CAN ~ KL ~~AL ~~PA ~ A
Dr. YÜCEL ÖZKAYA
XVIII. yüzy~lda Osmanl~~Imparatorlu~unda zenginli~i, maiyyetindeki sekbanlar ve taraftarlann~n çoklu~u yüzünden sivrilerek sancak ve kaza idarelerinde söz sahibi olan baz~~ kuvvetli aileler vard~.
Canikli lakab~ yle tan~ nan Ali Bey de bu ailelerden birinin ferdidir.
Ali Bey, Fatsal~~ Ahmed A~a'n~n o~ludur. 1133 (1720-172 ~ )
y~l~nda Istanbul'da do~mu~ tur. Babas~~dergâh-~~âli kap~c~ba~~lar~ndan
idi 1. Gençli~inde karde~i Süleyman ile birlikte Canik'e gitti. Orada
devlet i~lerinde tecrübe kazanarak, mülk edinmi~~ve karde~i Süleyman
Pa~a'dan sonra Canik muhass~l~~olmu~tur.
1768'de ba~layan Rus sava~lar~~ s~ras~nda önemli hizmetleri
görülmü~ tür. Hotin sava~~nda esir olaca~~~s~ rada Abaza Mehmed
Pa~a kendisini kurtarm~~t~~2. Ordunun ma~lubiyeti üzerine ~smail
ve Tulca semtlerine u~rayarak Canik taraf~ na geçti. Sonra Rus
sava~~nda gösterdi~i ba~ar~lar~ndan dolay~~ kendisine vezirlik rütbesi
verilmi~, kendisine kar~~~olanlar da sonradan onun taraftar~~olmu~lard~~3. ~~haziran ~~772'de Canikli Ali Bey'e Amasya Sanca~~n~ n malikâne
olarak verildi~ini görmekteyiz 4. Amasya Sanca~~ n~ n malikâne olarak
Ali Bey'e verilmesinin sebepleri ~u noktalarda toplanmaktayd~~: Bu
havalideki "kapusuz levendât~n" sald~r~s~n~ n önlenmesi, yollar~ n
emniyetli hale getirilmesi, yolcular~ n rahat seyahat edebilmeleri,
sat~ n alma ve ödeme i~lemlerinin yap~ labilmesi, Karadeniz'den
Rusya'ya gidi~geli~lerin dikkatli olmas~, Ali Bey'in Amasya'y~~ korumak için gemiler tedarik etmesi ve çok say~da askerle Karadeniz'e
Ahmed Cevdet; Tarih-i Cevdet, Dersaadet, 1309, C. III, s. 144. Bernard,
Lewis: DjantIclt Hadjeljt Ali Pascha, The Encylopedia of Islam, Leiden, Volume.
II, Fasciculus 29, S. 446; Süreyya, Mehmed: Sicill-i Osmant, Matbaa-yi Amire,
1309, C. III, s. 548.
Dersaadet, 1309, C. III, s. 145.
2 Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet,
Dersaadet, 1309, C. III, s. 145.
3 Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet,
Mehmed Pa~a'n~n yaz~s~ndaki bir
4 Bunu, rikâb-~~hümâynn kaim-makam~~
renmekteyiz.
Bkz.
Istanbul
Ba~vekâlet Ar~ivi, Cevdet
maddenin özetinden ö~
Dahiliye. 16775, Fotokopi: ~ .
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ç~kabilmesi hususlar~~göz önüne al~nm~~t~. Daha önce Karaman Valisi
Vezir Osman Pa~a-zade Dervi~~Pa~a'n~ n rütbesi olan Amasya Sanca~], bu belirtti~imiz hususlar göz önüne al~narak ~~772'de Canikli Ali
Bey'e verildi. Amasya Sanca~~nm mutasarr~ flar için geliri "imdad-~~
hazarriyesi" üç bin kuru~, "imdad-~~seferiyyesi" de on alt~~buçuk kese
idi 5.
1768'de ba~layan Osmanl~ -Rus sava~~nda, Ruslar~ n önemli hedeflerinden birisi de K~r~m'~n i~gali idi. 1770 senesinde yapt~klar~~
hücumu, 1771'de de tekrarlayan Ruslar K~r~m'~~ zaptettiler. Ruslar~n
K~r~ma girmesi, K~r~m Hani Selim Giray'm kaçmas~~deh~etli kar~~kl~~a sebep oldu. Ruslar~n K~r~ m Ham ilan ettikleri ~ahin Giray,
Serasker Ibrahim Pa~a'ya, Ruslarla anla~ma yapt~~~n~~bildirdi. Bu
iki yüzlülü~ü kabul etmeyen Ibrahim Pa~a, Kefe'yi terk etmedi
ama, 1771 temmuzunda Ruslara esir dü~tü. ~ahin Giray, elli-altm~~~
kadar mirzayla Petersburg'a gidip, K~r~ m ahalisinin Rusya'ya ba~l~~
olma teklifini yaln~z kendisi imzalarru~, di~erleri kendisini Petersburgda b~rak~p geri dönmü~lerdi 6.
Canikli Ali'ye Rusya'dan K~r~m'~n kopar~ lmas~~ için K~r~m seraskerli~i verildi. Canikli Ali Pa~a böylece ilk K~r~m seraskerli~ini
üzerine ald~ . Bu görev Canikli Ali Pa~a'ya bo~una verilmemi~ti. Ali
Pa~a'n~n serveti pek çoktu. Devlete gerekli askeri temin edebilecek
güçteydi. 1773 mart~nda dergah-1 mu'allâ kap~c~ba~~, Canik Muhass~l~, malikâne olarak Amasya Mutasarr~fli~~n~~ elinde tutan Hac~~
Ali Bey, eski kul kethüdas~~Süleyman'~ n toplad~~~~askeri gemiye
yükleyip K~ r~m'a geçmesinden sonra, arta kalan asker, mühimmat
ile arkadan gelecekti. Koban Seraskeri Bahad~ r Giray Sultan ve
Nogayl~~emirleri, K~r~m Hani ile gizlice mektupla~arak, K~r~ m Hamn~n karde~inin Osmanl~~ Devletine yard~m yapaca~~n~~anlam~~lar ve
bunu Istanbul'a yazm~~lard~ 7.
Canikli Ali kendisine fayda sa~layacak ki~ ileri tatmin etmek
yönünden de ba~ar~l~~çal~~malar yapm~~ t~ . Gerekli yerlere ve ki~ilere
hediyeler göndererek önemli ki~ileri taraf~ na çekmekte mahirdi 8 .
Cevdet Dahiliye. 16775, Fotokopi. 1.
Uzunçar~~l~, Osman!! Tarihi, Ank. 1956, c. IV, K~s~m. ~ ., s. 408-409.
7 Müh. 171, S. 564, Vs. 1.
~akir, ~evket, Trabzon Tarihi, ~stanbul s. 81.
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CAN~KL~~AL~~PA~A'NIN I. KIRIM SERASKERL~~~~

1773 aral~kta, K~r~m'a memur olan Canik Muhass~l~~ ve Amasya Mutasarr~f~~ Canikli Ali Pa~ a'ya Trabzon Eyaleti verilmi~, eski
Trabzon Valisi Ahmed Pa~a'ya da Ak~ ehir ve Ni~de sancaklar~~Sinop'u
korumas~~ ~artiyle tevcih olunmu~tu 9. Gene, 1773'te, Tokat Voyvodal~~~~bir sene için Canik Muhass~l~~ve Amasya Mutasarr~f~~Ali
Bey'e verildi. Canikli Ali Bey, Tokat Voyvodas~~ Hac~~Ali A~a'dan
K~r~m taraf~~ için Tokat ve Kazova'dan tam te~kilâth asker istemi~ti'''. Canikli Hac~~Ali Pa~a daha pek çok yerden asker istemi~ti. Asker
temininde ço~u kez güçlükler ç~km~~t~ r. Eski K~r~m Hani Devlet
Giray Han ve Canik Muhass~l~~Vezir Hac~~Ali Pa~a'n~ n K~r~m seferi
ile ilgili olarak yazd~klar~~ yaz~lar~ n özetlerinde, görevleri sebebiyle
toplanan askeri, gemilere yükleyip, K~r~m adas~ndaki din dü~man~n~~
ortadan kald~rmak için K~r~ m'a hareket etmek üzere uygun bir hava
beklemi~ler, fakat, kendilerine asker verecek olan ve derebeyi olarak
vas~fland~r~lan agalar~ n ve Trabzon'da oturan turnac~ba~~~Trabzonlu
Kalc~o~lu Omer'in, Tire-Biga Voyvodas~~Ali Sir'in, Karadeniz sahili
e~k~yas~ n~n ba~~~Dizdaro~ullar~~Ali ve Abdullah'~n kendilerine itaatsizlik gösterip, memur olduklar~~yere gitmekten vazgeçip kar~~~koymalar~, bulunduklar~~yerlerin sefere gidecek askerini cayd~r~p, sefere
göndermedikleri aç~ klanm~~t~ . Bunun üzerine 1773 eylülü ba~lar~nda
Trabzon Valisine, Kad~s~na, ad~~geçen e~k~ yalar~n bulundu~u kaza
kad~lar~ na bunlar~ n dirlik ve "nan-pare"lerinin, rütbelerinin kald~r~l~p, cezaland~r~ lmalar~~ernrolunmaktayd~~ 11.
Canikli Ali Pa~a'ya 24 mart 1774'te Erzurum eyaleti ve Kars
seraskerli~i görevleri de verildi ve "defter-i vüzerâ-y~~izâm"a dahil
edildi 12.
K~r~ m meselesi, Osmanl~-Rus sava~~~s~ras~ nda Osmanl~~ Devletini
u~ra~t~ ran önemli meselelerden biri haline gelmi~ ti. Tatarlar, K~r~m'
dan Rusya'ya yapt~ klar~~ak~ nlarla" ve çapulculuklar~~ile bu devleti
devaml~~rahats~z etmekteydiler. K~r~m hanlar~~ahalinin iste~i ile
seçilmekte ve Osmanl~~Devleti de kendilerine men~ ur göndermekteydi.
9 Ba~vekâlet Ar~ ivi, Cevdet Dahiliye. 575.
10 Halis Turgut, Cinlio~lu, Osmanl~lar Zaman~ nda Tokat, Tokat. 1950. K~s~ m.
1., s. 67-68,
1.1 Muhimme. 172, s. 289, Vs. t.
12 Ahmed Vas~f, Tarih-i Vas~f, e. II, s. 286.
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Bu yüzden K~r~m içindeki han seçimlerinde s~k s~k kan~~ khklar olm.aktaycl~. Rusya bu durumdan faydalanarak taraftar~~olan ~ahin
Giray'l . zorla han seçtirmi~~ve K~run'~~i~gal etmi~ti.
Canikli Ali Pa~a, Kuun'a serasker tayin edildikten sonra emrinde
bulunmak üzere Anadolu'nun muhtelif yerlerinden asker. istendi.
Rusya'dan intikam almak için Anadolu'da bulunan görevlilere pek
çok ferrr~an yaz~ld~. Rusya sava~ma iki cephede, hem K~r~m, hem de
Rumeli taraf~nda devam olunm.aktaydi. Diyarbak~r Valisi olan ve
"Ordu-y~l hüm.ây~s~n"a asker getirme~e memur edilen Vezir Hac
~~
Mustafa Pa~a'ya mart ay~ndan önce, acele kayd~yle, özellikle güney,
güneydo~udaki askerleri orduya getirmesi hakk~nda yaz~lar~~
fennan
bunlara bir örnektir 13 .
özü ve Tan~an taraflanna ve "Ordu-yu hümâyün"a asker
götürme~e memur olan Zareli-zade Feyzullah Pa~a'ya 1774 mart
~~
ortalar~ nda yaz~lan fermanda, K~r~m'~ n tekrar geri al~nmas~~gerekti~i,
halen Taman'da bulunan Trabzon Valisi Canikli Ali Pa~a ve Devlet
Giray emirlerine Anadolu'nun sa~~ve orta kollanndan gerekli askerin
iletilmesi tekrarlan.m~~t~r 14. Bunun için S~ vas eyaletine kadar olan
kazalar~n sava~a yarar olan halk~~yerlerinden kalchnlarak, bir an
önce en yak~n iskelelere gönderilecek, bu askerlerden on be~~bin kadar~~
K~nm'~~kurtarmakla görevli Canikli Ali Pa~
a maiyetine, sekiz bini
de özü'nün muhafazasma tahsis olunacakt~~'5. Ayr~ca, eskiden ocakta
kul keth.üdas~~olan ve halen Anadolu'dan K~r~m ve (.5zü taraflanna
asker götürme~e memur Hac~~ Seyyid Halil'den, çok say~da
asker
tertip ederek, bunlar~~bir an önce hareket ettirmesi istemni~ti 16. G&
la Bu fermanda Diyarbak~r Valisinden ba
~ka, Diyarbak~r ve Rakka'daki a~iret
beylerinden, Diyarbak~r'daki sancak mutasarnflarmdan, ~çel sanca
~~ndaki zenginlerden, Diyarbak~r, Rakka eyaletleri, Malatya, Kilis, Azaz, Antep sancaklanndaki
kazalarla, Adana, Antalya, Birecik kazalar~~ve di~er civar yerlerin yeniçeri oca
~~na
ba~l~~"a~avat ve alemdann"dan ba~ka di~er ocakl~
lardan, harbe yarar Hac~~Bekta~~
kikeklerinden, Mara§ eyaletindeki sancak alaybeylerinden yard~m istenmi~tir.
Ankara ~r. Sc. No. 162, Vs. 268, s. 214, y~l 1773.
14 Zareli-zade Feyzullah'm emrinde, eski Kap
~c~lar Kethüdas~~Hac~~~brahim,
eskiden kul kethüdas~~olan Seyyid Halil bulunmaktayd~
. Fermanda, "müba~irler
müba~iri" denilen zata, Anadolu'nun sol kol kazalanndaki kad
~lar, naipler, zabitler,
ayanlar, m~~~kataat ve evkaf voyvodalan, zeamet ve t~
mar mültezimleriyle, din adamlar~~ve halka hitap olunmaktayd~ . Ankara ~
r. Sc. No. 162, Vs. 280, s. 206.
1s Ankara ~r. Sc. No. 162, Vs. 281, s. 204. Ocaktan ba
~ka martta da. Cevdet
Askeriye 1584.
le

