbul'dan da onbin kile arpa yollanm~~t~ ; bu ise Ordunun
ancak onbe~~günlük ia~esine kar~~l~k bir ~eydi. Bu haller dolay~siyle
89 Mühimme defteri: 224 S. 27. evahir-i ca. 1221 ve Cevdet tasnifi dahiliye
vesikalar~~No. 13856. "Veziri mükerrem saadetlü Abdurrahman Pa~a hazrederine
Içel Sancag~n~~mütesellim ile zapt etmek üzere berveçhi Arpal~k ilhaken tevcih ve
divan~~hümayundan emir tahrir olunmas~~25 ca. 1221.
9° Bu hususta 1221 C. ortalar~~tarihli ferman Mühimme defteri 224, s. 91.
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ordunun Çorlu'ya avdetine müsaade edilmi~ " az sonra Çodu'nun asilerle birle~mesi sebebiyle ordunun Silivri'ye çekilmesi tekarrür etmi~tir.
Silivri'ye çekilecek nizam-~~cedid kuvvetlerinin zahiresinin ~stanburdan ve Istanbul etraf~ndaki kaza ve nahiyelerden tedariki mümkindi; fakat zahire meselesinden dolay~~matlup has~l olmayarak
Edirne yak~nlar~na kadar giden ordu geri çekilme~e mecbur oldu~undan Rumeli taraflar~nda nizam-~~cedid te~kilat~~yap~lamam~~~ve ayanlarm tegallübü devam etmi~tir. Bu muvaffak~yetsizlikte Abdurrahman Pa~ a'n~n maiyyetine verilmi~~olan Beylerbeyi rütbesindeki
Izmirli Hüseyin Pa~ a'n~n i~i gev~ek tutmas~~ve gizlice Edirne kuvvetlerine yard~mc~~ ve anlarla hafi muhaberesinin tesiri olmu~tur.
Nitekim Hüseyin Pa~ a'n~n bu suçu sabit oldu~undan idam edilmi~tir 92.
Çorlu Vak'as~~:
Yukar~da görüldü~ü üzere Kad~~ Abdurrahman Pa~a Rumeliye geçtikten sonra evvela Silivri'yi ve arkas~ndan Çorlu'yu nizam-~~
cedide ba~layarak ileriye yürümü~tü. Yine daha evvel görüldü~ü
üzere Abdurrahman Pa~ a Havsa mevkiinden avdetinde kendisini
tehdid eden asi kuvvetlerini Babaeski'de bozmu~~ve kaçanlar~n bir
k~sm~~ Çorlu'ya giderek oradaki halk~~ele al~p mukavemete karar vermi~lerdi. Çor/u'daki asi kuvvetler be~bin kadard~.
Çorlu'da toplanan asilerin ba~~nda Da~deviren o~lu Mehmed'in karde~i Ahmed Haseki ile eni~tesi Kel Ali ve sab~k
Deliba~~~Kör Ibo vard~. Bunlar üçyüz suvari ile Çorlu'ya gelmi~lerdi 93 .
Sultan Selim bu Çorlu toplant~s~n~~ haber al~nca:
—"Suphanallah bu tahrikâtlar birbirine uymayor. Kani, Abdurrahman
Pa~aya elbette herifleri Çorlu'dan ç~karsun deyu emrin cevab~? Böyle kar~~kar~~ya otururken bu fesat nas~l teskin olur? çünkü Çorlu'da e~k~ya az imi~,
niçün kaf~rmayorlar? Ço~alsunlar diye mi bekliyor ve hem Korvete kur~un
91 Hatt~~Hümayun vesikalar~~sand~k 16, hat No. su 16 n~n melfufu olarak
sadr-~âzam taraf~ndan pâdi~ah'a resen takdim edilen takrirden.
92 Câbi Ömer Efendi Vekayinâmesi varak 81.
93 Abdurrahman Pa~a'n~n tahrirat~na merbut 7 c. 1221 (22 A~115103 1806)
tarihli Kar~~t~ranl~~Emin A~a= takriri (Hatt~~Hümayun vesikalar~~sand~k Ro, hat
No. 51 76.
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atanlara (Tekirda~l~lar kendilerini muhasara eden Korvete kur~un atm~~lar& ).
Niçin gülle atmam~~. C~var e~kiyaya böyle izhar-~acz olunarak maddeyi te~ennüç
edece~iz. Ve hem rezalettir. Çorlu'ya e~k~yadan tathir edup kaç~rmak lâz~mcl~r ;
Abdurrahman Pa~ a niçün cevap yazmaz; üç dört gündür maskaral~k
ka~~tlar gelip gidiyor. Edirneliler etrafa eravcif ne~reyleyüp ordumuz Çorlu'ya
Istanbul'u muhasara eyledik desünlar, siz burada ne yap~yorsunuz? Tiz Çorlu'nun e~k~yadan in~allah tathir haberini isterim" demi~~ve ertesi günü Abdurrahman Pa~ a'ya yaz~lm~~t~ r.
Abdurrahman Pa~ a ordusunun zahiresini tedarik ettikten
sonra takriben 20 A~ustos ~ 8o6'da Çorlu üzerine yürüdü hariçten
gelip Çorlu'ya yard~m etmek isteyenleri ma~lüp ettikten sonra kasabay~~muhasara ile top ve humbara ile tazyike ba~lad~.
Bu s~rada "Çorlu halk~na kar~~~fena bir niyetimiz yoktur, emre
itâat ederlerse aman vereyim, gelsünler hil'at giydireyim" demi~tir.
Bunun üzerine oradan tekrar bir adam gelerek Pa~a'n~n maiyyeindeki
a~alara Zorlu A~ay~~istediklerini ve an~nla görü~eceklerini söylemesi
üzerine Zorlu A~a gönderildi; fakat ~ehre yakla~t~~~~zaman üzerine
ate~~açt~klar~ndan avdete mecbur oldu; bunun üzerine i~in hile
oldu~u anla~~larak tekrar bombard~man ba~lad~.
Abdurrahman Pa~ a ertesi gün baz~~tabyeler yap~lmas~~için
emir verip asilerin mani olmamalar~~için ikiyüz kadar kuvvet tayin
etmi~~ise de, Çoilu'dan ç~k~~~hareketi yapan asiler bunlar~~kaç~rm~~lar
ve arkas~ndan orduya taarruz etmi~lerse de toplar~n ate~i ile yüz geri
etmi~ler ve kendilerini takip eden suvarilerle yedi saat muharebeden
sonra yine Çorlu'ya çekilmi~lerdir. Bunlardan al~nan esirlerin haber
verdiklerine göre aman isteme~e gelen adamla Çorlu kad~s~~ile Çorlu'da bulunan Edirneli Mehmed A~a taraflar~ndan gönderilmi~lerse de asiler bunlara muhalefet ederek her ikisini de hapis ile orduya
bask~n yapm~~lard~r.
Sultan Selim Çoriu'nun zapt~n~~ kat'i olarak isteyordu; bu
sebeple Abdurrahman Pa~~a'ya yard~m için Anadoludaki baz~~
sancaklara, mütesellim ve voyvodalara miktarlar~~hükümetçe tesbit
edilen miktarda kuvvet göndermelerine dair fermanlar yollanm~~t~ 94.
