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Öz: Bu makale Osmanlı Devleti’nin Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Akka Kalesi’ni ele 

geçirmesinin sebep ve sonuçlarını incelemektedir. Makale’de Osmanlı Devleti’nin Mehmet Ali 

Paşa’ya karşı net bir politika belirleyememesi nedeniyle Akka’ya zamanında yardım ulaştırılamadığı 

ve bunun da Akka’nın düşmesine sebep olduğu tespit edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Mehmet Ali Paşa, Akka, Abdullah Paşa, İbrahim Paşa 

Abstract: This article examines the causes and consequences of the capture of Akka Fort by the 

Ottoman Egyptian governor Muhammad Ali Pasha. The article presents that because the Ottoman 

Empire did not quickly develop a clear policy against Muhammad Ali Pasha, aid delivery to Akka 

was delayed and caused the fall of fort. 
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Giriş 

Napolyon’un Mısır’ı istilası esnasında sıradan bir asker olarak Mısır’a giden Kavalalı 

Mehmet Ali, kurnazlığı, dehası ve entrikaları sayesinde kısa sürede Mısır’daki en etkili güç 

olmayı başardı. 1805 yılında Mısır valiliğini elde ettikten sonra, Memlukların gücünü kırıp, 

askeri ve ekonomik reformlara girişerek belki de Mısır’ın tarihi boyunca görmüş olduğu en 

güçlü valisi oldu. Yunan isyanı sırasında Mora ve Girit valiliklerinin kendisine verilmesi 

karşılığında Osmanlı birliklerine yardım etti. Mora Yunanistan’a verildikten sonra Suriye 

valiliğini istediyse de padişah buna razı olmadığından, Mehmet Ali Girit ile yetinmek zorunda 

kaldı. Ancak Suriye’yi ele geçirmek emelinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Bunun için sadece 

şartların olgunlaşmasını bekliyordu. Tahmini iki milyon nüfusu barındıran Suriye onun için 

ordusunu güçlendirecek insan kaynağı deposuydu. Aynı zamanda içinde kereste, maden 

kömürü, bakır gibi Mısır’da bulunmayan kıymetli madenleri barındırıyordu.1 

Sultan II. Mahmut, Osmanlı tahtına oturduğu andan itibaren paşa, ayan, bey vs. gibi 

iktidar ortakları olarak adlandırılabilecek insanları ortadan kaldırmaya çalışmaktaydı. 

Uygulamaya gayret ettiği merkezîleşme politikası nedeniyle sıranın bir gün muhakkak 

kendisine geleceğinden emin olan Kavalalı, elinden geldiğince gücünü artırıp, konumunu 

sağlamlaştırmaya çalışıyordu.2 Bir yandan da Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ederek 

bölgede kendine nüfuz alanı oluşturmaya gayret ediyordu. Suriye ve Filistin’de valiler ve 

emirler arasında çıkan her türlü anlaşmazlıkta hemen hakem rolüne soyunarak Babıâli’yi 

etkiliyor, istediği kişiyi haklı çıkarıyordu. Nitekim bunlardan biri olan Dürzilerin lideri Mir 

                                                           
1 Şinasi Altundağ, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı Mısır Meselesi 1831-1841, TTK, Ankara 1988, s.35-36. 
2 Ali Fuat, “Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa”, Türk Tarih Encümeni Mecmuası, Numero 19(96) İstanbul Devlet 

Matbnaası, 1928, s.66. 
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Beşir, akrabalarının entrikaları sonucu hayatının tehlikede olduğunu anlayınca 1805 yılında 

Mehmet Ali Paşa’ya sığındı. Mısır valisinin aracılığıyla 1807 yılında memleketine dönen 

Beşir, bu tarihten sonra Mehmet Ali’nin Suriye’deki en yakın müttefiki oldu.3 1822 yılında ise 

Sayda Valisi Abdullah Paşa, Şam bölgesini ele geçirmek istedi. Mir Beşir’i yanına çekerek 

Şam’a saldırdı. Bu hareketi sonucunda Osmanlı yönetimi onu asi ilan edip, görevden aldı.4 

Sükûnetin sağlanması için bölgeye asker sevk edildi ve Abdullah Paşa’nın Diyarbakır’da 

ikamet etmesine karar verildi. Bunun üzerine Abdullah Paşa Babıâli ile aralarının düzeltilmesi 

için Mehmet Ali Paşa’ya başvurdu. Hemen harekete geçen Mehmet Ali hazineye altmış bin 

kese ödemesi şartıyla Abdullah Paşa’nın affedilmesini sağladı. Ödenecek miktarın on bir bin 

kesesini de kendisi Abdullah Paşa’ya borç verdi.5 

1825 yılında Babıâli’nin Dürziler içerisindeki müttefiki Şeyh Beşir Canbolad ile Mehmet 

Ali’nin adamı Mir Beşir’in arası epey bozulmuştu. Mir Beşir’e karşı duramayan Babıâli’nin 

adamı, arkadaşları ile birlikte kaçıp Şam’a sığınmak zorunda kaldı. Mehmet Ali’nin talimatı ve 

Mir Beşir’in entrikaları sonucunda Abdullah Paşa istememesine rağmen Şeyh Beşir ve 

adamlarını idam ettirdi. Böylece Lübnan bölgesinin tek hâkimi Mir Beşir oldu. Bu durum aynı 

zamanda Mehmet Ali’nin Suriye’ye saldırmasına imkân veren önemli bir adımdı.6  

Abdullah Paşa, Mehmet Ali’nin Suriye’de bu denli güçlenmesinden rahatsızlık 

duyuyordu. Bu nedenle Dürziler içerisinde başka bir aileyi destekleyerek Mir Beşir’i 

zayıflatmaya çalıştı. Mir Beşir bölgede tutunamayınca yine hamisi olan Mısır valisine sığındı. 

Mehmet Ali Paşa istila etmeyi kafasına koyduğu topraklarda, kendi konumunu zayıflatacak 

böyle bir oldubittiye razı olamazdı. Bu nedenle Babıâli nezdinde girişimlerde bulunarak, Mir 

Beşir’in tekrar Lübnan hâkimi olmasını sağladı.7  

1830 yılında Mehmet Ali Suriye’yi elde etmek için beklediği fırsatı yakaladı. Fransa’da 

meydana gelen devrim ve Avrupa’nın bir kısım yerlerinin karışması, Avrupalı devletlerin 

Mehmet Ali’yi engelleyemeyeceği anlamına geliyordu. Aynı yıl Fransa’nın Cezayir’i işgal 

etmesi işini daha da kolaylaştırdı. Bunların yanında bu sırada imparatorluğun durumu da 

oldukça vahimdi.  Osmanlı Devleti 1826 yılında ordusunu lağvetmiş, 1827’de donanması 

Navarin’de yakılmış, 1828 yılında başlayan Rus harbi yeni kurulan ordusunun geliştirilmesine 

imkân vermemişti. Eldeki birlikler iki sene süren savaşta mahvolmuşlardı. İmparatorluğun 

ekonomik durumu askeri vaziyetinden daha kötüydü.8  

 İmparatorluğun içinde bulunduğu kötü duruma rağmen oldukça ihtiyatlı davranan Mısır 

Valisi, harekete geçmeden önce mühimmat ve para vaat ettiği İşkodralı Mustafa Paşa’nın 1831 

yılında isyan etmesini sağladı.9 Rumeli yeterince karışırsa İbrahim Paşa komutasındaki 

ordusunu Suriye’ye sevk etmeyi tasarlıyordu. Başlangıçta Babıâli İşkodralının isyanının 

bastırılması için Mısır valisinden yardım istemek zorunda kaldı. Mehmet Ali kendisine yapılan 

yardım teklifini memnuniyetle kabul etti. Bu önemli vazifeyi ifa etmesi karşılığında ödül 

olarak kendisine Suriye’nin verileceğini umuyordu. Hemen hazırlıklara koyuldu. Dört bin kese 

                                                           
3 Altundağ, age.,, s.30. 
4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) Hatt-ı Hümayûn,(HAT), 385/20653,  9.L.1237 (29 Haziran 1822) . 
5 Kamil Paşa, Tarih-i Siyasi-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye, III,  Matbaa-i Ahmet İhsan, İstanbul 1327, s.122. 
6 BOA, HAT, 351/19839, 5.N.1247 (7 Şubat 1832); Altundağ, age.,, s.34. 
7 NA, FO, 78/246, Campbell to Palmerston, 5 July 1834.  
8 Şinasi Altundağ, age.,, s.52. 
9 Takvim-i Vekayi, Defa 25, 4.Z.1247. 
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akçe tedarik etti, askerlerini sevk etmek için gemiler hazırladı.10 Hareket zamanı yaklaştığında, 

isyanın bastırıldığı ve Mısır’dan asker sevkine gerek kalmadığı kendisine haber verildi.11 

İşkodralının yakalanması nedeniyle Mehmet Ali’nin Suriye’yi zorla ele geçirmekten 

başka seçeneği kalmadı. Bunun için hâlihazırda mühim bir gerekçesi de vardı. Sayda Valisi 

Abdullah Paşa ile arası iyi değildi.12 Hatta birbirlerinden nefret ediyorlardı. Abdullah Paşa bir 

ara Mehmet Ali’ye hakaret etmiş, kılıcımı çekip Mehmet Ali’nin kellesini İskenderiye’de 

keseceğim, diye haber yollamıştı.13 

Bu sırada binlerce Mısırlı fellah daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak ve askerlikten 

kurtulmak için memleketlerini bırakıp kaçıyordu. Bunların birçoğu Abdullah Paşa’nın 

yönetimi altındaki bölgelere iltica etti. Bu nedenle Yukarı Mısır’daki tarım alanlarının dörtte 

biri yeterli insan gücü olmadığından ekilemedi14. Mehmet Ali Paşa birçok kez bunların teslim 

edilmesini istedi. Bu konuda da Babıâli’ye birkaç kez şikâyette bulundu. Ancak onun 

yakınmaları kulak ardı edildi. Ona; imparatorluğun tebaası olan Mısır köylülerinin diledikleri 

yerde yaşayabilecekleri yanıtı verildi.15 Bunun üzerine Mehmet Ali, Abdullah Paşa’ya haber 

gönderip; “öyleyse altı bin fellahımı bir fazlasıyla geri getireceğim” diyerek onu tehdit etti. Bir 

fazlasından kast ettiği kişi Abdullah Paşa olduğu için bu cümlesi açıkça savaş ilanı anlamına 

geliyordu16. 

