1909 "AYVALIK HADISESI"
ZEK~~ARIKAN

Bat~~ Anadolu'da tarihsel dokusu oldukça iyi korunmu~~olan Ayval~k,
deniz k~y~s~ nda, Burhaniye, Bergama, Dikili ile çevrili bir kasabad~r. Kasaban~n kuruldu~u alan~n etraf~~tepelerle, çam a~açlarlyla kapl~d~r. Fakat
buran~n as~l do~al bitki örtüsü zeytin a~açlar~d~ r ki arazinin % 70'ini kaplar.
Ayval~ k, ülkemizin en önemli gezinti, e~lence ve konaklama yerlerinden
biridir!. Arkeolojik ara~t~rma ve tart~~ malar bir yana, bugünkü Ayval~k,
XVIII. yüzy~l~n yakla~~k ikinci yar~s~ nda Midilli'den gelen Rumlar taraf~ndan kuruldu. Ayval~kl~ lar, çevrede uzay~p giden zeytin a~açlar~n~~ de~erlendirerek zeytinya~ol~~~ n ve sabunculu~un burada büyük bir geli~ me göstermesine önemli bir katk~~ sa~lad~lar. Öyle ki Ayval~k k~sa sürede ~stanbul'un zeytinya~~~gereksiniminin önemli bir bölümünü kar~~layan beldelerin ba~~nda geliyordu. Ayval~k zeytinya~lar~~ yurtd~~~nda da geni~~bir al~c~~
kitlesi buluyordu'. Di~er ekonomik etkinlikler aras~nda ~arap üretimi, dericilik, bal~kç~l~ k, tuzculuk da önemli bir yer tutar. Ayval~ k, III. Selim döneminde kurulan (1789 — 1807) ünlü Ayval~kAkademisi3, kalabal~k nüfusu,
i~lek liman~yla Bat~~Anadolu'nun önde gelen kentlerinden biri konumuna
geldi. Nüfusu, Osmanl~~ belgelerine göre, 1821 isyan~ ndan önce 25.000'e

I Ahmet Yorulmaz, Ayval~k'~~ Gezerken, Geylan Kitapevi, Ayval~k, 2000 (alt~ nc~~ bas~m); Bayram
Bayraktar, Osmanl~'dan Cumhuriyet'e Ayval~k Tarihi, Atatürk Ara~t~ rma Merkezi, Ankara, 1998; Ay~e
Nur Timor, Ayval~k, Bir Sayfiye Yerle~mesinin Geli~me Süreci, Çantay, ~stanbul, 2004; Berrin Ak~n,
Kentli Ayval~k, Hakan Dinç'in Grekçe çevirisiyle, ~stanbul, 2008.
2 H~fz~~ Erim, Ayval~k Tarihi, Ankara, 1948, 27: Robert Mantran, Istanbul dans la seccmde moiti4 du
XVII` si&le, Paris, 1962, s.91, 203; Zeki Ar~ kan, "Midilli — ~stanbul Aras~nda Zeytinya~~~Ticareti —
Olive-Oil Trade Between ~stanbul and Midilli", Tarih Ara~t~rmalar~~Dergisi, 40 (2006), s.1 — 28,
Mytilene and Ayval~ k A Bilateral Historical Relationship in the North Eastern Aegean (ed.by Saschalis M.
Kitromilides and Panagiotis Michailaris), Institute for Neohellenic Research National Hellenic
Research Foundation, Athens 2007. Bu kitapta bu konuyla ilgili Grekçe, ~ngilizce ve Frans~zca birçok
ara~t~rman~ n yer ald~~~n~~ belirtmekle yetiniyoruz.
Revue
3 Richard Clogg, "Two Accounts of the Academy of Ayval~ k (Kydonies) in 1818 — 1819",
des Etudes Sud — Est Europ&nnes, X/4 (1972), s.633 — 667.
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ula~m~~t~'. Ayval~k'taki zeytin, fidanl~k ve di~er a~açlar~ n mülk ve arazisi
Medine evkafina ba~l~~idi'.
Kimi ara~t~rmalar, Ayval~k (Kydonia)'~n "serbest ~ehir" niteli~ini ta~~d~~~n~~yazarlar. Yorgi Sakkari'nin Grekçe Ayval~k Tarihi'nde, kentin kurulu~u
s~ras~nda buraya bir tak~m ayr~cal~klar~~içeren bir ferman verildi~ini belirtir
ve böylece bu fermanda yer alan ayr~cal~klar~n "serbest ~ehir" kavram~yla
örtü~tü~ü üzerinde durur'. Fakat bu ferman~n asl~~ ya da örne~i Osmanl~~
Ar~ivi'nde bulunamam~~t~r. Ancak "serbest ~ehir" kavram~, günümüzdeki
anlamda de~ildir. Bir ar~iv belgesi, mevkii çok önemli olan Ayval~k'~n reayas~n~n "serbest-i tabiyyesi"nden söz etmektedir'. Yani bu serbestlik, kasaban~n konumu ve reayas~n~n serbest tav~rlar~ ndan kaynaklanmaktad~r. Bunun
ötesinde Ayval~kl~lara öteden beri kimi ayr~cal~ klar tan~nd~~~na ~üphe yoktur. Sözgelimi reayan~n ellerine ba~lang~ çta verilen senetler Rumca idi ve
bunlar~ n ancak Tanzimat'tan sonra, ücretsiz olarak, Türkçeye çevrilmesi
uygun görüldü'. Bilindi~i gibi Ayval~ k, voyvoda ile birlikte birkaç memur
d~~~ nda tamamen Rum nüfusunu bannd~nyordu. Bu nedenle halk~~Türkçe
bilmedi~i için hükümetle olan ili~ kilerini yürütmek üzere bir tercüman~ n
görevlendirilmesi, vergilerin tahsili için de on be~~kadar zaptiye kaydedilmesi gerekli görülmü~tü'.
Öte yandan Ayval~k kazas~n~ n Rumca ibareli özel bir mührü vard~. Bu
mühür Kanun-u Esasi'nin ilan~~(1876) üzerine Ayval~k kazas~~idare meclisi
ve ahalisi ad~na düzenlenen "umumi te~ekkür" mazbatas~nda görülmektedir'. Ayvahk'~n kar~~s~ ndaki Yunda (Cunda — Alibey) adas~~Midilli sanca~~-

Zeki Ar~kan, "1821 Ayval~k ~syam", Belleten, 203 (1988), s. 571 — 600.
Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi (BOA), A. MKT, 428 / 105.
6 Bu eserin önemli bir bölümünü Macit Uygur Türkçeye çevirmi~~ve bu çeviri H~fz~~
Erim'in Ayval~k Tarild'nin belli ba~l~~kaynaklar~ndan biri olmu~tur. An~lan ferman ,s.18 — 19.
7 BOA, Cevdet (Dahiliye) 1046: "Ayval~k kazas~~henüz taht-~~zabta ve nizama idhdl olunmad~~~
ndan her
ne kadar bir ufak mahall ise de müsaade-yi mevki'iye ve redyds~n~n serbestiyyet-i tabiiyesi cihetiyle bir mikIdetten
beri emr ü iddresit~e lây~lityla bak~lamamas~ndan dolay~..."
BOA, CDH, 101 / 5032 (27 ~aban 1258 = 3 Ekim 1842).
BOA, CDH, 101 / 5032 (27 ~aban 1258 = 3 Ekim 1842); BOA, Cevdet (Dahiliye), 5032 (27 Safer 1258 = 9 Nisan 1842): "Ayval~k kazits~~ahdlisi redya olarak ekserisi lisdn-: Türkiyi bilmediklerinden retlydy~~mersümenin mesdlih-i vâk~alann bast etmek ve tahsildt maddesi için gayri laz~ m gelen Rumi mektub ve ka~~tlar~~yazmak baz~~adalarda oldu~u misüllü bir nefer tercüman maiyetinde bulunmas~~idim gelmi~... Tahsilat
maddesinde ve sair hidematta kullan~lmak için on be~~yirmi nefer zaptiye neferdt~n~n dahi teddriki iktiz~~-y~~
maslahattan bulunmu~~oldu~u beydr~tyla
19 BOA, Y. EE, 68 / 13 (2 Muharrem 1294 = 17 Ocak 1877). Mazbatay~~imzalayan bütün üyelerin mühürleri Osmanl~cad~r. Fakat sa~~yanda bulunan mühürün ortas~nda mühr-i kaza-y~~Ayval~k
5
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na ba~l~~bir kaza idi ve buras~n~ n niçin Midilli'ye ba~l~~ oldu~unu Midilli
Mutasarr~f~~(1879 -1884) Nam~ k Kemal anlamakta güçlük çekiyordu". Buradaki belediye örgütünün de Grek harfleriyle özel bir mührü vard~".
Ayval~k 1785'ten sonra kaza yap~larak Karesi sanca~~na ba~land~'. Kasabaya Türk — ~slam yerle~mesi oldukça yava~~oldu. Daha do~rusu bu süreç, Tanzimat döneminde ba~lad~~ve arkas~~geldi".
Vital Cuinet'ye göre, Ayval~ k, XIX. yüzy~l~n sonlar~na do~ru
Küçükköy'le birlikte 20.974 ki~ilik bir nüfusun bar~nd~r~yordu15. Osmanl~~
salnamelerine göre, ayn~~tarihlerde Ayval~k'~ n nüfusu 90 Müslüman, 20.233
Ortodoks Rum olmak üzere toplam 20.323 ki~idir'. Yabanc~~tüccarlar,
konsolos ve konsolosluk mensuplar~~17 da bu say~~içinde yer almaktad~r.
Ayvahk'taki Müslüman nüfus belirli bir düzeye gelince kasabada bir
cami ve Müslüman çocuklar için bir okul yap~m~~ gündeme geldi ve birkaç
y~l içinde in~aat tamamland~'. ~mamlik, hitabet ve müezzinlik kadrolar~~da
tahsis edildi'. Hükümet binas~ , Gureba hastanesi, liman, hapishane, telgraf
hatt~ , gümrük, iskele, postahane, Ziraat Bankas~~ vb. kurum ve kurulu~lar
kasabadaki belli ba~l~~ yat~r~ mlar olarak görülmektedir. Bunlar~n ayr~nt~lar~na girmiyoruz.

yaz~s~n~~çevreleyen yaz~lar Grek harfleriyledir ve ~u ibare okunmaktachr: Stratis This Polite-i Astoi
Kydonia.
(haz. Fevziye Abdullah Tansel), TTK, VI. Midilli Mektuplan —
"Nam~k Kemal'in Mektuplar~~
II, Ankara, 1913, s. 50. Yunda'n~ n, burada üzerinde durdu~umuz 1909 hadisesinden sonra, daha
kolay denetlenece~i gerekçesiyle Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayetinden ayr~larak Ayval~k'a ba~lanmas~~
gündeme gelmi~~fakat Yunda belediye ba~kan~~ve muhtarlar~~vilayete gönderdikleri dilekçeyle buna
kar~~~ç~km~~~ve adan~n "Ml-i haz~rda kalmas~" Ini arz etmi~lerdir (25 May~s 1326 = 7 Haziran 1910).
Bk. BOA DH MU~, 76 — 1 / 56; DH. MU~, 106 / 17 (29 May~s 1326 = 11 Haziran 1910)
12 Ahmet Yorulmaz, Ayval~k': Gezerken, 5. bask~, s. 119. Mührün ortasmda Daire-i Belediye-i
Yunda (alualti tarih iyi okunmuyor). Yaz~n~n çevresinde Dinarax~a Moskonisi 1869 yaz~s~n~~görüyoruz.
~s Mücteba ~lgürel, "Bal~kesir", TDVIA = Türkiye Diyanet Vakf~~~slam Ansiklopedisi, V, s. 13.
14 Müslüman nüfusun buraya yerle~meye ba~lamas~~Ayval~k reayas~n~n iste~i üzerine olmu~tur.
Ayvahld~lar, Emlak-~~Humâyundan bo~~kalan mahallelere Müslümanlar~n yerle~mesini istemi~lerdir.
Böylece Müslüman nüfus Ayval~k'a yerle~meye ba~lad~ . Bk. BOA. A. MKT. MVZ. 55 / 41 (8 Zilkade
1268 — 24 A~ustos 1852).
Vital Cuinet, La Turquie d'Asie, Paris, 1894, IV, s. 268.
~s Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830 — 1914, Universty of Wisconsin Press, London,
1985, s.132.
17 BOA. HR. SYS. 2168.
BOA. DH MKT, 114 / 28 (6 Sefer 1311 = 19 A~ustos 1893), ayn~~dosya, 245 / 51 (12 Z~lhicce
1311 = 5 Haziran 1894).
"BOA. I. EV., 21 (9 Zilkade 1316 = 21 Mart 1899).

