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BE~~NC~~BÖLÜM

IKINCI MAHMUD'UN C-ULUSUNA KADAR
OLAN OLAYLAR
Abdurrahman Pa~a'n~n Konya'ya Gitmesi:
Bundan evvelki Belleten'de görüldü~ü gibi kendisine gönderilen ferman üzerine Kad~~ Andurrahman Pa~ a, kumandas~~ alt~ndaki nizam-~~cedid askerini Silivri'de b~rakarak kendisi Kapusu
halk~~ olan üç bin ki~i ile Silivri'ye gönderilen iki korvete binerek
izmit'e hareket edüp a~~rl~klar~~ve hayvanlar~~da Üsküdar'a nakl ve
oradan hmit'e gönderilerek kendisine yeti~tirildi.
Birinci k~s~mda görüldü~ü üzere, Padi~ah taraf~ndan Kocaeli
mutasarr~f~~ Kas~ m Pa~ a'ya gönderilmi~~olan fermanla hakk~nda
padi~ah'~n teveccühünün devam etti~i ve misafirperverlik hususuna
itina olunmas~~tavsiye olunmakta idi.
Abdurrahman Pa~ a izmit'e gidip orada a~~rl~klar~~ve hayvanlar~n~~ al~p do~ru Konya'ya hareket etmi~, fakat k~ rg~n ve üzgün olarak
eski vazifesine ba~lam~~t~~(1806).
Abdurrahman Pa~a'n~n Valilikten Azli :
Nizam-~~cedid aleyhdarlar~~ve bilhassa Edirne ve di~er o hayalideki kaza ayanlar~~bu kadar muvaffak~yete kanaat etmeyerek kendisine di~~biledikleri Abdurrahman Pa~ a'n~n Valilikten uzakla~t~r~lmas~m istiyorlard~. Bunun için Haf~ z Ismail Pa~ a'n~n azlinden
sonra yerine gelen sadr-lazam Hilmi Ibrahim Pa~ a Ruslar~n
tecavüzt hareketi üzerine 122 1 ~evval ~ 8o6 Aral~kta sefere giderken
Edirne'den geçti~i s~rada ayanlar Abdurrahman Pa~ a'n~n valilikten azlini istemi~ler ve o da kendilerine söz vermi~ti.
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Bundan sonra Abdurrahman Pa~ a'n~n azli için bahane arand~. Nev~ehir Kazas~ndan kudumiye, te~rifiye, kethüdaiye vesair isimler alt~nda vergi al~nmas~ndan vesair sebeplerden dolay~~kendisine
gönderilen tenbihi ve tekdiri havi 1222 Muharrem iptidalan tarihli
bir fermanla bu gibi usulsüz hallere te~ebbüs etmemesi emir olunuyor-dul. Bu ferman~n henüz yaz~s~~kurumadan bunun arkas~ndan 8 Muharrem 1 222 ve 18 Mart 1807 tarihli ordudan gönderilen bir fermanla
da Konya valili~inden azil olunup malikâne suretiyle üzerinde olan
Alanya sanca~~~muhafazas~na memur edilerek yerine Içel Mutasarnfi
Vezir Ahmed Pa~ a tayin olundu. Fakat Konya halk~~Abdurrahman Pa~ a'dan memnun olduklanm bir mahzarla Istanbul'a arz
eylemeleri üzerine mesele çatalla~t~.
Abdurrahman Pa~ a 27 Muharrem 1222 ve 6 Nisan 1807 de
Istanbul'a sadaret kaymakam~~ Köse Musa Pa~~a'ya göndermi~~
oldu~u mektupla Konyadan azledilerek malikâne suretiyle mutasarnf oldu~u Alanya sanca~ma memur edildi~ini ve emir ve fermana
itaat edece~ini, fakat bu kadar gayretle vücuda gelmi~~olan nizam-~~
cedidin heder olaca~~ m ve kendisinin yerine tayin edilen Ahmed
Pa~ a'n~n bu i~leri ba~aram~yaca~~n~ n evvelden beri malüm oldu~unu
beyan ile Konya halk~n~ n kendisinden memnun olup b~rakmak istemediklerini ve bundan ba~ka yapt~~~~ i~ler dolay~siyle memlekette
alaca~~~ve borcu oldu~unu arz ile azil i~ini geri b~rakt~rmak istemi~ 2 ve ayn~~mealde olarak kendisinin Istanbul'da muhabereye mezun
oldu~u ~~kk-~sani defterdan Ahmed Bey'e de mektup yazm~~t~r.
Karaman Valisi Abdurrahman Pa~a iclâlehtlya hüküm
"... iyalet ve elviyeye vülat tayininden maksud fukaray-~~raiyyet ve aceze-i
memleketin himaye ve s~yanetleri iken sen ki vezir-i mü~arünileyhin bu dakikalara
kat'a sarf' zihin etmeyerek taraf~ndan Nev~ehir kazasma kud~nniyye ve te~rifiye ve
kethüdaiyye nam' ve nâmi aharla külliyetli mebalig tevzi ve bir taraftan buyruldu
ile müba~ir tayin ve cebren akçe tahsil ve bir yandan dahi sen seferi hihriay~ma
memurum deyu bazalardan bedeli af ahziyle sekenei memlekete z~~lüm ve teaddi
olundu~u tahkik olunup sen ise saire makiys olmayarak vüzeray-~~ izam~m beyinlerinde riza..cuy ve sadakatkâr ve rüstun-~~raiyyet perveriye dahi vukufun derkâr
iken bu veçhile harekete ibtidarm ~er-i ~erifin hilâf~~ve r~za-i hümayunuma münafi
ve hakk~nda derkâr olan hüsn-i zan ve teveccühi mülül~ânemin bilvücuh mugayiri
olup hakk~ nda igbirar-~~tab-~~cihandaranemi mücib keyfiyyet olmakla rimâbad bu
makule hareketten keff-i yed ve mübaadet ile memleket sekenesini himayet ve s~yanet etme~e dikkat eyliyesin..." (Evail-i Muharrem sene 1222) mithimme defteri
No. 224, S. 252).
Konya'dan Abdurrahman Pa~a'n~n taluiratmdan
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Abdurrahman Pa~ a'n~n göndermi~~oldu~u tahrirat~~sadaret
kaymakam~~padi~ah'a takdim etmi~~ve bunu okuyan Sultan Selim
tahriratm üzerine:
— Ahali ho~nud. ~stedikten sonra ne demeli? Abdurrahman Pa~a'y~~
ehali istengyor diye azletmi,ytik. Siz karar verildi~i üzere Abdurrahman
Pa~a'y~~ibka edi~p keyfiyeti orduya (Sadr-~ikam ve serdan ekreme) tahrir
ve gelen evrak~~ve mahzarlan irsal edin" hatt~~hümayununu yazarak
evrak~~ iade etmi~tir.
Keyfiyet sadaret kaymakam~~tarafindan sadr-lazam'a bildirilmekle beraber 3 Abdurrahman Pa~ a'n~n ibkas~~sadrazam'~n Edirne ayanlar~na verdi~i söze ayk~r~~dü~ece~ini Musa Pa~ a'n~n tekrar
arzetmesi üzerine vafili~e talip olup rikab~~hümayun kethüdas~~
bulunan ~aml~~Rag~ p Efendi 1222 Rebiulevvel ve 1807 May~s'ta
vezirlikle Konya valifi~ine tayin edilmi~tir 4. Fakat pek az sonra sal"... iyaleti merkume uhdemizden sarf ve tahvil ve berveçhi malikane mutasarr~f oldu~umuz Alanya sanca~~~muhafazas~na emir ve irade buyrulmu~~Sem'an
ve taaten her veçhile emr-i padi~ahiye k~ladel gerdan etmi~imdir... iyaleti Karaman bana tevcih buyruldu~u zaman harap ve peri~an ve etrafa da~~lm~~~olan halkm toplanmas~~için çok gayret sarfetmi~~ve her birerlerine edevat~~ çift ve tohum
ve hayvan verilmi~~ve bu suretle külliyetli alaca~~m oldu~u gibi Istanbul'a sarrafa
ve burada esnafa borcum teraküm etmi~tir. Ferman mucibince emr-i aliye itaatimiz
mahz-~~hay~r olaca~m~~ehaliye ifade etmi~sem de tesir etmeyüp belde mizden koyuvermemiz emr-i muhaldir; zira yüz seneden beri bu emniyet ve s~yaneti bir valide
görmedik buradan uzakla~man~zla yine evvelki hal avdet edecektir bir ~efkat haberi
zuhuruna intizar ile koyuvermeyorlar... Gerçi Ahmed Pa~a vüzera-i i`zamdand~r
fakat ama bu asker hususunda ehil olmad~~~~Içel'de bulunmas~~cihetiyle yakinen
malömumdur..." Topkap~~Saray: ar~ivi numara 3382, evrak.
3

Hatt~~ht2mayun vesikalar~, sand~k 28, hat numaras~~ 55.

Konya valili~ine talip olan Rag~ p Efendi'nin takririnden: "Karaman iyaleti tevcih buyrulan Ahmed Pa~a hazretlerinden Konyalm~n adem-i emniyeti ve
Abdurrahman Pa~a hazretlerinin Konyadan ç~kmayup
ibkas~~ve bu bapta
tekevvün eden gaileden tevekki mülahazasiyle Karaman iyaletinin mü~arünileyhe
(Abdurrahman Pa~a'ya) ibkas~~istisvab buyrulmu~~ise de mukaddema mü~arünileyhin azli ve Rumeli serkerdelerinin ve alelhusus Edirne ve havalisinin tatyipleri
kaziyyesir~e mebni oldu~u taraf-~~hazreti serdar~~ekremden i~ae olunmu~ken müteakiben Abdurrahman Pa~a'n~n ç~kmamasiyle ibkas~~hususunda olacak televvün
kesr-i nüfuz-~~serdar-~~ekremi ve ~üyu-~~enva-~~eracif fütur-~~hahis-~~asakire illet-i
müstek~lle olaca~~~ve mukaddema Karaman iyaleti hukumet-i müstekille oldu~u
ecilden hakk~~na müstehakk~~acizanemde karar bulmas~~laz~m gelse inayet-i bari
ile bir h~zmet-i pesendideye alet olunmas~~ ...." Rag~p Efendi'nin arzetmesi üzerine
Vezirlikle Karaman Valili~ine tayin olunmu~tur. (Hatt~~ Hiimayun vesikalar~~sand~k
4
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tanat tebeddülü dolay~siyle yâni Sultan Selim'in hal'i ve Dördüncü Mustafa'run cülüsu münasebetiyle valilikten azledilen
Rag~ p Pa~ a'n~n yerine 18 Haziran 1807 tarihinde nizam-~~ cedid
aleyhdan esbak sadr-~~ azam Haf~ z Ismail Pa~ a Konya valili~ine
tayin edilince Abdurrahman Pa~ a'y~~ Konya'ya sokmayan âsilerin eleba~~s~~ Candar O~lu Seyyid Ebubekir A~a'y~~ af
ederek Konya'ya dönmesine müsaade alm~~t~r 5. Ebubekir A~a daha
sonra yine mevki alarak Konya mütesellimi olmu~tur.
Abdurrahman Pa~ a valilikten azlinden sonra maiyyeti olan
üç bin kadar talimli askeriyle malikâne suretiyle uhdesinde olan Alanya'da oturmu~tur. Bir ara 1222 Safer ay~~sonlar~nda (1807 May~s)
ye~eni Arif Bey'i bir tahriratla Istanbul'a göndermi~~ise de Arif
Bey yolda Eski~ehir civar~ndaki e~k~yadan kumarc~~ lakabiyle me~hur
~aki taraf~ndan yakalanarak hapis edilmi~tir. Bunu haber alan Abdurrahman Pa~ a hükümete müracaat etti~inden, Hükümet Arif
Bey'in kurtar~lmas~~ için Bilecik Voyvodasu Kalyoncu Ali'ye
ferman göndermi~~ve Arif Bey'in kurtar~larak tahriratla beraber
Istanbul'a gönderilmesinde israr eylerni~tire.
1807 Senesinde Istanbul Olaylar~~:

Daha yukar~da görüldü~ü üzere Abdurrahman Pa~ a Konya
Valili~inden azlinden sonra yani askeriyle malikânesi olan Alanya
sanca~-ma çekilmi~ti. Kendisinin Konya'dan ayr~lmas~ndan (çünkü
azlinden sonra Safer ba~lar~na kadar Konya'da kalm~~t~) henüz bir
buçuk ay geçmi~di ki, 17 Rebiulevvel 1222 ve 25 May~s 18o7'de
Kabakc~~Mustafa isyan~~olmu~~ve dört gün sonra da Üçüncü
Selim'in hal'i ve büyük emeklerle vücude gelmi~~olan nizam-1 cedidin
la~v~~haberi gelmi~~ve Dördüncü Mustafa da hükümdar olmu~tu.
Bu s~rada ordu Rus cephesinde ve sadr-~azam Hilmi Ibrahim Pa~ a da Silistre'de bulunmakta idi.
Rusçuk Yaran~mn Faaliyeti:

Tarihlerde görüldü~ü üzere ordu ile Sadr-lazam~n maiyyetinde
bulunan Sultan Selim taraftar~~olan devlet ricalinin -ki bunlar Rusçuk
yârân~~diye me~hurdurlar- te~ebbüsleri ile Sultan Selim'in tekrar
5

Konya Mahkemei ~enYye sicilli (1216 ild 1222 senelerine ait sicil).
Miihimme defterleri 225, s. 24, sene avahiri Safer 1222.
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hükümdarl~~a getirilmesi kararla~t~r~hru~~ve bu i~te Tuna seraskeri
bulunan Alemdar Mustafa Pa~ a'n~n vatanseverli~i ve harniyet
perverli~inden istifade edilmesi dü~ünülmü~~bunun için devletin
dü~tü~ü kötü durumun bir müddet daha devam~~feci neticeler do~uraca~~~bu k~ymetli vezire telkin olunarak vatani hissi tahrik edilmi~~
ve türlü tertipler ve tedbirlerle onun Istanbul'a gelmesi temin olunmu~tu.
Alemdar Mustafa Pa~a'n~n Istanbul'a Gelmesi:
Ruslarla yap~lan mütareke üzerine ordunun cepheden Istanbul'a hareketi esnas~nda kapukulu ocaklariyle beraber Alemdar
Mustafa Pa~ a da tertip edilen ernrivakilerle maiyyeti kuvvetleriyle
Istanbul'a gelmi~tir. Istanbul'a gelinceye kadar Sultan Mustafa
taraftar~~görünen Alemdar, geldikten sonra tarihlerimizde görüldü~ü üzere Rusçuk Yarar~n~n karariyle Sultan Selim'i tekrar saltanata getirmek üzere saraya bask~n yapm~~~ise de al~nan tertibat~n
noksan olarak tatbiki neticesinde muvaffak olunamayarak Dördüncü
Mustafa'n~n emriyle Sultan Selim ~ehit edilmi~~ve ayn~~âkibete
u~ramaktan zorlukla kurtulan ~ehzade Mahmud, biraderi
Mustafa'run hal'iyle yerine hükümdar olmu~tur. (5 C. 1223 ve 29
Temmuz ~ 8o8).
ALTINCI BÖLÜM