Paşalar arasındaki düşmanlığın asıl sebebi her ikisinin de Suriye’de gözü olmasıydı. 

Zamanında Mehmet Ali Paşa, Abdullah Paşa’nın affedilmesini sağlamıştı. Ancak Abdullah 

Paşa’nın Şam’ı ele geçirmek istediği için asi durumuna düştüğü unutulmamalıdır. Ayrıca 

Abdullah Paşa affına sebep olan paranın on bir bin kesesini Mehmet Ali’den borç almıştı. 

Borcunu ödemediği gibi 1831 yılında Mısır ekonomisi için oldukça önemli olan ipekböceği 

tohumunun ihracını da yasakladı.17 Mısır tüccarının Suriye’ye götürdükleri mallara 

Nabluslularındır gerekçesini göstererek el koyması ise bardağı taşıran son damla oldu.18 Bu 

hareketi üzerine Mehmet Ali’nin oğlu İbrahim Paşa 1831 yazında bizzat Akka üzerine 

yürüyeceğini Abdullah Paşa’ya haber verdi. Devletin kendisine yardım edemeyeceğini, Akka 

Kalesi’ni ele geçirmek için gereken her türlü hazırlığı fazlasıyla yaptığını söyledi. Bu tehdidi 

ciddiye alan Abdullah Paşa, gerçekten de Mısırlıların bütün Suriye’yi ele geçirmek için büyük 

bir hazırlık içerisinde olduklarını anladı. Hemen savunma için gereken tedbirleri alıp, 

Babıâli’yi bu durumdan haberdar etti.19 

A. Mısır Ordusunun Akka Üzerine Yürümesi 

Mısır tüccarının mallarına el konulmasını hazmedemeyen Mehmet Ali Paşa durumu 

derhal Babıâli’ye bildirip, İşkodralı meselesi nedeniyle hazırladığı askeri birliğini Abdullah 

Paşa üzerine sevk etmek için izin istedi. Yetkililer, Mısır valisinin Abdullah Paşa’yı 

                                                           
10 BOA, HAT, 349/19771, 1248. 
11 BOA, HAT, 365/20166-A 27.Ra.1247 (5 Eylül 1831). 
12 Muhammed H. Kutluoğlu, The Egyptian Question(1831-1841), Eren Yayıncılık, İstanbul 1998, s.57 

13Asad Jibrail Rustum, “Syria under Mehemet Ali”, The American Journal of Semitic Languages and 

Literatures, Vol.41,No.3(April 1925), s.186. 
14 Derek James Overton, Some Aspect of Induced Development in Egypt Under Muhammad Ali Pasha and 

Khedive Ismail, (Simon Fraser University Un published Master Thesis), Burnaby 1971, s.43. 
15 Gilbert Sinouè, Kavalalı Mehmet Ali Paşa Son Firavun, (Çev. Ali Cevat Akkoyunlu), Doğan Kitap, İstanbul 

1999, s.287. 
16 Kamil Paşa, age.,, s.123. 
17 Altundağ, age.,, s.37. 

18 Ahmed Lütfi Efendi, Vakʾanüvîs Ahmed Lûtfî Efendi Tarihi, Tarih Vakfı-Yapı Kredi Yayınları, II-III, 

İstanbul 1999, s.689. 
19BOA, HAT, 350/19801-B, 17.Ra.1247 (26 Ağustos 1831). 
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cezalandırmaktaki asıl maksadının Suriye bölgesini ele geçirmek olduğunu biliyorlardı. Ayrıca 

bu konuda geri adım atmayacağından da eminlerdi. Zaten Mehmet Ali Paşa, Sayda valisinin 

asi olduğunu, onun terbiyesi için kendisinin görevlendirildiğini her tarafa duyurmuştu.20 

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Babıâli, Mehmet Ali Paşa’yı yatıştırmak amacıyla 

ona bir mektup gönderdi. Bu mektupta; Abdullah Paşa’nın hareketlerinin asla tasvip 

edilemeyeceğinden kendisinin şiddetle uyarılacağı ve el konulan malların iadesinin 

sağlanacağı ifade ediliyordu. Ayrıca Mehmet Ali Paşa’nın devletin nezdinde çok kıymetli bir 

vezir olduğundan bahsediliyor, yaptığı hizmetleri göz önünde bulunduran padişahın kendisi ile 

Sayda valisini bir tutmasının mümkün olmadığı dile getiriliyordu. Bunun içindir ki Abdullah 

Paşa, Mısır valisine gereken saygıyı göstermesi konusunda ikaz edilecekti. Uyarılarla 

halledilebilecek bir meselede savaşıp kan dökmeye gerek olmadığı hatırlatılarak, Mehmet Ali 

Paşadan Akka üzerine yürümekten vazgeçmesi isteniyordu.21   

Babıâli bir yandan Mısır valisini sakinleştirmeye çalışırken diğer yandan da bölgedeki 

valilerine Mehmet Ali’nin Akka, Şam, Halep bölgelerine saldıracağını haber veriyor, onlardan 

dikkatli olmalarını ve şimdiden gereken önlemleri almalarını istiyordu.22 Sultan Mahmut bu 

sıralarda Mehmet Ali Paşa’nın Suriye yönetiminin kendisine verilmesine dair isteklerde 

bulunabileceğini belirtip, eğer böyle bir talebi olursa kesinlikle ve açık bir şekilde 

reddedilmesini yetkililere tembihliyordu. Mehmet Ali Paşa aslında 1831ʾin yazına doğru 

harekete geçmeyi planlıyordu. Ancak o yıl Mısır’da baş gösteren kolera salgını paşanın 

planlarını birkaç aylığına da olsa ertelemesine sebep oldu. Sonbaharda koleranın neden olduğu 

sıkıntılar büyük ölçüde hafiflemiş olduğundan artık Mısır ordusunun harekete geçmesi için 

önünde hiçbir engel bulunmuyordu. Mehmet Ali Paşa denizden ve karadan Akka’yı kuşatarak 

bir ay içerisinde kaleyi düşürmeyi hedefliyordu.23 

Mısır ordusu Filistin’e yakın El-Ariş bölgesinde toplandı. Ordunun başkumandanı 

İbrahim Paşa, Erkân-ı Harbiye Reisi ise Süleyman Beydi. Ordunun kumandanları arasında 

Mora seferi sırasında kendilerini gösteren İsmail Paşa, Selim Bey ve Menekli Ahmet Bey 

bulunmaktaydı. Ordu; altı piyade alayı, iki süvari alayı, istihkâmcı birlikleri ve bin iki yüz 

bedeviden oluşup mevcudu 25.516 idi. Kırk sahra topu, 28 obüs topu kuşatmada kullanılmak 

üzere hazırlanmıştı. Ayrıca yedi firkateyn, altı korvet, yedi gambot, üç birik ve çok sayıda 

küçük gemilerden oluşan bir donanma hazırlanmıştı.24 Donanma, İbrahim Paşa ile birlikte bir 

kısım Mısır askerini 8 Kasım 1831ʾde Yafa’ya çıkardı. Şehrin muhafızları direnemeyip hemen 

Mısırlılara teslim oldular. İbrahim Paşa buradaki kırk yedi topa savaş ganimeti olarak el 

koydu.25  

Karadan ilerleyen Mısır birlikleri Yeğen (Küçük) İbrahim Paşa kumandasında Sina’ya 

girdiler. Bu haberi alan bölgedeki derme çatma Osmanlı birlikleri kaçıp Kudüs’e sığındılar. 

Böylece Mısır ordusu Kasım ayının ortasına doğru hiçbir direnişle karşılaşmadan Filistin’in 

önemli bir kesimini ele geçirdi.26 

Yafa’dan hareket eden İbrahim Paşa 10 Kasım’da Hayfa’yı ele geçirdi27. Yeğen İbrahim 

Paşa kumandasındaki birlikler 13 Kasım’da Hayfa’ya ulaşarak, Mısır ordusunun diğer kolu ile 

                                                           
20 BOA, HAT, 365/20166-A, 27.Ra.1247 (5 Eylül 1831). 
21 BOA, HAT, 357/20015, 29.Z.1447 (1831). 
22 BOA, HAT,  365/20166-B, 17 Ra.1247 (26 Ağustos 1831).  
23 BOA, HAT 369/20353 29.Z.1247 (1831). 

