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YAYLA iMAMı RiSALESi 

F ahri Ç. D erin 

m. Selim ve Nizam-ı Cedid devri ve bu yenileşme hareketine son ve
ren Kabakçı Mustafa ayaklanması, Alemdar Mustafa Paşa'nın m. Selim'i 
yeniden tahta geçirmek için İstanbul'a gelmesi, IV. Mustafa'nın hal'i ile II. 
Mahmud'un tahta çıkışları ve Alemdar vak'ası, hiç şüphesiz tarihimizin 
önemli konularından birini teşkil etmektedir. Bl! )cont] hakkında, vak'alara 
şahit olanların kaleme aldıklan tarihçelerden birisi ~~-«Yay la İmamı Risa- · 
lesi» adiyle tanınmış olan kÜçÜk: fak-at _O~ji.niı. olan eserdii:I. 
--Eser,. o tarlbıeide- Topkapı'da Yayla'da Aydın Ketbuda camiiodeli 
imam olan, ismini tesbit edemediğimiz bir zat tarafından kaleme alınmış-

I Bu konu hakkındaki diğer tarihçeler için bk. Tüfekçi-ba~ı Arif Efendi, Tarilıçe. Baye
zid Devlet Kütüphfinesi, Veliyüddin Efendi ks. Cevdet kitapları, Nr. 3374177 ve Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi: Hazine ks. Nr. 1595 de bulunan yazmalar; Sultan Selim-i sa/is'in 
hal'ine dair Risale. Fatih Millet Ttb. Ali Emiri yazmalan, Nr. 333/1; Mustafa Necib, Tarihçe, 
İstanbul 1280, Matbaa-i Amire ve İstanbul 1280, Ceride-i Havadis Matb.; Ebubckir, Yak'd-i 
Cedid. İstanbul 1332; İsmail Hakkı Uzuoçarşılı, Kabakçı Mustafa isyanına dair yazılmış bit 
tarihçe. Belleteo, VI, Sayı 23-24, Ankara 1942, s. 253-261; Georg Oğıı/ııkyan'ın Rııznanıesi, 

1806-1810 isyan/arı, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa (Tercü
me ve Notlar: Hraot D. Andreasyan), İstanbul 1972. Yayla İm/inıı Ri.~alesi hakkında yapı

lan basılmamış bir mezuniyet tezi için ayrıca bk. Ali İhsan Q§jü~, Tarih-i Vekayi-i Se/imi}·ye, 
!sJ!nbuU968, Edebiyat F akültesi, TariiLSemineri-K:tb~~ N-;_ ıı2s.- - - -- -- -

II Kanbur Mustafa Paşa'nın yaptırdığı ve Kurşunlu CWni'i, Yayla Ciimii ad:arını 

da taşıyan bu cWni hakkında bk. Tahsin Öz, İstanbul Cami/eri, c. l, Ankara 1962, s. 26, 94. 
152; İstanbul Volaf/an Tahrir De/teri, 953 (1546) tarihli (Ne~redenler: Ord. Prof. Ömer 
Lütfi Barkan-Ekrem Hakkı Ayverdi), İstanbul 1970, s. 381; İstanbul Belediyt'si Şehir Rehberi, 
İstanbul 1934, X. Pa!, 69-70 mab. Bu ciin:ıi hakkında yeni bir araştırma için ayrıca bk. 
Semavi Eyice, İstanburun ortadan kalkan bav tarihi eserleri I, (Tarih Dergisi), Sayı: 26 
(İstanbul, 1972), s. 158 vd. 
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tırm. Eserin kütüEhanelerde bulUl).an tek nüsbası, Bayezid Devlet Kü
tüphanesi Veliyüddin Efendi kısmında ve Cevdet :ra~a'nın kitapları ara
sında 3370 nurnarada kayıtlıdıriV. Eser, 180 x 250 mm. ebadında ve 

'20 varaktır. Rık'a ile yazılmıştır. Eserin ismi tıTôrih-i V ekayi-i Selimiyye» 
dir. Numaralaiımamış ve boş olan birinci yaprağın a yüzünde «Yay la İma
mı deyü marUf olan bir zatın eser-i hamesidir» ibaresi ve Cevdet ~aşa ile 
sabit kalemle yazılmış bir nottan Kütüphaneler müfettişi olduğu anlaşılan 
Mehmed Tevfik adlı bir zatın mühürleri ~ardır. Eserin ifadesi sade olmak
la beraber imlası, bozuktur. Biz burada, metni olduğu gibi verrneğe çalıştık. 
Bazen eksik kelime ve ibareleri tamamlıyarak metnin anlaşılır bale gelme
sine dikkat ettik. Ayrıca metin içinde geçen şahısları tanıtmak, isimleri ve
rilmemiş mansıb sahibierinin isimlerini tesbit etmek, vak'alara ait ·tarihleri 
diğer kaynaklarla .karşılaştırarak farklarını belirtmek. ve ~azen de bir yan
Iışı düzeltmek için metne notlar ilave ettik: Böylece, metinden istifa4eyi nis-
beten · kölaylaştırmayı düşündük. · · 

. • . 

nı Yazar kendisini metnin bir · yerinde •.... hala bu abd-i fakirin imam olduğum 
Yayla'da Aydın Ketbuda cfuni-i ~erifi ... • ibiresi içlnde .-tarutnıakta, kendisi hakkında b~ka 
malum~t vermemel.."tedir (Bak. Vrk. 11/b). 

IV Sayı ri Ord . .Prof. İsmail · Haleki UzunçarŞı lı, bu risaJeoin' bir İıüsha'sının·: kendi 
husıisi kütüplianesiode mevcut. olduğUnu· bildirmekledir (Bk. İsmail Hakkı .UzunçarŞılı, M ei
h ur Riıineli ôyanlamıdan Tirsiniidi İsmôil, Yılıkoğlu Siileyman Ağalar ve Alemdar ·Mustafa 
P(J§a, İstanbul 1942, s. 189, not 2; aynı · müellif,. Niı.am-ı Cedid ricalindeıı Va/ide "Sultan 
J.:etlıiidası. ıiıeşlmr Yusuf Ağa ' ve Kethüda-ı.Oae :.A.ri{. Efendi. Belleten, · c·. XX, ·'siıyi. ~79, 
Ankara 1956, s. · ·· . . ·. · .. ·, 
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TARiH-i. VEKAYİ-l. SELİMİYYE. 

· · .~1 ~J ~-:\ ~J - .J1- L·7-- ~ r)LJIJ .:t~ ·J ~~. '-:'J ~r~ı 

işbu brus-:i. tamk-i oldur ki ?1 şehen.Şah~ı ."Mem.. : nev'.:i ~ide-i 
.f?en1 adem Gazt ~ultap Selin;ı H,ap.-ı· salis · c;)l;.. ~)_-ıl> hazretlerinin müd

pet-i.hilafet v~ -zaman-~ s~ltanatlan~da yetmiş iki· mevadd ·üz~rine bip.~ ':'e 
tanzim olunan Nizani-ı Ceçlid~in zuhUnı ve «asker-i şahane» · lafzı.yle ta'bir 
olunan müretteb askerin tertibi__ ve yeruçeri neferatının vak'alarm~- 've hüku
met ordusu. deyu tanzim olunaİı sefer-i· humayfuıun Ruui.eli canibine huruc ' 
_ye seneşinde duhulü ve AI~nı.dar Mustafa Paşa. v ak'asını bi'l-cümle i:ıu abd-i 
fakir~i pür-taksir- al~ kaderi' -taka rü'yet oluıidugu vech üZere kaleme alup 
ba'z~ı ilivan mütaİaa eyledikde rahniet ile yad lolınmasma sebeb-i ümid ile 

t$k. .9lurunl}şd~ .. _ (kL~- .Wl ~:.;_:, : Amma b_~~u __ ~bl;l .Y_e_~ş __ iğ_ Ş~Y. .üzere 
-bina olunan Nizam-ı cedid ricaı:i iıkala ve· kamil-i uleı:ıia beyinlerinde hlif
·yeten taht-ı rabıtaya vaz' ed üp Sı.iltan Selim Han 'hazretlerine. ifade eyledik
-lerinde riıeşreb-i humayUnlarma . gayet muvafık 'gel üp zahire ilirac . olunma
sına irade-i hli:YYeleri taalluk eyledikde merkfunlarm ser-firazi. ·olan~ 

Rum .. İsmail' Pasa-zade ~sS~l2'_id . P,ralıim İsmet_ Be:Y€?f~pdP cevaba 'şürU' 
edüp :· «Şe'vketlu inayetlu Efendim, gerçi bu nizam ahsen olup ve ·eshel tarık 

ı İbrahim fsmet B~y. Ril.lf İ~maiı Paşa'run. oğl~ ve Kesrlyeli Ahmed Paşa'nın torunu
dtir. 17 muharrem 11!54. (:;:16 ;iralık 1750) .. de doğdu. 1215· (=18001.i 801) ve _1219 . .(=1804/ 
1805) da iki defa Rumeli kadıaskeri oldu. 1 receb 1221 (=14 eylul 1806)- de Nakıôü'l-eııraf 
tayin edildi. Bu vazifede iken, 17 muharrem 1222 (=27 mart 1807) de vefat etti. Üsküdar'da 

· Çainlıca'da aile kıibristarunda gömülüdür. Alim,· f3zıl ve vakfır bir :zat oiup III. · Selim devri
nin mühim 'simalarındandı. Bk. .Asinl, Tarih, c. I, İstanbul 1282, ·s. 21, 23, -62; Ül, 293 v.d:; 
Cevde~ Tarih, İstanbul 1309, c. VI, s. 91, 92, c. VII, çeşitli yerler, c. VIII; s: 132-134; Rifat 
Efendi, Devhah'i'n-Nükeba, İstanbul 1283, s. 46-47; M. Süre~a, Sicili;; o's,iıanl, c. m,· İs
tanbul 1311, s. 472. 
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ile zahire ihrac olutıup ve ila ahırü'd-devratı düsturü'l-amel olacağına asla 
şekkirniz olmayup lakin bu .hususda kemôl-i islikarnet ve ziyade cesaret ge
rekdir ki şol derece gelür ki Devlet-i aliyye tqrümar ve tae [u] tahtını4 per'i
şan olma dereceleri Z!JhUr eder asla havfa tari olmayup verilen nizam-ı ce
d'idin aksine dair amel etmeyüp ve ol makule tahrirata kat'an iltifat buyur
mayup ve nizamma muhill hatt-ı şerif dahi keş'ide huyurmayup cemi'-i ni
zamma inhiraf verecek takrire mültefit olmayup ve her bir madde taht-ı rti
bıtaya vaz' olundukda ltiyıhaya dahil olan bu on nefer kullarınız beynimizde 
meşveret edüp hulasasını ~e.vketlu . Eferıdimiz'e takr1r ve tahrir eylediğimiz
de asla muhalefet huyurmayup mıicibince hatt-ı humayıin-ı şevket-makrun 
keşide kılup : Bakayım vekll-i mutlakıma ifade edeyim deyu Sadrıazam olan 
vezirine dahi sır. vermeyüp her halde takririmize müsaade ve ru~sat-ı aliy
yeniz . fıer bar erzan1 .buyurulmak evvela şiraze.-i njzilm. ve d'ib4ce-i intiziim
dan olup ve bu kullarınız dahi her bir madde kim taht-ı rtibıtaya vilz'· eyle
diğimizde cammızdan acız ve eczay-ı vücıidümüzden hiisıl (2 a) olan evladla

rrmzzı dahi mahrem-i esrar etmeyüp ve bu 4]'} (?) lafzıyla isim ·verilen 

on neferden birine emr-i Hakk vaki' oldukda cümlemizin re'y-i ittifakiyle 
gerek ricôlden ve gerek ziimre-i ulemôdan bir müntehab ve ilkil ve müstait 
kirnesne içimize dtihil ederiz Şevketltı İnôyetlu Efendim sizler dahi bu vech 
üzere taahhiid buyurursamz bu mevad düsturü'l-amel olacağına şekkinıiz yok
dur» deyu huzilr-ı huroayfuıda Gazi Sultan Selim Han hazretlerine mhma
ileyh İsmet Beyefendi bir bir takrir eyledikde Sultan Selim hazretleri dahi 
bilcümle alısen görüp şöyle abd buyurur kim: «Sizler Devlet-i aliyyemde her 
birleriniz müntehab ve 1nücerreb sadık kullarim olmaği/e her ne ki re':yi gö
·rürseniz makbul-ı humayunum olup gerek takrtrinize ve gerek tahrıtatınıza 
müsaade-i aliyyem olup ~zler dahi bu hususda sa'y u dikkat ve himmet et
meniz muriid-z şahônem olmağile~2 abd-i aman edüp evvela Kapan.:ı Dakik 
·naibi müderrisin-i kirarndan Abdüllatif EfendP 'meşverete dav'et ve Ka
pan'ın ilhvalinden ve JiubUbat ne vechile esnafa. tevZı' o1uiıduğri -istj.fsar . i::ılu
nup küll-i yevm hububatdan on bin guruş camb-i miriye irad-ı muayyene 
ta'yin olunup ve müceddeden İrad-ı Cedid lafzıyle tabir olunur .defterdar 
·nasb olunup ve bir klınesne hubUbat· nazırı nasb ve Defterdar Ka pusu'na . . . . 

2 ·Kı-ş: Cevdet, aynı eser, c. VI, s. 7 v.d. : 
3 AbdülHi~ Efendi. Kadıasker Ker;eci-zade Salih Efendi'nin · damadı olup müderristir. 

Salih Efendi·'nin Hububat nazın olması ile . Kapan-ı Dakik naibi ta'yin edildi. Niziin.~ı Cedid 
ricilli ile yakın münasebeti var. idi. Hat tercümesi için bk. Muştafa Necib, . Tarihçe, İstanbul 

. 1280, Matbaa-i Amire, s. 69-70; Cevdet, aym .eser, Yili, s.179, 197, ' 198; M. Sürehra, :aynı 
eser. m ,s. 361. 
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hububat kalemi vaz' ve şarabdan beher vukıyyesinden ikişer ph-e ve arak 
vukıyyesinden dörder ph-e zecriyye bid'ati. vaz' ve bir kirnesne Zecriyye 
eınlni. nasb ve bu misillu niçe niçe bid'atler vaz' olunup hasılatdan ·askei:-i 
şahane deyu isim tesmiye olunan askere çok mintan ve potur ve barata ve 
tüfeng verilüp Beşiktaş canibinde Levend Çiftliği olan mahalle kışla bina ve 
Üsküdh''da Harem iskelesi'nde Kavak sarayı'ın hedm ve yerine iki millareli 
bir cami-i şerif bina ve civh'ında asker-i merkilm içün bir kışla bina edüp 
ve sağ kol, sol kol ağası ve" binbaşılar ve yüzbaşılar ve onbaşılar ta'yin olu.:. 
nup her birlerine ala meratibihim mabiye ve ta'yin-i ta'yinat tertib olunup 
beher yevm ta'lim-i ceng olup ve Anadolu'da vlli' kaza ve sancaklara ve 
vauıere ferman-ı ali irsal ve asker matlub olunup ve Kadı Abdurı;ahman Pa
şa4'ya ferman-ı ali vardıkda külli asker tertib edüp cümlesi Nizam-ı Cedid'i 
kabUl edüp ve Rumeli dinibine dahi ferman-ı ali irsaı ve Nızam-ı Cedtd 
matlub olundukda Rumeli'de bir kaza kabul (2 b) etmeyüp ve bir nefer asker 
vermeyüp giden mübaşirlere mahkemelerde fermanı feth-i kıraat ölundukd~ 
cümlesi : <ıBizler yeniçeriyiz ve ecdadımız dahi yeniçeridir bizler Nizam-ı 
Cedid'i kabul etmeyiz» deyu cevab verdiklerinde Devlet-i aliyye tarafından 
Anadolu'da Kadı Abdurrahman Paşa'ya haber gidüp Asitane'ye davet ve 
Paşa-yı mümaileyh cevarub-i erbaadan Anadolu askerini cem' edüp her 
birlerini çift-çubuğundan cebren Asitane'ye sürüp Nizam-ı Cedid yazup 
Paşa-yı mOmaileyh Asitane'ye gelüp5 ol esnada Devlet tarafından Tek:fui
dağı'na bir ferman irsal olundu kim : qr.Nfzam-ı Cedid'i kabul ediln deyu 
mübaşir mahkemeye varup vücUh-ı belde cem' olunup ferman feth-i kıraat 
olundukda cem'i-i vücUh-ı belde şöyle cevab eylediler kim : <r.Bizim aia ve 
dedemiz yeniÇeridir, bizler dahi yeniçeriyiz bizler Nizam-ı · C edi d' i ka pul et-

4 Kadı Abdurrahman Paşa, mevaliden Mebmed Efendi'nin oğludur. Aliüye'de dol!du. 
İlıniye sınıfına intisap ederek Kayseri niübi oldu. Bu vazifede iken, Bozkır kazası Maden-i 
humiiyiin müdiri bulunan amcası Ali Efendi'yi, kaza halkı gadren katledince, amcasının 

intikamını almak üzere niüblikten istifa ile BiibıaJi'den izin istedi. Verilen müsaade üzerine, 
topladığı askerlerle Bozkır'a gitti. Ali Efendi'nin katillerini ve !esat çıkaranlan tutup· idam 
ettirdi Bu hizmeti III. Selim'in hoşuna gittiğinden ke[\disine miriıniranlık rütbesi ile adı ge
çen madenin eminliği, Alruyye ve İçel sancaklan mutasamflığı verildi 5-6 ay sonra vezfıretle 
Konya vililiğine getirildi (1218 zi.lhicce=mart-nisan 1804). Bu vazitede iken Nizilm-ı Cedid 
usulünün Anadolu'da yerle§mesinde büyük gayreti görüldü ve Nizam-ı Cedid ordusunun b~
buğıı oldu. Kadı Pa~a adıyle taııı.nmı§tır. Tafsiliit için bk. Cevdet, aynı eser, c. Vill, s. 29, 
60, 61, c. IX, s. 47; M. Süreyya, aynı eser, m, s. 324-325. 

5 !Uıdı Abdurrahman Paşa'nın 24 bin süvari ve piyade askerle İstanbul'a geJ.isi, evasıt-ı 
rebi'ü'l-evvel 1221 (=29 mayis.-:- 7 haziran 1806) de.dir (Bk. Cevdet, aynı eser, VIII, s. 62). 
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meyiz'> ·deyup · şol vak:te tesac1üf eyledi ki günlerden cıim'a günü ve -ezan-ı 
muhammed!.. okunup ahali : · «Cami' -i şerzfe gideli11'1t edôy-ı salat-ı Cum' a 
edelim'> dedilcl.erind.e· kadı-i belde cevab eyledi kim : «Bu . ferman-ı. alinin 
tenfzzi eday.,.z salat-ı Cum' adan efdal ve elzemdir» dedikd~ hemen·- yeniçen 
taliesinden bir kaç yiğit dal bıçak olup kadı-i beldeyi pare pare edüp niü
başir dahi pabuçsuz kaçup Asitane'ye bu haberi verdikde6 bu tarafta Kadİ 
Abdurrahman Paşa Rumeli canibiıie taym ve maiyyetine bir kaç 'topÇu oı:.:. 

tası ve külü Nizam-ı Cedid askert ta'yin vı(mükemmei toplar ile Çorlu· da
hiline varup ordusunu salıraya kurdukda Çorliı .ve ol havalide. olan ehl-i k),ıra 
cem' olup Paşa-yı mumaileyhi kasabaya . koyınayup azlni ceng 've .Çorlu .ka
sabasını .top ile . harah ed üp iki tarafdan külli asker kınlup7 akıbet Paşa..:y.ı 
muinaileyh . mukavemet · edemeyüp ordusu bozulup ylımi gün kadar Silivi:i' :
de ikamet ve bu· madde başa çıkmıyacaguu mülabaza olup Devlet-i ali}rye 
tarafından Turnacı-başılar_ Ocak tarafından varup gavgayı tebs edüp Paşa-yı 
mumaileyh yine Asitane'ye gelüp oa'dehu yine mahall-i memfuesi olan Ana
dolu canibine gidüp8 lakin bu Tekfur dağı· maddesine Sultan Selim Han . haz
retleri gayet infi'ai edüp derunundan adaveti müştedd olup of esnada Mos~ 
kov kefere[si] tuğyan edüp ale'l-gafle Hotin ve Bender kal'elerini (3 a) .alup9 

ve İsmail İcal'asına hücum · bu taraftan ordu-yı humayiln ve liva-i -sa'adet 
çıkmasına emr:i humayfın olup10 ordu-yı humayfın Davud Paşa samasııla 
çıkmak üzere iken ·1221 senesi zilhiccesinin on dördüncü [gfuı:ü]1 1. Akdeniz 

6 Nizam-ı Cedid'in Rumeli'de de tamimi ve i~e Tekfurdağı (Tekirdağı)nda başlatılması 

için krş. Cevdet, aym eser, VIII, s. 62. 
7 . Sadnaz~m İsmatl Paşa'run ve şebzade Mustafa .(IV. Mustafa) . taraftadannın N~~~-ı 

Cedid aleyhd_arları olan ricaı; . mevali, ayan; yeniçeri ve h'allö çe~itti' vaad --v~--dedikod\Jiarla 

ayaklandırarak Çorlu ve Silivri'de sebep olduklan çarpışmalann tafsiliitı için bk. As!Iİl, 
aym eser, c. I. s. 102 vd.; Mustafa Necip, aym eser, s. 11-14; Cevdet, a)•m eser, c. vın. 
s. 62-63: 

8 Nizam-ı Cedid ordusunun, zahire darlığı ve · m~ Selim'in, günahsız kadın ve çocuk
Iann telef olması korkusundan geri çekilmiş olduğu hakkında bk. Cevdet, aynı eser, VIll. 
L~K . 

9 Bender kalesinin düsmesi, 27 ramazan 1221 ·c= 8 arıilık 1806)'; Hotin kalesinin düşmesi 
ise eviiil-i sevviil 1221 ·(=12-21 aralı]f· 1806)dedir. (bk. Cevdet, ayııı eser, VIII,' s. 96:97). 

10 Rusların hile ile Bender. ve- Hotin kalelerini alması ve İsmilil'e saldırmasi üzerine, 
Osmanlı Devleti, 12 şevvaı 1221 ·(=22 · aralık 1806) pazartesi günü Rusya'ya harp .-ili\nıria 

karar ve_rdi (bk. Cevdet, aym eser, VIII, s. 101). 
ll İngiliz donanmasının. 1221 'yılı zilhiccesinin '10. günü; riımf §Ubatın eviiili (= 18 ·şubat 

1807)'de Çanakkale boğazını geÇtiğine dair farklı bir rivayet için bk. Mustafa Necip, aynı 
~ eser, s. '17; Cevdet, aym eser, VIII, s. 115; Ay nca bk. . .Asım· aym eser, I, s. 223 lcı.; Cabi 
. Said, Tarih, istanbul Üniversitesi .Edebiyat Fakültesi,' Tarih · semineri K tb. T.Y: Nr • . KA. 282, 
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boğazından ·aıe'l-gafle İngiliz · kafiri on bir aded sefine ile boğazdan · içeri 
uğrayup Boğai:.:.hlsar "ve Seddü'l-bahlr Kilid~i bahir·kal'elerinden ... duhUJ. .. ve 
donanma-yı humayO.n dahi Tekye önünde demir üzerinde yatarken 'Kapu
dan Paşa Hadım-oğİu 12 b·ayram. olınaıc · hasebiyle taşrada . çiftlikde zevkde 
iken İngiliz girüp donanınayı bi'l-külliye ihrak-ı bi'n-nar edüp· içinde ·oı~ın 
kalyoncu neferatının kimi yanup ve kimini karaya döküp ve: kimi ihr'ak-ı 
bi'n-nar ve perişan'ül-ahvaı olup13 Kaptırlan-ı Decya Salih . PıiŞır dahi iki 
etba'iyle Gelibolu d.İıibinden karadan gelüp Silivri kapusuridan Asitane'ye 
dahil oldukda cümlenin nazarı: «Şevketlu bunu katleder,· zira bu rütbede 
donanma müseyyeb idare· ve kumanda olunmamak [olunmak] macib-i. ka
tildir» derken merktim Salih Paşa'nın bir kılma hata · g'elmeyüp ~erakab İğ
ne-ada'ya tayin olunup lakin sabık Rikab-ı Humaylln. Defterdarı Seyyi~ 
Feyzullah Efendi'4 ~dahi ol vakit Boğaz nazırı idi. Cümle kababati ana taıı.:. 

s. 103-104, Hrand D. Andre~an (tercüme ve nottarla yayınlayao), Georg Oğulukyan'm 

Ruznômesi, 1806-1810 isya11lan, m. Selim, IV. Mustafa, ll. Mahmud ve Alemdar Mustafa 
Paşa, İstanbul 1972, s. 1, not: l'de, bu tarih, 8 şubat 1807 cuma olarak gösterilmiştir. 

12 Hadım-oğlu Salih Paşa. Safranbolu'lu Mustnfa Ağa'nın oğludur. iı ~evvaı 1175 
(=15 mayıs 1762)'de doğdu. İstaobul'a gelerek dayısı İzzet Mehmed P~anın kayınpederi 
Halil Hamid P~a·ya intisap etti Dayısının sadaretinde, ona hazinedar, daha sonra Mir-i 
alıGr-ı saoi ve 1221 (=1806/1807)'de vezaretle Kapudao-ı Derya oldu. İngiliz donanmasırun 
Çanakkale boğazından geçişinde kusurlu görülerek az.! ve Gelibolu'ya gönderildi. 17 şevvni 

1223 (=6 _aralık 1808)'de afv ve Üsküdar'da oturmasına müsaade edildi. 13 rebi'ü'Jevvel 1224 
(= 28 nisan 1809)'de Safranbolu'ya sürüldü. 1226 (=1812)'dıın sonra çeşitli valiliklerde bulun
du. 1240 recebinde (= 19 şubat-21 mart 1825)'de. vefat etti. Tafsihit için bk. Asım, aynı eser, 
I. 137, 161, 224, 230, 231; Cabi Said, aym eser, s. 105-106, 253- 476; Cevdet, ayıu eser, 
VIII, s. 115, 119, 329, -L'<:, · s. 31, 135, 258; Ramiz P~ıi-zade, Mehmed İzzet, Harita-i Ka
pudônôn-ı Deryô, İstanbul ts. s. 108; M. Süreyya, aym eser, III, s. 212; İsmet Parmaksızoğlu, . 
Kazasker Melımed Ha/id Efendi'nin Se/inetii'l-viizera'sma zeyli, İstanbul 1952, ·s. 59-60. 

13 TafsiHlt için bk. Asım; ~ym eser,. I, s. 223-224; Ciibi· Said, aym eser, s. 104; Mus-
·tafa Necib, aym eser, gösterilen yer. Cevdet, aynı eser, VIIT, s. 111.' 

14 FeyıuUah Efendi ·(Diviti güzel, Ekim iti). Peksimetçi-b~ı Ahmed Ağa'nın oğludur. 
Baş muhasebe kaleminden yeti~ti Tevkii (1217 = 1802/1803), Başdefterdar (1218 safer = · 23 
mayıs - 21 haziran 1803) ve 13. rebi'ü'I-evvel 1220 (= ll haziran 1805) ·de İrild-ı ·cedid 
Defterdan oldıi. Edirne vak'ası üzerine, Nizam-ı Cedid aleyhdarlariİıı tatmin için 3 receb 
1221 (="16 eylül 1806) de azledildi. Rusya'ya haİb illin edilince· (14 aralık 1807) Çanakkale 

' BoğaZmda yapılacak' istihkfunlara nanr ta'yin edildi. Kal'e-i Sultaniyye'ye 'gönderildi. İngiliz 
fifosunun boğazdan geçmesir.den mesul tutuldu. Karahisar'a'.· sürüiniesine karar verilmiş iken 
sonradan idruru emredildi. Kesik b~ı. 27 muharrem 1222 (= 6 nisan 1807)'de İstanbul'a 
geldi. N~ı Kilidü'l~bahr kalesi ciiıni'i bahçesinde, · başı Eyyüb'de gömülüdüi: . . Bk. Asım,· aynı 
eser, I, s. 231; Cabi Said, aym eser, s. 105; Mustafa Necib, aym eser, s. 24-26; Cevdet, aynı 
eser, vm, s. ·71, 103, 109, 110, ' 115, 119, 120, ·121, 122;. M. Süre)ı)'a,· aynı eser, IV, .s. 39. 
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mil ve mübaşir ta'yin olunup Boğaz'da kati ve ser-i maktU-ı Bab-ı huma
yfuı'a vaz' olup15 id-i şerifin dördüncü günü Asitane'ye İngiliz donanınası 
Saray-burnu'm~an dolaşıp Kızıl adalar önünde yatıp Devlet-i aliyye tarafın
dan İbrahim Kethüda1 6 Kumkapı'ya ta'yin ve defterdar Osman Efend.i17 

Ahır kapı'ya ve AZiz EfendP 8 Samatya'ya ve her bir deniz kapılarına ri
cal-i devletten bir kirnesne ta'yin ve top [ve] kumbaralar iskeieiere vaz' ve 
acaleten sefineler h'azırlanup Dergili-ı ali yeniçeri ağası olan Pehlivan Hü
seyyin Ağa19 Kapan-ı Dakik'de oturup sefer-i humayfuıa hazırlanan silahlı 

15 Cevdet Pa5a (aynı eser, VIII, s. 122), FeyzuUab Efendi'nin katlinin .asıl sebebinin, 
onun kibirli ve azametli bir zat olup küçük bir katip iken Nizam-ı Cedid taraftarlığı ile sü
ratle büyük devlet riclili arasına girmesinin Nizum-ı Cedid aleyhtarlanrun dü~manlığını çek
mesi olduğunu kaydeder. 

16 İbrahim Nesim Efendi (Arabacı-başı-z.ade). Hotin'de bir caminin imamı olan Ahmed 
Efendi'nin oğludur. Babasını pek küçük yaşta kaybetti'. Annesinin babası Hotin Arabacı

b~ısı Mehmed Ağa ve annesinin istanbul'da evlendiği Arabacı-b~ı diğer Mehmed Ağa dolayı
siyle Arabacı-başı-zade Jak:ıbıyle anıldı. 1188 (= 1774/1775)de girdiği Mektubi-i Sadr-ı .Atı 
Odası'ndan yetişti. Sadaret, Rikab ve Beyhan Sultan kethüdalıklarında bulundu. lll. Selim 
nezdinde büyük bir nüfuz ve itibar kazandı. Edirne vak'asından sonra vazifesinden aziedildi 
ise de (23 receb 1221 = 6 ekim 1806) nüfuzu devam etti. Rusya seferi çıkınca Mühimmat-ı 

seferiyye N5zın tayin edildi. Daha fazla tafsilat için bk. Mustafa Necib, aym eser, s. 40-48; 
Cevdet, aynı eser, VIII, s. 61, 62, 69, 70, 1 ll, 119, 122, 132, ı44, 156, 157, 162, 164, 167, 
168, 170, 171, 185, 186, 203, 318, c. IX, s. 49-103; M. Süreyya, a)'lll eser, I, s. 148; Ciibi 
Said, aym eser, s. 106-117. 

17 Osman Efendi (Moralı). Süleyman Penah Efendi'nin oğludur. Maliye kaleminden 
yetişerek 1206 (= 1791/1792) da Ba.ş deftard::ır ve sonra Tersiine Emini, Nişancı, Çavus-başı 
ve çeşitli tarihlerde üç defa sadaret kethUdası oldu. Daha sonra Defter Enllni tayin edildi, 
1221 recebinde (= 14 eylül - 13 ekim 1806) ikinci defa defterdarlığa ge~ildi. Aynı yıl 

zilhicce ayında (= 9 subat- 10 mart 1807) azledildi. Sonralan Nisancılt k, Esma Sultan kethü
darlığı, Rikab-ı bümiiyiln' Kethüd3Iığı gibi mübirn vazifelerde bulunduktan sonra 11 ramazan 
1231 (= 5 ağııstos 1816) de vefat etti. Haydarpaşa'da medfUndur. Vakur, dirayetli, fatin ve 
maliye işlerinde malıareıli olduğu söylenir. Daha fazla m.alOmat için bk. Mustafa Necib, 
aynı eser, s. 26; Cevdet, aynı eser, VI-IX, çesitli yerler; Ciibi Said, aynı ~ser, s. 106; Asını, 
aynı eser, I. çe.sitli yerler; M. Süreyya, aym eser, III, s. 441. 