~K~NC~~MAHMUD'UN CULOSI VE
ALEMDARIN SADARETI
Sultan Selim'in hal'inden sonra Anadolu'da Nizam-~~cedidi
vücude getirmi~lerden Kad~~ Abdurrahman Pa~ a Sultan Mustafa taraftar~~ve nizam-~~cedid aleyhdar~~olanlar~n tuza~~na dü~memek için uyan~k bulundu~u gibi yine ayn~~maksada hizmet etmi~~
olan Çapar o~lu Süleyman Bey de Istanbul ahvalini gözden
kaç~rmayarak tetikte bulunmu~tu. Hattâ Çapar o~ullar~n~n can
dü~man~~olan Canikli Hac~~ Ali Pa~a torunu Tayyar Pa~ a, Süleyman Beyle mücadeleye at~l~p muvaffak olamayarak Rusya'ya kaçm~~~ve Dördüncü Mustafa'run cülüsunu müteakip Istanbul'a
getirtilerek sadaret kaymakam' olunca Süleyman Bey'in hükümete
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emniyeti kalmam~~t~ 7. Hattâ kendisinden asker istendi~i halde Tayyar Pa~ a sadaret kaymakaml~~~nda kald~kça ne kendisinin ve ne
de di~er âyanlar~n anadoludan asker vermeyeceklerini aç~kça beyan
etmesi üzerine hükümet ileri gidememi~~ve Tayyar Pa~ a da tayininden alt~~ay sonra azlolunmu~tur.
Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n istanbul'a Daveti:
Alemdar Mustafa Pa~a sadr-~âzam olunca durumu Abdurrahman
Pa~ a'ya bildirmi~~ve o da bir ariza ile Alemdar'~n sadaretini tebrik
ederek kendisine baz~~hediyeler de yollam~~t~r 8. Tabii bu saltanat
tebeddülü nizam-~~cedid taraftarlar~n~~memnun b~rakt~~~ndan endi~eler ortadan kalkm~~t~.
Alemdar Mustafa Pa~ a i~leri ele ald~ktan sonra Dördüncü
Mustafa'n~n cülüsiyle kald~r~lm~~~olan nizam-~~ cedid askeri te~kilât~m ba~ka isim alt~nda ihya etmek ve devlet nizam~na dair bir
karar vermek üzere Anadolu'da ve Rumelideki di~li âyanlar~~ve bu
arada esbak Konya valisi olup muallim asakiri ~âhâne kumandanh~~nda bulunmu~~olan Abdurrahman Pa~ a'y~~ Istanbul'a davet
etmi~tir. Alemdar Mustafa Pa~ a'n~n, Abdurrahman Pa~ a'ya
göndermi~~oldu~u 27 Cemaziyelâh~r 1223 ve 20 A~ustos 18o8 tarihli
tahriratta ~öyle denilmektedir:
"Cenab~~ saadetleri devleti aliyyenin sad~k ve hamiyyetkâr
vüzeray~~izâm~ndan olup hidemat~~saltanat~~seniyyede iltizam buyurduklar~~saiy ve sadakat ve ~imdiye kadar zuhura gelen hamiyyetkâri ve
gayreti düstürileri simaan malüm-~~halisanemiz olarak hakk-~~mü~irilerinde gaibâne hulûs ve muhabbetimiz has~l olup muhlisinizin dahi
maksud ve meram~m ancak din ve devlete hizmet-i pesendide vücude
7 Tayyar Pa~a'n~n sadaret kaymakaml~~ma getirilmesi kendisine husumet
besledi~i Sultan Selim'i öldürmek içindi, fakat Süleyman Beyin ve di~er âyanlar~n
Tayyar Pa~a'ya kar~~~cephe almalar~~üzerine Dördüncü Mustafa istemeyerek Tayyar Pa~a'y~~azle mecbur olmu~tur.
8 Alemdar Mustafa Pa~a'n~n, Abdurrahman Pa~a'ya göndermi~~oldu~u mektubun ba~~taraf~ndan, "Saadetlû mekremetlû meveddetlû kar~nda~~m hazretleri,
Dersaadete kudumu halisanemizi tebrik ve ihlâs-~~ derunlerini temhid mâraz~nda
fristade ve isra buyrulan tahrirat~~ mü~irileri residei hayyiz-i vüsul ve mefhum ve
mezayas~~~tt~lâ-~~hulusveri ile me~mul olup ifay~~ lâzimei resmi a~inay~~ve meveddete
vâki olan riayeti düsturilerinden has~l olan mahzuziyeti mütekâsire derecei kemale
mevsul ve irsal buyrulan bir bohça hediyei ~erifleri dahi vas~l olup nihadei câyi
kabul olmu~tur ..." Cevdet Tarihi c. g, s. 275.
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getirmek ve sefer maslahat~ nda dahi satvet-i kahire-i saltanat-~~ seniyyeyi ~zhar etmek akdem-i efkâr~md~ r. Binaenaleyl~~hudavendigâr-i
esbak Sultan Selim han cümlemizin velinimeti ve efendisi olup muhlisiniz ve cenab-~~saadetiniz çira~-~~hass~~ald~~~m~zdan 9 an~~iclâs için
bu kadar mesafe-i baideyi tayidüp gelmi~tim ancak mukaddemce
temhid kilindi~i üzre irade-~~hak ba~ka yüzden tealluk etüp Sultan
Mahmud efendimiz cülus buyurd~ lar ve her ne kadar istihkakm~z
yok isede mühr-i hümayun~~muhlisinize ihsan buyurdula felillâhilhamd cenab~~bari Sultan Mahmud Han efendimiz gibi melek haslet
bir pâdi~ah ihsan eyledi, ahlâk ve etvar~~cennetmekân Sultan Selim
Han efendimize benzer, in~allah sayei hümayununda âlemin kesbi
asayi~i ve rahat~~eltaf-~~ilahiyyeden akdem-i memulümdür.
Devleti aliyenin esbab~~teyidiyesinin istihsaline himmet olunmak
lâzimeden ve in~ allah cümlenin gönül birli~iyle bu taraf~n iktiza
eden nizam~ m verdikten sonra muhlisinizin seferi hümayuna azimetimiz musammem olan mevaddan olma~~n din ve devletin hizmetinde birlikte bulunmak için Cenab-~~düsturilerinin dahi te~rifleri
dahi ehass~~matlub~m~zd~ r." Dedikten sonra Kad~~ Pa~ a'n~n asker
yazma i~ indeki mesaisinden ve halen dairesinde üçbin kadar nizam-~~
cedid askeri mevcut oldu~undan ve nizam-~~cedidin la~v~ ndan sonra
eldeki talimli asker da~~lm~~~ise de ekserisi yine o taraflarda oldu~undan
bunlardan ne kadar mümkün olursa serian yaz~lmas~n~~bildirmi~~ve ayn~~zamanda nizam-~~cedidin iadesi matlup isede halk aras~nda kil-ükali
mûcip olmamak üzere (tüfenkfi) namiyle asker toplanmas~~ve bunlar~n
ult~fe ve tayinatnlar~n~ n hükümet taraf~ ndan tesviye edilece~ini ve
kendisinin (Abdurrahman Pa~a'n~ n) maiyyeti askerinden maada
tüfekçi ismiyle iki üç bin asker yazarak hemen bunlar~~alup Istanbul'a
gelmesini bildirerek tahrirat~~ Abdurrahman Pa~a'n~ n kapu kethüdasiyle göndermi~ tir. Alemdar Mustafa Pa ~ a tahrirat~n~n sonunda icap edecek fazla maliimat~n kapu kethüdas~run ~ifald ifadesinden ö~renilmesini bildirmi~tir".
a, karihadan
9 Gerek Alemdar Mustafa Pa~a ve gerek Kad~~ Abdurrahman Pa~
olarak bizzat Sultan Selim taraf~ ndan vezirli~e ç~kar~lm~~t~ r. Merhum Sultan Selim'in
ç~ra~-~~has~~yâni güzide yeti~ tirmelerinden olduklar~ndan dolay~~ o zaman~n ~st~lah~ndan olarak (Ç~ra~-~~has) tabiri kullan~lm~~t~r.
10 Cevdet Tarihi, c. 9, S. 276-277 (Matbaai Osmaniye tab't) Alemdann, Kad~~
Pa~aya göndermi~~oldu~u bu tahrirat~ n müsveddesi o tarihte reisulkitap olan Mehmed Said Galip Efendi taraf~ ndan kaleme al~nm~~t~ r. GalipEfendi daha sonra vezir
ve 1239 H. 1823 M de sadr-~âzam olmu~tur.
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Kad~~ Andurrahman Pa~ a kendi maiyyeti kuvvetlerine
ilave olarak evvelce talim görmü~~nizam-~~cedid askerinden de alarak
alt~bin ki~ilik bir kuvvetle 14 ~aban 1223 ve 5 Ekim 18o8 Çar~amba
günü Üsküdar'a geldi ve üç gün sonra yani 8 Ekim Cumartesi günü
Bab~ allye davet olunarak Alanya ve Bey~ ehri sancaklan ilhakiyle ba
hatt~~hümayun Anadolu valili~ine tayin olundu
Devlete verilecek yeni düzen hakk~nda sadr-lazamni riyaset~ nde
Bab~alide toplanm~~~olan ~t~ rada müzakere yap~ld~~ve neticede yedi
madde ve bir hatime üzerine kaleme al~ nan ahitnâme —ki tarihlerimizde sened-i it4fak denilmektedir— ahkam~ na riayet edilece~ine dair
yemin edildi ve mecliste bulunanlar tarafindan imzaland~~n.
Evvelce asakiri ~ahane denilen nizam-1 cedid askerine (sekbân-t
cedid) ad~~verildi 13 . Nizam-1 cedid yâni asakiri ~anhane te~kilat~~yap~ld~~~~ s~rada yeniçeri oca~~n~~ku~kuland~ rmamak için nizam-1 cedid
askeri bostanc~~oca~~na ba~lanm~~~ve evvelden beri devam edip gelen
yedi ocak adedi muhafaza edilmi~ ti", fakat bu defa kurulan sekban-1
cedid oca~~~müstakil olarak sekizinci ocak itibar olundu. 27 ~aban
1223 ve 18 Ekim ~ 8o8'de yeni oca~a tu~, bayrak ve mehter tak~m~~
verildi 15 .
11 Atik vüzera defteri (iyalet-i Anadolu ve Bey~ehri sanca~~) s. 58 ve ~ani Zade
tarihi c. 1, s. 61 ve Cevdet Tarihi c. g, s. 7.
12 Bu sened-i ittifak Anadolu ve Rumeli'delci hanedan ve âyan~n pâdi~ah'a
ve hükümete kar~~~sadakat ile hükümetin emrine itaatlerini ve bütün Osmanl~~
memleketlerinde nizam-~~cedid askeri tertip edilmesini ve devlet gelirlerinin tahsil
ve muhafazas~n~~taahhüt alt~na ald~~~~gibi padi~ah ve hükümet de buna kar~~l~k
olarak bu sened-i ittifaka ayk~r~~hareket etmiyece~ine dair olan kay~tlarla bir
fenal~klar~~görülmedikçe hanedan ve âyanlarm hukukunu muhafaza ile anlar~~
cezaland~rmama~~~taahhüd eylemekte idi.
13 "Mukadde~nki asakiri ~âhâne tabiri ta~yir ve sekbân~~cedid namiyle tesmiye
olundu" ~int Zade c. ~ , s. 76 ve Cevdet Tarihi c. 9 s. 38.
14 Yedi ocak ~unlard~r: Yeniçeri, cebeci, topçu, top arabac~, suvari (alt~~
bölük) bostanc~, tersane.
13 27 ~aban 1223 tarihinde Abdurrahman Pa~
a'ya gönderilen emri Mide te~kil
edilen asakir-i cihadiye-i sekbân~n beher neferine ayda on kuru~~ita ve tayinatlar~~
hükümetce verilece~i beyan olunduktan sonra veziri mükerrem Abdurrahman
Pa~a'ya Anadolu'da Ba~dad kapusundan Üsküdar'a kadar bu te~kilât~n verildi~i
beyan olunup evvelce Anadoluda nerede asakiri ~âhâne için k~~lalar yap~lm~~sa ki
dördüncü Mustafa'n~n cülüsu üzerine terkedilmi~~veya tahrip olunmu~tu. Bunlar~n
tamire muhtaç olanlar~n~ n tamir edilerek içlerine asakiri cihadiye-i sekban konup
bundan böyle Anadolu taraf~nda serdar olduklar~~vilayetlerde zabit olmay~ p ve

KADI ABDURRAHMAN PA~A

41 7

Sekbân~~cedid askeri nizam-~~cedid askerinin evvelce bulunduklar~~ Üsküdar'da Selimiye ve Be~ikta~~üstündeki Levent çiftli~i k~~lalar~na
yerle~tirilerek Kad ~~ Abdurrahman Pa ~ a bunlar~ n seraskerli~ine
tayin olunup Üsküdar'da esbak sadr-~ âzam Haf~ z Ismail Pa ~ a'n~n
yapt~rd~~~~kö~ k kiralanarak Kad~~Pa~a'n~ n ikametine tahsis olunmu~tur.
Sebbân~~cedid oca~~ na gönderilen tii~~ve sancak, seraskerin Üsküdar'da bulunmas~ na mebni yâni Üsküdar'a geçirilerek tekbir ve tehlillerle Selimiye k~~las~ na götürüldü. Abdurrahman Pa ~ a tük' ve sanca~~~
kar~~ layarak tf~~~k~~ la sahas~ na dikildi ve yeni asker, nizam-~~cedid
zaman~ ndaki muallim ve zabitlerinin nezaretleri alt~nda talime ba~latt~ r~ld~. Sâb~k nizam-~~cedid kethüdas~~bulunan Bursal~~ Süleyman
A~a ocak a~as~~tayin olundu. Sekbân~~cedid askerinin k~yafetleri
dizlik ve tozluk ile ba~lar~ na Rumelide bir k~s~m halk~ n giymekte
oldu~u &bara denilen alt~ , yedi ve hattâ sekiz dilimli çuha kalpak
giydirildi" ve askerlerden bir s~n~f~~ ~obâralar~ n~ n üzerine nerkis ve
bir k~sm~~ k~rm~z~~ma~rip ~al~~sard~lar.
Alemdar Mustafa Pa ~ a'n~ n daveti üzerine Anadolu'dan
Kad~~ Abdurrahman Pa ~ a'dan ba~ ka maiyyetleri kuvvetleriyle
Çapar O~ lu Süleyman Bey, Karaosman O ~lu Hac~~ Ömer
AhA~a, Bilecik voyvodas~~ Kalyoncu Ali, Bolu voyvodas~~ Hac~~
med O~ lu Ibrahim A ~a ile Rumeliden Serez âyan~~ Ismail
Bey, Çirmen mutasarr~f~~Mustafa Pa ~ a gelmi~lerdi. Ismail Bey 14
Recep ve 5 Eylül'de mükemmel surette teçhiz edilmi~~on iki bin ki~ilik kuvvetle gelmi~ti".
Bâb~âli Bask~n~~ve Alemdar'~n Intihar':
Sekbân-~~cedid askeri mevcudu henüz dört bin kadard~. Sadr-~~
âzam Alemdar Mustafa Pa ~ a her ~ eyi oldu bitti zan ile Istanbul'a
davet etmi~~oldu~u âyanlar~ n kuvvetlerinden birer miktar kuvvet
sefer vukuunda serden geçti ve sefer bayraklar ~~ aç~ larak asker toplanmamas~~ ve
ancak dü~ mana kar~~~sekban~~cedid muallim askerinin mukabele edecekleri zikredil~~ ve
mektedir. Gelen ferman ~~ Abdurrahman Pa~a Üsküdar'da esnaf kethüdalar
(Tarih-i
~tur
ve
zabitan
ve
cemii
halk
muvacehesinde
okutturmu
mahallât ihtiyarlar~~
Sultan Selim- Cabi Ömer Efendi vekayindmesi) varak 196 b.
n esas alt~~dilirr~li olmas~ ndan dolay~~Farsça
16 ~dni Zade (c. 1, s. 76) ~obaran~
unu
beyan
ediyor.
~e~ pareden bozma oldu~
(Veliyyüddin Efendi kütüphanesi, Cevdet Pa~a
17 Yayla ~mam vekayindmesi
kitaplar~.
Benet« C. XXXV, 27
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al~ koyarak âyanlarm yerlerine dönmelerine izin verdi, halbuki bir
müddet daha sekbân-~~cedid askerinin artmas~ n~~beklemek ve çok
uyan~k ve tetik bulunmas~~Icap ederken, kendisine güvenen sadr-~~
âzam bunu yapmad~ ; halbuki yeniçeriler ve ocak gayreti güdenler
bir ayaklanma için f~ rsat kolluyorlard~. Sadr-~ âzamla beraber devlet
ricali de büyük bir gaflet içinde bulunuyorlard~.
Ayanlardan Ismail Bey 24 ~aban 1223 ve 15 Ekim 18o8 de
memleketi olan Serez'e dönerken maiyyeti âyanlar~ndan Pravi~te âyan~~
kapucuba~~~rütbesindeki Halil A ~ay~~bir miktar kuvvetle Istanbul'da b~rakm~~ " Çapar O~ lu'yla Karaosman O ~lu da ayn~~sene
Ramazan ba~lar~ nda memleketlerine gitmi~ lerdilg, bu suretle âyanlar~ n gitmeleriyle Alemdar'~n kuvveti azalm~~t~ ; bundan ba~ka
sadr-~~âzam~ n mevcut kuvvetini daha ziyade azaltmak isteyen yeniçeri oca~~~kodamanlar~~ Vidin valisi Idris Pa~ a'y~~—ki Molla Pa~a
diye me~ hurdur— Alemdar'~ n memleketi ve m~ nt~kas~~olan Rusçuk
üzerine taarruza te~vik ettiklerinden Idris Pa ~ a tarafindan yap~lan
taarruzi hareket üzerine sadr-~~âzam kendisinin ünlü adamlar~ndan
Bo~nak A~ayt mühimce bir kuvvetle Rusçuk'un muhafazas~~için o
tarafa gönderdi~i cihetle kendisinin de mevcut kuvveti azalm~~t~.
Zaten Istanbul içindeki mevcut Rumeli kuvvetleri hanlarda ve vükelâ
konaklar~ nda bulunarak cüzi bir k~sm~~ da Bâblâli'de idi.
Istanbul'daki için için kayna~mada sâb~ k hükümdar Dördüncü
Mustafa'mn parma~~~vard~. Sâb~k hükümdar~~ k~z karde~i Esma
Sultan çok severdi. Esma Sultan ve Mustafa'mn validesi Ay ~ e
Sineperver kad~ n da yeniçerileri tahrik etmekte ve S. Mustafa'y~~
tekrar hükümdar yapt~rma~a çal~~makta idi.
Tarihlerde görüldü~ü üzere 2° 1223 Ramazan~n~ n yirmi alt~s~m
yirmi yedisine ba~layan Kadir gecesi (16 Kas~m 18o8 Sal~~gecesi)
kanun üzere Sadr-~ âzam iftar etmek üzere ~ eyhulislâm Salih Zade
Cevdet tasnifi, dahiliye vesikalar~, numara, 8417.
Yayla imam~~vekayinâmesi. Câbi Ömer Efendi vekayinâmesinde Çapar
O~lu Süleyman Bey'in Ramazan~ n yedisinde memleketine gitti~i yaz~l~yor (varak
2131).
20 Bu hususta merhum ustad~ m~ z Eftalüddin Tekiner'in Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuas~ ndaki sene 2 ila 4 Alemdar Mustafa Pa~a isimli seri halindeki yaz~lariyle benim (Alemdar Mustafa Pa~a) isimli eserimde mufassal malümat vard~r.
18

19
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Esat Efendi'nin 21 kona~~na giderek iftardan sonra teravihnamaz~n~~
Padi~ah~n da geldi~i Ayasofya camiinde k~ld~ktan sonra Bab~aliye
giderek yatm~~t~.
Ald~klar~~tertibat üzerine yeniçeriler gece yar~s~ndan sonra A~akap~s~' na gelerek yeniçeri a~as~~ Mustafa A~~a'n~n kendileriyle beraber olmas~n~~ teklif ettilerse de Mustafa A~a bunlara nasihat etme~e kalkt~~~ndan bu nasihatlere kulak vermeyerek kendisini öldürüp
oradan yedi, sekizyüz ki~i ile Bab~aliyi bast~lar.
Burada muhafaza hizmetinde bulunan sekbânlar müdafaaya
kalkt~klar~ndan Bab~aliyi ate~lediler imdat gelir ümidiyle tomruk
dairesi taraf~ndan ta~~odalardan birine giren Alemdar Mustafa
Pa~ a külliyetli miktar barut ve cephane ald~ktan sonra orada müdafaada bulundu ve ertesi Sal~~ günü ak~am~na kadar hücum edenlere
mukabele etti ve yard~m gelmesinden ümidini keserek bulundu~u
mahzendeki barutu ate~leyüp dumandan bo~ulmak suretiyle vefat
etti (27 Ramazan 1223 ve 17 Kas~m ~ 8o8).
Bu hadiselerden haberdar olmayan Selimiye k~~las~ndaki Kad~~
Abdurrahman Pa~ a, Selimiyeden yang~n~~gördü ise de hakikati
anlayamam~~~ve sonradan ö~renmi~~ise de i~~i~ten geçmi~ti.
Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n Saraya Gelmesi:

Bab~ali bask~n~~ Csküdar oca~~nda bulunan Abdurrahman
Pa~ a tarafindan haber al~nmas~~üzerine hemen Selimiye k~~las~ndaki
sekban-~~cedid askerine cephane da~~tt~rarak haz~rlanmalar~m emir
edip her ihtimale kar~~~padi~ah~n yard~m~na ko~maya karar verdi,
fakat aym zamanda askerin fikrini ve ne derecede sad~k olduklar~n~~
anlamak isteyerek derhal maiyyetindeki binba~~lar~~toplayarak onlara :
— Ser'an Padi~ah-1 islam~n muhafazas~na ve dostuna dost dü~man~na dü~man olmak ve padi~ah üzerine huruç edenlerle muharebe
etmek vacip oldu, ~er'in bu emrine imtisal eder misiniz? Deyince
hepsi de emre imtisal edeceklerini söylediklerinden Abdurrahman
21 Salih Z a de Esat Efendi nizam-~~ cedid taraftar~~ uyan~k bir zat olup
Üçüncü Selim zaman~nda birinci defa ve Alemdar Mustafa Pa~a sadaretinde ikinci
defa ~eyhulislâm olmu~tur. Alemdar vak'as~n~~ müteakip azil olunarak Manisa'ya
gönderilmi~tir. Yap~lan ink~lab~n ehemmiyetini kavram~~~teceddüt taraftar~~ bir
zatt~.
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Pa~ a bir kere müsaade isteyclim diyerek ye~eni Ahmed Efendiyi
üç çifte kay~ kla saraya gönderdi. Lakin Ahmed Efendi, bostanc~~
taifesinin ~errinden Sarayburnu sahiline ç~ kamayup nihayet bir takrip
saray~n bal~khane kapusu taraf~ndan girip oradan H~ rkai ~erif odas~~
taraf~na gelip keyfiyeti padi~ahm silahtan Mehmed Bey'c söyledi
ve mesele padi~aha arzedildi.
Sultan Mahmud Kad~~ Abdurrahman Pa~ a'n~n saraya
gelmesini emrettiginden Ahmed Efendi dönüp keyfiyeti Pa~aya
söyledi, bunun üzerine Abdurrahman Pa~ a Sekban-1 cedid askerinden bir k~m~n~~ k~~la muhafazas~nda b~rakarak di~er mühim bir
k~sm~n~~ve kapusu askerini mavnalara doldurup hareket etti. Saraya
gitmeden evvel Tophane' ye yana~arak Kapdan-~~Derya Ramiz Pa~ a
ile görü~üp mutab~k kald~ktan sonra saraya do~ru çekti.
Saraya gelen kuvvetler evvela Yal~~ Kö~kü taraf~na ç~kar~ld~~ ise
de bostanc~lar~n bu nizam-~~cedid askerini saraya ta~~yup yeniçeriden
intikam almak istersiniz diye asker nakledüp bo~~olarak Üsküdar'a
dönen mavnac~lar üzerine at~~~edip birini öldürüp birisini de yaralad~klar~ndan sekban-~~cedid Yal~~Kö~kü'ne ç~kar~lamam~~t~r 22. Maiyyeti
ve sekban-~~ cedid kuvvetleri bal~khane kap~s~ndan girip Abdurrahman Pa~ a yukar~~ enderun k~sm~na ç~kmaga mecbur oldu ve
arkadan Levent Çiftligi'ndeki sekban-~~cedid kuvvetleriyle beraber
Ramiz Pa~ a da geldi.
Ramiz Pa~ a saraya gelirken tersaneden bir korvet haz~rlatarak kürekçiler kap~s~~ile Azap kap~s~~aras~na koydurarak Galata ve
sair taraflardan yeniçerilere gelecek yard~m~~önlemek istemi~tir.
Abdurrahman Pa~ a ile Ramiz Pa~ a enderun odas~nda
bulunmakta olan Sultan Mahmud taraf~ ndan kabul olundular;
bunlardan ba~ka padi~ah esküdarda mütekait olarak oturmakta olan
esbak Kapdam derya Safranbolu'lu Salih Pa~ a ile Çarhac~~Ali
la 27 Ramazan Üsküdar k~~las~ ndaki Sekbân askeri mavnalara tahmil ve
Kad~~Pa~a dahi kapusu askeriyle topçu ve arabac~~ve tersane talimci askeri Yal~~
Kö~küne teraküm ve enderunu hümayuna vüsul ve askerin eksen bal~khaneye nakil
ve bo~~mavnalar yine Üsküdar'a avdette Incili kö~k önünden bo~~askeri bal~khaneye
ç~karup gelirken Çinili kö~k duvar~~bedeninden birkaç bostanc~~ nice bir nizam-~~
cedid askeri saraya ta~~yup yeniçeriden intikam murat esersiz deyu bedenden tüfenklerine at~~~vertip iki kay~kç~y~~ kur~un ile cerh ve biri helâk olup ve kay~khane ve
bostanc~~ ocaklar~~neferat~n~n külliyen sekbân-~~cedid askerine husumederi a~ikâr
olmakla cümlesi enderundan d~~ar~~ ç~kar~l~p ancak sekbân askeri enderunda
kalm~~t~r. (Câbf Ömer Efendi vekayindmesi varak 214).
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Pa~a'y~~da saraya davet etti~inden her ikisi de geldiler 23 Abdurrahman Pa~ a ile Ramiz Pa~ a'n~n saraya gelmeleri 27 Ramazan Sal~~
günü ikindiden sonra idi, ö~le esnas~nda gelmi~~olsalard~~ o s~ rada
henüz müdafaa halinde bulunan Alemdar Mustafa Pa~~a'y~~
kurtarma ihtimali vard~.
Ak~am olunca Pa~alar getirdikleri askeri saray kap~lar~na taksim
ettiler ve d~~ar~~ ç~kmayarak saray duvarlar~~üzerinden asilerden
gördüklerini öldürdüler.
Yeniçeriler Alemdar i~ini hallettikten sonra kusurlar~n~n afviyle
kendilerine bir a~a tayini için ~stanbul kad~s~~ Köstendilli Tahir
Efendi'yi saraya göndermi~ler ve :
"— Bizim garezimiz ancak sadr-lazam Mustafa Pa~a idi, çünkü
o zorba idi, padi~ah~m~z~n (Yani Sultan Selim'in) kan~na girdi. Binaenaleyh onun idam~~ laz~m geldi~inden bu i~i i~ledik, padi~ah~m~z~n
en adi kullarly~z cürmümüzü af buyursunlar" niyaz~nda bulunmu~lard~.
Her ikisi de ilmiye s~n~findan yeti~mi~~olan Kad~~ Pa~ a ile
Ramiz Pa~ a bir hadis okuyarak "e~kiya mel'unlarm~n sonsuz cürümlerine cevap ancak k~l~nçt~r; çünkü onlar padi~ahlarma itaatsizlik
edüp ehli cehaletten oldular, anlarla cenk etmek icap eder" diye mukabele ettiklerinden Tahir Efendi geri dönerek a~a kap~s~ndaki asilere bunu anlatt~~~ndan bundan hiddetlenen yeniçeriler saraya hücuma karar verüp taarruz ettilerse de sekbanlar~n müdafaalariyle kar~~la~t~lar.
Bab~ali hâdisesi sebebiyle Sal~~ günü ak~am~na kadar yollar
kapal~~ olup saray~n günlük ihtiyac~~ ~ehirden tedarik edildi~inden
dolay~~saraya yiyecek gelmedi~inden" Ramazan da oldu~undan
saraydaki askere yiyecek tedariki zaruri idi. Bunun üzerine Kad~~
23 Câbt Ömer Efendi vekayinâmesinde Çarhaci Ali Pa~a'n~n 29 Ramazan'da
saraya davet olunarak yedi çifte kay~kla geldi~i ve derhal Et meydan~na gönderilerek yeniçerilerle konu~up bunlar~n Kaptan Pa~a, Kad~~ Pa~a, Ince Bey, Liman
Reisi, Behiç Efendi, Bahriye Defterdar~~vesaire on be~~ki~inin kendilerine teslimini
istedikleri haberini getirmi~tir.
24 Saray~n bütün tayinat~~ d~~ardan hergün gelmek hasebiyle et ve ekmek tayinat~n~n içeri gönderilmesine mani olunmakla enderunda olan asakir ile sairleri
s~k~nt~ya dü~üp askere Has bahçe vesair mahallerde olan helvac~~kabaklarm~, bahçe
parmakl~klar~n~~ k~rarak tabh ve eki edip muzayeka kesir olmakla ve saray~n ta~radan gelen suyunu dahi a~a kap~s~ndan su yolculara tenbih ile kat ve enderun Has
oda a~alar~~dahi yiyecekten mahrum oldular. (Câbi Efendi vekayinâmesi)
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Pa~ a'n~n emriyle iftara yak~n muallem asakir a~asiyle sekban-~~cedid
binba~~s~~Mavnac~~ Mustafa A~a alt~yüz kadar kuvvetle saraydan
(Bab~~hümayun, So~uk Çe~me ve Demirkap~dan) ç~karak saray önündeki yeniçerileri k~r~p da~~tarak bir koldan Çenberlita~~taraf~na ve müreklcepciler mevkiine kadar gidip cephane k~~las~n~~zapt ve di~er koldan
Akb~y~k ve Hocapa~a taraflar~na kadar gidip ve ayn~~zamanda yiyecek tedarik edip Alemdar Pa~a'n~n durumunu tahkik için Bab~ali
tarafim dola~t~ktan sonra Abdurrahman P a ~~a'dan gelen emir
üzerine saraya dönerek kap~lar~~ kapad~lar.
Sekban-1 cedid kuvvetlerinin bu ba~ar~lar~~yeniçerileri korkuttu~undan gece dellâllar ç~kararak mahallelerde propagandaya ba~lad~lar; saraya sekban-~~cedid askeri ald~lar, yar~n d~~ar~~ ç~karak
~rz~n~z~~ pay~mal ve mallar~n~n ya~ma edüp evlerinizi yakacaklar
diye ~stanbul halk~n~~heyecana getirmek istediler ve bir k~s~m cahil
imam ve hocalar ile imdada gelmeyenlerin avratlar~~bo~~ve kendileri
kâfirdir diye Ilan ettiklerinden bu suretle ayaklanan börekçi, tablakar, helvac~, manav, küfeci gibi toy ve sadedil kimselerden tedarik
ettikleri bir güruh sayesinde mühim miktarda taraftar buldular.
Bu suretle kuvvetlenen yeniçeriler ramazan~n yirmi sekizinci
Çar~amba günü (~~ 7 Kas~m) saraya hücuma cesaret ettiler. Sekban-1
cedid kuvveti dörtbin kadar ise de bunlar~n bir k~sm~~ Üsküdar ve Levent çiftli~i k~~lalar~nda b~rak~lm~~~olduklar~ndan saraydaki mevcut
takriben üçbin kadard~, bunlara mukabil yeniçeri ve onlarla beraber
olan halk kuvvetleri ise sekbanlarm dört be~~misli idi, bundan dolay~~
sekban-~~cedid askerinin müdafaada kalmas~na karar verildi.
Saraya hücum eden asilerden baz~lar~~Ayasofya Camii'nin minarelerine ç~karak oradan saraya kur~un atma~a ba~lad~lar. Sadr-lazam
kethüdas~~kona~mdan ald~klar~~topu saray meydan~na getirip güllelerle Ba19-1 hümayunu dö~'me~e ba~lamalar~~üzerine Kad~~ Pa~ a
Bab~~hümayunu açt~r~p kendisi, be~~alt~~yüz muallim sekban-~~cedid
askeriyle Darphane meydan~nda atlanm~~~olarak durdu. Yeniçeriler
Bab-~~hümayunun aç~ld~~~n~~ görünce hücum etmi~lerse de Kad~~
P a~ a bunlar~~sahte ric'atle aldatarak sonra ~iddetle ate~e tuttu~undan
bir hayli telef ve mecruh b~rakm~~lar di~er k~sm~~ da kaçm~~t~.
Hariçteki dü~manl~k yetrniyormu~~gibi saraydaki a~ç~, ekmekçi,
helvac~, baltac~~ve bostanc~lar da sekban-~~cedid askerine husumet
edip yaln~zca ele geçirdiklerini öldürüyorlarch 25.
25

As~m Tarihi, c. 2, S. 253 üsküdar'dan gelen sekbân askerine enderundaki
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Asilerin saraya kur~un atmalar~ na hiddetlenen Sultan Mahmud, donanman~n a~a kapus~n~~bombard~ man etmesini emretti~inden kur~ unlu mahzen Unkapan~~önünde bulunan bir kalyon ve
bir korvetten mürekkep iki gemi a~a kapusunu hedef tutarak bombard~mana ba~lam~~t~~26. Bu hal üzerine telâ~a dü~en ocakl~~ulemay~~
kad~asker nakibüle~rafi a~akap~s~na ça~~rm~~ lar ve tekeli kö~künde
toplanm~~lard~~27.
Bu halde müdafaada kalman~ n faydas~zl~~~~anla~~larak sekbân-~~
cedid a~as~~ Süleyman A~ a sarayda mevcut sekbân askeri ile dört
top alarak Bâb~~hümayundan ç~k~p askerle çarp~~~p onlar~~püskürtmü~ tü. Bu kuvvetten bir kolu Cebeciler k~~las~n~~zabt ile oradaki
asileri öldürdüler. Di~er bir kol Pa~akap~s~ndaki e~k~yay~~da~~tt~ktan
sonra Atmeydan~ 'nda ihtiyatta bulunan üçüncü kola iltihak ettiler.
Süleyman A~ a bundan sonra yine kuvvetlerini üç kola ay~rd~ ;
bir kolunu Ah~rkap~~tarafina sevketti~i gibi kendisi de bir firka ile
Divanyolundan a~akap~s~ na do~ru yürüdü ve Irgat pazar~ na kadar
gitti, yol üzerindeki evlerde bulunan yeniçeriler ve kad~nlar bunlara
kur~un, desti ve ellerine geçen ~eyleri at~yorlard~. Irgat pazar~n~~
geçmi~~olan sekbânlar üzerine yeniçeriler hücum ettiler, kanl~~ bir
çarp~~ma oldu, bu s~rada Süleyman A~a'n~ n geri dönmesi için saraybostanc~~neferleri bu ne ola bizlerde yeniçeriyiz sözüyle ayaklanmak istemeleri
üzerine zabitan bu kavgaya kar~~may~ p kendi halinizde olun demi~ler ve dinlemeyenlerden baz~lar~~ bahçe aralar~nda ve dolap oca~~ nda ele geçirdikleri sekbân-~~
cedid askerinden otuz kadar~n~~ öldurmü~ler ve bu hal sekbân askerinin maneviyat~n~~sarsm~~t~r (Cdbi Efendi vekayindmesi).
28 Gemiden a~akap~s~n~~ topa tutacak olan topçuba~~ lar, top atmak istemediklerinden bir kaç~~katlolunarak tersanede korvetten Çaml~ ca ve Filikac~~ h~ristiyan
gemicilere emrolunarak A~akap~s~~ topa tutulmu~~ise de gere~i gibi maharetleri
olmad~~~ndan ve a~akap~s~~yüksek mevkide bulunmas~~sebebiyle ni~an al~namayup
gullelerin baz~lar~~a~up Kumkap~ , Bayezit, Vefa ve Süleymaniye etraf~na ve a~akap~s~nda kalafatç~lar~n odalar~, harem ve mutbak taraf~na dü~me~e ba~lam~~t~r
(Câbf Efendi, varak 215 b.).
27 Alemdar Mustafa Pa~a'n~n hayat~~ ve ölümü bilinmeyüp gerçi kârgir mahzende cephane at~l~ p harap oldu ve bu kadar adam telef oldu amma mahzene cephane
koyan bir selâmet yolunu da yapt~rm~~t~ r, kim bilir nereye kaçt~~ ve ne taraftan hücum edecektir. Üsküdar oca~~~askeri, alt~~yedi bin vard~ r, topçu, arabac~~ve levent
çiftli~i ve Bo~az Muhaf~z~~ Uzun Ali A~a—Kabakç~~Mustafay~~öldüren Hisar âyan~ —
Kaptan pa~a ile ittifak ederek hal mü~ kül olur diye oca~~n i~~erleri a~akap~s~na cem
ve teke kö~künde meclis aktedip sadr-~ âzam Kaymakam~na haber irsalini görü~mü~lerdir (Câbt Efendi vekayindmesi, varak 2 I I).
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dan emir geldi~inden sekbân askeri müdafaa tertibat~~alarak geri
döndü ve di~er iki kol ile birle~tikten sonra Bâb~~hümayun önüne
geldi.
Yukar~da söyledi~imiz cebeciler k~~las~~sekbân-~~ cedid taraf~ndan i~gal edildikten sonra oraya üçyüz kadar muhaf~z b~rak~lm~~t~.
Kuvvetlerin geri dönmesinden sonra dört be~~yüz âsi, cebeci k~~las~na
hücum etmi~lerse de içeriye giremediklerinden arkadan k~~laya ate~~
vermi~lerdi. Bu suretle asilerle ate~~aras~nda kalan sekbân askeri
tehlikeye dü~mü~tü, fakat bu s~rada saraydan gönderilen sekbânlar
yeniçeriler üzerine hücum ederek arkada~lar~n~~kurtard~ktan sonra
saraya dönmü~lerdir. ~~te bu s~rada sekban-~~cedid oca~~~a~as~~olan
Bursal~~kahraman Süleyman A~a bir kur~un isabetiyle ~ehid dü~tü
ve bu hal asker üzerinde büyük üzüntü uyand~rd~~28.
Bu vukuat~n cereyan etti~i Çar~amba günü pek ~iddetli gün
do~rusu f~rt~nas~~ esmekte oldu~undan tutu~turulan cebeci k~~las~~
yand~~~~gibi 29 ate~~etraftaki mahallelere de sirayet edip bu vukuat
sebebiyle söndürülemedi~inden kol kol yay~larak Divanyolu taraf lar~n~,
defterhane, mehterhane ile Sultan Ahmed Camiinin etrafindaki
di~er mahallelerle çar~~lar~~yakm~~~ve bu halden istifade eden asiler
çapulculu~a ba~lam~~lard~r.
Bu son hâdisede sekbân oca~~~a~as~~ Süleyman A~a ile Ya~l~kç~~
binba~~~30 alt~~yüz kadar sekbân ~ehit olduklar~ndan hükümet kuvvetine zaaf gelmi~~ve iki de~erli kumandan~n ölümü askere fütur getirmi~ti. Buna mukabil asilerden de be~bin kadar telef oldu~undan
onlar da telâ~~içinde idiler.
28 Me'hazlerimizin kahraman bir kumandan oldu~unu kaydettikleri Süleyman
a~a, Edirne vak'as~~esnas~nda nizam-~~cedid askerinin ocak kethüdas~~ olarak Kad~~
Abdurrahman pa~a ile beraber bulunmu~~ve sekbân-~~cedid te~kilât~nda da ocak
a~as~~olmu~tu. Süleyman a~a= Bursal~~oldu~unu ~âni Zade yaz~yor (c. ~ , s. 29).
29 Cebeci k~~las~~Divanyolu'nda ~imdi Sultan Mahmud türbesinin yan~nda
bulunup türbenin bulundu~u mevkide de ikinci Mahmud'un k~z karde~i Esma
Sultan'~n saray~~ vard~. Bu yang~nda saray da yanm~~t~. Sultan Mahmud öldü~ü
zaman bu saray arsas~na defnedilerek üzerine muazzam türbesi yapt~r~lm~~t~ r.
80 Bu ya~l~kç~~binba~~n~n ad~n~~tarihler kaydetmiyor ve genç oldu~unu o devri
ve hâdiseleri çok iyi bilen vakanüvis ~ani Zade yaz~yor. Bunun yedi sekiz yeniçerinin üzerine hücum etmesiyle onlarla çarp~~a çarp~~a ric'at ederken k~l~nç tutan
koluna bir yatagan b~ça~~n~n isabeti neticesinde ~ehit dü~tü~ünü ayn~~vak'anüvis
kaydediyor. (c. ~ , s. 129).
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Sultan Mustafa'n~n Katli :
Alemdar vak'as~ndan sonra yeniçerilerin af istemelerinin reddi
ve saraya sekban-~~cedid askerinin geldigini duymalar~~üzerine hidetlenen ocakl~~ Sultan Mustafa'r~m tekrar hükümdar olmas~~ için
söylenme~e ba~lam~~lard~. Bunun üzerine sarayda görü~ülerek ~eyhulislâm Salih Zade Esat Efendi'nin vermi~~oldu~u fetva üzerine Kad~~ Abdurrahman Pa~a, Bostanc~ba~~~ve celladlar vas~tasiyle sarayda ~im~irlik dairesindeki ikametgah~nda bulunmakta olan
Sultan Mustafa kendi belindeki ~al ile bo~ularak babas~~Birinci
Abdülharnid'in türbesine defnedilmi~tir 31. Sultan Mustafa ölümünde otuz ya~~nda bulunuyordu. Saltanata geçmek h~rs~~yüzünden
amcas~~ o~lu Sultan Üçüncü Selim'i öldürttü~ü gibi Alemdar
Mustafa Pa~a'n~n sadaretinde de validesi ve k~z karde~i vas~talariyle
hariçte tahrikâtta bulunarak tekrar hükümdar olmak istemi~~ve bu
hususta durumdan haberdar olan sadr-lazam (Alemdar) padi~ah~~ikaz
eylemi~ti. Bu defaki ihtilâlde ise yeniçerilerin onu tekrar hükümdar
yapmak için ad~n~~anmalar~~ölümüne sebep olmu~tur.
Asilerin Afivleri için ikinci Defa Müracaatlar~ :
Abdurrahman Pa~ a ile Ramiz Pa~ a sekban-~~cedid kuvvetleriyle ikindi zaman~nda saraya gArni~ler ve o günün ak~am üzeri
ve ertesi günü asilerle çarp~~m~~~ve asiler çokça telef verdikleri için
bu i~i bir tatl~ya ba~layarak içinden ç~kmak istemi~lerdi.
Ocak a~alar~~gerek kendilerinin ihdas etmi~~olduklar~~ yang~nlardan ve gerek donanmadan at~lan toplardan ve halk~n peri~an du1 Günü gününe tutulmu~~olan saray vekayinâmesinde Sultan Mustafa'nm
Çar~amba gecesi yani Sal~~günü ak~am~~ans~z~n vefat etti~i yaz~l~~olup ertesi günü de
Hamidiye türbesine defnedilmi~tir deniliyor. Yayla imam~~vekayinâmesi saraya
gelenlerin Sultan Mustafa'y~~hükümdar yapmak istediklerini söylemeleri üzerine
Per~embe gecesi (Çar~amba günü ak~am~) Kapdan Ramiz Pa~a, Kad~~Abdurrahman Pa~a, Moral~~Bahriye naz~r~~Ali Efendi ve Ince Mehmed Bey'in Sultan Mustafa'n~n kayd~m gördüklerini yani bo~duklarm~~yazmaktad~r. Di~er bir saray
vekayinamesi de (Topkap~~saray~~ar~iv No. 2650) ~eyhulislâm Salih Zade ile Kad~~
Abdurrahman Pa~a, Ramiz Pa~a, sadaret kaymakam~~Memi~~Pa~a ve enderundaki
uleman~n görü~meleri neticesinde ~eyhulislam'~n fetvasiyle Sultan Mustafa'n~n
katline karar verildi~ini ve bu karar Sultan Mahmud'u tereddüde dü~ürmü~~ise
de nihayet verilen karar~~kabul etti~ini ve bunun üzerine Kad~~Pa~a, Bostanc~~ ba~~~
ve birkaç cellad ~im~irlikte yeni mabeyin dedikleri mahalde Sultan Mustafa'y~~
bulup kendi ku~a~~yle bo~mu~~olduklarm~~beyan etmektedir.
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ruma dü~mesinden endi~e ederek bunun sonunun iyi olmayaca~~n~~
ve ikinci bir hücumda i~ in büsbütün fenala~aca~~n~~ dü~ünerek baz~~
ulemay~~saraya gönderip afivlerini istirham etmi~lerdir. Bunun üzerine Sultan Mahmud:
— Bundan sonra itaat etmek ~artiyle af edece~ini ve aksi takdirde Istanbul yanarsa kendilerinin mes'ul olacaklar~n~~söylemi~~ve
ricalar~~ üzerine top ate~inin kesilmesi emrolunmu~tur. Bu suretle
hükümet kuvvetleri asilere galebe çalmak suretiyle isyan bast~nlnu~~
oluyordu. Asilerin ricalarnu af ettirmek üzere g5nderdikleri ulemaya
Sultan Mahmud : "Birader de vefat etti' diyerek onun katlini ve
onu hükümdar yapma kap~lar~n~n kapand~~nu z~mnen anlatm~~ 32
ve ayn~~zamanda a~akap~s~na gönderdi~i bir heyet ile af edildiklerini ocak a~alanna bildirmi~tir.
Kandil-ah Mehmed Vak'asiyle isyanm Tekrar Alevlenmesi:

I~te bu suretle ihtilâl sona erdi derken ertesi Per~embe günü
(29 Ramazan 1223 ve 18 Kas~m 18o8) sab~k kaptan-~~derya S eyyid
Ali Pa~ a mensuplar~ndan K and~ ral~~ Mehmed ad~ndaki ~ah~s
Kas~n~pa~a tarafina geçerek ba~~na toplad~~~~adamlar ile —çünkü
Seyyid Ali Pa~a'n~n kaptan-~~deryal~~~nda onun kethüdas~~olmas~~
sebebiyle kendisini tan~yanlar çoktu— Tersaneyi i~gal ve oradan Tophane taraf~ na geçerek gerek Tophaneyi ve gerek top arabac~lar~~
k~~las~~zapt edildikten sonra Istanbul taraf~ na haber gönderip küllenmi~~olan ate~i tekrar alevlendirdi.
Bunun üzerine Istanbul taraf~ndaki asilerden bir k~sm~~Kand~rah'ya iltihak etmi~ler ve bunlar~n bir tak~m~~ Üsküdar'a geçip Selimiye
lu~las~m zapt etmek isterni~lerse de sekbân askerinin mukavemetiyle
kar~~la~m~~lard~ ; fakat k~~laya hücum eden güruhun ziyadeli~i ve
k~~lada az kuvvet bulunmas~~sebebiyle kar~~~koymak mümkün olamad~~~ ndan sekbân-~~cedid binba~~s~~ Mustafa A~ay~~ ~ehit ettikten
sonra k~~lay~~i~gal eylerni~ler ve onu müteakip Kad~~ Abdurrahman
Pa~ a'n~n kira ile oturmakta oldu~u kona~~~ya~ma edip" Kad~~Pa~a'" As~m Tarihi, c. 2, S. 255 ve ~âni Zade C. 1, s. 132.
33 Abdurrahman Pa~a'n~n oturmakta oldu~u konak esbak sadr-~âzam Haf~ z
Ismail Pa~ a'n~n olup onun veresesinden kiralanm~~t~.
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n~n iki gün evvel getirtmi~~oldu~u yirmi iki yük hazineyi elde ettikten
sonra aralar~nda taksim etmi~lerdir".
Bundan ba~ka gerek Selimiye k~~las~ na ve gerek ocak a~'asiyle
binba~~lar~n evlerine ate~~vermi~lerdir 35. Selimiye lu~las~nda bulunan
Abdurrahman Pa~a'n~ n kapusu halk~~hemen haz~ rlanarak Anadolu'da
~negöl ve Bursa taraflar~na kaçm~~lard~r.
Asilerden di~er bir kol da Levent fftli~i k~~las~na hücum etmi~lerdir. ~ lk defa buradaki sekbanlarm pususuna dü~erek Be~ikta~'a
kadar kaçm~~ larsa da tekrar daha kalabal~k gelerek k~~lay~~ i~gal ile
onu da yakm~~lard~ r. Levent çiftli~indeki Sekban-1 cedid askerinin
bir k~sm~~Bo~azhisar naz~r~~ P~narhisar ayan~~Uzun Hac~~Ali a~an~n
yan~na kaçm~~lard~r.
YED~NC~~

BöLtim

SON DURUM VE AS~LER~ N GALEBES~~
Ocak ag'alar~mn müracaatlar~~üzerine kusurlar~~af edilmi~~ve
yang~n~~söndürmek üzere kul kethüdas~~memur edilmi~~idi; fakat
yukar~da görüldü~ü üzere sab~k kapdan-~~derya S eyyi d Ali Pa~ a'n~n kethüdal~~~nda bulunmu~~olan K and~ r al~~Mehmed, kaptan~~deryal~ ktan azil olunduktan sonra Bursa'ya sürgün edilmi~~olan Efendisi
Seyyid Ali Pa~ a'n~n intikam~rn almak üzere süld~net bulmu~~olan
isyan~~alevlendirmi~ " ve o zamana kadar isyan etmemi~~olan tersane
ile tophane de hükümetin elinden ç~kt~~~~için art~k asilere kar~~~
mukavemet imkan~~kalmad~~~ndan Anadolu valisi ve sekban-~~cedid
34 Câbi Ömer Efendi vekayinâmesinde miktar zikredilmeyerek Kad~~ Pa~a'n~n
k~rkalt~~deve yükü hazinesinin ya~ma edildi~i beyan olunuyor.
33 Milli Emlak Dairesinden Ba~vekâlet ar~ivine devredilen defterlerden Saray
vekayinamesi ve As~m Tarihi c. 2, S. 255 ve ~ani Zade c. T, s. 141, 142.
38 Alemdar Mustafa Pa~a sadr-lazam oldu~u s~rada Seydi Ali Pa~a Kapdan-~~
derya idi. Sadr-lazam, Ramiz Efendi'yi vezirlikle kapdan~~derya tayin ettirerek Seyedi
Ali Pa~a'ya Silistre iyaletini tevcih ile hil'at giydirmi~~ise de denizci olan Seycli
Ali Pa~a sadr-lazama "Siz gerçi bize Silistre iyaletini tevcih buyurdunuz benim
evvelden beri ne~'etim ve ülfetim bahrani olmakla kat'a berrani muamelesine vukufum yoktur, hususa Rumelide vezirli~e liyakatim yoktur. Siz bu hil'ati bir ehline
ilbas buyurun diyerek selam vermeden b~ rakup gitmesiyle Bursa'ya sürülmü~tü
(~ani Zade c. ~~, s. 49).
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seraskeri Kad~~ Abdurrahman Pa~ a ile kapdan-~~ derya Abdullah
Ramiz Pa~ a neticenin vehametini anlad~ klar~ndan ba~lar~n~~ kurtarma~a te~ebbüs etmi~lerdir.
Ramiz ve Abdurrahman Pa~alar~n Kaçmalar~~:

Abdurrahman Pa~ a ile Ramiz Pa~ a, isyamn büyüdü~ünü
ve bütün ocaklar~n kazanlar~n~n meydanlara ç~kd~~~n~~ ve nihayet
saraydan Selimiye k~~las~n~n yand~~~n~~görmeleri üzerine can ba~lar~na s~çram~~t~. Ellerinde mevcut cüz'~~sekban~-cedid askeriyle bunlarla ba~a ç~k~lamayaca~~ m ve iptida kendilerinin asiler taraf~ndan
istenilece~ini anlayarak Revan kö~ küne gidip aralar~nda görü~üp
kaçma~a karar verdiler. Fakat bu karar~~hiç belli etmeyerek sünnet
odas~na gelip pâdi~ahla bir çeyrek saat kadar görü~ tüler. Ramiz Pa~ a
"varay~m yang~ na bakay~m" ve Kad ~~ Pa~ a da "kulunuzda kap~lar~~
dola~ay~m" diyerek padi~ahm yan~ndan ayr~ld~lar".
Ramiz Pa~ a veya Tersane naz~r~~Ali Efendi saraya gelirken
kendisini getiren K~rlang~ç ismindeki küçük gemiyi belki laz~ m olur
diye geri göndermiyerek saraya girdikleri bal~khane kap~s~~önünde
muhaf~z hizmetinde b~rakm~~t~.
Pa~alar, padi~ahm yan~ndan ç~kt~ktan sonra bal~ khane önündeki
bu gemiye bindiler38 yanlar~ nda kendilerine muti yüzelli çamhcal~~39
gemici ile ikiyüz sekbân ve pa~a çavu~lar~~vard~ ".
37 Saray vekayinâmesi böyle diyorsa da bunlar herhalde pâdi~ahla görü~ülürken durumu izah ile her ne suretle ise müsaade alm~~~olmal~d~rlar; belki bunu sekbân-~~cedid askerine duyurmam~~lard~ r. Nitekim Yayla imam~~ da Sultan Mahmud'un
Kad~~ Pa~a, Ramiz Pa~a, Bahriye naz~r~~Ali Efendi ve Ince Mehmed Bey'i bir sandala bindirüp saraydan uzakla~t~rd~~~n~~yazar. Saray Vekayinamesi pâdi~ah~ n izin
verdiginin duyulmas~n~~münasip görmedi~i için yazmam~~~olabilir. Nitekim ayn~~
vekayinâme Sultan Mustafa'n~n bo~ulmas~n~~da ans~z~n ölmü~tür diye kaydeylemi~tir.
38 Saray vekayinâmesi (Milli Emlâkden Ba~kabakanl~k ar~ivine devredilen
defterlerden) pa~alar~n bindikleri gemiye F~rkate ~âni zade (c. 1, S. 138) küreldi
k~rlang~ç, As~m Tarihi (c. 2. S. 257) küçük korvet ve Yayla imam~~ vekayinameside
sandal demektedir. Câbi Ömer Efendi vekayinâmesi bu gemilerin pa~alar~n firarlar~ndan bir gün evvel Topkap~~saray~~önüne getirdikleri bir ~âhdur (teknesi gayet ince
tahtadan yap~lm~~~ve üzeri kâmilen zift ile s~vanm~~~k~ç~~sivri kay~k) ve tarate (bal~kç~~gemisi olarak yap~ lan iki direkli küçük gemi ) olduklar~n~~yaz~yor.
39 Çaml~ca, Yunanistan'~n adalar~ndan olup bura halk~~eyi denizci olduklar~ndan Osmanl~lar zaman~ nda donanmada istihdam edilmek üzere buradan gemici
al~n~rd~.
40 Câbi Ömer Efendi vekayindmesine göre mevcutlar~~sekiz yüz kadarm~~.
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Pa~alar gemi ile Üsküdar sahiline do~ru hareket ettiler. Câbi
Ömer Efendinin kayd~ na göre Tophane, Be~ikta~~ taraflar~na ç~kmak
üzere o tarafa gittilerse de sahil, halk ve yeniçerilerle dolu oldu~undan
oraya ç~ kamad~lar ve oradan Üsküdar'a gelmek üzere Ortaköy önünden
dümeni o tarafa k~rd~lar; maksatlar~~ bu suretle Anadolu taraf~na
kaçmakt~~ fakat henüz Üsküdar sahiline varmadan evvel bunlar~n
Üsküdar taraf~na geçti~ini gören bir topçu zabiti üç çifte kay~kla
kendilerine yeti~erek i~~i~ten geçti. Üsküdar taraf~na ç~kman~za imkân
yoktur bir ba~ ka tarafa gidiniz demesiyle K~ zkulesi'yle Harem iskelesi
aras~ ndan geri dönerek Ayastafanos'a (Ye~ilköy) do~ru yöneldiler
Giderken iki direkli bir çektirmeye rastlayup kendilerinin yelkeni
olmad~~~ ndan kendi gemilerini halat ile ba~layarak askerin bir k~sm~n~~çektirmeye nakil ile Ayastafanos'a (Ye~ilköy) do~ru yol ald~lar 42 .
Firri Pa~alar~n Yakalanma Tehlikesi:

Gemide görü~me esnas~nda Kad~~ Abdurrahman Pa ~ a Anadolu taraf~na ç~k~lmas~n~~ ve Ramiz Pa~ a da Rumeli sahiline ç,k~lmas~n~~ söylediler, Tersane defterdar~~ Moral~~ Ali Efendi Ramiz
Pa~a'n~ n teklifini do~ru buldu~undan Rumeli taraf~ na geçilmesi
kararla~t~r~ld~.
Ramiz Pa~ a, isyan~~müteakip Levent Wtli~i sekbâm cedid
kuvvetleriyle saraya gelirken ~stanbul taraf~na Icab~ nda gülle ve
ya~l~~paçavra atmak üzere çöplük iskelesi önüne iki direkli bir brik
koydurmu~ tu. K and ir al~~ Mehmed'in isyan~ , Tersanenin zapt~~
üzerine bir k~s~ m yeniçeriler bu gemiyi i~gal etmi~lerdi. Bu gemideki
yeniçeriler, pa~alar~n saraydan kaçt~klar~n~~ haber al~ nca brik kaptan~n~~ tehdit ederek L âz Ömer Çavu ~'un kumandas~~alt~nda ola" Câbi vekayinâmesi ~öyle anlat~yor : Pa~alar maiyyeti adamlariyle gemilere
atlayup Topkap~~saray~~sahilinden ayr~ld~ ktan sonra Tophaneyi zaptetmek üzere o
tarafa vard~klar~ nda orada halk ve yeniçerilerden müsellâh kalabal~~~~görünce oraya
yana~amayup Be~ikta~~taraf~na geçüp Levent çiftli~ini elde etmek istemi~ ler fakat
Tophaneden oraya gelen yeniçerileri görerek oraya da ç~kamam~~ lar, orada Ortaköy
ve kar~~~'Üsküdar'a geçiti) oraya da ç~kma~a cesaret edemiyerek Ayazma ve Kavak
iskelesine gelmi~lerdir. Kavak iskelesinde yatmakta olan bir gemi bulunup ~ahdur
ile taratay~~ o geminin k~ç~na ba~layarak k~z~l adalara do~ru yol vermi~lerdir.
42 Abdurrahman ve Ramiz Pa~alar, bahriye naz~r~~ Ali Efendinin yali kö~kü
önündeki küçük korvete binerek Üsküdar taraf~ na geçmek istediklerini fakat bunun
mümkün olmamas~ na mebni çektiriye nakil ile yüz elli kadar maiyeti ile Marmara'ya
do~ru gitmi~lerdir. (As~ m c. 3, S. 257), ~âni Zade de As~m'~~teyid etmektedir.
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rak kaçanlar~~takip ettiler ve rüzgar muvafik olmakla pupa yelken
ilerleyerek kur~un at~m~ na yak~ n mesafeye kadar sokuldular. Bunlar~n
yakla~malar~~sebebiyle gemilerden sahil tarafinda olan Firkate, Cbi
vekayinâmesine göre Kalikratya köyü civar~ nda ba~ tan kara sahile
vurdu~undan içindekiler atlayup sular içinden sahile ç~kt~lar.
Pa~alar~~takip eden brik içindeki yeniçeriler birik kaptan~n~n,
deniz s~~d~ r otururuz demesine bakmayarak gemiyi ba~tan kara ettirmeleri üzerine birik sahilden uzak olarak oturdu ve bu suretle aralar~ ndaki mesafeden istifade eden pa~alar kara tarafindaki gemiden
karaya atlayan adamlar~n~n bir k~sm~n~~43 deniz tarafindaki oturmam~~~
olan gemiye alarak Ayastafanus'un alt tarafinda münasip bir sahile
yana~arak karaya ç~ kt~lar ve oradan Çatalea'ya geldiler" yeniçerilerin bulundu~u brik yüzdürüldükten sonra geriye dönerek durum
asilere bildirdi.
Pa~alar~n Selim Giray'a Dehaletleri:

Kad~~ Abdurrahman ve Ramiz Pa ~ a'lar ve maiyyetleri
sahilden yaya olarak Kanarya ICöyü'ne geldiler; oradan üç be~~bahç~van beygiri tedarik ederek Kad~~ Pa~a, Ramiz Pa~a ve Ali Efendi
binip di~erleri yaya olarak Burgaz köprüsüne ve oradan da Suba~~~
Köyü'nde çiftli~i olan K~r~ m Hanlar~ ndan ikinci Kaplan Giray'~n
O~lu Selim Giray'a dehalet ettiler. Selim Giray bir miktar
maiyyeti ile bunlar~~ kar~~layarak çiftli~ine misafir etti".
Pa~alar~ n takibinden dönenler kaçanlar~n Baruthane civar~nda
karaya ç~kt~klar~n~~haber vermi~lerdi". Pa~alar~ n yan~ndan kaçm~~~
43 Pa~alarla beraber gemi ile buraya kadar gelenlerden tersane ba
~çavu~~~
Vanl~~Yusuf ve di~er alt~~kadar Pa~a çavu~lar~~ve bir k~s~m sekbân-~~cedid askeri burada
kalarak gitmemi~lerdir. Bu sekbânlarda para bulunmamas~~sebebiyle brikteki yeniçeri lâz Ömer çavu~~ile Vanl~~Yusuf anla~arak sekbânlar~~soymu~lar ve bunlar peri~an bir halde Çiftlikte bulunan pa~alar~n yan~na gitmi~lerdir.
44 Saray vekayinâmesi (Milli Emlâkten Ba~vekâlet ar~ivine devredilen defterlerden.)
45 Yayla imam~~vekayinâmesi. Câbi Ömer Efendi vekayinâmesine göre Selim
Giray'~n çiftli~ini zapt ve ak~am üzeri gelen hergeleleri alm~~lar. Selim Giray di~er
çiftli~inde bulunup durumu haber al~nca pa~alar~n yan~na gelmi~~ve zaruri bunlara
güler yüz göstermi~~imi~. Selim Giray'~ n babas~~ikinci kaplan Giray Üçüncü devlet
Giray'dan sonra ~~183 h. 1770 m. de bir seneye yak~n K~r~m Hani olmu~~sonra yerine
Üçüncü Selim Giray tayin edilmi~ ti.
44 itsilerin duruma hâkim olmalar~~üzerine Sultan Mahmud istinats~z kalarak
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olan bir çavu~~ Küçükçekmece' ye giderek durumu anlatt~~ve pa~alar~n
yerini haber verdi. Bunun üzerine Çekmece .yan~~bu çavu~u Istanbul'a yollad~, çavu~~durumu anlatt~.
Bunun haber alan yeniçeriler pa~alar~~elde etmek üzere yeniçeri
a~as~n~n bir mektubuyle Atpazar~~ canbazlar~ndan Ali Alemdar
ismindeki birine, üçyüz kadar yeniçeri vererek Suba~~~Köyü'ne gönderdiler.
Ali Alemdar, Suba~~~ Köyü'ne vararak Selim Gir ay'dan
bunlar pâdi~ah hainidir diyerek pa~alar~n kendilerine teslim edilmelerini isteyüp yeniçeri a~as~n~n mühürlü mektubunu verdi fakat
Selim Giray:
Ben bunlar~~ a~a mektubiyle vermem, ferman isterim, hani
elinizde ferman dedikten sonra Ali Alemd ar'a:
Bizim dairemize dü~en kaçkunu biz vermeyiz, bizlerde adet
de~ildir, hattâ elinizde ferman da yoktur diye red cevab~yle gelenleri geri döndü rdü 47.
Yeniçeriler pa~alar~n Selim Giray yan~nda bulunup ferman
olmadan teslim etmek istemedi~ini Sultan Mahmud'a arzederek
ferman istemi~lerdir, bunlar ferman~~ald~ktan sonra Selim Giray'a
götürmü~ler ise de 48 Selim Giray ferman gelmeden evvel Kad~~
mecburen ocaklm~n isteklerine boyun e~di. Yeniçeriler pa~alar~n kaçt~klar~na inanm~yorlar ve teslim edilmelerinde israr ediyorlard~. Bir müddet sonra pa~alar~n takibinden dönen brikdeki yeniçerilerin gelip keyfiyeti anlatmalar~~üzerine sükûnet
buldular. (Jst~n c. 2, S. 258 ve ~dni Zade c. ~ , s. 140) .
47 Pa~alar~~yakalamak üzere giden canbazlar Selimgiray'~~bularak sen bunlar~~
niçin çiftli~ine sokup sahip oldun, gel sen bunlar~~tut bizlere ver yoksa pâdi~ah haini
olursun ve ocak sana dü~man olur demeleri üzerine Selim Giray :
— ~~te sizler gelmi~siniz tutun, gelüp benim çiftli~imi ve atlanm~~zaptettiler,
e~yalanm~z~~gasp atlar~na palan yapt~lar, dört yüz kese ziyan~m var, ben ne ideyim
demi~. Bunlar cevap bulamam~~lar. Yeniçeriler pa~alar~n bulundu~u çiftli~e gelmi~lerse de sekbânlar, canbazlardan bir kaç~n~~kur~unla vurarak telef ettiklerinden
çekilmi~ler ve civardaki köylere gelmi~ler ve keyfiyeti ve piyade askerle top istemi~lerdir. Bekledikleri kuvvet gelmeyüp ya~murun devam~~ve hayvanlar~n~n hastalanmas~~
korkusiyle Istanbul'a dönmü~lerdir (Cdbi Efendi vekayinamesi).
44 Kaplan giray Han zade Selim Giray Sultan zide ulüvvuhuya hüküm ki,
Abdurrahman pa~a ile kapdan Ramiz Pa~a der'aliyeden firaren Küçük çekmece
sahiline varup Suba~~~karyesinde senin çiftli~ine dahil dü~tükleri haberi oca~~~âmirem
taraf~na vürut etmekle vusul-i emri ~erifimde pa~ay~~mumaileyhimay~~alâ eyy-i halin
ahz ve der-iâliyeme irsal ve isallerine müsareat eylemek ferman~m olmag~n mahsusen i~bu emr-i ~erifim sâd~r olmu~tur. ... (Mühimme defteri 227, S. 148).
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Abdurrahman Pa~ a ile Ramiz Pa~a ve arkada~lar~n~n kaçt~klar~n~~
söylemi~tir 49.
Pa~alarla Arkada~lar~n~n Ayr~lmalar~ :
Firari pa~alar, kendilerini tevkife gelen canbazlarla Selim Giray aras~ndaki muhavereyi bizzat Selim Giray'dan ö~renmi~ler.
Selim Giray, pa~alara canbazlarm kendilerini yakalamak üzere
Yeniçeri oca~~~taraf~ndan gönderildiklerini ya~murdan duramayarak
gittiklerini söylemi~tir. Istanbul'dan pa~alar~n üzerine dört top
tayin ve yeniçeri oca~~ndan da adam sevkedilmi~tir; fakat bunlar
çapulcu güruhundan bulunduklar~ndan birkaç top at~p, bunu
haber alan pa~alar sabah olunca bunlar~n üzerine hücum ederek
kendilerini kaç~r~p toplar~n~~ zapt etmi~lerdir. Bu halden yeniçeriler
galeyana gelerek rical ve ulema önümüze dü~sün üzerlerine gidelim
demekten utanmam~~lard~r 3°.
Yerleri pirelenen mülteciler tevkifleri hakk~nda ferman gelmeden evvel kaçma~a karar vernli~lerdir.
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a Selim Giray'a :
— Beni Eyüp civar~na gönderin ben ba~~m~n çaresini görürüm,
dedi~inden Selim Giray birkaç adamiyle Kad~~pa~ay~~ Eyüp taraf~na göndermi~~ve bunlar geceleyen pa~ay~~Eyüp Çar~~s~na b~rakm~~lar;
Ramiz Pa~ a ile Ali Efendi ve Ince Mehmed Bey evvela
Vize' ye ve sonra Alemdar'~n yarân~ndan Bo~az naz~r~~olan P~narhisar
ayan~~ Ali A~a'n~n kasabas~na gelereku bir müddet orada kalm~~lar
49 Firari pa~alar~n kaçt~ktan sonra tekrar Istanbul'a gelece~i ~ayi oldu~undan
ocald~~ aras~nda dedikodu ba~lam~~~bunlar~~teskin için sadr-lazam keyfiyeti pâdi~aha arzetmi~, yeniçerilerin yeniden bir ayaklanmas~ndan korkan Sultan Mahmud
onlar~~yat~~t~rmak için sadr-~âzama beyaz üzerine ~u hatt~~htimayunu göndermi~tir:
Firari pa~alar~n gazab~~ padi~ahaneme mazhar olmalar~~ yaln~z ocakl~ya husumetleri için olmayup gerek merkum pa~alar ve gerek yan~nda firar eden adamlar
rizay~~ humayunuma muhalif olarak cülüs-~~ hümayunumdan beru nice nâbeca ve
münasip olmayan ~eyler ihdasiyle bu hale koydular. Huda onlar~n belâler~n~~ yemin,
birine rizay~~h~imayunum yoktu. Amma vakt ve hale göre boyle oldu. Tafsilen sana
ifade eylemi~~idim. Vaki hali bilmez de~ilsin, oldu~u gibi niçin ifade etmiyorsun?
Yeniçeri oca~~~kar~~kadim seleflerimden mevrus kalm~~~hassatan askerimdir
(Hatt~~hümayun vesikalan 17483).
5° Câbf Efendi vekayindmesi, varak 234.
51 Ali A~a, Alemdar'm emriyle Kabakç~~ Mustafa'y~~öldürdükten sonra Bo~az
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ve yanlar~na adam toplayarak müdafaa tertibat~~almak istemi~lerdir.
Bunlar~n P~narhisar'da bulunduklar~~haber al~narak yakalanmalar~~
emir olundu 52 .
Fermam getiren yeniçerilerin bo~~dönmeleri üzerine Selim Giray
da bir felakete u~ramamak için çiftli~i terkederek bir yerde saklanmaga mecbur olmu~tur.
Bunun üzerine K~r~m Hanzade sultanlar~run gerek idare ve
inzibatlar~m ve gerek onlara ait i~leri (sahibi arz) s~fatiyle hükümete
arza mezun olarak Rumelideki Tatarlar üzerinde otoritesi olan
Selim Giray'~n Kad~~ Abdurrahman ve Ramiz Pa~alarla birle~erek muhalif bir durum ihdas etmesi ihtimaline mebni —çünkü daha
naz~rh~ma tayin edilmi~ti. Alemdar vak'as~~üzerine durumu tehlikede görünce dört
kay~k haz~rlatarak bunlara malzeme ve e~yalar~n~~koyup P~narhisar'a göndermi~~
kendisi de askerini alarak Kavak ahalisinin de silahlar~n~~toplad~ktan sonra halk~~
karaya doldurup kap~lar~n~~da kapatt~ktan sonra anahtarlar~~alup P~narhisar'a
gitmi~tir. 3 ~evval 1223 (Câbf Efendi vekayinamesi).
52 Firarileri yakalama~a Dergah~ali kapucu ba~~lar~ndan sab~k Sipahiler a~as~~
Velvele Ahmed a~a tayin edilmi~~ve yan~na Edirne'den dört top ile Edirne ve hayalisinden yeniçeriler bunun maiyetine tayin olunmu~~ve o hayali halk~n~n da yard~mlariyle P~narhisar'da tahassun eden firarilerin elde edilerek idamlar~~hakk~nda
fermanlar gönderilmi~tir.
Fermanlarda firari Ramiz ve Abdurrahman Pa~alarm Vize ve P~narhisar
taraflar~nda tahassun ederek ba~larma kuvvet toplad~klar~~(Abdurrahman Pa~a'n~n
Ramiz Pa~a ve arkada~lar~ndan ayr~lm~~~oldu~unu hükümet haber almam~~t~)
ve sab~k Bugaz naz~r~~Hac~~Ali (Pmarhisar ayan~) dahi mücerred onlarla beraber
oldu~u ocak taraf~ndan haber al~nd~~~~bunlar~n bu hareketlerinin emir ve irade-i
seniyeye ayk~r~~oldu~undan, cenaiyetleri da~~t~larak derhal kadedilmeleri beyan ediliyordu (evas~t~~ ~evval 1223) mahimme defterleri 227 s. 157 yine ayn~~meseleye dair
ayn~~tarihli di~er hükümler vard~r. (Miihimme 227, s. 150, 158, 159).
Ramiz Pa~a ile arkada~lar~~saklana saklana Rusçuk'a can atm~~lard~r. Firarilerin yakalanmalar~~için Rumelinin üç koluna fermanlar yollanm~~~ve takiplerine
kapdam derya Seydi Ali Pa~a tayin olunarak o da Ramiz Pa~a ve arkada~lar~n~~
yakalamak için beylerbeyi rütbesi verilerek pa~a olan son isyan mürettibi Kand~ral~~
Mehmed Pa~a'y~~memur eylemi~tir.
Ramiz Pa~a, Alemdar Mustafa Pa~a'n~n sarraf~~Manok ve Alemdar'm en
mutemed adam~~Köse Ahmed Efendi ile beraber Rusya'ya kaçm~~lard~r. Ramiz
Pa~a ile beraber kaçanlardan sab~k Bahriye Naz~r~~Moral~~Ali Efendi, Kad~~Abdurrahman Pa~a gibi Istanbul'a gelerek bir tarafta saklanm~~t~r. (~ani Zade C. 1, s. 288).
Yusuf Ziya Pa~a sadaretinde evas~t-~~C. 1224 (t8o9 Haziran sonlar~) i~fal edici bir
fermanla af olunarak Bo~azhisar'a tayin olunup az sonra katledilmi~tir. (Mühimme
defteri 227 S. 289) Ramiz Pa~a da dört buçuk sene sonra güya af okutarak Rusçuk'a
geldikten sonra katledilmi~tir.
Beilg~~~~ C. XXXV, e8
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evvel Da~l~~ e~k~yasiyle beraber hareket eden Mehmed Giray
hadisesi geçmi~ti— Selim Giray'~n pa~alar~n firari hadisesinde dahil
olmad~~~ndan gelip çiftli~inde oturmas~ndan bahis ile" kendisine
1223 ~evval iptidalar~~(1808 Kas~m sonlar~) tarihli bir ferman
yollatm~~t~r". Bunun üzerine Selim Giray fermana itaat ederek
çiftli~ine gelmi~tir".
Selim G i r ay'~n çiftli~inden kaçmas~~üzerine mahalli köyler halk~~
taraf~ndan mal, silah ve hayvanlar~~ ya~ma edilmi~~oldu~undan vaki
müracaat~~üzerine bunlar~n buldurulup kendisine teslimi hakk~nda
o hayali kad~, D'aip ve ayanlarma fermanlar gönderilmi~tir".
33 Kad~~Abdurrahman Pa~a, Ramiz Pa~a, ~nce Bey çiftlikten ayr~l~rken Selim
Giray'l da alup P~narhisar'a Uzun Hac~~ Ali A~a'n~n yan~na gitmi~ler. Buras~~sarp
ve müstahkem olup daha emniyetli idi. Lâkin Slim Giray bunlardan yakas~n~~kurtarmak isteyerek Hac~~Ali a~aya :
— Bunlardan beni kurtar, sizlere devlet taraf~ndan bir çare ve bir ~efaatçi
lâz~m de~il mi? demi~~ve muvafakatlerini ald~ktan sonra çiftli~e dönmü~tür. (Gibi
Efendi vekayindmesi varak 243).
54 Selâtini Cengiziye'den Çatalca nahiyesinde vaki Suba~~~karyesinde sakin
Kaplan Girayzade Selim Giray Sultan Zide mecdühuya hüküm ki, Ramiz ve Abdurrahman Pa~alar sen ki sultan~~ mü~arünileyhsin senin o taraflarda olan çiftli~ine vard~klar~~ihbar olunmakla ocak taraf~nan vaki inhaya mebni mumaileyhiminin ahzü
girift olunmalan bâb~nda emri ~erifim ~sdar olunmu~~ise de mumaileyhima vustd-~~
emri ~erifimden mukaddem ol taraftan dehi firar etmi~~olduklar~ndan muahharan
sen dahi çiftli~inden huruç ve mahalli âhara nakletmi~~oldu~un bu defa bilihbar
vâs11-1 sem'i ~ehriyara nem olup maahaza sen öteden beri selâtini cengiziye meyan~nda ehli ~rz ve sahip yaka' ve sahibi itibar olmanla hakk~nda birgüna kilükal vaki
olmayup kemafilkadim hüsni teveccühü ~âhânem derkâr olmakla oldu~un mahalden hareket ve hanene gelüp kemafilevvel müsterihan ikamet .... eylemen ferman~m olma~~n mahsusen i~bu emri ~erifim ~sdar ve irsal olunmu~tur
evas~t-~~
~evval 1223 (Mühimme defteri 227, s. 149, 150).
33 Yukar~ki mühimme defteri s. 161 'deki ferman.
33 Selim Giray'a civar kad~lara âyan ve yeniçerileri zabitlerine 1223 Zilkade
tarihle gönderilmi~~fermandan; "... elhaletü hazihi emri âli~ân~ma imtisalen çiftli~ine vürut ve ikamet eyledi~in ve mukaddemce mahalli âhara azimetin esnas~nda
gerek senin ve gerek hizmetkâr ve adamlar~n~n emvâl ve esliha ve hayvanat~~civarda vaki kaza ve kura ahalisinden baz~~ e~has makulesi taraflar~ndan gasp olunmu~~
oldu~u bilihbar tahkikkerdei pâdi~ahânem ve senin emir ve ferman~~hümayuma
imtisalen derhal çiftli~ine gelip ikametin bâisi mahzuziyeti ~âhanem olmu~tur.
Sen öteden beri selâtini cengiziye meyan~nda hüsn-i sülük ve istikametle maruf
ve sadakatle mevsuf oldu~una mebni hakk~nda bilvücuh teveccühü ~âhânem derkâr
oldu~u gibi Yanbolu ve Islimye taraflar~nda olan sair selâtini cengiziye haklar~nda
dahi muhasin-i teveccühat~~mülükânem derkâr olup.... (ayn~~mühimme s. 161 sene
1223 evaili Zilkade).
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ABDURRAHMAN PA~A'NIN ANADOLU'YA GEÇMESI
Abdurrahman Pa~a Istanbul'da:
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a arkada~lariyle beraber Saraydan kaç~ p, Sultan Mahmud yeniçerilere ba~~e~dikten bir hafta
sonra 8 ~eval 1223 ve 27 Kas~ m 18o8'de Anadolu valili~inden azil
olunarak yerine sab~ k Trabzon valisi Osman Pa~a tayin edilmi~ti.
Abdurrahman Pa~ a te~kilkç~~ ve i~lerinde otorite sahibi
gözü pek cesur ve azimli ayn~~zamanda so~ukkanl~, ihtiyatl~~ bir vezir
oldu~undan Selim Giray'~n adamlar~~ kendisini Eyüp çar~~s~na
b~rakt~ ktan sonra herhalde evvelden pek iyi tan~d~~~~nak~ibendi
tarikatinden vezir tekkesi denilen Izzet Pa~a dergâh~'na giderek orada
birkaç gün kalm~~~ve tekke ~eyhine külliyetli para vererek ~eyhin
elbisesini giyüp k~yafetini de~i~ tirdikten sonra bir dervi~~k~yafetiyle
birkaç gün Istanbul'da dola~m~~~bir gece Galata'da ve bir gece yemi~~
iskelesinde kalm~~~yeniçeri k~~lalar~ na ve Atmeydan~'na (Sultan Ahmed meydan~) kadar giderek gezmi~, yeniçerilerin pa~alar için haz~rlad~klar~~kaz~klar~~görmü~tür".
Bu s~rada Edirne ve Silivri taraflar~ndan Istanbul'a gelenler Abdurrahman Pa~ a'n~n arkada~lar~ndan ayr~larak Istanbul'a gelmi~~
oldu~unu bildirdiklerini haber alan Kad ~~ Pa~ a, hemen ayn~~k~yafetle Gemlik'e i~leyen kay~ klardan birisine binerek Gemlik'e ç~km~~~
ve memleketi olan Alanya taraf~na gitmek istemi~tir. 23 ~evval ~~223 58.
37 Kad~~ Pa~a dervi~~k~yafetine girerek Istanbul'a geldi, At meydan~na gitti,
kendileri için haz~rlanan iki kaz~~~~gördü ve tan~nmaks~z~ n Eyyub'a gitti Istanbul'u
dola~t~~Galata'dan Üskudar'a geçti ve oradan da memleketi olan Alaiyye'ye hareket etti. (Arabyan Efendi - B. Esad Uras terc~lmesi S. 26).
58 Yayla imam~~vekayinamesinde ~öyle deniliyor : (Kad~~Pa~a dahi Eyyub'da
Izzet Mehmed Pa~a tekkesine gelup gice ~eyhin odas~na gelip vaf ir altun virüp ~eyh
efendinin vaslas~n~~matlup ve ~eyh dahi kendi vaslas~n~~ana verip tebdil-i câme andan
ç~ kup Anadolu canibine bir takrip geçüp andan vilayeti olan Alanya'ya vürud.
Bu hususta ~âni Zade (c. ~ . s. 177) ~unlar~~ yaz~yor : (Abdurrahman Pa~a
ak~am karanl~~~nda Eyyub üstünde nak~ bendi tekyesine misafir olup oradan tebdil-i
k~yafetle birkaç defa ~stanbul'u ziyaret ve hattâ At meydan~ na varup baz~~haberler
almak için gezip o s~rada Edirne ve Silivri taraflar~ndan gelenlerden pa~an~n arkada~lar~ndan ayr~ld~~~n~~söylediklerini duyunca dervi~~k~yafetine Üsküdar'a geçmi~~
oradan memleketi olan Alanya'ya gitmi~).
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Yeniçeri oca~~~firarileri ad~m ad~m takip etti~inden Abdurrahman Pa~ a'n~n Istanbul'da bulundu~u duyulmas~~üzerine aram~~larsa da bulamanu~lar ve Anadolu'ya geçti~i duyulmas~~üzerine katli
hakk~nda 1223 ~evval sonlar~~(18°8 Aral~k ortalar~) tarihiyle Anadolu'nun üç koluna fermanlar g5nderilmi~tir".
Abdurrahman Pa~a'n~n Anadolu'daki Maceralar~ :
Daha evvel söyledi~imiz gibi Abdurrahman Pa~ a Gemlik' e
ç~kt~ ktan sonra o gece bir kahvede kalm~~, kahveciden kendisini
Bursa'ya götürmek üzere bir kira beygiri buldurmas~m istemi~~ve
kahveci kira beygirlerinin Bursa'ya götürmek için k~rk para alaca~~n~~söylemesi üzerine koynundan bir find~k alt~n~~(be~~kuru~~muadili)
ç~kar~p bozdurduktan sonra kira i~ini temin etmi~tir. O gece kahveye
gelenlerden günün dedikodusu olan Ramiz Pa~a'y~~ tutmu~lar Kad~~
Pa~a'y~~tutmu~lar diye epice lâk~rd~~dinleyip bu arada kendisine de
a~~r sözler söylediklerini ve ~u Kad~~Pa~a dedikleri herifin bir miktar
adamlar~~ Inegöl' e geldiler dediklerini i~itmesi üzerine kirac~ya bir
kuru~~daha vererek ~negör e gitme~i kararla~t~rm~~t~r.
Kahvecinin rivayetine göre, çünkü Abdurrahman Pa ~ a'n~n
dervi~~k~yafetinde Anadolu'ya kaçt~~~n~~havi sonradan fermanlar
gelmesi üzerine kahveci misafirinin Kad~~ Pa~ a oldu~unu o zaman
anlayabilmi~tir.
Sabah namaz~~yakla~~ nca kahveci, dede sultan s~cak su var
abdest alursun demesi üzerine Kad~~Pa~a eyvallah azizim bir defa
bir kahveciden s~cak su istemi~ tim bizi tekdir etti. Ben kendim al~r~m
demesi üzerine kahveci li~en, ibri~i önüne koymu~.
59 Anadolunun sa~~
kolunda olan vüzera ve mirmiran ve mütesellim ve voyvodalara ve kuzat ve nüvvab ve âyan ve vücuh~~memlekete hüküm ki,
"Bundan akdem Rumeli taraf~na firar etmi~~olan Ramiz Pa~a ve sâb~k Karaman valisi Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n bulunduklar~~mahalde alâ eyyi halin hayyen
ve meyyiten ahz ve istisalleri matlub-~~kat'i-i cihandârânem olmu~tu. Merkum Abdurrahman Pa~a'n~n bugünlerde hafiyyen Anadolu taraf~na firar eyledi~i bilihbar
tahkikgerdei ~âhânem oldu~undan merkum Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n her ne