94 Mühimme defteri, 244 S. 85, 95, 96, ~~o6. Bu fermanlar Bolu Voyvodas~~ Hac~~
Ahmed o~lu ~brahim, Ankara mütesellimi Mesud, Kütahya mütesellimi Nasuh o~lu
Nasuh, Saruhan ve Manisa mütesellimi Kara Osman o~lu Hüseyin, Bergama voyvodas~~ Kara Osman o~lu Ömer, Bilecik â.yan~~Kalyoncu Ali A~alar, Bozok mutasar-
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Bu suretle Anadoludan tertip edilecek yirmi bin ki~ilik kuvvete istanbul'dan da onbin nizam-~~ cedid kuvvet ve a'~~rl~klar~n~n ta~~mak
üzere Silivri, Terkos, Midye, Vize, Saray vize kazalar~ndan da araba ve
yük hayvanlar~~tedarik olunacakt~~95.
Asilerin en büyük hedefleri Abdurrahman Pa~ a ordusuna
gönderilecek zahire kafilelerini vurmak oldu~undan Çorlu muhasaras~~esnas~nda Silivri'den Çorlu'ya zahire götüren kafile geceleyin
K~n~kl~~ köyünde kald~ klar~~ s~rada casuslar vas~tasiyle bunu haber
alan asi çeteleri zahireyi nakle memur olan Bursa, Ni~de ve di~er
dört alay beyinin gafletinden istifade ederek K~n~kl~'y~~ basup zahireyi
nakle memur olanlar~n kaçmalariyle birkaç yüz ki~iden mürekkep
çete efrad~~develerle di~er hayvanlar~~alup götürmü~lerse de cephaneyi
alamam~~lard~r.
Bu durum üzerine Abdurrahman Pa ~ a Istanbul'dan orduya
kapucuba~~lardan Ahmed A~a'y~~getirterek ona K~n~kl~~ hâdisesini
anlatm~~, deve ile mi olur ne vas~ta ile olursa olsun acele zahire gönderilmesini söylemi~tir.
Çorlu harekat~na dair kapucuba~~~ Ahmed A~a'n~n 18 Cemaziülâh~r 1221 ve 2 Eylül ~ 8o6 tarihli Çorlu harekat~ na dair olan takririnin padi~aha takdim edilmesi üzerine Sultan Selim:
"Benim Vezirim,
Tiz lâz~m olan deve ve kat~r vesair levaz~mat ~celeten gitsün ; Salih Bey,
Mesud A~a Abdurrahman Pa~a'ya eri~ip ikdam ve gayret olunsun, böyle
i~ler bir saat evvel görülmelidir; yoksa bir taraftan imdadlar~~gelir, Çorlu'nun
sular~n~~kesüp top ve humbara atup hemen ~edid tazyik eylesün. Antuv ani ile
söyle~üp top ve humbaralar~~münasip mahalle vaz edüp bir taraftan gülle,
humbara ve paçavra ile gayet tazyik eylesün, bu taraftan dahi humbara ve
paçavra iri~tirilsün, Silivri'ye üç, be~~cerrah, levaz~matlar~~ile irsal olunsun.
Ziyade astar lâz~md~r. Dikkat olunup bunlar eri~tirilsin. Taral~lara Silivri'de
baks~nlar, yerleri dahi bo~~b~rakmayup muhafazas~~ lâz~m olan mahalleri
muhafazaya dikkat edesün, yoktur dimelerine itibar caiz de~ildir, Hacim
cadeyi dahi süresin."
r~f~~ Çapar o~lu Süleyman Bey ve o~lu Sivas valisi Celâlüddin Pa~a ile di~er küçük
kaza âyanlar~na yollanm~~t~r. Bunlardan Bolu Voyvodas~~Hac~~Ahmed o~lu Ibrahim
ve Ankara mütesellimi Mesud A~alar be~er yüz ki~ilik maiyyetleriyle bizzat gelmi~ler
ve Hac~~Ahmed o~lu Çatalca terkosu ve o hayalinin muhafazas~na memur olmu~tur.
95 Mühimme defteri 2+4., S. 102.
Benden C. XXXV,
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Benim vezirim,
Bekir Pa~ a ~celeten Çatalca'ya gelsün. ol havaliye iktiza eden
takviyet verilsün, gaflet olunmas~n, ihtiyaten hertürlü tedarikâtta
bulunulsun" hatt~~hümayunu ile geni~~ikazda bulunmu~tur 96.
Bekir Pa~a'n~n Çatalca ve havalisinin muhafazas~na memur olmas~n~n zâhiri sebebi asilerin o taraflara, ordunun gerisine s~zmamalar~~
içindi. Çünkü Tiristinikli ~ smail A~a kuvvetlerinin Istranca
taraflar~nda faaliyette olduklar~~ haber al~nm~~t~. Bekir Pa~ a'n~n
davet edilmesinin hakiki sebebi ise, a~a~~da görülece~i üzere Bekir
Pa~a'n~n iki taraf~~uyu~turmak üzere tavzif edilmesi idi.
Tekirda~~~syamn~n ~kinci Safhas~ :

Abdurrahman Pa~ a Silivri'ye gelip Çorlu'yu ku~att~~~~zaman
ordunun Istanbul'dan gönderilecek zahire vesair ihtiyac~~için en münasip ve en yak~n i~lek iskelesi Tekirda~t olup bu da asilerin ellerinde
idi. Buras~~bir kaç parça donanma ile abluka edilmi~~ise de, karadan
tazyik olunmad~kça bir netice al~nam~yordu. Bunun için Abdurrahman Pa~ a Havsa'dan avdet ettikten sonra Tekirda~~rn nezre
ba~layaca~~n~~ümit, kabul etmezlerse kat'i surette vuraca~~n~~hükümete bildirmi~ti.
Silivri'ye döner dönmez Tekirda~~'m bir taburla i~gal edece~ini
beyan ile te~ebbüse geçmi~~ise de, yeniçerilerin Istanbul'da bir fesat
ç~karma~a te~ebbüs etmeleri üzerine Abdurrahman Pa~ a Tekirda~~n~n i~galinden menedilmi~~ve Silivri'ye dönme~e mecbur olmas~~
sebebiyle bu hal asileri ~~martm~~t~ ; hattâ bu halden cür'eti artan
Silivri âyan~~ bir gün Abdurrahman Pa~ a ile görü~tü~ü s~rada
belindeki çifte kur~unlu tabancas~n~~ Pa~a'n~n üzerine bo~altm~~~ise
de, isabet ettirememi~~ve derhal idam edilmi~ti".
Tekirda~~n~n karadan tazyikinin menedilmesi üzerine Abdurrahman Pa~ a'n~n emrine verilen donanma kumandan~na Pa~a
tarafindan gönderilen emir üzerine Kasabaya gülle at~lmas~na ba~lad~. O zamana kadar Tekirda~hlara gülle at~lmayarak albluka ile
iktifa olunmu~tu. Bu deniz ablukas~na sebep de asilerle deniz yoluyla
Çekmece taraf~na geçeceklerinin haber al~nmas~~ idi. Abdurrahman
96

Hatt~~Humayun vesikalar~, Sand~k

97 Cevdet Tarihi C. 8 S. 64.

20,

hat Nu. s~~ ~ o6.
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Pa~ a bir kay~'~'~n bile limandan ç~kmas~na müsaade edilmemesini
de donanma kumandan~na emretti 98. Ve ayn~~zamanda Çekmece
taraflar~na da be~yüz kadar askerle binba~~~ Bekir A~a'y~~göndermi~ti 99.