Belleten, C. /_XXV, 11
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1909 Ayval~k Hâdisesi

1821 isyan~ndan sonra da~~lan 20.000 Ayval~k reayas~, Sultan II.
Mahmud'un izniyle yeniden kasabaya döndü". Ayval~k yeni bir toparlanma
ve geli~me sürecine girdi. Ayval~kl~lar~ n el konulan mal ve mülkleri geri
verildi". Fakat kasabada zaman zaman huzursuzluklar ba~~gösteriyordu.
Tanzimat'~ n ilamndan sonra Ayval~ k'ta bir ayaklanma oldu. 18 May~s
1842'de Tevfik Bey komutas~ nda üç parça geminin limana girmesiyle Ayval~k ve Yunda ahalisi adalara kaçt~ . Fakat Tevfik Bey, cemaat seçimlerini
yapt~rd~ktan sonra Ayval~k'tan ayr~ld~'. Güvenlik sa~land~. Bundan sonra
Ayval~k sessizlik içinde, uzun y~ llar geçirdi, ekonomik ve kültürel yönden
kasaba önemli varl~k gösterdi. Ayval~k'ta ç~kan huzursuzluklar, fazla vergi
tahsilinden dolay~~reaya ile memurlar~n anla~mazl~klardan kaynaklan~yordu". Ayval~k'ta yap~lan kimi kay~klara Yunan band~ras~~çekilmesi devleti
tedirgin ediyordu'. Bir tak~ m din adamlar~n~n ya da din adam~~kisvesiyle
Ayval~k'a gelip konu~malar yaparak halk~~Yunanistan'a meylettirme çabalar~~ en önemli anla~mazl~ klardan biriydi". Hatta Ayval~k'ta Muhibb-i ~ttihad-~~
Yunaniye ad~yla bir dernek kurulmu~, bunun da~~t~lmas~~için Ayd~n valili~ine buyruk verilmi~ti". Ayval~k reayas~ndan Yunanistan'~n himayesine girenler de eksik olmuyordu". En önemli anla~mazl~k konular~ndan biri de
buydu. 23 Cemaziyelah~ r 1299 (12 May~ s 1882) tarihinde kasabada baz~~
olaylar patlak vermi~~ve ~zmir'den Ayval~k üzerine asker çekilmi~ti".

20
BOA. C. DH, 129 / 6414 (20 Safer 1247 (31 Temmuz 1831) Reayan~n zeytin a~açlar~~ da kendilerine geri verildi. BOA Hatt-~~Humayun, 773 / 36236 (29 Zilhicce 1246); (10 Haziran 1831)
Mübahat S. Kütüko~lu, "Yunan isyan~~ S~ras~nda Anadolu ve Adalar Rumlar~ mn Tutumlar~~ ve Sonuçlar~", Üçüncü Askeri Tarih Semineri — Türk Yunan ili~kileri, Ankara, 1986, s. 133 — 159.
21 H~fz~~ Erim, Ayval~k Tarihi, s. 42; Charles Texier (L'Asie Mineure, Paris, 1862, s. 207), 1832 y~l~nda Ayval~k'a geldi~i zaman buras~~ hala birkaç ailenin bar~nd~~~~harabe y~~~n~ndan ba~ka bir ~ey
2' H~fz~~Erim, Ayval~k Tarihi s. 46.
" BOA, A.} AMD 26 / 57 (30 Muharrem 1267 = 5 Aral~k 1850).
24
BOA, A.} AMD, 5 / 95 (18 Zilkade 1264 = 16 Ekim 1848);
25
BOA, Y. EE. Kp 14 / 1324 (8 Cemaziyelah~r 1319 = 22 Eylül 1901), Kr~. BOA, Y~ld~z Esas 86 —
14 / 1324, 1319 (1903).
" BOA, DH. MKT, 1384 / 118 (17 Rebiülevvel 1304 = 14 Aral~k 1886). Ayvahk'ta 1886 y~l~nda
tamamen çocuklar~n iyi yeti~tirilmesi, fakir ö~rencilere yard~m edilmesi, kitap okuma odalar~~ aç~lmas~~vb. esaslara dayanan bir" ~nti~ar-~~M~~arif Cemiyeti" kurulmas~~ için giri~imde bulunulmu~tur. Ancak
belge müsvedde halinde oldu~undan derne~in kurulup kurulmad~~~~anla~~lamamaktad~r. (BOA,
HR TO 478 / 25 S, 10 — 11 1886 ).
27
BOA, HR. MKT, 16 / 32 (28 Muharrem 1263 = 16 Ocak 1847).
BOA. Y. PRK. B~K. 5 / 73.

1909 AYVALIK 1-1A.D~SES~~

163

1325 (1907) tarihinde Ayval~k'~n Ku~adas~~metropolitli~inden ayr~larak
ba~~ms~z bir metropolitlik haline getirilmesine kar~~~do~an tepkiler, buna
ba~l~~olarak ç~kan olaylar, hükümeti epeyce u~ra~t~rm~~~ve sorun ancak iki
y~lda çözüme kavu~turulabilmi~tir'.
~kinci Me~rutiyet'ten sonra da Ayvahk'ta kimi huzursuzluklar görülmü~, olaylar patlak vermi~tir ki bunlardan "Ayval~k Hâdisesi" olarak dönemin gazetelerinde ve ar~iv belgelerinde yer alan, kasabada s~k~yönetim
ilamna kadar giden geli~meler üzerinde duraca~~z.
Izmir'de ç~kan Ahenk gazetesinin 3 Haziran 1325( 16 Haziran 1909)
tarihli say~s~nda Ayval~k'la ilgili olarak geçti~i ~u haber dikkatimizi çekiyor":
Ayval~k Hadisesi:
Ayval~k'ta bir hâdise-i mühimme zuhür etmi~dir. Fakat tafsilat yok. Dün herkes
bu hâdiseden müphem surette bahsediyordu. Güya meseleyi tevlid eden bir Yunan
band~ras~~imi~. Rumlar askere taarruz etmi~.. Münazaa mukateleye müncer olmu~,
baz~~telefat vukua gelmi~tir".
Fakat yine ayn~~sütunda verilen bilgilere, olay~n pek basit olmad~~~n~~
ortaya koymaktad~ r. Çünkü dün 2 /15 Haziran sabah ~zmir'den, Dikili vapuruyla Ayval~k'a 300 asker sevk edildi~inin bildirilmesi olay~n pek basit
olmad~~~n~~ortaya koymaktad~r. Nitekim ertesi gün ayn~~gazetede Ayval~k
olaylar~yla ilgili daha ayr~nt~l~~haberlere yer verilmektedir'.
Anla~~ld~~~na göre, olaylarla ilgili bilgi almak üzere Ayd~n (~zmir) vilayetinden bir memur Fuad vapuruyla olay yerine gönderilmi~tir. Bununla
birlikte olay aç~kl~~a kavu~mam~~~ve bununla ilgili ayr~nt~l~~bilgi alinamam~~t~r. Yaln~z gazetenin güvenilir makamlardan ald~~~~bilgilere dayanarak ~u
ayr~nt~ya yer verdi~i görülmektedir:
29 Bu konudaki ara~urmalar~m henüz bitirilemedi.
30 "Ayval~k Hâdisesi", Ahenk, 3 Haziran 1325 = 17 Haziran 1909, no:3915, s.2. Bu olaylarla ilgili
olarak Yeni Tasvir-i Efkdr (16 Haziran 1909, no. 17, s.3. ) gazetesinde ~u haber geçmektedir:
"Ayval~k'ta ~ekavet:
Ayval~k'ta baz~~ e~has taraf~ndan Osmanl~~ askeri üzerine silah at~lmaszyla asker taraf~ndan da mukabele
edildi~i ve hükümetçe iade ve muhafaza-i asayi~~için tedabir-i lazime ittillaz olundu~u ve hadisenin tahkiki
z~mn~nda Dahiliye Nezareti'nden dün ak~am mem~ur-~~mahsus gönderildi~i haber al~nm~~t~r."
31 "Ayval~k Hddisesi", Ahenk, 4 Haziran 1325 / 18 Haziran 1909,3916, s.2.~zmir'de o tarihlerde
Ahenk'ten ba~ka epeyce Türkçe gazete ç~k~yordu. Fakat bunlar~n koleksiyonlar~~ eksik oldu~undan
geli~meler yine en sa~l~kl~~ olarak Ahenk'ten izleyebilmektedir.
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"Pazar ak~am~' Ayval~k'ta askeri bir devriye çar~~ya ç~km~~t~. Devriye vazifeten
muhafaza-i inzbiâta takayyüd ve ihtimam ile devr-i esvâk ederken Rumlardan
münaaza eden sarho~~birkaç ki~iye tesâdüfle bunlar~~da~~tmak ister. Anlar ise devriyeye kar~~~te~hir ve istimal-i silah ederek bir neferi a~~~s ûrette yaralarlar. Asker mukabele eyler. ~ki Rum maktul dü~er. Birkaç~~da yaralan~r. Ancak devriyenin kuvveti
cüz'i idü~ünden k~~laya çekilir, arkada~lar~yla birle~irler. Teâti edilen silahlardan
memleket heyecana dü~er. Orada zaten pek az olan ahâli-i müslime, memurin
hânelerine kapan~rlar. Ortal~k kar~~~r".
Olaylar~n orada bulunan askeri birlikle yab~t~r~lamayaca~~~anla~~ld~~~ndan, vilayet merkezi firka komutanl~~~ na telgraf çekilerek durum bildirilir. Hemen Midilli'den, Sak~z'dan birer bölük askerle yeterince jandarma
istenir. Bu askerin gemilerden inmesi üzerine güvenlik sa~lan~r. Hemen
gerekli tahkikata giri~ilir.
~zmir'de ç~kan Rumca Armonia gazetesinde olayla ilgili bir telgraf yer
almaktad~r". Telgrafta ~u ayr~nt~lara yer verilmektedir:
"Ayval~k 2/15 Haziran: Dün saat 8'de baz~~kimselerin gürültülü e~lenceleri
ve havaya silah bo~altmalar~~memurin-i inzibâtiyeyi celb etti ki görünü~e nazaran i~~
bu memurlar dikkatsizce silah atm~~lard~r. Çünkü att~klar~~kur~unlardan çar~~dakilerden bigünah on ki~i yaralanm~~t~r. Yaraldardan ~imdiye kadar iki ki~i vefat etmi~~
olup biri on yedi ya~~nda çocuk idi.
Tabii memleket heyecanda, çar~~~da kapal~~lakin ahali büyük basiret ve kanuna
fevkalade itaat gösterdiler.
Bunlar beraber teskin-i heyecan için Midilli'den bir Osmanl~~harb gemisi celb
olundu. ~zmir'den Dikili vapuruyla kuvâ-y~~askeriyye
Ayval~k Metropolidi Gregoryos Efendi ile Yunan Kcmsolosu Yuvan Yosif hal ve
mevkiine göre tedâbir-i lazime ittihaz eylediler".
Ahenk, bu telgrafin son bölümüne itiraz ediyor: "..Telgrafin son fikras~na izhar-~~hayretten insan kendini bir türlü alamaz. Diyelim ki Metropolit Efendi bir
" Olay~n 31 May~s — 13 Haziran 1909'da vuku buldu~u anla~~l~yor.
" Al~nt~. Ahenk, 4 — 18 Haziran 1909,3916, s.3.
Ayval~k'ta ç~kan olaylar~n çabucak basur~lmas~~ " hültit~net-i Osmaniyece taht-~~viicubda görüldü~ünden e-uvelki gece Istanbul'dan iki tabur piyade askeri sevk olunmu~", bu kuvvetin Ayval~k'a ula~mas~ndan
önce de birkaç sava~~gemisinden karaya asker ç~kar~lm~~t~r (Yeni Tasvir-i Efkâr, 17 Haziran 1909, no.
18, s.2. Bu gazetede tarihler, öncelikle miladi olarak verilmektedir. O nedenle gazetenin verdi~i bu
tarihleme esas al~nm~~t~r.
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reis-i ruhani s~fat~yla ahaliye irad-~~nesaihle teskin-i heyecana çal~~m~~~olsun. Böyle
bir hareket daima sezaver-i takdir ve memduhiyet olur. Fakat Yunan konsolosu neci
oluyor?!".
Ahenk, Izmir'de ç~kan Rumca gazetelerin "Ayval~k Flâclisesi" konusunda, özel muhabirlerinden ald~klar~~mektup ve telgraflara dayanarak verdikleri bilgilerin gerçeklerden uzak oldu~unu ve bütün sorumlulu~u askere
yüklediklefini yazar ve kendi tutumunu ~öyle aç~klar:
"~~te bu bât~l zehaplan, mânas~z isnadlan izâle, hem e~kâl-~~hâcliseyi malumat-~~
sahiha ve resmiyeye istinaden tasvir eylemeyi vazife bildik".
Gazetenin derledi~i bilgilere göre, Ayvalik'ta yerel güvenli~i sa~lamaktan sorumlu Yüzba~~~Ömer Efendi'nin komutas~nda 140 ki~ilik bir bölük
asker bulunmaktad~r. Geçen Pazar ak~am~~Rum cemaat~ndan kimileri "kendilerince mürettep ve mutasavver bir maksada mebni" , silah atmaya, olay ç~karmaya çal~~~rlar. At~lan silahlar o kadar çoktu ki Yüzba~~~Ömer Efendi yan~na yeterince asker alarak çar~~ya ç~kmak zorunda kal~r. Yüzba~~n~n, silah
at~lmamas~, halka da~~tmalar~~gerekti~i konusunda verdi~i emirler dinlenmez. "Bilakis asker üzerine ate~~edilir". Bir nefer vurulur. Asker de kar~~l~k
vermek zorunda kal~r. Bu ke~meke~~aras~nda ahaliden iki ki~i telef olur.
Ortal~k gerginle~tikçe gerginle~ir. Asker zor bir durumda kal~r. Güçlükle
karakola can atar. Müslümanlar evlerine, memurlar telgrafhaneye s~~~n~rlar. Binlerce insan k~yam etmi~tir. Sabaha kadar aral~ks~z silah atarlar. Sürekli silah at~~lar~~büyük korku ve heyecan yarat~r.
Daha önce de belirtildi~i gibi ~~mir'den, Midilli'den, Sak~z'dan
ganbodarla yeterli asker gönderilir. Asker hemen gerekli önlemleri alm~~,
Ayval~klilar, büyük ölçüde tasarlad~klar~~"vâk~adan sarf-~~nazarla beht ve hayret
içinde" kalm~~lard~r. Subay, asker ve memurlar gereken tahkikata giri~irler.
Olaylarda parma~~~olan 14 ki~i yakalan~r ve adalete teslim edilir".
Sözün k~sas~~Ayval~k'a ç~kan iki tabur asker kasabay~~abluka alt~na al~r.
Komutanl~kça yay~mlanan bildiride ate~li silahlar~n ve yasak e~yan~n üç gün
içinde teslim edilmesi, aksi takdirde s~k~~yönetim ilan edilece~i duyurulur.
Dahas~~Ayval~k'a yak~n Küçük Köy bas~larak yaln~z orada dört yüz martini
ele geçirilir.
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Kasabada 5 / 18 Haziran günü saat 10.30'da s~k~ yönetim ilan edildi~i
duyurulmu~tur. Asl~nda s~k~yönetim karar~~ 16 Haziranda al~nm~~t~r'. S~k~yönetim Ayval~k d~~~nda Yunda kasabas~n~~da kapsamaktad~r. Ayval~k'ta
var olan asker say~s~n~n üç bine ç~kar~lmas~na karar verilmi~, Kola~as~~Aziz
Bey s~k~yönetim Harp Divan~~ba~kanl~~~na atanm~~t~r. Bütün bu geli~meler,
Ayval~k'ta sokak ortas~nda ç~kan bir zab~ta olay~n~n o kadar basit olmad~~~n~~
ortaya koymaktad~r.
Al~nan s~k~~önlemlerle Ayval~k'taki olaylar dinmi~~olmakla birlikte izmir'deki Rumca ve Türkçe gazeteler aras~ndaki tart~~malar, itirazlar sürüp
gitmektedir. Amalthia gazetesinin, yukar~da de~inildi~i gibi bütün sorumlulu~u askere yüklemesine Ahenk kar~~~ ç~kmaktad~r. Ahenk, "askerin takip
eyledi~i mücrimden sarf-~~nazarla önüne gelene kur~un alamayaca~~n~~ve boyle bir
isnâd ve iddian~n muvaf~k-~~ ak~l ve mant~k" olamayaca~~n~~yazmakta, yaln~z
Amalthia'n~n de~il di~er Rumca gazetelerin de ayn~~dili kullanmas~n~~uygun görmemektedir. K~sacas~~Ahenk, Türkiye'yi ilgilendiren her konuda
Rumca gazetelerin tarafs~z olmad~~~n~~söylerken yine Ayval~k olaylar~yla
ilgili Amalthia'n~ n tutumunu gündeme getirmektedir. Çünkü Amalhtia,
Ahenk'in verdi~i haberlerden son derece rahats~z olmu~~kendi haberlerinin
do~ru, Türkçe gazetenin verdi~i bilgilerin tamamen yanl~~~oldu~unu ileri
sürmü~tür.
Ahenk, Amalthia'n~ n çok güvenilir tutumuna, vatanseverlik duygular~na hitap ederek, onun bu davran~~~yla büyük yanl~~l~~a dü~tü~ünü dile
getirmektedir":
"Biz Amaltiya'y~~itidal ve selâmet-i fikir ile mütefekkir, hissiyat-~~vatanperveri
ile mütehassis biliyor hala da öyle bilmek ve zannetmek istiyoruz. Hakikat diye terviç
ve iddiâ ediyorsa meslek-i ne~riyât~n~n zevâhiri itibâriyle büyük bir hatâya dü~mü~~
olur".
se. Ayval~k'ta ~dare-i Örfiye ilan~: BOA. ~DH. (1475, 27 Cemaziyelevvel 1327 = 16 Haziran
1909). Ayvahk hadisesi hakk~nda Midilli'den gazeteye ayr~nt~l~~bir mektup gönderilmi~tir. Bundan
anla~~ld~g~na göre olay, k~sa sürede Midilli'de duyulmu~tur. O s~rada Cezayir-i Bahr-i Safid Vilayeti
valisi Ekrem Bey Midilli'dedir. "Ekrem Beyle mutasamf Galip Pa~a hadise gecesi sabah l'e kadar makine
ba~~nda il~t-~~sâmi-i sadâret penâhi ile muhâberede bulundular. Sadâretden gelen telgrafta Mali/ii ve Ayval~k'ta
asâyi~in muhtel oldu~u telgrafl~âneden anla~~ldt~~ndan bahisle oralarda hemen idare-i ö~ fiyenin ilan~~
emrolunmakla beraber sü ret-i hal Harbiye ve Bahriye Nezâretleriyle Hareket Ordusu Komutanl~~~na tebli~~
edildi~i ve yirmi tabur askerle donanman~n hareket etmek üzere bulundu~u i~'ar k~l~nd~. Buna cevaben Midilli'de
sükün ve asây~in yerinde oldu~u idâre-i ölfiyyenin ilân~na ~imdilik lüzum kalmad~~~~cevâb~~verildi" (Ahenk, 17
Haziran 1325 = 26 Haziran 1909, 3937),s.3). Midilli'den gönderilen mektup için eldere balumz.
" "Arnaltiya'n~n itiraz~", Ahenk, 9 Haziran 1325 = 23 Haziran 1909.3920,s.3.