mahalde bulunur ise üzerine varil~ p ahz ve istisali huuuu ehass-~~metalibi mülükânemden olmakla ve siz ki vüzera ve sair mumaileyhimsiz firari merkum Abdurrahman Pa~a kangin~z~ n hükümet ve kazasma dahil olur ise hafi ve celi ne mahalde bulunur ise üzerine var~l~p hayyen ve meyyiten ne veçhile olur ise olsun bi eyyihâlin ahz
ve istisali husus~~
" 1223 Evahir-i ~evval (Mühimme defteri 227 S. 59).
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Abdurrahman Pa~a'n~ n üzerinde bir siyah düz bo~as~~entari
vard~~kollar~n~~çözünce alt~nda bir çiçekli ~al entari oldu~unu kahveci
görmü~~fakat zenginlerden birisi vermi~tir diye ald~r~~~etmemi~,
namazdan sonra kira beygirleriyle ~negöre gelmi~, Kasaba'da Konyal~~
ve kendisinin adamlar~n~~görünce sevinmi~~ve do~ruca mahkemeye
giderek nâip efendi ile müzakere edip kendisini tamtnu~, nâip de
âyan ve Kad~~Pa~a adamlar~n~~haberdar ve ayn~~zamanda durumdan
inegöllü âyandan Numan Bey'e de bahsetmesi üzerine 6° Kad~~
Pa~ a Numan Bey'le görü~üp onun kona~~ na misafir olarak evde
birgün kalm~~, durumu müzakere etmi~ler. Numan Bey, Abdurrahman Pa~~a'y~~memleketi olan Alan_ya'ya götürmek üzere o taraflarda Deliba~~ lardan Küçük Ahmed'i davet etmi~~görü~ülmü~~ve
Kad~~Pa~a'r memleketine götürmesi ~artiyle yüz kese akçeye pazarl~k
yap~lm~~ , bunun üzerine Deli Ahmed delilere haber yollaarak
atlarla beraber Abdurrahman Pa ~ a'y~~da Deli k~yafetine soktuktan
sonra Numan Bey'in o~lu Ömer Bey'le 61 Kütahya taraflar~na gelerek
orada nizam-~~cedid askeri binba~~lar~ ndan Germeyan Z ade
Hac~~Mehmed A~a ile bulu~ arak etraftan deli tüfekçilerden Küçük
Ahmed, Kavas Osman kumandalar~ nda yedi, sekiz yüz süvari
ile Kütahya benim mansab~ m diyerek ~ehre girmek istemi~tir. Halbuki yukar~da görüldü~ü üzere 8 ~evvâ1 1223 ve 27 Kas~m ~ 8o8 de
merkezi Kütahya olan Anadolu Valili~ine Vezir Osman Pa~ a
tayin olundu~undan Abdurrahman Pa ~ a 'y~~ ~ehre almam~~lar
ve ~ehre girmek isteyen Kad ~~ Abdurrahman Pa~ a ile siperler
kazarak üç gün mücadele etmi~lerdir".
° Numan Bey'in babas~~Inegöllü Dervi~~Pa~a'd~ r. Numan Bey Kapucu Ba~~~iken
H. 1797 M.'de Mirmiranl~ kla Küçük Hüseyin Pa~ a maiyyetinde bulunmu~~
sonra tekrar Kapucuba~~~olmu~, Rusçuk Kal'as~~Bina Eminli~inde bulunmu~~1230
H. 1815 M. Limni Adas~ nda ikamete memur olup, af edildikten sonra Istanbul'a
gelerek ~~232 H. 1816 M.'de vefat etmi~tir.
61 Bu Numan Beyzâde Ömer Bey nizam-~~cedid taraftar~~oldu~undan Sultan
Selim'in hal'i, Dördüncü Mustafa'n~n cülösu üzerine ba~~na adam toplad~~~~için
idam' hakk~ nda 1223 Muharrem iptidalar~ nda (18o8 Mart) Bursa mütesellimine
ferman gönderilmi~~ise de, elde edilememi~~ve Alemdar Mustafa Pa~a'n~n sadareti
üzerine takipten kurtulmu~tur. ( Mektum mühim~ne defteri 5 s. 118)
62 Câbi Ömer Efendi vekayinâmesine göre Kad~~ Pa~a, Deli kuvvetleriyle hareketten sonra Konakç~~ile as~ l kuvvetlerden ileri giderek Kütahya'ya gelmi~ler, Kad~~
Pa~a Kütahya'da seksen be~~kat~r b~rakarak mütesellimden tahvil alm~~~oldu~undan
bu tahvili ve Kad~~Pa~a'n~n mektubunu al~ nca bu madde do~rudur, fakat Kad~~
Pa~a firar eyledi diye ~öhret buldu. Devlet sonra bu mal~~bizlerden ister diye vermemi~tir. Bu kayda göre Kütahya'da muharebe olmam~~~ise de, fermandaki kayda göre
müsademe olmu~tur.
8
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Nihayet ~ehre giremiyece~ini anlayan Abdurrahman Pa~ a
Kütahya önünden çekilerek oradaki yeniçeriler taraf~ndan takip olunmu~~ise de Germiyan O~lu Hac~~ Mehmed A~a'n~n müdafaasiyle sava~arak Sincanl~~ mevkiine ve daha sonra Bey~ehri kasabas~na
gelmi~tir.
Teke ve Antalya mütesellimi Hac~~ Mehmed A~a ile ittifak
ederek Abdurrahman Pa~ a'n~n yakalanmas~~ için 1223 Zilkâde
ay~~ortalar~ nda (1809 Ocak) Konya mütesellimi ile Konya yeniçerilcrine ferman yollam~~ " ve ayn~~ zamanda Abdurrahman Pa~ a'y~~
elde etmek üzere Beylerbeyi rütbesinde olan Kayseri mutasarr~f~~
Çelik Mehmed Pa~a, O~lu ~ brahim Pa~ a memur edilerek 2 O Zilkade 1223 ve 17 Ocak ~ 8og da kendisine vezirlik ve Bozk~r Maden
Eminli~i ve malikâne suretiyle Abdurrahman Pa ~ a'n~n üzerinde
olan Alanya Sanca~~~verilip etraftaki kazalar~n kendisine yard~m
etmeleri emrolunmu~tur 64 .
.3 Konya mutesellimine gönderilen fermandan :
"Merkum Abdurrahman Pa~a'n~ n tebdili k~yafet ile dervi~~k~yafetinde Inegol
Kazas~na Numan Bey'in hanesine dü~ üp onbir gün anda ikamet ve bâdehu mir mumaileyhin ogliyle Kütahya taraf~ na azimet ve nizam-~~ cedid binba~~s~~Kutahyal~~
Germiyan o~lu Hac~~Mehmed nam kimesne etrafta olan delil ve tufekçi ztimresinden
Küçük Ahmed ve Kavas Osman vesair yedi sekiz yüz miktar~~suvari ha~erat~~cemi
bine Kütahya mansab~m~zd~ r diyerek Kütahya'ya duhul kast~ nda olmu~~ise de
Kütahya'da olan cümle ulemâ ve ocakl~~tecemmu birle üç gün metrislerde k~yam
ettikleri ecilden merkum Abdurrahman Pa~a bu veçhile Kütahya'ya duhule mümanaat me~hudu oldukta Sincanl~~kasabas~na azimet ve ehalii Kütahya veras~ndan
takip ettiklerinden Germiyan o~lu ol taraftan dahi savu~turm~~~oldu~u bu defa deribar~~atüfet medar~ ma tahriren inha olunmakla merkum Abdurrahman Pa~a'n~n
izale-i vücud~~ iradei kat'ai-i ~ahanem
muktezas~ndan ve evamiri aliyyem ne~riyle curnleye ilim olunmu~ ken bu veçhile hilaf~~rizay-~~mul~lkanem harekata cesaretine mebni merkum Germeyan Zadenin icray~~nuicazat~~için Kütahya mütesellimine bir k~t'a emri ali~ammla tenbih olunmu~~ve berveçhi muharrer merkum Abdurrahman Pa~a'n~n bulundu~u mahalde hayyen ve meyyiten ahz ve izalei vücudiyle
icrai iradei kat~am husus, için evamiri aliyem ne~ riyle cümleye tenbih ve tekit k~lu~m~~~olmakla sen ki mütesellim-i mümaileyhsin Teke mütesellimi mumaileyh Elhac
Mehmed ile bilittifak merkum Abdurrahman Pa~a ne mahalde bulunursa bulunsun
hayyen ve meyyiten ele getirilip ruy-~~arzdan izalet vücudiyle icray~~iradei ~ahaneme müsaraat olunmak ..." (Mühimme defteri 227 s. 199 sene &asa: Zilkade
1223 ve Konya Mahkemei ~en:ye sicili).
84 Mühimme defteri 227 S. 195 sene-evah~r~~Zilkade 1223 ve ~tfrif Zade c. 1, s. 157
ve Cdbi Efendi vekayindmesi varak 283, yine ayn~~suretle Kad~~ Pa~a üzerine memur
edilen Ibrahim Pa~a'ya ve Konya yeniçerilerine de ayn~~tarihli ferman ile yeniçeri
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Abdurrahman Pa~ a Bey~ehir'ine geldikten sonra kendisinin
af olundu~unu havi bir ferrnan tasni ederek 65 o suretle Ala~~ya taraf~na
gitmek istemi~~ve büyük o~lu Müderris Seyyid Mehmed Efendi
ile Rumeli Beylerbeyi pâyeli ikinci o~lu Abdullah Hultisi Pa~ a'y~~
durumdan haberdar etmi~tir.
Bu s~rada Konya Mütesellimli~inde, Abdurrahman Pa~ a'n~n
hasm~~olan Candar O~lu Seyyid Ebubekir A~a bulunrnakta
idi. Yukanlarda görüldü~ü üzere Seyyid Ebubekir A~a, Konya
Valili~ine tayin edilen Abdurrahman Pa~~a'y~~Konya'ya sokrnamak
için mücadele etmi~~ve Pa~a'n~n Konya'ya girmesi üzerine kaçm~~t~ ;
dört sene sonra ~~222 Cemaziyülâh~r sonlar~nda (1807 A~ustos ba~lar~)
Konya valisi olan esbak sadr-~âzam Haf~ z Ismail Pa~ a'n~n inhas~~
üzerine Ebebekir A~a af olunarak Konya'ya dönmü~~ve az sonra
da Konya mütesellimli~ine tayin olunarak Abdurrahman Pa~a'dan intikam alma~a firsat bulmu~tur 66 .
A~as~~mektubu (Konya Mahkemei ~eriyye sicilli). Ibrahim Pa~a, Abdurrahman Pa~a ile
vukubulacak muharebede kullan~lmak üzere hükümetten Obus ve Havan toplar~~
ile cephane istemi~tir (Cevdet tasnifi Dahiliye vesikalart No. 12376 sene 1223 Zilhicce).
Merkum Kad~~Pa~a'n~n kendisinin afv~~için
65 Mühimme defteri 223 s.
bir k~t'a ferman tasni ile ol ferman~~ibraz ederek Alanya taraf~na firar etmi~~oldu~u
ismâ olunmakla merkumun hayyen ve meyyiten ele getirilip ... Teke mütesellimi
Kap~c~ba~~~hac~~Mehmed A~a'ya gönderilen fermandan.
Nizam-~~cedid ve sekbân-~~cedid ricalinin katilleri için çal~~m~~~olanlar~~âyanl~k ve mütegallibelik ile ~öhret bulan ve hükümet ettiklerini dinlemeyüp serke~lik
edenleri Sultan Mahmud, her f~rsattan istifade ile temizlerai~~ve bu arada bu Candar
o~lu Ebubekir a~ay~~da 1226 H. 1881 senesinde Çarhac~~Ali Pa~a'n~n Konya valili~i
esnas~nda gasb~~emvâl ve hetk-i âraz misillü mugayir-i riza nice zulüm ve teaddiyat
ve enva-~~ikaz-1 fitne ve fesaddan hali kalmad~~~ ndan bahis ile gönderilen bir fermanla
birkaç avenesiyle birlikte katledilmi~tir. Ali Pa~a'n~n to Ramazan 1226 tarihli tahrirat~~ (Topkap~~Saray~~Ar~ivi No. 721) resmi vesikada sab~k Konya mütesellimi Candar o~lu Deli Bekir'in ahalinin istidalanna menbi katlolunup bunu haks~z olarak
halktan alm~~~oldu~u yirmiüç bin kuru~un muhallefat~ndan al~narak ahaliye verilmesi ve di~er muhallefat~n~n da sat~larak bedelinin Mevlevihane matba~~na verilmesi emredilmi~tir (1227 Rebiülevvel 28). Konya Mevlevi ~eyhi Çelebi Efendi bu
paran~n Mevlevihane matba~~na verilmesini istememi~, bunun üzerine muhallefat
bedeli olan 5762 kuru~u yap~lan müracaat üzerine maktul Seyyid Bekir A~a'n~n
veresesine terk edilmi~tir. (Bapekdlet ar~ivi sadaret ayniyat defteri s. 52 ve 63). Seyyid
Ebubekir A~a'n~n mezar~~Konya'n~n Alibey höyügü köyünde olup kitabesi ~öyledir:
Edüp fani cihandan uzleti
içüp câm~~kazadan serbeti
Eyledi hak bana ~ehadet devleti.
Kalmad~~vaktim vasiyyet edem
Azim-i dar-1 Cinan dergâh~~Mi mütesellim-i
Eyalet-i Konya Koç Bekir A~a
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ABDURRAHMAN PA~A'NIN SON GeNLERI
Abdurrahman Pa~ a maiyyeti kuvvetleriyle beraber bulunan
Konyahlardan birkaç ki~i kendisinden ayr~larak Konya'ya gelip
Kad~~ Pa~ a'n~n memleketine gitti~i duyulmu~tu 67. Kad~~ Pa~ a'n~n
Bey~ehri'ndc bulundu~unu haber alan Konya Mütesellimi Scyyid
Ebubekir A~a gerek kendisine ve gerek Konya yeniçerilerine yollanan ferman üzerine mühim bir kuvvetle Bey~ehri kasabas~na yürüdü
ise de, Abdurrahman Pa~ a'n~n müdafaasiyle kar~~la~t~. Iki taraf
aras~nda vukua gelen müsademede yetmi~~seksen kadar zayiat veren
Abdurrahman Pa~ a oradaki E~ref o~lu camiine girerek kendisini
müdafaa etmi~~ve nihayet geceleyin Ebubekir A~a kuvvetlerini
yararak 69 maiyyetind eki bir miktar kuvveti ile Ni~anl~~ veya Ku~akl~ "
nahiyesinin ada mevkiindeki çiftli~ine kaçm~~~ ise de Bekir A~a
kendisini burada da s~k~~t~rd~~~ndan bu mevkide de müsademe edüp
oradan da memleketi olan ibrad~'ya kaçm~~~ve bu çiftlikteki hayvan
ve zahireleri Ebubekir A~a ve arkada~lar~~taraf~ndan ya~maland~ktan sonra çiftli~i yak~lnu~t~r.
Bu son müsademede Abdurrahman Pa~ a yüzden fazla telef
verdikten ba~ka kendisinin ye~eni ve damad~~ Necip Molla ile
Deliba~~~Küçük Ahmed ve tüfekçiba~~~Kavas Osman ve tüfekçiba~~~Mustafa ile üç nefer serkerde bölük ba~dan yakalanarak veya
müsademede esir dü~erek kesilen ba~lar~~ Bekir A~a taraf~ndan
Istanbul'a gönderilmi~~ve ayn~~zamanda durum arzedilmi~tir".
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a ibradt'ya gelince o~ullar~ndan
Seyyid Mehmed Efendi ile Abdullah Hulusi Pa~ a yan~na
Câbf Efendi vekayindmesi varak 271
Cdbf Efendi vekayindmesinde Abdurrahman Pa~a, kendi üzerine gelen Konya
kuvvetlerini bozduktan sonra memleketi olan ibradt'ya gitti~i yaz~lm~~t~r (varak 271).
89 Bu isim mühimme defterinde
ve Abdurrahman Pa~a'n~n muhallefat~na ait defterde Kapkh ve Süleyman Fikri Bey'in Antalya Livas~~tarihinde Ni~anl~~
olarak gösterilmi~tir.
7° Iki not sonra Konya mütesellinainin hükümete gönderdi~i tahrirat~na verilen
cevabi hükme bak~n. Turnac~ba.~~~Ahmed A~a taraf~ndan bir Tatar ve bir yaz~c~~
ile oca~a mektup gelmi~~ve mektupta Kad~~ Pa~a'n~n vilayeti yak~n~nda ibrad~~
mütesellimi Behçet Efendi, Inegol'de Numan Pa~a tüfekçiba~~s~~ Osman A~a, Deliba~~~Küçük Ahmed ve Kad~~Pa~a akrabas~ndan sab~k Konya Naibi (isim yeri aç~k)
ile Kavas ba~~n~n ba~lar~~Istanbul'a yollanmi~t~r (Câbf Efendi vekayinâmesi).
89
88
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gelmi~lerdir. Zaten daha evvel Kad~~ Pa~a'n~n has~n~~olan n Teke
mütesellimi Hac~~ Mehmed A~a'ya Abdurrahman Pa~ a'n~n
katli hakk~nda ferman gönderilmi~~oldu~undan Hac~~Mehmed A~a
onbin ki~ilik bir kuvvetle o~lu ~ brahim'i Arad~~ üzerine yollad~~~ndan
Abdurrahman Pa~ a o taraftaki Zilan (Câbli Efendi vekayinâmesine göre Küpe) da~lar~na kaçm~~~ise de, takip olunarak iki o~lu ile
ye~eni ve damad~~ ~akir Efendi yakalanm~~~72 ve keyfiyet Istanbul'a
bildirilmi~tir 73 .
72 Teke mütesellimi Hac~~Mehmed A~a 1217 H. 1803 M. de Abdurrahman
Pa~a'n~n malikâne suretiyle uhdesinde olan Alanya Sanca~~na tabi Manavgat
kazas~n~~Teke sanca~~na ilhak etmek istemesinden dolay~~ Abdurrahman Pa~a'n~n
tesiriyle arzusuna muvaffak olam~yarak bu suretle aralar~~aç~lm~~t~~ ( Mühim~ne defteri 220 S. I).
72 Cabi Ömer efendi vekayinamesi ~öyle diyor: Abdurrahman Pa~a Küpe
nam da~a kaçup orada bir büyük ma~araya saklanm~~~Kad~~ Pa~a akrabalar~~Teke
mütesellimi Hac~~Mehmed'e varup kerem eyle sultan~m bu diyar padi~ah~nd~r, harap
olup f~karay~~rencide edecek isen halk evlad-ü ~yallerini alup gitsinler deyince Hac~~
Mehmed A~a, sizden bir adam isterim ki, o da Kad~~ Pa~ad~r. Vermezseniz o söylediklerinizin hepsi olur demi~. Kad~~Pa~a, Ibrad~'ya geldi~i zaman benim arkamdan
üç dört bin deli kuvveti gelip, o kuvvet gelinceye kadar sizler bana imdat edin
demesi üzerine halk biz ona kar~~may~z, sen da~a ç~k~p ma~arada saklan demi~ler,
o da da~a ç~k~p ma~araya girmi~. Teke müteselliminin Abdurrahman Pa~a'y~~teslim
etmeleri ~artiyle kendilerine zarar vermeyece~ini anlayan halk, ma~araya gidip
deli askeri geldi ç~k diye Abdurrahman Pa~a'y~~kand~r~p d~~ar~~ç~k~nca kendisini alt~~
yedi adam~~ve o~ullariyle yakalat~p Teke mütesellimine teslim etmi~ler Hac~~Mehmed, Abdurrahman Pa~a'y~~ üç gün s~k~~t~rm~~~mallar~n~~söylemesini istemi~.
13 Halen Konya Mütesellimi Esseyyid Ebubekir. "Bundan akdem der-isaadetimden firar edip hayyen ve meyyiten ahz ve izalelerine iradei cihandarânem müteallik olan Kad~~Abdurrahman Pa~an~n mutehass~n oldu~u Bey~ehrine var~l~p bilmuharebe yan~nda mevcut e~k~yadan yetmi~~seksen miktar~~ ~ekavet pi~eler telef ve
merkum Abdurrahman Pa~a Ni~anlu Kasabas~nda kâin çiftli~i olan Ada nam karyede tahass~~n eyledi~ine binaen karyei merkumeye var~l~p anda dahi bilmuharebe
yüzden ziyade e~k~ya telef olmu~~ise de, andan dahi firar ve vilayeti olan Arad~~
kasabas~na firar etmi~~ve merkumun ahz ve idam~na memur halen Teke mütesellimi
Mehmed A~a ile mülakat olunarak ve ol hayalinin tarikleri seddübent olunarak
yan~nda mevcut ~ekavetkarlardan Küçük Ahmed ve Kavas o~lu Osman idam olundu~undan ve delil sergerdelerinden Kad~~ ve be~~on nefer bölükba~~~ahz ve idam
olundu~undan maada merkum Abdurrahman Pa~a ve o~ullar~~ve ye~eni ~akir ahz
ve girift olundu~u ve ye~eni Behçet ve Erzincanl~~tüfekçiba~~~Mustafa ve üç nefer
bölükba~~lar~nm ser-i maktular~~der-i aliyyeme gönderildi~i ve Pa~ay~~merkumun kethüdas~~ve piri o~lu Abdullah Isparta'ya firar etmi~~olduklar~~bu defa taraf~ndan
der-ibar-1 ~evketkarar~ma takdim olunan tahrirat ve ilâmat ile inha ve i~'ar olun-
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Buna verilen cevapta Abdurrahman Pa~ a ile beraber yakalananlar henüz katledilmemi~ler ise derhal idamlar~~Konya müteselliminden ba~ka Abdurrahman Pa~ a ile o'~ullar~n~~yakalayan
Teke mütesellimine de ferman gönderilmi~tir". Halbuki bu son ferman gelmeden evvel Abdurrahman Pa~ a Ibrad~~kasabas~nda
~ o Zilhicce 1223 ve 27 Ocak ~ 8o8'de katledilip hemen ba~~~Istanbul'a
yollanm~~~75 ve on iki gün sonra 22 Zilhicce ve 8 ~ubatta o~lu AbPa~ay~~ merkum ve avenelerinin izalei vücutlar~~ehass-~~metalibi ~âhânem olmaktan nâ~i bu veçhile kendisinin ele geçmesi ve avenelerinin ahz ve idam' tam
devletime bir hizmet oldu~u zâhir ... oldu~una binaen hayyen ahzolunan Pa~ay-~~
merkumun ve aveneleri ~ekavet pi~elerin hayatta olmalar~~birveçhile tecviz olunur
mevaddan olmad~~~~bedihi ve bâlnir olup ... hayatta kalan merkumlar~n dahi bir
dakika mukaddem tertib-i cezalariyle ser-i maktular~n~n bâb~~hümayunuma vaz'ile
icray-~~iradei kat~ai ~âhanem olunmak ehass-~~metalip-i mühlkânem oldu~una mebni
hayatta kalan Pa~ay~~ merkumun ve küçük Ahmed vesair ~ekavet pi~elerin vüsul-i
emr-i ali~an~ma kadar cezalar~~tertip olunmam~~~ise bir dakika tehir ve tavakkuf etmeyerek derhal cezalar~n~~tertip ile ser-i maktular~n~n der-i bâr-~~~evket karar~ma
isali ..." (Mühimme defteri, 227 s. 21 ~) Bu ferman~n sureti ve cezalar~n~n tertibi
için Teke mütesellimi Hac~~Mehmed A~a'ya ve Abdurrahman pa~a kethüdas~n~n
idam' hakk~nda da Isparta mütesellimine.
74 "Dergâh-~~muallâm kapuc~ba~~lar~ndan Teke mütesellimi Hac~~Mehmed
dâme mecdühuya hüküm ki firari Kad~~ Abdurrahman Pa~a ve o~ullar~~ ve
ye~eni ~akir hayyen ahz ve girift oldu~unu ve di~er ye~eni Behçet ve Erzincanl~~
tüfekçiba~~~Mustafa ve üç nefer serkerde bölükba~~lann~n ser-i maktulan dersaadetime gönderilüp sair avenesi olan havenenin tafsili keyfiyetleri mukaddemce
derialiyyeme tevarüd eden tahrirat~ndan müsteban oldu~una binaen hayyen ahzolunan gerek Kad~~ Abdurrahman Pa~a ve o~ullar~~ ve gerek ye~eni ~akir'in tertib-i
cezalar~~ile ruus-~~maktualar~n~n birgün evvel der-ialiyyeme irsali bâb~nda çend-rûz
mukaddem sana ve Konya mütesellimine hitaben evamiri aliyyem ~sdar ve tisyar
k~l~nm~~~ise dahi bunlar~n bir dakika hayatta kalmalar~~birveçhile tecviz olunur
mevaddan olmayup bir an akdem ve bir saat mukaddem izalei vücutlar~~ kat'î matlub-~~hümâyunum olmakla merkumlann henüz cezalar~~tertip ve ruus-~~maktualar~~
der saadetime tesrib olunmam~~~ ise i~bu emri ~erifim taraf~na vard~~~~anda bilâ
tavakkuf derhal cezalar~~tertip ve ruus-~~maktualar~~der-i bâr-~~ ~evket karar~ma irsal
ve tesrip eylemen ferman~m olma~~n, tekiden ve isticâlen i~bu emri~erifim ~sdar ve
alâ cenahittacil ... ile irsal olunmu~tur.
/Indi keyfiyet malûmun oldukta gerek haini merkum Kad~~Abdurrahman Pa~a
ve o~ullar~~ve gerek ye~eni ~akir'in vusul-~~emri âli~an~ma kadar cezalar~~tertip
olunmam~~~ise bir dakika tehiri tecviz etmeyüp hemen derakap icray-~~mücazatma