Asilerin Tekirda~~n~~bombard~man eden donanma kumandan~~
Riyale Hüseyin Bey'e müracaat edip e~k~yay~~def etme~e kudretleri
olmayup hariçten gelecekleri de defedemiyeceklerini ve nizam askeri
~ehre girerse bir kat daha fesad~~mü' cib olaca~~n~~beyan ederek ate~in
kesilmesini rica etmi~lerdi. Hüseyin Bey, onlar~n bu müracaatlar~n~~ ~ g C. 1221 ve 3 Eylül ~ 8o6'da Kad~~ Abdurrahman Pa~ a'ya
bildirmi~se de Abdurrahman Pa~ a:
"— Tekirda~hlar~n o suretle ricalar~~hilelerindendir, sizden o
mühleti alup Çorlu'ya yard~m ederler, kat'iyyen itimad olunmayarak
kemakân top ve humbara ile dö~ülsün, kendi dertlerine dü~üp Çorlu'yu
unuturlar" cevab~n~~vermi~tir.
A~a~~da görülece~i üzere bu s~rada Serez âyan~~Ismail Bey'in
iki taraf~~anla~t~rmak üzere epi zamandan beri devam eden muhaberesi
hükümetin manen ma~lûbiyetiyle sona ermek üzere oldu~undan
onun maiyyeti âyanlar~ndan Demirhisar âyan~~ Abdullah Bey Tekirda~~'na gönderilerek görü~ülmü~~ve neticede bar~~~oldu~undan Tekirda~~~bombard~man~n~n kesilmesi emredilmi~tir. (1221 Cemaziyelâh~r
sonlar~~ve ~ 8o6 Eylül m).
Hatt~~humayum vesikalar~~ sand~k 15, Hatt~~hümayun No. Si. 51
Hatt~~Hümayun vesikalar~~sand~k 16, Hatt~~ Hümayun No. s~~58.
100 Hatt~~ Hümayun vesikalar~~sand~ k 20, hat Numaras~. 9~~ ve mühimme
defteri 224, S. ~~- 115. Bu husustaki ferma~n sureti hulâsa olarak ~öyledir:
Kapucu Ba~~lardan Tekirda~~~âyan~~ Süleyman ve Serezli Ismail Bey taraf~ndan teskin-i maddeye memur Demirhisar âyan~~Abdullah Bey ve Tekirda~' Nâibi
ve sairlerine hüküm:
Karaman Valisi vezirim (Evvelki fermanlarda oldu~u gibi Asakiri ~âhâne
Ba~bu~-u tabiri yok) Abdurraman Pa~a'n~n Rumeliye gönderilmesine sebep S~rplar~n
üzerine memur Rumeli valisine yard~m için idi; ba~ka bir emrim yoktu. Rumeli
kazalar~~Abdurrahman Pa~a'n~n gelmesinden korkmu~lar ve serke~âne hareket ile
Edirne civar~na geldi~i zaman an~nla muharebe etmi~ler ve sonra kuvvetleri günden
güne artarak cebren bölük bölük Tekirda~~na girmi~ler. Ehali bunlar~~defedememi~ler. Asiler donanmaya kur~un ve top atm~~lar ve donanma da bilmukabele ~ehri
bombard~man etmi~. Tekirda~l~lar Serezli Ismail Bey vas~tasiyle aflar~n~~istirham
ile bundan sonra muhalefette bulunmayacaklar~na dair teminat verdiklerinden
ate~in kesilmesi için donanma kumandan~na emir verilmi~tir.
Ayn~~ tarihli ve ayn~~mealde bir hüküm de donanma kumandan~~Riyale Hüseyin Bey'e gönderilmi~tir. (Mühimme 224, s. 115, 116).
98

99
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Edirne Vak'as~n~n Sonu:
S~rp isyan~~ dolay~siyle bir taraftan Rumeli valisi Ibrahim Pa~aya
yard~m etmek ve ayn~~ zamanda Edirne'de oturarak nizam-~~cedidi
yaymak ve Rusya ile yap~lacak bir muharebede nizam-~~cedid askeriyle
orduya kat~lmak ve bu arada gizli bir emirle, hükümet içinde hükümet olan âyanlar~n nüfuzlar~ n~~ k~ rmak üzere Konya Valisi ve Nizam-~~cedid askeri Ba~bu~u Kad~~ Abdurrahman Pa ~ a'n~n Rumeli
taraf~na gönderildi~ini ve bu arada cereyan eden olaylar~~yukar~da
kay~t ettik.
Hükümet merkezinin zay~f ve hain ellerde bulunmas~~sebebiyle
Abdurrahman Pa~ a geri dönme~e mecbur olmu~, Çorlu al~namam~~~ve Tekirda~~~ i~gal edilememi~ti. Bu muvaffak~yetsizlikte el
alt~ndan asileri ikaz eden Sadr-~âzam Haf~z Ismail Pa~a'n~n ba~~rolü
vard~.
Abdurrahman Pa~a, Havsa'ya kadar gidip oradan durumu hükümete bildirmesi üzerine Sadr-~âzam Haf~z Ismail Pa~a pâdi~aha
takdim etmi~~oldu~u takririnde :
Bu muhalefet gösterenlerin tediplerine müsaade edilip vukua
gelecek muharebede i~~berakis olup nizam-~~cedid ordusu bozulursa
o zaman asilerin tamamen yüz bulacaklar~mn muhakkak oldu~u ve
geri al~nmas~~ da gayet muzur olaca~~ ndan Gümülcine'ye kadar
gelmi~~olan Serez'li Ismail Bey'e sadaret kethüdas~~Ibrahim Nesim
Efendi taraf~ndan bir mektup yaz~larak Edirne âyan~na söz anlatmas~= tavsiye edilmesini arzetmi~~oldu~undan bu mütaleadan
tavahhu~~eden Sultan Selim, Sadr-~âzam~n sadakat perdesi alt~ndan
ileri sürdü~ü mütalealar~na kanan Sultan Selim, bu i~in mes'ul kumandan~~Kad~~ Abdurrahman Pa~a'n~n mütaleas~n~~almadan Sadr-~âzam~n
mütaleas~~ üzerine sadr-~ âzam kethüdas~~ tarafindan Ismail Bey'e yaz~lm~~t~r.
Ismail Bey, bu mektup üzerine faaliyete geçerek kendisine mensup
olan Petriç âyan~~ Hac~~Abdulhalim A~ay~~muhalefeti yat~~t~rmak
için baz~~vesaya ile Edirneye göndermi~~ve harekât~n durdurulmas~n~~
tavsiye etmi~tir ~o~~
Bu s~rada Çorluyu muhasara etmekte olan Abdurrahman Pa~a'ya
da daimi surette muvaffak~ yeti kösteklemek isteyen Sadr-~âzam taraf~ni" Hatt~~ hümayun vesikalar~, sand~k 2 I, hat Nu. s~~ 65.
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dan devletin ~in ve zilletini mûcip olacak bir bâdireye at~lmamas~~ve
Ismail Beyin tavassutu dolay~siyle âsileri teskin usulüne muhalif
olarak muharebeye giri~memesi bildirilmekte idi m.