1909 AYVALIK HAD~SES~~

167

Ayval~k metropolidinin Patrikhane'ye çekti~i telgraf~~ da "pek
tarafgirâne" bulan Ahenk, bunun da oldu~u gibi çevirisini vermektedir. Bu
telgraf, Ayval~k metropolidinin görü~ünü yans~tt~~~ndan burada oldu~u
gibi verilmesinde yarar görüyoruz:
"Ayval~k 2/15 Haziran — Dün askerle iki sarho~~aras~nda vukua gelen
münazaâ neticesinde askerler bigünah ahâli üzerine hücum etme~e ve sokaklarda öte
beriye silah atarak gezmeye ba~lad~lar. Bu esnada biri on dört ya~~nda bir mektep
çocu~u olmak üzere iki ki~i telef ve yirmi ki~i mecruh olmu~tur. Askerler bilâ sebeb
rast geldiklerine hücum ve dükkan ve ma~azalara duhül ederek her ~eyi ~ikest ediyorlar idi. Ahali düçar-~~taarruz olanlar bile asla muhalefet ve mümanaatta bulunmad~lar. Bilâhare askerler büyük bir k~~lada tahassun ederek bütün gün silah endaht ve
gelib geçen i~çi ahaliyi cerihâdar etmekle me~gul olmu~lard~r. Ancak vekayii kim bilir
ne yolda tevil ederek haber vermi~~olmahlar ki hükümetce derhal asâkir ve gemi
irsâline tevessül olunmu~dur.
Asâkir-i mezkürenin muvâsalat~n~~müteâk~b kol müfrezeleri ellerinde silah ile
mahalle aralar~nda gezme~e ba~lam~~lard~r. Bu haller bittabi asayi~~ve intizâm~n
temininden ziyade ihlaline sebep olacakt~r. Asker ba~~nda zab~ta olmad~~~~halde
küme küme mahalle aralar~nda dola~makdad~rlar. Birçok muteberân-~~ahâli düçar-~~
taarruz olmu~lard~r. Bir tak~m askerler de kasaba haricindeki tepeleri tutarak ahâliyi
i~inden gücünden ediyorlar. ~ehir dâhilinde fevkalade bir korku hükümfermâ olub
bütün çar~~~kapal~chr"
Bu telgraf inand~r~c~~de~ildir. Askerin Ayval~k'a giri~i, güvenli~i ve düzenin sa~lanmas~ndan çok tam tersi bir sonuç do~urdu~u ileri sürülmektedir. Ahenk soruyor: "Osmanl~~askeri acaba bir alay serseri midir ki Metropolid
Efendi onlar~n asâyi~i takarrürüne bedel ihlal etme~e sebeb olacaklar~n~~iddia ediyor'.
Ahenk, telgraf~~ "tarafgir, muallel (kusurlu) ve musanna' (uyduruk)"
bulmaktad~r. Ahenk'e göre, bir ba~ka Rumca ~zmir gazetesi olan Nea Smyrni
de olaylar~~ sapt~rmaktad~r. Bu Rumca gazeteye göre, Türk gazeteleri kendilerini ihtilalcilikle suçluyor, vatana hizmet için kendi kalemlerini k~rmak-

