KABAKÇI VAK'ASINA DAIR BIR MEKTUP
Ord. Prof. ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI
Kabakç~~Mustafa vak'asiyle bunun neticesinde Sultan III.
Selim ricalinin katli ve Nizam-~~Cedid'in ilgas~na dair ~ o Rebiulâh~r
1222 (17 Haziran 1807) tarihli ~ayân~~ dikkat bir mektup gördüm'.
ilahi Mustafa) mührünü havi olup Mustafa
Bu mektup (rdci
isminde biri taraf~ndan yaz~larak ta~raya gönderilmi~~ve galib ihtimale
göre vezir valilerden birine, Halep valisi esbak Sadr-~~ âzam Yusuf
Ziya Pa~~a'ya, onun kap~~kethüdas~~tarafindan yaz~lm~~t~r. Bu mektupta tarihlerde olmayan baz~~fazla malumat bulunmas~~sebebiyle
hadise hakk~ndaki malumat~~tamamlama~a medar olur diye suretini
aynen yaz~yorum. Foto~rafisi de konmu~tur.
Devletlû, ~n.yetlü, Merhametlû velini'met-i bi-minnetim
Efendim Hazretleri
Devlet ü ikbâl-i ebedi ve saâdet-i iclâl-i sermedi ile sa~~olsun. Bin
ikiyüz yirmi iki senesi rebiulevvelinin on yedinci günü (25 May~s 1807)
zuhiir eden hâdise-i uzman~n mebdei, Karadeniz bo~az~nda vaki'
kaleler neferât~, Nizâm-~~Cedid neferât~na mülhak olmas~~irâde-i
hümâyun olup Haseki-i hâssadan Halil A~ a nâm kimesne, Nizâm-~~
Cedid neferât~~olmak ~öyle dursun Pâdi~ah-~~âlem efendimizin murâd-~~
hümâyûn~, ~apka giydirmek olsa sizlere ~apka giydirir idim deyû
zebân~n~~d~râz edip nâ-becâ hareketi esnâs~nda mezbür Halil a~a'y~~
pâre pâre ettikleri akabinde ricâl-i devlet-i aliyyeden Bo~az'da, Selim
Sâbit Efendi ve reis-i sâb~ k Ingiliz Mahmud Efendi ve Seyyid
Mehmed Efendi gibi zevât-~~kirâm nezaret üzere Bo~az'da ikamet
üzere olup Seyyid Mehmed Efendi oldu~u kona~a gelmi~ler,
iki, üç gün evvel a~a~~~( Istanbul ) gitmi~~olup andan M ahmud
Efendi oldu~u kona~a gelmi~ler dört çifte bir kay~k ile M ahmud
Efendi firar edip verâsmdan varup kay~ktan ç~kanp an~~dahi pâre
pâre ettiler; Selim Sabit Efendi'yi istishâb edib üç defa yeniçeri
efendisi olup Nizâm-~~Cedid tak~m~ndan de~ildir deyû kona~~na taBa~vekalet Ar~ivi, Askeri vesikalar (Cevdet tasnifi), numara 5060 ~ .
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raflar~ndan adam koyup ecânibden gelür olur ise def' etsinler deyi\
himâyelerinde mahmi oldu.
Saat be-saat neferat-~~mezbûr üç be~~bin olacak iken ferdas~~sal~~
günü bir peri~anl~k gelüp bir tak~m~~orduy-~~hümâyun tarafina firâr
ve bir tak~m~ 'isitâneye gideriz deyû Biiyükkoz (Beykoz) tarafina gelip
has~l~~ üçer, be~er yüz olarak üç be~~tak~m olup asitâne tarafindan
hocalar zuhûr edip yevm-i çar~anba asakir-i mezbûre takviyet verip
Tophaneye do~ru geceden gelip Tophane neferât~n~~kendulere ilhak ve
kazgan-~~tophaneyi maan ahz ve kapan-~~dakikten ale's-sabah mavnalar
ile mürûr ve do~ru At meydan~'na varup esnay-~~râhda bir kimesneden
bir pare ahz etmeyip ve nisâ tâifesine ve delikanl~ya bakmay~p yeniçeri
olup Müslüman olan gelsin bizim i~imiz ~er'and~r deyû ~eyhulislam
Efendi'yi ve kazaskerleri matlûp etmelerini talim etmi~ler.
