ALEMDAR

Alemdar

za etmekle görevli topluluğun reısıne
emir-i alem, yanındakilere de alemdar
denirdi. Aynı sınıf Osmanlılar'da da vardı. Mir-i alem veya miralem· de denilen
emir-i aleme bağlı olan alemdarlar "elviye-i sultaniyye"yi (saltanat sancakları)
taşımakla görevliydiler. Ancak saltanat
sancaklarının en büyüğü olan ak alemi
bizzat mir-i alem taşırdı . Kapıkulu ocaklarının bayraklarını taşıyaniara da alemdar denildiğinden , ikisini birbirinden ayır
mak için, saltanat sancaklarını taşıyan
Iara a lem da ra n -ı hassa adı verilmiştir.
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Hotin'de doğdu . Babası Rusçuk yeniçerilerinden Hacı Hasan Ağa'dır. Önce
Yeniçeri Ocağı ' na intisap etti. Daha sonra Rusçuk'ta hayvancılık ve ziraatla uğ-
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raşmaya başladı. Bu sırada yörenin en
güçlü ayanı olan Tirsinikli ismail Ağa'nın
hizmetine girdi. Kabiliyeti sayesinde kısa
zamanda yükseldi. Kethüdası sıfatı ile
onun bütün faaliyetlerinde başlıca yardımcısı oldu. Lakabı, Tirsinikli'nin bayraktarlığını yapmış o l masından gelmektedir.
Rumeli ayanlarından asi Pazvandoğ
lu'na karş ı verilen mücadelede gösterdiği başarılar üzerine çeşitli rütbeler alarak ismini duyurmaya başlayan Alemdar, Pazvandoğlu ' nun önde gelen adamIarını ele geçirmesi üzerine, önce kapıcı
başılık rütbesiyle taltif edildi. Bir müddet sonra da Hezargrad ayanlığına tayin edildi. Tirsinikli İsmail Ağa'nın ani
ölümü (12 Ağustos 1806) Alemdar'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Bu hadise üzerine süratle Rusçuk'a gelerek
duruma hakim olan Alemdar, Tirsinikli'nin kontrolünde bulunan topraklardaki ayanlarla kendisine tabi diğer bütün
ayanların ittifakıyla "ayanlar ayanı" seçildi. Bu kadar geniş bir saha üzerinde
hakimiyet kurmasını hoş ka rş ı lamayan
merkezi hükümet. kendisini önce yalnızca Rusçuk ayanı olarak kabul ettiyse
de bir süre sonra Tirsinikli'nin kontrolündekinden çok daha geniş bir bölge
üzerinde hakimiyetini tanımak zorunda
kaldı. Aynı yıl başlayan Osmanlı - Rus savaşında kendisinden faydalanılması düşünülen Alemdar'a, lll. Selim tarafından
vezirlik rütbesi ile ömür boyu Silistre
valiliği veTuna seraskerliği verildi (4 Şu
bat 1807). Bu savaşta gerçekten büyük
hizmetler gören Alemdar, İsmail Kalesi'ni Ruslar'ın eline düşmekten kurtardığı gibi bizzat kendi kuwetleriyle Tuna'yı geçerek Rus generali Michelson'a
karşı savaştı ve düşmanı bozguna uğ 

