BONAPART'IN CEZZAR AHMED PA~A'YA
MEKTUBU VE AKKA MUHASARASINA
DAIR BIR DEYI~~
Ord. Prof. ~. HAKKI UZUNÇAR~ILI
Malüm oldu~u üzere hasm~~ olan Ingilizlerle Avrupa'da ba~a
ç~kam~yarak onlar~~ Hindistan müstemlekesinde vurmak isteyen ve
Fransa ink~lâbl s~ras~nda büyük ba~ar~lar teminiyle ~öhret bulan General Bonap ar t bu müstemlekeye gidecek yol üzerinde bulunan
Osmanl~~ vilâyetlerinden M~s~r'a ans~z~n tecavüz ile 1213 Muharrem
(1898 Temmuz) ba~~nda ~skenderiye'yi ve ondan yirmi iki gün sonra da
Kahire'yi elde etmi~ti. Bonapart'~, ~skenderiye'ye getirmi~~olan Fransa
donanmas~~ Ebuhur (Ebuk~r)'da Ingiltere donanmas~~tarafindan imha
edildi~i için M~s~ r'daki Fransa kuvvetleri, ana vatanla rab~talar~~
kesilmi~~bir duruma dü~mü~lerdi.
Bu halden müteessir olmakla beraber fütur getirmek istemeyen
Bonapart, türlü desiseler ve ne~retti~i beyannamelerle halk~~kendisine ~s~nd~ rmak isteyerek kendi üzerine Osmanl~~ kuvvetleri gelmeden
evvel kolayca i~gal sahas~n~~geni~letmek amaciyle Suriye'yi istilâ etmek
üzere haz~rlanma~a ba~lam~~t~.
Türkiye ile dost geçinmek arzusunu izhar etmi~~olan Fransa'n~n
bu arzuya tamamen ayk~r~~olarak M~s~r üzerine sald~rmas~~ hayret
vermi~, bunun üzerine Osmanl~~hükümeti Fransa'ya harp ilâniyle Erzurum valisi Yusuf Ziya Pa~~a'y~~sadarete getirmi~~ve ayn~~zamanda
Ingiltere ile de ittifak akdetrni~~ve bu ittifaka Rusya da dahil olmu~tu.
Bu s~rada Osmanl~~devletinin Suriye'de Sayda m~ntakas~nda vali
olarak Cezzar Ahmed Pa ~ a bulunuyordu. M~s~r meselesi üzerine
Osmanl~~ hükümeti Bonapart'a kar~~~ Cezzar Ahmed Pa ~ a'y~~
serasker tayin ile ~am ve Trablus~am valilikleri ile beraber M~s~ r valili~ine de C ezz ar'~~tayin eylemi~ti. Bonapar t kendisine kar~~~gelecek
olan Cezzar Ahmed P a~~a'y~~ Sayda eyaletine taarruz etmiyece~ini
mübeyyin bir mektup ile i~fal etmek istedi. Bunun için eyalet merkezi Akkâ olan Cezzar Ahmed Pa~ a'ya foto~rafisi yaz~m~za ek-
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lenen 8 Cemaziyelâh~r 1213 (17 Kas~m 1798) tarihli bir mektup°
göndererek kendisiyle muharebe etmiyece~ini M~s~r'daki Çerkes iimeradan ~ brahim Bey'i M~s~r hududundan tard ile M~s~r yolunun
aplaca~~m ve bu suretle Sayda eyaletine tecavüz et~niyerek dostluk
gösterece~ini mübeyyin teminat vermek istemi~tir. Mektubun baJ. :5,11 Zul
ja.!) ba~l~~~~ve alt~nda
~~nda (
da hürriyeti ve e~itli~i temsil eden taht üzerine oturmu~~elinde karg~~
ile tepesinde k~rm~z~~hürriyet serpu~u aya~~n~n alt~nda karg~~ batm~~~
bir ceset, kral resmi vard~r.
Bu yaz~n~n üst lusrniyle resmin alt~nda yukar~da Arapça ba~l~~~n
Frans~zcas~~olan ~u ibare vard~r.
