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TÝRSÝNÝKLÝOÐLU ÝSMÂÝL AÐA
(ö. 1806)

˜

Rusçuk âyaný.

™

Rusçuk yakýnlarýnda bir köy olan Tirsinik’te doðdu, kaynaklarda Tirsinikli olarak
da geçer. Ailesi hakkýnda fazla bilgi yoktur. Gençliðinde sakalýk yaptýðý ve evlere
su daðýttýðý belirtilmektedir (Mirzayan Manuk Bey’in Hayatý, bl. I). 1791’de Rusçuk
âyaný olan ve kanun tanýmazlýðý yanýnda
vergi ödemediðinden idam edilen kardeþi
Ömer Aða ile birlikte öldürülmek istenmiþse de kaçarak kurtulmuþtu. Rusçuk âyanlýðýna getirilen Kadiþzâde Ahmed Aða’nýn
12 Nisan 1792 tarihli takririnden kaçak Ýsmâil’in altmýþ kiþilik bir çetenin baþýnda
Ziþtovi, Niðbolu, Týrnova, Hezargrad, Plevne ve Lofça taraflarýnda dolaþtýðý ve eþkýyalýk yaptýðý anlaþýlmaktadýr (Uzunçarþýlý,
Meþhur Rumeli Âyanlarýndan, s. 8; Erdoðan v.dðr., s. 36). Üç yýl kadar eþkýyalýk
eden Ýsmâil Aða, nihayet Eflak Voyvodasý
Aleksander Ýpsilanti’nin araya girmesiyle
Rusçuk’ta oturmasý ve herhangi bir iþe karýþmamasý þartýyla affedildi (1795). Ancak kýsa zamanda eski gücüne kavuþtu ve
adamlarýný tekrar topladý; Hezargrad ve
Týrnova bölgesini denetimine alarak Tuna’dan Balkan daðlarýna kadar Orta Bul204

garistan’ýn en güçlü âyaný haline geldi ve
ertesi yýl Rusçuk âyanlýðýný elde etmeyi baþardý (Shaw, s. 307-308; Erdoðan v.dðr., s.
38). Ýpsilanti, Eflak’la yakýn ticarî iliþkiler
içinde bulunan bölgenin en zengin tüccar
ve sarraflarýndan Manuk Bey vasýtasýyla
harekete geçirilmiþ olmalýdýr. Ýsmâil Aða,
Temmuz 1800’de III. Selim’in kýz kardeþi
Þah Sultan’ýn Týrnova’daki mukataalarý voyvodalýðýna getirildi, ayrýca burada serkeþlik eden Ali Tâhir’in idamýný saðladýðýndan
bunun mukataalarý da kendisine býrakýldý.
Ýsmâil Aða, daha fazlasýnýn tahsili ve gereken tutarýn düzgün gönderilmemesi gibi
suistimallerle önemli gelirler elde etti.
Bu dönemde merkezî idare, Rumeli’deki otoritesini âyanlarý birbirine kýrdýrarak
ve bunlarýn daha fazla güçlenmesini önleyerek ayakta tutmaya çalýþmak zorunda
kalmaktaydý. Ancak özellikle 1787-1795 yýllarý arasýnda geniþ bir alana yayýlan ve “daðlý eþkýyasý” diye bilinen isyan hareketlerine
karþý verilen mücadelede âyanlarýn yardýmýna ihtiyaç duyulmasýndan ötürü genel
asayiþsizliðin sona erdirilmesinde baþarýlý
olamamaktaydý. Bölgelerinde baðýmsýz konumlarýný sürdürebilmek amacýyla daðlý
eþkýyasýnýn eylemlerine destek veren âyanýn dayanýþma içinde bulunmasýný saðlamak ise çok defa mümkün olmuyordu. Tirsiniklioðlu, isyaný yüzünden devletin baþýna
büyük belâlar açan Pazvandoðlu Osman’ýn
aleyhine alýnan önlemlere katýldý ve bu sebeple göze girdi. Bu hizmetinden duyulan
memnuniyetten ötürü o dönemlerde vezirliðe denk yüksek bir rütbe olan (Cevdet,
VII, 148) kapýcýbaþýlýkla taltif edildi (Kasým 1797). Bu münasebetle devlete sadýk
ve ahalisinin kendisinden hoþnut olduðu
belirtilen Ýsmâil Aða, bizzat III. Selim tarafýndan “has kulum” diye nitelendirilmiþ,
istediði dirlik ve rütbenin verilmesi emredilmiþ ve kendisine ayrýca samur kontoþ
ile 15 kese para takdim edilmiþti (a.g.e.,
VI, 299). Ancak Ýsmâil Aða ile ilgili bu yargýlar ileride tamamen deðiþecektir. Nitekim Ýsmâil Aða, kazandýðý itibarý hasmý
olan Deliorman âyaný ve Silistre mütesellimi Yýlýkoðlu Süleyman Aða ile uðraþmak
için kullanmakta, onun ortadan kaldýrýlmasýný temin ederek bölgesini elde etmeyi
planlamaktaydý. Devlete açýkça isyan etmemekle beraber merkezin emirlerine tam
olarak riayet etmeyen mütegallibe arasýnda yer almaktaydý. Rumeli’deki asayiþsizlik ve özellikle Pazvandoðlu’nun isyanlarý
sebebiyle kendisinin idare edilmesi kaçýnýlmaz görülüyordu. Böylece 1802 tarihli
bir belgeye göre Yenipazar, Cuma, Osman-

