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KABAKÇI İSYANI 

Nizam-ı Cedid ve III. Selim devrini 
sona erdiren isyan . 

_j 

1792 Yaş Antiaşması ile neticelenen 
Rus savaşının hemen ardından ordunun 
disiplin altına alınması. Avrupa'da cari 
usuller dahilinde yenilenmesi yanında 
devletin diğer kurumlarının da yeniden 
yapılandırılması anlamında başlatılan Ni
zam-ı Cedld hareketi, bu alanlarda önemli 
reformlar gerçekleştirmiş olmakla bera
ber 180S'ten itibaren gelişen tepki ve ey
lemlerle sarsılmaya başlamıştır. Yapılan 
uygulamalardan memnun olmayan yeni
çeri ve ulema kesimi, ortak bir tavır için
de yenilikler karşısında menfaatleri ze
delenen muhalefet cephesini genişletme 
imkanı bulmuştur. Nizam-ı Cedld'in Ru
meli'de de uygulanması teşebbüsü. ayan 
ve mütegallibenin genel direnişi ve silahlı 
çatışmaları neticesinde başarısızlıkla so
nuçlanmış (Il . Edirne Vak'ası, ı806), bun
dan vazgeçilmesi Nizam-ı Cedld faaliyet
lerini tamamen zaafa uğratmıştı . Veh
habl isyanları sebebiyle hac yollarının ka
pan ması ve İngiliz fiİosunun istanbul ön
lerine gelmesi (Zilhicce ı 22 ı 1 Şubat 1807) 
gibi gelişmeler lll. Selim'in otoritesine 
ağır bir darbe vurmuş. ·nihayet reform
larla beraber bunları yürüten kadroların 
öldürülmesine ve bizzat padişahın tasfiye 
edilmesine varacak olan bir ayaklanma
nın hazırlanmasına yol açmıştır. Hayatı 
hakkında bilgi bulunmayan, ancak Kas
tamonulu olup Yeniçeri Ocağı'na girdiği 
bilinen Kabakçı Mustafa, bu gelişmenin 
başında görünen kişi olmakla beraber 
ayaklanmanın arka plandaki gerçek mi-
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marlarının sadaret kaymakamı Köse MG
sa Paşa ile Şeyhülislam TopaJ Ataullah 
Mehmed Efendi olduğu bilinmektedir. 

Rus savaşı sebebiyle ordunun İstan
bul'dan hareketinden (ı 2 Nisan 1807) 

sonra, Karadeniz Bağazı'ndaki kalelerin 
muhtemel bir Rus tehdidine karşı takvi
yesi kaçınılmaz olduğundan bu hususta 
birtakım tedbirler alınmasına teşebbüs 
edildi. Bu kalelerde bulunan yarnakların 
Nizam-ı Cedld sistemi içine sokulmak is
tenmesi bunların Köse Musa Paşa tara
fından el altından tahrik edilmesine fır
sat verdi. Yarnaklara da Nizam-ı Cedld el
bisesi giydirilmesinin düşünülmekte ol
duğu ve bu iş için Boğaz Nazırı Mahmud 
Raif Efendi ile Macar tabyası kumandanı 
Halil Haseki'nin görevlendirildiğine dair 
yapılan kışkırtmalar bunların isyanı ve bu 
iki kişinin öldürülmeleriyle sonuçlandı ve 
olay isyanın çıkış noktasını teşkil etti (25 
Mayıs 1807) . 

Ayaklanma İstanbul'da duyulunca Kö
se Musa Paşa tarafından basit bir infial 
olarak takdim edildi, Nizam-ı Cedld rica
lince de önemsenmedi. Kabakçı Mustafa 
önderliğindeki isyancıların, sayıları gide
rek artan bir şekilde istanbul'a doğru vaki 
olan yürüyüşleri sırasında özellikle Levent 
Çiftliği'ndeki talimli askerlerin müdahale 
etme ihtimalleri Köse Musa Paşa'nın ter
tipleriyle ortadan kaldırıldı. lll. Selim ise 
isyanın gelişmesiyle ilgili olarak kendisine 
verilen yanıltıcı bilgilerle aldatılmaktaydı. 
Tophane'ye kadar gelen asileri dağıtmak 
için topçubaşının müdahaleye kalkışması 
da yine Köse Musa Paşa tarafından önlen
di. Asilerin sayıları İstanbul'da kalan ye
niçerilerin ve ayak takımının da iştirakiy
le arttı. Ocak ihtiyarları ve başta şeyhülis
lam olmak üzere önde gelen ulemadan 
açık destek ve teşvik gören asiler birta
kım isteklerde bulundular. Musa Paşa ta
rafından hazırlanan, içinde Nizam-ı Cedld 
ricalinden önde gelen kişilerin adlarının 