24 Dukakinzâde Feridun, “Türk Ordusunun Eski Seferlerinden Nezip 1831-1840 Seferleri”, Askeri Mecmua,  Nr. 

83 ilavesi, İstanbul 1931, s.11. 
25 Altundağ, age., s.53. 
26 Sinouè, age.,, s.289. 
27 Kutluoğlu, age.,, s.63. 
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birleştiler.28 İbrahim Paşa buradan Akka üzerine yürümek için vakit geçirmeksizin hazırlıklara 

koyuldu.29 

Hayfa’dan yola çıkan Mısır birlikleri 25 Kasım 1831 günü Akka’ya bir saatlik mesafeye 

kadar ilerlemişlerdi. Abdullah Paşa bu durumu yetkililere bildirip kaleyi olabildiğince 

savunmaya çalışacağını söyledi.30 Aynı gün Abdullah Paşa’nın askerleri kaleden çıkıp bir 

kısım Mısır birlikleriyle savaştılar. Kaleye yaklaşmaya çalışanları öldürüp yirmi kadar da esir 

aldıktan sonra kaleye kapandılar.31 

Aynı tarihte Mısır donanması Akka açıklarına ulaştıysa da suların sığ olması nedeniyle 

kaleye yaklaşamadı.32 İbrahim Paşa 29 Kasım 1831ʾde Akka’yı kuşatmaya başladı. Kale 

karadan ve denizden yoğun top ateşine tutuldu.33 Başlangıçta Abdullah Paşa Beyrut’taki İngiliz 

konsolosu Farren’e bir adamını göndererek İbrahim Paşa ile aralarında barış sağlanması için 

aracı olmasını istedi. Farren, yoğun çabalarına rağmen Akka’yı ele geçirmeyi kafasına koyan 

İbrahim Paşayı ikna edemedi.34  

Akka, üç tarafı denize yaslanan oldukça sağlam bir kaleydi. Napolyon bile bu kaleyi 

kuşatmasına rağmen düşürememiş, geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştı. Üstelik kuşatmadan 

dersler alan Cezzar Ahmet Paşa mevcut tahkimatı daha da güçlendirmişti. Kale birkaç kare 

şeklinde burçlarla kuvvetlendirilmiş dış tahkimata sahipti. Bunun gerisindeki surların önünde 

oldukça derin hendekler bulunuyordu.35 Güney kanadının üç, kuzey kanadının ise dört kulesi 

bulunmaktaydı. Kentin içine açılan sadece iki kapı mevcuttu;  limanın ucundaki deniz kapısı 

ile surların bir köşesine oyulmuş ve denize yaslanmış şehir kapısı. Akka garnizonu büyük 

bölümü Arnavut olmak üzere üç binden fazla seçme askeri barındırıyordu. Garnizon komutanı 

Hurşit Bey oldukça tecrübeli bir askerdi. Ayrıca Abdullah Paşa’nın maiyetinde maharetli 

Avrupalı mühendisler ve iyi eğitilmiş topçular bulunuyordu.36 Üstelik bu günlerin geleceğini 

daha önceden sezmiş olan Abdullah Paşa gerekli tedbirleri alarak bol miktarda zahire ve 

cephane depolamıştı.37 Kendisine, elindeki imkânlara ve kalenin metanetine güvendiği için 

Mısır ordusuna karşı sonuna kadar direnmeye kararlıydı.38  

Kurnazlığıyla birçok sorunu aşmayı başaran Mehmet Ali Paşa, kuşatmaya başlamadan 

önce Akka Kalesi’ne casuslarını yerleştirmeyi başarmıştı. Ancak en az onun kadar kurnaz olan 

ve oldukça ihtiyatlı davranan Abdullah Paşa, Mısırlıların beş casusunu tespit edip evraklarına 

el koyduktan sonra hepsini hapse attırdı. Böylece kaleden Mısırlılara bilgi sızmasını da 

engellemiş oldu.39 

İbrahim Paşa Aralık ayının başında Akka valisine haber göndererek, kaleyi teslim 

etmesini teklif etti. Abdullah Paşa biraz düşüneyim deyip cevap gönderdikten sonra, o gece 

kaleden çıkıp bir huruç harekâtı düzenledi. Çok sayıda Mısır askerini öldürdükten sonra geri 

çekildi.40 Bunun üzerine İbrahim Paşa 8 Aralık 1831 sabahı saldırı emri verdi. Kent on iki saat 

                                                           
28 Altundağ, age.,, s.54. 
29 BOA, HAT, 907/39754, 25.B.1247 (30 Aralık 1831).  
30 BOA, HAT, 362/20120-H, 19.C.1247 (25 Kasım 1831). 
31 BOA, HAT, 362/20120,  3.B.1247 (8 Aralık 1831). 
32 BOA, HAT, 907/39754, 25.B.1247 (30 Aralık 1831). 
33 BOA, HAT, 908/39773-H, 25.L.1247 (28 Mart 1832). 
34 Kutluoğlu, age.,, s.64. 
35 Dukakinzâde Feridun, agm., s.11. 
36 Sinouè, age.,, s.290. 
37 BOA, HAT, 352/19843-A, 29.Z.1248 (1832). 
38 BOA, HAT, 363/20143, 29.Z.1247 (1831). 
39 BOA, HAT, 362/20120, 3.B.1247 (8 Aralık 1831). 
40 BOA, HAT, 35/20039-A,  21.B.1247 (26 Aralık 1831). 
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boyunca yoğun bir top ateşine tutuldu.41 Daha sonra hücuma kalkan askerler kurşun menziline 

girer girmez kaleden yaylım ateşi açıldı. Kısa sürede Mısır ordusundan sekiz yüz kişi hayatını 

kaybetti. Bu şekilde kaleye ulaşamayacaklarını anlayan diğerleri de geri çekilmek zorunda 

kaldılar.42 Günlerce süren bombardıman ve saldırılara rağmen Mısırlılar surlarda küçük bir 

gedik bile açmayı başaramadılar. Üstelik Mısır gemilerinin çoğu Abdullah Paşa’nın topçuları 

tarafından yapılan isabetli atışlar nedeniyle hasar gördü.43 Ağır darbeler alan üç geminin ise 

battığı söylenmekteydi.44 

İbrahim Paşa kale kuşatmasına yabancı olduğundan kuşatmayı eski tarzda; yarımadanın 

karadan kuşatılması ve denizden donanmanın bombardımanı şeklinde planladı.45 Ayrıca Mısır 

ordusunda topçu bataryasını yerleştirmeyi bilen mühendisler olmadığı için, bombardıman 

hususunda Akka’nın topçuları Mısırlılardan çok daha etkili atışlar yapabiliyorlardı. Mısırlılar 

kaleden bir taş sökünceye kadar çok zayiat veriyor, zor bela açmış oldukları küçük gediğe 

hemen bir hücum ediyor ancak artlarında birçok ölü bırakarak geri dönmek zorunda 

kalıyorlardı. Denizdeki Mısır güçleri de en az karadakiler kadar zor durumdaydılar. Gemiler, 

dalgalı denizde istedikleri şekilde top atamıyor, üstelik kaleden atılan top güllerine karşı 

kendilerini koruyamıyorlardı.46  

İlk girişimlerinde başarısız olan İbrahim Paşa müzakere yoluyla kalenin alınması için 

Abdullah Paşa ile anlaşmaya çalıştı. Kendisi ile birlikte olması halinde Akka’yı Abdullah 

Paşa’ya vereceğini vaat etti. Bu teklife oldukça sinirlenen Abdullah Paşa, “sen kimsin bana 

Akka’yı vereceksin, şimdi kalede on dört senelik zahire ve mühimmat vardır, tükeninceye 

kadar bir adım geri durmam bu işten sen vazgeç” diye İbrahim Paşa’ya cevap verdi.47  

Kuşatmanın umduğundan daha zor geçeceğini anlayan İbrahim Paşa, Akka önünde uzun 

süre bekleyecek ordusunun güvenliğini sağlamak amacıyla yerel güçleri kendi tarafına 

çekmeye başladı. İşgalci olarak girdiği Suriye’de tutunmanın tek yolunun bölge halkının 

gönlünü kazanmaktan geçtiğini biliyordu.  Mısırlıların hâlihazırda Dürzilerin lideri Emir Beşir 

gibi güçlü bir müttefiki vardı. İbrahim Paşa bununla yetinmiyor, bütün bölge halkının 

Osmanlılara karşı kendi yanında olmasını arzuluyordu. Bu amaçla propaganda faaliyetlerine 

başlayarak; kendisinin Abdullah Paşa’yı cezalandırmak için padişah tarafından 

görevlendirildiğini, Suriye’nin yönetiminin kendisine verildiğini dört bir tarafa duyurdu.48 

Aslında İbrahim Paşa’nın halkı Mısır taraftarı yapması için çok çaba harcamasına gerek yoktu. 

Abdullah Paşa, keyfi yönetimi nedeniyle zaten ahaliyi kendisinden uzaklaştırmıştı.49 Özellikle 

bölgenin ticaretine müdahale etmesiyle Filistinlileri adeta Mehmet Ali Paşa’nın kucağına itmiş 

oldu.50 Bu durumu Şam Valisi Ali Paşa da teyit ederek; Kudüs, Nablus, Cenin sancakları 

ahalisinin görmüş olduğu zulmün son dayanılamayacak duruma geldiğini İstanbul’a bildirdi. 