Abdurrahman Pa~ a taraf~ndan 23 C. 1221 ve 7 Eylül ~ 8o6
tarihinde Istanbul'a gönderilen tahriratta yak~nda bulunan Bolu
voyvodas~~ Hac~~ Ahmed o~lu Ibrahim ve Bolu Alay be~ini
Çatalca ve Terkos taraflarma memur etti~ini ve Ankara mütesellimi
Mesud A~a ile de ~stranca'ya kadar yollar~~muhafaza alt~na ald~~~n~~
yazd~ktan sonra asilerin kuvvei maneviyelerinin k~r~ k olup hükümetçe
hemen yumu~akl~k gösterilmemesini arz ile ~u mütaleay~~beyan etmektedir:
"Telifi beyn için ve semeresi mü~ahede oluncaya kadar kerem ve
inayet buyurun; devleti aliyye sayesinde bukadar zi kudret mal ve
askere malik olmu~~adamlar var. ~ kdam ve istical buyurun külliyetlice
asker tedarik ve cemolunsun. Telif suretini kabul ederlerse yine ne
mani izin inayet buyrulur. Benim akl~~kas~ranemce mir-i mumalileyh
(yani Serez ayan~~Ismail Bey) telif suretini görecek deyu tehi durmak
istihsan buyurulmaz zannederim. Öteden beru me~hur meseldir a~~r
bas~cak hafif kalkar derler. Yani bunlar herne kadar fena i~~olsa ve
ellerinden gelse nükül etmeyecekleri nas~yei hallerinden müsteband~r,
hemen vaktiyle tedariklice bulunmak ve asakire kuvvet vermek laz~md~r. Bu ana gelinceye kadar bunlar orduy-~~ ~ahane ile be~~alt~~defa
muharebe ettiler. Lillâhilhamd bu ordu asakiriyle ba~~edemiyeceklerini ve gözleri korkdu~unu ahz-u kirift olunan dilleri (esirleri) takrirlerinden nümayan ve bunlar~n arkalar~ndan zahirelerini kesmek sa~~
ve sollar~ndan heyecan vermek ile geri çekildiler. Yoksa bizler bunlar
ile mukavemet edemiyoruz deyu itiraf ederler imi~. Birkaç defa arkam~zdan zahiremizi kat ile avdetimize bâis oldular yoksa cesaretlerinden olmayup ittifak ve ittihadlar~~sebebiyle geride olan kaza ve kasabat e~kiya taraflar~na adam gönderüp be~~bu köyden on ~u köyden
ve elli ~u kasabadan al~p bu zahirenin kat'~na cesaretleri e~k~ya cesaretinden olmayup mücerred kasaba ve kaza ahalileri önlerine dü~üp
yol gösterdiklerinden ne~'et ediyordu" mütaleas~nda bulunmu~~ve
hükümeti ikaz etmek istemi~~ise de, sadr-lazam~n ve ona taraftar
olanlar~n maksatlar~~ ba~ka oldu~undan dinletememi~tir.
102 Hatt~~hümayun vesikalar~~ sand~ k No. s~~ 15, hat 62.
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Bu s~ rada zemini müsait gören yenilik aleyhdarlar~~da cesarete
gelerek maskelerini atup kahvehanelerde ve yenili~e muhalif olan baz~~
devlet adamlar~~konaklar~nda ve ötede bende yapt~klar~~propagandalar da padi~ah~~korkutmu~tu.
Edirne'nin muhalefete ba~~olmas~~Çorlu ve Tekirda~~'n~n gördükleri
tazyike ra~men mukavemet etmeleri sadr-lazamla hemahenk olarak
veliaht ~ehzade Mustafa'n~n bilvas~ta muhalifleri tahrik eylemeleri
Sultan Selim aleyhine i~in rengini de~i~ tirecek gibiydi.
Mutavass~t olarak i~i ele alan Serez âyan~~ Ismail Bey,
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a'n~n Çorlu'yu hala tazyik etti~ini haber
al~nca hükümete gönderdi~i tahriratta:
"Abdurrahman Pa~ a'n~n Çorlu önünde muharebe etmesi hakk~nda irade varsa kendisinin tavassutuna ayk~r~~olan bu halin bildirilmesini ve e~er irade yoksa meselenin halli için Abdurrahman
Pa~ a'n~n Silivri'ye çekilmesi hakk~nda emir verilmesini arzeylemi~ti "3.
Bunun üzerine Abdurrahman Pa~ a Çorlu muhasaras~m kald~rma~a
mecbur olarak Silivri'ye çekilmi~~ve isyan harekat~~ortadan kalk~nca
Abdurrahman Pa~ a'n~n Anadolu'ya geçebilece~i Ismail Bey'e
yaz~lm~~t~r 1o4.
Abdurrahman Pa~ a'n~n Çorlu muhasaras~n~~kald~r~p Silivri'ye
çekilmesi üzerine asiler ~~marm~~lard~. Istanbul'da bu i~i körükleyen
~ah~slar tarafindan ald~klar~~talimat üzerine muhalefette ayak diriyerek mevcutlar~~ olan yirmi bin ki~ilik bir kuvvetle Istanbul üzerine
yürüme~e kalkd~lar ve devlet ricalinden olan nizam-~~cedidcilerden
on ki~inin ba~~n~~istediler ve iki Cuma günü hutbede halife olan padi~ah~ n ismini zikretmediler. Istanbul'daki nizam-~~cedid aleyhdarlar~~
Edirne'den gelecek kuvvetleri kar~~ lamak ve istanburu ya~malamak
ve k~tal yapmak üzere haz~rland~lar 1o3.
Bu durum üzerine Anadolu valili~i ile Istanbul muhaf~z~~ olan
Ebubekir Pa~ a'n~ n Anadolu'ya geçmek mütaleasiyle Istanbul
yak~nlar~na gelmesi muvafik görülerek an~n Galibolu yoliyle gitmeyüp
iki kona~~~bir edip süratle Çatalca tarafina gelmesi hakk~nda kendisine
1"

Hatt~~Hümayun vesikalar~, sand~k 19, evrak 31.
Ismail Beyin âsileri yat~~t~rmas~ ndan memnun olan Sultan Selim, "Ismail
Bey'in tahrirat~n~~gördüm. Haz ettim, Aferin berhürdar olsun, In~aallah defi ihtilâl
ile devletime ve bana güzel hizmet etmi~~olur." Hatt~~hümayununu yazm~~t~r.
(Hatt~~hiimayun vesikalart sand~k 21, hat numaras~~79).
100 As~
m Tarihi c. 1, s. 109 ve Cevdet Tarihi c. 8, s. 64.
1"
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ferman yolland~~°". Çünkü Anadolu tarafina geçerken Edirne' ye u~ram~~~
olan Ebubekir Pa~ a bu durumu yat~~t~rmak üzere isyan mürettipleri ve Ismail Bey ile görü~erek bunlar~n muhalefetten vaz geçerek
makul olacak istekleri için tavassut edece~ini söylemi~~ve keyfiyyeti
Istanbul'a bildirmi~~olmas~ndan dolay~~acele Istanbul'a davet edilmi~ti.
Istanbul'a gelen Ebubekir Pa~ a Sultan Selim taraf~ndan
kabul olunarak durumu teferruatiyle arz eyliyerek gösterilen muvafakat üzerine Edirne' ye dönerek asileri ikna ile nizam-~~cedid askerinin
çekilmesi ve Abdurrahman Pa~ a'n~n Anadolu'ya avdeti ~artiyle
asiler cemiyetlerini da~~tma~a muvafakat etmi~lerdir"7.