pazarý, Þumnu, Hezargrad kazalarýyla Varna dahil Karadeniz sahiline kadar bütün
bölgeleri eline geçirmiþti. Hatta buralara
kendisine baðlý âyanlar tayin etmekteydi.
Öldüðünde yönetimi altýndaki kazalarýn sayýsý kýrk biri buluyordu.
Pazvandoðlu’nun isyaný sýrasýnda bölgedeki eþkýyanýn te’dibi için faaliyet gösteren
Ýsmâil Aða, âsilerden Pazarcýk âyaný Sarýklýoðlu’nun yanýnda bulunan Gâvur Ýmam’ýn
Rusçuk’taki eþkýyaya yardým etmesine engel oldu, Ziþtovi’ye baský yapan eþkýyanýn
üzerine yürüdü ve þehri ele geçirmelerini
önledi. Silistre Valisi Gürcü Osman Paþa ile
Niðbolu’nun da kurtarýlmasýna yardým etti, þehrin karadan ve denizden baský altýnda tutulmasýný saðladý. Burada Pazvandoðlu Osman tarafýndan muhafýz olarak
býrakýlan Otuzbiroðlu Emin Aða ile birlikte
200 eþkýyanýn yakalanýp idam edilmesinde (Þubat 1798) önemli rol oynadý (a.g.e.,
VI, 302-305). Bu anlamda gösterdiði faaliyet neticede kendi otoritesini yaygýnlaþtýrýyordu. Pazvandoðlu’na karþý çýkýlan
seferin Fransa’nýn Mýsýr’a saldýrýsý sebebiyle (Temmuz 1798) yarýda kesilmesi ve
harekâtý yürüten Küçük Hüseyin Paþa’nýn
geri dönmesi zaruretten ötürü affa uðrayan, üstelik kendisine paþalýk verilen Pazvandoðlu’nun þöhretini daha da arttýrdýðýndan Rusçuk-Þumnu bölgesi Tirsiniklioðlu’nun, Ýbrâil (Braile) yakasý buranýn nâzýrý
olan Ahmed Aða’nýn, Silistre Yýlýkoðlu Süleyman’ýn, Yanya ve Mora Tepedelenli’nin
elinde kaldý (a.g.e., VI, 312). 1800 yýlýnda
Pazvandoðlu’nun tekrar âsi ilân edilmesi
üzerine Tirsiniklioðlu yine devlete yardým
etti; ancak bunu Yýlýkoðlu’nun ortadan kaldýrýlmasý ve Silistre’ye kendine baðlý bir
âyan oturtmak için kullandý (a.g.e., VII, 95,
147). Hezargrad âyanlýðýna getirilmesine
etken olduðu adamý Bayrakdar (Alemdar)
Mustafa Aða’nýn da yardýmýyla bilhassa
Pazvandoðlu’na baðlý Manav Ýbrâhim’in isyanýnýn bastýrýlmasý ve adamlarýyla birlikte öldürülmesinde baþarý kazandý (1803);
eþkýya takibini Eflak topraklarýnda da sürdürdü ve Bükreþ’e kadar uzandý (a.g.e.,
VII, 159; Jorga, V, 133). 1805 yýlýna girildiðinde, Tuna ve Karadeniz sahillerini elinde tutarak Edirne’ye kadar kendisini engelleyecek bir gücün meydana gelmesine
izin vermek istemeyen Tirsiniklioðlu’nun
bölgedeki hâkimiyetinin önüne geçilmesi,
Ýstanbul’un iâþe yollarýnýn tehlikeye girmesi yüzünden ciddi þekilde düþünülmeye baþlandý (Shaw, s. 426-428). Doðu Bulgaristan’ý ve Trakya’yý idaresi altýnda tutan, Edirne ve Ýstanbul’u tehdit edecek