Bu nedenle Mısır ordusu Akka önüne gelir gelmez bölgenin önde gelenleri olan Nablus Şeyhi 

Abdülhadi, Tokanzade Esad Bey, Şeyh Ahmet El-Kasım, Cerraroğlu Şeyh Abdullah hemen 

İbrahim Paşa’nın yanına varmışlardı. Bunların yardımıyla İbrahim Paşa söz konusu sancaklara 

mütesellimler göndererek kısa sürede Filistin’in yönetimini eline aldı.51 Trablus ahalisi de 

                                                           
41 Sinouè, Kavalalı age.,, s.290. 
42BOA, HAT, 908/39773-A,  29.Z.1247 (1831). 
43 Kutluoğlu, age.,, s.65. 
44 BOA, HAT, 358/20024, 29.B.1247 (3 Ocak 1832). 
45 Dukakinzâde Feridun, agm., s.12. 
46 Kamil Paşa, age.,, s.124. 
47 BOA, HAT, 353/19879, 29.Z.1247(1831). 
48 BOA, HAT, 908/39773-H,  25.L.1247 (28 Mart 1832). 
49 NA, FO, 78/238, Ponsonby to Palmerston, 13 September 1834.  
50 BOA, HAT, 403/21141-U, 23.B.1247 (28 Aralık 1831). 
51 BOA, HAT, 351/19839, 5.N.1247 (7 Şubat 1832). 
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mütesellimlerini kovduktan sonra durumu İbrahim Paşa’ya bildirerek ondan şehre mütesellim 

göndermelerini istedi. Mısır ordusunun bölgeyi kısa sürede istila etmesi ve İbrahim Paşa’ya hiç 

kimsenin tek bir kurşun bile sıkmaması geriye kalan Osmanlı idarecilerini de 

endişelendiriyordu. Bunlardan biri olan Lazkiye mütesellimi, İbrahim Paşa’ya itaatten başka 

seçeneği olmadığını yetkililere iletti.52  

İbrahim Paşa ilk başarısız saldırısının ardından konumunu güçlendirmek amacıyla Sayda 

ve Beyrut’u işgal etti. Maiyetine bir miktar asker verdiği Berber Mustafa’yı Trablusşam’a 

mütesellim tayin etti. Berber Mustafa’ya destek olması için Mir Beşir’in oğlu Mir Halil’i bin 

adamla Trablusşam’a gönderildi.53 Berber Mustafa kaleye yeteri kadar mühimmat ve zahire 

yerleştirdikten sonra ahaliye; üç sene vergiden muaf tutulacaklarını bu süre dolduktan sonra ise 

oldukça düşük oranda vergi toplanacağını duyurdu.54 Daha sonra İbrahim Paşa 

Trablusşam’dan Akka’ya kadar olan kıyı şeridindeki bütün iskelelerin her birine ikişer üçer 

yüz muhafız yerleştirdi. Mısır kuvvetleri Şam hududunda bulunan Cisr-i Yakub’da bile 

kendilerini göstermeye başlamışlardı.55 

Ahalinin teveccühüne karşılık İbrahim Paşa ele geçirdiği yerlerde en küçük bir ayrım 

yapmaksızın herkese eşit muamelede bulundu. Üstelik yıllardır vergi yükü altında ezilen bölge 

halkına vergilerden muaf tutulacaklarını duyurarak bir anda insanların gönlünde taht kurdu.56 

Bu nedenle olsa gerek henüz Mısırlıların denetimine girmeyen Şam ahalisi bile İbrahim 

Paşa’ya gizlice haber göndererek, Şam’a bir mütesellim tayin etmesini istemişti.57 

B. Babıâli’nin Mehmet Ali’yi Dizginlemeye Yönelik Çabaları 

Osmanlı yönetimi Mehmet Ali Paşa’nın Suriye ile ilgili emellerini biliyor olmasına 

rağmen başlangıçta bu olayı iki vali arasındaki nüfuz mücadelesi gibi gördüğünü duyurdu. 

Meseleyi çok büyütmeden çözmek ve Mehmet Ali Paşa ile Abdullah Paşa arasını düzeltmek 

amacıyla Mısır’a Nazif Efendi’yi, Akka’ya ise Rasim Efendi’yi göndermeye karar verdi.58 

Nazif Efendi, Mısır askerinin bir an evvel geri çekilmesi gerektiğini söyleyecek ve sadrazam 

tarafından Mehmet Ali’ye hitaben yazılmış olan bir mektubu da beraberinde götürecekti. Bu 

mektupta; Akka’dan gelen haberlere bir mana verilemediği belirtilerek, eğer söylenenler doğru 

ise kendisinin otuz senedir yaptığı iyi hizmetler sonucunda kazandığı şan ve şöhretini 

kaybedeceği ifade ediliyordu. Ayrıca eğer bir memur bağlı olduğu hükümdarından ayrılırsa; ya 

kendi devleti tarafından kahredileceğine veya diğer bir devletin pençesine düşeceğine dikkat 

çekilerek, tutmuş olduğu yolun sonunun muhakkak hüsran olduğu kendisine hatırlatılıyordu.59  

Nazif Efendi’nin Mısır valisi ile görüşmesinin nasıl sonuçlanacağı bilinmediğinden 

Osmanlı yetkilileri bazı askeri tedbirler aldılar. İlk önce bölgedeki valilerin ve askerlerin tek 

bir elden yönetilmesi için Rakka Valisi Mehmet Paşa’ya Arabistan Seraskerliği unvanı ile 

birlikte Halep eyaletinin yönetimi verildi. Trablus eyaletine Şam kaymakamı Osman Paşa 

atandı. Meadin-i Hümayun Emini Osman Paşa ile Maraş, Sivas, Adana, Payas mütesellimleri 

Mehmet Paşa’nın maiyetine memur oldular. Çevrede bulunan mansure askerleri ve toplanacak 

başıbozukların komutası seraskere verilecekti. Ayrıca Kayseri Mutasarrıfı Osman Hayri 

                                                           
52 BOA, HAT, 356/19977-D, 19.B.1247 , (24 Aralık 1831). 
53 Rustum, agm., s.188-189.  
54 BOA, HAT, 365/20187,  13.Ş.1247 (17 Ocak 1832). 
55 BOA, HAT, 355/19965, 22.B.1247 (27 Aralık 1831). 
56 Dukakinzâde Feridun, agm., s.12. 
57BOA, HAT, 908/39773-A, 29.Z.1247 (1831). 
58 Takvim-i Vekayi, Defa 4, 21.C.1247. 
59 BOA, HAT, 367/20296, 29.Z.1247 (1831).   
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Paşa’ya ve Karaman Valisi Aliş Paşa’ya gerektiğinde Suriye’deki valilere yardım için 

şimdiden asker toplamaları ve hazır bulunmaları emredildi.60  

Yetkililer bölge ahalisinin devletin yanında olmasını oldukça önemsiyorlardı. Özellikle 

Osmanlı ordusunun Akka’ya yürümesi halinde yol üstünde bulunan Filistinlerin muhakkak 

Mısırlılardan ayrılması gerektiğini düşünüyorlardı.61 Bu nedenle İbrahim Paşa’nın propaganda 

faaliyetlerini boşa çıkarıp, onun devletin nezdinde asi olduğunu bütün ahalinin bilmesi 

gerekiyordu.  Bunun için Suriye’de bulunan tüm yetkililer; Padişahın Akka’ya asker sevk 

edilmesine ve Abdullah Paşa’nın cezalandırılmasına dair herhangi bir emri olmadığını, üstelik 

Mısır valisinin kuşatmayı kaldırıp askerini geri çekmezse cezalandırılacağını ahaliye 

duyurmaya çalıştılar.62 Şam Valisi Ali Paşa bölge halkını teskin etmek ve devlete bağlılıklarını 

sağlamak için ahalinin önde gelenlerini Şam’da bir araya topladı. Onlara Mehmet Ali Paşa’nın 

durumunu anlattı ve şehri savunmak için yola çıkan Mansure askerinin yakında Şam’da 

olacağını ifade etti. Ancak anlaşıldığı kadarıyla halkın tutumu onu pek de memnun etmedi. 