ve ruus-~~maktualar~n~n ders-iaadetime isaliyle tenfiz-i iradei hümayuntuna müsaraat
" (Evahiri Zilhicce 1223) mühimme defteri 227, s. 221.
75 4 4 . . . mukaddema beynehümade hakd ve hasede dair külli macera olan
Teke mütesellimi kapucuba~~~Hac~~Mehmed A~a, agraz~~nefsaniyesine mebni idamma
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Abdullah Pa~ a ve bir gün sonra da büyük o~lu müderris Seyyid
Mehmed Efendi idam olunmu~lard~r.
Abdurrahman Pa~ a'n~n katli hakk~ndaki ilk fermanlarda
o~ullar~~ve ye~eni haklar~nda bir kay~t olmad~~~ ndan dolay~~bunlar~n
katledilip edilmiyecekleri hakk~nda tereddüd edilmi~~olmal~~ ki,
hükümetten sorulmu~~ve 28 Zilhiccede tahrirat~~Istanbul'a gelmi~~
fakat bu tahrirat gelmeden evvel sonradan gelen fermanda o~ullar~~
ile damad~~ olan ye~eni ~ akir Efendi'nin katilleri emrolunmu~,
bunlardan Abdullah Pa~ a babas~ndan onbir gün ve di~er o~lu
Seyyid Mehmed Efendi andan bir gün sonra idam olunmak
suretiyle bir aileden bir baba iki o~ul ve bir ye~en olmak üzere be~~
ink~lap kurban~~verilmi~~ve ba~lar~~Teke mütesellimi tarafindan Istanbul'a yollanarak Bab~all'clen saraya arzedilmi~~ve padi~ahm iradesiyle Bab~hümayunda te~hir olunmu~tur".
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a'n~n kesik ba~~na tak~lan yafta
sureti :
"Filas~l Nüvvab zümresinden iken yirmi seneye karip vakitten
beru mutlak kendu karma revaç vermek ve cibilliyat~ nde merld~z
zulüm ve fesad~~terviç kesb-i meratibine destres olmak fikri fasidinden
nizam-~~cedid askeri tertibinde illet-i müstekille olarak mirmiranl~k
ve badehu rütbei vezareti tahsil edip bulundu~u kar-1 nâ savab~~âmmenin malüm~~ve bundan akdemce Astane-i aliyyede vukua gelen mefasidinin icras~n~~teyekkun ile firar, Konya ve Alanya taraflar~nda dahi
haris ve bu f~rsatla tecessüs hususunda mübalâ~a derecesine ikdam ve emval ve
e~yas~n~~gasp ve i~tinam eyleme~i bi sab~r ve aram begayet dikkat ve ihtimam eylemekle bilâhara ol havaliye vürudunu muallimler vas~tasiyle isti~mam eyledikte
cüstücû ederek âk~bet ahz edüp mu~arünileyhe ilâm-~~hakikat-i meram ile kendusuna
af ve i~maz istirham ederek katil ve idam ve derhal ser-i maktuunu irsal ile tevkir-i
~evk-~~yârane isticale ikdam eylemekle mâh-~~ Zilhiccenin yirmi ikinci günü vaz'~~
nazargâh~~ibret" olmu~tur. (~tint Zade c. 1, S. 177).
76 Abdurrahman Pa~a'n~n ba~~n~n geldi~ine dair pâdi~ah~n sadaret kaymakam~na beyaz üzerine hatt~ :
Kaymakam Pa~a
Firari Abdurrahman Pa~a'n~n ser-i maktu~mn vürudundan kemal-i mertebe
sürur ve kubura bâdi olmu~tur. Din ve devletime hiyanet edenleri cenab~hak
kahreylesün, mal ve e~yalar~~için bundan müba~ir tayin ve irsal olunsun. Ser-i
maktûlar~~ ~imdi mahallerine vaz olunsun. (Ba~vekdlet ar~ivi 2573) Câbi Efendi
vekayinamesi, Abdurrahman Pa~a ile di~er o~lu ve Konya Nâibi akrabas~n~n
birinin ve adamlar~ndan di~er ikisinin ba~lar~n~n 24 Zilhicce'de gelerek ertesi günü
te~hir edildi~ini yazar (varak 299, 300).
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~ekaveti kadimesini izhar eyledi~i tahkik olunup vücud-~~habaset
âlüd~ n~n izalesi içün sad~ r olan hutut-~~hümayun mücibince ~sdar
ve irsal olunan ferman-~~kaza ceryan ile Teke mütesellimi Kapucuba~~~ Mehmed A~a marifetiyle ahz ve idam olunan Kad~~ Abdurrahman Pa~ a'n~ n ser-i maktu ~d~ r".
Abdurrahman Pa~ a'n~n ba~~~24 Zilhicce ve ~ o ~ubat'ta
Istanbul'a gelerek iki gün te~hir edilmi~~nizam-~~cedid ve sekbân-~~
cedid aleyhdarlar~n~~korkutmu~~olan büyük ba~~~görmek üzere Istanbul halk~~tehalük göstermi~lerdir".
Merhum Cevdet Pa~a Abdurrahman Pa~ a'n~n ikibin ki~ilik
bir kuvvetle Alanya Kal'as~na kapanarak onbin ki~i ile üzerine gelen
Teke mütesellimi Hac~~ Mehmed A~a taraf~ndan alt~~ay muhasara
edilip katledilmi~~oldu~unu beyan etmekte ise de 79, Abdurrahman
Pa~ a'n~n Anadolu taraf~na geçmeisi ~avval ortalar~nda olup buradan
Bey~ehri'ne varmas~~ancak Zilkade ay~n~n ortalar~nda oldu~una göre
Alanya Karasma kapanmas~~kabul edilse bu da ayn~~ ay~n sonlar~na
rastlamak icap eder. Eldeki vesikalar Abdurrahman Pa~ a'n~n
ne surctle Bey~ehri'ne geldi~ini ve Konya mütesellimi ile mücadelesini ve nihayet Istanbul'dan kaçt~ktan iki buçuk ay sonra katlini
gösterdi~ine göre Cevdet tarihinin kayd~~tashihe muhtaçt~r.
Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n Mallar~na El Konmas~ :
Merhum Abdurrahman Pa~ a'n~ n nakdi ve külliyetli menkul
ve gayri menkul, çiftli~i hayvan ve e~yas~~ oldu~undan dört aydan
ziyade ibrad~'da Teke mütesellimi Hac~~ Mehmed A~a, bin türlü
" Câbl Ömer Efendi, ba~~~seyre gelen bi edebler mu~arünileyhin seri maktuuna
tükürmek ve baz~s~~ bizim oca~~m~z~~ bat~r~p nizam-~~cedid askeri düzüp az kala ki
Istanbul'da yeniçeri komayup k~ rayazd~~deyu kelleyi tabladan alup tekme ile darp
eden edepsizlere ne çare vakit ve hale göre sükût edilmek zaruri oldu. Iki gün kelleyi
seyre gelenlerin hesab~~ yoktu (varak 300).
78 rayla l~nam~, vekayinâmesi, Abdurrahman Pa~a'n~n Bey~ehri kurbinde tutulup
katledildi~ini ve kesik ba~~n~n Zilhicce'nin yirmi be~inci günü Bâb~hümayundaki
senk-i ibrete kondu~unu yaz~ yor. Cdbi Efendi, Abdurrahman Pa~a ile iki o~lu ve
Konya Nâibi akrabas~n~n birinin ve adamlar~ndan di~er ikisinin ba~lar~n~n yirmi
dört Zilhicce'de gelerek ertesi günü te~hir edildi~ini yaz~yor. (varak 299, 300) ~âni
Zade tarihi ise (c. 2, s. 177) Abdurrahman Pa~a'n~n ba~~n~n te~hirinin yirmi iki
Zilhicce oldu~unu kay~t ile "hemen bütün Istanbul halk~n~n seyrine hücum ve
iktihamlar~~mahalli ibreti erbab~~ebsar oldu" diyor.
79 Cevdet Tarihi c. 9, S. 49.
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tehdit ve i~kence ile hepsini meydana ç~kard~ktan sonra bunlardan
mühim bir k~sm~n~, kazalardan tedarik etti~i be~yüz mekkâri hayvaniyle Antalya' ya nakletmek suretiyle 80 bunlar~n üzerine oturup
bunlardan cüz'l bir miktar~n~~ Istanbul'a yollam~~t~r; fakat Pa~a'n~n
b~rakt~~~~nukut, hayvan vesair e~yas~mn mühim bir k~sm~n~~Teke
Müteselliminin ald~~~~hükümete haber verilmi~~ve bunlar kendisinden
istenmi~~ise de serke~~bir adam oldu~undan Istanbul'a sert ve a~~r
cevaplar yazmasiyle i~in ilerlemesine gidilmeyerek hakk~ndan gelinmesi ba~ka zamana b~rak~lm~~t~r 81 . Resmi kaynaklarda Abdurrahman Pa~ a'n~n muhallefat~~hakk~nda dikkate ~ayan bir vesika görülmektedir :
1224 Rebiulâh~r sonlar~nda (1809 Haziran) Alanya Kad~snun
memleketin ileri gelenlerine gönderilen fermana göre Abdurrahman
Pa~ a'n~n katlinden sonra Teke mütesellimi Hac~~ Mehmed A~a,
pa~an~n bütün mallar~n~~ve paras~n~~an~n ibrad~'daki kona~ma koydurarak hazine için zaptetmek üzere o~lunu Ibrad~'da b~rakup kendisi
Antalya' ya dönmü~~ve güya kaza halk~~kona~~na hücum ve mütesllim
Hac~~ Mehmed'in o~lu ile müsademe ederek konaktaki bütün emval
ve e~yay~~ya~malam~~lar ve sonra da kona~a ate~~verip yakm~~lar.
Bunun üzerine Teke mütesellimi bu hâdiseyi Istanbul'a bildirmi~.
Mütesellimin bu yazmas~na kar~~~kasaba halk~~da bunun aksini iddia
ile Abdurrahman Pa~ a emval ve e~yasurn Hac~~Mehmed'in
Antalya'ya nakil ile ortal~~~~sindirmek için o~lu marifetiyle kona~~~
°° Abdurrahman Pa~anm emval ve emlâki ile bunlar~n Teke mütesellimi taraf~ndan müsadere edilenleri hakk~nda a~a~~~k~s~mlara bakma:
"Ol diyar ahalisinden baz~~sikat~n nakli üzere Abdurrahman Pa~a'n~n emvalini
katar katar taraf~na alenen celp ve ihzar edüp canibi miriye cüz-i layetecezza
arzetmekle ol kadar mal-i bi gerane varisi yegane olup taraf~~saltanattan mutalebe
olundukça muteass~bâne ~ukka ve tiz kelimat-~~bag~yane ile redd-i cevab ederek mal~zen-i temellükünde ibka ve takrir eyledi~i pâdi~ahm gazabm~~möcip olup ilk f~rsatta katl ederek cemi e~ya ve emvali yine Hazinei hümayuna intikal eyledi"~ani
zade c. t, s. 178.
°I ~ani Zade'nin Teke mütesellimi Hac~~ Mehmed A~an~n katledildi~ihakk~ndaki mütaleas~ncla yan~ld~~~~ve babas~~ile katledilen o~lu ibrahim'i kar~~t~rd~~~~görülüyor. Hac~~Mehmed A~a, ya~~~doksan~~mütecaviz olarak 1226 H. 1811
M. de eceliyle ölmü~~ve Antalya'n~n Çukurta~~mevkiine gömülmü~tür. (Antalya
Livast Tarihi s. 79, ~ oo) Hükümete kar~~~Hac~~Mehmed'in o~lu Ibrahim isyan etmi~.
Muhasara edilmi~~nihayet Antalya zapt ve emval ve e~yas~~musadere oltmarak
bu aileye mensup olanlar~n hepsi Selanik'e naklolunmu~tur. Antalya'claki mütesellim cami ve medresesi Hac~~Mehmed A~a'n~nd~r.
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yakt~r~p o~lunun fikaraya zulmüne mebni ahali ile mücadele etti~ini
ve bundan dolay~~ halk~n memleketi terketme~e kallu~uklann~~beyan
etmeleri sebebiyle her iki iddiadan hangisinin do~ru oldu~unun tahkik
edilip bildirilmesi bir fermanla Alanya Kad~s~~ile âyan ve e~rafa
emrolunmu~tur ".
Abdurrahman Pa~a ~le O~ullar~n~n Kabir Kitabeleri :
Kad~~ Abdurrahman Pa~ a'n~n katlinden sonra Istanbul'a
gönderilen ba~~n nereye defnedildi~ine dair bir kay~t göremedim,
cesedinin o~ullariyle beraber do~um yeri olan ibracl~~ kasabas~~mezarl~~~na defnedildi~i malûm olup kabir kitabelerinin suretleri a~a~~ya
yaz~lm~~t~r.
Abdurrahman Pa~a'n~n kabir kitabesi :
Hüvelhllakulbald
— Elmerhum-ül-magfur ila rahmeti
2 — Rabbihilgafur sab~ka Anadolu Valisi
82 Alanya Kazas~nda naip ve ayan ve zabitan ve vüct~ll-~~ memleket Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n ahz ve idam~na dergah' muallam Kapucuba~~lar~ndan Teke mütesellimi Elhac Mehmed dame meccluhu mukaddema ba ferman~~Mi tayin k~l~n~p kapuc~~ ba~l~-i mumaileyh dahi muktezai memuriyeti üzerine mumaileyhi ele getirip
tertibi ceza eyledikten sonra muhallefat~n~n zapt~~için di~er sad~r olan emri ~erifim
mücibince emval ve e~ya ve cemi nukut ve mamelekini pa~ai mumaileyhin konag~na vaz ve canibi miri için zapteylemek üzere o~lunu ol tarafta terk ve ikameyle
Kendisi Antalya taraf~na azimet eylemi§ oldu~una binaen ahali-i kaza mecbul olduklar~~habaset muktezas~nca cemiyyetle kona~-~~mezbure hücum ve o~lu mumaileyh
ile muharebe ve derununda olan bilcümle emval ve e~yay~~ya~ma ve kona~~~mezkün
ihrak etmi~~olduklar~~bu defa kapucu ba~i-i mumaileyh taraf~ndan der-isaadetime
tevarüt eden tahriratta derç ve is'ar olunmu~~ve sab~kuzzikir konakta h~fzolunan
emval ve e~yay~~kapucu ba~~-i mumaileyh Tekeye nakil ile mücerred sindirmek için
o~lu mumaileyh marifetiyle kona~~~ihrak-~~binnar ve o~lunu fukara üzerine taslit
ve enva~~mezalim ve taaddiyata iptidar ve ahali ile muharebe ve mukateleye ictisar eyledigi
ahalli-i merkum taraflar~ndan takdim olunan arz-~~malizar ve Hamlar~nda tahrir k~l~nm~~~olup bu surette tarafeynin muhalif-ü-lmezamin varid olan
evrak~n mahiyetine nazaran husus' mezburda i~tibah vaki olmak hasebiyle tashih
ve tahkiki lazimeden olmakla ve siz ki mevlana ve ayan vesair mumaileyhimiz vusuli
emr-i ali~ammda maddei merkumenin vuku~~ne veçhiledir? ve kona~-~~ihraka cesaret
edenler kimlerdir ? ve zikrolunan emval ve e~ya hangi taraflardan gasbolunmu~tur
ve kimin zimmetlerindedir ve kapucuba~~-i mumaileyhin ol tarafta terkeyledigi
o~lunun zulmü vaki midir? s~hhat ve hakikati üzere der-isaadetime tahrir " (evahir-i Rebiiilâhtr 1224) miihimme defteri 227 s, 273.
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3 — ~ ken maktulen vefat eden Kad~~
4 — Abdurrahman Pa~a'n~ n ruhiçün fatihi.
Sene ~~223
fi. ~ o Z.83
Abdurrahman Pa~a'n~ n onsekiz ondokuz ya~lar~ nda ve Beylerbe~i pâyesinde olan o~lu Abdullah Pa~a'n~ n kabir kitâbesi 84 .
Ya ilahi olmübarek ismi pâkin izzeti
Hem resulün fahriâlem ~ah' kevneyn hürmeti
Eyle kabrim ravzai cennet ya ilahelalemin
Gece gündüz eylesinler hur-ü-g~lman hizmeti
— Merhum Kad~~Abdurrahman pa~a nde
2 — Maktulen vefat eden merhum Abdullah
3 — Pa~a ruhiçün rizaenlillah fatiha
Sene ~~223
2 2 fi. z.
Abdurrahman Pa~a'n~n büyük o~lu Müderris Seyyid Mehmed
Efendi'nin kabir kitabesi: Biraderinin kabir ta~~ndaki iki bendinden
sonra :
— Merhum Kad~~Abdurrahman Pa~a zade
2 — Müderrisin-i kirâmdan maktulen merhum
Seyyid Mehmed Efendi ruhiçün
3 — Fatiha. fi. sene 23 z. 1223
Kad~~Abdurrahman Pa~a'n~n Evlatlar~~ :
Abdurrahman Pa~an~n Babas~~ ~ eyh Mehmed efendinin 1175 H.
1761 M. de vefat etti~ine göre, Abdurrahman Pa~a vefat etti~i
zaman ya~~~takriben elliyi geçmi~~olmal~d~ r.
83 Kabir ta~~ndaki ~~o Zilhicce tarihi yanl~~t~ r. Belki istinsah eden yanl~~~kaydetmi~tir. ~âni Zâdenin kayd~~ üzere (22 Zilhicce olmal~).
84 Seyyid Abdullah Pa~ a, on üç on dört ya~~ nda iken 1215 H. ~~800 M. de
Bozk~r Madeni Emini olan babas~~Abdurrahman Pa~a taraf~ndan Irad~~ cedid defterdar~~ Hac~~Ibrahim Efendi'ye yazd~~~~tahrirat~n Beylerbeylik ile o~luna Alanya
sanca~~n~ n verilmesini rica etmi~~ise de kabul edilmeyerek Kapucuba~~l~ k pâyesi
verilmi~~ve 1221'de istanbul'a gelen babas~n~ n ricasiyle küçük ya~ ta Beylerbeyi pâyesini alm~~t~r.
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Abdurrahman Pa~ a'n~ n en büyükleri Seyyid Mehmed
Efendi olmak üzere Ahmed, Ali, Abdullah isirnlerinde dört o~lu
ile ~ erife Hatice, ~ erife Fatma, Gülsüm, Nakiye, Zübeyde
ve bir de ad~n~~bilmedi~imiz alt~~k~z~~olmu~tur".
Bunlardan zaman~m~ za kadar gelen Kad~~ Pa~a ailesi Abdurrahman Pa~a'n~ n kendisiyle beraber maktul o~lu Seyyid Mehmed Bey
ile ye~eni ve damad~~olan e~raf~~kuzattan 88 Behçet Efendi ve di~er
damad~~ve ye~eni olan Hac~~ ~akir E fendiden gelmi~lerdir. Abdurrahman Pa~ a'n~n bu iki damad~ ndan Behçet Efendi, Konya
Mütesellimi Ebubekir ile Abdurrahman Pa~ a aras~ndaki musademede maktul dü~mü~~ve Hac~~ ~ akir Efendi de Abdurrahman
Pa~ a ile beraber maktulen vefat etmi~lerdir. Behçet Efendinin zevcesinin ad~~ Zübeyde han~m ve Hac~~ ~akir Efendinin zevcesinin ad~~da
Hacce ~erife Fatma Haramd~r.
Abdurrahman Pa~a'n~n nizam-~~cedide hizmeti:
Nizam-~~ cedid askeri te~kiline ba~land~ktan sonra bu askerler
Istanbul'da Levent Çiftli~i ve Sultan Selim'in yapt~rd~~~~ Üsküdar'da
Selimiye k~~lalar~ nda talim görüyorlard~. Fakat sonralar~~Bozok
mutasarr~fi Çapar O~ lu Süleyman Bey ile Kad ~~ Abdurrahman Pa~ a ve Bolu Voyvodas~~ Hac~~Ahmed o~lu Ibrahim A~ a'n~n Istanbul'a göndermekte olduklar~~asker namzetlerinin bu iki k~~laran alamamas~ ndan dolay~~mahallerinde k~~lalar yap~ larak askere
al~nacak efrad~n Istanbul'dan gönderilecek muallimler vas~tasiyle
mahallerinde yeti~ tirilmeleri emrolundu~undan bu suretle Üsküdar
oca~~na ba~l~~olarak Nizam-~~cedidin ayr~lm~~~oldu~u yerlerde k~~lalar yapt~r~lm~~ t~.
85 Aile ~eceresinde be~~k~z~~ görülüyor, Pa~a'n~ n muhallefat~
na dair olan vesikada alt~~ k~z~~gösteriliyor.
86 Rumelideki kaza kad~l~klar~~ dokuz ve Anadoludakiler on ve M
~s~r'dakiler
alt~~dereceye ayr~lm~~~olup Anadolu kazalar~ nda kad~l~ k edenler Rumeli veya M~s~r
kazalar~~ kad~l~klar~ na geçemeyüp Anadolu'da ise oradaki kazalarda kad~l~k ederken
onuncu dereceye kadar ç~ kar, keza Rumeli'de öyle olup orada dokuzuncu ve M~s~r'da alt~~dereceyi doldururlar ve en son sitte tabir edilen dereceye var~rlard~. I~te bu
(sitte), derecesine varan kad~lara (grafi kuzat) denilirdi. Sitte'ye ç~kan kad~ya Rumeli'de ise (Sittei Rumeli) ve Anadolu'da ise (Sittei Anadolu) ve M~s~r'da Sittei M~s~r
kad~s~~denilirdi. E~raf-~~kuzat~ n ehliyet ve tecribeli olanlar~ndan baz~lar~~(tahta ba~~)
ismiyle Kazaskerlere mü~avir olurlard~.
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Bu suretle mahalli k~~lalar ve askeri talimler hakk~nda gönderilen
fermanlardan birisi de Karaman (Konya) valisi Kad ~~ Abdurrahman Pa~ a'ya yollanm~~t~ . Bunun üzerine Abdurrahman Pa ~ a
gerek vilayeti dahilinde Konya, Aksaray, Seydi~ehir, K~r~ehir ile Ni~de'nin
Eskisaray mevkiinde ve malikâne suretiyle kendi üzerinde olan Alanya'da ve Kayseri'de muhtelif büyüklükte k~~lalar yapt~rtt~. Istanbul'dan
mühendisler getirtmek suretiyle ilk yapt~r~lan k~~la ~~2 18 H. ~ 8o3 M. de
Seydi~ehrindeki nizam-~~cedid k~~las~~ idi".
Bu k~~lalardan ba~ka Abdurrahman Pa~ a kendi maiyyeti
sekbân ve suvarileri için Ala~~ya kasabas~ nda kendi parasiyle ondört
odal~~ bir han ile küçük bir hamam ve dört dükkân yapt~rm~~t~r.
Kayseri'de kârgir olarak yapt~r~ lan nizam-~~cedid k~~las~~doksan be~~
odal~~ olup 88 be~yüz beygir ba~lan~ r dört ah~r~~ve bir geni~~avluyu
ve ortas~ nda bir de camii ihtiva ediyordu. Aksaray'da yapt~r~lan k~~la
kerpiçten olup yirmi odal~~ve yine kerpiçten olan K~r~ehir k~~las~~da
otuz odal~~ idi".
K~r~ehir k~~las~~ yar~ m orta yâni alt~yüz efrad~~istlab edecek büyüklükte idi. Abdurrahman P a ~~a 'y a K~r~ehrinde yar~m orta asker
yazmas~~emri geldi~inde buran~n e~raf~n~~davet ederek ferman~~okutmu~~ve fermarun kabulü üzerine nefsi K~r~ehir, Keskin, Konur, Hac~~
Bekta~, Mucur, Süleymanlar kazalar~ndan yar~ m orta asker yazm~~t~r 80.
Abdurrahman Pa~ a Karaman valisi iken Konya' ya bir çeyrek
mesafede Çimenlik mevkiinde kazalar ahalisinin yard~rnlariyle Vali
saray~~denilen hükümet kona~nu yapt~r~p 91 bu konak daha sonra asker
k~~las~~olmu~tur 92.
Nizam-~~Cedid için al~ nacak asker geli~i güzel toplama olmayup
yerli, yurtlu ailelerden idi ve bunlar~n ba~lar~ na o memleketin haneBa~vekâlet Ar~ivi Cevdet tasnifi askeri vesikalar No. 42356 (21 c. 1218).
Nizam-~~ cedidin ilgas~ ndan sonra bu k~~ la han olarak kullan~ lmak tiezere
kiraya verilmi~tir.
n dairesi
89 Nizam-~~cedidin ilgas~ ndan sonra Aksaray k~~las~~ mutasarr~f Pa~alar~
olmu~~ve Ktr~ehir k~~las~~da i~e yaramaz diye terkedilmi~ tir (Cevdet tasnifi askeri vesikalar No. 16791).
" Cevdet tasnifi askeri vesikalar No. 8161, 8166, sene I 219.
s. 38.
91 Cevdet tasnifi dahiliye vesikalart No. 7954, 7988 ve Cevdet Tarihi, e. 9
k~sm~~
Selaml~k
olarak
iki
k~s~md~.
~~
92 Eskiden Vali konaklar~~harem ve selâml~kl
vilayet dairelerini ihtiva ederdi. Abdurrahman Pa~a'n~n vali kona~~n~~ ~ehirden
hariç mahalde yapt~rmas~~ilk valili~inde oldu~u gibi bir suikasitten sak~nmas~ndan
ileri gelmi~tir.
87