zand ı racak tarihi bir görev yüklediler.
Tarihlere "Rusçuk ya ranı " adıyla geçen
ve Alemdar Paşa 'yı yönlendiren Abdullah
Ramiz, Mehmed Tahsin, Mustafa Refik,
Mehmed Said Galib ve Mehmed Emin
Behiç efendilerin hazırladıkları plana göre, yeni padişah IV. Mustafa ve yakın
çevresine hoş görünerek Nizam - ı Cedld
ihya edilecek ve lll. Selim tekrar tahta
çıkarılacaktı . Bu arada, mütareke sebebiyle ordu ile birlikte Edirne'de bulunan
Sadrazam Çelebi Mustafa Paşa'yı da istanbul'daki yeni devlet ricali gibi elde
etmeyi başaran Alemdar ve ekibi, IV.
Mustafa'nın yakın çevresinin lll. Selim'i
öldürmeye hazırlandıklarını duyunca, bir
an önce istanbul'a gitmek için çalışma
ların ı hızlandırdılar. Nihayet, Alemdar'ın
nüfuzu ile tekrar önemli devlet hizmetIerine getirilen Rusçuk yaranının faaliyetleri sonucu istanbul'a gitmeye ikna edilen sadrazarnın maiyetinde Edirne'den yola çıkıldı . Alemdar, daha henüz yolda iken, kendisine tabi Pınarhi
sar ayanı Ali Ağa 'yı Boğaz' da Rumelifeneri 'ne yolladı ve elebaşılığını yaptığı
isyandan sonra Boğaz nazırlığını elde
eden Kabakçı Mustafa 'yı öldürttü.
istanbul'da Davutpaşa Sahrası'na varıldığında ordu ve sancak- ı şerif bizzat
IV. Mustafa tarafından karşılandı ( 19
Temmuz 1808) ve Alemdar huzura kabul
edildi. Bu areıda Alemdar, padişahın tevkif edilerek saltanat değişikliğinin kolayca gerçekleştirilebileceği yolunda yarandan Ramiz Efendi'nin teklifıni, IV.
Mustafa'nın orduyu ve sancak- ı şerifı
karşılamakta olduğu bir anda böyle bir

rattı.

Osmanlı - Rus savaşı devam ederken
istanbul'da Nizam- ı Cedid aleyhtariarı
nın faaliyetleri neticesinde Kabakçı Mustafa isyanı patlak verdi ve lll. Selim hal'
edilerek yerine IV. Mustafa tahta geçirildi (19 Mayıs 1807). isyan Nizam-ı Cedid adı altında yap ı lmış olan bütün yeniliklere son verirken bu hususta faaliyet gösteren önde gelen devlet adamlarının katil ve takibini de beraberinde getirdi. N izam-ı Cedld'e taraftar bazı devlet adamları. o zamana kadar bu harekete yakınlık duymayan Alemdar'a sı
ğındılar ve ona yapılan reformların zaruretini, bu hususta lll. Selim'in gösterdiği gayret ve hizmeti anlatarak bundan sonraki hayatına yeni bir mana ka-
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harekete kalkışmanın yakışık almayacağını söyleyerek reddetmişti. Alemdar.
ilk iş olarak lll. Selim'in tahttan indirilmesinde rol oynayan ulemanın ve bazı
zorbaların cezalandırılması ile meşgul
oldu. Rumeli · askerinin aldığı tedbirler
yeniçerileri sindirirken şehir de bir süre
huzura kavuştu. Alemdar. 28 Temmuz'da yanındaki kuwetlerle erkenden hareket ederek şehrin önemli yerlerini tuttu ve Topkapı Sarayı'na yürüdü. Bu ani
ve erken davranışının sebebi. lll. Selim'i
tekrar tahta çıkarma niyetinin duyulmasıdır. Batıali'yi ele geçirip sadrazamdan mührü zorla alan Alemdar, Şeyhü
lislam Arapzade Arif Efendi vasıtasıy
la, IV. Mustafa'ya tahttan çekilmesi ve
lll. Selim'in tahta çıkarılması yolunda
haber yollamış, kızlar ağasını da lll. Selim'in hazırlanması için görevlendirmiş
tL Bu gelişmeler karşısında IV. Mustafa saray kapılarının kapatılmasını emrederek amcası lll. Selim ile kardeşi şeh
zade Mahmud'un öldürülmelerine izin
verdi. Alemdar'ın saray kapılarını zorladığı ve damlara çıkarak içeriye girmeye çalıştığı sıralarda lll. Selim şehid edilmiş bulunuyordu. Bu sırada ancak şeh 
zade Mahmud kurtarılabildi ve zorla
tahttan indirilen IV. Mustafa'nın yerine
geçirildi.
İlk anlardaki karışıklık ve telaşın geçmesi üzerine önce sadaret kaymakamı.
sonra da özellikle "yaran"ın uyarısı ve
bizzat kendisinin yeni padişaha müracaatı ile bilfiil sadrazam tayin edilen Alemdar, ilk iş olarak lll. Selim'in katillerinin
yakalanıp

