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Âsi ve Eşkıya:
Delilbaşı Kadıkıran Mehmed Ağa
1825-1834

Şerif KORKMAZ*

I. Giriş
İnsanlık tarihi zor kullanarak kişilerin mallarına el koyma, bunun için
hayatlarına kastetme, onlara maddi ve manevi zarar vermeyi bir uğraş, yaşam
biçimi haline getirme eğilimlerinin çeşitli biçimlerine şahit olmuştur. Siyasi
istikrarsızlık dönemleri, ekonomik zorluklar ve belli türdeki aşiret yapılarının bu
tür şiddet biçimlerinin yoğunlaşmasında temel faktör olduğunu biliyoruz. Genel
olarak soygun yapıp halkın malına ve canına kasteden, etrafı haraca kesen gruplar için İslâm tarihinde “yol kesen” anlamında “harrâbe” veya “kuttâ’t-tarîk” tabirleri kullanılmıştır. Osmanlılarda ise ikinci tabire rastlanmakla birlikte bu tip
faaliyetlerde bulunanlara daha ziyade “şakî” ve bunun çoğulu olarak “eşkıyâ”
denmiştir (Bardakoğlu, 1995: 463).
Mevcut kaynaklarımız Anadolu’da 16. yüzyıldan itibaren Celalî, Levent,
Suhte ve Kapısız adı verilen grupların iktisadi darlık sebebiyle şehir, kasaba ve
köylerde asayiş ve düzeni bozduklarına işaret etmektedir. Aynı kaynaklar, yerel
idarecilerin baskılarının da eşkıyalık ve soygunculuğun artmasında etkili
olduğunu ilave eder. Dönemlerinin benzer kaynakları ve devletin çeşitli kayıtları
Tanzimat’a kadar ad ve şekil değiştirerek bu tür şiddet biçimlerinin devam
ettiğini belirtir (Akdağ, 1995: 33-503). Hepsi, Anadolu’daki asayişsizlik ve
mütegallibe hareketlerinin artmasında, devlet memurlarının kanunsuz vergi
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toplamalarının, halkın mal ve paralarının cebren zapt etmelerinin büyük rol
oynadığını vurgular. Gerçekten de 17. yüzyılın ilk yarısında bilhassa yaygınlaşan
eşkıya eylemleri Anadolu’daki kurulu toplumsal düzeni bozmuş, büyük kitlelerin
yerlerini terk edip başka bölgelere veya şehirlere göç etmesine yol açmıştır.
Kırsalda yerinden olan kitlenin önemli bir kısmı için ise eşkıyalık bizatihi bir
seçenek oluşturmuştur. 17. yüzyılın ikinci yarısında, Anadolu’nun hemen hemen
her yerinde görülen başıboş leventler ve sekbanlar karışıklıklara ve birçok
şikayetlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yine bu dönemde Kürt ve Türk
aşiretleri kendi içlerinden çok sayıda eşkıya çıkarmıştır (Özkaya, 1994: 59-98;
Özkaya, 1985: 241-290).
19. yüzyıl, önceki iki asırda başlayıp devam eden sorunların her alanda
etkilerinin daha şiddetli hissedildiği bir dönemdir. Mirî toprak düzeninin
bozulması neticesinde yerine ikame edilen malikâne ve iltizam sistemleri
merkezî otoritenin taşrada zayıflamasına, Anadolu’da bu yolla mali açıdan
güçlenen bir sınıfın doğmasına neden olmuştu. Bu durumu pekiştiren diğer bir
uygulama ise 17. yüzyılda Enderunlu vali tayini sisteminin yerine her sancak
veya vilayetin ileri gelenlerinin arasından birinin atanmasının yaygınlaşmasıydı.
Bu, yönetime yeni güçlerin de katılması anlamına gelmekteydi. Ayan olarak
adlandırılan bu yerel güçler öteden beri kapılarında kalabalık bir kapı halkı
beslemekteydi. Ayanlar kapı halkının masraflarını halka yükledikleri gibi bu gücü
bazen rakiplerine ve devlete karşı isyanda da kullanmaktaydılar (Kaya, 2006:
239,240). II. Mahmud devri başlarındaki Rus savaşı, 1821’de başlayan Mora
isyanı, 1827’de Navarin’de Osmanlı ve Mehmed Ali Paşa donanmalarının
yakılması ve 1828-1829 yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşı devletin ekonomik,
askerî, idari bünyesini bilhassa sarsmıştır. Bu arada 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın
kaldırılmasıyla yeni bir güvensizlik ortamı doğmuştur. Savaş masraflarının çoğu
Anadolu halkına yüklenmiş, vergiler sürekli artırılmıştır (Karal, 1995: 98-121).
Osmanlı-Mehmed Ali Paşa savaşı ise Anadolu’daki asayiş ve düzenin iyice
bozulmasına yol açmıştır. İbrahim Paşa kumandasındaki Mısır ordusu Suriye’yi
kolayca ele geçirdikten sonra, Temmuz 1832’de Belen’de Hüseyin Paşa
kuvvetlerini mağlup etmişti. Böylece Adana, Maraş ve Urfa tarafları İbrahim
Paşa’nın kontrolüne girmiş ve Mısır ordusu Konya’ya doğru ilerlemiştir. Şehir
ve civarı kolayca teslim olmuş, halk onu bir dost ve bir kurtarıcı olarak
karşılamıştı. İbrahim Paşa’nın sistemli propagandası Anadolu halkını hükümet
merkezinden soğutmayı hedeflemiş, Anadolu’nun diğer taraflarını da kendisine
tabi kılmak istemiştir. İşte bu sırada Kastamonu ve civarında Tahmiscioğlu Hacı
Mustafa ve kardeşi faaliyete geçmişlerdir. Tahmiscioğlu isyanı, Pehlivanlı Aşireti
Beyi Halid’in isyanı, Tuzcuoğulları isyanı İbrahim Paşa tarafından
desteklenmiştir (İlgürel, 1969: 15-16).
Vakanüvis tarihlerinde 16. ve 17. yüzyıllarda hareketlenen eşkıyalık olgusuna
dair oldukça önemli bilgiler vardır. Fakat 19. yüzyıldaki eşkıyalarla ilgili Cevdet
Paşa ve Ahmed Lütfi Efendi’nin verdiği bilgiler çok kısa ve yetersizdir. Bu
nedenle, sadece vakanüvis tarihlerine dayanarak yapılan çalışmalar bu asrın
eşkıyaları ve eşkıyalığını uzunca bir süre karanlıkta bırakmıştır (Uluçay, 1968: 6).
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Kadıkıran Mehmed Ağa isyanı hakkında da Ahmed Lütfi Efendi Tarihi ve Takvîm-i
Vekayi’de çok az bilgi yer almaktadır. Bu bakımdan başlıca kaynağımız
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki Hatt-ı Humâyûn tasnifi olmuştur.

II. Kadıkıran’ın Mehmed Ağa ve İsyanın Başlaması
Kaynaklarda Kadıkıran Türkmen aşiretine mensup bir delilbaşı sergerdesi
olarak geçmektedir. Mehmed Ağa’ya, “Kadıkıran” sıfatının niçin ve nasıl
verildiğine dair kaynaklarda bir bilgi yoktur. Arşiv vesikalarında geçen “Mülga
Delilbaşı, Sergerde-i Delilân, fi’l-aslı Delil Sergerdelerinden Kadıkıran Mehmed
Ağa” ifadeleri, Kadıkıran’ın daha önce delilbaşılık yaptığını göstermektedir.
Belgelerde Kadıkıran hakkında “Kadıkıran nâm asâkir sergerdesi, Kadıkıran
şakîsi, Kadıkıran nâm habîs, Kadıkıran nâm hâin ve erbâb-ı şekâvetten
Kadıkıran” tabirleri de kullanılmıştır (BOA, HH, 689/33379, A: 468/22853, BF: 468/22852, A: 468/22851, A). Takvîm-i Vekâyi’de “mülakkab-ı şakî-i fertût
(kocamış, bunak lakaplı şakî)” olarak tanımlanan Kadıkıran’ın o sırada epeyce
yaşlı olduğu anlaşılmaktadır (Takvîm-i Vekayi, 70: 1249).
İyi bilindiği üzere, eyalet ve sancakları idare eden dirlik sahiplerinin
maiyetlerine “kapu” adı veriliyordu. Memleketi layıkıyla idare etmek, asayişi
temin etmek, eşkıyayı yakalamak bakımından da paşa kapısının kuvvetli
bulunması icap ediyordu. 17. yüzyıldan evvel paşa kapularında bulunanlar sarıca
ve sekbanlardı. Kapulara sonraları Yörük, Türkmen ve vergi vermeyen halk da
girmeye başlamıştı. 1775’de kapularda yalnız enderun, tüfekçi, gönüllü ve deliller
hizmet etmeye başlamıştır (Uluçay, 1955: 71-78). Kadıkıran’ın da mensup
olduğu delillik, III. Selim döneminde yeniden düzenlenerek sayıları azaltılmak
istenmiştir.1 Fazla miktardaki delil ve delilbaşıların bir kısmının memleketlerine
gönderilmeleri emredilmiştir. Bunlar evlerine dönerek işleriyle uğraşacaklardı.
Bu emre uymayıp, memleketlerine gitmeyen “kapısız deliller” yeniden ocaklarına dönmek isterlerse kabul edilmeyeceklerdi. Eğer bunlar eşkıyalık yapıp
halkı rahatsız ederlerse üzerlerine askerle varılıp te’dip edileceklerdi. Bu anlamda
birkaç ferman yayınlanmışsa da olumlu sonuç alınamamıştır. II. Mahmud
döneminde de delil grubuna mensup eşkıyalar Anadolu’nun her yerinde halkı
soymaya, yol kesip ırza geçmeye kasaba basıp, ateşe vermeye devam etmişlerdir.
Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Anadolu’ya dağılan ocak mensupları, çoğu
yerde delillerle birleşerek soygun yapmayı sürdürmüşler, Yunan isyanının devam
etmesi ve araya Osmanlı-Rus savaşının girmesi içeride yeterli önlemlerin
alınmasını güçleştirmiştir. Ancak savaşın sona ermesiyle (1829) II. Mahmud,
yayınladığı bir fermanla delilliği resmen ortadan kaldırmıştır (Çadırcı, 1991: 6372).
1 Deli veya Delil askerî teşkilatı Osmanlı İmparatorluğu’nda eyalet askerleri kategorisinde bir
çeşit hafif süvari birlikleriydi. Deliller genellikle iri yapılı, cesur, gözükara kişilerden
oluşuyordu. Giyim kuşamlarıyla göz korkutucu Deliller genellikle serhat bölgelerinde
faaldiler. Bkz. Abdullah Turhal, Osmanlının Muhteşem Süvarileri: Deliler, İstanbul: Doğan Kitap,
2011.
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Kadıkıran hakkında en eski belge 5 Kasım 1825 tarihlidir. Hacıbektaş-ı Veli
Dergâhı Şeyhi Mehmed Hamdullah Efendi’nin, Karaman valisine gönderdiği bir
yazıda Kadıkıran’ın adı zikredilmiştir. Babasının eşkıyalar tarafından haksız yere
öldürüldüğünü belirten şeyh, “Hakkında irâde-i seniyye taalluk eden sergerde-i
delilân Kadıkıran nâm hâin başına vâfir Türkanlı ekrâdı eşkıyâların cem’edip
Keskin Kazası’na hasârât-ı küllî ettiğini” yazmaktadır. Bu ifadeden Kadıkıran
hakkında daha önce bir ferman çıktığı anlaşılmaktadır. Kadıkıran’ın Keskin ve
civarında ahaliye büyük zararlar vermesi üzerine, Ankara Valisi Nurullah Paşa
delilbaşısını göndermiştir. Ancak bunlar Kadıkıran’a yenilmiş, daha sonra
Delilbaşı Kulaksız Mehmed Ağa, Koçhisar tarafına yönelen Kadıkıran’a gece
baskını yaparak kendisini perişan etmiş ve avenesini dağıtmıştır. Kadıkıran yedi
sekiz süvarisiyle kaçmayı başarmıştır (BOA, HH, 510/ 25037-A). Bir yıl sonra
Kadıkıran, Ankara sancağında etrafına topladığı eşkıya ile Bâlâ kasabasını
basmıştır. Halk karşı koymuş, çatışmada en az halkın on beygiri telef olmuş, bir
kişi ölmüş, birkaç kişi de yaralanmıştır (Çadırcı, 1991: 67; Çadırcı, 1980: 49).
Bu hadiselerden sonra uzun süre Kadıkıran’ın faaliyetleri belgelere yansımamıştır. 1831 yılında Kadıkıran Şam Valiliği’ne tayin edilen Mehmed Selim
Paşa’nın başıbozuk sergerdesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahmed Lütfi Efendi
Tarihi’nde, “Vukû’-ı İhtilâl-i Şam” bahsinde Şam halkının Selim Paşa’nın
başıbozuk sergerdeleri Kadıkıran ve Hacı Ömeroğlu’nun hanelerine saldırarak
onların şehirden uzaklaştırılmalarını istedikleri görülmektedir. Ancak Selim Paşa
bu isteği kabul etmeyerek gelenleri hapsetmiş, bunun üzerine galeyana gelen
ahali saraya hücum ederek Selim Paşa’yı öldürmüştür (Ahmed Lütfi Efendi,
1999: 684-685).
1832’de Şam, Halep, Mısırlı İbrahim Paşa tarafından zabt edilince, Kadıkıran
tekrar Anadolu’ya dönmek zorunda kalmıştır. Zaten Osmanlı Devleti de
Kadıkıran’ı ordu hizmetine çağırmıştır. Nitekim Ocak 1833 tarihli bir mektupta
Kadıkıran devlete canla başla hizmet ettiğini söyleyerek bağlılığını bildirmiştir.
Mektuba göre, Osmanlı-Mehmed Ali Paşa savaşı başlayıp Kadıkıran Ordu-yı
Humâyûna çağrılınca hemen kabul etmiştir. Kadıkıran, 3000 süvari ve piyade
askeriyle Malatya tarafındayken Osmanlı ordusunun yenildiği haberini almıştır.
Bunun üzerine orduya katılmak yerine Çankırı ve Ankara sancaklarına gitmiştir.
Mektubun sonunda Kadıkıran, adamlarının çıplak ve perişan olduğunu, devlet
uğruna düşmanla savaşmaya giderken şimdi sadakaya muhtaç hale geldiklerini
belirterek yardım istemektedir. Kadıkıran ve adamları, Çankırı ve Ankara
sancaklarında serseri bir şekilde gezerek ahaliye zarar vermeye başlamıştır.
Bunun üzerine belli bir süre kalması için Mihaliç (Karacabey) kazası civarına
gönderilmiştir (BOA, HH, 467/22843, 22843, A).
Kadıkıran’ın Çankırı ve Ankara’dan uzaklaştırılmak istenmesinin en önemli
sebebi Tahmiscioğlu ve Pehlivanlı Aşireti’nden Halid Bey’in bölgedeki isyanlarıdır. Devlet Kadıkıran’ın bunlara katılmasından korkmuştur. Kastamonu ve
civarında Tahmiscioğlu Hacı Mustafa ve kardeşi faaliyete geçmişlerdir.