Republique Fransaise
liberte

Egalite

en quartien Generale de le an de le Repulique
une de ~ndivisible
Bonoparte, Membre de linstitut national generale en Chef 2 .
Bunu mütaak~p Sayda valisi Cezzar Ahmed Pa~ a'ya göndermi~~oldu~u Arapça mektup gelmektedir. Mektubun ba~l~~~ :
41_11
csi'
4.1-1
.1, J,
J:
1;J
Mefahirü vüzera-i devleti'l-Osmaniyye mekârimü vülât-i zevi'lhime~ni's-seniyye hazret-i Ahmet Pa~a vali-i Sayda el-muhterem dâmet meâlihi 3.
ibareli olup kendisiyle (Cezzar Pa~a ile) muharebe etmiyece~ini ve ~ brahim Bey'in (M~s~r ümeras~ndan ~eyhübeld) M~s~r hududundan tard~~ile M~s~r yolunun aç~lmas~~emelinde olup Sayda eyaletine taarruz etrniyece~ini ve bu suretle arada sabit bir dostluk has~l
olup M~s~r'la Sayda aras~ndaki kara ve deniz yolunun ticarete aç~k bulundurulmas~n~~ ve kendisinin de bütün tüccar~~himaye edece~ini
beyan etmekte ve bu mektubun 8 Cemaziyelâh~r I2 ~ 3'de ordu kararTopkap~~saray~~ ar~ivi, No. 12287.
Frans~z ordular~~ ba~kumandan~~Bonapart'~n =timi karargâlu beyannamesi.
3 Osmanl~~devletinin medar-~~ iftihan Valilerin muhteremi Sayda Valisi Ahmed
Pa~a'ya.
2
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gah~ndan gönderildi~i zikrolunmaktad~r. Mektubun alt~nda
1-3ll „t j..4-1
z13.411 halisü'l-fuad Bonaparta e~nfrü'l-Cüyû~i'lFransauiyye imzas~~ile mühür vard~r.
Bu teminatma ra~men Bonapart'~n Suriye'ye do~ru hareket
edece~ini haber alan Cezzar Ahmed Pa ~ a bir taraftan Akkâ kalesi
istihkamlar~ru takviye ve di~er taraftan da Hayfa, Yafa ve Ari~~ taraflarma kuvvet sevk ederek mümkün oldu~u kadar haz~rlanm~~t~.
1213 Recep sonunda (1798 Ocak) M~s~r'dan hareket eden Bonapart, ibtida Ari~'den ba~layarak harekata devam ile yer yer muharebe ve müdafaa neticesinde Hanyunus, Gazze, Remle, rafa ve Hayfa'y~~
ald~ ktan sonra kendisinin Suriye istilas~~için bir engel te~kil eden Akkâ
üzerine yürümü~tü. Bu i~gal etti~i yerlerden bilhassa rafa ~iddetle
kendisini müdafaa etmi~~ise de bir k~s~m halk~n ihaneti neticesinde
Ramazan bayram~n~n sonuncu günü kale dü~mü~~ve kale müdafaas~nda bulunan be~yüzü mütecaviz topçu ve top arabac~~nizam-1 cedid
askeri ~ehid edilmi~tir.
Sayda eyaletinin merkezi olan Akkâ'da vali Cezzar Ahmed
Pa~ a bulunm.akta idi. Bu Akkâ kalesi metaneti cihetiyle o kadar güvenilecek bir kale olmamakla beraber Suriye'de ondan daha müstahkem bir kale de yoktu. Ingiliz Amirali Shimit'in tavsiyesiyle
buras~~mümkün mertebe tamir edilmi~~ve ~ehre üçyüz kadem mesafedeki bir küçük kalenin müdafaas~ ru da Amiral Shimit üzerine
alm~~t~.
