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KASTAMONU'DA 

TAHMISCIOGLU VAK'ASI 

O. Prof. İ. Hakkı UzunçarşılıoA-Iu 

Milli mücadele esnasında Kastamonuda bulunup ora tarihine ait bazı 

mal~.matı toplarken şimdi Maarif Vekaleti kütüphaneler müdürü bulunan kıy~ 

metli arkadaşım Bay Hasan Fehmi Turgal bir musahabe esnasında bu, Tahmisci 

og-lu vak'asından bahselli; buna dair Lütfi tarihinin dördüncü cildinin dok-. 

san sekizinci sahifesinde ve 1249 vukuatı arasında bir fıkra halinde yazılan 

ve kayda göre hazinei evraktan alınan bir sahifelik malilmatı okudum ; O

radaki yazılışa nazaran vak'a alelade bir hadiseden ibarettir;, yani Tiıp~rlı 

süvari onbaşılarından olan Tahmisci og-lu kabahatine mebni haps ve sonra 

salıverilmiş ve Kastamonuya giderek bazı yeniçeri firarileri ve o sırada Mı

sırda? gelen kardeşi Kör Hacı Ahmet ve dig-er başlarına topladıkları adamlari

le beraber resmi vergi olan kalyoncu bedeliyesinin tevziindeki yolsuzluk baha~. 

nesile Kastamonuya hücum ile zapt ve halkı ayaklandırarak Kastamonu mütesel

limi ile kadı ve saireyi Çankırıya kaçırmış ve sonra üzerle.rine Esat paşa biraderi 

Ankarab Mes'ut Ag-a tayin edilmiş ve Viran şehir ayanı Hasan çavuş og--_ 

liyle 'ittifak ederek Talımiseinin kuvvetlerini mag-lab ederek Kastamonu 

elde ~dilmiş. 

Işte Lütfi tarihindeki malumat hülasaten budur; merhum Lütfi efendi 

vak'ayı böylece zikrettikten sonra buna bir ilave yaparak aynen şunu ya-
zıyor: , 

(Bu Tahmisci og-hı !Jleselesi şayanı zapt ve tahrir vekayiden oldug-u 

bazı mahalli erbabı vukufundan mukaddemleri mesmuu fakiranem olarak balade 

muharrer evrakı mahfuzadan alınıp yazılan şeylerin vukuatı merviyyeye teva-
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lu~ ve kifayet edip etmeyece~i Kastamonuca maiOmatı sabıka ve meşhu
datı mahalliyesi olan ecillei suduri ilmiyeden bir zati dirayet simattan is

Hsar ve istizah olundukta, maddei mulıarrerenin vukuu hale pek de muva · 

fık olmadı~ı ifade olunduğundan vaki olan ricayi fakiranem~ mebni müşa

rünHeyh tarafından verilecek malamat üzerine ileruda tashihi makal edile

cektir.) 

Lütfi efendi merhumun bu ilavesi hakikaten dikkati celb ediyor ; onun 

tarihinin daha sonraki senelere ait matbu kısımlarında Tahmisci o~lu fıkra

sınıa._ tashihine dair bir yazı yoktur; Acaba vak'anın böyle olmadı~ını söy· 

!eye~ zat vadi ni yerine getirmedi mi 7 Yoksa yazdı da işin nezaketine bi

naen . Lütfi efendi mi koymadı 7 Bilinmiyor. Lütfiniıi basılmamış ciltleri de 

oldu~undan belki onların arasında kalmıştır; Yalnız ş.u var ki vak'a nüvis 

Lütfi efendi hazinei evraktaki vesikaların hepsini görmemiştir . 

.. Her ne ise bu kadar merakı mucip olan şey nihayet hall edilmiştir; hakika

ten vak'anın esası Osmanlı saltanatı aleyhine oynanmış bi r oyun olup bunu ter-
·. . 

-tib...,eden de l\:1ısır valisi Mehmed Ali paşadır. Vak'a 1248 Cemaziyelevvel 

yani 1832 eylülde çıkmıştır. Şimdi vesikalara dayanarak hadiseyi anlatayım ·: 

Ben lstanbulda Başvekalet Arşivindeki vesikaları tetkik ederken orada 

Tahmisci o~lu vak'asına dair bazı resmi evrak gördüm ve hem~n açtım o

kudum ~ Ilk kağıtların mütal eası va k' anın basit oldu~~~~ göstermekte ve he

nüz ' tamamen tenkil edilemeyen yeniçeriler tarafından vuküa gelmiş bir ha- . 

reket zannını vermektedir. 

Nitekim bu kıyam hareketinin ilk dPfa istanbulda duyulmasını m'üteakıp . 
sadrıazam Kaymakamının [sadrıazam Mısır seferindeôir J hükümdara yazdı~ı 

arz te_zkeresinde hülaseten şu mütalea yürütüluyor: 

,, Kastamonuda bir hadise çıkmış, pek de esaslı birşey ·de~ilmiş ,ve tah• 

kik ettiriliyormuş. Kastamonu mütesellimi [ Mehemed Emi~ A~a] ile ileri 

gelenleri Kastamonudan çıkmışlar; Mütesellimin mezalimin~ dair rivayetler 

varmış ; hem fesadı bastırmak ve hem de hadisenin menşeini tahkik etmek 

üzere Ankaralı hacı Mes'ut a~anın iptida mübaşir suretile gönderilip sonra 

işin icabına göre mütesellimliğin de kendisine verilmesi muvafık görülmüş . 

ise de bu sırad~ Çankırı müteselliminden gelen tahriratta Kastanio,Qu. mü

tesellim. ve eşrafının Çankırıya kadar geldikleri yazılmış _oldug-undan· tered

düt edilmiştir; balef ve selef münakaşası dolayısile gOya bu fesadı tertip 
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eden ve fstanbulda bulunan sabık Kastamonu. miiteseıiimi Memiş A~a imiş ; 
halbuki Memiş A~a !stanbuia gelelidenberi ha~ta olarak Üsküdarda hane

sinde ~at~aktadıt; Memiş ~~a o havaliyi iyi bildi~inden dolayı mütale:sı 
sorulmuş ve arzedilmiştir. Son vaziyete gqr~ Kastamonu- müteselliminin 

(vazifesini terk ile fir.a.rından dolayı) azli lazım gelmektedir; keyfiyet serask~r 
paşa i~e görüşülerek t~~rcir arzedilecek. 