152

KORKMAZ

Delilbaşı Kadıkıran Mehmed Ağa

Tahmiscioğlu isyanı ile
Halid’in isyanı arasında
büyük bir benzerlik olup
her ikisi de Mehmed Ali
Paşa ve oğlunun gayelerine
hizmet etmektedir. İbrahim Paşa Anadolu’da devlet merkezine ilerlerken ordusunun ulaşamadığı yerlerde bu çeşit vasıtalarla
isyan ve ihtilaller çıkarıyordu. Halid Bey, Ocak
1833’te Bozok sancağının
mühim bir kısmını ele
geçirmiş, adamları bir gece
Yozgat’a girmiş ve Aksaraylı Hacı Bekir namında
biri şehre mütesellim tayin
edilmiştir. Ürgüp, Nevşehir, Niğde eşkıyalar tarafından ele geçirilmiştir.
Mısırlı İbrahim Paşa’nın
himayesine sığınarak halkı
Deliler,
isyana teşvik eden, şehirleri
Codex Vindobonensis
zabteden Halid, kuvvetinin
[8626 /Avusturya Milli Kütüphanesi]
yetişmediği yerlerde de tehdit mektupları yazarak
gözdağı vermek istemiştir. Bunlardan biri de Şubat 1833’te Çankırı
mütesellimine yazdığı mektuptur. Bu mektupta Halid, Çankırı sancağının
İbrahim Paşa tarafından uhdesine verildiğini yazmaktadır (İlgürel, 1969: 14-21).
Kadıkıran ve adamları Mihaliç bölgesinde eşkıyalık yapmaya başlayınca bir
an önce uzaklaştırılması için vali, seraskerliğe yazı yazmıştır. Serasker Paşa’ya
göre, bu gibi başıbozukları hiçbir vezir istihdam etmek istememekteydi ve
başıbozukların devlete bir yarar sağlamayacağı aşikârdı. Ancak Kadıkıran’a
istediği verilmezse, ümitsizliğe düşerek isyan edebilirdi, bu yüzden Kadıkıran’ın
gönlü hoş edilerek ve talep ettiği aylık verilerek mesele çözülmeliydi. Öte
yandan Kadıkıran ve adamlarının Mihaliç’te kalması boş yere para, zahire telefi
ve fukaraya yük demekti. Serasker Paşa’ya göre, Kadıkıran’ın hemen Konya
tarafına veya Çankırı, Viranşehir (Gerede) Mütesellimi Hasan Çavuş-zâde
Hüseyin Ağa maiyetine gönderilmesi ve Kastamonu isyanının (Tahmiscioğlu)
bastırılmasına yardımcı olması uygundu. Bunun için Kadıkıran’a biraz para
verilerek önce Viranşehir, daha sonra Sivas tarafına gönderilmesi Sadaret’e
yazıldı. Sadaret’in münasip görmesi üzerine, Bursa mutasarrıfı Hacı Ali Paşa’ya
bu konuda bir irade gönderilmiştir. Bu arada Kadıkıran’ın istediği Halep Valisi
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Mehmed Paşa’nın maiyetinde çalıştığı sırada birikmiş olan 116.000 kuruş
ulufesinin 40.000 kuruşu hemen, geri kalanı Çankırı’ya vardığında verileceği
taahhüt edildi (BOA, HH, 369/20365:467/22834). Bu sırada Söğüt kazasında
bulunan Kadıkıran hemen çağrıldı ve giderken uğradığı mahallerdeki fukarayı
rahatsız etmeyip, devlete güzel hizmetlerde bulunursa padişah katında emeğinin
zayi olmayacağına dair nasihatlerde bulunuldu. Ayrıca Kadıkıran’dan bir an önce
mütesellime katılması, gerekirse isyanı bastırmak üzere Kastamonu’ya gelen
Trabzon Valisi Osman Paşa hizmetinde çalışması istendi (BOA, HH,
909/39793).
Kadıkıran Çankırı’ya gitmeden Tahmiscioğlu isyanı (15 Şubat 1833)
bastırılmıştı. Kadıkıran Bolu’ya vardığında isyan bölgesine gideceğini odabaşısı
vasıtasıyla mütesellime haber vermiştir. Çankırı mütesellimi ise isyanının
bittiğini, Kastamonu’da yeterli askerin bulunduğunu, kendisine ihtiyaç
kalmadığını bildirmiştir (BOA, HH, 689/33379: 33379, A, P). Bu arada
Kastamonu eşrafı ve ahalisi Kadıkıran’ın şehirlerine geleceğini duyunca
korkmuşlar ve Çankırı mütesellimine mektup yazmışlardır. Kastamonu
nakibüleşrafı ve ulemadan Keskinzâde Ahmet Efendi’nin, gönderdikleri
mektupta, Kadıkıran’ın kendisine muhalefet edenleri darb edip, mal ve eşyalarını
gasp ederek hanelerini yaktığı, ahalinin kendi işleriyle iştigal ettiği, padişaha
duacı oldukları ve hiçbir zaman eşkıya takımına yardım etmedikleri ifade
ediliyordu. Bunun dışında Kastamonu eşrafına mensup 30 kişi Tahmiscioğlu
isyanı bastırıldığı için bir teşekkür mektubu yazarak, isyan yüzünden perişan
olduklarını belirterek, Kadıkıran’ın sancaklarına gönderilmesini istemediklerini
bildirmişlerdir. Bunun üzerine Viranşehir ve Çankırı Mütesellimi Hüseyin Ağa,
Şubat 1833’te seraskerliğe birbirini müteakip iki yazı göndererek, Kadıkıran’ın
eskiden beri fukaraya eza ve cefayı alışkanlık haline getirdiğini belirtilmiştir. Bu
yazılar üzerine Seraskerlik ve Sadaret, Tahmiscioğlu isyanı bittiği için, Kadıkıran
ve adamlarının bölgede istihdam edilmesine ihtiyaç kalmadığına karar verdi ve
bunların şimdilik memleketlerine dönerek çift ve çubukla meşgul olmaları
istendi. Kadıkıran ise münasip bir mahalde ikamet edecek ve daha önce verilen
40.000 kuruş dışında kendisine para verilmeyecekti. Fukarayı Kadıkıran’ın
zulmünden kurtarmak için az bir para verilerek razı edilecek, mümkün olmaz ise
o vakit gereği yapılacaktı (BOA, HH, 689/33379, M, O).
Bu hadiselerden sonra Kadıkıran, Malatya tarafına gitmiş; ancak orada da
uzun süre kalmamıştır. Sivas valisi ise Kadıkıran’ın Malatya’dan ayrılarak Sivas
tarafına geldiği istihbaratını almıştır. Bunun üzerine validen Kadıkıran’ı
hapsetmesi veya istihdam etmesi istenmiştir. Vali, Kadıkıran’a Çankırı
mütesellimi yanında iken işlemiş olan aylıklarını vereceğini bildirmiş ve yerinde
kalmasını istemiştir. Ancak Kadıkıran, Ordu-yı Humâyûn tarafına gideceğini
söyleyerek bu isteği reddetmiştir. Sivas sancağı hududundan geçip Bozok
sancağı köylerine giren Kadıkıran, fukaraya zulüm ve eziyet ederek îrâd
toplamıştır. Kadıkıran’ın Bozok sancağına tecavüz eden diğer eşkıyalarla
(Tahmiscioğlu ve Pehlivan Aşireti’nden Halid) birlikte hareket edebileceği
mülahazasıyla Kayseri’ye çağrılmıştır. Ayrıca Kadıkıran’a işlemiş aylığının
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yarısının gönderileceği de vaat edilmiştir. Fakat Kadıkıran buna da rağbet
etmeyerek ortadan kaybolmuştur. Sivas valisi, Kadıkıran nerede ortaya çıkarsa
irade gereği çağırıp istihdam veya tard etme hususunda gayret göstereceğini
belirtmiştir (BOA, HH, 688/33377, C).
Daha sonra Kadıkıran tekrar Çankırı mütesellimi maiyetine girmiştir. Mart
1833’de Delilbaşı Hasan Yazıcı, Koca Arap, Kara Sancakdar, Kalecikli
eşkıyalardan Kirli Hacı Ali, Keskin Ayanı Hacı Emin, Ali Bey, Semuzoğlu,
İskilip Voyvodası Esir Hüseyin ve Ayanı Tepe Hatapoğlu Mustafa ile
Tahmiscioğlu’nun adamları Çankırı’yı ele geçirmek üzere bir araya gelmişlerdir.
Bu eşkıyalar, Çankırı köyleri ahalisine tehdit mektupları göndererek kendilerine
itaat etmelerini istemişlerdir. Çankırı mütesellimi, eşkıyaların şehre saldırmalarını
önlemek için Tüfenkçibaşı İbrahim Ağa’yı 500 güzide süvari ve 1000 piyade ile
üzerlerine göndermiştir. Daha sonra söz bilir iki adamını asilere göndererek
eşkıyalıktan vazgeçmeleri hususunda nasihatlerde bulunmuştur. Eşkıyalardan
Hasan Yazıcı, Çankırı civarından hayvan çalmış, kervanları vurmuş ve
mütesellime üzerine varacağına dair tehdit mektupları yazarak gözdağı vermiştir.
Eşkıyaların nasihatleri dinlemeyecekleri ve muharebe etmeden bertaraf
edilemeyecekleri anlaşılmıştır. Bunun üzerine Çankırı mütesellimi, Bolu Sancağı
Mütesellimi Elhac Ahmet Ağa’dan 500 güzide süvari, top ve topçular istemiştir
(BOA, HH, 419/21658,C: 421/21713, A). Nisan 1833 tarihinde Kadıkıran bu
eşkıyalara “ya gelin ya da topraktan çıkın” diye haber göndermiştir. Adı geçen
on dört bölükbaşı ve delilân “Biraderim Mehmet Ağa hazretleri, bu taraftan
cümle bölükbaşı ağa ve cümle garib yiğitler selam dualar edip hatır-i şerifinizi
sual ederler” diye başlayan mektuplarında “Serseri gezmediklerini, Mısırlı
İbrahim Paşa’nın emirleri üzerine görevli olduklarını” belirtmişlerdir. Bu
mektuptan eşkıyaların Kadıkıran’a saygı gösterdikleri anlaşılmaktadır (BOA,
HH, 690/33403, E).
Kısa bir süre sonra devlet, Çankırı ve Viranşehir müteselliminden
Kadıkıran’ı Sivas tarafına göndermesini istemiştir. Aynı zamanda Sivas valisi de
Kadıkıran’ın tarafına gönderilmesini içeren bir yazıyı mütesellime göndermiştir.
Çankırı’da eşkıyalarla mücadele etmekte olan Kadıkıran, Sivas Valisi Osman
Paşa’ya “irâde ile bu tarafa memuren geldimse yine irâde ile giderim” diye red
cevabı vermiştir. Bu arada Kadıkıran’ın askerleri hem kendisine hem de Çankırı
mütesellimine ulufelerini alamadıkları için kızgındılar. Bundan dolayı
Kadıkıran’ın kırılıp eşkıyalar tarafına meyledeceğinden korkan mütesellim, 3000
askerin 2 aylık ulufesi olan 25.000 kuruşu vermiştir. Mütesellime göre Kadıkıran
devlete hizmet ve sadakat etmek gayretindeydi. Başka yerlerde fukaraya her ne
kadar yük olmuş ise de uhdesinde bulunan yerlerde kendisine itaat etmişti. Öte
yandan mütesellim de parasızlıktan şikâyetçi olup Kastamonu’daki oğlu Musa
Ağa’nın ve kendi maiyetindeki askerlerin masraflarını karşılayamaz durumdaydı.
Devlete hizmet ve sadakatin bir görev olduğunu bilerek, borç alarak ulufeleri
ödemişti. Bu yüzden naçar kaldığını belirten mütesellim, Kadıkıran’a dağıttığı
ulufelere mahsuben para gönderilmesini İstanbul’dan istedi (BOA, HH,
421/21713, B: 419/21658, B).
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Anadolu’da ilerleyen Mısırlı İbrahim Paşa’nın yaptığı yardım ve propagandalarla bazı delilân ve bölükbaşıları Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandırdığı
bilinmektedir. Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı Devleti arasında 14 Mayıs 1833
tarihinde Kütahya Anlaşması’nın imzalanmasından sonra, İbrahim Paşa etraftaki
asker ve memurlarını çağırarak geri dönüş hazırlıkları yapmaya başlamıştı. Buna
rağmen, Mısır askerleri Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde delilân ve bölükbaşıların
yardımıyla, asayişi bozmaya devam etmekteydiler. Çankırı bölgesine Mısırlı
İbrahim Paşa’nın çuhadarı saldırmış, mütesellim Kastamonu tarafına çekilmek
zorunda kalmıştır. Mütesellimin dağınık olan askerini takip eden Delilbaşı
Hasan Yazıcı’nın süvarileri Koçhisar (Ilgaz) kasabası yakınlarında, Trabzon
Valisi Osman Paşa’nın tatarını yakalayıp tahrirât torbasıyla emanet akçesini gasp
etmişlerdir. Mısırlı Küçük İbrahim Paşa’nın silahdârı ve maiyetindekiler, Bozok
Mütesellimi Şakir Bey ve iki üç adamını yakalamıştır. Bunların salıverilmesi rica
olunduğunda Mısırlı İbrahim Paşa emriyle hapsedildiklerini ifade etmişlerdir.
Yine Mısır tebaasından olup Kayseri’de bulunan Ahmet Bey, 1000 kadar süvari
ve piyade askeriyle Yozgat’a gelmiştir. Ayrıca Çankırı tarafındaki Mısır askeri
arasında Kastamonu’ya da asker sevk olunacağı konuşulmaktadır. Bütün bu
olayların anlaşmaya aykırı olduğu Mayıs 1833’de Mısır Mühimmât-ı Harbiye
Nâzırı Emin Efendi’ye bir yazıyla bildirilmiştir. Yazıda bu gibi çirkin hadiselerin
bir an önce son bulması, ahalinin asayişinin sağlanması, Mısır askerlerinin bu
bölgelerden çekilmesi, hapsedilen Bozok Mütesellimi Şakir Bey’in hemen
serbest bırakılması istenmiştir. Daha sonra Bozok Mütesellimi Şakir Bey
salıverilmiştir (BOA, HH, 382/20581, D).
Osmanlı Devleti, eşkıyalığın bastırılması konusunda her zaman son derece
pragmatik davranmıştır. Önce mahalli güçlerce isyan bastırılmaya çalışılır,
olmazsa merkezden bir vezir serdar tayin edilerek eşkıya bertaraf edilme yoluna
gidilirdi. O da olmazsa devlet eşkıya ile pazarlığa oturur ve ona mansıp vererek
affeder ve devlet kadrosuna alırdı (Ünal, 2009: 28-29). Kadıkıran meselesinde de
bu tür yaklaşımlara şahit olmaktayız. Devlet, Anadolu’da Mısır ordusu ve çeşitli
isyan hareketleriyle uğraştığından Kadıkıran’ın isyan etmesi veya asilere
katılmasını engellemek için oyalama yoluna gitmiştir. Bu yüzden Kadıkıran’ın
kanunsuz hareketleri görmezlikten gelinmiş, yakalanması hakkındaki ferman
hemen çıkmamıştır. Kadıkıran da mütesellimlik veya voyvodalık gibi görevler
isteyerek devletle anlaşmaya çalışmıştır. Bu amaçla Kadıkıran padişaha ve
mütesellimlere mektuplar yazmıştır. Padişaha yazdığı mektuba “devletim sağ ve
varolsun” diye başlayan Kadıkıran, pişmanlığını belirttikten sonra, daha önce
Humus ordularında ve başka hizmetlerde bulunduğunu, emir gelir gelmez
adamlarını toplayarak orduya her zaman katıldığını yazmıştır. Şimdi ise perişan
ve sefil bir şekilde gezdiğini ve maiyetindeki reislere mahcup olduğunu
söyleyerek devletin hizmetinde çalışmak isteğini bildirmiştir (BOA, HH,
467/22844, B, C). Gerçekten Barkey’in de (1999: 202, 203) ifade ettiği gibi
eşkıyaların çoğunun gözünde devlete cephe almanın tek nedeni onun “en fazla
avantaj vaat eden iktidar alanı”, hak iddia edilirken muhatap alınacak en bariz
merkez olmasıydı. Eşkıya liderlerinin çoğunun devlete karşı herhangi bir
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iddiasının bulunmadığını belirtmek gerek; tümü de şu ya da bu konumda devlet
görevlileri olmuş, ya bir sancakbeyinin hizmetine girmiş, ya kethüdalık yapmış
veyahut da mütesellim olarak hizmet görmüşlerdi. Eşkıyalığı ve devlete karşı
hareket etmeyi cazip kılan daha fazlasını elde etme, kendileri için daha büyük
alan kapma olasılığıydı. Yine Kadıkıran affedilerek devlet hizmetine alınması
hususunda Niğde Mütesellimi Sadık Bey ile Bozok Mütesellimi Şakir Bey’den de
yardım istemiştir. İki mütesellim Yozgat’a giderken Zincir Köyü’nde Kadıkıran
birkaç adamıyla yanlarına gelip, işlediği suç ve cinayetlerin affedilmesi
hususunda yardım istemiş, (22 Temmuz 1833) İstanbul’a gönderilmesi için
mektup vermiştir. Kadıkıran mektubunda kötü sabıkasından dolayı pişmanlık
duyduğunu, artık delil taifesiyle düşüp kalkmayacağını, isyan etmeyeceğini ve
ömrünün sonuna kadar Devlet-i Aliyye’ye hizmette bulunacağını yazmış,
kendisine voyvodalık veya mütesellimlik gibi görevler verilmesini istemiştir
(BOA, HH, 468/22855: 22855, A).
Bunun üzerine mütesellimler Kadıkıran’ın başına eşkıyaları ve Mısır
firarilerini toplayarak isyan etmesinden korkmuşlardır. Bu sebeple fukaraya zarar
vermeden, yiyecek, giyecek vs levazımı kendi kesesinden karşılaması şartıyla
şimdilik Aksaray sancağındaki boş ovalara gitmesine izin vermişlerdir. Ayrıca adı
geçen mütesellimler Kadıkıran’a voyvodalık, mütesellimlik gibi görevler
verilerek gailesinin kolayca ortadan kaldırılabileceğini içeren bir mektubu da
İstanbul’a göndermişlerdir. Niğde Mütesellimi Sadık Bey, Sadaret’e gönderdiği
yazısında, Kadıkıran’ın eskiden beri Devlet-i Aliyye’nin kulu olarak büyük
vezirlerin maiyetinde bulunduğunu, seferlerde hizmet ve sadakat gösterdiğini
belirterek, insanlık icabı suç ve kusuru vaki olmuş ise de affedilmesini istemiştir.
Ona göre eğer Kadıkıran affedilirse, başındaki zararlı ve değersiz kimseler
hemen dağılacaktı. Bozok, Çorum, Kırşehir ve Karahisar nâiblerinin
Kadıkıran’ın memuriyeti dolayısıyla dolaştığı sancaklarda ahaliye zülüm yapmadığına dair ilamları da yazıya eklenmiştir. Çankırı naibinin ilamına göre, Çankırı
mütesellimi maiyetinde hizmet eden Kadıkıran’dan kurtulmak için Ankara’ya
göndermek istemiştir. Kadıkıran da irade olmadıkça gitmeyeceğini söylemiştir.
Aynı zamanda Çankırı mütesellimi Kadıkıran’ın adamlarına dağıtacağını
söyleyerek Ankara Mütesellimi Ahmed Ağa’dan 125 bin kuruş borç almıştır.
Vuku bulan muharebelerde Kadıkıran’ın malları mütesellim Hasan Çavuş-zâde
tarafından yağma edilmiştir.
Kadıkıran’ın affedilmesine dair mütesellim ve nâiblerin İstanbul’a gönderdikleri
yazılar değerlendirilmiş ve Kadıkıran’ın birkaç adamıyla İstanbul’a gelmesi
hususunda irade çıkmıştır. Ancak, Kadıkıran nasihatleri dinlemeyip İstanbul’a
gelmezse hadisenin sessizce halledilmesine karar verilmiştir (BOA, HH,
468/22855, A: 468/22846:468/22849: 468/22847).
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Kadıkıran ise mütesellimlik veya voyvodalık beklerken İstanbul’a çağrılmasından kuşkulandı. Nitekim Aksaray mütesellimi Mehmed Cemaleddin’in,
Kadıkıran’ın 800-1000 kadar süvari askeriyle Ankara ve Çankırı tarafından
Nevşehir ve Kırşehir sancaklarına girdiğini bildirmesi Kadıkıran’ın emre icabet
etmediğini göstermektedir. Delilbaşılık iddiasıyla akçe, beygir ve hediyeler
toplayan Kadıkıran, Haymana tarafına geri dönmüştür. Kadıkıran, Koçhisar
kazası yakınlarına geldiğinde, yaylaklardaki Türkmenlerin bazıları korkularından
Çakılağıl Köyü’ne sığınmışlardır. Daha önce bu gibi eşkıyaların zulmüne
uğrayan köylüler ve Türkmenler geçip gitmesi hususunda Kadıkıran’a yalvarmışlar, ancak köye hücum edilerek 32 kişi öldürülmüş, mal ve eşyalar yağma
edilmiştir (BOA, HH, 468/22846, A).
Karaman valisi de Kadıkıran’ın bölgedeki faaliyetleri hakkında ayrıntılı
bilgiler vermektedir. Buna göre, Kadıkıran daha önce Çankırı, Bozok, Nevşehir
havalisinde dolaşarak Mısır valisine biat edenleri yakalayıp cezalandıracağını
söyleyerek hayli zulüm yapmıştır. Kadıkıran, 1500 atlısıyla Aksaray’ın Acem
köyüne geldiğinde, maiyetindeki 10 reisin ittifakıyla Karaman valisine haber
gönderip hizmetinde çalışmak istediğini söylemiştir. Buna karşılık Karaman
valisi de Kadıkıran’dan maiyetindeki atlıları dağıtıp, 100 atlı ile hizmetine
girmesini istemiştir. Kadıkıran adamlarını dağıtıp valinin hizmetinde çalışmayı
kabul etmiş ve kendisine bir dirlik verilmesi için İstanbul’a yazı yazılmıştır. Bu
süre içerisinde yem ve yiyecek dışında fukaradan bir şey almayıp, esbkeşan
mukata’ası köylerinde ikamet etmesine izin verilmiştir. Ancak bu köyler
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Kadıkıran ve adamlarına beş on gün bakabilecek durumdadır. Bu yüzden
Kadıkıran’dan bu köylerde birer gece konaklaması ve daha sonra Haymana
tarafına gitmesi istenmiştir. Kadıkıran bu nasihatleri dinleyeceğine söz vermiş,
fakat maiyetiyle Rakka tarafına gitmek arzusunda olduğunu da belirtmiştir.
Karaman valisi, Kadıkıran’a itibar edilemeyeceğini, serseri bir şekilde gezdikçe
birçok zulümlere sebep olacağını, şimdilik istediği gibi Rakka’ya ya da Sivas,
Maden, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum taraflarına gönderilmesinin uygun
olduğunu da yazısına eklemiştir. Bu yazılar üzerine çıkan iradede ise Kadıkıran’ın daha önce af dilediği ve adamlarını dağıtacağı hususunda söz verdiği
belirtilerek bazı hizmetlerde kullanılmak üzere birkaç adamıyla İstanbul’a
çağrıldığı, verdiği sözü tutmadığı takdirde gereğinin yapılacağı ifade edilmiştir
(BOA, HH, 467/22844: 22844, A).
Ağustos 1833’de Kütahya mütesellimi Kadıkıran’ın bir kaç süvarisinin