.bulunduğu bir liste idamları istenmek 
üzere Kabakçı'ya iletildL Asiler bu talep
le Atmeydanı'na doğru ilerlediler. İstan
bul'da bulunan ve sayıları 1 O.OOO'i aşan 
Nizam-ı Cedld askerini kullanma basire
tini gösteremeyen lll. Selim istenilen ri
cali f eda etti ve Nizam-ı Cedld'in bütün 
kurum ve uygulamalarıyla ilgası istekle
rine de olumlu cevap verdi. Fakat bu du
rum isyanı sona erdirmedi. Padişahın bu 
kritik anda ortaya koyduğu zafiyet ve yıl
lardır sürdürülen zorlu bir uğraşın neti
cesi · oıarak büyük maddi fedakarlıklarla 
kurmuş olduğu sistemi sahiplenmemesi 

nihayet kendisinin de tahttan uzaklaştı
rılması sonucunu doğurdu. Adamları va
sıtasıyla baştan itibaren isyanı destekle
yen, lll. Selim'e ve Nizam-ı Cedld'e karşı 
girişilen tertipierin içinde etkin rol oyna
mış olan IV. Mustafa tahta geçirildi ( 2 ı 
Reblülewel 1222/29 Mayıs 1807). isyan bu 
şekilde başarı ile sonuçlandıktan sonra 
sadaret kaymakam ı, şeyhülislam, kazas
kerler ve önde gelen ulemadan Muhib 
Efendi ile Kabakçı Mustafa dahil olmak 
üzere bütün ocakyöneticilerinin iştirakiy
le yapılan bir toplantıda, bundan sonra 
askerlerin devlet işlerine karışmamaları 
ve emirlere riayet etmeleri taahhüdü kar
şılığında kendilerinden bu isyan sebebiyle 
hesap sorulmayacağına dair bir "hüccet-i 
şer'iyye" tanzim edildi (31 Mayıs 1807). 

Kabakçı İsyanı ile başlayan yeni devir, 
bu hüccete rağmen yeniçerilerin devlet 
işlerine karışmaları ve her türlü aşırılık
ları içinde geçen genel bir kargaşa döne
mi olmuş. lll. Selim'i tekrar tahta geçirip 
Nizam-ı Cedld'i ihya etmek üzere bir karşı 
darbe teşebbüsünde bulunan Alemdar 
Mustafa Paşa'nın müdahalesi ve Il. Mah
mud'un tahta çıkarılmasıyla sona ermiş
tir (28 Temmuz ı808). İsyanın ardından 
Boğaz nazırlığını elde etmiş olan Kabakçı 
Mustafa da Il. Mahmud'un tahta çıkarıl
masından on beş gün önce Alemdar Mus
tafa Paşa'nın yolladığı Pınarhisar ayanı 
Ali Ağa tarafından öldürülmüştür. Kabak
çı İsyanı ile yenilenme ve yeniden yapılan
ma devrinin Il. Mahmud'un Yeniçeri Oca
ğı'nı kaldırdığı tarihe kadar (ı 826) geçen 
uzun bir zaman için tamamen kapan ma
sı, ileriki dönemlerde devletin içte ve dış
ta karşılaştığı olumsuzlukların başlıca se
beplerinden birini teşkil etmiştir. Bu is
yanın, devletin çağın gelişmelerine ayak 
uyduracak bir şekilde kendini ıslah etme 
gibi bir büyük fırsatı önlediği de söylene
bilir. 

lll. Selim'in Nizam- ı Cedld ricalinin idamlarını emreden 

hatt- ı hümayunu (BA, HH, nr. 7531) 
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Gazeteci, yazar, edebiyat tarihçisi. 
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24 Mayıs 1924 tarihinde Elazığ'a bağlı 
Harput'un Göllübağ 'ında doğdu. Babası. 

Harput Sarayhatun (Sare Hatun) Camii'n
de müezzinlikyapan Ömer Efendi, annesi 
Münire Hanım'dır. Çocukluğu Harput'ta 
geçti. Üç yaşındayken babasını kaybetti. 
Elazığ Numune Mektebi'ni ve aynı binada 
açılan ortaokulu bitirdi. Elazığ Lisesi'n
den mezun oldu (ı 944). İ stanbul Yüksek 
Öğretmen Okulu'nu ve Edebiyat Fakül
t esi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bi
t irdi (ı 948). İlk görev yeri olan Diyarbakır 
Lisesi 'ndeki çalışmaları ve Karacadağ 
adlı halkevi dergisindeki faaliyetleriyle 
yörede tanındı. Askerliğini Manisa'da ta
mamladıktan sonra Aydın Ticaret Lisesi'
ne edebiyat öğretmeni olarak tayin edil
di (ı 95 ı) . MaarifVekaleti tarafından gön
derildiği Paris'teki bir yıllık staj sonunda 
Çapa Eğitim Enstitüsü'nde ve Yüksek Öğ
retmen Okulu'nda öğretim görevine de
vam etti. Bu arada Ankara Hukuk Fakül
tesi'ni bitirerek (ı 955-1960) kısa bir süre 
avukatlık yaptı. Emekli olduktan (ı 97 4) 
sonra Türk MOsikisi Devlet Konservatu
varı 'nda edebiyat dersleri verdi. 