Babıâli’ye durumu bildirirken, Mısırlılara karşı güçlü tedbirler alınmadıkça ahalinin nasıl 

hareket edeceğinin öngörülemeyeceğini söylüyordu.63 Ancak bir kısım Dürzileri kendi yanına 

çekmeyi başarabildi. Zamanında Mir Beşir’in entrikaları sonucu öldürülen Şeyh Beşir’in oğlu 

Numan ile Şeyh Hasan’ın iki oğlu Kasım ve Ahmet’i Şam’a çağırdı.64  

Mehmet Ali Paşa Mısır’a gönderilen Nazif Efendi’yi karantina bahanesiyle bir ay 

bekleterek zaman kazanmaya çalıştı. Bu esnada İbrahim Paşa’ya her türlü yardımı yapmaktan 

geri durmadı. Aralık ayının sonunda Nazif Efendi’yi kabul etti ve onunlar görüşmesinde; 

Hicaz’ı Vahhabilerden temizlediğine, Mora seferindeki yaptığı büyük yardımlara değinerek 

bunların karşılığı olarak Suriye’nin kendisine verilmesi istedi.65 Ayrıca İstanbul’a bir mektup 

yazmayı da ihmal etmedi. Bu mektubunda kendisini haklı göstermek için Abdullah Paşa ile 

aralarındaki sıkıntıları anlattı. Asi olan Abdullah Paşa’nın üzerine devletin eninde sonunda 

asker sevk edeceğini ileri sürdü. Kalenin ele geçirilmesi çok yakın olduğundan askerlerini geri 

çekmesi durumunda yaptığı masrafların heba olacağını dile getirdi. Bu konuda herhangi bir 

kusuru olmuşsa affını talep ederek mektubunu sonlandırdı.66 

Nazif Efendi’nin Mehmet Ali Paşa ile görüşmesinin hiçbir faydası olmadı. Paşa 

askerlerini geri çekmeye yanaşmadığı gibi, lafı biraz evirip çevirdikten sonra açıkça Suriye’nin 

kendisine verilmesini istedi.67 9 Ocak 1832 tarihli yazısında Gazze, Yafa, Sayda bölgelerine 

asker yerleştirdiğini, bölge ahalisinin Abdullah Paşa’nın zulmünden yakınarak kendisine 

sığındığını ve onları korumaya söz verdiğini ifade ediyordu. Ayrıca yaklaşmakta olan hac 

mevsimi nedeniyle hacıların güven içinde seyahat etmelerini sağlayıp padişahın rızasını 

kazanmak istediğinden bahsederek, Şam eyaletinin geçici olarak kendi yönetimine verilmesini 

talep etti.68 Mısır’da bulunan Nazif Efendi ise kaleme aldığı yazıda bundan sonra yapabileceği 

bir şey olmadığını Babıâli’ye bildirerek İstanbul’a geri dönmek için izin istedi.69 

                                                           
60 BOA, HAT,  370/20371, 29.Z.1247 (1831); BOA, HAT, 370/20371-E, 25.B.1247 (30 Aralık 1831); Ahmed 

Lütfi Efendi, age.,, s.707-708. 
61 BOA, HAT, 351/19839, 5.N.1247 (7 Şubat 1832). 

62 BOA, HAT, 359/20044, 9.B.1247 (14 Aralık 1831); BOA, HAT, 362/20120-B, 27 C.1247 (3 Aralık 1831);  

BOA, HAT, 362/20135-D, 3.B.1247 (8 Aralık 1831). 
63 BOA, HAT, 346/19725, 16.Ş.1247 (20 Ocak 1832). 
64 BOA, HAT, 351/19839, 5.N.1247 (7 Şubat 1832).   
65 Altundağ, age.,, s.57-58. 
66 BOA, HAT,  366/20250-D,  5.Ş.1247  (9 Ocak 1832). 
67 Takvim-i Vekayi, Defa 14, 3.N.1247. 
68 BOA, HAT, 388/20695, 5.Ş.1247 (9 Ocak 1832). 
69 BOA, HAT, 370/20371-D, 29.Ş.1247 (2 Şubat 1832). 
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Osmanlı yönetimi Mehmet Ali’nin isteklerini kabul edilemez buldu. Ancak onu asi ilan 

edip, Mısır ordusu ile savaşı göze almak konusunda da kararsızdı. Bu nedenle ikinci kez bir 

nasihatname kaleme alınarak Mısır valisinden Akka’dan askerini çekmesi istendi.70 

Mehmet Ali Paşa, Nazif Efendi ile müzakerelere devam ederken, oğlu İbrahim Paşa 

Akka’yı sıkıştırmaya devam ediyordu. 1832 Ocak’ının başında Akka Kalesi önüne bir gemi 

gelip, Mısır donanmasına yaklaştıktan sonra bir anda Mısır askeri sevinç gösterisi yapmaya 

başladı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra İbrahim Paşa Sayda ve Suriye’nin kendi 

yönetimine verildiğini ve padişahın emri gereği kalenin teslim edilmesini istedi.71 Abdullah 

Paşa bu habere inanmamışsa da yine de içindeki şüpheleri gidermek için kethüdasını İbrahim 

Paşa’ya gönderdi.72 Bu sırada İbrahim Paşa kaleyi teslim etmesi durumunda Abdullah Paşa’nın 

ailesiyle birlikte kaleden rahatça ayrılabileceğini kethüdaya söyledi. Kethüda döndükten sonra 

kaledekiler fermanın sahte olduğunu anladılar. Mısırlıların oyununa gelmeyen Abdullah Paşa, 

kaleyi teslim etme önerisini yine reddederek direnmeye devam edeceğini İbrahim Paşa’ya 

haber verdi. Bunun üzerine İbrahim Paşa hemen askerini hazırlayıp, kale üzerine ikinci büyük 

saldırısını düzenledi. 9 Ocak 1832’de Mısır donanması yoğun bir bombardımana başladı.73 

Karadan yapılan top atışları bu kez daha etkili oldu. Kalenin kapı tarafında olan burçların 

üst kısımları yoğun top atışı nedeniyle yıkıldı. Ancak Abdullah Paşa’nın adamları vakit 

geçirmeksizin hasarlı burçları onardı.74 Mısırlılar bir yandan da üç koldan lağımlar açarak 

kaleye zarar vermeye çalışıyorlardı. Kaledekiler iki lağımı tespit ederek etkisiz hale getirdi. 

Üçüncüsü ise geri teperek çok sayıda Mısır askerinin ölümüne neden oldu.75 

Mısır ordusunun saldırıya devam etmesi üzerine Babıâli bazı ek tedbirler almak zorunda 

kaldı. Daha önce harekete hazır bulunmaları talimatı verilen; Konya Valisi Aliş Paşa, Kayseri 

Mutasarrıfı Osman Hayri Paşa ve Meadin-i Hümayun Emini Osman Paşa ile Anadolu’daki 

görevlilerin derhal maiyetlerinde bulunan askerle birlikte Halep’te toplanmaları emredildi.76 

Ayrıca Mirliva Haydar Paşa ve Necib Paşa komutasındaki Mansure alayları Suriye’ye yakın 

bölgelere sevk edilecekti. Bunlarla birlikte topçu, humbaracı birlikleri ile mühimmat da 

gönderilecekti. Silistre Valisi Mehmet Paşa maiyetindeki Rumeli, Deliorman, Kırcaali 

askerleri ve toplalarla Antalya’ya geçmişti. Ayrıca Arnavutluk’tan seçme kırk elli bin asker 

toplanıp bölgeye gönderilmesi planlanıyordu.77 

Aynı zamanda Arabistan Seraskeri Mehmet Paşa’dan Halep’te güçlü birlikler oluşturması 

istendi. Ona komutasındaki kuvvetlerle Trablusşam’ı ele geçirmesi ve mümkün olur ise Akka 

kuşatmasını kaldırması emredildi. Ayrıca alınan tedbirlerden Abdullah Paşa’nın haberdar 

edilmesi için Şam Valisi Ali Paşa’ya da talimat gönderildi. Böylece kuşatma altındakilerin 

İbrahim Paşa karşısında yalnız olmadıklarını ve destek kuvvetlerinin gelmek üzere olduklarını 

öğrenerek morallerinin yükseleceği düşünülüyordu. Ali Paşa, Akka’ya haber ulaştırabilecek 

beş kişi bulup her birine beşer yüz kuruş ödedi. Abdullah Paşa’dan cevap getirmeleri halinde 

ikişer bin kuruş daha ödenmesi konusunda anlaştıktan sonra bunlar birbirinden habersiz olarak 

yola koyuldular.78 

                                                           
70 Takvim-i Vekayi, Defa 18, 14.L.1247. 
71 BOA, HAT, 347/19734-C, 13.N.1247 (15 Şubat 1832). 
72 BOA, HAT, 346/19725 14.Ş.1247 (20 Ocak 1832). 
73 Kutluoğlu, age.,, s.66. 
74 BOA, HAT, 908/39773-E, 25.N.1247  (27 Şubat 1832). 
75 BOA, HAT, 353/19879, 29.Z.1247 (1832). 
76 Takvim-i Vekayi, Defa 14, 3.N.1247; Ahmed Lütfi Efendi, age., s.707-708. 
77 BOA, HAT, 908/39773-E, 25.N.1247 (27 Şubat 1832). 
78 BOA, HAT, 353/19873, 12.N.1247 (14 Şubat 1832). 
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Anlaşıldığı kadarıyla gönderilen adamlardan en azından birisi vazifesini yerine getirmiş, 

Mısır askerinin içinden atını dörtnala sürerek kendisini kaleye atabilmişti.79 Şam valisinin 

casusunun kaleye ulaştığı tarih olan 26 Ocak 1832’ye kadar Abdullah Paşa’nın dış dünya ile 

iletişimi tamamen kopmuştu. Casusun getirdiği yazıda Babıâli tarafından Mısırlılara karşı 

alınan tedbirler anlatılıyordu. Paşaların askerleriyle birlikte Halep’te toplandıklarından 

bahsedildikten sonra Osmanlı ordusunun mümkün olan en kısa sürede yardıma geleceği ifade 

ediliyordu. Abdullah Paşa cevabi yazısında, duyduğu haberlerden memnuniyetini ifade ettikten 

sonra; kaleyi savunmaya devam edeceğini belirtiyor ancak acilen yardıma ihtiyacı olduğunu 