Karahisar’a tabi Çobanlar köyüne gelerek kahve, duhan akçesi adıyla mal ve
para aldıklarını yazmıştır. Mütesellime göre Kadıkıran’ın adamları 2000-3000
değil ancak 700-1000 kadardı. Mütesellim, ayrıca Kadıkıran Kütahya’ya tecavüz
ederse ne yapması gerektiği hususunda bilgi istemektedir (BOA, HH,
468/22846, B, C).
Meclis-i Şurâ’da Kadıkıran gailesine son vermek üzere alınacak tedbirler
müzakere edildi. Buna göre Kadıkıran’ın adamlarının sayısı abartılıyordu. Ancak
2000-3000 kişi olup, bunlar da ahaliden toplanan askerlerle kolayca bertaraf
edilebilirdi. Eğer bir alay Asâkir-i Mansûre, zabıtan süvari topçusu ve birkaç top
gönderilecek olursa eşkıya güruhu hemen dağıtılabilirdi. Bu şekilde süvari alayı
bir taraftan takip ve tenkil yaparken diğer taraftan her sancağın askeri yerinde
kalarak bölgelerini muhafaza edebilecekti. Böylece kısa sürede ve uygun biçimde
isyan sona erecekti. Fakat o sırada İstanbul’da Asâkir-i Mansûre süvarisi ve
yeterli top bulunmadığından, Meclis-i Şurâ meselenin çözümünü yerel
yöneticilere havale etti. İsyanın bastırılması için Kayseri mutasarrıfı Osman Nuri
Paşa görevlendirilerek, mütesellimler ve voyvodalar da emrine verildi. Mutasarrıfa 50.000 kuruş gönderilmesine de karar verilmişti. Ancak mütesellimler gittiği
zaman şehirleri savunmasız kalacağından Kadıkıran bu savunmasız şehirlere
tasallut edebilirdi. Bu yüzden aynı civardaki sancakların mütesellimlerinin asker
göndermesi yeterli görüldü. Kış mevsiminin yaklaşması da meselenin çözümünü
engelleyici bir unsurdu. Meclis-i Şurâ’da bir taraftan askeri önlemler görüşülürken, diğer taraftan Kadıkıran’ın mansıp isteği de ele alındı. Buna göre,
Kadıkıran boyun eğip itaat etmedikçe istediği Bozok mütesellimliği verilmemeliydi. Fukarayı himaye edip suçları için özür dilemeli, etrafa tasalluttan
vazgeçmeliydi. Adı geçen mütesellimlik kendisine verilirse gailesi ortadan
kalkacaktı. Biraz ortalık yatıştıktan sonra el altından gailesinin defi kolaylıkla
mümkün olacaktı. Osmanlı Devleti’nde daha önceki yıllarda bu gibi eşkıya
hakkında böyle tedbir icra edilerek kolaylıkla haklarından gelindiği de malumdu.
Ancak, Padişah Meclis-i Şurâ’da alınan bu kararları benimsememiş, Asâkir-i
Hassa ordusundan iki livanın gitmesini isteyerek şunları yazmıştır:
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Benim vezirim… Meclis-i Şurâ’da bil-müzâkere arz olunan işbu takrîrin
ve evrâk-ı sâire manzûr ve mealleri ma’lûm-i humâyûnum olmuştur.
Lehu’l-hamd bu kadar nizamât-ı askeriyemiz mevcut iken bu suretlerin
hiç birine hacet yoktur. Asâkir-i Hassamız livalarından süvari II. livasının
I. alayı ve piyade livalarından yine II. livanın I. alayının mükemmel asker
ve topları ve liva Bekir Paşa’nın kumandasıyla tayin ve i’zamları hem
asâkir-i nizâmiyemiz haklarında muhessanât-ı adîdeyi mûcib ve hem şân-ı
Devlet-i ‘Aliyyemizi müstevcib olacağından bi-avn-i Te’âla heman zikr
olunan alayları ol vechle ta’yin ve Fâik Efendi’nin müdür nasb kılınması
suretleri münasib göründüğünden serasker paşa ile bil-muhâbere bu
vecihle tanzîm ve icrâlarına mübâderet olunsun Rabbim Te’âla Hazretleri
her halde muvaffak buyurur âmin. (BOA, HH, 467/22835; Takvîm-i
Vekâyi, 70: 1229)
Eylül 1833 başında Konya’da zuhur eden Kadıkıran, çok sayıda süvari
askeriyle Ankara üzerinden Çankırı’ya gelmiştir. Çankırı şehrine girmeksizin
bütün kazalara odabaşı tabir ettiği 20-25 atlı askerlerini göndermiştir. Bunlar her
kazadan at, eşya ve her köyden 300 ile 1000 kuruş arasında para toplamıştır.
Kadıkıran, “mutlaka Çankırı şehrine gireceğim ve 7’den 70’e bütün ahalisini
katledeceğim” tehditleriyle ahaliye korku salmıştır. Çankırı mütesellimi,
Kadıkıran’ın kalabalık askerine karşı mukabelenin imkânsızlığını görmüştür.
Hemen eşraftan Ebubekir Sıdkı Efendi ve kâtibi Mehmed Şakir Efendi’yi
birçok hediyelerle Kadıkıran’a göndermiştir. Çankırı hududunda Kadıkıran’la
görüşülmüştür. Ancak gidenler sadrazamın ve seraskerin emirnamelerini korkularından Kadıkıran’a verememişlerdir. Bunlar Kadıkıran’ın 4000 süvarisinin
çoğunun merhametsiz, devlete itaatsiz ordu firarisi ve ekrâd taifesi olduklarını
bildirmişlerdir. Görüşmede Kadıkıran din ve devlet hakkında yakışıksız sözler
de söylemiştir. Ayrıca mansıb isteğinin kabul edilmeyerek, askerini dağıtıp beş
on adamıyla İstanbul’a çağrılmasına da çok kızmıştır. Gidenler sadece Çankırı
şehrine girmemesini istemiş, buna rağmen dört gün hapsedilmişlerdir.
Kadıkıran, bu süre içerisinde Çankırı’ya iki saat mesafedeki Dumlu köyünde
ikamet etmiş, askerlerini üç kola bölerek, şehri muhasara etmiştir. Mütesellim
kurtulma ümitleri kalmadığını görünce delilbaşı, bölükbaşı, bayrakdar gibi “kan
dökücülere” akçe, kahve, duhan, at, silah, eşyalar vermek zorunda kalmıştır.
Kadıkıran Mısır askeri Çankırı’ya cebren girdiği zaman yağmalanan eşyasının
bedeli olarak 50.000 kuruşu şehirdeki üç eşraftan tazmin etmiştir. Daha sonra
Ebubekir Sıdkı ve Mehmet Şakir’i serbest bırakmış, bir süre sükûnet sağlanmış,
ancak Kadıkıran’ın askerleri şehre girip yiyecek, giyecek almışlar, üç gün şehirde
kaldıktan sonra gitmişlerdir. Mütesellime göre Kadıkıran’ın cemiyeti her gün
başına biriken haydutlarla büyümektedir. Asiler, Koçhisar ve Tosya kazalarına
da girip eşya, at ve para toplamışlardır. 20 gün burada kalan Kadıkıran daha
sonra Kastamonu sancağına girmek istemiştir. Ancak sonra vazgeçerek Çorum
sancağındaki İskilip kazasına gitmiştir. Mütesellime göre Kadıkıran’ın
İstanbul’daki adamları, Kadıkıran hakkında bir şikâyet olduğunda haber
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vermekteydi. Kadıkıran ise şikâyetçi olan ahali üzerine askerlerini göndererek
cezalandırıyordu (BOA, HH, 467/22840, C: 468/22851, E, F).
Eylül 1833’te Kadıkıran’ın adamları aniden İskilip kasabasını basarak, burada
Yozgat Mütesellimi Şakir Bey’in hizmetindeki Koca Arap adlı delil sergerdesinin
oğlunu katlettiler. Baskın üzerine şehrin bazı eşrafı kaçtı ve şehir yağma
edilmekten kurtulamadı. Kadıkıran’ın asıl amacı Yozgat’ta bulunan Koca Arap’ı
ele geçirmekti. Çünkü Kadıkıran’ın Şakir Bey ve Koca Arap’la husumeti vardı,
bunun için Bozok tarafına gitmeye hazırlanıyordu. Öte yandan hergün Kadıkıran’a 100-150 Türk, Türkmen, Kürt piyade ve süvari katıldığı bildiriliyordu.
Bu sırada Yozgat Mütesellimi Şakir Bey’in haremi de İstanbul’dan gelirken
Ankara sancağında Kadıkıran’ın adamlarının saldırısına uğradı (BOA, HH,
467/22840, F).
28 Eylül 1833’de Kadıkıran Mehmed gailesinin tamamen bitirilmesi için her
ne mahalle gider ise ahali ittifak ederek ve civar sancaklarla haberleşerek
mücadele edilmesini içeren ferman, mutasarrıflara ve mütesellimlerine açık ve
gizli olarak gönderilmiştir (BOA, HH, 467/22840, B, D: 467/22841 BOA, C,
Adl, 2367: BOA, C, Zaptiye, 2602). Kadıkıran’ın yakalanması için takibi
hususunda yerel idarecilerin işbirliği yapmaları zorunluydu. Çünkü Kadıkıran ve
adamları bir yerde uzun süre kalmıyor, seyyar olarak geziyorlardı. Bu da gailenin
bertaraf edilmesi için işbirliği yapmayı gerektiriyordu. Nitekim Kadıkıran’ın
fukaraya yaptığı eziyetler günbegün artınca, kış gelmeden reaya ve fukara daha
fazla zarar görmeden güvenliği sağlamak üzere, Kayseri Mutasarrıfı Osman Paşa
görevlendirilmiştir. Bölgedeki mutasarrıf, mütesellim ve voyvodaların Osman
Paşa’yla işbirliği yapmaları emredilmişti (BOA, HH, 467/22840: 22840, A). Bu
esnada Kayseri Mutasarrıfı Osman Paşa, Gümüşkân Madeni Emini ve Ankara
müteselliminin İstanbul’a gönderdikleri yazılardan, Kadıkıran’ın tenkili için her
tarafta tedarik yapıldığı anlaşılmaktadır (BOA, HH, 468/22851, A).
Kadıkıran’ın yakalanması hususunda ferman çıkınca Çankırı mütesellimi
sancağındaki piyade, süvari askerlerini toplamış ve kaza ayanlarıyla Kastamonu
ve Ankara sancaklarına haber göndermiştir. İskilip voyvodası ve Gümüşkân
Maden-i Hümâyûn Emini ise fermanın kendilerine ulaşmadığını söylemişlerdir.
Yapılan istişare sonucunda mütesellim Çankırı’da ikamet ederek şehrin muhafaza edilmesinin daha doğru olacağına karar vermiştir. Ertesi gün Maden Emini
özel tatarıyla gönderdiği yazısında Kadıkıran’la ilgili emr-i şerifin tarafına
geldiğini ve asker tedarik etmeğe başladığını bildirmiştir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Çankırı hanedanından Milanlızâde Mehmed Ağa’nın başkanlığında
Tosya, Koçhisar ve diğer kazaların ayanları, 1500 güzide piyade ve süvari askerle
Kadıkıran’ın bulunduğu Kızılırmak tarafına doğru yola çıktılar. Ayrıca Ankara
ve Kastamonu mütesellimlerine hemen yazı ile bilgi verilerek topladıkları
askerleri göndermeleri istendi. Bunun üzerine Ankara mütesellimi oğlu
maiyetinde, Kastamonu mütesellimi tüfenkçibaşısı maiyetinde asker gönderdi.
Toplanan askerlerin Sungurlu kasabasında birleşmeleri kararlaştırıldı. Ancak
askerlerin çoğu Sungurlu’ya ulaşamadı. Bunun üzerine Çankırı bölgesinden
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gelen askerler Kızılırmak kenarında diğer grupları beklemeye başladılar (BOA,
HH, 468/22851, D).