· · Bu· arz ' tezkeresiniıi üzerine ·~ad.işah Mahmut Il kendi el yazısiyle rık'a· 
olarak şu mütaleayı yazmıŞt~r: 

K~ymaka.m paşa; 
~. .......... . . 

Işbu takriı::if! . ve .evrais.ı saiı:e manıur ve mealieri malum i hümayunuR) 

ol!lluş.tur. ,Bu f~satla.r bütün havenei makhurenin ( y'ani yeniçerilerin) henüz 

bir sıkı gÇ>~er~k münhezimen geriye yüz çevirmeöiklerindenair i. Bir kere 

avni in.ayeti bar_i ile hav:enei . eşkıyanın pazarı Ce!Jliyetleri· perakenğe ve peri

şan oldu~u anda ,bu fesatların cümlesi hertaraf olaca~ına şüphe yoktqr ; 

takriri·n~e i~tizan, ol unduğu : veçhile Serasker paşa v'esair icap edenlerle . ; , . ... . 

bilmii~ake_r~ spreti ~eyf~y~ti . tekrar tarafı hümayunumuza arzedesin fl] 
. . 

.. b.rr-: tezk~re~inde ifadesi alındığ-ından bahsolunan sabık Kastamonu mü

tesel\~~L. l\4e.miş ·A~aııın . T-ahmisci oğlu ve oradaki bazı eşraf ile Kastamonu 

.vaziyeti hakkınğaki mütaleası aynen şöyledir: 

( Kastamonuda· maddei fesat olan T; hmisci o~ull~rı kadim müiga (yani 

yeniçerilere mensup) ve h~in olup 13ekir Paşa ve sadrıesbak müteveffa ls- · 

partalı Ali Paşa günlerinde ve Şerif A~anın mütesellimli~inde , vukubulan 

fesatların sebçbi hep bunlardır; vakit ' ve h'al · cihetile ol taraf yatışmak ve . 

umu~. mü~iı:ı:ıme ge~~ , kal mamak iÇin tizelde·n goz doldur~r münasiP. biri 

mütesellim. t,ayi'ı_ı olunmalıdır ve maslahatitı ' yatmasına . vesile olmak içi~ 

mütesellim .. ;.v.e Kcıstam'onu. · müftisi · Meliined Arif efendi. ve· karınciaşı Ke~-' }, -· . 
gari naibi sabık Tahir efendi ve Eli Cüz.el Zade Menmed Bey ve kör nakip 

'denmelde • meşhur Mehmed Esat ve, katip lpşir Zade Hacı Salih Efendi ve 

sabık "Ila zin~ katibi Mehmed Sait Efendi evvelemirde nefyolunmalıdır; 

zira mü/ti ve_' ka~indaşı ve . Eligüzel Zade Tahmisci · o~iı/ !le fesatta beraber 

değii ise de an' asıl hem müfsit ve hem fukarayı yeyici olduklarından nefil~ri 

lll Dolap 7, sandık 215, hattı humayun numarası 1. (Bu vesikanın fotografisi ese

rin sonuna konmu~tur.) 



lukaranın teminierine sebep o İ ur ve kör N akip [in j eşkiya ile müttefik ol

du~unda şüphe yoktur. 

T~hmisci O~lu hainleri ötedenberi fokaraya sureti haktan görünerek 

menvii zamirieri olan fes~datı izhar adetleri oldu~undan ve işbu fesat

Ianna dahi tevzi maddesini [ 1 ] serrişte eyledi k lerinden zikrolunan katipler 

hizmetlerinden azil ile töhmetli olduklarından anlar dahi nefyolunsalar men

faatten hali olmaz; bu, tezelden fesat yatışmak içindir; sonra eş'kiyanın 

dahi sayei hazreti şahanede hafiyyen işleri bitiritir; zira Tahmisci o~ulları 

kaç defa sabıkalı vacibülizalelerdir; Bu Tahmisci o~ullarına hasbelmaslaha 

şimd ilik dokunulmaz yoksa e~er bu hainler yine sa~ kalırlar ise birşey de

mek olmaz; yalnız bunlar de~il Tatlı O~lu !smail, Saraç Hacı lbrahim ve 

Karanlık O~lu Mehmed ve Mergüze kazasına şimdi ayan ettirmiş oldu~u 

Mergüzeli Cino~lu Ali ve nefsi Kastamonudan A~acık Mehmed ve Çalık 

İbrahim bayrakdar ve kasap Osman ve Mustafa ve Beşkeselinin o~lu Şerif 
bayrakdar ve Küreihadid kazasından hacı Kahraman ve Sırt kazasında 

U~uru kariyesinde Kapıcıo~lu Selim ~e Araç kazasında Arap a~a nam '!lat-

- rut ve mel'unlar dahi mülga takımdan merkumun avene.leii:ıdendir ve Kas

tamonu sanca~ında hain mülga takımı [ yeniçeriler] kati l<üllidir ; bunların 

birer gune terbiyelerile guşmalleri elzem ve ehem ise de şimdiki halde Bırası 

olmayıp ancak işbu ifadatım noksandır, ziyade de~ildir, . günah ve vebali. 

varsa boynuma olsun. Bu Tahmisci o~ullarının Mısırda da~i eli vardır. 