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derecede kuvvetlenen Tirsiniklioðlu, Nizâm-ý Cedîd askeri oluþturmak üzere Balkanlar’ýn tamamýnda asker toplamayý ön
gören planýnýn uygulamaya sokulmasýndan ötürü devletin iç siyasetine müdahale
etmeye baþladý. 1806 Haziran baþýnda kendisini destekleyen diðer âyanlarla birlikte
büyük bir kuvvetle Edirne’ye doðru ilerledi ve Kadý Abdurrahman Paþa idaresindeki merkez ordusunun karþýsýnda yer aldý. Devlet kuvvetleriyle çatýþmalara giriþildi. Sadrazam Hâfýz Ýsmâil Paþa’nýn Nizâm-ý
Cedîd uygulamalarýnýn aleyhinde olmasý ve
Tirsiniklioðlu ile irtibata geçerek gizli tertipler peþinde koþmasý neticesinde reform
hareketine Edirne Vak‘asý (Temmuz 1806)
diye bilinen hadiseyle aðýr bir darbe vuruldu ve uygulama iptal edildi. Tirsiniklioðlu’nun gücü ve baskýsý bu olaydan sonra daha da arttý (Uzunçarþýlý, Meþhur Rumeli Âyanlarýndan, s. 25-26; Shaw, s. 473475; Erdoðan v.dðr., s. 115-120).
Bu aþamada Tirsiniklioðlu’nun beklenmedik ölümü merkezî idareyi rahatlattý
(12 Aðustos 1806). Kendisinin ortadan kaldýrýlmasýnýn bir tertip neticesinde gerçekleþtirilmiþ olduðu ihtimali aðýrlýk kazanmaktadýr. Bunun son geliþmeler üzerine
bizzat Kadý Abdurrahman Paþa tarafýndan
düzenlendiði ve onun bir adamý tarafýndan iþlendiði ileri sürülmüþtür (Shaw, s.
475). Tirsiniklioðlu’nun da öldürülme endiþesi taþýdýðý ve bunu Rusçuk üzerinden
Ýstanbul’a gitmekte olan Fransýz elçisi Sebastiani’ye aksettirdiði, devlete sadâkatle
hizmet ettiðini söyleyerek elçiden kendisini kayýrmasýný istediði bilinmektedir (Erdoðan v.dðr., s. 120). Hakkýnda düþülen,
“Azamet ve vahþiliðin karýþýmý bir yapýya
sahip olduðundan pek çok kimseyi düþman edinmiþti. Bu düþmanlarý sadece
avam tabakadan deðildi, her an yanýnda
bulunan büyüklerden, her gün baðýþlarýndan yararlananlardan bile düþmanlarý vardý” kaydý (Mirzayan Manuk Bey’in Hayatý, bl. IV), kendisine karþý kullanýlacak kiþilerin temininde büyük zorluklarla karþýlaþýlmadýðýna iþaret edebilir. Resmî yazýþmada, Tirsiniklioðlu’nun köyündeki çiftliðinde eðlenirken kölelerinden biri tarafýndan atýlan bir kurþunun göðsüne isabet
etmesiyle öldürüldüðü bildirilmektedir (Erdoðan v.dðr., s. 120-121). Olayý duyarak Hezargrad’dan hemen yola çýkan ve halefi
sýfatýyla idareyi eline alan Alemdar Mustafa Aða, daha sonralarý sadrazamlýða getirildiðinde Manisa’da gizlenen katili Karaosmanoðlu vasýtasýyla yakalattýrýp idam
ettirmiþtir (Uzunçarþýlý, Meþhur Rumeli