Ayval~k Rum Metropolidinin Patrikhane'ye çekti~i telgraf~n çevirisi Yeni Tasvir-i Efkâr'da verilmektedir (18 Haziran 1909, 19, s.3). Gazete, telgraf~~pek "tarafgir dne" bulmaktad~r. Yeni Tasvir-i
Efkâr, askerin ba~s~z, kendi ba~~na buyruk olarak, 31 Marttaki gibi, dola~t~~~~ifadesine ~iddetle kar~~~
ç~kmaktad~r: "31 Mart hâdisesini tanziren bir tak~m asdkir-i bdgiyenin sokaklarda dola~arak ötekini berikini
katlettikleri kat'iyyen bias~l ve esast~r" Yeni Tasvir-i Efl~iir, 19 Haziran 1909, 20, s.3. Kr~. Sina Ak~in,
~eriatç~~Bir Ayaklanma 31 Mart Olay~, ~mge, Ankara, 1994.
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tan söz ediyorlar. Ahenk'in Nea Smiryni'nin bu tutumuna kar~~~ ~u yan~t~~
verdi~ini görüyoruz:
"Yok yok! Ref~kimiz kalemini k~rmas~n, hiçbir garaz-~~~ahsiye kap~lmaks~z~n te~rih-i hakay~k yolunda cevelan ettirsin. ~~te arzu olunan nokta buras~!
Yazd~klar~n~~anlamaz de~il, pek ala ve hem de yazan~n ahval-i ruhiyesine nüfuz ve intikal etmek ~art~yla anl~yoruz. ihtimal arkada~~m~z bu intikalimizden ho~lanmaz, s~k~hr. Fakat ne yapal~m? Arkada~~m~z~n hatas~n~~ihtar ve tashih edersek
bunu bir eser-i meveddet telakki ederek gücenmemelidir. Çünkü gazeteciler bir ~eyi
çeki~tirirlerse maksüd olan hakikat meydana ç~kar, olmayacak bir tabirden, bir
isnaddan, bir sehvden beynelavâm has~l olacak suizan ve zehâblar zil olur".
Olaylar h~zla geli~mektedir. Nitekim Ayval~k'ta hemen s~k~yönetim ilan
edilmi~, halk~n elindeki silahlar~n toplanmas~na ve müsadere edilmesine
karar verilmi~tir":
"Rumca gazetelerin dünkü nüshalar~nda müsâdif-i nazar olan malumâta nazaran Ayval~k'da gayet s~k~~bir inzibat ve idare hükümferma oluyor. Sevâhili
tarassud eden iki harb gemisi Ayval~k liman~ndan hiçbir kay~~~n harice ç~kmas~na
asla müsaade etmiyorlarm~~. Ç~kan olursa tarassud gemileri tarafindan üzerine
evvela kurus~k~~ve dinlemezse dolu ate~~edilirmi~.
Ayval~k kasabas~~kara cihetinden de kordon alt~na al~nm~~~olup kordondan
hârice ç~kmas~na kimseye müsaade edilmemektedir. Eslihân~n toplanmas~na devam
olunmakdad~r".
Anla~~ld~~~na göre Ayval~k'a bir "tahkik heyeti" gönderilmi~tir. Bu heyette Hüdavendigâr vilayeti 40 valisi Azmi, Bigadiç eski mutasarr~f~~ Muharrem
ve Bal~kesir mutasarr~f~~ (ad~~ yok) vilayet umur-~~ ecnebiye müdürü
Agatopolos, Moldova [Midilli] kazas~~ kaymakam yard~mc~s~~ Kozme
Burusalidi efendilerden olu~uyordu. S~k~yönetimce yay~nlanan bildiride,
hazineye borcu olanlar~n üç gün içinde mal sand~~~na ba~vurmalar~~ve vergilerini ödemeleri isteniyor, aksi takdirde yasal i~lem yap~laca~~~duyuruluyordu. Askeri yönetimin yay~mlad~~~~beyanname oldukça ayr~nt~l~~ idi. Bundan anla~~ld~~~na göre s~k~yönetim Ayval~k d~~~nda Yunda adas~m da kapsamaktad~r. S~k~yönetim komutanl~~~na ~stanbul'dan getirilen taburlar~n
" Ahenk, 10 Haziran 1325 = 24 Haziran 1909,3935, s.3.Ayvahk'ta idare-i örfiyye ilan~~BOA. ~DH
1475 (27 Cemaziyelevvel 1327 = 16 Haziran 1909).
Hüdavendigar vilayeti, Bursa merkez olmak üzere Ertu~rul, Kütahya, Afyon Karahisar, Karesi sancaklar~n~~kaps~yordu. Ayval~k da Karesi sanca~~n~n, yukar~da görüldü~ü gibi, bir kazas~~idi.
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mevki komutan~~kola~as~~Aziz Bey atanm~~t~r. Beyannamede a~~rl~kl~~olarak
her türlü ate~li silahlar~n ve yan~c~~ maddelerin toplanmas~~üzerinde durulmaktad~r. Soka~a fenersiz ç~kma yasa~~, yolculukla ilgili k~s~tlamalar, toplant~lar~n yasaklanmas~~da di~er maddeler aras~nda yer al~yor. Tarihsel bir
belge niteli~i ta~~d~~~ndan bu beyannameyi oldu~u gibi ekte vermeyi uygun
görüyoruz.
Bütün bu geli~meler içinde Türkçe ve Rumca gazeteler aras~nda çeki~melerin, kar~~l~kl~~suçlamalar~n devam etti~i görülmektedir. Gazete sütunlar~nda "cevaplar" birbirini izlemektedir. Türkçe gazetelerin s~k s~k
Rumca gazetelerden çeviriler yapmalanmn bugüne sa~lad~~~~kazançlar
büyüktür. Çünkü o günkü Rumca gazeteleri bulman~n olanaks~zl~~~~bir
yana, bulunsa bile anlaman~n güçlü~ü ortadad~r. Bu yüzden elde bulunan
Türkçe gazeteler bize Rumca gazetelerin tutum ve zihniyetini anlamam~za
büyük bir olanak sa~lam~~~bulunuyorlar. Bu, ~zmir bas~n~nda Mütareke ve
Milli Mücadele dönemleri için de böyledir.
Ahenk, "vatanda~lar~m~z" olan Rumlar~n herhangi bir haks~zl~~a u~ramalar~~ halinde onlar~~savunman~n bir görev oldu~unu kabul etmektedir.
Bu gazete, Rumca gazetelerin mezhepda~lar~n~~ savunduklar~~için onlar~~
sorumlu tutmak istemedi~ini de dile getirmektedir: "Fakat bir meseledeki
hakikat ba~ka türlüdür; yani Rum vatanda~lar~m~z~n haks~zl~~~~ a~ikârd~r, art~k
meseleyi evirib çevirib de Rumlar hakhd~r suretine kalbetmek do~ru olamaz. ~~te
bizim iddiânnz budur. Gerek Müslümanlar gerek Rumlar olsun gökyüzünden masum olarak inmemi,~lerdir. Elbet gün olur ki hatâ i~leyebilirler. Bunun için hakikat
ne merkezde ise onu yazmal~d~r'"
Ahenk, ele~tirilerini sürdürerek özellikle güvenlik güçlerinin sürekli
haks~z duruma dü~ürülmelerinden yakmmaktad~r:
"...Günün birinde bir kahve içinde silah atan kimseyi polis tutmak ister, herif
polisi vurur öldürür, polis haks~z, yine günün birinde idam cezas~yla mahkûm olan
adam~~jandarma tutmak ister, etrafdan ko~ulan jandarman~n elinden can~~al~nmak
isteniliyor, jandarma silah~na sar~l~r, yine jandarma haks~z; Ayval~k meselesi ç~kar,
tabirlerince iki sarho~~askere silah atar, asker sarho~lan tutma~a çal~~~r, etrafdan
silah at~l~r, asker hayât~n~~muhafâza için silah istimâline mecbur olur da yine asker

41

Ahenk, 11 Haziran 1325 = 25 Haziran 1909, 3936,s.3.
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haks~z, Izmir'de bulunan bir zabit Ayvahk'ta bulunarak vak'an~n tahaddüsüne sebebiyet verilmi~~gösterihyorsa art~k bu hallere ne mâna verilmek isteniyor?"42.
Bütün bu ve buna benzer ayr~nt~larda Rumca gazetelerin sürekli olarak kendilerini hakl~~ göstermeleri ve gere~inden çok "asâbiyete kap~lmalar~"
çeki~menin ana nedeni olarak görülmektedir. Sonra Rumca gazetelerin
sürekli olarak "ma~dur Rumlar" sözünü kullanmalar~n~~ da Ahenk do~ru
bulmuyor. "Biz bugün Rum vatanda~lar~m~z~n ma~duriyetini mûcib bir hal göremiyoruz". Kald~~ ki Ahenk, bir de~il, ~~zmir'de ç~kan di~er Rumca gazetelerin
de boy hedefi olmu~tur. Sürekli sald~r~ya u~ramakta, anlay~~s~zl~kla, okudu~unu anlamamakla suçlanmakta, zaman zaman kendisine kar~~~alayl~~ bir
dil kullan~lmaktad~r. Amalthiya, Ayval~k metropolidinin telgrafimn ele~tirilmesine kar~~~ç~kmaktad~r. Buna kar~~l~k Ahenk ~u yan~t~~ veriyor: "Refikimiz, Ayval~k metropolidi efendinin raporunu ne cesaret tenkid etti~imizden de bahsediyor. Fesubhanallah: Biz gazeteciler imparator sözlerini, âyanlar mazbatas~n~, parlamento müzakerât~n~~tenkid edebilib dururken bir metropolid efendinin raporunu
tenkid edemez miyiz? insaf, insaf'''.
Ayval~k'~n çevre köylerinde de silahlar~n toplanmas~na devam ediliyor,
ancak zaman zaman yakmmalar, ~ikâyetler oluyor ve direnmeler görülüyordu. Ayval~k'~n Küçükköyü'ne gönderilen, askerin çoluk çocu~a tecavüze
yeltendikleri ve birkaç papaza kötü muamelede bulunduklar~~haberinin
ç~kmas~~üzerine Dahiliye Nezareti durumunun ara~t~r~lmas~n~~istemi~tir.
Ayval~k'ta bulunan Hüdavendigâr valisi Azmi ve tahkik memuru Muharrem Beylerin ortakla~a çektikleri telgrafta ~u noktalar üzerinde durulmaktad~r":
Ayval~k tuzlas~~iskelesine ç~kar~lan taburlar~n güzergâh~~ üzerinde bulunan ad~~ geçen köye vard~klar~~ zaman köylülere ellerinde silah bulunup
bulunmad~~~~sorulmu~tur. Buna kar~~l~k köyün papaz~~oldukça kaba davranm~~~ve askerler hakk~nda da hakarete varan sözler söylemi~tir. Bundan
ba~ka ellerindeki silahlar~~ vermemeleri için halk~~ k~~k~rtm~~t~r. Komutan~n
~iddet göstermesiyle o gün on sekiz, ertesi gün de otuz g~ra tüfengi teslim
edilmi~, çoluk çocu~a hiçbir "taarruz ve tecavüz" olmam~~t~r. Bununla birlikte zihinleri kar~~t~rmak isteyenler bu yolda çaba göstermekten geri kalmaAhenk, 11 Haziran 1325 = 25 Haziran 1909, 3936, s.3.