Ankara. 162, Vs. 281, s. 204.
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rüldü~ü üzere, iki tarafa kuvvet göndermek zorunda kal~nd~~~ndan
bu geni~~ihtiyac~n Anadolu'dan asker yazmak suretiyle sa~lanmas~~
cihetine gidildi. Bütün bunlara kar~~l~ k Anadolu'dan toplanan askerlerin büyük bir k~sm~~sava~a gitmemekte, izlerini kaybettirerek
saklanm.akta veya ordugâhtan kaçmaktayd~ lar. Diyarbak~r Valisi
Vezir Mustafa Pa~a bu tip hareketlere yönelenler hakk~ nda gerekli
cezalar~~vermekle görevlendirilmi~ti16a. Bu s~ralarda Anadolu'da yeniçerilerin ve t~marl~~sipahilerin ordudan kaçmalar~~yayg~n bir hal
alm~~t~~". Kul Kethüdas~~Seyyid Halil ve Diyarbak~r Valisi Zareli-zade
Feyzullah'a 1774 ~ubat~ nda Özü ve kuzey Balkanlar için asker toplanmas~~ hakk~nda birçok fermanlar yaz~lm~~t~r ". Bu yard~mlar
yaln~z asker bak~m~ndan de~il, çe~itli konularda da talep olunmaktayd~. Örne~in, ordu için deve, kat~r, para, zahire de gerekmekteydi.
Bu bak~mdan, ~~774.'ün mart ve nisan aylar~nda Anadolu'nun çe~itli
yerlerine yaz~lar yaz~lm~~, deve, beygir ve asker istenmi~ti. Mart ay~nda Çank~r~, Ankara, Çorum, Kastamonu, Bozok'tan deve isterar~esi
ve bunlar~n Edirne'ye naklinin görevlilere emredilmesi ", nisan
ay~nda orta kol kazalar~ ndan tekrar asker iste~i 20 bunlar~n birkaç
örne~idir.
Rusya ile yap~lan sava~lar ba~ar~s~zl~ kla sonuçland~. Canikli
Ali Pa~a'n~n ufaktefek ba~ar~lar~~neticeye tesir etmedi. Sava~~n o
anda lüzumsuz görülmesi üzerine Canikli Ali Pa~a geriye ça~r~ld~.
774.'te yap~lan Kaynarca Bar~~m~n önemli maddelerinden
biri de K~r~m'~n ba~~ms~z olmas~yd~ . Bunun kendilerine olacak olan
zarar~ n, K~r~ml~lar çok iyi anlam~~lard~. K~r~m'~n ta~mmu~~ailelerinden ve mirzalar~ndan baz~lar~~gemi ile Istanbul'a gelerek serbestlik ~artm~n kald~r~lmas~n~, te~rifat ve men~ur gönderilmesi, hutbe
ve sikkelerin gene padi~ah ad~na olmas~, K~r~m Hanl~~~n~n K~r~m
Ham II. Sahip Giray'a verilmesi için çe~itli arz ve mahzarlar
verdiler 21.
Ankara. 162, Vs. 294, S- 193.
Yücel Özkaya, "Anadolu'da Yeniçerilerin Düzensizlikleri ve Izmir'de Yeniçerili~in Kald~r~lmas~~Hakk~nda Bir Belge," Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi, C. 23, say~. 1-2, s. 77-81.
18 Ankara. 162, Vs. 282, s. 203, Ankara. 162, Vs. 328, s. 159-160, Vs. 232, s.
163-164, Vs. 348, s. 152-153, Vs. 360, s. 143.
19 Ankara ~r. Sc. No. 162, Vs. 275, s. 203.
20 Ankara. 162, Vs. 300, s. 188.
21 A. Cevdet, Cevdet Tarihi, ~st. 1303. C. II, s. 4,
168
17
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Henüz tascliknamelerin de~i~tirilmemi~~olmas~~ sebebiyle hiç
olmazsa, hutbe ve sikkenin padi~ah ad~na olmas~~iste~i üzerine Osmanl~~devlet adamlar~~harekete geçmi~, sonunda K~r~m hanlar~mn
halk taraf~ndan seçilmesi, bunlara men~ur ve te~rifat~n padi~ah
taraf~ndan gönderilmesi, hutbe ve sikkenin padi~ah ad~na olmas~~
iki tarafça karara ba~lanm~~, 29 ocak 1775'te tasdikname de~i~tirilmi~ti 22. Bunun üzerine de Sahip Giray'a men~ur ve te~rifat gönderildi 23. Rusya'n~n, K~r~m hanlar~n~n seçimini halka b~rakmas~n~n
sebebi K~r~m'~n içi~lerini çok iyi bilmesinden ileri gelmekteydi.
K~r~m hanlar~n~n azil ve tayinleri kar~~~kl~klara sebep olacakt~. Han
seçimi gerekti~i zaman her biri kendini seçtirmek için çe~itli çarelere
ba~~vuracaklar, hanl~~a arzu duyanlardan birini de Rusya tutacak, bu
ki~inin han olabilmesi için gerekli kuvveti göndererek az zamanda
K~r~m'~~eline geçirebilecek, Osmanl~~Devletinin buna büyük bir
mukavemeti olamayacakt~~24. Rusya, hanlar aras~nda kar~~~kl~k ç~kmas~~için uygun zaman~~bekleme~e ba~lam~~~ve bu, bir süre sonra
kendini göstermi~, K~r~m meselesinden dolay~~ Rusya ile yeniden
sava~~zorunlulu~u do~mu~~ve Canikli Hac~~Ali Pa~a ikinci defa K~r~m
seraskeri olmu~tur ki buna ileride de~inece~iz. Canikli Ali Pa~a K~r~m'dan döndükten sonra Osmanl~~Imparatorlu~unun idari ve sosyal
bozukluklar~n~~ ve bunlar~n çarelerini anlatan bir risale yazm~~t~.
Bunu daha sonra yay~nlayaca~~z. Birinci K~r~m seraskerli~inden
sonra, Canikli Ali'ye daha ba~ka görevler de verilmi~tir. Örne~in
e~k~yal~k yapan Kalc~o~lu Ömer ve arkada~lar~n~n yakalanmas~~25,
Istanbul'a olan ev göçlerinin önlenmesi 26, asi leventlerin yakalan~p,
cezaland~ r~lmalar~~27 ve daha pek çok görev Canikli Ali Pa~a'ya verilmi~ti 28.
A, Cevdet, ayn~~eser, c. II, s. 4-5.
A. Cevdet, ayn~~eser, c. II, s. 17, Halim Giray Sultan, Gulbin Hanan yahut
K~r~m Tarihi, 1st. 1327, S. 192, Bursa Orhangazi Kütüphanesi. M. Nuri Pa~a,
Netayicu'l-vukuat, c. IV., s. g.
24 A. Cevdet, ayn~~eser, c. II, s. 5.
25 Ilkönce Canikli Ali bir yaz~~ ve Trabzon Kad~s~~bir i<lâmla Kalc~o~lu Ömer
ve arkada~lar~n~n ~ekavetlerini yazm~~lar, bunun üzerine 1775 may~s tarihli hukmunden (Trabzon. 1933, Vr. 7~ -A, Vs. 2) ba~ka, 1775 eylülde bu e~k~yalar~n ve
taraftarlar~mn yakalanmas~, kimsenin bu e~kiyalar~~hizmetlerine almamalar~~emrolunmaktad~r. Trabzon. 1933, Vr. 64-A.
26 Trabzon. 1933, Vr. 64.
27 Trabzon. 1933, Vr. 64, Vs. 1.
28 1775 temmuzunda K~r~m'dan yükleriyle dönen gemilerin u~rad~klar~~iske22
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Canikli Ali Pa~a, bunlar~~yerine getirmek için bizzat kendisi
hareket etti~i gibi, emrindekilere bu görevlerin ifas~~için buyrultular
da yazm~~t~r. Esasen, valilerin pek çok görevi emirlerindeki adamlara
buyrultular yazarak yapt~rmalar~~XVIII. yüzy~lda çok geli~mi~ti.
1776 a~ustosunda Canikli Ali bir buyrultu ile 1777 y~l~na ait
Trabzon'un (kaza ve nahiyelerinin) avar~z ve nüzul bedelini toplama
görevini ~at~r-zade Ibrahim ve Ömer A~alara emaneten vermi~tir 29.
Bu da bu ailenin ileride kuvvetlenerek devleti u~ra~t~ran önemli
âyanlardan biri olmas~na sebep olacak olaylardan biri olmu~tur.
1776 kas~ m~nda, 1777'ye ait olmak üzere Trabzon ve Gümü~hane
Kalemi cizyesinin toplanmas~~hususu için Canikli Ali'ye hüküm
yaz~lm~~, o da bu görevi ~at~r-zadelere vermi~ti 3°. Fakat, bu cizyeler
toplan~rken zulüm yap~ld~~~~anla~~ ld~~~ndan, durum Canikli Ali'ye
Trabzon Kad~s~~ve âyan~na (Trabzon ileri gelenlerine) bildirilmi~~31,
bunun üzerine Hac~~Ali Pa~a bir buyrultu yazarak bu zulmün önlenmesini istemi~tir 32 .
I ~~go- ~~~~93 (1776-1779) seneleri aras~nda Canikli Ali Pa~a ve
o~lu Battal Bey'e pek çok görevler verilmi~tir. Bunlar~~çe~itli ar~iv
vesikalar~ndan takip etmek mümkündür. Ahkâm defterlerinde daha
çok t~mar, zeamet anla~mazl~klar~n~n halli, çe~itli zulümlerin, mal
gasplarnun önlenmesi konular~n~~kapsayan pek çok hüküm vard~r.
Canikli Ali'ye de bu tarihler aras~nda, çe~itli e~k~yal~klar~n önlenmesi 33,
lelerde d~~ar~ya zahire ç~karmadan zahirelerinin Istanbul'a gönderilmesi, Trabzon.
1933, Vr, 72-B, VS. 2; 24 mart ~~775'de Sinop iskelesinde yap~lmakta olan iki kalyon
için gerekli kerestelerin Trabzon ve Canik'ten kesilmesi, Ba~vekâlet Ar~ivi, Cevdet
Bahriye. 8627, ~~aral~k ~~775'te Mehmet Han Mutevellisi Hac~~Abdullah ile Sat~rzade aras~ndaki anla~mazl~~~n incelenmesi, Trabzon. 1933, Vr. 77, Vs. 2, ile 1776
haziran~mn ortalar~nda Hac~~Abdullah'~n, kanunsuz ve zorla mütevelli olup,
kendileri için vakf~n içinde arsalar, binalar peyda edenler hakk~ndaki ~ikâyetinin
do~ru olup olmad~~~n~n incelenmesi, Trabzon. 1933, Vr. 47-A, Vs. 3, Trabzon
sancag~n~n e~kinci zeamet ve t~marlarm~n düzeni görevleri, Trabzon. 1933, Vr.
64, Vs. ~ . verilmi~tir.
29 Trabzon. 1933, Vr. 76-B, Vs. 2, 3 Fotokopi:2.
30 Trabzon. 1933, Vr. 75-B, VS. 4.
31 Trabzon. 1933, Vr. 74-A, Vs. ~~
32 Trabzon. 1933, Vr. 74-A, Vs. ~~
33 Bak. Erzurum Ahkâm Defteri: 6, Erzurum Valisi ve Kars Seraskeri Ali
Pa~a, Kuruçay kazas~~naibine yaz~lar~, ~~190 evâhir-i cemaziyelâh~r (1776 temmuzu ortalar~nda) tarihli hükümde, ~ehsuvaro~lu Osman Bey'in Kuruçay kazas~nda Yaylasu deresi denilen yerde çiftlik kurarak, karde~i Salih ve Mustafa, a~iret-
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t~mar, zeamet ve di~er anla~mazl~klar konusunda pek çok hüküm
yaz~lm~~t~r 34. Ayn~~ ~ekilde malikâne olarak Karahisar-~~ Sarkl hass~~
voyvodas~~ olan o~lu Kap~c~ba~~~Battal Hüseyin Bey'e de pek çok
hüküm yaz~lm~~~ve çe~itli görevleri yerine getirmesi emredilmi~tir. Bu
hükümler daha çok ~ekavetlerin, ki~ilerin kendi aralar~nda olan
anla~mazl~klar~n önlenmesini ihtiva etmektedir 33.
CAN~KL~~AL~~PA~A'N~N KARS SERASKERL~~~~:

Osmanl~~devleti, Kaynarca bar~~~ ndan hemen sonra Iran ve
Irak'taki kar~~~kl~klar] halletmek için haz~rl~~a giri~ti. Her taraftan
ira~-~~üzerine yürünülmesi dü~ünüldü~ünden ve Kars kolundan gidecek
ordu Azerbeycan'dan da geçece~inden, Azerbeycan hanlar~n~n Kerim Han'la anla~~p anla~amad~ klar~mn bilinmesi gerekiyordu. Durum
buradaki hanlara soruldu~unda, onlardan gelen mektuplarda, hanlar~n önemlilerinden olan Revan Ham Hüseyin Ali Han ve Hoy
Hani Ahmed ile Canikli Ali Pa~a aras~nda mektupla~malarda da
bunlar~n Osmanl~~Devletine dost olduklar~~ anla~~lm~~t~r. Bu yaz~~malarda Canikli Ali Pa~a'n~n çal~~mas~na lüzum kalmadan meselenin
hallolunaca~~n~~Ergeli Han (Tiflis ham) bizzat bildirmi~, her iki ha
n~n mektuplar~~Kars Seraskeri Canikli Ali Pa~a 36 arac~l~~~yle Istanbul'a gönderilmi~, bunun üzerine devletçe fermanlar yaz~larak e~er
Azerbaycan'da Zend Kerim Han taraf~ndan di~er hanlara zulüm
lere mensup baz~~kimselerle 118o (1766)'den beri kaza ve köylerden pek çok e~ya ve
mal zaptetti~i, ~ekavetinin önlenmesi isteniyor. Ayn~~konu için 1776 aral~ k sonunda
yaz~lan hüküme (s. 55), Erzurum Valisi Hac~~ Ali Pa~a'ya 1779 ocak sonlar~nda
yaz~lan di~er bir h~lkümde ise, Kuruçay, Kemah, Gerçe~, E~in, Erzincan, Çemi~kezek kazalar~~halk~~memur olduklar~~maden hizmetini yerine getirdikleri halde,
Ocakl~, H~nuslu, Kavatl~, Karabali olmak üzere say~lar~~6'y~~ bulan kazalar~~basan
ekrad (Kürd) e~k~yas~n~n madeni çal~~maz hale getirdikleri, Maden Emininin yetersiz oldu~u yolundaki ~ikayet üzere, ~imdi bu havalide Kars seraskeri olarak sahas~~
olmas~~sebebiyle oradaki bey ve voyvodalarla temasa geçip e~kiyalar~~yakalamas~~
emredilmi~tir. Bkz. s. 192, v.b.
Erzurum Ahkam Defteri: 6, s. 98, Hük. 2, 3, 4 v.b..
Erzurum Ahkâm Defteri: 6, s. 31, s. 129, S. 144, S. 162, Hük. 3, 4, 5, S. 191,
Hük. ~ .
36 Ali Pa~a icab~nda Azerbaycan'a askerle gitmek için Kars seraskeri tayin
edildi, Enveri, Sadullah., Tarih-i Envert, c. III, Vr. 84-A; At~f Ef. Ktph. No. 1829,
M.K. Tarih-Co~rafya mikroflim. 348. ~akir ~evket, Trabzon Tarihi, s. 184, ist.
1294; Karadenizli Kemal-Trabzon Tarihi, s. 76, Ankara. 1 954, C. Dahiliye. 1923.
34
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yap~l~r ve memleketin içi~lerine kan~~lma olursa, Kars yöresi Seraskeri ve Trabzon Valisi Hac~~Ali Pa~a taraf~ndan yard~m olunaca~~~
bildirilmi~ti 37.
Erzurum ve Trabzon Valisi, Kars Seraskeri Vezir Hac~~Ali
Pa~a'ya, Kars ve Erzurum taraflar~ndan gelen yaz~lardan, Revan,
Hoy ve Azerbaycan'~n di~er hanlar~na Iran Vekili Zend Kerim'den
ka~~tlar gelip, kendisine asker ve yard~m bak~m~ndan ba~l~~olmalar~~
istendi~i, hanlar~n Zend Kerim'e uymad~klan, Zend Kerim'e zorla
ba~lanmamalan için bir görevlinin buraya gitmesi gerekti~i sonucuna
var~lm~~t~r 38. Bu görev Canikli Ali Pa~a'ya verilmi~tir. 13 nisan
1777'de Canikli Ali'ye Istanbul'dan mühimmat gönderildi~i, bunlar
Trabzon iskelesine geldi~inde, emin arac~l~~lyle hemen gemiden ç~kar~ l~ p, Trabzon gümrü~ü mukata'as~~mallyle de~i~tirildikten sonra,
kira ile tutulan hayvanlara yüklenip acele Erzurum'a yollanmas~~
istendi 39. Canikli Ali'nin o~lu Battal Bey'den, zo temmuz 1777'de
Iran seferleri sebebiyle Trabzon'dan Erzurum'a kadar baz~~yerlerde
birçok top kald~~~, bunlar~ n ortaya ç~kar~l~p, Sinop yahut Samsun
kalesine getirilmesi istendi 40.
Canikli Ali Pa~a'n~ n Kars Seraskeri olarak Azerbaycan meselesi
için görevlendirilmesi fayda sa~lam~~, Zend Kerim Han'~n, muhtemelen hilesi olaca~~~dü~ünülerek, bu durumda Ali Pa~a'ya maiyetindeki askerlerle a~~r a~~r Kars taraf~na do~ru gitmesi ve böylece
etrafa korku vermesi de tembih edilmi~ ti. Bundan sonra uzun bir süre
Azerbaycan hanlar~n~n Osmanl~~Devletine zorluk ç~karmad~~~~görüldü.
Canikli Ali Pa~a'n~n K~r~m seraskerli~i ile Kars seraskerli~i
görevleri, Karadenizin ve orta Anadolu'nun, do~u Anadolu'nun
geni~~bir k~ sm~nda hüküm sürmesi, ~~marmas~na sebep olmu~, bu
yüzden de Istanbul'a kendisi hakk~nda ~ikayetler ya~maya ba~lam~~t~.
Bu konudan olarak, Amasya sanca~~~halk~, 1776 kas~m~nda istida
ile Canikli Ali Pa~a ve o~ullar~~ve taraftarlar~= kendilerine eziyet
ve zulüm yapt~klar~ndan yak~ nnu~lard~r 41. Gene, ayn~~ay içinde,
Amasya halk~~ikinci bir ~ikayette daha bulunmu~lar, Canikli Ali'nin
A. Cevdet, ayn~~eser, c. II, s. 49-51; Enverl, c. III, Vr. 83-B, 87-B.
~.H. Uzunçars~l~, ayn~~eser, s. 460-461.
39 Trabzon. 1934, Vr. 65-B Fotokopi: 3.
40 Trabzon. 1934, Vr. 68-A, Vs. ~ .
41 Cevdet Zabtiye. 5061.
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malikânesinin kald~r~lmas~m istemi~lerdir. Bununla ilgili olarak bir
telhis yaz~lm~~, Le~en malikânesinin kald~r~lmas~~mür~.asip görülmemi~~
ve oraya bir kassam tayin edilip, Ali Pa~a'n~n azarlanmas~~ cihetine
gidilmi~tir 42.
Görüldü~ü üzere, edindi~i mülk ve itibar yüzünden iyice ~~maran Canikli Ali Pa~a hakk~nda ~ikayetler ba~lam~~t~. Fakat Canikli
Ali Pa~a devlete laz~m oldu~undan, bu yolda ~ikayetlerin üzerinde
~imdilik fazla durulmam.akta ve kendisinin kuvvetinden istifade
edilmek cihetine gidilmektedir. Örne~in, 1777 kas~m~nda yaz~lan
ve Erzurum Valisi Hac~~Ali Pa~a'ya hitap eden "hükm-ü ~erirte,
Küçük Mehmed, Mahmud ve taraftarlar~ ndan Kara Hac~o~lu Kara
Mustafa, Ke~~Ahmedo~lu Mehmed, Yüncü E~ri, gulâm~~Selman,
Haseki Hac~~Ahmed, gulâm~~Osman ve di~erleri toplanarak mahkeme
bas~p, hâkim olan Hac~~Mehmed, Müftü Seyyid Mehmed ile Hac~o~lu
Ahmed ve o~lu Mustafa'y~~öldürdükleri anla~~ld~~~ndan bu ki~ileri
yakalama görevi Canikli Ali'ye verilmi~tir 43.
Azerbaycan meselesinin ba~ar~~ile sonuçlanmas~ndan sonra Ali
Pa~a geriye ça~r~lnu~, 1777'nin kas~m~nda yaz~lan hükümde Kars
yöresi seraskeri ve Erzurum, Trabzon Valisi, Canik Muhass~l~~
Ali Pa~a Canik'e gelece~inden, Kars Eyaleti, Kayseri sanca~nun da
eklenmesi ile di~er Ali Pa~a'ya verilmi~tir 44.
CAN~KL~~AL~~PA~A'NIN 2. KIRIM SERASKERL~~~ :

