SÜRGÜNLER
Yeni ve Yak~n Ça~larda Manisa ya ve Manisa'dan sürülenler
M. ÇA~ATAY ULUÇAY
G~R~~~

Manisa tarihi ile u~ra~~ rken elimizdeki vesikalar, sicil ve mezar
ta~lar~ , bize büyük ve ~ ümullü, sürgünler tarihinin Manisa'ya ait
k~sm~n~ , incelemek, firsat ve imkan~n~~verdi.
Manisa tarihinin, Osmanl~ lar devrini ayd~nlatmak için muhtelif
mevzular üzerinde yay~nlar yap~lm~~t~ r. Manisa 'n~n Osmanl~lar
devri müesseseleri, çal~~malar~~ ve i~leri üzerinde durulmu~, bu vesile
ile di~er ~ ehirler ve genel tarihimize faydas~~ dokunaca~~~daima gözönünde tutulmu~tur. I~ te bu hakikat bu kalem tecrübesini yapmak
cesaretini verdi. Fakat buraya derhal ~unu da ilave edelim ki, her
devir ve zaman~~lay~ k' vechile izah etme~e, vesikalar~n kifayetsizli~i,
kaynaklar~ n azl~ k veya yoklu~u yüzünden imkân bulamad~ k. Bilhassa
bu in~kans~ zl~ k devrimizden gerilere, yani Manisa'mn ilk Osmanl~lar
devrine do~ru gittikçe artt~. XVII. as~rdan zaman~m~za kadar
olan devir için, sürgünlere ait hayli vesika mevcut oldu~u halde.
ondan evvelki devirler için bir tane bile yoktur. Bununla, sürülmenin,
hiç bir zaman XVII. as~ rda ba~lad~~~n~ , daha evvelleri mevcut
olmad~~~n~~ iddia etmek istemiyoruz. Çünkü daha önceleri de sürgünün ceza, ~slah ve te'dib vas~tas~~ olarak tatbik edildi~ini biliyoruz.
Bundan ba~ ka bir de vesikalarda vuzuhsuzluk ve eksiklikler vard~r.
Vesikalarda mevcut olan bu eksikli~i, çok zaman ayn~~devir kaynaklar~~ile de tamamlam~ ya veya düzeltmiye imkân olmuyor. Bu yüzden sürgünlerden baz~lar~n~ n men~e ve memleketleri; baz~lar~n~n
vazifeleri; kimilerinin de akibetleri meçhul kal~yor. Baz~~hallerde
ise bu rneçhuliyet muhtelif meçhullü problemler halinde kar~~m~za
ç~k~ yor. Hele sürgün sebebleri, bir çok fermanlarda, üstü kapal~~formüllerden ve kli~ e deyimlerden ibaret kald~~~~için hakiki sebepler
anla~~lam~ yor. Mesela bunlar~ n içinde bir (hilaf-~~ r~za harekete)
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ldi~esi vard~r ki bu (R~za)'n~n kimin r~zas~~oldu~unu müphem b~rak~yor. (R~zay-~~Ilahi mi?) yoksa (padi~ah~n keyfi mi?) belli olmuyor.
Eksen ahvalde sultan~n keyfi oldu~u belli olmakla beraber vak'a
meçhul kal~yor.
Bizdeki vesikalara nazaran i~lenmeleri güç olan fakat sürülme
ile s~k~~ilgisi olan meseleler de vard~r. Bunlara ait maltimat pek az
oldu~undan meseleye temas edip geçmeyi daha münasib gördük.
Sürgünler toplu bir halde —yani kabile, ~ehir, köy halk~ — yahut
yaln~z kan koca, ilk ve orta zamanlarda, kitle ~eklinde sürgünleri, her
milletin tarihini inceledi~imizde görüyoruz. Bizim bu küçük mahalli
etüdümüz, bizi sürgünün men~e'ine ve hattâ Osmanl~lar zaman~ndaki sürgünler tarihinin seyrini ara~t~rmaya, muayyen sebep ve neticelere ula~t~rmaya, imkân ve f~rsat vermiyor. Biz mahalli kalmay~,
elimizdeki belgeleri, bu sahan~n ehillerine terketmeyi, gözönünde
tuttuk ve onun d~~~na çakmamaya son derece gayret ettik.
Sürgünlerin maa~, mülkiyet vesair haklan de~i~mektedir. Nefy,
ta~rib, iclâ, ikamete memur gibi sürgünün çe~itli dereceleri vard~r.
Tabii burada "kal'a, k~~la, cezire" bendlik gibi cezalarla, sürgün
cezas~~ aras~nda önemli bir fark~n oldu~u da derhal göze çarp~yor.
Biz ona göre de sürgünleri bölümlere ay~rabiliyoruz.
Sürgünler (bilhassa büyük ~ah~slar, mesela Sadrâzam ve darüssade a~alar~~gibi), bütün eshab-~~ihti~amlan ile, yani paras~~kapu
halk~~evlad ve akrabas~, gelir ve maa~~~ile sürülürlerse, gittikleri yerlerde muhte~em, müreffeh fakat küskün ve k~rg~n bir hayat ya~arlard~. Bazan da bunun aksi olur. Yanlar~na pek mahdut e~ya verilir,
bir ayl~kla iktifa ederlerdi. Bir k~sm~~ ise yaln~z giyecek elbisesi ile
sürülür, ac~~ ve ~zd~rapl~~hayat sürerlerdi.
Kitab~n mevzuunu, neden sürdüler, nas~l sürüldüler ve nas~l
sürgünden kurtuldular ~eklinde k~s~mlara ay~rd~k. Elde edilen vesikalan kendi k~s~mlar~~içinde de~erlendirdik. Bu yol ak~l ve mant~~a
en uygun oldu~u gibi sürgünlerin hayat~n~~bir bütün halinde göstermiye de müsaade ediyor. Yaln~z bu k~s~mlar ~u sebeplerden dolay~~
gerekli ~ekilde i~lenemedi :
a) Ba~~tarafta =etti~imiz gibi kitab~m~z~n biricik kayna~~,
sicillerde yaz~l~~olan belgelerdir. Bu belgeler de sürülme ve kurtulu~~
sebeplen baz~~kapal~~formül ve kli~elerle izah edildi~inden tefsire
muhtaç olduklar~~gibi, hangi vak'adan ötürü sürüldükleri zikredil-
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memektedir. Ayn~~ zamanda, idari, adli siyasi ... ilâh sebeplerden
dolay~~ sürülenlerin, sürgün fermanlar~ , kendilerini sürdürenler tarafindan yaz~ld~~~ ndan, çok zaman hakiki sebep ikinci veya üçüncü
planda kalm~~t~ r. Bu sebepten tarihçi bu neviden olan belgeleri
de~erlendirirken çok ~yi kritik yapmal~~ ve olaylarla olan ilgisinin
derecesini, çok titiz bir ~ekilde tesbite çal~~mal~d~r. Yoksa ayn~~ sebebi
oldu~u gibi al~ rsa hakikat gizlenmi~, hataya dü~ülmü~, aldat~lm~~~
olur.
Bunu düzeltmek için ayn~~devir vak'anüvis tarihleri ile hususi tarihlere ba~vurduk. Baz~~ hallerde vak'anüvis tarihleri de ayn~~
görü~ ü muhafaza etmekle beraber çok kerre de vak'ay~~ hakiki sebebi
ile yazmaktad~rlar. Biz vesikalan de~erlendirmekte bu nevi etüdlerden ve tarihlerden azami derecede istifadeye çal~~t~k. Son derece
titiz davranarak hakiki sebebi ve vak'ay~~ onlar~ n ~~~~~~ alt~nda izah
etme~e u~ra~t~ k. Fakat bu her ~ah~ s ve her vak'a için mümkün olamad~.
Manisa'ya yaln~ z Istanbul'dan de~il, imparatorlu~un her tarafindan insanlar sür ülüyordu. Halbuki özel ve vak'anüvis tarihlerimiz,
de~il ~ehirlere ait en küçük olaylar~, sürgünün bazan çok önemli vak'alar~~bile kaydetmemi~ lerdir. Bir de bunlara bir çok ~ehirlerimizin;
derde~ifa olacak derecede do~ru ve istifadeye elveri~ li tarihlerinin olmay~~~ n~~ilave etmek laz~ m. Bu durum kar~~s~ nda ne oldu~unu, hakiki
sebebinin ne idü~ünü kontrol ve tesbit etmek imkanlar~~ azal~yor.
Bunlardan ba~ka ~imdiye kadar sürgünler hakk~nda, etrafl~~
bir etüd de yap~lmam~~t~ r. Bu etüd, bu konuda yaz~ lan eserlerin
ilkidir. Bu bak~ mdan kusurlar~~ve eksikleri pek çoktur. Ayn~~ zamanda
Osmanl~~kanunnâmelerinde, sürgünün mahiyetini ifade ve izah edecek, maddeler ve k~s~ mlar hemen hemen yok gibidir. Gerçi düsturun
birinci cildinde baz~~maddeler varsa da, bu daha ziyade cezan~n tatbikine aittir. 1 Bu itibarla konumuzu i~leme~e yarayacak rehber ve
k~ lavuzlar da mevcut de~ildir. Hele her as~ rda ve muhtelif zamanlarda
çe~ itli anlamlara gelen formül ve deyimlerin izah ~n~~ gösterir kamus
ve lûgatçelerin olmay~~~ , bir çok belgelerin de~erlendirilmesine engel
olmaktad~ r.
Konumuzun biricik kayna~~~olan Manisa sicilleri; her sürgünün hayat~n~~ba~~ ndan sonuna kadar, izah edecek durumda de~ilDustur, C. I, S. 538-543.

510

M. ÇA~ATAY ULUÇAY

dir. Baz~~defterlerin kaybolmas~ , bir çok sayfalann y~rt~lm~~~veya
yaz~lar~n~n bozulmu~~olmas~ ndan ötürü sürgünlerin hayat~n~~ bir
bütün olarak incelememize imkan vermemi~tir.
Bunlara ra~men, her sürgüne ait bir veya daha fazla belgeye
mâlikiz. Bunlardan bir çoklar~~ki~ilerin, ~ehirlerin hayat~m ayd~nlatacak de~erdedirler. Bu nevi monografi ve biyografinin yaz~lmas~nda faydalar~~dokunaca~~na inan~yoruz.
Konumuzun i~lenmesine girmeden önce, belgelerde kullan~lan
deyimler üzerinde izah ve aç~klamalarda bulunmak istiyoruz. Bizdeki belgeler, ~ehirlerden ko~ulmu~, memuriyetten az1 ve sürülmü~~
ki~ilere aittir. ~ster ikamete memur olsun, isterse sürülsün, belgelerin
pek az~~müstesna, hemen hepsinde muvakkat veya müebbed oldu~u
kayd~~yoktur.2 Hattâ "nefy" kelimesi yaln~z olarak belgelerde pek
az olarak kullan~lmaktad~r.3 Belgelerde en çok "nefy ü iclâ )t!-I ji 4
deyimi kullan~lm~~t~r.
yahutta yaln~z "iclâ"
6 "Sarf ü tahvil"
)1 J
Baz~~belgelerde de "Nefy ü irsal"
"tahvil-i me'muriyet" deyimleri kullan~lmaktad~r. BilJ
hassa son iki deyim sürgüne giderken veya sürgün yeri de~i~tirildi~inde çok kullan~l~yor. ~ ster nefy olsun, ister ikamete memur olsun,
bu belgelerde "ikamet" deyimi kullan~lmaktad~r3. Biz, bu deyimler
yerine, kula~~m~ za daha yumu~ak gelen ve öz türkçe olan "sürgün„
deyimini kullanaca~~z.
deyimi kullan~lmaktad~r. Fakat bu
Sürülenlere "menfi"
deyim bizim bütün olarak yay~nlad~~~= k~rk belgeden yaln~z birisinde 10 , "menfiyen= sürgün olarak" " deyimi ise bir kaç belgede
kullan~lm~~ t~r.
Belgeler içinde mtiebbed kayd~~yaln~z vs. 37'de vard~r.
3 Bk. v.s. 2, 19.
Bk. vs. ~ , 4, 6, 16, 18, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 35.
cilâdan, tard, ta~rib, teb'id anlam~na gelir. Bk. vs. ~ .
Bk. vs. 7, 26, 32, 34, 35.
7 Bk. vs. 31.
Bk. vs. 31.
Bk. vs. 1, 4, 53 6, 8, 11, ~~2, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 38, 39, 40.
Bk. vs. 16.
Bk. Vs. 24, 26, 32, 34, 35, 37.
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Pek az belgelerde de "menfa=sürgün yeri" deyimi kullan~lm~~ur.12 Biz de, kitab~m~zda menfa yerine "sürgün yeri"ni kullanaca~~z.
i, "Afv ü ~tlak" 3)6,13 fri.,14,
Af ve sal~vermelerde en çok "~tlak"
"Itlak-~~sebil"
15 yahut ta yaln~z "sebil" ,}9—"sebilin„ je— 16,
deyimleri kullan~l~rd~. Biz bunlar yerine af kulland~k.

1.
NEDEN SÜRÜLDÜLER

Sürgünler mevzuunu yazmak için 40 bütün, 20o'e yak~n~~yar~m
vesika kullan~lm~~t~r. Bütün vesikalar kitab~n sonunda, yanmlan ise,
olduklar~~ k~s~mlar~n ya içlerinde veya hâ~iyelerinde yaz~lm~~lard~r.
Bizdeki bütün ve yar~m vesikalara nazaran sürülme sebepleri
~u ba~l~klar alt~nda toplanabilir :
. Halka zulüm, asayi~~ve inzibat~~bozmak :
"XVII. yüzy~lda Saruhan'da e~kiyal~ k ve halk hareketleri"
adl~~eserimizde, memur, âyan ve e~raf~n halka yapt~klar~~yersiz ve
kanunsuz hareketleri göstermiye çal~~m~~t~k. XVII. as~rdan sonra
âyanlann kuvvetlenmesi, bu zulmü azaltaca~~na, bir kat daha art~ rm~~t~r. Bu noktay~~ haz~rlad~~~m~z "XVIII. ve XIX. as~rlarda Saruhan'da E~kiyal~ k ve Halk hareketleri" kitab~m~zda bütün aç~kl~~~~
ile gösterece~iz.
Halk ile vazifeliler aras~ndaki geçimsizli~in çe~itli sebepleri
vard~r. Genel olarak halk~~ezen, onu ~ikâyete sevkedenin, vazifeliler
oldu~unu ~ikâyetlerden, yap~lan tahkikat ve neticede verilen cezalardan anl~yabiliyoruz.

Bk. Vs. 16.
Saliverme, koy-verme, tahlis... ~asma gelir. Bk. Vs. 20, 26, 32, 35.
14 Bk. Vs. 19, 20.
15 Bk. Vs. ~ .
" Esirleri, mahbuslar~~ b~rakmak, tahliye etmek. Bk. Vs. 5, 20.
15

13
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167~ 'de türlü ~ekillerde halka eziyet yapan Manisah sipahi
mütekaidi Halil " Beyli Muslihiddin, Seksenba~~~ o~lu ~brahim 18
Zaim Murtaza, Veli o~lu Ali, kuzattan Haddadl zâde Mehmed
Köle zâde Sad~ k ve Müdderris Beyli zâde Mehmed Efendi 19 Manisa'dan; 1837'de Karahisar-~~ ~arki Müftüsü Esseyyid Mustafa Efend i 20 ; 1789'da Turgutlu'nun eski müftüsü Abdurrahim 21;
1812'de
Rumeli Kad~askeri Seyyid Mehmed 22, 1821'de Midilli'nin Molva
kazas~ndan ~shak 23 ; 1846'da Musul valisi Giridi zâde Mehmed
Pa~a 21 , Manisa'ya sürüldüler.
Manisa ünlüleri sayfa 67'de Kuymucu zâdeye bk.
Ayn~~ eser safya 88'de Sekbanba~~~zâdeye bk.
19 XVI I. as~rda Saruhan'da E~kiyal~k ve halk hareketleri, Vs. ~ g8, s. 396-397.
20 1150 y~l~~ Muharrem ortas~~ tarihli Manisa kad~s~na yaz~lan hükümden:
"... Karahisar-1 Sarki Müftüsü Esseyyid Mustafa üzerine laz~m olm~yan ihtilal~~memleketi mucib nice umura tasaddi etti~inden gayri bir kaç zalimi ahali ve reaya üzerlerine taslit ve enva-~~cevr-ü taaddi eyledi~ü me~tay-~~hilmayun-1 nusret makrunumda
ref'i ruk'ay-1 i~tikah-~~taaddisi menü der olunmas~n~~liva-~~mezbur reayas~~iltimas
r~:c~~
(£•Y~~
(„L“,. 1.1~.11
ve istid'a eyledikleri
Mehmed Pa~a Edâmallahu taala iclâlehu taraf~ndan tahrir olunub mezburun
liva-~~mezburede hidmet-i fetvadan hacr ve te'dibi dahi muktazay-~~haldendir deyu
vezir-i azam-~~ mü~arünileyh taraf~ndan mektub sad~r olmakla mezburun Manisa
kazas~nda meks-ü ikamet-i için emr-i ~erifim verilmek bab~nda j ~~
bil-fiil ~eyh ül-islâm ve müfti al-enarn mevlana Esseyyid Mustafa edamallahu taala fazlehu i~aretiyle mü~arünileyhin i~aretleri mucibince müft-i sab~k Esseyyid Mustafa'n~n Manisa kazas~nda Meksü ikameti ferman~m olub..." Dergah-~~muallâm çavu~lar~ndan Hasan Çavu~~müba~eretiyle Manisa'ya gönderildi Sc. 202,
s. 21 (Manisa ~er'iye mahkemesi sicilleri yerine k~saltma olarak Sc. kullan~lm~~t~r).
y~l~~ Zilka`clesi ortas~~tarihli Turgutlu ve Manisa kazalar~~nâiblerine
21 1 203
yaz~lan hükümden : "... Turgutlu kasabas~nda sakin eimme ve hutebâ vesair ahali
fukaras~~ rikab-~~hümâyunuma arz~hal idüb bunlar kendu hallerinde ~rzlariyle mukayyed olub bir vechile taâddileri icab itmezken kasaba-i mezburede bundan akdem me'~un bil-ifta olan Abdurrahim nam kimesne kendu halinde olmad~~~ndan daima ehl-i ~ rz~~hilaf-~~er` i ~erif ve bi gayr-i hak ehl-i örfe istinaden tekdir ve
tecrim ve cerr ü ner içün günag~in harekete cesareti ba`de'l-ihbar müftilikden
hacr ve kendu halinde olmas~~içün tenbih olunmu~~iken mütenebbih olmayub yine
fukaray~~tekdir ve ta`cizden hali olmay~b ahvalleri di~ergn oldu~u inha ve liecli'tte'dib diyar-~~ âhara nefy ü ida olunmak bab~nda emr-i ~erifim reca... itme~in
Manisa'ya sürülmesine." SC.: 226, s. 55.
22 Bk. Vs. 26, Sani zâde, kaimmakam pa~a ile aç~k ve sert bir dille münaka~a
yapt~~~n~~ve sonra kalk~p evine gitti~ini, bunun ho~~kar~~lanmadi~~m, 1226 y~l~~ ~~o
rebiülevvelinde azledilerek Manisa'ya sürüldü~ünü yaz~yor. C. II, s. ~~o8.
29 Bk. Vs. 34.
24 Giridi zade Mehmed Pa~a 126o'da Musul'da ç~kan isyan üzerine Musul
17

18
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Baz~~zorbalar veya sivrilmek, göze çarpmak istiyen kimseler de,
buyruklar veya memurlar kar~~s~nda halk~~ te~vik ederek ayaklanmalara sebep oluyorlard~ . 1740'da Manisa'dan Kürt o~lu Mustafa 25 ;
Mente~eli o~lu Süleyman 25 ; böyle bir ayaklanmaya öncülük etmek
istediklerinden ~ehirden tard ve Izmir'e gönderildiler. 1821'de Midilli Alay Beyi Ali, Midilli nezâretinin i~lerini kar~~t~rd~~~ndan 27 ;
1825'de Filibe nâz~nna kar~~~yap~lan ayaklanmada önayak olan,
Filibe Müftüsü Nureddin zâde Esseyyid Mustafa "; 1837'de Bosvaliligine gönderildi. Orada çok sert davrand~, rü~vet ald~~~~söylendi. Bunun üzerine azledilerek tahkikat~n sonuna kadar memleketi olan Bal~kesir'de oturmas~na
izin verildi. Lütfi tarihi, C. VIII, s. gg.
Cemaziyelevvel 1262 tarihli mülhakatiyle Saruhan sancag~~ valisi Vezir
Elhac Saib Pa~a'ya, Bal~kesir kaymakam' Hasan Ihsan Bey'e yaz~lan hükiimde:
Esbak Musul Valisi Mehmed Pa~a'ya muhakeme ve tahkikat~n~n bitmesine kadar
çiftli~inde oturmas~na izin verilmi~ti, yap~lan incelemeler sonunda zulüm ve i~kence
yapt~~~~anla~~ld~t~ndan vezirli~i ref' ve bir daha devlet memuriyetinde kullamlmamak üzere Manisa'ya nefyedildigi, bildiriliyor sc. 285, s. 183.
15 Manisa ünlüleri s. 68'de Kürt zâdeye bk.
58 Rebiülâhirin sonu 1153 tarihli Manisa nkibi ve yeniçeri serdanna yaz~lan
hükümden: "... Medine-i Manisa'da askerlik iddias~nda olanlardan Kürt o~lu
Mustafa ve Mente~eli o~lu Süleyman nam kimesneler kendu halinde olmayub
daima havas~na tabi' erazil ve e~kiya makuleleri ba~lanna cern' ve «lila bahane
ile baz~~mahallerde cemiyet ve nizam-~~beldenin ihtilkline hadi ve emr-i ~erifle
vaki' telckliflerinin tatiline bais olduklar~ndan maada .,—C; ~rz ve tecrim-i fukara
adet-i müstemirreleri olmat~n cümlenin emn ü rahat~~mürtefi` ve muztarib al-hal
olduklar~n medine-i mezburenin ulemâ ve sülehâ ve fukaray-~~kadir al-sitan zuafas~n~n inha ve takrirleri dersakdetime ilkm olunub ber minval-i muharrer keyfiyederi malüm olmagla ~slah-~~nefs için mahall-i ahkre nefy ü ikamet birle
git~mal olunmalan Ikz~m gelme~in imdi mezburan Kürtoglu Mustafa ve Mente;eli o~lu Süleyman nam kimesneler zabiti ma'rifeti ve ma'rifeti ~er` ile ahz ve
medine-i mezbureden tard ve Izmir'e irsal ve alâ tarih al-mahalli-i mezburede
meks ü ikamet ittirmeleri ferman~m olmag~n..." sc. 197, s. ~~o.
" 1236 y~l~~ramazan ortas~~tarihli Midilli nâz~n ve muhaf~z" kap~c~ba~~~Mustafa A~a ve Manisa nâibine yaz~lan hükümden: "... Cânib-i darbhâne-i âmiremden zabt ü idare olunan mukataadan Midillu ceziresi Alay beyisi Ali nam ki~~~esne
kendu haliyle me~gul olmayub Midillu nezkretinin ihtilklini mucib ve reayas~n~n
peri~aniyetini müstevcib evza'dan hâli olmad~~~~beyaniyle merkumun ~slah-~~nefs
edinceye de~in bir mahalle nefy ü teb'idi hususu M ma'ruzat inha ve istid'a olunmakdan nâ~i merkumun çavu~~müba~eretiyle Manisa'ya nefy ü iclâ olnmas~~fermamm olmag~n..." Sc. 256, s. 1 12.
28 1240 evahiri rebiülkhir tarihli Filibe ihtilklini yat~~t~rmaga muba~ir ayin
olunan Cerke~'li Hidayet zâde Mehmed Bey'e ve Filibe ahalisinin ileri gelenlerine
yaz~lan hükümde, Filibe ahalisi, nezaretin kalmas~n~~arz ve mahzarla rica iyledik&Ikt« C. X V. as
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na'n~n Ehluna kasabas~nda ç~kan isyanda ilgileri olan Fehim Bey,
Abdi Bey, di~er Abdi, Kolano~lu Hasan Bey ve sarayl~~Molla Mehmed Manisa'ya sürüldüler 21.
2. Tegallüb :

XVII. as~ rda giri~ti~imiz sürekli sava~lar, çok kerre bu sava~larda yenilmemiz, vali ve mutasarr~flar~ n sava~a veya e~kiya takibine memur olmalar~, hükümet makanizmas~nda za'f~~ do~urdu~u
gibi, ~ ehirlerin sosyal bünyesinde de kendini çabucak gösterdi. Bilhassa XVII. agr~n ikinci yar~s~ndan itibaren Manisa ~ehrinde bu
leri halde, niçin nâz~ra kar~~~isyan etmi~lerdir, sebebinin tesbiti ve ihtilâli yat~~t~rmalar~~emrediliyor.
Halk Filibe nâz~ r~~ Osman Efendi'ye k~zd~~~ ndan ayaklanarak hükümeti sar~yorlar, fakat Ali Pa~a'n~n ayn~~günde, oraya gelmesi ve halk~~ sükünete davet etmesi üzerine mes'ele yat~~~ yor. (Cevdet tarihi c. XII, s. 116). Zann~ ma göre Ali Pa~a
durumu hükümete arzediyor, meselenin incelenmesi için Mehmed Bey gönderiliyor.
21 cemaziyelevvel 1240 tarihli Filibe müftüsü, kad~s~~ve Mehmed Bey'e yaz~lan di~er bir hükümde: "... Emr-i ~erif Filibe'ye ledel-vusul mazmun-~~ münifi
üzre hareket ve def-i ihtilâle mubaderet k~l~nnu~~ise de nâz~r Hac~~ Osman Efendi'nin mezalim ve taaddiyati keyfiyeti dersaâdete bir tak~m maruzat takdiminizle
inha ve i~ 'ar ve hakikat-1 hali ifade ve takrir itmek üzre ahaliden Çend nefer kimesne
irsaliyle olbabda tazallüm ve istirhame ibtidar olunmu~~ve nâz~ r-~~ mumaileyhin
eslâf-~~ tavr~ na uygunsuz hareketi taraf~n~zdan akdemce yaz~l~ p bildirilmi~~oldu~undan... nâz~r-~~ mumaileyhin azliyle..." ba~ ka birisinin tayin edildi~i nâz~r, kad~~ ve
daha bir kaç kimselerin Edirne'ye gelerek hesaplar~n~ n görülmesi yaz~l~yor... Bu iki
ferman, Çerkes âyan~~ olan Hidayet okullar~ndaki as~llar~ ndan, taraf~mdan kopye
edilmi~tir.
Yap~ lan incelemeler sonunda Filibe müftüsünün de ayaklanmada parma~~~
oldu~u anla~~lm~~~ve Manisa'ya sürülmü~tür. 1240 y~l~~ evâil-i ~aban tarihli, Filibe
nâz~r~~ Süleyman ve Manisa nâibine yaz~ lan sürgün ferman~nda ~öyle deniliyor:
"... Filibe Müftisi Nureddin zâde Esseyyid Mustafa ihtilâl-i ~irâze-i nizam-~~beldeyi
mucib (?) hatt-~~hümâyun-~~ ~evket makrun-~~ mülükânem mucibince ii ecl al-te'dib
Manisa'ya nefy'i ve ta~rib olunmak üzre emr-i ~erifim..." istendi~inden, Manisa'ya
sürülmesine. Sc. 262, S. 27.
29 1252 y~l~~ mart ortas~ nda Manisa nâibine yaz~ lan hükümden: "... Bosna
eyaletinde kin
Ehlüna kazas~ nda bundan akdem vuku' bulan ihtilâlden medhali olan Fehim ve Hac~~Abdi ve di~er Abdi Ll~f,l, Kolano~lu Hasan Bey ve Saray'~~
Molla Mehmed nam ~ahs~ n (~ah~slar~ n) hâlâ Bosna valisi mü~ ir-i mufahham nizam
al-âlem vezirim Mehmed Vecihi Pa~a edamallahu taâlâ iclalehu taraf~ ndan dersaâdetime gönderilmi~~(?) ve bunlar~ n da uygunsuz hareketleri cihetiyle Anadolu
taraf~nda bir mahalle nefy ve ta~ribleri inha k~l~nm~~~olunmakdan nâ~i merkumlar~n kavas müba~eretiyle Manisa'ya nefy ü iclâ olunmalar~~fernaamm olma~~n..."
Sc. 270, S. 80.
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de~i~meyi aç~k olarak görüyoruz. Siyasi partiler aras~ nda olan çarp~~malar gibi, din adamlar~, askerler ve ayanlar aras~nda da sürekli
bir mücadele ba~l~yor, ulemâ, müftülik, nakip ül-e~raflik önemli medreseler müderrisli~i ... vs. için; askerler serdarlik ve kethüda yeri
olmak için; ayanlar da di~er rakiplerini yere serip ba~~âyan olmak
için; var kuvvetleriyle çal~~t~lar. Bu gayelerine ula~mak için zaman
zaman kana, silâh ve hileye ba~~vurmaktan çekinmediler. ~ehirde,
iktidar~~elinde tutam veya tutanlan y~kmak için taraf veya tarafeyn
bin türlü vesileler bularak hükümete mahzarlar ya~d~nyorlar; çok
zaman da Istanbul'a kadar bir heyet halinde giderek, huzura giriyorlar, rakiplerini dü~ürmek için, dillerinin ve kafalann~n bütün
kudretini sarfediyorlard~.
Bunun tipik bir misalini vermek için; XVII. asr~n sonu ile
XVIII. asr~n ba~~nda, ulemâ aras~nda sivrilip reis ul-ulemâ ve
müderrislerin en göze çarpan~~olmak istiyen Beyli zâde ile Kâbil
zâdeler aras~ndaki mücadeleyi ele alal~m. Bu mücadeleyi Beyli zâde
Kazanm~~, Kabil zâdelerin sürülmesine sebep olmu~tur. 17o5'de yap~lan ~ikâyet üzerine Kabil zâde Mehmed ve K~rk~k o~lu Seyyid
Ahmed Saati Ibrahim ve menzileci Ebubekir, memleket i~lerine
kan~t~klanndan, Limni'ye "; ~~715'te Kabil zâde Mehmed Efendi
mahkeme i~lerine kan~li~~ndan Mora'ya sürüldü. 1127 ~evval iptidas~~tarihli Ayd~n muhass~l~~vekili ve Manisa kad~s~na yaz~lan hüAnadolu Beylerbekümde bu hususta ~unlar yaz~l~d~r : "...
yisi Elhac Ahmed dame ikbaluhu orduy-~~hümâyunuma mektub
gönderüb Ayd~n muhass~ll~~~~eklâm~ ndan Saruhan sanca~~ nda vaki`
medine-i Manisa sakinlerinden Kabil zâde Mehmed dimekle ma`ruf
kimesne eshab-~~fesad ve muin-i e~kiya ve me`vay-~~lusus ve mebde-i
~urur olub nizam-~~memlekete ihtilâl üzre oldu~undan bundan akdem medine-i mezburenin Ayan ve fukaras~~mezburdan izhar-~~tazallüm iylediklerin arz ve ilâm olundukda iki def'a nefy ü iclâ olunmu~~
iken ~slâh-~~nefsetmeyüb yine Adet-i müstemirresi olub fesahata ~üru`
ve umur-~~memlekete ihtilâl ve ahkâm-~~ ~er'iyyenin icras~na mümanaat ve mal-~~mirinin ta'tiline bâis olub muin-~~fesad olma~la evlad ü
iyaliyle bir cezireye nefy ü iclâ olunmas~~bab~nda hükm-i hümâyunum
virilmek recas~na vaki-i hali arziyledi~i eclden vech-i me~ruh üzre
24)
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Mora ceziresine nefy ü iclâ olunmak bab~ nda ferman-~~ ali~an~m
sad~r olmu~dur„ 31 .
1702'de Rodoslu Ali Pa~a 32 , Saruhan sanca~~~mutasarr~f~~ Ahmed Pa~a'ya sanca~~n~~ zaptettirmek istemedi~inden memleketi
Rodos'a 33, 1743'de Serdengeçti a~alarmdan Kat~rc~o~lu Mehmed
A~a, e~kiyayay~~ ba~~na toplay~ p, adaletin yerine getirilmesine engel
oldu~undan, ~slah-~~ nefs edinceye kadar cezirebend olmak üzere Manisa'dan Sak~z'a 34 ; 1735'de Bursa'da Ye~il Medrese Müderrisi Mehmed Efendi, Mevlana Zaviyesi ~eyhi ve kassam-~~ askeri kâtibi Ta~k~ n Mehmed ayanl~ k hevesiyle her ~eye kar~~t~klar~ ndan Bursa'dan
Manisa'ya 33, 1776'da Konya'da Mevlana evlâcl~ ndan Ebubekir
31

Sc. 176, S. 90.