18 Aziz Ahmed Efendi (P~a). Kalemden yeti~di. Ş$ Sultan'ın kethüdalığında, Matbab 
ve Tersiine Eminliklerinde bulundu. Bir ara (20 cumade'l-abıre 1223 = l3 ağustos 1808) 
Balçık'a sürüldü. Sonra İsmail kalesine Nüzul Emini tayin_ edildi. Daha sonra ikinci defa 
Tersiine Em1ni ve Cebebiine Niizın oldu. 1226 zilhi'ccesi (= 17 aralık 1811 -15 ocak 1812)'nde 
vezaretle Trabzon valiliğine getirildi 6 muharrem 1229 (= 29 aralık 1813) gecesi vefat etti. 
Bursa'da· ecdadından Kara Çelebi-zade Abdtilaziz Efendi'nin yanına gömiildü. bk. Asım, 
aynı eser, I, s. 231; Cevdet, aynı eser, lll, s. · 30, vni, s. 329, IX, s. 107; M. Süreyya, 
aym eser, Ili, s. 468. ·' 

19 Pehlivan Hüseyin Ağa (Ağa Paşa). Belgrad sancağında Sokol _kazasına bağlı bir köy 
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yeniçeri tmesinden dalkılıç asker tashih ve onar akçe ile memhılrlan yed
Ierine ita ve sennelere vaz' olunup İngiliz keferesiyle ceng olmak üzere iken 
mesffır İngiliz on günden mütecaviz Adalar önünde demirleyüp on ikin'ci 
günü20 demir alup yine Akdeniz Boğazı'ndan çıkup giderken kal'elerinden 
bir kaç top atup hwasatü'l-kelam yine geldiği gibi gidüp Cenab-ı Hakkın 
inayetiyle bir ziy§.nı isabet etmeyüp geldiği gibi gidüp ve sefinelerde olan 
askerin yedierinde olan onar akçenin memhılrlarını temhir ve sennelerin (3 b) 
yine ordu-yı humayO.n canibine gelüp sene 1222 muharreminin ahırında 

ordu-yı humayO.n Davud Paşa ve livay-ı şerif ihrac ve bir ay mikdan Da
vud Paşa'da ikamet ba'dehu Silistre'ye azim olup21 Asitane-i aliyye'de Arif 
Ağa, sekban-başı nasb olup 1222 senesi mili-ı reöi'ü'l-evvel d~UJ.ünde Ga
zi Sultan Selim Han Nizam-ı Cedid'e ikdam ve ısrar edüp mili-ı mezbılrun 
on beşinci günü oldukda Sekban-başı Arif Ağa22'yı hufyeten çağırdup şöyle 
emr ü tenbill eyledi kim: «Ağa lala ben bu cum'a şemseli kaput ile ve Ni
zam-ı Ced'idim elbisesiyle cami' e gitmek m urad-ı aliyyem olup ve asker-i 
şahanem seMmıma durması murad-ı şahanem olmaği/e sen dahi bana teba
iyyet etmek lazımdın dedikde Sekban-başı Arif Ağa bi'l-cümle Şevketlu'dan 
bu cevabı istima' edüp şöyle cevab verdi kim: «Şevketlu İnayetlU Efendim. 

halkındandır. İstanbul'a gelerek yeniçeri ocağma girdi. Zamanla ilerleyerek 1221 şaban (= 14 
ekim - 11 kasım 1806) ında yeniçeri ağası oldu. Ordu ile serbadde iken vezaret verildi. 
1222 receb ayı başlannda (= 4-13 eylül 1807), orduda çıkan bir ayaklanmada yeniçeriler 
tarafından öldürüldü. Tafsilat için bk. Mustafa Necib, aynı eser, VII, s. 71, 212-213 ve 
çeşitli yerler; Asım, aym eser, I, s. 160, 304; Cabi Said, aynı eser, s. 120-121. 

20 İngiliz ·donanmasının İstanbul önlerinden 17 zilhicce (= 25 Şubat), 22 :zllhicce 
·1221 (= 1 mart 1807) pazar günü ve nimi 23 şubat günü ayniışı bakkındaki farklı rivayet
ler i'çin bak. Cabi Said, aym eser, s. 1 1 1; Must_afa Necib, aynı eser, s. 20; Cevdet, aym eser, 
s. VIII, s. ll 7; Georg OğuluJ.:yan'm Ruınamesi, s. 1. 

21 Ordu-yı buml'ıyfinun Davudpa~a'ya çıkışı, 18 muharrem 1222 ( = 28 mart 1807) 
cumartesi, liva-yı serifin çıkışı , 20 muharrem 1222 (= 30 mart 1807) pazartesi ve ord~nun 
Edirne'ye hareketi 3 safer (= 12 nisan) günlerindedir. Bu husus hakkında bk. Asım, aynı 
eser, s. 292, 293, 300; Mustafa Necib, aynı eser, s. 21-26; Cevdet, aynı eser, VIII, s. 137. 
Cabi Said, (aynı eser, s. 116), ordunun Edirne'ye hareketini 29 muharrem (= 8 nisan 1807)'do 
gösterir. 

22 Arif Mehmed Ağa (Paşa). Aslen ermenidir. Küçüklüğünde ibtida ederek, yeniçeri 
ocağına girdi. Zamanla terfi ederek Sekban-başı oldu. IU . Selim'in bal'inden sonra kapıkulu 
askerine dağltılmak üzere kendisine teslim edilen paranın bir kısmını ibtilSs etmek töhmeti 
ile azi ve Bursa'ya sürüldü. Sonra beylerbeyi riitbesi ile Aksehir sancağı verilip kesik ba_ş, 
İstanbul'a gönderildi (1223/1808). Bk. Şani-zade Mehmed Ataullab Tarih, I, İstanbul 1284, 
s. 59; Cabi Said, aynı eser, s. 235; Cevdet, aynı eser, vm, s. 154, 172, 178, 182, 186, 192, 
193-194, 335; M. Stireyyl'ı, aynı eser, m, s. 268. 
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ben senin· bir ıkiz kıilunum; hôşa, ben size ·muhalefet haddim aeğildtr. La
kin, bu madde mülahaza-i hunu!iyıln ·buyrulup zira ·bunun sonu gayet fena 
bir şey olmak ihtimaldir. Gerek Şevketlll Efendim ve gerek bu kulunuz gü
zelce mülahaza edüp zira kulun bir vekil tiriyet"kulımum, Ocqk·. iığası ordu7yı 

huniayllndadır; benim bileceğim · şey değildin dedikde Şeyketlı1 gazabdk 
olup, «Bak papas, sen benim devletimin nazırı değilsin; benim emfinı :el-:
zertidin deyüp Sekban-başı süt dökm\iş kedi gibi çıkdı23 • Andan· Bostancı:
başı[yı]24 huzıir-ı humayfuıa: çağı.rup şöyle emr [ü] tenbih buyurdu kim «Ka
radeniz . Boğazı'nda vaki' kal'e/erde olan nefenit Nizam-ı Cedidim libdsını 

gijmek murad-ı aliyyemdir~ · dedikde Bostancı-başı yer öpüp «Nola ~fendim; 
-ben kulurı. onlara libds değil · şapka ·dahi giydirmek senin himmetinle · müm
kündür"Z> deyüp25 malı-ı · rebi'ü'l-evvelin on altıncı pazar erte[si] günÜ26 . bir 
mikdar esbab alup sandala koyup Rumeli · Kavağı'na· ve Anadolu Kavağı'na 
ve .Macar ve Fener ve Telli Tabye'ye gitıriek üzere iken· bundan sabık ·Re
isülküttab İngiliz Mahmud Efendi27 kale-i· merkfimelere· iiazır tayin_. oluniıp 

· 23 Kış. Tüfekçi-başı Arif Efendi, Tarifıçe, Bayezid Devlet kütüphanesi, Veliyüddiıı 
Efendi ks.: Cevdet kitaplan, Nr. 3374/77, vrk. 2/b, Cevd~t, a)'nı eser, \rm, s. 154. 

24 Bostancı-başı Şakir Hasan Bey. Beylerbeyilerden Ahmed Paşa'nın oğludur. Babası
'ıü.n ölümünde himayesiz kaldığından Hassa hasekileri zümresine alındı. Enderfin ticaif ile 
yakınlık i..'Urarak Babıbfıli'de Karakulak ve yolu ile Haseki Ağa oldu. Arası çok geçmeden 
3 receb 1221 (= 16 eylül 1806)'de Bostancı-başı tayin edildi Bk. Mustafa Necib, aym eser, 
s. 38-39; Cevdet, aym eser, VIII, s. 71, 153, 1'63, 164, 165; M. Süreyya, a)•m eser, lll, s. 125: 
(Katli için bk., Not 42), Üs"b:üdar'da Doğancılarda' medfundur. 

2S Krş. Cabi Sllld, aym ·eser, s. 129-130'; Cevdet, aynı· eser, VIII, s. 153. · 
26 Bu 'tarihi, Tüfekçi başı Arif ·Efendi (aym eser, Vrk. 21 b), 16 rebi'ü'l-evvel (= 24 

mayıs 1807) pazar, Cabi Said (aym eser, s. 132), 19 rebi'ü'l-evvel (= 27 mayıs 1807); Asım 
(aym eser, II, s. 21), Georg Oğulııkya11'm Rııznômesi (s. 3) ve Cevdet Paşa (aym eser, Vffi, 
s. 155), 17 rebi'ü'J-evvel (= 25 mayıs 1807) ve ıilıni mayısın · 13. pazartesi günü olarak gös
terirler. 

27 Mahmud Raif Efendi (İngiliz). Anba.r Emini İsmail. Efendi'nin oğludur. Gençliğinde 
Mel.."tObi-i Sadr-ı Ali Odası'na · girdi. Musikiye meyti ve tanbür çalmaktıiki ·hüneri sebebiyle 
TanbOri adiyle şöhret yaptı. Sohla ReisülkütHib Ra5id Efendi'nin .dairesine intisab etti. Yu
suf Agfılı Efendi'nin İngiltere sefaretine memuriyelinde onun ma.iyetine Sır Katibi tayin edildi. 
Orada İngilizce'yi öğrendiğinden dönüşünde·: İngiliz •.Mahmud . Efeıidi ·. diye :anıldı. 1213 
rebi'ü'l-evvelinde (= 12 ey!ı11 ...:.... ll ekim 1798). Korfu .Uzerine Rus donanmasi.i!e· birlikte gön
derilen donanınaya müşteşar . oldu. İstanbul'a öönüşünde 'Be"ylikçi ta'yin edildi (= 121S . cu
made'l-t1la = 20 eyJOI ·- 20· ekim 1800). Daha ·sonra . İbrahim Kethüda'nın : sevk.iyle Mısır'a 
gönderildi ve orada ·iken Reisülküttablığa · getirildi. 8 cumade'l-fıla · 1220 <= 4 ağustos · 1805 
pazar)'ae aziedildL 1221 zilhiccesinde <= · 9 şubat - ll mart. 1807) Karadeniz Bağazı'nın 

iki tarafında yapılacak istibkfunlara nazu tayin edildi. ;Şehiideti sı.rasında bu vazifede 'iili. 
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ve maiy)tetiiıde Halil H aseki28 ol mahalde ·bir. dhıan· ed üp ·kal' e neferatını 
cem' edüp yediıide olan fermanı feth-i kıraat .edüp mefhfunu: «Kal' e nete
ratım eğe_r benim muhlis kullarım ise bu esbtibı. giyüp ve Nizam-ı Cedtdimi 
kabUl ·etmeleri m urad-ı aliyyedin deyu ( 4 a) kendüJere tefl:ı1in olundulçda 
cümlesi ~uhalefet edüp bu makUle fermanı gerek yazana ve ·okuyana şütfım.:ı 
galiz şetm edüp· hemen dalbıçak olup mfunaileyh Mahmud Efendi [ve] Ha
seki bierh.'ili:nu pare pare eylediklerinde29 ol gün ·müşarün.ileyh .Bostancı-başi 
Şakir ~ey dahi sandala. binüp esbabı alıp kal'elere gitmek üzere iken Arna
vi.ıt karyesini geçüp Bebek önüne vardıkda Mahniud Efendi'nin ahvatini ha
ber·alup yine geriye .avdet edüp Yalıköşkü'ne · gelüp bu maddeyi Şevketiii'ye 
haber verıDeğe tesaret ·edemeyüp erte[si] gün salı günü3° Fener· kal'elesinde 
meşveret olunup cümle kal'e neferatı cem' olup : eBu ne şekil işdir; varalım 
İstanbul'da yeniçeri karıiıdaşlarıyla mejveret edilp bu neye miincer olacak» 
deyu kavl [ül karar üzere ittifak . ed üp amma Kaymakam Musa Paşa'31 nin 
er altından kal'e neferatma hufyeten ·haber verdiği dahi muhakkak olup Sek
ban-öaşı'yla dahi gizli sohbeti olmuş idi. Yine biz kelamımıza bakalım. 

Yevm-i merkfunda sekiz yüz kadar kal'e neferatı Kabakçı demekle meşhiir 
yiimi-altı sekbanların Kabakçı Mustafa. ve Otuz~üç avciların Arnavut Sülü, 
Beşe · ve Altmiş-dört cema'atin İbiş Beşe neferat-ı merkurolin ö~erine 'baş
bu[ğ] olup İstanbul'a azm edüp Yeniköy'e gelüp anda birbirleriyle müşave
re. edüp «Acaba bizi Niztım-ı Cedtd. askeri öniimiize ·çıkup ceng eder mi, 
halimiz neye miini:er olur?» deyu sobbet.ederken İstanbul'dan yirmi-beş bö-

Üsl..-iidar'da Aynlık ·çe~mesi'nde medfiındur. Bk. Asım, 'aym eser, I, s. 213; Mustıifa Necib, 
aynı eser, s. ·30-32; Cevdet, aynı eser, VIII, s. 22, 78, İ23, 132, 153, 154, 155-156, 159; M. 
Süreyya, aym eser, IV, s. 329-330. . . 

.. ~8 Cabi Said Efendi'ye göre (aym. es~r, . s. 130) Boğaz nizın Süleyman Ağa . 

. ·. 2~ Boğaz nl4ın Mahmud Rili Efendi ile Halil Haseki'nin. katilleri içiıi ~- Tüfekçi
başı Arif .Efendi, aym eser, Vrk. 2/b-3/a; Cabi Said, aym eser, s.' 130; Asım, aynı eser, 
~. s. 22; Mustafa Necib, aynı eser, s. 3Ô; . Cevdet, aynı eser, VIII, s. 155 . 

. :: }O · Tüf~kçi-başı ~rif Efendi (a)•m · eser, vrk. 3/b) ve Ceydet ~a~a. (aynı .eser, VIII, s. 
157-158)!ya göre, çarşamba günü. 

31 Musa Paşa (Köse), · Sadrı~m Topa! Osman P~a'nın :kızının torunudur. Te5elya 
Yeni~ehri'nde doğdu. Kapıcı-b~ı ve 1209 (=.179;4/1795):d.a vezaretle :Trablus-~am valisi oldu . 
. ı!onralan daha -bazı· vlilitiklerde ve muh~k.ta: buluııdu. 1221 zilkade (= 10 o~ak .- 8 
şubat 1~07) sinde Sadaret Kaymakamlığına getirildi: Son derece hiJekar, mansıbını muhafaia 
için her ç~ir feoalığı yapacak tıyneııe idi.: Daha .fazla tafsiHiı için bk. 'Cfibi .Said, aJ•m eser, 
çeşitli yerler; Asım, aynı eser, I, çeşitli yerler; Mustafa Necib, aynı eser, s. 113-118; Cevdet, 
tu•rlı .eser, .VIII, ç~itli yerle(; M .. SüreY.Yii, aynı.:eser,. IV, s. 524-525. 
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lüğün mütevellisi Kazgancı Hacı Mustafa Ağa32 ve bir kaç dahi oda-başılar 
başbaşa verüp .kimse duymadan kal'e neferatma buiyeten haber gönderüp: 
«D urmasunlar gelsünler, biz cümle ocaklı mct an ittifakımız var, gelsünler~ 
deyu gizli haber gönderdiklerinde kal' eli : . «Bismillah ve bi' ilah ya Rab, biz
ler ancak Ocağın ve cümle ümmet-i Muhammedün emn [ü] rahatz içün sa'yı
mız sen işimizi rast getiin deyüp çarşamba gecesi Tophane'ye geeelikle ge
lüp ve topçular dahi tabi' olup ol havalide ve Gcilata'da münadiler nida et
tirüp: «Ümmet-i Muhammed! Bizim kimseye zarar ve ziyanımız yokdur; 
Bizim din ve ocak gayretidir.'> deyu münadiler nida eyledikde cümle nas ta
bi' olup· bir kaç bin askere baliğ olup bu madde bu hal üzere iken Levend 
Çiftliği'ncj.e ve Üsküdar'da Harem İskelesi'nde kışlada olan Nizam-ı Cedid 
askeri hareket [üzere iken] Kaymakam Musa Paşa bilesinden nılşi Nizam-ı 
Cedid askerine haber gönderüp : <<Sakınup kımıldamasınlar. Bakalım key
fiyel ne gune olur'>. deyu asel-i hitan verüp ve anlar dahi hareket etmeyüp 
ik:amet üzere (4 b) iken mıimaileyh Musa Paşa rical-i devleti ve ulemayı Ka
pu'ya da:vet ve bu maddenin meşveretinde iken sabık Devlet Kethüdası ve 
Nazır-ı devlet olan İbrahim Kethüda gece kalup cümleden sonra meşverete 
Paşa Kapusu'na gelüp cümle rical ve ulema bu sohbet üzere iken merkuro 
İbrahim içerü girüp ol kelamı şöyle söyledi kim : «Bir kaç kal' eli laz köpek
leri gelmiş; bizim asker-i şahtineye· haber göndere/üm. Varsunlar, köpek kı
rar gibi kırsınlar» dedikde hemen sabık Sadr-ı Rum Ahmed Şemseddin 
Efendi33 iki diz üzere gelüp : -<Bak hınzır kahbe, bu fesadı çıkarup bu de
receye getiirüp ahır bizim ak sakallarımızı kana boyayacaksız. Bre ka/ir puşt» 

32 · Kazgancı Laz Hacı Mustafa Ağa. Trabzonludur. Yeniçeri ocağına intisab · ederele 
yirmi beıj bölüğün mütevellisi oldu. İstanbul'da bakırcılık ve kazancılık san'at · ve ticareti ile 
bir hayli servet yaptı. Bu ticaret, bemen hemen kendi inhlsannda rdi. Nizam-ı Cedid usOI 
ve muiimelatı, menfaalini zedelemiş olduğundan Nizam-ı Cedid düşmanlanndan ve mutaassıb 
yeniçeri taraftan, hilekar, söz ebesi bir adam olup, Kaymakam Musa Paşa ile iş birliği 

yaptı. Tayyar Mahmud Paşa'nın kaym:ıkatnlığında suçln atvedilerek Kapıcı~başılık rütbesi 
ile Gümüşbfine Emini nasb edildi. (1222 ~aban = 4 ekim - 1 kasım 1807). 10 receb 1123 
(= 11 eylul 1808)'de azi edilince Trabzon taraflarına kaçdı. İstanbul'da bulunan mal ve 
dükkanJan, Vemeciler içindeki Merdivenli Hamam isimli bamarnı borçlarına mahsOben sa
tıldı. Sonralan yakalanıp katiedildi (Bk. Cabi Said, aynı eser, s. ı 7ı, 228; Tüfekçi-başı 

Arif Efendi, aynı, eser, vrk. 3/b; Asım, aynı eser, n, s. 23, ı29; Cevdet, aynı eser, vni, 
s. ıs8, 2ı0; M. Süreyya, aynı eser, IV, s. 460). 

33 Şemseddin Ahmed Efendi. Mahmud Çavuş-zade Iakabiyle mesbur olan müderris 
Feyzullab Efendi'nin oğludur. Mevili-ziide olduğundan hoca hakkı olmadan ve mekteb gör
meden Ruiis aldı. İltimas ve yardımla sür'atle terfi etti. ı206 zilkade ortalannda (= _30 ha
ziran - 9 temmuz ı 792) İstanbul kadısı, ı212 muharreminde (= 26 baziran - · 2S temmuz 
1797), Anadolu, ı2ı8 (= ı803/ı804) ve ı222 (= ı807/ı808)'de iki defa Rumeli kazaskeri 
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deyu şütôm-ı galize ile şetm edicek, merkfun İbrahim. Kethüda'nın can ba
şına sıçrayup : «Bana bu misilla kelômı kimse söylemez; bu madde fena» 
deyüp hemen ağzını açmayup taşra çıkup Reis Kapusu'nu bulamayup kenı. 
disi ş aşırup yanında mehter-başısı koltuğuna · girüp .Reis Kapusu'ndan çıkup 
konağına gidüp ve sm rica.I ve ulema tammar olup;l4 şimdi asker-i merkt1m 
dahi Tophane'den kayıklara binüp Kapan-ı DalCık iskelesinden Asitane'ye 
gelüp amma, evvela Kapan Naibi Abdüllatif Efendi'yi arayup, naib-i mez
bur henüz Kapan'a gelmemiş idi. Anı bulamayup ve andan Meydan-ı 

Lahm'e cem' olup ve Otta kazganlarını meydana çıkarup ve Şeyhillislam 
Saıih-zade35 gaib olup Naklb-i eşraf Es'ad Efendi.;zade Esseyyid Mehmed 
Ataullab Efendi36 ve Sadr-ı Rum Mollacık-zade Ahmed Muhtar Efehôi37'yi 
ve Sadr-ı Anadolu Aşir Efendi-zade Mehmed Hafid Efendi38'yi ve Sekban~ 

oldu. Alemdar Mustafa Paşa sadarelinde azi ve Bursa'ya _sürüldü. 10 muba_rrem 1224 (= 25 
5ubat 1809)'de orad_a vefat etti (fafsilat için bk. Şfuıi-zade Mehmed :Ataullab, a)'lll eser, 

I, s. 182; Cevdet, aynı eser, VIII, s. 164, 199, 284, 301, IX, s. 102; Cabi Said, aynı " eser, 
s. 210-211, 461, 462; M. Süreyya, a>•m eser, m, s. 167). 

34 Kış. Asım, aym eser, II, s. 30; Mustafa Necib, aı•m eser, s. 34-35; Cevdet, QYnı 
eser, VIII, s. 161-164; Tüfekçi-başı Arif Efendi, aym eser, vrk. 4/b. 

35 Slilih-zade Alımed Es'ad Efendi. Müellifin, bu zatı şeyhülislam olarak göstermesi 
bir yanılma eseridir. Bu sırada meşibaııa Ataullah Efendi bulunmaktadır. 

36 Keza bu da bir yanılmadır. Es'ad Efendi-ziide Mehmed Aıaullah Efendi, meşihat 

makarrunı işgal etme1.-ıe olup, Nakib'ü'l-eşriif, Dürri-zade Seyyid 'Abdullah Efendi'dir. 
37 Ahmed Mubtar Efendi (Mollacık-zade). Sudürdan İshıık Efendi'nin büyük oğludur. 

Müderris, sonra Selfuıik, Şam ve Mekke kadısı oldu. 1207 rebi'ü'J-evvelinde (= 17 ekim -15 
kasım 1792) İstanbul, 1213 (= 1798/1799)'de Anadolu payesiİli aldı. 1215 (= 1800/180l)'de 
Anadolu, 1222 rebi'ü'l-nhJnnde (= 8 haziran - 6 temmuz 1807) Rumeli kadıaskerliğine 

getirildi. 1223 cumlide'l-ul5sında (= 25 haziran - 24 temmuz 1080) Ziştovi'ye sürüldü." 12 
safer 1224 (= 29 mart 1809) de ıtlak edildi 1226 <= 1811)'da Reisü'l-ulema olduğu halde 
vefat etti. Üsküdar'da Miskinler de gömülüdür. (Bk. Cab:i Snid, aym eser, s. 460; Asım, 
aynı eser, I, s. 153; Cevdet, aym eser, VIII, s. 161, IX, s. 16; M. Süreyya, · aym · eser, 
IV, s. 348). 

38. Mehmed Hafid Efendi, . Reisülkütt5b Mustafa Efen~~hülis15.m M$. 
tafa Aşir Efendi'nin oğlı.idur. Müdenis ve kacWıklarda> oulundukdan soiua r receb 1222 
(= 4 eylül 1807)'den itibaren zabt etmek üzere Anadolu kadıaskeri oldu. ll rebi'ü'l-evvel 
1223 (= 7 mayıs 1808)'de müddetini tamamlayarak az1 edildi Bir müddet sonra Kastamonu'
ya süriildü. · II. Mahı'nud'un · kızı Fatma Sultan'ın doğumu·· münasebetijıle afvedildi ~ 
(= 1811)'da Rumeli kadıaskei"liğine ta'yin edildi. O yıl ıi.Uücce ayının 5. (= 21 arıiltk 1811, 
cumartesi) günü vefat etti. Babasının kütüphanesinde gömülüdür (Bk. Şfuıi-zade, eytiı eser, 

I, s. 176; Asım, aynı eser, I, s. 311; II, s. 165;· Cabi Said, aynı eser, s. 460; Cevdet, aynı 
eser, VTil, s. 161, IX, s. 55, 245; M. Süreyya, aynı eser, göst. yer.; Kazasker Mehmed Hafid, 
Sejlnetii'l-Vüıera, •Neşreden İsmet Parmaksızoğlu• ), İstanbul 1952, .s. 3-11): 

Tarih Enstitiisii Dereisi - F. 15 
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başı Arif Ağa'yı biicümle meydana Meydan-ı ·Lahm'e getirup ustalarun 
«tekke1> tabir eyledi.kleri odada izzet·ü ilcram edüp39 perşembe günü Sultan 
Selim. Han Efendimizin mabeyncilerinden Kör Ahmed Bey40 ye Sır-katibi 
Ahmed Efendi41 . bu vak'ayı gördükde hemeri Saray-ı hu~ayfuı'a kaçup 
«Şev ketltı Efendim buna çare· iıedür?1> dediklerinde :ŞeY.ketlfı dahi cevab. ey-. 
ledi kim : «V arın başınızın çaresin görün1> dedikde merkfırrilar ca:n başlari:
na sıçrayup kendilerini saraydan taşra atup konaklarına kaçup ve Bab-i Hu~ 
m§,yfın mesdud· olup hain-i devlet olaılların her biri .başlarına çare .atayup 
ve kendilerini · şaşırup amma Kaymakam-ı müşarünileyh gayet akil . ü dana 
kirnesne olmağla bu ricalin. ve enderfın 'ricaiinin ardlarma gizli adaJ?ilaı:· t~:: 

yin ed üp «Kangı mahalle giderler se kollayın'!> de yu . casuslar. ta'yin. ·ed üp ani-: 

ma mıikaddem Bostancı-başi Şakir Bey Boğaziçi'nden gelüp v~kı'ayı Şev
ketlu'ye haber veremeyüp Şevketlu Efendim[iz] (5 a) askerin Asitane'ye gel
diklerini görüp Bostanc~-başı'yı huzfıruna çağırup «Sen, ben anlara şapka 
dahi giydiririm demişdin, niçün bana bunlarin galebesini takrir vermedin?» 
deyu itab edüp merkfıı:ı;ı.u bila aman katı· edüp ser-i. maktfı'unu Meydan-ı 
Lahm'e irsal eyledikde yeniçeri kulları ocak ihtiyarlarmdan bir kaç turnacı 
ve Kazgaıicı Hacı Mustafa'yı S~ay-ı huriıayfın'a elçi tarikiyle ii:saı ·edüp ...2!!_ 

iki nefer ricaiden matlub eylediideri kirnesnelerin ism [ü] resmiyle tahrrr ve 
Şevketılı'den taleb42 ve elçi-i merkurolar Şevketlu'ye gitmek üzere iken 

39 Krş. Tüfekçi-başı Arif Efendi, aynı eser, vrk. 5/a, Cevdet, aynı eser, VIII, s. 161-62. 
40 Ahmed Mubtar Bey (Kör, Yekçeşm). Ha2i-ne kethüdiilığındao çıkıp Hotin muhafızı 

iken vefat eden Halil Paşa'nın oğludur. Babasının vefatında kimsesiz kaldığından kardeşi 

İsmii.il Bey ile Enderiın'a alındı. Şehzade Selim (III. Selim)in hizmetine verildi. I. Abdülha
ınid devrinde gözden düşdü. Hatta kardeşi ismii.il Bey, Enderiın'dan çıkanldı. III. Selim'in 
cülilsunda mabeynci oldu. Padişahın makbill adamlarından ve Enderiın ricUiinin nüfuzlu 
simalanndan idi. Kabakçı isyanında katledildi. Kadıköy'de gömülüdür. (Bk. -Mustafa Necib, 
aym eser, · s. 35; Cevdet, aym eser, Vlll, s. 174-175; M. Süreyya aym eser, I, s. 278. 

41 Ahmed Efendi, Bir okçunun oğludur. m. Selim, kemankeşliğe heves ettiği · sırada, 

Ahmed Efendi'nin bu san'attaki mabaretini ve zekasını beğendiğinden onu, Enderiın'a aldı. 

Padişabın teveccühüne mazhar oldu ve büyük nüfuz ka2anarak Sır katibi ta'yin edildi. Zeka 
ve dirayetini muanzlan dahi kabul ederler. Kabakçı isyiının<:la kati edildi. (Bk. Mustafa 
Necib, aynı eser, s. 35-53; Cevdet, aynı eser, V111, s. 177, 280; M. Sü~eyya, aynı esir, 
I, s. 278). 

42 Asilerin idilınını istedikleri devlet riciili şunlardır. 1 - Arabacı-başı-zade .İbrahim 
Nesim:Efendi, 2 - Babriy~ .. niizıtı Gizü Sıtma Hacı İl:irahim .Efendi, 3 - . Rikab-t:Humi.iyiln 
Kethüdası Meıniş Mebmed Efendi, 4 - Reisülk:iittab. vekili Safi Ahmed Efendi, 5 .- ·İract-i 
Cedid Defterdiirı Ahmed Bey, 6 . - Darphiine Emini Ebubekir Efendi, 7 - Viiiide Sultan 
Kethüdası Yusuf Ağa, 8 - Enderiın'dan Sır Katibi Ahmed Efendi, .9 -:- Milbeynci Kör 
Ahmed Bey, 10. ·- Bostancı-başı Şak.ir Hasan. Bey, ll -· Müderrislndeh Kapan Nilibi 
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Kaymakam Muia Paşa evvela Rikab kethUdası Memiş Efeİıdi'yi43 arz o~a
sına da-vet ve Tophane-i Amire Emini Ebubekir Efendi44 ve. Reis Efendi45 

üç ünü davet ve celladlar hazır olup Kürk odasında boğup ser-~ maktfı'larını · 
Meydan-ı Lahm'e irsal ve Nazır-ı Devlet olan İbrahim Kethtid~ tebdil-i ca
me olup Langa Yenikapısı haneinde GülHibi-oğlu zımminin46 hanesine ·ka-· 
çup yeniçeriler mesffuun hanesini basup tavanda tutup mehter-başısıyla 
ma'iı.ıı Meydan-ı Lahm'e getirüp yolda bıçak ile dürterek ve· yüzüne ttiküre-· 
rek meydana geldikde hemen kapıdan girdikde merkUmu ve yanında meli-

Abdüilatif Efendi (Krş'. Asım, aynı eser, II, s. 29, 41 Cabi Said, aym e~er, s. 134; Tüfekçi
başı Arif Efendi, aynı eser, vrk., 5/a; Mustafa Nec_ib, aym eser, s. 35; Cevdet, aym eser, 

VIII, s. 162-163). 
43 Memiş Mehmed Efendi. As!en SeHin.iklidir. Hacı Nurnan Bey'in [!uban Gümrükçü

Iü.~d~ Sandık .Emini~ sonra ·selfuıikli Osman Ağa yerine Duhan Gümrü~ Emini oldu. 
1202 ·(= 1787/1788)'de Guraba-i Yesar kitabetiyle hiicegan zümresine katıldı. 1203 (= 1788/ 
1789)'de Arpa Emini·, sonra Matbab Emini oldu. 1206 C= 179111792)'da Belgrad · kalesi 
tamiriltına memur edildi. Sonralan Şıkk-ı sfıni defterdarı, Sultan Kethüdfısı, Muhasebe-i 

evvel (1220 = .1805/1806), Şı.kk-ı· ·rabi Def!erdan (1221 şaban = 14 ekim- 12 kasım 1806) 
ve Hubübat Niizırı ta'yin edildi. 1222 saferinde. (= 10 nisan - · 9 mayıs 1807) vezaretle Ka
raman valisi olan Mehmed Ragıb Ef~ndi yerine Ri.kab-ı humayun Kethüdası vek5.Jetine ge
tirildi. Eyub'da medfOndur (bk. A~ım,' ayn! eser, I, · s. 20, ,157, 213, 302, II, s. 29; Cabi 
Said, aym eser, s. 135, Mustafa Necib, aym eset;, s. 36; Cevdet, aym eser, VIII, s. n, 136, 
163, 164; M. Süreyya, aym eser, IV, s. 513). 

44 Darbhane Emini Ebubekir Efendi Safranboluludur. istanbul'a geldiğinde hemşerileri 
delaletiyle Darbhane-i Amire bammallığına girdi. İsmini okuyup yazacak kadar yazı bilir, 
başkasına muhtaç olmayacak kadar sayıları yazardı. Herkesin miziicına göre davrandığından 
kendisini sevdirdi ve hammallıktan kurtularak Darbhane hizmetine girdi. I . Abdülbamid 

devrinde Siibib-i ayar ve 1216 <= l801/1802)'da damadı Ahmed Şiikir Efendi yerine Darbha
ne Emini oldu. Karacaabmed'e gömülüdür. (Tafsilat için bk. Cabi Said, aynı eser, s. 138, 
147-148; Ayrıca bk., Asım, aynı eser, li, s. 29; Mustafa Necib, aym eser, s. 35, 37; Cevdet· 
a)•m eser, VIll, s. ~65; M. Süreyya, aynı eser, I, s. 183-184). 