Yevm-i mezbûrda ak~am ezan~na karlp kaymakam pa~a ve
sekbanba~~~a~a çarda~'a gelip, sab~k sekbanba~~lardan bir kaç a~a ve
serturnaiden kabili bir kaç a~a ve se~irdim aw~lar~ndan on be~, yirmi
a~ç~~usta beli sim çaprastl~~ve yirmi, otuz karakullukçu ve söz sahibi
be~, on oda bekçisi kay~klara rüke~b ve Be~ikta~'a irsal asakir-i mezbûre
önünü al~p bir haber anlad~r~lmak matlûp oldu~unu mûmâileyhim
agavat ve a~ç~lara ifade bine irsal etmeleri ile gecelik ile Be~ikta~'a
varup yar~m saat sonra bir tak~m geçip buyurun deyû ça~~rduklannda
iltifat etmeyip Tophane' ye do~ru geçip gitmi~ler, badehu tak~m tak~m
geçtiklerinde hiç bir tak~m~~iltifât etmeyip veralar~ndan serkerdelerden
bir tak~m gelip onlar~~dahi ça~~rd~klar~nda a~alar ve ustalar Tophane' ye
varmad~kça müzâkeresi olmaz diyerek umumen Tophane'ye varup
topçular~n kazganlar~n~~ ç~kardup maan topçular ile külli asakir olup
talim olundu~u vech üzere mavnalar ile kapan-~~dakikten (Unkapan~ndan) mürû' r, do~ru At meydan~'na tecemmu' edip yeniçeri kazganlar~n~~
ç~kar~p me~er Saraçhane kazgan~~meydana varmad~kça cülüs olmaz imi~~
diyerek Saraçhane kazganlar~n~~meydana getirip cebehanenin kazganlar~n~~dahi getirtmede olsunlar; Rical ve kibar~m~z Pa~akap~s~'na
[Bab~ali'ye] cem' olup ~eyhulislâm Efendi [Topal Ataullah Efendi]
hazretlerini, Sultan Selim Hazretleri çar~amba gününden üç kere
Endertm-~~hümaye~na davet edip gidemem deyu cevap verdikte
Enderûna gelmez isen bâri lalama ( sadaret kaymakam~~) gidesin
deyû emr-i hümayllnuna imtisâlen ulema efendilerden, kazaskerlerden maada pâyesi olanlar~~ve ma'zf~l kazaskerleri maan alup Pa~akap~s~'na geldikten sonra ~eyhulislam Efendi hazretlerini Sultan
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Selim Hazretleri Enderûna dâvet edip fakat kenduleri gidip bâdehu
avdetle kap~ya geldikte "~evketlû efendimiz taraf~ndan me'zûnum,
Nizâm-~~Cedide lanet etti ve bundan sonra Nizâm-~~Cedid ismini yâd
eden kimesneye dahi lanet olsun deyû buyurdular ve k~~lalanru dahi
kald~ray~ m deyû nutuk buyurdular meydanda olan asakir yerlerine
gitsinler deyû rica ederler"
Deyû efendi-i mü~ârünileyh tahrik-i zebân buyurup sadr-~~Rum
ve Anadolu maan A~akap~s~ na gelip Sekbanba~~~ a~aya dahi takrir
ettikte meydanda olan serkerdeler i~ bu madde fetvâ isterler ve
hüccet-i ~ er'iyye matlûp ederler dedikte fetva eminine adam gitsin ve
vekayi' kâtibine dahi adam gitsin deyû emir buyurduklar~ nda fetvâ
emlni ve vekaya (vekayi') katibi gelip merâm üzere hüccet ve fetvâ
tahrir olunup karakulak götürüp bâlâs~na hat ke~ide ettirip meydana
irsâl olundukta ~eyhulislâm Efendi'yi ve kazaskerleri meydana
isterler ve on iki adam isterler bir k~ ta defter gönderip [Bu isimleri