Ahenk, 11 Haziran 1325 = 25 Haziran 1909, 3936,s.3.
Ahenk, 12 Haziran 1325 = 26 Haziran 1909,3937, s.2, Ayval~k ve Yunda'da toplanan silahlann
say~s~~birkaç gün içinde 3.500'ü bulmu~tur. Tüfekler g~ra cinsidir. Tüfeklerin yan~nda 600 luyye
(okka) barut ve pek çok fi~ek toplanm~~ur. (Yeni Tasvir-i Efinir, 24 Haziran 1909, 25, s.3).
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maktad~ rlar. Birkaç gün sonra yine ayn~~gazete "Ayval~ k Kumandan~~
Aziz"in bir beyannamesi daha yay~mlanm~~t~ r". Bu bildiri, Ayval~ k kasabas~ yla Yunda ve Küçük Köy ahalisine hitaben kaleme al~nm~~t~r. Burada
öncelikle Ayval~ k ahalisinin hükümete kar~~~olumsuz tav~ rlar gösterdi~i,
bunun daha çok d~~~ k~~k~ rtmalardan kaynakland~~~~dile getirilmektedir.
Öyle ki bunlar, kasabay~~korumakla görevli askere silah atacak kadar cesaret göstermi~lerdir. E~itim ve din adamlar~ndan baz~lar~~ halk~~iyi yola götürecekleri yerde tam tersi bir davran~~~içine girmi~lerdir. Oysa dinlerin amac~~kavimleri sevgiyle birle~tirip el birli~iyle onlar~~birbirine ba~layarak vatan~n yükselmesini sa~lamakt~r.
Bildiri ~öyle devam ediyor:
"Hür Osmanl~da hakim mahkûm yoktur. Tekmil akvam karde~dirler. Biz bu
karde~li~i tesis etmek için tekmil kuvvetimizle her vâs~taya müracaat edece~iz. Binaenaleyh Ayval~kl~~vatanda~lar~m~ za biraderâne nasihat ederiz ki tâyin olunan müddet
hitâm bulmadan yaln~z g~ra tüfenklerini de~il mükerrer ate~li silahlar~, bomba, dinamit ve sair mevadd-~~nariyeyi teslim etsinler. Bunlar~~vermekle vatanlar~ na büyük
hizmet etmi~~olurlar...
Ümid ederiz ki vatanda~lar~m~ z hak yolunu tutar ve nasâih-i hay~rhânemizi
dinlerler..."
Dikkat edilirse bütün bildirilerde üzerinde durulan en önemli madde,
ate~li silahlar~ n, dinamit ve benzeri patlay~c~~ ürünlerin teslim edilmesidir.
Bu elbette nedensiz de~ildi. Konu o günlerde bir yabanc~~ gazete taraf~ ndan
ele al~nd~~ ve i~lendi. Almanlar~ n Istanbul'da ç~kard~klar~~ Osmanischer Lloyd
gazetesinin Ayval~k muhabirinin yazd~~~na göre 46, olay~ n özü silah kaçakç~l~~~ndan ba~ka bir ~ey de~ildir. Gerek Ayval~ k gerek Moskonisi (Yunda)
kaçakç~l~~~ n merkezi konumuna gelmi~~ve kaçakç~l~~~ n serpilip geli~ mesine
ses ç~kar~lmam~~t~r. II. Me~ rutiyet'in duyurulmas~ndan önce kaçakç~ lara
kolayl~k gösterilmi~ ti. Hakim, jandarma, polis ve di~er hükümet memurlar~~
bunlardan rü~vet almaktan çekinmiyorlard~. Ayval~k halk~n~ n Yunanl~lara
kar~~~e~ilim gösterdi~i de biliniyor, fakat hiçbir önlem al~nm~yordu.
Yine ayn~~ yaz~ ya göre, anayasan~n yürürlü~e konulmas~n~~halk ba~ka
türlü de~erlendirmi~, Ayval~ k ve Yunda'da kaçakç~l~k büsbütün artm~~~ve
Ahenk, 19 Haziran 1325 = 2 Temmuz 1909, 3943, s.3.
n
"Ayval~k Hâdisesi", Ahenk, 30 Haziran 1325 = 13 Temmuz 1909, 3915, s.3. Al~enk bu yaz~n~
çevirisini özetleyerek vermektedir.
46
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halk öncekinden daha az vergi vermeye ba~lam~~t~ . irtica ba~~gösterince
hükümet Ayval~ k ve Yunda'da birikmi~~olan silahlar~ n tehlikesini sezdi.
Bal~kç~l~ kta kullan~ lmak üzere ülkeye gizlice sokulan dinamitler de bal~k
yataklar~n~~ kuruttu~undan yasak kapsam~na al~nm~~t~ . Ama bu yasa~a uyan
yoktu.
An~ lan gazete muhabirinin görgü tan~~~~olarak verdi~i ayr~nt~lar büyük bir önem ta~~maktad~ r. Çünkü Ayval~ k'ta patlak veren olaylar s~ras~nda
kaçakç~lar~ n zaten oldukça az olan Müslümanlar~~tamamen yok etmek için
harekete geçtiklerini yazmaktad~r ki buna ~üphe yoktur.
"Kaçakç~lar~n bir tak~m~~Ayval~k'taki Müslümanlar~n itlaf~n~~kararla~t~rm~~lar
ve bu meyânda pek ziyade izhar-~~faaliyet eyleyen ve hiç de ho~lar~ na gitmeyen yeni
jandarma kumandan~n~~öldürmeyi tasmim etmi~lerdir. Hayat~~tehlikede kalan mumaileyh kumandan~ n hanesi (ni) muhafazaya gelen asker üzerine Ayval~k ahâli-i
âsiyesi taraf~ndan silah at~lm~~~ve neferât-~~askeriyeden biri baca~~ndan yaralanm~~t~r. Art~k kumandan bir an tereddüt etmeyerek ate~~emrini vermi~~ve bu esnâda 14
ki~i yaralanm~~d~ r. Bunlardan on ikisinin yaras~~hafiftdir. Filhakika bu emir pek
aceleten verilmi~~idi. Fakat jandarma kumandan~n~ n yerinde kim olmu~~olsayd~~
ba~ka türlü harekete imkan bulamazd~. Zira kumandan pek iyi biliyordu ki 6 ila 8
bin kadar müsellah kaçakç~~cüz'i bir tereddüdün bâis olaca~~~mürûr-~~zamandan
bilistifâde ortaya at~lacak ve Türklere fenâ muamele edeceklerdi. ~~te kumandan-~~
mumâileyh o zaman maiyetinde yüz nefere ate~~emrini vererek ahaliyi tahvif eylemek
ve pek büyük bir münâsebetsizli~in bu suretle önünü almak istemi~tir. Bu gibi zamanlarda seri bir karar ittihaz olunmazsa i~in rengi derhal tebeddül eder. Herhalde
Ayvahkl~larla Moskonisliler bugün u~rad~klar~~~u cezaya cidden kesb-i istihkak eylemi§ olduklar~n~~itiraf eylemektedirler".
Olaya bu aç~ dan bak~ nca sorunu çözmek daha da kolayla~~yor. Eski
rahat al~~kanl~ klar~n~~devam ettirmek isteyen kaçakç~lar~ n, hatta kimi idarecilerin, II. Me~ rutiyet'in getirmek istedi~i yasal düzenlemelere kar~~~her
yerde direndikleri görülmektedir. Me~rutiyet'in ilan~ ndan bir y~ l sonra
Tanin gazetesi ad~ na Anadolu'ya gönderilen Ahmet ~erif, gitti~i her yerde
bu çeli~kiyi görmü~~ve mektuplar~ nda dile getirmi~tir'. Birçok yerde istibdat döneminin ya~l~~memurlar~~ i~~ba~~ndad~r. Halk, Me~ rutiyet'in de~erini
kabul etmekle birlikte, onun bu yüzy~lda ya~amak için bir yol oldu~unu,
4' Ahmet ~erif, Anadolu'da Tanin, ~stanbul, 1325; Çetin Börekçi önce bu kitab~~günümüz diline
aktarm~~, sonra da Ahmet ~erif'in Tanin'de ç~ kan bütün mektuplar~n~~yeni harflere aktararak yay
~n~lanm~~t~r: I Anadolu'da Tanin, IL Arnavutluk'ta, Suriye'de, Trablusgarp'ta Tanin, TTK, Ankara,1999,2
cilt.
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varl~~~n devam~~için, ilerleme için bir araçtan ba~ka bir ~ey olmad~~~n~~anlayamam~~t~ r. Bununla birlikte Me~ rutiyete genel bir güven vard~r. Fakat bu
de~i~iklik birçok yerde henüz sonuçlar~n~~verememi~, verimlerini ortaya
koyamam~~ ur. Yönetim çarlun~ n yine ayn~~eller arac~l~~~yla yürütülmeye
çal~~~lmas~, halk~n yeni yönetime ba~lad~~~~umutlara gölge dü~ürmektedir.
E~itim düzeyi dü~ ük mü dü~üktür. Zaten Ahmet ~erif, Anadolu'nun özellikle Türkler aç~s~ndan geri kalm~~l~~~n~~hep e~itim düzenindeki çarp~ kl~kta
aramaktad~r.
Ahmet ~erif, çe~itli dinlere ba~l~~kimseler aras~ ndaki olumlu ili~ kileri
memnuniyet verici bulmaktad~r. H~ ristiyanlar birtak~m anlams~z dedikodulardan uzak durmaktad~rlar. Ahmet ~erif diyor ki: "E~er bu adamlar kendi
hallerine b~rak~hrsa tebeddül-i id,drenin tesiratiyle hiss-i mukarenetin tezâyüd edece' ~l olaca~~ndan ~üphe yokdur".
~inden arzu edilen ittihad~n tabiatiyle has
Ayval~k olay~n~~anlamaya çal~~~ rken eski yönetimin, tarihin derinliklerinden gelen al~~kanl~k ve direnmelerini göz önünde bulundurmak gerekir. Gerçekten kaçakç~l~~~ n öteden beri yaln~z Ayvalik'ta de~il Ege adalar~nda ve Anadolu luy~lannda ne kadar yayg~n oldu~unu ar~iv belgeleri
ortaya koymaktad~r. Ayval~ k'a tüfenk yüklü gemiler gidiyordu". Ayval~k ile
Yunda adas~nda tütün, barut ve dinamit kaçakç~l~~~~yap~ld~~~~biliniyordu'''.
II. Me~rutiyet'in kaçakç~l~~~ n üzerine gitmesi, bundan ç~karlar~~bozulanlar~ n tepkileri, Ayval~ k olaylar~n~~tetiklemi~~bulunuyordu. Unutmamak gerekir ki 31 Mart ayaklanmas~ mn üzerinden pek k~sa bir süre geçmi~ti. Ayval~k
olaylar~n~n bir Müslüman / Rum çan~mas~na dönü~mesi büyük bir tehlike
yaratabilirdi. Devlet bu yüzden oldukça tedirgindi. Al~nan önlemlerle "Ayval~k H ddisesi" daha geni~~boyutlara ula~madan önlenebildi. H~ fz~~Erim de
kaçakç~l~~~ n Ayval~ k tarihindeki yerini vurgulamaktad~r: "Yorgi Sakkari'nin
kitab~nda söz konusu etmedi~i kaçakç~l~k, Ayval~k'~n belli ba~l~~gelir kayna~~~idi.
Bugün her türlü vas~ta ve imkanlara sahip olan Cumhuriyet hükümeti bile s~n~rdaki
kaçakç~l~k ile tam manas~yla ba~~edemezken, Osmanl~~hükümeti o zaman ki zay~f ve
peri~an haliyle bu i~le mücadele de~il, gördü~ü ve bildi~i halde bu bölgede ses ç~karamayaca~~~muhakkakt~"'