· 45 Safi Ahmed Efendi. Erzurumludur. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra Divan 
kalemine girdi . . Kesedar oldu. 1213 (= 1798/1799)'de Mısır seferinde, beylikçilik hizmetiyle 
orduda bulundu. 1221 zilkadesinde <= 10 ocak - 9 şubat 1807) Reis vekili ta'yin edildi. 
iffet ve sadakati ile tanınmış, arapça'ya vakıf bir zll.t idi. Hiçbir işle alakası olmadığı halde, 
Kaymakam Musa Paşa'nın bir hususta kendisine düşmanlığı olduğundan, asilerin katillerini 
istedikleri deftere ismi yazılı:nış ve katledilmişdir. Üsküdar'da gömülüdür. (Bk. Ciibi Saiçl, 
aynı eser, 135-136;· Asım, aynı eser, U, s. 29; Mustafa Necib a.vm 'eser, s. 35-36; Cevdet, 
ayiıı. eser, Yili, s. 164-165; M. Süreyy5., aynı eser, III, s. 232). · 

46 Güllahi-oğlu Agob'un Dülger kalfalanndan veya mimar-başılanndan olduğu bak
kında bk. Cabi Said, aym eser, s. 139; Tüfekçi-başı Arif Efendi, aynı eser, vrk., 6/a; Asım, 
aynı eser, U, s. 30; Cevdet, aynı eser, VIII, s. 166; Georg Qğıılııkyaiön Rıı:naıııesi, s. 6 .. 
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ter-başıyı p~re pare edüp47 ve yine Hacı Ahmed.-oğlu'nun kapu çukadarını 
Meyd~n-ı Lahm'e geti.rüp am dahı pare pare edüp48 [Gizli] Sıtma .demekle 
meşhur Hacı İbrahim Efendi'yi49 kendi yalısında bulup su yolundan çıka;. 
rup yayan Bağçe-kapısı'ndan Paşa Kapusu'na Çavuş.:.başı odasına getirüp 
yeniçeriler gelüp mı1m~ileyh Hacı İbrahim Efendi alup yalın ayak sürüye
rek türlü rezalet ile Sultan B~yezid Cami'i havlisinde Y emeniciler önünde 
geldikde bir vechile yürürneğe takati kalmayup hemen yeniçeriler bıçak üşü
rüp pare pare edüp Iaşesi yatarken hemen bir tatar gelüp merkU.riıun ciğe
rini koparup : <ı.Benim hanedanımı dağıttı ve ciğerimi yakdı. Ben de bunun 
ciğerini pişirip yiyem» deyu kopardığı muhakkakd~0 ve Sır Katibi Ahm~d 
;Efenfli . tehdit o1!JP Şq_zdoğan .Kemeri :lc!ı.IQ.ünğe . kendi aşçı-başısının· hanesi
ne kaçup _ _ye illisilind~ bir b_QŞ _eve _girüp ve ~a hlffet g~lüp evin daroma 

~p_ikiY..lleriill. pir ~i!le~e .~try_!J:?._ken~ yı_i_~ar_t?_ kad~_yer~en ~ok:_aji"_bi.:
r_?kup çanı c~~~~em~-<!~!?k~~.ri Q.aşını -~~~~pye laşesini sürüyerek 
~eydan-! Lru.ım kapusuna geti.rüp51 amma cum'a günü MeycThn-ı-Labm'de 

. Kabakçı Mustafa Ağa ve Sülü. ve İbiş Beşe ve sa'ir bi'l-cümle meydanda 

47 Krş. Tüfekçi-başı Arif Efendi, aynı eser, vrk. 6/a; Asım, aynı eser, Il, s. 30; Cabi 
Said, aym eser, s. 138-139; Mustafa Necib, aynı es"er, s. 39-40; Cevdet, aynı eser, VIII, s. 166. 

48 Bolu Voyvodası olup Nizam-ı Cedld askerinin tertibinde devlete hizmeti geçmiş 

o!an Hacı Ahmed-oğlu İbrahim Ağa'nın İstanbul'daki işlerini takib eden Mehmed isminde 
bir zfıt (Katli için bk. Cabl Said, aym eser, s. 139; Tüfekçi'başı Arif Efendi, aym eser, 
vrk. 6/b -7/a; Mustafa Necib, aym eser, s. 49; Cevdet, aym eser, VIII, s. 169). 

49 İbrii.him Efendi (Hacı, Gizli Sıtma). Defterdar İsmail Bey'in oğludur. Mektubi-i 
Sadr-ı Aıt Odası'ndan yetişti. Rikab-ı humay(in ve Sadaret Kethüda!ığı, Başdefterdarlık, 

Tersane Emlnliği, Zahire Nazırlığı ve İrad-ı Cedld Defterdarlığı gibi mühim mansıplarda 
bu!undu. 1221 zilhicce ayı ortalannda (= 18~28 şubat 1807) Urour-ı Bahriyye Niizırlığına 
getirildi. Kitabette, devlet işlerini idarede marur, vakur, muanzlarının dahi takdirini kazan· 
mış bir zat idi. III. Selim'in kendisine büyük teveccühü vardı. Nzam-ı Cedid'in ve siiir 
icraatin başlıca arnili idi. Fakat aynı zamanda çok gaddar ve merhametsizdi (Bk. Cabl 
Said, aynı eser, s. 147 ve çe~itli yerler; Asım, ayııı eser, I, s. 213, 231, Il, s. 38-40; Mustafa 
Necib, aym eser, s . . 56-58; Cevdet, aynı eser, VIII, s. 22, 115, 175-176, 280; M. Süreyya, 
ayrıı eser, I, s. 147-148). 
: · 50 ·Hacı İbrahim Efendi'nin katli, 21 rebi'ü'l-evvel 1222 (= 29 mayıs 1807, cuma) ve 
rumi mayısın 17. günüdür. Bk. Tüfekçi-başı Arif Efendi, ayrıı eser, vrk. 10/a; Cabi Said, 
aynı eser, 145-147; Asım, aynı eser, n, s. 45-46; Mustafa Necib; aynı eser, s. 55-56; Cevdet, 
aym eser, VIII, s. 175; Georg Oğu/ukyan'm Ruı.namesi, s. 12-13. 

51 Krş. Cabi Said, ayııı eser, s. 140; Tüfekçi-başı Arif Efendi, · aynı eser, vrk. 10/a; 
Asım, aynı eser, II, s. 40-41; Mustafa Necib, arm eser, s. 52; Cevdet, aym eser, VIII, s. 177. 
Rivayete göre, Ahmed Efendi'nin üzerinden, vak'a ruhurunda akıbetinden endişe edı:rek ölüm
den kurtulmak için, 18 rebi'ü'l-ewel tarihli, hUmise derecesi ile Miriıniran medresesi müder
risliğine ta'yinine ait bir emir çıkmıştır (bk. Asım, aynı eser, göst. yer). 
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meşveret (5 b) ve Şeyhillislam ve Nakib Efendi. ve Sadr-ı Rum Ahmed Muh
tar Efendi ve Sadr-ı Anadolu Mehmed Hafid Efendi ve Sekban-başı Arif 
Ağa bu efendiler cum'a gecesi Meydan-ı Lahm'de Yetmiş-beş cema'atin· 
kışiasında IDisameten sakin olup lakin gece anda kalmaları zor ile değil idi. 
Amma muvazaa tarikiyle : ~Bizi yeniçeri askeri htinelerimize dahı koyuver
mediler» demek için ol gece kendi rızalarıyla ertesi cum'a günü Meydan-ı 
Lah)n'de tekkeye meydanda ustaların tekkesinde iken mezbur Kazgancı Ha
cı Mustafa ve bir kaç turnacı ve ihtiyarlar Saray-ı humayı1n'a varup huzur-ı 
humayı1nda Şevketlı1 Sultan Selim hazretleri cevab edüp: «Bakın ağa/ar, 
bundan sonra fi ma'ba'd Nizam-ı Cedld'e lanet ·edüp ceddim Sultan Süley
man Han kanunu üzere hareket ve Ocak/anma itibar edüp ve matlub eyle
dikleri on iki nefer kirnesne hayyen ve meyyiten taraflarına irsal edeyim. 
Kazganları kaldursunlar ve askeri dağztsunlar:ı> deyu .vafir tazallum-i bal ve 
ta'ahhüd misillu kelam edüp merkı1m Hacı Mustafa haddi olmayarak ba'z-ı 
kelimat-ı na-hemvara [şürı1 ve] halt-ı kelam edüp* : «Şevketlu, sen bunu bu 
dereceye getürdiin ve sende asla merhamet yokdur. Sana her ceza olsa se
zadın deyu itale-i lisan edüp andan huzı1r-ı humayU.ndan kalkup yine Mey
dan'a gelüp evvela Tekke'ye girüp Nakib Efendi'ye ve Sadreyn Efendilere 
Şevketlı1nün cevabını takrir edüp andan çıkup Yetmiş cema'atin önünde so
fada Kabakçı Mustafa ve Sülü ve sair iş erieri otururken mezbur Hacı Mus
tafa ve Cınoar İsmail ve Yirmi-beş cema'atin mütevellisi ve Dokuzuİıcu ce
ma'atin yazıcısı safaya gelüp Şevketlu Sultan Selim Han'ın cevabını bir bir 
takrir edüp: 4Fi ma'ba'd Nizam-ı Cedid'e lanet ediip ve ceddim Sultan Sü
leyman Han kqnunu üzere ocaklarına itibar ederim ve dedikleri on iki ki
mesne [yı] vereyim diyor. Sizler buna ne cevab edersüz:ı> dedikde · merktim 
Kabakçı Mustafa iki diz üzere gelüp şöyle cevab eyledi kim: «Mukaddem 
dahi Nizam-ı Ced'id'e lanet etmişdi, hilafı[nı] kabUl eyledi, anın sözüne iti
bar ·olmaz, bizler bayrağı Bab-ı Humayun'a dikeceğiz ve yeniçeri anı istemi
yor~~ deyüp bir kerre askere bakup nida eyledi kim r;;Kimi istersiniz» dedik
de cümlesi: 4Sultan Mustafa'yı isteriz» deyüp Hacı Mustafa yine muvaza'a 
olmak üzere ta'mir-i kelam edüp ~Gelin, bundan kımıldanman, yine padi
şahımız tahtında dursun:~> deyüp hemen Arnavud Sülü iade-i kelam edüp 
«Bak, Hacı Baba, biz şimden' sonra Sultan Selim .bilmeyüz. Sultan Mustafa'
yı matlub ederüz. Kalkf:~n Bôb-ı Humô.yun'a gidelim:~> deyüp mer~um Sülü 
el kaldırup bir fermOde dua edüp hemen** yeniçer~er selama .dllnıp Tek-

* Bu ibare, aslında •... nahemvara sevketlll hatt-ı ketanı edüp• ~eklindedir. 

** .Burada, •bir fermOde dua edüp hemen• ibaresi ·tekerrür etme!..'1edir. 



230 FAHJ.tl Ç. DERİN 

ke'den Nakib Efendi . ve Sadreyn (6 a) ve Sekban [-başı] kalkup yeniçeri se
lamlayup bi'l-cümle Bab-ı Humayiin'a raht olup Efendiler dahi evvelen Pa
şa Kapusu'na cem' olup·ve yeniçeri, bayrağı Bab-ı Humayun'a diküp"lllin 
Bab-ı Humayun mesdı1d olup anda dahi yine bir fermude dua [olunup] ma.J?.-ı 
rebi'.ü'l-evvelinin yirmi birinci cum'a günü saat üçdea· evvel bayrak dikilüp. 
Musa Paşa ve Nakib Efendi ve Sadreya ve Sekbap.-başı Enderun'a Şevket
lu'ya haber gönderüp ve «Bizler dahi huzuruna gidelim» dediklerinde Şev
ketlll Alay Köşkü'nde askeri temaşa ediyerken Kara-kulak bir kaç defa Pa
şa-Kapusu'na ve saraya gidüp gelüp cevab alup verüp Ahır Kapu tarafın
dan Efendiler ve Kaymakam Paşa ve Sekban-başı ve sair südlır mazUlleri 
Kapu'da cem' olup, şöyle cevab eylediler ki : «Şevketlu Efendimizin mübii
rek . .ayağını takb'il ederiz. Kerem huyurup ina d etmeyüp ahali-i. fukaraya ve 
cümle. ehl-i is!ama merhamet huyurup tahtından nüzul huyurup Sultan M us-. 
tafa Efendimizi icias ettirsin. SulıUlet ile bu kavga ·bitsin; yine sonra bir ça
re münıkiindiir» deyu haber gönderdiklerinde Sultan Selim Han inad edüg;_ 
«Ben tahtımı vermem döğüsiiriim~ dedikde 'lakiıi Saray-ı huma}'Un'da olan 
ocaklardaki asker daıii cümlesi Şevketlı1den nefret edüp yüz çevirmişler idi. 
Anlar asla hareket etmeyüp bu esnada saat üç buçuk vakitleri Mabeynci 
Kör Ahmed Bey'i .bir evde bulup mestcek Kapu'ya sürüyerek götürürke~ 
hemen Soğuk Çeşme kapusu önüne geldikde hemen bıçak üşürüp pare pare 
eyledik.lerini52 Sultan, Alay Köskü'nden görücek kendüye perisfuılık elverüp 
derakab Paşa Kapusu'n;c ~ğönd;rcÜ ' kim ~;Gelsinler» deJu kendi dahi 
hemen harerne gidüp Sultan Mustafa'nın yanına. _varup «Gel . oğlum se, ni 
elimle tahta iclôs ettireyim'1> dedikde Sultan Mustafa rağbet etmeyüp : «Beli 
amca tahtı istemem» deyüp ba'dehu Darüssaade ağasına ve Silfibtar Ağa'.-: 

ya söyledi : «V arın çocuğun aklını ·suvarın. Zira madde · fenaya vardı» de
yüp aJıır Sultan Mustafa. Efendimizi taht~ cülus ve saat beşde cüliis ve Kay
makam Musa ~aşa ve Sadreya ve N~kib Efendi ·ve sair. ulema ve rica! Soğuk 
Çeşme ka pusu'ndan . duhı1). ve bi'l-cümle . Sultan Mustafa Han ~fendi miz'~ 
bi'at edüp53 amma taşrada cülfısdan evvel saat üçde ve dörtte lazlar ve ye
.niçeriler kendi kendilerine «Sultan Mustafa Efendimit tahta cülCts eyledi bi
lin, ôg8h olun» deyu nida edüp saat beşe vardıkda Sultan Ahmed. Cami'ine 
selamlık deyu iıe~aketle' «Askeri Bab-ı. Hımu2yCtndan .dağı/sım> deyiı cevab 

' . ; -
52 Kış: Tüfekçi-bası Arif Efendi, aym eser, vrk. 9/ai Asım, aynı eser, IT, s. 3<1-37; 

Mustafa Necib, aym eser, s. 54; Cevdet, 'aym eser, vlll, s. 174. 
53 IV. Mustafa'nın cülfisu için krş. Tüfekçi-bası Arif Efendi, a)•m eser, ; 7/b, 9/b; 

Gibi Said, aynı eser, s. 142-144; Asım, aynı eser, ll, s. 34 v.d.; Mustafa Necib, aynı eser, 
53-54; Cevdet, aynı eser, vrn, s. 172-175; Georg Oğulu/eyan'ın Ruvılimesi, s. 10-12. 
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çıkup Cebehane önüne seHim[a] dizilüp öğle vakti blı: saatten ziyade geçmiş
idi saat altı[yı] altı dakika mürUrunda (6 a) Bab-ı Humayfuı açılup Şevketiii 
Sultan Mustafa Han Ayasofya Cami'ine çikdıkda saray meydaiıı silahlı as
ker ile lebaleb olup Şevketiii tüfeng-içinde kalup hele eday-ı salat-ı cum'a 
edüp yine Saray-ı humayfuı'a avdet ve Naklb-i eşraf olan Esseyyid Meh
med Ataullah Efendi, Şeyhülislam nasb ve nekabeti Dürri-zade Esseyyid 
Abdullah Efendi'ye tevcıh olunup54 bu vak'ada İstanbul kadısı bulunan Mu
rad-zade Efendi55'ye ikramen altı maJ:ı .dahi mansıbına .medd ilisan-ı huma
Ylln buyrulup ve Şevketlu Sultan Han hazretleri kal'e neferatma yüz bin 
guruş kadar cülus atıyyesi ilisan-ı humayfuıları buyrulup Ağa Kapusu'na 
akçe irsaı ve Sekban-başı Arif Ağa akçeıiin kırk bin guruşunu tama'-ı ham
dan naşi alıkoyup baki altmış bin guruşunu Çolak. Mahmud nam turnacı 

ile kal'elere irsal ve İstanbul'da olan yüz doksan altı miyane içün yeniçeri
lere dahi yüz bin guruş bahşiş ilisan-ı humaylinları olup, miimaileyh Arif 
Ağa anın dahl elli bin guruşunu irtikaben ketm ve elli bin guruşu ortalara 
bin beş yüz guruşdan üç yüze kadar ortasına göre ala meratibihim ievzi ve 
ihtiyarlara taksim olunup lakin kal'e neferatı* akçenin sıhhatini tashih et
meleriyle altmış bin guruşu kabul etmeyüp baki kalan[ı] dahi taleb ve Sek
ban-başı der-akab bakiyi irsaı ve ba'dehu neferatma tevzi' ve İstanbul'da 
olan IDiyaneler ihtiyarları tecessüs edüp lakin izhar etmeyüp bundan akdem 
Kaymakam Mus·a Paşa Şevketiii'ye rica ve niyaz edüp : «İnôyet!Cl Efendim, 
benden alU oldum. Ben kulunu tekaüd buvurwı. Yenisehir'de ikamet ve de-. . ~~.~~ 
vôm-.ı ömr[ü] devlet/erine** dulida olayım» deyüp kendini tekılüd ve kay-
n_ıakamlıkda.Jl azl ve meınleketi olan Yenişehir'e gitmesine56 izn-i humaylin 

S4 Müellifin kaydettiği bu aıl ve nasb bir zuhQI eseridir. Mebmed AtauUab Efendi ile 
Dürri-zade Abdullah Efendi, meşibat ve nekabet mansıblannı, vak'arun çıkı~ından beri 
muhafaza etmektecürler. Bu zfitlann azilleri daha sonradır. 

· SS Murad-zade Mehmed Murad Efendr. Mevaliden Murad Efencü'nin oğ!udıır. Üze
rinde hoca hakkı .>lmayan ulemiidandır. Babası sayesinde önce Seliinik, sonra 1217 (= 1802/ 
1803) de Mek.ke kadısı oldu. 3 cumade'l-fild 1223 (= baziran 1808) de Sır Katibi Ahmed 
Efencü'nin bimmetiyle İstanbul kadılığına tayin edilcü. Alemdar Mustafa Paşa'nın İstanbul'a 
gelişinde Edirne'ye sürü ldü. 1223 zilbicce ortalarında (= 27 ocak - 6 şubat 1809) vefat 
·etti. Bk. Şaru-zade Ataullab Efendi, aynı eser, I, s. 173-1 74; Asım, aynı eser, I, s. ISO, II, ' 
s. 46, 49, 71, 79, 198; Cabi Said, aynı eser, s. 229; Cevdet, aynı eser, IX, s. S4. 

. " Aslında •Neferallnı• şeklindecür. 
•• Asiında •devletlere• §eklindedir. 
S6 Kaymakam Musa Paşa'run aıli Sekban-başı Arif Ağa'nın azlinden sonra ve bir 

rivayete göre (Asun, aynı eser, II, s. 7S; Tüfekçi-başı Arif Efencü, aynı eser, vrk. 15/b; 
Mustafa Necib, ay m eser, s. 68) 22 rebi'ül-iihır 1222 (= 28 baziran 1807 pazar) de, başka 
bir rivayete göre (Cevdet, aynı eser, Vlll, s. 197)'de 24 reb1'U'l-fibır (= 1 temmuz 1807)'dad.ır. 
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verilüp ve yerine Şıilisuvar-zade Hamdullah Bey57 Çavuş-:başı iken Kay
makam nasb olmuşdu. Bu esnada Şeyhillislam Es'ad Efendi-zade Essey
yid Mehmed Ataullah Efencli58'yi azı ve yerine Samfull-zade Ömer Hulusı 
Efendi59, Şeyhülislam nasb olundu. Ol günde südilr ve ma'zUller tebrike var
dıkda anlara asla nigah-ı iltifat etmeyüp ta'abbus etmekle merk:Umlar taşra 
çıkup bir meşveret eylediler ki: «Bu biı;im cümlemizi nefy .ve mujazarrır 
eder. Buna ne çôre? Bunun çôresi, yeniçeri tôifesi bir mülôhazasız tôijedir. 
Bunları tahrik edelim, ayaklansunlar. Çôresi budun deyüp bunu re'y-i müs
tahsen görüp amma mukaddem vak'a tamamında gerek devlet ve gerek Ocak 
biİbirine veliabd edüp «Devlet-i aliyyeden bize bir ziyôn ermiyeceğine ve 

· bizler dahl. asla Devlet-i aliyye'nin ·bir um uruna karışmayız~ hüccet-i şer'iyye 
ve taahhüd olunmuş idi6c. Şjmcli, ulema Hulusı Efendi'den bu muameleyi 

57 Hamdullah Bey (Pasa, Şahsuvar·z5de) Mabeyn-i hum~yı1n'dan yetjsti. Mir-i 3h0r·ı 
sfuıi (1190 rebi'ü'l-iıhır = 20 mayıs - 17 haziran 1776), Kapıcılar Kethüd5sı (1195=1781), 
Silahdar Ağa (1197=1783), Çavuş-bası (1199 rebi'ü'J-evvel = 12 ocak - 10 şubat 'ı785), 
Bashakı-kulu (1201.cum5de'l-3hıre = 21 mart - 18 nisan 1787) hizmetlerinde bulundu. Çavuş
başı iken vezaretle Rikab-ı humaylin Kaymakamı tayin edildi. 2 cumade'l-3hı re 1222 (= 6 
ağustos 1807, perşembe) de azl ve beş yüz guruş maaşla Kadıköy'de oturmasına izin verildi. 
1224 (= 1809)'de vefat etti. Bk_ Tüfekçi-başı Arif Efendi, ay m eser, vrk. 15/b, · Asım, ll)>nı 
eser, TJ, s. 75, 90'91; Cabi Said, aym eser, s. 165; Cevdet, aym eser, VJTI, s. 174, 197, 202, 
218; M. Süreyya, aym eser, II, s. 244. 

58 Mehıned Ataullah Efendi (Esseyyld), Şeyhülislam Esad Efendi-zade Mehıned Şerif 
Efendi'nin oğludur. 12 curnade'l:fila 1173 (=ı ocak 1760)'de doğdu. Babasının nilfuzu saye
srnde süratle ilerledi. 1208 (=1793/1794) de istanbul p5yesi ile Nakıöill-e~rat, 1215 (=ıi!OO/ 
1801) de Rum~li payesi, 1219 (= 1804/1805) da Rumeli kadıaskeri ve 1 receb 1221 (= 14 
eyJOl 1806) de Şeyhülislam oldu. 1226 (= 1811) da sürgün olduzu· Güzelhisar'da. vefat etti. 
Orada gömülüdür. bk_ Şani-zade, aym eser, l, s. 207; Asım, aym eser, I ve n, türlü yerler; 
Cevdet, aym eser, VIII, türlü . yerler; ·Ciibi Said, ay m eser, türlü yerler; R.ifat Efendi, aym 
·eser,. s. 46; Rifat Efendi, Devhatii'l-Meşfiyilı, İstanbul 1283 . s. 120; İlıniye Salnfimesi, istan
bul 1334, s . .S7l; M. Süreyya, aym eser, lli, s. 479. 

59 Samiini-zade Ömer Hulfısi Efendi', İstanbul payelilerden Hüseyin Efendi'nin oğlu
dur. 1140 (= 1727/1728) da İslanbul'da doğdu. Öğrenimini tamamlayarak milderris ve sonra 
kadı oldu. 1 muharrem 1209 (= 29 temmuz 1794) de bilfil Anadolu, 1 receb 1212 (= 20 
aralık 1797) de Rumeli kadıaskerliğine vıı 18 safer 1215 (= ll temmuz 1805) de me§ihate 
tayin edildi. 29 muharrem 1218 (= 21 mayıs 1803) de aı;ledildi. Bu tarihten sonra iki defa 
daha seyhülisl5mlık yaptıktan sonra 3 ~evval 1227 (= 10 ekim 1812) de vefat etti. Fatih'te 
.QtJak_çdarda görnülüdür. bk. Şiini-zade, · ızynı eser, I, s. 399; Cevdet,. aym eser, VIII, s. 130, 
198, 199, 319, 320, 321, lX, s. 193, 238; R.ifat Efendi, aym eser, s. 117; ilmiye Salrıamesi, 
s. 567; M. Süreyya, aym eser, lll, s. 515-516. 

·60 Krş. Ası~, aym eser, II, s. ,46 vd; Cabi ,Saiçl, aym t:ser, s. 149-151; Tüfekçi-b~ı 
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gördüklerinde hemen el altından yeniçeriye bir haber irsal edüp: .tl~eyhülis
lamın azli ancak sizler içindir. Bu Hulusı Efendi sizin katlinize fetva verir. 
Aklınızı başınıza devşirin~ deyu buiyeten tahrik eylediklerinde fi'l-bakika · 
bunlar bir sersem tilie olmağla : «Bizler devlet umuruna kanşmayız ve 

taahhüd eyledib demek lazım iken taakkul edeme}'üp der-akab rf; 
cami'ine cem' olup: «Bizler Şeyhülislamı istemeyiz ve Sekban-bafl Arif Ağd
yı istemeyiz. Bizim . atiyyemi~e irtikab etti ve Y!ne kaymakamlığa fo.! usa Pa
şdyı isteriz» deyu kavl ü karar ve andan cümlesi Süleymaniye Cami.'i bav
lisine cem' olup hemen Kara-Kulak bu cem'iyyeti görüp merkfunlara gelüp 
suaı eyledikde cümlesi bu takrlli verüp derakab Kara--Kiılak .Sevketlft'ye 

' . 
bu baberi verdikde «Her ne matlubları ise edelim ve Sekban-başılığa kimi 
isterlerse söylesiinler» deyu emir huyurup K~a-Klliak yine Kapu'ya geldik
de : «Kimi istersünüz» dedikde «Biz Şevketltı Efendimiz kimi murad eder~e 
ana rdzıyız» dediklerinde hemen Sekban-bası Çavusu Kabveci Mustafa Ağa'-, . . 
yı61 Kara-Kulak iltimasiyle ol gün Sekban-başı nasb62 ve Ömer Hulusi 
Efendi'yi yirmi dört saatte azl ve yine Esseyyid Mehmet Ataullab Efendi'yi 
fetvaya nasb63 ve Musa Paşa'ya ol gün ferman-ı all gidüp kaymakamlığa 
Yenişehir'den davet içün adam ta'y1n64 ve Sekban-başı Arif Ağa'yı Hazine- · 
dar Çiftliği'ne kaldırup zimmetinde olan malı tabsil amma merkftm Arif 
Ağa, cülfts vaktinde, kibar ve ricaiden bufyeten vafir atıyye ve rüşvet celb 

Arif Efendi, aynı eser, vrk. 11/a-b; Mustafa Necib, aym eser, s. 59-63; Cevdet, aynı eser, 

vm. s. t83. 

61 Kahveci Mustafa Ağa. Atpaıannda kalıveci iken yeniçeri ocağında Çavus, sonra 
Sekban-bası oldu. 1223 rebi'ü'levvelinde (= 27 nisan - 26 mayıs 1808) paşalık verilerek 
Bursa'ya gönderildi. Aynı yıl şabfınının 2. günü (= 24 eyiCıl 1808) orada vefat etti Bk. Cev;
det, aynı eser, Vlli, ve IX, türlü yerler; M. Süreyya, aym eser, lV, s. 459. 

62 Arif Ağa'nın - azli ve Kahveci Mustafa Ağa'nın Sekban-başılığa ta'yini 17 rebi'
ü'l-3hır 1222 (= 24 haziran 1807) dedir. Bk. Asım, aynı eser, II, s. 71; Tüfekçi-başı· Ar~f 
Efendi, aynı eser, vrk. 14/a; Cevdet, aynı eser, VII, 192-194; Cab:i Said, aynı eser, s. 123; 
Mustafa Necib Efendi, bu tarihi, 19 rebi'ü'l-iihır 1222 (= 26 baziran 1807, perşembe) olarak 
gösterir ve Mustafa Ağa'nın ismini Mehmed Ağa olarak kaydeder, (aym eser, s. 68). 

63 Ömer HuiOsi Efendi'nin 7 cumade'I-Ola 1222 (= 13 temmuz 1807, pazartesi) de 
~eyhülislam oluşu ve ertesi günü azli hakkında krş., Cab:i Said, aynı eser, s. 154; Asım 
llYnı eser, ll, s. 76-81; Tüfekçi-başı Arif Efendi, aynı eser, vrk. 16/a-b; Mustafa Nccib, 
aynı eser, s. 70; Cevdet, aynı eser, vni, s. 198-201. 

64 Musa Pasa'nın, Şeyhillislam Ataullah Efendi'nin tıızyiki ile Sadiret Kaymakam
lığına tayini, 2 cumade'l-iihıre 1222 (=ağustos 1807, persembe) günü.ndedir. Bk. Tüfekçi
başı Arif Efendi, aynı eser, vrk. 18/a; Mustafa Necib, aynı eser, s. 81; Cevdet, aynı eser, 

Vm, s. 202; Georg. Oğulukyan'm Ruvıamesi'nde (s. 18) rO.mi 24 temmuz. 
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etmişdi.' Cümlesini elinden alup Bursa'ya nefy olundu65. Ol esnada Kabak~ 
çı Mustafa'ya Samsoncu-ba'şıiık payesi ilisari .ve kal'elere nfızır nasb ve refik., 
leri İbiş Beşe'ye ve Sülü'ye her birlerine yüz yirmişer akçe esam~ kimi hase
ki tekaüdü kimi turn acı:. böyle" ·ınsan-ı bumaylin olmuşdu66. Lakin . Kabakçı 
ba'z-ı na-hemvani hareketten bati alİnayup bir g\in Eyyfrb-ı Ensarlde .~iya
ret· içün gezerken müderris-i kira~dan sabık Evkaf müfettişi Bey.yi~ Efen:
di67nin sahilhanesi önünde olmağla türbede Kabakçı'yı görüp: «Buyurun 
Ağa, bizim hiineye gidelim, bir acı kahvemizi ip deyu Kabakçı'yı hanesine 
getirüp ve andan : «Rômi Paşa çiftliğind~ mütekôid Mustafq. Paşa68 . ddhl 
sizinle görüşmek isten deyüp Kabakçı'yı alup. çiftliğe ge~p ·Mustafa Pa
şa'nın asla haberi yoğidi, hemen gördükde bozuldu; ne çare müınküD:-i mer- · 
t_ebe ikram edüp ba'debu Kabakçı yine mahall-i memfı.resine gidü~ bu b_a
beri Sultan Mustafa Han bazretlerinin sem'-i humayfrn[nu]na vasıl _ olduk
da bfı-ferman-ı (7 b) ali Seyy~d Efendi Tarsus'a nefy olup, Ialqn bi'l-mü~ase
be bu mahalde bir şey nakli iktiza etmekle ale'l-ihtisar nakl edeyim. Sabık 
Galata kadısı Şeytan Emin Efendi69 Valide Sultan bazretlerinin ketbü~ası 

65 Sekb~n-başı Arif Ağa'nın, 22 rebi'ü'l-abır 1222 (= 27 baziran 1807, cumartesi) günü 
Bursa'ya sürütmesi haklanda b k. Tüfekçi-başı Arif Efendi, ay m eser, vrk. 1 0/a-b; Çevdet, 
aynı eser, VIII, s. 178; Ayrıca bk. Cab1 Said, aym eser, s. 160. 