Çünkü mütesellim ve vOcuh Kengariye gelmişler sanca~ı ahrede bulunuyor

la~, binaenaleyh ol mahalden nefileri esheldir ve bu vücuh he.- nekadar Ken-

garide. is~ler de yine içeride elleri vardır; bu ifadatım mücet.ret fesadı yatış-
tı~mak içindir yatımına hükme oluyor. .. 

Nefsi Kastamonu ve kazalarında vucuhtan mütesellimli~e şayan ve fe

sıldı pamuk iplig-ile bag-layacak kirnesne yoktur; Firkateyni bümayun nazırı ve 

Cide ayanı Hasan Çelebi Zade, mukaddem iki defa mütesellim olmuş ise 

dç muvaffak olamamıştır ve Tahmisci Og-Iu Hacı Abmedin o~lu damadıdır 

[1) Sa~ık müt~sellim Memiş a~anın tevıi maddesi dediği, devletin ahaliden vergi ola

rak aldığı kalyoncu bedelin'in tevzii maddesidir. GGya Tahmisci oğlu her sene Kastamonu 

saiı<!a~na tahsis edilen top yekun verginin halka ve köylere taksimine ve bunun haksız 
yapıldığına itirazen kıyam etmiştir. Tabii bu, esas malesadın gizlenmesi dolayısiyle bir ba

haneden· ibaretti. 
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ve Sinop muhtarı Gavi Zade Hüseyin beyln e~erçi pederi mütesellim olup 

kendisi olmamış ise de hadisüssin olduğundan başka kalyonu hümayun ke

restesinden dolayı ahali ile beyinlerinde müııafese olduğundan emin olamaz· 

lar ve Inebolu ayanı Altıkolaç Zade Hüseyin beyin dede ve pederi - şöh

retşiar ve muktedir adamlar olup hatta dedesi yirmi bir sene ve babası bir 

buçuk sene mütesellimlik etmişler ise de elyevm kend:si müseyyip ve pe· 

rişan olarak ln~bolu kazasını bile hüsnü idare ve muhafazaya muktedir de
ğildir: [ 1) 

Burada Memiş ağanın ifadesi arasındaki ( bu Tahmisci oğulları'lın Mı

sırda dahi eli vardır) kaydı ilk defa nazarı dikkati celbediyor; Ifade açık 

yazılmamış ise de bu sırada Mısır valisinin isyanı devam etmekte olduğun

dan söz ona telmihtir. 

* * * 
Şimdi mukaddemesini kaydettiğİrniz isyanın kahramanı Tahmisci oğulları· 

na dair 18 cemazi yelevvel 1248 tarihli Kastamonu mütesellimi Mehmed Emi~

ağa tarafından tahrirat ile gelen tatar Kerimin ifadesile serasker Hüsrev 

Mehmed paşanın sadrıazaın kaymakamına yazdığı tahrirata göre izahat ven!liin: 

Tahmisci oğlunun ismi Ha(·ı Mustafa ve kardeşi de kör hacı Ahmettir. 

Hacı Mustafa timarlı süvari mansure ala yı teşkilinde serasker Hüsrev paşa Kaf

tancı İbrahim ağanın maiyetinde bulunup ve Kastamonudan lstanbula gelip Rami 

kışiasma yerleşen birinci _Ala yda yüzbaşı .idi. Yapmış olduğu şeni bir kabahatten 

dolayı · üzerindeki timarı alınarak askerlikten tard edilip hapsolunmuş ve ser

asker kapısındaki tomrukta dokuz ay yatmış ve sonra çoluk ve çocuğu ve 

bazı nüfuzlu hanedan tarafıııdan olunan şefaate binaen cezası kafi görülerek 

salıverilmiştir. Ha-cı Mustafa, Mehmed Em(n Rauf paşanın Kastamonu muta~ 

sarrıflığı sırasında bazı arkadaşlarile Mısıra kaçmış ve arkasından kardeşi 

Kör Hacı Ahmed de Mısı~a gitmiştir ki takriben 1242 senesi sonlarında yani 
1826 hazi~a~:, ayindadıi- . 

Mısırdan · avdet tarihi belli olmayan Hacı Mustafa bu gay.bubet esna

sında biraderile beraber ·hac etmiş ve iptida kendisi ve bir müddet sonra da 

kardeşi Hacı Ahmed Kastamonuya dönmüşlerdir. Bunlar Mısırdan dqnerler

ken Mehmed Alinin oğlu ve Mısır kuvvetleri. kumandanı İbrahim paşadan 

· talimat almışlardır. İki kardeş memlekete geldikten · ~on~a h~cd~n dönen hacı• 

.,. [lj Dolap 7, sandık 215, 1 numaralı hattın melfufu. 
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ların ellerind~ de lbrahim paşanıh propaganda kag-ıtları bulunmakta idi: 

Işte bu propagandaların ve lbrahi m paşanın e mr ile hareket eden Tahrn'fsci 

og-ulla~ının gayretlerile bu isyan tertip olumuştur. 