Yazı hayatına şiirle başlayan Ahmet Ka
baklı'nın , İstanbu l Yüksek Öğretmen Oku
lu'ndaki öğrenciliği sırasında Abdülbaki 
Gölpınarlı'yı Yunus Emre hakkındaki bazı 
görüşleri dolayısıyla eleştirdiği ilk yazısı 
Son Saat gazetesinde yayımiandı (20 Ka
sım ı 946). 1947 Martından itibaren Nu
rettin Topçu'nun çıkardığı Hareket der
gisinde "Ayın Hercümerci" başlığı altın
da eleştiri yazıları yazdı. Bizim Türkiye 
dergisinde siyasi hiciv ve tahlilleri, Hisar 
ve İstanbul gibi dergilerde şiir, deneme 
ve eleştirileri yayımlandı : bir şiiriyle Nu
rullah Ataç'ın dikkatini çektiyse de şiirde 
ısrarlı olmadı . Tercüman gazetesinin aç
tığı fıkra yarışmasını kazanınca ( ı 956) de
rece alan diğer iki yarışmacıyla önce mü
navebeli, 1957-1961 arası aralıklı, bu ta
rihten sonra da sürekli olarak "Gün Iş ığın

da" başlığıyla günlükyazılar yazdı. 3 Ekim 
1986'da Tercüman'dan ayrılarak kısa 

ömürlü bir gazete olan Yeni Haber'de 
yazmaya başladıysa da Şubat 1988'de es
ki gazetesine döndü. Kapanmasından bir 
süre önce Tercüman'dan ayrılıp (Mart 
ı 991) Türkiye gazetesine geçen Kabaklı 
19 Kasım 2000 tarihine kadar bu gazete
de yazılar yazdı. 

Ahmet Kabaklı , edebiyat faaliyetlerini 
daha çok 1970 yılında kurucuları arasın
da yer aldığ ı ve başkanlığını yaptığı Tür
kiye Edebiyat Cemiyeti bünyesinde yü
rüttü. Bu cemiyetin yayın organı olarak 
Ocak 1972'de Türk Edebiyatı dergisini 
çıkarmaya başladı. 1978 yılında da Türk 
Edebiyatı Vakfı'nın kurulmasına öncülük 
etti ve ömrünün sonuna kadar bu vakfın 
başkanlığında bulundu. Çok sayıda ödül 
kazanan ve 1996'da gönüllü kuruluşlar
ca "şeyhülmuharrirln" ilan edilen Kabak
lı 8 Şubat 2001'de İstanbul'da öldü ve 
Eyüp'te toprağa verildi. Türk Edebiyatı 
dergisinin, ölümünden sonra çıkan sayısı 
(Mart-Nisan 2001, sy. 329-330) Ahmet 
Kabaklı ile ilgili yazılara ayrıld ı. 

Ahmet Kabaklı gazete yazılarında pole
mikçi üslGbuyla öne çıkımış. milli kültürü 
ve manevi değerleri savunarak Anadolu 
insanının sesi olmuş. bir dönemde adı 
Tercüman gazetesiyle özdeşleşmiştir. 

Tarihte ve kültürde devamlılık fikrini sa
vunan Kabaklı hanedanlar ve rejimler de
ğişse de devletimizin tek olduğu , Osmanlı 

Devleti'nin "devlet-i e bed- müddet" ide
alinin kendisinden önceki Türk devletle
rini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni de içine al
dığı düşüncesindedir. Ona göre İ slamiyet 
ve Türklük tarihte benzerine az rastlanır 
bir terkip vücuda getirmiştir; bu terkibin 
taşıdığı zenginliklerden bugün de istifade 

KABAKLI, Ahmet 

edilmesi gerekir. Türkler çeşitli kültürler
le temas ederek bugüne kadar gel miş . 

ancak kendi kültürlerini koruyup Türk 
kalmayı başarmışlardır. Dünyaya hakim 
bir ruh ve fetih zihniyetiyle bakan eski 
Türkler, diğer kültürlerden sadece gerek
li ve faydalı gördüklerini alarak bunlara 
kendi damgalarını vurdukları iÇin Türk 
kültürü yakın zamanlara kadar orüinalli
ğini korumuştur. Tanzimat'tan sonra bu 
ruhun kaybedilerek Avrupa kültürlerine 
aşağılık duygusuyla yaklaşılması yaban
cılaşmaya. kültür alanında sömürgeleş

ıneye ve bir kültür ikiliğine yol açmıştır. 
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