66 Krş. Asım, aynı eser, II, s. 52; Cevdet, aynı eser, VIII, göst. yer .. 
67 Seyyida Mebmed Efendi·. Kastamonu mütesellimi Bolulu Ya~ya Ağa'nın oğlu ve 

Sadaret Ketbüdası Hayri Efendi'nin kardeşidir. Ka!emden yetişip · sonra müderris oldu_. Vezir 
müfettişliği ve mirl katipliği hizmetlerinde bulundu. Karısının III. Selim'in annesi ile 'riiii
nasebetine güvenerek, bilhassa ilmiye sınıfından olanlan alaya alırdı. Kabakçı Mustafa, 
vaktiyle, Boğaz Nazırı olan yakınlarından İsmail Ağa'nın hizmetinde bulunduğundan onunla 
münasebet kurmuş ve ŞeybUlislam Ataullab Efendi'nin meşihatten aziinde limil olmuşdu. 25 
rebl'ü'lfihır 1222 (= 2 temmuz 1807) de Tarsus'a sürüldü. Afvedilerek İstanbul'a gelişinde 
dilini tutamadığından bu defa 6 safer 1224 (= 23 mart 18,09) de Linini'ye gönderildi. 29 
cumfide'l-iihıre 1224 (= ll ağustos 1809) de orada vefatı baberi geldi (bk. Asım, aym eser, 
II, s. 67, 76; 81; Cabl Said, aym eser, s: 155, 455-456,' 556-557; Cevdet, a)•ni eser, VIII, 
s. 198-199, 337; M. Süreyya, aynı eser, ll, s. 320, III, s. 119. 

68 Mustafa Paşa (Seyyid). Kara Vez.ir lakabiyle ı:İıeşbur Sadnilzam Mehmed Paşa'nın 
kardeşidir. Helvahaneden çıkıp' çeşitli memuriyetlerde bulundu. III. Selim'in kızkardeşi Şah 
Sultan ile evlendi. Bir ara kaymakamlık da yaptı. 1228 (= 1813) de İstanbul'da vefat etti. 
Eyub'da karısı Şah Sultan türbesine .gömüldü. Hal tercümesi için bk. Asım, aym eser; II, 
78; Şaru-zade, ayn: eser, 1, 37; Cabi Said, aym eser, 410; Cevdet, aynı eser, . VIII, 325; M. 
Süreyya, aym eser, IV, 463. 

69 Emin Mebmed Efendi' (Haffaf-zade, Şeytan, Şeytancık). İlmiye mesleğine intisab 
ederek müderris ve devriye mollası oldu. Zarif, cerbezeli ve nükteden olduğundan devriiı 

nüfu7Ju simalanndan Valide Sultan Ketbüdası Yusuf -Ağa'ya ve sair ekabire yakınlık peyda 
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olan Yusuf Ağa70'nın eczay-ı meclisinden olmağla Eyyub'da vaki' imaret ve 
türbeye mumaileyh Emin Efendi'yi Bina Em1ni nasb ve bina etmekle kendü- . 
ye İstanbul payesi ilisan-ı bumaylin olmuşdu. Merklım Yusuf Ağa, bir güiı 
dalkavuklai ile otururken: «Acaba ömür satın almak mümkün olur mu ve bir 
kimesnenitt ömrü bir kirnesneye ömür olur mu?» deyu srial eyledikde: "cB e
li efendim, mümkündür. Hatta Hazret-i Adem aleyhi's-se/8m, Hauet-i Şii 
aleyhi's-se/ama ömründen altmış sene vermiş idi. Bu mümkündür,»· dediler: 
Meclisde biri : «Ben, efendime ömrümden yirmi sene ömür füruht ederim» 
deyüp beş yüz guruşa yirmi senelik ömür, merklım Yusuf Ağa'ya bey' ve ol 
dahi kabUl ed üp Yahya Efendi de kendi sahilhanesinde akd-i meclis ve Şey
tan Emin Efendi ol vakit Galata Kadısı olmağla bir hüccet tahrir ve inu
maileyh Emin Efendi imza ve ternhir "edüp böyle kavl-i ·bodlarıyle batı! iti.: 
kada şürı1' etmişler idi'1 • Bu vak'ada Yusuf Ağa Bursa'da katl72 ve mubaı:. 

etdi. 1209 recebinde (= 22 ocak - 21 şubat 1795) Galata kadısı, sonra Mihrişab Viilidc 
Sultan'~n imar"etine Bi-~a Emini t5.yin edildi. Bu sayede M ekke . p5yesini aldı: 1222 <= 1807) 
de aziedilerek sürüldü. Sonralan 1229 şevvatinde (= 16 eylul - 15 ekim 1814) bilfiil Ana· 
dolu Kadıaskeri olmuş ve 1233 rebi'ü'l·evvelindc (= 9 ocak- 8 şubat 1818) yası 90'ı geçmi~ 
olduğu halde vefat etmiştir. Edirnekapısı dışında gömülüdür. Bk. Asım, aym eser, II. s. 54! 
55; Hüseyin Ayyiins;ırayi, Hadikatii'l-Ceviimi', I, İstanbul 1281. s. 250; M. Süreyy5, aym 
eser, I, s. 422-423. 

· 70 Yusuf Ağa. Girid'li olup fakir bir adamın oğludur. 7-8 yaşlarınd·a iken, sonraları 

yeniçeri ağası, sadaret kaymakamı ve vali olan Süleyman Ağa'ya ahret oğlu olarak verildi. 
Onun himaye ve hizmetinde servet sabibi oldu. Gelibolu Baruthanesi niızırlığı, Matbab-ı 

Amire Eminliği, III. Selim'in kız kardeşi Esma Sultan Kethudatığı ve Darbhane Emintip 
gibi biızı hizmetlerde bulundu. lll. Selim'in cülüsunda, bazı tarafturlannın sevkiyle Viilide 
Sultan Kethüdillığına getirildi. Büyük nüfuz sahibi oldu. Viiiide Sultan'ın 1221 (= 1806) de 
vef5tı üzerine nüfuzu azaldı. Hac niyetiyle İstanbul'dan ayrıldı. Vchh5biler ziyaretine engel 
olduklanndan Medine civarından geri döndü. Dönüşde yolda iken Kabakçı isyanı çıktJ. Asi
lere epeyce rüşvet verdiğinden Bursa'ya sürüldU. Bk. Astm, aym eser, II, s. 42-43, 54; Cabi 
Said, aynı tser, s. 115; Mustafa Necib, aym eser, s. 65-68; Cevdet, aym eser, VIII, s. 80, 
124, 163, 194-195; M. Süreyya, aym eser, lV, s. 668~669; İsmail Hakkı Uz:unçarşılı, Nizam-ı 
Cedid ricalilıden Va/ide Sultan Kethiidası me§lmr Yusuf Ağa ve Ketlıiida-ıtide Arif Efendi, 
-Belleten, c. XX, Sayı 79, Ankara 1956, s. 

71 Kr~. Asım, a)•nı eser, Il, s. 53-55; Mustafa Necib, aynı eser, s. 67-68; Cevdet 
aynı eser, VIII, s. 195-196; İsmail Hakkı Uzunçarşllı, aym eser, s. ·493. 

72 Kaymakam Musa Paşa'nın, malına tamiıeo, 17 rebi'ü'l-iilur 1222 (= 24 haziran 
1807) de Yusuf Ağa'Y1 Bursa'da katlettirişi için bk. Asım, a)ıni eser, II, 56; Mustafa Necib, 
aynı eser, s. 64-65; Cevdet, aym eser, VIII, 196; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, s. 492. 
Yusuf Ağa'run, Bursa'da namaz kılarkeo tüfekle vurulup, kesik başının Bab-ı humiyOn 
-içinde, 9 rebi'ü'l-iliır 1222 (= 16 baziran 1807) de teşhiri bakkındaki diğer bir rivayet için 
bk. Clibi Said, aynı eser, s. 158. 
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lefatından bu hüccet çıkdıkda milmaüeyh Emin Efendi'nin dahi nefyi iktiza 
etmekle Seyyid ile m11'an nefy olundu. Lakin bu vak'adan bir sene mukad~ 
dem Vilide Sultan vefat etmişdi. Hacca niyet edüp Şam-ı Şerife ve Şam'dan 
Medine-i münevvere'ye karib vardıkda Vehhabi karşı çıkup : «Sen bu mq:
kamlara layık değilsün, var müslüman ol, sonra buraya gel"b deyüp komadı: 
Yine avdet edüp Bursa'ya gelüp anda ikamet üzere iken bu tarafdan katli
ne ferman olup hassa hasekilerinden Ayı-kulak Ahmed Ağa katline memfu 
olup vardıkda hemen seccadede iken merkilm haseki, başını kesüp Bab-ı 
Humayun'a irsai ve andan on gün ·sonra Kapan-ı Dakik naibi Abdüllatif 
Efendi dahi Bursa'ya vak'ada olup Yusuf Ağa'dan on gün sonra anın dahi 
katline emr olup fermanında mtr-i miranlık ile kati ve ser-i maktil'[ı] Bab-ı 
HumayUn'a vaz' ve yafta'sında «haini din [ü] devlet olan gaddar Abdiillatil 
Paştinın ser-i maktu'u"b deyu tahrir . olunmuşdu73 • Yine sohbetin esasına 

şüril' edelim. Bu tarafda bu hengam olup ve Paşa Kapusu'nda ve Şeyhillis
lam Konağı'nda her ne kadar. müşavere olur .ise. oda bekçileri ve ihtiyarlar 
meşverette bulunurlar idi. Bir gün bir mektup tahrir edüp ordu-yı humii
yUnda olan zabitana: «Biz bu tarajda bu işe nizarn verdik, ocağı tash'ih (8 a) 
eyledik. Siz de orduda~. Zabitao me~tubu kıraat edüp ve malilmlan olup it
tifak ettiler ki : ıEvvela Devlet kethiidôsını ve Reisülkiittab Galib Ejendı'~4yi 
paralayalım"b ve bu mumiiileyhlerin tarafına tecemmü eylediklerinde mez
bfuun Mustafa Kethüda75 ve Galib Efendi tebdil-i came [ile] firar edüp 

· 73 Krş. Tilfekçi-bası Arif Efendi, a)•nı eser, vrk. 10/b; Mustafa Necib, aym eser, s. 69. 
AbdillHitif Efendi'nin kesik başının İstanbul'a gelişi, 23 rebi'ü'l-iihır (= 29 haziran 1807, 
pazartesi) günüdür. 

74 Galib Said Mebmed P~a. Sadaret Mektupçusu Ser Halifesi Seyyid Ahmed Efendi'
nin elliudur 1177 (= 1763/1764)'de doğdu. III Selim ve Il. Mahmud devri ricaiindeo olup bir 
süre sadaret makaırunda da bulunmustur. 1244 (= 1828/1829)'de vefat etti. H5.1 tercümesi için 
bk. Şam-zade, aym eser, 27, 228, 239, 264; Asım, aynı eser, I, 82, 258, 135, 173, 212, II, 
96, 101, 143, 244, 258; Cabi Said, aym eser, 377, 506, 544; Cevdet, aynı eser, VIII-X, 
türlü yerler; Ahmed Resmi Efeocli, Ha/1/elii"r-riiasa, İstanbul, 1269, s. 166, 170; M. Süreyya, 
aynı eser, m, s. 615-616; Hüseyin Ayvansarayi, aym eser, ·1, 265. Faik Rcsit Unat, Osmanlı 
Selirieri ve Se/aretniimeleri, Ankara, 1968, s. 181-184. 

75 Mustafa Refık Efendi, Mektilbi-i Sadr-i All'ye girerek zamanla Baş Halife, Mek
tupçu ve 3 receb 1221 <= 16 eylUl 1806)'de Sadaret Ketbildası oldu. 1222 (= 1807)'de 
Alemdar Mustafa P~a'ya sığınclı. 25 ~aban 1222 (= 28 ekim 1807)'de Reisiill..iittab ve 19 
safer 1223 ·(= 16 nisan 1808) de' ikinci defa Sad !iret Ketbüdası tayin edildi. Alemdar vak'asın
diı .k;atledilcli. Saraç İshak Caıni'i baziresinde gömillüdür. bk. Asım, aym eser, I, 235, II, 96, 
100, 114, 142, 143, .IM, 172, 173; Cevdet, aym eser, VIII, 70, 104, 214, IX, 282; .Aiımed 
Resmi Efendi, aym eser, s. 175-177; M. Süreyya, aynı eser, II, 414. .. . 
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Mustafa Paşa76'nın maiyetine gelüp ve Sadnazam HMız İbrahim Paşa77ya 
hüct'im eylediklerinde Yeniçeri ağası Pehlivan Hüseyin Ağa önlerine durup 
«Etmen yoldaş/ar, ocağımız di/lenin> deyüp asker feryad edüp : «Biz bunu 
istcmeyiz» dediklerinde Asitane'ye havad.is olup İbrahim Paşa'yı az1 yerine 
Çelebi Mustafa Paşa78ya mü.hr-i humayiın.u verüp . İbrahim Paşa'yı Şumnu'
da ikamet, bundan sonra ordu-yı huma:Yuna varan bayrak ağalarından Baş
yazıcı Abdi Efendi ve ağanın yakını olan Camcı Alemdar dal kılıç ağala
rından ve bayrak ağalarından haddine göre beş yüz, sekiz yüz guruş akçe 
alup bayrağını güşad ve bu esnada Pehlivan Hüseyin Ağa'ya üç tuğ ihsan 
Ağa Paşa iken, bir gün, yeniçeri ağalığından ·İbrahim Paşa devlet emriyle 
Pehlivan Ağa'yı azı edüp altı saat m.ikdarı Kul Kethüdası'oı79 ağa nasb edüp 
yeniçeri ayaklaoup : «Biz yine ağamızı isteriz» deyüp hemen ol gün yine 
Pehlivan Hüseyin Ağa'yı yeniçeri ağası nasb yine Ağa Paşa olup akibet bir 
gün Ağa Paşa Kul Kethüdasiyle sohbet ederken bir tüfeng patırdısı olup as
ker Camcı Alemdar'ı kurşun ile vurduklarında hemen Ağa Paşa topuzu eli
ne alup taşra çıkdı.kda yeniçeriler Ağa Paşa'yı dahi paralayup80 Selim Ağa, 

76 Alemdar Mustafa Pasa. Hal tercümesi için bk. İsmail Hakkı Uzunçarsılı, Me§Tııır 
Rumeli dyiinlamıdan Tirsinik/i İsmail, Yılıkoğlu Siileyman Ağalar ve Alemdar Mustafa 
Paşa, İstanbul 1942. İslôm Aıısiklopedisi, c. VIII, istanbul, 1957-1960, s. 720-727. 

77 İbrahim Hilnıİ Pa~a (Ağa, Hiıfız). Ocak Beytülm5lcisi Çiçekçi Mehmed Ağa'nın 

oğludur. 1160 (= 1747)'da Üsküdar'da doğdu. Yeniçeri ağası iken 22 safer 1221 (= 9 mayıs 
1806)'de sadnazam oldu. Azlinden sonra çeşitli valiliklerde bulundu. ı zilkade 1240 (= 17 
haziran 182S)'da sürgün olduğu İstanköy'de öldü. Bk.. Şfıni-zade, aynı eser, I, 252; Asım, 
aym eser, II, 93, 96, 103; Ci'ıvid Ahmed Bey, aym eser, 13-15; Cevdet, aym eser, VIII-IX, 
Türlü yerler, M. Süreyya, aym eser, I, 154; İsmail Hakkı Uzunç:ırşılı, aym eser, çeşitli yerler. 

78 Mustafa Paşa (Çelebi). Yeniçeri rici'ılinden Yaş Kapı KclhUdası Ahmed Ağa'nın oğ
ludur. Yeniçeri ocağından ye~ti. Akdeniz Bağazı mubafızı iken 11 rebi'ü'l-aJıır 1222 <= 18 
baziran 1807) de sad5rete getirildi. Ertesi yıl Alemdar Mustafa Paşa, mührü kendisinden zorla 
aldı. n. Mahmud'un cüliisundan sonra İsmail kalesi muhafazasına tayin edildi. Aydın GU
zel-hisarı'nda sürgün iken 1226 rebi'U'l·evvel ortalannda (= 4 - 14 · nisan 1811) vefat etti. 
Bk. Şi'ıni-zade, aym eser, I, 282; Asım, aym eser, II, 97; TUfekçi-başı Arif Efendi, aym eser, 
vrk. 13/b; Cabi Said, aynı eser, s. 120; Mustafa Necib, aym eser, s. 64; Cevdet; aym eser, 
VIII, 188, 278, 301, 304, 321, 337, IX, 112, 143, 232, 235; Cnvid Ahmed Bey, aym eser, 
15-17; M. Süreyya, aynı eser, IV, 466; İsmail Hakkı Uzunçarsılı, aynı eser, türlü yerler. 

79 Kul kethüdfisı Eyub Ağa. Bk. Mustafa Necib, aym eser, s. 73; Cevdet, aynı eser, 
VIII, s . .187. · 

80 Yeniçeri ağası Pehlivan Hüseyin P~a'nın 1222 receb ayı başlannda (= 4-14 ey!QJ 
1807) katli hakkında krş., Asım, aym eser, n, 102; Ci'ıbi Said, aynı eser, s. 120-121; Mustafa 
Necib, GJ'III eser, s. 78; Cevdet, aym eser, VIII, 213-214; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, 
türlü yerler. 
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yerine Ağa nasb olunmuştu81 • Lakin Kethüda Bey ve Reis Efendi kaçinasına 
sebeb Otuz-bir bölüğün oda-başı'sı İstanbul'dan mektup geldikde mefhum:u..: 
nu sırren gelüp Mustafa Kethüda'ya ve Galib Efendi'ye sizler haber ver
mekle anlar daru Alemdar Mustafa Paşa'nın yanİna kaçtılar. Mustafa Pa
şa yanında hıfz eyledi. Asitane'de Kaymakam Musa Paşa azl ölunup Tay
yar Mahmud Paşa82, Kırım dinibinde iken ıtlak ve Asitane'ye gelmiş idi. 
Musa Paşa azi ve yerine Tayyar Mahmud Paşa kaymakam nasb olunup83 

ve Sadr-ı Anadolu Aşir Efendi-zade . Mehmed Hafld Efendi müddetini .ta
mam edüp sene 1222 şahanında Ali-zade Seyyid Mehmed Celaleddin Efen
di Sadr-ı Anadolu oasb olunup84 ve Ahmed Muhtar Efendi dahi müddetini 
tamam yerine Ahmed Şemseddin Efendi Sadr-ı Rum oasb oldu. Amma Sek
ban-başı Mustafa Ağa akil [ü) dana (8 b) olmağla selamlıkda Şevketiii Sultan 
Mustafa Han ile beher cum'a vafir mükaleme edüp Ta:YJ'ar PaŞa bunu çe
kemeyüp ol günlerde kal'e neferatı ba'zı na-hemvare hareket ve ba'zı ehl-i 
ırz hatunlara tasallut edüp bir gün Ağa-yı mumaileyh Zindan Kapusu'nda 
oturup yirmi beş adam kadar kal'eliden tutup tutup günd~ Baba Ca'fer 
zindanında boğup ve Kabakçı Mustafa Ağa nazırlan iken asla merkUmlara 
&ahib olmayup bir mikdar neferat-ı merkUrolar mütenebbih oldular8 5 

• . Tay-

81 Sftbık Kul Kethüdası Selim Ağa. bk. Asım, aynı eser, II, 102. 

82 Tayyar Mahmud Paşa, Canikli Ali Pa~a:2ade Battal Hüseyin P~a·nın oğludur. 

1215 <= 1800/ 1801) de veziiretle Trabzon valisi oldu. Sonra Diyarbekir, Erzurum ve ikinci 
defa Trabzon vruiliğinde (1219 = 1804/ 1805) bulundu. Nizam-ı Cedid ıslabatına muhalif 
bir tavır takınarak isyana kalkıştığından cezalandırmak için üzerine kuvvet sevkedildi 
(1220 = 1805/1806). Sobum üzerinden Rusya'ya kaçıp sığındı. IV. Mustafa'nın cülusunda 
geri döndü. Vefatı 2 receb 1223 <= 25 ağustos 1808) dedir. Bk. Şani-zade, aym eser, I, 
51-52; Asım, aym eser, I, 373, 384; Cevdet, aym eser, VIII, 22, 29, 30-31, 63, 151, 215, 218, 
274, 281, 284, 293, 321, 333, IX, ı ı, 52; M. Süreyya, aynı eser, III 258-259; İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, aym eser, türlü yerler. 

83 Rusya'da firarda bulunan Tayyar Mabmud Pasa'nın Kınm yolu ile İstanbul'a gelişi 
(17 şaban 1222 = 20 ekim 1807) ve Sadaret Kaymakamlığına tayini (§aban ayı sonlan · = 
23 ekim- 2 kasım 1807) için krş., Asım, aym eser, U, 113, 117-119; Mustafa Necib, aynı 
eser, 83; Cevdet, aynı eser, VIII, 218, 219; Georg Ogıılııkyan'ın Rıtzmimesi'ndeki rumi -7 
ekim 1807 pazar ve Cabi Said'in 5 cum5.de'l-ula 1222 (=ll temmuz 1807) tarihleri için 
aynca bk. Rııznôme, s. 19; Tfirih, s. 171. 