Suriye'nin her tarafina beyannameler da~~tt~rarak Osmanl~~devletine dost oldu~unu ilan ile kendisinin M~s~r'dan Kölemenleri ve Suriye'den Cezzar Ahmed Pa~ a'y~~ç~karmak üzere geldi~ini ve kimseye zarar~~olmay~ p herkesin i~i ve gücüyle me~gul oldu~unu beyan
eden Bonapart 12 ~evval 1213 pazartesi günü Akkâ önüne gelmi~~
ve (Ebu Utbe) mevkiine karargah~n~~ kurup kaleyi muhasara ile siperler kazd~rma~a ba~lad~~ (~~799 Mart). Bonapart Akkâ'y~~ denizden de
n~uhasara için bir ince donanma da tertip ettirmi~~ise de bu donanma Ingiliz arnirali tarafindan yakalanarak Akkâ önüne getirilmi~tir.
As~l muharebe 13 ~evval 1213 (zo Mart 1799) sal~~ günü ba~lam~~t~r 4 . Dü~man~n gelmesi üzerine kal'a kap~lar~n~~kapayan Cezzar
Ahmed Pa~a sal~~ günü ö~leden sonra bir miktar sekban askerini
4 13 ~evval bizim rüyet-i hill ile sal~~gününe raslamakta ise de takvim tertibi
üzere çar~amba gününe tesadüf ediyor.
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dü~manla çarp~~mak üzere d~~ar~~ ç~karm~~, bunlar üç buçuk saat muharebeden sonra tekrar kaleye dönmü~lerdir.
Bunun üzerine Bonapart ertesi günü yirmi dört saat fas~las~z
olarak kaleyi dövdükten sonra per~enbe günü güne~~batmas~na yak~n
kalenin do~usundaki (Burc-~~Ali) mevkiinden hücum ile içeri girme~e
muvaffak olan dü~mana kar~~~kritik bir hal has~l olmu~~ise de pek
kanl~~bir müdafaadan sonra Fransa kuvvetleri muhasara merdiven'erini de terk ederek çekilme~e mecbur olmu~~ve bu muharebede baz~~
kurnandanlar~~da telef olmu~tur 5.
~~te bu suretle yetmi~~bin dü~man kuvvetinin k~rkdört yürüyü~le altm~~~dört gün devam eden Akkâ muhasaras~nda muvaffak
olamayan Bonapart, 15 Zilhicce 1213 (20 May~s 1799) pazartesi
günü çekilme~e mecbur olmu~tur.
Akkâ muhasaras~~hakk~nda suretini a~a~~ya koydu~um bu deyi~i
de kaledeki müdafaada bulunan biri taraf~ndan kaleme al~narak bu
kahramanca müdafaa bu suretle halka aksettirilmi~tir. Deyi~~aynen
~öyledir 6 .
Deyi~, Der hakk-~~Ceng-i Akkâ
Dinle Pâdi~âh~m Akkâ'run cengin
Seyret hilesin kahbe frengin
Birden ate~~edip top ve tüfenkin
Burç ve barus~m dö~er hünkâr~m
2

Güllenin darb~ndan burçlar söküldü
Y~k~l~p kalan~n beli büküldü
Deryaya sel gibi kanlar döküldü
Bahr ile bir oldu yerler hünkâr~m
3
Altm~~~iki günde yetmi~~bin kâfir
K~rk dört yürüyü~le cenk etti vâfir
5 Akkâ muhasaras~na dair kalede müdafaa vaziyetinde bulunan iki memur
taraf~ndan günü gününe tutulmu~~olan bir Vekayiname, Ba~vekâlet ar~ivi Ali Emini
tasnifi Selim III. vesikalar~nda 24664 numaradan ç~kar~larak foto~rafisi ile birlikte
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay~nlar~~ aras~nda ~~ g38'de taraf~mdan
yay~nlanm~~t~r.
Topkap~~ saray~~ ar~ivi, No. 743.