BOA, DH. ~D. 94 — 1 / 4.
" BOA, A } MKT. MHM. 560 / 4 82 1310; DH. MKT, 219 / 5 (15 N 1311 = 22 Mart 1894). Nam~k Kemafe göre "Yunda'n~n ak~' lisi de tütün ve tuz kaçakç~l~~~~ve aras~ra da ~ekavet ile me~gul olurlar,Ayvalde~~taklid ederlerdi"( Tansel, Mektuplar, IV,79).
H~fz~~Erim, Ayval~k Tarihi, s.52.
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Ayvahk'~n co~rafi konumu da kaçakç~l~~a oldukça elveri~liydi. Öyle ki
Ayval~k'~ n eski durumunu yak~ ndan bilen kimseler, "Rumlar zaman~nda
Ayval~k'ta bulunanlar, kaçakç~l~~~n bu ~ehirde çok ileri gitmi~~mesleklerden biri oldu~unu söylerlerdi'l•
~zmir'de ç~ kan Türkçe ve Rumca gazetelerin i~in kaçakç~l~ k yönünü
tamamen göz ard~~ ettikleri ve olaylar~~bir Türk - Yunan çeli~kisi üzerine
temellendirdikleri görülmektedir. Hele Rumca gazetelerin sürekli olarak
"ma~dur Rumlar" tezini i~lemelerini ve Türkçe gazeteleri boy hedefi haline
getirmelerini de anlamak kolay de~ildir.
Yunanistan'da Atina Ajans~~ bo~~durmuyordu. Ajans, Ayval~k'ta durumun günden güne kötüye gitti~i haberini geçiyor ve birçok ki~inin keyfi
olarak tutukland~~~n~, tutuklulara cebir ve ~iddet uyguland~~~n~, bunlar~n
bask~~alt~nda tutulduklar~ n~~ekliyordu. Dahas~~yasak silahlar~~ortaya ç~karmak bahanesiyle evlere girildi~i, Yunan uyru~unda bulunanlardan vergi
al~nmak istendi~i de bu iddialar aras~nda yer al~yordu.
YeniTasvir-i Efkâr'a göre, Atina Ajans~'n~n ortal~~~~cebir ve ate~~içinde gösteren ifadesi, ~ttihad-~~anas~ r siyasetinin ba~ar~s~zl~~~n~~göstermekten
ba~ka bir ~ey de~ildir. Çünkü Ayval~ k'tan sürekli olarak al~ nan haberlere
göre tahkikat tarafs~ z olarak yürütülmektedir. ~ stanbul Rum gazetelerinin
yerinden al~p yay~mlad~ klar~~haberler de bu do~rultusundad~r (Yeni Ta,svir-i
Ell?/ir, 27 Haziran 1909, 28, s.3).
Ayval~k'ta s~k~yönetim ilan edilip yarg~lanmalar~ n ba~lamas~ ndan sonra
yava~~yava~~olaylar~n etkisi azalmaya ba~lad~ . Girit olaylar~~ön plana ç~kt~.
Rumca gazetelerden Nea Smyrni, ~slam ve H~ ristiyanlar~ n bir tak~ m söylentilere inanmalar~mn çok tehlikeli sonuçlar do~uraca~-'1 üzerinde duruyordu.
Ahenk, Nea Smyrni'nin bu uyar~s~n~~yerinde buluyordu". Gazete sütunlar~na yans~yan haberlere göre, olaya kar~~anlarm yarg~lan~ p mahküm olduklar~~görülmektedir". Ayval~k'ta s~k~ yönetim 1 A~ustos 1909 tarihinde kald~r~lm~~t~ r".
1909 Haziran ay~ nda Ayval~ k'ta patlak veren olay, y~llardan beri devam eden kaçakç~l~~~ n, özellikle silah kaçakç~l~~~mn bir uzant~s~d~r. Halk~n
51 H~fz~~ Erim, Ayval~k Tarihi, s. 53 — 54. Kr~
. Ahmet Yorulmaz, Ayval~k't Gezerken, 6. bask~.
" Ahenk, 1 Temmuz1325 = 14 Temmuz 1909, 3953, s.3.
" Ahenk, 31 Temmuz1325 = 13 A~ustos 1909, 3978,s.3.
" Yeni Tasvir-i Elkdr, 3 A~ustos 1909, 64,s.2.
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elinde onca silah bulunmas~, Ahenk gazetesinin endi~esini hakl~~ç~karacak
durumdad~r. Türkçe ve Rumca gazetelerin olay~~ Türk - Rum çal~~mas~~
ba~lam~nda ele almalar~nda gerçek pay~~yok de~ildi.
1909 Ayval~ k Hâdisesi'nde kasaba Rumlar~n~n Yunanistan'a olan e~ilimleri ve Yunan taraftarh~~~gütmeleri bu geli~ melerde önemli bir rol oynam~~t~r. Olay~ n bu yönünü genel çizgileriyle özetlemekte yarar var. ~kinci
Me~rutiyet'in duyurulmas~, bütün ülkede büyük bir co~ kuyla, günlerce
süren tören ve e~lencelerle kutland~. Fakat Ayval~ k yeniden siyasal etkinliklere sahne olmu~~", Yunanl~lar lehine gösterilen çabalar gözden kaçmam~~t~. Nitekim Me~rutiyet'in ilan~~üzerinden çok geçmeden burada bir Yunan
Siyasi Cemiyeti kurulmu~~,20 Eylül 1908'de yap~lan büyük bir toplant~da
bütün üyeler, haz~rlanan tüzü~ü onaylarru~lard~. Tüzü~ün Sakkari'nin
an~lan kitab~nda Türkçeye çevrildi~ini belirtmek gerekir". Tüzü~ün iki
maddeden olu~tu~unu görüyoruz. Maddeler ~unlard~r:
Yunan toplulu~u" görev ve haklar~n~~gerçek surette anlayarak o
toplulu~a Me~rutiyet prensiplerine uygun olarak yol gösterecek,
Neslimizin ilerleyip yükselmesi için bu husustaki dü~ünce ve hareketlerimizi müdafaa edecek.
Bu maddelerden anla~~ld~~ma göre dernek , Ayval~k'taki Rum toplumunun Me~rutiyet esaslar~ na göre bilinçlendirilmesini ve ilerlemesini
amaçlamaktad~r. Bu maddelerde görünü~te devletin aleyhine herhangi bir
hüküm de görülmemektedir. Çünkü Me~rutiyet'in ilan~ ndan sonra imparatorlu~u olu~turan çe~itli unsurlar, Rum, Ermeni, Arnavut, Kürt, Bulgar vb.
birçok dernekler kurdular. Bu da "~ttihad-~~anas~r" ilkesine uygundu. Her
dernek, Me~rutiyet esaslar~~çerçevesinde kendi toplulu~unun ilerlemesi
yolunda çal~~ malar yapacak, ülkenin bütün olarak kalk~nmas~na katk~da
bulunacakt~". Ancak unutmamak gerekir ki bu derneklerin ço~u ayr~l~kç~~
e~ilimler ta~~yordu".