havi defteri âsilerin gizlice eline veren kaymakam Köse Musa
Pa~ a idi] ol defteri karakulak ~evketlû Efendimize getürüp nazar
buyurdukta i~bu defteri lalama götür, i~ bu defterde mastûr olanlar~~meydana göndersinler deyû nutk-~~hümâyun oldukta Bostanc~ba~~~ ~ akir Bey'in kellesini ~evketlû Efendimiz meydana göndersinler deyû kap~ ya irsâl ve münâdiler çar~~larda (~eaketl~2
Efendimiz Nizâm-~~Cedfde lânet etti) deyû nidâ etmede ve Kaymakam
pa~a (Köse Musa Pa~a), rikab kethüdâs~~ Duhân gümrü~ü emini
Memi~~Efendi'yi ve reis-i rikâb Sâfi [Vasfi] Efendi'yi kap~da
[Bâblâfi'de] hamâm camekâmnda ba~lann~~kestirip le~en derûnuna
vaz' ve meydana irsâl, bâdelrû Darbhânc emini [Ebûbekir Efendi]
kap~ya gelip Kum meydan~ nda boynu vurulup re'sini meydana irsal
olundukta, Kara meydan ricâli ~eyhulislâm Efendi'yi ve kazaskerleri
matlûp ettiklerinde sekbanba~~~ ~eyhulislâm Efendi ve kazaskerler
meydana vard~ kta meydanda olan tekkeye nâz~r yetmi~~be~~cemâatin
odas~na misafir verdiler, bâdehu, biz kesilmi~~ba~~istemiyoruz deyû
sekbân ba~~ya hitap etmi~ler. Ibrahim k ethü dâ (Sadâret Kethüdâs~~Ibrahim Nesim Efendi) kay~~a binip Karamürsel tarafina
firar etmek için renikap~'dan ta~ra ç~kar iken kavu~u ç~kar~p
ba~~na ~al sard~~~ ndan iskele hamallan, Ibrahim K e th üdâ
firar ediyor deyû hücûm etmeleri ile G ü 1 la b i-o ~lu dülger kalfas~~
hanesi kap~s~~ aç~k oldu~undan içeri girmi~ken ç~kanp darbederck
hakaret ile hayyen meydana getirip kap~y~~içeru girdikte k~l~ç ü~ürüp
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parçalad~lar ve Bolu voyvodas~~Hac~~Ahmed-o~lu'nun kap~~ kethüdâs~~diyerek bir adam~~dahi hayyen getürüp an~~dahi paralad~lar.
Ve Hac~~ ~ brahim Efendi [Bahriye Nâz~r~] dahi tersâneden iki
çifte bir kara kay~~a binip Yemi~~iskelesine do~ru gidip ol taraftan
kay~~~~çevirdüb Ayvansaray iskelesine do~ru geldi~ini tecessüs etmi~ler,
bâdehu kaybetmi~ler. Ferdâs~~gün yevm-i cuma yal~s~nda bulup Pa~akap~s~'na götürüp ma'htidlardan otuz k~rk müsellâh ha~erât gelip ahz
ve Sultan B ay ezid'e Yemeniciler pi~gâhma kadar piyâde olarak hakaret ile götürüp
Bundan böyle gidecek hâlim yoktur her n~~edecek iseniz edin dedikte
pâre pâre edip ecz''s~ndan bir ~ey maleun olmayacak rütbe telef
ettiler; hayf ol kadar devlet ve servete efendim ii. R. 222
Râci bi-lütfih-i ilâhi
Mustafa
Bundan sonra bu mektup kâ~~dm~n kenarlar~nda sonradan
görmü~~ve duymu~~oldu~u olaylara dâir mütemmim malumat vard~r
ve ~unlard~r :
Yevm-i cuma ( 21 Rebiulevvel (29 May~s 1807 ) ale's-sabâl~~
kap~~taraf~ndan bir tezkire tahrir ve Enderün-~~hümâyunda Dârüssâade