Tahmisci og-ullarına ve bu isyanın ilk şekline ve Kastamonu mütesell imi 

Mchmed Eıni[\.- ag-a tarafından alınan tertibata dair Tatar Abdülkerimin ifa· 

d esi aynen şöyledir: 

(Kast amon. u sancag-ı timarlı süvarİlerinden iken bundan akdemDerseadette 

mütecasir oldug-u cünhasına mebni üzerinden timarı ref'ile babı se~~skeride do

kuz mah tomrukta durarak badebu halasolan Tahmisci OğluHacı Mustafa ve 

karindaşı olup bu defa Mısır canibinden ve İbrabimi Leim tarafından ( Mısır 
valisi Mehmed Alinin oğlu İbrahim Paşa J Kastamonuya gelmiş olan Kör 

Hacı Ahmed ve Hidayet bayrakdar nam mefsedetkarlar mülga takımdan 
' -

( yeniçerilerden] birkaç mefsedetpişe ile ittifak edt-rek mu hassıllık hazinesi 

hizmetinde müstahdem Sal ih efendi ve yine İbşir Zade Hacı Mehmed efen

diyi memur oldukları masiahattan keffiyed ile konaklarına gitmedikleri ha_!de 

. cümhur edüp telef edeceklerini haber gönderdikte bir guna fesat zuhur et

memek miilahazasile mumaileyhima hizmetlerinden çıkarılmış ve bunların böyle 

tahakkümane hareketleri gittikçe fesadı müeddi idügiindeı:i ve livai mezkfl

r un kazaları ayanları mütesellim ağa ile müttefik bulundu~~~rından tahririne 

mebni tevabiatlarile beraber Kastamonuya gelmiş olan Ayandon Ayanı 

Deli Hacı Ahmed oğlu Mahmud ağa ve Taşköprü Ayanı Ahmed bey ve 

Kinoboludan Şişman Mehmed ağa fesedei merkuroeye nüshupçnd ederek, 

bu sizin niyetiniz vehameti akibeyi muciptir deyu merkurouna haber gön

derdikl ı;rinde içlerinde te.ferrüt daiyesinde olan merkum Muştafa, dahili da

irei ittifakları olan takımdan kırk elli kadar müsellah ed~psiz ile çarşıya 

çıkıp· bütün dükkaniarı herkese cebren kapattırıp başına bir takım etraki 

bi idrak cemeaüp mütesellim kon;ığına hücum eylediklerinde kazalardan 

gelen ayanlar :vilıiyetimizi yağma edecekler diytrek fesad . amiz kelamlar . 

ile Ayanların taşraya gitmelerini teklif ve ağavatı mumaileyhim dahi böyle 

vakitle bu n~sıl sözlerdir deyu bayağı tüfek. atılmak derecelerine geldikte 

merkum Tabmisci Og-lu Mustafa ve rüfekası !şte Arabistandan hacılar da 

geldi, tam mezak · iera olınıac~k vak itlerd ir diyerek bütün bütün fesat taıaf-
. larına sapmış oldukla~ından vücuhü vilayet o.lanlar mütesellim ağaya ve Ayan· 

lara itizar yollu aman beldemiz ahalisi şayet bu bapta tedibe müstahak 
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olurlar deyu vaki olan tavassut ve ricaiarına mebni cemiyet datılmış lse 

d e eşkiyayı me~kumun emin olamadıklarından içlerinden Hidayet bayrak

tan kavasbaşı ve diter bir ayakdaşlarını tüfekci başı etmek üzere mütesel· 

liıni mumaileyhe ibram ve ısrar ve mumaileyh dahi çarnaçar şimdilik sureti 

mümaşat izhar etmiş oldu~u ve merk um T ahmisci O~ lu Mustafanın karindaşı 

K~r Hacı Ahmed bundan yedi sekiz sene mukaddem Mısır tarafına firaren 

gitmiş ve Hacı Musta.fa dahi miiddeti medide Mısırda etlenm iş ve bu defa 

Mustafa, iz h arı · fe sat için gelmiş ve h~cılar geldikten sonra fesatları artmış 

oldu~u ve Kastamonu sanca~ı kazalari Ayanları ve bileüml~ vücuh ve ehli ırı.ları 

mütesellimi mumaileyh ile yekdil ve yek cihet iseler de fesedei merkumun 

kırkar, ellişer adam ile gezmekte olduklarını tatarı merkuro ifade ve beyan 
eyledi) l *] 

' Tatar Abdülkerimin bu ifadesi de gösteriyor ki Tahmisci vak'ası Mısır va· 

lisin in tahrikile tertip edilmiştir. Halbuki hükamet bunu Tahmisci O~lunun 
muvaffak olamıyarak firarından sonra anlayabilmiştir; yukarıda söyledi~imiz 

gi bi hükumet bu isyanı iptida sabık Kastamonu mütesellim i olup lstanbulda 

bulunan M emiş A~anın tertip ile o suretle mü teseli imli~i elde eylemek is· 

tedi~ini zanne~lemişti. Nitekim sadrıazam kaymakamının mabeyne yazdı~ı 

t~zkerede . sabık mü teseli im kapıcı başılardan Memiş Atanın pek hasta ol

du~undan bah~edildikten sonra: ( ... Hamdelillahiteala sayei mekarim va· 

yei_ hazreti şahanede Kastamonu gailesi hüsnü indi fa ve suret bulmuş ve 

Tahmisci o~lunun fesadı lbrahim Paşanın ifsadı mahsusasından neş'et ederek 

mumaileyh Memiş Atanın parma~ı olmaması şakii merkumuo sureti firarın; 

dan anlaşılıyor gibi olmuş) mütaleası dercedı lmiş ve bu suretle M emiŞ 
Ata 'büyük bi/ittihamdan kurtulabilmişti f 1 ]. Mütesellim E.min A~a. aciz ve 

iradesiz bir adam oldutondan elinde isyan bastıracak kadar kuvveti varken 

iş i ciddi tutmamış ve asilerin tekliflerine mümaşat ederek isyanın büyüme• 

sine sebeb olmu,ştur. Kastamonudan gelen mahzarlara göre gOya isyanın 

asakiri mansure zabİtanından baz ılarının sokaklarda ehli ırz güruhuna müna· 
sebetsiz hallerden ileri geldi~i yazılmış ve bu halden müteessir olan halkın 
camiye toplanmak istedi~i ve. mütesellimin de bu ·edepsizli~e c ür' et 
ederileri tedip ile işi bastırdı~ı şeklinde gösteril~iştir. · [2] Halbuki Tah· 