Manisa ünlüleri, s. 84'de Rodoslu Ali Pa~a maddesine bak~n~z.
" 1113 y~l~~ ~evval ortas~~ tarihli Manisa kad~s~ na yaz~lan hükümden: "... Saruhan sanca~ma mutasarr~f olan Ahmed dame ikbaluhu ile medine-i Manisa ahalisi meclis-i ~er-i ~erife varub Manisa'da sakin Rodoslu Ali Pa~a kendu halinde olmayub mirimiran~ n umuruna müdahale ve liva-i mezburun zabt~ na mümanaat
itti~inden gayri bin yüz senesinden beru ibadullah~n emlâk ve arazilerin zabt ve
kadimi mer'alar~ n tasarruf idüb hilâf-~~ ~er-i ~erif taaddi itmekle bundan akdem
emr-i ~erifim ~sdar ve keyfiyet-i ahval-i ahali-i vilâyetden ~er'le tafahhus olundukdan mezburun vech-i me~ ruh üzere taaddisi vaki'dir deyu ihbar itmeleriyle..."
haklar~n~n al~nmas~ na Çe~m-i siyah Mustafa A~a müba~ir gönderilmi~tir, deniliyor. Ayn~~ tarihli di~er bir hükümde ise: "... Taaddisi menolunmak bab~nda emr-i
~erifim recas~ na arzetme~in vilayeti olan Rodos'ta sakin olmu~dur (?) buyurdum
ki hükm-i ~erifim v~~sul buldukda bu babda sâd~r olan emrim üzre amel idüb dahi
rnirimiran-~~mezkör Rodos'da iskân iyleyüb emr-i ~erifimin mazmun-~~ münifi ile
âmil olas~ z..." deniyor. Sc. 168, S• 54.
34 1155 y~l~~ Zilhicce iptidas~~tarihli Sak~z ve Manisa nâibleri ile yeniçeri zabitlerine yaz~ lan hükümden: "... Manisa sakinlerinden atik serdengeçti a~alar~ ndan
Kat~rc~o~lu Elhac Mehmed A~a dimekle ma'ruf kimesne kendu halinde olmayub
daima tahrik-i fitneye sâi olmakla ümmet-i Muhammed'in ~rz~n hetk ve nice
cürüm ile e~ kiyaya tarafdar olmakla belde-i merkumenin nizam-~~halinin ihtilâline
ve umur-~~ ahkâm-~~ ~er'iyenin adem-i icras~ na bis ve bâdi ve suy-i hali bu def'a arz
ve ilim ve mahzar ile inha olunma~la merkumun mücerred te'dibi ve ~slah-~~ nefs
için nefy ü iclâ olunmas~~ muktaz~~ olmakla ocakdan müba~ir ma'rifetiyle Sak~z ceziresinde cezirebend ittirüb tekrar emr-i âli ve ocakdan memhur (?) vârid olmad~kça ~tlak olunmas~~ (olunmamas~ ) ferman~ m olma~~ n..." Sc. ~ gg, s. 175.
" 1148 Rebiülevveli tarihli Bursa kad~s~~ ve Manisa nâibine yaz~ lan hükümden: "... Bursa ahalisi südde-i saâdetime arz~hal idüb vilâyetlerinde âyanl~ k iddiasiyle cemi` umura müdahale ve muin-i e~kiya olan Ye~illi (Ye~il) Müderrisi Mal~mud Efendi ve mahkemeye varmamak üzre mukaddema emr-i âll sâd~r olan asker
kâtibi Ta~k~ n Mehmed Efendi dimekle ma'ruf kimesnelerin e~kiya ve mütegallibe
32
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Efendi vilayet i~lerine kar~~ mad~~~~müddetçe halk huzur içinde iken,
Hidayet zade türbesini yapma~a naz~ r tayin olunana k~z~p, e~kiya
ve yeniçerileri ayakland~r~p, bir ki~iyi öldürtüp, mahkemeyi bast~rd~~~ ndan, Manisa'ya 36 ; 1824'de Kütahya Müftüsü Ru~en zade
Seyyid Abdurrahman, teferrüd daiyesinden ötürü kendisine uym~yanlara eziyet ve ~ehri harap etti~inden Kütahya'dan Manisa'ya 37 ;
zir-i destlerinde olmakla mahrusa-~~Bursa'n~n derun-u birununda enva'~~fesadet
eksik olmad~~~ndan ba~ka nizam-~~memleketi mihall-~~ halt-~~âdet-i müstemirreleri
oldu~un bildirüb olbabda istid'ay-~~merhamet ve iltimaslar~~üzere mezburun Mahmud ve Ta~k~ n Mehmed'in medine-i Manisa'da meks ü ikametleri iç~in emr-i serifim suduru bab~nda..." ~eyh ül-islâm i~aret itdi~inden, Ali Çavu~~vas~ tasiyle Manisa'ya sürülmelerine. Sc. 192, S. 25.
~~go Rebiülevvel tarihli hükümden: "... Konya'da türbe-i hazret-i Mevlânada postni~in olan ~eyh Esseyyid Ebubekir Çelebi bundan akdem umur-~~vilâyete ve vüzeray-~~izam ve mevali-i kiram umurlar~na kar~~ mamak üzre çend saldenberu münzevi oldu~u halde ahali-i belde rahat ve kisbleriyle me~guller iken
hala Karaman valisi... Çerkes Hasan Pa~a kapusuz levendat hakk~nda ~ereibah~ay-~~
sudur olan emr-i celil al-~amma imtisâlen eyâlet-i Karaman'da tahassun iden levendat~ n cemiyetlerin tefik niyetiyle karargah~~olan Konya'dan hareketten bir kaç
gün sonra maktul Hidayet zâde üzerlerine türbe binasiyçün emr-i ~erifimle naz~r
nasb olunan hala asitâne-i hazret-i Mevlânada Mesnevihan Seydi Ali zide salahahunun hakk~nda erzan olan kabet-i ~eyh-i mumaileyh hazmedemedi~inden an as~l
derununda mu~ber olan garaz-~~nefsanis;ni icra içün mumailehyi idam iradesi irti~a`
ile tarikine on nefer haramzade tayin ve n~sf al-leylde hânesine gider iken üzerine
tüfenk kursunu endaht ve akrabas~ ndan Seyyid Süleyman'~~katletmeleriyle mumaileyh halas oldukda ~eyh-i mumaileyh bundan akdem firar iden sekban e~kiyas~m
nezaket ile malhice davet ve hanikah~nda ihfa ve binden mütecaviz yeniçeriyi
tahrik ve celb ve mesnevi han-~~mumaileyhi idam kasdiyle dört del'a mahkemeyi
basd~r~b mabeyn odas~nda ve hariciyeden çekmeceleri ~ikest ve derunler~nda mevcud mal~lm al-~nikdar mebla` ve emtiay~~garetden sonra mü~arünileyhin saray~na
dahi duhul ve bir kaç del'a da muhasara ve sukda olan dükkanlar~~kapadup ve
nice fezahata cesaret esnas~nda mü~arünileyh Konya'ya avdetle ~eyh-i mumaileyh
zümre-i merkume-i tahrik ve idlal ve türbe-i Mevlana pi~gah~na olan ifraz-~~cem'iyet kendu suret-i hakdan görünmekle zümre-i esrar zaahiren mumaileyh Mesnevihandan ~ikayet suretinde müctemian saraya duhul ve baadehu mahkemeye hücum
edüb kemal-i havf ile..." Mesnevihamn e~i akl~n~~kaybetti~inden, mumaileyhin
Konya'da bulunmas~~ ihtilâle bis olaca~~ndan Manisa'ya sürülmesine. Sc. 240,
S. 42.
~~esbak vezir Elhac Dervi~~
37 I 240 Evahir-i Saferi tarihli Anadolu valisi sadrlan
hükümden:
"... Medine-i Kütahya'da
~
Mehmed Pa~a ve Manisa naibine yaz
bir müddetdenberu müftü ve nakib al-e~raf kaimmekam~~olan Ru~en zade Esseyyid
Abdurrahman nam kimesne mücerred teferrüd daiyesine dü~erek daime hiyle
ve hud'a ile nice haneleri tahrib, kaza-~~mezbur vücuhundan kenduya tebaiyyet
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1846'da Bursa hanedan~ ndan Kapucu ba~~~Tahir Bey, meclis azal~g~ ndan at~ld~~~ ndan tekrar mevkiini elde etme~e çal~~t~~~
ndan,
halk~~ürküttügünden, Bursa'dan Manisa'ya 38 süruldüler.
3. Tezvir ve te~vik :
Sava~lar~n çoklu~u; teklif-i örfiye nevilefinin gittikçe azalaca~~~
yerde çogal~ nas~ ; baz~~ yerde ho~ nutsuzluklara ve k~m~ldanmalara
sebep olmu~ tur. 1823'de ~ark ordusu için Amasya'dan mürettep
asker bedeliyesinden Zeytin kazas~ n~ n hissesine dü~ en bedelleri toplan~ rken, Hac~~ o~lu Hüseyin, Atmaca o~lu Ahmed, Kâtip o~lu Salih
ve Muti', kaza ahalisini igfal ve te~vik ettiklerinden 39 ; 1829'da Ispartal~~ Vanl~~zâde Hac~~Mehmed Bey, deve bedellerinin toplanmas~na engel oldu~undan 443 ; 1827'de Kayseri'den Akçakayal~~ Salih
ve debbaglar ~eyhi Mehmed, kald~r~ lan yeniçeri oca~~n~ n ihyas~~ husuetmiyenleri bilâ mucib tekdir ve baz~~kaza ve kura ahalisini dahi ~zrar ve peri~an..."
iyledi~inden Manisa'ya nefy Sc. 260, s. 35.
" 15 Receb 1262 tarihli mülhakatiyle hüdavendigâr mü~iri Mustafa Nuri
Pa~a ve Manisa nâibine hüküm "... Bursa meclisi âzas~
ndan iken mukaddema baz~~
uygunsuz hareketleri cihetiyle meclisden ç~kar~lm~~~olan Kapucuba~~~ Tahir ve
Hac~~ Nuh ve mevâli-i devriyeden Hac~~ Ali elhaletü hazihi kendu halinde olmayub
gine meclise girmek emelinde olmalar~~ahalinin tevehhümlerini mucib olmakda
oldu~u bu dera tahkik ve istihbar oldu~undan mücerred vikaye-i huzur-~~
ahali
z~mn~ nda merkumlar~ n Manisa ve Bolu ve kal'a-i Sultaniye'ye nefileri lâz
~m gelen
emr-i ~erifimin ~sdar~~ hususu..." münas~p görüldü~ünden Tahir Bey'in Manisa'ya
sürülrnesi, Sc. 287, s. 285.
39 1238 y~l~~ evahir-i Zilka'desi tarihli Manisa nâibine ve Gümü
~~maâ Hac~köy madeni eminine deniyor ki, ~ark ordusu için Amasya'dan müretteb asker
bedeliyesinden Hac~ köy madenine merbut kazalardan; hisselerine isabet idenleri
toplan~ rken, Zeytin kazas~~ sakinlerinden: "... Hac~~ o~
lu Hüseyin Atmaca o~lu
Ahmed ve Kâtib o~lu Salih ve Muti nam ~ah~slar kendu hallerinde olm
~yarak
ahaliy-i kazay~~ tahrik ve i~fal ile hisselerine dü~en meblâ~~ n edas~
nda muhalefet
idüb kaza-i mezbur sakinlerinden Abdullah nam kimesne dahi men' ideyim sevdas~ nda iken merkumu bi gayr-~~ hak katliylediklerinden ba~ka
ahâr kazalar~~ dahi
idlâl ve ifsad daiye-i fasidesinde olduklar~~ bayâniyle..." Merkumlar~ n Manisa'ya
sürülmesine. Ayn~~ y~ l sicilleri.
40 1245 Muharremi sonu tarihli Isparta ve Manisa nâiblerine yaz~lan hükümden: "... Hamid sanca~~ nda vaki' Isparta kazas~~ ahalisinden Vanl~~ zâde Hac~~
Bey nam ~ah~s kendu halinde olrr~ ayub baz~~ müfsid ve muharrik makuleleriyle yekdil olarak liva-~~mezbureden tertip ve matlüb olan ~ütüran~ n ve tediyesine (?) mani
oldu~undan gayr~~ sair matlûbat-~~ devlet-i aliyyemin dahi ta'tiline bis ve bâdi
olmakda idü~ü..." bildirildiginden Manisa'ya nefy ü iclâ edilmesi Sc. 264, s. 85.
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sunda propaganda ve te~viklerde bulunduklanndan 41 birer müba~ir
vas~ tasiyle Manisa'ya sürüldüler.
~ehirlerdeki çarp~~ ma ve mücadelede bazan silah yerine, daha
kurnazca bir yol olan tezvir metodunun tutuldu~u görülmektedir.
Rakipler hangi s~mftan olurlarsa olsunlar zorla dü~manlann~~gözden
dü~ üremeyince tezvir ve telbis yoluyla halk~n, hüki~met adamlar~n~n
gözünden, dü~manlar~n~~ve rakiplerini dü~ürme~e çal~~t~klar~~ görülmektedir. Mamafih çok zaman ~ikayet edilen kimse, ya para kuvveti, ya taraftarlar~ = iddia edilen ~eyi cerh edecek delilleri vermesiyle ister hakl~~ister haks~z ~ikayetçiyi müzevvir vaziyetine dü~ tükleri
de görülmektedir. XVIII. ve XIX. as~r vesikalar~nda buna ait misaller pek çoktur. Bilhassa ayanlar zaman~nda bir taraf mahalle
imamlanna ve taraftalar~n~n güvenilir adamlar~na, yazd~klar~~ mahzar~~mühürlettirirken öbür yandan ~ikayet edilen taraf da, bir mahzar düzenliyerek iddia edilen ~eylerin do~ru olmad~~~n~, bilakis orada
yaz~ lanlann tersi bir durum oldu~unu iddia eder ve zor kuvvetiyle
imza att~rd~klan, mühür bast~rd~ klann~~da bunlara ilave ederlerdi.
Buna ait çe~itli örnekleri Kara Osman o~ullar~~kitab~m~zda, Bergama
ayan~~Arabo~ullan, Akhisar ayan~~Hac~~ ~abano~ullar~n~ n Kara
Osman o~ullar~~ile yapt~klar~~üstünlük mücadelesinde göstermiye
çal~~aca~~z.
~ehirlerimizin sosyal ve ahlaki tarihi üzerinde çal~~~rken bu
noktan~ n önemi gözden kaç~r~lmamal~d~ r. Ele geçen belgeler,
mutlak surette iyi bir tenkid süzgeçinden geçirildikten sonra kullan~lmal~d~r.
1733'de, Manisa yahudilerinden Yako ve Kurdo~lu Yasef halk~~memurlara gammazlad~ klanndan Istanköy'e42 ; 1757'de, Manisal~~Timur
Kaz~k o~lu da, Manisal~~Kapucuba~~~Hidayetullah A~a'n~n pe~inden
Istanbul'a giderek, onu gözden dü~ürmek için, yanl~~~haberler vermi~,
esas~~ olm~ yan arizalar sunmu~ , tahkikat sonunda hepsinin uydurma,
41 1242 y~l~~Zilhiccesi sonu tarihli, Kayseri sancag~~mutasarr~f~~ vezir Haf~z
Ali Pa~a ve Manisa nâibine yaz~ lan hükümden: "... Akçayakall Salih ve debbaglar
~eyhi Mehmed nam ~ah~slar kendu hallerinde olmayub oca~-~~mülgaya gayretke~lik
daiye-i fasidesiyle ba'z~~uygunsuz harekete tasaddi itmekde olduklar~ndan bahisle
merkumlar~n te'dibleri h~~susu sen ki vezir-i mü~arünileyhsin bu def'a taraf~ ndan
derbar-1 übbehet karar-~~mülükânem tahrir ve inha olunub merkumlar~n..." Manisa'ya sürülmelerine ayn~~ y~l sicilleri.
42 Bk. Vs. 6.
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kendisinin müzevvir oldu~u anla~~ld~~~ ndan, memleketi Manisa'ya
sürülmü~tür".
~~762'de Gördük'lü yedi ki~ i Manisa müteselliminden ~ikayet
etmi~ler, yerinde yap~lan tahkikat sonunda iddialar~n~n do~ru olmad~~~~anla~~ld~~~ndan Manisa'ya sürülmü~lerdir.
~~176 y~l~~Safer ortas~~tarihli Manisa kad~s~~ve divan-~~hümâyun
çavu~ba~~s~~ Abdullâtif'e yaz~lan hükümde ~öyle deniliyor:
"Saruhan sanca~~nda Gördük kazas~~ahalilerinden Molla Halil
ve Molla Mustafa ve di~er Mustafa ve Hüseyin ve Serdar Halil dimekle ma`ruf yedi" nefer kimesneler kendu hallerinde olmayub
müzevvir ve e~irradan olduklar~ndan na~i liva-i mezbur müteselliminden ~ikayet ve deraliyeme gelüb i~tikalar~~mücerred garaz-~~
nefsaniyet oldu~unu mü~'ir mahallinden tahrirat vurud etmekle
mezburun yedi nefer kimesneler çavu~~müba~eretiyle ahz olunub
mahpus olmalariyle vech-i me~ruh üzre mezburlar çavu~~müba~eretiyle Manisa'ya ata' tank al-nefy ve ida ve irsal olunmak bab~nda
ferman-~~ali~amm sad~r olmu~tur... 45".
Müfsid ve müzevirliklerinden dolay~~ 1803 y~l~nda, Sekbanba~~~
Osman A~a" ; 1810 senesinde de Sekbanba~~~Mehmed A~a azl
ve Manisa'ya sürüldüler".
4. ihmal ve rü~vet :
XVI. as~ r sicillerinde, asker, zahire, hayvan vesaire istendikte
emirlerin derhal yerine getirildi~ini görüyoruz. Bu as~rdan sonraki siciller ise, istenilen ~eylerin gönderilmesi için 2, 3, 4... ferman~ n
tekiden yolland~~~n~~gösteriyor. Hükümet, ihmalkarl~~~~suç sayd~~~ ndan o zaman~n imkân ve firsatlar~na göre failleri ile u~ra~m~~t~r.

44

Bk. Vs. 7.
Yaln~z be~inin ad~~ yaz~l~.

43

Sc. 213, S. 141.

43

" Bk. Vs. 17.
47 Sekbanba~~~Mehmed A~a'n~n (biraz sonra pa~a oldu) sürgün ferman~nda niçin
surüldü~une ait hiç bir kay~t yoktur. Bk. Vs. 23, o devir kaynaklar~~ise Sekbanba~~~
Deli Mehmed A~a'n~n azlini, iki orta aras~nda Galata'da ç~kan ve iki gün devam
eden kavgaya hamlederler. Sâni zâde Mehmed A~a'n~n, fâsid hilekâr ve müzevir
oldu~unu yazar. ~âni zâde, C. I, s. 349. Cevdet tarihi C. IX, s. 208; Sc. Üs. C. IV,
s. 277. Cevdet Pa~a, Deli Mehmed A~a'n~ n yerine geçmek için fitne ve fesad ç~kard~~~ndan nefyedildi~ini yazar.
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Fakat çok kerre zaman~n nezaketi, bu suçun cezas~n~n tatbikine
imkân vermemi~tir.
1755'de yeniçeri agas~~olan Hasan A~a, Istanbul'da ç~kan yang~n~n söndürülmesinde ihmalkarl~k gösterdiginden Manisa'ya ", 1790
da Manisa ayan~ndan Müderris Sad~k-zadelerden ", Rus-Avusturya
sava~tan için be~~yüz nefer istendi. Müderrisligi ileri sürerek, göndermen~ekte inat ve kusurlar~~görüldü~ünden Feyzullah Efendi Limni'ye "; Bal~ kesir mutasarnfi Ye~en Mehmed Pa~a'n~n muvaffakiyetsizligi görüldü~ünden, Manisa'ya" ; 1798'de M~s~r'~n müdafaas~nda i~e yanyacak istihkâmlann yap~lmas~nda kusuru görülen
Izzet Mehmed Pa~a az1 edilerek evvela Sak~z'a, sonra da Manisa'ya52;
~~ 5'de yeniçeri a~as~n~ n öldürülmesinde bigâne kal~~~~ kusur say~1 169 Muharrem iptidal~, yeniçeri agas~, Manisa kad~s~~Ayan ve zabitan~na
yaz~lan hükümden: "... Yeniçeri A~as~~sab~lt selefin... a~amn vazife-i hâli ve vazife-i zimmeti olan umur-~~lâzimesinin te'diye ve idaresinde rchavet ve tekasülü
zuhur ve bid'defaat nasayihat-~~ma'kule terbiye ve ~slah~na sa'yolundukça habaset-i fitriyesi olmak hasebiyle bir türlü mukayyed olmad~~~ndan gayri lâzime-i
halinden hariç hâlât-~~r~A mardiyyeye tasaddi itmesi ~er'an ve kanunen te'dib ve
tenkilini mucib olma~la ~imdilik Manisa'ya nefy ü iclâ olunmak fermân-~~hürnâyunum olmu~tur. "Sc. 202, s. 65. devri kayna~~nda geçen sene ç~kan yang~n üzerine,
a~an~ n 1169 Muharreminde ani ve Manisa'ya sürüldü~ü yaz~l~d~r. Tarih-i Vas~f
C. I, s.
4. Manisa ünlülerinin s. 85-86'da aile hakk~nda bilgi vard~r.
5° 1788'de sefer için, Manisa'n~n di~er âyanlardan istenildi~i gibi; Sad~k
zâdelerden de kendileri taraf~ndan haz~rlanacak bir kuvvetin, ailenin büyü~ü olan
~eyh Ali ba~bu~lugunda gönderilmesi emredildi. Fakat onlar 1790 tarihine kadar
müba~irleri oyalad~ lar ve fermanlara birer bahane bularak i~i atlatmaga çal~~t~lar.
Bunun üzerine 1205 Rebi'ülevvel sonu tarihli Manisa mütesellimi Kara Osman
zâde Ahmed Aga'ya, çavu~ba~~~Said'e ve Limni nâibine ~u hüküm gönderildi:
"... Manisa müteayyinan~ndan ve müderrisinden Sad~k zâde Feyzullah bedeninden kar~nda~lariyle be~~yüz nefer asker tahrir ve teçhiz ve ba~bu~u maiyetiyle me~tay-1 orduy-~~hümâyunuma irsâle mübaderet eylemesi bab~nda mukaddema memuriyetini ve baadehu isti'cali ~eref riz-i sudur olan evâmir-i aliyyem led al-viirud
kudretleri zaahir iken adem-i iktidar beyâniyle evâmir-i aliyyeme adem-i itaât ve
izhar-~~tereddüd ve muhalefet hod behod deraliyeme azimet iyledikleri varid olan
ilâm~ndan müsteban olmakla..." Feyzullah'~n, divan-~~ hümâyun çav~~~lar~ndan
Mehmed Çavu~~ile Limni'ye sürüln~esi, Sc. 229, s. 27.
s~~ Muvaffakiyetsizli~inden ötürü sürüldü~ünü, fakat Manisa'ya de~il, Izmit'e
sürüldü~ünü Mehmed Süreyya Bey (Sc. Os. C. IV, s. 27); Ismail Hakk~~(Karasi
vilâyeti tarihçesi, s. ~~34)'de yazarlar.
Sak~~'dan biraz sonra Manisa'ya geldi.
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larak ~eyh ül-islâm Dürri zâde Abdullah Efendi azl ve Manisa'ya ";
1827'de Girid muhafiz~, Lütfullah Pa~a'n~n Girid'de bir kal'an~n
muhasaras~nda kusuru görüldü~ünden Manisa'ya"; ~ 83o'da Beylânl~~Mustafa Pa~a'n~n Bodime muhafazas~ndan firar etmesi suçundan ötürü azl ve Manisa'ya" sürüldüler.
1758'de Rumeli kad~askeri Veli Efendi'nin : "... Mihal-~~ nizam-~~devlet-i aliyyem olacak baz~~ hareket-i nâhemvari zühur itmekle
mans~b-i sedaret-i kazadan az1 ve belde-i Manisa'da meks ü ikamet
iylemek üzre hatt~~hümâyun-~~ ~evketmakrunum mucibince fe~~man-1
hümâyunum sâd~r
Manisa'ya sürülmesi irade buyuruldu 57, Vas~f Efendi ve Mehmed Süreyya Bey 58, bu ifadeyi aç~kl~yarak irtikâb töhmetiyle ittiham edilerek Gelibolu'ya sürüldü~ünü
yazarlar; halbuki bizdeki hüküm Veliddin Efendi'nin do~rudan
do~ruya Manisa'ya sürüldü~ünü göstermektedir.
1804 y~l~nda Manisa muhz~ r ba~~s~~ Mahmed A~a da rü~vet almak suçundan Istanköy'e sürüldü. 59
5. Keyfi sebepler ve çekememezlik :
Yollu ve kanunen sürülenlerin yan~nda, kork~~dan, çekememezlikten, baz~lar~n~n tarafin~~tutmaktan dolay~~ sürülenlerde var. XVIII.
53 Dürri zâdenin Manisa'da ikametine dair yaz~lan fermanlarda (Bk. Vs. 30):
"... Bu def'a hasb al-vakt ve!-hâl me~ihat-~~islâmiyeden infisâline binâen arpal~~~n
olan Manisa kazas~nda ikametin..."yaz~l~d~r. ~âni zâde (C. II, s. 237-238)'de Cevdet
Pa~a (C. X, s. 207) bunu aç~kl~yorlar. Yeniçeriler sadr-~~ âzamdan, a~alar~~ Seyyid
Mehmed'in azlini istiyorlar. Sadr-~~ âzam red edince, a~ay~~ öldürüyorlar. Yeniçeri
ayaklanmas~n~n yat~~t~r~lmas~ nda sadr-~~üzam~ n gayreti, ~eyh til-islam Dürri zadenin
de âtalet ve betaâti görüldü~ünden azI ve arpal~~~~Manisa'ya gönderildi.
" Lütfullah Pa~a'n~ n fermamnda (Bk. Vs. 36) niçin sürüldü~üne dair bir
kay~ t yoktur. Lütfü Efendi (C. I, s. 208) Girid kal'alar~ ndan Granbusa'n~n muhafazas~ nda kusuru görüldü~ünden Manisa'ya nefy edildi~ini yazar.
55 Bk. Vs. 38.
58 1171 Zilka'desi sonu tarihli Manisa kadim ve divan-~~ hümâyun ba~çavu~u
Mehmed'e yaz~ lan hükümden, Sc. 211, S. 4.
57 S. 76.