84 Müellifin bahsettiği zat, Ali-zade Mehiııed Nureddin Efendi olmalıdır. (Bk. M. Şem'i, 
İlaveli Esmôrii't-tew1rilı, İstanbul 1295, s. 188). Ali-z5d~ Efendi'nin Anadolu kadıasker!iğiİıi 
ll rebi'U'l-evvel 1223 (= 7 mayıs 1808) de tiiyini' hakkındaki farklı bir rivayet için bk. Asım, 
aynı eser, II, 165 (NOreddin Mebmed Efendi'nin hill tercümesi için aynca bk. M. Süreyya, 
~~~~ . 

85 ~- Cevdet, aym eser, VIII, 203. 
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yar Mahmud Paşa Sekban.:.başı Ağa'ya tenbih edüp: «Sen ihaleten keltim-ı 
na-hemvar ile Şevket/Ct Efendimiz'e havfa dôir kelam söylüyorsun bir dahi 
işitmiyem seni fena ederim'fl deyu Ağa'ya tenbih eyledi ve sene 1223 malı-ı 
muharremin on üçüncü cum'a günü Tayyar Miı.hmud Paşa'yı yeniçeri ist~-: 

meyüp Şevketlu'ye sırren takrtr ve cum'a günü azl .olup yerine sabık Vezlr 
Kethüdası Vekili Hacı Mustafa Efendi, Kaymakam Paşa nasb olunup86 

malı-ı i:ebi'ü'l-3.hırda yine kal'e neferatı tecemmü' edüp Elli-altı'nın Baş 

Yasakçı [sı)87 çardakdan kalkup Ağa Kapusu'na gelüp Mustafa Ağa'yı 
İnestcelç kaldırup yanında Pehlivan derler, Veztr Çukadarı dahi olup Sek
ban-başı Mustafa Ağa'yı çardağa getirüp bir kayığa koyup Bursa'ya nefy 
edüp ocak zabitleri ve Kul Kethüdası Vekili bu hali görüp taaccüb edüp 
«Bu misi/lU Ağa azli vôki' olmamışdır'fl deyüp Devlet-i aliyye'ye ve Sevket-. . 
lu'ye istizan(?)* eylediklerinde Şevketlu: «Benim bundan haberim yokdur. 
Bu bir fesada Mis; Yasakçı merkum, bunu kendi kendüye etmip diyecek 
cümle ocalçlu Paşa Kapusu'nda cem' olup Şeyhtilislam ve Sadreyn ve Kay
makam Paşa'ya sual eylediklerinde ulema dahi : «Ma'ltanumuz değildir'fl de
yüp ve Kaymakam Paşa dahi kasem edüp «Benim dahi bu işten haberim 
yokdım> dedikde turnacılardan Hacı Alemdar Mehmed Ağa Sekban-başı 
nasb88 Baş Yasakçı merkUmu getirüp Ağa Kapusu'iıda gündüz boğup ve ' 
bile olan Veztr Çukadarını dahi Tomruk'da boğup bu maddeyi kirnesne ha
kikati arılıyamayup böyle bir acaib oldu89

• Vakta ki Tayyar Mahmud Paşa 

86 Mustafa .Pasa (Hacı, Eğinli). Kalemden yetişerek Kethüda Kiitibi, Tevki'i ve vezaret
le Kaymakam oldu CKrs. Asım, aym eser, II, 140-142; Ciibi Said, aynı eser, 173-174; Cevdet, 
a)•m eser; VIII,' .284; Georg Oğuluk):an·llı Rw:.mimesi, s. 20. Hacı Mustafa Efendi'nin, sa
diiret kaymakamlığına 9 mubarrem 1223 = 8 mart 1808 de tayini için bk. Mustafa Necib, 
aynı eser, s. 85). 1223 cumfide'l-iihırda C= 25 temmuz - 22 ağustos 1808) azille Bursa'ya 
sürüldü. Sonralan bazı valiliklerde bulundu. 26 zilhicce 1229 C= 9 aralık 1814) da yine 
Bu::sa'da sürgünde iken vefat etti. Emir Sultan yakınında gömülüdür. Bk. Cevdet, aym eser, 
VIII, 210, 299, 325, IX, 232, 234; M. Süreyya, aym eser, IV, 643-644. · 

87 Bas Yasakçı Hasan Ağa. - · 

o Metinde Jlri- 1 ~eklinde yazılmıştır. 

88 Hacı Alemdar (Hayrebolulu) Mehmed Ağa'nın Sekban-başılığa tayini, 16 rebi'ü'l-evvel 
1223 C= 12 mayıs 1808) dedir (Bk. Cevdet, aynı eser, vın, 293).Cabi Said Efendi (aym eser, 
s. 159-164), Mustafa Ağa'nın yerine sabık Sekban-bası Arif Ağa'nın t:iyin edildiğini 20 gün 
kadar bu makamda kaldıktan sonra azi ve Muhzır Ağa Katibinin tavsiyesiyle uzun süre 
tumacılık hizmetinde bulunmuş olan ihtiyar Hayrebolulu Mehıned Ağa'nın Sekban-bası ol
duğunu yazar. 

89 Tafsilat için bk. Cabi Said, aym eser, s. 164-166; Cevdet, aynı eser, VIII, 291,. 293; 
Georg Oğıılukyan'm Rııwtimesi, s. 23. 
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oda bekçilerinin eylediği tavrı bilcümle Mustafa Paşa'ya takrir eyledikde 
Alemdar Mustafa Paşa taaccüb ed üp : . «Böyle ise İstanbul ve Ocak tashihe 
muhtac olmuş>> dedi. Sohbet ve bu vech üzere kalup, Alemdar Mustafa Pa
şa ordu-:-yı humayO.n Silistre'de iken gelüp Sahib-i Devlet'le görüşüp ordı;ı-yı 
humayünun nan-ı aziz ve şa'ir ta'yinatını (9 a) görüp ziyan ve telef olduğu
nu görüp bir az tayin-i kat' edüp ve Sahib Devletler Çelebi Mustafa Paşa 
ile görüşüp bir az esrar-ı sohbet edüp ve yanında olan Mustafa Kethüda ve 
Galib Efendi orduda kalup Alemdar Paşa yine Ruscuk'a avdet ve bu es
nada İsmail kal'esini Moskof keferesi yine muhasara edüp ve kal'eye za'af 
tari olup Asitane'den Şile ayaru Uzun Hasan Ağa memfu olup öyle imdad 
vardı ki eğer iki gün dahi yetişmese İsmail kal'esini kMir zapt ederdi. Ce
nab-ı Hakkın inayetiyle yetişüp ve bir ceng-i azim olup kMiri kaçırdılar90 • 

U.kin kafirin ordusu İsmail karşısında daima nazarat beklediler idi ve bü
yük ordusu . da dahi dal lalıç alemleri güşad ve akça ile asker yazup kara
dan geçirüp cenge mübaşeret üzere iken bir meşveret-i külli olup kafirio 
elçisi bir kaç defa gelüp gidüp mütareke olup askerine karşudan avdet ve 
ordu-yı humayfin Şumlu'ya ve anda bir mikdar ikamet andan dahi Edirne'
ye gelüp anda meşta mahalline herkes konaklara girüp Edirne'de kışlayup 
lakin Sadrıazam Çelebi Mustaf~ [Paşa] küll-i yevm sekban yazup mahiy~ 15 
guruş aylıkla nice sekban askeri yazup cem' etmek üzere iken Alemdar Mus
tafa Paşa ve maiyetinde olan Köse Kethüda Ahmed· Efendi ve Boşnak Ağa 
ve bunların emsali bölük-başılar ve ayanlar ve subaşılar ile asla kirnesneyi 
mahrem etmeden sayd [u] şikar tarikiyle Ruscuk'dan çıkup ale'l-gafle Edir
ne'ye ordu-yı humayılna kirnesnenin haberi olmadan gelüp9 1 lakin Uzun 
bu taraftan azl ve Rumeli cambine azim olup yeniçeri ve kal'e neferatı ve 
Hasan Ağa dahi orduya gelmişdi. Uzun Hasan Ağa'yı yine ·sırb keferesi 
üzerine Sofya'da memfu edüp ahali ordu bilmez Sizin S~b-i Devlet ile 
kavl-i karar edüp ol günlerde Pınar-hisar ayanı Hacı Ali'ye bir esrar olmak 
üzere hiç kirnesne duymadan hufyeten mektup irsal ey[le]di kim : «Bir ~aat 
akdem varup acaleten Fener'de kal'e nazırı Kabakçı Mustafa Ağa'nın başını 
kesüp ser-i maktu'unu getiresin, bizler dahi ol cunibine varmak üzereyiz~ de
yu medrum Hacı Ali mefhumu malum oldukda 150 nefer ile acele varup 
geeelikle konağında kati edüp mezbfu Kabakçı'nın ser-i maktft'unu alup ge-

90 Krş. Cevdet, aym eser, VUI, 116. 
91 Alemdar Mustafa Paşa'nın Rusçuk'dan Edirne'de ordu-yı bumay\lna ge~i, 3 cu

made'l-Ola 1223 <= 28 nisan 1808, salı) günüdUr. Bk. Mustafa Necib, aynı eser, s. 91; Cevdet, 
aynı eser, vni, s. 294. 
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ce firar hemen ·kal'ede olan asker duyup ardına düşüp yetiş[e]mediler. Ui
kin kal'eye kapanup bir kaç gün muhasara ba'de yine bir gün taşra uğra
yup kaçtılar. Yine kal'elü ardianna düşüp vati.r ceng edüp iki tarafdan hay.: 
li kirnesne kırıldı, merkum Hacı Ali kendisünü ele vermedi92

• Sene 1223 
cemaziye'l-evvelinin on dokuzuncu çarşamba günü acaleten yeniçeri ordusu
nu Edirne'den ihraç ve Asitane'ye rahi olup ocaklu şad-merge uğrayup : 
(9 b): «eya rüya mıdır hayal midir» deyu taaccüb edüp zira kirnesnenin 
aklına gelir değildi. Perşembe günü, Vezir ordusu kalkup Sadrıazam · Çele
bi Mustafa Paşa ve Çarhacı Ali Paşa93 ve Behram Paşa9t•yı önüne katlip 
•ale'l-acele Asitane'ye azm, altıncı pazarte[si] günü yeniçeri ordusu Asitane'
ye dahil95 ve y~dinci salı gün büyük o[r]du ve S!hib-i Devlet ve Çarhacı ve 
Behram Paşa ve livay-ı saadet ve Alemdar Mustafa Paşa, bilcümle Davud
paşa Salırasına dahil olup ve ol gün sene 1223 senesi cemaziye'l-evvelinin 
yirmi beşinci gün salı saat ikide, Sultan Mustafa Han hazretleri Defterdar 
iskelesi'nden çıkup saat ikide Davudpaşa'da Köşk'e nüzUl ve ulema ve ri
cal-i devlet bilcümle İstikbale \,:ıkUp her birileri aJa meratibihim çadırların
da livay-ı şerife müterakkıb hir mikdar teneffüs ve saat dörtde Şevketlu bi
nüp Kırk Kavak nam mahalde Sadrıazam Çelebi Mustafa Paşa livay-ı saa- , 

92 Kabakçı Mustafa'nın ordudan gönderilen Pınar-hisar 5yfuıı Uzun Hacı Ali Ağa 
tarafından katli için krş. Cabi Said, oym eset, 204; Georg Oğulukyoıı'm Rıı:;;niimc.>si, s. 24-25; 
Mustafa Necib, aynı esu, 93-94; Cevdet, oym eser, Vlll, 297; İsmail Hakkı Uzunça~ılı, 
oym eser, s. 116, 117; Asım Tarihi'nin (ll, 194-195), Uzun Hacı Ali Ağa'yı Güzel-hisar aylinı 
olarak göstermesi yanlış olsa gerektir. Bu ziitın, Alemdar vak'asında İstanbul'dan kaçan 
Rfuniz Paşa ve İnce Mebmed Bey'i himay~ ederek K,andırah Mehmed Pasa ile mücadelesi 
ve diğer hususlar için ayrıca bk. Cabi Said, arm eser, s. 347-348, 397-398, 400401, 425. 
432, 435. 

93 Ali Paşa (Çarhacı, Elhac). Konyalıdır. Çeşitli val ilik ve muhafıılıklar da bulundu. 
Sadarcı Kaymakamlığı ve Kapudiin-ı Deryıllık yaptı. 123!> muharreminde · (= 7 eyiOl - 6 
ekim 1823) Tokat'ta vefat etti. Hiil tercümesi için bk. Şani-ziide, aym eser, ı, 204, 236, 305, 
306, 314, 317, 403; .Asım, aym eser, I, 245, 261, 304, II, 101, llO, 250; Ciibi Said, aym eser, 
199, 315-316, 504, 514; Cevdet, aynı eser, IX, 31, 52, 53, · 107, 113, 147, 220; M. Süreyya, 
aynı eser, III, 558-559; Riıni2 Paşa-2ade Mehrned İzzet, aym eser, s. 199-200; 1smet Par
maksızoğlu, aynı eser, s. 62-63. 

94 Behrıım Mehmed Paşa. m. Selim devri vezirlerinden olup çesitli v5.Wiklerde bulun
du. 1248 (= 1832/1833) yılına doğru vefat etti. Hfil tercümesi için bk. Şlini-zade, aynı eser, 
I, s. 208, 295, 304, 312, 315, 316, 398; Asım, aym eser, Il, s. 115; C5bi Said, aynı eser, 
s. 280, 514; Cevdet, aynı eser, Vlll, s. 296, 332, 333, IX, s. 8, 113, 183; M. Süreyy5, aynı 
eser, II, 33. 

95 K.rş. Asım, aynı eser, ll, s. 194, 197; Mustafa Necib, oym eser, s. 95; Cevdet aym 
eser, VIII, s. 296, 299. 

Tarih Enstitiisii Dergisi - F. 16 
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deti. önüne katup gefürken hemen Şevketlu Efendimizi görüp atından nüzfrl 
velivay-ı şerili alup Şevketlu)a teslim edüp ve rikab-ı humayfrnu takbil ba'
dehu Alemdar. .Mustafa Paşa'ya dahi işaret edüp ol dahi rikab-ı hurp.ayfrnu 
adabla takbil ba'dehu yine Davudpaşa'ya Köşk'e gelüp Sadrıazam Köşlc'e 
gelüp Sadnazam ve Şeyhülislam ve Sadreyn rikaba girüp lalôn Alemdar 
Mustafa Paşa'nın ordusu çadırları, Çırpıcı Çayırı nam mevzide olmağla he-. 
men rikabı takbil edüp sür'at ile çadırına gidüp ·arza girmedi. Amma Kırk
kavak'da Alemdar'ı, Sadnazam mukabil oldukda şöyle tarif eyledi kim : 
«Şevket/u inayetlu PadişaJızm, bu Alemdar Mustafa Paşa lalanzz bir muhlis 
ve bir sadık kulunuzdun deyüp Alemdar dahi : «Şevket/u Efendim bu siyah 
ser, sen~n uğruna fedadır» dedikde Şevketlu'ye hüzün gelüp çeşminden yaş 
zuhôr edüp hemen sadnazam livay-ı saadeti Şevketlu'nün kucağına verüp 
ol dahi sorulup* bir kaç hatve gittikten sonra yine Sadrazam alup sancak-. 
dara verdi; gelüp Davudpaşa'da bir saatten ziyade arza girüp ba'de alay dü.:. 
zülüp ulema ve rical-i devlet ve ocaklı ve ebi-i menasıb ve mazO.Uer bilcüm
le viiay-ı şerif ile Asitane'ye iiabil* olup lakin Alemdar Mustafa Paşa Çır
pıcı Çayırı'nda ikamet ve on iki bin asker ile aziın, ordu mahall-i merkUm
da ikamet edüp ve Sadrıazam, Paşa Kapusu'na ve sair rical-i devlet yerli ye
rine oturup ve Dergah-ı All Yeniçeri Ağası bir gün oturup erte[si] gece telı
dilden gelüp saat üçde harerne gidüp : «Aman bana ne olduı> deyu bir ve
ca.' arız olup fücceten ol gece ..:ı _,. ;-IJ .wl lil .üıl ~-ı .Wl J ~~ emaneti. Hakk'a tes
Um edüp erte[si] günü cenazeyi bii-emi-i ali (10 a) Hazret-i Halid'de Valide 
Sultan türbesi karşısında türbeye defn olup yerine mukaddem ordu çıkar
ken Otuz-bir bölüğün oda-başısı Edirne'~e katara gi.rmiş idi. Kul Kethüda
[sı] bulunup derakab Yeniçeri Ağası nasb olu[nu]p katara girüp iki ay mü
rfırunda Ağa olmasında hikmet-i azim. vardır sonra beyan ıyan olur96• im
di Alemdar Mustafa Paşa bir tahrirat yazup Bilecik'de olan Kalyoncu Ağa
yı Asitane'ye davet edüp mukaddema devlet tarafından bir kaç defa gelme-· 
sinde ferman irsal olunup fermanı yazana ve getürene şetm edüp itaat edtip· 
gelmedi; hernan Alemdar Paşa'nın tahriratını görüp beş bin kadar süvar1 
ruvana asker ile acaleten Asitane'ye gelüp doğru Alemdar Mustafa Paşa'nın 
ordusuna varup ol dahi kıyam edüp erte[si] perşembe günü Alemdar Paşa 
ve Çarhacı Ali Paşa ve Behr'am Paşa ve Kalyoncu Mustafa Ağa külli asker 
ile Topkapı'dan girüp alay göstererek Paşa Kapusu'na varup ve Sadrıazam 
önlerine düştip Soğuk Çeşme Kapusu'ndan enderfın-ı rikab-ı humayfrna gi-

~ Siyahla yazılan ibare, aslında sahife kenanodadır. 
96 K.rş. Cabi Said, aynı eser, s. 209, 210. 
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rüp97 ol ·güiı Şeyhillislam Esad Efendi-zade Seyyid Mehmed Ataullah Efen-:
di azı ve Arab-zade Mehmed Arif Efen<:li98 şeyhülislam nasb olundu99• Bade-_ 
hti yine sene 1223 senesi cemazi'ü'l-abır gurresi günü100, sabık Sadr-ı Rfun 
Ahmed Mubtar Efendi Ziştovi'ye nefy, İstanbul Kadısı sabık Murad'"iade 
Efendi Tatar-pazarcığı'na nefy ve sabık Şeyhillislam ba'de'l-azl dört gün 
sahilhanesinde mukim, beşinci gün Çırpan ( J~.r.- ) kazasına nefy ve Sadr-ı 
Anadolu Ali-zade Esseyyid Celaleddin Efendi101 Kütahya'ya nefy ve hata 
Sadr-ı Rum Ahmed Şemseddin Efendi Bursa'ya nefy ve Esseyyid Müriib 
EfendP02 Ankara'ya nefy, İmam-ı evvel-i Sultam Sadr-ı Rum nasb103 ve 
İmam-ı sam ............ Efendi1°4 Sadr-ı Anadolu nasb olup Küçük İmam 

97 Krş. Asım, aynı eser, n, s. 198; Cevdet, aym eser, s. VIII, s. 300-301; Georg 
Oğulukyan'm Rıttm1mesi, s. 26. 

98 Mehmed Arif Efendi (Arab-zade). Şeyhülisliim Ataullah Efendi'nin oğludur. 1152 
zilkade (= 30 ocak - 20 şubat I 740) de doğdu. Öğretimini tamamlayarak müderris ve kadı 
oldu. 1210 muharrem (= 18 temmuz - 16 ağustos 1795) inde Anadolu, 1215 receb (= 18 
kasım - 17 aralık 1800) ayıoda birrnci ve 1220 (= 1805/1806) de ikinci defa Rumeli ka
dıaskeri tayin edildi. IV. Mustafa zamanıoda me~ihata getirildi ise de kısa bir süre sonra 
azledildi. 17 şcvvaı 1241 (= 25 mayıs 1826) de vefat etti. Sedefçiler içinde Sinan paşa med
resesi baziresinde babasının civarında gömülüdür (bk. Rifat Efendi, aynı eser, s. 120; ilmiye • 
Salnıimesi, s. 573; Cevdet, a)•m eser, VIII, çesitli yerler; M. Süreyya, aynı eser, lll, 270; 
Turan Aktürk, Arab-;;ıide ôilesi ve omı1ı diğer aileler ile viicude getirdiği sılır1 ınii111isebetler, 
İstanbul 1947/1948 Edebiyat Fakültesi, Tarih Semineri Ktb . .Basılmış Mezuniyet tezi, or. 456). 

99 Şerif-zade Mehmed Ataullab Efendi'nin meşihatten azi ve yerine Arab-zade Meb· 
med Arif Efendi'nin ta'yini·, 27 cum5de'l-ul5 122;3 (= 21 temmuz 1808) dedir. Bk. Asım, 
aym eser, ll, s. 198; Mustafa Necib, aynı eser, s. 96; Cevdet, aynı eser, vm, s. 301; Georg 
Oğulııkyan'm Ruı.nıimesi, s. 26; M. Şem'i, aynı eser, s. 124. 

100 Sürgünlerio, 29 cum5de'l-uHi 1223 (= 23 temmuz 1808, cumartesi) günü yapıldığı 
hakkında farklı bir rivayet için bk. Asım, aynı eser, n, s. 198; M~stafa Necib, aym eser, 
s. 96; Cevdet, aym eser, VUI, s. 301. 

101 Ali Efendi-zade Mehmed Nureddio Efendi olmalıdır. Bk. Asım, a)'nı eser, n, 
göst. yer; Cevdet, aym eser, göst. yer. 

102 Münif Mehmed Efendi, Ayıotablıdır. 1198 (= 177S)'de müderris ve Ataullah 
Efendi'ye muallim oldu. Sonra Saray Hocası tayin edildi. 1222 receb (= 4 eylUl - 3 ekim 
1807) inde Anadolu payesini aldı. 29 cumade'l-wa 1223 (= 23 temmuz 1808) de Aokara'ya, 
sonra Aydın Güıel-hisan'oa gönderildi. 20 §evvat 1238 (= 30 haziran 1823) de orada vefat 
etti Bk. Asım, aym eser, n, s. 198; Cevdet, aynı" eser, VIII, göst. yer; IX, ·s. 56; M. Süreyya, 
aynı eser, IV, s. 517. 

103 · Derviş Mehmed Efendi (Aygır İmam). Bk. Cevdet, aynı eser, vni, s. 301. Hat 
tercümesi için aynca bk. M. Süreyya, aynı eser, c. n, s. 335. 

104 Hafız Ahmed Kii.mili Efendi (Tatar) Bk. Cevdet, aynı eser, göst. yer, Hat tercü-
mesi için ~k. M. Süreyya, aynı eser, I, s. 285. Metinde ..................... yerle, aslında boş 
bırakılını$tır. 
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hem Anadolu kadıaskerliğine ve hem Büyük İmamlığa bir günde iki hil'at 
giyüp Küçük İmam Müezzin-başı105 nasb olundu. Lakin Dürri-zade Nuri 
Molla-zade Hldayet. .... . Efendi106, buiılardan mukaddem Murad-zade 
müddetini ternam edüp yerine İstanbul kadısı nasb olmuş idi. Amma Al~m
dar Mustafa Paşa ve Çarhacı Ali Paşa ve ayanlar ve Boşnak Ağa orduları 
olan Çırpıcı Çayırı'nda 15 bin kadar asker ile ikamet ve her gün hokkabaz 
ve perendebaz oynatup zevk ü sefada olup ve· Kalyoncu Mustafa Ağa'ya 
bir bol yenli semmur kürk ve bir donanmış at çeküp birbirlerine muhabbet 
serdedüp bu bal üzere ikamet ve Rumeli'nden bölük-başılar ve piyade as
ker gürO.h gürUh Alemdar Paşa'nın maiyyetine cem' olup ehl-i İstanbul bu
na asla bir mana veremeyüp herkes hayret-engtz: «Acaba ne hikmettir» d~ 
yu taaccübde idiler (10 b). Vakta ki sene 1223 cemaziye'l-abırı[nın] dördün
cü perşembe günü oldukda Alemdar Mustafa Paşa ve Kalyoncu Mustafa Ağa 
ve Boşnak Ağa ve ayanlar ve külli asker ile silahlar ile Topkapı'dan dahil 
olup alay ile doğru Paşa Kapusu'na varup Çelebi Paşa arz odasında iken 
Mustafa Paşa arz odasına girüp ibtida feth-i kelam : «Sen bir kahpe mezak 
bir kirnesne kimesnesin. Seninle kavlimiz böylemiydi» dedikde Sadrtazam 
Çelebi Paşa şaşırup: «Biriider, bu hususa bir vechile cesiireı edemedim'1> de
di amma mukaddem Edirne'de kavl [ü] karar edüp şöyle kavl etmişler.di 

kim : «Asitiine'ye varalwn, Sultan Selimi tahtına iclas edelim, deyu meşve
retler olup lakin Çelebi Mustafa Paşa hain-i devlet olmayup anın için ce
saret edemedi. Alemdar Paşa dahi bu misillu g(lne gtıne na-hemvare kelam 
edüp mühr-i humayl1nu elinden alup Çavuş-başı Ağa107'ya teslim edüp ve 
Çelebi Paşa'yı Boşnak Ağa'ya teslim edüp Çırpıcı Çayırı'na irsal ve biçare 
Çelebi Paşa bazan gibi titreyüp çadırda ikamet ve Alemdar Mustafa Paşa 
askeri alup Bab-ı Humayl1n'a ve andan Orta-kapu'ya ve Ak Ağalar kapu
su'na varup anda SiHihtar Ağa'yı çağırup Silahdar Ağa kapuya geldikde : 

105 Müezzin-başı Abdülkerim Efendi. Bk. Cevdet, aym eser, göst yer. Hat tercümesi 
için ayrıca bk. M. Süreyya, aym eser, III, 356. 

106 HidayetuUah Mebmed Efendi (Dürri-zade). N urullah Efendi'nin oğludur. Müderris 
ve kadı o~du. 1223 (= 1808) de Murad-ziide Mehmcd Murad Efendi yerine İstanbul kadı
lığına tayin edildi. 7 muharrem 1228 (= 10 ocak 1813) de vefat etti. (Bk. M. Süreyyi, 
aynı eser, IV, s. 627). 

107 Çavuş-başı Tahsin Mehmed Efendi. İstanbuUudur. Müderris sonra Mektı1bi-i Sadr·ı 
ali (1221. receb = 14 ey!Cıl - 13 ekim 1806) oldu. 1222 rebi'ü'l-evveli (= 9 mayıs - 7 ha
ziran 1807} inde azledildi. 19 safer 1223 (= 16 nisan 1808) de Çavuş-başı, 19 receb 1223 
(= 10 eylül 1808) de Baruthane niizın ve 23 şiihan 1223 (= 14 ekim 1808) de Başdefterdar 
ta'yin edildi. Alemdar vak'asında asiler tarafından şehid edildi. Yedikule'de görnülüdUr. (Bk. 
M. Süreyya, aym e~er, II, s. 48). 
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«Var, Şevket/u Efendimize söyle, Sultan Selim Efendimizi yollasın. Ana bir 
kaç keZamını van> dedikde Silahtar Ağa içeri* girüp macera ne olduğunu 

bilüp ne tedbir. ne d ürlü millahaza. Amma Büyük Mir-i Alıtır Mehmed 
Ağa108 ve Arab Nezir Ağa109 ve Sır katibi ve Baş Çukadar Abdülfettab 
Ağa110 hernan Şevketıli Sultan Mustafa Han'a şöyle cevab eylediler ki: 
«Şevketlu Efendim, bu Sultan Selim sağ oldukça bu kavga bitmez; heman 
kaydın görelim'~> dediklerinde: «Tahta tatlu varım, kaydın görün 11 deyüp 
derakab Hazine Vekili Nezir Ağa varup Darüssaade Ağası'ndan mittahları 
isteyüp Darussaade Ağasım razı olmayup cebren elinden alup Sultan Se
lim'in olduğu mahalli açup ve Büyük Mir-i alıtır ve Baş Çukadar varup : 
ts. Gel Efendim sizi Şevket/U ister» dediklerinde Sultan· Selim H an henüz sa
lat-ı zuhrı eda edüp du'adan fariğ olmak üzere iken bu haberi istima edüp 
ancak merkfrmlann tavrını beğenmeyüp çıkmadıkda hernan ol kafir-i bi-din 
Nezir Ağa ve Mehmed Ağa yanına girüp mubarek boynuna bir ahmediyye 

• Aslında ~eklindedir. 

108 Mehmed Ağa (Çavuş-ziıde, Eyyub Çavuş-zllde). III. Mustafa'nın şehzüde~iğinde 

Çukadar iken Enderün'dan ihraç ve bazı kabahat!eri sebebiyle idam cdi!en Deli Eyub Ağa'· , 
nın oğludur. Eyub'da kendisine tahsis edi!en babasının zeiımeti i!e geçinirken 1221 (:= 1806/ 

1807) de ordunun çıkışında Gurebfıy-ı Yesfır ağası o!du. N. Mustafa'nın cü:Osunda Ru
meli'den çağırtlıp Büyük Mir-i lllılır tayin edildi ve büyük nüfuz kazandı. lU. Selim'in ka
tillerinden olduğu için idam edildi'. Bk. Cfıbi Said, aym eser, s. 183; Mustafa Necib, aynı 

eser, s. 110-111; Cevdet, aynı eser, VIII, s. 323; M. Süreyya, aynı eser, IV, s. 277. 

109 Nezir Ağa. Afrika'dan getirilerek Enderun'da terbiye edilmiş taviişterdendir. 1223 
muharrem (= 28 şubat - 28 mart 1808) inde Hazine-i hümay(in Vek.i:i o!du. IJI. Se:irn'in 
şehadetine sebep o~duğundan idam edildi. Bk. Asım, aynı eser, II, s. 204; Ciibi Said, aynı 
eser, s. 183; Cevdet, aym eser, VIII, s. 217, 281, 282, 288, 299, 305, 303, 306, 312, 322, 323; 
M. Süreyya, aym eser, IV, s. 550. 

110 Abdülfettiih Ağa. Gürcüdür. Sadnilzam İzzet Mebmed Paşa'nın kö!esi idi. Sonra 
Enderün'a alındı. IV. Mustafa'nın hizmetine verildi. Ona Mabeynci o!du. 1222 rebi'ü'l-evvel 
(= 9 mayıs - 7 haziran 1807) inde Baş Çukadar tayin eci.Ldi. DI. Selim'in katillerinden idi. 
Bu sebebten idam edildi. Bk. Asım, aynı eser, II, s. 204, Cabi Said, aym ese~. s. 183; Mus
tafa Necib, aym eser, s. 108-109; Cevdet, aym eser. VIII , s. 186, 217, 288, 289, 290, 291, 
302, 305, 306, 312, 322, 323; M. Süreyya, aym eser, m, .s. 343 . . 

lll Mercan Ağa (Küçük). Afrika'dan getirilerek EnderOn'da terbiye edi:~ ve yo:uy!a 
terfi et~ tiivasilerdendir. Hazine Vekili', Hazinedar ve 1222 muharrem (=ll mart - · 9 
nisan 1807) inde Biliii Ağa yerine Dfırüssaiide Ağası o:du. ın. Selim'in kat:edtmesinde mü· 
samaha ettiğinden idam edildi. Bk. Şani-zade aym eser, 1, t 21-22; Cevdet, arnı eser, VI~, 
S: 129, 304, 305, 312, 322; M. Süreyya, aym eser, IV, s. 363; Nermin Dizdaroğ:u, Dôrüssiide 
Ağaları, İstanbul, Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri Ktb., Basılmamıs : Mezuniyet Tezi, Nr. 
495. 
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takup v.e Mir-i ahftr.· dahi bir sille aşkedüp ve Baş . Çukadar hayalarını sıkiıp 
bunlar Sultan Selim: Han'ın · şehadetiyle savaşırken mfunaileyh Alemdar P.a-

. şa, kapuda acele edüp -:mabeyncilerin biri gelüp biri gider, . merkUmJar bin 
dürlü cefcl ve .rencide ·ne Sultan Selim'i şehid edüp lakin bu ·esnada Ak-ağa
lar Kapusu içeriden kapanup Alemdar Paşa taşrada kaldıkda : «Bir balta 
getiriı:ı, kıralımı>(ll _a) 9eyicek yine kapu açılıp mabeyncilerden bir ~ab 91-
kup Alemdar Paşa'ya : <tSultan Selim size ömür, sizler biik'i>> deyicek. it"ımtıd 
etmeyüp « Getirün ölüsünü göreyim'b . deyu hernan Sultan Selim Han'ın na
şını * meydana getürdüklerinde Alemdar Paşa vafir bük§. ed üp <tV ah Efen
dim, ben sebeb oldum. Hu** şimdi sana kıyanlara ben dahi komam'b deyu 
lakin m,funtıileyh Paşa Kapusu'ndan saraya varınca ulemayı ve Şeyhülislamı 
cem' etmişdi. -Bu hal üzere gördükde Alemdar Paşa, sual eyledi kim : «Efen
diler · böyle suçsuz b 'i günalı mahbusu öldürenin hilafeti_ sah'ih midir?» de
dikde Şeyhülisl_am : «Değildin deyu cevab verdikde hernan Alemdar Mus
tafa [Paşa] içeri girüp Sultan Mahmud Efendimizi arayup amma Sultan Se
lim Han'ı şehid ettiklerinde ana dahi kasd etmeğe m:übtışeret yine., cesaret 
edemediklerinde Sultan Mahmud Han, vafir havf edüp hernan lalası tutup 
«Gel efendim» deyu getürürken Alemdar Paşa, Sultan Mahmud Han Efen
dimizi görüp biat eylediklerinde : «Efendim ben senin kulımum senin yolu
na can ve baş fedadır>> dedikde ol dahi : «Gel lala, bu arada biat olmaz, bi
zim kaidemiz vardın> deyüp Hırka-i Şerif Odası'na götürüp evvela Alemdar 
Paşa biat ve ba'de Şeyhülislam Arab-zade Arif Efendi ve sonra cümle uie
ma ve rical-i devlet biat edüp sonra Şevketlıl mühr-i humayılnu Alemdar 
Paşa'[ya] teklif eyledikde hilesinden naşi kabul etmeyüp vafi.r istiğna· [gös
terüp] sOD:J:a mühr-i humayıln'u alup P~şa Kapusa'na gelüp cii:mle ehl-i me
nasıb ve ulema ve ricai-i devlete hila_t ilbas edüp1 12 ve ertesi cumarte[si] 
günü üçüncü gündür Çelebi Mustafa Paşa, çadırda mahbus iken kariM-i 
humayılndan sadakati sebebiyle yine Doğu sancağı in'am ve İsmail kalesine 
muhafız olup yola rtıhi olmuşturm. Bu tarafta Darüssatıde Mercan Ağa'sını 
kati ve ser-i maktılu Orta Kapı'ya vaz' ve Baş Çukadar Abdülfettruı Ağa 

0 Aslında 

** Aslında 

§eklindedir. 

~eklindedir. 

112 m. Selim'in şebadeti ve II. Mahmud'un cülfisu için krş. Asım, aynı eser, II, s. 204-
208; Cabi Said, aynı eser, s. 182, 186; Mustafa Necib, aynı eser, s. 96-100, Cevdet, aynı eser, 
VIII, s. 303, 311; Georg Oğulukyan'ın Ruı.mimesi, 27, 30; Sultan Malımııd Ruvı4pıesi'ıiden 
naklen İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, s. 126-127. 

113 ~. Cabl Said, aynı eser, s. 186; Mustafa Necib, aym eser, s. lll. 
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Bab-ı humayUn.'da ve Hişesine vaz' olunan yaftada şöyle tahrir olundu ki : 
<iHüdiivendigar-ı esbtik Sultan Selim Efendimizin şehtidetlerine kasd ve ce
saret eden htiin-i din [ü] devlet ve kd/ir-i m2n [ü] nimet olan Baş Çukada.r 
nam mel'unun ser-i maktu'udur» deyu ve Mir-i alıfu-ı evvel olan .Mehmed 
Ağa ve Hazine Vekili Nezir Ağa ma'an Alay Kpşkü karşısında Terziler 
Karlıanesi'nin önünde kati olunup kezili anların dahi yaftaları ol siyak 