[•] Dolap 7, sandık 215, iki numaralı hattın melfuJu. 
[lJ 1 Numaralı iradenin merbutu vesika. 
[2] Mütesellim Mehmed Emin Atanın tahriraüle lstanbula gönderilen mahzarla.rdan 

alınan hülasa. [ Iki numaralı hattın melfufu) 
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mlsci o~iu Hacı Mustafa Tosyaya gönderdiği buyruİtusunda kıyamın sebe

bini [zahiri sebebi] Kalyoncu bedeliyesinin tevziin..J.eki yolsuzluk olarak 
göstermektedir. [1] 

T3h.misci o~lunun buyrultusuna göre Kastamonu müteselli~i ile hakim, 

müfti ve saire davate gitmek bahanesite Kast amonudan çıkıp Devreganiye 

çekilmişler ve oradan üç beş bin kadar atlı ve piyade kuvvet alarak 

Kast~moni kasabası kenarına gelip muharebe etme k istemişler ve muv·affak 

olamıyarak Taşköprüye gelmişler ve ora.d an da yine külliyetli bir kuvvetle 

hareket eylemişlerse de yine muvaffak olamayıp kaçmışlar ve Cemaziyel

ah!r 25 Pazar günü Çankırıya gitmişlerdir. Çankırı müteset limi Hacı Ömer 

A~a lstan bula gönderdiği ayni tarihli bir tahriratta hadisenin kolaylık la 
bastırıl&madığı ve mütesellim, hakim, müfti ve sair isimleri malOm eşrafın 

Çankı,rıya geldikleri ve Kastamonu ve isyancılar tarafından alınan havadise 

göre asilerin cemiyetlerini kuvvetlendirmekte oldukları ve hatta bazı vesa

yayı havi olarak tahmisci oğlunun Tosya kazasına buyrultu gönderip bu 

buyrultunun Tosyadan kendisine irsal oluntıp bunun aynen takdim edildiği 

yazılmıştır [2]. Buyrultu sureti makalenin sonuna konmuş ve foto~rafisi de 
aldırılmıştır. 

Bundan başka yine aynı mealde olarak Çankırı naibi de ilam gönder
miştir. 

Tahmisci oğlunun Tosyaya do~ru el atması üzerine orada bulunan bir 

tahsildar Tosyada cereya n eden bütün hadisattan bahs ile Çankırı mütesel· 

limini tenvir ediyordu; Tahmisci oğlunun Tosyaya gönderdiğ i buyrultuyu 

b.u tahsildar Çankırı mütesellimine göndermiş eşkiyanın çok ve etrafın hali 

oldu~undan bahs ile talimat istemiştir. Yine bu adamın 1248 Cemaziyet: 

ahir 23 tarihile gönderdiği diğer bir mektubunda da Kargı'ya do~ru kaç

tığı duyulan Kastamonu müteselliminin arkasından Tahmisci o~lunun üç, 

dört bin asker çıkarmış olduğ•J ve Sinoptan gelen topları elde etmek 

için asker sevkettiği ve Kastamonu kazalarının hep kendisine itaat ettiği ve 

Tahmisci o~lunun üç beş güne kadar Çankırıya gidece~im futuhat bendedir 

dedi~i ve Kastamonu mütesellim ve eşrafının Çankırıda durması iyi olma

dığı yazılmaktadır. [3] 

[1) Makalenin sonundaki buyı-ultu suretine bakın. 

[2) 1 numaralı hattı bümayunun melfufu olao vesika. 

[3] Bir numaralı hattın melfuflarından üç vesika. 
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Tahmlsci oğiu, müt~sellimi kaçırdıktan sonra kendi mutesehimliğinl 
ilan eylemiş, etraf kazalara hep huyruhular göndermiş ve kendisine müte

sellimlik heratının yani mütesellim olduğuna dair vesikanın Konyada bulu

nan Sadrtazam tarafından gönderildiğini işaa eylemiştir [1). T~hmiscı oğlu bu 

kıyam haraketini etraf vilayetlere de sardırmak istemiş ve bu suretle bil· 

hassa garbe doğru Viranşehir, Bolu sancaklarına da sirayet ettirmek üzere 

bu iki liva hududu üzerine üç koldan askerle iki top göndermiştir. 

* * * 
Tahmisci oğlu hadisesi iptidadan mevzii ve Kalyonc_u bedeliyesinin fazla 

tevziinden dolayı yapılmış bir kıyam veyahut bu bahane ile o taraflardaki 

Yeniçerilerin bir gayretkeşlikleri zannedilmişti; halbuki işin içyüzü çok başka 

olup metbuu Osmanlı hükumetine karşı Mısır valisinin isyanı ile alakadar idi. 