OS. C. IV, S. 614.
'g 1218 y~l~~ Zilka'de sonu tarihli Manisa ve Istanköy nüiblerine yaz~lan hükümden : "... Manisa mahkemesinde muhz~ rba~~~olan Hac~~Mehmed nam kimesne
müfsid ve mürte~i ve mürtekib ve külli
kabilinden olub tama'l hame teb'iyet
ile hilüf-~~ ~er' ve mugay~r-~~ r~za ibtal-i hak ve ~zrar-~~ ibade ictisar iyledi~i baz~~amed
~ud idenlerden tahkik olurunakdan nk~i mezburun çavu~~miiba~eretiyle istanköy
ceziresine nefy ü iclâ ferman~ m olma~m..." Sc. 247, s. 117.
58 Sc.
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XIX. as~rlar~~vak'anüvis tarihlerinde bu ihtilal, ayaklanma ve rical-i
devlet aras~ndaki degi~iklikten sonra bir çok kimselerin azl ve nefy
edildikleri görülür. Edirne vak'as~, Patrona ve Kabakç~~Mustafa
vak'alar~~bunun en canl~~ misalleridir. Mesela 1818'de Rauf Pa~a'n~n
adam~~diye Beylikçi Saib Bey, baz~~havadis zuhur etti diye, Manisa'yaGO ; 1730'da ç~kan Patrona ihtilâlinden sonra yeniçeri A~as~~
Hasan A~a Rodos'a"; sadrazâm kethüdas~~Nigdeli Ali A~a, o~lu
Mehmed Bey ile beraber Bursa'ya sürüldüler"; 1788'de ordu kad~s~~
Tatarc~ kl~~ Abdullah Efendi ile Sadrâzam Yusuf Pa~a'n~n aras~~ iyi
olmad~~~ndan Ordu kad~l~~~ ndan azl ve Manisa'ya"; 182 ~~'de
Dürri zade Abdullah Efendi, Halet Efendi ile aras~~iyi olmad~~~ndan,
ikinci defa Manisa'ya"; 1792'de Dürri zade Arif Efendi, Hamidi
" Bk. Vs. 32'de Saib Efendi'nin sürgün sebebi için: "... Baz~~ havadis rü'yet
olmakdan na~i mumaileyhin Manisa'ya nefy ü iclas~..." gerekti~i yaz~ld~~~~halde,
~ani zade (c. II, s. 4.08)'cle rakiblerinin sürmek, dü~manlar~n~~ korkutmak ve dillerini tutmak için "ne~r-i eracif" bahanesiyle Rauf Pa~a muteallikat~ ndan Beylikçi
Saib Efendi ve sab~k mektubi Ata Efendi'nin siirüldüklerini yazar.
e° Eski yeniçeri a~as~~ Hasan Aga'n~n Istanbul'da kalmas~, asilerce nizam-~~
devleti ihlal edece~i kaygusundan dolay~~ Rodos'a sürüldü. Tarih-i Osmani ve
~akir ve Suphi vr. 15 ... Bu Hasan A~a sonradan Manisa'ya gelmi~~ve burada
Ölmü~tür.
1128 tarihinde ölen di~er bir yeniçeri a~as~~Hasan A~a daha vard~r. Bu Evliya
Hasan A~ad~ r. Müzedeki mezar ta~~~ ~öyledir:
— Hüvel hay al-baki
2 — Merhum ve magfur al-muhtac
3 — Ila rahmeti Rabbih al-gafur
4 — Dergah-~~ ni yeniçeri a~as~.
5 — Olan Evliya Hasan A~a ruhuyçün
6 — Elfatiha sene 1128 Cemaziyelahire
42 5 inci vesikan~n ha~iyesine bk.
" 1202 y~l~~ ~aban~~ ortas~~ tarihli, Sahray-~~Sofya'dan yaz~lan buyurult~da ~öyle
deniyor: "... Orduy-i hümayun kad~s~~Abdullah Efendi'nin bu esnada münafi-i
muktazay-~~ tank olur hareket-i gayr-~~ mardiyye-i na ~ayestesi zuhuruna binaen
efendi-i mumaileyh li ecl al-te'dib Manisa'ya nefy ü ida' olunrnak..." Manisa kadim
ile çavu~ba~~s~~ Feyzullah'a yaz~lm~~ t~r. Sc. 226, s. 147. Cevdet Pa~a bu kapal~~ ve
yoruma muhtaç cumleyi, Abdullah Efendi'yi övüb, ~an ve ~ohretinin serdar taraf~ndan çekilmedi~i suretinde ifade ve iyzah etmi~tir, C. IV, s. 32.
44 Vesika 3o'un ba~~ k~.sm~na bk. ~ani zade, s. 1 I 2-113'de Halet Efendi ile
Abdullah Efendi'nin aras~n~n iyi olmad~~~n~, Halet Efendi'nin, onu sürmek için
bir bahane arad~~~n~, nihayet Dürri zade'nin eni~tesi Selim Efendi'nin, sab~k sadr~azam~n istikbaline gitmesini ve baz~~ ~eylerden ~uphelendi~ini bahane ederek ailecek Dürri zadeleri Manisa'ya süt-durdu~unu yazar.
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zâde Mustafa Efendi'nin me~~hat~~zaman~nda sürüldü~ünden o da
intikam almak ve gözden uzakla~t~rmak için, Hamidi zâde Mustafa
Efendi'yi Manisa'ya65; sürdürdü. Bu meyanda 130 ya~~nda bulunan ~eyh Fiyumi Efendi de baz~~vükelâ hakk~nda söz söyledi~inden
Manisa'ya66 ; 1878'de, be~inci defa sadrâzaml~ktan ayr~lan Mehmed
Rü~tü Pa~a, pâdi~ah~n kendisini bir yere sürdürmek için baz~~ vükelây~~ s~k~~t~rd~~~n~, günün birinde gazab-~~ ~âhâneyi mucib olaca~~n~~
dü~ünerek Manisa'da oturma müsaadesini ald~~ ve gelip çiftli~inde
oturdu.'"
6. Ahldlatzl~k :
Anadolu Türkleri Müslümand~lar, Kur'an ve ~eriatm esas~na
tamamen ba~l~y-d~lar. Orta zamanlar~n dini taassubu, yeni ve yak~n
ça~lara girilmesine ra~men, imparatorlukta devam ediyordu.
Müslümanl~k içkiyi, Müslümanlar için yasak etmi~ti. XVI.
as~rdan sonra, kahve ve cigara da imparatorlukta, içilme~e ba~lanm~~, o zamanki ulemâ, her ikisini de keyf veren bir madde sayarak,
Müslümanlar~~ içmekten menetmi~lerdi. Bilhassa XVII. as~rda
eskiden ~arap içenlere kar~~~tatbik edilen mücadele, sigara, kahve
içenlere de tatbik edildi.
Manisa'n~n belli ba~l~~ürünlerinden birisi de üzümdü. Manisa'da
çok eski zamanlardan beri, ~arap yap~l~yordu. Saruhano~ullan zaman~nda gayr-~~müslimlerin ~arap yapma~a ve içme~e devam ettiklerini, kuvvetle tahmin ediyoruz. Osmanl~ lar zaman~nda da H~ristiyanlar, bu ~ekilde yollarma devam ettiler.
.5 Vesika ~ 2'de Hamidi zâdenin, niçin Manisa'ya gönderildi~i hakk~nda bir
kay~t yoktur. Cevdet Pa~a yukar~da yazd~klar~m~z~~söylüyor. Cevdet tarihi, c. V,
s• 240.
" 1222 Cemaziyelâhir sonu tarihli, Çavu~ba~~~Hasan ve Manisa kad~s~na
yaz~lan hükümden: "... ~eyh t,.~~Fiyumi dimekle ma'ruf ~ahs~n hilaf-1 r~za harekat~~ tahkik olundu~u beyaniyle ii ecl al-te'dib Manisa'ya nefy ü idam bab~nda
emr-i ~erifim sudurunu bil-fiil ~eyh ül-islâm ...Mevlana Esseyyid Abdullah edamallahu taala fazailehu i~aret itmeleriyle i~aretleri mucibince çavu~~müba~eretiy`le Manisa'ya nefy ü ida olunmak ferman~m olma~m..." Sc. 241, S. 38. ~ani
zâde (c. I, s. 80). Yanl~~~olarak 1223'de sürüldü~ün;.i yaz~yor ve onun alim ve faz~l
Oldu~unu söyledikten sonra, vükelâ hakk~nda söz söylediklerinden, baz~~ ~eyhlerin
nefy edildi~ini, ~eyh Fiyumi'nin de Manisa'ya sürüldü~ünü yazar.
17 Son sadr~azamlar:
C. I, s. 131-136. Bk. vesika 40.
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H~ristiyanlar ~arap yapabilirler ve hem cinslerine satabilirlerdi.
Yaln~z aç~ktan içemezler, satamazlard~~°B, bu prensibe riayet etmiyenler cezaya çarp~l~rd~. Hattâ Manisa'da sancakbeyli~i yapan ~ehzâdeler, Manisa saray~nda muhtelif hizmetlerde kullan~lan Rumlar',
ba~~ve ~araplar~n~n bir k~s~m verg-isinden muaf tutmu~lard~ .
Manisa'da ya~~yanlar, yaln~z Müslümanlar de~ildi. ~ehir ve
çevre köylerinde, Rum, Ermeni ve Yahudiler de ya~~yorlard~. Bunlar
~arap yap~yor ve içkiyi gizli olarak içiyorlard~. As~l önemli mesele,
gayri müslimlerin yapt~klar~~ ~araplar~, Müslümanlara satmalan
idi. Çünkü içki denen ~ey yasakt~~ayn~~zamanda fesad kayna~~~idi.
Bu yüzden XVI. as~rda ~ehir zaimi; XVII. as~rda suba~~~ve
mütesellim, geceli gündüzlü etbalan, asesleri ile ~ehirde ya~~yanlan
kontrol ediyorlard~. Birisinden ~üphe ettiler mi a~z~n~~kokl~yorlar, içki
kokarsa cezaya çarpt~nyorlard~. Müslümanlarda içki içen ço~ald~kça
bunu önliyebilmek için gayr-i müslimlere de içmek ve ~arap satmak
yasak ediliyordu". IV. Murad ve Köprülü zâde Faz~l Ahmed Pa~a'n~n sert mücadelelerine ra~men içki içilmesine mani olunamad~~ 71.
Evvela H~ristiyanlar, sonra da Müslümanlar tarafindan meyhaneler
aç~larak bu günkü durumunu ald~.
Içki "fitne ve fesad" menba~~oldu~u gibi, kad~n ve erkeklerin
fuh~a ve yolsuzlu~a sapmas~~da en büyük kabahat ve ahlaks~zl~k
say~l~yordu. O devrin ya~ama ~artlar~~ve din esaslar~, kad~n ve erke~i apnyordu. Her ~eyden önce kad~n ve erke~in namuslu olmalar~~
laz~md~. Osmanl~~hükümeti ve kanunlar~~bu hususta, çok s~k~~davranmalanna ra~men, bilhassa XVII. as~rda Manisa'da kad~nl~~ erkekli içki meclislerinin kuruldu~unu 72, kad~nlar~n ~ehrin içinden,
hamama, kom~uya giderken kaç~r~ld~~~n~~görüyoruz.
Hükümet memurlar~, bilhassa fuh~a kar~~~çok titiz davran~yorlar, yakalad~klarmda en a~~r cezay~~verdirmekten çekinmiyorlard~. Müslümanlar, Müslüman evinde ve mahallesinde ya~~yan
gayr-i müslimleri, ~arap yapma ve satmas~ndan dolay~~nas~l mahallesinden, cemiyetlerinden uzakla~t~nyorsa
fahi~eler için de hal böyle
" XVII. as~rda Manisa'da ziraat, ticaret ve esnaf te~kilk~, s. 47, Vs. 3.
•• Ayn~~eser, s. 46, Vs. 2.
70 Ayni eser, S. Vs. 68, s. Iv, Vs. 69, s. 172.
71 Ayn~~eser, s. 43.
71, S. 173.
12 Ayn~~eser, Vs. 70, S. 1 72 ; VS.
n Ayn~~eser, s. 46.
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idi. O zaman~n din ve ahlak telakkilerine göre, kad~n ve erke~in
ahlak yolunu ~a~~rmas~~ahlâks~zl~~~n en büyü~ü idi. Bu telâkkiden
ötürü ahlâks~z~~yaln~z kanun de~il bütün bir ~ehir efkar-1 umumiyesi
takip eder, bask~~ alt~nda bulundururdu.
Bir kad~n hakk~nda dedikodu ba~lay~nca, evvela konu kom~u
tarafindan ikazlar yap~l~r, mütenebbih olmazsa, geceleri evi ta~lan~r,
kap~s~na katran sürülür, boynuz tak~l~rd~. Bir defa kad~~da ikaz eder,
yola gelmezse, evvelâ mahalleden, mahallenin iste~i üzerine ba~ka
mahalleye kald~r~l~r ; e~er orada da ayn~~hale devam ederse, ya
öldürülür, yahutta sürülürdü : 1728'de Sabiha, Emine, Ay~e 74 ;
1733'de Despine 75 ; 1741'de Tire'ye sürülen iki fahi~e 78 ; 1814'de
Hatice 77 fahi~elik ve ahlâks~zl~klar~ndan sürüldüler.
1826'da h~rs~zl~k yapan istanbullu Cemile, Manisa'ya sürüldü~ü
gibi 78, kad~nlar~~ yoldan ç~karan sand~kç~~Ahmed de 1712'de Manisa'dan ba~ka bir memlekete sürüldü. Sand~kç~~Ahmed'in ~ehirden
ko~ulma karar~n~, Manisa kad~s~, Çaprazlar kebir mahallesi halk~n~n
önünde sicille ~öyle kaydetmi~ti : "... Mezbur Ahmed daima kendu
halinde olmay~b ~erir ve müfsid olma~la ümmet-i Muhammed'e
töhmet isnad idüb ehl-i örfe tecrim ve vaki' olan hukuk-i ~er'iyelerinin ibtaline bis ve hetk-~~ ~rz itdirmek âdet-i müstemiresi oldu~undan mâada nice bunun gibi fesadat~~ mürtekib oldu~unun nihayeti
yoktur. Elhas~l mezburun evza` ve etvar~ndan amme-i nâs mutazarr~r
ve müteezziler olmakla medine-i mezbureden âhar beldeye naklolunmas~~matlubumuzdur..." iddialar~~ ~ahidler önünde isba t edilmi~~
ve mahkeme, ~ehirden sürülmesine karar vermi~tir.
7. Din :
Fatih Sultan Mehmed zaman~nda, Bursa'da Halvetl ~eyhi bulunan ~eyh Alâeddin, fazla taraftar bulmu~, bu hal hükümetin nazar-~~
dikkatini celbetmi~ti. Hükümet durumu önlemek için, ~eyhi BurBk. VS. 2, 3.
Bk. Vs. 4.
79 1154 senesi Recebinin 7'sinde tanzim edilen salyane defterinin gider k~sm~nda
~öyle yaz~l~d~r: 3... fuh~~~zaahir olub Tire'ye nefy olunan Ali~ah ve Alime nam
hatunlar~~götüren ademlere ücret yirmi guru~, Sc. 195, s. 36.
77 Bk. VS. 29.
Bk. Vs. 35.
79 Sc. 175, s. 181.
'
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sa'dan uzakla~t~rmay~~dü~ünmü~~ve gereken emirleri vermi~ti. Ba~ta
hâlifesi Ali-i Arab'i olmak üzere bir çok müridleri buyru~a kar~~~
gelmi~lerdi. Fatih karar~nda ~srar etmi~~ve ~eyh Alâeddin ile Ali-i
Arabi'yi Manisa'ya sürdürmü~tür.8°
1826'da yeniçeri oca~~~kald~ r~l~nca, oca~~n dayand~~~~bekta~ilerin de cezaland~ r~lmas~~karar alt~na al~nm~~t~. Eski kaynaklar yeniçeri oca~~na "Oca~-~~ Bekta~iyan" dedikleri gibi, ocak a~as~na da
"A~ay-~~ Bekta~iyan" derlerdi. Yeniçerilerin sayesinde bekta~ilerin
yapmad~~~~kalmam~~t~~ Bi , Bekta~ilerin din ve ahlak telakkilerine
uym~yan hareketlerini yoketmek, yeniçeri taraftarlar~n~~korkutmak
ve ay~ klamak için tek çare, Bekta~i tekye ve zayiyelerini kapatmak,
fazla ileri gidenleri susturmak ve cezaland~rmaktan ba~ka ç~kar yol
yoktu. Bu hususta hükümetin görü~ü ~u merkezde idi: 1241 ~evval
sonu tarihli Anadolu'ya yaz~lan fermanda baz~~kimselerin farz, vacip
~öyle dursun be~~vakit namaz~~ bile k~lmad~klar~, namusa tasallut
ettikleri, bunlar~~gören baz~~yerler halk~n~n cami ve mescidleri, kapatt~ klar~, minarelerde ezan okunmad~~~~yaz~ld~ktan sonra ~unlar
ilave ediliyor : "... Ulemadan bulunanlar ceheleden olanlara talim-i
din ü diyanet edeyim demeyüb erbab-~~cehalet dahi necat-~~uhreviyesine sebeb-i müstakil olan ilam-1 hal ve diyaneti ö~renmiye ra'bet
itmediklerinden maada kendular~~ cahil kalduklar~~misillü evladlarm~n
cahil olmalar~n~~ dahi dü~ünmiyerek çocuklar~n~~ mektebe virmeyüb
verenler dahi küçükten cehaletle büyüyüb ~slam ve ~eriat (bir kelime
okunamad~ ) ne demek oldu~unu bilmiyerek nice nice ~enaat ve menhiyata ciir'et iylemekde... nasiye-i hallerinden nur-~~iman ve mehabet-i
diniye günden güne zail ve mütenezzil olmas~yle a`day-~~dine cür'et
gelerek ümmet-i Muhammed hakk~nda her türlü su-i kasd ve ihanet daiyesine ko~malar~na sebeb olmakda idü~ü zaahir nümudar...
fima bad terk-i selât ve irtikab-~~fuh~iyat ve rafaz al-hal ve adem-i
mübaderet ve suy-i itikada mübtela ve mus~r olanlara sa~ir ve kebir
her kim olursa olsun kitabullah hükmünce taraflar~n~zdan emr-i
bil-mar'uf ve nehy-i an al-münkir farizesi üzre pe~in tenbih ve nasihat ve dinlemiyen olursa ~er`-i ~erife müracaatla ~er'an müstahak
Oldu~u ta'zir ve te'dib ve ikame-i hudud ve terhip suretleri bila tehir
icraya mübaderet ederek...5,82
80 Ali-i Arabi ve ~eyh Alâeddin Manisa'ya Fatih'in o~lu ~ehzade Mustafa'n~n
zaman~nda sürülmü~tür. ~akay~k-~~Numaniye tercümesi S. 173.
Tarih-i Lü'tfi, c. I, s. 150.
82 Ayn~~ y~l Sc.
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1242 y~l~~Safer evaili tarihli Anadolu'daki vezir, beylerbeyi,
sancakbeyleri... vs. bu hususa müba~ir tayin olunan dergâh-~~muallâ kapucuba~~larmdan cebeciba~~~esbak Ali'ye ve müvellâ tayin
olunan müderrisin-i kiramdan Çerke~'ll Mehmed'e: "... Baz~~erbab-~~
rafaz ve ilhad ve Hac~~Bekta~-~~Veli kaddese jJ1
taâlâ hazretlerine mensubiyet davasiyle iftiray-~~mahz olmak üzre bir tak~m
nesneler isnad iderek ~er'-i ~erife münafi ve maâzallahu taâlâ küfrü
müeddi
muha~Temet ve terk-i savm ü salât ve Hülâfa-i Râ~idin
ridvan allahfi taâlâ aleyhim ecmain hazaratma zebanzedlik misüllü
harekata ictisar etmekde ve bunlar gittikçe memâlik-i islârniyede
tekessür iderek sadedil olan bir tak~m ehl-i iman dahi cehaletleri
sebebiyle o makule z~nd~k mülhidlerin türrehat ve hezeyanlarma
ferifte olarak cadde-i ~eriat-1 mutaharradan udul ile rah-~~delâlete
sapmakda olduklar~na binaen... tekyeni~in olan Mevlevi ve Nak~ibencil ve Halveti ve Sa`di Kaadiri vesair ehl-i ümmet vel-cemaâttan
olan turuk-~~aliye me~ayihi haz~r olduklar~~halde akdolunan encümen-i
~ürada bu güruh kâran merkumamn hal ve keyfiyetleri iyzah ve
beyan ve haklar~nda muktazay-~~ ~er'-i ~erif ne vechile idü~ü istiknah
ve dermeyan olundukda taife-i merkume erbab-~~rafaz ve ilhaddan
hem dâl hem mudil ,La. olduklar~na binaen içlerinde pek uygunsuz
olduklar~~mütevat~r olanlar ~er`an ve siyaseten katl ü idam ve ehven-i
~er` bulunanlar~n dahi makarr-~~ulemâ olan birer mahalle nefy ü
iclâsiyle tashih-i itikad iylemelerine olduklar~~mahallin müfti ve ulemas~~taraflar~ndan ikdam ve mecma-~~rafaz ve ilhad olan tekyelerin
hedm ve imhasiyle ümmet-i Muhammedi ~er ü mekidetlerinden
tahlise taraf-1 nam al-~eref-i mülükânemden himmet ve ihtimam
olunmak hususlar~~icma'-1 umum ile karargir olarak olbabda ~eref
fazay-~~sudür olan hatt-~~hümâyun-~~isabet makrun-~~pâdi~âhânem
mucibince dersaâdetimde bulunan Bekta~ilerden küfr ü rütbe-i tevatüre reside olanlar ber muktazay-~~ ~er'-i ~erif birer mahalde siyaset
ile cezay-~~sezalar~~icra ve kusur ~eyh ve dervi~~narrunda olan bir
tak~m melâhide dahi baâdezin o makule amel-i bât~ladan rücu`
ve istifar ile tashih-i itikad iylemek üzre makarr-~~ulemâ olan baz~~
mahallere nefy ü iclâ ve âsitâne-i ~evket a~iyanem ve etraf ve civar~nda kin bilcümle muhdes Bekta~i tekyeleri dahi hedm ü imha
ile... Zemane Bekta~ilerinin halleri ve yedlerine geçmi~~olan kadim
hâdis tekaya ve zevayaya merbut olan kur'a ve mezari` ve arazi ve
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musakkafat-~~sairenin etrafiyle taharri ve tahkik olunarak içlerinde
bulunan o makule erbab-~~rafz ve ilhadm haklar~nda ~er`an nefy ve
tagrip vesairelerine dünü mücazat hükmolunursa icras~~ve hâli kalacak ve kadim ve muhdes tekyeler bulundu~u memlekette bundan
böyle müslimin için cami' ve mescid ve yahut mekteb ve medrese
ittihaz olunmak ve yahud sair tarik-i aliyye me~ayihinden ve ehl-i
sünnetten cümlenin hüsn-~~ (?) zannetdi~i bir zat~n..." konulmas~,
eski binalara dokunulmamas~, sonradan yap~lanlar~n y~k~lmas~~emrediliyor.83
Yeniçeri oca~~n~n kald~r~lmas~ndan sonra, tekyelerin kapat~lmas~ na karar verildi ve imparatorlu~un dört bir yan~na müba~ir
ve n~ üfetti~ler gönderildi. Bunlar gittikleri yerler tekyelerini kapatt~lar; ikinci üçüncü derecede suçlu olanlar~~kefillere raptederek yerlerinde b~rakt~lar, birinci derecede suçlu olanlar~~idam, orta suçlular~~da imparatorlu~un ilim merkezlerine sürdüler. Bu sürme i~inde
nas~l hareket edildi~ini incelemek için, k~z~l Sultan tekyesi ve Mürsel
Baba zaviyesi müntesiblerine nas~l muamele edildi~ini, bunlardan
kimlerin Manisa'ya sürüldü~ünü; 1242 y~l~~evahir-i cemaziyelevveli
tarihinde, Çirmen sanca~~~mutasarr~f-~~Vezir Said Mehmed Pa~a
ve nâibine yaz~lan ~u fermandan okuyal~m : Müba~ir : "... Sab~ka
mirahur-~~evvel olan Mir Ali evvel. Edirne canibine varub Dimetoka
civar~nda kin K~z~ l Sultan tekyesi ve Mürsel Baba zaviyesi
meydanlar~~ odalar~nda olan çera~l~k ve ikrar ta~lar~n~~ ~ikest ile mevcud olan dervi~andan me~ihat ve baz~~gedikde olanlara mumaileyh
maiyetine canib-i ~eriat garradan me'mur müvellâ ma`rifetiyle baz~~
mesail-i diniye sualinde cevaba kaadir olamad~klar~ndan ba~ka maâzallahu taâlâ bunlar cadde-i mutahharay~~ b~ ragub rah-~~delâlete
sapm~~~olduklar~~memhuren göndermi~~olduklar~~ üç k~t'a kitablarmdan dahi bedihi ve âyan oldu~undan bahisle içlerinden h~ dmetkâr
makulesinden olanlar~~kavi küfelâya rabt ile sal~ virülüb maâda me~ihat ve o misin gedikde bulunan ve semt ve v~lâyetleri bâid olanlar
Dimetoka'ya celb ve hapse ilka birle haklar~ nda ne vechile irade-i
seniyyem zuhur ider ise iktizas~~icra olunaca~~n~~bu def'a mir-i mumaileyh..." taraf~ ndan soruldu~undan, bunlar delâlete sapanlardan
olduklar~ndan, ~slâh-~~hl itmelerine medar olmak için, her birisinin
makarr-~~ilim olan mahallere sürülmesine ferman~ m olma~m, mer83

Ayn~~ y~l Sc.
Bellek,: C. XV, 34
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kumlardan ~ehir köylü, odac~~Dervi~~Hasan ve Uzunca Abad Hasköyü kazas~ndan Illça Karaa~aç kariyeli Dervi~~Ahmed'in Manisa'ya, sürülmeleri ".
Ayn~~ ~ekilde, Istanbul'da Kumkap~'dan Cerrah Hac~~Ali ve
Atpazarmda Cambaz Salih de Manisa'ya sürülmü~lerdir".
Siyaset:

Manisa'ya bu sebepten dolay~~yaln~z bir ki~i sürülmü~tür. O da
Istanbullu Rum tüccarlar~ ndan Apostolos Papa Andreou'd~r. 182 i'de
Rumlar Mora'da isyan edince Istanbul Rumlar~mn da bununla
ilgisi tesbit edilmi~, bu yüzden eleba~~lar~mn bir k~sm~~as~ld~~~~gibi
di~er bir k~sm~~da sürülmü~tür, i~te Apostol Papa Andreou'da onlardan biridir.
Idareten :

Bizim bu bölüye bu ad~~veri~imiz, esasl~~sebeplere dayanmarru~t~r.
Bunlar~n idare-i maslahat kabilinden sürülmü~~olmalar~ndan dolay~d~r. Belki "idareten" kelimesi yerinde bir kelime de~ildir. Meseli 1752'de k~zlar a~as~~Be~ir A~a öldürülünce, adamlar~~sa~a sola
gönderilmi~~bu meyanda, Manisa sultanlar evkafi mütevellisi olan,
Be~ir A~a' n~ n me~k ö~retmeni Mumcu zâde Mehmed Efendi de
Manisa'ya sürülmü~tür".
84

Sc. 262, S. 94.

1242 y~l~~Rebiülahir iptidas~~tarihli, divan-~~humayun çavu~ba~~s~~Ali Necib
ve Manisa nâibine yaz~lan hükümden, dersaadetimde Kumkapuda "~brahim Pa~a
mahallesinde sakin cerrah Hac~~Ali ve Atpazan'nda Cambaz Salih nam ~ah~slar
zemane bekta~ili~i yoluna saparak ~er'-i ~erife münafi
ve maazallahutaala küfrü
müeddi baya~~~istihlal-i muharremet suretinde ~enaat ile me'll~f olduklar~ndan
maada savm-~~salata ve tarik-~~rafz ve ilhada salih olduklar~ndan..." Manisa'ya
divan-~~hümayun çavu~lar~ndan Hac~~Ahmed Çavu~~ile sürülmeleri. Ayn~~ y~l Sc.
" Bk. Ss. 33.
87 1165 ~aban~~ortas~nda Manisa kad~s~na yaz~lan hüküm: "... Sab~ka
Dar üs-saadet al-~erife A~as~~müteveffa Be~ir A~a'mn me~k hocas~~Mumcu zâde
Manisa tevliyetine namüstahak iken m~~rr~aileyhin istida ve ibramile naili olmakla
TIMI oldu~u keyfiyeti binefsihi rü'yet etmek için merkum Mumcu zâde mütasarnf~~
oldu~u Manisa tevliyetine bir müba~ir çavu~~ma'rifetiyle nefy ü ida okumak
bab~nda ferrrian-~~ ali~amm saad~r olma~~n divan-~~htimayunum çavu~lanndan
kudvetü'l emasil ve'l-akran Osman Çavu~~zide kadruhu ile irsal olurunu~dur..."
1165 Ramazan~~ortas~~tarihli Manisa kad~s~~ve çavu~ba~~~Ahmed'e yaz~lan hükümden: "... Bu del'a Manisa'ya nefy ü icl'as~~fermarum olup bin nefs Manisa tevliyetini
85
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~ 8o8 y~l~ nda yeniçerilerin Alemdar'~~ öldürmeleri üzerine Nizam~~Cedid ~eyh ül-~slâm'~~ diye tan~nan Salih zâde Ahmed Esad Efendi'nin hayat~ndan korkularak ~eyhülislâml~ktan azl ve Manisa'ya
sürüldü". 1842'de sab~k Karadeniz Bo~az~~ Muhaf~z~~ Saip Pa~a'n~n
istifaya te~ebbüs etmesi ho~~kar~~lanmad~~~ndan Manisa'da ikamete
memur edildi ".
~ o. Sebebi zikredilmeyenler
Bizdeki mevcud vesikalarda, neden sürüldükleri aç~klanm~yanlar~, ayn~~ devir kaynaklar~ nda haklar~nda bilgi verilmeyenleri, bu
isim alt~nda toplad~ k. Gerçi baz~lar~ nda : "Vazifesinden hariç
teveffühünden lisan~n~~ adem-i muhafaza..."dan; "hilâf-~~ r~za
hareketine binaen"; "hilâf-~~ r~za baz~~ eyza` ve etvar~" görüldü~ünden gibi yorulm~ya çok muhtaç ifadeler varsa da, hangi hadise, hangi
tav~ r, hangi söz, nas~l söz sorular~ na hiç bir vakit kar~~l~ k veremediklerinden, bunlar~~ bu isim alt~ nda toplam~ya mecbur olduk. Bu
~ekilde Manisa'ya sürülenler : ~ zmir kadim Ziyaeddin Abdurrahim ";

zapteylemek üzre gönderilen mütevelli Mehmed'in ehl ü iyali dahi yan~na varup
anda meks ü ikametleri ferman-~~ hümâyunum olmakla...". Sc. 205, s. 38-39. Tarih-i
280.
" 21 No'lu vesikada niçin sürüldü~üne dair hiç bir i~aret yoktur. San; zâde

IZZ~~VT.

(c. I, s. 146-147) yukar~da dedi~imizi yaz~yor. Cevdet Pa~a da (c. IV, s. 52) Alemdar vak'as~ndan sonra azledildi~ini ve sürüldü~ünü yazar.
Evâil-i Rebiülevvel 1258 tarihinde sâb~k bahr-i sefid bo~az~~ muhaf~z~~ Saib
Pa~a'ya ve Manisa nâibi ile dergâh-~~ muallâ gediklileri muhtar~~ Veli'ye; yaz~lan
hükümden: ".. Sen ki vezir-i mü~arünileyhsin bu def'a hakk~ nda vuku' bulan memuriyetten dolay~~ kat'ice istifaya te~ebbüs ve ibtidarin bil-vucuh r~zay-~~ hümâyun-~~ ~âhânemin hilâf~~ ve ~iâr-~~ ubudiyet ve sadakata mugayir ve münafi oldu~undan senin Manisa'da ikametin hususunda irâde-i seniyye-i mül~ilcânem taâllüloyla
ol babda emr-i hümâyun-~~ mehabet makrun-i ~ehriyanem sunuh ve sudur eylemi§ ve seni bil-istishap mahalli ikametine isâl eylemek üzere muhtar-~~ mumaileyh
mahsus memur ve tayin k~l~ nm~~~olma~la vusulünde heman ol tarafdan hareket
ve Manisa'ya var~p anda melcs-ü ikametle duay-~~ devam-~~ömr ü ikbal-i ~âhâneme
i~tigal ve muvazabat eylemen ferman~m olma~~ n..." Sc. 276, S. 63.
9° Cemaziyelâhir sonu 1155 tarihli hükümden: "... Izmir kad~s~~ Ziyaeddin
Abdurrahim zide fazlubu tevki-i ref-i hümâyun vâs~l ol~cak malûm ola ki sen ki
mevlânây-~~mumaileyhsin senden ahali-i kazadan cem-i gaf ir divan-~~hümâyunuma
i~tika ve arzihal etmeleriyle 1155 senesi mah-i Receb al-ferd gurresinden azl olunma~la Manisa'da ikamet etmek üzere emr-i ~erifim suduru bab~nda ~eyh ül-islâm
Seyyid Mustafa i~aret etmekle..." Sc. 198, s. 67.
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yeniçeri agas~~ Hasan Aga ; Zagarac~ ba~~~Mehmed A~a 92 ; Lârende
Müftüsü Elhac Mehmed Ilmi ; Adanal~~ Hasan Pa~a zâde Hac~~
Ali Bey "; Iskenderiyeli Bedevi ~eyhi Mustafa 95 ve Yahudi Bahurdur".

NASIL SÜRÜLDÜLER

1. Sürgün fermanz ve müba~irler :
Bundan evvelki bölümde anlatt~~~m~z sebeplerden veya ba~ka
her hangi bir sebep dolay~siyle bir kimsenin cezalanmas~~ve sürül" 1163 Saferinin 25 inci günü; senelerden beri yeniçeri agas~~olan Hasan
Aga'n~n: "... Bu esnada hilâf-~~ r~za baz~~evza` ve etvar~~runüma ve teb'it ve te'dibi
iktiza etmekle mah-~~merkumun yirmi be~inci gününde azI nâgeh-i zuhura mut,tela ve Manisa'ya nefy ü iclâ olunub..." Tarih-i ~zzi vr. 116.
92 1215 y~l~~~evval ortas~~ tarihli Manisa kad~s~na yaz~lan hükümden: "...Ocak-1
âraire zagarc~ba~~~olan Mehmed'in hilâf-~~ r~za hareketine binaen bu def'a ~erefriz-i
sud~lr olan hatt-~~hümâyun-~~ ~evket-makrunum mucibince az1 ve kenduyu te'diben Manisa'ya nefy ü iclâs~~hususuna irâde-i aliyyem taâllûk edip ol bat~da emr-i
~erifim sudurunu hâlâ rikâb-~~hümâyunumda sekbanba~~~olan... Mehmed dame
mecd~lhu ba-takrir ifade etmekle..." sürülmesine. Sc. 235, s. 191.
" 124.1 Zilkadesi sonu tarihinde Çavu~ba~~~Ali Necib ve Manisa kad~s~na
yaz~lan hüküm: "... Sab~ ka Larende Müftisi Elhac Mehmed Ilmi vazifesinden
haric hilâf-~~inha teveffühünden lisan~n~~adem-i muhafaza etmi~~oldu~una binaen
merkumun ii ecl al-te'dib Manisa'ya nefy ü tagribi emr-i ~erifim..." olmag~n. Sc.
262, s. 43.
" 1243 Rebiülevveli sonu tarihli, Adana valisi Vezir Nurullah Pa~a ve Manisa
nâibine: "... Adana vücuhundan Hasan Pa~a zâdelerden Hac~~Ali Bey kendu halinde olmayub baz~~mugayir-i r~ za harekete ibtidar itmekde oldu~undan bahisle
merkumun bir mahalle nefy ü iclas~~ h~~susunu sen ki vezir-i mü~arünileyhsin bu
dera dersaâdetime arzeyledi~in..." Manisa'ya sürülmesi. Sc. 263, s. 128.
99 1252 Recebi sonu tarihli, Çavu~ba~~~Mehmed Necib ve Manisa nâibine
yaz~lan hüküm: "... ~skenderiye'de bedevi ~eyhi Mustafa'n~n hilâf-~~ahkâm-~~ ~er'iye ve mugayir-i usul-i aliyye baz~~uygunsuz hali mesmu` oldu~una mebni li ecl alte'dib Manisa kazas~na nefy ü iclâs~~bab~nda..." Sc. 270, s. 72.
" 14 Receb 1243 tarihli Manisa kad~s~na hüküm: "... Yahudi taifesinden
Bahur nam Yahudi hilâf-~~r~za harekete ictisar iyledi~ine mebni li ecl al-te'dib muba~ir ma'rifetiyle Manisa'ya nefy ü iclâ olunub itlak~~hususu memhur arz~hali olmad~kça müsaade olunmamak bab~nda emr-i ~erifim sudurumun hahamba~~~taraf~ndan südde-i saâdetime takdim olunan bir k~ t'a arzuhaliyle istid'a olunmagla
vech-i me~ruh üzre muba~ir ma'rifetiyle mersumun Manisa'ya nefy ü iclâs~~fermanm~~olma~m..." Sc. 270, s. 92.
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mesi gerekiyorsa, o sürülecek ki~inin mensup oldu~u makam ulemay~~
~eyh-~li islam askeri yeniçeri a~as~ , müllciyeden olam sadrazam veya
kaimmakam pa~a ; makam-~~muallaya arzeder. Uygun görülürse
sürülmesine ferman ç~kar. Sürülen herkes i~inden auhr 97 Çok zamanda rütbesi ahmr".
Azline ve sürülmesine karar verilen zat Istanbul'da ise formalitenin tamamlanmas~na kadar evinde veya tensip edilen yerde ferman~m beklerdi. E~er sürülecek zat ta~rada ise ferman o zat~n bulundu~u yer ile sürülece~i yer kad~s~na ", veya sürülecek zatla sürülece~i yer kad~sma ve müba~ire 100 yaz~hrd~. Bundan ba~ka sürülecek
yer kad~s~~ile çavu~ba~~ya 101, yahut da sürülecekle müba~ire 1" yaz~hrd~. Genel olarak sürgün fermanlan sürülecek yer kad~s~~ile müba~ire yaz~hd~r.
Sürgün hükümleri, üslüp ve ifade bak~m~ndan, ilk zamanlardan
birinci me~rütiyete kadar ~eklini muhafaza etti. Sürgün hükümlerinde
ba~ta sürülen ve sürülecek yerler kad~lann~n adlar~; kendi elkaplan
ile yaz~hr; sonra kimin sürüldü~ü, neden sürüldü~ü, sürgüne hangi
çavu~la gidece~i, çavu~un ödevleri ve getirece~i belgeler, kad~n~n
ödevleri ve verece~i belgelerin neler oldu~u yaz~hrd~ . Hükmün son
k~sm~na sürülme tarihi ile hükmün yaz~ld~~~~yer yaz~l~rd~.
Çavu~ba~~~taraf~ndan tayin edilen d~van-~~hümayun çavu.~u 1(13
veya gediklisi 104 , bu fermanla sürülecek adam~~al~r ve yerine götürür.
Baz~~fermanlarda ise, yaln~z müba~ir diye hitab edilir ms. "Divan
çavu~lan devlet ricalinden birini sürgüne götürmeye memur edilince
onun fermarum alarak ba~~ndaki sorgucu kavu~unun sa~~taraf~na
tak~p kona~r~na gider ve sürgün edilecek zat an~n sorgucunu yanda
görünce i~i anlar ve harem dairesine bile girmesine müsaade emriyerek beraberce kalk~p menfas~na götürür ve orada menfinin sürgün
ka~~d~n~~okutarak avdet ederdi
" Bk. Vs. 16, 17, 23, 36, 38.
" Bk. Vs. 8, 13, 14, 31, 36, 38.
" Bk. Vs. 1, 4, 5, 6, 16, 18, 37.
Bk. Vs. 23, 30, 31, 36, 38.
"7 Bk. Vs. 17, 21, 26, 32.
105 Bk. Vs. 8, 13, 15.
li* Bk. Vs. t, 4, 6, 7, Il, 12, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 37.
Bk. Vs. 8, 9, 13, 14, 31, 38.
Bk. Vs. 17, 18, 23, 30.
1°8 Osmanl~~devletinin saray teskilât~, s. 410.
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Sürgün, ister yeniden sürülsün, isterse sürgünde iken sürgün
yerini de~i~tirsin muhakkak, menfas~na çavu~~vas~ tasiyle giderdi.
Sürgünün menfada ildn~~ :
Müba~ ir, sürgünü, sürgün yerine getirdikten sonra sürgün ferman~n~~ okur ve halka ilan eder 107, ferman~~ sicille tescil ettirir 108 ve
kad~dan sürgünü getirdi~ine dair tahrirat ve ilâm al~ rd~m. Esasen
sürgün hükümlerinde, müba~irin yukar~da yazd~~~ m~z i~leri yapmas~,
naibden veya kad~ dan gerekli belgeleri almas~~ yaz~l~d~ rm.
Art~ k müba~irin i~i sona ermi~tir. Kad~~ veya nâibden sürgünün
hangi gün geldi~ini gösterir belgeyi ald~ ktan sonra gitmesinde mahzur yoktur.
Sürgünlerin hayat~, vazife ve vak~flar! :
Kad~~ ilk i~~olarak sürgüne, mevkiine göre bir ev bulur. Esasen
bu kad~n~n ödevlerindendir. Sürgün fermanlar~nda, kad~n~n sürgünü
"münasib bir mahalde ikamet ettirmesi" yaz~ lmaktad~ rm.
Sürgün veya ikamete memur olanlar, çoluk çocuklar~ n~~ getirip
getirmemekte serbesttirler. Nitekim pek az~~ ailesini getirmi~~önemli
bir k~sm~~ise getirmemi~tir. Yaln~z iki ki~iye ailelerini götürmeleri
emredilmi~ tir. Bunlar da dar-üs-sade a~as~~ Be~ir A~a'n~ n me~k
hocas~~ Mumcuzâde Mehmed Efendi ile ikinci defa Manisa'ya sürülen
eski ~eyh-ül islam Dürrizade Abdullah Efendidir.
Sürgünleri kontrol etmek, gerekli tedbirleri almak kad~n~n ba~l~ ca görevlerindendi. Kad~ya sürgünün af veya ba~ka bir yere gönderilmesi emri gelmezse onlar~~ asla sal~veremezdi. Çünkü, hükümlerde itlâk emri gelinceye kadar bir tarafa "hatve`-i vahid" att~ rmamas~~
yaz~ lmaktad~ r.
Kad~~ ve naiblerinin sürgünleri nas~ l kontrol ettiklerini, kaçmamalar~~ hususunda ne gibi tedbirler ald~ klar~n~, ayd~ nlatacak yeter
derecede belge ve mali:~ mat~ m~z yoktur. Yaln~z siyasi sürgün Apostolos Papa Andreou hakk~nda Manisa kad~s~na ~u talimat verilmi~tir:
"Rum tâife-i ~eriresinin icray-~~ fesad ve hiyanete milletçe ittifaklar~~
Dustur, C. I, S. 542-543.
°°° Bk. Vs. 7, 8.
1°9 Bk. Vs. g, 11, 12, 13.
"° Bk. Vs. g, 13, 15, 17, 21, 23, 26, 30, 3 1 ) 32, 34, 35, 36, 37, 38.
tu *n~.
D1- I 7
v S. 17, 18, 23, 29, 30, 31, 36, 38.
107
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cihetiyle mesfur kemal mertebe muhafaza olunub ve iskân olunacak mahalden hatve-i vahide ta~ra hareketi laz~ m gelür ise beher
hal basiret üzere bulunarak bir mahalle firar edememeye tekayyüd-~~
tam k~l~ nub ve bir tarafa ka~~t yazmamas~~ve reaya taifesiyle kata'n
ve katiben ülfet ve ihtilaf etdirilmemesi esbab~n~~istihsale dikkat ve
hilaf-~~ferman ve münafi-i tenbihat-~~ ~ahanem firar itmek laz~m gelür
ise sebeb olanlar bir vechile cevaba kaadir olm~ yarak mazhar-~~ te'dib-i
~edid olacaklar~~muhakkak oldu~unu bilüb ana göre amel ve hareket olunmak ferman~m olma~~n..."112
1297'de, Abdülaziz'in katli meselesinden ötürü Midhat ve Rü~tü
Pa~alar~ n tevkif ve isticvaplar~ na karar verilmi~, Midhat Pa~a'n~ n
Frans~ z sefaretine s~~~nmas~~ üzerine, Rü~tü Pa~a'n~n da firar~ndan
korkularak Izmir'e nakline kadar evi muhafaza alt~na al~nm~~t~r.
Manisa'ya sürülenler ve ikamete memur olanlardan baz~lar~n~n
zaman zaman i~~ve ödev gördüklerini de görüyoruz. Mesela : Be~ir
A~a'n~n me~k hocas~~ Mumcuzâde Mehmed Efendi sürgün oldu~u
halde Manisa'daki sultanlar evkaf~~mütevellili~ini bizzat yapt~~~~
gibi, Hamidi zade Mustafa Efendi, Dürri zade Abdullah Efendi de
bervech-i arpal~ k mutasarr~f olduklar~~ Manisa'ya sürülmü~lerdir.
Eski Sadrâzam Izzet Mehmed Pa~a'ya da Saruhan mukataas~~ verilmi~, o da sürgün bulundu~u on dört sene müddetçe bu mukataay~,
Kara Osman o~ullarma iltizama vermi~tir. 1227 y~l~ nda da Ayd~ n
ve Saruhan sancaklar~ ndan toplanacak askerin sürücülük ödevi de
yine pa~aya verilmi~ti 114 .
Hazret-i Mevlana ~eyhi Ebubekir Çelebi de Manisa'da sürgün
iken, Mevlevi tekkelerinin gediklerine, gerekli ~ah~slar~ n tayini
arzlar~n~~ ~eyh-ül islâma yolluyordu 115 .
Hamidi zâde Mustafa Efendi'nin Manisa'ya geldikten ve haç
tedarikini gördükten sonra, hacca gitmesine izin verilmi~ti 116 .
Manisa'ya sürülenler içerisinde hay~r ve vak~f yapan tek zat
olarak Izzet Mehmed Pa~a'y~~görüyoruz. Siciller ve evkaf dairesindeki vakfiyeler aras~nda di~er bir ikincisine rastl~yamad~ k.
Bk. Vs. 33.
Midhat ve Rü~tü Pa~alar~n tevkifine dair vesikalar, S. 104., 105, Vs.
114 Bk. Vs. 25.
115 Bk. Vs. ii.
118 Bk. Vs. 12.
112

113
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Izzet Mehmed Pa~a'n~n, Manisa sicillerinde yaz~l~~olan birinci
vakfiyesi, zann~ma göre 1215 senesinde tanzim edilmi~~olup —tarihi
yok— memleketi olan Safranbolu'ya aittir. Mütevellisi Eseyyid Elhac Mehmed Efendi'dir. Safranbolu'da yapt~rd~~~~camiin vakfiyesine
zeyldir. Cami vakfiyesine ait vak~flar~n has~lat~~fazlas~n~n, her sene
Ramazan~~ ilan için be~~top, Ramazanda imsak vakti bir top, bayram~~ilan için arife günü be~~top, bayram namaz~ m halka ilan için
bir top, Kurban bayram~~arifesinde dahi be~~topun at~lmas~na ve
barutu masraflarma vakfediyor
1220 Recebi gurresinde (25. 9. ~~8o5) tanzim edilen Izzet Mehmed Pa~a vakfiyesinden özet : Mütevelli nak~ibendi zaviyesi ~eyhi
E~~eyh Halil Niyazi Efendi'dir, Pa~a, dere mahallesinde yapt~rd~~~~
iki dükkan~n y~ll~k kira gelirini ayn~~mahalledeki küçük cami ile
Nak~ibendi zaviyesinin vazifedarlar~na, kandil ya~lar~na ve cami
önünde yapt~rd~~~~çe~menin onar~lmas~na vakfediyor 118.
1222 Gurre-i Muharrem (11.3. 1807) tarihli vakfiyesinden özet:
Mütevelli Yi~itba~~~tekyesi ~eyhi Ali Efendi'dir. Dani~ mend Halil
mahallesindeki evinin kiras~m, Yi~itba~~~tekyesi fukaras~ n~n taamiyesine tekye ve türbede yanan kandillerin ya~~na ve takyede ~eyh
olanlara vakfediyor 119 .
1222 Gurre-i ~aban (4.. ~~ o. 1807) tarihl~~vakfiyesinden özet :
Mütevellisi Adanal~~müderris Esseyid Ali Efendi'dir 120. Pa~a, Safranbolu'da dört dükkân, iki ev bir kahveyi ve Yaz~~Köyündeki be~~
gözlü toprak de~irmeni demekle me~hur de~irmeni, Safranbolu'da
yapt~ rd~~~~camiin suyuna ve onar~lmas~ na vakfediyor 121 .
1225 y~l~~ Rebiülevvelinde (1810 Nisan~ ) düzenlenen vakfiyesinden özet : Mütevellisi Çulhalar Ahibabas~~Cafer zâde Elhac Mustafa Efendi'idi~ . Pa~a, Manisa'n~n muhtelif yerlerinde bulunan çe~itli be~~dükkân, bir fir~n, bir Rumhanenin y~ll~ k kira bedellerini,
a~a~~da adlar~~ yaz~l~~ olan yer ve ki~ilere vakfediyor : Mütevelliye
Küçük camii yan~ndaki hücrelerde sakin olan ve namaz k~lanlar~n
ayda be~~kuru~, Küçük camideki görevlilere, cami ve türbede
717 1215 y~l~~ Sc.
111 Sc. 239, S. 101-102.
112 Sc. 241, S. 201-202.
120

Manisa ~inlüleri, s. ii bk.