III. İsyanın Gelişimi, Kadıkıran’ın Yozgat’ı Ele Geçirmesi ve
Alınan Tedbirler
Rişvân Aşireti mensuplarının, Bozok sancağı kazalarında yağma, adam
öldürme gibi türlü eşkıyalık yapmaları üzerine Şakir Bey, bu gaileyi bertaraf
etmek için harekete geçmişti. Kadıkıran, Yozgat’ı savunmasız görüp Sungurlu’dan tahmini 5000 kadar adamıyla gelip 30 Eylül 1833 tarihinde Yozgat’ı ele
geçirdi. Bunun üzerine Şakir Bey, 3000 kadar piyade ve süvari askerle şehri
kuşattı. Kadıkıran, Şakir Bey’den husumetli olduğu delilbaşısı Koca Arap’ı
istedi, verilmediği takdirde Yozgat ahalisini öldüreceğini ve şehri yağma ederek
yakacağı tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Şakir Bey, Koca Arap’ı bağlayıp
göndermek zorunda kaldı. Koca Arap’ı hemen öldürttü, bu hadise üzerine Şakir
Bey’in maiyetindeki askerler korkarak dağıldılar. Kadıkıran’ın şehri yağmalama
tehdidi üzerine de kuşatma kaldırılarak Şakir Bey Kayseri’ye döndü.
Yozgat ahalisinden bazıları Kadıkıran’a vaatlerde bulunarak daha çok zarar
vermesini önlemişlerdir. Kadıkıran beş altı gün Yozgat’ta ikamet etmiş, kimseye
zarar vermediğine dair kadı ve müftüden ilam almıştır. Daha sonra, Yozgat yerel
yöneticileri Kadıkıran’ın bu ilamı cebrî olarak aldığını belirtmişlerdir. Yeniden
hazırlıklar yapan Osman Paşa, 2500 askerini kethüdasıyla birlikte Şakir Bey’in
emrine vererek Boğazlıyan tarafına tekrar göndermiştir. Kendisi ise aylıklı
askerinin yetersizliğini ve ahaliden asker toplayamadığını söyleyerek Kayseri’de
kalmıştır. Vali, Kadıkıran’ın 5000 adamından, Yozgat’tan ele geçirdiği 2 adet
toptan çekindiği gibi kış mevsiminin yaklaşmasını da bahane etmiştir. Bu
yüzden Kayseri valisi, Kadıkıran’ı bertaraf etmek için top kullanmak istemiştir.
Elinde ise 2 adet küçük, eski ve işe yaramaz şakaloz denilen top vardır. Bu
nedenle yeni toplar istemiştir. İhtiyaç olan topların İstanbul’dan getirilmesi uzun
süre alacağından Trabzon’daki iki adet çarka topunun getirilmesi düşünülmüştür. İsyanın bastırılmasında topun elzem olduğu anlaşılmış ve Trabzon’daki
iki adet toptan birinin Kayseri’ye gönderilmesi hususunda irade çıkmıştır (BOA,
HH, 467/22836, A-H: 467/22845, A, F: 467/22838, B).
Çankırı Mütesellimi Hüseyin Ağa’nın bilgi toplamak üzere Yozgat’a
gönderdiği casusu, geçtiği yerlerde Kadıkıran’a karşı bir tedbirin alınmadığını ve
Kadıkıran’ın tahminen 5000-5500 askeri olduğunu bildirmiştir. Delilân
sergerdelerinden Kel Hüseyin de 600 süvari askeriyle Kadıkıran’a katılmıştır.
Bunun üzerine Çankırı mütesellimi asker toplayarak şehri muhafaza etme kararı
almıştır. Mütesellim, Kadıkıran Yozgat’a yerleşirse Çankırı kazalarının şerrinden
kurtulamayacağından, Yozgat ekradını yanına alırsa da felaketin daha da
büyüyeceğinden korkuyordu. Mütesellime göre eğer Kadıkıran intikam almak
arzusuyla Çankırı’ya gelirse şehir beş gün bile mukavemet edemeyecekti (BOA,
HH, 467/22840, E).
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18 Ekim 1833’de Sivas, Çorum ve Divriği muhassılı Seyyid İbrahim Said
Ağa, Kadıkıran hakkındaki fermanı herkesin önünde okumuş, şehirdeki ulemâ,
sulehâ, meşâyih, a’yân ve esnaf desteklerini açıklamışlardır. Sivas muhassılı
İbrahim Said Ağa ve Haremeyn voyvodası Süleyman’a göre, Kadıkıran’a karşı
diğer yerel idareciler gereken mücadeleyi vermemektedir. Vali, mütesellim ve
voyvodalar Kadıkıran’a akçe ve hediyeler vererek bölgelerinden uzaklaştırıyor,
zarar ve sıkıntıyı kaderine terk edilen ahali çekiyordu. Yerel idarecilerin
“Kadıkıran’ın üzerine şu kadar askerle varıldı, firar etti” diye yazdıklarının çoğu
gerçek dışıydı. Kadıkıran’ın dört tarafından 30 saat mesafede kimse önüne
çıkamadığından, her yerde istediğini yapmaktaydı. “Kadıkıran’ı şu şekilde
hezimete uğrattık” diye çeşitli yerlerden Bâb-ı Âli’ye gönderilen tahrîr ve inhâlar
gerçek değildi (BOA, HH, 468/22848, B).
Voyvoda Süleyman, idaresindeki Türkmenlerin açıkta ve boş mahallerde
iskan edilmiş olduğunu belirterek, “eğer Kadıkıran bunların içlerine girerse,
tamamen dağıtıp perişan edebilir” diyerek önemli bir tehlikeden bahsediyordu.
Böyle giderse aşiretlerin deve ihracı ve gereken hizmetleri yapmaya güçleri
kalmayacaktı. Voyvoda Süleyman, ayrıca Türkmen beylerine güvenilemeyeceğini
belirterek geceleri istihbarat çalışmaları yapmakta olduğunu bildiriyordu. Bakır
nakli için deve ihracı vakti de gelmişti. Türkmenler bu işi yapmaya gönüllü
olmayıp ancak zorlamayla yapmaktaydı. Bunun yanında Şakir Bey, Kadıkıran’a
karşı 500-600 Türkmen süvarisi istemiş, fakat Türkmen Beyi Yusuf Bey’in aslı
delilbaşılardan olması ve Kadıkıran’la hemcins olması sebebiyle bu
hizmetlerinden şüphe duyuyordu. Buna rağmen Şakir Bey maiyetine gitmeleri
için birkaç defa Türkmenlere teklifte bulundu ise de gitmekten imtina ederek
açıkça cevap vermemişlerdi. Belki bu defa kendisiyle deve ihracına da refakat
etmeyeceklerdi. Ancak voyvoda, bakırın nakli için deve hazırlama işine
başladığını belirtiyordu (BOA, HH, 467/22838, C, E).
Bu arada Kadıkıran, Kayseri tarafına yönelmiş ve Kayseri Valisi Osman
Nuri’ye bir mektup yazmıştır. Mektupta şimdiye kadar vezirlerle hoş geçinip
hiçbir veziri gücendirmediğini kendisiyle de bir meselesinin olmadığını belirten
Kadıkıran, Kayseri eyaleti topraklarına herhangi bir tecavüzünün olmadığı ifade
etmiştir. Kadıkıran tüm yaptıklarını haklı göstererek, bütün suçu devlet haini
olarak nitelendirdiği Yozgat Mütesellemi Şakir Bey’e yüklemiştir. Buna göre,
Şakir Bey, kendi adamı iken firar etmiş ve aleyhinde yalan sözler ve yazılar
yaymıştır. Şakir Bey, Devlet-i Aliyye’yi aldatıp Mısır valisinin oğlu İbrahim
Paşa’ya tabi olmuş, daha sonra İbrahim Paşa’ya da ihanet etmiştir. Ayrıca
Kayseri veya Kastamonu’da devlet görevi almasına yardımcı olacağını
söyleyerek kendisinden 400-500 kese akçe almış ve bu paraları zimmetine
geçirmişti. Bundan dolayı Kadıkıran hakkından vazgeçmeyeceğini ve alıncaya
kadar uğraşacağını, ayrıca kendisinin on seneden beri “din u devlete” hizmet
ettiğini, bir ihanetinin olmadığını, herkes devletten yüz çevirirken kendisinin yüz
çevirmeyip devlet uğruna çalıştığını belirtmekteydi. Bütün bunlara rağmen
sadakatinin Allah, Resul ve padişah indinde zayi olmayacağını, rızkı için hiç
kimseye tasallutta bulunmadığını, gezdiği yerlerin yönetici ve ahalisine hiçbir şey
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yapmadığını yazmıştır. Kadıkıran, Şakir Bey’den hakkını talep ederek, şer’an
mahkeme edilip yüzleşmek istiyordu. Kadıkıran mektubunu şöyle bitirmektedir:
Şakir Bey bu def’a ol tarafa varup siz efendimizi birçok gönül azabına
koyup birbirimiz ile bozuşturacak… biz efendim ile Arabistan’da bunca
cenk ü cidal edip, din u devlet uğruna bunca sarf-ı kudret eyleyip biz
senin ile kanlı gömlek yoldaşıyız. Böyle olduğu halde asâkir celb edip
birçok münâza’a ve muhârebe olmasına ne hacet, eğer ben terbiyeye layık
isem kendin yanıma… gel beni terbiye eyle, sana itaatim vardır. Kaldı ki
beni tüfek ile terbiye ne hacet ben sizlere tüfek atmam. Tüfek atana ibtida
Allahu azîmü’ş-şân ve sonra da zillullah-i âlem Sultan Mahmud efendimiz
hakkımı hakka? eder. Evliyaullah bizlere yardımcıdır. Sultanım, evliya,
enbiya üçler, beşler, yediler ve kırklar hazret-i Aliyü’l-kerem cümlesi bize
yardımcıdır. (BOA, HH, 467/22845, C)
Kasım 1833’te Dersaadet Asâkir-i Hâssa-i Hazret-i Şâhâne’den Mirliva
Namık Paşa kumandasında bir alay süvari ve bir alay piyade askerlerinin top ve
mühimmatlarla hızla gönderilmesi hakkında irade çıktı. Ayrıca Alayların yol
üzerindeki yiyecek ve levazımlarının tedariki hususunda ilgili kazaların
yöneticilerine ferman gönderildi (BOA, HH, 467/22838, A). Asâkir-i Muntazama-ı Şâhâne ve Namık Paşa gelinceye kadar bütün yerel yöneticilere ittifak
yaparak, Kadıkıran nereye giderse gitsin hemen yakalanması emredildi. Kayseri
valisi, kethüdası Ahmet Ağa ile 700 aylıklı askerini ve topladığı 3000-4000
askeri; Ankara Mütesellimi Ahmet Ağa oğlu Süleyman Bey’le 600 askeri göndermiştir. Kırşehir Mütesellimi Abdurrrahman Bey tertip ettiği 700-800 süvari ve
piyade askeri Boğazlıyan kazasına sevk etmiştir. Niğde Sancağı Mütesellimi
Sadık Bey de 1000 süvari ve 1000 piyade askeriyle, Kayseri’ye hareket etmiştir.
Kasım 1833 başlarında hakkında ferman çıktığını ve dört taraftan üzerine
gönderilen askerlere karşı mukavemet edemeyeceğini anlayan Kadıkıran
avenesiyle Boğazlıyan’dan kalkıp Babayağmur ve Karamağara köylerine uğramış,
daha sonra Zile tarafına kaçmıştır. Zile’nin muhafazası için 500’den fazla süvari
ve piyade asker gönderilmiştir. Kadıkıran, Sivas havalisinde tutunamayacağını
anlayınca Diyarbakır valisi ve Maden-i Humâyûn Emini İshak Paşa’ya
odabaşısını göndermiş ve Bağdat tarafına geçmesine izin verilmesini istemiştir.
Kadıkıran’ın bu isteği reddedilmiş ve aman verilmeyerek hemen vurulması emri
gönderilmiştir. Hekimhanı kasabası yakınlarında Kadıkıran’ın odabaşısıyla
karşılaşılmış ve hemen hücum edilerek 20-30 kadar at ve beygir ele geçirilmiştir.
Seherde Kadıkıran’a baskın yapılmış, ancak Kadıkıran’ın geceleyin Hasan
Çelebi’den geri dönüp Sivas’a yönelerek Hân-ı Cedid’e gelmiştir. Sivas muhassılı
çok sayıda süvari ve piyade ile Sivas’tan hareket edince, Kadıkıran Sivas
köylerinin hiçbirine ilişemeyip Tenus (Şarkışla) nahiyesindeki Ulaş köyüne
gitmiştir. Kadıkıran’ın Ulaş köyünde etrafı sarılmış, İshak Paşa hemen
hazinedarını külliyetli askerle göndermiştir. Burada kalabalık ve sağlam askerler
karşısında duramayan Kadıkıran, “fukaraya ezaya cüret ve cesaret edemeden”
hemen Kangal ve Alacahan taraflarına firar etmiştir. Divriği’ye tabi Pengam
Köyü’nde Kadıkıran’ın 3 neferi yakalanmış ve zincire vurulmuştur. Kayseri
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valisi dahil diğer yerel yöneticiler Kadıkıran’ı Tenus kazasına kadar takip
etmişlerdir. Kadıkıran’ın 50 saatlik mesafede olduğunu ve arkasından
yetişemeyeceklerini anlayınca, fukaraya yük olmamak amacıyla Kayseri’ye geri
dönmüşlerdir. Kuruçay Voyvodası Mir Ali Bey, Kadıkıran’ın bir gece yarısı
Armudan (Kuruçay) Köyü’ne girerek gecelediğini bildirmiştir. Hemen arkasından askerler gidip birkaç adamını öldürmüştür. Kadıkıran, Kuruçay ve Gercanis
(Refahiye) kazalarının köylerinden geçerek Kemah, Erzurum tarafına geçmiştir.
Kemah kazası ve civar kazalar idarecileri Kadıkıran’ı Şiran kazasına kadar takip
etmiştir. Habil geçidinde vuku bulan muharebede ise Kadıkıran’ın maiyeti
Ahmet Ağa ile üç beş adamı katledilmiş, 20 baş kadar hayvanı ele geçirilmiştir. 3
Aralık 1833’te casuslar, Kadıkıran’ın can korkusuyla adamlarının çoğunu
dağıtarak 1000-1500 süvari ve piyadeyle İran’a gitmek istediğini haber
vermişlerdir. Erzurum valisi Esad Paşa’nın tahriratına göre, Kadıkıran Erzurum
havalisine geldiğinde güzergâhındaki geçit ve yollara askerler konulmuş,
Kadıkıran sıkışınca Kars tarafından yol bulup kaçmıştır. Daha sonra Kadıkıran,
Bayburt kazasına tabi Keleverek Köyü’ne ayak basmış, kazanın voyvodasının
müdafaasına rağmen adı geçen köyü yağmalamıştır. Çok sayıda asker ve
mühimmatla üzerine varılınca başına geleceği anlayan Kadıkıran geceyi gündüze
katarak kaçmış, avenesinden ele geçirilenler ise öldürülmüştür.
Öte yandan Sultan’ın yerel idarecilere Kadıkıran’la mücadele ederken
fukaradan bir akçe dahi almamalarını emretmesi dikkat çekicidir (BOA, HH,
468/22848, A-F: 468/22850, A, B: 468/22851, B: 468/22852, A-C: 468/22853,
A-G: 467/22845, B-E: 467/22836, A-H: Takvim-i Vekayi, 72: 1249 ve 73: 1249).
Padişah, Kadıkıran’ın bu şekilde kaçmasını gazabından korkması ve her nereye
gitse akıbetinin kötü olacağını bilmesi olarak yorumlamış ve bir an önce
yakalanmasını istemiştir (BOA, HH, 468/22853).