üzere tahrir olunmuş idP 14 ve Enderun ağalarından on kirnesne kadar hap
se kalkup bu fitneye bais (ü] hadi olan Hazine Kethüdası115 Sultan Mah
mud cülCıs ettikde henian Topkapı.isu'ndan bir kayığa binüp Beşiktaş'ta 

Arnavud Hüseyin Ağa'nın hanesine geiüp anda tebdil-i canie olup ve hazi
ne mührünü anda bırakup yola ram ve Sa~a Ocağı'na fuar, mezbCı.i Hü
seyin Ağa merkfuiıun libasın ve bazine mÜ1ırlinü ai.Üp Bcishmci-baŞı Ağa'ya 
teslim ve Saya Ocağı'na fuarını baber(ll b) verüp derakab bft emr~i au has
sa hasekileri tayin olun up ocağa varup sual eyledikde: «Gerçi geldi idi yine 
gitti, bu kadan cevabını verdüklerinde hemen Haseki Ağa: «Gerçi bunda
dır lakin siz ketm ii. ihfii ediyorsunuz amma devlet, elbette sizden matlub 
eder; güzelce müldhaza edin» deyu avdet edüp devlete bqyle takrir verdikde 
acaıeten ferman-ı ekld ve Sadrılıarn tarafından dahi mübaşir vardıkda in
kara mecal kalmayup Hazine Ketbüdasını bir semerli beygire süvar ve beş' 

nefer sayalı ile Asitane'ye irsal ve Sadrtazam 5 nefer yoldaşlara her birine 
beşer yüz guruş in'am ve ilisan edüp merkUmu Tomruk'a babs ve Tomruk'
da Bağdadt Tebdil [Hasekisi]l 16 ve Sır Katibi Arif Beyıı7 ve Küçük Mabeyn-

114 Darossa:lde ağası Mercan Ağa, Baş Çukadar AbdUifettfıh Ağa, Hazine Vekili 
Arab Nezir Ağa ve Mir-i ôlıür-ı Evvel Kör Mehmed Bey'in 5 cum5de'I-aııire 1223 (= 30 
temmuz 1808, cumartesi) günü katilleri hakkında krş. Şilni-zade, aym eser, I, s. 21-23; Cev
det, aym eser, VIU, s. 322; Cabi Said, aym eser, s. 189. Mustafa Necib, Mir-i ahur-ı Evvel 
Kör Mebmed Ağa, Hazine Vekili Nezir Ağa ve Baş-Çukadar Abdülfettiih Ağa'nın 6 cu
made'l-iih.ıre 1223 (= 31 temmuz 1808, cumartesr) günü idam edildiklerini kaydeder (aynı 

eser, 108). 
115 Ebe Selim Ağa, Enderün'dan yetişti. Mabeynci, 1222 rebi'ü'l-iih.ır (= 8 baziran 

6 temmuz 1807) ında Hazine-i hümliyün Kethüdası oldu. III. Selim'in katlinde elebaşılardan 
idi. Vak'adan sonra kaçıp sa.klandı is~ de yakalandı ve idam edildi. İdamını n 6 (= 30 tem
muz 1808), 7 (= 31 temmuz 1808), 16 (=': 9 ağustos, salı 180"8) ve 17 cumade'l-iüııre 1223 
(= 10 ağustos 1808) çarşamba da yapıldığı bakkİndaki farklı rivayetler için bk. Ş5.ııi-z5de, 
aym eser, I, 21-23; Cabi Said, aynı eser, s. 190; Mustafa Necib, aynı eser, s. 112; Cevdet, 
aynı eser, VIII, s. 328. Aynca bk. M. Süreyya, aynı eser, m, s. 50). 

116 Ali Ağa (El-Hac). Bağdadlıdır. Tebd.il Hasekisi oldu. 7 cuınilde'l-iüı.ıre 1223 (= 31 
temmuz 1808) de katledildi. B k. Şfuıi-zade, aynı eser, I, s. 21; C abi Said, ay m eser, s. 190; 
Cevdet, aym eser, VIII, s. 305; M. Süreyya, aym eser, m. s. 555; Bağdadlı Hacı Ali A~a'nın 
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ci Cevher118 dahi mabbı1s olmağla ba'de'l-asr Soğuk Çeşme önünde dördü de 
katı olunmuşdur119 ve yevm-i mezbı1rda sabık Şeyhülislam Esad Efendi-zade 
Esseyyid Mebmed Ataullah Efendi ve sabık İstanbul kadısı Muract-zade Es
seyyid Mehmed Efendi ma'an Tatarpazarcığı'na nefy olundu. Zira bunlar 
Sultan Mustafa Han cülusunda mesned-i mansıbda bulunmuşlar idi. La!ci.n 
Ataullah Efendi bundan on iki gün mukaddem azi olunmuş idi. Sahilhane
sinde mukim iken sonradan Murad-zade ile nefyi iktiza eyledP10 ve baHi 
Sadr-ı Rum Ahmed Şemseddin Efendi Bursa'ya nefy111 ve selefi Ahmed 
Mubtar Efendi Ziştovi'ye nefy ve Anadolu payesinde Münib Efendi ve Ana
dolu kadıaskeri olan Ali-zade Seyyid Mehmed Celaleddin Efendi122 dahi 
bundan akdem Kütahya'ya nefy olunmuş idi. Bu esnada Valide Sultan Kah
veci-başısı Abdurrahman EfendP 23 asla suçu ve kababati yoğ iken havf ile 
firar etmekle mezbftru dahi Sa~rıazam aratup ve nev'~ Şevketlu Efendimiz 
dahi infial olmağiyle taraf taraf hasekiler tebdil-i came olup bazı mahaller
de sual ve bala bu abd-i faklrin imam olduğum Yayla'da Aydın Kethüda 
Cami'-i şerili karşusunda eşraf-ı kuzattan Abdücrahim Efendi'nin ahbabı ol-

idamını, Mustafa Necib Efendi, 12 cumade'Hihıre 1223 (= 5 ağustos 1808, cuma) tarihinde 
gösterir (Bk. Aym eser, s. ll 1). 

117 Arif Miıhit Bey. IV. Mustafa'nın cülüsunda Sır Katibi oldu. Şüeradan naıik ve 
çelebi bir zat idi (Bk. Cevdet, aym eser, VIII, s. 324; M. Süreyya aym eser, III, s. 268; 
İsmail Hakkı U:zunçar.jılı. ay m eser, s. 92, 1 15. 1 19. 127). 

118 Cevher Ağa. Sarayın muteber ve nüfuzlu tavıişi ağa!arıodan idi (Bk. Gevdet, aynı 
eser, VIII, göst. yer; M. Süreyya, arm eser, ll, s. 92). 

ı 19 Sır katibi Arif Bey, Cevher ve Anber Ağa'nın idaınları •. 7 cumade'l-ahıre 1223 
(= 31 temmuz 18.08, pazar) de yapılmıştır (Bk. Şani-zade, aym eser, I, s. 23; Mustafa Necib, 
a)ını eser, s. 108; Cevdet, aynı eser, Vlll, gösL yer. Georg Oğulukyan'ın Ruı.nômesi'de, bu 
idamlar, rOmi 19 temmuz 1808 tarihinde gösterilir, s. 34. 

120 Ataullah Efendi ile Murad-ziide Mebmed Murad Efendi'nin 9 cumade'l-a.hıre 1223 
(= 2 ağustos 1808, salı) de sürülmeleri için krs. Mustafa Necib, ayn. esr., s. ı ll; Cevdet, 
aym eser, VIII, göst. yer C5.bi Said, Ataullab Efendi'nin 7 cum5.de'l-a.hıre 1223 <= 31 
temmuz 1808) de Yanbolu'ya, M urad-zade Efendi'nin de 8 receb 1223 (= 30 ağustos 1808) de 
Edirne'ye sürüldüklerini kaydediyor (aynı eser, s. 190, 220). 

121 Krş. Cabi Said, aym eser, s. 190-191. 
122 Ali-zade Mebmed Nureddin Efendi olmalıdır. 

123 Viiiide Sultan Kahveci-başısı ve Lrueli ve Se!.iıniyye mütevellisi Abdurrahman .Ağa. 

İd3.m.ı için çeşitli tarihler gösterilmektedir. Bk. Şani-zade (aym eser, I, 37-38), 14 cumade'l-3lıı
re 1223 (= 7 ağustos 1808); Cabi Sai~. (aynı eser, s. 194), 15· cumade'l-ahıre 1223. ( = ağus
tos 1808); Mustafa Necib Efendi (aynı eser, s. lll); Cevdet Paşa (aym eser, VIII, s. 327), 
ll cumade'l-fihire 1223 (= 5 ağustos 1808, cuma); Georg Oğıtluk)ıan'm Rıızntimesi (s. 35), 
rilmi 23 temmuz 1808. Hisar'da Kayalar semtinde gömülüdür (Bk. M. Süreyya, ayiıı eser, 
lll, s. 324). 
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mağla hasekiler gelüp suaı eylediler. Ba'dehu Samatya 1..'1ll'bünde bir malıal
de bulup Kapu'ya vardıkda bila suaı Alay Köşkü önünde katı eylediler. Bu
na kıyas. Sonra ahaii-i İstanbul'dan ve taşradan her ne kadar suçlu ve suç~ 
suz Kapu'ya gelürse hlç sufıl ve cevab etmeden kati edüp hemen Aksaray'da 
ve Parmakkapı'da ve Okçular-başı'nda ve Balık Pazarı'nda hiç adem laşesi 
eksik olmadı. Akıbet sebeb-i nekbeti Sa'ban-ı serilin ı O uncu pazar günü . . . 
bir taze nevhat* yiğit bir in'am-ı şerif serikası ( ? ) deyu iftira ve 
bühtan ile Paşa Kapusu'na gelüp asla tashih** etmeden ve sual cevab et
.meden Aksaray sebili önünde kati olup ol gece naş·e-i saadetini bekleyen 
kolluk neferi uykuya varup bir vakitten sonra gözünü açdıkda görür ki, 
maktlllun üzerinde meşaleler yanar. Guya nilra gark olmuş. Bu ahvaü gö
rüp(ı2 a) hernan koşup Kulluğ'a gelüp haber verdikde Kulluk'ta olanlar, ve 
ahaii-i mahalleden bir kaç kirnesne gelüp bu nura nazar edüp Cenab-ı 

Hakk'ın inayet-i rahmetini görüp sabah oldukda cümlesi Paşa Kapusu'na 
varup gördükleri gibi alıvali Sadrıazam'[a] takrif eylediklerinde cevab eyledi 
kim : «.0 da lazım, varsun bana şefaat eylesün» deyüp asla merhamete dair 
kelam etmeyüp ancak ı 00 guruş i ta : «Var m teclıizôtuı görün ve defıı edin» 
deyüp ba'dehu geldiler, şehld-i mazlumu pak gusl ve Murad Paşa Cami'inde 
500 den mütecaviz cemaat, salat-ı cenazesini eda ve Silivri Kapusu baricin- ' 
de defn edüp Paşa-yı merkUma akıbet gusl ve namaz [ve] defn dahi müyes
ser olamadı. Büyük hikmet-i acibedür, her bir şeyde insaf gerekdir. 

Sene 1223 cemaziye'l-ahın[nın] on beşinci isneyn günü ŞevketıCı ina
yetlu Sultan Mahmud H~n hazretlerinin kılıç kuşanılmak için hazret-i Ha-· 
lid'e teşrif ve azim alay124 ve malı-ı mezbUrun on yedinci hamls günü Va
·lide Sultan hazretleri Saray-ı Atlk'den Saray-ı Cedid'e alay ile teşrif dahi 
bi'I-münasebe tahrir olundu125 ve cemaziye'l-ahırın yirmi ikinci günü rikab 

* Aslında 

*'" Aslıoda 

şeklindedir. 

şeklindedir. 

124 Kılıç alayının yapıldığı tarih hakkındaki farklı rivayetler için bk. Şani-zade (aym 
cese~, I, s. 39: 20 cumade'l-lihıre 1223 (= 13 ağustos 1808), Cabi Said (aym eser, s. 199) 
23 cumade'l-il.hıre 1223 (= 16 ağustos 1808), Mustafa Necib, (aym eser, s. 113), Cevdet 
(aynı eser, VIII, s. 329): 18 cumade'l-lihıre 1223 (=ll ağustos 1808 perşembe), Georg 
Oğu/ıdeyan'ın RuznOnıesi (s. 35): rumi 30 temmuz 1808. 

125 II. Mahmud'un annesi Vil.ide Nakşidü Sultan'ın Eski Saray'dan Yeni Saray'a 
. nakli hakkındaki çeşitli tarihler için bk. Şini-zade, aynı eser, I, s. 34 (cüliisun 4. günil yani 7 
cumade'l-il.bıre 1223 (== 31 temmuz 1808); Cabi Said, aym eser, s. 199 (= 21 cumade'J.fihıre 

· 1223· == 14 ağustos 1808); Mustafa Necib, aym eser,. s. 112 ve Cevdet, aynı eser, VUI, s. 328 
(lS cumlide'l·lihıre 1223 = 8 ağustos 1808 pazartesi): 
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olup Arab-zade Mehmed Arif Efendi fetvadan azı olup yerine Salih-zade 
Ahmed Esad Efendi, şeyhülisl~m nasb olunup126• 

Sene 1223 c[umade'l-alur] ma[h-ı] mezbfuun yirmi dördüncü günü Ra
miz Efendi'ye127 tuğ ·ınsan ve Teşrifatçı Efendi ve Çavuşlar Duacısı ve. di
ğer* çavuşlar alay ile önünde Ramiz Paşa'[yı] Mevlevihane Yeni.kapusu'ndaft 
çıkarup Çırpıcı Çayın'na gönderdiler. Bu esnada İstanbul konağında olan 
muhzırlar Kethüda Ahmed Ağa'yı Paşa Ka pusu'na kaldurup Çavuşlar Emi
ni hanesinde babs olunup merkfuııun aldığı rüşvetleri esnaf ketbüdalann
dan** tashüı edüp bir aydan sonra bir gün <me/ye» deyu kayığa koyup Kızıl
adalar önünde cezası tertib olunmuşdur: 

Sene 1223 receb evalurında Sirozlu İsmrul Bey1 28 Davudpaşa salı-

126 Ahmed Esad Efendi (Salih-zade). K.ınmi Abdullah Efendi-zade Yahya Efendi'nin 
terunu ve m. Mustafa devrinde şeyhUiislô.m olan Mehmed Siilih Efendi'nin oğludur. 14 CU· 

made'l·iilıır 1153 (= 6 eyh11 1740) de doğdu. Zamanın ulemasından ders alarak müderriıı 

ve sonra kadı oldu. 1204 zi:lhiccesi sonlannda (= 31 ağustos -10 eyl(ll 1790) Anadolu, 1 receb 
1208 <= 2 ~ubat 1794) ve 1 receb 1213 (= aralık 1798) de iki defa Rumeli karlıaskerliğine 
ve nihayet 29 muharrem 1218 ( = 21 mayıs 1803) de meşihate getirildi. Yenilik taraftan 
olduğundan yeniçerilerin ve muıııassıb ulemanm dü~manlığını kazandı. Bu sebebten 1 receb 
1221 (= 14 eylül 1806) de azli lazım geldi. 22 cumade'l·iilııre 1223 (= 15 ağustos 1808) de 
ikinci defa şeybülislô.m tliyin edildi. Alemdar vak'asında azi ve Manisa'ya sürüldü. (3 şevvru 

1223 = 22 kasım 1808). 10 muharrem 1230 ( =23 aralık 1814) de İstanbul'da vefat etti. Fa
tih civaonda Sinan Ağa dimi'i haziresinde gömülüdür. Bk. Rıfat Efendi, aynı eser, s. 119; 
Şani-z5de, aym eser, I, s. 44-45; Cevdet, aynı eser, VIII, s. 60-320, 322, 332; IX, s. 39, 45; 
İlmiye Salndmesi, s. 56;0 M. Süreyya, aym eser, I, s. 3.36. Aynca bk. İsTtim Ansiklopedisi, 
c. N, İstanbul 1964, s. 357. 

127 Abdullah Rarniz Paşa, Kırım Ranı'nın Reisü'l·kuzatı Seyyid FeyzuUah Efendi'nin 
oğludur. Babası ile beraber 1189 <= 1775) da İstanbul'a geldi. imtihan ':ererek müderris, 
sonra 1213 (= 1798/J 799) de Mısır ordusuna kadı nrubi oldu. Daha sonraları hilcegan 
sınıfına girdi. Çe~itli vazüelerde bulundu. Yenilik taraftan ve Alemdar Mustafa Pasa'nın 
müşavir ve mutemedi idi. Alemdar vak'asından sonra Rusya'ya kaçtı. 9 reb:i'ü'l-fıııır 1228 
(=ll nisan 1813) da Rusya'dan dönüsünde idam edildi. Bk. Şlini-zade, aym eser, I, s. 42-43, 
211; Asım, aym eser, I, s. 124; Cabt Said, D)mı _eser, 347-348, 425, 435; Cevdet, aym eser, 
\r.OI, s. 71, 187, 191, 214, 285, 291, 295, 302, 303, 304, 308, 317, 318, 331, 332, 333, 
334; IX, s. 11, 13, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 40, 42, 47, 49, so, 51, 61; Ramiz Paşa-zade 
Mehmed İzzet, aym eser, IT, s. 367; İsmet Parrnaksızoğlu, aynı eser, s. 61-62. 

• Aslında ) Y.. _, ~eklindedir. 

•4; Siyahla yazılan ibare, aslında sahile kenanndadır. 
128 Sirôzi İsmail Bey, Rumeli ayanlannın meşhurlanndandır. 1228 (= 1813) de vefat 

etti. Hü tercümesi için bk. Şam-zade, aym eser, I, s. 310; Asım, aynı eser, I, s. 95; 109, 110, 
lll, 156, Cevdet, aym eser, \r.OJ, s. 50, 64, 65, 72, 275, IX, s. 2, 3, 4, 7, 8, 17, 50, 56; 133; 
145:, M. Sürreyya, aym eser, I, s. 377. 
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rasına gelüp 12.000 asker ile ordusunu kurup Devlet-i aliyye tarafından 
çadırlar kurulup mükemmel ta'yin verilüp ancak kendi asla kaleden içerü 
girmeyüp ve Sadnazam Alemdar Paşa ve ricat taşra çıkup görüşüp bir ay 
kadar Davudpaşa'da ikamet ba'dehft yine Rumeli canibine rab.i oldu ve 
Anadolu'dan Çapan-oğlu dahi gelüp Üsküdar'da bir mikdar eylenüp ve K.a
ra Osman-oğlu ve Hacı Ahmed-oğlu anlar dahi gelüp lakin Kara Osman
oğlu ve Çapan-oğlu ramazan içinde kalkup vilayetlerine gidüp hemen Hacı 
Ahmed-oğlu kalup bu muarekede parelendiği mahallinde zikr olunur129

• 

Sene 1223 cemaziye'l-ahırı[nın] 20 inci günü Nuri Molla-zade, İstan
bul kadılığı'ndan azi ve Köstendili Mehmed Tahir Efendi130 İstanbul kadısı 
olup131 selefi receb-i şerifin on birinci günü Aşir Efendi-zade Mehmed Ha
fid Efendi ile ma'an nefy(12 b) olunmuşlardır132• 

1223 receb-i şerifin[in] on ikinci günü Yeniçeri Ağası Mustafa Ağa 
ocak bazirganını Kapu'da gönder [ile] boğııp başını kesüp Kapu önüne vaz' 
eyledP33• 

· 1223 sene şahan-ı şerifin[in] altıncı günü Bilı-altı'nın Baş Yasakçı

[sının] Kapu'dan kaldırduğıı sabık Sekban-başı Mustafa Ağa'yı Çapan-oğ
lu'nun bölük-başısı Gebze'de katı edüp ser-i maktu'u Asitane'ye gelmiş: 
dir134. 

129 Ayiiniann İstanbul'a gelişi için bk. krs. Şanl-zude, aynı eser, I, s. 55-57; Cabi Said, 
aym eser, s. 190, 223; Cevdet, aynı eser, IX, s. 3; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, 
s. 138-144. 

130 Köstend.ili Mehmed Tahir Efendi. Tahsilini tamamlayarak müderris ve kadı oldu. 
1223 (= 1808) de İstanbul kadısı ve 1226 (= 1811) da Anadolu kadıaskeri ta'yin edildi. 
1227 cumude'l-ahıre (= 12 haziran - 1 temmuz 1812) da azi ile Tire'ye gönderi1di. Orada 
vefat etti. Bk.. Şaru-zade, aynı eser, ı, s. 43, 44; Asım, aynı eser, I, s. 174, 299; n, s. 247, 
248; Cevdet, a)•m eser, vni, s. 332, 333, IX, s. 27, 28, 31, 53, 54, 58, 61, 113; M. Süreyya, 
aym eser, m. s. 244-245. 

131 Köstendili Mehmed Tahir Efendi'nin İstanbul kadılığına 1 receb 1223 (= 23 
a!;'llstos 1808) de tayini hakkındaki farklı rivayet için bk. Şaııi-zude, aym eser, I, s. 50; 
Cevdet, aym eser, vni, s. 332-333; Cabi Said, (aym eser, s. 203), bu tarihi 7 receb 1223 
(= 29 ağustos 1808) de gösterir. 

132 Nuri Molla-zade Hidayet Efendi ile Asir Efendi-zade Hafid Efendi'nin 8 receb 
1223 (= 30 ağustos 1808, salı) de veya 9 receb (= 31 ağustos 1808) de Kastamonu'ya sUr
gün edilmeleri için krş. Cevdet, aynı eser, vm, s. 334; Şiini-zade, aynı eser, I, s. 53. 

133 Aslen yahudi olan ocak bazirganı Deli Çelibon ( J >:1:- ) un 13 receb 1223 

(= 4 ey!OI· 1808) de idamı için kq. Şaııi-zade, ayıiı eser, s. 146. Cabi Said Efendi'nin verdiği 
10 receb 1223 {= 1 ey!OI 1808) ve Georg Oğulukyan'nın Ruznamesi'ndeki rOmi 20 ağustos 
1808 tarihleri için aynca bk. Tarih, s. 221 ve Rmname, s. 35. 

134 Subık· Sekban-bası Mustafa Ağa'nın 2 şaban 1223 (= 23 eylOl 1808) de kati ve 
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· Sene 1223 şabaıi-ı şerifin[in] on üçüncü günü Kaymakam-ı esbak 
Tayyar Mahmud Paşa'nın ser-i maktii'u gelmişdir135 Mruı-ı mezbfının eva
lunrmda Sultan· Selim vak'asmda Sekban-başı olup*, badebu üç tuğ ile be
kam ve Rumeli'nde mır.:i miranlık ile bekam iken katı olan Mehmed Paşa~
nm ser-i maktii'u gelmişdir. 

Sene 1223 şahan-ı şerili evabırmda Şıkk-ı Evvel Defterdar Behlc Efen
di136 iken mücedded Nizam-ı Cedid Defterdarlığına kaftan giyüp yerine 
Çavuş-başı Tahsin Efendi, defterdar nasb olunmuşdur137 • Mılmaileyh Behlc 
Efendi, Nizam-ı Cedid Defterdarı olup Medine-i Üsküdar'da Harem İs~e
'lesi nam mevzi'de mukaddem bina olunan Nizam-ı Cedid kışlası, Sultan 
Selim vak.'asmdan berü mesdud kalup bu esnada mukaddem Nizam-ı Ce
did'e Bölük-başı olan Arnavut Mustafa'yı . nezaket ile yine Üsküdar•a· Usta 
nasb olunmuş idi. Merktim bir tarafdan «Durma sekbam tahrir edüp 
vafir sekban cem' olup ve Kadı Abdurrahman Paşa dahi külll asker getür
müş idi138

• Mumaileyh Behlc Efendi, bir gün, Üsküdar'a varup dua [ve] se-· 
na ile kişla kapusunu feth edüp ve askeri anda cem' edüp ve bunlara birer 
aba şalvar ve mintan ve şupara ve tüfenk ita edüp kendi dahi gayret ver
·mek içün «Giyin yotdaşlar, yakmda biz dahi giysek gerek» deyu· biraz soh
bet ve askere anda talim ettirüp kimine bahşiş ilisan edüp gürUh güruh as
ker gelüp yazarlar idi ve her kes keodü rağbet etmeğe başladı ve malı-ı mez
burda çok kirnesne havf edüp esamesini Paşa Kapusu'na Gümrüğe buyurtup 
ve bazı kibar etba'ından kirnesneler efendilerine sual eylediklerinde : «Va
rm çaldmn, zira ba'de'l-'id ne olacağı[nı] kimse bilmezı> deyüp çok kim.esne 
nan-paresini getirüp · çaldırdı ve cümle nas bu defa Nizam-ı Cedid nizarn 

ertesi günü kesik başının İstanbul'da te~biri j·çin bk. Şani-ziide, aym eser, I, s. 58; Aynca 
krş., Cevdet, aJ•nı eser, Vlll, s. 334. 

135 Tayyar Mahmud Paşa'nın kesik başının İstanbul'a gel~i, Şani-ziide (aynı eser, 
I, s. 52) de 2 receb 1223 (= 24 ağustos 1808), Cabi Sa1d Efendi · (a)mı eser, s. 250) de 12 
şuban 1223(= 3 ekim 1808) tarihinde gösterilmi~dir. 

"' Siyahla yazılan ibare, aslında sahife kenanndadır. 
136 Behic Mebmed Emin Efendi. Babiili'den yetişti. Nizam-ı Cedld taraftan rici\1-

dendi. H5.I tercümesi için bk. Şaru-zade, aym eser, I, s. 211; Asım, aym eser, 1, s. 303; 
Cevdet, aynı eser, VTI, s. 137, 191, 214, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 295, 298, 331, 
IX, s. 58, 10, 34, 116; Cabi Sa1d. aynı eser, s. 174, 392; M. Süreyya, aynı eser, s. 35. 

qi Bellle ve Tabsin Efendilerin tayinlerinin 23 şaban 1223 (= 14 ekim 1808) de ya
. pılısı için ·kİş. Şani-ziide, aynı eser, I, s. 75; Cevdet, ay m eser, IX, s. 8; Cabi Sa1d, Efendi'nin 
19 şaban 1223 (= 10 ekim 1808) tarihli rivayeti için ayrıca bk. Aynı eser, s. 254. 

138 Kadı Abdurrahman Paşa'nın istanbul'a gelişi 14 şaban 1223 (=S ekiın_, 1808, 
çarşamba) de, Bibıali'ye davet ile kendisine Kütahya sancağı ve Anadolu seraskerliğinin 

verilişi 17 şaban 1223 C= 8 ekim 1808) de dir. B k. Cevdet, ay m eser, IX, s. 7. 
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buldu zannederlerdi. Zira Sadrıazam Alemdar Mustafa Paşa,. cümleyi sin
dirdi. Rical-i devlet ve ulema ve askeri ve ahali bir rütbe havfa duş oldu 
kim eğer bu hengam zuhfu etmezse otuz kırk gün dahi mürür edeydi ocak-. 
larda asla yevmiyye kalmazdı, cümlesini sahipleri kendi elleriyle çaldırırlar
dı. Lakin Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve gayretullah zuhura gelüp .bu bal kesb 
eyledi. Zira bir kirnesnede bir akçe-i nan-pare kalmamak ihtimal idi. Ol 
rütbe havfa duş oldular. Lakin her şey vakti geldikde bir şey perde ve maoi' 

olmaz vücuda gelür t;ı; ,ı ~ y >-"'V" J_,.. 'Jı masadalanca bu hususta anlaşılan 

Alemdar Paşa'wn mukaddem Sultan Selim Han ile dahi ittifak[ı] var imiş. 
Zira Nizam-ı Cedid'in sohbeti gaib olmuşken gelüp tecdide sa'y-i iht:iıİı.amın
dan böyle fehm olunur. Lakin asker lafıını tağylr edüp sekban lafziyle tah
rir(13 a) ve mukaddem Sultan Selim gününde başlarında barata idi, şimdi 
şupara giydirüp bu resme koydu. Sene 1223 ramazan-ı şerlfi[n]de asker-i 
merkumlara Sağ Kol, Sol Kol Ağası nasb ve ta'yin ve kışlalarına ikişer tuğ 
ihsao edüp irsal kılınınıştı ve id-i şerifde cümleye teklif olunacağını bazı 
malıallerden istima olundu ve bu esnada Rum Petariki'ne ferman gidüp 
Rum ve ·Ermeni milletlerini hane be-hane dükkan be-dükkan tahrir olunup 
her zımmiye sual : «Senin kaç oğlun var ve bu htine senin midir, kira mıdın 
deyu tahrire alınmıştır. Ba'de'l-id ne olac~ğını malum olmayup Hakk celle ' 
ve ala kullarına terahum birle inayeti erzan zira Rabbi'l-alemindir, ka
fir kulunun dahi geçmediği ecilden bu hal kesb eyledi hamdenbillah, zira 
siyaset ile cümlenin gözü korkup bir kelam söylerneğe halkın mecali yağ idi. 
Gerek yeniçeri ve gerek kalyoncu hangi ocaklu olsa bağmak bilmeyüp he
men ekmekçi gibi ala mela'in-nas kati ederdi. Hatta Kapudan Paşa'nın Kal
yoncu-başı Ağası olan Kahveci-oğlu bir babadır yiğit idi ve ünü dünyayı 
konmuş idi anı dahi tutup Galata'da sokak ortasında katı edüp ve laşe[si]nin 
dahi bumunu kulağını kestirup öylece yatardı, asla ocaklıya itibar etmeyüp 
hemen reaya derecesinde muamele ederdi. Sene ı 223 receb-i şerifinde bir 
gün ale'I-acele mukaddem üç tuğ ile çırağ eylediği Ramiz Paşa'yı Çırpıcı 
Çayırı'nda mukim iken Kapu'ya davet edüp Kapudan Paşalığı ile bekam 
hil'at ilbas edüp Tersane-i Amire'ye irsal eyledP39

• Zira el-Hain-i hill Jllı 
.....:ı... fehvasının havfından n§.şi, ehl-i menasıbı kendi adamlarından nasb 
edüp etraf cümle benim olsun ki bana bir suikast etiDesünler cİeyup, ancak 
zevali geldikde bu tedbirler cümle mahv olur. Cenab-ı Hakk'ın takdir{i) ne 

ise ol olur. J~ ~~J J.-':. ~ı masadakinca asla tedbir-i faside faide vermedi. 

139 Kış. Cabi Sa1d, aynı eser, s. 204; Cevdet, aynı eser, VIII, s. 331-332. 
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':"'_,DI J .:1J4}1 ..:ı~~.:.ı...JI J .:..~1 fehvasınca umfuıınu Hakk'a tefviz 

etmek gibi aıa tedbir olmaz. Lakin bu Nızam-i Cedid'e Şevketlu mebabetlu 
Sultan Mahmud Han Efendimiz tekrar itibar ve rağbetine bir nice sebebleri 
olup bu muhtasar zikr· olunan Mustafa Paşa Şevketlu'ya ifade eyledikd:e 
şöyle cevab eyledi kim : «Bak !ala, bundan akdem arncanı murad edüp tan
z'im etmek üzere iken akzbet başına felaket geldi, yine encamı fena bir şey 
olun dedikde, Alemdar Mustafa Paşa takrire şürll' edüp: «Şevketlı'l Efen
dim, bu defa yedi ocağın rıza ve ihtiyarlar[z] ile şüru' olunup cümlesi sened 
temhtr eylediler» deyüp fi'l-hakika ocaklınm yedierinden memhılrlu serred al
mış idi. Hemen Şevketlu'ye anda kağıdları teslim edüp andan Paşa Kapu
su'na gel~p merkürnlara müceddeden Sağ Kol, Sol Kol ağası nasb edüp ve 
hil'at giydirüp ve ramazan-ı şerilde yedi ocağın kethüdaları ve zabitanı ve 
Kul Kethüdası ve Topçu, Arabacı-başı, bi'l-cümle tuğlan önlerine katup ve 
bir kaç meşayih tekbir ve tevhid ile varup tuğları, Üsküdar'da kışlaya vaz' 
ve yevmen fe-yevmen sekban askeri kendi rızalar[ı] ile gelüp yazılurlar

dı (13 b) ve herkes havf [u] haşyet üzere olup zira Paşa Kapusu'na her ne suç 
ile varsa kurtulmayup hemen kati ederdi. Anın için cümle sinmiş idi. 

Çünki, bu hal üzere ramazan-ı şerilin yirmi yedinci leyle-i kadir olduk
da rüsum [u] kaide üzere Şevketlu Sultan Mahmud Han hazretleri salavat-ı 
kadri edaya Ayasafya-i kebir cami-i şerifine selamlık olup üslub-ı sabık 

üzere yeniçeri kulları ve sair ocaklı selfunlayup yine . Şevketlô. Bab-ı hô.ma
yiin'a gidüp saat sekize vardıkda dört yüz nefer* mikdarı yeniçeri ittifak 
ed üp evvela Ağa Kapusu'na gelüp Yeniçeri Ağası140 . dahi hamamdan çıkup 
kalem odasında otururken taife-i merkftme gelüp Ağa'yı kaldurup Kapu 
önünde Ağa'yı pare pare edüp bir azı köşeleri zabt edüp bir kaç kirnesne 
Kul Kethüdasını kendi hanesinden Kapu'ya getirüp hatta yolda yeniçeriler 
ana dahi bilmezlik ile bir kaç kurşun atup her kim olduğunu bilüp el çeküp 
Kul Kethüdası Süleyman Ağa'yı, Ağa edüp Kapu'ya oturtup andan Paşa 
Kapusu'na hücum ve kapuyu açdurup öyle girdiler ki Paşa, haremde ve 
cümle etba' sahur ta'amını yiyüp soyunup dökünüp istirahata varmışlar idi. 
Hemen yeniçeri hücılm edüp <ıdavranman>> deyüp oda kapularını alup c~
lesine perişanlık gelüp hayret engiz kimini öldürüp ve kimi kaçup andan ha
reme yürüyüş eylediklerinde amma Mustafa Paşa mukaddem bir mahzen 
yapturup ve üst katına l~ğım ve bir kaç varil banit koyup bu akabe böyle 

* Siyahla yazılan ibare, aslında sahife kenanndadır. 
140 Otuz-bir böiüğün oda-ba~tlığından Yeniçeri Ağası olan Mustafa Ağa. Bk . . Şiini

zade, aynı eser, I, s. 207; Cabi Said, aynı eser, 209-210, 291; Aynca bk. İsmru.ı Hakkı 
Uzunça~ılı, Sultan Mahmud Ruznamesi'nden naklen aynı eser, s. 159. 
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zuhfu edicek bir kaç gulam ile Paşa, ol mahzene kaçup hemen yeniçer[i] 
asker[i] Paşa Kapusu'na bir ateş verüp kapu yanınağa başladıkda erte[si] 
günü öğle vakti Mustafa Paşa hayatından me'ytls olup köleleri taşra çıka-' 
rup hemen tabaneayı variliere ateş eyledikde üzerinde olan yeniçeri ihrak-ı 
bi'n-nar olup andan yine ol gece Tatlı Kuyu'da Kethuday-ı Sadr-ı aıı Mus
tafa Kethüda'nın konağına gelüp etrafını muhasara edüp lakin anlar gel
mezden mukaddem Defterdar Tahsin Efendi gelüp ve kendi dahi güvez ka
dife potur giyüp Kethüda Bey Konağında vafir sekban var idi. Amma Ket
hüda Bey, yeniçeri ile döğüşmemek muradı idi ve sekbanlara dahi tenbih 
edüp «Sakınup kurşun atman» deyu tenbill ederken Defterdar Tahsin Efen
di şöyle cevab eyledi kim : <ıBak efendim, ben kulun anların cümlesine sizin 
eteğinizi öptürürüm-. deyüp başladı taşra kurşun atup ve attırmağa bir kaç 
saat anlar içerüden yeniçeri asker[i] Saray ::aurnu'ndan bir top getirüp ko
nağın önüne koyup bir kerre topa ateş eylediklerinde hemen Mustafa Ket