121 Sc. 241, S. 141'143.
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yanan kandillerin ya~larma ki, cem'an yoo kuru~u ba~~kapusundaki
mukassimden Ebekuyusu mahallesindeki mescid-i ~erif yan~ndaki
çe~ meye, Babakuyusu mahallesindeki mescid-i ~erif yak~ n~ndaki
çe~me ile ayn~~mahalledeki Ç~kr~ kç~~Tekkesi yak~n~ndaki çe~meye,
Karaköy Loncas~~ kar~~s~ndaki çe~ meye, Küçük Cami yan~ ndaki yeniden yapt~rd~~~~çe~meye, getirdi~i su yollar~n~n onar~lmas~na; yine
ayn~~taksimden Timurkapu'da yapt~rd~~~~iki yüzlü çe~meye, Ermeniyan-1 Süflâ mahallesinin muhtelif yerlerinde yap~lan dört çe~meye,
Papaso~lu menzilindeki çe~meye gelen su yollar~n~ n onar~lmas~~ mahalleli taraf~ndan yapt~r~ la. Müslüman mahallesindekiler ise fazla-i
vak~ftan onat~ lmak üzere vakfediyor 122.

NASIL KURTULDULAR

Her hangi bir sürgünün, sürgün yerinden kurtulabilmesi için,
ya yer de~i~tirmesi, ya af edilmesi, yahut da öldürülmesi veya ölmesi
lâz~md~r. Bunun d~~~nda kurtulu~~yolu yoktu. Sürgünden kaçanlar~ n
sürgün müddetleri en az b~ r misli uzat~lmaktad~r. 123 Bizdeki yesikalarda, hiç bir vakit sürgün müddeti yaz~lmam~~t~r. Yaln~z "~lsah-~~
hâl edinceye" kadar kayd~~ baz~~ belgelere konmu~tur.
A) Yerleri de~i ~ tirilerek:
Belgelerin incelenmesinde, sürgün yerini de~i~tirmenin öyle
kolay olmad~~~~anla~~l~ yor. Sürgün yerini de~i~ tirmek için aileyi,
s~ hhi ve siyasi bir tak~ m sebeplerin bulunmas~~gerekirdi.
1. Aileyi ve s~ hhi sebepler :
Sürgün, sürgün yerinin havas~n~ n kendisine yaramad~~~n~~ ileri
sürüyor, hükümet taraf~ ndan bu recas~~makul görülürse, ba~ka bir
yere naklediliyordu. Sadrâzam ~zzet Mehmed Pa~ a 1798'de Sak~z'a
122

Sc. 243, S. 87-90.

Madde 7 "nefy-i muvakkat... mevki-i cezalar~ndan firar ederlerse tutulduklar~ nda müddet-i bakiyelerine as~l müddet cezalar~n~n sülüsünden n~sf~na kadar
müddet zammiyle cezalar~~ tezyid olunur. Ve e~er nefy-i ebed cezas~na mustahak
olan kimse menfas~ndan firar eder ise mtiebbeden kal'abent k~l~ nur". Düstur c. I,
S. 538.
123
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sürülmü~, bir müddet sonra havas~ n~ n kendisine yaramad~~~ n~~ileri
sürerek sürgün yerinin de~i~tirilmesini rica etmi~tir. Bu ricas~~ kabul
edilerek sürgün yeri Sak~z'dan Manisa'ya de~i~tirildi124.
~ 8o~ 'de Za~arc~ba~~~Mehmed A~a ve 183o'da Beylânl~~ Mustafa
Pa~a ailelerinin Bursa'da, kendilerinin Manisa'da peri~an ve sefil
olduklar~n~~ileri sürdüler ve sürgün yerleri Manisa'dan Bursa'ya
de~i~tirildius.
1846'da Git-idi zâde Mehmed Pa~a'n~ n ailesi ve yegâne geçim
vas~tas~~ olan çiftili~i Bal~kesir'de oldu~unu Saruhan ve Karesi valisi
Saib Pa~a; hükümete arzederek sürgün yerinin Manisa'dan Bal~ kesir'e de~i~tirilmesini rica etmi~~ve kabul edilmi~tir128.
Siyasi ve hissi sebepler :
1776'da Midilli'ye sürülen Osman Pa~a'n~ n sürgün yeri, Midilli-M~s~ r yolu üzerinde oldu~undan bu hususta baz~~ dedikodular~n
yap~laca~mdan çekinilerek Manisa'ya de~i~tirildi 127 . 1793'de Karasi
valisi Ye~en Mehmed Pa~a sürgün yerinin ba~ka bir yere de~i~tirilmesini rica etti~inden Manisa'dan Bolu'ya 128 , 1827'de Melek pa~azâde Abdülkadir de merhameten Bursa'ya 129 nakledildiler.
ihtildl ç~karmak ve idari i~lerine kar~~mak :
~ 8o4'de Bursa'da sürgün bulunan eski yeniçeri a~as~~ Eyyüb
A~a : "... Zât~ ndan mezkûr olan hâbaset ve fesad muktazas~ nca
kendu âleminde olmay~b bu günlerde âsitane-i aliyyeme a~al~ k ile
azimet edece~im diyerek hafiyyeten baz~~ mahallere haberler irsal
ve ne~r-i erâcif ve hâvadis-i kâzibe ile ihtilâl-i ~iraze-i nizam-~~ oca~~~
mucip olur enva~~ o. nâ sezaya içtisar eyledi~i beyan ile nizam-~~
oca~~~ihtilâlden vikayeten mumaileyhe ocaktan tayin olunan müba~ir ma`rifetiyle Bursa'dan kald~ rub Manisa'ya nefyü iclâ olunmak...
ferman~ m olma~~n..." 139 .
124 Bk. Vs. 15.
"5 Bk. Vs. 16, Sc. 264, s. 68.
129 1262 evas~t-~~ Zilhicce tarihli hukumden.
127 Bk. Vs. 8.
129

Sc. 231 , S.

Bk. Vs. 37.
130 Bk. Vs. 18.
129

202.
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1818'de Afyon'da sürgün bulunan Rag~p Pa~a : "... 01 tarafta
umur-~~memlekete müdahale ile ahaliyi iz'aç itmekde oldu~un vis11-1
samia-~~ ~âhânem olup bu keyfiyet usul-i memuriyetine münafi ve
minküllil vücuh r~zay-~~meyamin-i
cihandâranemin h~lâf~~ olmaktan na~i Manisa'ya sarf u tahvil olunmas~~hususuna irade-i seniyye-i mülûkânem taallük idüb..." 131.
1799'da sürgün yeri Tekirda~~'ndan Ermenek'e de~i~tirilen sab~k
yeniçeri a~as~~Mustafa A~a sürgün yerine giderken yolunun uzunlu~undan sürgün yerinin de~i~tirilmesini rica I" etmi~, iste~i kabul
edilerek Manisa'da oturmas~na izin verilmi~tir. 1738-173g'da Manisa'dan Bursa'ya giden Ni~deli Ali A~a'mn 133, 1821'de Manisa'dan
Dimetoka'ya nakledilen Rag~p Pa~a'n~n 134 ne sebepten sürgün yerlerinin de~i~tirildi~ini tesbit edemedik.
B) Affedilerek :
Af fermanlar~n~~da inceledi~imiz zaman aflann muhtelif sebeplerle oldu~unu tesbit edebil~yoruz. Af hükümleri de kad~ya ve affedilen kimseye yaz~llyordu 135 . Af sebeplerini belgelere dayanarak
~öylece s~ral~yabiliriz :
Bk. Vs. 31.
12 ~ 3 ~aban sonu tarihli hükümden: "...
JU'ezil sab~ka
dergah-1 muallâm yeniçerileri a~as~~ olan Mustafa dâme mecduhu ve l,J~~ ;
Manisa kazas~~nâibi mevlana... zicle ilmuhü
a~ay-~~
mumaileyhi savb-1 memuruna oca~-~~âmireden mukaddemce isâle me'mur ve
tayin k~l~nan... zide kadruhü tevki-i refi-i hümâyun vas~l ol~cak malüm ola ki
sen ki mumaileyhsin bundan akdemce ~eref-yâfte-i sudur olan hatt-~~hümayunu-~~
~evket-makrunum mucibince memur ikameti oldu~un Tekfur da~~ndan hareket
ve Içel sanca~~ nda vaki Ermenek kasabas~na azimet ve anda meks-ü ikamet
iylemen bab~nda sad~r olan emr-i ~erifim mucibince ocakdan tayin olunan
müba~ir-i mumaileyh ile e~'erçi savb-~~ memuruna azimet idüb esnay-~~rahta
idü~ünü ve mahall-i merkum mesafe-i bâide oldu~unu beyan bine Saruhan sanca~~nda vaki Manisa kasabas~ nda meks-ü ikametin hususuna müsaade-i aliyyem
erzan~~k~l~nmas~n~~ bil-fiil dergah-1 muallâm yeniçerileri a~as~~olan... Eyyub dame
ulüvvühû dam etmekle ilmi mucibince amel olunmak ferman~m olma~~n..." Sc.
234, S. 277.
133 Bk. Vs. 5. Kaynaklar, Ali A~a'n~ n evvela Bursa'ya sürüldü~ünü yaz~yorlar; fakat ne zaman ve için Manisa'ya gönderildi~ini yazm~yorlar.
134
Sani zade (c. IV, s. 164) Rag~b Pa~a'n~n Dimetoka'da ikametine irade
ç~kt~~~n~~ fakat Pa~a'n~n çok zamandanberi ma~dur olmas~ndan bir kaç ay sonra
ikamet yerinin Bal~kesir'e de~i~tirildi~ini yaz~yor.
135 Bk. Vs. 19, 20.
131

132
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. E~ine, çocuklar~na ve ya~larzna ac~narak :
Bizdeki belgelerde, Affa nail olanlar~n ço~unun bu sebepten
Oldu~unu tesbit ettik. E~ lerini getiremiyenler, yahut da getirmek
istemiyenler —çünkü af için en önemli bir sebep te~kil ediyor— bir
müddet sonra kendilerinin sürgün yerlerinde, e~~ve çocuklar~n~n da
memleketlerinde peri~ an sefil ve zaruret içinde bulunduklar~n~~ ileri
sürerek hükümet adamlar~n~ n merhamet ve ~efkat hislerini tahrik
ederek affa kavu~uyorlard~.
Dedelerimiz aile huzur ve rahat~na, geni~~anlamda önem ve
de~er verdikleri gibi, ya~hlara da gereken sayg~y~~ —suçlu ve günahkâr
olmalar~na ra~men— gösteriyorlard~ . Muharib bir millet olduklar~~
kadar, medenilik ve insanl~ k his ve duygular~ na geni~~anlamda yer
vermeleri, gö~sümüzü kabartacak hallerden birisidir. Afda yaln~z
Müslüman ve Türklere de~il, ayn~~ ~ artlar ve durumlarda bulunan,
gayri müslimlere de ayn~~imkân ve firsatlar~~ verdiklerini görüyoruz.
Nas~l ayn~~suç ve kabahatinden dolay~~Müslüman' sürmü~se, ayn~~
sebepten, ayn~~ ~ekilde gayri müslimi de sürmü~ tür. Bu hal reayaya
zulüm yap~ld~~~n~~ileri süren yabanc~~hükümetlerin görü~ünü tamamen reddetmektedir. E~er kötü vali ve kad~dan, e~ kiyadan çile çeken bir kitle varsa, bu da zimmiler de~il, imparatorlukta ya~~ yanlar~n
hepsi idi136.
Çolukçocuklar~n~n peri~an olduklar~ ndan, ya~l~~bulunduklar~ndan
ötürü ~unlar sürgünden affedilmi~lerdir : 8o3'de Sekbanba~~~Osman
A~a 137, I 8o4.'de sab~ k yeniçeri a~as~~Eyyüb A~a 138 ; 1736'da Bursa
Ye~il medresesi müderrisi Mahmud ve askeri Kassam~~ Ta~k~n Mehmed 139 ; ~~8o4.'de Manisa mahkemesi muhz~r ba~~s~~ Hac~~Mehmed
138 Bu hususda XVII. yüzy~lda Saruhan'da E~kiyal
~ k ve Halk hareketleri
adl~~ kitab~m~ zda bir çok belgeler vard~r.
137 Bk. Vs. 17.
138 Bk. Vs. 19.
138 I 148 y~l~~ Zilkade ortas~~ tarihli Hüdavendigâr sanca~~~
mutasarr~f~~ Mehmed Pa~a, Bursa kad~s~~ ve Manisa valisine yaz~ lan hükümden: "Bursa'da Ye~il
imaret müderrisi Mente~~zâde demekle ma'ruf Mahmud Efendi (dimekle ma'ruf)
kimesne ile askeri kassam~~kâtibi Imam Mehmed Efendi demekle me~hur kimesneler
emr-i ~erit imle bundan akdem Manisa'ya nefy ü iclâ olunub bir müddetten beru
merkumlar vatanlar~ ndan dür ve iyal-ü evlâtlar~ ndan mehcur olmak hasebiyle
Bursa da olan iyallerini ve mahall-i merkumda kendular~n~n ahvalleri mukedder
olub ve elhaletü hazihi dahi ~slah-~~nefseylediklerini sen ki mir-i miran-~~mumaileyhsin
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A~a 140; 1816'da Dar-üs-Sade a~as~~yaz~c~s~~Ra~id 141 ; 1827'de ~stanbullu Cemile Han~m 142 ; 1828'da Adana vücuhundan, Hasan
Pa~a zâdelerden Hac~~Ali Bey'dir
2.

Halktan ve idarecilerden aflart rica edilerek :
Sürülmeden bir müddet sonra ya halk, yahut da sürgünün
memleketini idare eden idareci, hükümete gönderdi~i yaz~~ve ilimlarla sürgünün affim rica ediyor ve bunda da muvaffak oluyordu.
Bizim ~ahsi kanaat~m~za ve Manisa sicillerinden edindi~imiz
intibalara nazaran bu i~~~öyle oluyordu: ~ehir içinde çe~itli maksadar u~runda çarp~~anlar neticede bir muvaffakiyet kazan~yorlar
ve yenilen taraftan bir veya daha fazla ki~iyi sürdürme~e muvaffak oluyorlar. Daha sonra, ba~ta sürgünün ailesi ve taraftarlar~~
olmak üzere sürgünün suçsuzlu~u üzerinde durnuya, hükümete
mahzarlar gönder miye ba~l~yorlar. Esasen bu devirlerde s~k s~k
idareciler de de~i~ti~inden, yeni gelen Beylerbeyi, sancak beyi,
mütesellimi de ikna ederek affina dair hükümete arz ve yaz~lar yazsen arz~nla inha ve ilAm ve baz~~kA~~tlar ile dahi berveçh-i muharrer aff-ü
itlAk olunma~~n ( ?) nA~i zikrohman iltimas ve istit'aya müsaade-i hümkyunum erzan k~lmma~m..." aflerine. Sc. 192, S. 123.
144 1219 Rebiülahir iptidas~~tarihli, tstanktby nkibine yaz~lan hükümden:
"... Manisa mahkemesinde muhz~r ba~~~olan Hac~~Mehmed nâ~n kimesnenin mugayir-i emr-i r~za harekete iptidarma mebni bundan akdem bA emr-i Ali istanküy
ceziresine nefy ü iclâ okumu~tu. Elhaletü hazihi dergAh-~~muallâm kapuc~~ba~~Jl~'«:11 Karaosman zAde elhac
larmdan Saruhan sanca~~~mütesellimi rAc' It
Hüseyin dame mecduhunun derbAr-~~~evketkararuna varid olan tahrirat ve Manisa
nAibinin ilâm~nda merkurn evlAd-~~iyalinden dür ve simi dahi yetmi~~ya~~n~~
mütecaviz ani mizaç ve kesir al-iyAl oldu~undan bahisle iyal ve evlAd~na merhameten cürmü af ve ~tlAk~~bab~ndan emr-i ~eri~im suduru tahrir ve istirham
olma~la merkum ima baAd mahkeme umuruna kar~~mamak ve istihdam olunmamak ve dahi ü taarruz ider ise te'dib olunmak ~artiyle af olunma~la..." Sc. 247,
S. 94.
141 1232 sicilleri.
143 Cemile Han~m'~n fena vaziyetini Saruhan valisi hükümete aksettirmi~~ve
afT~m rica etmi~tir. Vs. 35.
143 1244 evAs~t-~~Rebiülevveli tarihli Manisa nAibine yaz~lan hükümden:
"... Adana viicuhundan Hasan Pa~a zâdelerden Hac~~Ali Bey mugayir-i r~za harekete içtisar iyledi~inden Manisa'ya nefyedilmi~ti. Merkumun nefyi hayli müddet
oldu~undan kendusu menfasmda ve iyal-ü evlAd~~vatamnda sefil sergerdan olarak
muztarib ve peri~an olub..." Adana halk~n~n ricasiyle affolur~du. Ayn~~ y~l sicilleri.
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d~nyorlar. Manisa ~ehrinin genel durumu bunu göstermekle beraber,
di~er ~ehirlerimizin ço~unun genel tarihini ve sosyal durumlanm
iyice bilmedi~imizden, bu hükmü hepsine te~mil etmekten sak~myoruz.
Bizdeki belgelere nazaran halk~n ve idarecilerin ricas~~üzerine
affedilenler ~unlard~r : 1763'de Anadolu valisi Hüseyin Pa~a'n~n
ricas~~üzerine Adala âyan~~Kösezâde Halil A~a 144 ; ~~789'da Turgutlu
halk~n~n ricasiyle eski Turgutlu müftüsü Abdürrahim Efendi 144;
1825'de Filibe halk~n~n ve nâz~nn~n ricasiyle Filibe müftüsü Nureddin zâde Esseyyid Mustafa Efendi 146 , 1828'de Kayseri halk~n~n ve
mutasarnfi Mehmed Celâleddin Pa~a'n~n ricasiyle ayn~~memleketten
debba~lar ~eyhi Mehmed ve Akçakaya'dan Salih'dir 147.
3.

Durumlar~~düzelerek ve bir daha yapm~yacaklar~na söz vererek :

Ceza ~slah mahiyetinde oldu~undan, sürülmeden bir müddet
sonra hallerinde iyilik görülenler ya kend~leri, yahut da idare âmirleri vas~tasiyle hükümete ba~~vuruyorlar ve aflar~n~~rica ediyorlard~.
Bunlardan bir ço~u affedildi, söz ve kefil al~nmadan sal~verildiler.
Bunlar aras~nda ~stanköy'e sürülen ve 173.9'da affolunan Manisa
yahudilerinden Yako ve Yasef 148 , Sak~z'a sürülen, ~slah-~~hal~~bildi144 5 Zilkade 1176 tarihli Manisa nâibine yaz~lan hükümden: "... Adala
kazas~na tabi Bezirganl~~kariyesi sakinlerinden Köse zâde elhac Halil A~a demekle
maruf kimesnenin zulüm ve taaddisine tahammül idemediklerinden sab~ka Ayd~n
muhass~l~~ve hala Anadolu valisi vezirim Hüseyin Pa~a edam allhft taala iclâlehunun bit-tahrir iltimasiyle sad~r olan emr-i ~erifim mucibince Manisa'ya nely ü
ida olunub lakin bu defa mü~arünileyhin vürud eden kaimesinde mezbur f imabad ahali ile hüsn-i zindegâne ve kendu halinde umuriyle me~gul olmak üzre
kemafilevvel kariye-i mezburede ikamet eylemek için aff ü iflah havi emr-i ~erifim
sudurunu istid'a etme~in mezbur fimabaâd kendu halinde olmak ~artiyle ~tlak olunmak emrim olmu~tur..." Sc. 214, S. 8.
145 Sc. 226, S. 129.
"6 Muharrem ortas~~1245 tarihli Manisa kad~s~na yaz~lan ~tlak hükmünde,

Nureddin zâdenin be~~ay önce Manisa'ya sürüldü~ü affedilmesini Filibe halk~~ ile
dergah-1 muallâ kapucuba~~larmdan Filibe naz~r~~Süleyman A~a rica ettiklerinden
affedildi~i yaz~l~d~r. Sc. 262, s. 162.
147 1243 Cemaziyelevvel ortas~~tarihli hükümde: bir müddet evvel Kayseri
ahalisinden Akçakaya% Salih, debba~lar ~eyhi Hac~~Mehmed Manisa'ya sürülmü~lerdi. Kayseri halk~n~n ve sanca~~~mutasarr~f~~Mehmed Celâleddin Pa~a'n~n
ricas~~üzerine affolundular, denilmektedir. Ayn~~ y~l sicilleri.
1i8 1155 Rebiülevvel sonu tarihli Istar~köy ve Manisa nâiblerine yaz~lan
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rilen ve bir daha zab~ta i~lerine kar~~mamak ~artiyle 1743'de affolunan Manisa% Araboglu Hac~~Mehmed A~a 149, Manisa'ya sürülen
o zamandanberi hasta ve günahlanna tövbe eden ve bir daha
ödevine ait i~ten gayrisini a~z~na alm~yacag~m vaid ~artiyle I8I8'de
affolunan Beylikçi Saib Efendi m. Manisa'ya sürülen ve bir daha
i~inden gayrisine kan~ mamaga kefiller vermek suretiyle 1824'de affolunan ~stanbul Rum tüccarlanndan Apostolos Papandreau 151 ; kimse
hükümden: "... Yako ve Kurdo~lu Yasef nam yahudiler rikab-~~hümayunuma
arz~ hal idüp bunlar içün kendu hallerinde olmayub reayar ehl-i örf taifesine gamz u
inha ile Istankny ceziresine nefy ii
tecrim ittirmek adet-i müstemirreleri (?)
ida ve cezirebend olunub mükedder al-hal olduklar~n~~bildürüb fimabaâd kimesneye izrar kasd etmeyüb hallerimizde olmak üzere cürümlerimiz af ve cezire-i
mezbureden sebilleri tahlis olunmak bab~ nda emr-i ~eri.im rica eyledilkeri eclden
veçh-i me~ruh üzre aff-ü itlâk olduklar~~emrim olmu~tur..." Sc. 193, s. 8~ .
"9 I 156 Rebiülevvelin sonu tarihli Sak~z nâibi ve yeniçeri zabitine yaz~ lan hüklüm : " ... Manisa kazas~~sakinlerinden Araboglu Hac~~
Mehmed A~a demekle ma'ruf kimesne bundan akdem kendu halinde olmayub
baz~~ e~kiyaya mum ve sahib olub vaki olan harekat-~~nâmerdisinden ahali-i vilayet
te~ekki edüb keyfiyeti arz ü Bam olunmagla ~slah-~~nefsiçün Sak~z ceziresinde cezirebend olunmas~~bab~nda sad~r olan emr-i ~erif mucibince hala cezire-i merkumede
meks ve menfi olmakla bu defa salah-~~hali zaahir ve bâhir oldu~unu ihbar ve ehl-ü
iyaline merhameten ve fimabaad kendu halinde hilaf-1 ~er-i ~erif kimesneye taaddi
itmeyüb ve ettirmeyüb ve zab~ta umuruna kan~mayub arz~~ile mukayyet olmak
~artiyle aff-ü ~tlak~n~~iltimas itmeleriyle veçh-i me~ruh üzre ~tlak~yçün ferman-~~
ali saad~r olma~m..." Sc. 199, s. 135.
lan hükümden: "... Bey15° 1234 Safer ortas~~ tarihli Manisa nâibine yaz~
havadis
rivayet
olunmak mülabesesiyle
~~
k
Ibrahim
Saib
Efendi'den
baz
likçi-i sab~
bundan akdem Celadetriz-i südur olan hatt-~~hümayun-~~ ~ahaneye ve ferman-~~
celil al-unvan-~~padi~ahânem mucibince mumaileyh Manisa kazas~na nefy ü ida
olunmu~~ise de vusulünden beni mütelay-~~alan~~ü humum oldu~undan ve evvel
ve âhar kendusundan sudur eden kusur Ve cünhaya taib ve müsta~fer olarak her
halde ~ayan-~~rahm-~~ ~efkat-~~seniyyem idü~ünden bahisle cerayim-i sab~kasmm
affiyle iflah hususuna müsaade-i behiyye-i mülükânem erzam buyurulmas~~sudur
olan hatt-~~hümayun-~~merhamet makrun~nn mucibince mumaileyh vazifesinden
hariç havadis tefevvüh iylememek ~artiyle aff-ü ~tlak olunmas~~ferman~n~~olmagm... " Sc. 253, s. 192.
~s~~1239 Cemaziyelahar iptidas~~tarihli Manisa nâibine yaz~lan hükümden:
"... Dersaâdetim mütemekkinlerinden rum taifesinden Aposto Papa Andrea
L.cb L. nam zimmi hilaf-~~nza hareketi vukuuna mebni bundan akdem mehabetriz-i sudC~r olan hatt-~~hümayun-~~ ~ahane ve ferman-~~celil al-unvan-~~padi~ahanem mucibince li ecl al-te'dib Manisa'ya nefy-i ta~rib olunmu~~ise de mersumun
nefyi hayli müddet olarak iyal ve evlad~~bu tarafda sefil ve sergerden ve bil-vücuh
inâyet ve merhemete ~ayeste ve ~ayan oldu~undan bahisle aff ü ~tlak~na müsaade-i
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ile münasebette bulunmamak ~artiyle 1842'de affolunan Saib Pa~a 152
vard~ r. Yine bu sebepler bölümüne dahil olan fakat hangi firsat ve
vesilelerden istifade ederek affa nail olduklar~n~~tesbit edemedi~im
iki ki~i var : bunlardan birisi ~~3o ya~~ndaki ~eyh Fiyumi olub 153
~ 8o8'de affolunmu~tur. Di~eri de 1846'da affolunan Bursa hanedan~ndan Kap~c~ba~~~Tahir Bey'dir 154. Yine affedilenler bölümüne
girib, durumlar~n~ n ve ac~lar~n~n vehametinden dolay~, ayr~~ bir ~ekilde affa u~rayan dört Manisa% daha var, ben bunlar~n üzerinde
ayr~~bir nokta-i nazar ve mütalea ileri sürmiyece~im. Yaln~z o zamanlar~~ ~ehirlerde mücadelenin nas~l yap~ld~~~n~~ve bu mücadele yenilenlerin nas~ l kurban edildiklerini ve nas~ l kurtulduklar~n~~anlamak
için ~ u belgeyi hep beraber gözden geçirelim :
Bu belgede, hak iddia edenler, bir kaç ay evvel Limn~'ye sürülen:
Müderris Kabil zâde Mehmed Efendi, K~rk~ko~lu Esseyyid Ahmed
Efendi, Saati ~ brahim Efendi ve menzilci Ebubekir A~a'd~r. Bunlar
haks~z yere sürüldüklerini iddia ediyorlar ve netice de hakl~~olduklar~~gözönünde tutularak ~~~~17 Cemaziyelâhiri sonunda Limm kad~s~na ~u itlâk ferman~~yaz~l~ yor : "... Medine-i mezbureden ba`z~~
erazil ve e~has bundan akdem cemiyet ile mahkemeyi basub enva`~~
seniyye-i mülûlcanem bi diri~~ve erzan !al~nmas~~hususunu ~stanbul ve tevabi-i
Rum patriki derbar-i merahim karar-1 mühlkaneme (bir kelime okunamad~) a~iza
takdimiyle istid'a ve istirham edüb menfi-i mersum fil-as~l Avrupa tüccarinin fermanlu hidmetkarlar~ ndan olmak mülâbisesiyle badezin adab-~~raiyyete münafi
hal ü hareketi vukua gelmiyerek aleddevam me'lûf oldu~u ticaret ve edebiyle
olaca~~na ba'z~~mu'teber mevsuk Avrupa tüccar~ ndan kefillerini alarak keyfiyyeti
ilim eylemek sadedinde husus-1 mezhur tüccar-1 mers~unenin naz~rlar~~olan
hala be~likçi-i divan-~~Inimayunum
/I
;J.L; Esseyyid Mehmed Hadi
zide mucdûhuya led al-havale (tüccar vekillerine) dersaadetimde mevcud olan
tüccar-1 mersumenin mu'teberlerini mumaileyh nezdine celb ve ifade eyledikte
mersum asitane-i aliyyemde kendu halinde kar ü kisible me~g~ll olub hiç bir tarafa
savu~ub gitmiyece~ine kefaletlerini takrir iylediklerinden maada min bad daire-i
s~ dk u raiyyette sabit kadem olub hilaf-1 r~za harekette bulunm~yaca~~n~~mü~'ir
olan on dokuz neferinin imzalanyla mumzi ve vekalet mühriyle yedlerinden bir
k~ t'a kefaletnâme dahi ahz ve tercumesiyle beraber takdim iyledi~ini ilim etmekden ni~i ~eref-yâfte-i sudûr olan hatt-~~humayun-1 ~ahanem ilm~~mucibince aff ü
~tlak olunmas~~ferman~m olma~m..." Sc. 260, s. 12.
152 Kimse ile münasebette bulunmamak üzre 1258 Ramazan sonunda affedildi. Sc. 276, s. 66.
152 Bk. SS. 20, ~tlak ferman~nda niçin affedildi~i yaz~l~~ de~il.
154 Sc. 287, S. 285.
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fesad etmeleriyle 155 ~akavetlerini setr için bunlar~n hakk~nda hükkâm~n hükümetine kar~~ub icray-~~ahkâm-~~~er'iyye etdirmeyub zulm u
taaddi üzrelerdirler deyu ifk ü iftira ve cebra kad~ya arz ve .yan-~~
vilâyete mühür mühürledüb te~ekki itmek üzre mahallât imamlar~m
~artlayub her mahalleden akçe ile adem tutdurub 156 irsal ve Limni
ceziresine nefyolunmalarlyçün emr-i ~erifim saad~r itdirdüb ziyade
gadreylediklerin bildirüb..." sal~verilmelerine bu ferman gönderildi 157 .
C) Olerek veya öldürülerek:
Manisa sicillerindeki kay~tlara ve mezar ta~lar~na nazaran,
Manisa'ya sürülen veya ikamete memur edilenlerden 7 ki~inin ecelleriyle öldü~ünü bir ki~inin de öldürüldü~ünü tesbit edebiliyoruz.
Sürgünlerden, ilk defa öldü~ünü tesbit etti~imiz yeniçeri a~as~~
Hasan A~a'd~r 159. Muhallefat~~ 1735 tarihinde zaptedildi~inden,
a~amn ayn~~tarihte ölmesi, kuvvetle muhtemeldir.
Yeniçeri a~as~~Hasan A~a'dan sonra, sürüldü~ü senede, ~~776'da
ölen Içel mutasarr~f~~vekil Osman Pa~a'd~r. Osman Pa~a'n~n cenazesi
Çe~nigir mezarl~~~na gömülmü~tür. Mezar~~bugün de oradad~r. Muhallefat~m zabta, dergâh-~~ âli kapucuba~~lar~ndan elhac Süleyman
A~a memur edildi. Fakat zaptedilen e~yas~, yapt~~~~borçlar~n~~kar~~lamad~~indan, borçlar~~alacakl~lara bir nisbet dahilinde da~~t~ld~'59.
155 I I ~~ 7 senesinde Manisa mahkemesinde büyük bir yolsuzlu~un oldu~u ve
bu yolsuzlu~u da mahkeme kâtiblerinden Edib Mehmed, Anbarc~~ o~lu Mehmed,
Müfti o~lu Seyyid Abdülkerim ve Müderris o~lu Mehmed'in yapt~klar~n~, ehl-i
~5rf ile birle~erek rü~vet ald~klar~n~~1117 Saferi ortas~nda Manisa kad~s~na yaz~lan
hükümden anl~yoruz. Halk~n ~ikayeti üzerine bu dört kâtib, bir daha mahkeme
katibli~inde kullamlmamak üzere azledilmi~lerdir. Sc. 171, s. 118.
Bu haks~zl~k kar~~s~ nda Yarhasanlar mahallesinden Bodur Süleyman Be~e
ba~~na toplad~~~~adamlarla mahkemeyi bas~b, iki imam~~öldürmü~tür. 29 Rebiülevvel 11 ~ g'da yap~lan duru~mada Süleyman'n~n e~kiya ve katli laz~m geldi~i isbat
edilmi~tir. Sc. ~ 72, S. 31.
~~te bu k~yam~~haz~rl~yanlar~n, yukar~da adlar~~geçen zatlar oldu~u, dü~manlar~~taraf~ndan ileri sürülüyor ve Limni'ye sürülüyorlar.
156 Bu ça~larda, ~ehirlerimizdeki sosyal durumu göstermesi itibariyle bu belgenin hususi bir önemi vard~r.
157 Sc. 171, S. 203.
158 1148 Cemaziyelevvel ortas~~ tarihli Manisa kad~s~na yaz~l~~ luikümden:
"... Bundan akdem Manisa'da ikamet üzre iken vefat iden yeniçeri a~as~~ sab~k
Hasan A~a'n~n zevce-i metruke~i..." hükümete ~nüracaat ederek, borcu çok olan
kocas~n~n e~yas~~Manisa'da sat~lacak olursa, çok zarar edeceklerinden ~stanbura
nakledilmesini reca etti~inden, bir sefine ile gönderilmesi emredildi. Sc. 192, S. 198.
159 Bk. Vs. ~~ o, mezar ta~~~kitabesi de bu vesikan~ n hâsiyesindedir.