Devlet Giray'~ n Afyonkarahisari Ahmed Bey taraf~ndan ald~~~~
men~ur ve te~rifat gere~ince K~r~m'~~idaresinde önceleri bir hadise
ç~kmadlysa da Rusya'n~n sava~~s~ras~nda K~r~m'da çevirdi~i fesatlar
ve bunun için kulland~~~~taraftarlar sayesinde büyük kar~~~ kl~klar~n
ç~kmas~~gecikmedi. Devlet Giray aleyhinde baz~~Kinml~lar ile kar~~~kl~ klar ç~ karan Rusya, sonra onu korumak içinmi~~gibi K~r~m'a girince,
Devlet Giray, Istanbul'a kaçmak zorunda kald~. Rusya da kendi
taraftar~~ ~ahin Giray'~~han seçtirip, yan~ na bir Rus'u yaver b~rakt~.
~ahin Giray da baz~~mirzalan Moskova'ya yollad~ . Bunlar Rus elbiselerini giydiler. Bu olaylardan K~r~m halk~~ve Istanbul hiç memnun
~stanbul Ba~vekâlet Ar~ivi, Cevdet Dahiliye. 12500.
Ankara ~r. Sc. 166, Vs. 242, Hükm-ü ~erif'in en sonunda "Mucibince el hac
Ali Pa~a hazretlerinin buyrultu tisluplari varid olmu~tur" denilmektedir.
44 Cevdet Dahiliye. 4619.
42
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de~ildi 45. Ba~~ndan beri ~ahin Giray'l tutmayan hükümet, olaylar
s~ras~nda e~kiya olarak vas~fland~rd~~~~ ~ahin Giray'', sonralar~~ "Osmanl~~ kan~na susam~~~köpek" olarak ilân edecekti 46.
Devlet Giray'~n Istanbul'a kaç~ p durumu anlatmas~ndan sonra,
dört Tatar ile bir Rus da Istanbul'a gelip, ~ahin Giray'~n K~r~m
hanl~~~na seçildi~ini ve kendisine men~ ur ve te~rifat verilmesini
istediler. Fakat, Osmanl~~Devleti, ~ahin Giray'~n hanl~~~n~~ kabul
etmeyip, III. Selim, Giray'l K~r~m'a han tayin etti. Rusya ise K~r~m'da
kar~~~kl~k ç~karma~a devam etti. Buna kar~~~ ~ahin Giray da Ruslara
alet olmaktan ve onlar~n istedi~i kar~~~kl~klar' ç~karmaktan çekinmedi.
Rus büyükelçisi Istanbul'a geldi~inde serbestlik maddesinin, gerek
Osmanl~~Devleti, gerekse K~r~ml~lar taraf~ndan istenmedi~i kendisine
anlat~lm~~, kald~r~lmas~~teklif edilmi~~47, Rus elçisi de bunun halli için
çal~~aca~~n~~söylemi~se de, asl~ nda bunu vakit kazanmak, sava~a
haz~r duruma gelmek için söylemi~ti. Nitekim, Rusya'ya gitti~inde
gerek K~ r~m civar~nda kaleler in~a etmek, gerekse K~r~m'da kar~~~kl~klar ç~karmakla Rusya, haz~rl~~~n~~sürdürdü. Bu arada Osmanl~~
Devleti de haz~rl~ klar~m tamamlamaktayd~~48. Rusya'ya her ne kadar
Rus askerlerinin K~r~m'dan çekilmesi, ~ahin Giray'~n zorla K~r~m'a
han tayin olurunamas~~bildirilmi~se de, Rusya bunlara kulak asmad~~~~
gibi, K~r~m gençlerine Rus ~apka ve elbiselerini giydirip, askerini
K~r~ml~lar aras~nda k~~latt~rm~~t~ . K~r~ m ve Koban halk~ndan büyük
bir halk toplulu~u K~r~ m han~m kendilerinin seçmelerinin gerekti~ini,
Rus askerlerinin K~r~m'dan ç~kmas~n~~Rus generaline bildirmi~lerse
de, Rus generali, Leh askerleriyle üzerlerine yürümü~, yap~lan sava~ta pek çok K~r~ml~~ölmü~, K~r~m halk~, durumu Istanbul'a mahzarlarla bildirmi~lerdi 49. Bu arada Osmanl~lar~n han tayin etti~i
Selim Giray, Ruslar taraf~ndan K~r~m'dan koyuldu 6°. ~~777 sonbahar~nda Anadolu'ya yaz~ lan fermanlarda K~r~m olaylar~~etrafl~ca anlat~lmaktad~r 61.
A. Cevdet, Tarih-i Cevdet, c. II, s. 65, Istanbul. 1303.
Yorga, Osmanl~~Tarihi (1774-1912) Çev. B. S. Baykal, s. 17, Ank. 1948.
47 Yusuf Kâmil Pa~a, Tarih-i Siyasiye, c. II, s. 206, M. A.mire, 132 7.
48 A. Cevdet, ayn~~eser, c. II, s. 66-68, Ist. 1303.
48 Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, c. II, s. 68; Yusuf Kamil Pa~a, ayn~~eser,
C. II, s. 197, Karadenizli Kemal, Trabzon Tarihi, s. 77-78, Ank. 1954.
50 Yorga, ayn~~eser, S. 16-17.
kolundaki
51 Bunlardan bir tanesi de 1777 aral~ k ortalar~nda Anadolu'nun sa~~
45
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K~r~m'a giren Rus askerleri, Tatarlar~ n serbestlik maddesini
bozmu~lar, han seçimine müdahale etmi~ler, hutbe ve sikkenin
padi~ah ad~ na olmas~na riayet etmemi~lerdir.
Otuz k~rk bin kadar asker tertip eden Ruslar 52, ~ahin Giray'~n
emrine on be~~asker verip, K~r~m'a iki taraftan girip anla~may~~bozmu~lar, K~r~m hanl~~ma zorla ~ahin Giray'l getirip, etraflarmdakilere
istedikleri tarzda mahzarlar yazd~rm~~lard~r. Rusya'ya Istanbul'daki
elçisi vas~tasiyle bu i~lerin anla~malara ayk~r~~oldu~u bildirilip, askerlerini K~r~m'dan çekmesi ve ~artlara ayk~r~~hareket etmemesi tekliflerine
yana~t~~~~görülmemi~tir. Bundan ba~ka Taman ve Koban hanlar~~
da ayn~~tarzda Rus generalini uyarm~~ larsa da bu, çok kötü netice
vermi~~ve pek çok K~r~ml~, Ruslar taraf~ndan öldürülmü~tü. Bunun
üzerine K~r~ml~ lar, Istanbul'a "kanlu mahzarlar" yazarak hallerini
belirtmi~lerdi 53.
Bütün bunlar üzerine Osmanl~~Devleti sava~~haz~rl~klar~m h~zlan.d~rd~. Bu sava~~için Osmanl~~kamuoyu iyice haz~rland~. Sava~~
iki cephede olacakt~. Balkanlarda ve K~r~m'da. Asker temini için
Anadolu'nun üçer koluna yaz~lan fermanlarda, Rusya'n~n anla~malara ayk~r~~hareket etti~i, K~r~m'da yapm~~~oldu~u zararlar, Müslüman K~r~ m halk~na edilen eziyetler iyice belirtilip, halk~ n Rusya
aleyhine olan hislerinin kuvvetlendirilmesi cihetine gidildi.
görevlilere hitap eden fermand~r. Sa~~kolda belirtilen yerler ~unlard~r: Bursa, Izmir,
Yalakabad, Gemlik veya Pazarköy, Mudanya, Idincik, Band~rma, Mihaliç, Yeni~ehir, Bursa, Gölpazar~, Lapseki, Ine, Çal, Ezine, di~er Pazarköy, Ivrindi, Biga,
Bigadiç, Bayramiç, Bal~kesir, Gelenbe, Tuzla, Ku~adas~, ~ile, Manisa, Bay~nd~r,
Menemen, Güzelhisar, Ku~deresi, Turgut(lu), Nazilli, Ak~ehir, U~ak, Konus,
Denizli, Kad~ köy, Karacasu, Bolvadin, Hamid, Birke, Mente~e, Mu~la, Edremit,
di~er Edremit, A~ros, Av~a, Urla, Barla, E~ridir, K~z~lhisar, Alaiye, Isparta, Antalya, "nevâhi-i Alanya", Karaa~aç, Bigadiç, Uluborlu, Balanborlu, Keçiborlu,
Timürçi, Gördüs, Bergama, "nevâhi-i Bergama," Soma, K~rka~aç, Akhisar,
Kirmasti, S~nd~rg~, Balya, Gebsüd, Gönen. Bursa Arkeoloji Müzesi, Bursa ~r. Sc.
No. 216/441, Vr. 155-156.
52 Ahmet Ba~lavi, Rusya Seferleri (6. k~s~m), Yazma eser, No. 1 2 I, Vr. 55.
A, T.T.K. Yazma k~sm~., Ankara ~r. Sc. No. 166, Vs. 279.
53 K~r~m ve Koban hanlan bir yerde toplan~p, din ve ~eriat ile uyu~mayacak
bu hareketlere kar~~~ ç~kt~klar~nda, Rus generaline; Rus askerlerinin aralar~na girmemesi, anla~malara ayk~r~~hareket edilmemesi, han seçiminin kendi isteklerine
göre olmas~, Rus askerlerinin çekilip gitmesini söylemi~ler ve "Biz ~ahin Giray'l
hanl~~a kabul etmeyiz, içimizden ç~k ve git. Bizi kendi halimize terk eyle" demi~lerse de, Rus generalinin ht~eumu ile ço~u telef olmu~tur: Çe~itli siciller.
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Canik Muhass~l~~ve Trabzon Valisi Canikli Hac~~Ali Pa~a ikinci
defa K~r~ m'a serasker tayin olundu. Donanma gemile~ inden be~~
tanesi tam olarak haz~rlanacakt~. S~ vas ve Trabzon Valisi, Canik
Muhass~l~~Hac~~Ali Pa~a yedi sekiz bin asker toplayarak., ", K~ r~ m'a
hareket edecekti. Bu askerlerin say~s~~kazalar~ n büyüklük ve küçüklüklerine göre art~p ço~almaktayd~~ 55.
Ismail için Abdi Pa~a, K~r~ m için ise Canikli Ali Pa~a serasker
tayin olunmu~lard~. Anadolu'nun sa~~ve orta kolundan toplanacak
askerler Abdi Pa~a'n~n, sol kolun tamam~~ile orta kolun bir k~sm~ndan
toplanacak olanlar da K~r~m Seraskeri Canikli Ali Pa~a emrine
gönderileceklerdi. Ayr~ca, askerden ba~ ka deve, zahire tedariki gibi
hususlar da istenmekteydi. Develer ile K~r~m ve Ismail taraflar~ndaki
toplar ve top arabalar~~çekilecekti. Bunlar~n sa~lanmas~~için ~~777 sonbahar~~boyunca devaml~~fermanlar yaz~lm~~, istenilenlerin bir an önce
yerlerine gönderilmeleri istenmi~se de, tam olarak sa~lanmas~~mümkün
olamam~~t~. Bu ~ekilde istenilen asker, gereç ve zahirenin kolayca
sa~lanamad~~~n~ , Bursa'ya gönderilen fermanlardan anlamaktay~z 56 .
Anadolu'ya asker ve zahire sa~lanmas~~hususu ile ilgili olarak
~~777'de yaz~ lan fermanlarda, evvelce anlatt~~~m~z, Ruslar~n K~r~m'a
girerek Tatarlar~~öldürdükleri, ~e~ iata elvermeyecek zulümler yapt~ klar~~hususlar~, 1778'de yaz~ lan fermanlarda da tekrarlanm~~t~r. Askerlerin getirilmesi için turnac~ba~~lar ve turnac~ lar görevlendirilmi~,
asker sevki için Anadolu'ya devaml~~yaz~lar yaz~lm~~ t~r. 1778 oca~~nda 57 yaz~lanlar buna örnektir.
Ahmet Ba~lavi, Rusya Seferleri (6. k~s~ m), tb Yazma eser, No. 12 ~ , Vr. 55-B.,
55 Bursa ~ r. Sc. No. 216/441, Vr. 155-156.
~ k ba~lar~nda
58 Ismail için Hudavendigâr Sanca~~ndaki kazalardan aral
ücretleri Odenmek ~artiyle 200 deve istenmi~ ti. Bursa ~r. Sc. 216/441 Vr. 153-A-B.
Asker için bkz. Bursa, B. 216/441, Vr. 154-A., B. 216/441 Vr. ~ 50-B. Vr. 149-A.
Gazi Hasan Pa~a'n~ n ihtiyac~~olan kalyonlar için blcz. Vr. 149-A. Ismail Seraskeri
Abdi Pa~a için Anadolu'nun orta ve bazen sol kolundaki kazalardan. Ankara. ~r.
Sc. 166, Vs. 253.
~r. Sc. 166, Vs. 279.
57 Kayseri ~r. Sc. 159, s. 46, no. 2, S. 47, No. 2, Ankara
a
için
Tozlucak
ve ona ba~l~~yerVr.
50-A.
Canikli
Ali
Pa~
Bursa ~r. Sc. 216/441,
nda
bulunan
memlâha-i
cedid
mukata'asi
akçelerinden
be;
vas
kazas~
lerden, S~
yüz asker yaz~lacakt~. S~vas ~r. Sc. No. 1, S. 23, No. 1, s. 24.
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~ g~~zilkadesinin ortalar~ nda (1777 aral~ k ortalar~) yaz~l~p, 29
muharrem 1192 (28 ~ubat ~~778)'de sicile kaydolunan, S~vas, Trabzon
Valisi ve K~r~ m yöresi Seraskeri Vezir Hac~~Ali Pa~a'ya hitap eden
fermanda, bundan önce dergâh-~~mu'allâ kap~c~ba~~lar~ndan Hac~~
Hasan vas~ tasiyle S~ vas eyaletin.den sat~ n al~nmas~~istenen zahirelerin
Fa~, Sohum, So~ucak kaleleri için 20.000 kileden 30.000 kileye yükseltilerek toplanmas~~ve Canikli Ali Pa~a'~un. o~lu Battal Bey'e gönderilmesi isteru-ni~tir 58. Aym fermanda, S~ vas eyaletinin Ali Pa~a'ya,
ayr~ca Kastamonu'nun da gene kendisine "bervech-i malikâne"
verildi~i, S~ vas eyaleti, Kastamonu, Canik, Karahisar-~~ ~arld ile
Bolu sanca~n-un sahil kazalar~ nda olan yeniçerilerden ve sava~a
yarar ki~ilerden 40.000 ki~inin toplanmas~~isteniyordu 59. 25 rebiyülah~ r 1191 (4 haziran 1777)'de yaz~ lan ve 29 muharrem 1192'
(28 ~ubat ~~778)'de Ali Pa~a'n~n S~vas kad~s~ na yazd~~~~buyrultuda bu
hususlar~ n bahardan önce yerine getirilmesi üzerinde durulmaktayd~~6°. Bu arada, S~ vas Valisi Ali Pa~a, 15 zilkade 1191 (15 aral~k
777)'de, Türkmen-Yeniil hass~ndan deve istemi~~61, fakat, daha sonra
yaz~ lan bir fermandan da anlad~~~m~za göre bu develerin sa~lanamam~~~oldu~unu gerek bu ferman 62, gerekse S~ vas Valisi Ali Pa~a'
n~n 28 ~ ubat 1778 tarihli S~ vas kad~s~~ve burada görevli kad~~ve
naiplere yazd~~~~buyrultu apaç~ k ortaya koymaktad~r 63.
1778 oca~~~sonlar~ nda, sadrazam~ n, Zareli-zade Abdullah Pa~a'ya yazd~~~~mektupta, üzerinde olan Çorum sanca~~~bu sefer
K~r~ m Seraskeri Vezir Hac~~Ali Pa~a'n~n karde~i Süleyman Pa~a-zade
Mehmed Bey'e "rütbe-i mirmiram" ile verilmi~tir. Ayr~ ca, Zarelizade geçmi~~hizmetlerinden dolay~~övülmü~~ve 500 süvari askeri
ve kap~~halk~n~~ ~smail seraskeri için yazmas~, e~er ~imdiye kadar
yaz~lmam~~ sa, acele tertip olunmas~, ulüfe ve bah~i~lerinin devlet
hazinesinden ödenmesi konusunda da durulmu~tur 64. Daha sonra,
40.000 askerle ve Gazi Hasan Pa~a (Kaptan-~~derya)'run donanmas~~
ile hareket etme emri Canikli Ali Pa~a'ya da yaz~lm~~~65 ve Canikli
58
59
89

S~vas ~r. Sc. ~~, s. 30-3I-32.
S~vas ~ ., S. 30-31-32.
S~vas ~ . , S. 32-33.

81

S~vas ~~ s. 33-34.

62

S~vas 1, S. 36.
S~vas 1, S. 37.
S~vas. 1, s. 38.

83
64

85 S~vas. 1, s.
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Ali Pa~a buyrultu ile durumu S~ vas ve kazalar~na, Divri~i sanca~~na,
Arapkir ve E~in, Darende'ye yazm~~t~~66.
Bu tedarilder esnas~nda birçok suiistimaller de olmuyor de~ildi.
Örne~in, S~ vas Alaybeyi Sar~-zade Mehmed Emin açgözlülü~ünden, eyalet askerinin mallar~n~~zorla zaptetmekte, bayra~~ndaki
zeamet ve t~marlar~~yok olarak göstermekte, ölenlerin "terekeleri"ni
zorla almakta, satmakta, çe~itli zulümler yapmaktayd~. Bu yüzden
görevinden al~nm~~, yeniden bu görevi elde etmemesi için Canikli
Ali'ye s~k~~s~k~~tembihte bulunulmu~tu 67 . Ali Pa~a bu konuyla ilgili
olarak S~vas kad~s~na ve S~ vas'taki görevlilere buyrultu dahi yazm~~t~ ". ~ubat'ta ~ smail yöresi için asker istenirken 69, gene ayn~~ ay~n
son günlerinde, S~ vas, Trabzon Valisi, K~r~m Seraskeri Hac~~ Ali
Pa~a'ya yaz~lan fermanda, dergâh-~~âll kap~c~ba~~lar~ndan Hac~~Hasan
tarafindan Fa~, Sohum, So~ucak kaleleri için yirmi bin kile h~ntan~n
otuz bin kileye ç~kar~larak, o~lu Battal Bey vas~tas~yle gönderilmesi,
Bolu, Kastamonu, Afyon, Canik sancaklar~~ile S~ vas Eyaletinden ve
Anadolu'nun sol taraf~ndaki kazalardan Turnaciba~i Hac~~ Mustafa
vas~ tasiyle de gerekli askerin tertibi istenmektedir 70. K~r~m Seraskeri
Vezir Hac~~Ali Pa~a'n~ n yazd~~~~tahrirat~~üzerine on bin seçkin askeri
toplay~p, So~ucak kalesini ku~atmak ~artlyle Mehmed Mikdad Bey'e
"rütbe-yi vâlâ-y~~vezâret" verilmesi uygun görülmü~tür n.
1778 mart'~~ ba~lar~ nda Kayseri Sanca~~~Mutasarr~f~~olan ve
K~r~ m seraskerine Anadolu taraflar~ndan toplanacak askeri getirmekle görevli sürücü Vezir Hac~~Ali Pa~a'ya yaz~ lan ve hassa silah~örlerinden Halil Pa~a-zade Hac~~ Mustafa ile gönderilen "emr-i ~erif"
te, Rusya'n~ n daha önce belirtti~imiz, K~r~ m'da yapt~~~~zararlar
anlat~lmakta, Tatar'~~kendi halinde b~ rakma tekliflerinin bir i~e yaramad~~~, Tatarlara yard~m için halen S~ vas ve Trabzon Valisi olan
Vezir Canikli Hac~~Ali Pa~a'n~n, S~ vas eyaleti, Karahisar-1 ~arki,
Canik, Kastamonu sancaklar~ ndan, Trabzon eyaletinden, Bolu
sanca~~~sahil kazalar~ndan askerler toplayarak, on bin piyade yazmas~~
88

S~vas. i , S. 39-40 Hük. 2.

87

S~vas ~r. Sc. ~ . s. 40.

88

S~vas. ~ ., S. 41.

Kayseri. 159. s. 14, Ankara. 166, Vs. 291, Kayseri ~r Sc. 159, s. 7, s. 31.
79 S~vas ~r. Sc. No. ~ . s. 30.
71 Sadullah Enveri, Enver< Tarihi, At~ f Ef. Ktb. Vr. 125. B, 126-A, Ist. 1829,
Milli küt. M.F.A. No. 298, A. Cevdet, ayn~~eser, c. III, s. 70-73.
89

B~lleten C. XXXVI,

32
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ve k~ rk bin asker tertipleyerek K~r~ m'a hareket ve Tatar halk~ na
yard~m için K~r~m taraf~~seraskerli~i "uhde-i ehliyetine ihale ve
tefvlz" olundu~u, Kaptan-~~derya Vezir Gazi Hasan Pa~a'n~ n da
denizden beraber hareket edece~i bildirilmi~tir. Bunun için gerekli
görevlilere ferman ve buyrultular gönderilmi~tir ".
K~r~m seraskerli~inin gene Canikli Ali Pa~a'ya verilmesinin
sebebi, onun K~r~m'la önceden ili~kisi olmu~~bulunmas~, K~r~ m hanlar~ n~~tan~mas~~ve onlarla olan dostlu~unun öneminin büyüklü~üdür.
Kayseri Mutasarr~f~~Hac~~ Ali Pa~a sürücü olarak hem Rumeli,
hem de K~r~m taraf~~için asker toplamaktayd~. Hac~~Ali Pa~a, Ankara görevlilerine mart ay~ nda yazd~~~~buyrultuda kendisinin K~r~m
Seraskeri Hac~~ Ali Pa~a emrine asker getirmekle görevli oldu~u,
Rumeli için 250 beygir toplan~p, kethüdas~~ile geriden gelmesini
istemekteydi ". Gene mart ay~nda çe~itli yerlerdeki görevlilerden
asker istenme~e devam olunmaktayd~~74.
rebiyülâh~ r 1192 (13 may~s 1778)'de, K~r~ m askeri için
gerekli zahirelerin sa~lanmas~~ ile 75, askerin malzemesinin nakli
için 400 devenin toplanmas~~ ilk planda yap~lacak i~lerdi 76 .
Canikli Ali'nin "Istabl-~~ Âmire" için gerekli develerin S~vas
Eyaletinden sa~lanabilece~i yolundaki bir yaz~s~~üzerine, bu develer
buradan istenmi~, lâkin S~ vas eyaletinde deve bulunmad~~~ndan
ba~ka, daha önce ~~174 (1760-61)'te, Cabbar-zadelerden Ahmed
Pa~a vas~tas~yle, gene kazalardan gerekli devenin bedelinin toplanmas~~
S~ vas mütesellimine havale olmu~, 1778'de bu görev Cabbar-zade
Mustafa'ya verilmi~ti 77 . 17 recep 11 92 ( I 2 a~ustos ~~778)'de askere
zahire toplan~rken halka eziyet edilmemesi konusunda titizlikle
duruldu~u 78 ve böylece her sava~~ s~ras~ nda Anadolu'dan edinilen
72 Fermanda S~ vas, Afyon, Canik, Trabzon, Kastamonu, Bolu sahil kazalar
~na
sert ve aç~k buyrultular~n da yolland~~~~yaz~lmaktad~ r. Ankara Etnografya Müzesi,
Kayseri ~r. Sc. No. 159, s. 26. Ankara. 166, Vs. 294, S~ vas. I, S. 39.'3 Ankara ~r. Sc. 166, Vs. 311.
74 Larende, Ni~de, Bor, Develi, Karahisar-~~ Sahip, Yahyal~
, Develi, Incesu,
Nev~ehir, ergup, Kayseri, Aksaray, Mucur, EyübeWnden, Kayseri. 159, S. 38.
48. Bir di~erinde de, Anadolu'nun bazen orta ve bazen sol kolundaki görevlilerinden istenmekteydi, Ankara. 166, Vs. 305., kayseri 159, s. 31
75 S~vas. 1, s. 58.
78 S~vas. 1, S. 59.
" S~vas. 1, s. 6 ~~
78