hüda[nın] aklı perişan olup: «Bana bir usta gelsün, ona teslim olayım-. de
dikde bir Oda-başı ve bir karakullukçu konağa girüp: «Gel teslim ol, sana 
ziyan yokdun. deyu giricek fi'l-hakika Kethüda Bey teslim olmak murad üze
re idi. Lakin Defterdar balıteklik edüp gerek Oda-başı'yı ve gerek karakul- , 
lukçuyu vurup anda düştükde yeniç~ri: «Allah Allah» deyüp (14 a) yürüyüp 
evvela Defterdar'ı diri tutup ba'dehu Mustafa Kethüda'yı ve Hasköy ayanı
nı141 tutup ibtida ayanı pare pare edüp ve Mustafa Kethüda'yı dahi konak 
kapusu önünde paralayup ve Defterdar Tahsin Efendi'yi hayyen Ağa Kapu
su'na götürürken yolda Kapu'dan Paşa hamamıl42 önünde paralayup sürüye
rek Ağa Kapusu önüne taşesini koyup ve mehter-başısı'nı ve bir binbaşıyı dahi 
paralayup üçünün laşesi Ağa Kapusu önüne vaz' olunup143 ve andan Reisill
küttab Galib Efendi'nin konağına gece sekbanlar gelüp «Bizi içerü alm dö
ğüşelim'b dediklerinde hemen Galib [Efendi]: «Ben ocakfıdan ayrılmam, ba
na tazım değil» deyüp içerü koymadı. Bir saat mürUrunda yeniçeri askeri 
gelüp konağı dakk-ı bab eylediklerinde kapuyu açup lakin gelmelerine se
beb anda dahi sekban var mı deyu gelmişler idi; gördüler kim sekban askeri 

141 Uzunca-libad Hasköyü ay5nı Mustafa Ağa. ~. Şruu-zade, aynı eser. I, s. 110; 
Cevdet, aym eser, IX, s. 24. · 

142 Kapudan İbrahim Paşa dm.i'i ve hamamı krş. Şdni-zade, aynı eser, I, s. 112; Cab1 
Said, aynı eser, s. 296; Cevdet, aynı eser, IX, S: 25. 

143 Mustafa Refik Efendi, Tahsin Efendi ve Mustafa Ağa'nın katilleri için bk. Şruu
zade, aynı eser, I, s. 110-114; Asım, aym eser, II, 244-246; Cabi Said, aynı eser, s. 296-297; 
Cevdet, aynı eser, IX, 24-25; Georg Oğıılııkyan'm Rıızntinıesi, s. 40; İsmail Hakkı Uzun~ar
şılı, aynı eser, s. 161-162. 
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yokdur, hemen Galib Efendi nerdihan başına · gelüp: «Buyurun yoldaş/ar» 
deyüp bir güğüm kahve pişiİdüp yeniçerilere ikram edüp anlar dahi efen
diyi teselli edüp: «Efendi, korkma safanızda olun>> deyüp çıkup gittiler. 
U.kin ol gece kırk kadar atlu Edirne-kapusu'na gel üp kilidi · kırup taşra uğ
rayup kaçtılar. Amma anlar kimler olduğu ma'lum olmayup Nizarn Defter
dan Mehmed Behic Efendi anlar ile bile, demiş, var. Pes erte[si] gece,. çar
şamba gecesi oldukda Kadı Abdurrahman Paşa ve Kapudan-ı Derya Ramiz 
ve Hacı Ahmed-oğlu Saray-ı humayun'a kapanup ve Üsküdar Kışıası'nda 
olan Nizam-ı Ced1d askeri mavnalara girüp Ahırkapu'dan Saray-ı huma
yiln'a gelüp ol gece yirmi sekizinci çarşamba gecesi, Nizam-ı Cedid askeri 
taşra çıkup Ayasofya havallsinde gezüp bazı manav ve şekerci dükkanları
na girüp meyve ve şeker kapup ve Divanyolu'nda bazı dükkana tasallut ve 
Sedefçiler Çarşusu'nda Cebeci koliuğu'nun Oda-başısı uyurken başını kesüp 
ve Mustafa Kethüda'nın konağına gelüp alıvali görüp yine Ayasofya etra
fına avdet edüp vaktaki erte[si] çarşamba günü oldukda yeniçeri taifesi Ni
zam-ı Cedid askerin geldiklerini haber alup Ayasofya'ya hücilm eyledik
lerinde Hacı Ahmed-oğlu, Nizam-ı Cedid askerinin önüne başbu[ğ] ve yeni
çeri dahi gelüp mukabil olup külli mubarebe ve mukatele edüp amma Ka
pudan-ı Derya Ramiz Paşa ve Tersane Defterdan Ali Efendi144 ve İnce 
Bey145 «ibrib tabir olunur gemiye süvar ve sabah vakti başlayup ta saat 
on bire değin gemiden Asitane'ye gillle atup ve daim nişanın Süleymaniye 
Cami'ine ve Ağa Kapusu'na atup husran-ı külll olup yevm-i merktırnda Ni
zam-ı Cedid ve yeniçeri Divan-yolu'nda ve At meydanında döğüşüp At· mey-. 
danında Hacı Ahmed-oğlu, cebehaneye kaçup yeniçeriler hücum edüp mer-· 
kili:nu taleb eylediklerinde asla muMlefelet etmeyüp tutup · ellerine teslim, 
hemen pare pare edüp At meydanı'na laşesini vaz', Hacı Ahmed-oğl!l tutu
lup ve kethüdası ikisi bile tutulup meydanda pare pare edüp At meydanına 

144 Ali Efendi (Moralı). Maliyeden yetişti. Defterhfıne kesedan, Paris sefiri (1211 . 
rebi'ü'l·evvel = eylfil - 3 ekim 1796), Tersane defterdan (1218=1803/1804), Defteı: Emini 

(25 cumade'l-luHi 1223 = 18 ağustos 1808), Tophane Nazırı ve Umür-ı Babriyye Nfızın (19 
receb 1223 = 10 eylUl 1808) oldu. 23 cumade'I-Uia 1224 (= 6 temmuz 1809) de vefat etti. 
Mafımud pasa :mezarlığında gömülüdür. Bk. Süreyya, aynı eser, III, s. 554. Aynca bk. Faik 
Re~it Unat, aynı eser, s. 179-181 : 

145 ince Mehmed (Bey) Paşa:. Tersane ümerasındandır. Kapıcı-başı ve 1221 şevvaJinde 

(= 12 aralık 1806-9 ocak 1807) beylerbeyilikle Silistre vaJisi ve Karadeniz Bağazı muhafızı 
~!du. Alemdar vak'asında Ramiz Paşa ile beraber kaçıp· sak.landı. Bk. Asım, aynı eser, I, 
s. :f08, 245, III; s . . 240; Cabi Said, aym eser, s. 347-348, 425, 435; Cevdet, aynı eser, VIII, 
s. 103, 157, 178, IX, s. ll, 35, 47, 49, 51; M. Süreyya, aym eser, IV, s. 275; İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı, aym eser, s. 172, 175, 176. 
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bir top götürüp iki taraftan külli asker kınlup sokaklarda laşeden geçilme
yüp yeniçeri gerek laşesini ve gerek mecrfthunu Ağa Kapusu'na getirüp Ni
zam-ı Cedid askeri laşeleri meydanda kalup(14 b) döğüşerek Nizam-ı Ce- · 
did cebebaneye girdiklerinde karşusunda Sakalar Kışiası'na yeniçeri askeri 
ateş edüp bir taraftan ihrak-ı bi'n-nar ve bir taraftan muharebe [ve] muka
tele iki taraftan ehl-i islam biribirine harbi keferesi kırar gibi telef edüp de
rakab Nızam-ı Cedid askeri ateşi görüp taşra hunic, bir mikdar dahi ceng 
ve Ayasofya'ya Cami'ine girüp ardlanndan yeniçeri kovarak cami-i şerif 

havlisinde dahi killli kıtal ve kan-revan olup andan Nizam-ı Cedid askeri 
Otluk Kapusu'ndan Saray-ı humayıln'a dühUl, lakin döğüşte diri tutulan 
Nizam-ı Cedid'i Süleymaniyye tabanasma doldurup ve Sadnazamm sekban
larmdan tutulan: «Bizler yeniçeriyiz'> dediklerinde önlerine birer kullukçu 
katup Yedikule Kapusu'ndan taşra güşad, zira kal'e kapuları gece ve gün
düz bir haftadan ziyade kapalu idi; bir Yedikule ve bir Bahçe-kapusu'ndan· 
gayri açık kapu yoğid.i; teslim olanı öldürmeyüp taşra koyuveriyorlardı. 

Perşembe gecesi oldukda Kapudan Ramiz Paşa ve Ali Efendi ve İnce Bey 
ve Kadı Paşa yine Saray-ı humayun'a girüp ve Hüdavendigar-ı sabık. Sul
tan Mustafa Han hazretlerinin kaydmı görüp şehld eyledilet146

• Şehadetine 

sebeb oldur ki, Şevketlu şöyle ihafe edüp : «Şevket/u Pddişôhım, eğer Sul
tan Mustafa Han durup kayd[ı] görülmez ise yeniçeri yine matlub ederler. 
Bu gitmedikçe size ralzat yokdur» deyüp Şevketlı1 dahi bu kelama meyl edüp: 
«V ar m, kaydın gör ii n'> deyu emr-i humayıln sadır alıcak cellad-ı felekler(?) 
ol cüvan-ı bi-günaha kasd edüp· şehid eylediler. Jl..i -Oıl ~; Jı ve ol gün
kü çarşamba günü, Tersane ve Tophane, Kapudarı Paşa hükmünde olup ye
niçeri gerek Tersane'ye ve gerek Tophane'ye varamazlardı. İkindi yakti yü
rüyüp Tersane'yi ve Tophane'yi yeniçeri zabt edüp ve Üsküdar Kışiası'nı 
ve Levend Çiftliği'ni Uzun Hasan'ın imaını Gavur İmam, Üsküdar'a varup 
kışlaya ateş edüp ve Bölük-başı'yı sabık Usta Arnavut bir mikdar asker ile 
merkı1mlar ile döğüşüp vMi.r mukatele edüp Sultan Selim Han bina eyledü
ği: camie girüp anda dahi vMi.r ceng akıbet Arnavut vurulup ser-i maktı1'unu 
At meydanı'na irsal lakin kışlayı yakup ve Kadı Paşa oturduğu İsmail Paşa 
bina eylediği konağı yakup yeniçeri tille[si] konağın içinde olan emvaı (ü] 
eşyayı yağma edüp· iki gün mukaddem ~adı Abdurrahman Paşa, yirmi iki 
yük akçe hazine getürınüş idi, anı fesle taksim edüp ve her ne mikdar kah
ve ve dükkan vard.iyse cümlesini yağma edüp ve yakup ve bazı esnaf hane-

146 Kış. Asım, aynı eser, m, s. 255; Cabi Said, aym eser, s. 324, 325; Cevdet, aJ•m 
eser, IX, s. 35; Georg Oğıtlıtkyaıı'ııı Rıtwlimesi, s. 43; i. H. Uzunçar~ılı, aynı eser, s. 174. 
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lerini dahi yıkup ve yağma edüp ve ol kadar adem· kırıldı· kim Asitane'den· 
ziyade ve külli yağma olup Mustafa Kethüda'nın konağında eyledikleri yağ:. 
ma gibi şöyle hiç bir bela! çöp komadılar147• Beşiktaş'a geçüp· Leveiı.d Çiftliği 
ve anda · olan haneleriİı cümlesini yakup yağma eylediler148 ve biı tarafta: 
kazganlar Meydan-ı Lahm'e çıkup gerek Nizam-ı Cedid zabİtanlarından ve 
gerek sekban bölük-başılardan vatir adem pareleyüp kiminin laŞesini ve ki
minin başını meydanda vaz' edüp amma Fenerli Mustafa demekle marO.f 
bir kahbe rüzgar Balat ve Fener havaıisini kurutup etmediği hasarat kal:. 
mayup ve vak'ada dahi külli fesada badi olup merkOmu Balat yıibudileri tu
tup(15 .a) Kapu'ya irsal ve andan At Meydanı'na getirüp anda bıçak üşürüp 
ol kadar . askerin önünden kaçup Tali.mbane Kapusu'ndan taşra kaçarken· ·ar
dından bir kurşun yetiŞüp sokak da düşüp . pare pare ed üp laşesini - m~ydana 
vaz' · eylediler ve Kumbaracı-başı ve Katibi pareleyüp meydana vaz' ve Ara .. 
hacı Abdullah Ağa'yı tutmağa varduklaruida kendisini denize atüp : ölüsüıiü 
Meydan-ı Lahm'e vaz' eylediler. Lakin perşenbe asker ineydanda iken bir 
kaç defa Nakibüleşraf Dürri-zade Esseyyid Abdullah· Efendi bir kaç defa 
Saray-ı humay(in'a vaİUp . yine Kapu'ya ge! üp cevab getirüp ıslaha sa'y ed üp 
ve Çarhacı Ali Paşa dahi gerek Ağa Kapusu'na gerek saraya:gidüp tarafey
ne cevab götürdü. Perşembe günü, Tersane ve Tophane'yi yeniçeri· zabt ede·'' 
cek Şevketlı1' Sultan Mahmud Han Efendimiz, Kapudan Paşa'yı ve Kadı 
Paşa'yı ve· Ali Efendi ve İnce Bey, Sarayburnu'ndan Topkapı önünden bir 
s andala bindirüp kürekle Yedikule açığına doğru kaçarken derakab bir 
brik~' tabir olunur gemiye biraz askeri bin üp arcllarına düşüp top . men..: 
ziline varmak üzere ikeri Makriköy tarafında Baruthane'yi geçüp bir kena
ra baştan kara edüp karaya çıkup149 amma ardlarında olan gemi öyle sığ 
mahalle yanaşmayup yine gerüye avdet merkOmlar yayan yürüyerek Uzun 
Köprü altından Kaynariye karyesine gelüp andan üç beş bağçivan beygir..: 
lerine biriile Kadı Paşa ve birine Kapudan Paşa· ve birine Ali .Efendi. süvar 
olup ma'ada yanında olanlar yayan Y arık Burgaz. köprüsüne vardıklarında· 

Çatruca kurbünde Subaşı karyesinde olan Selim Giray, bir mikoar· asker. ile 
karşiıla}'up çiftliğine getirüp merk:Umlar, Subaşı · karyesii:ıde iken ardından . . . . . 

147 Asilerin Üsküdar'daki zarar -ve faaliyetleri için kış. Şaru-znde, aynı eser, 1, s. '141-
142; Asım, aynı eser, II, s. 259 vd; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, ay~ı eser, .s. 178. · . o. 

148: Krş. Şam-zade, aynı eser, I, s. 142-144; Asım, aynı eser, II, gös_t .. yer; 'ismail 
Hakkı UzunçarŞılı, . aynı eser, göst. yer. - ·o · • • • • • ;· 

* Aslında imlası J> 1 J ~eklindedir. ; 
149 Krş., Ş5.ni-züde, ay~ı eser, l, s. 138; Asım, .aynı eser, II, s. 257; .. Ce\'det, aynı eser, 

IX, s. 39. · · 
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kovan gemi gelüp nice olduğunu ve Baruthane altında k;ıraya çı.kdıklarıJl!. 

haber verüp ve merkUmların maiyyetinde olanlardan bir çavuş, bunlardan 
ayrılup Çekmece-i sagtre gelüp alıvali nakl eyledikde, çavuş-ı mezbılru Çek-' 
mece ~y~m Asit~ne'ye irsal ve .merkfıiDların sıbhatini (akrtr eyledikde de: 
rakab Ocak tarafından At Pazarına canbaz · tmesinden asker· taleb ve yevm-i 
mezbftrda canbaz gürfthundan bir mikdar asker ve Canbaz Ali Alemdar'a 
başbu[ğ] nasb ve yedine ağa mektubu ita, ol gün Yedikule kapısından çıkup 
Subaşı karyesine azimet ve gece vardıklarında mezbftr Ali Alemdar, m~r
kumlan matlub eyledikde Selim Giray Sultan muhalefet · ed üp : «Ben bun
ları mektub ile vermem, fennan isterim, hani yedinizde ferman» deyüp ve 
«Hem bizim dairemize düşen kaçkınu bizler vermeyiz,· bizlerde adet değildir. 
Ancak yedinizde ferman dahi olmayup» mezbftr Ali Bayrakdar devlete ha
ber verüp bu tarafta Sadrıazamın vücudu grub olup hayatı mem~tı na-m~um 
olup kimi «Saray-ı humô.yundddır, kimi tafra kaçdı~ deyüp herkes ~bildiği 
kelam[ı] söyleyüp bu halde iken Çavuş-başı Arnavut Memiş Efen~, -Kay
makam nasb olup150 derakab bir kıt'a(15 b) ferman-ı ili tahrtr ye «Fermanım 
vnrd.ukda merkumları teslim edesin~ deyu ferman vardukda o gece, Ramiz 
Paşa ve Ali Efendi ve İnce Bey ve Kadı Paşa ve Selim Giray, tirarı müs- , 
tahsen görüp lalcin Kadı Paşa, bir cevr(?) hunriz kirnesne ·olmağile- «Beni 
Eyub kilrbüne· irsal edin ben başımın çaresini gör;ijriim~ deyüp pes,. Selim 
Giray, bir kaç adem katup. geeelikle Kadı Paşa[yı] Eyub. çarşısunda bıra
ğup ve kendileri dahi fuar ve Vize Sarayı'na ve anda dahi temekkün ederne
yüp Pınar Hisar'da Hacı Ali'nin yanında mukim ve Kadı Paşa dahi Eyub'
da İzzet Mehmed Paşa tekyesi'ne gelüp gece şeybin odasına gelüp . vafir al
bin veriip şeyh efendinin vuslasını matlfıb ve şeyh dahi kendi vuslasını ana 
giydirüp tebdü-i came [edüpJ andan çıkup Anadolu canibine bir takrib . ge
çüp andan vilayeti olan Alanya'ya vürUd, imdi merkUmların tirarı taraf-ı 
~e"I~te ~aber öldl;lkda cevanib-i erba'a kazalara fermanlar ve mübaşirler 
ta'yin ve üzerlerine kazalardan neftr-i ·am askeri ta'yin olunup etrafını mu
hafaza lalcin Selim Giray Sultan, sair selatin-i Devlet-i aliyyeden rica ve su
çu afv olunup yine Su başı karyesine; çiftliğine gelüp ikameti . rica etmeler[i] 
ile cürmü afv olunup yine çiftliğine gelmişdir. Amma arife günü cum'a 

150 Çavuş.b~ı Arnavut Me~ Efendi'nin kaymakamlığa tayini için krş. Şam-zade, 

aynı eser, I, s. 116; Asım, a}'nı eser, II, s. 250; Cabi Said, aynı eser, s. 303; Cevdet, 
ayfıi :eser, ix, s. ·. 30-31; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, s. 182-183; Memis P~a'nın 
hat tercümesi için aynca bk. Cevdet; aym eser, VIII, s. 72, 136, 163 164, IX, s. 8, 45, 52, 
107; Cavid Ahmed Bey, Hadikatü'l-Vıizerli zeyli, İstanbul, 1271, s. 17-18; M. Süreyya, aynı .. . . '· : ... .. eser, IV, s. 513. 
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gün 151 oldukda Paşa Ka pusu'nun harem tarafında, atılan lağımı lağımcılar 
hafr eylediklerinde lağınıın altında bir mahzenden Sadrtazam Mustafa Pa
şa'nın laşesi çıkup hen~ solmaınış ve bir yerine halel gelmemiş ve koynun
da saati dahi durmamış ve mühr-i humayfuı koynunda Çıkup hemen mühr-i 
humaylinu ve bir kese mücevher çıkup anı Şevketlfi'ye irsal ve Sadrıazam 
Mustafa Paşa'nın ayağına bir ip takup yeniçeri tillesi sürüyerek ve enva'ı 
şurum-ı galiz ile şetm ederek ve Devlet-i aliyye'ye şeyn verecek dürlü he
zeyan ·söyliyerek Meydan-ı Lahm'e getürüp Sadrıazam Alemdar Mustafa 
Paşa'yı baş aşağı dut ağacına salb edüb çırçıplak avret yeri dahi mekşfi ve 
ağzına çubuk sokup enva'ı dürlü halt-ı kelam ederek teşhir olunup ba'deho 
meydanda olan 13şeleri ve Alemdar Paşa'nın 13şesini YedikuJe haricinde bir 
bendeğe atop anda kalop bir mahalle defn olmadı*152 ve mühr-i huma finu 
ol gün arife günü cum'a selamlığından sonta Kaymakam Memiş Paşa'ya ih
san153 ve Memiş Paşa, İngiliz Mahmud Efendi'nin konağında sakin olmağ
la. bir ay kadar Paşa Kapusu konağı olup ba'dehu sabık Valide Kethüdası 
Yusuf Ağa'nın konağına nakl ve Paşa Kapusu anı edüp şevvalin evabırında 
Reisülküttab Galib Efendi murahhas olup Moskov'a elçiliğe memfir ve ma
iyetiıide Beylikçi Efendi ve ulemadan Murad Molla-zade İzzet Efendi dahi 
bi'l-mu'ln memfiren elçiliğe irsal olunmuştur. Bu esnada on günden müteca
viz kal' e kapuları mesdfid ve her mahallede ahali haneleri · öniliıe kimi fe
ner kimi kandil .ikad** edüp ve sabaha değin kol dolaşıp ancak harik: bav
fından ve badebu gerçi kal'e kaputarı meftfih olunmasına emr olup lakin 
gündüz saat dörtte beşte açılur idi. Ta emniyyet Msıl olunca ahali-i İstan
bul herkes kendi mahallerini muhafaza edüp(16 a) tabe-sabab sokaklarda 
dolaşırlar idi. Şevval-i şerilin evasıtında Salih-zade Ahmed Es'ad Efendi, 
Şeyhülislam iken azi ve Manisa'ya nefy, Naklbilleşraf olan Dürri-zade Ab-

151 Perşembe günü olmalıdır (Bk. Cevdet, aynı eser, IX, s. 39; Georg Oğulııkyan'ın 

Rııuı6mesi, s. 44; aynca bk. Faik Reşit Unat, Hicr1 Tarilı/eri Miladi Tarilıe Çevirme 
Klavııw, 3. baskı, Ankara 1959, s. 82-83. 

* Siyahla yazılan ibare, aslında sahife kenanndadır. 
152 Kış. Şiini-zade, aynı eser, I, s. 138-139; Cabl Said, aym eser, s. 338; Georg Oğııluk

yall'lll Rıızriiimesi, s. 44; Alemdar Mustafa Paşa'nın cesedi, aWdığı yerde 20 yıl kadar 
kaldıktan sonra Yedikule mezarlığına nakledilmiş, 1908' de İkinci Mesrutiyetin ilanından 
sonra Tahsin Efendi'nin kemikleri ile beraber Zeyneb Sultan Ciinıi'nin bahçesinde, bu gün 
mevcut · ola~ kabcine gömülmüştür. Bk. İsmail :aakkı Uzunçarşılı, aym eser, s. 189. 

· 153 Meıniş Paşa'nın sadaretc ta'yini Cabi Said Efendi'ye göre (aynı eser, s. 343) ı 

§evvaı 1223 (= 20 kasım 1808), Şiini-zade (aym eser, I, s. 146-147) ve Cevdet Paş~'ya göre 
((ı)•m eser, IX, s. 45) 3 sevvaı 1223 (= 22 ka.~m 1808) tiirihindedir. ' 

* • Aslında Jt~l şeklindedir. 
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dullah Efendi, Şeybülislam nasb ol~p154 nekabeti, Çelebi-zade Zeyni Efen
di'ye ilisan-ı bumayQn olup155 sene 1223 zilkade[si] nin altıncı gün[ü] Ru
meli nizamma Kapudan Seyyidi Ali Paşa tayin olunmuşken 156 yine meks 
yerine kethüdası Kandıralı [Mehmed] Paşa'ya iki tuğ ibsan mir-i miranlık ile 
[Rumeli] nizamma me'mfu157 ve Silahdar Ocağı Ağası ve Kul Kethudas ı 

ve Silahtar Kethudası sair ketbudaların dahi tarafından tevkil ve müşarün
ileyhin maiyyetine ta'yin. Malı-ı mezbfuun yirmi beşinci perşembe günü 
Asitane'den ibrac ve malı-ı mezbfuun on üçüncü günü sabık Defterdar 

154 Ahmed Esad Efendi'nin azi ve Dürri-zade Abdullah Efendi'nin meşibate ta'yinini, 
Cabi Said (aym eser, s. 343) ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı (aym eser, s. 183) 2 şevva.ı 1223 
(= 21 kasım 1808) de, Şfuıi.zade (aynı eser, I, s. 146) ve Cevdet Paşa (aynı eser, IX, s. 45) 
3 şevva.ı 1223 (= 22 kasım 1808) tarihinde gösterirler. 

155 Sabık Üsküdar kadısı Çelebi-zade bafidi Esseyyid Mehmed Zeynelabidin Efendi'
nin 5 şevvni 1223 (= 24 kasım 1808) de Nakibiileşdiflığa ta'yini için bk. Şani-zade, aym eser, 
J, s. 148; Cevdet, aynı eser, IX, s. 47; Bu tayinin 3 şevval 1223 (= 22 kasım 1808) de 
olduğu hakkında farldı bir rivayet için bk. Cab'i Said, aym eser, s. 346. Bu z5tın hal ter
cümesi için aynca bk. Rıfat Efendi, Deı·lıatii'n-Niikebii, s. 49; Rifat Efendi, Dev/ıatii'l-mejô
>'ih, s. 124. ilmiye Sa/nômesi, s. 578; M. Süreyya, aynı eser, TI, s. 435. 

156 Seyyidi Ali Paşa (Cezayirli). Asleo çerkesdir. Gençliğinde Cezayir dayılannın ya
nında yetişti. Sonra istanbul'·a gelerek Tersane hizmetine girdi. İngiliz donaomasının İs
tanbul'a gelişinde veziiretle Kapudan-ı Deeya- oldu. 1 receb 1223 (= 23 ağustos 1808) de 
Silistre viiiisi tayin edildi. Bu vazifeye gitmediğinden vezareti alınarak Bursa'ya sürüldü. 
Alemdar Paşa vak'asında 3 şevva.ı 1223 (= 22 kasım 1808) de asilerin zoru ile tekrar Kapu
danlığa getirildi. 4 ay sonra aziedilerek Karahisa(a sürüldü. 1234 (= 1820/1821) da orada 
vefat etti. B k. Şani-zade, aym eser, ı .. s. 45, SO, 147; Ciibi Said, aym eser, s. 217, 375, .403; 
Cevdet, aym eser, VITI, s. 115, IX, s. 38, 45, 55, 107, 116, 145, 241; Ramiz Paşa-zade 
Mehmed İzzet, aym eser, s. 108-109; M. Süreyya, aym eser, lll, s. 557; İsmet Parmaksızoğlu, 
aynı . eser, s. 60·61. 

157 Mebmed Paşa (Kandırah). 75. cemaatin Kapudan Paşa çavuş:arından idi. Balta 
isimli eşkiya sergerdesini bir yolunu bularak katietmiş ve §Öhret kaz.anmışu. Alemdar Paşa 
vak'asında, iisilerle Tersane'yi zabtetti ve efendisi Seyyidi Ali Paşa'Yl Bursa'dan getiiterek 
kapudanhğa tayinini temin etti. 1223 seoiva.ı (= 20 kasım - 19 aralık 1808) inde Ramiz Paşa 
ve İnce Mebmed Bey'in takibi . için iki tuğ verilerek Rumeli'ye gönderildi İstanbul'a dönü
şünde Karahisar'a tayin edildi. Korkuya kapıldığından memuriyeline gitrneyip bir müddet 
Kandıra taraflannda saklandı (24 rebi'ü'l-evvel 1224 = 7 mayıs 1809). Sonra Akdeniz a~a
lanndan birine sürülmesi sırasında Rumeli'de karaya çıkıp Silistre'de Yılık-oğ:u•nun yanına 
kaçtı (7 sevvô.l 1224 = ıs· kasım 1809). 1228 muharrem (= 4 oca!t - 2 şubat 1813) inde 
Çorum sancağı verildi. Ölüm tarihi tesbit edilemedi. Bk. Şfuıi-zade, aym eser, I, s. 151, 153, 
298; Asım, aynı eser, Il, s. 256; Cabi Said, aynı ~ser, s. 403, 483, 576, G30; Cevdet aynı ~ser, 
IX, s. 38, 45, 49, 51, 107; M. Süreyya, aynı eser, IV, s. 279. 
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Es'ad EfendP58 ve İtfan-zade159 ve Kapan-ı Dakik nrubi, Asitane'den nefy 
olunmuşdur ve mab-ı mezbfuıın yirmi yedinci günü Şevketlu İnayetlu Sul
tan Mahmud Han Efendimiz yeniçeriye pilav-zerde babası namiyle, yüz yir
mi beş bin guruş ve ma'an bir kıt'a hatt-ı humayıin Ağa Kapusu'na irsal 
ve sair ocaklara dahi ala meratibihim ilisan-ı humayıinlan erzan buyuiuı
muşdur. Amma zilkadenin on dördüncü pazar günü . Sadrıazam Arnavut 
Memiş Paşa azl ve Çarhacı Ali Paşa, Kaymakam nasb160

· ve sarlaretine ge-· 
lince Kaymakam nasb olunmpşdur. Sene 1223 mab-ı zilhicce[si] nin on be
şinci günü, İngiliz ile musalaba ve saray güşad olup balyozu saraya otur
duısı. 

Seıı.e 1223 mab-ı zilhicce[si]nin on sekizinci günü cum'a günü akşam 
vakti Şevketlu MeMbetlu Sultan Mahmud Han Efendimiz hazretleriiiin Fa
tıma Sultan ismiyle müsemma bir duhter-i paklıeleri dünyaya gelmişdir162• 

Hakk teala kudümünü mubarek eyliye, amin. Lakin cum'a erte[si] gecesi 
~aat beş dakika kalarak Yedikule'den beş top gece atİlnıağile bazı kimes
neler[e] havf tan oldu. 

Sene 1223, 12 zilhicce viiMetin üçüncü pazar erte[si] günü Şevketlu 
İnayetlu Sultan Mahniud Han ·Efendimiz hazretleri Eski Saray'a biniş ·ed üp 
saraydan Sultan Bayezid minaresinde ip kurulup canbaz tillesinden Haffaf 
İbrahim ye~ş yaşını mütecaviz olup saraydan minareye saat sekizde sali
men varup ba'dehu yüz yirmi akçe yevmiyye ile çırağ ve bin guruş atiyye-i 
humayıin ilisan ve yine ipin kazgancılar üzerinde ecel beşiği ta'bir olunan 
mabalde canbaz Selim vafir ma'rifet gösterdiği bu mahalle kayd olundu 163

• 

Sene 1223, 22 zilhicce. Mab-ı mezbfuıın yirmi ikinci günü saat beş 
buçuğa bir dakika kala, hareket-i arz vaki' olmuşdur164 ve yine yevm-i mez-

158 Sabık Basdefterdar ve Edirne sarayı Bina Emini Sadullah Efendi olmalıdır. ~-. 
Şam-zade, aynı eser, I, s. 155; Cabi Said, aym eser, s. 399; M. Süreyya, aynı eser, m, s. 22. 

159 İrfan-zade Mehmed Arif Efendi Vaıide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa ve Alemdar 
Mustafa Pa.sa müntesiplerinden, hiicegaodan. Hfıl tercümesi için bk. Şaoi-zade, aynı eser, 
I, s. 155; 212; C3bi Said, aynı eser, s. 400, 407; Asım, aynı eser, n, s. 115; Cevdet, aynı 
eser, IX, s. 52, 60, 116; M. Süreyya, aynı eser, nı, s. 271. 

160 Krş. Ş3ni-zade, aym eser, I, s. 156-157; Ciıbi Said, aynı eser, s. 403. 
161 · İngiltere ile banşın 21 zilkade 1223 <= 6 ocak 1809) de imza edilişi için kis; 

Şam-zade, aynı eser, I, s. 158. 
· 162 ~- Şaru-zMe, aynı eser, I, s. 175; Cabi, aym eser, s. 428; Cevdet, aym eser, 
IX, s. 55; M. Süreyya, aym eser, I, s. 61. 

163 ~- Cabi Said, aynı eser, s. 430. 
164 K.rş. Cabi Said, aynı eser, s. 431. 
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kOrda Kadı Paşa'nın oğlunun ve Delil-.başı Küçük Ahmed'in ve saiı: beş ne
fer kimesn.enin ser-i makru'u Asitane'ye gelmişdir. 

Sene 1223, malı-ı mezbOrun yirmi beşinci günü, Kadı Abdurrahman 
Paşa'nın ve bir Bölük-başısı'nın ser:i maktil'ları Bab-ı Humayun'a vaz' olun
du. Anadolu'da Beyşehri kurbünde tutulmuşdur165 • 

Malı-ı zilhiccenin yirmi beşinci günü Paşa Kapusu olan sabık Valide 
Kethudası Yusuf Ağa'nın konağından Camcı Ahmed M~scid'i şerıfi mina
resine ip bağlanıp canbaz oynadığı (16 b) bu mahalle bi'l-münasebe tahrir 
olundu vesselaı;ı,ı. 

işbu viiadette Şevketiii bazı mahallere biniş ve canbaz ve sair oyunbaz 
ve :Qokkabaz oynayup cümle nas seyr ı;:düp ve İstanbul Kadısı tarafından 
muhzırlar ·tayin olunup cümle mektepleri da'vet ve tahrir ve sıbyanı tahrir 
edüp günde yirmişer mektep Paşa Kapusu'na d?vet, amin ile varup du_a, se
na ve pilav zerde ziyafet ve her bir sıbyana birer heybe-i venek* ellerine 
ita ve hocasına çukadap ferace ve yirmi beş guruş atiyye ihsan, bu vechile 
sıbyanı mesrur edüp alarnet-'i hayr olunduğuna şek [ü] şübhe yokdur. İn
şaallahu te'ata. 

işbu bin iki yüz yirmi dörtte olan vtikı'at beyanındadır 

Sene 1224 malı-ı muharremü'l-haramm salı günü Yeniçeri Ağası 

Mehmed Ağa cum'a selamlığından sonra ba'de'l-asr azl olunup yerine sabık 
Kul Kethudası Sekban-başılıkdan ma'zill Karslı Elhac Mehmed Ağa Yeni
çeri . Ağası nasb oluriup166 ma'zUI Ağa, İncirli çiftliğinde hesabı rüyet. Se
ne 1224 malı-ı saferin üçüncü pazar erte[si]. günü vakt-i asrda Rik'ab-ı hu
~ayiln Kaymakamı Ali. Paşa da\;et ve Kapudan-ı Derya Seyyid Ali Paşa 
azl ve yerine Kapudan Çarhacı Ali Paşa, Kapudan nasb olunup Seyyid Ali 
Paşa . ol gece Balıkhane'de ikamet erte[si] günü Bursa'ya nefy[i] iktiza· et
mistirı67 . . . 

165 Kadı Abdurrahman Paşa'nın yakalanışı ve idaınına ait tafsilat için krş. Cabi Said, 
ay m eser,- ·s. 431-432, 434; ayrica bk., Şiini·zade, aynı eser, I, s. 177; Cevdet, aym eser, 
IX, s. 47; Georg Oğıılukyan'ın Ruvıômesi, s. 46. 

* Aslında Ji J ~ eklindedir. 