" Besim Darkot, "Ayval~k", ~slam Ansiklopedisi (~A), II, 78.
"Al~nt~; H~zs~~Erim, Ayval~k Tarihi, s. 57 — 58.
" Yunan m~~Rum mu? Çeviride iyi anla~~lm~yor bizce bunun Rum olmas~~gerekir.
" Unsurlar~n kayna~mas~~anlam~na gelen bu tamlama, ~kinci Me~rutiyet'in en önemli ç~k~~~gerekçelerinden biri olmu~tur. ~ttihatglar olsun adem-i merkeziyetçiler olsun imparatorlu~un kurtulu~unu bu siyasetin gerçekle~mesine ba~l~~ görüyorlar& Bk. Prens Sebahaddin, Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne Bütün Eserleri (Haz. Mehmet Ö. Aklan), YKY, ~stanbul, 2007,tür.yer.
59 Tar~k Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler (1859 — 1952), ~stanbul, 1952, s.393 — 398.
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Daha do~rusu bu "kavimler milli bir mevcudiyete (yahut Devlete) sahip olmak için türlü vesilelerle Osmanl~~imparatorlu~undan ayr~lmak siyasetini takip
etmi~ler ve bu milliyetçi — infiradç~~siyaset ayn~~gaye ile kurulan türlü cemiyet ve
heyetlerin aksiyon program~n~~vücuda getirmi~tir'. Burada k~saca, konumuzla
ilgisi ba~lam~nda Rumlar~ n tutumu üzerinde önemle durmak gerekir.
Me~rutiyet'in ilan~~Selanik, ~stanbul, ~ zmir ve çevresinde büyük törenle kutland~'. "1908 Temmuzunda bütün dünyada pek çok kimse Bat~~Türklü~iinün ve onun o zamanki Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun kurtulmu~~oldu~una
inanm~~~t"'. Fakat bu umutlar~n k~sa sürede bo~a ç~kt~~~~görülecektir.
Bayur'un vurgulad~~~~gibi "Dünyada pek az hareket Osmanl~~Me~rutiyeti kadar
büyük ümitler do~urmu~~ve keza pek az hareket do~urdu~u ümitleri bu kadar çabuk
ve kat'i olarak bo~a ç~karm~~t~ r'. ~zmir'de Rumlarla ~~ttihatglar aras~ndaki
ili~kiler, seçimlerde a~~ r bir yara ald~ . Çünkü Rumlar, Karolidi Efendi'nin
mutlaka mebus olarak Meclis-i Mebusan'a girmesinde ayak diretiyorlard~.
~zmir'in Türkçe bas~n~~ ise, hakl~~ olarak, buna kar~~~ ç~k~yordu. Çünkü
Karolidi Efendi, Me~ rutiyet'ten önce Atina'ya kaçm~~ , uyruk de~i~tirmi~~ve
Atina Üniversitesi'nde görev alm~~t~ . itiraz edilen nokta, Karolidi Efendi'nin Yunan vatanda~~~olarak adayl~~~n~~koymas~yd~ . Bu, anayasaya ayk~r~~
bir durumdu. Türkçe gazetelerin itiraz~~da bununla ilgili idi. Seçimlerde ilk
sonuçlar~ n Rumlar ve Karolidi Efendi'nin aleyhine geli~mesi ortam~~daha
da gerginle~tirmi~, çe~itli söylentiler ç~km~~, Rumlar dükkanlar~n~~kapatarak Aya Fotini kilisesinde direni~e geçmi~lerdi. Güvenli~i sa~lamak için de
asker kiliseyi ku~atm~~t~ . Ancak Karolidi Efendi'nin Bergama'dan gelen 31
oyla alt~nc~~ve son s~ radan mebus seçildi~inin duyurulmas~~ üzerine ortal~k
yan~t~". Tart~~malar da b~ çak gibi kesildi. Art~ k bu mebuslu~un anayasaya
ayk~r~~oldu~unu da kimse ileri sürmedi, daha do~rusu süremedi.

'") Tunaya, Siyasi Partiler, s. 393. Kald~~ki 1908 seçimlerinde imparatorlu~un bütün unsurlar~~
mecliste temsil edilmi~ti ve temsilcilerinden memnundular (Feroz Ahmad, Ittihat ve Terakki (1908 —
1924), çev. Nuran Yavuz, Kaynak, ~stanbul, 1984 s. 60.
61 Enver Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi, TTK, Ankara, 1996, IX, s. 27 — 40; Izmir'deki geli
~meler
için: Ziya Somar, Tevfik Nevzad, Izmir'in ~lk Fikir ve Hürriyet Kurban~, ~zmir, 1948, s. 127 — 168.
" Hikmet Bayur, "~ kinci Me~ rutiyet Devri Üzerinde Baz~~ Dü~ünceler", Belleten, 90 (1959),
s.267.
" Hikmet Bayur, Türk inkilab~~Tarihi, TTK, Ankara, 1991, I / 2, s. 61.
" Fevzi Demir, Osmanl~~Devletinde II. Me~rutiyet Dönemi Meclis-i Mebusan Seçimleri, ~mge, Ankara,
2007, s. 91 — 93.
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Karolidi Efendi, parlamentoda Türkçe konu~an, Atina mitinglerinde
Yunanl~~ olan Rum mebuslar~ ndan biriydi ve zaman zaman Meclis-i
Mebusan'da tehditkâr konu~uyordu'.
Öte yandan ~kinci Me~rutiyet'in siyasal hayat~ nda Rumlar daha ilk
günlerden ba~layarak, itirazlar~n~~ mitingler yolu ile duyurmu~lard~r. En
büyük deste~i de patrikhaneden bulmu~lard~. Patrikhane ço~u kez ruhani
siyasal isteklerin tertipleyicisi ve hükümetlere ileticisi olmu~tur'. 1908'de
kurulan, fakat haklannda yeterli bilgiler bulunmayan Rum Me~rutiyet Kulüpleri'nin, Rumlar~n sürekli eylemlerine yard~mc~~ olduklar~~ dü~ünülebilir'.
Ayval~ k'ta kurulan (Yunan [Rum ZA]) siyasi cemiyetini de bu ba~lamda
de~erlendirmek gerekir. Nitekim, dernek öncelikle tarihsel ve siyasal konferanslar vermeye ba~lad~.
Siyasi cemiyetin 1909 mart ay~ nda yapt~~~~büyük toplant~ da üyelere
önerilen yemin de pek heyecanl~~olmu~tu. Yemin metni alt~n harflerle yaz~larak konferans salonunun en göze çarpan bir yerine as~lm~~t~. Yemin metni ~uydu":
"Ecdad~m~n kutsal emanetinin hakaret görmesine müsaade etmeyece~iz. Milli
yolumuz üzerinde ve vatan~m~z~n yan~~ ba~~ndaki karde~lerimizden ayr~lmayaca~~z.
Gerek tek birimiz olsun, gerek hepimiz oldu~umuz halde mukaddesat~m~z u~runda
savunaca~a. Vatan~m~z~n daima uyan~k muhaf~zlar~~olaca~~z. Bu suretle vatan~m~z~, bugünkünden daha büyük ve daha ~anl~~bir durumda, onun gerçek varislerine
teslim edece~iz. Milletin ve vatan~n namusunu lekesiz olarak koruyaca~~z, kutsal
dinimize, ecdad~m~z~n ananelerine ve k~ymetli emanetlerine sars~lmaz sayg~m~z~~muhafaza edece~iz. Pek temiz olan amac~m~ z için fedakârca gayret sarf eden sava~ç~~
neslimize kar~~~itimat ve emniyetimiz sonsuz olacakt~ r. Sevgi ve yük,seli~in babas~~olan
kudretli büyük Tanr~, bizim bu yeminimize ~ahit olsun".
Görüldü~ü gibi bu yemin metni tamamen ayr~l~kç~~ tohumlar~~ekmektedir. Me~rutiyet'in gerçekle~tirmek istedi~i "~ttihad-~~anas~r" dü~ünceleriyle
hiçbir ilintisi yoktur. 1909 Ayval~ k Hâdisesi'ni bu ayr~nt~ lar bilinmeden
66 Tar~k Zafer Tunaya, Ittihat ve Terakki Bir Ça~~n, Bir Ku~a~~n, Bir Partinin Tarihi Hürriyet Vakf~,
~ stanbul, 1989, Il!, s.311, 478. Karolidi Efendi'nin Kritovulos'un Fatih Sultan Mehmet ad~na Grekçe yazd~~~~tarihi dilimize kazand~rmak gibi hay~rl~~ bir ise imza att~~~n~~ teslim etmek gerekir:
Kritovulos, Tarih-i Sultan Mehmed Han-~~safi, terc. Karolidi Efendi, Istanbul,! 328.
Hürriyet Vakf~,
66 Tar~k Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, cilt: I, ikinci Me~rutiyet Dönemi,
~stanbul, 1984, s. 505.
67
Tunaya, ~kinci Me~rutiyet Dönemi, s. 505.
68
Sakkari'nin Ayvahk Tarihinden al~nt~: H~fz~~ Erim, Ayval~k Tarihi s. 58.
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kavramaya olanak yoktur. Bir sokak çal~~mas~~ gibi görünen olay~ n arkas~nda kaçakç~l~ k, Türk — Yunan davas~ , Ayval~k Rumlar~n~n Türkiye'yi de~il
Yunanistan'~~ as~ l yurt olarak kabul etmeleri gibi nedenlerin yatt~~~n~~unutmamak gerekir.
Son olarak bir görgü tan~~~n~ n anlat~m~ na yer vermeyi uygun görüyoruz":
"Ayval~k'ta do~up büyümü~~eski ö~~
retmenlerden Cavit ~~en'den ald~~~m bilgiyi
buraya koymay~~faydal~~buldum:
"Bu ayaklanma s~ras~nda Kaptan Palamida pazar yerindeki —bugün kahve
olan- eczanenin bulundu~u binan~n balkonuna ç~kar, söyledi~i sözlerle halk~~co~tururdu.
Ayaklanma h~z~n~~artt~rm~~~ortal~k korku ve deh~et içinde kalm~~t~. Bir gün
Binba~~~Galip Bey komutas~nda bir askeri birlik Ayval~k'a geldi. Ali Bey Camii yak~n~nda bulunan köprü ba~~ndaki ev ile kar~~s~ndaki iki ev, s~k~yönetim komutanl~~~~
oldu. Palamida ve arkada~lar~ndan bu ayaklanman~n hesab~~soruldu. Kuyulara
~uraya buraya saklanm~~~silahlar toplatt~r~ld~. Gümrük rzht~m~na yana~an üç mavna
ile ta~~nan bu silah cephane, güzel ~zmir vapurunu doldurmu~tu".
Yine ayn~~tan~~~n verdi~i bilgilere göre Yunan Siyasi Kurumu da~~t~ld~. Alt~n harflerle yaz~lm~~~olan o me~ hur yemin de muhte~em salondan
Sonuç
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Me~rutiyet'in ikinci kez ilan~~ büyük
umutlar do~urdu. Günlerce süren kutlamalar, e~lenceler bunu göstermektedir. ~ttihad-~~anas~r~n gerçekle~ece~i inanc~~peki~ti. Birçok kimse art~k
devletin kurtulmu~~oldu~una inan~yordu. imparatorlu~u olu~turan unsurlar~n bundan böyle çeki~meden birlik ve uyum içinde ya~ayacaklar~~ her
f~ rsatta dile getirildi. Fakat bu umutlar k~sa sürdü. Ayr~l~kç~~e~ilimler giderek artt~ . Meclis-i Mebusan'da bile bu e~ilimler aç~ kça dile getiriliyordu.
Öte yandan ekonomik, sosyal etkenler, "feodal" tutum ve al~~kanl~klar ülkeyi giderek bir barut fiç~s~na dönü~türüyordu. E~kiyal~~~ n devam etti~i,
Girit, Bulgaristan ve Bosna Hersek'in elden gitti~i ve her yerde olaylar~n
patlak verdi~i haberleri gazete sütunlar~n~~ dolduruyordu. 31 Mart ayak'Aktaran H~fz~~ Erim, Ayval~k Tarihi, s. 59.
7° H~fz~~Erim, Ayval~k Tarihi, s. 60.
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lanmas~~ rejimi tehlikeye dü~ürmü~, Adana olaylar~~da toplumsal bar~~a a~~r
bir darbe vurmu~tu.
Böyle bir ortamda Ayval~k'taki geli~meler de karma~~k bir sürecin sonucudur. Kaçakç~l~k, Ayval~k Rumlar~n~n Yunanistan'a duyduklar~~ e~ilim,
burada ya~ayan ve say~lar~~epeyce kalabal~k olan Yunan uyruklular~n~n
kendilerini vergi konusunda ayr~cal~kl~~ görmeleri, idari yap~n~n çarp~kl~~~~
vb. nedenler bu olaylann patlak vermesinde belirleyici olmu~tur. K~sa bir
süre önce 31 Mart ayaklanmas~n~~güçlükle bast~ran devlet, Ayval~k hadisesinin büyümeden önünü almakta ba~ar~l~~ olmu~tur. Bu geli~meleri önce
Midilli'den izleyen sonra da Ayval~k'a gelerek yerinde incelemeler yapan
Yeni Tasvir-i Efkâr muhabirinin gözlem ve de~erlendirmeleri son derece
önemlidir. Ne yaz~k ki bu de~erli gazeteci ad~n~~ vermiyor. Bu yazar, her
~eyden önce o günkü idari yap~n~n bozuklu~unu da görmü~~ve bir tak~m
öneriler getirmekten de geri kalmam~~t~r.
Osmanl~~vilayet merkezlerinde,valinin maiyetinde bir Mesalih-i Ecnebiye
Müdürlü~ü vard~. Bu müdürlük,vilayetin konsolosluklarla olan ili~kilerini
yönetir ve son derece karma~~k olan tabiiyet ili~kilerini incelerdi. Ceplerinde dört be~~pasaport ta~~yan kimseler az de~ildi. Izmir'de Yunan pasaportu
ta~~yan fakat gerekti~i zaman Osmanl~~uyru~u iddias~nda bulunan binlerce
ki~i vard~. Bunlara seçimlere kat~l~yor fakat vergi söz konusu oldu~u zaman
Yunan vatanda~~~olduklar~n~~iddia ediyorlard~. Ayval~k'ta da benzer bir
durum vard~. Sorun gerçekten çözülmesi güç karma~~k bir hale gelmi~ti.
Halit Ziya, Vali Abdurrahman Pa~a zaman~nda (1893) böyle bir göreve
getirildi. Gerçekten bu durumu yak~ndan biliyordu. Ancak Istanbul'da yeni
bir göreve ba~lamas~yla bu görevden ayr~ld~". Görüldü~ü gibi benzer bir
yap~lanma Ayval~k için de geçerliydi.

