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MOLDOY.AN'Cr 4Ll PAŞA -~ ~- KiTAB_:$Sİ 

Osma.ni! im.İıaratorluğu'nda -~~da~et m.a:Jcamını ·işgal ~den vezir-.i 
.a'zfl.P1ların büyük ~ir kısmi. İstaı;ıbulida .!ıefn edi.l,I;niş . Ç>lnı~kl~ ]?:era
ber, bunların diğer bir ki.smı, azda olsa, İmparatorluğun eski mer,. 
kezlerinden Edirne'de, Bursa'da ve Tebriz, Kars, Şehr-i zor, Bağdad, 
Belgrad -ve Bosna gibi serhad şehirlerinde, veyahud' Malkara, ı.fidjJJi, 
Rodos, Klbrıs ve Taif ·gibi daha ziyade sfugün mahallerinde göwü
lü buiunmaktadÜ-lar. M~mafih Rumeli ile Anadolu'nUn daha ba'zı 
şehirlerinde, Girid'de, Haleb, Şam ve Mısır'da, Mekke ve Medine'de 
dahi Oı;ımanıı sadr-ı··a'zamlarının medffın' bulunduğunu görüyoruz. 
Ancak taşra şehirlerinde ve halen ~kiye Cumhuriyeti sınırları dı
Şında kalan· yerlerde gömülü bulunan bu vezir-i a'zamların mezar
ları, gün geçtikçe o:rtadan kalkmakta ye yerleri s~'atle kaybolmak-
_tadır. · · · · 

Türkiye'nin-İstanbul,- Bursa, Edirne ve Konya gibi tarihi eser
leri çok ba'zı merkezlerinde, eski yapıları korumak ve onları ta'ınir 
·etm~Jr. biraz daha kolay: cili:luğu İıalde,· diğer ŞeliiTieri,nde ve. b~lhassa 
bugilıi sınırlarİmiz dişııida kalaiı. toprakJai .üze~qe, 'biı h~vi eser
leri muhafaza .. etmenin çok daha güç 'ôid.uğu iıerkesce··maifımdur. Gü
~fuıı_üzde, alakah makaıiıİ~~ ta.'raf~dan kitabel~ri . o~ up, m!hiyett 
aniaşılamayan birçok -tarihi yapı meyapıı;rda, eski..mezarların -ve hat-· 
ta Önerrili tUrbelerin dahl · bakımsiziık yüziliıdı:ı~ ~rtadan kaİİrmakt~ 
.Ôlduğunu g~rıi:ıekte}riz: -:· .· · · : .·:· ·. · · · · - · · .. . ... · · · · .. · · 

~iz .bu ya.Zirii aa· .ise, hal~ri.- y~ri kaybolmuŞ, rakaf b'ir tesadüf 
~s~ri; -h~nij.z ·m~z.!r İdt:a.besi .T~kird.agı .~~es_i~nde· bulun~ .ve bir ö~
rencim tarafından fotoğrafı: çekilerek bana:. getirilen .Osmanlı !mpa-. 
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ratorluğu'nun XVIII. yüzyıl sadr-ı a'zamlarından, ya'ni Moldovancı 
Ali Paşa ile ona ait mezar kitabesinden bahsetmek istiyoruz. 

Maldavancı Ali Paşa, aslen Kastamonulu olup, bu sancağa bağ

lı Daday kazasının Sorkun köyünde dünyaya gelmişdi. Onun doğum 
tarihi hakkında henüz bir bilgiye sahib değiliz. Ancak yaşadığı de
vir ve yaptığı hizmetler gözönünde tutulacak olursa, kendisinin 
XVIII. yüzyılın başlarında doğduğu söylenebilir. Ali Paşa, genç ya
şında: İstanbul'a gelerek, Saray-ı hümayfın'da Bostancı Ocağı'na in
tisab etmiş ve bir müddet sonra, bu ocağın Hassa Hasekileri zümre
sine dahil olmuşdu. Darü's-sa'ade ağalarından Ebu'l-misk ~ber Ağa 
zamanında ise, Ağa-köşkü'nü ve Has-bahçe'yi tanzim ettirirken Bina
emiiii ta'yin olundu ve bu görevi esnasında «dirayet, şeca'at ve etva
riİıın beğenilniesi» üzerine, iıaydud eşkıyasının def'ine ıİıe'mUİ edil- . 
·di. Her tarafda ümidin fevkınde başarısı görüldüğü içün büyük tak
·dir kazandı ı. 

· İsmaiİ Ha.mi Danişmend'in kaydına nazaran, Bostancılık görevi 
ile Moldavya (Bağdan) 'da eŞkıya tenkilinde bulunduğu sırada, al
mış olduğu esirler arasındaki ba'zı fahişeleri, bilahire İstanbul'dan 
Bursa'ya sürüp, bunların içinden ba'zılarını da kendi muvafakatıa
rını almak sfıretiyle, cariye olaraksattırmış olmasından dolayı, ken
disine Moldovani veya Moldov~cı lakabı verilmişW. İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı da <<Eflak ve Bağdan'da ticaret yapan ba'zı ·şahıslar, bu
·ralardaki kızları nikahlı veya nikahsız ayartarak sattıklarından, 
bugibilere Moldovancı deruliyordu. Ali Paşa da, Bursa'ya gönderi
len fahişeleri satması sebebiyle Moldovancı lakabını almıştır» di
yor3. Her ne kadar ba~ batı kaynakları, Ali Paşa Moldavyalı oldu-

.. . 
ı Bak . . Ahmed Cavid, Hadikatii'l-'Viizerd Zeyli, !stanbul 1271, s. 19; Tay

yar-zade .Aıırııed Atıl, Tarih-~ .Ata, istanbul 1292, c. II, s. 67 /166; İsmail Hakkı 
Uzunça.rşılı, Osman'lı T4rihi, A.ıikara 1959, C. IV/2, s. 409-411. · 

2 İsmail Hami Danişmend, Jzahlı Osmanlı ·Tarihi Kronolojisi, !stanbul 
1961, C. IV, s . 484; Hüseyin Ayvansarayi'nln, Hadikatii'Z-cevami' adlı eserinde 

iSe,_ bu lakab Modgancı ( ../.b, . . ) şekunde ka:yıtlıdır. Bak. ±stanbul• 1281, 

C. II, s. 248. Moldovancı Ali Paşa ile çaı:iakkale Bağazı'nda ayni zamanda bu
lunmuş ve beraberce çalışmış olan meşhur Baron de Tott da, Hatıratında onun 
Iakabını (Moldovş.n_dgi) şeltllnde ,yazıyor. Bak, Memoires du Baron de Tott, 
sıır Zes Turcs et 'zes Tartares, C. İII, Amsterdam 1784, s. i5 ve muhtelif yerler. 

. 3 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, .Aynı eser, C. IV /2, s. 409; J. de Hammei", 
His~qife de l'Erııpire Ottoman, Paris 1839, C. XVI,: s .. 233. 
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ğu içün kendisine Maldavani veya Maldavancı denildiğini söylerler 
ise de, bu görüşün doğru olmadığını, yine İsmail Hami Danişmend'in 
ve aynı zamanda İsmail .Hakkı Uzunç~şılı'nın bab,is .konusu eser-
lerindeki kayıdlardan öğrenme_kteyiz. · 

Ali Paşa, ID. Mustafa'nın cülf:ısu tarihi olan 30 Ekim 1757 (16 
Safer 1171) senesinden sonra, Tebdil Hasekiliği'nden, ya'ni padişa
hın tebdilen bir tarafa· gittiği sırada, Rikab-ı hümayün'da bulunan 
hasekilik görevinden. Karakulak'lığa ya'ni Sada.ret da.iresUe Saray-} 
hü.mayfuıi ;ır asında habereilik . yapan yeni bir göreve terli etti. .An
cak bu ~nada Sadr-ı a'zam bulUİlan Ragıb ·Mehmed Paşa «kenqü
sünde ilisas-ı nifa.k müşahede» ettiği ve ba'zı kimselere vaktiyle köle 
mu'amelesi yapıp para ile sattırmıŞ olduğu bahanesiyle, onu Filibe 
Nazırlığı hizmeti ile III. Mustafa'nın yakınları arasmda bulunmak
tan uzaklaştırdı4 • Fakat Filibe'de dahi makbill hizmetler gördüğün
den, kısa bir müddet sonra, Ali Paşa'nın: tekrar lstanbul'a dönmesi 
ve Haseki Ağalığı mesleğine iade kılınması irade buyruldu. Bu, gö
revi esnasında Matbalı-emini Filibeli ~bdu_:rrahman Bey'i, yapmış 
olduğu eski sıl'-i isti'mallerinden .dolayı Ed~rne'de katle memtir edil
di5. Evahir-i Receb 1174 (1761 senesi Mart · ayı başları)" tarihinde 
ise, Saray-ı hümayün'da, ilk intisab ettiği ocağın başına · geçti ve 
Bostancı-başı oldu. Bu def~a da, halkın kendisinden şikayetçi bu
lunduğu İsakçı Anbar-emini, aynı zamanda İsmail kasabası Müte
velllsi, eski Kap11cu-başı'lardan Hasan Aga'yı, .Surre-emini olarak 
Mekke'ye gitmek içün Üsküdar'a geçtiği bir sırada, Padişahııi fer
manı üzerfne katı etti. Nihayet gurre-i Şevyal1175 (25 Nisan 1762)' 
de, kendisine Huztir-ı hümayfuı'da hil'at giydirilerek, üç tuğlu ve
zaret rütbesi ilisan olundu ve evve!a Kütahya, daha sonra da Ru
meli mansıbı verildi. Bu me'mtiriyyeti sırasında dahi devlete karşı 
isyan edeiı Yanya Mutasarrıfı· Arnavud Selman Paşa'nın katli, giz
lice kendisine eİnr edildiği içün mensfıbu bulunduğu ocağın görev-

4 Ahmed Cavid, Hadikatii'Z-v.ü.zerd. Ze?tli, s. 20 ve Melıı?ıed Zeki Paka.l.ı.n, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ııe ·Terimleri Sözliiğü, İstanbul 1946, C. I, s. 753 ve 
C. n, ·s. 198; Me~ed Şem'!. na.ııeZi Esm4rii.'t-tevd.rih ma'-~eyZ, İstanbul 1295, 
s. 78 ve 103. 