Bunun üzerine hükümet Abdurrahman Pa~~a'y~~Anadolu'ya
iade etme~i kabul ile Rumeli halk~n~n mizac~na vâk~f olan Ebibekir
Pa~~a'y~~tayin ve Ismail Bey ile görü~erek halk~n teskin edilmesini
muvafik görmü~~ve bu hususta durumu izah yollu Cemaziyelâh~r
sonlar~~tarihli olarak Abdurrahman Pa~~a'ya bir ferman yollam~~t~r.
Yine ayn~~meseleye dair ayn~~tarihte (1806 Eylül ortalar~) Ismail
Bey'den de bir tahrirat gelmi~tir. Ismail Bey tahrirat~nda 23 C. ve
7 Eylül'de Edirne civar~nda Demirta~~mevkiine gelip Edirne'nin ileri
gelenlerini celp ile görü~erek kusurlar~n~n afv~m istirham eylediklefini
Hâlen Anadolu valisi olup mansab~na müteveccihen esnay~~rahde olan vezirim
Ebubekir Pa~a iclâleye hüküm ki, Sen ki veziri mü~arünileyhin mans~b~n olan Anadolu
eyaletine müteveccihen esnai rahde oldu~un zâhir ve herne mahalde isen imkân ve
tarikini bulup saltanat~~seniyyemde vaki Çatalca kasabas~~taraflarma gelerek bermuktazayi vakit ve hale... emr-i ~erifim taraf~na vas~l olur ise derhal tarikini bulup
(âsilerin kendisini b~rakmayacaklar~ndan dolay~) civar-~~saltanat~~seniyemde vaki
Çatalca taraf~na vürude müsaraat ile vüsulünü Der-isaadetime tahrir ve i~aret eylemen
ferman~m olma~m memuriyetini hâvi emr-i ~erifizn ~sdar ve bervechi tâcil . .. ile
imal olunmu~tur. Imdi vusul-i emr-i ~erifimde ne mahalde bulunur isen imkân ve tarikatini bulup acaleten ve müsareaten iki kona~~~bir ederek Çatalca taraf~na vüsule müdâvranem idu~i ve Geliboluya vas~l olur isen heinan
saraat eylemen matlub-~~
kay~klar ile do~ru Silivriye ç~k~p andan kasabai merkumeye vüsulün matlub-~~kat'i-i
dâvranem oldu~u ve tehir ve tavakkur birveçhi câiz olmayaca~~~rnalömun oldukta .
senden memul ve muntazar-~~~ahanem olan Asar-~~kârdan ve dirayet levaz~m~n~~ibraz
) yine ayn~~mealde
ve izhar eylemen... (evas~t-~~C. 1221 Mühim= defteri 224, s.
olarak Ebubekir Pa~a'n~n Çatalca taraf~na gönderilmesi hakk~nda Gelibolu kad~sma
ve Gelibolu âyaniyle Bo~az muhaf~z~na fakat Serezli Ismail Bey'in 1221 Recep tarihli
tahriratmdan (sand~k 17, hat numaras~~20) anla~~ld~~~~üzere Asiler bir tuza~a dü~memek için Ebubekir Pa~ay~~istemiyerek Anadoluya memuriyetine gitmesini istediklerinden o da eyaleti merkezi olan Kütahya'ya gitmi~tir.
1" Cevdet Tarihi c. 8, s. 65.
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mübeyyin ellerinden mahzar ve ilan~~ald~~~n~~ve ertesi günü Çorlu'daki halk~n yerlerine iadeleri için Demirhisar ayan~~ Abdullah Bey'i
Tekirda~~'na ve Petriç ayan~~ Abdülh alim A~a'y~ 108 ve Edirne
muhtarlar~ndan birkaçuu birer miktar kuvvetle Çorlu'ya gönderip
Çorlu ve Tekirda~~~Kazalar~~ halk~n~n kusurlar~n~n afv~~hakk~ndaki
mahzar~~ alup gönderdi~ini ve bundan sonra Anadolu'dan gelmi~~
olan askerin, kalmalar~n~~ mûcip bir hal kalmad~~~ ndan Bekir Pa~ a'n~ n bu tarafa tayin edilerek Abdurrahman Pa~ a'n~n da bir gün
evvel iadesini ve bu suretle istikrar~ n teminini rica etmi~~ve ~stranca
tarafindaki kuvvetlerin Tiristinikli kuvvetleri olup yak~nda yerlerine
döneceklerini bildirmi~tir"9.
Istanbul'daki nizam-~~cedid aleyhdarlarm~n el alt~ndan tahrikleriyle meydana gelen isyan ve muhalefet hareketleri nizam-~~cedidcilere galebe çalarak asiler hakk~nda af ilan edilip Abdurrahman
Pa~ a'n~n da Anadolu'ya, Konya'ya dönmesi hakk~nda kendisine
hadiseleri hulâsa eden ferman gönderilmi~ti'. H°.
Vesikalar~n tetkikinden istidlal edildi~ine göre Abdurrahman
Pa ~ a'n~n nizam-~~cedid kuvvetleriyle Rumeli taraf~na geçmi~~olmas~ndan I~kodra mutasarr~f~~ istiklal ile Rumeli valisi Ibrahim Pa ~ a
ile Serezli Ismail Bey de memnun olmam~~larsa da bunu d~~ar~ya
vermemi~ler, tabii i~in ba~ar~s~zl~~~ndan dolay~~deruni memnun olmu~lard~r.
Abdurrahman Pa~a'n~n Konya'ya Dönmesi:
Abdurrahman Pa ~ a'n~n hizmeti takdir olunarak gönderilen
teveccühü havi ferman üzerine kumandas~~ alt~ndaki nizam-~~cedid
askerini istanbul'a gelmek üzere Silivri'de terkederek kapus~~halkiyle
1°8 Bu herif Abdurrahman Pa~a'n~n idam~~ve nizam-~~cedidin la~v~~hakk~nda
Edirneliye söz vermi~ti (Hatt~~hümayun vesikalart numara 14930) bu adam~n Ismail
Bey'in mutemedi oldu~una göre Ismail Bey de perde arkas~ndan Abdurrahman
Pa~a'n~n muvaffak olmas~n~~istemedi~i zan olunur. Çünkü Abdurrahman Pa~a
muvaffak olacak olursa âyanlar~n art~ k nüfuzlan kalmayacakt~ .
1" Ismail Bey'in 1221 Recep tarihli tahrirat~~ (sand~k 17, hat No. s~~ 20 ve sand~k 20, hat No. s~~ 52).
11° Abdurrahman Pa~a'ya gönderilen ferman C. sonlan ve ~~ 8o6 Eylül ortalar~~
olup (Karaman valisi ve muallim asakir seraskeri vezirim Abdurrahman Iclâlehu)
diye ba~lar. (Mühimme defteri 224, S. 142-143.
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Silivri önündeki iki korvete binip ~zmit'e hareket etmi~ "' hayvanat
vesair levaz~mat~~ dahi Üsküdar yoluyla ~zmit'e gönderilmi~ tirm. Abdurrahman Pa ~ a hakk~ nda Sultan Selim'in büyük teveccüh ve
itimad~~ vard~ . Kendisi hakk~ nda Izmit mutasarr~f~ na gönderilen
hükümde de bu teveccüh aç~ kça gösterilmektedir.