Belleten C. XV, 35
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Manisa'ya sürülüb Hacdan dönü~ te Manisa'da 23 Ocak 1794'de
ölen Hamidi zâde Mustafa Efendi, 22 Sultanlar türbesi mezarl~~~ na
gömüldü 16°. Bu mezarl~ k bir kaç sene evvel kald~r~ld~~~ ndan, Hamidi
zâde'nin mezar ta~~~müzeye al~nd~~ve Islami eserler k~sm~nda halk~n
tetkikine arzolundu.
14 senedenberi Manisa'da ikamet eden ve en çok sürülenler
aras~ nda Manisa'ya hay~ r ve faydas~~dokunan eski sadrâzamlardan
Izzet Mehmed Pa~a 9 Eylül 1812'de Manisa'da öldüm. Cenazesi
Pa~a mezarl~~~ na gömüldü"2. Sonralar~~bu mezarl~ k ta bozuldu~undan Pa~a'n~ n mezar~~da müzeye kald~r~ lm~~, bahçe k~sm~ nda halk~n
ve ziyaretçilerin ziyaretine arzedilmi~ tir. Izzet Mehmed Pa~a çok
zengin oldu~undan, muhallefat~n~~zabta, 20 Eylül 1812'de, Dergâh-~~
muâllâ kapucuba~~ lanndan mir-i ahur-~~evvelpâyeli Sebgatullah A~a
müba~ir, ba~~muhasebe kâtiblerinden Mehmed Arif Efendi muharrir
tayin edilerek Manisa'ya gönderildiler 163.
Muhalefatm zabt~~ve defterinin tamamlanmas~~1812 ekimin'de
sona erdi. Pa~a'n~n e~ya ve emvalini, Müba~ir Sebgatullah A~a,
Saruhan sanca~~~mütesellimi Karaosman zâde Hac~~Hüseyin A~a,
Bergama voyvodas~ , Karaosman zâde Hac~~Ömer A~a yerine hazinedar~~ Hac~~Hüseyin A~a ve kâtib Mehmed Arif Efendi, zaptettiler 164 .

Muhallefat defteri Istanbul'a gönderildikten sonra, hükümet
tarafindan Pa~a'n~ n nefis mallariyle mücevherat~ mn Istanbul'a gönderilmesi, arta kalanlar~n sat~lmas~~emredildi. Izmir ve Manisa esnaf
lan ça~r~ larak Pa~a'n~ n mal ve e~yas~~ sat~ld~~ve alacaklar~~toplanarak defteri 30 Ocak 1812'de düzenlenerek Istanbul'a gönderildim5.
Izzet Mehmed Pa~a'n~n o~lu Müderris Mehmed Ismet Bey de
1800-18o ~~'de Manisa'da ölmü~ tür. Mezar ta~~~müzededir. 9 sat~rl~k
mezar ta~~~kitâbesi ~öyled~ r :

u° Mezar ta~~~kitabesi için bk. Kitâbeler II, S. 94-95.
lel Bk. Vs. 27.
"Z Mezar ta~~~için bk. Kitâbeler II, s. Joh
13 Bk. Vs. 27.
Bk. Vs. 28.
"S Ayn~~vesika.

SÜRGÜNLER

547

- Sadr-~~.zam-~~sab~k devletlû
2 — Elhac Mehmed ~zzet Pa~a

3 — Hazretlerinin mahdum-~~
4 — Muhteremleri müdderrisin-i kiram-i
5 — Zü al-ihtiramdan merhum
6 — Cennetmekan Mehmed
7 — ~smet Beyefendi
8 — Ruh-~~ ~erifiyçün al-fatiha
9 — Sene 12 15
Yine Pa~a'n~n yak~ n akrabalar~ndan olub, ~ 8o ~ — ~ 8o2 y~l~ nda
ölen Mustafa Bey o~lu Ali Rag~ b Bey vard~r. Fakat bu zat~n Manisa'da m~, Safranbolu veya ba~ ka bir yerde mi öldü~ünü tesbit
edemedik. Ali Rag~ b Bey'in ölümünden sonra ~zzet Mehmed Pa~a,
çocuklar~~olan Mehmed Ra~it Bey, Mustafa Sad~k Bey ve Hafize
Han~m'~~ vesayeti alt~na alm~~, gereken vasili~i yapm~~t~ r 166 .
~zzet Mehmed Pa~a'dan sonra, sürgünler aras~ nda Manisa'da
en çok oturan Zaral~~zâde Lütfullah Pa~a'd~ r. Manisa'da tam on üç
sene kalm~~~ve 1839 tarihinde ölmü~tür. Say~n üstad t. Hakk~~ Uzunçar~~l~~ölüm tarihini 1242 olarak gösteriyorsa da 167 yanl~~t~r. 1242
senesi Lütfullah Pa~a'n~ n Manisa'ya sürülme tarihidir. Terekesi,
Pa~a'n~n 1255 y~l~~iptidas~~ ba~~ nda öldü~ünü gösterdi~i gibi, yazaca~' ~m~z mezar ta~~~ da bu tarihte öldü~ünü göstermektedir.
166 Muharrem 1220 tarihli muhallefât~~ defteri: "... Viran~ehir sanca~~nda
z>~,ao; Safranbolu kasabas~~ sakinlerinden olub, tarih-i kitabdan dört sene mukaddem vefat eden Ali Rag~b Bey Ibn Mustafa Bey nam kimesnenin veraseti kasaba-i
mezbure sükkân~ndan zevce-i menkül~a-~~ metrukesi Izzet kad~n nam hatun ile
validesi fahr al-muhadderat Fatma Han~m ve sulb-i sa~~r o~ullar~~ Mehmed Ra~id
Bey ve Mustafa Sad~k Bey ve sulbiye sa~~re kerimesi Hafize Han~m'a munhas~ra
oldu~u bâ ihbar-~~sikat-~~ sahihat al-kelimat ind al-~er'al enver zaâhir ve numayân
olduktan sonra sa~~run-~~mumaileyhimin babalar~~müteveffay-~~mumaileyhden bilirs al-~er'i isabet ve intikal iden emvâl-~~mevruselerini zabt u rabta ve h~fz u h~raset
ve ru~d-~~ sedadlar~na de~in tesviye-i umurlar~na bil-ihtiyar cânib-i ~eriat-~~
Ahmediyeden vasi-i muhtarlar~~ akreb-i akrabalar~ndan olub
1:1.J.•
.51.%
341—

aLt4

L.14

efendimiz hazretlerinin re'y-i tedbir ve isabet pezir ve ma'rifet-i mu~irâneleriyle
mahallinde mevcud olan esman-~~ misliyeleriyle tâlibine furuht ve beyn al vereseti
bil-farzat al-~er'iyye tevzi` ve taksim olunan muhallefat~d~r..." Sc. 239, s. 66.
1" Kitâbeler II, s.
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Pa~an~n muhallefât~ ; muhallefât~n miriden zaptedilmesi usulü
kald~r~ld~~~ndan 168 dolay~~ zapted~lmedi. Miras~~ e~leri ~ems'nur ve
Cemile Han~m ile Sivasta oturan am~cas~ n~n o~lu Mehmed Said
Bey'e 169 kald~~"°.
Lütfullah Pa~a, pa~a mezarl~~~na gömülmü~, daha sonra da
mezar ta~~~Manisa müzesi deposuna kald~r~lm~~t~r. Kitabesi ~öyledir :

~~— Medine-i Manisa'da
Ikamete memur iken
3 — Izamdan merhum ve ma~fur
4 — Ilâ rahmeti rabbihil gafur
5 — Zaral~~zâde Esseyyid Lütfullah
6 — Pa~a hazretleri'nin ruhuyçün fatiha.
Sab~k sadrâzam Mehmed Rü~dü Pa~a 25 Mart 1882'de ölüb,
Hatuniye camii haziresine gömüldüm. ~~ May~s 1882'de terekesi e~i
Bahriye Han~m o~lu Mehmed Re~ad Bey, k~z~~Emine Han~m aras~nda taksim edildi 172 .
Yukar~da adlar~n~~ yazd~klar~m~z ecelleriyle ölenlerdir. Bir de
devlet taraf~ndan ba~~~kestirilen sekbanba~~~deli Mehmed Pa~a vard~r.
Mehmed Pa~a'n~n ölüm hükmü sicille kaydedilmemi~tir. Sekbanba~~~Mehmed A~a'n~n fitnekâr, müfsid oldu~u anla~~larak azl ve
Manisa'ya 18~ o'da sürüldü. Arkas~ndan mirimiranl~ k rütbesi gönderildi. Bir ay sonra da idam~na karar verildi. Emri yerine getirme~e
Haseki Veli A~a memur edildi173. Veli A~a, Manisa'ya gelib Mehmed Pa~a'n~n kafas~n~~kesti ve Istanbul'a götürdü. Kellesi ~~o Nisan
2—

183 Muhallefât~n miriden zabtedilmesi usulunün kald~r~ld~~~n~~bildiren 1241
Zilka'cle ortas~~ tarihli ferman Manisa sicilinde yaz~l~d~r. Sc. 262, S. 58-59.
139 Mehmed Süreyya Bey (Sc. IV, S. 89-90) bu zat~~ o~lu olarak gösteriyor,
tabii yanl~~.
17° Bk. Vs. 39.
171 Kitâbeler II, s. 83'de, Rü~di Pa~a'n~n mezar ta~~~kitâbesi vard~r.
172 Bk. Vs. 40.
173 1225 y~l~~ Receb ay~~ ortas~nda tanzim edilen salyane defterinden: "... Sekbanba~~~a~a'mn idam~na memur Haseki Veli A~a'ya ve e~yas~n~n kabz~na memur
Zaim Seyyid Ahmed A~a'ya bâ tel~kire hizmet alt~~yüz doksan guru~..." Sc. 244,
s. 6.
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~ 81 o'da te~hir edildim. ~~~~May~s 1810 tarihinde de, Zaim Seyyid
Ahmed A~a, Mehmed Pa~a'n~n mal ve e~yas~n~~zabta müba~ir tayin
edildi175.
Sürgünlere dair baz~~mü~ahede ve dü~ünceler :
Etüdümüze son verirken, buraya sürgünlere ait bir istatistik
ilave etmeyi uygun gördüm:
— Eldeki belgelere nazaran 6's~~gayri müslim olmak üzere;
05 sürgün tesbit ettik. Bu ~~o5 ki~inin ödevlerini ve mensub olduklar~~
zümreleri ~u ~ekilde s~ral~yabiliriz : 32 halktan —tabii bunlar~n
içine ne olduklar~~bilinmiyenler de al~nd~—, 8 vezir, 8 kad~n, 7 bilgin
ve müdderis, 5 asker, 4 kad~, 4 ~eyh, 4 yeniçeri a~as~, 3 ~eyhulislâm,
3 imam, 3 müftü, 3 kad~~asker, 2 sekbanba~~, ~~beylikçi, 1 silâhdar,
za~rac~ba~~, ~~muhz~rba~~, ~~sadrâzam kethudas~, ~~dar-üs-sade
a~as~, t me~k hocas~, ~~dar-üs-sade yaz~c~s~, ~~seyyid, ~~zaim, ~~ordu
kad~s~, ~~alaybeyi, ~~manavlar kethüdas~, ~~ihtisab a~as~~kethüdas~...
2 — 105 sürgünden ~~o'nu hariç; 95'ine ait sürgün hükümleri
vard~r. Yaln~ z 7'sinin fermamnda, sürülme sebebi zikredilmemi~tir.
Sürülme sebebleri belli olan 88 ki~iden 22 ki~i halka zulüm ve asayi~i
bozmaktan, I6's~~ tezvir ve te~vikten, 12'si tegallübden, ~~~ 'i ahlaks~zl~ktan, g'u ihmal, tekâsül ve rü~vetten, 8'i hissi, keyfi ve çekememezlikten, 6's~~dini i~lerden, 3'ü idareten ~ 'i siyasetten sürülmü~lerdir.
3 — Bu sürgünlerden 46's~n~ n belge ile durumlar~~tesbit edilmi~tir. 46 ki~iden 26's~~sürgün yerini de~~~tirmi~, 7'si Manisa'da ölmü~~ve birisi de öldürülmü~tür.
4 — Manisa'n~ n Osmanhlar eline geçi~inden, XX. asra
kadar, Manisa'ya ve Manisa'dan sürülenlerin listesi gözden geçirilirse, XVII. yüzy~l~n ikinci yar~s~na kadar 1-2 ki~inin sürüldü~ü
görülürken, XVIII. yüzy~l~n ba~~ ndan itibaren birdenbire sürgün
say~s~n~n artt~~~n~~görüyoruz. Bu durumun, XVII. yüzy~l~n sonun'4 ~ani zâde, (c. I, s. 351) ~unlar~~yaz~yor: "... Sekbanba~~-~~ sâb~k Deli
Mehmed A~a mekr-i müfsid ü mekkar olub noksan alk-ü idraki sebebiyle f itnekârl~~~~te'yid-i mesnedine vesile ve medar-~~ a~yar ederek muharrik-i kavga ve
muk~z-~~esrar oldu~u anla~~ld~ktan bundan akdem azille ve Mani.sa'ya nefy ü iclâ
ve çend mürurunda kenduya emaret ha' olunarak ~ehr-i müteyemmin olan Rebiülevvelin be~inci günü ser-~~maktuu nihade-i dahil-i bâb-~~musallâ oldu..." Bundan
ba~ka bk. Cevdet tarihi c, IX, s. 208; Sc. Os. c. IV, s. 277.
175 Bk. Vs. 24.

550

M. ÇA~ATAY ULUÇAY

daki, siyasi ve askeri olaylarla, çok s~k~~bir ilgisi vard~r. Uzun süren
sava~lar ve bunun etkileri bizi yaln~z s~n~rlarda yenmedi, ~ehirlerde
sosyal hayat~m~z~n; k~smen de olsa, bozulmas~na, vesile oldu. Kitab~n
sonundaki kronoloji incelenirse, her iki yüzy~lda da sürülenlerin
say~s~~hemen hemen birbirine denktir.
5 — Sürülenlerin hüviyetleri incelendi~inde çoklu~un, hükümet memurlariyle, ~ehrin —vücuh-~~belde dedikleri— ileri gelenleri
oldu~u görülür. As~l halk ve köylülerden ise, hemen hemen yok
gibidir. Bu da bize idare cihaz~m~z~n bozukluk ve düzensizli~ini,
halk ve köylü tabakas~n~n ise hala temizlik ve asaletini kaybetmedi~ini göstermektedir.
6 — Manisa'ya ve Manisa'dan kitle halinde — a~iretlerin iskani
hariç — bir sürgün yap~lmam~~t~r. Sürgünler büyük bir ço~unlukta
birer birer sürülmü~lerdir. Mamafih ayn~~ sebepden ötürü ~~'den
fazla ki~ilerin de — bizdeki vesikalara nazaran -- 8 ki~iye kadar
sürüldü~ünü tesbit ettik.
7 — Sürgünler hakk~nda, hiç bir zaman genel aff~~ haiz bir
belgeye rastl~yamad~k.
8 — Sürgünler ailelerini, getirip getirmemekte serbest olduklar~~
halde, darüssaâde a~as~~ Be~ir A~a'n~n me~k hocas~~Mumcuzade
Mehmed Efendi ve ikinci defa Manisa'ya gönderilen Dürri zade
Abdullah Efendi'nin ailelerinin de kendileriyle, sürüldükleri görülmü~tür.
VES~KALAR
jil
Mevlana Manisa kad~s~~ zidet fazâiluhu
31,11
j.~i
ve Mevlana Limni kad~s~~ zide
,Y0 J j" 1---j2iil ‘34.-• J r‘-1- 1
fazluhu
refi-i hümâyun vas~l al~cak malüm olaki Sultaniyye 176 müdderrisi Mevlana Hüseyin 177 zide ilmuhu ifdde ve istifdde ile me~gul ve hüsn-i MI ve lûtf-i hisalile âreste r~za ile mukayyed
iken Kabil zâde Süleyman Efendi "S Ve ÇU1 o~lu Abdülkerim 178
Hafsa Sultan medresesi.
Bk. Manisa unluleri S. 24, 25.
179 Bk. ayn~~ eser, S. 48, 49.
179 Bk. ayn~~ eser s. 30.
176

177
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dimekle ma`ruf kimesneler rahat vermeyüb ta`ciz ve tektirden hali
olmayub yal~n~z mezburun hakk~nda de~il belki âmme-i müslimin
haklar~ nda irtikâb etdikleri mezâlim ve mefasid tahrib-i bilad ve
terhib-i ibada müeddi olmak mertebesi bülu~a karib olub taakub-~~
mefasid ve mezalim ve tevali-i tevasüb-~~cerayimlerine adem-i tahammülden na~i Yund da~~~nahiyesinde 180 yedi sekiz yüz Reya
tazallüm-i hal için bir kaç def `a damen-i cebele dökülüb geldikleri mesmu` oldukda itfa-i f itne içün sühulet ve istimalet ile ( bir
kelime okunamad~) sa`yolunub mürafaalar~~hususunda azim zahmet
çekilüb ve menazil-i kadime ashab~ ndan nice kimesneler menazil-i
cerayimlerin
bira~ub peri~an ve perakende olub bir kaç seneler mütemadi olur ise baki kalanlann eksen zelil ve zebun ve fakir
ve medyun olmalar~~ bi i~tibah olub mezburlar~n def-i mazarratlar~~
için sab~kan Manisa kad~s~~Seyyid Ali 181 taraf~ndan Ham olunma~la
mumaileyh Habil zâde Süleyman ve Çul o~lu Esseyyid Abdülkerim'i te'dib için Limni ceziresine ida olunmalariyçün
1 4ALL
bilfiil ~eyh t:~ l-islam ve müfti ül-enâm olan Ab- 4.:),41
dullah 122 11,.. U1 dIjkülrU i~aret itmeleriyle mü~arünileyhin i~aretleri mucibince nefy ü ida' olunmalar~~bab~nda ferman-~~ali~an~m sad~r olmu~tur
buyurdum ki dergah-1 ali çavu~lar~ndan
,Y1.1;_~ -ki Ali Çavu~~
zide kadruhu hükm-i ~erifimile vusul buldukta ferman-~~ Celil
al-kadrim mucebince amel dahi sen ki Manisa kad~s~~Mevlana-i
mumaileyhsin mezburan Kabil zâde Süleyman ve Çul o~lu Seyyid
Abdülkerim'i cezire-i merkumeye irsal ve sen ki Limni kad~s~~Mevlana-i mumaileyhsin vusullerinde mezburun~~cezire-i merkumede
ikamet etdirüb tekrar emr-i ~erifim sad~r olmad~kça itlâk ve sebillerin tahliye iylemeyüb mazmun-~~emr-i ~erifimle âmil olas~z ~öyle
bilesiz alâmet-i ~erife itimad k~las~z Tahriren fi evasit-i zilhicce sene-te
erbaa ve selâsine ve mie ve elf 183.
Bi-Makam-~~
Kostantiniyye
al-mahruse 184
Manisa'n~n kuzeyindeki da~lara denir. Osmanl~~ te~kilât~nda nahiye idi.
~~ o3 hicri y~l~nda Manisa kad~s~~olan Ekmekçi zâde Esseyyid Ali Efendi.
182 Yeni~ehir'li Abdullah Efendi.
183 1722 y~l~~eylül sonu ve Ekim iptidas~.
184 Sc. 181, S. 22.
181
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Medine-i Manisa'da çar~~~mahallesinde sâkine Saliha binti
Hüseyin nam hatunun keyfiyeti sual olundukda ahalisi cemm`-i
gafir fuh~unu haber virmeleriyle nefyolunub Mürasele 188 verilmi~dir
(sene ~~~~4o) 186 1 728).

Ve Karahisar mahallesi sakinlerinden Emine binti Abdullah ve
ve Saliha binti Abdi hatunlar~n mahalAy~e binti Burunsuz
lesinden keyfiyeti sual olundukda daima fuh~unu haber verdiler. Bir
kaç dera ~er'den tenbih olunub mütenebbih olmayub nefy için
mürasele verilmi~tir. Hurrire fi 10 ~evval al-muazzam sene ~~~ 4o 187
(1 728).

J,1
I 2..1111

Mevlânâ Manisa kad~s~~ zide fazailuhu ve
Be~ikta~~nâibi Mevlânâ... zide ilmuhu tevki-i refi-i hümâyun vâs~l
ol~cak malüm ola ki Be~ikta~~kasabas~~ahalisi südde-i saâdetime arz~hâl idüb kasaba-i mezburede Sakine Desbinc nâm nasraniye kendü
halinde olmad~~~ndan izmir'e nefy olunmu~~iken bir takrib ile yine
gelüb tavattun ve meyhanecilik i~leyüb leyl ü nehar ecanibden müsellim ve kefere sekran menziline girüb envâ'-~~fesad 188 ve nâmahremden
kaçmayub bir kaç dera tenbih olundukda tenbih idenlere ~etm ve
bundan akdem Galata kad~s~~ ve voyvodas~~ huzurlar~ nda yaramazl~~~~bu veçh üzre oldu~u tevatur ile sabit ve mahallesinden ihrac
olunmak içün ilâm olunmu~~iken muin-i kesiresi oldu~undan icra
olunmayub hâlâ zevcesi olan Yorgi nâm zimmi dahi kendi gibi
yaramaz olma~la evvelkinden ziyade fesada tasaddi ve ~erlerinden rahatlar~~ kalmayub ahvalleri di~er gün oldu~un bildirip mesfure
185 Kad~lar~n yazd~klas~~ resmi yaz~lara denir. Birisinin tevkifi için mütesellime;yeni tayin etti~i nâibe; kâtip için nâibe; nikâh için mahalle imam~na yazd~~~~
yaz~lar gibi.
186 Sc. 185, S. 56.
187 20. V. 1728. Sc. 185, S. 56.
188 ~~leyüb.
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zevci olan mesfur Yorgi ile vatan-~~ asliyesi olan Manisa'ya nefy ve
iclal olunmalar~~ bab~nda emr-i ~erifim rcca iyledikleri eclden veçh-i
me~rub üzere amel olunmak emrin olunmu~dur. Buyurdum ki dergah-I muallam çavu~lar~ndan
Mustafa Çavu~~
zide kadruhu vusul buldukda bu bâbda sad~ r olan emrim
üzere amel dahi sen ki nâib-i mezbursun mesfuran Desbine'yi ve
zevci Yorgi'i vatan-~~ asliyeleri olan Manisa'ya nefy ve iclal eyliyesin
ve sen ki Manisa kad~s~~ Mevlanay-~~ mumâileyhsin vusullerinde
ikamet ettirüb mazmun-~~ emr-i ~erifimle âmil olas~n. ~öyle bilesin
alâmet-i ~erife itimad k~las~n. Tahriren fi evâil-i zilkade al-~erife
sene-te hamse ve erbain ve mieti ve elf'89 1733.
Kostantiniyye al-Mahrusa 190
5~eriat maâb Manisa Nâibi Efendi zide ilmuhu Bâd al-selam
inha olunur ki Manisa'da ikameti ferman buyurulan sab~ka sadrâzam kethüdas~~ Ni~deli izzetlû Elhac Ali A~a'n~n 191 bu esnada mahall-i mezburede ikameti affolunub ikametgah-~~kadimi olan Bursa'da
vaki hanesinde ikamet etmesi ferman olma~la imdi izin ve ruhsat'
mutazamm~n sebilin tahliye olunmak bab~nda sad~r olan ferman-~~
ali~an~m mucibince mektub tahrir ve
ile irsal olunmu~dur. in~allahu taala vüsulunda mucib-i emr-i 'ah üzre amel ve hareket
eyliyesin ( 151) 192 1738-1739.
El-fakir
Elhac Ahmed
Kaimmakam-~~Rikab-~~Hümâyun
hala 193
1733 y~l~~ Nisan orta ve sonlar~.
Sc. ~ go, s. 35.
191 Ali A~a I 1o7'de kapuc~ba~~ ; 1128'de çavu~ba~~~ve sonra Sivas bey-lerbeyi,
~~ i29'da sipahiler A~as~, ~~ 130'da cebeciba~~, 1 131'de ikinci defa sipahiler a~as~~
oldu. ~~ 143 Rebiülevvel ortas~nda sadaret kethüdas~~ oldu. ~ i43 Cemaziyelevvelinde
Patrona vak'as~ndan sonra azl ve o~lu Mehmed Bey ile Bursa'ya sürüldü ve orada
Öldü. Sc. Os. c. III, S. 533. Manisa'ya sürüldu~üne ve tekrar Bursa'da oturmas~na
izin verildi~i hakk~nda bir kayda ba~ka kaynaklarda rastl~yamad~k. Hangi y~lda
Manisa'ya surüldü~unu de tesbit edemedik.
199

190

192 I 738-1739.

103 Sc. 193, S.

95.
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yl.j:11;j-x; Manisa ve Istanköy nâibleri zide ilmuhumâ tevkl-i refi-i hümâyun vas~l ol~cak maltim ola ki
Manisa kazas~~reâyas~~fukaras~~ rikâb-~~hümâyunuma arz~hal edib
Medine-i Manisa mütemekkinlerinden Yako ve Kurto~lu Yasef nam
yahudiler kendi hallefinde olmayub daima reâya fukaras~n~~ ehl-i
örf taifesine gamz ve tecrim ettirmek âdet-i müstemireleri olub ~er'a
fesadlanndan bir veçhile emniyetleri olmad~~~ndan cümlesi perakende ve peri~an olmalar~~ emr-i mukarrer oldu~un bildürüb
divan-~~ hümâyunum çavu~ba~~lar~ndan ,)1_,;"11 yL. ;J-6 Mustafa
Çavu~~zide kadruhu müba~eretiyle mezfurlar ~slah-~~nefs edinceye
de~in ~stanköy ceziresine nefy ve iclâ ve cezirebend olunmalar~~ bab~nda emr-i ~erifim red eyledikleri eclden veçh-i me~ruh üzere amel
olunmak emrim olmu~dur. Buyurdum ki dergâh-~~muâllâm çavu~larmdan
J;1••1 ;J-ki Mustafa Çavu~~zide kadruhu vusul buldukda bu babda sâd~r olan emrim üzre amel dahi sen ki Manisa
Nâibi Mevlânây-~~mumâileyhsin tayin olunan çavu~-~~mumaileyh müba~eretiyle yahudi mesfurlan Istanköy ceziresinde cezi rebend olunmalar~~olunmak üzre nefy ve iclâ ve irsal eyliyesin ve sen ki Istanköy nâibi mumaileyhsin vusullerinde cezire-i mezburede ikamet
itdirüb madam ki itlâklariyçün emr-i ~erifim sâd~ r olmad~kça ~tlâklar~ ndan be-gayet ihtiraz ve mücanebet eyleyüb mazmun-~~ emr-i
~erifimle âmil olas~n .Söyle bilesin âlâmet-i ~erife itimad k~las~n. Tahriren fi evâs~t-~~Safer al-hayr sene-te isna ve hamsine ve mie ve lef
(1 739) I"Bi-makam-~~
Kostantiniyye 195

.
•••°

.
1 • ‘-5.d-•.711,

J3I .
1^,1

• ~...!_J 3

Mevlânâ

Manisa kad~s~~ zidet fazâiluhu ve -k.t.1
• e.X
2.4.0
„.:1 .
,hâlâdivan-lhürnâyunumdaçavu~ba~~~
1739 Nisan sonlar~.
Sc. 193, s. 89, ayn~~maalde sadaret kaymakam~~ Ahmed Pa~a'n~n da mektubu var.
194
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olan Mehmed dame mecduhu
reri-i hümâyun vas~l ol~cak malûm
ola ki kapucuba.~~lar~ ndan
J
Seyyid Hidayetullah ~N
dâme mecduhu südde-i saâdetime arzihal edüb medine-i Manisa
sükkan~ndan Timur Kaz~ko~lu dimekle ma`ruf Hac~~Mehmed nam
kimesne e~irradan ve kendi halinde olmayub bir kaç senedenberu
âsitânede ikamet ve mezbura hukuka müteallik bir akçe verece~i
yokiken kazaya u~ratmak sevdasiyle vilayet-i lisan~ ndan nice ifk ü
iftiraya mutazamm~ n musanna` arz~ halleri rikab-~~hümâyunuma
virmeden hali olmayub mezbur ziyade müzevvir ve müfsid oldu~undan vilâyete tahriki mü~ 'ir kâ~~dlar gönderüb bunun görülecek i~lerinin tatiline bâis oldu~undan gayri bu def'a vilayet ayan~~ ve
ahalisi lisanlar~ ndan hilaf-~~inha ve musanna.` arz~ hal tahrir ve rikab-~~hümâyunuma vermek ve bunu kazaya u~ratmak sevdas~nda
Oldu~u sahiha(n) haber al~ nub ~ erir-i mezburun dört be~~senedenberu
ehl ü iyâli sefil ve sergerdan ve bu sefilin ~err ü mazarrat~ ndan âciz
ve hayran oldu~un bildirüb mezburun ~err ü mazarat~ ndan gerek
bu gerek ümmet-i Muhammedi tahlis için vilâyetinde olan ehl ü
iyali yan~ na gönderilmek bab~ nda hükm-i hümâyunum reca etme~in
mezbur Mehmed kel~ du halinde olmayub bilâ mucib asitânede n~eks
ve karar ve baz~~kimesneleri tahrik ve hilaf-~~inha ref'i rukkaya ictisar
üzere oldu~undan çavu~~müba~eretiyle vilayeti olan medine-i mezbureye nefy ü irsal vusulünde tescil ve anda ikamet itdirilüb fimabâad mugayir-i emr-i ali âsitâneye avdetine cevaz ve ruhsat virilmemek bab~ nda ferman-~~ ali~an~ m sad~r olmu~dur. Buyurdum ki
Divan-~~hümâyunum çavu~lar~ndan müba~~ r tayin olunan ,.,11-:)1 1;J-6
Seyyid Mehmed Çavu~~zide kadruhu vusul buldukda bu
bâbda sad~ r olan ferman-~~ celil al-kadrim mucibince amel dahi
sen ki çavu~ba~~~mumaileyhsin mezbur Mehmed'i ahz ve çavu~~
müba~eretiyle vilayeti olan medine-i mezbureye nefy ü irsal iyliyesin
ve sen ki kad~-~~mumâileyhsin mezbur vüsulünde tescil ve anda ikamet etdirüb fimabaad mugayir-i emr-i âli isitâneye avdetine cevaz
u'a Hidayetullah Pa~a, Köse zâde Hac~~ Mustafa A~a'n~n o~ludur. ~zmir
voyvodal~~~~ve manisa mutesellimli~ini yapt~. Kay~ n pederi Kara Osman zâde Hac~~
Mustafa A~a'n~ n öldürülmesinde yard~m~~görüldü~ünden 1755'de kapuc~ba~~~
oldu.
1764'den sonra mirimiran ve Amasya mutasa~rr~f~~ oldu. 9. II. 177o'de ibrail
sava~~nda ~ehid oldu. Fazla malinnat için Manisa ünlüleri adl~~kitab~m~z~ n 41-43.
sayfalar~na bak~n~z.
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ve ruhsata ittika iylemiyüb mazmun-~~emr-i ~erifimle âmil olas~n.
~öyle bilesin alâmet-i ~erife itimad k~las~n tahriren fi evas~t-~~zilkade
sene -te seb'ine ve mie ve elf 197 1757.
Kostantiniyye al-mahrusa 198
8.
43.1J1 j.i