5 Şem'dci.nt-zd.de Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi (M. Münir Alttepe 
neşri), İstanbul 1978, C. n; A, s. 40. 



408 M. MÜNİR AKTEPE ~ 

lerine has b4' hile ile onu da 1177 (1763/64) yılında, Yanya'da idfi.in 
ettirdi6

• 

Ali Paşa, bu hizmetlerini ~.müte'3.kıb 6 Şevval 1177 (8 Nisan 
1764) tarihinde Bosna valiliği'ne getirildi7• Fakat 1179 (176_5/66) 
yılında bu görevinden alındı ise de bilahire sırasıyla Diyarbekir ve 
Anadolu (1180 = 1766), 1181 senesinin 2 Zel-ka'de'sinde (21 Mart 
1768)de Karaman valiliklerinde bulundu8• 1182 (1768) yılında Ada
na Valisi iken kendisine bir m.ur~ssa' kılıç ile birlikte Babadağı Ser
askerliği hil'ati gönderildi (Cema~ye'l-evvel 1182 =Eylül 1768). 
Müteakıben Mar' aş Valisi . olup, Bender Seraskerliği tevcih edildi. 
Bu şuretle Osmanlı İmparatorluğu'nun muhtelif vilayetlerinde idari 
vazifeler alan Moldovancı Ali Paşa, sonunda 1768'de başlayan ve 
1774 yılında Küçük-Kaynarc~ Barışı ile hitam bulacak olan meşhfır 
Osmanlı-Rus seferinin ilk senelerinde, Bender cephesinde askeri bir 
görev almış oldu9 • Bu görevi sırasında, Enderfuı Hazinesi'nden ken
disine gönderilmiş bulunan bir miktar para içün, Baş-Muhasebe'ye 
şu mektubu yazdığım. görüyoruz : 

«Ba'is terkim-i hurfıf oldiır ki 

Hazine-i atıfet-define-i husrevanemden bundan akdeınce ber 
veeh-i istizan bir mikdar meblağ alınması istid'a olunmuş idi. Bu 
hilalde E!ıderiın-ı Hümayfin Hazinesi'nden yalnız elli bin kuruş if
raz ve kapu-kethüdamız Dergah-ı ali Gediklülerinden Mehmed Ta
hir Ağa'ya teslim ve tarafımıza irsal ve isali tenbih ve tefhlm olu
nup, zikr olunan elli bin kuruş tarafımıza ba'de'l-vüsul, Hazine-i 

6 Ş em/ dani-ziide Fındıklılı Bille'l.tman Eteııdi Tarihi, C. ll/ A, s. 41, 47 ve 
65-66'da, Selınan Pa§a'yı katı lçün d\i,zenlenen hllenin ne §eld.lde uygulandı~ 
etraflı olara!{ anlatılnu§tır. Ayrıca Bak. Ahmed Vasıf, Vasıf T41'ihi, Mısır Bu~ 
lak 1246, C. I, s. 135 ve 150; Ahmed Cavld, Haaikatil'Z-vilzer4 Zeyli, s. 20; 
Tayyar-zade. Alımed AtA, Ata. Tarihi, c. n, s. 176; J. de· Hammer, Ayni eser, 
C. XVI, s. 234. 

7 Ahmed VAsı.f, Viisıl Tarihi, Bulalt 1246, C. I, s. 151 ve 176. 
8 .Aıuned va.sıt, Aynı 'eser, c. i, s. '197. · 
9 Ba§bakanlık Arşivl, Mii.liyeden İnüdevver 'l'eşf-iftit Defteri, nr. 29 s. 177' 

den naklen, İsmail Hakkı Uzunçar§ılı'Iiın verdig-l bilgi içün bak. Osmanlı Tll
rihi, C. TV /2, s. 41; Alımed Ata. Bey'in, At4 'l'drilıi'nde, Ali Pa§a'nm Aydın 
Muhassılı iken Bender Seraskerliği'ııe tayin. olunduğ-u .kayıdlıdır. Bak, C. n. 
167; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmllni, İstanbul 1311, C. m, s. 544. 
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Amire defterlerine sebt ve kayd olunmak.içün meblağ-ı mezkür ı:nak
.bulüm~· olduğunu müş'ir memhilr temessük irsal eylem.emiz babm
da, emr-i şerif-i alişan ve · inektfıb-ı e:ınr-üslfılH ·hazret-i Sadar.et
.penahl sudtır ve zuhilr etmekı~. mebl~ğ-ı mezkür elli bin kuruş kapıı
·kethüd8.mız Ağa-yi mümi-ileyh taratmdan iş-bu malı-ı Zi'l-hicce.'
nin beşinci günü (12 Nisan. 1768), tarafı~za' vasıl v.e tamamen abı 
u kabz olunup, emr ü ferman buyrulduğu üzere Hazine-i Amire def
terlerine sebt ve kayd olmak içün iş-bu memhfır temessük tahrir ve 
terkim ve Kapu-Ketbüdamız Ağa;yi müma-ileyh m·a'rifeti ile ma
·balline arl?! ve teslim olunmak _irsal ve tak~ olun d {ı. Fi. 5 zq-hicce 
.sene .1182. · 

Bende-i Ali · 
Ser-asker-i Bender»10• 

F~at az sonra Tevki'ilik vazif~i verildiği içün Bender Seras
.kerliği'nden ayrıldı. Müte'akıben de Yaş muhafızlığına gönderildi . 

. Ali Paşa'nın Bender cepbesinden alınarak, daha geride ya'ni 
Yaş· şehri muhafazasında görevlendirilmesine, devrin ·Sadr-ı a'zainı 

Mebmed Emin Paşa ile aralarında mevcfıd bulunan münaferet sebeb 
·oın:iuştu11• 1768 senesinde Osmaiılı İı:İıparatorıuğii'na karşı Hotin 
·üzerinden ve daha ba'zı cebheierden ta'arruza geçen Rus · kuvvet~e
rini durdurabilmek içün Sadr-ı a'zam ve Serdar-i ekrem Mebıned 
Emin Paşa, Ordu-yı Hümayiın ile birlikte İniparatorluğun kuzey sı
nırlarına doğru yürüyerek, Tuna nehrini geçmiş ve Bender civarına 
geldiğinde, Yassı-tepe denilen bir mevkı'de karaı:gah kurmuştuı2• 

Ayni zamanda savaş mes'elelerini görüşmek maksadiyle, Kırım Ham 
Devlet Giray'ı da b~ ordu.gaha davet etmişti. · Rebi'ü'l-evvel .1183 
(Temmuz 1769)'de toplanan savaş meclisinde ise, Rus 'seferi tefer
ru'atı ile yeniden gözden geçirildikten sonra, bilhassa Hotin üzerin
den bir çok def'alar ta'arruzda bulunan Ruslar'a karşı ' ne şekilde 
hareket edilinesi icab : ettiği husô'sti, De~let ·G-ir~y ile Bender Ş~hri · 

10 Top)iapı. Sarayı Arşiv!, d3ende-i Ali Serasker~ı Ben,dex:» irnZalı ve E. 
11428/16 numaralı vesika. . .. . . ... 

ıı Ahmed Vasıf, Vasıf T4riki, c. n, s. 8. 
12 .AhnJ,ed .Vası.f, Aynı eser, C. II, s: 10. . . .: : ·• · • 
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ihtiyarlarmdan. soruldu13• Rusların İlsavat adı verilen Yeni Sırhis
tan sınırlarında, ya'ni Aksu · (Buğ) nehri ile Özü nehri boylarında 
dahi bir kısım yeni kal'alar inŞa.' ederek, içine Rus kuvvetleri yerleş
tirdikleri' bu toplantılarda öğrenildiu. Ayrıca Boğdan Beyleri'nin 
gizlice Ruslar'la aniaşmış bulundukları, hatta bir kısım Boğdanlı
lar'ın Ruslar'la b~leşmek üzere oldukları, yine bu meclisde yapılan 