Edirne Vak'as~n~n Hulâsas~~ve Neticesi:

Olaylar~ n tetkikinden anla~~ld~~~ na göre Üçüncü Selim büyük
istek ve hüsnüniyetle devletin bekas~~için memlekette bilhassa askeri
s~n~ flarda bir ink~lâb~n zaruri oldu~unu ve Avrupa devletlerinde
oldu~u gibi iyi haz~ rlanarak yeti~ tirilmi~~bir orduya kati ihtiyaç
lüzumunu takdir ile i~ e ba~lam~~~ve miktar~~yirmibe~~bini bulan bir
nizam-~~cedid ordusu vücude getirmi~ti.
kapdan

Riyalei hümayunun kapudan ~~olup Tekirda~~~sevahiline memur olan..
Zide mecdûhuya hüküm ki.

Halen Karaman valisi olup memuren Silivri taraf~ nda olan vezirim Abdurrahman Pa~ a iclâlehu mevcud-~~maiyyeti olan muallem asakiri terk ve kendusi iç dairesi
halkiyle Silivri iskelesinden sefineler ile iznikmide geçüp hayvanat ve levaz~mat~~
sairesi Üsküdar'dan irsal olunmak hususuna irade-i aliyyem teallük etmekle sen ki
kapdan~~ mûmaileyhsin mevcut maiyyeti süfün-i hümayununun cümlesini Silivri
pi~ kâhma nakil ve iki korvet sefinesi ifraz ve aceleten mü~arünileyhi iç dairesi
halkiyle irkâb ve do~ru Iznikmide imrar eylemelerini sefaini merkum kapdanlar~ na tenbih ve tekide dikkat eylemen ferman~m olmag~ n mahsusan i~bu
emr-i
~erifim isdar olunmu~ tur". Evahir-i Cemaziyelâh~r 1221
(Miihimme defteri 224, s.
115-119) ve bu hususa dair Tekirda~! âyan~~Süleyman ile Serezli Ismail Bey'in
adam~~Demirhisar âyan~ na yollanan ayn~~ tarihli ferman sureti de ayn~~
Mühimme defterinin 144 üncü sahifesindedir.
112 "Mirmiran~~ kiram~ mdan Kocaeli Sanca
~~~mutasarr~f~~ Kas~ m Dâme ikbalühu'ya
Halen Karaman valisi olup memuren Silivri taraf~ nda olan vezirim Abdurrahman Pa~a iclâlehu hasbel-iktiza mevcud-~~maiyyeti olan asakiri Silivride terk bine
kendi iç dairesi halkiyle mans~b~~olan Konya'ya azimet etmek üzere Silivriden iki
k~ ta korvet sefinelerine irkâb ve linikmide irsal ve hayvanat ve levaz~mat~~
sairesi
Üsküdardan iznikmide gönderilmek üzere olmakla bimennihi tealâ mü~arünileyhin
ol tarafa vüsulünde herhalde kendisine riayet ve levaz~m~~mihmannüvaziye ihtimam
ve dikkat eylemek lâbüd olma~~ n tenbihen ve ihtimamen ve mahsusen i~bu emr-i
~erifim ~sdar ve irsal olunmu~tur. ~mdi mü~arünileyh erkân-~~saltanat~~seniyyemizden
olup hakk~ nda bilvücuh teveccühat-~~mülükânem derkâr idü~i... malûmun oldukta
berveçhi me~ ruh amel ve harekete mübaderet ve hilâf~ndan teha~i ve mücanebet
eylemen bâb~ nda" Evahir-i Cemazielâh ~r 12221. ( Mühimme defteri 224, S. 119).
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Bu nizam-~~cedid askeri gerek Bonapart~ n Akkâ kalesi muhasaras~~
esnas~ nda ve gerek Da~l~~e~k~yas~n~~tedipde lüzum ve ehemmiyetini
göstermi~~ve orduda yap~lan yenili~in pek isabetli oldu~unu en k~sa
görü~lülere bile teslim ettirmi~ tir. Fakat bu askerin mevcudu gündengüne artt~ kça yeniçeri oca~~~zabitan ve neferleri bir müddet sonra
kendilerine lüzum kalmayaca~~n~~gördüklerinden bu halden memnun
olmamakla beraber, için için aleyhdarl~kla iktifa edüp muhalefetlerini henüz aç~~a vurmayorlard~.
Vaktaki Levent Çiftli~i ve Üsküdar ocaklar~ndaki nizam-~~cedid
mevcudu bir ordu haline gelip Anadolu'da bir hayli yerlerin münhal
timarlar~~nizam-~~cedid te~kilat~na ba~lanarak buralardaki sancak
ve kazalarda da k~~ lalar yap~l~ p talim ve terbiye usulleri tatbik edilme~e ba~lan~ nca ocakl~~yâni yeniçeriler el alt~ ndan tahrik edilme~'e
ba~land~.
Veliaht ~ ehza de Mustafa, ocakl~n~ n yâni yeniçerilerin
ho~nutsuzluklar~ ndan istifade ile biran evvel hükümdar olmak için
kendisine mensup endcronlular ve anlar vas~tasiyle hariçten elde
etti~i ~ah~slarla bu aleyhdarl~~~~körükleme~e ba~lad~, pâtli~ah~n fikir
ve mütalealanna itimat etmi~~oldu~u ve hakikaten de~erli ~ah~slardan
olan devlet ricalinin sefihane hayatlar~~ve burunlar~n~ n ucunu görmiyecek derecedeki gafletleri de yeni nizama ve yeni nizam taraftarlar~na kar~~~gösterilen kM ve husumeti art~rmakta idi. Bundan ba~ka
bir k~s~m uleman~n nizam-~~cediddin gâvur icad~~oldu~unu beyan
etmeleri ile aleyhde propaganda yapmalar~~müteass~p halk~~tahrik
eden âmillerdendi.
Sadarette bulunmu~~olan Yusuf Ziya Pa ~ a gibi münevver ve
nizam-~~cedid askerinin M~s~r Seferindeki Akkâ muhasaras~nda faydas~n~~yakinen görmü~~olan bir zat~ n sadareti zaman~nda bu te~kilat
hakikaten yüz a~artacak bir hale gelmi~~ve miktar~~da ço~alm~~t~.
Bu zat~n M~s~r'~~Frans~zlardan istirdad~~hususundaki ~öhreti ve kendisine gazi ünvan~~verilmesi sebebiyle memleket üzerinde mühim bir
otoritesi oldu~undan hiç bir taraftan aleyhde ses ç~karan olmam~~t~.
Sadr-~ âzam Yusuf Ziya Pa ~ a azimli, temkinli ve ihtiyath bir
zat olup, kâfi derecede ~öhret sahibi oldu~undan Sultan Selim'in
himaye etti~i devlet erkâniyle a~~ k atma~a tenezzül etmeyerek maksada varmak için uyu~mu~tu. Bundan dolay~~yedi senelik sadareti — ki
bir k~sm~~ M~s~ r seferinde geçmi~tir— zaman~nda i~leri s~z~lt~s~zca
idare etmi~ti.
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Yusuf Ziya Pa~ a'n~ n sadaretinin son senelerine do~ru Kad~~
Abdurrahman Pa ~ a'n~n Konya'da gördü~ü muhalefet sadr-~âzam~ n azim ve gayretiyle halledilerek Abdurrahman Pa ~ a Konya'ya
girmi~ti ve yine bunun sadr-~ âzaml~~~~vaktindeKad~~Abdurrahman
Pa~ a nizam-~~cedid askeriyle da~l~~e~k~yas~ na kat'l darbeyi vurmu~tu.