S~vas. 1, S. 71.
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nmak istendihaks~z kazançlar~ n ve halk~n peri~anl~~~n~ n önünün al~
~ini görmekteyiz.
na hareket
~~o a~ustos 778'de asker donanma ile K~r~ m taraf~
~~t~~ 79.
ini
iyice
anlam
etmi~, devlet art~k Rusya'n~n harbe girece~
Bunun üzerine, Canikli Ali'nin yaz~ s~~da göz önünde tutularak, S~vas
eyaletinden istenen develerin bulunmad~~~~belli oldu~undan, '000
devenin Cabbar-zade Mustafa Bey vas~ tasiyle Memalu Türkmenlerinden ve di~er a~iret ve kabilelerden sat~n al~nmas~~daha uygun bulun~a'ya
du ". K~nm'a, Gazi Hasan Pa~a ile hareket eden Canikli Ali Pa
acele asker gönderilmesi için gerek S~ vas mütesellimine, gerekse asker sürücüsü Seyyid Osman'a 84 zahire temini için S~vas Mübayaac~s~~
~lm~~t~~82.
Hac~~Hasan'a acele hareket etmeleri için fermanlar yaz
n
askerleri
için
gerekli
zahireler
eskiden
beri
Canikli Ali Pa~a'n~
n
büyüklükleri
~
sava~~ve di~er zamanlarda görüldü~ü üzere kazalar
veya küçüklüklerine göre, az veya çok olarak toplanmaktayd~~83. Az
~and~.
önce bahsetti~imiz üzere bu toplamalarda yolsuzluklar ola
in,
Canikli
~
Devlet zaman zaman bunu incelettirmekteydi. Örne
Ali için ferman olunan ~~oo.000 kile Istanbul'u h~ nta (bu~day) ve
ve Tokat kazas~ ndan
~~5o.000 kile Istanbul'u arpan~ n Bozok sanca~~~
~ n~ n toplanaba~ ka kazalardan ne kadar~n~ n topland~~~ n~n, ne kadar
a hareket
mad~~~ n~n ö~renilmesi için te~ebbüse geçmi~ti 84. Sava~
edildi~i halde, gerek sava~~yerinde, gerekse gelecek asker için malzeme
~er
toplanma~a devam olunmas~~ bu sava~a devletin prestij ve di
~r.
ini
ortaya
koymaktad
yönlerden ne kadar önem verdi~
na daha
Donanma K~r~m'a hareket etti~inden art~ k Ismail taraf~
na
asker,
zahire,
mühimmat
çok önem verilme~e ba~land~. ~smail taraf~
ss.
temini ve nakli konular~ ndaki fermanlar s~ k s~ k tekrarlanm~ t~r
~lan
koldaki
kaza
görevlilerine
yaz
Ismail yöresine asker temini için sa~~
bir di~er fermanda, ayr~ca, âyanlann da asker konusunda serdengeçti
.
a~' as~~tayini için yard~mda bulunmalar~~istenmi~ti 86
S~vas. ~ , s. 74.
S~vas. 1, S. 74.
81 S~vas. ~ , s. 76.
82 S~ vas. 1, S. 78.
84 S~ vas. 1, S. 148.
83 S~vas. I S. 91.
koldan,
Hüdavendigâr sanca~~ ndan 250, Bursa kaza~~
85 Ismail yöresi için sa
~ m 1778).
s~ndan ~ oo deve. Bursa ~r. Sc. 215/440, Vr. 5. A-B, (30 kas
lere ve âyanlara
n
seçimi
hâkitr~
~
~bu~lar
koldan getirecek ba
88 Askerleri sa~~
79

89
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Hac~~Ali Pa~a ve Kaptan-~~derya Gazi Hasan Pa~a K~r~ m önlerine
geldiler. Avlitya (Sivastopol) liman~~önüne demir at~ld~. ~ahin Giray
ve be~~on Rusyal~, Avlitya (Sivastopol) yak~ nlar~ nda demirleyen birkaç
geminin ba~bu~u olan Mehmed A~a'ya mektup yazarak Rusya'n~n
iyi niyetli oldu~u, bar~~~~bozacak hareket yapmayaca~~, K~r~m meselesi halloluncaya kadar Sivastopol'da bir kaptan~n kalmas~, di~erlerinin gitmesi, liman~n be~~bin askerle zaptedilir bir yer olmas~na
ra~men, Rusya'n~ n burada tahkimat kurmas~~sebebiyle k~ rk bin asker,
otuz k~ rk gemi ile art~ k zapt~n~n güç ve K~r~m'a girmenin çok zor
olaca~~~belirtildi. Buna kar~~l~k ~stanbul, yerinin önemli olmas~~
sebebiyle bu liman~n al~nmas~n~~istiyordu. Bunun için Canikli Ali
Pa~a'ya haber gönderildi. Fakat, Canikli Ali Pa~a, Istanbul'a
yazd~~~~cevapta, Ruslar~ n K~r~ m kalelerinde tahkimat yapt~klar~n~, Sivastopol bo~az~n~ n çok dar oldu~unu, donanman~ n bu
durumda kendisini koruyamayaca~~n~, e~er karaya ç~k~labilecek
olsa bile deve, araba gibi ta~~tlar olmad~~~ ndan ilerlemenin gerçekle~emeyece~ini bildirdi. Istanbul'da yap~lan toplant~da durum tart~~~ld~ ,
hücum etmenin faydalar~~oldu~u gibi, zararlar~~da görüldü~ünden
limana hücumdan vazgeçildi. Fakat, K~r~ m konusunda halk çok
~artland~r~lm~~t~ . Bunun için hiç olmazsa K~r~ m halk~~donanmamn
gelmesinden dolay~~ümitlendi~inden, hiç bir ~ey yapmadan dönmek
do~ru olmayacakt~. Rusya ile her iki tarafta sava~a tutu~ulmas~~fikri
ise ~artlara göre ba~ar~~sa~layamayacakt~ . Ismail taraf~ ndaki askerlerin ço~u "nefir-i am" dan kurulu da~~n~ k askerlerdi. Bu yüzden
yaln~z K~ r~m taraf~ ndan baz~~te~ ebbüslere giri~ildi.
Kendilerine uygun bir yerle~me yeri seçen Serasker Canikli
Ali Pa~a ile Kaptan-~~derya Gazi Hasan Pa~a, Rus generaline mektuplar yazarak K~r~m'~~sava~s~z terketmelerini bildirdiler. Bunda,
Rusya'n~ n, Tatar'~n iste~i üzerine gelmi~~olma iddias~~yanl~~~olup,
e~er böyle olsayd~, K~r~m Tatarlar~, Taman ve Koban halk~, sultanlar~, kabileleri, Rusya ve ~ahin Giray'l ~ikayet etmezlerdi denilmekteydi. Rusya mektubu getirenleri k~ rk gün karan.tinada tutarak vakit
kazanm~~, gemiye su al~ nd~~~~takdirde sava~a sebep olunaca~~n~~beyan
yüklenmi~ ti. Bursa. 215/440, Vr. 4. B. Ayr~ca, "müba~ ir geldi~
inde kazan~zda
serdengeçdi a~al~~~ na sayan kimse yoktur deyu âhar güne illet olunmak i'lâm
olunur ise evvel emirde hâkim ve âyan~n" cezaland~r~ laca~~~bildirilmi~ ti. Bursa. B.
215/440, Vr. 7. A.
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etmi~tir. Devlet evvelce de belirtti~imiz üzere sava~~konusunda müteredditti. Fakat, Serasker Canikli Ali Pa~a ve Gazi Hasan Pa~a'ya
yaz~lan fermanda, K~r~ m'a veya Taman'a geçip, Rusya taraf~ndan
hücum olmazsa bu yerlerde ordugâh kurulmas~, Rusya'dan kar~~~
koyma olursa, suç Rusya'ya ait olaca~~ndan sava~a girmeleri isten'ili~ti. Bu s~rada deniz mevsimi geçer gibi olmu~tu. Donanma ile,
So~ucak önlerine gelindi. Kefe'de Rus donanmas~na rastland~, Rus
donanmas~~dostça kar~~land~. Kefe'de asker ç~ kar~lacak yer aran~rken,
Rusya K~r~m'a asker gkard~~~ndan, Canikli Serasker Ali Pa~a ve
Kaptan-~~derya Gazi Hasan Pa~a taraf~ndan Rus generaline haber
göndermek icap etti. Bu s~ rada sonbahar mevsiminin ba~lamas~~ve
f~rt~nalarm ç~kmas~~ihtimalinden dolay~~1778 eylülünde Kaptan
Pa~a'n~n Istanbul'a, K~r~m Seraskeri Canikli Ali Pa~a'n~n Carlik'e
avdeti istenmi~, bunun üzerine eylülde donanma Sinop'a hareketle
12 ekim 1778'de Istanbul bo~az~ na geldi 87 .
Rusya ile anla~ma yoluna gidilerek, sava~~yap~lmadan mesele
bar~~~yoluyle halledilmi~~oldu~undan, 1778 kas~m~ nda Hüdavendigâr (Bursa) sanca~mdan istenen deve, beygir ve di~erlerinin aff~~
hususu, bunlar için halktan toplanan paran~ n geriye iadesi cihetine
gidilmi~tir ".
K~r~m'~~kurtarmak te~ ebbüsü, bir netice vermeden, bir sürü masraf yap~lmas~na kar~~l~ k, Ruslarla sava~~yap~ lmadan sonuçlanm~~~ve
Canikli Ali Pa~a geri dönmü~ tür. Bundan sonra Ruslar K~r~ m'~ n içi~lerine daha çok kar~~nu~lar ve K~r~m 1783 senesinde Ruslar tarafindan kesinlikle i~gal edilmi~, 9 ocak ~~784'te K~r~m'~ n Ruslara terkedildi~ine dair de bir senet Osmanl~~Devleti taraf~ndan Ruslara
verilmi~, böylece K~r~ m tamamen elden ç~km~~t~r 89.
CAN~KL~~AL~~PA~A / CABBAR-ZADE MUSTAFA ÇATI~MASI :

Kendisine K~r~ m seraskerli~i verilen Canikli Ali PaFa'dan çok
~ey beklenmi~, o~luna dahi vezirlik verilmi~~ise de, sekiz bin askeri
Ahmed, Cevdet. Cevdet Tarihi, c. II, s. 84-87, ~stanbul. 1303.
Ferman; Bursa, Yeni~ehir, Hüdavendigâr'daki kaza kad~lar~na yaz~lm~~r.
Bunda
"gerek deve ve gerek bargir ve sâ'ir mekan i bedelleri cümleten af,
t~
âyan elinde olanlann akçelerinin halka geriye verilmesi" emrolunmaktayd~. 28
mart 1779, Bursa, ~r. Sc. B. 215/44o, Vr. 14. A.
nda fazla bilgi için bin. Ismail Hakk~~Uzun89 K~r~m'~n elimizden ç~k~~~~hakk~
m:
I), s. 450, vb., Ankara. 1956.
IV,
(K~s~
Tarihi,
c.
Osmanl~~
çar~~'',
87