Mehmed Ali, iyice hazırlanup kıyam ettiği zaman elde ettiği gayrı mem

minlar vasıtasile Anadoluda da yer yer isyan çıkararak hükumeti şaşırtmak 

ist.emişti ; nitekim Suriyeyi istila için hazırladığı tertibatta muvaffak olmuş 

ve Ağa Hüseyin paşa kumandasile üzerine sevkedilen kuvvetleri de (1248 

Muharrem, 1832 Haziran) da Halep ile Humus arasında mağlfip ettikten 

sonra Konyaya· kadar gelmiş ve burada havanın sisli ve dumanla ve 

karlı bir gününde Sadrıazam Reşit Mehmed paşa ile Mısır kuvvetleri ku

mandanı lbrabjm paşa arasında yapılan harpte lbrahim paşa kuvvetleri . 

bozulmuşken, Sadrıazamın kendi askeri zannile Mehmed Ali kuvvetleri 

arasına düşerek esir edilmesi Osmanlı kuvvetlerinin dağılmasını mucip 

ol~uştu [1248" Recep 1S32 Kanunuevvel]. Bundan sonra lbrahim paşa 
şimale doğra yürümüş ve Kütahyaya kadar ilerlemiştir. lbrahim paşa 

Anadoluda her tarafa buyrultular g9ndermiş ve hatta lstanbula kadar git

meği kurmuş ve valileri içtimaa davet etmiş, tahtının tehlikeye girdiğini 

gören Mahmut U de Rusl.ııra müracaat eylemişti. 

Işte görülüyor ki Tahmisci oğlu Hacı Mustafa isyanı ve aşağıda bir 

vesikasını koydl;Jğumuz Halil beyin lbrahim _paşa t.U.afından Bozok ve 

Çankırı mütese!limi olması hep bu 1248 senesi Muharremile Reeep ayı 

yani 1832 sen~si Haziran ayile Ikinci kanun ayları arasındadır. 

Tahmisci oğlu Hacı Mustafa ile kardeşi, tam zamanında isyanı hazırlı· 

[1) Bir numaralı iradeiseniyenin melfufu 1218 ramazan 21 tarihli kastamonu kadısı 

olup Saframboluda bulunan Mehmet Emin efendinin taktim ettiki arizeden. 
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yar ak tP-kmil Kastamonu sancağını ele geçirmek için faaliyete geçip mti· 

vaffak olma~a başladıkları sırada yine Mısır o rdusu kumandanı Ihrahim 

paşa tar.;ıfından Çankırı, Bozok mü tesellimlikleri · m aden emanetleri, Yeni il 

voyvodalı~ı ve aşiret . reisli~i, Pehlivan lı beyi Halid beye verilmiş. ve o da 

faal iyete geçmiş ve etrafa buyrultular gönderrneğe başlamıştı [1]. 

Hatta korkaklığına mebni Çankırı mütesellimliğinden aziedilen Hacı 

Ö mer Ağanın [2] yerine vekil olan Hacı Mehmed Memiş Ağa ViranŞehir 
mü teseli imi Hüseyin Ağaya yazdığı 21 Ramazan 1248 tarihli tezkerede: 

« •.. Mesmuı alileri buyrulduğu üzere müddeti vafiredenberu sabık ·· 

Pehlivanl ı be~i Halid Bey, Kengari sancağı İbrahim Paşa tarafından uhdeme 

ihale olundu de yu bizleri derecesiz ta:z.yik ve taciz edip her ne hal ise bu ·· 

günle~e gelinceye kadar şudur, budur deniterek imrarı vakit olunmuş ise 

de · bu günlerde, sureti bu defa tarafı devletlerine isLc.l kılınan bir kıt'a buy· 

rultularile mü başiri vurudbirle bu) rullularında muharrer değil ise de müba

şiri inerkum bir kıt'a ilam ve mahz ar matlubiyle ta.zyik ve tacize sur' at ve leyte ' .. ~ 

'Zelealle ile ilam ve 'mahzardan sarfı efkar birle bir kaç katır isbalile mü_._ .. 

başiri merkum şimdilik her nekadar def'9lunmuş ise ·de sanca~ı mezkurun 

zati valalarına ihalesi ve Kastamonu tarafın~ asker ~evkolunaca~ı mesmo · 

olduktabizleri derecesiz tazyikten başka maazallahüt,eala etvarı nareva-ya 

mücaseret edeceği ve merkum [ Halid Bey j hertaraf olmadıkça ~astamontt 

üzerine asker sevkinde suubet derkar olacağı .. ) beyan edilm.ektcdir [ 3 j 

Bir taraftan İbrahim Paşa Konya, Niğde, Kayseri, Kütahya taFafla'rına .. 

e l atmış Anadolu memleketlerine propaganda . kağıt ları göndermiş [ 4 f 

[ 1 J Aynı dosya ve vesikalar arasında. 

[2) Çankırı mütesellimi Hacı Ömer A~a Boıok, Çankırı ve etraf ka:ı:alara İbrahim 
Paşa tarafından mütesellim tayin olunan Halid Beyin verdiği ayak patırdısı üzerine korka-. 

rak memleket Eşrafile birlikte Halid Beyle mühilca t için yola Ç~k~ıs ~e fakat bir kaç saat 

gittikten sona görüşme:!en avdet etmiş ve öu suretle mütereddit ve .. mütelevvio bir ta vur alan 

Hacı Örnerin orada bulunması eşkiyanın galebesini ı:nucip olacafrın<'an ve _(;ankırıda cabi 

bir isyan çıkacağına mebni azlolunup yerine Viranşehir ayanı ilaveten Çankirıia aynn olmiiş 

ve Hacı Memiş A(ra adınd~ biri de mütesellim vekili tayin edlmiştir. (4 numaralı irade 

dosyasındaki zıırflı mektuplardan ). 

rsJ Dolap 7, sandık 215 bir numaralı iradeye mer but vesikalsr;laıı 

[4] Lütfi tarihi C 4 sahife 42 
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İstanbul yakınına kadar sokulmuş ve diğer taraftan da Kastamonu, 

Tosya, Bozok ye havalisi onun adamlarnın ellerine düşmüş olup 

Kütahyııya ka~ar gelmiş olan lbrahim Paşanın bu tarafta bul unmasın

dan dolayı vaziyetin Osmanlıların aleyhine dönmüş olacağı tabiidir; fakat 

bükOmet Tahmisci Oğlu isyanını bastırmak üzere Ankaralı Hacı Mes'ut Ağa 

gibi. müdebbir bir adamı bu korkunç i şin hastınlmasına memur ederek büyük 

bir tehlik e atl atmıştır. 