Da~l~~ e~k~yas~ na vurulan darbe herbiri müstakil bir hükümdar
gibi hareket etmekte olan âyanlarm dikkatini çekmi~~ve günün birinde
nizam-~~cedid kuvvetlerinin darbesine maruz kalmalar~~ihtimaline
mebni bu halden endi~e etme~e ba~lam~~lard~. Çünkü da~l~~ e~k~yas~n~n ondört, onbe~~seneden beri temizlenememeleri bu âyanlar~n
mühim bir k~sm~n~n e~k~yaya yard~mc~~olmalar~ndan ve onlar~~takip
etmek istememelerinden ileri geldi~i hükümetçe maltimdu. Bundan
dolay~~Rumeli âyanlar~~da~l~~e~k~yas~n~n ~ekavetinin devam~na yard~m
ediyorlard~.
Yusuf Ziya Pa~ a gibi otoriter bir zat~ n istifa etmesi üzerine
yerine gelen Kapudan-~~Derya Haf~ z I smail Pa~ a, i~ine nüfuzlu
devlet adamlar~n~~müdahale ettirmeden istiklâlen sadr-~âzaml~k yapmak istiyordu. Halbuki sadr-~ âzamm maiyyeti demek olan devlet ricali
mühim i~lerde müessir oluyorlard~ . Sultan Selim mühim i~ler
hakk~ nda zaman zaman bu devlet adamlar~n~n mütalealar~ndan ve
fikirlerinden istifade ederek ona göre emirler veriyordu. Bilhassa bu
devlet ricali aras~nda Sadr-~âzam kethüdas~~(kethüday-~~sadr-~ân)
brahim Nesim Efendi pâdi~ah~n fevkalâde itimad~n~~kazanm~~,
dokuz seneden beri nizam-~~cedide hizmet etti~i için hemen her i~te
mütaleas~~soruluyor ve bu hal yeni sadr-~ âzamm icraat~n~~bozuyordu.
Haf~ z Ismail Pa~ a ise, selefi Yusuf Ziya Pa~ a gibi uysal
olmad~~~ndan dolay~~Ibrahim Nesim Efendi ile aralar~~aç~lm~~~
ve onu bir vesile ile makam~ndan uzakla~t~rmak istemi~~ise de, Sultan
Selim buna muvafakat etmeyerek kethüdarun sad~k ve i~küzar
oldu~unu beyan ile uyu~malar~ m tavsiye etmi~~ise de makam~n~n
ehli olmamakla beraber her nas~ lsa sadarete getirilmi~~olan Haf~ z
Ismail Pa~ a haris ve inatc~~oldu~undan dolay~~pâdi~ahm red cevab~na gücenmi~ti.
Dedi~ini yapmak ve sadaret kethüdas~ m devirmek için her ~eyi
göze alm~~~olan sadr-~âzam bu kin ve gayz~m nizam-~~cedidcilere
te~mil ederek pâdi~ah~n etraf~ndaki devlet ricalini tasfiye ile devlete
kendince bir nizam vermek için Rumelinin en kudretli serke~~âyan-
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lar~ ndan Ruscuk ayan~~Tiristinikli o~lu ~ smail A~a'y~~gizlice Istanbul'a davet etmi~~ve muvafakatini de alm~~t~.
I~te bu s~rada S~rp isyan~~vukua gelerek I~kodra mutasarr~f~~
ve Rumeli valisi Ibrahim Pa ~ a bu isyan~~bast~rma~a memur oldu~u
gibi icab~ nda ona yard~ m etmek üzere Edirne'de bulunmas~~için Konya
valisi ve muallem asakiri ~ahane ba~bu~u Kad~~ Abdurrahman
Pa~ a Rumeli taraf~ na geçme~e memur edilmi~ ti. Bundan ba~ ka Sultan Selim'in as~ l maksad~~ Abdurrahman Pa ~ a'n~n Edirne'de
bulunmas~ ndan istifade ile nizam-~~cedidi Rumelide de tesisti. Bu
i~teki muvaffak~yet ise ayanl~~~ n kald~r~lmas~~ve mukavemet edenlerin
tepelenmesi demekti. Yirmi dörtbin ki~ ilik muntazam bir ordunun
Edirne'de âyanlar~n ba~lar~na as~ lacak bir k~l~ çt~.
Abdurrahman Pa ~ a'n~n nizam-~~cedid kuvvetleriyle Rumeliye
geçece~i haber al~ mnca ayanlar aras~ nda için için temaslar ve anla~malar ba~lam~~t~ . Abdurrahman Pa ~ a henüz Rumeliye geçmeden
evvel Sultan Selim Tekirda~~nda nizam-~~ cedidi tatbik etmek
istemi~~ve mukavemete haz~ rlanmakta olan Tekirda~~~âyan ve yeniçerilerinin muhalefetleriyle kar~~la~m~~~ve bu mukavemet sadr-lazam
Ismail Pa~ a, ~ehzade V eli aht Mustafa ve yeniçerilerin desteklemeleriyle ehemmiyetli bir hal alm~~t~. Tekirda~~ nda durum bu
~ ekilde iken Abdurrahman Pa ~ a yirmi dörtbin mevcutlu nizam-~~
cedid ordusiyle Rumeliye geçmi~ti.
Kad~~ Abdurrahman Pa ~ a ordusunun bir hamlede Havsa
mevkiine kadar gitmesi muhalifleri ~a~~rtt~ , fakat Istanbul'dan uzakla~m~~~olan orduya isyan~~idare eden Edirnedeki asilerin te~ebbüsü
ile kazalardan zahire verilmemesi ve zahire tedarikine giden mübayaac~lar~ n öldürülmeleri Abdurrahman Pa ~ a'n~n muvaffak~ yetini
baltalayan birinci derecedeki âmillerden oldu. Onun için ordunun
evvela. Çorlu'ya ve arkas~ndan da Silivri'ye kadar çekilmesi için emir
verildi. Bu gerileme i~inde sadr-lazam~ n iki yüzlü desiseleri âmil
olmu~tu. I~ te bu hal asilerin cesaretlerini art~rm~~~ve ordu çekilirken
müteaddit defalar taarruza u~ram~~~ve asiler hepsinde de ma~lüp
olmu~lard~ . Devlet merkezinin korkmas~, padi~ah~ n azmine fütur
getirmesi ve enerjiden mahrumiyeti bu kuvvetli ordunun geri döndürülmesiyle sona ermi~tir.
Asilerin hareketlerine kar~~~kat'iyyen b~kk~nl~ k göstermeyen Kad ~~
Abdurrahman Pa ~ a bunlara kar~~~ yumu~ak bulunmam~~~ ve
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Anadolu'dan kuvvet getirilmesini, asilerin yedikleri darbelerle epice
h~rpaland~klar~n~~ ve bu i~teki gerilemelerin Anadolu'daki te~kilâta
fena tesir yapaca~~n~~hükümete bildirmi~~ise de, hiyanetin ba~~~Istanbul'da olup durumu onlar idare ettiklerinden ve bu s~rada asilerin
ald~klar~~tertibat üzerine Sultan Selim'in iki Cuma namaz~~hutbede
isminin zikredilmemesinden —ki asilerce manen hal'i demekti— dolay~~
telâ~a dü~en padi~ah nihayet Serez ayan~~ Ismail Bey'in tavassutu
ile asilerle uyu~ma~a mecbur olarak nizam-~~cedid askerini Istanbul'a
çekip kumandan Abdurrahman Pa~~a'y~~da Istanbul'a u~ratmadan
mans~b~~olan Konya'ya gönderme~e mecbur olmu~tur.