·görüşmeler sırasında ortaya çıktı. Bu n\'ldenle, nihayet Osmanlı İm
paratorluğu'nun Avrupa kıt'ası. üzerindeki Rus cebhesi, biri Hotin 
Seraskerliği, diğeri ,Bender, Yeni Sırhistan ve Aksu bölgesi Seras
kediği olarak, iki kısma ayrıldı ve Boğdan'ın korunması içün de Yaş 
şehrine ayrıca bir muha.fız gönderilmesi yine bu meclisde kabili edil
diğinden, Sadr-ı a'zam Mehmed Emin Paşa'ya sadaret makamında 
raklb görülen Moldovancı Ali Paş~ Be:nder· cephesinden geri alına-. 
rak, Yaş muhafazasına tayin olunmuşdu. Yerine ise, eski sadr-ı 
a'zamlardan Çorlulu Ali Paşa'nın kızının oğlu olan Kel Ahmed 
Paşa-zade Sivas Valisi Ali Paşa geti:İ-il_d'it'6 • Fakat Abaza Mehmed 
Paşa, Canikli Ali Bey ve Oltulu Hasan· Paşa gibi ba'zı kumandan
ların, Hotin kal'ası önünde, Ruslar'a karşı başarılı olarnamaları üze
rine; Sadr-ı a'zam Mehmed Emin Paşa, bu def'a Yaş muhafızı Mol
dovancı Ali Paş~ ile birlikte Diyarbekir Valisi Vezir Mehmed Pa
şa'yı ve Kınm Hanı Devlet Giray'ı, Hotin kal'asının düşman muha
sarasından kurtarılmasına memfır ettiği görüldü. Nitekim Devlet 
Giray ile birlikte, Moldovancı Ali Paşa'nın Hotin kal'asında kazan
dığı başarı, Rus Generali Galitzin (Galitzinov)in geri çekilmeşine 

sebep olmuştuu. · 

13 Bender Seraskeri Moldovancı Ali Paşa'dan, Yağlıkcı-zade Vezir-i a'zam 
Mehmed Emin Paşa'ya, Hotin kal'ası'nın durumu, ya'ni Osmanlı Ordusunun 
Tuna'yı geçmesi üzerine, düşman kuvvetlerinin, Hotin Kal'ası 9nünden kaçıp, 
kal'a ,muhafızlarının muhasaradan kur.tulduğu ve ~k kuvvetlerinin, Rusl~ı 
ta'kib· etmiş olduğu hakkında gelen tahrirat içün bak, Topkapı Sarayı Müzesi 
Arşivi, E. nr. 8067/2. . · 

14 Kastra ( .,_;._; ) adındaki bir fransizın Osmanlı-Rus Sava§ı'na (1182-

1212) dair yazdığı es·erin türkçeye tercüme~i, !Stanbul 1246, s. 81. 
15 Ahmed Vasıf, Vdsıf Tarihi, C. n, s. 10-13; Şem'dani--zade Fındıklılı 

Süleyman Efendi Tarihi (M. Münir Aktepe neşri), !stanbul 1980, C. II/B, s. 8; 
İ. Hakkı Uzunçarşılı, . Osmanlı Tarihi, Ankara 1956, C. IV, kısım ı, S. 379-381; 
J. de Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, Paris 1839, C. XVI, s. 224. . 

16 Bak. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, E. 8067/3 ile Ahmed Vasıf, Vdsıf 
Tarihi, C. n , s. 14 ve 16; Şem'dani-zade Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi, 
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Moldovancı Ali Paşa'nın Hotin Baş-buğu bulunduğu esnada, va
zife ile yanına giderek, bilahire döi\eİl Sadr-ı a'zam Çuhadarların
dan Uzun Hasan Ağa, 24 Rebi'ü'l-ah.ir 1183 (28 Temmuz 1769) ta-
rihli takririnde Hot4l'in ·ahvali hakkında şöyle diyordu : · 

«Rumeli Valisi'nin Hotin'de küffar ·ne.· muharebe ve bozulma
sına sebep ne olmuştur? Şehametlu !tan-ı alişan hazretlerinin mec
lisinde tefevvüh olunur-iken vez1r-i müşarün-ileyh Abaza Mehıned 
Paşa'yı Çarhacı'lıktan ihraç ve kethüdasını nasb eylemekten neş'et 
eylemiştir. Zir'a esfar-ı sabıkanın birisinde Timur Paşa Çarhacı iken 
ve Çarhacılığa seza namdar bir paşa iken, Kör Çavuş'ı getirdiler, 
Çarhacı nasb ettiler ve bu süret bozgunluğa sebep oldu. Bu maküle 
harekat sizin mühr-i daiyenizden neş'et eder. Heman vez1r olduğu
nuz gibi mührü alalım deyü işleri nefsamyyet üzere tutarsız . Mu
kadder-i ilahi her ne vakit ise gelür zuhür eyler. Kaldı ki, sahib-i 
devlet hazretleri el'an Serdar-ı ekrem ve cümlemizin ulusudur. Bize 
layık olan emirlerine ita'at ve uğfır-ı padişahide kem8.hü hakka hiz
met eylemektir, deyü Aydın Muhassılı ve Hotin'e Baş-buğ olan ve
zir-i mükerrem izzetlu Ali Paşa hazretlerine hitab eyledikde, estağfi
rullah, bu misillu şey hatıra gelmez ve inşaallahü'r-rahman hizmet
de bir türlü taksirat etmeyiz ve fevz-i nusret dahi zuhur eyler. He
men sahib-i devlet Efendimiz sancağ-1 şerif sayesinde du'a etsünler, 
deyü kat'-ı kelam eyledi»17

• 

m. Mustafa, nihayet çok koruduğu bu vezirini, Rus cephesinde 
gösterdiği cesaret ve kahramanlığından dolayı, Mehıned Emin Pa
şa'n.ın yerine, Sadr-ı a'zamlığa getirrneğe karar verdi. Esisen Ser
dar-ı ekrem Mehm.ed Emin Paşa da, bu sırada vuku' bulan başarı
sızlıkları dolayısıyle, rahatsızlığını bahane ederek, Pad.işaha yazdığı 
mektUblarda, kendisini sadaretden ve serdar-ı ekremlikden afvetme
sini rica ettiği içün, m. Mustafa, Mir-i ahur Kel Ahmed Paşa-zade 
Feyzi Bey'i Ordu-yı hümayftn'a göndererek, sadaret mührünü Meh
med Emin Paşa'dan geri almasını ferman buyurmuştu. Feyzi Bey, . 
12 Ağustos 1769 (9 Rebi'ü'l-a.hır 1183) tarihinde, bir cum'a-ertesi 
günü Han-tepesi'ne ya'ni Ordu-yı hümayfrn'un bulunduğu kararga-

C. n/B, s. 8 ve J. de Hammer, Ayni Eser, C. XVI, s. 225 vd. Ue Kastra. T4rihi 
Tercilmesi, s. 86. 

17 Topkapı Sarayı Müzesi Ar§ivi, E. nr. 8282. 
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.ha gelerek18, evvela Kethüda Bey Katibi İbrahim Efeneli'nin çadırı
na indi ve hangi gör~vle geldiğini burada bulunan memfırlara açık

. ıa·dı. Daha sonra Sad&,ret Kethüdası Mustafa B~y ile katibi İbrahim 
Efendi, Sadr::-ı ~~zam Mehm:ed Emin. Paşa'nın . yanma giderek, Feyzi 
Bey'in Ordu-yı hümayün'a gelmesi sebebini hullli-i muslihane sfıre
'tiyle Serdar-ı ekreme izah ettiler. Bilhassa rahatsızlığı dolayısiyle 
bir süredir sadaretten aziini arZU. eden Mehmed Emin Paşa'nın is
.teğinin :Padişah tarafından k_ablli olunduğunu söylemek suretiyle, 
·mühr-i hümayünu kendisinden aldılar. Müte'akıben Yeniçeri Ağası 
Süleyman Ağa'ya gidilerek, vezirlik payesiyle Ordu Kaimimakam
_lığı hil'ati Süleyman Ağa'ya giydirildL Nihayet Teşrifatçı Vahdeti 
Bekir Efendi, Hotin'de Başbuğ bulunan Moldovancı Ali Paşa'ya sa
daret mührünü götürdü. Ali Paşa ise, 16 Ağustos 1769 (13 Reb~'ü'l:
_ahır 1183) 'de, Hotin kal'asına iki buçuk sa'at m~safede, Teşrifatçı 
Bekir Efendi'yi ' karşllatmıŞ ve cidden sadaret mührünü getirip ge
tirmediği hus~unu tahklk e~tirmişti. Ali Paşa, Mehmed Emin P~.
şa'dan enclişe · duyduğu içün' bu tevcihin bir oyun olmasından şüphe 
ediyordu. Ancak sadaret mührünün hakikaten geldiğini öğrenince, 
Vahdeti Bekir Efeneli'yi bir gün ·sonra, Hotin civarındaki ordugah
da merasimle kabul etti ve burada yapılan törende mühr-i hüma
yfı..rı Teşrifatçı Bekir Efendi tarafından resmen kendisine teslim 
edildiği içün, Moldovancı Ali paşa da fi'Hen sadaret makamını işgal 
etmiş ve aynı zamanda Serdar-ı ekrem olmuştu19 • Fakat kendisi he
nüz Hotin cephesinde Ruslada mücadele halind~ bulunduğundan, 
Yassı-tepe'deki Ordii-yı hümayün.·karargahına gidemedi. Savaşlara 
Botin bölgesinde devam e~mek mecbÇıriyetinde kaldı ve Ruslara 
karşı daha ciddi şekilde buradan hüciimlara başladı. 