88
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K~r~ m'a sevki s~ras~nda gere~i gibi çal~~ mad~~~ , askerin giyim ku~am~n~~da bahane ederek halktan birçok akçeler ald~~~~sabit olmu~ tu 90.
Erim, Terme, Akçay civar~ ndaki kazalar halk~~ da Canikli Ali Pa~ a'n~n
kendilerinden fazla kendir almalar~ndan yak~ nmaktayd~lar 21 . Ay-uca,
Canikli Ali'nin dergah-~~ Ii kap~c~ba~~lar~ ndan Bozoklu Cabbarzade Mustafa ile bozu~mas~~ da ho~~kar~~lanmam~~, daha do~rusu
kendisini ortadan kald~ rmak isteyen devlet, bu durumdan faydalanmak cihetine gitmi~~ve kendisini ortadan kald~ rmak için Cabbar-zade Mustafa ile anla~ mak ve böylece hareketle~ inden ho~lanmad~~~~Canikli Ali Pa~a'y~~ortadan kald~ rmak yolunu tutmu~tur.
Devletin Canikli Ali Pa~a hakk~ ndaki dü~ünceleri özetle ~öyledir:
Canik muhass~l~~iken çe~itli rütbeler verilen Canikli Ali, bu kadar
itibara kanaat etmemi~, beyli~i s~ras~nda h~ yaneti görülmü~, sonra
suçunu affettirir dü~üncesi ile ba~ ka görevler veriLmi~se de, kendisinde
pek çok hazine ve malzeme oldu~u halde bir hizmet gösteremerni~tir.
Ayr~ca, Cabbar-zade ile dü~manl~~~ n] bahane ederek devlete kar
~~~
gelmi~ tir. Cabbar-zade'nin üzerine yürümesinden, haydutça hareketlerinden dolay~~kendisine pek çok defa yaz~lar yaz~lm~~, dü~manli~a
son vermesi istenmi~, fakat, bunlara kulak asmam~~t~ r. Bundan ba~ka
kendisine verilmi~~olan eyalet ve sancaklardaki halka "hilâf-~~ ~er`-i
~erif" çe~itli zuliimleri görülmü~tür 92 .
XVIII. yüzy~lda devlet, ho~ lanmad~~~~
isyankâr kimseleri kendisi
cezaland~ramad~~~ ndan, onun ba~ ka mütegallibe ile çeki~mesinden
faydalanmakta, di~erini tutmakla isyan~~ bast~ rmak cihetine gitmekteydi. Canikli Ali Pa~a daha K~r~m sava~~~için yap~lan haz~rl~klar
s~ras~ nda, bu sefere serasker tayin edilmi~, fakat, sekiz on bin asker
toplanmas~~emrini tam yerine getirmemi~, kendisinin asker toplayacak
durumda olmad~~~ m, devletten, bununla ilgili olarak kendisine
ulufe ve bah~i~~verilmedi~ini ileri sürmü~~olmas~~ho~~kar~~lanmam
~~t~.
Ayr~ca, halktan asker donat~m~~için a~~ r vergiler almas~, hazinesini
art~rmas~, yolsuz hareketlerinden ba~ka biriydi 93.
K~r~ m sava~~ ndan sonra müstakil hareketleri ise hiç be~enilmiyordu. Bu yüzden, devlet 1779 y~l~ nda Canikli Ali Pa~a/Cabbar90 Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, c. 11, s. 1 04, ~stanbul. 1304.

91 Cevdet

Dahiliye. 8380.
Bu hususlar Trabzon Mutesellimi Haf~z Mehmed'e yaz~ lan hukümde mevcuttur. Bkz. Trabzon ~r. Sc. No. 1935, s. 72, Vs. ~~. 1779 eylül sonu.
93 ~stanbul Basvekâlet Arsivi, Muhimme. 178, S. 27.
92

CAN~KL~~AL~~PA~A

503

zade Mustafa çat~~mas~m, Ali Pa~a'n~n devlete kar~~~isyan~~olarak
de~erlendirdi ".
1779 mart'uun ortalar~nda, malikâne olarak Bozok sanca~ma
mutasarr~f olan ve Yeniil Voyvodas~~bulunan Cabbar-zade Mustafa'ya yaz~lan hükümde Canikli Ali Pa~a'dan niçin memnun olunmad~~~~
da aç~klanmaktad~r. Bu hükümde Trabzon Valisi Canikli Ali Pa~a
denilen hayduttan devlete bir fayda gelir dü~ üncesiyle vezirlik verilip
herkese yap~lmayan ikramlar yap~ld~~~, on sekiz ya~~ ndaki o~lu Mikdad'a vezirlik ve eyalet verildi~i, kendisinin K~r~ m'a serasker tayin
edildi~i belirtiliyor. Ayn~~hükümde, Canikli Ali'nin askerin ulufe ve
bah~i~lerini, zahirelerini pe~in öde~neyip, K~r~m'a göndermedi~i,
Gazi Hasan Pa~a ile beraber gönderilen donanmay~~Samsun'da
mevsimin geçmesine kadar bekletip, otuz gün sonra Kefe'ye gelip,
sava~~yapmaks~zm geriye döndü~ü, padi~aha yazd~~~~yaz~larda
tahammül olunmayacak ~eylerden bahsetti~i ileri sürülmü~tür 95.
Canikli Ali Pa~a K~r~m'dan döndükten sonra halka pek çok
eziyet etti~i gibi, bir sürü mal~~zorla zapteuni~, ayr~ca, Cabbar-zade
için "Ya cabbar o~lunu idam idesiz, veyahud ben üzerine varub
izâle iderim" diye yaz~~yazm~~t~r. Devlet, kendisini her ne kadar uyarm~~~ve hareketinin do~ru olmad~~~m bildirmi~se de "Devlet ile i~im
yoktur, istedi~imi i~lerim ve nice memleket harap iderim" diyerek
isyanuu ortaya koymu~tur. Bunun üzerine Bozoklu Cabbar-zade
Mustafa'ya bütün bu durumlar hükümde anlat~hru~, art~k Canikli
Ali Pa~a'n~n, isyarundan dolay~~ba~~n~n kesilmesi ~art oldu~undan,
ba~~n~ n Istanbul'a gönderilmesi, bu i~~için kendisinin görevli oldu~u
Bozok ve havalisinin askerini toplayarak üzerine yürünmesi istenmi~tir ". Canikli Ali'nin "~ercan ve kanünen" idam~na karar verildikden sonra, gerek vezirli~i, gerekse üzerindeki eyalet ve sancaklar~n
kald~r~lmas~, mallar~n~n al~nmas~, kendisine taraftar olanlardan etrafa
zarar vermeyeceklerin aff~, bundan sonra gayretsiz olan, e~kiya ile
beraber hareket edenlerin cezaland~r~lmas~~cihetine gidilmi~tir. Bu
i~le Cabbar-zade görevlendirilmi~, Canikli Ali'den al~nan eyalet ve
sancaklar gerekli ki~ilere verilmi~tir 97.
Sadullah Enverl,. Enver( Tarihi, c. IV, Varak. 200-201.
Mühimme.
178, s. 37, Trabzon ~r. Sc. 1935, S. 72., Ahmet Cevdet, Tarih-i
95
Cevdet, c. II, s. los, Ist. 1303.
95 ~stanbul B a~Vekâle t ~Vi, MÜlliMMe. I 78, S. 35, 36, 37.
VS. 2.
9 7 Trabzon. 1935, s. 72, 73-A Fotokopi: 4 Trabzon ~r. Sc. 1935 Vr. 63-A,
94
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Isyan~ndan dolay~~rütbeleri geriye al~nan, malikâne olarak
üzerinde bulunan Amasya sanca~~, mirmirandan Amasyal~~Hüseyin
Pa~a ve Trabzon Eyaleti Köstendil Mutasarr~f~~Vezir Çerkez Hasan
Pa~a'ya; Trabzon mütesellimli~i, Gümü~hane Emini Haf~z Mehmed'e 98 ;
Kastamonu mütesellimli~i, Onye sakinlerinden Alt~ kulaç-zade Hac~~
Hüseyin'e verilmi~tir. Cabbar-zade'ye, S~vas Valisi Vezir ~zzet Mehmed Pa~a, Tokat ve Niksar'a do~ru hareket ederek yard~m edecek,
Ali Pa~a'ya taraftar olanlar cezaland~r~ lacakt~. Ayr~ca, Amasya
mutasarr~f~, Kastamonu, Trabzon mütesellimleri, Erzurumlu Bilanl~o~lu
Canikli Ali'nin o~lu Mikdat Pa~a'n~n yakalanmas~~ ve
hapsedilmesi ve Develi, Yahya'', Karahisar, ~ncesu askerlerini yönetmek i~i de Bozoklu Cabbar-zade Mustafa'ya verilmi~ti 99. S~vas Valisi
eski vezirlerden ~zzet Mehmed Pa~a'ya 1779 mart'~n~n ortalar~ nda
yaz~lan hükümde de, Hac~~Ali Pa~a'n~ n az önce belirtti~imiz kötülüklerinden bahsedilmekte, yakalanmas~~ için Bozok mutasarr~f~~ve
Yeniil Voyvodas~~ Cabbar-zade'nin görevlendirildi~i, kendisine yard~mc~~olunmas~~ ve Canikli Ali Pa~a'ya yard~m edenlerin yakalanmas~~
tekrarlanmaktad~r 100. Gene mart ay~ nda S~vas Valisi ~zzet Mehmed
Pa~a ve S~ vas eyaletindeki sancak alaybeylerine yaz~ lan hükümde,
Canik muhass~h Ali Pa~a'n~ n üzerine Cabbar-zade Mustafa Bey'in
memur oldu~u, Canikli Ali'nin teslim olmak yerine muharebeye
cesaret etmesinden asker ile Cabbar-zade'ye yard~m edilmesi ve gene
S~vas Valisi ~zzet Mehmed Pa~a'ya hitap eden ba~ka bir hükümde
de ~aki Canikli Ali Pa~a'y~~yakalama~a memur olan Cabbar-zade'ye
yard~m edilmesi tekrarlanmaktad~r
Canikli Ali Pa~a'n~n zararlar~~ve ~ekaveti çok artt~~~ndan "tertib-i
cezâs~ na" memur olan dergâh-~~ mucallâ kap~~c~ba~~lar~ ndan Bozok
Mutasarr~f~~ve Yeniil Voyvodas~~Cabbar-zade'ye, dergâh-~~âli kap~c~ba~~lar~ ndan Karadeniz'in Anadolu sahilindeki zahireleri getirme~e
memur olan Osman'~n da yard~m etmesi için hüküm yaz~lm~~t~r.
Bu hükümden anlad~~~m~za göre Bolu, Kastamonu, Canik, Trabzon
sancaklar~~ içindeki kad~~ ve naiplerden de Canikli Ali'nin yakalanmas~~
için gerekli titizli~in gösterilmesi istenmi~tir 102.
Mühimme. 178, s. 37., Trabzon. 1935, S. 72 73, Vs. ~~Fotokopi: 4.
178, s. 37, Hük. ~ .
1" Müh. 178, s. 37, Hüküm. 2.
lot Müh. 178, S. 38,
1°2 Müh. 178, s. 39.
98

99 MÜ1111/1111e.
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Ali Pa~a'n~n o~lu Mikdad'~n da vezirli~i kald~r~lm~~, üzerindeki
mukataalar~n, ö~ ürlerin geriye al~nmas~~cihetine gidilmi~ti "3. Bu
hususa müba~ ir tayin olunan Numan Pa~a-zade Abdurrahman'a
Trabzon müteselliminin yard~ m etmesi hususu 26 eylül 1779'da
bildirilmi~ti 104.
Canikli Ali Pa~ a'n~n ve akrabalar~ n~ n pek çok mal ve mülkü mevcuttu. Bunlar~ n zapt~~için pek çok ferman yaz~ lm~~t~r. Önceleri devlet
hizmetinde olan, kendisine sadakat ile hizmet eder umudiyle vezirlik
verilen K~r~m Seraskeri Canikli Ali'nin yakalanmas~~için ferman
ç~ kt~ ktan sonra, serveti bir hayli fazla olan bu pa~an~ n Bafra, Samsun,
Sinop ve di~er yerlerde olan ev, mal, nakit, e~ya, mahsul, zahire,
köle, koyun, hububat vb. bütün mallar~ n~ n bir akçesinin ve bir
parças~n~ n b~ rak~lmamas~~ konusunda devlet büyük bir titizlik gösteriyordu 108. Taraftarlar~ ndan ~~hman o~lu Ali, Amasyal~~ Hac~~ Kadir,
Amasya sakinlerinden Molla Musa, Abdullah Kethüda, Kavakl~~
Deli Ali ve baz~~ mukata'at voyvodalar~ na, Canikli Ali'nin mal~n~n
ortaya ç~kar~lmas~nda yard~mc~~ olmalar~~ için ba~~vuruldu 108. 1779
oca~~ nda, Canikli Ali ve o~lu Battal Bey'in ve kethüdas~~ ~~ hmanzade Hac~~Ali A~a'n~n, S~ vas ve etraf~ ndaki yerlerde para, özellikle
hububat, çe~itli zahireleri, hayvanlar~ , her neleri varsa tek tek yaz~lmas~~107, böylece bunlar~ n devlet gelirine kat~lmas~~yolu, devletin
bu tip olaylarda her zaman uygulad~~~~bir sistem olarak göze çarp~yor.
Canikli Ali'nin taraftar~~olan ~~ hmano~lu Ali'den bu muhallefât
toplanmas~~ i~inde epeyce faydalan~ld~ . ~~hmano~lu Ali, Firari Ali'nin
mal~~olmak üzere ~~4o~ 7 ~stanbul arpas~ n~~ ~plikli kethüdas~~ Halil'e
emanet olarak vermi~ , kendi mal~~olan 1750 ~ stanbul arpas~n~~ da
teslim etmi~ti 108. ~~hman o~lu Ali daha sonra Istanbul'a ça~r~lm~~,
S~vas ve civar~ ndaki kazalardan, gerek ~~hmano~lu Ali, gerekse
Canikli Ali'nin çiftlik, bu~day, arpa, avar~z mal~ ndan arta kalanlar~ n
zapt~~için S~ vas naibinden bütün halk~n ittifak~yle defter tutulmas~n~~
Müh. 178, s. 39, A. Cevdet, 3303, Ist, s. 104, C. II., Trabzon ~r. Sc. 1935,
Vr. 64-B, Di~er o~lu Battal'~n bütün mallar~n~n zapt~na gidildi.
304 Trabzon ~r. Sc. 1935, Vr. 63-A, Vs. 2.
105 S~vas. ~ , S. 205.
108 S~vas. ~ , s. 205-206, c. Dah. 8278, 12578.
107 S~vas. ~ , s. 210.
108 S~vas. ~ , s. 223-226.
103
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S~ vas valisi buyrultuyla istemi~ti 166. S~ vas Mütesellimi Sar~-zade
Mehmed Emin ve S~ vas naibine yaz~lan di~er bir buy~ ultuda da
gene Battal Bey'le, Canikli Ali'nin bütün mallar~ n~ n zapt~~üzerinde
durulmaktad~r 1W. Canikli Ali ve o~lu Battal'~n mallar~n~~zapta memur
olan Çavu~ba~~~Mehmed ve Canik Muhass~l~~Mehmed Emin'den
mallar~ n gemiye konabilecek kadar olan~n~~yüklenip bir an önce
Istanbul'a getirilmesi için ferman yaz~lm~~t~ r m. Ayr~ ca, ~~hmano~lu Ali'nin mallar~n~ n zapt~~için de pek çok ferman ve buyrultu
yaz~lm~~t~~u2. Bu üç ki~ inin, Canikli Ali, o~lu Battal Bey, ~~hmano~lu Ali'nin mallar~ n~n zapt~~hakk~nda pek çok ferman vard~r m.
Firari Ali Pa~a'n~ n Fatsa Iskelelerinde olan bak~ n= "4 Istanbul'a
nakli için Fatsa kad~s~ na, bu bak~ r ve Canikli Ali'nin mallar~ n~n
Istanbul'a gönderilmesinde görevli Seyyid Mehmed A~a'ya ferman
yaz~lm~~t~r 115 .
Ali Pa~a'n~n ele geçirilemeyip sahilden bir tarafa kaçmas~~ ihtimali uzak olmamas~~dü~üncesi ile de bütün yollar ve iskelelerin kapat~lmas~~ilk akla gelen fikir olmu~, Kavak'tan, Rize, Lefke'ye kadar
olan yolun kapat~lmas~, Ali Pa~a'n~ n ölü veya diri yakalanmas~,
görevlilerin Ali Pa~ a Sinop'a gelirse iskeleleri kapatarak, gece ve
gündüz kendisini aray~p, toplu halde hücum ederek, kendisini ele
geçirmeleri emrolunmu~tur "6.
Kastamonu mütesellimi tayin edilen Alt~kulaç-zade Hasan'a
yaz~ lan hükümde, Canikli Ali'nin gemiye binerek kaçt~~~, fakat,
kendisinden önce Canikli Ali'nin Kastamonu'ya mütesellim tayin
eyledi~i hazinedar~~Ali'nin asker toplad~~~~duyuldu~undan, bunun
cezas~n~n tertibi ve ba~~n~ n saraya gönderilmesi istenmi~~ve ayn~~
hükümde, bu hususlarla S~ vas Valisi Izzet Mehmed Pa~a ile Cabbarzade'ye fermanlar yaz~ ld~~~na i~aret oluru-nu~tur
S~vas. ~~, s. 206.
~i° S~vas. ~ , S. 207, 208.
1" Istanbul Ba~vekâlet Ar~ ivi, Ali Emin, Abdülhamid-i evvel 8236.
112 S~ vas. I, S. 226, 228-229, 258, 276, 277, 369-370 vb.
109

113

S~vas I, S. 280, 287.

Daha sonra bu bak~ r Battal Bey'e verildiyse mesele kalmad~~~, aksi takdirde
tophanede ihtiyaç oldu~u konusunda ferman yaz~lm~~t~ r. Istanbul Ba~vekâlet Ar~ivi,
Ali Emin, Abdülhamid-i evvel 350.
115 Ali Emin, Abdülhamid-i evvel, 12176.
116 Müh. 178, S. 39.
1" C. Dahiliye 8278.
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S~vas Valisi Vezir ~zzet Mehmet Pa~a'dan gelen bir yaz~daki
maddenin özetinden Canikli Firari Ali Pa~a taraf~ndan Kastamonu'ya
mütesellim olan Deli Ali'nin 40-50 adam~~ve Firari Ali Pa~a'n~n
iste~iyle Gerze kasabas~na girmek istedi~i, Cabbar-zade'nin hazinedar~~Gerze'de oldu~undan, adamlar~n~ n bir k~sm~n~n yakaland~~~n~,
Deli Ali'nin üç be~~ki~i ile Çanl~~ taraf~na gitti~ini, Sinop kad~s~n~n
ilâm~nda da bu hususun görüldü~ü belirtilmektedir. S~vas Valisinin
yaz~s~ndaki bilgiyi göz önüne alarak yaz~lan hükümde Firari Ali
Pa~a'run nerede görülürse yakalan~p, durumun Cabbar-zade'ye ve o
yerin zabitine bildirilmesi istenmekteydi 118 . Ayn~~tarihte, S~vas Valisi
~zzet Mehmed Pa~a'ya ve S~vas'taki sancak alaybeylerine, Ali Pa~a'n~n yakalanmas~~için Cabbar-zade'ye yard~m edilmesi ve "~aki-i
merküm suhuletle ele girmeyüb muharebeye mütecasir" oldu~undan,
Cabbar-zade'ye asker temini için, S~vas Sanca~~n~n alaybeylerinin
"ze`amet ve erbâb-~~timânyla mir-i mümâ-ileyhin ma`iyyetine iri~dirilmekle" görevlendirildikleri söylenmekteydi ng. Bu konuda do~rudan do~ruya S~vas Valisi ~zzet Mehmed Pa~a'ya da ayr~~bir hüküm
yaz~lm~~t~r 12°.
Cabbar-zade Mustafa Bey, az önce bahsetti~imiz, devlete kar~~~
uygunsuz hareketlerinden dolay~~cezaland~r~lmas~~hakk~nda ferman
ç~kar~lan Ali Pa~a'n~n o~lunu Zile taraflar~nda yendi. Sonra Amasya'ya girdi. Caniko~ullarnun zorla ald~~~~mallar~~sahiplerine verdi.
Samsun'a do~ru ilerleyip, Kavak'ta Ali Pa~a kuvvetleriyle üç gün
sava~t~, yenilen Ali Pa~a'n~n ard~ndan gidip iki bin adam~n~~ Bafra'da
gene yendi. Ali Pa~a Sinop yak~ n~ndaki Gerze'den Anapa'ya 50
adam~yle kaçt~~121. Canikli Ali Pa~a görevli oldu~u zamanda pek çok
adam~na civar yerlerde görev vermi~ti. Bunlardan biri az önce bahsetti~imiz hazinedar~~Ali idi. Canikli Ali'nin taraftarlar~~Canik'in
tekrar Ali Pa~a'ya verilece~ini ümit ediyor ve halka bu telkinde
bulunuyorlard~ . Bu dü~üncenin de tesiriyle Ali Pa~a'n~n damatlar~ndan Bafra'da bulunan Sadullah ve ~brahim, karde~i Mehmed Pa~a'
Dahiliye. 16900. Fotokopi: 5.
Müh. 178, S. 38, Hük. ~ .
"o Müh. 178, s. 38, Hk. 2. Bu hükümden sonra, gerek Cabbar-zade, gerekse
di~er görevlilere pek çok hüküm yaz~lm~~t~r. Bkz. Müh. 178 s. 44 Hük. 2-3, S. 45,
Hük. 1-2, S. 46. Hük. 1-2, S. 47. Hük: 1-2, S. 49-50, S. 51. Hük. ~ , S. 52. Hük: 1-2,
S. 53 Hük. 2, S. 54. Hük. 1-2, S. 55. Hük: 1-2 Vb.
121 Süleyman Duygu, Yozgat Tarihi ve Çapano~ullar~, S. 19-20.
118
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n~n o~lu Ahmed, zabit kethüdas~~ve naml~~ ~akiler birkaç bin asker
toplayarak "Cabbar-zade bize zulüm eylemi~tir deyu ale'l-gafle
üzerine hücum" ile öldürmek maksadiyle kona~~m ku~at~p, yollar~~
kapatm~~lard~r. Dergah-~~mu'allâ kap~aba~~lar~ ndan Bozok Mutasarr~f~~ve Yeniil Voyvedas~~Cabbar-zade Mustafa bulundu~u yerdeki
askerlerinin azl~~~~ve da~l~k olmas~~sebebiyle sava~arak Bafra ve
Canik'ten çekilmi~, bu arada adamlar~ndan hazinedarm~n ve pek çok
kimselerin öldü~ünü Istanbul'a yazm~~t~r 122 . Trabzon Valisi Çerkez
Hasan Pa~a da, Canik'te Canikli firari Ali Pa~a'n~n taraftarlar~ nm
Cabbar-zade'yi ans~z~n bast~~~n~~ileri sürmektedir123. ~~779 ekimi sonlar~nda, dergâh-~~mu'allâ kap~c~ba~~lar~ndan divan-~~hümâyunda eskiden çavu~ba~~~olan ve memuriyetle Canik'te bulunan Mehmed'e
yaz~lan hükümde, Cabbar-zade'nin halka zulmü olmu~~olsa bile,
fermanla memur olan bir kimseyi öldürmek haydutluk oldu~undan,
durumun önce dilekçe ile Istanbul'a biklirilmesi gerekti~i halde buna
uyulmamas~~kar~~~koymak demek oldu~u, Firari Ali Pa~a'n~n taraftarl~~~m yapanlar~n haks~z olduklar~~hat~rlat~lmakta, Ali Pa~a ve
o~ullar~, akrabalar~~ve halkm Ali Pa~a'n~n gene Canik'e tayin edilece~i dü~üncesi ile böyle hareket ettikleri, asl~nda bunun bir hayalden
ba~ka bir ~ey olmad~~~, bu tarzda hareket edenlerin pi~man olduklar~n~n ümit edildi~i, tekrar bu ~ekilde hareket ederlerse ~iddetle
cezaland~r~lacaklar~~bildirilmektedir 124 . Cabbar-zade Mustafa Bey Istanbul'a gönderdi~i yaz~s~ nda, Canikli Ali Pa~a'n~n damatlar~~Sadullah, Ibrahim ve karde~i, Mehmed Pa~a'n~n o~lu Ahmed, taraftar~~
ve bölükba~~larmdan Emir Mustafa, Bafra Müftüsü ve müteselliminin
gizlice Canik halk~ndan be~~alt~~bin ki~i toplayarak üzerine yürüdüklerini ileri sürmü~tür. Cabbar-zade bunlar taraf~ndan her yerin ku~atllarak, yollar~n kapat~ld~~~m, sava~arak Canik'ten d~~ar~~ ç~kt~~~n~~
yazmaktad~r. Istanbul'dan S~vas Valisi Vezir Izzet Mehmed Pa~a'ya
yaz~lan hükümde, bu hareketin çok çirkin ve memlekette kar~~~kl~klar
ç~karacak bir olay oldu~u, Canikli Ali Pa~a'n~n taraftarlar~n~n yakalanmas~~için Bozok Mutasarr~f~~Cabbar-zade Mustafa'ya yard~m
etmesi emredilmi~tir 125 . Trabzon Valisi Vezir Çerkes Hasan Pa~a da
Cabbar-zade'ye yard~mc~~olacakt~.
122
123
124
125

Müh. 178, s. 65, Hük. ~ .
~stanbul Ba~vekâlet Ar~ivi, Cevdet Dahiliye. 1 4974.
~stanbul Ba~vekâlet Ar~ivi, Mühirrune. 178, s. 65, Hük. ~ .
~stanbul Ba~vekâlet Ar~ivi, Mühimme. 178, s. 65, Hüküm. 2.
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Devlet bu olaydan çok çekinmi~, Canikli Ali'nin geri gelmesinden
ve memlekette kar~~~kl~k ç~karmas~ndan endi~e duymu~, bunun için de
sert tedbirler alm~~ t~.
Amasya Sanca~~~Mutasarr~f~~ ~brahim Pa~a'ya, 1779 aral~ k
ay~n~n sonlar~na do~ru Çorum Sanca~~~verilmi~~ve pa~an~ n bir an
önce kap~s~~ halkiyle birlikte Çorum'a gitmesi istenmi~ti. ~brahim Pa~a'ya, Canik'ten Cabbar-zade Mustafa'run ç~kmas~ na sebep olan Canikli Ali Pa~a'n~n adamlar~n~ n yakalanmas~~konusunda S~ vas Valisi
~zzet Mehmed Pa~a ve Cabbar-zade Mustafa ile beraber çal~~mas~~
görevi verildi 126 . S~vas Valisi ~zzet Mehmed Pa~a, Canikli Ali Pa~a'
ya sempati duymakta olup, Canikli'nin idam edilmeyip Seddülbahir
kalesine sürülüp, hapsedilmesini istemekteydi 127.
Canik sanca~~, Kaptan-~~derya Vezir Gazi Hasan Pa~a'ya "bervech-i malikâne" verilmi~, fakat, aral~ k sonlar~nda dergâh-~~mu'allâ
kap~c~ba~~lar~ ndan Bozok Mutasarr~ fi Cabbar-zade Mustafa'ya yaz~ lan hükümle Canik'te ikamet, sahili ve etraf~n~~koruma ve asayi~i
temin maksadiyle Cabbar-zade'ye verilmi~, ondan ferman yaz~lmadan
Bozok'a gitmemesi, sahillerin korunmas~~ve etraf~n refah~~için çal~~mas~~istenmi~tir 128.
1779 aral~ k sonlar~ nda, Canikli Ali'nin yakalanmas~~için Anadolu sahiliyle Karadeniz'in sonuna kadar So~ucak'a kadar olan yerlerdeki görevlilere, Canikli'nin taraf~ na kimsenin gitmemesi ve
onun taraf~ndan da Canik, Trabzon, Kastamonu ve di~er yerlere
hiç kimsenin gelmemesi, iskelelerin gece gündüz aran~p, ~üpheli
görülenlerin yakalanmas~~bildirilmi~ti 129. Canikli Ali Pa~a'n~n taraftarlar~n~~ yakalamak için tedbirlerin ne kadar s~ kla~t~r~ld~~~~aç~kça
görülüyor 130 . Bu konuda Cabbar-zade'ye büyük yük dü~mü~, Canik
ve etraf~n~ n emniyetinin sa~lanmas~~ ve tan~nm~~~taraftarlar~n~n
yakalanmas~~görevi kendisine verilmi~tir. Firari Canikli Ali Pa~a'n~ n
taraftarlar~= yakalanmas~~için yap~lan çal~~malar neticesini vermi~~
ve Ali Pa~a'n~ n kethüdas~~Abdullah, dergâh-~~mu'allâ kap~c~ba~~Muh. 178, s. 67, Htik. I. C. Dah. 3296
Cevdet Dahiliye. 11538.
ullart,
128 Muh. 178, s. 67, Hük. 2, Süleyman Duygu, Yozgat Tarihi ve Çapano~
128

127

S.

20-2 I.

128 Trabzon ~ r. Sc. 1935, Vr. 64-a, Vs. I. C. Dah. 3296
130 Trabzon ~r. Sc. 1935, Vr. 82-A, B, 81-A.
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larmdan Gümü~hane Emini Seyyid Haf~z Mehmed taraf~ndan yakalanm~~ur. 1779 aral~ k sonlar~nda tYsküdar'dan Trabzon'a kadar olan
yerlerdeki görevlilere 131 , Kethüda Abdullah'~ n geldi~i her kazada yan~na güvenilir bir adam koyarak bir an önce Istanbul'a gönderilmesi
ve bu konuda gev~ek davran~lmarnas~~tembih olunmu~tur 132 .
Canikli Ali Pa~a'n~n taraftarlar~= Cabbar-zade'ye hücumlar~ndan sonra, S~ vas valisi ve Trabzon'daki görevlilere 1779 aral~k
ortalar~nda yaz~~yaz~lm~~~ve 16 ~ubat ~~78o'de de yeniçeri agas~~ da
mektup yazm~~t~~ "3. Istanbul'a ça~r~ lan Canikli Ali'nin Kethüdas~~
Abdullah'~ n, Canikli'ye bagl~ l~g~ ndan ötürü fakir halka zuLmetti~inden, e~ya ve mallar~n~ n devlet ad~na zaptedilmesi, Canikli Ali'nin
firar] s~ras~ nda Görele Kazas~~Voyvodas~~Guguoglu Süleyman'~n hazinesine ta~~y~p saklad~~~~anla~~lan mallar~n~ n Görele voyvodas~ndan
13 ocak 178o'de al~ nmas~~istenmi~tir
Kap~c~ba~~~Mehmed ve Divan Kâtibi Abdi yaz~lariyle ve Bafra
naibi ilâm~yla, Bozok Mutasar~~~f~~Mustafa'n~ n üzerine hücum edip,
öldürmeye cesaret edenlerden bir k~sm~n~n kendilerine gelip, Ali
Pa~a'y~~sevdiklerinden, Cabbar-zade'nin zulmünden dolay~~ böyle
bir i~e giri~tiklerini belirtmi~lerdir. Bunun üzerine bunlar~n cezaland~r~lmas~~cihetine gidilmemi~, fakat, Firari Ali Pa~a'n~n akraba ve
taraftarlarnun Canik'ten ç~kar~l~p ba~ka bir yerde yerle~melerine
müsaade olunmu~tur. Di~er taraftan Ali Pa~a'n~n mallar~n~n Istanbul'a getirilmesi cihetine gidilmi~tir 135. Ali Pa~a'n~n mallar~n~~zaptetmek için de dergâh-~~mu'allâ kap~c~ba~~lar~ ndan, eskiden divan-~~hinnayunda çavu~ba~~~olan Mehmet görevlendirildi. Gene 1780 oca~~nda
Bafra'dan Kastamonu'ya kadar olan yerlerdeki görevlilerden, Ali
Pa~a'n~n e~ya ve çe~itli mallar~n~ n bir an önce gönderilmesi istenmi~tir "6.
Ali Pa~a'n~n, Sinop'ta yapt~rd~~~~kalyona naz~r tayin eyledi~i
Tekne o~lu Ahmed ve taraftarlar~ndan, Ali Pa~a'n~n bölükba~~lar~ndan olaylar s~ras~nda kaçm~~~olan Kör Bekir'in pek çok mal ve e~yas~m
121 Müh. 178, s. 67, Hük. 3. Bu görevliler kad~
lar, naipler, yeniçeri serdarlar~,
ketluida yerleri, Ayan, zabitler, i~~erleridir.
182 Müh. 178, s. 67, Hük. 3.
133 Trabzon. 1934, Vr. 83.
134 Trabzon. 1935, Vr. 82-B, Vs. 2.
188 Müh. 178, s. 68, Hük. t, 2.
188 Müh. 178, s. 69, Hük. 2.
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Sinop kad~s~~ve Sinop yeniçeri zabiti zaptettiler. Fakat, bu para
devlet taraf~ndan istendi~inde, Cabbar-zade'nin bölükba~~s~~G-önenli
Mustafa'ya verildi~i iddia olunmu~, bunun üzerine Ali Pa~a'n~n ve
taraftarlar~= mal ve e~yalar~n' zaptetmekle görevli dergah-~~ali
kap~c~ba~~larmdan Hüseyin Mehmed'e 12 ocak 1780'de yaz~lan
bir hükümle, ondan, durumu tahkik edip neticeyi Istanbul'a bildirmesi istenmi~tir 1" .
Canikli Ali Pa~a'n~n tekrar Canik'e dönme ihtimaline kar~~~
tedbirler s~lda~t~r~ld~138. Ali Pa~a'ya yard~m edecek olanlar~n mal ve
e~yalar~n~n devlet için zaptolunmas~ndan sonra, Ali Pa~a tarafgirli~ini
devam ettirecek olanlar~n üzerlerine yürünülece'~i bildirilmi~, Bafra,
Samsun, Kavak, Alaçam kazalar~n~n halk~~tarafgirlik yapmama~a
söz vermi~ler, buralar~n kad~lar~~da ilâm ve hüccetlerinde bunu belirtmi~lerdir 139.
Canik'te meydana gelen kar~~~kl~ k Trabzon'da da duyulmu~tu.
Ali Pa~a taraftarlar~~"Ali Pa~a affolunmu~, Trabzon'a gelecekmi~"
tarz~nda ka~~tlar yazm~~, birbirlerine göndermi~lerdir. ~akilerin
önemlilerinden Polathane Serdar~~Hasan, Guguo~lu Süleyman,
Bahad~ro~lu Mehmed, Sakao~lu Ali, Güveniko~lu Mehmed ve
di~erleri üç be~~yüz asker toplayarak halka zulüm yapma~a, olduklar~~yerlerde kuleler kurma~a ba~lam~~lard~. Devlet, bunlar~n hakk~ndan ~imdi geli~~mezse memleketin harap olaca~~m anlam~~t~. Devlet,
ad~~geçen ~akiler ve ~at~ro~lu omer'in öteden beri Firari Ali Pa~a'n~n
adam~~olmas~~dü~üncesiyle ~at~ro~lu Ömer ile anla~~p Giresun
kalesini ku~at~p, Ali Pa~a'y~~kaleye sokmas~~ihtimalini dü~ündü.
~at~ro~lu simer'in kale gibi bir kona~~~vard~. Üç bin kadar askeriyle
etrafa zararlar vermekteydi. Bu yüzden, Ali Pa~a'n~ n Canik ve Trabzon taraflar~na geçmesini önlemek, taraftarlar~n~~ele geçirmek, Trabzon valisi emrinde kâfi derecede asker bulundurmak laz~m gelmekteydi. Bütün bunlardan dolay~, 1780 ~ubat" ba~lar~nda Erzurum
Valisi Da~~stanit Ali Pa~a'ya bir hüküm yaz~larak, Erzurum eyaleti,
Trabzon, Karahisar-~~Sahip'in kendi bölgesine dahil oldu~u hat~rlatilm~~, e~k~yan~n ortal~kta görülme ihtimalinden bahisle, Trabzon
Cevdet Dahiliye. 15288.
Cevdet Dahiliye. 16900.
lâm ve hüccetler dörder tanedir. 21
1" C. Dahiliye. 15857, Fotokopi: 6, ~
~ubat 1780.
181

188
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valisi ile anla~mas~, Karahisar-~~ ~arki'deki askerlerin ba~~na birini
tayin etmesi, Karahisar-~~ ~ark? ve Erzurum civar~ndaki Ali Pa~a
taraftarlar~n~~yakalamalar~~isteruni~tir 140. Bu konudan olarak çal~~malar olmu~~ve gerek Canildi Ali'nin mallaruun ve gerekse taraftarlar~= yakalanmas~~için önemli faaliyetler gösterilmi~ti 141 . Mallar~n
~stanbul'a getirilmesi ile ilgili olarak gerekli büyüklükteki gemi,
devlete yük olmamas~~için, Istanbul'dan de~il, Kastamonu Mütesellimi Alt~ kulaç-zade Hasan A~a taraf~ndan sa~lanacakt~ 142. Bunun için Sinop kad~sma, dergah-~~âli kap~c~ba~~lar~ndan Çavu~ba~~~
Meluned'e, Kastamonu Mütesellirni Alt~kulaç-zade Hüseyin'e n.aklin
ihmal edilmeden, bir an önce yap~lmas~~için ayr~~ayr~~hükümler yaz~ld~~143. Gemi kaptanlar~ndan Ahmed ve Osman reisler dilekçelerinde
Firari Ali Pa~a'n~n damad~~Sadullah Bey'in ve hazinedar o~lunun
haremi ve Beylerbeyi Mehmed Pa~a'n~n ve Süleyman Pa~a-zade
Ibrahim Bey'in haremlerinin getirilmesi için gerekli navlun ücretlerinin bir k~sm~n~n Onye Mütesellimi Ibrahim Efendi'den, bir k~sm~n~n
da devletçe Istanbul'da verilmesi istenmi~tir 1". Canikli'nin mallar~~
nihayet Istanbul'a gelmi~ti 145.
Bir taraftan Ali Pa~a'n~n mallar~~zaptedilip ~stanbul'a gönderilirken di~er taraftan Firari Ali Pa~a'n~n adamlar~~da ele geçirilmekteydi. Ali Pa~a'n~n adamlar~ndan Abdurrahman, Ali ve Yusufo~lu
Mustafa, halen serdar olan Ahmedo~lu Mehmed, Kör Mehmed,
Kör Ömer bundan sonra vilayet i~lerine kar~~mayacaklar~n~, kimseye
140 C. Dahiliye. 14470, Fotokopi: 7-8.
141 C. Dahiliye. 15323, C. Dahiliye. 12578. Canikli Ali Pa
~a'n~n gizli hususiyetlerine vak~f olan ~ehcemano~lu'nun önce Amasya kalesinde hapsedilmesi emredilmi~ ti. Sonradan Ali Pa~a'n~n mallar~~hakk~nda bilgi edinilmek için mahpus
olarak Istanbul'a gönderilmesi S~vas Valisi Vezir ~zzet Mehmed Pa~a'dan istenmi~tir.
142 C. Dahiliye. 15323.
148 C. Dahiliye. 15323.
144 Cevdet. Dahiliye. 15976.
148 Bu konu ile ilgili pek çok yaz~~ma olmu~
tu. Gümrük emini, Canikli Ali'nin
Samsun iskelesindeki çad~r, çerke, çe~itli mallar~n~n ~stanbul'a gönderilmesi için
~stanbul'dan, on bin kile ta~~yabilecek gemi istemi~, e~er gene eskisi gibi Sinop,
Samsun, Kastamonu, Küre taraflar~ndan gemi tedariki isteniyorsa gemilerin hangi
tarzda temin edilece~ini, ~stanbuPdan m~~gönderilece~ini sormu~tu. Bu tip yaz~~malardan sonra mallar ~stanbul'a sevk edilmi~tir. Firari Ali Pa~a'n~n mallar~~Istanbul'a geldikten sonra 422 hamalla Gümrük'ten Mehterhane'ye gelmi~tir.
Cevdet Dahiliye. 2140.
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zarar vermeyeceklerini, Ali Pa~ a'ya meyl etmeyeceklerini beyan ederek kefaleti kabullenmi~lerdir. E~er bunlar~n d~~~na ç~ karlarsa kendilerinden yedi bin be~~yüz kuru~~al~naca~~~hususlar~~bizzat Osmanc~k
kad~sm~ n verdi~i "i'lâm ve hüccet-i ~ er'iyye" Istanbul'a gönderilmi~tir 146.
Canikli Ali Pa~a tehlikesi bertaraf olmu~, mallar~~müsadere
~.
edilmi~se de, tekrar geriye dönmesi ihtimalinden korkulmaktayd
~lu
nda
bulunan
Kalendero
Tüccardan olup, Kastamonu sanca~~
Alemdar Seyyid ~ brahim bir zaman önce ticaret sebebiyle Kefe'ye
gitmi~, geri geldi~inde, Firari Ali Pa~a bunu yan~na ça~~rm~~, casusluk
için gelip gelmedi~ini tahkik etmi~, sonra geriye göndermi~ti. Sinop
valisi bu hususu Istanbul'a bildirirken, Ali Pa~a'n~n Sinop ve Canik
taraflar~na geçmek dü~üncesinde oldu~unu da izah etmi~ti "7. Canik'
teki görevlilere 1780 a~ustosunda yaz~lan hükümde, Ali Pa~a hayatta iken huzur ve rahat olmayaca~~, gelebilece~i sahil ve iskelelerin
büyük bir titizlik ve ciddiyetle korunmas~, ahalinin bu hususta
verdikleri söze uymalar~ , Canik sahilleri ve limanlar~ na gemi ve kay~klar~ n yana~aca~~~yerlere güvenilir adamlar konarak, sekbanlar
tayin edilmesi, Firari Ali Pa~a'n~ n adamlar~~gelirse, hep birlikte üzerlerine hücum edilmesi, gece ve gündüz sahillerin dola~~l~ p, Firari Ali
~Pa~a'n~ n adamlar~n~n yakalanmas~ , Kastamonu Mütesellimi Alt
una
idi.
Çünkü,
bo~
~eler
kulaç-zade'ye bildirilmi~ti148 . Bu tarzda endi
Canikli Ali Pa~a, K~r~ m'dan ayr~lma~a ve kuvvet yoluyle Canik'te
hüküm sürme~e niyetli de~ildi. Fakat, devlet taraf~ndan affolunup,
eski memuriyeti kendisine iade olunursa, tekrar Canik'te hüküm
sürmek isteyece~i muhakkakt~.
CAN~KL~~AL~~PA~A'NIN AFFI :

Canikli Ali Pa~a, bir sene sonra, 1781'de, Istanbul'daki taraftar~~
olan vezirlerin kendisinin affolunmas~~hakk~ nda telkinde bulunmalar~ ndan da istifade ederek, Istanbul'a, Trabzon eyaletinin kendisine,
Cevdet Dahiliye. 15516, ii mart 1780, Fotokopi: 9.
Cevdet Dahiliye. 17051.
~ z Mehmed ve Sinop'taki di~er
148 Bunun di~er suretleri, Sinop Naibi Haf
görevlilere, bir di~eri Kastamonu Mütesellimi Alt~kulaç-zade ve Canik'teki
~lm~~t~r.
görevlilere, bir di~eri Sinop ve Canik'i muhafazaya memur kaptanlara yaz
Cevdet Dahiliye. 170 5 .
146

147

Belkten C. XXXVI, 33
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Erzurum eyaletinin de o~lu Mikdad'a verilmesi için ricada bulunur
tarzda bir yaz~~yazm~~t~~'49. Hemen bunun arkas~ndan K~r~m Hani
~ahin Giray da Ali Pa~a'n~n affedilmesini istemi~ti. ~ahin Giray'~n
arac~l~~~~ve Ali Pa~a'n~n aff~~yolundaki ricalar~~ve Istanbul'daki sadrazam ve di~er ileri gelenlerin af yolundaki telkinleriyle, kendisinin
yapt~klar~ndan büyük pi~manl~k duydu~u belirtilmi~, yeniden vezirli
~i
kendisine iade olunmu~~ve Trabzon valili~ine tayin oldu~u, 1781
eylülünde kendisine bildirilmi~ti "°. ~ahin Giray'~n da iltimasiyle affolun.an ve yine Trabzon Valisi olan Ali Pa~a'dan sonra, o~lu olup
vezirlik rütbesi elinden geriye al~nan Mikdat Pa~a'n~ n da vezirli~i
geriye verilmi~, Mikdat Pa~a'ya Erzurum eyaleti 151 ve Amasya mutasarr~fl~~~n~ n da arpal~ k suretiyle verildi~i bildirilmi~ ti "2. Böylece Ali
Pa~a ve o~lu Mikdad Pa~a eski kuvvet ve yetkilerini yava
~~yava~~
elde etmeye ba~lad~ lar. Canikli Ali Pa~a'n~n bundan sonra kendi
halinde oldu~unu ve devlete çe~itli konularda yard~m etti~ini görmekteyiz.
Canikli Ali Pa~a, K~r~m'da bulundu~undan ~ahin Giray zaman~nda K~r~m'da ç~ kan kar~~~ kl~ klar yüzünden tekrar Canikli Ali
Pa~ a'dan yararlanmak yoluna gidildi. K~r~m'~n bu seferki kar
~~~khklar~, Izzet Pa~a'n~ n sadaretinde olmu~, ~ahin Giray'~ n karde~leri
Arslan Giray ve Bahad~ r Giray, Abaza içinden Taman'a geçip, ~ahin
Giray'~ n sekbanlaruu sürmü~lerdi.
Canikli Ali Pa~a'ya ~~782 nisan sonlar~nda yaz~ lan mektupta,
K~f~ n~'daki bu kar~~~ kl~~~n sebebi sorulmu~, evvelce K~r~nfla
ilgili
görevleri olmas~~sebebiyle bu konudaki dü~ üncesini yazmas~~
emir ve
i~aret olunmu~ tu 153 . Ali Pa~a'n~n may~s ba~~ nda yazd~~~~
cevapta,
~ahin Giray'~ n devlete sad~k oldu~u, fakat, karde~lerinin, aleyhine
döndükleri, bu kar~~~kl~~a sebebin karde~leri oldu~unu izah etmekteydi. Izzet Mehmed Pa~a sadaretten indirilip yerine Ye~en Mehmed
Pa~a tayin olunca, Ali Pa~a'n~ n So~ucak ve K~r~ m'a göz kulak olmas
~~
yeniden istenmi~ tir. Fakat, Ali Pa~a'n~n o anda yeteri kadar mal ve
hazinesi yoktu. Izzet Mehmed Pa~a, sadrazam oldu~u zamanlarda
C. Dahiliye. 15485.
° C. Dahiliye. 1164
151 C. Dahiliye. 15707.
152 C. Dah. 7161, ~. ~evket, ayn~~yer, S.
~ go.
153 Ahmed Cevdet, ayn
~~ eser, c. 2, S. 171.
149