1.14Y1)

dtül
Sab~ka ~çel mutasarr~f~~ olub vezerât~~merfu` vekil Osman Pa~a damet
maâliyehu ve
Jl -ig•YI ;3-6 mumâileyh-i Midillü'ya isâle me'mur gedükliyandan Seyyid Mustafa zide mecduhu tevki-i refi-i
hümâyun vas~l ol~cak malüm ola ki sen ki pa~ay-~~mumâileyhas~n
bundan akdem vezâretin fer' ve Midillü'da ikamete memuriyetini
mutazammin sad~ r olan emr-i müniflm tarafina varid ve der`akab
kel'clen hareket ve sav~b-~~memuruna âzimet eyledi~in e~erçi tahrirat~ n meihumunda münderiç olub lakin Midillu ceziresi M~s~r yolu
üzerinde vaki' oldu~undan ba`z~~ k~lü kal tahaddüs mülâhazas~na
binaen Manisa ve yahud Bursa'da karar ve ikametine musaâde-i
hüsrevanem erzan~~ k~hnmak niyaz~nda oldu~unu gelen tatar~n lisanan takrir idüb fi nefs al-emr Midillu'da'ara= melhuz olan
tekevvun güft ü ~enidi müstelzem olaca~~~muhtemel olmakdan na~i
Manisa'da ikametin karin-i müsaâde-i ~ahanem oldu~unu mutazamm~n hatt-~~hümayun-~~inâyet makrun-~~daveranem ~eref- bah~ay-~~
~evket-i padi~ahanem daavat~ na kiyam eylemen bab~nda i~bu emr-i
~erifim isdar... ile irsal olunmu~dur. Ve sen ki müba~ir-i mumâileyhsin pa~ay-~~mumâileyhi cay-~~ikameti Midillu'dan Manisa'ya sarf-u
tahvil olundu~u malüm oldukda kasaba-i Manisa'ya kenduyu isal
ve anda ikamet ettirdüb vusulünü mü~'ir tahrirat ahziyle der sadetime avdete mübâderet iylemen bab~ nda ferman-~~ ali~an~m sad~r
olmu~dur. Buyurdum ki... vusul buldukda bu babda veçh-i me~ ruh
üzre ~ eref-yafte-i sudur olan ferman-~~vacib al-ittiba` ve laz~m alimtisalimin mazmun-~~itaât makruniyle amel ve haraket ve hilafindan
gayet al-gaye taha~i ve mücanebet iyliyesiz- ~öyle bilesiz alâmet-i
~erife itimad lulas~ z tahriren fi evâhir-i ~ehr-i rebiülevvel sene-te
tis'a ve semanine ve rnie ve elf "9 1776.
197 1757 y~l~~Temmuz sonu ve A~ustos iptidas~.
i98 Sc. 210, S. 210.
199 1176 y~l~~ May~s ortas~~ Sc. 220, S. 131-130.
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Budur ki sab~ka Içel mutasarnfi olub vezareti ref` olunan saadethi
Osman Pa~a dâileri bâ emr-i âli Midillfi'da ikamete memur iken
medine-i Manisa'da ikametlerine müsaade-i hazret-i cihandari erzan~~
k~l~nmak niyaz~nda olduklar~ndan medine-i mezburede ikametleri
bab~nda ~eref sudur eden emr-i cihanmuta` mucibince cay-~~ikametlerine isâle memur dergah-1 âli geldiklular~ndan Esseyyid Mustafa
A~a kullan müba~eretiyle ~ehr-i rebiülâhirin yirmi yedinci günü 200
medine-i Manisa'ya vusul bulub ber mantuk-~~emr-i âli medine-i
mezburede ikamet vacibe-i zimmet-i kaffe-i enâm olan duay~~devam-~~
ömrü devlet-i hazret-i padi~ahiye muvazabat üzere olub müba~ir-i
mumaileyh kullan itmam-~~hidmet-i me'muresi ile avdet iyledi~ipaye-i serir-i alaya arz ve ilim olundu. Baki (
Hurrire fi 29 rebiülâhir ~~189 2°4 1775.
Isa zade Arif Mehmed 202

Defter oldur ki bundan akdem rütbe-i vezareti merfuan medine-i
Manisa'da ikamet üzre iken vefat iden sab~ka Içel valisi vekil Osman
Pa~a hazretleri nin me`rifet-i ~er` ile muhallefat~~tahririne bâ emr-i
celil al-~an müba~ir tayin buyurulan serbevvabin-i dergah-~~ al~~ ;-x.P
1‘<*t Elhac Süleyman A~a 2°3 ve medine-i merkume
mütesellimi serbevvahin-i dergah-~ 'ah .)1:£:)I1.,
Elhac
Ahmed A~a kullan vesair ayan ve e~i-af ma`rifetleriyle tahrir olunan muhallefat~~defteridir ki berveçh-i âti zikr olunur. Tahriren fi
al-hamis min safer al-hayr sene ~~190 204.
26. VI. 1775.
28. VI. 1775.
" 1'89 se.
203 Kara Osman zâde Hac~~Ahmed A~a'd~r.
204 26. III. 1776... ~~189 Se. Muhallefat~n alt k~sm~~ al~nmad~. ~~o Rebiülevvel
~~190 (29. IV. ~~776) tarihinde yap~lan duru~maya göre vekil Osman Pa~a'n~n kasap
Comer'e 267 kuru~~et borcu; bakkala 546 kuru~~zahire borcu; ekmekçi Ibrahim'e
61 ekmek borcu; yahudi Abdurrahman o~lu Arslan'a 2500 kuru~; terziye 222 kuru~;
kasap Yustu'a 22 kuru~~et borcu; kuyumcuya 8 kuru~ ; Hatip Efendi kerimesine
menzil kiras~ndan too kuru~ ; alemdar Mehmed'e zahire bedelinden 22 kuru~;
kira borcundan ev sahibine 450 kuru~; Kurt zâde Esseyyid Mehmed A~a'ya zahire
930
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Budur ki medine-i Konya'da türbe-i hazret-i Mevlana
postni~ini olan faziletlf~~ e~~eyh Esseyyid Ebubekir Çelebi
Efendi dailerinin bundan akdem medine-i merkumede vuku
bulan ihtilâlden nâ~i tebdil-i hava z~mm~nda(?) medine-i Manisa'da
ikametleri bab~nda bâ i~aret-i hazret-i ~eyh ül-islâmi ~eref-bah~ay-~~
sad~r (sudur) olan mübarek hatt-~~hümâyun-~~ ~evket makrun mucibince cay-~~ikametlerine isâle memur divan-~~hümayun çavu~an~ni ~l
dan Veli Çavu~~kullar~~ müba~eretiyle JLil v
der`akab medine-i Konya'dan hareket ve i~bu sene-i mübareke mah-~~cemaziyelulas~(n~n) on alt~nc~~günü2" medine-i Manisa'ya vusul bulub ber mantuk-~~ emr-i âli Medine-i Manisa'da ikamet vâcibe-i kaf-i enâm
olan duay~~devam-~~ömr-i devlet-i hazret-i padi~ahiye müdavemet
ve olveçhile müba~ir-i merkum kullar~~itmam-~~ hidmet-i memuresiyle avdet iyledi~i paye-i serir-i Maya arz u ilâm olundu. Baki
v•A tahriren fi al-samin-i a~er min cemazic~- 1
(
yelevvel li-sene-ti tis'â ve mie ve elf ( ~~go) 206 .
borcundan 50 kuru~ ; mevlevi ~eyhi eytam~na 1300 kuru~~borcu tesbit edildi. Halbuki muhallefat~n~n tutar~~ise 25oo kuru~~oldu~undan Istanbul'dan gelen ferman
gere~ince borçlar~~ bir nisbet dahilinde da~~t~ld~~ (ayn~~sene sicilleri).
Vekil Osman Pa~a Manisa'ya sürülü~ünde bir sene sonra Manisa'da öldü.
Çe~nigir camii mezarl~~~na gömüldü. Mezar~~camiin kuzeyindedir. Mezar ta~~nda
~unlar yaz~l~d~r:
— Bu dünyada bulmad~m hiç rahat~~
Ihtiyar ettim an~nçün r~hleti
3 — Kimse gülmez kimse dahi gülmiye
4 — Zevkine de~mez cihan~n mihneti
5 — Dar-~~dünya bir müsafirhânedir
6 — Akl~~ olan benden alsun ibreti
7 — Merhum ve ma~fur Elhac
8 — Osman Pa~a vekil-i dar-üs-sade
9 — (iki kelime okunamad~) ruhuna fatiha. Sene 1 ~ 90
Sicill-i Osmani (c. III, s. 432)'da, Osman Pa~a'n~n ne sürüldü~ünden ne de
Manisa'da ölmesinden bahseder. Ayn~~ zamanda ölüm tarihini de 1186 olarak yazar.
2°5 3. VII. 1776.
2°° 1776 ayn~~ y~l Sc.
Ebubekir Efendi'nin, ~eyh ül-islâma, yapt~~~~iyilik ve yard~m~ndan dolay~~bir
te~ekkür mektubu vard~r. Mektubun alt~ndaki imza ~öyledir: "Al-abd al-eLli alkadim e~~eyh Esseyyid Ebubekir min sülâle-i hazret-i mevlânâ
2 -
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12.

Der-i devlet Mek~ne arz-~~dai-i kemine budur ki LP,11.)-k.•

u-11

müfti al-enâm Hamidi zâde Mustafa Efendi hazretlerinin ~imdiden arpahldan olan medine-i Mamsa'da meks ü aram ile levaz~m-~~hacc-i
~erif-i tahsil ve itmam ve bu sene karin al-meymenede huccac-~~zu
- al ibtiham ile hacc-~~ ~erife racil pend-i ihtimam ve bade al-hac
yine huccac-~~müslimin ile âvdet ve arpahklan olan medine-i merkumede ikamet eylemeleri bab~nda bi i~aret-i ~eyh ül-islâm ~erefbah~~~sudur cden hatt-~~humayun-~~ ~evket makrun mucibince efendi
dâileri malyetleri(ne) k~bel-i devlet-i âliyye-i ebediye alklevamdan
tayin buyurulan divan-~~hümâyun çavu~lanndan fahr al-akran duac~~
Esseyyid Elhac Ahmed Çavu~bendeleri müba~eretiyle i~bu mah-~~
safer al-haynn an dördüncü günü*" arpahklan olan medine-i mezbureye mahsuben lis-selâme sâye endaz-~~ikamet ve her mantuk-~~emr-i
celil al-~an levaz~m-~~hacc-~~~erif tahsiline müba~eret ve duay-~~devam-~~
ömr-i devlet-i hazret-i ~ehriyariye muvazabat ve müba~eret üzere
olduklar~~ol ki vaki' al-haldir ma`dalet karara arz ve ilim olundu.
Baki ( J-kr)
,:,••
fi 25. 5. sene 1792.
~~3.
413-411.9:3

."

kile. 11.)1;41

Sab~ka Karas~~sanca~~~mutasarr~fi olub bu def'a vezaret-i ref'iyle
Manisa'da ikamete memur k~l~nan Mehmed Pa~a damet maâliyehu
ve
;.9-~3 pa~ay-~~mumâileyhi savb-~~me'murine
isâle tayin olunan dergah-1 muallâm gediklulanndan Mehmed
zide mecduhu
refi-i hümâyun vas~l ol~cak malû. m ola ki sen
ki pa~ay-~~mumaileyhsin bu esnada hasb al-iktiza bar-~~giran-~~vezaretten tahfif-i memuriyetin z~mm~nda vezaretin ref` ve Manisa'da
~eyhin ikinci bir mektubu daha var. Bunda ~eyhülislâmdan mevlevi hane
~eyhl~~~na, ~eyh vekili olan ~eyh Mehmed Sad~k Efendi'nin asaleten tâyin edilmesini rica ediyor ~~~ 90 Sc.
207 I 3. IX. 1792 aym y~l Sc. Hamidi zâde Mustafa Efendi berveçh-i arpahlc
Manisa kad~hk~na, 2206
Rebiülevvel gurresinde Mutasamf oldu, 12°8 Cemaziyelevvel guresinde ayr~ld~.
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ikametine irâde-i aliyye taallük ve bu babda hatt-~~hümâyun-~~ ~evketmakrun taallük itmelde memuriyetini havi mahsusen i~bu emr-i
~erifim ~sdar ve seni savb-~~me'murune isâle mumâileyh tayin ve
irsâl olunmu~dur. imdi bu keyfiyet-i me'muriyetin malümun oldukda
bulundu~un mahalden derhal hareket ve Manisa'ya vürud ve ikamet
ve devam-~~ömr-i devletim daavat~na muvazabat iyleyesin ve sen
ki gedikluy-~~mumâileyhsin muktazay-~~me'muriyetin üzre pa~ay-~~
mumâileyhi Karas~~sanca~~nda oldu~u mahalden kalchrub do~ru
Manisa'ya isal ve ikamet etdirüb v~~sul ve ikametini mü~'ir ilâm ve
tahrirat ahziyle avdete mübaderet eylemen bab~nda ferman-~~âli~ân~m
sâd~r olm~ldur. Buyurdum ki vusul buldukda... bu babda veçh-i
me~ruh- üzre ~eref-yafte-i sudur olan ferman-~~vâcib al-ittibâ ve lâz~m
al imtisalirnin mazmun-~~itaât makrunu ile âmil olub hilfindan
ittika ve mübâadet eyleyesiz ~öyle bilesiz âlâmet-i ~erife itimad k~las~z tahriren fi evâs~t-~~ ~ehr-i cerriâziyelâhir sene-te seb`a ve mieteyn
ve elf 1°8 1793.
Bi-makam-~~
Kostantiniyye
14.
Der-t devletmekine arz-~~dai-i kemine bu dur ki sab~ka Karas~~
sanca~~~mutasarr~fi olub bu esnada hasb al-iktiza bar-1 giran-1 vezaretten tahfif-i du~-i me'muriyetin z~mm~nda medine-i Manisa'da
rkiVVI 3 (.401 )1;41
3 JiG)II
ikamete memur k~hnan
saâdetlü Mehmed Pa~a Efendimiz haz
‘-rederi i~bu mâh-~~receb alferdin on üçüncü günü 2°9 mashuben lis-selâme lubel-i devlet-i aliyyeden müba~ir tayin buyurulan ,-)kç "11.,
)1‘.31 dergâh-~~muallâ
gedildülanndan Mehmed A~a kullar~~muba~eretiyle pa~ay-~~mumâileyh daileri medine-i merkumeye duhul ve ber mantuk-~~ferman-~~
cihandâri amel ve hareket ve devam-~~duây-~~hazret-i z~llullaha
duâya müdavemet ve muvazabat üzre oldu~u ol ki vaki' al-hald~r
der-i adle arz ve ilim olundu. Hurrire fi 14 receb sene 1207 110 1793.
soe 1793 y~l~~Ocak sonlar~.
24. II. 1793, Seyyid Ye~en Mehmed Pa~a 9 Safer 1207 tarihinde Bat~-1
âliye bir yaz~~göndererek, vezaretinin ibkas~~ile bir me'muriyete tayini, bu mümkün
de~il ise Izmit'de oturmasma müsaade ricas~nda bulunmu~tur.
21° 25. II. 1793 ayn~~ y~l Sc.
2°.
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15.
4.-1)1 .-J,J1,.;

f,
i.zY1

jl&JI )1.4.;i1

L

Sak~z'da ikamete memur iken bu def'a mahall-i ikameti Manisa'ya
tahvil k~l~nan sadr-~~sab~k elhac ~zzet Mehmed Pa~ a damet maal~yehu tevki-i refi-i hümâyun vas~l ohcak malf~m olaki sen ki pa~ay-~~
mumâileyhsin Saluz'~n ab u havas~yla imtizaç edemedi~ine mebni
Manisa'da ikametine izin ve ruhsat-~~ ~ahanem erzâni k~linmas~n
tarafindan tahrir ve iltimas olunma~la sad~r olan emr-i hümâyunum
mucibince Manisa'da ikamet ve karar~n hususuna müsaâde-i daveranem bi diri~~ve erzâni k~lmma~~n Sak~z'dan fekk-i rab~ ta-i karar
ve Manisa'ya vüruda ibtidar eylemen için i~bu emr-i ~erifim ~sdar
ile ba's ü tisyar olunmu~dur. !Indi vusul-i emr-i ali~ammla ol tarafdan hareket ve do~ru Manisa'ya vusüle müsaraât ve anda ikamet
ve devam-1 emr-i devlet ve k~vam-~~furu ~evketim daavat~na i~tigal,
muvazabat ve vusulünü deraliyeme tahrir ve i~aret iylemen bab~nda
ferman-~~ali~amm sad~r olmu~dur. Buyurdum ki... vusul buldukda
bu babda veçh-i me~ruh üzre ~eref-yafte-i sudur olan ferman-~~vâcib
al-ittibâ` ve laz~ m al-imtisalimin mazmun-~~kaat makruniyle amel
ve hareket ve hilafindan ittika ve mübaadet eyliyesin. ~öyle bilesin
alamet-i ~erife itimad k~las~z tahriren fi evahir-i ~ehr-i cemaziyelâhir
sene-te sel'ase ve a~re ve mieteyn ve elf 211 1798.
~~6.
Bundan akdem oca~-~~âmirede Za~rac~~ba~~~iken hilaf-1 r~za
harekete ibtidar~~hasebiyle azl ve Manisa menfas~na nefy ve ida
olunan ,)1,:c•li 4.?-1-11 ;3-k; Mehmed A~a zide mecduhu alil ve
ihtiyar oldu~undan bikes ve ~yal ve evlad~ndan dur olmak mülâbesesiyle muztarib al-hal oldu~undan bahisle evlad ü ~yaline merhameten Bursa'ya gelüb ~yal ve evladiyle mahrusa-~~mezburede ikamet iylemesi hususuna izin ve ruhsat havi ferman buyurulma~~n
veçh-i me~ruh üzre menfas~mn Bursa'ya tahvili ferman-~~ li buyuruldu~'u veçhile a~ay-~~za~rac~ba~~-~~sab~k-1 mumâileyhin Bursa'ya
sarf ve tahvil olundu~u sen ki Manisa nâibi mevlanay-1 mumâileyhsin malümm oldukda ber veçh-i me~ruh mumâileyhi oltaraftan tahrik
su 1798 y~l~~Aral~k ay~~iptidas~, Sc. 234, s. 81-82.
Miden C. X V, 36
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ve Bursa'ya isiline mübaderet eyliyesin deyu ferman-~~Mi sid~r oldu~u i~bu mahalle ~erh verildi tahriren eviil-i ~ehr-i safer al-hayr
sene-te sitte a~ere ve mieteyn ve elf 112 ~~8o I.
17.
Sekbanba~~run
yi,:11 ;3 -d Manisa niibi mevlini... zide ilmuhu
ve ,:,,~).)11., J.V11;3-41 bu hususa ocaktan müba~ir tayin olunan... zide kadruhu tevki-i refi-i hümiyun vas~l ohcak maHun ola ki dergih-~~muallim yeniçerileri oca~~nda Sekbanba~~~olan
Osman zit~nda müfsid ve muharrik oldu~undan vazifesinden hariç
kelimit-~~niberca tefevvühüne ictisar ve nizim-~~ocag~n ihtililini
mucib harekita ibtidar eyledi~i biddefait mü~ahede olunub kenduye
her ne kadar n~~sh u pend olunmu~~ise de bir veçhile mütenebbih
olmayub etvir-~~sib~kas~nda israr iyledi~i bedidar ve bu makulelerin
te'dibleri icrasiyle emsallerini terhib laz~ meden idü~ü i~'ar olmagla
mumaileyh Sekbanba~~hktan azl ve Manisa kasabas~nda ikamet
eylemesi bab~nda emr-i ~erifim sudurunu bilfül dergih-~~muallim
yeniçerileri agas~~olan
jl;.51 Halil A~a dime uluvvuhu ilim etmekle mucibince müba~ir-i mumaileyh marifetiyle
Manisa'da ikamet iylemesi fermamm olmag~n imdi Sekbanba~~~
mumiileyhin Manisa'da ikameti hususuna irade-i iliyyem taallük
eyledi~i sen ki mevliniy-~~mumaileyhsin malümun oldukda ber veçh-i
muharrer muba~ir-i mumiileyh ile ol tarafa led al-vüsul münasib
mahalde ikamet etdirüb bili emr-i ~erif mahall-i ahara harekete .:,1i1
ruhsattan hazer ve mübaidet eyliyesin ve sen ki müba~ir-i mumiileyhsin sekbanba~~-~~mumiileyhi bu taraftan alub Manisa'ya irsM
ve vusul ve ikametini mü~'ir ilim ahziyle deriliyeme avdete müsarait
eylemen bab~nda ferman-~~Mi~imm sid~r olmu~dur. Buyurdum ki...
V~~sul buldukda bu bibda veçh-i me~ruh üzre ~eref-yafte-i sudur
olan ferman-~~vicib-i al-ittibi` ve laz~m al-imtisalimin mazmun-~~
itait malu-uniyle Amil olas~z ~öyle bilesiz
~erife itimad k~-

in 180 I

May~s ay~~orta ve sonlar~~Sc. 237, s. 188.
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las~z tahriren fi evâil-i ~ehr-i safer al-hayr sene-te semane ha~ere ve
mieteyn ve eli' 213
Kostantiniyye
al-mahrusa 211
18.
~
ili J311 ;3-%; Bursa ve Manisa kazalar~~ nâibleri zide
ilmuhuma tevki-i refi-i hümâyun vas~l ol~cak malüm olaki
mahrusa-i Bursa'da ikamet üzere olan dergah-1 muallâm yeniçerileri a~as~~ i~bu Eyub A~a zat~ nda mezkür olan hiyânet ve fesad
muktezas~nca kendu halinde olmayub bu günlerde asitâne-i aliyyeme
a~al~ k ile âzimet edece~im diyerek hafiyyeten baz~~ mahallere haberler irsal ve ne~r-i eracif ve havadis-i kâzibe ~irâze-i nizam-1 oca~~~
mucib olur envâ'~~
nâ (?) ictisar eyledi~i beyaniyle ~iraze-i
nizam-~~ oca~~~ihtilâlden vikayeten mumâileyhe ocaktan tâyin olunan
müba~ir ma'rifetiyle Bursa'dan kald~ rub Manisa'ya nefy ve iclâ olunmak bab~nda emr-i ~erifim sudurunu dergah-1 muallâm yeniçerileri
a~as~~ olan 1.13 1,Arl .)11 Mustafa A~a dame uluvvuhu Ham
etmekle ilâm~~ mucibince ocakdan tayin olunan müba~ir ma'rifetiyle Manisa'ya nefy ve iclâ olunmak fermamm olma~m ~ mdi
sen ki Bursa nâibi mevlanay-~~ mumâileyhsin yeniçeri a~as~~ i~bu
mumâileyhi ocaktan müba~ir tayin olunan fi j,^1.."»
zide kadruhuya terfikan Manisa'ya nefy ü iclâya müsaraât eyliyesin
ve sen ki Manisa nâibi mevlanay-~~mumâileyhsin vusulünde mumâileyhi nefiyen Manisa'da meks ü ikamet etdirub (emr-i ~erif varid
olmad~kça) ~tlak ve mahall-i ahara harekete •:-,U ruhsattan (?) hazer
ve mübâadet ve vusülünü müba~ir-i merkum ile derialiyyeme tahrir
ve i~aret eylemen bab~nda ferman-~~ali~an~m sad~r olmu~dur. Buyurdum ki.... vusul buldukda bu babda veçh-i me~ruh üzre ~eref-yafte-i
sudur olan ferman-~~ vacib al-ittibâ` ve laz~m al-imtisalimin mazmun-~~
itaât makruniyle amel ve hareket ve hilaf~ndan tahâ~i ve mübâadet

1803 y~l~~ Nisan sonu ve May~s iptidas~.
141. Fakat ayn~~ ay içinde gönderilen bir ferman ile Osman
Aga'n~n ve çocuklar~n~n fena halde olduklar~~ bildirilerek affolunur.
213
214

Sc. 247, S.
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iyliyesiz. ~öyle bilesiz alamet-i ~erife itimad k~las~z tahriren fi evas~t-~~
~ehr-i safer al-hayr sene-te tis'a a~ere ve mieteyn ve elf 215 1804.
Kostantiniyye
al-mahrusa 214
19.
eX .1 J 4,1• 1 .>L41 sab~ka dergah-1 muallam yeniçerileri
a~as~~Eyub dame mecduhu tevki-i refi-i hümayun vas~l
ohcak makul' olaki sen ki mumaileyhsin bundan akdemce hilaf-~~
r~za harekete ibtidarma mebni Manisa'ya nefy ve ikamet bab~nda
sachr olan emr-i ali~amm mucibince mahall-i merkumda ikamet
üzre olub ancak ~yal-~~evlad~ndan ve hane meskeninden mehc~~r
olman hasebiyle bilvücuh ~ayan-~~inayet-i merahim-i mevfi~r oldu~un
beyaniyle evladma merhameten aff ü ~tlak~n hususuna müsaade-i
afiyyem erzam k~hnmas~~hususu bu def'a taraf~ndan deraliyeme
vas~l olan arz~halinde tahrir ve istid'a olundu~una binen ihtiyarh~ma ve ~yal-~~evladma merhameten fima baad o makule tefevvühat-~~gayr-~~mardiyyeye mücaseret itmemek ~artiyle emr-i mezkürun
kayd-~~terkin kemakan Bursa'da ikametin fermamm olma~m imdi
~urut-~~mezküre ile mukaddema sad~r olan emrin kayd~~terkin olub
kemakan Bursa'da meks u ikametin hususuna müsaade-i aliyyem
erzam k~hnd~~~~malümun oldukta gelüb Bursa'da ikamet ve devam-~~
ömri-i devlet ve devam-~~furu ha~metim ed'iyesine muvazabat eylemen bab~nda ferman-~~ali~amm sad~r olmu.~dur. Buyurdum ki...
Vusul b~~ldukda bu babda veçh-i me~ruh üzere ~eref-yafte-i sudür
olan ferman-~~vacib al-ittiba ve laz~ m al-imtisalimin mazm~m-~~kaat
makruniyle amel ve hareket ve hilafindan hazer ve mücanebet eyliyesin ~öyle bilesin alamet-t ~erife itimad k~las~z tahriren fi evalfir-i
~ehr-i rebitilahir sene-te tis'a ve a~ere ve mieteyn ve elf 117 1804.
Kostantiniyye
al-mahrusa 218

18% y~l~~Nisan sonlar~.
~~o3.
a" 11304 y~l~~Eylül iptidalar~.
ele

ne Sc. 247, S.

eie 1219 Ile.
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Manisa kazas~~ nâbi Mevlana . . . . zide
hümâyun
vas~l ol~cak malüm ola ki ~eyh
ilmuhu tevki-i
fiyumi zide salâhahunum hilaf-~~ r~za hareketine binen ii
ecl al-te'dib çavu~~müba~eriyle Manisa'ya nefy ve iclas~~ bab~nda
bâ i~âret-i ~eyh ül-islâm~~evvelce emr-i ~erif-i ~eref-efza südur (sâdir)
olub ancak ~ eyh-i mumâileyhin cürmü affblunub ~tlak~~hususuna
irâde-i hatt-~~cihandarânem taallûk edüb olbabda ~tlak~~bab~ nda emr-i
ali~amm südurunu bilfiil ~eyh ül-islâm ve müfti al-enâm olan
ri£-1 Mevlana Mehmed Arif edâm
aret
etmeleriyle
i~aretleri mucibince aff u ~tlak
allâhu taala i~
olunmak ferman~ m olma~~ n imdi mevlanay-~~ mü~arünileyhin
i~aretleri mucibince ~ eyh-i mumâileyhin cürmü aff u iflah hususuna müsaâde-i aliyyem erzan~~ k~l~nd~~~~sen ki Mevlanay-~~mum&
ileyhsin malûmun oldukda ~eyh-i mumâileyhi kayd-~~nefyden ~tlak ve
sebilin tahliyeye mübâderet iylemen bab~nda ferman-~~ali~an~m sad~r
olmu~dur. Buyurdum ki (?) tahriren fi evâil-i cemaziyelahir li-sene-ti
selâse ve i~ rine ve mieteyn ve elf 219 I 808.

Devletlû Veli al-niam Sab~ k Salih zâde Efendi'nin
emridir
(11..J1 d.iU
. jr. 2i
bilfiil divan-~~hümâyunumda çavu~ba~~~olan Ibrahim dâme mecduhu
;3-4; Manisa nâibi Mevlana... zide ilmuhu
ve ,:>y.,-t311
hümâyun vas~l ol~cak malûm ola ki ~eyh tü-is1am-1 sab~k Salih
ç.P-1 Mevlana Ahmed Es'ad edazâde
mallahu taala fezailehum Manisa'ya nefy ve iclas~na irade-i seniyye-i
mülükânem taallûk olub olbabda emr-i ~erifim suduru bilfiil ~eyh
.1-1JIÇA
ül-islâm ve müfti ül-enâm Dürri zâde .)k-j1J-1
Mevlana Seyyid Abdullah edâmallahu fezailehu i~aret
etmeleriyle i~aretleri mucibince Manisa'ya nefy ve iclas~ n~~ferman
olma~~n imdi sen ki çavu~ba~~~mumâileyhsin mevlanay-i mü~ârünileyhi
divan-~~hümâyunumdan müba~ir tayin olunan ,51,1
219

~ 8o8 y~l~~ Temmuz sonlar~~ve A~ustos iptidas~. Sc. 24.2, S. 5.
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Seyyid Feyzullah Çavu~~zide kadruhuya teslim savb-~~me'muruna
irsal ve isala, mübaderet ve sen ki naib-i mumaileyhsin vusulünde meks ü
ikamet etdirub vu.sulünü çavu~-~~mezke~r ile derbar-~~ ~evket karar~ma
tahrir ve flama müsaraat iylemen bab~nda ferman-~~ali~arum sad~r
olm~gdur. Buyurdum ki... vusul buldukda bu babda veçh-i me~ruh
üzre ~eref-yafte-i südur olan ferman-~~vacib al-ittiba` ve laz~m alimtisalimin mazmun-~~kaat makruniyle amil olub hila.findan be gayet
teha~i ve mücanebet eyliyesiz ~öyle bilesiz alamet-i ~erife itimad k~las~z tahriren fi evail-i ~ehr-i ~evval al-mükerrem sene-te selase ve
i~rine ve mieteyn ve elf 21° ~ 8o8.
Bi makam-~~
Kostantiniyye
al-mahrusa 221
22.

Silahdar A~amn ernridir

r545:31 3 J-%Lil~~ 4:)-1--- eiÇ-L~~ .! ;1.•;an ;3-1; Mevlana Manisa kad~s~~
zkie fazluhu tevki-i refi-i hümayun vas~l ohcak malüm
ola ki enderun-~~hümayunumda silahdarl~k hizmetinde olan
j 4!..1;YI jt;•51 Mehmed Bey Dame mecduhunun hasb
al-iktiza takaüden ikamet etmek üzre Manisa'ya irsaline irade-i
seniyyem taallInuna binen mumaileyh yamna mutemed adem
terfikiyle irsal ve taltifen Manisa'da tekaüd suretiyle ikamet edüb
rahat ve asayi~-i esbab~~istihsal olunmak bab~nda ~eref riz-i we~dur
olan hatt-~~hümayun-~~ ~evket makrunum mucibince mumaileyh ol
tarafa izam ve irsal olunma~m vusulünde tekaüd suretiyle muazzezen meks ü ikamet ve memnun ve müsterih olarak devam-~~önu,i
devletim daavat~na muvazabat eylemesi esbab~m ayan-~~belde ile
bil-ittifak istihsale dikkat ve vusul ve ikameti der saadetime flama
mübaderet iylemen bab~nda ferman-~~ ali~amm sad~ r olmu~dur.
Buyurdum ki... Vusul buldukta bu babda veçh-i me~ruh üzre ~erefyafte-i sud~~r olan ferman-~~vacib al-ittiba` ve laz~m al-imtisalimin

al° ~ 8o8 Kas~m sonlar~.
an Sc. 242, S' I 314'
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mazmuniyle amel ve hareket iyliyesiz Tahriren fi sene-te selâse
ve i~rine ve mieteyn ve elf 222 18o8-18o9.
Kostantiniyye
al-mahrusa 223

23.
.
t )l< ~ ,
,L
rikab-~~ hümâyunumda sab~ka sekbanba~~~olan Mehmed dame mecduhu ve L:r.u-,--;11 J .0 1
müte~erriin Manisa kad~s~~mevlânâ zide ilmûhû tevki-i refi-i hümâyun vas~ l ohcak malûm ola ki sen ki mevlanay-~~mumaileyhsin bu
def'a senin sekbanba~~l~ kdan azl ve infisaline mebni Manisa'da ikametin hususuna irâde-i seniyyem taallük etmekle ocakdan müba~ir
tayin olunan ‘.31_,i1 -k!-1 ;3-6 . . . zide kadruhu ile bilrefaka
Manisa'ya âzimet ve münasib olan mahalde ikametle devam-~~
ömr-i devlet-i aliyyem ed'iyesine muvazabat iylemen fermamm
olma~~ n imdi sen ki mumaileyhsin müba~ir-i mumaileyh ile derhal
bu taraftan hareket ve mahall-i ikametin olan Manisa'ya âzimet
bine anda ikamet ve devam-~~ömr-i devlet-i aliyyem duas~ na muvazabat iyliyesin ve sen ki mevlanay-~~mumaileyhsin ol tarafa vusulünde
münasib olan mahalde ikamet etdirüb ve vusul ve ikametini müba~ir-i mumaileyh ile dersaadetime tahrire mübaderet eylemen
ferman-~~ ali~an~m sad~r olmu~dur. Buyurdum ki... Vusül buldukda
bu babda veçh-i me~ruh üzre ~eref-yafte-i sudur olan vâcib al-ittiba'
ve laz~ m al-imtisalimin mazmun-~~itaât makruniyle amel ve hareket
ve hilâfindan be gayet hazer ve mücânebet iyliyesiz alâmet-i ~erife
itimad k~las~ z tahriren fi evahir-i ~ ehr-i safer al-hayr sene-te hamse
ve i~ rine ve mieteyn ve elf 224 1810.
Kostantiniyye
al-mahrusa 225

222 / 808_ / 809.
225

Sc. 242, S. 15.

224

1810 y~l~~ ~ubat sonlar~~ve Mart iptidas~.