IV. Kadıkıran’ın Yakalanması ve Cezalandırılması
Kadıkıran’ın Rusya hududuna kaçtığı haberi üzerine Rusya Sefareti’nden
konuyla ilgili malumat istenmiştir (BOA, HH, 468/22850). Tiflis’te bulunan
Genaral Baron Rozen, Rusya Elçisi Potenef’e Kadıkıran’ın Ahilkelek civarındaki
Canbaz karantinasında adamlarıyla birlikte yakalandığını bildirmiştir. Kadıkıran,
Osmanlı Devleti askerlerinin üç ay kadar takibine maruz kaldığını ve binlerce
adamını zayi ettiğini, kalan adamlarıyla Rusya toprağına ilticaya mecbur kaldığını
söylemiştir. Rus yetkililer, konu hakkında Erzurum Valisi Esad Paşa’dan
Kadıkıran’ın aranan bir şaki olduğu ve Anadolu’nun birçok yerinde haydutluk
yaptığı bilgisini almışlardır. Esad Paşa ayrıca Kadıkıran’ın Osmanlı askeri
tarafından sürekli takip edildiğini, Bayburt sancağındaki bazı köyleri
yağmalayınca üzerine asker sevk edildiğini, bunun üzerine Kadıkıran’ın Rus
topraklarına girdiğini ve iki devlet arasındaki samimi dostluğa binaen Osmanlı
askerinin Kadıkıran’ı Rusya topraklarında takip etmediklerini belirtmiştir. Esad
Paşa’dan gelen yazı üzerine Rus general bu haydut topluluğunun kabul
edilmesini iki devlet arasındaki barış ve dostluğa aykırı görmüştür. Kadıkıran ve
852 adamının silahları alınıp tutukladıktan sonra 20 Aralık 1833 tarihinde
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Kars’ta Osmanlı Devleti yetkililerine teslim edilmiştir (BOA, HH, 1046/43198,
B: Ahmed Lütfî Efendi, 1999: 783).
Takvim-i Vekayi’ye göre, Kadıkıran ve 600-700 kadar avenesi, hayvan ve
eşyalarıyla teslim edilmiştir (73: 1249). Kadıkıran ve adamlarını yakalayıp teslim
eden General Rozen ve maiyetindekilere Osmanlı Devleti çeşitli hediyeler
göndermiştir. Bu hususta Rusya Sefareti Müsteşarı Telemak Vesaliçet’le
görüşülmüş, Rus Elçisi Potenef Bâb-ı Âli’ye geldiğinde Kadıkıran bahsi açılarak
dostluk ve memnuniyet duyguları belirtilmiştir. Rus Elçisi de bu konuda
Osmanlı makamlarının memnunluk duymasından pek sevindiğini belirtmiştir.
General Rozen’in maiyetindeki generallere donanmış, diğer memurlara ise
takımsız birer at hediye edilmiştir. Ayrıca General Rozen’e murassa bir kılıç
gönderilmiştir (BOA, HH, 1167/46177: 1046/43198; Takvîm-i Vekayi, 76:
1249). General Rozen’e gönderilen kılıcın kıymeti hakkında Erzurum valisiyle
görüşülerek değerinin 50-60 bin kuruş olması ve kabzasının pırlanta ile
süslenmesine karar verilmiştir (BOA, HH, 468/22848).
Kadıkıran ve adamları Erzurum ve civar kazalarda hapsedilmiştir. Hepsinin
aynı anda İstanbul’a gönderilmesi mümkün olmadığından, kafileler halinde
İstanbul’a sevk edilmeleri düşünülmüştür. Kadıkıran ve maiyeti dışındaki
asilerin ilkbaharda sevk edilmeleri kararlaştırılmıştır. Kış mevsiminde asilerin
piyade veya hayvanlarla gönderilmesi zor ve masraflıydı. Aynı zamanda her
kafileye en az birer bölük süvari askerinin refakat etmesi gerekiyordu. Kadıkıran
ve yakın adamları Ocak 1834’te kara yoluyla gönderilmiştir. Kafileye Asâkir-i
Mansûre Sağ Kolağası Selim Ağa ve maiyetindeki I. Bölük zabıtân ve askerleri
refakat etmiştir. Kafileye yol esnasında mütesellim, voyvoda ve ayanlar yardımcı
olmuş, beygir ve gerekli yiyecekler kazalardan verilmiştir. Süvari bölüğün erzak
ve yiyeceği de senet mukabilinde kazalardan alınmıştır. Asilerin nakit paraları ve
hayvanlarının satılmasıyla elde edilen meblağ ilk kafileyle İstanbul’a gönderilmiştir. Kadıkıran ve maiyetinin 112.645,5 kuruş nakit, 8.396,5 kuruş hayvan
satım bedel parası bulunuyordu. Erzurum, Hasankale ve diğer yerlerde tutulan
asilerin hayvan, silah, eşyaları da satılıp 85.764 kuruş elde edilmiştir. Bu şekilde
Kadıkıran ve adamlarının toplam 206.806,5 kuruş paraları tespit edilmiştir. Adı
geçen meblağdan ilkbahara kadar hapsolunan asilerin masrafları düşülmüş ve
geri kalan para defteriyle birlikte İstanbul’a gönderilmiştir (BOA, HH,
467/22842, A).
İlk kafilede Kadıkıran, Delilbaşı ve Bölükbaşılarla, bunların hizmetlerinde
yaşları 18 ile 25 arasında değişen beyaz ve zenci köleler yer alıyordu. Bu
kölelerden 6’sı Rum, 1’i Çerkez, 1’i Gürcü ve 8’i zenci idi (BOA, HH,
467/22842, B).
İstanbul’a getirilen ilk kafilede yer alan 50 kişiye çeşitli cezalar verilmiştir.
Kadıkıran ve evlatlığı küreğe konulmuştur. Altı kişi Asâkir-i Mansûre I. livasının
II. alayına verilip 5 sene müddet ayakları demire bağlanarak çöpçülük hizmetine
verilmiştir. Bunlar talim de yapacaklar ve askerliğe ısındıkları, eğitildikleri zaman
sağlam kefillere bağlanarak diğer askerî alanlarda istihdam edileceklerdi. 10 köle
Tersâne-i Âmire’ye gönderilmiş ve beş sene ayakları prangalı olarak ve bu süre
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içerisinde affedilmemek şartıyla istihdam edilmiştir. Beş sene sonunda ıslah ve
terbiye oldukları anlaşılır veya affedilirse bahriye askeri olabileceklerdi. Geri
kalan 34 kişi küreğe konulmak üzere Tersâne-i Âmire’ye gönderilmiştir (BOA,
HH, 467/22842 C-E; 467/ 22837).
İlkbaharda Trabzon’daki gemiler kendi işlerinde çalışmaya başlayınca asilerin
İstanbul’a sevki hususunda sıkıntı doğmuştur. Bu yüzden 300 asi Samsun
iskelelerinden geri kalanlar da 20-40-50-80 ve 100 kişilik kafilelerle Müslüman
ve Gayrimüslim reislere ait gemilerle Haziran 1834’de İstanbul’a sevk
edilebilmiştir. 1834 Haziranında ilk olarak 40 kişi İstanbul’a ulaşmış, içlerinden
askerliğe elverişli dördü ayakları prangalı olarak temizlik ve çöpçülük hizmetine
alınmış, geri kalanları Tersâne-i Âmire’de küreğe konulmuştur (BOA, HH,
1351/52769: 1351/52766, 52766, B). Yine Haziran ayında Trabzon reislerinden
Gani Kaptan’ın gemisiyle 45, Hacı Mahmud oğlu Mehmed Reis gemisiyle 40,
Eğribozlu Aleksandır ve Kostantin reislerin gemileriyle 100, Rizeli Lazoğlu
Ahmet Reis gemisiyle 40, Bostanoğlu Ahmet Reis gemisiyle 20, Rizeli Hacı
Sururoğlu İsmail Reis gemisiyle 40, Sürmeneli Hacı Hasan gemisiyle 20 asi
İstanbul’a gönderilmiştir (BOA, HH, 1351/52769, A-G). Bunların çoğu daha
öncekiler gibi Tersâne-i Âmire’ye gönderilmiş, askerliğe elverişli 52’si ayakları
prangalı şekilde temizlik, çöpçülük hizmetinde kullanılmak üzere alaylara
verilmiştir (BOA, HH, 1351/52767: 1351/52768, 52768, A).
Daha sonra alaya ve tersaneye gönderilen asilere verilen beş senelik sürenin
kısaltılması ve herkese genel olarak verilen beş senelik ceza, her şahsın suçuna
göre yeniden düzenlenmiştir (BOA, HH, 467/22837). Yapılan çalışma
neticesinde beş senelik süre iki seneye indirilmiştir. Her şahsın suç ve
kabahatinin layıkıyla hemen meydana çıkmayacağı için şimdilik iki senelik ceza
süresi bütün asiler hakkında geçerli olmuştur (BOA, HH, 468/22854). Bu arada
Ahmed Kethüda adlı bir kişi Sadaret’e bir arzuhal vererek oğlu İbrahim ve
kardeşi oğlu İbrahim’i Kadıkıran avenesinden Kel Hüseyin’in cebren yanına
aldığını ifade etmiştir. Bu yüzden küreğe konulan oğlu ve yeğeninin
affedilmesini istirham etmiştir. Adı geçen kişiler sorgularında Kel Hüseyin’in
kendilerine zorla eşkıyalık yaptırdığını söylemişler, Kel Hüseyin ise bunların
kendi istekleriyle yanına gelip eşkıyalık yaptıklarını ifade etmiştir. Hangisinin
ifadesinin doğru olduğu bilinmemesine karşın, Ahmet Kethüda’nın oğlu ve
yeğeninin kürek cezaları affedilerek donanmada bahriye askeri olarak istihdam
edilmişlerdir (BOA, HH, 1342/52441).
V. Sonuç
Delilbaşı Kadıkıran Mehmed Ağa’nın isyanı ve eşkıya tarzı eylemleri
Osmanlı Devleti’nin en buhranlı dönemlerinden birinde vuku bulmuştur. Bu
dönemde Anadolu Mısır ordusunun işgalinde olup çeşitli yerlerde isyanlar da
çıkmıştı. Delilbaşı olarak valilerin hizmetinde bulunan Kadıkıran delilliğin
ilgasından sonra siyasi, ekonomik, askerî karışıklıklardan yararlanmış, köy ve
kasabalar basarak ahaliden zorla para ve mal toplamıştır. Kadıkıran’ın
Anadolu’nun pek çok yerinde vuku bulan isyanlardan birine katılmasından
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korkulduğundan ahaliye yönelik olarak uyguladığı şiddet eylemlerine belli bir
süre ses çıkarılmamış ve oyalanmıştır. İsyan eden eşkıyaların önce mahalli
güçlerce bastırılması, olmazsa merkezden bir vezir tayin edilerek bertaraf
edilmesi, o da olmazsa pazarlıkla mansıp vererek affedilmesi politikaları
Kadıkıran isyanında da uygulanmıştır. Üç ay mutasarrıf, mütesellim ve
voyvodalar tarafından sıkı bir takibe uğrayan Kadıkıran önce Bağdat sonra İran
tarafına kaçmaya çalışmış, ancak başarısız olmuştur. Kadıkıran ve adamları
Aralık 1833 yılında Rusya topraklarına sığınmışlardır. Ancak o dönemde
Osmanlı Devleti ve Rusya arasında dostane münasebetler olduğundan hemen
yakalanıp teslim edilmişlerdir. Kadıkıran ve adamları donanmada küreğe
konularak cezalandırılmıştır.