. Bu esnada Rusya tarafından bir elçinin gelm~ş o-lmasına ve kış 
mevsimi boyun,Ga, 1770 senesi ilk~baharına kadar, mütareke yapı!-

iS Aluned Vasıf, Vasıf Tarihi, C. n, s. 21; ·şem'dŞ.ni-zade Fıridıklılı Süley
·man Efendi, bu tarihi, ll Eylül 1769 (10· Cemaziye'l-evv:el 1183) olarak ·kay
detmi§tir: Bak. Adıgeçeıı .eser, C .. II/B, s. 10; J. de Hanuner,··Ayni Eser, C. XVI, 
s. 227 vd. · 

19 Aluned Vasıf, Vd.sıf Tarihi, C. n, s. 21; Şe?n'dcini-zcide Fındıklıl·ı Siiley
man Efendi Tar-ihi, C. İI/B, s. iiı; !smail Hakkı Uzuiıçar§ılı, Adı geçen eser, 
c: IV, kısım 1, s. 381; Mehmed Süreyya, 9 Rebi'ü'I-a.h.ir 1183 (12 Ağustos 1769)' 
?a S~dr-ı a'zam oldugunu kab_ül ediyo;r: ~~·. SicilH :o.smanı, !stanbul. 1311, 
C. m, s. 545; Baron de Tott, Memoire.s du Baron de Tott, sur les Tart.ares, 
Amsterdam ı 784, c. m, s . . 15. yd. 
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ması teklifinde bulunmasına. rağmen, Moldovancı Ali Paşa; Kırım 
Ranı'nın uyansına dahi önem vermiyer~k. savaşlara devamı uygun 
gördü20

• Nitekim Rusları üçüncü 'def'a Hotin kal'ası önü~den çe~il
meye mecbii.r bıraktığı gibi, bir .ara Galitziİı komutasındaki Rus 
kuvvetlerini imha edebilınek gayesiyle, Turla (Dniestr) nehri dağu
suna geçerek, Rus sınırları üzeriilde başarılı savaşlar dahi. yaptı. 
Lakin Ruslarm ardı arkası kesilmiyordu: 1769 senesi son-baharının 
başlamasıyla, gerek mevsimin muhalefeti, gerek Hotin kalesine is; 
tenilen. mikdarda kuvvet ve malZemenin ulaştırılainamış olmasından 
dolayı, buradaki Türk kuvvetleri arasınd~ huzursuzluklar görüldi.iğü 
içün, Ruslara karşı yapılan savş.şlarda da IIlUVaffakıyetsizlikler 

baŞlam.Jştı. Nihayet ~oldovancı Ali Paşa'nın, Serdar-ı ekrem ve 
Sadr-ı a'zam olması dolayısiyle, Han-tepesi mevkı'inde bulunan, esas 
Ordu-yı hümayfı.n'un ba§ına· döninek istemesi üzerine, Hotin kal'a
smdaki muha.fızlai ayaklandı. Zahire azlığuidai:ı ve savaş. malzemesi 
yokluğundan Hotin kal'asmda kimse kalmak ve kal'ayı muhafaza 
etm~k istemiyordu. · 

Bu tarihlerde Sadaret Kethüdası katibierinden olup, olayların 
içinde bulunan İbrahim Efendi, Fi gurre-i Ca. ·sene 1183 (2 Eylül 
1769) tarihli arizasında, Hotin'deki durumu şöyle. anlatmaktadır : 

«Benim inayetlü Efendim 

Bi-hamdilla.bi ta'ala, Padişah-ı . alem-penah Efendimiz hazretle
rinin kutb .olduğu Ordu-yı hümayfı.n'da zü'l-a.kl ikrar ve ftiraf edüp, 
da'vat-ı hayriyyelerini anen fe-anen tekrir etmededir. . . . . 

Mühr-i hümayfı.n-ı inayet-makrfm devletlu Ali Paşa· hazretleri 
ve celadetlu Han-ı .ali-§an ·hazretleri küffarm taburu ile muharebeye 
şürfı.'ları esnasında. Feyzi ::Sey beı;ı.deler.i vesatetiyle vezir-i müŞa
rü'n-ileyh Ali Paşa hazretlerine. teslim olundu.: Bu husfı.s ayn-i ke-' 
rametdir. Mühr-i hümayfı..ıi vürudUiida, çü.riki Hotin :kal'ası . killfar-ı 
bed-girdarın muh!i.sarasından tahlls ohinup, Ser-asker Mehmed Paşa . 
hazretleri vezir Ali Paşa'nın yanıiia gelüp, · Ser-askerlik niza'ına şü
rfı.' ve düşmanın karşüsünda rezaleti miıcib bir halat zuhii.r olunma
ması mücerred mühr-i hümayfı.nun ·va.ktiyle vür'üdu, ancak PadiŞab-i' 
din-i mübin ve halife-i rlı.-yi zemin Efendimiz hazretlerinin kerame-· 
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tidir. Yine Feyzi Bey kullarının Oraü-yi hüınayün'a vürüdu ve der
akalı mühr-i hüınayünu .alup V:ezir Ali Pa~a Efendimiz hazretlerine 
azim olduğu .ve Kai.mimakam. nasb olunup ve sadr-ı sabık devletlü 
Emin Mehİned Paşa hazretlerinin Dimetoka'ya teşrif eylediği güya 
Ordu-yi hüınayün'da olan cahil ve bi:-i!lı'ak kirnesnelerin güft-güsunu 
men' eyledi. Zira Emin Mehmed Pa~a hazretlerinin hastalığı Hotin 
kal'asımn muhasara olunmasının şemateti mücerred izale olması 
mahza şevketlü, mehabetliı. veli-ni'am-ı alem Efendimiz bazretleri
nin kerametidir. Mühr-i hümayün Hotin Kal'asından iki üç sa'at yu
karıda olan tabur ile celadetlu Han-ı aU-şan hazretleri ve devletlu 
Ali Paşa hazretleriyle muharebeye mübaşer~tleri esnasında teslim 
olundu. Ol vakitde gerek asakir-i Osmani:YYe'y.e ve. gerek Tatar'a bir 
şevk hasıl olduktan sonra tabur-ı meksür Hotin toprağından Leb 
canibine firar eyledi. Salifü'z-zikr tabür.-ı meksiı.r Hotin karşusunda 
meks edüp, tekrar Vezir-i a'zam canibinden asker karşuya geçüp 
muharebe edüp, birkaç gün sonra killliyetlü asker tabür-ı meksuı: 
üzerine göndermek üzereVezir-i a'zam Efendimiz hazretleri niyyet-i 
haliseye şüru' edüp, Ordu-yi hüınayün'dan asker gönderesiz d<'yU 
Kethüda Bey'e ve Kaimimakam Paşa hazretlerine mektübları varid 
old~da, der-akab fermanı olduğu üzere askeri ~otin tarafına gön
derdik, mühr-i hüınayün müşarü'n-ileyh bazretlerine vardıktan son
ra Re'isü'l-küttab Efendi'yi ve Küçük Tezkireci Efendi'yi ve MektUbi 
Efendi kullarını ~üşarü'n-ileybin mektubu mücebince müşarü'n-ileyh 
hazretlerinin taraf-ı devletlerine gönderildi. Kethüda Bey· ~mlları 
Ordu-yi hüınayün'a g~ldikten üç gün sonra azim hasta olup, Ka.: 
imimakam Paşa· hazretleri dahi mübtedi olmağla, kulunuz illet-i mi
zacımı dinlemeyüp, kulunuz Çavuş-başı ~ğa'yı bu def'a kendüıne 
şerik edüp Sadr-ı a'zam Efendimiz hazre.tleri her ne isterse nizarnını 
verüp, Sadr-ı a'zam c8..n.ibine teşy-4: e~Y.oruz_ ve zahire gönderilmesi 
husfısu içün Defterdar· Efendi ile müzakere ve ibram ederek, gün 
be-gün Defterdar Efendi zahire gönd~mektedir. Tarih-i ka'ime-i 
v.bfıdiyyet-allameye gelince, yedi bin asker' Ordu-yi hüınayfı.n'dan 
Sadr-ı a'zam Efendimiz tarafla:ı;ına, ,g~nderildi. Gelelim hulüs-ı bal 

,ile hizmet edenler a'la mansıb· ister ve diriğ . dahi ol"Q.D.duğu yoktur. 
Vaf~ zamandır ill.et-i mizacım· seb~J:>iyle kalk).lp oturmağa liyakatım 
yoktur. Beni azi ile çırağ verin deyü niyaz eyledikçe, müsa'ade olun
mayorum. filet-i mizacım ne giı.ne oldÜğu şöyle dursun,, Allahu 
azimü'ş-şan ecelden aman.verüp, Astane:.i sa'adete avdet mukarrer 
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olur ise, yolların sovukluğuna takat getür~ek gayet müşkil görünü
yor. Beni yoktan var eden Allah asan eyliye .. Bir dürlü katiblik ede
cek halim yoktur ve ba-husüs kulunuza gelüp, işi sebebiyle müda
hane ederiz. Bir takrib rütbe ittihaz edüp, mazhar-ı inayet eden' za
tm etvar'mdan ciğerim hfın olmuşdur. Bu .Ordu-yi hümayfın'da ne 
gfıne hizmet eylediğim cümlenin ma'lfımu ·iken, bir azl ile mesrfır. 
olmağı taleb ederim. Vezir-i a'zam Efen.dimizden Kethüda Bey'e ge
len mektub taraf-ı devletlerine ·tesyir olunmuşdur. Avn-i Hakk ile 
hernan Ordu-yi hüınayfınun bu tarafdan hareketi esnasında azi ol
sam cenab-ı hayy ü vedud olan Allah'a: senalar ihsan eder. Fi gurre-i 
Ca. sene 1183 (2 Eylül 1769). 