222 Sc. 243, S. 142-14 .
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24.
Sekbanba~~~Maktul Muhallef3.t~~emridir

J,B 7.)-3 Manisa nâibi mevlânâ . . zide ilmuhu
bu hususa müba~ir tayin olunan elyevm me'muriyetle o cânibde olan dergah-~~muallâm gediklulanndan Ahmed A~a zikle mecduhu tevki-i refi-i hümâyun vas~l ol~cak maltim ola ki Medine-i
Manisa'da menfiyen ikamet üzre iken hatt-~~htimayun-~~celâdet
makrunum mucibince bu def'a hakk~nda ferman-~~(kaza) sud~~r
eden mirimirândan Mehmed Pa~a'n~n cezas~~tertip olunmakdan
nâ~i kaffe-i muhallefaumn cânib-i miriden zabt ve tahriri hususuna
irade-i ~âhânem taallük idüb müteveffay-~~mumaileyhin Manisa'da
yan~nda bulunan nukud ve cevahir ve mal ~tlak olunur her nesi var
ise ma'rifet-i ~er'ile memhur ve mumzi defter olunub defter-i mezkilr
dersaâdetime varid oldu~una binen defter-i mezkilrun muhalefet
kaydiyle bir sureti ihraç ve e~yay-~~merkumenin dersaadetime celbiyçün sen ki müba~ir-i mumaileyhsin yedine itâ ile bil-intihab tayin
olundu~un eclden memuriyetini havi i~bu emr-i ali~kum dahi yedine
verilmi~dir. Imdi muktazay-~~me'muriyetin üzre serian Manisa'ya
gidüb müteveffay-~~mumaileyhin sebt-i defter olunmu~~olan emval
ve e~ya ve mücevherat ve sairesini yedine verilen suret-i defter-i mezkfire yegân yegân tatbik iderek ma'rifet-i ~er` ve vücuh-i belde ma'rifetiyle ahz ü kab~~ve haric ve sair kavi zarflara yaz' ve cümle muvacehesinde tahrir ve hayvanata istishab ile bir gün evvel getürüb
Bab-~~hümâyunum hazinesine teslime dikkat ve defter-i mezke~rdan
hariç kimesne yedinde bir nesnesi var ise keza ma'rifet-i ~er` ve
cümle ittifakiyle tahrir ve zahire ihraç ve am dahi kabz ve tahrir
ve cümlesinin memhur ve mumzi defteriyle hazine-i mezküreye isAl
ve teslime müsaraât ve senden gayret ve sadakat me`mul oldu~una
me`mul
mebni e~yay-~~merkumenin celbine tayin eyledim.
ve mugayir-i emr-i ~erif vaz'~~hareketden ziyade ictinab ile icrây-~~
me`muriyetine ihtimam eyliyesin ve sen ki naib-i mumaileyhsin sen
dahi muceb emr-i ~erifimle amel ve hareket ve hilâfindan mücanebet iylemen bab~nda ferman-~~ali~amm sâd~r olmu~dur. Buyurdum
ki hükm-i ~erifimle... Vard~kda bu babda veçhi me~ruh üzre ~erefyafte-i sudur olan i~bu emr-i ~erif-i celil al-~an-~~vacib al-ittiba` ve
lâz~m al-imtisalimin mazmun-~~münifi birle âmil olub hilâfindan
ihtiraz ve ictinab eyliyesiz. ~öyle bilesiz ve âlâmet-i ~erife itimad
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k~las~ z tahriren fi al-yevm al-sadis-i ~chr-i rebiülahir sene-te hamse
ve i~rine ve mieteyn ve elf 226 1810.
Kostantiniyye
al-mahrusa 227
25.

4~ -j1,11 J.11, 4-1)1 :4.411.; _,;113

(,14.Y13

Manisa'da ikamet üzre olan sadr-~~esbak elhac Mehmed ~zzet
Pa~ a Damet maâliyuhu tevki-i
hümâyun vas~l ol~cak makina
ola ki, i~ bu sene-i mübareke evvelbahar~~için Ayd~n ve Saruhan sancaklar~ nda vaki' kazalardan sülüsü piyade ve sülüsü süvari olarak
yüzer nefer asker tertib ve orduy-~~hümâyunumda isbat-~~vücud
eylemek üzre bin-nefs .yanlar~~ma`rifetiyle ihraç ve isal iylemeleri
hususunda mukaddem ve muahhar sad~r olan evamir-i alivyemle laz~m
gelenlere tenbih ve tekid k~l~nm~~~ve küffar-~~hakisar dahi bir taraftan memâlik-i islâmiyyeye tecavüz daiyesinde olub ümmet-! Muhammed hakk~ nda meslek ve niyeti ne idü~ü ve bundan sonra durub
ve oturacak vak~tt~r olmad~~~~etrafiyle bast-~~temhide olunmu~~ve
zikrolunan Ayd~ n ve Saruhan sancaklar~ndan mürettep asakirin bu
defa Ayd~n muhas~ll~~olan Dergah-1 ali kap~ba~~lar~ndan Kara Osman zâdelerden r)k<
.)~ 1 Mehmed dame mecduhu
ma`rifetiyle ihrac olunmak üzre sürücülü~ü uhde-i hamiyetine
ihale ve tefviz k~l~ narak asakir-i mezkûrey-i ihrac ve ordu-i hümâyunuma irsâle ve zehayir-i mürettebat vesairenin dahi rü'yet-i tesviyesine mübaderet iylemesi hususu dahi tenbih ve i~'ar k~l~nm~~t~r.
ilel'an asâkir-i matlübenin bir neferi ihrac ve irsal olunmad~~~~zaâhir
ve me'murlar~n böyle batiane 4.1,/.4 hareketleri maâzallahu taala
za'f-~~diyanet ve adcm-i gayret ve hamiyetlerinden oldu~u bedihi
ve bâhir olmakdan na~i bundan sonra dakika-i vahide tevakkuf ve
arâmi tecviz etmiyerek vusul-i emr-i ~erifimle mukaddema taraf~na
gönderilen defter mucibince ve me'mur-~~ ihrac oldu~un bahar askerini muktazay-~~ me'muriyet ve sadakat~n üzre mumaileyhi istihdam ederek heman ~imdiden böyle ihraç ve bin-nefs ayanlar~~ ma226
227

I . V. 181o.
Sc. 243, S. 1 34'
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rifetiyle orduy-~~hümayünuma sevk ü irsal ve bundan sonra dahi
hareket ve azimette betaet ve özür ve ilet idenlefin muktazay-~~
me'muriyetin üzre icras~~lâz~m te'diblerine velhas~l me'murlardan
hiç bir neferi geru kalnuyarak bir kaç gün zarfinda ard~m alma~a
ve mürettebat-~~sâirenin tesviye ü tanzimine bezl-i vus'u liyakat
iylemen fermamm olma~m isticalen ve isti~lamen rikab-~~hümayunumdan i~bu emr-i ~erifim dahi isdâr ve rikâb-~~hümâyun kaimakarru
binin a~alarmdan Ali zi'de kadruhu ile itare ve tisyar k~hnd~. ~~mdi bu
sene-i mübarekede sinin-i sab~kada oldu~u gibi me'murlar ve batiyane
hareketle imrar-~~vakta cesaret ederek ~u günlerde mahall-i ma'rekeye
eri~memeleri laz~m gelür ise maazallahu taâlâ (küffar-~) hakisann
34J31 evvelkiden ziyade ferecyâb olmas~na sebeb olarak bu veçhile
din-i mübine ihanet ve dü~mene iânet etmi~~olacaklarma mebni o
makulelerin özür ve illetlerine bak~lmayub sairede ibret luhnacak
veçhile ukubat-~~ ~edideye mazhar olacaklarmdan maâda yar~n dar-~~
ukbada dahi bahr-~~hazret-i kahhardan cây-~~necât olarruyacaldar(~)
vazihatdan ,»L.:013 olma~m mazmun-~~emr-i âli~ân~rm herkese ilân
ve i~ae ve sen dahi bu babda hal-~~rahat' külliyen terk ve damen-i
gayret-i meyân-~~hamiyete pend ü berk iyliyerek J.pla.i. oldu~un gayret-i diniye ve besâlet-i islâmiye laz~mesine mukaddem taraf~ndan
gönderilen defter mantukunca me'mur-i ihrac~~oldu~un bahar askeri
maddesinde tahriren ve tenbihen Ayd~n muhass~l~~mumaileyhi istihdam ederek hemen il ve meskenlerinden ihrac ve bir tarafdan
fevc fevc orduy-i hümâyunuma sevk ü tesyire ve bu babda irad-~~
özürü illet edenlerin muktazay-~~me'muriyetin üzerine laz~m gelen
tedibat-~~me~'rulanmn icrasiyle asâkir-i matluba-~~mezkf~renin hemen
b~r kaç gün zarfinda ard~n~~alma~a ve livayin-i mezbureden matlilb
olan o makule zehair vesair mürettebat~n dahi rü'yet ve tesviyesiyle
bu veçhile din-i mübin-i devlet-i aliyye-i ebed karine bir hüsn-i
hidmed irad~na ikdam ve sa'y~~sebil-i kelâm iylemen mathl~b-~~kat~`-~~
mülükânem oldu~u ve bundan sonra dahi bu babda i~maz ve betaet
olunmak lâz~m gelür ise hakk~nda i~birar-~~ tab`-~~hümâyunumu
mucib olaca~~~malümun oldukda ber veçh-i me~n~h amel ve harekete
ve senden me'mul ve muntaz~r-~~pâdi~âhanem olan gayret-i harniyeti levaz~nu ibraz ve izhara bezl-i vus'u meknet ve hilâfindan be
gayet tevakki ve mübaâdet eylemen bab~nda ferman-~~âli~arum sâd~r
olmu~dur Buyurdum ki... Vusul buldukda bu babda veçh-i me~ruh
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üzere ~eref-yafte-i sudûr olan ferman-~~ vâcib al-ittiba` ve laz~m alimtisalimin mazmun-~~itaât makruniyle amel ve hareket ve hilâfindan tevakki ve mübaâdet iyliyesin. ~öyle bilesin alâmet-i ~erife itimad
k~las~n tahriren fi evâil-i ~ehr-i rebiülâhir sene-te seb'a ve i~rine ve
rnieteyn ve elf 228 r 8i 2.
al-mahrusa 229
Kostantiniyye
26.
4,t1.1
L
. X",11,
divan-~~hümâyunumda
;3.6 Manisa kazas~~nâibi mevlana... zide ilmuhû tevki-i refi-i hümâyun vas~l ol~cak malüm
ola ki Rumili kad~askeri Seyyid Mehmed Nureddin Efendi'nin baz~~
na hemvar etvar~~ve ibadullaha zulüm ve taaddisi ve hilaf-~~ r~za
hareketi takribiyle Manisa'ya nefy ve iclas~~ bab~nda emr-i ~erifim
sudurunu bil-fiil ~eyh ül-islâm ve müfti ül-enâm olan .L.1./1>=1
mevlânâ Ömer Hulüsi edâmallahu taala
fezailehu i~aret etmeleriyle ~eref-yafte-i südur olan hatt-~~hümâyun-~~
~evketmakrunum mucibince çavu~~müba~eretiyle Manisa'ya nefy ve
icla olunmak ferman~m olma~~n imdi sen ki çavu~ba~~~mumaileyhsin
Mevlanay-~~mumaileyhi divan-~~hümâyunum çavu~lar~ndan
,.31,1., Ahmed ~evki Çavu~~zide kadruhu müba~ eretiyle Manisa'ya nefy ve irsâle müsareât eyliyesin ve sen ki nâib-i mumaileyhsin
vusulünde mumaileyhi oltarafta menfiyen meks ü ikamet itdirüb
bilâferman ~tlak~ndan hazer ve mübâadet ve vusulünü müba~ir-i
çavu~-~~merkum ile der-saâdetime ilâma mübaderet iylemen bab~ nda
ferman-~~ ali~an~m sad~ r olmu~dur. Buyurdum ki... Vusulünde bu
babda veçh-i me~ruh üzere ~eref-yafte-i sudur olan ferman-~~vâcib
al-ittiba` ve laz~m al-imtisalimin mazmun-~~ itâat makruniyle âmil
olas~z ~öyle bilesiz alâmet-i ~erife itimad k~las~z tahriren fi al-evâil-i
~ehr-i rebiülâhir sene-te seb'a ve i~ rine ve mieteyn ve elf 230 r 8 ~~2.

228

1812 y~l~~ Nisan orta ve sonlar~.

228

Sc. 244, S. 233•232.

228

1812 y~l~~ Nisan orta ve sonlar~. Sc. 241., S. 235.
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27.

. rjl<YI
dergah-1 muallâm (1.d1 411
kapuc~ba~~lar~ndan Saruhan sanca~~~mütesellimi dame mecduhu
ve • eY4.11., jj'LLin
rlç-1A ;1•;2;i1 ;3A Mevlânâ Manisa kad~s~~
zide fazluhu ve
>h
:J-k; zikr-i âti muhallefat~n cânib-i
miriyçun zabt u tahririne müba~ir tayin olunan dergâh-~~muallâm
kapucuba~~lar~ndan miri ahur-~~ evvelim pâyesi olan sebgatullah
zide mecduhu ve 1_,1-11.,
;-k.F
>bf;341
ba~muhasebe kâtiplerinden olub husus-~~mezkûre muharrir
tayin k~l~nan Mehmed Arif zide ~anuhu tevk~-i refi-i hümâyun vas~l
ol~cak malûm ola ki medine-i Manisa'da ikamet üzere olan sadr-~~
esbâk Elhac ~zzet Mehmed Pa~a i~bu sene-i mübareke ramazan-~~
~erifin ikinci günü 231 huli11-1 ecel-i mev'udiyle vefat etmi~~oldu~undan sakin oldu~u konak derununda olan e~yay-~~mevcudesini ve
mefru~~odalan tahrir olunmu~~oldu~u Manisa kad~s~~bâ ilim ~nha
iyledi~ine mebni keyfiyet bil-takrir rikab-~~müstetab-~~husravaneme
arz ve takdim olundukda müteveffay-~~ mü~arünileyhin kâffe-i emval
ve e~yas~~cânib-i miriyçun zabt ve tahrir olunmak üzere müba~ir
tayin ve ba~~muhasebeden bir kâtib dahi terfik bine e~yay-~~nefise
ve mücevherat~~ketm ve ~hfadan ve tebd~l ve ta~yirden tehâ~i olunarak getürüle deyu hatt-~~hümâyun-~~ ~evket-makrun ~eref-yafte-i
sudur olmakdan na~i mucibince muhallefat-~~mezkûrenin tahririne
kâtib-i merkum muharrir tayin olunmakla sen ki müba~ir-i mumaileyhsin senden hidmet ve sadakat me'mul olaca~~ndan bu hususa
sen dahi müba~ir tayin lul~nd~~~ n eclden muktazay-~~me'muriyetin
üzre serian mahalline varub mazmun-~~hatt-~~hümâyun-~~ ~âhânem
üzre müteveffay-~~mü~arünileyhin gerek Manisa'da ve gerek sair
havalide olan kaffe-i emval ve e~ya emlak ve akar ve mücevherât ve
nukud ve zimemât ve hayvanat ve hububat ve cevâri ve gulâm velhas~l ismi mal ~ tlak olunur hasis ve nefis her neye mâlik ise bir halal
ve bir nesnesi
üzre mensi ve mahfi kalmayarak cümlesini ma'rifetin ve ma'rifet-i ~er` ve muharrir-i mumaileyh ma'rifetiyle s~rran ve
alenen merkumun havas ve etba~ndan gere~i gibi tahrir ve tecessüs
olunarak zâhire ihrac ve canib-i miriyçün zabt ve tahrir ü sicil olunan e~yay~~tevkif ve nukud ve mücevherat ve sair zi k~ymet olan
231

g. IX. 1812.
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e~yay-~~nefisesiyle memhur ve mumzi ve defter-i hucceti eserini serian
dersaâdetime irsal ve sen onda tevekkuf ve baâdehu ne güna hareket ve ferman-~~ali~amm sad~ r olur ise ol veçhile amel ve hareket
eylemen ferman~m olma~~n me'muriyetini havi i~bu emr-i celil alunvan ~sdar ve yedine itâ olunma~m imdi vusulünde ber veçh-i
muharrer ~eref-yafte-i sudür olan (ferman-~) ~evket-makrunum mucibince müteveffay-~~mü~arünileyhin gerek Manisa ve gerek ol havalide kaffe-i emval ve e~ya ve emlak ve akar ve mücevherat ve nukud
ve hayvanat ve hububat ve cevari ve gulâm vel-has~l ismi mal ~tlak
olunur hasis ve nefis her neye mâlik ise bir habbesi <5.7.1 âhare mektum kalmayarak zaâhire ihrac ve cânib-i miriyçün zabtütahrir ve
ve nukud ve mücevherat ve sair e~ya-y~~nefisesiyle memhur ve mumzi
ve hayvanat ve hububat ve gulâm ve cevari velhas~ l ismi mal 'dal(
olunur hasis ve nefis her neye mâlik ise bir habbesi âharden mektum
kalrruyarak ihrac ve cânib-i miriyçün zabt ü tahrir ve nukud ve sair
e~yay-~~nefisesiyle memhur ve mumzi defter-i huccet eserini derisaadetime irsal ve sen onda tevekkuf ve baadehu ne gema ferman-~~
ali~an saad~ r olur ise olveçhile amel ve hareket ve hilaf-~~hatt-~~hümâyun ve mugayir-i r~zay-~~ ~al~ânem tama'~~hame teb'iyet ile vakiin
hilâfi tediye olunmak ve e~yay-~~nefise ve mücevheratdan ketm ü
ihfa ve tebdil ve ta~yir olunmak ihtimali olur ise bad al-tahkik iki
kat~~tazmin itdirilece~inden gayri sana böyle olanlar hakk~nda laz~m
gelen muamelât~n icras~~ile saire ibret k~hnaca~~n emr-i mukarrer
olmakla ona göre ifay-~~me'muriyet ve levaz~m-~~sadakatkâriye itina
ve dikkat ve hilâfindan be gayet hazer ve mücanebet eyliyesiz ve
sen ki muharrir-i mumaileyhsin sen dahi fermude-i seniyyem üzere
müteveffay-~~ mü~arünileyhin muhalletfa~n~~ müba~ir-i mumaileyh
ma'rifeti ve ma'rifeti ~er` ve ma'rifetinle cânib-i miriyçun zabt u
tahrir ve memhur ve mumzi zikr-âti dersaâdetime irsaline müsaraât
ve hilafinda hareket ile sen dahi adavet-i ~al~âneme mazhar olmakdan
tevekki ve mubaâdet iyliyesin ve siz ki mütesellim ve kad~y-~~mumaileyhsiz sizlerde fermude-i ~ahanem üzre amel ve hareket ve hilâfindan teha~i ve mücanebet eylemeniz bab~nda ferman-~~ âli~amm
sad~r olmu~dur. Buyurdum ki hükm-i ~erifimle vard~kla veçh-i me~ruh
üzre ~eref-yafte-i sudur olan i~bu emr-i ~erif-i ali~amm~n mazmun-~~
münifi birle âmil olub hilâfindan gayet al-gaye tehâ~i ve mücanebet
eyliyesiz alâmet-i ~erife itimad k~las~z tahriren fi al-yevm al-salis-i
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â~er min ~ehr-i ramazan al-mübarek sene-te seb'a ve i~rine ve mieteyn
ve elf 232 1812.
28.
Medine-i Manisa'da ikamet üzere olub bu esnada
dâr-~~
bekâ iden sadr-~~esbâk ~zzet Mehmed Pa~a merhumun kâffe-i muhallefat~~taraf-~~saltanat-~~aliyyeden cânib-i miriyçun zabuna irâde-i
kat~ a-i mülükâne taallük edüb olbabda sâd~r olan ferman-~~celil al~ân ile zabt~na me'mur dergâh-~... kapuc~ba~~ larmdan bâ pâye-i
miri ahur-~~evveli Sebgatullah A~a kullan ve Saruhan sanca~~~mütesellimi Osman A~a zâde Elhac Hüseyin A~a kullan ve Elhac
Ömer A~a taraf~ ndan hazinedan Elhac Hüseyin kullan ve ba~~muhasebe hulefas~ndan olub mü~arünileyhin muhallefau tahririne memur Mehmed Arif Efendi kullan ma'rifeti ve ma'rifet-i ~er' ile terek-i
müteveffay-~~mü~arünileyh bil-ihtimam tahrir ve hin-i tahrirde nisyana mahsus olan elbise zuhurunda müteveffay-~~mü~arünileyhin
halilesine cümle ma'rifetiyle verilerek zafer-yab oldu~umuz terekenin
defteridir ki alel-esami ber-veçh-i tafsilât-~~âtiye zikr ü beyan olunur
Hurrire fi ~evâl sene 1227 233
(E~ya ve mücevherat k~sm~~ahnmad~) 334
Medine-i Manisa'da ikamet üzre iken fevt olan ~zzet Mehmed
Pa~a'n~n muhallefau bundan akdem cânib-i mirlyçun zabtolunmu~~
olmakdan nâ~i emvâl-i nefise ve mücevherau dersaâdete celbi 233 ve
maâdas~n~ n furuhtuna irâde-i ~âhâne taallük ve ol babda sâd~r olan
ferman-~~âli mucibince emvâl-i nefise ve mücevherat denaâdete
irsal olunmak üzere tefrik ve di~erleri defter olunmu~~olmagla maâdas~ mn furuhtiyçun Manisa ve ~ zmir'den esnaf celbolunarak muhallefat-~~mezhire müba~iri dergâh-~~âli kapuc~ba~~larmdan mir-i ahur-~~
in

20. IX. 18 12. Sc. 244, S. 221-220.
181 2 Kas~m.

2114 Sc. 244, S.

ni

1 47.
Sc. 244, S. ~ gli'da Istanbul'a gönderilen emvâl-i nefise ve mlicevherat~n

defteri ve mikdarlar~~vard~r. Ayr~ca n~~kudu da burada gösterilmektedir. Defter
incelenirse Izzet Mehmed Pa~a'n~n servet ve zenginli~i hakk~nda kesin bir ikir
edinilebilir. Çe~itli saatlerden tutun da k~ymetli nargile, a~~zl~k, tesbih, ve gerdanhklar, pa~alar~m~z~n zevk ve ihti~amlar~~hakk~nda bize bir bilgi verebilir.
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evveli pâyesi olan Sebgatullah A~a ve ba~~muhasebe hulefas~ndan
muharrir tayin buyurulan Mehmed Arif Efendi ve hâlâ Saruhan
sanca~~~mütesellimi Osman A~a zâde Elhac Hüseyin Efendi ma'rifetleri ve ma'rifet-i ~er` ile cemiyet-i nasda led al-müzayede esman-~~
müsbitesine iblâ~~olunarak furuht ve has~ l olan esmaniyle zimematdan tahsil ve müba~ir-i mumaileyhe teslimen deraliyyeye irsâl
ve tesyir olunan muhallefat~n~ n defteridir ki ala al-esami zikr ü beyan
olunur Hurrire fi 25 zilhicce sene 1227 238
(Defter al~nmad~) 237
29.
Medine-i Manisa'da Ni~anc~~Pa~ a mahallesi sakinlerinden kürt
k~z~~demekle arife Hatice binti Ali nâm hatun kendi halinde sakin
olmayub beher yevm fahi~elik eder olub halât-~~kerihinden fari~~
ol deyu mahalle-i mezbûre ahalilerinden Evliya zâde Hac~~Ibrahim
Efendi ve Koruk o~lu Hafiz Halil Efendi ve sair maliim al-esâmi
kimesneler iki üç def'a tenbih ve te'kit etmeleriyle mezbure dahi
halt-~~kerihesinden ârig olmayub tarik-i müstakime sülûk iylemedi~i
eclden ibret-i lil al-sâirin mülk menzili sük-i sultânide bin be~~yüz
kuru~a furuht ve derununda bulunan e~yas~n~n küllisini yedine teslim
ve baz~~mahall-i sakil olan minderler ve dö~ek ve sair köhne e~yalar~n~~
kendu muvacehesinde furuht ve bin be~~yüz elli bir guru~ u mezbure
Hatice hatunun yedine teslim ve kendi diyar-~~ahâre irsâl olundu~u
i~bu mahalle ~erh virildi Hurrire fi 15 ~evvâl sene 1229 238
~uhud al-hâl
Umdetu'l-müderrisin al-kirâm
Evliya zâde Hac~~Ibrahim Efendi

B~çakç~~Hac~~Mustafa Efendi

Hattat Esseyyid Mehmed Efendi

Koruk o~lu Halil Efendi

Koruk o~lu ~erif
Solak Halil o~lu Ibrahim

Cezayirli zâde Osman Efendi
Gayrihim 239

238

30 Ocak 1812.

237 Sc. 244, S. 187.
238 1. X. 1814.
239 1229 SC.
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30.
Sab~ ka ~eyh ül-islâm Dürri zâde Esseyyid Abdullah Efendi'nin
medine-i mezbûreye ikamet emridir
r1_,(11
2..t~:,