1

cezalandırılmalarını

sağladı:

bu arada Selim'in tahttan indirilmesinde önemli rol oynamış olan Köse Musa
Paşa ve yine Selim'in icraatının düşman
larından Tayyar Paşa idam edildi. Alemdar'ın dört ay süren sadrazamlığı sıra
sındaki icraatı içinde en önemlisi, Anadolu ve Rumeli'deki ayanları İstanbul'a
davet ederek, tarihierimize Sened-i İt
tifak• adıyla geçen bir mukavelename
akdetmiş olmasıdır (Ekim 1808). Ayrıca ,
Sekban-ı Cedid adı altında, Nizam-ı Cedid askerinin devamı mahiyetinde yeni bir askeri ocak kurularak idaresi Nizam-ı Cedid taraftarlarından Kadı Abdurrahman Paşa'ya verildi.
İstanbul'da her şeye hakim görünen
Alemdar ve "yaran"ının büyük bir gaflet
göstererek her türlü tedbiri elden bı
rakmaları ve yeniçerilerle diğer muhaliflerden gelebilecek tehditleri küçüm-

semeleri, kendilerini aniden patlayan ve
umulmadık bir şekilde gelişen büyük bir
ayaklanmanın şaşkınlığı içinde bıraktı.
15 Kasım 1808 gecesi başlayan ayaklanma neticesinde Alemdar Babıali'de basıldı ve konağı kuşatıldı. Kendisine yardıma gelineceğini düşünen Alemdar buradaki direnmesini büyük bir cesaret ve
metanetle sürdürdüyse de beklediği yardım vaktinde yetişmeyince. yeniçerilerin
içeriye girmek üzere oldukları bir anda
cephaneliği ateşe vererek yüzlerce yeniçeri zorbasıyla birlikte kendisi de öldü (16 Kasım ı808). Alemdar'ın ölümünden sonra da süren isyan sırasında "yaran"dan Refik, Tahsin ve Galib efendiler öldürüldü. hatta bizzat' padişah ve
saray da muhasara altına alındı. Elinde
asilere karşı kullanılabilecek yeterli kuvveti bulunmayan saray, şaşkınlık ve tereddütlerin kaybolmasından sonra Ramiz ve Kadı Abdurrahman paşalar tarafından müdafaaya alındığı için Alemdar'a yardım gecikmişti. Öldüğünde kırk
üç yaşında bulunan Alemdar cesur ve
hamiyetiL cahil olmakla beraber gayet
zeki ve kavrayışlı, iyi sevkedilebildiğinde
iş görüp devlete - faydalı olabilecek bir
şahsiyetti. Bununla birlikte, birkaç ay
içinde yaşadığı İstanbul havası karakteri üzerinde şaşırtıcı bir değişiklik yapmış ve kendisini büyük bir gaflete dü- .
şürmüştü. Cesedi zorbalar tarafından
Yedikule dışında kör bir kuyuya atılan
Alemdar'ın kemikleri Yeniçeri Ocağı'nın
ilgasından sonra oradan çıkartılarak Yedikule surları civarına gömülmüş, ll. Meş
rutiyet'in ilanından sonra da Zeynep Sultan Camii haziresine nakledilmiştir.
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Hanefi mezhebinin görüşlerini toplayan
ve Hindistan dışında daha çok
el-Fetliva 1-Hindiyye ad ıyla tanınan
Arapça fetva kitabı.
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Şah Cihan'ın Hindistan'da elli yıl kadar saltanat süren üçüncü oğlu Sultan
Evrengzib Alemgir'in (ı 658- ı 707) emriyle
telif edilmiştir. Evrengzib adaletin tevziinde etkinliği artırmak için, fıkıh kitaplarında dağınık halde bulunan kuvvetli görüşlerin kaza ve fetvaya esas olacak şekilde tasnif edilerek düzenlenmesini emretmiş ve bu maksatla bir heyet oluşturulmuştur. Eser. BurhanpOrlu
Şeyh Nizarn (ö . ıo9o / ı679) başkanlığın
da onar kişilik birer ekiple çalışan dört
yardımcısı Şeyh Vecfhüddin. Şeyh Celaleddin Muhammed. Kadı Muhammed
Hüseyin ve Molla Hamid'den meydana
gelen alimler heyetinin ortak çalışma
sıyla 1664-1672 yılları arasında kaleme

el- 'Aiemgfriyye 'nin ilk sayfa sı
(Süleymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 612, vr. 1 b)
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