(Mühür) 
İbrahim»21• 

Diğer tarafdan Hotin şehri ihtiyarları da, Ali Paşa'nın Hotin'
de kalarak, kakl'ayı tahkim etmesi ve zahire bulundurması lazım 
geldiği halde, tedbirsizce Ruslar üzerine gitmiş olmasından dolayı 
kendisini suçluyorlardı. Sadr-ı a'zam Maldavancı Ali Paşa, bu karı
şık durum içinde, Hotin kal'asının muhafazasına esaslı şekilde her
hangi bir çare bulamadan, 21 Eylüll769 (20 Cemaziye'l-evvel1183) 
tarihinde buradan ayrılili ve 28 Eylül 1769 günü Ordu-yi hüma
yfın'un bulunduğu, Tuna nehrinin kuzeyindeki Han-tepesi mevkı'i 
karargahına geldi:2

• Burada Kırım Ranı Devlet Giray'ın da dahil 
olduğu bir harb meclisinde, Osmanlı Ordusu'nun savaş durumu tek
rar gözden geçirildi. Nihayet .Osm~nıi Ordusu'nun, !sakçı üzerinden 
Tuna nehrini geçerek, bu nelıirin delta kısmı güneyinde bulunan· 
Dobruca bölgesindeki Babadağı sahrasında. kışı .geçirmesi kararlaş
tırıldığı içün Ali Paşa, 9-üze~iz bir şekilde, güneye doğru geri çe-
kilmeye başladı 23 • • -

Bu arada Ali Paşa'nın bütün gayretiyle korumaya çalıştığı Ho
tin ka~'asi 'da · Ruslar'ın işgaline uğram:ıştı. Bender cephesinde dahi 

21 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Ar·iza 4058. Küçük İbrahim Efendi 
n~nu ile ineşhfir olan bu zii.tın azli husOsunda bak. Aluned Vasıf Vtlsıf Tar-ihi, 
c. II, s. ,29. ,' 

22 ·Ahmed Vii.sıf, Vtisıf T4ri1ıi, C. n, s. 25; Şem'dtini·zade Fıtıdıklılı Sü-
leyman Efeııdi Tarihi, C. ll/B, s. 14/16. 

23 Ahmed Vii.sıf.- Aym eser, c. n, s . . 28/30 ve Şem'da~ıt-zıide Tarihi, c. 
ll/B, s. 16-18, Kastra Tarihi· Tercümesi, s. 86. 
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evvela Ruslar'a kafşı başarılı savaşlar yapılmış olmasına rağmen, 
sonradan bu bölgede -de muvaffakiyetsizlikler görülmüştü . . Maldo
vancı Ali.Paşa'nın, bir kısım kuvvetlerle 13 Ekim 1769'da Baba
dağı'na· yerleşmesine· mukabil, Osmanlı Ordusu'nun diğer bir kısmı 
Silistre tarafların~ gitmiş, üçlincü bir kısmı da kışlak içün Eairne 
şehri yolunu tutmuştu. Hasılı Moldovanc·ı Ali Paşa, Serdar-ı ekrem 
olarak, Osmanlı Ordusu . üzerindeki, emr ve komuta kabiliyetini ta
mamen kaybetmiş ve net icede başarılı bir serdar olamamıştıu. Rus
lar da sür'atle güneye inerek, Yaş şehrini onun sadareti devrinde 
zabtetmiş ve Tuna riehri üzerindeki Kalas şehri civarına kadar gel
mişlerdi. 

Bu durumda Moldovancı Ali Paşa'yı daha fazla Serdar-ı ekrem 
ve Sadr-ı .a'zam olarak Osmanlı Ordusu'nun başında bulundurmanın 
bir fayda sağlamıyac~Ouıı anlayan m. Mustafa, sonunda kendisini 
sadaret makamından azlederek, yerine 13 Aralık 1769 (14 Şaban 
1183) tarihinde !vaz Mehmed Paşa-zade Halil Paşa'yı getirdi~ş. Dev
rin Padişahı m. Mustafa, Boğdan · bozgunundan sonra, Kapıcı-başı 
Çerkes Mehmed Bey'i, Babadağı'nda bulunan Ordıl-yi hümayıln'a 
göndermiş ve Vezir Kethüdası Resmi Efendi vasıtasıyla, Sadaret 
mührünü Moldovancı Ali Paşa'dan a~dırarak, Mir-i ahılr-ı evvel iken 
üç tuğlu vezaretle orduya gönderdiği tvaz Mehmed Paşa-zade Halil 
Paşa'ya teslim ettirmişti:6• 

Bu vaziyet muvacehesinde Sadaret maltamından alınan Maldo
vancı Ali Paşa ise, Gelibolu'ya gönderildi ve bu şehirde ikamete 
mecbılr edildi. Padişali. bu hususda ·kendisine gönderdiği bir fer
manda şöyle diyordu :. 

«Sabıka Veztr-i ·a'iam olup, teka'üden Gelibolu'da ikameti fer
man-ı hümayılnum olan Ali Paşa'ya hüküm ki, 

·24 Ahmed Vıisıf, Ayın es~r, C. II, s. 32/34. 
25 Ahmed CA.vid, HadikatiL'l-vü.zercı Z~y~i, s. 21 ve Tayyar-zade ~e4 

Ata, Ata Tarihi, c. II, s. 16'1. !sman İ:Iaklo Uzunçar~ıılı, bu ta'yin tarlhln1 16 
Aralık 1769 (17 Şa'ban U83r olarak göstermiştir. Bak. Osmanlı Tarihi, c. IV/1, 
s. 384. Ayııi eser'In C. IV ·kısım 2, s. 410'da Ise, aynı tArihi Ahmed Va.sı.f'dan 
alar!lk, 13 Şa'ban ll83 = 12 Aralık 1769 diye kaydetıni§tir. Bak. Vcünf Tarihi, 
Bulakı C. II, s. 35. - -.. .. . · -

26 ~enı'd4ni-zc2.de Süleyma1t Efendi T4rihi, C. II/B, s. 20; !sman Hakkı. 
tTzwiçar§ılı, Aynı. eser,: ·ç.:; rv ll, . s. 384; J. de Hammer, Ayııi eser, C. XVI, 
s. 235-240. . . ·. 
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Senlti müşarü'n-ileyhsin senin ma'iyyetine ta'yib. olunan . .. mü
ba.şeretile Gelibolu'ya varup, anda teka'üden meks ve ikamet eyle
men babında, ferman-ı hümayU.n:.ı inayet-~akrfınum şeref-riz-i . su:. 
dfır olmağla, imdi hernan havass-ı itba'ınla hareket ve. se~i'an Geli
bolu'ya varup, anda ikamet birle devam-ı 'ömr ü devlet-i padişaha
nem ed'iyyesine müvazabat ve mahall-i . mezbiira vusfı.li.inü mübaşir-i 
mümaileyh ile i'lama mübaderet eylemen babında. 

Fi. Evasıt-ı Şa'ban sene 1183»27• 

(1769 Aralık ortaları) 

Moldovancı Ali Paşa böylece bir süre menfa hayatı yaşadı. ~
cak Evabir-i Muharrem 1184'de (177,0 senesi Mayıs ayı sonlarında), 
gelen ikinci bir fermanla, Padişah III. Mustafa'nın merhametine 
mazhar olduğu içün afva uğradı ve vezirliği iade kılınarak, yeni. bir 
göreve Kapısı-halkı ile birlikte hazırlanması emr olı.:i.ndu. Ali Pa
şa'ya gelen, bu ~ikinci fermanında ise şunlar yazılı idi : 

«Müteka'iden hala Gelibolu'da ikamet üzere olup, bu def'a av~
tıf-ı mülukanemden vezareti ibka olunan sadr-ı sabık vezirim Ali 
Paşa'ya hüküm ki, 

Senkivezir-i müşarü'n-ileyhsin hakkında afv ü safh-ı padişaha

nem mebzill ve şayan kılınup, inayet-riz-i sudtır olan hatt-ı şerif-i 
mekremet-redifim mfı.cebince avarif-i behiyye-i ıriülfı.kanemden ke
makan vezaretin ibka ve lfa-yi vezaretini muhtevi sadır olan emr-i 
h üroaylın-ı atfı.fet-makrfı.num . . . ile tarafına iı:sal . olunmağla, imdi 
vusfı.lünde, hakkında sünfı.h eden merahim-i şahane ve afv ü safh-~ 
millukanemi fikr ve millahaza ederek, Gelibolu'ya. kemayei?--baği Ka
·pun halkını tertib .ve ta.ıizim ve tekmil ile kairiı ve amade' ôıiip, bun
dan sonra san;:ı. . ne vechile· ferman-ı hüniaytı.n .varid olur is·e derhaJ 
mucebince amel ve harekete ibtidar eylerilen pabında. · 

( : · . . 