•

~l

I vz

~~~
en!
LDürri zâde Mevlana Esseyyid Abdullah Edam allâhu taala
fezaeluhu ve
;J-6 Manisa kazas~~ nâibi Mevlana... zide
ilmuhu tavki-i refi-i hümâyun vas~l ol~ cak malûm ola ki mevlanay-~~ mü~arünileyhin bu def'a hasb al-vakt yel-hal mesned-i
me~ihat-~~islâmiyyeden infisâline binen arpal~~~n olan Manisa kazas~ nda ikametin hususuna irâde-i ~ ahanem taallük edüb ol babda
emr-i ~ erifim sudurunu bil-fiil ~ eyh ül-islâm ve müfti ül-enâm olan
mevlânâ Esseyyid Zeynelâbidin
edamallahu taala fezaelühu i~ aret etmeleriyle mucibince kazay-i mazbura varub ikamet eylemen ferman~m olma~~ n memuriyetini havi
i~bu emr-i ~erifim ~sdar ve müba~ir tâyin olunan ,...)1.9 -1!-1.; ;J-6
Ahmed Çavu~~ve Osman zide mecduhu ile irsal olunmu~dur.
Imdi keyfiyet malûmun oldukda muktazay-~~me'muriyetin üzre
bu taraftan hareket ve Manisa'ya varub anda ikamet ve devam-~~
ömr-i devlet ve k~ vam-~~feruz-i ~evket-i padi~ahanem daavet-i hayriyesine muvazabat iyliyesin ve sen ki nâib-i mumaileyhsin vüsulunde
mevlanay-~~ mü~arünileyhi ol tarafda münasib bir mahalle ikamet
etdürüb istirahat~~ esbab~n~~istihsale dikkat ve vüsulünü müba~ir-i
mumaileyh ile dersaâdetime ilim ve inhaya mubaderet iylemen
bab~nda ferman-~~ ali~an~m sad~r olmu~dur... Vusul buldukda bu
babda veçh-i me~ ruh üzre ~ eref-yafte-i sûdur olan ferman-~~vâcibal-ittibâ, ve laz~ m al-imtisalimin mazmun-~~itaât makruniyle amel
ve haraket eyliyesiz ~öyle bilesiz alâmet-i ~erife itimad k~las~z tahriren
fi evas~t-~~ min ~ ehr-i rebiülâhir sene-te selâsine ve mieteyn ve elf 24°
Al-mahrusa
Kostantiniyye 2"
240

2825 y~l~.

241

Sc. 250, S. 58.

1236 y~l~~ ~aban evahirinde (1821 May~s sonu ve Haziran iptidas~ ) Durri zâde
ve Manisa nâibine yaz~ lan hüküm: "... Taallükat~ ndan baz~~havadis muhilli in-
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31.
3 4;.....1.)~~

frLLt j1.1.1"..?•

JV)n)14:ii
411 ...j~W3c

Vezaret-i merfu` olarak Karahisan sahib kazas~nda ikamet
üzre iken Bu def'a Manisa'da ikamete-memur k~l~nan Rag~p Pa~a
damet maaliyehu ve
;,-6 Manisa kad~s~~mevlânâ... zide
ilmuhu
;J.J3 pa~ay-~~mumaileyhi Karahisansahib'den
tahrik ve Manisa'ya isâle dersaâdetimden dergah-1 muallâm gedûk-k!-1. 1 ;3-4 Mehmed Said zide mecduhu tevki-i
lulanndan
refi-i hümâyun vâs~l ol~cak malûm ola ki Sen ki pa~ay-~~mumaileyhsin vezaretin merfu` olarak bir müddetdenberu Karahisansahibde ikamet üzre isesiz ( iseniz ) dahi ol tarafda
umur-~~memlekete müdahale ile ahaliyi iz'aç etmekte oldu~un vâs~l-~~sarniâ-~~ ~âhânem olub bu keyfiyet usul-i me'muriyetine
münafi ve min küllül vücuh r~zây-~~mayamin-i
cihanclaranemin hilâfi olmakdan nâ~i Manisa'ya sarf u tahvil olunmas~~hususuna irâde-i sernyye pirây-~~sudur olmakla vusul-~~emr-i ~erifimde
Karahisansahib'den hareket ve müba~ir-i mümaileyh murafakatiyle do~ru yoldan Manisa'ya varub kemakân vezaretin merfu` olarak anda ikamet ve kazay-i mezburede de memleket ve vali umuruna
müdahale etrniyüb devam-~~ömr-i devlet ve luvam-~~furu ~evket-i ~âhânem ed'iye-i hayriyesine i~ tigal ve muvazabat eylemen fermamm
olma~'~n tahvil-i me'muriyetini havi i~bu emr-i ~erif ~sdar ve müba~ir-i
mumaileyh ile tisyar olunmu~dur. imdi keyfiyet malûmun oldukda
heman ol tarafdan hareket ve müba~ir-i mumaileyh ile bir-refaka
Manisa'ya varub anda ikamet ve vali umuruna mudahaleden begayet ittika ve mübâadet eyliyesin ve sen ki müba~ir-i mumaileyhsin
muktazay-~~me'muriyetin üzre serian Karahisarsahib'e varub Pa~ay-~~
mumaileyhi ol tarafdan tahrik ve Manisa'ya isâl birle vusulünü mü'~ir
tizama tebadürlerine mebni sâd~ r olan emir ve irâde-i mehabet-i ifade-i ~ahânem
mucibince mahdumu olan Yeni~ehir Fener Kad~s~~Esseyyid Mehmed ~erif Efendi
ve kethüdas~n~~istishab ile arpal~~~ n olan Manisa'da ikamet bab~nda emr-i ~erifim..."
sâd~r olmu~dur. Sc. 255, s. ~~og.
Dürri zâde Esseyyid Abdullah Efendi 1236--182 ~~ 'de bâ emr-i âli, Manisa'dan
Bursa'ya gitmi~ tir. Abdullah Efendi, 1225 senesi iptidas~ndan 12.14 y~l~na kadar,
Manisa kad~l~~~na ber veçh-i arpal~k mutasarr~f oldu.
Belirten C. XV, 37
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tahrirat ve ilim ahziyle derbar-~~ ~evket karar-~~mülükâneme avdete
mübaderet ve sen ki nâib-i mumaileyhsin vusulunde pa~ay-~~mumaileyhi ol tarafda münasib bir mahalde ikamet etdirüb keyfiyeti dersaâdetime ilâm ve i~'ara müsaraât eylemeniz bab~nda ferman-~~ali~an~m sad~r olmu~dur. Buyurdum ki hükm-i ~erifimle... vusul buldukda
bu babda veçh-i me~ruh üzre ~eref yafte-i sis~dur olan ferman-~~vâcib
al-ittibâ` ve laz~m al-imtisalimin mazmun-~~itaâtmakruniyle amel
ve hareket ve hilâfindan tehâ~i ve mücanebet iyliyesiz ~öyle bilesiz
alâmet-i ~erife itimad k~las~z tahriren fi evâil-i ~ehr-i ~evval al-mükerrem sene-te selâse ve selâsine ve mieteyn ve elf "2 1818.
32.
.

.

• ~~~ ,

divan-~~hümâyunumda bil-fiil çavu~ba~~~olan Hasan Sems
dame
mecduhu ve <.:7y.,--tztiJ,J ;),-C, Manisa kazas~~ nâibi mevlana...
zide ilmuhu
hümâyun vas~l ol~cak malüm ola ki
sab~k be~likçi Saib Efendi'den baz~~ havadis rü'yet olmakdan
nâ~i mumaileyhin Manisa'ya nefy ü iclâ k~l~nmas~~ bab~nda
beyaz üzerine hatt-~~hümâyun-~~mehabet makrun celâdetriz-i
sudür olma~~n mantuk-~~münifi üzere çavu~~müba~eretiyle kazay-i
mezbure nefy ü iclâ olunmas~~ ferman~ m olma~~n imdi sen ki
çavuçba~~~ mumaileyhsin mumaileyhi tayin olunan divan-~~
l~ I, YI•1 ;3-6 Osman Çavu~~
hümâyunum çavu~lar~ndan
zide kadruhu müba~eretiyle zikr olunan Manisa kazas~na nefy ü
irsâle müsaraât iyliyesin sen ki nâib-i mumaileyhsin vusulünde
mumaileyhi ol tarafda menfi'yen meks ü ikamet etdirib bilâ
ferman ikametinde hatve-i vahide mahall-i ahâre harekete dair ruhsattan mücanebet ve vusulünü çavu~-~~ merkun ile dersaâdetime
ilâma mübaderet iylemen bab~nda ferman-~~ ali~an~m sad~r olmu~dur. Buyurdum ki... vusul buldukda bu babda veçh-i me~ruh üzre
~eref-yafte-i sudur olan ferman-~~vâcib al-itt~bâ` ve laz~m al-imtisalimin mazmun-~~itaât makruniyle âmil olas~z ~öyle bilesiz alâmet-i
242 1818 y~l~~ A~ustos ba~~ve ortas~~ Sc. 253, S. 202. 1234 senesi düzenlenen
salyane defterinde: "... Devletlû Rag~p Pa~a hazretlerinin sakin olduklar~~konak
masarifi bâ pusula-i ~er'iye dört bin yedi yüz doksan dokuz kuru~ ..." Sc. 253, s. 199.

SÜRGÜNLER

579

~erife itimad k~las~z tahriren fi evas~t-~~ ~ehr-i ~evval al-mükerrem
li-sene-ti selâse ve selâsine ve mieteyn ve elf "3 1818.
Al-mahrusa
Kostantiniyye 244

)J1

.

33.
.

r~ fi~~

4.11
mirimiran-~~kiram~ mdan Bey~ehri ve Ni~de
ve
Saruhan
sancaklar~~
ve K~r~ehir sancaklar~~ mutasarr~fi Ayd~n
,411 ;34 Manisa kamütesellimi Ismail dame ikbaluhu ve
zabitan ve nücud~s~~mevlana zide ilmuhu ve ,31_, 1.9
hu-~~ memleket zide kadruhum tevkl-i refi-i hümâyun vas~l ol~cak
malüm ola ki dersaâdetim mütemekkinlerinden rum taifesinden
Apustolpapandreou celâdetriz-i sudur olan hatt-~~
L551 .4`
humayun-~~ celâdet makrun-~~ ~ahanem mucibince di~er emr-i
~erifimle bu def'a Manisa'ya nefy ü iclâ k~l~nm~~~ise de rum tâife-i
~eriresinin icray-~~fesad ve hiyânetine milletçe ittifaklar~~cihetiyle
mesfur kemal mertebe muhafaza olunub ve iskân olunacak mahalden bir hatve-i vahide ta~ra hareketi laz~m gelür ise beherhal basiret
üzre bulunarak bir mahalle firar edememe~e tekayyüd-i tam k~l~nub
ve bir tarafa ka~~d yazmamas~~ ve reâya taifesiyle kat'an ve katibeten
ülfet ve ihtilat itdirilmemesi esbab~n~~istihsale dikkat ve hilaf-~~ ferman ve münafi-i tenbihat-~~ ~aba= firar etmek laz~m gelür ise
sebeb olanlar bir veçhile cevaba kaadir olm~yarak mazhar-~~ te'dibi
~edid olacaklar~~muhakkak oldu~unu bilüb ona göre amel ve hareket
olunmak ferman~m olma~~n te'kiden ve ihtimamen i~bu emr-i
celil al-kadrim ~sdar ve divan-~~ hümâyunum çavu~lar~ndan
;3-+; Mazlum Çavu~~ile tisyar olunmu~dur. ~ mdi mersum
j•;'
kemal mertebe muhafaza olunub iskân olunacak mahalden yek
hatve ta~ra hareket reâya taifesiyle kat'an ve kat~ beten ülfet edememesi ve bir canibe ka~~d yazmamas~~ irâde-i kat~a-i cihandaranem
muktezas~ndan idü~ü ve mugayir-i r~zay-i mülükânem firar etmek
243

244

1818 y~l~~ A~ustos orta ve sonlar~.
Sc. 253, S. 207-206.

580

M. ÇA~ATAY ULUÇAY

laz~m gelür ise bis olanlar b~ r güna cevaba kaadir olmayub mazhar-~~
e~edd-i te'dib olacaklar~~siz ki mirimiran ve nâib ve sair mumaileyhsiniz malümunuz oldukda ona göre harekete ziyade tekayyüd ve
dikkat ve hilâf~ndan be gayet tehâ~i ve mücânebet eylemeniz bab~nda
fermân-~~ âli~ân~m sâd~r olmu~dur. Buyurdum ki hükm-i ~erifimle
vusul buldukda bu babda veçh-i me~ruh üzre ~eref-yafte-i südur
olan fermân-~~ vâcib al-ittibâ` ve lâz~m
mazmun-~~
itaât makruniyle amel ve hareket ve hilâfindan gayet al-gaye tevakki
ve mübâadet eyliyesiz ~öyle bilesiz âlâmet-i ~erifime itimad k~las~z
tahriren evahir-i ~evvâl al-mükerrem sene-te sitte ve selâsine ve
mieteyn ve elf 245 I 82 I .
34.

1.11,;,Y1 3 j_ut113:,

mirimirân-~~kiramdan Midillü ceziresi mul~a- J411
f~z~~Re~id dame ikbaluhu ve
J,i _,J; Manisa nâibi mevlânâ...
zide ilmuhu
refi-i hümâyun vas~l ol~cak malüm ola ki Midillü ceziresinde vaki Molva eb.. kazas~~ahalisinden ~shak nam ~ah~s
~u aral~k dergâr olan ihtilâl~~ f~rsat ittihaz ederek baz~lariyle yekdil
olub e~ kiya makulesini ihtilâle ibtidar ve reâyay~~ihafe ile tecrime
içtisar etmekde olduklar~n~~ oldu~unu ve ba~~ve tarla ve zeytunluklar~ na gidemeyub halleri di~ergün ve bâdezin tâb âver-i
tahammül olam~yacaklar~~runümun edü~ünü hâlâ bahr-i sefid
bo~az~~muhafiz~~ (1L-11 /.1A.
.7:••••
••
vezirim Mehmed
Pa~a edam allahu taâlâ iclâlehu tahkikle bu def'a derbar-~~ ~evket bi
karar-~~mülükâneme tevarüd eden tahrirat~nda derç ve i~'ar etmi~~
olub o makule tekdurm~ yanlar~n icray-~~te'diblere emsalinin terhibi
lâz~ meden olmakla merkum ~shak'~n li ecl-te'dib çavu~~müba~eretiyle Manisa'ya nefy ü iclâ olunmas~~ferman~n~~olma~~n imdi vusul-~~
emr-i ~ erifimle merkumu ma'rifetinle alliz ve müba~ir tâyin olunan
divan-~~hümâyunum çavu~lar~ndan Ahmed Çavu~~zide kadruhuya
teslimen Manisa'ya nety ü irsâle müsareât eyliyesin ve sen ki nâib-i
mumaileyhsin vusulünda merkumu ol tarafda menfiyen meks ü
ikamet etdirüdüb bilâ ferman itlâk~ ndan mücanebet ve hatve-i
245

1821 y~l~~Temmuz sonu. Sc. 256, S. 5.
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vahide mahall-i ahâra sal~verilmesi laz~m gelür ise mes'ul ve muatab olaca~~n~~bilüb ona göre muhafazas~~emrine takayyüd ve dikkat ve vüsulünü müba~ir-i merkum çavu~-1 merkum ile dersaadetime ilâma mübaderet eylemene ferman-~~ali~amm sad~r olmu~dur.
Buyurdum ki vusul buldukda bu babda veçh-i me~ ruh üzere ~erefyafte-i sad~ r olan ferman-~~ vâcib al-ittibâ` ve laz~m al-imtisalimin
mazmun-~~münifi bine amel ve hareket ve hilaf~ ndan be-gayet tehâ~i
ve mücanebet eyleyesiz ~öyle bilesiz alâmet-i ~erife itimad 'cilas~z
tahriren fi evahir-i zilhicce al-~erif sene-te sitte ve selâsine ve mieteyn
ve elf 246 I 82 I .
Al-mahsura
Kostantiniyye 247
35.
L.
-4?-1 )1, 1
r`L,3 Divan-~~hümâyunumda çavu~ba~~~vekili Ali Necib Bey dame
mecduhu ve ‘5y-7421 J,Jl ;.,-4 Manisa nâibi mevlana... zide ilmuhu
tevki-i refi-i hümâyun vas~ l olacak malüm olaki dersaâdetim sakinlerinden Cemile nam avret hilaf-~~~eriat-~~garra ve mugayir-i emr-i r~za
sirkat töhmetini irtikâb etdi~ine binen merkume ahz ve hapis olunarak
zimmetinde olan e~yay-~~mesruka tahsil olunmu~~olub bu makule fezahate cür'et edenlerin icray-~~te'dibleriyle emsalinin terhib ve tergibi
lazimeden olmakdan na~i mezburenin çavu~~müba~eretiyle Manisa'ya
nefy ü icla olunma~~n (olunmas~) ferman~m olma~~n imdi sen ki
çavu~ba~~~vekili mumaileyhsin merkumeyi müba~ ir tayin olunan
divan-~~hümâyunum çavu~lar~ ndan
i J.;1; ;5-6 Mustafa zide
kadruhuya terfikan Manisa'ya nefy ü irsâle müsaraât iyliyesin ve
sen ki nâib-i mumaileyhsin vusulünde merkumeyi ol tarafda menfiyen meks ü ikamet etdirüb bilâ ferman ~tlak~ndan mücanebet ve
hatve-i vahide mahall-i ahâre sal~virilmek laz~m gelür ise mes'ul ve
muateb olaca~~n~~bilüb ona göre muhafazas~n~~istihsale dikkat ve
vusulünü müba~ir-i çavu~-1 merkum ile dersaâdetime tahrir ve inhaya mübaderet eylemen bab~nda ferman-~~ali~an~m sad~r olmu~dur.
Buyurdum ki... vusul buldukda bu babda veçh-i me~ruh üzere ~eref•

246
242

1821 y~l~~Eylül iptidas~.
Sc. 256, S. 20.
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yafte-i sudur olan fermân-~~vâcib al-ittibâ` ve laz~m al-imtisalimin
mazmun-~~itaât makruniyle amel ve hareket ve hilâfindan tevakki
ve mücanebet eyleyesiz ~öyle bilesiz âlâmet-i ~erife itimad k~las~z
evahir-i receb 1241 248 1826.
Kostantiniyye 249
36.
LIV)11,11
:113..$11) ri-1414 <JLU
z~
2.411
,_.;,101p
Sab~ka Kandiye ve Hanya muhad
olub bu def'a ref'-i vezaretle Manisa'da ikamete me'mur ik~l~nan
;)-6 Manisa
Lütfilllah Pa~a damet maâliyehu ve (.5y->-z:al
pa~ay-i
mumaileyhi
(1.,
nâibi mevlânâ... zide ilmuhu ve .:>L7.,
ir
tayin
olunan
oldu~u mahalden tahrik ile sâvb-~~me'murune müba~
dergâh-~~muallâm gedüklular~ndan Hüseyin zide mecduhu tevki-i
refi-i hümayun vâs~l ol~cak maltim ola ki sen ki pa~ay-i Kandiye ve
Hanya muhafizl~~lyla Girid ceziresi seraskerli~i bundan akdem hasb alei.C.
icâb uhdenden sarf u tahvil ile tiLli (611=i 6 (i;-i-•
vezirim Süleyman Pa~a edamallahu taâlâ iclâlehuya tevcih ve
ihsan-~~hümâyunum olma~m ve halefin mü~arünileyhin ol tarafa
vurudunda teslim ve tesellüm kaidesi bâd al-icra ol tarafdan
hareket ve sefineye rüküben Anadolu'nun bir münasib iskelesine
vürud birle keyfiyeti bu tarafa tahrire müsaraât eylemen hususu
sana dahi ba~kaca emr-i ~erifimle tavsiye ve i~'ar k~l~nm~~~oldu~una
binen muktazay-~~irâde-i seniyyem üzre mü~arünileyhe teslim ve
tesellüm usulü icra lulmarak Girid'den hareket ile Mar(ma)ris iskelesine vurud etmi~~oldu~un def'a derbâr-~~ ~evket karar-~~mülûkâneme vârid olan tahrirat~nda derc ve inha olunmu~~ve el-hâlet-u
hazihi haline husban aç~kda bir mans~p olmad~~~ndan ve dâire-i
vezâretinin Anadolu cânibinde meks ü ârami dahi fukaraya bir nevi
bâr-~~girân olaca~~ndan ~imdilik ref'-i vezâretini Manisa'da ikametin
hususuna irâde-i seniyye-i pâdi~âhanem muteallik olama~m olbabda
hatt-~~hümâyun-~~ ~evket makrun-~~mülükânem sahife pirây-~~sudur
olmu~~ve seni oltarafdan tahrik birle sâvb-~~me'muruna isâle geduk1826 y~l~~Mart iptidas~.
Sc. 262, S. 42. Cemile Han~m bir müddet sonra Saruhan sanca~~~mutasarr~finm ricas~~üzerine affolurunustur. Sc. 262, S. 120.
248
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lûy-~~mumaileyh bir refaka Manisa'ya gelüb vezaretin merfu` olarak
oltarafda ikamet iylemen ferman~n~~olma~~n me'muriyetini havi
i~bu emr-i ~erifim ~sdar ve geduklüy-~~mumaileyh tisyâr olunmu~dur.
~mdi keyfiyet malümun oldukda derhal oldu~un mahalden kalk~b
geduklü-1 mumaileyh ile beraberce Manisa'ya az~met ve anda ikametle devam-~~ömr-ü devlet ve k~ vam-~~furu` ~evketim daavat-~~hayriyesine i~tigal ve muvazabât eyliyesin ve sen ki geduklüy-~~mumaileyhsin mazmun-~~emr-i ~erifim senin dahi meczumun olarak serin
bu tarafdan hareket ve olcânibe varub pa~a-~~mumaileyhi tahrik
ve savb-~~ me'murine isâle bine vusulünü mü~i'ir tahrirat ahziyle
dersaâdetime avdet ve sen ki nâib-i mumaileyhsin vusulünde pa~ay-~~
mumaileyhi oltarafda münasib bir mahalle ikame ile keyfiyeti dersâadetime inhaya mubaderet iylemeniz ferman-~~ ali~an~m sad~ r
olmu~dur. Buyurdum ki... vusul buldukda-veçh-i me~ruh üzere ~erefyafte-i sudür olan ferman-~~ vacib al-ittibâ` ve laz~m al-imtisalimin
mazmun-~~itâat makruniyle amel ve hilaf~ndan hazer ve mücânebet
eyleyesiz ~öyle bilesiz alâmet-i ~erife itimad k~las~z tahriren f~~ evas~t-~~
~ehr-i ~evval sene-te isnâ ve erbâine ve mieteyn ve 1ef 25° 1827
Al-mahrusa
Kostantiniyye 251
37.
Kad~asker Elhac Abdulkadir Bey efendi'nin Bursa'ya nefyi
emridir
tl J,11 ;.3.£4 Manisa ve Bursa nâibleri... Zide ilmuhuma tevki-i
hümâyun vas~l ol~cak malüm ola ki bundan akdem hilaf-~~ r~za hareketine mebni celâletriz-i sudur olan
hatt-~~humayun-~~ ~ahanem ve ferman-~~celil al-unvan-~~ padi~ahanem
mucebince müebbeden nefy olunmu~~olan Melek Pa~a zâde Nür
Abdulkadir'in e~erçi derâliyeye gelmesi muhal kabilinden ise de
hakk~nda merhamet-i mülükânem erzân k~l~narak olbabda ~eref
bah~-1 sudur olan emir ve irâde-i merah~m
ifade-i ~âhânem mucibince mumaileyhin menfas~~ Bursa'ya tahvil olunmak bab~ nda
emr-i ~erifim sudurunu bil-fiil ~eyh ül-islâm ve müfti ül-enâm olan
25°

1827 May~s ortas~.

251 Sc. 262, S. 106.
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kad~~ zâde..%1.;j!
mevlânâ Mehmed Tahir edam allahu taâlâ fezailehu i~aret iylemeleriyle i~aretleri; mucibince çavu~~müba~eretiyle menfas~~Bursa'ya tahvilen tebdil olunmak ferman~m (olma~~ n) imdi sen ki Manisa nâibi mumaileyhsin
vusul-i emr-i ~erifimde mumaileyhi müba~ir tayin olunan d~van-~~
hümâyunum çavu~lar~ndan
yL;J-k; Seyyid Hasan Çavu~~
zâde kadruhuya terfikan irsâle müsaraat eyliyesin ve sen ki Bursa
naibi mumaileyhsin ol tarafda menfiyen meks ü ikamet itdirüb
bilâ ferman mahalli âhare hareketine irâde-i ruhsattan mücâbenet
ve vusulünü çavu~-~~merkum ile dersaâdetime tahrir ve ilâma
mübaderet eylemen bab~nda ferman-~~ âli~ân~m sâd~r olmu~dur.
Buyurdum ki... hükm-i ~erifimle vusul buldukda bu babda veçh-i
me~ruh üzre ~eref-yafte-i sudur olan ferman-~~vâcib al-ittibâ` ve lâz~m
al-imtisâlimin mazmun-~~itaâtmakruniyle amel ve hareket ve hilâfindan hazer ve mücanebet eyleyesiz ~öyle bilesiz âlâmet-i ~erife
itimad k~las~z tahriren fi evâil-i ~ehr-i muharrem ii-sene-ii selâse ve
erbâine ve mieteyn ve lef 252 1827.
Al-mahrusa
Kostantiniyye 2"
38.
Beylânl~~Elhac Mustafa Pa~a hazretlerinin Manisa'ya ikamete
me'mur olduklar~~
JJI;J j..J1 j:) ,.:7-1:11 3 JUI

1,14•11
Budima y muhaf~z~~olub bu def'a ref-i
vezaretle Manisa'ya ikamete me'mur k~l~nan Beylânl~~Elhac Mustafa
Pa~a damet maâliyehu ve
;j-k; Manisa nâibi mevlânâ..
zide ilmuhu ve j‘ç .)11,
;-ki dergâh-~~muallâm gediklülarmdan
olub pa~ay-~~mumaileyhi sâvb-~~me'muruna isâle bu def'a dersaâdetimden müba~ ir tayin olunan Sad~ k zide Mecduhu tevki-i
hümâyun vâs~l ol~cak malûmun ola ki sen ki pa~av-~~mumaileyhsin me'mur-~~ muhafazas~~ oldu~un Budima'y~~ firar itmek
suretiyle terkedüb yeni köye gelmi~~ve ol veçhile
nzay-~~
252

1827 y~l~~Temmuz son ve A~ustos ba~~.
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~ahanem harekete ictisar etmi~~oldu~una binen ref-i vezâretinle
Manisa'da ikametine irâde-i seniyye-i mülûkânem taallüklyle ol
babda hatt-~~hümâyun-~~ ~evket makrun-~~ ~ahanem sahife piray-~~
sudür olmu~~ve seni savb-~~me'mura isal eylemek üzre gedükluy-~~
mumaileyh mahsus müba~ir tayin k~l~nm~~~olmakla vusul-i emr-i
~erifimde o tarafdan derhal hareket ve geduklûy-i mumaileyh ile
bir-refaka Manisa'ya varub onda ikamet iylemen ferman~m olmag~n
rikab-~~mustatab~mdan i~bu emr-i celil al-kadrim ~sdar ve gediklüy-~~
mumaileyh ile tisyâr olunmu~dur. imdi keyfiyet-i me'muriyetin malffin
oldukda oltarafdan heman hareket ve gediklüy-~~mumaileyh ile bilmaiyye Manisa'ya varub ikamet ve devam-~~ömr-i devlet ve devam-~~
furu ~evket-i padi~ahanem ed'iyesine i~tigal ve muvazabat ve hilâfindan ittika ve mübaderet eyliyesin ve sen ki gediklüy-~~mumaileyhsin muktazay-~~me'muriyetin üzre varub pa~ay-~~mumaileyhi oldu~u
mahalden serian tahrik ve Manisa'ya isal ile itmam-~~emr-i müba~erete musaraât ve sen ki nâib-i mumaileyhsin vusulunde pa~ay-~~
mumaileyhi oltarafda münasib mahalle ikame ile keyfiyeti dersaâdetime tahrir ve ilâma mübaderet eylemen bab~ nda ferman-~~ali~an~m
sad~r olmu~dur. Buyurdum ki... vusul buldukda bu babda veçh-i
me~ruh üzre ~eref-yafte-i sudur olan ferman-~~vâcib al-ittiba` ve laz~m
mazmun-~~itaâtmakruniyle amel ve hareket iyliyesiz
ve ~öyle bilesiz alâmet-i ~erife itimad k~las~z tahriren fi evahir-i ~ehr-i
rebiülevvel sene-te hamse ve erbâine ve mieteyn ve elf 254 1829.
Kostantiniyye
al-mahrusa 2"
39Medine-i Manisa'da ikamete me'mur iken bundan akdem
irtihal-~~dar-~~ beka iden vüzeray-~~ ~zamdan Za`rah
zâde Lütfullah Pa~a hazretlerinin veraseti zevce-i metruke-i menküheleri Cemile ibnete Bekir Bey ve di~er zevcesi ~emsinur kad~n
ibnete Abdullah ile Sivas'da sakin âmmi zâdesi Mehmed Said Bey'e
münhas~ra oldu~u led al-~er` al-enver zâhir ve nümâyan olmak
ve müteveffay-~~mü~arünileyhin terekesinin ma'rifet-i ser' ile tahrir
ve beyn al-verese taksimi hususuna dair ~ereffezay-~~sudür eden emir254

1829 Ekim sonu.

256 Sc. 264, S. 90.
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nâme-i sami-i hazret-i sadaret penahiye imtisalen kâffe-i muhallefan
tahrir k~lmub vâris-i mumaileyhin hisse-i irsiyesini ahz ü kabz ve
kenduya irsal ve isâle cânib-i ~eriaat garadan vasiyye nasb ü tayin
olunan zevce-i mezbure Cemile Han~m ve di~er zevce-i mumaileyhhime ma'rifetleri ve ma'rifet-i ~er'le müteveffay-~~mü~arünileyhin
bil'cümle terekesi tahrir ve bey'i menyezid ve beyn al-verese tevzi'
ve taksim olunan defter-i kassam~d~r ki ber veçh-i âti zikr ü beyân
olunur. Hurrire fi al-yevm al-hamis ve'l-i~rin min ~ehr-i zilkâ'det
al-~erif sene-te hamse ve hamsine ve mieteyn ve elf 256 1840.
(Defter k~sm~~ al~nmad~) 257
40Medine-i Manisa'da Dani~mend Halil mahallesinde ikamet
etmek üezre iken bundan akdem i~~tihal-~~dar-1 beka iden sadr-~~esbâk
Mütercim Mehmed Rü~tü Pa~a hazretleri ibn al-müteveffa Hüseyin
Efendi'nin veraseti halile-i muhteremleri ismetlû Behiye Han~m efendi
ibnete Abdullah 252 ile deraliyede sakin sulb-~~kebir mahdumu Re~ad
Bey efendi ve sulbiye kerimeleri Emine Han~ma münhas~ra oldu~u
bil-ihbar led al-~er'i enver zaâhir ve nümayan oldukdan sonra ga,e-):~. mallar~n~~h~fza ve tesviye-i umuriban-~~mumaileyhimamn
lanna k~bel-i ~er'den kayym nasb ve tayin olunan emval-i eytam
Müdiri Mustafa Efendi ebed resm ve halile-i mumaileyhima Han~m
efendi ma'rifetleri ve ma'rifet-i ~er` ile tahrir ve terkim ve beyn al" 30. I . 1840.
257 Sc. 277, S. 56.
252 Rü~tü Pa~a'n~n e~i Behiye Han~m'a ait, sicillerde bir kaç duru~ma vard~r.
1296 senesi Rebiülâhir gurresindeki (1870 y~l~~Mart sonu ve ~ubat iptidalar~) duru~mada Pa~a için ~öyle deniyor: "... Medine-i Manisa'da müsafireten ~eref mukim
sadr-~~esbak übbehetlû Mehmed Rü~tü Pa~a hazretlerinin halile-i muhteremeleri
zat~~ta'rif-i ser' ile muarrefe Behiye Han~m ibnete Abdullah..." Sc. 396, s. 68.
2 ~~Muharrem 1297 (5.11.188o) tarihli di~er bir duru~mada ise Behiye Han~m'~n
"... Kethüday-~~alileri izzetlû Ali Nam~k Efendi ibn Mustafa mahzar~nda ikrar ve
takrir-i kelâm idüb medine-i mezkûreye tabi' bâ tapu mutasarr~fa oldu~um kemal-i
~öhretine binaen tahdid ve tavsifden müstani Koldere çiftli~i arazisinden tahminen
üç yüz yirmi be~~dömün mikdar~~mahallini hemcivar olan Çavu~o~lu çiftli~i mutasarr~f~~Ayd~n vilayeti alay beyi izzetlû Yasin Bey Efendi..."yi dava ediyor.
Behiye Han~m, müdafaaya al~p ve satma~a, Ali Nam~k Bey'i vekil tayin ediyor.
Sc. 396, s. 118.
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verese tevzi` ve taksim olunan tereke-i mü~arünileyh defteridir ki
ber veçh-i âti zikrolunur (fi) 12 C. sene 1299 259 (1882)
(Defter al~nmad~) 26°

SÜRGÜNLER KRONOLOJIS~~
~eyh Alâeddin ve Ali-i Arabi'nin Manisa'ya sürülmeleri, (Fatih'in
o~lu Sultan Mustafa zaman~) :
1082-1671 : Manisa'dan sekiz ki~inin sürülmesi.
~~113-1702 : Rodoslu Ali Pa~a'n~n memleketi Rodos'ta iskân
ettirilmesi.
1117-1705 : Manisa% dört ki~inin Limni'ye sürülmesi.
~~117-1705 : Limni'ye sürülen dört Manisag~n~n affedilmesi.
~~24-17 ~~2 : Sand~kç~~Ahmed'in, Manisa'dan sürülmesi.
1127-1715 : Manisa% müderris Kabil zâde Mehmed Efendi'nin
Mora'ya sürülmesi.
1134-1722 : Manisa' müderris Kabil zâde Süleyman Efendi,
Çuloglu Seyid Abdülkerim'in Limni'ye sürülmeleri.
1140-1728 : Manisa% fahi~e Saliha'run Manisa'dan sürülmesi.
1145-1733 : Be~ikta~'da meyhanecilik ve ahlâks~zl~k yapan
Desbine ile kocas~~Yorgi'nin memleketleri olan Manisa'ya sürülmeleri.
1148-1735 : Manisa'da ikamet eden sab~k yeniçeri a~as~~Hasan Aga'mn ölümü.
1148-1736 : Bursa Ye~il medresesi müderrisi Mahmud ve
askeri kâtibi imam Mehmed'in Manisa'ya sürülmeleri.
150----1737 : Karahisan ~arki müftisi Esseyyid Mustafa'mn
Manisa'ya sürülmesi.
1151-1738 : Sab~k sadnâzam kethüdas~~Nigdeli Ali Aga'mn,
Bursa'daki hanesinde oturmak üzere affedilmesi.
~~152-1739 : Manisa% Yako ve Yasef'in istanköy'e sürülmeleri.
1152-1739 : Manisa'h Yako ve Yaserin affedilmeleri.
1153-1740 : Manisa% Kürtoglu Mustafa ve Mente~eli o~lu
Süleyman'~n Manisa'dan tard edilmeleri.
2. IV. 1882.
10 Sc- 359, s• 77.
259
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1154-1741 : Manisa'h fahi~e Ali~ah ve Alime'nin, Manisa'dan
sürülmeleri.
ii 55-1742 : Izmir kad~s~~Ziyaeddin Abdürrahim'in azli ve
Manisa'da ikamet etmesi.
~~155-1743 : Manisa serdengeçti a~alanndan Kat~rc~o~lu Mehmed'in Sak~z ceziresine sürülmesi ve cezirebende edilmesi.
156-1743 : Saluz'da cezirebend olan, Manisal~~Arapo~lu Hac~~
Mehmed'in aff~.
~~63-1749 : Yeniçeri a~as~~Hasan A~a'n~n Manisa'ya sürülmesi.
1165-1752 : Darüsaâde a~as~~Be~ir A~a'n~n me~k hocas~~Mumcu zâde Mehmed Efendi'nin Manisa'da ikamete memur edilmesi.
~~169-1757 : Istanbul'dan Manisa% Timur Kaz~ko~lu'nun memleketi olan Manisa'ya gönderilmesi.
117 1-1759 : Rumeli kad~askeri Veliyüddin Efendi'nin Manisa'ya sürülmesi.
1176-1762 : Gördüklü yedi ki~inin Manisa'ya sürülmeleri.
1176--1763 : Adala âyan~~Köse zâde Halil A~a'n~n affi.
189--1776 : Vekil Osman Pa~a'n~n Manisa'ya sürülmesi.
~~9o-1776 : Konya Mevlânâ türbesi ~eyhi Ebubekir'in Manisa'ya sürülmesi.
~~19o-1776 : Vekil Oasmn Pa~a'n~n ölümü.
1202-1788 : Ordu kad~s~~Tatarc~kl~~Abdullah Efendi'nin Manisa'ya sürülmesi.
1203-1788 : Abdullah Efendi'nin affedilmesi.
1203-1789 : Turgutlu müftisi Abdurrahim Efendi'nin Manisa'ya sürülmesi.
1204-1789 : Turgutlu müftisinin aff~.
1205-1790 : Manisa'h Sad~k zâde Feyzullah Efendi'nin Limni'ye sürülmesi.
1207-1792 : ~eyh ül-islâm Hamidi zâde Mustafa Efendi'nin
Manisa'ya sürülmesi.
1207-1793 : Karesi Mutasarnfi Mehmed Pa~a'n~n Manisa'ya
sürülmesi.
1208-1793 : Karesi Mutasarnfi Mehmed Pa~a'n~n sürgün yerinin, Manisa'dan Bolu'ya nakledilmesi.
1208-1794 : Hamidi zâde Mustafa Efendi'nin ölümü.
1213-1798 : Sab~k Sadnâzam Izzet Mehmed Pa~a'n~n sürgün
yerinin Saluz'dan Manisa'ya çevrilmesi.
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1213-1799 : Sab~k yeniçeri a~as~~ Mustafa A~a'n~ n sürgün

yerinin, Ermenek'den Manisa'ya çevrilmesi.
1215-1801 : Za~rac~ ba~~~Mehmed Sad~k'~ n Manisa'ya sürülmesi.
1216-1801 : Za~rac~ ba~~~Mehmed Sad~k'~ n sürgün yerinin,
Manisa'dan Bursa'ya de~i~tirilmesi.
1218-1803 : Sekbanba~~~Osman A~a'n~ n Manisa'ya sürülmesi.
1218-1803 : Sekbanba~~~ Osman A~a'n~ n aff~.
1218-1804 : Manisa mahkemesi muhz~rba~~s~~ Hac~~ Mehmed
A~a'n~ n Istanköy'e sürülmesi.
1219--I804 : Sab~k yeniçeri a~as~~ Eyyub'un sürgün yerinin,
Bursa'dan Manisa'ya de~i~ tirilmesi.
1219-1804 : Sab~k yeniçeri a~as~~ Eyyub A~a'n~n aff~.
1219-1804 : Manisal~~Muhz~rba~~~Hac~~Mehmed A~a'n~n aff~.
1222-1807 : ~eyh Fiyumrnin Manisa'ya sürülmesi.
1223-1088 : Sab~k ~eyh ül-islâm Ahmed Esad Efendi'nin Manisa'ya sürülmesi.
1223-1808 : ~eyh Fiyumrnin aff~.
1808-1809 : Silâhdar Mehmed Bey'in takaüden Manisa'da
oturmas~.
1225-1810 : Sab~ k Sekbanba~~~Mehmed A~a'n~ n Manisa'ya
sürülmesi.
1225-1810 : Sab~ k Sekbanba~~~Mehmed Pa~a'n~ n öldürülmesi.
1227-1812 : Izzet Mehmed Pa~a'n~ n sürücü tâyin edilmesi.
1227-1812 : Rumeli Kazaskeri Seyyid Mehmed Nureddin'in
Manisa'ya sürülmesi.
1227-1812 : Izzet Mehmed Pa~a'n~ n ölümü.
1227-1812 : Izzet Mehmed Pa~a'n~ n muhallefat~mn zapt~.
1229-1814 : Manisa% fahi~ e Hatice'nin bir tarafa sürülmesi.
1230-1815 : Sab~k ~eyh ül-islâm Dürri zâde Abdullah Efendi'nin Manisa'ya sürülmesi.
1231-1815 : Dürri zâde Abdullah Efendi'nin Istanbul'da oturmasma izin verilmesi.
1232-1816 : Darüssaâde a~as~~yaz~c~s~~ Ra~id'in affi.
1233-1818 : Rag~p Pa~a'n~ n sürgün yerinin, Karahisar'dan
Manisa'ya de~i~ tirilmesi.
1233-1818 : Sab~ k Beylikçi Saip Efendi'nin Manisa'ya sürülmesi.
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1234-1818 : Sab~k Beylikçi Sa~ p Efendi'nin affi.
1236--1820 : Istanbul Rumlanndan Apustol papa Andrea'mn
Manisa'ya sürülmesi.
1236---1821 : Molvah Ishak'~n Manisa'ya sürülmesi.
1236--1821 : Rag~p Pa~a'n~ n, sürgün yerinin Manisa'dan Dimetoka'ya de~i~tirilmesi.
1236---1821 : Dürri zâde Abdullah Efendi'nin ailecek Manisa'ya gönderilmesi.
1236-1821 : Midilli alaybeyi Ali'nin Manisa'ya sürülmesi.
1238---1823 : Zeytun kazas~~halk~ndan dört ki~inin Manisa'ya
sürülmesi.
1239-1824 : Istanbul Rum tüccarlanndan Apustol papa Andrecos'un aff~.
1240-1824 : Kütahya müftisi Ru~en zâde Seyyid Abdurrahman'~n Manisa'ya sürülmesi.
1240-1325 : Filibe müftisi Nureddin zâde Esseyyid Mustafa'n~n
Manisa'ya sürülm esi.
1241-1825 : Filibe müftisi Nureddin zâde Mustafa'mn aff~.
1241-1826 : Istanbul'Iu Cemile'nin Manisa'ya sürülmesi.
1241-1826 : Melek Pa~a zâde Abdülkadir'in Manisa'ya sürülmesi.
1241-1826 : Lârende kad~s~~Elhac Mehmed Ali'nin Manisa'ya
sürülmesi.
1242-1826 : Istanbul'Iu Cerrah Hac~~Ali ve Canbaz Salih
ad~ndaki bekta~ilerin Manisa'ya sürülmeleri.
1242-1826 : Bekta~ilerden ~ehir köylü odac~~Dervi~~Hasan
ve Hasköy'den dervi~~Ahmed'in Manisa'ya sürülmeleri.
1242-1827 : Lütfullah Pa~a'n~n Manisa'ya sürülmesi.
1242-1827 : Akçakayal~~Salih ve debbaglar ~eyhi Mehmed'in
Manisa'ya sürülmeleri.
1243-1827 : Melek Pa~a zâde Abdülkadir'in sürgün yerinin
Manisa'dan Bursa'ya de~i~tirilmesi.
1243-1827 : Adana vücuhundan Hasan Pa~a zâde Hac~~ Ali
Bey'in Manisa'ya sürülmesi.
1243-1827 : Istanbul'lu Cemile Han~m'~n aff~.
1243-1828 : Kayseri'li Salih ve dehbazlar ~eyhi Mehmed'in
aff~.
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1244-1828 : Adana% Hac~~ Hasan Pa~a zâde Hac~~ Ali Bey'in
am.
1245-1829 : Isparta% Vanl~~ zâde Hac~~ Mehmed Bey'in Manisa'ya sürülmes~.
1245-1829 : Isparta% Vanl~~ zâde Hac~~ Mehmed Bey'in affi.
1245-1829 : Beylân% Hac~~ Mustafa Pa~a'n~n Manisa'ya sürülmesi.
1245-1829 : Üsküdar manavlar kethüdas~~ Hasa'n~n Manisa'ya
sürülmesi.
1245-1829 : Istanbul Ihtisab a~as~~ kethüdas~~ Musli'nin Manisa'ya sürülmesi.
1245-1830 : Beylanl~~ Hac~~Mustafa Pa~a'n~n sürgün yerinin
Manisa'dan Bursa'ya de~i~tirilmesi.
1252-1836 : Iskenderiye% bedevi ~eyhi Mustafa'n~ n Manisa'ya
sürülmesi.
1252-1837 : Bosna'dan be~~ki~inin Manisa'ya sürülmesi.
1253-1837 : Yahudi Bahor'un Manisa'ya sürülmesi.
1253-1837 : Yahudi Bahor'un am.
1253-1838 : Bosnal~lardan Abdi Bey'in affedilmesi.
1255-1839 : Bosna'l~~ Abdi ve Kolan o~lu Hasan'~n am.
1255-1839 : Za~rah zâde Lütfullah Pa~a'n~n ölümü.
1256-1840 : Bosna'l~~ sürgün Fehim Beyi'n Manisa'da ölümü.
1258-1842 : Saip Pa~a'n~ n Manisa'da ikamete memur edilmesi.
1258-1842 : Saip Pa~a'n~ n am.
1262-1846 : Bursal~~ kap~c~ba~~~Tahir'in Manisa'ya sürülmesi.
1262-1846 : Bursa% kap~c~ba~~~ Tahir'in am.
zâde Mehmed Pa~a'n~n Manisa'ya sürül1262-1846 :
mesi.
1262-1846 : Girit'li zâde Mehmed Pa~a'n~n sürgün yerinin
Manisa'dan Bal~ kesir'e de~i~tirilmesi.
1296--1878 : Mehmed Rü~tü Pa~a'n~ n Manisa'ya gelmesi.
1299-1882 : Mehmed Rü~ tü Pa~a'n~ n ölümü.
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