a~as~na vermi~ler, ol dahi Silâhdâr a~aya, Silâhdâr a~a tekrar Dârüssâade a~as~na, birbirlerine teklif ederler iken Sultan Selim Efendimiz
görüp suâl buyurup tezkire Silâhdâr a~a yedinde imi~, yed-i hümâyunlarma verdi~i dem hareket buyurup do~ru efendiler olduklar~~mahalle
varup Sultan Mustafa Efendimizi kendü ç~kar~p, evvelâ kendüsi
biat edip ta~raya haber irsâl, ta~radan Kaymakam Pa~a ve ~eyhulislâm Efendi ve sairleri Alay kö~kü alt~ndan müre~r ve meydanda mevctid
olan asâkir maan mürür edip Sultan Mustafa Efendimiz Alay
kö~künden seyreder imi~. 01 esnâda mâbeynci Kör Ahmed Bey'i
tutmu~lar götürürler iken ha~erât-~~mezkür So~ukçe~me'nin önünde
pârelediler; bâdehu Bâb-~~hümâyundan Ended~na duhül ve taht-~~
hümâyunda Mat olunup Sultan Ahmed'e selâml~k olacak iken
vakit mürit~r edecek deyu Ayasolya'da selâml~k oldu. Uç gün i~bu
asâkir misâfirim deyü Sultan Mustafa Efendimiz nutuk buyurup
vâk~a üç gün meydanda misâfir oldular. Yevm-i cuma ak~ama karip
s~r k tibi efendi Ahmed Bey kendu a~ç~ba~~s~~l~knesinde bulunup
damdan firâr bâdehu kenduyi damdan a~a~~~at~p asâkir k~l~ç ü~ürüp
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fakat ba~~n~~ kesip meydana götürdüler; ferdas~~günü aya~~na ip
tak~p ~ehzadeba~~ 'nda gezdirdiler, bâdehu Topkap~' ya götürüp defnetmi~ler. Kaptan nâibi A bd üllâtif Efendi'yi katle bedel nefyettiler deyû
zebânzed olup Sultan Mustafa Efendimizin kahveciba~~s~~ Duhân
gümrü~ü emaneti ile ç~ rak ve ikinci kahveci ba~~s~~yaz~c~~olmu~tur.
Gurre-i Rebiulah~ r yevm-i pazar Valide Sultân-~~aliyyetü'~-~an Ay~e
Sineperver Hazretleri alay ile Sarly-~~cedid'i te~ rif buyurdular efendim.
Yine derkenarda :
~ aml~~ R âg~ b Efendi rikâb kethüdas~~iken üç tu~~ve ile ç~rak
olup Konya valisi olup vak'a günü Üsküdar'da olup iki üç gün mürflrunda hareket edip Gekbûze (Gebze)'ye var~r iken, tu~, sanca~~~
merfû' Kütahya kal'esine kalebend oldu.
Nizam-~~Cedid ref' olundu~undan Bahriye nezâreti kelâm~~kalk~p
Çelebi Efendi [Mustafa Re~id Efendi] Tersâne emini oldu. Bu
kadar rical ayak alt~ nda kal~ p Çelebi Efendi'nin ikbâline halel gelmedi.
Nizam-~~Cedid defterdân Ahmed Bey defterde mastûr olup firâr
edenlerden olmakla ba~ çuhadar hânesinde muhtefi iken ocakl~ya
dü~üp bir sâhib-i nüfûz oda bekçisi, Kaleli neferât~~serkerdelerini
ricac~~edip ihtifâ etti~i haneden mâhût oda bekçisiyle be~, on neferât
gelip ç~kar~p eski odalarda yüzüncü cemâatin odas~ nda bir iki saat
meks edip kahve Irti~~edemeyip peri~an-hal ol mahalden hareket yeni
odalara götürüp elli alt~~cemaatin odas~ na misafir ve sekbanba~~~
vas~ tasiyle ricâ olunup affolunup hânesinde ikamet edip hayli akçeden
ç~kt~~ deyû rivâyet ederler; gâyet korkmu~~tur, e~er sa~~kal~r ise çok i~tir.