özellikle vurguluyordu.80 

Padişahın Trablus ve Akka’nın kurtarılması emri üzerine Serasker Mehmet Paşa’nın 

direktifleri doğrultusunda Osman Paşa Trablus’a yürümek için 25 Ocak 1832 tarihinde 

hazırlıklara başladı. Bir yandan da Serasker, Berber Mustafa’nın Trablus’tan çekilmesi için 

İbrahim Paşa’ya haber gönderdi. Aksi durumda Trablus’un zorla ele geçirileceği kendisine 

hatırlatıldı. İbrahim Paşa’nın cevabı beklenmeden Osman Paşa askerleriyle birlikte Halep’ten 

yola çıktı. Zaten harekete geçilmek için yeterince geç kalınmıştı. Daha fazla yazışmalarla vakit 

kaybetmek Akka Kalesi’nin düşmesi demekti. Bu durumda da İbrahim Paşa’nın Arabistan’ın 

tamamını ele geçirmesinde önünde hiçbir engel kalmayacaktı. Ancak Babıâli’nin vaat ettiği 

Mansure askeri henüz bölgeye ulaşmamıştı. Üstelik Osman Paşa’nın Trablus’a gönderilmesi, 

kaçınılmaz olarak savaşla neticelenecekti. Elindeki derme çatma birliklerle İbrahim Paşa ile 

savaşmak istemeyen Serasker; düzenli birliklerin mümkün olan en kısa sürede bölgeye sevk 

edilmesinin hayati derecede önemli olduğunu yetkililere iletti.81 

İbrahim Paşa, Seraskere verdiği yanıtta; Abdullah Paşa’nın zulmüne karşı Trablusşam ve 

diğer eyaletlerin ahalisini himayesi altına aldığını, ahalinin isteği üzerine Berber Mustafa’yı 

mütesellim tayin ettiğini söyledi. Ayrıca babasının; hacıların zamanında Kâbe’ye ulaşmasını 

sağlamak için Şam’ın geçici olarak kendi yönetimine verilmesini Babıâli’ye yazdığını, henüz 

cevabı gelmediğinden Osman Paşa’nın geri dönmesinin daha uygun olacağını Seraskere 

bildirdi.82 

Bu sırada Trablus Valisi Osman Paşa maiyetine iki bin asker verdiği Hattapzade Mehmet 

Ağa’yı Lazkiye’ye yolladı. Aynı zamanda o da Trablus’un boşaltılması için İbrahim Paşa’ya 

haber gönderdi. Ancak Mansure askeri gelmedikçe savaşmak konusunda Osman Paşa da 

oldukça kararsızdı. Bu nedenle düzenli birliklerin yetişmesinden sonra Trablus’a yürüyeceğini 

ve bu zaman zarfında bir yandan ilerleyip bir yandan da fırsat bulursa Mısır ordusunu 

basacağını Babıâli’ye bildirdi.83 Osman Paşa Lazkiye’ye ulaştığında Mısırlılarla birlikte 

hareket edenlerin cezalandırılacağını duyurdu. Dürzilere, Nusayrilere, Nablus Dağı ahalisine 

ve Trablus ahalisine devlete bağlı kaldıkları müddetçe güven içinde olacaklarına dair haberler 

yolladı.84 Bir yandan da Lazkiye çevresinde bulunan iskelelere ve gerekli görülen yerlere asker 

sevk ederek konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyordu. Lazkiye’nin harap kalesinin uygun 

yerlerine tabyalar inşa ederek tabyalara birkaç top yerleştirdi. Serasker Mehmet Paşa da 

harekete geçerek Trablus’a sekiz dokuz saat mesafedeki yerleri ele geçirdi. Ancak Akka’ya 

                                                           
79 BOA, HAT, 353/19879, 29.Z.1247 (1832). 
80 BOA, HAT, 908/39773-H, 25.L.1247 (28 Mart 1832). 
81 BOA, HAT, 355/19907-B, 25.Ş.1247 (29 Ocak 1832). 
82 BOA, HAT, 353/19880, 13.N.1247 (15 Şubat 1832). 
83 BOA, HAT, 348/19759, 3.N.1247 (5 Şubat 1832). 
84 BOA, HAT, 350/19804-D, 17.N.1247 (19 Şubat 1832).  
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giden bütün yollar Mısır ordusu tarafından tutulduğundan oraya yardıma gidebilmesi için 

Mısırlılarla birkaç kez savaşmayı göze alması gerekiyordu.85  

Seraskerin ve Trablus valisinin, Trablus’un boşaltılması isteği üzerine İbrahim Paşa şehri 

teslim etmek bir yana hemen Trablus’a önemli miktarda zahire ve mühimmat gönderdi. 

Osmanlı birliklerinin Trablus’a saldırması halinde bizzat onları karşılayacağını Osman Paşa’ya 

duyurdu.86 Bu arada Berber Mustafa bölgenin önde gelenlerini uyararak Osman Paşa’ya itaat 

etmemelerini, İbrahim Paşa’nın gelip bizzat savaşacağını haber verdi.87  

Osmanlı birliklerinin Trablusşam’a yönelmesi Akka Valisi Abdullah Paşa’yı hiç memnun 

etmemişti. Paşa haklı olarak ilk önce Akka kuşatmasının kaldırılması gerektiği konusunda 

ısrarcıydı. Ona göre Osman Paşa Trablus’ta bir miktar askerini bırakıp, Serasker Paşa ile 

birlikte bütün Osmanlı kuvvetlerinin Akka’ya gelmesi gerekiyordu. İbrahim Paşa yenilirse 

diğer bölgeler doğal olarak savaşılmadan kolaylıkla ele geçirilebilirdi.88  

Abdullah Paşa’nın önerileri Seraskerin fikrini değiştirmedi. Serasker, Aliş Paşa’yı Osman 

Paşa’ya yardım için Trablus’a göndererek elindeki kuvvetleri ikiye bölmüş oldu. Kendisi ise 

Nisan ayının başında Meadin-i Humayun Emini, Kayseri Mutasarrıfı ve diğer memurları 

alarak Hama’dan Akka üzerine yürüyecekti.89  

Bu arada adet olduğu üzere her senenin Şevval ayında (Mart 1832) eyalet ve sancaklara 

yöneticiler tayin edilmiş ancak Girit ve Mısır eyaletlerine herhangi bir görevlendirme 

yapılmamıştı. Bu durum,  Mehmet Ali Paşa isyankâr tavırlarına devam etmesi durumunda 

azledileceği anlamına geliyordu.90 

Kuşatma başlayalı aylar geçmiş olmasına rağmen İbrahim Paşa bir türlü Akka’yı 

düşürememişti. Yaptığı planları, düzenlediği saldırıları gözden geçirdikten sonra topçular ve 

top atışlarında sıkıntı yaşandığını anladı. Bunun üzerine babasından uzman mühendisler ve 

topçular göndermesini istedi. Mehmet Ali, silah ve cephane ile birlikte Napolili bir istihkâmcı 

olan Albay Romei’yi Akka’ya gönderdi. Romei yanında Korsikalı Albertini ve bir Piyomenteli 

ile 2 Şubat 1832’de İbrahim Paşa’nın karargâhına ulaştı. Gelir gelmez bütün çalışmaları 

gözden geçirerek kuşatma planını baştan aşağıya değiştirdi.91 

İbrahim Paşa, Akka’ya Osmanlı birlikleri tarafından yardım edilmeden kaleyi düşürmek 

istiyordu. Bu nedenle yeni kuşatma planı yapılıp, saldırı için gereken hazırlıklar tamamlanır 

tamamlanmaz 1832 Mart’ı başında Akka üzerine genel bir saldırı başlattı. Artık daha 

profesyonelce atışlar yapabilen Mısır topçusu, 4 Mart 1832 tarihinden itibaren altı gün altı 

gece aralıksız kaleyi top ateşine tutarak kapının önündeki burcu yıkmayı başardı. Buradan 

çıkan taş ve toprak surların önündeki hendeği doldurdu. Mısır lağımcılarının hendeğin 

dışındaki duvarı yıkmalarıyla hendekte yirmi otuz adamın yan yana kolaylıkla geçebileceği bir 

yol meydana geldi. Mısırlılar 10 Mart 1832’de kalenin yıkılan kısmına var güçleriyle 

saldırdılar. Bunlardan birkaç yüz kişi burcun üzerine çıkıp buraya bayraklarını dikmeyi 

başardı. Ancak Abdullah Paşa’nın askerleri Mısır askeri üzerine saldırıp burcun üzerine 

çıkanların seksen dördünün kellesini aldı. Geriye çekilenler ile hendeğin üzerindeki yolda 

bulunanların üzerine top ve tüfekle yoğun ateş açıldı. Hezimete uğrayan Mısır askerleri 

                                                           
85 BOA, HAT, 361/20102-F, 19. N.1247 (21 Şubat 1832). 
86 BOA, HAT, 350/19804-D, 17.N.1247 (19 Şubat 1832). 
87 BOA, HAT, 352/19840-U, 21.N.1247 (23 Şubat 1832). 
88 BOA, HAT, 908/39773-J, 13.L.1247 (16 Mart 1832). 
89 BOA, HAT, 908/39773, 21.L.1247 (24 Mart 1832). 
90 Takvim-i Vekayi, Defa 17, 4.L.1247. 
91 Sinouè, age.,,s.291. 
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arkalarında bin iki yüzden fazla ölü bırakarak geri çekildiler. Burç üzerinde ölenlerin arasında 