I~te bu hal, Sultan Selim'in bütün nüfuzunu kaybetmesine
ve büyük bir gayretle yeti~tirilmi~~olan nizam-~~cedid askerinin Levent
ve Üsküdar ocaklar~na kapat~larak ehemmiyetten ~skat edilmelerine
sebep olmu~~ve bu suretle nizam-~~cedid te~kilat~~en mühim darbeyi
yemi~~ve nihayet sekiz buçuk ay sonra da bizzat pacli~ah~n hal'iyle
sona ermi~tir.
Merhum vak'anüvis Cevdet Pa~a: "Bir tak~m erazilin ettikleri
edepsizlik üzerine hükümetin ürküp te yirmidört bin asakiri muallimeyi iade edivermesi kendisinin yâr-u a~yar nazar~nda ~an ve vekar~n~~
pest ve bu askeri cedidin namusunu ~ikest eyledi. Bundan sonra bu
askerle devlet ne i~~görebilir ve yeniçeri erazilinin önü nas~l al~n~r?
Abdurrahman Pa~ a ordusunun Edirne'deki karga derne~ine mü~abih olan cemiyet-i ha~erat~~bir hamlede berbad ve peri~an edece~i
~üphesizdi, fakat evvela Istanbul'daki devlet hainlerinin tertib-i cezalar~~laz~m idi" 113 demekte ise de, i~in iç yüzüne dair olan vesaiki görmemi~~olmal~d~r. Yukar~da görüldü~ü üzere Abdurrahman Pa~ a,
evvelce al~nan tertibat üzerine her tarafi Edirne ayan~n~n emir ve
nüfuzu alt~ndaki kazalardan geçmek mecburiyetinde olup bu kazalar
halk~~ise orduya zahire vermedikleri gibi hasmane vaziyet de alm~~lard~. Sonra Edirne'deki karga derne~i denilen kuvvet vak'anüvis
As~m'~n kayd~~üzere yirmi bini mütecaviz kelleyi koltu~a alm~~~adamlard~~114. Bunlardan ba~ka ba~ta sadr-lazam olarak 115 Istanbul'da ~~eh"" Cevdet Tarihi, c. 8, s. 76.
114 ASIII1 Tarihi, C. 1, s. 109.
115 Sadr-lazam Ismail Pa~a Rumelideki nizam-~~cedid aleyhdarl~g~n~~Anadolu'da da yapmak isteyerek nizam-~~cedid ve Sultan Selim aleyhdar~~olan Canikli Tayyar Pa~a'n~n isyan~~üzerine ona kar~~~vaki galebeden sonra'asinin tedibine devam~~
önlemek istemi~tir. Bereket ki, padi~ah uyan~k davranarak sadr-lazam~n igfaline
kap~lmam~~t~. (Sand~k 27, hat numaras~~38).
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z ade Mustafa taraftarlar~~ile ulemâ ve yeniçeriler ve i~~ba~~ndaki
hükümet ricaline dü~man bir k~s~m devlet erkan~~ile halk tabakas~~da
nizam-~~cedid aleyhdar~~idiler. Sonradan sadr-lazam Haf~ z Ismail
Pa~ a'n~n mel'aneti tahakkuk etti~i halde ocaklar~n~~ isyan~ndan
korkularak i~in sonuna kadar kendisine dokunulamam~~t~.
Cevdet Pa~a'n~n arzu etti~i gibi Istanbul'daki devlet hainlerinin
tertib-i cezalar~~için görünürde kelleyi koltu~a alm~~~bir vezir yoktu.
Olsa da yeniçeriler Ismail Pa~ a'n~n azlinden ~üpheleniyorlard~~1".
Bu müteaddid sebepler içinde bizce en mühimmi nizam-~~cedid
ordusunun zahiresizlikten dolay~~çekilme~e mecbur olmas~~idi ki, asilerin ellerinde en mühim silah da bu idi ve bu sayede muvaffak olmu~lard~. Abdurrahman Pa~ a da bu yüzden çekti~i s~k~nt~r
anlatm~~t~.
* *
Abdurrahman Pa~ a nizam-~~cedid askeriyle Edirne'de
bulunmu~~olsa idi hem Ruslar~n tahrikiyle geni~lemi~~olan S~rp isyan~~
bast~nl~r ve hem de üç buçuk ay sonra Ruslarla olan muharebede
bu kuvvetlerden ve arkalar~ndan Levent ve Üsküdar ocaklanndan
sevkedilecek olan kuvvetlerden istifade olunarak Ruslar~n tecavüzleri
önlenirdi. Bilhassa pek ac~~olan nokta Ruslarla muharebe olurken
bu nizam-~~cedid askerinin k~~lalar~nda kalmalar~~olup bu hal hükümetin ne derecede âciz ellerde b~rak~ld~~~m ve padi~ah~n da korkusu
yüzünden yeti~tirdi~i bu mükemmel ordudan istifade edilemedi~ini
gösteriyor.
Yine bu sadr-~âzam türlü türlü desiselerle Çapar o~lu Süleyman Beyin Amasya,
Tokat ve Sivas taraflar~ndaki nizam-~~cedid askerinin yaz~lmas~n~~önlemege te~ebbüs
ile muvaffak olmu~tu. Bunu Süleyman Bey'in 9 C. 1220 tarihli Istanbul'daki Kapu
kethüdas~na yollad~~~~ve bütün mahzurlar~n~~beyan etti~i mektubundan anlamaktay~z. (Sand~k 27, hat numaras~~30).
116 Bütün bu hareketlerde sadr-~âzam Haf~z Ismail Pa~a'n~n hem Anadolu ve
hem Rumelideki nizam-~~ cedid i~inde sureti haktan görünerek oynad~~~~roller sonradan anla~~larak Edirne vak'as~n~~müteakip azli takarrür etmi~, fakat yeniçerilerin
buna itirazlar~ndan çekinilerek ~slahat ve nizam-~~cedide taraftar~~oldu~u malüm
olan ~eyhulislâm Salih Zade Esat Efendi de beraberce azlolunmak suretiyle dedikodu kap~s~~ aç~lmam~~t~r.
Ismail Pa~a 1221 Recep iptidalar~nda azledilerek vezirli~i al~n~p Bursa'da
ikamete memur edilmi~~ve sonra tekaütlük merasimine münafi hareketi vesilesiyle
Rodos Adas~na sürülmü~~ve oradan da Sak~z Adas~na naklolunmu~tur. Sadareti esnas~nda veliaht ~ehzade Mustafa ile gizlice muhabere etti~i Sultan Selim'in hal'inden
sonra meydana ç~km~~~ve Dördüncü Mustafa'n~n cüffisundan sonra nizam-~~cedid
aleyhindeki harekât~~ ve Sultan Mustafa'ya hizmeti sebebiyle tekrar sadr-~âzam
olma~~~ümit etmi~~ise de, Konya valili~i ve Bo~az Muhaf~zl~~~na tayin olunarak
umdu~unu bulamam~~~ve dört ay sonra da vefat etmi~tir. Konya valisi olur olmaz
nizam-~~cedid ve Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n aleyhdar~~Candar o~lu Bekir A~ay~~
af ettirmi~tir.