FL Evabir-i MUharrem sene 
11S4»ıs, 

(~ayıs 1770 sonl3:rı). 

. 2.7 · Başbakaiılık. Arşivi, Mühimme Defteri, nr. 166, .s. 159. - .. 
28 Başbakanlık Arşivi, Mühimnıe Defteri, nr . . 166, s . 175 . . 

Tarih Enstitiisiı Dergisi - F. ~"1 
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Ali Paşa, a:ld_Jğı bu- ferll).an mucebince d~rhal hazırlığa başlamış 
ve nitekim bir müddet sonra da Seddü'l-bahir M~afızlığı ile Çanak-
·kale Boğazı Ser.-aske:diği'ne getixilmi_şti29• ' 

Bu sırada) İngiltete Krallığı ta~aftnd~n takviye gör~~ ye Ce:
l>elü't-Tarık Boğazı üzerind~n ewelce Akde~e· girmiş bulUn.an Rus 
Donanmas~ ile Osman,lı Donanınası arasında, Mora· sularında:; Ege 
adalarında, İzmir'in Çeşme · umanııida ·ve nihayet "Çanakkale Boğazı 

,açı~arm_da .zaman zam~p. v~ Y.er yer deniz muharebeleri cereyan 
ediyordu. Bu muharebelerin hemen hemen ekserisi, Osmanlılar'tu 

aleyhine neticelendiğinden,' Çanakkale Bağazı'ndan geçerek, İstanbul 
önlerine gelll).ek ve İstanbul'u kuşatmak sfuetiyle, Osmanlı-Rus sa
~aşmı bir-an önce, Rıuslar'm Iehiıie sonuçlandırmak isteyen Rus de· 
i:ı.iz kuvvetlerine karşı · da ,Deylet~i aliyye, Çana~ale' Boğa~· m e~ aslı 
şekilde takviye etmek mecbfuiyetinde kalmıştı'. · Nitekim bu maksat
la Fransi;Z. asıllı Baran de Tatt dahi Çanakkale'ye gönderilmiş ve 
Bagaz'fn tahkimine başlanmıştı30 • Diğer taraftan, . Çeşme deniz fe
laketini müfe'akıb Cezayirli ·Gazi Hasaiı ·Paşa'nın ve Rodos ·Beyi 
ümera-yi dery,adan Ca'fer. -Paşa'nın, Çanakkale Bağazı~nı müdafa'a 
etmek gayesile burada toplandıkları' bir sırada, Seddü'l-bahir Mu.ha
fızlığı'na getirilmiş bulunan eski sadr-ı a'zamlardan .Maldovancı Ali 
Paşa da, Çanakkale Bağazı Ser-askerliği göreviyle buraya tayin edil
mişti31. 

Moldovancı Ali Paşa, Boğaz Muhafızlığı görevine ta'yin edildik~ 
ten:sonra;· Çanak;kal'a'dazi devri.n ·v.ez~-i a'zamı İ vaz Mehmed Paşa
zade Hal_il Paşa'ya yazdığı Haziı:an 1770 tarihli . bir mektupda· ise; 
yeni .vazifesi hakkında şöyle· diyordu : . . · 

. . . 

a:..... « ... B~!lım d~vletlu, sa'adetlu, · ~tlifetlu karındaş-ı e'azz ü 
ekr~miriı sultanım qüstür-ı celilü'ş-ş~lı. hazre~l~ri; bu def'a eltaf-ı 
lianiiyyet:i cihandari ve inayet-i Şevket-medari birle~vezaretimiz ibka 
ve Iutf u ihsan:· buYtwup, ·Seddü'l-bahir v~ ·Kıla'-ı ·· erbe'a Muhatızhği 
uhde-i :8.cizanemize tevclh. Ye: inayet ve Sultaniyye Kal'ası'nda ikii
rnet eylemezp.iz! havi şeref-babş-ı sudtir eden hatt-ı hümayfın-ı şev-

·.. . .. .. 
29 Baron de Tott, Ayni eser, C. m, s. 43/44. 
30 Baron de Tott, Adı geçen eser, C. m, s. 60 v.d. 
31 J . de Hammer, Histoire 'de Z'Empire Ottoman,_ C. XVI, s. 254-255; :Ba-

ron de Tott, Ayiıi. eser,. C. m,. s.-· 35-40 v,d. . . . .· 
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ket-makrfuı mucebince taraf-ıvala-yi veziran~l~rinden dahi bir·kıt1a 
allame-i mekremet-asarları vüriıdunda azim memnilh ve mesrı1riy
yetimizden .naşi imtisa.Ien lehll; ( ?) adab ve hu.ziı.' ile istikbal. ve 
ta'zim ü tekrim olunarak ba'de'l-feth ve'l-kıra'et mazmfın-ı m~ifi 
ma'liı.m-ı muhlisileri zip ü ziynet vüeud ~lduğumuz işaretlerile müs
tağrak-ı süriır u hubür ollınup, hamd-r fira:van ve şad-ı Yezdan_ kı
lınmışdır ki, devlet-i yümn-i ikbal-i bazret-i hüsrevanide ve 1nyam-ı 

serir-i afiyet ve şevket-i hümayfınlarında mücerreden hayat ·ve dil-i 
şikestimiz makam-ı rif'atle abad olmuşdur. Ol kadir-i bi-çün celle ve 
azemetuhu hazretleri şevketJU. mehabetlu .kerametlu evliya.:.i ni'am-ı 
ilem olan Padişah-ı alem-pena.h Efendimiz hazretleri:p.in vücud-ı hü
mayfınların afat-ı beliyye ve hata-i hatarlardan ma.~ ve örnr-i 
devlet-i serir-i saltanatların ale'd-devam·müzdad ve a'da-i bed-hah
ların ser-nigfın makhür .eyleye· amin. İş-bu:mah-ı Saferü'l-hayr'ın on 
beşinci sebt günü (10 Haziran 1770) emr ü tenbih buyrulduğu vech 
üzere olduğumuz mahalden. ·hareket ve savb-ı me'infı.remize seri'an 
ve acilen azimet olunup, Kapu halkımız mükemmel ve kesreti olup, 
ancak sai:r; husflsatımız ve hal-i perişanlığımız ma'liı.m-ı veziranele
ridir. Hakk-celle ve-ala hazret~erinden tazarrff ve niyazımızdır ki, 
her halde hıdemat-ı aliyye-i cihandarl ve riza-yı meymenet-ikbal-i 
padişahlye muvaffak nruşib eyliye amin. Ber-mantiı.k-ı hatt-ı hüma
ytın-ı şevket-makrfln muhafaza-i markümenin ni?am ve temşiyeline 
vus'umuz mertebe bezl-i vücud ve ikda.m.-olunacağı ma'liı.m-ı müşira
neleri buyrulmak zım.nında Tatar Ağası kulları avdet etdirilmeğin 
iş-bu sıdk~ı hulfl.sumuz ibtidar ve ... devlet-medarları kılınmıştır. 

Bi-mennihi te'ala lede'ş-şerefi'l-vüsul manziır-ı sa'adetleri buyrul
du.kda taraf-ı huliı.skariyi hatır-ı devletden tard ve mensi ·buyurma
maları me'mill-i halisanemizdir. 

. . . , 

El-muhtacü'l-m$tacin 
Ali. 

· Muhafız-ı Seddü'l-bahir 

b- Benim l;>evletlu, sa'~detlu, mürüvvetlu sultanım hazretleri. 