üç Mısırlı miralay bulunmaktaydı.92 

Bu esnada İbrahim Paşa’nın kampında bulunan İngiliz diplomat Richard Wood saldırıya 

bizzat şahitlik etmişti. Onun gözlemlerin göre; Mısır topçuları iyi ve seri atışlar yaptığından 

Akka muhafızları surların üzerinde tutunamıyor, çoğu burçlardan aşağı yuvarlanarak hayatını 

kaybediyordu. Açılan bir gedikten bir kısım Mısır birlikleri içeri girmeyi başarmışlarsa da 

bunların çoğu öldürülmüştü. Mısır ordusunda yaralı sayısı da oldukça fazlaydı. Wood, Mısır 

birliklerinin çok cesurca savaştıklarını belirtiyor ancak onların cesareti ile kaleyi aslanlar gibi 

savunanların cesaretinin karşılaştırılamayacağını da vurguluyordu.93 

Bu başarısız girişimin ardından Trablus bölgesinden gelen haberler İbrahim Paşa’yı 

oldukça endişelendirdi. Berber Mustafa, bölgedeki Osmanlı kuvvetlerinin sayısının günden 

güne arttığını ve küçük çaplı çatışmalar yaşandığını bildirip, İbrahim Paşa’dan yardım 

istiyordu. İki ateş arasında kalmaktan endişe eden İbrahim Paşa, 29 Mart 1832’de yanına iki 

piyade alayı, bir süvari alayı ve kuvvetli topçulardan oluşan toplam altı bin kişilik bir kuvvet 

alarak Akka’dan ayrıldı.94  

Kale önünden çok sayıda Mısır askerinin ayrılması Abdullah Paşa’yı oldukça 

rahatlatmıştı. Hatta İbrahim Paşa’nın yokluğundan faydalanan Abdullah Paşa, askerinin bir 

kısmı ile dışarı çıkar gibi yapıp Mısır kuvvetlerini top menziline çekmeyi başardı. Yeterince 

yaklaştıklarında burçlardaki topçular Mısırlılar üzerine yoğun ateşi açmaya başladılar. Aynı 

zamanda kale dışında da vuruşmalar devam ediyordu. Mısırlılar hezimete uğrayıp geri 

çekilince fırsatı en iyi şekilde değerlendiren Abdullah Paşa, düşmanın kuşatma düzenini 

bozdu. Büyük topları kullanılmaz hale getirdi. Üstelik bir kısım çerha toplarıyla bir miktar 

mühimmatı kaleye nakletmeyi başardı.95 

Nisan ayının başında Trablus’a gereğinden fazla yaklaştığını fark eden Osman Paşa 

saldırıya cesaret edemeyip askerini geri çekti. Osmanlı askerinin geri çekilmesi üzerine bir 

Mısır miralayı Osman Paşa’yı takibe çıktı. Osman Paşa, 2 Nisan 1832’de Trablus 

yakınlarındaki Mısır birliklerine aniden saldırdı.96 Kısa sürede Mısır birliklerinin tamamına 

yakınını imha etti. Ele geçirdiği silahları ve kesik başları Serasker Mehmet Paşa’ya gönderdi. 

Ancak bu başarı Trablus’un ele geçirilmesi için yeterli değildi. Trablus Kalesi’nde hala dört 

bine yakın eğitimli asker, beş yüz Nablus askeri ve bin kadar Dürzi askeri bulunmaktaydı. 

Sürekli yardım gönderildiğinden kale günden güne daha da güçlü bir hale gelmekteydi. Osman 

Paşa, bölgedeki bütün birliklerin Trablus üzerine gelmesi durumunda kalenin üç gün içinde 

düşürüleceğini Seraskere bildirdi.97 

Aslında Trablus, konumu itibariye savaşın sonucu etkileyecek öneme sahip bir kale 

değildi. Ancak bu kale üzerindeki mücadele vesilesiyle Osmanlı-Mısır kuvvetleri ilk kez karşı 

karşıya geleceklerdi. Bu nedenle bölge halkının dikkati bura üzerine yoğunlaşmıştı. Burada 

elde edilecek üstünlük aynı zamanda tüm Suriye ve Filistin halkına verilecek güçlü bir mesaj 

olacaktı.  

Osman Paşa ilk çatışmadan birkaç gün sonra Berber Mustafa ile Trablus civarlarında 

savaşa tutuştu. Yaklaşık beş buçuk saat süren çatışmada her iki taraftan beş altı yüze yakın 

                                                           
92 BOA, HAT,  908/39773-F, 13.L.1247 (16 Mart 1832); Takvim-i Vekayi, Defa 23, 21.Za.1247. 
93 A. B. Cunningham (Ed.), The Early Correspondence Of Richard Wood (1831-1841), London 1966, s.44. 
94 Dukakinzâde Feriduna.g.m.,, s.13. 
95 Kamil Paşa, age.,, s.126. 
96 Kamil Paşa, age.,, s.125. 
97 BOA, HAT, 353/19866, 3.Za.1247 (4 Nisan 1832). 



 
 
 
    

                                                                                                                                        Fatih Gencer 

 
Journal of History Studies 

JHS 

77  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 1 

A Tribute to 
Prof. Dr.  
İbrahim 
GÜLER 
March 
2015 

 

 

asker hayatını kaybetti. Ancak taraflar birbirine üstün gelemediler.98 Bu sırada İbrahim 

Paşaanın yaklaşmakta olduğunu haber alan Osman Paşa, bütün toplarını bırakıp Lübnan 

Dağı’nın öte tarafına çekildi. İbrahim Paşa onu bir süre takip ettikten sonra bir müddet 

Humus’ta durdu. Osmanlılar Mısır askerinin hareketsizliğini yanlış yorumlayarak geri 

çekildiklerini zannettiler. Bunun üzerine Kayseri Valisi ve Meadin-i Hümayun Emini de 

Osman Paşa’ya katıldı. Böylece Osmanlı kuvvetlerinin sayısı yirmi bini aştı.99 İbrahim Paşa 

kendisininkinden dört kat fazla olan bir kuvvetle savaşmayı göze alamadığından El-Zerra’ya 

çekildi. Osman Paşa kalabalık ordusuyla İbrahim Paşa’yı takibe koyuldu. 14 Nisan 1832’de 

El-Zerra civarında karşılaştığı Mısır ordusunu tamamıyla kuşattı. Bedevi süvariler derhal 

saldırıya geçtiler. İbrahim Paşa taarruzları karşıladıktan sonra karşı saldırıya geçti. Topçunun 

açtığı şiddetli ateş derme çatma birliklerden oluşan yirmi bin kişilik Osmanlı ordusunu kısa 

sürede dağıttı.100 Üç yüz adamını kaybeden Osman Paşa, Hama’ya dönüp takviye birlikleri 

beklemeye koyuldu. İbrahim Paşa da Şam, Halep ve Trablus yolunu kontrol eden Baalbek’i ele 

geçirdi. Yeni bir Osmanlı saldırısı beklemediği için vakit geçirmeksizin Akka’ya döndü.101 

Mehmet Ali’ye en son gönderilen nasihatnameye üzerinden bir buçuk ay geçmiş olmasına 

rağmen cevap gelmemesi nedeniyle Babıâli artık güçlü bir ordu kurup bu sorunu çözmeye 

karar verdi. Gönderilecek ordunun başına Çirmen sancağı mutasarrıfı Hüseyin Paşa getirilerek, 

15 Mart 1832’de ona Anadolu Serdar-ı Ekremliği unvanı verildi.102  Serdar-ı Ekremlik rütbesi 

seferberlik esnasında sadrazamlara verilirdi. Bu unvan padişahın bu meseleyi ne kadar 

önemsediğini göstermesi bakımından önemlidir. Padişahın emriyle Hüseyin Paşa’ya her 

bakımda tam yetki verildi. Arabistan Seraskeri Mehmet Paşa, Karaman Valisi Aliş Paşa, 

Antalya’da bulunan Silistre Valisi Mehmet Paşa, Trablusşam Valisi Osman Paşa, Kayseri 

Mutasarrıfı Osman Hayri Paşa, Meadin-i Hümayun Emini Osman Nuri Paşa, Hüseyin Paşa’nın 

emrine verildi.103 Daha sonra Serasker Mehmet Paşa’ya talimat gönderilerek; Serdar-ı Ekrem 

Hüseyin Paşa’nın ve Konya’da bulunan düzenli birliklerin bölgeye ulaşması zaman 

alacağından, arkalarında Mansure askeri bulunmadıkça Mısır askeriyle savaşmamaları istendi. 