15
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Hac~~Ali Pa~a'n~n her bak~mdan i~e yarar ve halk~~koruyaca~~~belli,
asker toplama~a kuvveti yeter oldu~unu ileri sürerek Padi~ah" Ali
Pa~a'y~~affettirme~e ikna etmi~ti. Izzet Mehmed Pa~a'n~n yerine
sadarete getirilen Ye~en Mehmed Pa~a'n~ n kapu kethüdas~, Rusya'n~n
~ahin Giray'a yard~m kast~yle K~r~ m'a asker gönderdi~i, bu kar~~~kl~klar~n Ali Pa~a tarafindan önlenebilece~i, böyle önemli bir veziri
yalan ile cezaland~ ranlar "Allahtan bulsun ve buldular" demi~tir 154 .
Ali Pa~a, Ibrahim Efendi'nin bu yaz~s~na ~~782 kas~m sonlar~nda cevap
vermi~tir. Ali Pa~a art~ k eski kuvvet ve malm~n olmad~~~n~, Rusya'n~n
~ahin Giray'a yard~ m kast~yle K~r~m'a girip, Bahad~ r ve Arslan Giray
üzerine yürüyüp, bunlar~~bertaraf etti~ini belirtmekte, tam haz~rl~k
olmadan Rusya'n~n üzerine yürünmemesini tavsiye etmekte, emir
ve ferman olunursa So~ucak taraf~ n~n muhafazas~n~~üzerine alaca~~n~~
belirtmekteydi. Bu yaz~lar üzerine ~imdilik tam bir haz~rl~k yap~lmadan Rusya ile çat~~~ lmamas~~kararla~t~r~ld~~155.
Canikli Ali Pa~ a, yeni görevinden ve affolunmas~ndan dolay~~
büyük memnunluk duymu~~ve Istanbul'a 17 ocak 1782'de yazd~~~~
bir kaimede, bundan önceki kusurundan dolay~~ özür dilemekte,
kendisine tekrar eski vezirli~inin iade edilmi~, malikânelerinin geriye
verilmi~~olmas~ndan dolay~~ te~ekkür etmekte, devletin aleyhinde
hareket edenlerin sonucunun hay~rl~~olan~n~n görülmedi~inin belli
oldu~u, çe~itli yerlerden padi~aha kendisinin "Devlet-i Aliyyeyi,
~ahin Giray taraflar~na muavenet ider sohbetlerini" söylentilerinin,
münasebetsiz ve aleyhinde olanlar~n ç~kartt~~~n~~anlatmaktad~r. Canikli Ali Pa~a, devlet aleyhine hareket edenleri "Huda kahr eyliye",
diyerek, yaln~z kendisinin de~il kim olursa olsun padi~ah taraf~ndan
öldürülece~inden, kendisinin her zaman padi~aha son derece sad~k
olaca~~ndan bahsetmektedir 156.
Canikli Ali Pa~a, ~ahin Giray'~ n çok iyiliklerini görmü~tü. Bu
yüzden de ~ahin Giray'a sempatisi vard~. Izzet Pa~a'n~ n sadrazamilgi zaman~ nda Sadraza~n kethüdas~~Ömer Vahid Efendi'ye 20 may~s
1782'de yaz~d~~~kaime ve takrir suretlerinden de bu anla~~lmaktad~r.
Ali Pa~a bunlarda, ~ahin Giray'~ n ikinci defa Rusya taraf~na kaçmas~~
ve asker ile geri gelmesinin devlete ihanetten olmad~~~n~, 1771Ahmed Cevdet, ayn~~eser, c. 2, S. 173-174.
Ahmed Cevdet, ayn~~eser, c. 2, S. 184-188.
158 Cevdet Dahiliye. 16104.
154