Ek- İstanbul’a ilk grupta gönderilen asilerin adları
Ad
Açıklama
Kadıkıran Mehmed
Niteliği anlatılmaya gerekli değildir.
Kadıkıran’ın oğulluğu Reyhan Gerçekte kölesi ise de evlat kabul ettiği anlaşılmıştır.
Ayntablıoğlu Mehmed
Çoktan beri Delilbaşılık yapmaktadır.
Kel Hüseyin ve oğlu Mustafa
Çoktan beri Delilbaşılık yapmaktadır.
Kadıkıran’ın avenesi ve Delilbaşı, Bölükbaşı olarak beraber düşüp kalktığı
eşkıyalar
Çankırılı Osman
Ankara’lı Sallabaşoğlu Hüseyin
Küçük Mehmed
Pehlivanlı aşiretinden Yozgatlı Kel Selim
Eleşgirt’li Hacı Yakub ve
İçelli Bekir
yeğeni Hüseyin
Hınıslı Kürt Ali
İçelli Hacı Ahmed
Kayserili Çolak İbrahim
Sarıgüllü Abdülkadir
İlbeyli Keleş
Servili Mustafa
Sivaslı Hasan
Vodineli Mustafa
Diyarbakırlı Hasan
Rakkalı Mehmed
Aksaraylı Osman
Bolulu Küçük Ali
Kağızmanlı Receb
Urfalı İbrahim
Ma’denli Yusuf
Kadıkıran’ın emriyle idam olunan nice mazlumu bu
Kitapsız
kitapsız celladlık cinayet işi hizmetinde bulunduğu
anlaşılmıştır.
Mısır askerinden olup savaş sırasında Mısırlı tarafından
Hacı Ali ve oğlu Halil
ayrılıp Kadıkıran’ın yanına gelmiş olduğu anlaşılmıştır.
Şişko Ali
Aydınlı Mehmed Ali
Mustafa
Vodineli Hüseyin
Karaçodlu ? Emin
Bozoklu Küçük Mehmed
Kütahyalı Hacı Abdullah
Hınıslı Derviş
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Kadıkıran ve diğer sergerdelerin köleleri
Rum asıllı Mahmud 22
Gürcü asıllı Mustafa, 20 yaşında
yaşında
Çerkes asıllı Hüseyin 20
Rum asıllı Reşid, 18 yaşında
yaşında
Bu köle, piyade miralayı Salih Bey’in bu konudaki güzel
Rum asıllı Ali, 19 yaşında
hizmeti sebebiyle kendisine verildi.
Bu köle de kezalik süvari miralayı Mustafa Bey’e güzel
Rum asıllı Ali, 18 yaşında
hizmetinden dolayı verilmiştir.
Mutevaffa Maksud Bey’in kölesi Moralı Hurşid 18
Ayntablı oğlunun Rum asıllı
yaşında Maksud Bey’in mührüyle bir kıta azad kâğıdı
22 yaşında kölesi Esed
ortaya çıkmıştır.
Zenci Ferraş 25 Yaşında
Zenci Mercan 25 yaşında
Zenci Abdullah 25 yaşında
Habeş Ömer 22 yaşında
Zenci Ömer 25 yaşında
Zenci diğer Ömer
Bu köle yolculuğa çıkıldığı anda hastalanıp ata binme ve
Zenci Mercan 18 yaşında
inme gücü olmadığı anlaşılmıştır. Bundan sonra gidecek
takımla gönderilmesi uygun olur.
Habeşî Gulam, Mehmed Ali
Gülamı ruus
16
Miralay beylere tarafımdan
2
verilen köleler
Kadıkıran ve diğer sergerdeler 38
Köleler
14
Toplam
52 kişi