88
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dan ve as~ lzadelerinin ehliyetlilerinden maa~l~~binba~~lar tayin edilecekti; bu suretle al~ nacak efrad münavebe ile Istanbul'a gönderilecek,
~ lkbahar'dan Sonbahar'a kadar alt~~ ay Üsküdar oca~~nda (Selimiye
k~~las~ nda) talim ve terbiye görecekler ve bir sefer vukuunda Üsküdar
oca~~ yle birlikte muharebeye gideceklerdi 93. Daha yukar~da söyledi~imiz gibi sonralar~~mahalli k~~lalar yapt~r~larak efrad~n k~smen
orada talim görmeleri emrolunmu~tu.
* *

Tercümei halinin tetkikinden anla~~laca~~~üzere Kad~~ Abdurrahman Pa~ a te~kilatç~ , azim ve gayret sahibi, cesur, metin, yeni
te~kilata candan ba~lanm~~~bir vezirdi. ,
Medrese tahsili görmü~, uyan~k fikirli, te~ebbüs etti~i i~de memleketin selâmetini görmü~~ve anlam~~t~ . Sultan Selim'in nizam-~~
cedid te~kilat~ ndaki samimi maksad~n~~kavrad~~~ ndan Anadolu'da
Çapar O~ luyle beraber Padi~ah'a kuvvetli destek olmu~lard~. Her
ikisi de icraatlar~nda ~edid olduklar~ ndan bu sayede i~lerinde mukavemet görmeden muvaffak olmu~larsa da makalemizin muhtelif k~s~mlar~nda görüldü~ü üzere Abdurrahman Pa ~ a bilfiil kumanda mevkiinde bulundu~undan suikast ve ihanetlerle kar~~la~m~~t~r.
Gerek yeniçeri oca~~~ve gerek Rumeli ayanlann~n pek korktuklar~~ Abdurrahman Pa~ a'n~n Alemdar'~ n sadaretiyle tekrar
meydana ç~ karak Anadolu Valili~i ile sekbaru cedid seraskeri tayin
edilmesi oca~m endi~esini artt~rm~~~ise de Alemdar vak'as~n~~müteakip
kendisini ele geçirmek istemi~ler, fakat muvaffak olamanu~lar ve
padi~ah~~ tazyik ile Abdurrahman Pa ~ a'y~~ad~m ad~m takip etmi~ler Anadolu'nun üç koluna fermanlar yollatm~~lar ve nihayet Idam
ettirmi~lerdir.
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Kad~~Abdurrahman Pa~a ailesinin k~sa ~eceresi
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