· ·Taraf-ı Vala-n ·mfuüvvetlerinden ba's ü· tesyir buyrUlan :mek
tfl.b-ı meveddet-mergiiblarında münderic Kıla'-ı erbe'a'nın neferatla
rı dahi yoklanup, noks~n ·oıauları te~mil' ve ~am hususu!].da veeh-i 
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münasibi üzere teİnşiyetine ihti.mam ve dikkat-i tam olacağı ma'
lfu:n-ı devletleridir. Hernan Hakk sübhane ve te'ala hazretleri cüm.
lemizin urofırlarmda tevf"ık ve riza-yi hazret-i padişahiye muvaffak 
eyliye. am.in»32• • 

.Ali Paşa, Boğaz-hisar'a geldikten sonra, bu bölgede nasıl ça
lıştığını ve neler yaptığ'ı.nı da 28 Safer 1184 {23. Haziran 1770) tari
hinde, yine Sadr-ı a'zam Halil Paşa'ya yazdığı diğer bir mektfıbda 
şöyle belirtiyordu :· 

« ... Bundan akdem ha-hatt-ı hüınlyfı.n-ı şevket-makrU.n me'rufır 
olduğumuz Boğaz-hisar, Kıla'-ı erbe'a'nın muhafazası şartı ile der
altab Sultaniyye Kal'ası'na vusul ve kıll'-ı Ir).~Zltiiriı.n kadıları ve diz
darları ve sair. zabitanları bi-ecmahim Sultaniyye Kal'ası'na getürü
lüp hatt-ı hüınayiı.n-ı mevhibet-makrlın. c~esinin müvacehelerinde 
feth ve kıra'et ve mazmfın-ı . münifi cü.rı4eye tefhim olundukda de
vam-ı ömr-i devlet-i hazret-i .zillu'l-lahiye muvazabet ve iştigal kı
lındıkdan sonra kıla'-ı mezkfırfınun gerek topları ve gerek kara
kollar ve neferatları tekmil ve makam-ı hizmetlerinde leyl ü nehar 
ihtimam ve dikkat eylemeleri cümleye tenbih ve te'kid ve kendimiz 
kıla'-ı mezkiı.rfınu, başka başka varup, gerek neferat ve levazımat-ı 
sairelerine nazar ve {gerek) nizam-ı temşiyetine dikkat ve ihtimam 
edeceğimizi, cümleyi agah ve derfın-ı kal'ada mevciid olan neferat
ları emr-i muhafazaya mukim ve taşrada bulunanları dahi beher-rii.z 
kıla'lara gelüp cem' ve hizmetlerin eda ve Sultaniyye kal'asma vu
sülüınüzde mahsiı.s Kilidü'l-bahir Kal'ası'na geçüp top ve cebe-ha
nelerlne n azar ve iktizasına . göre cümleye ten bih ve te'kid ve Sed:. 
dü'l-bahir ve Sultan-hisar kıla'larına dahi ~Fendüınüz varmak üzere 
tasmim ve kethüdamız Ordii-yi hümlyfın'da bulunup, henüz vüriid 
etmemekle ye:r:ine .. etb~~ -ı kadimelerimizden olup Birün ağalarımız
dan mu'temedü'n-aleyh Alimed Ağa bendeleri Seddü'l-bahir karası
na Kethüda vekaletiyle nasb ve ta'yin ve Sultan-hisar Kal'asi'na 
iktiza eden eı:ni-i mUliaiazaya ihtimam ve dikkat eylemeleri içün 
emekdar ve mu'temed Çukadarımız ta'yin olunmuşdur ve Seddü'l
bahir Kal'ası'ndan Evr~şe kazasma varmc~ sahil-i deryada kadim
den ahigeldiği · vech üzere iktiza eden mahallere karagollar ta'yin ve 
leyl ü nehar hasiret ve intibah üzere hareket ey~emeleri içün kadı-

32 Topkapı Sarayı Müzesi Ar§lvi, E. nr. 8067/4.. 
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larina : ve . zabitanla:rıİı.a .. mügalata: ·. alİnayarak hakimane tenbih ve 
te'kid olunrnuşdur. Hernan H;uda-yi mute'al cU,m.lemize tevfik-ı aJiy.: 
yesin terfik ve riza-yi yümn-i ikbal-i hazret-i padişal:iiye muvaffak 
eyliye amin ve mukteza-yi vakt ü hale · göre havaiiierinin tecessü.s 
ve tefalıhusı.lnda bir an hali olıriayup, el-han;ıdü-li'lla~-te'ala Efendi
mizin himmet-i aliyyeleriyle şimdiye gelince elem ve :ıteder olacak 
bir şey' i.stiri:ıa' ve zuhfır etiD:emiştir. Ancak .niukteza-yi vakt ü hale 
göre ihtiyaten gerek toplar ye gerek ·çeb~-han~ ve . nefera~ ve· sair 
hususata ihtimari:ı ve dikkaf ve Porianma-yi hümayün küffar-ı hak
sarın donanma-yi menhusasiyle. bir mikdar muharebe ey1edikleri ve 
Sakız tarafına rahi oldukları istihbar olup.up, el-hamdü-li'llahi-te'
ala anlara dahi bir türlü eleri:ı · ve keder~ dair bir şeyleri ol:iriadığ~ 
haber (i) vürud etmiştir. Bundan böyle bu ha valilerin umfu:-ı hususi
l erine· ve nizam-ı temşiyetine gereği gibi .sa'y ü ihtimam ve dikkat 
olunacağı ma'llim-ı sa'adetleri 'Q~yrula. Hernan Huda-yi. mute'allıaz

retleri cümlesine sıhhat ve selametler i.hsan ·ve · tevfikat-ı . aliyyesin 
terfik eyliye amin. Fl. 28 Si:ı.fer sene ·ı84 (23 Haziran 1770). 

(Mühür) 

Mürüvvetlu Sultanım 
. . . 

Asitane tarafından mürtir eden kalyonlar lmpudanlarına ·nonan-
~a-y~ hümaylin tarafına vusfı.lleri içün isti'cal ve. tep.bih . olunduğu 
ma'llim-ı sa'adet~eri buyrula»33

• 

Ali Paşa'nın, Çana~-kale Boğazı üzerinde bulunan hisarıarda 
ve diğer mevzi'lerde yaptığı bütün bu · çalışmşJar, · ~aron .de Tott'u;ı, 
Boğaz-hisarla,rını tahkim içün buraya gönderildiği bir devreye te
.saqijf ettiğinden, Moldovancı Ali Paşa'nın· ·İ3aron Çl.e ·Tott ile bi~ lik
de, burada bir hayli çalışmal~ı.rı da ·olmuşt.ur; :ı;;r.itekim Baron de 
Tott'ın, Hatıratında bu çalışmalara geniş :ölçüde · yer verdiği_ görüi-
mektedir34. · · 

RusJar'ı:q. Çanakkale Bağazı'nı geç:p:ıek üzere ~0-27_ Temmuz .:t 770 
tarihleri ara.Suida yaptıklarİ birkaç· huchm ve bir defasında .bir Rus. . . . . . . . . . . . . ... ' . . .. 

: :· 

33 Topkapı · Sarayi Müzesi .Arşivi, E. ıir. 8067/5. 
34 Bak, Adı geçen eser, c .. m; s. 58~72 ve ~yrıca bak, J. de Hammer, 

Ayni eser, C. XVI, s. 255. 



422 : M. MÜNİR .AKTEPE 

savaş gemisiniri bağazda hatırılması olayı, Maldavancı Ali Paşa'nın 

bu Boğaz Ser-askerliği dönemind~ meydana gelmişti. Sabık Sadr-ı 
a'zamlardan .. Ali Paşa, bundan sonra Ruslar'~ Limni adasına gitme
si ve Limni kalesini kuşatması. sırasında dahi Boğaz-bisar Muh?fızı 
olarak bulunuyordu. Cezayirli GB;zi Hasan Paşa'nın, 6 Ekim· 1770 
tarihinde büyük bir cesaretle Limni baskınını hazırladığı günlerde35

, 

o:nu maddi ve. manevi bakımdan takviye ederek; Limni adasına çı
kartına yapması sağland.ıği gibi, 1771 yılında Çanakkale B_oğazı'nda 

vücuda getirilen ve Kap~dan-ı derya Gazi Hasan Paşa komutasına 
verilen yeni Osmanlı donanınası da, yin_e Ali Paşa'nın bu Boğaz Ser
askerliği döneminde g~rçekleştirilm.işidi. Ruslar'ın, aynı sene içinde 
Çanakkale Bağazı'nı birkaç defa abluka altina almaları olayında da 
Ali Paşa Boğaz'daki hisariarın korunmasile görevli bulunuyordu. An
cak 29 Haziran 1772 senesinde, Akdeniz'de ~us donanmasının ami
rallerinden Spridof ile Devlet-i aliyye'nin bir mütareke imzalama
sını müteakıb, Ali Paşa ihtiyarlığına ve rahatsızlığına mebn.l bu va
zifeden alındı. ·Görevi, Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya devr olundu. 
Kendisine de mütekaiden Tekirdağı'nda oturması emr edildi. 

Vak'a-nüvis Ahmed Vasıf Efendi bu husüsu şu şekilde kayd et
mektedir: 

«Sadr-ı esbak Maldavancı Ali Paşa Ser-askerlik ünvaniyle Bo
ğaz'da mukün iken mübtela-yi' illet-i felç ile kuva ve cevarihi azade-i 
dahl u harc olduğu sami'a-i erkan-ı saltanata dere olunup tabsil-i 
kuvvet ve şu'ur etmek zımnmda Tekfurdağı'iıda ·ikamete me'mfu ve 
Boğaz Ser-askerliği ile Kapudan-ı derya Vezir Hasan Paşa nail-i 
etemm-i hubür oldu»36• 

Maldavancı Ali Paşa, Tekirdağı'nda bir sene kadar kaldıktan 
sonra, nihayet tutUlduğu rahatsızlıktan kurtulamayarak, 1187 
{1773) yılmda vefat etti31 • Ölüm tarihi ba'zı kaynaklarda ancak sene. 
olarak belli olup, ay ve giinÜ hakkında herhangi bir kayda tesadüf. 