'166 Bu iııiı ve tayiniıı, 1 safer 1224 (= 18 mart 1809) de yapıtışı b"akkındaki diğer bir 
_ kayıt için bk. Şiini-zade, aynı eser, I, s. 185; Cevdet, aynı eser, IX, s. 113, 2 safer 1224 
(='19 mart 1809) de, yeniçeri ağalığına Vanlı Mustafa Ağa'nın tayin edildiğini kaydeden 
Cabi Said' Efendi (aynı eser, 453), yarulmış olsa gerektir. Vanlı Mustafa Ağa'nın tayini 
.daha sonradır. 

167 Kapudiin·ı Derya Seyyidi Ali Pasa'run azı ve Karahisar-ı Siihib'e sürillmesi, 
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Ve malı-ı mezbfuda Moskov keferesinden haber gelüp Kaymakam Ali 
Paşa ve Yeniçeri Ağası Hacı Mehmed. Ağa ve sair ocak ağaları ve rical~i 
devlet ve ule~a bi'l-cümle Şeyhillislam konağında meşveret-i umum olup 
ve şöyle ferman-ı ali [sadır oldu] kim: «Hala Moskov keferesiyle sefer-i 
humayunum seferdür, hazır olasız» emr-i şeritin istima eyledüklerinde cüm
lesi sem'an ve ta'aten merasimini eda. Sene 1224, 13 safer günü Silahdar-ı 
şehriyari da'vet içün sadaret da'vetine Yusuf Paşa'ya istikbale gitmişdir. 

Sene 1224, 15 safer, İstanbul kadısı Köstendill Tahir Efendi azi olunup 
yerine Mekki Efendi-zade kadı nasb olundu168

• Moskov keferesi Yerköy 
kal'esine hücum edüp bundan akdem Uruscuk'da Köse kethüda Ahmed 
Efendi ve Ramiz Paşa Moskov'a firar eyledükten sonra aniann tahrikiyle 
gelüp kal'e-i merkum istila ve asker-i islama gayretullah zuhfu edüp ·«Allah 
Allah» deyüp kılıç elde yürüyüp ve Rusrev Mehme<;l Paşa169 dahi Urusçuk'
dan imdat varup bir rütbe kafir kırdılar170• İki bin kelle ve iki bin diri dil 
tutup çifte tatar saferü'l-hayrın yirmi dördüncü günü müjde haberini Asita
ne'ye Kaymakam Ali . Paşa'ya getirüp hil'at kürkü ·ilbfts olmlişdur. 

Maden valisil71 sadr-ı esbak Yusuf Paşa172 da'vet olunup sene 1224 
malı-ı rebi'ü'l-evvelinin dokuzuncu pazar erte[si] günü saat on ikide Üskü
dar'a teşrlf ve rical-i devlet ve ocaklı bi'l-cümle istikbal, saat dörtte Saray-ı 
humayl1n'a duhill ve mühr-i(l7 a) humayfuıu alup saat yedide .Bab-ı Huma
yün'dan çıkup cümle yeniçeri taifes~ gece ile selamlık takımı ile :.ı>aşa Ka-

Ş1in1-zaçle (aym . eser, I, s. 185-186). C&bi Said Efendi (ay m eser, s. 454-455) ve. Cevğet 
Paşa (aym eser, l.X, s. 107)'ya göre 4 safer 1224 (= 20 mart 1809, pazartesi) dedir. Ç~rhacı 
Ali Paşa, Kapudanlığa, Kaymakamlık üzerinde kalmak üzere ta'yin edilmiştir. · 

168 Mekki-zade Mustafa Asım Efendi. Şeyhülislariı Mekki Efendi'İıin oglu olÜİ> son
radan iki defa meşihat makanuni işgal etmiştir. Bu ta'yin ve bru tercümesi için bk. Şani-zade, 
ayııı eser, I, 209; Ciibi Said, a)•m eser, s. 458; Cevdet, aym es.er, IX, s. 54; Rifat Efendi, 
aynı eser, s. 124; İbniye Sa/m!inıesi, s. 580; M. Süreyya, aym eser, III, s. 283. 

169 Hru tercümesi için bk., Ş1in1-zlide, aynı eser, I, s. 182, 245, 248, 269, 279, 307, 
308, 362, 372, 386; Asım, aym eser, II, s. 137; Cevdet, aym eser, VIII, s. 56, 72, 257, IX, 
s. 8, 51, 134, 138, 14, 151, 181, 186, 246; Rfımiz Paşa-zlide Mehmed İzzet, aynı eser, s. 201, 
204; M. Süreyya, aynı eser, IT, s. 275-76. -

170 Krş. Cevdet, aym eser, IX, s. 115. 

171 Bu yerin ismi, metinde J.ll.. şeklinde yazılıdır, Yusuf Ziya Paşa o tarihte 

Haleb valisi bulunmakta idi. (Bk. Şani-zade,- apıı eser, I, s. 189; Cevdet, aym eser, IX, 
s. 112). Onun Madenden geldiğine dair ayrıca bk. Georg Oğulııkyau'm Ruzminıesi, s. 50. 

. 172 Yusuf Ziyli Pa.sa'nın hru tercümesi için bk. Cevdet, aym eser, VIII, ve IX türlü 
yerler; Ahmed Cavid, Hadikalii'l-Viizerô, s. 49; M. Süreyya, aynı eser, IV, s.-.470; ·'Hüseyin 
Ayvansarliyi, Hadikatii'l-Cevlimi', I, İstanbul, 1281, s. 247. 



YA YLA İMAM I RİSALESİ 265 

pusu'na vannca dizilüp Yusuf Paşa ve Şeyhillislam Dürri-zade Esseyyid 
Abdullal,l Efendi Kapu'ya teşrifleri173• Sene 1224. İşbu sene rebi'ü'lftla
~ında Kapu'da ve Şeyhillislam Konağı'nda bi'd-defaat meşveret olup mab:ı 
mezbı1run yirmi altıncı perşemb~ günü Saray-ı humayfuı'da ve huzU.r-ı pa
dişabide ulema verical ve Sadrıazam Yusuf Paşa ve Şeybölislam Dürri-zade 
Abdullah Efendi, bi'l-cümle meşveret-i küiji ve sefer-i humayfuı tanzlı:ni174 . 
Yevm-i merkfunda Kandıralı [Mehmed Paşa] Magosa*'ya nefy olundu. 

Sene 1224. İşbu rebi'ü'lftlawn yirmi sekizinci gün cum'a erte[si] günü 
İbrail kal'esinden fütU.hat haberi zuhur ve gelen tatara semmur kürk hil'at 
ve killli in'am. Şöyle kim Moskov keferesi kal'e-i merkum[a] kırk bin küf
far ile hücftm, islam[a] dahi Ahmed Kapudan175 başbu[ğ] olmağile kal'eden 
huruc ve şöyle kırdılar kim beş bin kurtulmayup beş y~ diri ve iki general 
ve bir kaç binbaşısı esir ve yirmi adet top dahi esir fütU.hat-ı killll olduğu 
lıaber[i] zuhfir ile cümle ümmet-i Muhammed ve Sultan Mahmud Han haz
retleri mesrfir ve safasında top şenliği olmuşdur176• 

Sene 1224, mah-ı rebi'ü'l-UJ.anın on üçüncü .cuma gün~ Hekim-zade 
Ali Paşa cami'ine selamlık ve tevhid-i şerif bi't-tamam ziyaret buyurdular. 

Sene 1224, malı-ı mezbfirun yirmi[nci] cum'a günü Koca Mustafa Paşa 
hankabı'na Sultan Mahmud Han hazretleri sela.mlık ed üp tevhid-i şerifi ve · 
Hazret-i Sünbül'ü ziyaret ve fıkaraya in'am buyurdular. 

Sene 1224, rebl'ü'l-abırın on beşinci salı günü saat ikiyi yirmi dakika 
geçerek Yusuf Paşa hazretleri tuğunu dua ve sena ile Paşa Kapusu'na vaz' 
eyledi. 

Malı-ı mezbfirun on dokuzuncu sebt günü Yeniçeri· Ağası Hacı Meh
med Ağa azi ve yerine Zağarcı-başı olan Kırkıncı Hasan Ağa nasb olmuş
tur177. 

Mili-ı mezbfirun yirmi birinci günü, Şevketlu Sultan Mahmud Han 
Efendimiz, Beşiktaş Sarayı'na nakl-i humayfuı. Sene 1224 cumade'l-illftla
[sı]nın yirminci isneyn günü, yeniçeri ordusu Topkapu'dan D'avud-paşa salı
rasına çıkarup malı-ı mezbUrun yirmi üçüncü perşenbe günü saat altıda 

173 ~- Şilni-zilde, aym eser, I, s. 192; Cabi, Said, aym eser, s. 471. 
174 Tafsilat için bk., Şani-zade, aym eser, I, s. 199-201; CSbi Said, aym eser, 481-483. 
• Aslında ~ JL. şeklindedir. 

175· İbrail oıwn Laz Ahmed Ağ:ı (Bk. Şlini-zade, aym eser, I, s. 205). 
176 ~- Şiini-zade, aynı eser, 1, s. 205-206; Cabi Said, aynı eser, s. 484; Cevdet, 

aym eser, IX, s. 114·; Georg Oğıılııkyarı'11ı Rııı.niimesi, s. 47-49. 
177 Kırkıacı Hasan Ağa'nın Kul Kethüdası iken 3 rebi'ü'l-5Jıır 1224 (= 18 mayıs 1809) 

·de Yeniçeri Ağalığın:ı ta'yini için bk., Cevdet, aym eser, IX, s. 113. Aynca bk. ·M. Süreyy5, 
aynı eser, Il, s. 165. · 
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Tophane ve · saat yedide Serdar-:ı ekrem Gazi Yusuf P~a ve Şe'yhüllslam 
Dürri-zade Esseyyid Abdullah Efendi v.e Sadr~ı ·Rum Ağa-iade178 ve SadF-ı 
Anadolu Büyük İmam-ı Sultan ve sair mevali-i izam-ve· müdemsin-i kiiain 
ve rical-i devlet ve bacegan ve kapıcı-baŞılar ve ·silahşöı:: ·ve zuema ·ve sipaiı 
ihdic ve bölükat-ı erba'a bi'l-cümle · ordu-yı humayfui Topkapusu'ndan ih-
rac ve Davud Paşa'ya ikamet179• ·.; 

Ve yevm-i mezbı1rda mukaddem Defterdar .. iken Mustafa Paşa -vak'
asmda firar eden Mehmed Bebic Efendi Asitane'ye gelüp Paşa Kapusu'na 
kendi rica içün Yusuf Paşa'ya rica. ed tip ol 'gün Paşa Kapusu;nda kati olfui.-

. du 1-80
• Ordu-yı humayun (?) günül81(17 b) maiı-ı mezbı1run· selh[i]'!~ünü per

şembe günü yeniçeri ordusu İ>avud Paşa'dan- kallcı.İp Çekmece-i · .. sagtre· rahi 
ve yevm~i merkilıiıda Küçük Ali Efendi mi.ıkaddem Ters~ne~i A.ıiii.re · Defter~ 
dan olup muarekedt~ firar edüp sonra :gelüp dev1etlu Yusuf Paş'a,. inerkfınni 
Boğaz-bisar'a ta'yin edüp ol :gün ser-i maktil'u gelüp182- ve mukaddem Şam 
Defterdan olan Küçük Raşid Efendi'ri.iıi dahi Bolu'dan ·ser-i Ii:ıaktı1'tı ·Bab-i 
Humayiln'a gelmişdir1 83• Sene 122~Lcumade'l-afu.r[m]m yirİni üçüncü gün 
cuma erte[si] Sultan Mahmud Han Efendimizin· duhter-i paıdze[leri] Fatıİıa 
Sultan ahirete irtiMl edüp Osmaniye cami'ine türbeye validesinin yalı'ında 
defn olunup ertesi günü yirıİıi dördüncü pazar gecesi · saat dört buçukta ·Ay~ 
şe Sultan namiyle bir duhter-i pakizeleri dünyaya teşrü edüp1 8_4 bir hafta 

178 Kethüda-zade Hafız Mehmed Sadık Efendi olmalıdır. Kr~ .• M .. Şem'i; aynı eser, 
s. 176; Aynca ha.t tercümesi için bk. M. Süreyya, aym eser, III, s. 193. 

179 Oı:dunun Davudpaşa sahrasına çıkışı iç~ krş. Ciibi Said, aym e~er, : s. 518-519, 
522. Farklı tarihler için aync:ı bk. Şi\ni-zilde, a}'lll eser, I, s. 210-211. .Cevdet, aynı eser, 
IX, s. lls. . : , . . . . 

180 Krş. Cabi Said, aynı eser, s. 521-522; Şaru-zade, aynı eser! I, s. 211-212; G~org 
Oğu/ukyan'm Rııznamesi, s. 54-55. · 

ı'81 Cumade'J.ıJlilnıİı selhi (= f3 temmiız 1809, perŞembe) günü . krş. · şaru:dde, aynı 
eser, I, s. 2.19;_ Cevdet, aym eser, IX, s. 117. . . : . 

182. Moralı Ali Efendi'nin kati ve kesik başının 24 cumade'l-Ula 1224 . (:::; 5 ağustos 
1809, ciui:ıartesi) . de ve ı cuıİiade'l-!ilnre 1224 (= 14· teİıımui "1809) de orduya. geldJ~( 'fia.k
kındaki farklı tarihler için b k., . Şam-zade, ay m es~r, I, s. 211-21 2;. Cey_de~, aynı eşer, IX, 
s. 115-11_6· ve Cabi Said, aym eser,· s. 528. 

183 Krş. Şani-zade, aynı eser, I, göst. yer; Cabi Said, aym esf!r:,_ -s. 527-S28; Cevdet, 
aym eser, IX, s. 116. Sai;ı~k Sadare~ Kethüdas~ (Çele~i Efendi, Köse ~e~üda) ~1\şid Meh
med Efendi'nin h~ ter~ümesi için ayrı~a bk. Cabi. .Said, ay m eser~ s. ~21, 397, _43;7-438, 

506; Cevdet, aynı eser, VIII, s. 334 .IX, s. 51, 55 • . ı o~. 312, 313; M. s~~e~a. ayfll esex. 
Il, s . .. 352. 

184 F~tma . Sultan'ın vefatı ve . Ayşe Sultan'ın ·doğumu için aynca bk.. Şaru-zad~, aym 

eser, I, s. 2JS-237; ·Cabi Said, 'aynı eser, s. 5SO, 551;. Cevdet, aynı e~er_, ; ~ •. s~ 'pq_._ 
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kadar Saray-ı humayU.o, Beşiktaş ve sarr sallilbaneler kandil ile muzeyyen 
ve Paşa Kapusu ile Ağa Kapusu dahi kezalik donanıp üç gece oldukda ba
zı edebsiz kadınlar gece kayıkda rusvaylık etmekle Şevketlı1 rü'yet eyledik9e 
paydost edüp def' etmişdir. 

Sene 1224 receb-i şerifin[in] on beşinci günü.gelen telhis, Sırb keferesi 
Belgrad'a karib Logor* kal'esine ziyade istihkam vermişdi. Asker-i is
lam [ile] Hurşid Paşa185 yürüyüş edüp on iki bin mikdan şehid verüp ham,
denlillalıu te'ala Logor kal'esini feth edüp mal-ı ganimet ve külli mühimmat 
ve cebebanesini zabt186 lakin Moskov keferesi ordu-yı humayU.o Şumnu'ya 
daJlil oldukda kafir Tuna'yı geçüp Babadağı ve İshakça ve Tolca'ya yüz. bin 
mikdan kü.ffar geçüp hemen Yusuf Paşa dahi valilerini ve Pehlivan Ağa'yı 
ta'yin ve otuz bin dalkılıç Babadağı cambine ta'yin eylemişdir. 

Sene 1224 şaban-ı şerifi[ni]n on dokuzuncu gün c~~a ·Reis yekili 
Vabid Efendi187 ile Beylikçi Vekili İzzet Bey~ ordu-yı humayU.o'dan azil
leri iktiza edüp bu tarafta azi ve katillerine hatt-ı humayU.o sadır olmuşken 
rica birle diyar-ı ab.ara nefy esnasıiida Boğaz tarafından bir kafir sefinesine 
bir mikdar mühimmata müsaade ve tahriratlan tutulup Şevketlu Sultan 
Mahmud Han Efendimize vasıl ve ihanetleri ma'lftm-ı şahaneleri buyurul
dukda malı-ı mezbı1run yirmi beşinci gün perşembe Beşiktaş'dan Saray-ı huı. 
mayU.o'a göç nakl-i humayU.o ve ol gün Beylikçi Vekili İzzet Bey'in katline 
hatt-ı humaylin sadır buyrulup merkfım dahi Üsküdar'da meks esnasında 

• Aslında, imlası J_,-1 şeklindedir. 

185 Serasker Hurşid Ahmed Paşa. Hill tercümesi için bk. Şam-zade, aym eser, I. çe
şitli yerler; Cevdet, aym eser, VIII ve IX, çeşitli yerler; M. Süreyya aynı eser, II, s. 311. 

186 Vahid Mehmed Efendi (Paşa). Kilislidir. Maliye kal~minden yetişti Ç~itli vali
liklerde bulundu. 2 safer 1224 (= 18 mart 1809) de İstanbul'da vefat etti. Kütahya'da Kü
tüpbfuıesi vardır. Hill tercümesi için bk. Şani-ziide ayııı eser, I, çeşitli yerler, Cab:i Said, 
aynı eser, s. 223, 278, 587, 589; Cevdet, aym eser, VIII, VII, çeşitli yerler, M. Sür~yya, 
aym eser, IV, s. 605; Faik Reşit Unat, aym eser, s. 201-203; Tıirkiye Kiitiiphaneleri Rehberi, 
Ankara, 1957, s. 167. . · 

187 Krş. Cevdet, aym eser, IX, s. 122. 
188 İzzet Mehmed Bey (Benli-Arif Efendi-z.ade). Uğur Mebmed Paşa'nın kızınıiı oğlu 

Benli Arif Ali Efendi'nin oğludur. Büyük Tezkireci, Beylikçi ve Reisülküttab Galib Efendi'
nin Rusya'ya gi<lişinde ona müstesar oldu. İstanbul'a dönüsünde ordu ile beraber gitmek 
üzere Amedçilik mansıbı, Cebehilne kitahetiyle kendisine verildi. Borcu olduğundan bahisle, 
bütün ısrariara rağmen, binbir rica ile afveclilmesini istedi Bunun üzerine Beylikçi Veka
leti ile istanbul'da bırakıldı. Bu sebebten II. Mahmud'un gazabına uğrayarak idam edildi 
Üsküdar'da Ayrılık Çesmesinde gömülüdür. Bk. Cabi Said, aynı eser, s. 507, 589; 593-594, 
595; Şam-zade, aym eser, I, s. 363-366; Cevdet, aym eser, IX, s. 120-ı22; M. Süreyya, 
IIYIII eser, ili, S. 267, 456. 
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Tebdll Hasekisi variıp Fenerbağçesi ustasının bağçesinde kati edüp ser-i 
maktı1'u Bab-ı humaytln'a vaz' ve Reis Vekili olan Vabid Efendi'ye dahi 
haseki gitmiştir. 

Sene 1224 ramazan-ı şerifi çarşamba gününden itibar olup sonra olun
dukdan sonra yirmisinde salıdan isbat ol~du. 

Sene 1224 malı-ı mezbfrrun yirmi ikinci salı günü ordu-yı humayfuıdan 
çifte tatar . gelüp ve Sadrıazam Yusuf Paşa'nın Baş Çukadarı dahi ma' an 
meserret haber[i] ile bu tarafta gerek tatariara ve gerek çukadara semmur 
kürk hil'atı ilbas olundu. Mukaddem Moskov keferesi Silistre'yi :muhasara 
edüp orduy-ı humayfin Ruscuk'da olup Rusrev Paşa Silistre'de kalup ordu
dan(18 a) Sadrıazam Yusuf Paşa ve Tepedelenli Ali :ı;>aşa-zade Muhtar Pa
şa 189• Rumeli ağalarıyla Boşnak Ağa ve saideri Silistre canibille imdada 
gelüp etrafda yüz bin mikdarı keferesi istila edüp . kal'ede olanlar imdadı 
görüp «Allah Allah» diyerek huruc ve Sadrıazam dahi_ medrumlar ile yürü
yüş edüp küffarı perakende ve perişan edüp azlm. ceng olup külli ~efere kı
rılup baki kalan · dahi firar eyledüği müjde . haber[i] i,le .iki 1cLol!lp Efep.di:
_miz iftar vakti top şenliği eylemişdir190• 

Y evm-i mezbfrrda Aksaray kurbünde sakin _Anadolu kudap.nçlan Hacı 
Osman Efendi namında bir müfsid kirnesne yine fesada badi meşveret-i ha
fi eylediği Devlet-i aliyye'nin istima'ı olmağiyle merkı1mu hanesgıçle!l. gece 
kaldurup Magosa'ya* nefy· olunmuşdur. Sene 1224. Bundan akdem dört ay 
mikdarı İsmail kal'esinde zahire kalmayup ve muhasara olup ramazan-ı şe
rilin gurresinde kal'ede muhafız olan Sadrıazam-ı esbak Çelebi Mustafa Pa
şa ve ahali asla yiyecek olmamağıyla vire ile gurre-i ramazanda kal'e[yi] 
Moskov'a teslim ve Paşa-yı ıi:ıı1maileyh ve cümle ahalisi?i ve s~biyeyi :Pa
zarçık'a 191 götürmüş tür. 

Sene 1225 saferü'l-hayr'ın altıncı günü Hacı Ahmed-oğlu'nun ser-i 
maktı1'u Bab-ı Ali'ye gelmişdir. Sebeb şöyle kim : Küçük Ali nam Delil-başı 
Anadolu'd~ sefer-i humayfina giderken Hamamlı kazasına kondukda Hacı 

189 Muhtar Paşa (Tepedenlenli-zade). Tepedelenli Ali Paşa'nın büyük oğludur. Baba
sının idamında mutasarnf Ôlduğu Avlonya'dan azi ve 1237 cumllde't-1ihırında (= 23 şubat -
23 mart 1822) katiedildL Kesik başı Silivri-kapı'da gömülüdür. Şfull-zade, aynı eser, I, s. 261-
262; Cevdet, aym eser, IX, s. 134, 137, 139, 140, 189, 190, ·198, 199; M. Süreyya, aym eser, 
IV, s. 348. · 

190 Savaşiann tafsilatı için krş. Şfull-zilde, aym eser, I, s. 272 vd; Cabi Said, aynı eser, 
.s. 605 vd; Cevdet, aynı eser, IX, s. 134-140. 

* Aslında (..... Jl... şeklindedir. 

191 Hacı-oğlu Pazan veya Hacı-oğlu Pazarcığı (Bk. Cabi Said, aym eser, s: 661) 
Tafsilat için bk. Şfull-zade, aym eser, I, s. 281-283; Cev~et, aynı . efer, IX, s. 143. 
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Ahmed-oğlu'ndan şair ve ekmek matlub edüp merkilm dahi vermeyüp ve 
«Durnıaswı toproğundan çıksın» deyu haber gönderüp ana kana'at etme
yüp bil: kaç yüz suvan ile kendi çıkup muharebe ederken bir Delil bölük
-başı'sı merkilmun başını kesüp irsal eylediği tahrir olunmuşdur. 

Sene 1225 saferin[in] yirmi sekizinci pazar erte[si] günü Kırkbir Meh-· 
med Ağa 192 Sekban-başılıktan azi Hayrebolu'lu Hacı Mehmed Ağal93 Sek
ban-başı nasb olmuşdur. Mukaddem bir daha* olup def'a-i sfuıiyesidir. 

Sene 1225 rebi'ü'l-evvelin[in] beşinci pazar günü Kaymakam Osman 
Paşa194 azi olun up yerine sabıka Yeniçeri Ağalığından ma'zıll İzmirli Halil 
Bey demekle ma'n1f Kaymakam nasb olmuşdur195 • Sebeb-i azli: Paşa-yı 

mumaileyh bir meş'ilm-ı kadem kirnesne olup dört ay mikdan Asitane'de 
ekmek kahtı olup her bir ekmekçi furunu önünde külll asker ve havatın 
cem' olup birbirlerini çiğlleyüp ve bazı kirnesneler fevt olup ve bir kaç tez
gahdan kurşun ile urulup öldüğünden ma'ada fukara ve zuefadan çok ki
mesneler açlıkdan helak olup ekmek çıkarken bir vechile turunların önüne 
vanlmayup her bir fırunun Ağa Çukadarları ve Vezir Çukadarları memur 
olup Kaymakam Paşa ve Sekban-başı furun Önünden geçmeye aciz kalup 
n~sın itale-i llsanından bu rütbe iken buğday sefinelerinden izn-baha on beş 
bin guruş, on bin guruş(18 b) haddine göre rüşvet aldığı malum-ı humayôn' 

192 Kırkbir Mchmed Ağa (P:ı~a. Deli). Kırk-bir böliikden idi. Sonra Sekb:ın -başı · oldu 
ve 1225 muharreminde (= 6 nisan - 5 mayıs 1810) inde idam edildi. Eğrik:ıpı'da gömülüdür. 
Bk. Ş5ni-z5de, aym eser, I , s. 349, 351 ; Cabi Said, aynı eser, s. 620-623, 656, 657; Cevdet, 
a)'lıı eser, IX, s. 174; M. Süreyya, aynı eser, IV, s. 277. 

193 Kırkbir Mehmed Ağa yerine esbak Sekban-b~ı Ömer Ağa'nın ta'yin edildiğine 
dair. Bk. Şani-;ı:ade, aynı eser, I, s. 349; Cevdet, aym eser, IX, s. 174-175. 

n Metinde •dahi• seklindedir. 
194 Osman Paşa (Cebeci). Gürcü Ağa Mahmud Paşa'nın oğludur. Kapıcı-başı sonra 

Cebeci-başı oldu. 1217 receb (= 28 ekim - 26 kasım 1802) inde vezaret verildi. Çeşitli 

Yfıliliklerde bulundu. Seraskerlik yaptı. 5 ramazan 1224 (= 14 ekim 1809) de Sadaret Kay
rpakamlığına getirildi 13 rebl'ü'l-evvel 1225 (= 18 nisan 1810) de azi (Şilnl-zade, ve Cevdet 
Paşa'ya göre 3 rebi'ü'l-evvel 1215 = 8 nisan 1810 bk. I, s. 351, IX, s. 174) ve Liınni'ye 

sürüldü. Sonra.lan daha bazı vazifelerde bulundu. 1136 (= 1820/1821) da Getibolu'da vefat 
ettL Bk. Şilnl-zfide, aym eser, I, s. 350-351; Cabi Said, aynı eser, s. 596, 597, 657; Cevdet, 
aynı eser, VIU, s. 72, 136, IX, s. 122, 141, 174, 285, 293, 297; M. Süreyya, aynı eser, 
m, s. 439, ıv, s. 327, 328. 

195 İznik.ınid'de mütekaiden oturmakta olan esbak Yeniçeri Ağası Halil Ağa'run 
vezil.retle Sadaret Kaymakamlığına tayinini Şani-zade (aynı eser, I, s. 351) ve Cevdet Paşa 
(aynı eser, IX, s. 174), 3 rebi'ü'l-evvel 1225 (= 8 nisan 1810) de; Cabi Said Efendi (aym 
eser, s. 657), 13 rebi'ü'l-evvel 1225 (= 18 haziran 1810) de gösterirler, Halil Pasa'nın hfıl 

tercümesi için aynca bk. M. Süreyyti, aym eser, II, s. 303. 
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olmağile azli iktiia ve Limni'ye nefy olundu196• 

Dergili-ı ali Yeniçeri Ocağı Kethüda Yeri Katibi olan Mehmed Satd 
Efendi sene 1225 rebi'ü'l-evvelin[in] altıncı pazar erte[si] günü Gelibolu'ya 
nefy olmuşdur. Sonradan Rodos'a nefy. Sene 1225 mah-ı mezbfuun on se
kizinci günü Tahmis verasında Asmaaltı nam mahalde bir ebl-i ırz Mtun 
hala Kumbaracı-başı'nın ehl[i] olup sırık hammalları önüne çıkup çeyirmek 
murad eyledikde hatun bir pirinç mağazasına kaçup bazirgaruar ve cümle 
Tahmis önünde olan tatarlar taşra çı.kup gücile hatun[u] yedierinden tahlls 
ve erte[si] günü Ağa Kapusu'na bir kaç yüz nefer bazirgan varup K~yma
kam'm yanında Sekban-başı otururken h ücum ed üp ~Bak · Ağa, bu edebsiz
lerin etdükleri nedir? Sen bu mesnedün ehli değilsiin; sen yaramazun hak
kından gelemezsün. L&kin biz şimdi gerü çekecek tô.kadımız kalmadı, alim
Allah haşr oluruz>> deyu ve Kaymakam'dan ferman taleb edüp «Şevket/u 
Efendimizden bir kıt' a hatt-ı humayı'in ister üz; şimden sonra edebsizi u rup 
öldürürüz. Bunu Şevketlu Efendimize teslim edüm> dediklerinde hakikat-i 
Ml Enderıln'a tellıls olundukda llatt-ı huinayıln sadır öl.up·-ınahallat imam
larını İstanbul Kadısı Konağı'na ihzar [ve] feth-i kıraat olundukda : ~Fi 
m&ba'd edebsiz güruhu bir iı&-hemv&re şirket eyledükde ·kolluğa veriin. A_na 
it&at etmezse vurun, lıel&k edin ;suat cevô.b yokdur» deyu emr-i aıı vardur 
ve tenbth olunmuşdur ve bu hatt-ı şerif her kazaya ve ceınl' mahkemelere 
kayd olundu197• 

Bundan sonra medtne-i Üsküdar'da büyük hamamın hamamcısına bir 
kaç edebsiz bizler sefere gideceğiz deyu hücum edüp merkilm dahi kesesin
de olan y~ elli guruş mıkdarı akçeyi ver9ükde refikleri dahi sarkup bir tak
db harnarncı sokağa çıkup «Ümm_et-i Muhammed be.t!i soyuyarlan dedük
de hemen kepenk sınğı ile ikisini tepeleyüp meğer Serdengeçti Ağası imiş, 
ikisi· dahi geberd[i] dediler198• 

Sene 1225 ma.h-ı cemaziye'l-evvelinin on birinci günül99 Moskov kefe
resi Pazarcık üzerine gelüp Baba Paşa ve bir mikdar asker muharebe edüp 
Baba Paşa yaral~up kafir tutup esir etmiştir200• Perişan edüp andan Varna 

196 Krş. Cabi Said, aym eser, s. 660. 
197 Krş. Şant-zade, aym eser, I, s. 351 vd; Cevdet, ayııı eser, IX, s . . 175. 
198 Krş. Cevdet, aynı eser, IX, s. 176. 
199 ·Rus saldınsııun 15 cuınade'l-ıil5. 1225 (= 18 haziran 1810) tarihinde olduğuna 

dair farklı bir rivayet için bk. Ş5.ıll-z.ade,· aynı eser, I, s. 363; Cevdet, aynı eser, IX, s. 178. 
200 Krş. Şl\ni-25.de, aynı eser, I, s. 3ıi3 vd; Cevdet, aynı eser, IX, s. 178; Bab;ı. Paş:ı'

ıun 8 cuınade'l·llla 1225 (=ll haziran 1810) de esir düşmesi ve sair tafsilat ·için aynca bk. 
Cabi Said, aynı eser, s. 661. 
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üzerine ·gelüp miıhasara . edüp ·varna'da dahi zab.ire olmamağla Asitane'den 
bir kaç bin çuval dakik tertib olunup irsal üzere, lakin . bi'i.ziıi'llahi hava mü-· 
said olmamağiyle serıneler girerneyüp muhasara haberi zuhiir eyledikde Ka:. 
ra Osman dahi orduya cız"ıinet ve :Oavudpaşa Sahrası'nda iken der.:akab ha
hatt-ı humayfuı Varna'ya meinOi olup malı-ı mezbiiriın .yirİni ikinci pazar 
erte[si] günü' Asitane'den Sekban-başı ve yazıcılar ve çukadarlar pazarda 
adam tutup kalyaniara · irsat [ eylediler]. V ama dahi muhasara olup ·içinde 
olan reaya casusluk edüp kafire haber verdülderi duyulup haYınlık!arı(19 a) 
zahir olmağile cümle reayayı aliali lmup kılıçtan geçinİÜşler. 

Sene 1225" mab-ı· cemhiye'l-evvelinin yirmi birinci pazar güiıü vakt-i 
zuhrda Ebu'l-feth Sultan Meh.med Han· Cami'i şerifine cein' olunmak içün 
cümle ulema ve rical-i devlete ve ocaklıya tezkireler dağılup öğle namazın
da cümlesi hazır olup mihrab önünde Kaymakam Halil Paşa ve Şeyhülis
lam Dürri-zade Seyyid Abdullah Efendi ve Sadr-ı Rum Beyefendi201 ve 
Sadr-ı Anadolu20

\ Sır Katibi Meh.med Efendi ve İstanbul Kadısı ve cümle 
ulema ve rica! ve ocaklı ve oda bekçileri aşçılar cem' olup203 müterakkıb 

iken hatt-ı humayfuı gelüp mazmiinu şöyle kim: «Hala Moskov keferesi 
Silistre'yi, Urusçuk'u, Pazarcık'c ve Yerköy'ü. alup V ama'yı ve lıôla ~umnu'- , 

da ordu-yı humoyunu ve Sadruizamı dahi muhasara ediip ben kendim dahi 
giderim, müslüman olan benimle ma'an gider. Allahu te'ala bize de yardım
cıden deyu ayet-i kerime ve ebadis-i şerüe ile muayyen hatt-ı şerif kıraat 
ve «Bundan böyle ne zeamet ve ne gümrük vazifesi ve ne kul mevacibi yok
dur ve nereden verelim» deyu hatt'da tahrir olunup kıraat olundukda cüm
lesi İstişare edüp «Şevketltı Efendimizin gitmesi mi evltidun> deyu meşveret 
ve ne ulema verical ve ne ocaklı cevab veremeyüp «Miilahaza edelü1m de
yu dağıldılar erte[si] günü Ağa Kapusu'nda meşveret olup «Cümlemiz Şev
ketltı Efendimiz ile ma'an gider/iz~ deyu cevab verüp erte[si] günü Mi'mar 
Ağa ve Şehremini gelüp Davudpaşa sarayını keşf ve arnele üşürüp binasına 
bed' olundu. 

Sene 1225 cem§.ziye'l-evvelinin yedinci cum'a erte[si] günü kam Şum
nu[yu] basup ehl-i islam ve Sadnazam ve ocaklı «Allah u ekber» diyerek 
k:üffara hüciim ve dokuz saat ceng [edüp] Hfiri kırup ertesi pazar günü ka-

201 Şehirli Osman Paşa·zade Mustafa İzzet Bey Efendi olmalıdır (Bk. M. Şem'i, aynı 
eser, s. 176). 
· · 202 Mehmeil Vehbi Efendi olmalıdır. Bk. M. Şem'i, aym eser, s. 188. 
·. .· 203. K.rş. şfuıi.zade, aynı eser,. I, s. 365; Cabi Said, aynı eser, s. 667; Cevdet, aynı eser, 
IX, s. 180. . . 
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fir yine gelüp on saat mikdan ceng-i aziın [olunup] ve Ufiri altı saat ma
halle kovmuşlardır204 • 

Sene 1225 selh-i cemaziye'l-evvel günü imamlar İstanbul Efendisi Ka
pusu'na da'vet [ve] ferinan kıraat olunup «Kiiffar galebe etmekle Anadolu 
lu' dan Rumeliden yedi yaşından yukarı sefer-i humilyuna gelmek ve ağniya 
kullarından gümüşe müteallik ve gümüşü yoğise parasını imdiid-ı sefer[iyye] 
içün cebr olmaksuz fetvay-ı şerile mucibince Darphiine'ye tesllm oluna~ de
yu emr-i aU sadır olmuşdur. 

Cum'a günü kafir Yama karesine hücfun Çilesiz-oğlu ve asker-i islam 
çıkup yedi saat ceng [olup] vafir küffar kırılmışdır. Vanlı Mçhmed Paşa'nın 
tatarı haberi devlete getirüp hil'at giydi. 

204 Ruslann Şumnu önlerindeki mağliıbiyetlerinin Serdar-ı Ekrem'in 22 cumftde'l·ılla 
1225 (= 25 haziran 1810) tarihli tahTiratı ile duyulduğuna dair bk. Şaoi-ziide, ay!ıı eser, 
I, s. 370 ve Cevdet, aym eser, IX, s. 184. Ciibi Said, (aynı eser, s. 667-669), bu mağlubiyeti 

23 cumade'l·iihıre 1225 (= 26 haziran 1810) vekayü arasında kaydeder. 