Kaynak: BOA. HH. 467/22842, B

Kaynakça
Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Cevdet Tasnifi: Adliye 2367, Zaptiye 2602.
Hatt-ı Humâyûn (HH):
342/52441, 369/20365, 382/20581, D, 419/21658, B,C,
421/21713, A,
467/22834, 22835, 22836, A,B,C,D,E,F,G,H, 22837, 22838, A, B, C, E, 22840, A, B, C, D,
F, E, 22841, 22842, A, B, C, D, E, 22843, A, 22844, A, B, C, 22845, A, B, C, D, E, F.
468/22846,A, B,C, 22847, 22848, A, B,C, D, E, F, 22849, 22850, A, B, 22851, A, B, D, E, F,
22852, A, B,C, 22853, A, B, C, D, E, F, G, 22854, 22855, A
510/25037, A, 688/33377, C, 689/33379, A, M, O, P, 690/33403, E, 909/39793,
1046/43198, B, 1167/46177, 1342/52441, 1351/ 52766, 52767, 52768, A, 52769, A, B,
C, D, E, G.

Gazete
Takvîm-i Vekayi’ Def’a 70, ( 18 C 1249); Def’a 72 ( 20 B 1249); Def’a 73 ( 7 Şa’ban 1249);
Def’a 76 (12 Ramazan 1249)

169

kebikeç / 33 • 2012

İkincil Kaynaklar
Ahmed Lütfi Efendi (1999), Vak’anüvîs Ahmed Lütfî Efendi Tarihi 2-3 4-5, İstanbul, Yapı
Kredi Y.
Çadırcı, Musa (1991), Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları,
Ankara, Türk Tarih Kurumu Y.
——. “Tanzimat’ın İlanı Sırasında Anadolu’da İç Güvenlik ( 1980), A.Ü. Tarih Araştırmaları
Dergisi, Cilt 13, Sayı 24.
Bardakoğlu, Ali (1995), “Eşkıya”, İstanbul, DİA, Cilt. XI.
Barkey, Karen (1999), Eşkıyalar ve Devlet Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, İstanbul, Tarih
Vakfı Yurt Y.
İlgürel, Mücteba (1969), “Pehlivanlı Aşireti Beyi Halid’in İsyanı”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, S. 23.
Karal Enver Ziya (1995), Osmanlı Tarihi V, Ankara, TTK. Yay.
Kaya, Kemal (2006), “19. yüzyılda Anadolu’da İç Güvenlik Sorunları ve Voyvodalar”,
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı 19.
Özkaya, Yücel (1985), 17. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı, Ankara,
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.
——. (1994), Osmanlı İmparatorluğu’nda Âyânlık, Ankara, TTK. Yay.
Pakalın, Mehmet Zeki (1983), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Cilt, 1, İstanbul,
MEB. Yay.
Abdullah Turhal (2011), Osmanlının Muhteşem Süvarileri: Deliler, İstanbul: Doğan Kitap.
Uluçay, M. Çağatay, (1968), Atçalı Kel Mehmed, İstanbul, As Matbaası.
——. (1955), 18 ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul, Berksoy
Basımevi.
Ünal, Mehmet Ali (2009), “Devlet İçi İktidar Mücadelesinin Bir Unsuru Olarak Eşkıyalık ve
Ayrılıkçı Hareketler”, Osmanlı’dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör, Samsun, Editör: Doç. Dr.
Osman Köse, Samsun İlkadım Belediyesi Kültür Müdürlüğü Y.
Öz: 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran konulardan biri isyanlar ve yaygın
eşkıyalık olmuştur. Kadıkıran Mehmed Ağa da bu tür eylemlerin merkezindeki şahsiyetlerden
biridir. Kadıkıran, Türkmen aşireti mensubu bir delilbaşı sergerdesidir. İlk defa 1825-26
yıllarında adamlarıyla Keskin, Bâlâ ve köylerini basmıştır. 1831’de Şam valisinin hizmetinde
görülen Kadıkıran, 1832 yılında Mısır ordusu Anadolu’ya girince Ordu-yı Humâyûna çağrılmış,
1833’de Tahmiscioğlu isyanını bastırmak üzere Çankırı mütesellimi maiyetine gönderilmiştir.
Kadıkıran gitmeden bu isyan bastırıldığından adamlarını dağıtıp İstanbul’a gelmesi istenmiştir.
Kadıkıran, bu emri dinlemeyerek, Mayıs 1833’ten itibaren Ankara, Çankırı, Yozgat, Çorum,
Kastamonu, Aksaray, Sivas şehir ve köylerinde eşkıyaca davranmaya başlayınca, yakalanması
için ferman çıkarılmıştır. Takibe uğrayınca önce Bağdat tarafına gitmek istemiş, önü kapatılınca
İran tarafına yönelmiş, daha sonra adamlarının çoğunu dağıtarak Rusya topraklarına kaçmak
zorunda kalmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilişkiler nispeten dostane
olduğundan Kadıkıran ve 852 adamı Erzurum valisine teslim edilmiştir. Kadıkıran ve adamları
İstanbul’a gönderilerek donanmada küreğe konmuştur.
Anahtar sözcükler: Kadıkıran, Delil, Eşkıya, Çankırı, Yozgat
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Rebel and Bandit: Delilbashi Kadıkıran Mehmed Ağa (1825-1834)
Abstract: One of the problems the Ottoman government encountered during the nineteenth
century was the problem of rebellions and widespread banditry. Kadıkıran Mehmed Agha, a
Turcoman and a delilbasi chief (sergerde), was one of those figures at the center of such
activities. He first appeared in state documentation in the years 1825-26, assaulting the villages
of Keskin and Bala. In 1831, we see him in the service of the governor of Damascus and was
called for the army when the Egyptian forces entered Anatolia in 1832. He joined the army of
the governor of Çankırı in order to suppress the revolt of Tahmiscioglu in 1833. However, he
was asked to come to Istanbul by releasing his troops. Kadıkıran refused to obey the order
and, from May 1933, began to act like bandits in towns and villages in the area of Ankara,
Çankırı, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Aksaray, Sivas. Upon the issuence of a firman ordering
his capture, Kadıkıran first tried to escape to Baghdad, and then, to Iran. After having released
most of his troops, he went to Russia. Since the Ottomans were relatively in good terms with
the Russians at the time, Kadıkıran and his 852 men were submitted to the governor of
Erzurum. Kadıkıran and his men were sent to Istanbul and condemned to hard labour in the
navy.
Keywords: Kadıkıran Mehmed Ağa, Delil, Bandit, Çankırı, Yozgat
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