~ehr-i mezkûrun (Rebiulah~r 5 = 12 Haziran 1807) be~inci pençü~enbih (per~enbe) günü 2 (Sultan Mustafa) k~l~ç ku~and~ ; bir alay oldu
ki vasf olunmaz; cülüs bah~i~i ordu ta~rada iken olmaz imi~ ; zira Sultan Hamid ve Sultan Selim vermemi~ti derler; lakin anlar vefat
etti derler, i~bu sarâhaten cülû' stur derler; kal'e neferat~na iki yüz kese
bah~i~~verdi, sair odalara bin kuru~ ; ortas~na göre sekiz yüz kuru~,
dahi ziyâde dahi noksan olarak verilmi~tir; bu surette cülüs olarak
bah~i~~verilecek de~il gibidir; Sultan Osman ve Sultan Mustafa
cülüslar~nda köçek ve e~kinciye yirmi be~~kuru~~ve mütekaide on iki
buçuk kuru~~cülC~s bah~isi verildi ve Sultan Osman (üçüncü) köçek
2 Takvim hesabiyle Rebiulâh~r'~n be~i C~unaya rastlar, ay~n dördü Per~embedir. Ay~~görme hesab~~üzere be~~olmu~tur.
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ve e~ kinci esamesine birer akçe cülüs terakkisi verdi. Sultan Mustafa (üçüncü) cülûs bah~i~i verip terakki vermedi; bu def'a dahi
bu suret ile verilecek de~il gibi; bari bir lust ulüfe verir in~ âallahü
Teala.
Orduy-~~hümaye~ n havâdisi sual buyurulur ise yeniçeri ordusu
aya~~~tozu ile Silistre'den Karala~'a geçip vezir ordusu Silistre'de kal~p
üç be~~gün sonra kul kethüdas~n~~a~a edip kar~ uya irsal ettiklerinde
yeniçeri tak~m~~biz a~am~zdan ho~nC~d ve raz~y~z deyû gelen kul kethüdas~n~~kur~una tutup kaç~rd~klar~ nda beri tarafa geçip vezir (vezir-i
âzam Ibrahim Pa~a) üzerine hüd~ m ettiklerinde vezir gedüklülerinden
bir kaç ki~i telef olup vezir firâr ve kethüdâ ve sâiri peri~an, Osman
Efendi (Moral~~ Ni~anc~ ) ve Reis (büyük Arif) Efendi'den gayri
kimesne kalmay~p yeniçeri, a~ay-~~sab~k~~yine a~a nasbetmi~ler. Ha~erât tak~m~~gerek veziri ve sâirini k~l~ç ü~ürüp paral~yacak iken
yeniçeri a~as~~önlerine sedd ü bend olup o~ullar, yeni padi~aht~ r,
ismimiz zorbal~~a ç~ kar, görelim asitâneden mühr-i hümâyûn kime
gelür; andan sonra matlûbumuzu arzederiz diyerek def'-i meclis
etmi~ler, lakin Ismail Pa~a'y~, Sultan Selim'in halini haz~rl~yan
Nizam-~~Cedid dü~man~~esbâk sadr-~~azam~~matlûp ederler imi~ ;
Orduy-~~hümâyünda kaymakam ~imdilik Bekir Pa~ a. I~bu haber
vürüdunda ~eyhulislâm kona~~ nda mü~âvere olup Ismail Pa~ a güyâ
asitâneye gelip orduy-~~hümâyC~ ndan tarafa gidecek imi~~en sahh ve
en kizb. Görelim meurd neyler neyler ise güzel eyler efendim.
Valide kethüdas~ndan Yusuf A~a sual buyurulur (ise) hacc~,
~am i~i edip avdet etti~inde ~znikmide [Izmit] gelip a~~rl~~~ n~~ve ba~kad~n~n~~der-i aliyyeye irsal; Rebiulah~r~ n dördüncü günü yevm-i
çar~amba ale's-sabâh hânesini defterdar mühürleyip yal~lar~n~~ dahi
tahrir için ba~bakikul~~ a~a gidip mühürledi; kendisini Bursa'ya
nefyettiler; konak ve yal~ lar mühürlendikte ser-i maktft'~~dahi geldi
deyû tevatür ettiler hattâ Geyve ayan~~Bekir a~a ba~~n~~kesti deyû
zebân-zed olup sonradan tahkik etti~imiz Bursa'ya menfidir dediler;
hattâ kaymakam buyurmu~lar ki a~am~z gelir ke'l-evvel i~lerimiz
amn re'yi ile rü'yet olunur derler, olmaz in~âallahü Tela.