Mes'ut Ağa derhal r ecep ayı sonlarında veya şaban iptidalarında yani 

İbrahim Paşanın K~nya ·. muharebesini kazanıp ileriediği sırada sur'atle 

Viranşehire ve Safranbolpya gelmiş. ve hemen ora Ayanından Hasan Ça

vuş Zade Hüseyin Ağ~ ile o~lu Musa beyi beş altı yüz ve Gerede Ayanı 

Hacı Ahmed Ağayı üç dörtyüz. askerle celbetmiş ve Sinop ve Cide Ayan

Iarına da kuvvetle' gelmelerini yazmış; Tahmisci Oğlunun Kaslamonu san

ca~ının garp hududuna gönderdiğ\ seregrdelerden Eligüzel _ Zade Mehmed 

Bey ve Hacı .Kahraman A,ğa kendilerine verilen t eminat üzerine dehalet 

etmişlerdir. Hacı ~es'ut Ağa bundan başka Bolu sancağı mütesellim ve· 

h li Tahir bey ile Bolu livası askerini ve yine o tarafta olan ·miriliva Bekir 

Paşa kumandasındaki A~akiri mansureyi_, top ve t opçu askerlerini halkın kuv- : 

vei maneviyelerini arttırıp, asiler tarafına düşürmernek için Çankırı ve Tösya 

taraflarına gönderrneğe lüzum görmüştür [1 ]. Vaziyet haki k aten Osmanlı hü

kumeti hesa?ına korkunç~u; İ brahim Paşanın ' propagand~cıları halkı ad~m 
akıllı elde ediyor_lardı._. Bu. hususta bir fikir edinmek için makalenin sonuna 

b ir suretini koyduğu~ M,.e~_güze kazasından cevap olarak Viranşehir Eş~a
fına g~nderilen · mektubu okuyup ; bu kaza halkı, kendilerine yapılan nasi

hatı dinlemedikleri gibi Istanbuldan Kastamonu mütesellimliğine tayin edilip . . . 
gelen Hacı M es' ut Ağ ay: ı da almak üzere geleceklerini tehdit makamında · 
söyliyorlardı . 

Hacı Mes' ut Ağanın tertibi veçbile; H asan Çavuş Zade Hüseyin A~a

nın oğlu . Musa Bey, Araç tarafındaki Tahmisci Oğlu kuvvetleri üzerine 

sevkedilmjşti. Tahmisci Oğlu kuvvetleri Aracın Kaya boğazını 

kule ve tabyalarla tahkim ederek yedi sekiz bin kuvvet yerleştirmiş

lerdi . Musa Bey bunhırla yaptığı . harpte galebe etmiş ve tahminen 

bin kadar asi kuvveti ve Tabmisci Oğlu askerinin sergerdesi olan Cin Ali' 

[1] Dolap 7, sandık 215, dört numaralı iradeye merbut vesikalardan. 
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o~lu Mehmed E~in esir düşmüşler ve Mebmed Emin'in o~lu Hasan da elele 

edilmiştir; Müsademede ölenlerin arasında mülga yeniçeri oca~ı balkından 

otuzbeş kadar sergerde de vardı ; hatta bunlardan kırsakallı biri yeniçeri oca~ı 

ustalarındandı. Bu müsademenin 1248 ramazan 20 yani 1833 şubat ayında 

vukua geldi~i Musa Beyin babasına gönderdi~i mektuptan anlaşılıyor [1) 

Musa Bey Kaya bo~azı çarpışmasında muvaffak olduktan sonra Ara?a 

gelmiş ve oradan da kalkıp Tahmisci O~lunun kulE'! yapıp talikim etti~i ( Hu

rucviran) çiftli~i üzerine yürümüş, oradaki sergerdeler de mukavemet ede

miyerek perişan olmuşlar ve sonra 23 ramazanda Kastamonuya üç saat me• 

safede Karacaviran ve Kavacık taraflarına hareket etmişt ir. [2] 

Musa Beyin babası Hasan Çavuş Zade Hüseyin A~a, o~luna gönder· 

di~i thektupta Tabmisci O~lunu diri olarak yakalama.sını ve şehrin ehli 

ırzına yani muhalefet etmiyeiılerine zarar verilmemesini tavsiye etmiştir. 

Vesikalar burada bitiyor; Kastamonunun zaptına ve Ta·hmisci O~lunun 

ne oldu~una dair malamatımız yoktur. Bir numaralı vesikalar <~rasında sad

;ıazam kaymakamının yazdı~ı bir arz tezkeresinde Tahmisci O~lunun kaç· 

tı~ı ve ibaredeki karineye göre Ihrahim Paşa tarafına gitti~i ihtimal da

hilindedir. 

* * * 
Bu Tabmisci O~lu vesikaları arasında suretini aşa~ıya koydu~um tez-

kere, halkın hükümet memurları tarafından çektikleri sıkıntıyı ·ve İbrahim 
Paşaya tarafdar olmalarının sebebini göstermek itibarile nazarı dikkati celb 

etmektedir. Viranşehir eşrafı tarafından Mergüze kazası halkına yazılan bir 

mektupta Tahmisci o~lu tarafdarlı~ını terkeylemeleri tavsiye olun'!luştu. 