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Ali tabyas~ndan 7 içeru âhir
Girüp verdi zarar hayli hünkar~m
4
Tâbi olup cümle urban ~eyhleri
N~-ettiler Bonoparta her yeri
Yeti~sin imdada islam askeri
Yoksa Akkâ elden gider hünkar~m
5
Akka'n~n yerlisi amelden kald~~
Yeti~ip çiftli~in askerin sald~~s
~öyle cenk oldu kim hayrette dald~~
Gökde melek yerde be~er hünkar~m
6
Donanma ile geldi Mürab~t zade
Akkâ kalesine girdi imdada
Karada deryada cümle heycada
Bâd-i nusret bize eser hünkar=
7
Muhasaras~ndan usan~p b~kt~k
Allah Allah deyüp kaleden ç~kd~k
Zorla süre süre rafa' ya t~kt~k
Yazd~k hali sana müjde hünkar=
8
Kafir-in taburun ortadan yard~k
Gö~deden kellesin kesip ay~rd~k
Çekip k~hçlar~~dil kese k~rd~k
Ku~an~p gayretle kemer hünkar~m
9
Gaybedip birbirin yolda~lar e~ler
Ayaklar alt~na dö~endi le~ler
~ahbazlar, yi~itler gazi kele~ler
Dirildiler katar katar hünkar=
7
8

Akkâ.'n~n do~usundaki Burc-~~Ali tabyas~.
Nizam-~~ Cedid'in Levend çiftli~i Muallem askeri.
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~~o
At~l~p dü~mana top ile tüfenk
Gürleyip gaziler misal-i pelenk
Talump ba~~na be~~kollu çelenk 9
Geziniirler be~er be~er hünkar~m
~~o
Ahmed Pa~ a sar~p ba~~na pu~u 1°
Bir elinde alt~n bir elinde su
Kâfirin üstüne eyleyip gulu
Elde yalin k~l~ç döner hünkar~m
12

Arslan gibi kendin dü~mana ursun
Dü~man~~sam gibi essün savursun
Gayri vezirlerin bir yana dursun
Cezzar Ahmed Lalan yeter hünkarun
13
Bârekellah iiL etti böyle hizmeti
Serfiraz eyledi din ü devleti
Ast~~ar~a k~l~ç zor-~~hirnmeti
Sen de k~l~ç, kaftan gönder hünkar~m
Gazze, Remle, Re~it, Sayda çölleri
Kâfiristan oldu M~s~r illeri
Cumhur askerleriyle kesip yollar~~
Nil'in etraf~nda gezer hünkar~m
Kudüs'e dikti gelip evvela gözü
Hile, hud'a bütün kâfirin sözü
Esir etti bunca k~zo~lan k~z~~
Yeti~~imdad~na kurtar hünkar~m
9 Çelenk, muharebede hizmetleri görülenlere derecelerine göre verilen alt~n ve
gümü~ten yap~lan murassâ ba~a tak~lan sorguçlar.
l° Pu~u, Nizam-~~cedid askeri topçular~~ve tersâne levendlerinin serpu~lar~.
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M~s~r~~ i~gal eden Bonaparte'~n Sayda valisi
Cezzar Ahmed Pa~a'ya mektubu.
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16
Dü~tü derununa herkesin gayret
Asker-i islâm~n koluna kuvvet
In~allah bu y~l bizimdir nusret
Buluruz dü~mana zafer hünkâr~m
Cezzar o~lu al~ p hep a~ayiri
Mekke Medine'nin olsun naz~r~~
Büyük ordumuzun dinç asâkiri
Gör dü~mana ne i~~keser hünkâr~m
18
Topçu, arabac~~yeniçeri bile
Çekip gülbenkler versin gulgule
Döksünler le~lerin kâfirin NiTe
Yirrni~er otuzar k~rkar hünkâr~m
19
Yusuf Pa~a olup Il âzim-i M~s~r
K~r~p dü~manlar~~eylesin has~r
Françe le~kerin eyleyip esir
Istanbul'a pi~ke~~eder hünkâr~m
20

Küffar askerin biçip ortadan
M~s~r'~~kurtaral~m böyle vartadan
Intikam al~p Bonobarta'dan
Kapans~n bu sene sefer hünkâr~m
~~
Dü~man~n ba~~na kopsun toz duman
Boynuna bez tak~p disün elaman
Okunup hutbeler Gazi Selim Han
Nam ü ~ân~n ar~a ç~ kar hünkâr~m
II M~s~r'~n Fransa taraf~ndan i~gali üzerine sadrâzaml~ktan azledilen Izzet
Mehmed Pa~ a'n~n yerine sadrâzam olup M~s~ r seferine serdâr-~~ ekrem tâyin
edilen Yusuf Ziya Pa~a.
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