155
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1772'de Rusya K~r~m'~~istilâya kalkt~~~nda, di~er hanlar~n kendisine
yalvar~ p "Bizleri" terk etmeyiniz, ba~~m~za ne gelirse hayren ve ~erren
beraber görelim dedikleri anlat~ lmakta, ~ahin Giray'~n Rusya'ya
gidip gelmesinden dolay~~mükMatland~r~lmas~~gerekti~ini savunmaktad~n Canikli Ali Pa~a'ya göre, ~ahin Giray, Rusya'n~n zulüm ve
hilelerine kar~~~durmaktad~r. Taman olay~n~n sava~~~gerektirecek bir
olay olmad~~~m, e~er sava~~olacak olursa, ~ahin Giray'~n Rusya'ya
de~il, Osmanl~~ Devletine yard~m edece~ini ileri sürmektedir.
1782 may~s'~~sonlar~nda, Izzet Pa~a'n~n Kethüdas~~Ömer Vahid
taraf~ndan Canikli Ali Pa~a'ya yaz~ lan cevapta, Rusya'n~ n hudutlarda pek çok kaleler, palangalar kurdu~u, bunlar~n bar~~~antla~mas~na
ayk~ r~~dü~tü~ü, So~ucak taraflar~n~n korunmas~~için devletçe kaleler
yap~laca~~, K~r~ m ve Koban taraflar~n~~Rus askerlerinin istilâ etmesi
ile serbestlik ~art~n~~ bozduklar~, padi~ah tarafindan ~ahin Giray ve
karde~lerinin anla~mas~~için nasihat edildi~i, ~ahin Giray'dan Taman
olay~~için hiç yaz~~gelmedi~i belirtilmekte, K~r~m hakk~ndaki haberlerin ba~ ka yerler tarafindan duyulmadan Istanbul'a ula~t~r~lmas~~istenmekteydi157. 1782 ekim sonlar~ nda Sadrazam Ye~en Mehmed Pa~a
taraf~ndan yaz~lan mektup suretinde ve Sadrazam~n Kethüdas~~Hamid Efendi taraf~ndan yaz~lan yaz~da Canikli Ali Pa~a övülmekte,
o taraflara ait bilgilerin yollanrnas~~istenmektedir 158 . Canikli Ali
Pa~a'n~ n bu konulardaki yaz~lar~ n~~ileride görece~iz.
Canikli Ali Pa~a'y~~çekemeyenler, onu ~ahin Giray'~n taraftar~~
olarak padi~aha tan~tmakta, K~r~m ba~ar~s~zl~~~n! Ali Pa~a'n~ n ~ahin
Giray'~~tutmas~na ba~lamaktayd~lar159. Fakat, Canikli Ali Pa~a bunlar~~
ö~rendi~inden, padi~aha bunun böyle olmad~~~n~, daima kendisine
ba~l~~oldu~unu belirten bir yaz~y~~bizzat yazm~~t~~16°.
Canikli Ali K~r~m'dan döndükten sonra Cabbar-zadeler ile
bir daha çat~~mad~. Hatta beraber hareket etmi~lerdir. ~~7 ocak ~~783'
te S~vas Valisi, Canik Muhass~l~~Ali Pa~a, Bozok Sanca~~~Mutasarr~fi
Ahmed, Cevdet, Tarih-i Cevdet, 1303, ~st. s. 273-278, c.
Ahmed Cevdet, ayn~~eser, s. 278-279.
189 Yorga tarihinde, Canikli Ali Pa~a'n~n Ruslardan yard~m istedi~i Osmanl~~
padi~ah~ mn aleyhine Çerkes, Abaza ve Le~zilerin memleketlerinde güçlükler
ç~kard~~~~ileri sürülmektedir, Yorga, Osmanl~~Tarihi, Çev. B.S. Baykal, 1948, Ank,
s. 25.
16° C. Dah. 16104.
187
158
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Cabbar-zade ve Tokat görevlilerinden Tokat'ta 1779-1780 senelerinde voyvoda olan ve sonra voyvodal~kdan azlolunup, Istanbul'a
gelen Ali'nin baz~~kimselerde kalan alacaklar~n~n toplat~larak kale
muhaf~zlar~na zaman~ nda ödenmesi için gayret göstermeleri istenmi~tir "I. Fakat, hemen ~unu belirtelim ki, Canikli Ali'nin ölümünden
sonraki senelerde, Canikli-zadeler ile Cabbarzadeler tekrar bozu~mu~lard~r. Canikli Ali'nin torunu ve Battal Bey'in o~lu Tayyar
Pa~a mücadelesi Anadolu'yu epey kar~~t~rm~~t~r 162 . Sonradan Tayyar
Pa~a affedildi~i gibi, sened-i ittifak s~ras~nda, Cabbar-zade Baruthane çavu~ba~~~ziyafetinde sadrazanun ricasiyle Canikli-zadelerle
yeniden bar~~m~~ur "3. Bu meseleler konumuz d~~~nda kald~~~~için
k~saca bahsetme~i yararh gördük.
Canikli Ali eski görevine döndükten bir süre sonra, gene zulmünden yalunanlar oldu164. Fakat bu tip ~ikayetler bütün valiler için
ol~n.aktayd~. Valilerin mal ve servetlerini art~rmak için halka zulürnleri eskiden beri süregelmekteydi. Devlet bu ~ikayetlerin ço~una
ald~r~~~etmiyor, daha do~rusu pa~alar~~cezaland~racak kadar kuvveti
olmad~~~ndan, ya bunlar~~birbirine k~rd~r~yor, yahut affetme yoluna
gidiyordu. Canikli Ali Pa~a hakk~ndaki ~ikayete de pek kulak as~lmad~.
Dah. 16347.
182 Yücel Özkaya, "III. Selim Devrinde Nizâm-~~Cedid'in Anadolu'da Kar~~
la~t~~~~Zorluklar," T.A.D., 1963, Ar~k, s. 148-149, C. 2, s. ~~
Ak188 Tayyar Pa~a'n~n dedesi gibi üzerinden mukataalar~, vezirli~i al~nm~~,
deniz'e sürülmesi için üzerine Cabbar-zade ve Yusuf Ziya Pa~a tayin okumu~, Bkz.
Ömer Efendi, Tarih-i Sultan Selim-i Salis ve IL'nci Mahmut, Vr. 135-A, Esad Ef.
Kütüphanesi (Süleymaniye) No. 2152, Tayyar Pa~a, bunlara kar~~~koymu~~ise,
yenilerek K~r~m taraf~na kaçm~~t~~(Bkz. Ömer Efendi, Tarih-i Sultan Selim-i Salis ve
11.'nti Mahmut, Vr. 136-A, Yücel Özkaya, ayn~~makale, s. 149) Sonradan affolunan
Tayyar Pa~a, K~r~m'dan dönüp eski görevine devam etmi~ti. Sened-i ittifak
s~ras~nda, Baruthane çavu~ba.s~sm~n ziyafeti esnas~nda, sadrazarnm, "Cabbar-zade
Beg, senden bir ricam vard~r" demesi üzerine Cabbar-zade de: "Buyrun emr ü fermân sizindir ba~~üzere emriniz" dedikte Cabbar-zade'ye: "Tayyar Pa~a ile bar~~man~z~~cümlemiz isteriz, kabahati var ise dahi aff~~ziyade matlâbdur, zirâ sen de
bir hânedân-~~kadim ve evvelde abaan-ced vezir ve hânedân-~~kadim" oldu~unu
ileri sürerek, bu olaylar Tayyar Pa~a'n~n çocuklu~u s~ras~nda oldu demesiyle
Cabbar-za'de Canikli Tayyar'~~affetmi~tir. Ömer Efendi, Tarih-i Sultan-~~Selim-i
Salis ve 11.'nci Mahmut, Vr. 176-B, Esad Ef. (Süleymaniye) No. 2152.
184 Istanbul Ba~vekâlet Ar~ivi, Cevdet Dahiliye. 15423.
181 C.
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~~784 ~ubat~~ba~lar~nda, Halil Hamid Pa~a'n~n Canikli Ali Pa~a'ya
yazd~~~~tahrirat~ n suretinde, Canikli Ali'nin büyüklü~ü izah olunmakta, "Idare-i asker ve icra-y~~tedbir-i mülkiyede hassaten sizi
kendime tercih ederim" denilmektedir. Kendisinden, So~ucak ve
di~er yerlerin, özellikle sahil bölgelerinin ve hudut m~nt~kalar~n~ n
korunmas~ na nezaret etmesi, Rusya ve K~r~m'a ait bilgileri Istanbul'a
yollamas~~istenmektedir 166 . Mektup suretleri ve di~er yaz~~malardan
da anla~~laca~~~üzere, devlet, K~r~m ve Rusya hakk~ nda gerekli
bilgileri Canikli Ali Pa~a'dan istemekte ve onun bilgilerine göre
hareket yolunu tercih etmektedir. Devlet ileri gelenleri Canikli'yi
tutmaktad~ rlar. Canikli Ali Pa~a'~un aff~ nda Sadrazam Izzet Pa~a
önemli rol oynam~~t~ r. I. Abdülhamit, Canikli Ali Pa~a'y~~ hiç tutmamaktad~ r. I. Abdulhamit Ruslarla anla~t~~~~için ~ahin Giray'a
da k~zmakta, Hac~~ Ali Pa~a'ya da ayn~~sebepten kin duymaktayd~.
Hac~~Ali Pa~a'n~ n devlet için zararl~~oldu~unu, ortadan kald~r~ lmas~~
gerekti~ini hatt-~~hümayunlar~ nda da belirtmesine kar~~l~k, Sadrazam Ye~en Mehmed ve Halil Pa~alar, kuvvetinden dolay~~Canikli'yi
dar~ltman~ n do~ru olmad~~~n~~söyleyip, kendisine mektuplar yollam~~lard~r 166 .
Aff~ ndan sonra Canikli Ali Pa~a, Gürcistan, Revan, Sohum,
K~r~m hakk~ nda devlete gerekli bilgileri vererek, kendisine verilen
görevleri yerine getirmekte kusur gösterrnemi~tir. Devlet, Canikli
Ali'nin bu yaz~lar~ na büyük önem vermi~~ve bu bilgilere göre tertibat
alm~~t~r.
Gürcistan'da durum kar~~~kt~ . Canikli Ali Pa~a Istanbul'a Gürcistan hakk~ nda, yaz~yle, çe~itli bilgiler verdi. Bunlarda Ç~ld~r Valisi
Süleyman Pa~a'~un Ah~ ska'ya gelece~inin muhakkak oldu~unu,
ancak, kar~~~kl~ ldar~n ortadan kalk~p kalkmayaca~~n~n, ~ikayetlerin
ve fitnelerin önlenip önlenmeyece~inin belli olmad~~~ n~~ve bu havaliye gönderilenlerden al~ nacak bilgilerin Istanbul'a yaz~lma~a devam
olunaca~~m beyan etmektedir 167. Bu s~rada Rusya, K~r~ m'~n içine
girmi~~ve Rusya ile Osmanl~~Devleti sava~~yapmak zorunda kalm~~ t~r.
Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, Ist. 1303, S. 282-283, C. II.
Uzunçar~~l~, Ismail Hakk~, Osmanl~~Tarihi, 1956, Ankara, s. 610-611, c.
IV, K~s~m: ~ .
167 Ba~vekâlet Ar~ ivi, Hatt-~~Hümayun. 1327.
165
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CANIKLI AL~~PA~A