Mergüze muhtarı Mehmed Emin ve di~er iki arkadaşı buna şu cevabı ver

mişlerdi: 

[1] ·Bir numaralı iradeye merbut vesikalardan. Kaya bota:ı:ındaki askerin kumandanı 

Cin oklu Mehmeddir, Mehmedin ~klu Hasan Binbaşı ve tüfekci başı Hidayet, kavaa başı 

ve Saçlı toru vesair binbaşıları da ileri gelen diker kumandanlar arasında \ıulunuyorlardı. 

lptida 19 Ramazan Cumartesi günü piştar olarak hükumet kuvvetlerinden tüfekçi başı 

İbrahim ve Binbası Osman akalar SOO süvarı ve SOO piyade ile ileri sevkedilmişler ve 

arkadan da Musa Bey asıl kuvvetle kalkup pek erkenden [seher vakti] üzerlerine hücum ile 

tabye ve kuleleri alınmış ve esir edilen başbuA-Iarı Cin okiunun cebinden bazı muhabere 

puaulaları çıkmıştır. 

[2] Dört numaralı iradenin melfufu. 
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«Devletlı1, inayetlı1, merhameti O veliyünniam efendim Sultanım Hazretleri; 

Hemvare avnibaride müstedam olasınız; kaldı ki benim efendim hiz

metinde mukim oldu~umuz elhaç Mustafa a~a hazretleri [Tahmisci o~lu) Mısır 

valisi devletlO, inayetlı1 merhametlı1 lbrahim Paşa efendimizin emrile oldug-u 

ve kendu sanca~ınız ahalilerinin vesair sancakların v~ sizlerin malumunuzdur 

ve fukaradan, yem ve yiyecek habbei vahide hiç birşey matlup deg-ildir ve kaldı 

ki memleket vücuhları bizleri sair niyet ile muradımız yoktur v~ bu hususta 

memleket içinde dahil e~er ulema ve e~er a~niya ve e~er fukara ve kariye 

fukara lan bir kimsenin bir akçe ve bir habbe zarar sevdasında de~ildir, bir . 

iyilik dahi inşaallahutaala zayi olmaz; illa Derseadet tarafından gelen mütesel

limi almak için külli asker ve külli tetimmat ile yola revan olduk; varmak 

üzereyiz. Evvelallah malumı seadetleri buyruldukta sırran de~il aşikard ır; 

kahbelik olmasın efendim) (1) 

Elhac Halil 

Kartolu Zade 

Elhac .. 

H asan 

Mehmed Emin Muhtarı 

Mergüze 

Mısır valisinin kim oldug-unu bile bilmeyen Mergüze muhtarı ile 

arkadaşlarının sözleri, senelerdenberi gördükleri tazyikin aksi tesiri idi; 

Osmanlı memurlarına parasız yem, yiyecek vermesi elindeki yiyece~ine 

kadar her bir şeyin parasız alınması halk ı bizar etmişti. İbrahim paşa ve 

adamlarının halkın bu ıztırabını nazarı dikkate alm-'\ları mııztarip bir kitleyi 

derhal onun tarafına çekivermişti. 

Bu hal Osmanlı hükümetinin de nazarı d ikkatini celbeylemiş ve 1248 

Rebiyülevvel tarihile vilayetlere gönderilen fermanda· İbrahim paşanın bu 

propagandalarına aldanılmaması tavsiye edi lmiş idi [2). Sevkiyat dolayı-

[1] Fotografı alınmıştır. 

[2] Bu fermanda Mehmed Ali Paşa ve oğlunun Adana ve havalisine kadar geldiği ve bun

ların vardıkları mahallerde ohaliyi kendilerine ısındırmak için icab eden muavenet i yaptık

ları ve ahalinin bu sahte hale aldanmamaları ve sadrılizam Reşid Mehmed Paşanın yirmi 

binden ziyade asakiri mansure ve daha bir çok Arnavut ve sair askerle sefere memur kı

lındığı (ve bu şakilerin yalanına· aldanıp çizgiden çıkanlar olursa sonra peşiman olacaklarını 

cümlenin gilşı huşlarına ilkaya müsareat birle haini merkuroların öyle neşreyledikleri ya• 

laniarli a•la kulak) uılmaması mülayimane bir ta{zda.eyalet ve saneskiara tamim edilmiştir. 
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sile halkın ve köylünün ellerindeki zahire vesair eşyası cebren veya pek 

ufak bir bedel ile · alınmak yüzünden mutazarrır olanlar pek çoktu. Işte 
bu yolsuzl'u~u ~aldırmak isteyen hükumet, 1248 Muharreminde vilayetl; re 

g<?nderdi~i fermanda ahal 'nin sevkiyat esnasında zarar gö!memeleri için 

kazalar tarafından tedarik edilecek zahirenin bedelle~i verilerek alınması 
için her alaya mübayaa memurları t ayin edilmiş olduğunu ve bunların peşin 

alış veriş ederek parayı tamamen verecekleri beyan edilmekte idi [1]. 

Görülüyor ki Tahmisci o~lu kendisine menfaat ve mevki temin etmek 

için Mısır valisinin emeline hizmet etmiş ve hükOmet memurlarının ve müte· 

gallibenin tazyikinden bıkan halk onun tarafına dönmüş ve bu hadise az 

zaman içinde birdenbire büyüyüvermiştir ;.._ işte Tahmisci oğlu . vakasının iç 

yüzü budur. 

1937 Birincikanun 23 

[1] Kütahya mahkemei şer'iyesi sicillerinden 
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