. . . 
35 · J. de Haiiimer, .Ayni Eser, C. XVI, s: 256. GiZI. Hasan Paşa'nın Ça

tiakkale Boğazı cıvarında ve Limnl'de yapbğı deniz savaşlannın ·tafsila.tı içün 
balt, Baron de Tott, .A.yııi eser, C. m, s. 89-101. 

36 Ahmed Vasıf, Vasif T4rihi, Bıılak. baskısı, c. II. s. 148. 
37 İsmail HaKkı U~çarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1959, C. IV, kısım 

2 s. 411. 
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edilememektedir . .{\Jımed Cavid Bey,-Ha.d!katil'l..II)Üzer.a. Zeyli'nde ölü
mü olayını şöyle. anlatıyor : · 

· « . .. Pirliğinffterahn~en Tekfur-d~ğfnda·ikamet ve ·au.•a-yi dev
let-i ebed,.müddete muvazabat · emr;i hÜIİlayiın olmağla, anda Iliu
kım iken dağdağa-i a_:ehr-i ·fatrldeı{ b~za~' v~"güThar-f cinana hıriman 
oldulab>38• • .. ·, · 

•, 

Tayyar-zade Ahmed Ata Bey de hemen hemen aynı ifadeyi kul-
lanmış ve bu hususda şunları yazmış~ır . .. 

. . « ... Ve seksen altı tarihinde. pirliğine -terahhümen Tekfur-dağı'n

da ikam.ete i'ta-yi rıihsat ve dÜ'a-yi .devlet-i' ebed-müddete muvaza
bat ~tmekte iken bağ:ı ·"driana: hıraman öldular>>39: • : .. . . 

Bu eserlerde görüldüğü vechile, her ik~sid~ esaslı blı:er biyog-
rafi kitabı olmasma rağİnen, 'Ali Paşa'nı,n Ç>lüm tarilll tam olarak 
kaydedilmiş· değildir. Diğer ·taraf~an ger.ek devrin Vak'a-nüvisierin
d~n Ahmed Vasıf Efendi, gerek bÜ devir c olaylarınİ kaleme alan özel 
tarihçilerden Şem'dfuıi-zade 'Findıklılı Süleyman •Efendi, sabık Sadr-ı 
a'zamın vefatı mes'elesine hiç temas ' etmen:iişlerdir . Zamanımızda, 
lzahlı Osma1J.'bı Tarihi Kr'onozOji.Si'ni yazan 1sı'ı:ıail"Hami Danişmend;in 
eserinde da:hi Ali Paşa'nın ölüı:p. tirihf ile alakalı her liangi -bir ka
yıd yoktur. Aiicak iSm~ii Hakkı UzunÇarşıiı, yt!.karıda zikrettiği
miz biyografi kitabiarına uygun _olarak, ·hicri 1186 yılJ.l?.da, ihtiyar
lığına mebni Tekir:dağı'nda oturmasına müsaade olunduğunu kayd 
ile bir sene sonra da (1187) burada öldüğünÜ yazıyo:r·ıo. ·Bu ·se~epıe; 
Maldavancı Ali Paşa'nın doğrudan 'doğruya hicri 1187'de vefat et
tiğini bize bildireri'·Mel;med· SüreyYa ·Bey ol~uştiır. · Bunuri. Sicill-i 
Osmani adlı eserinde, Ali Paşa'mn kısa ·bir hat tercümesi sonunda, 
sadece «.:. 1186 Zi'l-ka'desi'nde (Ocak-şubat 1773)· afv ile Tekfur: 
dağı;nda oturdu.· ll~'fl~ bura<ıa fevt olınuş~. Cesur ·i~»n, cİiye 
bir ifade-mevcuttur . .Aşağıda ayrreiı· vereceğimiz · mezar · kitabesin~ 
de dahi, paşanın yalnızca öfüm senesi yazılmış oiup, vefatının ayı 
ve günü yoktur._ ~amafi· ]?u kitabenin 'ölüm tarihini ·gösteren· ay ve · 
gün kısmı, sonradan s!linmiş ·de olabi.l.ii'. 

38 Bak. Ayııi eser, s: 20; 
39 Ata Td.rihi, C. II, s. 167. 
40 Bak. Osmanlı Tar·ihi, C. IV, lasıın 2, -s. 4ll. 
41 Bak. Adı geçeı~ eser, C. m, s. 544/45 .. • 

..... . . 

·,· 
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Bizim yaptığımız araştırmalar sonunda ise, Moldovancı Al:i 
Paşa'nın, Ramazan 1187 (16 Kasım- 15 Aralık 1773) 'çie öldüğü, an
cak Hatız Hüseyin Ayvansarayi'nin Vefeyat-ı Seliitin ve Me§ahir-i 
rical adlı eseri vasıtasiyle ortaya çıktı. Fahri Çetin Derin tarafın
dan· yayınlanan bu meşhfu- ve önemli yazmada, Bostancı Ocağı'ndan 
yetişdiği içün, Bostancı-başı diye şöhret yapmış olan Ali Paşa hak
kın~a şu kısa bilgi vardır. 

«Bostancı-başı Ali Paşa : 

Sadaretten ba'de'I-azl Selamet-hane ( ~·~.:..o~ ) , sene 1187 ta
rihi Ramazanında (Kasım-Aralık 1773), Tektur-dağı'nda defn olun
muştur»42. 

Böylece Moldovancı Ali Paşa'nın, ölüm günü henüz belli olma
makla beraber, onun 1773 seı;ıesi Kasım ayı sonlarıyla, Aralık ayı 

başlarında öldüğü ortaya çıkarilmış oluyordu. 

Vak'a-nüvis Ahmed Vasıf Efendi'ye nazaran, Ali Paşa sadık, 
gayretkeş, fevka'l-ade sebavetli, dindar ve şeca'at sahibi bir insar.
dı. Ancak maiyyetinde bulunan ba'zı vezirlerin anlaşmazlığı yüzen
den başarısızlığa uğramış, Ruslar Hotin kal'asını almakla beraber, 
Tuna sahillerine kadar indiği içüıı nüflız ve ittibarına halel gelmiş
ti43. Buna mukabil, daha muahbar devirlerde yaşamış olan Tayyar
zade Ahmed Ata Efendi ise, Ali Paşa'nın şahsiyeti hakkında şun
ları yazmaktadır. « ... Şayan-ı tahrir bir hayra mazhariyet ve millle 
ü millete ve devlete büsn-i hizmeti istihbar olunamamıştır. Mensfıb 
olduğu memleketi halkının .mizac ve miı;ıvarları iktizasından olan 
bi-ma'na ağra·z ve i'tiraz ve iftihar ve ukalalıkdan başka sıtı işidil
İnedi» .. ,. Ancak Moldovancı Ali Paşa'nın gerek Hotin kal'ası önle
rinde, gerek Çanak-kale muhafazasında gösterdiği gayret ye şeca'at 
göz önünde tutulursa, onun, Ahmed Vasıf Efendi'nin yaptığı tav
sife daha uygun bir veZir olduğu söylenebilir . 

. Ali Paşa'nın zamanında kendi adına yaptırdığı bir vakıf eseri.: 
ne de tesadüf edilememiştir. Kastamonu'da veya Gelibolu, Çanakkale 

42 Ha.tız Hüseyin Ayvansarayi, Vejaydt-ı selcitin ııe Meş4hir-i ·Ticdl, Fahri 
Çetin Derin neşri, İstanbul 1978, s. 101. 

43 Vd81.f Tarihi, c. n. .s: &5. 
44 Bak. .Ata T4rihi, c. n .. s . . 167. 
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ile Tekirdağı Vakıf Defterleri'nde bir araştırma yapılacak olursa 
belki bazı hayır işlerine mütedair kayıdlar bulmak mümkün olur. 
Her halde ilerideki çalışmalarıınızda bu hususlar da aydınlığa ka-
vuşmuş olacaktır. · 

Bostancı Ocağı'nda yetişerek, Maldavancı diye şöhret bulan 
Sadrıazam Ali Paşa'wn halen Tekirdağı Müzesi'nde olan mezar ki
tabesinde ise şunlar yazılıd.ırş. 

Hazret-i Tevfik Ali Paşa Vezir-i a'zam idi 
Aldı mührü itti teslim yine ol ünvanla 

Gitti hayfa bir kerem-kari vezir-i muhterem 
Matem itti cümle ihvan bir olup figanla 

Dehre misli gelmemişdi her işinde müstakün 
Doğru geldi doğru gitti bildi çün iz'anla 

Hizmet-i şahide oldu nice yıllar akıbet 
Oldu teslim Rahmetullahı-aleyh Ralımanla 

Binde bir düşdü Emini böyle tarihi nazif 
Gitti Adene ol Ali Paşa göçüp imanla 

4"lc_l Yr.J)G~ .ıff JJI ~· .J.~ 0 .J.:.) 

El-fatiha 
Sene: 1187 [1773]. 

45 Bu gün, halen sadece baş ldtabesinln ta§l mevcut olup, mezar sandu
kasına Ait yan ta§ları da yoktur. 
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Moldovancı Ali Paııa'mn mezar kitabesi. 