Ancak Mart ayındaki son saldırı nedeniyle Akka kalesindeki durumun son derece vahim 

olduğu bilindiğinden sadece kuşatmayı gevşetmek amacıyla bölgeye yaklaşıp geri çekilmeleri 

gerektiği bildirildi.104 

Babıâli 1832 Mayısının başında Mehmet Ali Paşa ile oğlu İbrahim Paşa’yı azlederek 

Mısır, Girit ve Habeş eyaletlerinin yönetimini Hüseyin Paşa’ya verdi.105 Serdar-ı Ekrem 

Hüseyin Paşa hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz Üsküdar’a geçti. Burada altı gün kaldıktan 

sonra ilerleyip, 9 Mayıs 1832’de Konya’ya ulaştı. 13 Mayıs’ta Bekir Paşa’nın livası 

Konya’dan hareket etmesiyle imparatorluk ordusunun Suriye üzerine yürüyüşü başladı.106 

Anadolu’daki Osmanlı ordusunun altmış binden fazla askeri ve yüz elli topu bulunuyordu.107  

Osmanlı yetkilileri Mehmet Ali Paşa’nın üzerine gidilmesi için Şeyhülislam’a başvurup 

ondan fetva aldılar. 1 Mayıs 1830 tarihli fetva metninde “bagylerdir katılleri İmâmü’l-

müslimîn ve bi’l-cümle muvahhidîn üzerlerine farz olur”, ibaresi yer almaktaydı.108  Buna 

                                                           
98 BOA, HAT, 375/20442-C, 1.Z.1247 (2 Mayıs 1832). 
99 Kamil Paşa, age.,, s.126. 
100 Dukakinzâde Feridun, agm., s.13. 
101 Kutluoğlu, age.,, s.72. 
102 Takvim-i Vekayi, Defa 18, 14.L.1247.  
103 Takvim-i Vekayi, Defa 20, 29.L.1247. 
104 BOA, HAT, 357/20002, 29.Z.1247 (1832). 
105 Takvim-i Vekayi, Defa 17, 4.L.1247. 
106 Takvim-i Vekayi, Defa 28, 5.M.1248. 
107 Ahmed Lütfi Efendi, age., s.711. 
108 Takvim-i Vekayi, Defa 25, 4.Z.1247. 
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karşılık Mehmet Ali de Mekke Emirinden II. Mahmut aleyhine bir fetva aldı. Daha sonra, 

kâfirleri taklit eden Mahmut’un müminlere halife, Osmanlı tahtına oturmaya layık biri 

olmadığını dört bir tarafa yaydı. Böylece Mehmet Ali’nin devlete muhalefetinin sebebi; 

Padişahın İslam’ın hükümlerine aykırı hareketlerinden ileri geldiği duyuruldu. Mısır valisi bu 

sayede sadece Arap âleminde değil, Anadolu’da bile kendine taraftar bulabildi.109  

Serdar-ı Ekrem Konya’ya ulaştığı tarihte İbrahim Paşa da Akka üzerine yeni bir saldırı 

için hazırlanıyordu. Mehmet Ali Paşa Mısır’dan sekiz yüz süvariyi Akka’ya gönderdikten 

sonra Girit’teki askerlerini de oğlunun komutasına verdi.110 Mısır’dan gelen istihkâm 

subaylarının yönlendirmesiyle bu kez kuşatma şekli tamamen değişti. Kale savaşlarının icap 

ettirdiği şekilde siperler yapıldı. Yaklaşma hendekleri her gün kaleye biraz daha yaklaştırıldı. 

Lağım muharebesi başlatıldı. Artık her şey İbrahim Paşa’nın lehineydi. Kaledekiler aylar süren 

kuşatmadan dolayı oldukça yorgundular. Ayrıca Osmanlı ordusunun gelmesinden ümitlerini 

kestikleri için önceki savaşma arzuları da kalmamıştı. 26 Mayıs 1832’de Mısır ordusu yoğun 

bombardımana başladı. Kaleye elli bin havan mermisi ve yüz seksen bin adi mermi atıldıktan 

sonra, ileri siperlere yaklaştırılmış olan ağır topçunun şiddetli ateşiyle kalede üç gedik açıldı.111 

27 Mayıs 1832’de İbrahim Paşa genel saldırı emrini verdi. Mısır ordusu yıkılan üç noktadan 

Akka’ya girmeye çalıştı. Mısırlılar kale duvarlarında açılan iki gedikte tutunmayı başardılar. 

Üçüncü gediğe koşan asker tereddüt edip geri çekilmeye başladıkları anda İbrahim Paşa 

kılıcını çekerek kaçanların tamamını öldüreceğini söyledi. Bir yandan da arkadan ihtiyat 

birliklerini de savaşa dâhil etti. Mısır askerinin bir kısmı savaşırken diğerleri kalenin taşlarını 

söküyordu.112 Savaşan iki taraf da inanılmaz cesaret ve fedakârlık gösterdiğinden çok şiddetli 

çarpışmalar yaşanıyordu. Öğleden sonra saat beşe doğru, başında İbrahim Paşa’nın bulunduğu 

bir birlik Kapı burcu ve İngiliz Kulesi arasındaki surlara tırmanıp kuleyi ele geçirdi. Bu andan 

itibaren Akka muhafızlarının direnişi kırıldı ve Mısır ordusu Akka’yı tamamen kontrolü altına 

aldı.113 Abdullah Paşa kırk elli kadar askeri ile sığındığı cephaneyi havaya uçurmaya 

niyetlendiyse de yanındakiler buna razı olmadılar. Abdullah Paşa, İbrahim Paşa’dan güvence 

aldıktan sonra cephanelikten çıkıp teslim oldu.114 İbrahim Paşa tarafından oldukça iyi 

karşılandı ve 29 Mayıs 1832’de Mısır’a gönderildi.115 

Akka’nın ele geçirilmesi ancak dört bin Mısır askerinin feda edilmesiyle mümkün 

olmuştu. Kale muhafızları altı ay boyunca Mısır ordusuna karşı tutunmuşlar ve kuşatma 

süresince düşmanın her zaafından faydalanmışlardı. Bu şekilde üzerlerine düşeni fazlasıyla 

yapmışlardı.116 Ancak Osmanlı yönetimi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Kale 

düştüğü sırada Serdar-ı Ekrem Hüseyin Paşa hala yoldaydı. Ordusunun bir kısmı Antakya’ya 

ulaşmış, diğer bir kısmı ise Hama’ya doğru yola çıkmıştı.  Hüseyin Paşa on gün önce hareket 

emiş olsaydı, Akka düşmeden İbrahim Paşa’nın karşısına altmış bin kişilik imparatorluk 

ordusunu dikecekti.117 Üstelik bir yıl önceden Mehmet Ali’nin böyle bir saldırıya girişeceği 

bilinmesine rağmen geç kalınmıştı. Kâmil Paşaya göre; Akka’ya yardım için Osman Paşa’nın 

manasız hareketlerinden başka bir şey yapılmamıştı. Üstelik Akka’da hasar gören Mısır 

gemilerinin İskenderiye’ye döndükleri zaman donanma vasıtasıyla Abdullah Paşa’ya yardım 

                                                           
109 Altundağ, age.,, s.58-59. 
110 BOA, HAT, 908/36769-E, 3.M.1248 (2 Haziran 1832).  
111 Dukakinzâde Feridun, agm., s.14. 
112 Kamil Paşa, age., s.127. 
113 Sinouè, age.,, s.294. 
114 BOA, HAT, 908/39778-E, 7.M.1248 (6 Haziran 1832). 
115 Kutluoğlu, age.,, s.73. 
116 Dukakinzâde Feridun, agm.,s.14. 
117 Takvim-i Vekayi, Defa 30, 21.M.1248. 
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için önemli bir fırsat yakalanmıştı. Ancak Osmanlı donanması bu savaşta hiçbir varlık 

göstermemişti.118 

Sonuç 

Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde ne ekonomik ne 

de askeri yönden savaşabilecek durumda değildi. Devletin içinde bulunduğu kötü durumu göz 

önünde bulunduran yetkililer, Akka’yı kuşatan Mısır ordusuna karşı savaş ilan etmede oldukça 

mütereddit davrandılar. Bu nedenle Mehmet Ali Paşa’ya karşı izlenecek net bir politika 

belirleyemediler. Nihayetinde, Mehmet Ali Paşa’nın bağlı olduğu devletine karşı 

sergilediği“küstahça” tavırları, kaçınılmaz olarak Babıâli’yi zoraki bir savaşa sürükledi. 

Başlangıçtaki kararsız politika nedeniyle kuşatma başladıktan beş ay sonra yola çıkan 

imparatorluk ordusu Akka’ya zamanında yardım ulaştıramadı. 

Abdullah Paşa, aldığı tedbirle, uyguladığı savunma stratejisiyle ve yakaladığı her fırsatı 

en iyi şekilde değerlendirmesiyle; iyi bir komutan, gözü kara bir asker olduğunu her defasında 

ispatladı. Dışarıdan yardım almış olsaydı, İbrahim Paşaya telafi edilmesi mümkün olmayan 

zararlar vereceği muhakkaktı. 

Suriye Mehmet Ali Paşa’nın planlarını gerçekleştirmesi açısından son derece mühim bir 

bölgeydi. Burayı ele geçirmesinin önündeki en büyük engeli aşmak, yani Suriye’nin kilidi olan 

Akka Kalesi’ni düşürmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı. Aslında Akka sadece Suriye’nin 

değil aynı zamanda Anadolu’nun da kilidiydi. Nitekim Akka’yı ele geçirdikten sonra Mısır 

ordusunun önünde ciddi bir engel kalmamış, İbrahim Paşa, kalenin düşmesinden altı ay sonra 

Kasım 1832’de Konya’yı işgal etmişti.   
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