Âyanlarýndan, s. 28). Ýstanbul’a ölüm haberi Eflak Voyvodasý Konstantin Ýpsilanti,
Alemdar’ýn yerine geçtiði haberi ise Tirsiniklioðlu’nun sarrafý ve halefinin de parasal iþlerini idare edecek olan Mirzayan Manuk Bey tarafýndan bildirilmiþtir. Rumeli
âyanlarýnýn son silâhlý direniþlerini infial
ve beddualarla karþýlayan III. Selim’in bu
konudaki hissiyatýnýn gizli kalmadýðý Tirsiniklioðlu’nun öldürülmesi dolayýsýyla düþülen kayýtlardan anlaþýlmaktadýr. Nitekim
“te’sîr-i inkisâr-ý mülûkâneleriyle vücûd-ý
hiyâneti izâle” veya ettiði beddualar sebebiyle “þîþe-i hayatý þikest” olduðuna dair
yapýlan beyanlar padiþahýn üzüntüsünün
boyutlarýný göstermektedir (a.g.e., vesika
nr. 5, 7).

Cenazesi Rusçuk’ta yaptýrdýðý cami ve
çevresindeki külliyenin yanýndaki mezarlýða gömüldü. Ýsmâil Aða’nýn geride kalan
mallarýnýn tesbiti için Cihanzâde Hüseyin
Aða tayin edilmiþtir. 15 Ekim’de Rusçuk’a
varan Hüseyin Aða’nýn yaptýðý teftiþ sonucu esnafa ve ulûfeli sekban askerine
büyük miktarda borcu olduðu ortaya çýkmýþ, bunlarýn mallarýnýn satýþýndan karþýlanamayacaðý görülmüþtür (Erdoðan v.dðr.,
s. 130-131). Borçlarýnýn ödenmesini Alemdar Mustafa Aða üstlenmiþtir. Tirsiniklioðlu’nun ortadan kaldýrýlmasýnýn ise Ýstanbul’a rahat bir nefes aldýrdýðý açýktýr. Bununla beraber bütün bu geliþmelerin III.
Selim’in saltanatýnýn süratle sona ermesini birinci derecede etkilediði muhakkaktýr (Shaw, s. 475-477).
Tirsiniklioðlu Ýsmâil Aða “pek zorlu bir
adam” olarak tarif edilir (Cevdet, VI, 298).
Onun aþaðý tabakadan yükselmiþ, eðitimsiz insanlara has bir karakter taþýdýðý ileri
sürülmektedir. Bazan insanî iþler yapar,
adamlarýnýn haksýzlýk ve zorbalýklarýný þiddetle cezalandýrýr, þahsýna karþý olan hakaretlerde baþka birini öldürüp intikam
alabileceði yerde büyüklük göstererek affeder; bazan da bunun tam aksi davranýrdý. Bu sebeple bazýlarý kendisine iyilik sever bir insan diye saygý gösterir, onu över,
ancak çoðu kendisinden son derece korkar ve nefret ederdi (Mirzayan Manuk
Bey’in Hayatý, bl. I). Hakkýnda bilgi veren
Manuk Bey, Tirsiniklioðlu’nun sarraflýðýnýn dýþýnda siyasette de akýl hocasýydý. Manuk Bey bu durumunu Alemdar’ýn yanýnda da sürdürmüþ ve Rusçuk yâraný içinde yer almýþtýr. Tirsiniklioðlu’nun, yakýn iliþki içinde bulunduðu Eflak voyvodasý gibi
Rusya’ya yakýn bir siyaset tercihi içinde
olmasý þüphesiz her iki tarafta da etkin
olan Manuk Bey tesiriyledir.
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Kanije kahramaný olarak tanýnan
Osmanlý veziri.
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Hayatýnýn ilk yýllarý hakkýnda bilgi yoktur. II. Selim zamanýnda Enderun’da eðitim gördüðü belirtilir. III. Murad’ýn þehzadeliði sýrasýnda Manisa’da onun rikâbdarlýðý görevini yaptý. Ardýndan III. Murad’la
birlikte Ýstanbul’a gitti ve bir süre sarayda
kaldý. Peçuylu Ýbrâhim, III. Murad’ýn geliþi
ve tahta cülûsu ile ilgili olaylarý onun aðzýndan anlatýr (Târih, I, 26-28). Sarayda iken
mîrâhurluk görevinde bulunduðu, daha
sonra taþra görevlerine çýktýðý, Bosna serhaddinde Ýzvornik, Klis sancak beylikleri
yaptýðý, ardýndan Sigetvar’a tayin edildiði
(985/1577) bilinmektedir. Yirmi yýldan fazla Sigetvar sancak beyliði yapan Hasan
Bey burada büyük bir güç ve itibar kazandý. Bir ara Pojega sancaðýna nakledildiyse de kýsa süre sonra Sigetvar’a döndü. Osmanlý-Habsburg savaþlarý esnasýnda Ýstolni Belgrad’ýn muhafazasýyla görevlendirildi (9 Safer 1002 / 4 Kasým 1593).
Bu sýrada Segedin sancak beyi idi. Ardýndan kendisine beylerbeyilik verildi ve tekrar Sigetvar’a gönderildi. Sinanpaþazâde
Mehmed Paþa’nýn serdarlýðý döneminde
meydana gelen Estergon bozgununda (1
Zilhicce 1003 / 7 Aðustos 1595) Hasan Paþa da Sigetvar beylerbeyi olarak orduda
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