519

Gürcistan'daki kar~~~kl~klar~n önlenmesi için Erzurum eyaleti
Canikli Ali Pa~a'ya; o~lu Mikdad Pa~a'ya da, ikinci kez Trabzon
eyaleti verildi 168 . Erzurum Valisi Canikli Ali Pa~a, Rusya hakk~nda
bilgiler vererek K~r~m meselesi hakk~nda Istanbul'u ayd~ nlatm~~t~r 169 .
Erzurum eyaleti do~u hudutlar~~için önem ta~~yan bir yerdi. Kars
muhaf~z" emrine Diyarbak~r askerlerinden ancak 15o sipahi hududa
gelmi~ti. Geri kalanlar~n gelmemesinin sebebi incelendi~inde Alaybeyi
Hac~~Ahmed ve Tezkereci Sadullah'~n, bunlar~n gelmesine mani
oldu~u, alaybeyinin Kars eyaleti defterlerini ele geçirip kabahatini
örtmek için Kars beylerbeyi hakk~nda do~ru olmayan mahzar
düzenledi~i anla~~ld~~~ndan Canikli Ali'den bu ~ah~slar~n cezaland~r~lmas~~istendi "°.
Mu~~Mutasarr~f~~Maksud Pa~a'n~n yazd~~~~ve Canikli Ali Pa~a'
n~n özetledi~i yaz~da, ~~784 temmuzunun ilk gününde ~ran'dan gelen
bir casustan al~nan bilgiye göre, Fethullah adl~~bir ~ahs~n kendisinin
Iran ~ah~mn soyundan geldi~ini iddia etmesi, Iran ~ah~~ olaca~~n~~
ileri sürmesi üzerine Azerbaycan hanlar~~bu adama arac~lar göndermi~ler, kendi aralar~nda anla~m~~lard~r. Hoy Ham Ahmed de Tebriz
halk~~ile gizlice anla~t~~~n~~ ö~renen Tebriz Ham Hüdada Han,
Fetullah ile anla~arak 25 temmuz ~~ 784'te Tebriz'e girip Tebriz
"yan ve a~âvât~m ber-takrib katl ve emvâl ve e~yalar~n nehb ve
garetten" sonra diledikleri gibi düzen kurmu~lard~r. Fakat, 7 a~ustosta Hoy Han~~Ahmed Han, karde~i ~usi Har~l ~brahim ile anla~arak
Tebriz'e yürüdü. Bundan sonra Tebriz'e giren üç bin yabanc~~asker
hiç bir yere sald~rmadan bekleme~e ba~lad~. Canikli Ali Pa~a bütün
bu haberleri Istanbul'a ula~t~rd~. Dergah-~~muallâ gediklilerinden
memuriyet ile Erzurum'da olan Mehmet Emin A~a'run dilekçesinin
~evket, ~akir, Trabzon Tarihi, S. 191, Ist. 1294.
Ba~vekâlet Ar~ivi. Cevdet Dahiliye. 4909.
17° Ba~vekâlet Ar~ivi, Hatt-~~Hümayun. 1321.
Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri Kütuphanesinde,
Muazzez Dokuyucu adl~~bir ö~renci taraf~ndan yap~lan, 568 numara ile kay~tl~~bir
"Canikli Ali Pa~a" adl~~lisans tezi vard~r. Bu tezde Müh. 178 s. 37-39 no'lu vesikalar
ile burada ad~~ geçen birkaç hatt-~~ humayun numaras~~ vard~r. Bu k~sa tez 12 sayfa
olup, büyük k~sm~~âyan tarifi ile ilgilidir. Her ne kadar baz~~kitap sayfa numaralar~~
yanl~~~ve fikirler hatal~~ise de, say~s~~çok az da olsa baz~~vesika numaralar~n~~vermesi
bak~m~ndan bunlar~~incelememe f~rsat verdi~inden bana faydal~~olmu~ tur. Bilim
ad~na bir ö~renci tezini burada belirtme~i yerinde ve faydal~~gördüm.
168
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özetinden anla~~ld~~~na göre, Mikdad Ahmed Pa~a, Erzurum valili~i
s~ras~nda ya~ma olunan e~yalar~na kar~~l~k, devlet hazinesine ödenmesi taahhüt edilmi~~ve yirmi be~~bin kuru~tan be~~bin kuru~u "emr-i
âli" gere~ince Erzurum Valisi Timür Pa~a alm~~t~, geri kalan yirmi
bin kuru~un da sonra takside ödenece~i söylendi~inden, hepsinin toplanmas~, Kars seraskerli~ine ve Erzurum'a vali tayin olunmu~~olan
Canikli Ali Pa~a'ya havale olundu in.
14 eylül ~~784'te Canikli Ali Pa~a'n~n yazd~~~~yaz~suun özetinde,
Gürcistan, Revan meseleleri aç~k olarak anlat~lmaktad~r. Azerbaycan
ve Da~~stan hanlar~, devlete sadakat yolunda olup, kendilerine
sadakatlar~m devam ettirmeleri için fermanlar ve hediyeler yollanm~~t~. Canikli Ali Pa~a Erzurum'a geldi~inde, Hoy hani ve di~er
hanlarla haberle~erek önce Revan kalesinin devlet taraf~ndan
zapt~mn önemli oldu~unu anlam~~~ve bunu Istanbul'a yazm~~t~.
Canikli Ali Pa~a, Tiflis Ham Ergeli Han'~n fesatl~klarm~~önlemek
için eylül ay~n~n ortas~nda Erzurum'a, mükemmel kap~~ halk~~
ile harekete haz~r olup, verilen emir verildi~i takdirde çarp~~abiHoy ham ve di~er hanlarla anla~~p, Revan'~n dü~man
eline geçmesine mani olunup, muhafazasuun güzel bir düzene
sokulmasuun gerekti~ini yaz~yordu. I~te bu sebeplerden dolay~,
Gürcistan meselesi hal yoluna girinceye kadar, Canikli Ali Pa~a
Erzurum valili~i ile görevlendirilmi~~ve o tarafa yollarur~as~~kararla~t~r~lm~~t~. Bunun için, yani Gürcü meselesinde, Iran hanlaruu
korumak amaciyle evvelce de bahsetti~imiz üzere Canikli Ali Pa~a
üç bin asker ile hareket edecekti. Canikli Ali Pa~a da 25 eylül
784'te Erzurum'a hareket edece~ini bizzat belirtmekteydi 172.
Erzurum'da, bir iki seneden beri gelip geçmekte olan kap~s~z
e~kiya hasarlar yapm~~t~. Gerek e~kiyalar, gerekse buradan gelip
geçen ba~~bozuklar kaza ve köyleri harap etmi~lerdi. Canikli Ali
Pa~a bu durumlara de~inerek, ~imdiye kadar "kudumiye ve zahire"
bahanesiyle para almad~~~n~, halk~n ve memleketin refah~~için çal~~aca~~m, fakat, kalabal~k kap~~halk~~için eski besleyici zenginli~inin
kalmad~~~n~~ beyan etmi~ti. Bunun üzerine seferiye ve hazariyyelerin
kendisine ödenmesi için emr-i ~erlf yaz~lm~~t~r. ~~ gg (1784-1785)
hazariyyesinden ba~ka, seferiyenin yar~s~~da kendisine verilecekti.
171 ~stanbul Ba~vekâlet Ar~ivi, Hatt-~~Hürnayun. 1322. C. Dah. 1923
"2 H.H. 1322.
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Ayr~ca, Erzurum ~ehri ambar~ndan askeri için zahire verilmesi yolunda bir emr-i ~erif yaz~lmas~n~~da arzu etmekteydi 173 .
Sohum kalesi muhaf~z~, Sohum kalesinin kuvvetlendirilmesi
için Istanbul'a yaz~~yazm~~t~. Erzurum kalesinin de kuvvetli olmas~~
gerekti~inden toplanacak asker hakk~nda Hac~~ Ali Pa~a'ya sual
soruldu~unda, Canikli Ali Pa~a, ~imdiki halde Gürcistan meselesi
ile ilgili olarak, kethüdasnun çok say~da askerle, Gürcistan taraf~nda
görevli oldu~unu bildirerek, askerin Erzurum'dan de~il, ba~ka
yerden tedarikini istemi~ti. Sohum kalesinin korunmas~na ihtiyaç
oldu~u gibi, Bayaz~t ve Erzurum'un korunmas~~için de asker gerekti~inden, askerin yeniçeri a~as~~taraf~ndan tedarik olunmas~~istendi.
Anapa ve civar~n~n korunmas~~için de, So~ucak'a muhaf~z tayin
olunan Ferah Ali Pa~a'ya asker, zahire, akçe ve mal gönderilmesi
yoluna gidildi 174 .
Anapa taraf~~korunduktan ve Gürcistan'da asker bulundukdan
sonra, Sohum'dan korkulamayaca~~~anla~~ld~. Canikli Ali Pa~a,
Sohum için bir miktar asker ve malzemenin Sohum'a gönderilmesini,
bu askerlerin Istanbul'dan yeniçeri oca~~ndan temininin daha iyi
olaca~~n~, Sohum'dan korkma= yersiz oldu~unu 20 eylül 1784'te
yazm~~t~. Gene, ayn~~tarihlerde, 18 eylülde Canikli Ali Pa~a, Tiflis
ha~mun (Ergeli Han'~n) tutumundan ve Revan'~n durumundan
bahsetmektedir. Ali Pa~a, Ergeli Han'~n hilelerinden ve Revan'~~
zaptetmesinin önlenmesinden, Rusya'ya kaçan han~n, Rusya'ya
bu konularla ilgili senet verdi~inden bahisle hilelerini önlemek
için Iran ve Hoy hanlar~~ile anla~arak Revan kalesinin bu halde
b~rak~lmas~, fakat muhafaza için gerekli tedbirlerin al~nmas~, ad~~
geçen e~k~yan~n yakalanmas~~hususlar~n~~Istanbul'a arzetmekte ve
devlete ba~l~l~~~n~, sadakatini tekrarlamaktad~r 175.
Canikli Ali Pa~a, Gürcistan'da, bahsetmi~~oldu~umuz kar~~~kl~~~~
bertaraf etmek için bini piyade, bini süvari tüfekçi, bini kap~~halk~~
olmak üzere üç bin ki~iyle 30 eylül ~~784'te yola ç~kt~. Fakat, Canikli
Ali Pa~a, bu kadar insan~n "zahire bahas~"n~~tedarik etme~e, eski
servet ve mallar~n~n olmad~~~n~~ileri sürerek, bu kadar kalabal~k
insan~n Erzurum eyaletinin geliri ile idare edilemeyece~ini, GürcisH.H. 1322.
Ba~vekâlet Ar~ivi. Hatt-~~Hümayun. 1322, 1325.
175 Ba~vekâlet Ar~ivi, Hatt-~~Humayun. 1322.
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tan'a olan memuriyeti ve di~er görevler için daha az insanla hareketin
de imkans~z oldu~unu, zahirelerinin devlet taraf~ ndan ödenmesini
istemi~tir. Ayr~ca, hazarriye gelirinin tamam~n~ n sefer sebebiyle Erzurum'dan toplan~lmas~ na izin verilmesini rica etmi~tir "6.
CAN~KL~~AL~'N~N TRABZON VE ERZURUM C~VARINDAK~~ÇE~~TL~~
GÖREVLER~~
1783-1784 y~llar~nda, Canikli Ali Pa~a'ya daha pek çok görevler

verilmi~ti. So~ucak kalesinde kullan~lacak zoo yama~~n gönderilmesi 177, gümrük meseleleri 178 , Istanbul'a olan göçlerin önlenmesi 179 ,
Gümü~hane'den maden temini 180, avar~z ve nüzul bedelinin toplanmas~ m-, Trabzon gümrük bedelinin toplanmas~182 konular~nda ve daha
ba~ka konularda yard~mlar istenmi~tir. Hele, Trabzon ahkâm defterleri incelendi~inde, Trabzon içindeki pek çok haks~zl~klar~n önünün
al~nmas~, t~mar, zeamet anla~mazl~klar~n~n halli için bu tarihlerde
Canikli Ali'ye pek çok hükümler yaz~ld~~~~görülmektedir 183. Tokat
kar~~~kl~klar~n~ n önlenmesi de Canikli Ali'ye verilmi~ti.
Canikli Ali Pa~a, Erzurum valisi olarak bu bölgede çe~itli görevlerde bulunmu~, bölgesindeki kar~~~kl~klar ve asayi~sizlikleri önlemekle görevlendirilmi~tir. Tokat'~n ileri gelenleri, Tokat Kad~s~~
Ahmed Efendi'ye, Tokat Voyvodas~~Kat~r-zade Ebubekir Bey'i ve
eski Müftü Seyyid Mustafa Efendi'yi ~ikayet etmi~lerdi. Tokat
Kad~s~~Ahmed Efendi, 5 eylül ~~784'te yazd~~~~ilâmda, Tokat ileri
gelenlerinin 184, eski Tokat Müftüsü Seyyid Mustafa'nm, gene eskiden
Tokat'ta voyvodal~k yapm~~~olan Kat~ro~lu Bekir Bey'in taraftar~,
Ba~vekâlet Ar~ivi, Hatt-~~Hümayun, 1321.
Topkap~~Saray Ar~ivi, Trabzon ~r. Sc. 1937, Vr. 63-B. Vs. ~~. Ayn~~ ~ekilde
bu istekler özü kalesi için de tekrarlanm~~t~r. Müh. 181, s. 260.
178 22 mart ~~ 783'te Bergos iskelesi gümrü~ü ve çevresi mukataas~n~n geliri
Varna gümrü~ü ile olan anla~mazl~~~~hakk~nda. Trabzon. 1937, Vr. 77.
179 Trabzon. 1937, Vr. 75 A-B.
180 Trabzon 1937, Vr. 74, Vr. 73 A-B.
181 Trabzon. 1937, Vr. 72.
182 Trabzon. 1937, Vr. 71 -A, Vs. ~ .
183 Trabzon Ahkâm Defteri 2, S. 275. VS. 5, S. 271, Vs. 1, s. 286, Vs. 2, S. 197, Vs.
S.
4, 184, Vs. 2-3, s. 177, Vs. 3, s. ~~7o, Vs. 1-2, S. 160, VS. ~ .
184 "Medine-i mezbûrede sakin ulemâ ve suleha ve âyan ve e~raf ve vücuh-u
beldeden her biri istirham ve iltimas eylemeleriyle", Hatt-~~Hümayun. 1326, Fotokopi: ~ o-~~ .
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e~kiyaya yard~m eden, fitne yaratan bir ~ah~s oldu~undan dolay~~
memleketin düzeni ve herkese ibret olmas~~ bak~m~ndan Samsun
kalesine sürülmesi için Erzurum Valisi Vezir Hac~~ Ali Pa~a'ya bir
ferman yaz~lmas~n~~istedikleri anlat~l~yor 185. Tokat kad~ s~~ di~er bir
ilâm~nda ise Kat~ro~lu Bekir hakk~nda ~unlar~~söylemektedir. Eskiden
vokat voyvodal~~~, S~vas valili~i ve özü muhaf~z' olan Mehmed
Pa~a'ya seferiyelerini verdikleri, müba~irlerin tayyinatlar~, Erzurum
Valisi Süleyman Pa~a'n~ n üç günlük daire halk~ n~n masraf~~ve dokuz
ayl~ k masraf ödendi~i halde, bunlar~~gene toplama~a kalkt~~~, "~er-i
~erif" ve "meclis-i ~er" de herkese hakaret etti~i, halka zararlarda
bulundu~u anla~~lmaktad~r 186 .
Eskiden Tokat voyvodas~~olan Kat~ro~lu Bekir, voyvodal~ktan
azlolduktan sonra, ortah~~~kar~~t~rmas~ ndan dolay~~birkaç defa
sürülmü~~ve hapsedilmi~~ise de, yine de bo~~durmay~p "âyanl~k iddias~na ~ürü' ve ta~allübane hareketlerle" kendi halinde durmam~~,
voyvodal~k ve di~er i~lere müdahale etmi~ti. Kat~ro~lu'nun bu tip
hareketleri tekerrür ederse halk~n kendisini yakalamas~~için "emr-i
âii" ç~km~~sa da, halk, müftü ile e~k~yal~~a ba~layan Kat~ro~lu kar~~s~nda acze dü~mü~tür. 5 eylül ~~ 784'te Istanbul'a yaz~~yazan
Tokat kad~s~~bunlar~~belirtip, bu i~in Canikli Ali'ye verilmesini
istemi~tir 167.
Canikli Ali'ye göre ise, Tokat kad~s~n~ n Istanbul'a gönderdi~i
ki~ilerin e~k~yadan olup, Tokat kad~s~~ ile Kat~ro~lu aras~ndaki
anla~mazl~ k Tokat için zararl~dir 188. Tokat Kad~s~~Ahmed, Kat~ro~lu Bekir'in Samsun kalesinde hapsedilmesi için Canikli Ali Pa~a'ya
iki defa ilâm, bir defa da kaime yazm~~~189, Canikli Ali Pa~a da bu üç
yaz~y~~alm~~, fakat, Tokat kad~s~~ hakk~nda incelemelerden sonra,
bunun da memlekette kar~~~kl~~a sebep oldu~u sonucuna varm~~t~~190.
Canikli Ali Pa~a, Istanbul'a yazd~~~~kaimesinde ne Tokat kad~s~,
ne de Tokat voyvodal~~~~yapm~~~olan Kat~ro~lu hakk~nda iyi bir ~ey
söyleyemeyece~ini, Kat~ro~lu'nun huzuru bozucu ve zararl~~ bir
H.H. 1326, Fotokopi: ~ o-~ ~ .
H.H. 32,
6 Fotokopi : I o- I I.
187 H.H. 1326, Fotokopi: ~ o-~ ~ .
188 H.H. 1326, Fotokopi:
189 H.H. 1322, Fotokopi: ~ o-~ ~ .
19° H.H. 1326.
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kimse oldu~unu ve bunu bütün halk~n bildi~ini, kad~n~n ise, Tokat'ta
tazyiklerde bulundu~unu, sonradan gelen kad~dara dahi taarruz etti~ini, kendisinden sonra gelecek olan kad~lar~n dahi kendisini örnek al~p
halka zarar vereceklerinin belli oldu~unu, bu yüzden her ikisinin Tokat'tan kovulmasnun gerekti~ini aç~klam~~t~. Bunun üzerine Tokat
kad~snun i~inden ç~kar~larak yerine di~erinin tayini ve voyvoda
olmu~~olan Kat~ro~lu Bekir'in Samsun kalesine konmas~~için ferman
yaz~lm~~~ve bununla ilgili olarak Erzurum Valisi Canikli Ali Pa~a
görevlendirilip, evvelce bu konuda bilgi vermi~~olan Ali Pa~a'n~n
bu i~i halletmesi istenmi~tir °K.
Canikli Ali Erzurum'a tayin oldu~unda Erzurum'da kap~s~z
e~kiya kol gezmekteydi. Canikli Ali Pa~a, Erzurum'a bir kaime, ismi
aç~k mütesellimlik buyrultusu yazm~~, ayr~ca, Erzurum eyaletinden
gelip geçmekte olan "divângâh ve tüfenkçiyârun âher mahallere"
gönderilmeleri, ölmü~~olan Süleyman Pa~a'n~n bütün muhallefatnun
ele geçirilmesi, gediklilerinin, kethüdasnun korunmas~~için iki tane
de ayr~~buyrultu yazm~~t~r. Herkesin iste~i üzerine eski mütesellim
Hasan, gene mütesellim kabul edilip, buyrultuya ismi yaz~lm~~t~r.
Kap~s~z e~k~yasnun Erzurum'dan ç~kar~ld~~~, Süleyman Pa~a'n~n
muhallefat~n~ n Ta~han odas~na kondu~unu, Süleyman Pa~a'n~n
hazine ba~~yama~~n~n kaleye hapsolundu~unu, kethüdasuun ve hazinedarnun da göz hapsine al~nd~~~n~, Erzurum mütesellimi, müftüsü
ve Kad~s~~ayr~~ayr~~yaz~ larla Erzurum Valisi Canikli Ali Pa~a'ya
yazm~~lard~r 192 .
Giresun'da Dizdaro~lu Hasan'~n e~k~yal~~ nun önlenmesi i~i de
Canikli Ali'ye verilmi~til".
Canikli Ali'ye yaz~lan hükümler, bulundu~u yer sebebiyle daha
çok a~iretlerin iskâm, e~k~yal~ klaruun önlenmesi konular~n~~kapsamaktayd~. ~~199 evâ'il-i cemaziyelâh~r ( 785 may~s~~ba~lar~nda) Erzurum
Valisi olarak kendisine yaz~lan hükümde, cezaland~r~lmalar~~ve Rakka'ya iskânlar~~konusunda Ri~van a~iretinin, önce ya~ma ettikleri
~zmir kervaru için üzerlerindeki maldan ödeme~i taahhüt ettikleri
~~500 kimsenin devlet ad~na toplanmas~~isteniyor. Bu konuda Canikli
Ali Pa~a ile beraber hareket edece~inden hükmün bir sureti de
H.H. 1326, Fotokopi: 12.
H. Hümayun, Ba~vekâlet Ar~ivi, No. 1322.
193 Mühimme Defteri. 181, s. 267, Hük. 2.
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Cabbar-zade'ye gönderilmi~tir1". Aym konuyla ilgili olarak, 1176 ~evval-evâs~t (1785 haziran ortalar~nda) Cabbar-zade'ye bir hüküm
yaz~lm~~t~r. Bu hükmün bir sureti Erzurum Valisi Hac~~ Ali Pa~a'ya
ve Ri~van a~iretinin mehabetlu, Midilli, Nas~rl~~ve Çay~rl~~kabilelerinin boybeyleri ile oymak kethüdalar~na yaz~lm~~t~r 195. Bu, Canikli
Ali'ye yaz~lan son hüküm olsa gerektir. Çünkü bu tarihten sonraki
hükümlerde kendisinden "müteveffa" diye bahsedilmektedir. Nitekim,
Izmir kervanm~n soyulmas~ndan sonra a~iretlere dü~en paralar~n
toplanmas~~ile ilgili olarak ~~785 a~ustosu ortalar~nda Cabbar-zade'ye
yaz~lan hükümden Canikli Ali Pa~a'dan "müteveffa" diye bahsolunmaktad~r 1".
Bu yapt~~~m~z aç~klamalardan da anla~~laca~~~üzere Canikli Ali
Pa~a 1785 haziramnda ölmü~tür. Canikli Ali Pa~a be~~ayd~r esasen
hasta idi. 26 haziran 1785 senesinde ölünce, ölüm haberi Erzurum
kad~s~~taraf~ndan Erzurum'a iletildi 197. Ölüm haberi Istanbul'a geldi~inde de~erli bir vezir olmas~~sebebiyle, hanedan~nm devam etmesi,
ve ailesinin da~~lmamas~~için o~lu kap~c~ba~~~Battal Hüseyin Bey'e
vezirlik rütbesiyle, Erzurum eyaleti ve 4 temmuz 1785'te de o
taraf~n seraskerli~i verildi 1". Canikli Ali'den sonra da Canikli-zadelerin kuvveti ve hükmü böylece devam etmi~~oldu 199.

Müh. 183, s. 24-25, Hük. 73-74.
Müh. 183, s. 86, Hük. 266.
1" Müh. 183, s. ~~ o, Hük. 349.
197 Mehmed Esad, Tvhfetü's-SükWc, 1248, Kahire. s. 369,
199 Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, ~stanbul, 1309, C. III, s. 144-145.
199 Canikli Ali Pa~a'n~n devletin düzeni ile ilgili risalesinin çe~itli nüshalar~~
taraf~m~zdan tetkik olunduktan sonra, en mükemmeli olan Tedabir~V1-Gazavat'm
di~erlerinden farkl~~taraflar~~ ba~lang~ çda belirtilmek suretiyle "Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Tarih Ara~t~rmalar~~Dergisi"nde ne~redilmektedir.
1"

1"