"Halit Ziya U~akl~gil, K~rk Y~l, ~stanbul, 1969. s.307 -310.
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EK I
Ahenk, 11 Haziran 1325 / 25 Haziran 1909, 3936,s.3.
AYVALIK'TA ~DARE-~~ASKER~YE TARAFINDAN ILAN OLUNAN
BEYANNAME:
Hadise-i âhireden dolay~~Ayval~k kazas~yla Yunda adas~nda idâre-i
örfiye ilan edilmi~tir.
Divan-~~ Harb-i Örfi riyaseti Dersaadetten i'zam edilen taburlar~n
Ayval~k mevki kumandan~~mümtaz kol a~as~~Aziz Beye mevdû'dur.
Yerli ecnebi ve misafir ahâli hanelerinde ve ellerinde ne miktar
eslihâ ve fi~enk ve ecza-yi nâriye ve dinamit vesaire var ise bugünden
itibâren üç gün zarf~nda hükümete teslime mecburdur. Hitam~nda
taharriyât icra edilecek, her kimin yedinde veya meskeninde eslihâ ve
fi~enk ve ecza-y~~ nâriye vesâire zuhûr ederse haklar~nda Divan-~~Harb-i
Örfice örfen tertib-i mücazât olunacakt~r.
Bu ak~amdan itibâren geceleri alaturka saat birden sonra hârice
ç~kmak zarûretinde bulunanlar~n mahalleleri bekçileri vas~tas~yla en yak~n
karakola müracaatla alacaklar~~ asker ve jandarma refakat~nda merkez kumandan~~nezdine gelerek ~ah~s ve hüviyetleri tan~n(d~k)tan sonra alacaklar~~
bir tezkere ile nezâret taht~nda i~ini görebilecektir.
~~~bu ~erit dahilinde gece sokakta dola~an kimselerin fenerle
gezmesi ~artt~r.
Dükkân ve ma~azalar~m kapayanlar bunun esbab-~~ me~rûaya
müstenid oldu~unu ispat edemedikleri takdirde haklar~nda tertib-i mücazat olunacakt~r.
Her nerede her türlü içtima sûret-i kat'iyye'de memnû'dur.
Silah atan veya silah ta~~yan her bir ~ah~s örfen cezalanacakt~r.
Devriye kollar~n~n fenersiz tesâdüf ettikleri e~has~~ tevkif etmeleri
vazifeleri iktizas~ndand~r. ~~~bu devriye kollar~n~n dur, sen kimsin? Emirlerine mümanaat edenlere ate~le mukabele edilecektir.
Dükkân ve mesâkinde bulunan heyecanâmiz ve Osmanhl~~a, Me~rutiyete mugâyir tasâvir ve evrak do~ruca hükümete teslim olunacak ve
e~edd-i ceza olacakt~r.
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EK II
Yeni Tasviriefkdr, 21 Haziran 1909 ve 8 Haziran no:22
Mektup
Ayval~k Hâdisesine Dâir Tafsilat-~~Mevsüka Midilli: 5 Haziran 1325
Muhâbi-i mahsusumuzdan (s. 2, 3, 4)
Haziran~n ikinci Sal~~gecesi saat üçde Ayval~k sermuhabere memuru
R~za imzas~yla ve gayet müstâcel i~aretiyle mutasarr~fl~~a bir telgrafname
geldi. Münderecat~~"Ayval~k'da bir tak~m sarho~lar~n asker üzerine silah
atmakta ve anlar~n dahi mukabele eylemekde olduklar~~ve telefat da vukua
geldi~i ve kasabada sürü~~ve ihtilâlin devam etmekde oldu~u cihetle iktizây~~ halin tesri' ve ifas~ndan" ibaretdi —ayn~~ mealde yine mumaileyh taraf~ndan sadârete ve ~zmir f~rka kumandanl~~~na birer telgrafname ke~ide
olundu~u bilâhare anla~~lm~~t~r- i~~bu telgraf müdür tarafindan do~ruca
burada bulunan vali Ekrem Beye götürülmü~tür. Vali-i mü~arünfleyh derhal nezdlerine jandarma ve nizarniye taburlar~~ kumandanlar~n~~celb ederek
bir bölük asker ve bir mikdar-~~ kafi jandarman~n heman haz~rlanmas~n~~
emrettikleri gibi beri-y~~maslahat Midilli'ye gelen Sak~z mutasarr~f~~ maiyetindeki "Bafra" ganbotunun dahi harekete müheyyâ bulunmas~n~~ba~kaca
emretdiler.
Yüz ki~iden ibâret bir bölük nizâmiye otuz nefer de jandarma terfik
edilerek ve bura jandarma taburu kumandan~~ binba~~~Mahmud Bey dahi
berâber oldu~u halde mezkür ganbot gece saat yedide Ayvalik'a müteveccihen buradan hareket ettirilmi~dir. Ayval~k'ta askerin karaya ihrâcmda
ahâli taraf~ndan bir mümanaat gösterilirse bilâtereddüt ate~~edilmesi için
gerek ganbot süvârisine ve gerek bölük kumandan~na vali bey taraf~ndan
pek sarih emr-i kafi dahi verildi. Hareketinden bir buçuk saat sonra
ganbotun Ayval~k'a muvasalat eyledi~i ve bilâ vukuat askerin karaya ç~kar~ld~~~, tertibât-~~lazime ifâ k~l~nd~~~~bölük kumandan~n~n telgraf~ndan anla~~ld~. Kezâlik ~zmir'den dahi yüz kadar askerin Dikili vapuruyla ve ayr~ca
dahi Draç torpidosuyla Ayval~k'a geçdikleri haber al~nd~.
Vali Bey ile mutasarr~f Galip Pa~a o gece sabah~n birine kadar makine
ba~~nda zat-~~ hazret-i sadâretpenâhi ile muhâberede bulundular. Fakat
daha buradan sadârete ha-y~~ malumât edilmeden evvel sadâretden gelen
bir telgrafta Midilli ve Ayval~k'da asâyi~in muhtel oldu~u telgrafhâneden
anla~~ld~~~ndan bahisle [-Osmanischer gazetesinde Midilli'de ihtilal ba~lad~-
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~~~dahi görülmü~dür-] oralarda hemen idare-i örfiyyenin ilan~~ emr
olunma~la berâber sûret-i hal Harbiye ve Bahriye Nezaretleriyle Hareket
Ordusu Kumandanli~f na tebli~~edildi~i ve yirmi tabur askerle donanman~n hareket etmek üzere bulundu~u i~'ar k~l~nd~. Buna cevâben Midilli'de
sükûn ve asâyi~in yolunda oldu~u ve idare-i örfiyyenin ~imdilik ilân~na
lüzum olmad~~~~cevab~~verildi. Fakat burada gerçi asayi~~muhtel de~ilse de
bir müddetten beri vatanda~lar~m~z suretâ jimnastik yapmak, hakikatta ise
boru ve trampet ile ayn~~asker ta'limi etmek üzere "Talas, Diyagor" namlar~yla iki kulüp açm~~lar ve bunlara kaydolunanlar da yerli ve Yunanl~~ bin
ki~iye bali~~olup ikide bir de —ekser pazar günleri- s~ralanarak trampet
önlerinde oldu~u halde ~ehre civar köylere kadar ayn~~ asker rev~i ile
gitmekde bulunmu~lard~. Hükümet i~maz etmemi~, kendilerine münâsibi
vechile ihtâratda bulunmu~du. Hattâ geçen hafta ayn~~ hareketlerini jandarma sevkiyle men'e mecbûr olmu~~idi. Bunlar ise maksadlar~nda ~srar ile
karyelerde dahi kulüplerine ~übeler kü~ad~na fevkalade gayret ediyorlard~;
nitekim Moraya, Afalona, Pafla karyelerinde birer ~ilbe yapd~lar.
Sadârettin bu idâre-i örfiyyenin ilan~~ hakk~ndaki emr-i telgrafisi üzerine hükûmetce kendilerine kat'i ve ciddi bir muamele ifasma lüzüm göründü. Evvelisi sal~~günü -2 Haziran- Midilli ahâli-i müteberesi dâire-i
hükümete da'vet edildi. Geldiler, metropolit ve belediye reisi de beraber
idi. Hükümet salonuna topland~lar. Vali Ekrem Bey sadâretin emr-i
telgrafisini bunlara harfiyyen okudu, en ufak bir hareketin zuhüru idâre-i
örfiyyenin ilân~n~~istilzam eyleyece~ine kat'iyyen ~üphe etmemelerini tebli~~
ve tefhim ile bu iki kulübün —jimnastik müstesnâ- askere taPimden ve
trampet çalarak ~uraya buraya böyle müctemiân gitmekden fera~at etmeleri lüztimunu beyân etti. Ve aksi halde mu'âmele-i cebir ve ~iddet icras~nda
tereddüt edilemeyece~ini ba~kaca kendilerine bildirdi. O s~ra muteberân~~
görmeliydiniz. Heriflerde ne renk kald~~ ne de hal; intizâr etmedikleri bir
mu'âmele. ~imdiye kadar görmediler ki.. Her ne hal ise muteberan-~~
mumaleyhim zaten bu hale kendilerinin de raz~~ olmad~klar~ndan ve t~bk~~
emr-i hükümet vechile bademâ bu gibi harekâtdan kulüp efradm~n tavakki
ve mücânebet edeceklerini der'uhde eyledikleri gibi trampetleri ve kulüp
efrad~ndan olduklar~n~n alâmeti olub yakalar~na takt~klar~~ayn~~Yunan band~ras~~ ~eklinde müdevver dü~meleri hükümete teslim edeceklerini beyân
ederek gitdiler ve dünkü gün dahi teslim eylediler. Kezâlik r~ht~m üzerinde
ve ~urada burada teba'adan baz~~dükkân ve kahvelere büyük büyük Yunan
band~ras~n~n ke~idesi adetâ teâmül hükmüne girmi~~idi. Dünden beri bunlar~n mavili beyazl~~ olan direkleri de beyaza boyanmakda oldu~u benim
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gibi daha ba~kalar~~da gördü. ~imdilik burada sükfin ve asayi~~yolundad~r.
Ayval~k vuku'ât~na kar~~~gösterilen icarât-~~hükûmetden tamamiyle y~ld~lar.
Dü~ünüp duruyorlar. ~craâta böyle devam ettikce ve hükûmet icraât~nda
ciddiyet gösterdikçe kuzu gibi oturacaklarma ~üphe edilmesin.
~imdi Ayvalik'da vukult~n esbâb ve men~e'ine gelelim:
Ayval~k'~~tarife hacet yok. Her türlü kaçakgli~'~n, fecayiin menba' ve
masdar~~oldu~u malum. Yapd~klar~~da yanlar~nda kal~yordu. Bir terbiye
görmemi~lerdi. Bu defa hakk~yla ve tamamiyle derslerini alacaklar~~tabüdir.
~ehr-i halin birinci pazartesi günü ak~am~~otuz kadar e~hâs ellerinde
g~ra tüfenkleri ve omuzlarmda çapraz ve fazlaca bellerinde dahi fi~enklikler
bulundu~u halde Tabakhane civar~nda Aya Dimitri mahallesinde bir
meyhâneye otururlar. Bir tarafdan i~ârete di~er taradtan dahi endahta
ba~larlar. Bir iki endahtdan sonra o civarda bulunan Nizâmiye Bölük Kumandan~~Yüzba~~~Ömer Efendi'nin -ki bu Ömer Efendi Seydiköy vuku'âtmda orada icraâtda bulunan zâbit oldu~unu ba~kaca haber ald~mhânesini hedef ittihaz ederler. O s~rada Ömer Efendi hânesinde de~ilmi~.
Hamile bulunan haremi yaln~z bulunuyor ve hizmetçisi nefer de kap~~
önünde duruyormu~. Silahlar~n hâneye yekdi~erinin müteâk~p isâbetinden
kad~nca~~z korkar ve nefere efendisine ma'lumat verilmesini söyler. Nefer
ise her gece tüfenk at~lmakda oldu~unu ve bu da o kabilden bulundu~unu
beyân ile korkub tela§ etmemesini kad~nca~~za söyler ise de mezbûrenin
~srar~~üzerine efendisine itâ-y~~ma'lumata ~itâban olur. Ömer Efendi bu
haberi al~nca maiyetine bir tak~m asker alarak o heriflerin oldu~u
meyhâneye gelir. Ve kendilerini da~~t~r ise de bunlar meyhaneden ç~kar
ç~kmaz biraz aç~larak asker üzerine ate~~etme~e ba~larlar. Yüzba~~~ise kendilerini siper olarak mukabele eyleme~i askere emreder. Bu esnâda askerden
yaln~z biri kalças~ndan mecrûh olur. Ha~arattan ise ikisi maktul ve onu
kezâlik mecrûh dü~er ve dahil-i kasabada bir ate~~ta'limi de ba~lar ise de
ba~ka mecrilh ve teleffit vukua gelmez. Askerler k~~lalar~na avdet ederler.
Ve kendilerini taht-~~muhafâzaya al~rlar. Ate~~de gece saat alt~~buçu~a kadar devam eder. Zaten memurinden ibaret olan ~slam ve ailelerinin geçirdikleri havf ve heyecan~~izah ve tefsire hacet yok, bu derkâr. Buradan gönderilen ganbot ve asker de vaktinde yeti~mi~~olur. Teminen söylendi~ine
göre biraz betaât edilib de asker sevki ve ganbotun i'zâm~~sabaha kadar
gecikseymi~~herifler Müslümandan bir can b~rakmayacak imi~. Dün
Bezmiâlem vapuruyla ve tekmil levânmatlyla bin sekiz yüz ki~iden
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mürekkeb iki tabur asker körfezin a~z~na kadar gelmi~~ve demir atm~~t~r.
Asker ve mühimmat Dikili vapuruyla içeriye, Ayval~ k'a nakledilmi~tir.
Yunda ceziresi gerçi buraya [Midilli] mülhak ise de Ayval~kla aras~~ bir
cihetten hemen bir kar~~ tan ibâret denecek kadar yak~n oldu~undan oras~~
dahi dahil oldu~u halde 5 Haziran tarihiyle idare-i örfiyye kumandan~~
taraf~ ndan tanzim ve icâb eden mahallelere ilsak beyannâmenin bir sûretini
leffen gönderiyorum.
Mahiyet-i meseleyi tahkik için Istanbul'dan Biga mutasarr~f-~~ sab~k~~
Muharrem Efendi'nin memur edildi~i Vali bey tarafindan haber al~n~nca
yedi sene müddet Ayval~k kaymakam muâvinli~inde cidden hükümete
sadâkat ve hüsn-i hizmeti görülen ve ilan-~~ Me~rutiyet'i müteakip bu
evsafindan dolay~~"Kato"ya u~ray~p Molova'ya becâyi~~edilen ve Molova'da
dahi hakikaten hidemat-~~sacl~kanesini isbât ve izhâr eden Kozme Efendi'nin ahval-i mahalliyeye vukuf-~~ tamm~~ hasebiyle Muharrem Efendi'ye
terfiki münâsib olaca~~~sadârete yaz~lm~~~ve i~'ar-~~vaki tasvib edilmesi üzerine mumâileyh oraya gönderilmi~dir.
Per~ embe 4 Haziran ,Hüdavendigar Valisi Azmi Bey Haa Davut vapuruyla ak~am saat onda Midilli'ye gelmi~ , cuma gecesi sabaha kar~~~Reji
vapuruyla Ayval~k'a gitmi~tir.
Vukuât~n ertesi günü Ayval~k metropolidi burada münte~ir "Boro" gazetesine sakin ahalinin asker tarafindan zulüm görmekde oldu~u
türrehatlyla telgraf çekmek sûretiyle tevsi-i dâire-i fesâd eylemek istemi~dir.
Dün Ayval~k'tan iki mûteber H~ristiyan geldi. Kabahat~n ayak tak~m~ndan oldu~unu ve sebebiyetin onlar taraf~ndan verildi~ini pek aç~k olarak
söylüyordu. Ayval~k'da silahlar peyderpey toplan~yor. Zaten bir karyesinden ba~ka kuras~~olmayan Ayval~k'~n Yeni Köy'ünde yaln~z bir hânede yirmi yedi adet g~ra ile bir sand~k tüfenk derdest ve müsâdere edilmi~dir.
Netice-i taharriyatta birçok eslihâ ve mühimmat~ n zuhûru ~üphesizdir.
Ayval~ k ve Yunda gerek karadan ve gerek sahilden abluka alt~ nda bulunuyor. ~u dakikaya kadar ~ayan-~~ kayd ve izah ba~ka bir haber-i sahih al~nmam~~t~ r. Esâsen askerin vürüdu ile sükûn tamamiyle avdet etmi~tdir. Asker taraf~ndan sözde Ayval~k ~ngiliz konsolos vekilinin dö~üldü~ünü iki
gün evvel i~itdik. Bittahkik bunun vekil-i mumaileyh olmay~b karde~i oldu~u ve asker taraf~ ndan dur emrine itaât etmedi~inden hakk~nda cebir ifâ
edildi~i anla~~ld~. Konsolos vekili ~ ngiliz olmay~b teba'adan ve Ayval~k
ahâlisindendir. Mücadeleye sebebiyet veren adam konsolos vekili olan kar-
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de~ine güvenerek askere kar~~~gelmi~~ise de bu süretle an~nda haddi bildirilmi~tir.
Vak'ada medhaldâr olmalar~~ hasebiyle bugüne kadar altm~~~ki~inin
tevkif olundu~u dahi cümle-i istihbarâtdand~r.
Esna-y~~vak'ada mü~evvik olarak Ayval~k Yunan konsoloshanesi kayas~ mn dahi bulundu~u heman süret-i kâfiyede söyleniyor.
(Bu yaz~ya ekli olan s~k~yönetim ilan~~beyannamesi için bk. Ek I.)

EK III
Yeni Tasvir-i Efkar, 8 Temmuz 1909, 39, s. 3-4.

Tahrirât-~~Mahsusa
Ayval~k Ahvali Hakk~nda
Ayval~k 18 Haziran 325 ( 1 Temmuz 1909).
Muhabirimiz Yaz~yor
Ayval~k hakk~nda Midilli'den verdi~im malumat tahkikat-~~ciddiyyeye
müstenid olmakla beraber matbuât-~~muhtelifede görülen ihtilaf-1 ifâdat,
adetâ beni de ~üpheye dü~ürme~e ba~lad~. Ahvali reyü'l ay~n görmek üzere
bir de buraya geçeyim dedim. Gecdim ve gördüm. Zâten meçhülüm olmayan bir mahaldir. Andan ba~ ka Midilli'den mesâfesi bir buçuk saatlik kadar
bir ~eydir. Istanbul'dan Kavak'a kadar seyâhat ne ise, Midilli'den Ayval~k'a
olan seyâhat da, baz~~ farklarla hemen odur. Birkaç günden beri burada
tahkik-i ahval ile me~gulüm. Evvelemirde ~uras~n~~haber vereyim ki evvelce
itâ eyledi~im malumât tamamen mutab~k-1 s~hhat ve muvaf~k-~~ hakikatdir.
Buraya gelmekden bir faidem oldu ise, o da menba~nda mü~aheclat ile
malumat-~~zâide istihsal eylemekdir. Muteberân~ n istisnas~yla buras~~e~irrâ
ve kaçakç~l~k yata~~~oldu~u ve Anadolu'nun ambar~~ bulundu~u uzak ve
yak~ n epeyce mahalle kadar me~ hurdur. Hatta Istanbul'da bile Ayval~k'a
dair ~öyle böyle malumât vard~r. Nas~l olmas~n ki. Ayval~k defaâtle niyet ke~-i
~ekavet olmas~~yüzünden tarihe geçmi~~bir kasabad~r. Devr-i Sultan
Mahmud-~~ Adli'de topa tutulmu~~bir kasaba, maruf olsa yeri de~il mi?
Vefik Pa~a Bursa valisi ve Kemal Bey Midilli mutasarr~f~~iken Ayval~kl~lar
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memurin aleyhine yine ayaklanm~~lard~r. Kemal Bey merhum maiyyet
vapuruna râkiben ve yan~ na bir bölük asker alarak Ayval~k'a geçmi~, bir iki
top tarrakas~n~~ müteak~b karaya ç~kan merhum meydanda ilaç için insan
bulamayarak hepsini birer birer hânelerden taharri ve celb ettirme~e mecbur olmu~~idi ki binnisbe yeni bir hâdisedir. O zamanda kendilerine iyi
heybet gösterilmi~~idi. Ne olsa ~imdiki gibi de~il. Hem o zamanki hareketleriyle ~imdiki cüretleri aras~ nda da fark var. Harekat-1 âhirenin vatana
h~yanet ve elenizm
efkar-~~mahüdesiyle me~buiyet sûretinde i~kal-i
mütemâyizesi â~ikârd~r.. Bir müddetten beri ika etdikleri harekat-1 gayri
lay~kadan ba~l~calar~, mevki kumandan~~Yüzba~~~Ömer Efendi'nin kendisi
yok iken silah at~lmak süretiyle hânesine taarruz olunmas~ , kendilerini
dâire-i edebiyyeye ircâ için gelen müfreze-i askeriyyeye silah istimâl eylemeleri. Seksen sene evvel tebdil-i din etmek istemeyen bir Saluzl~~
bahçevan~n güya ilam-~~ ~err'i idâm edildi~i yolunda ortaya bir mesele-i
muhayyele ç~kar~l~p çar~~~içinde ve cadde üzerinde büyük salip rekz ve baz~~
ibârat gayri lay~ka-~~hakk ile eficar~umümiye tehyiç olunmas~, ganbota ve
karakolhâneye silah at~lmas~ , metropolithâne müracaatgah-~~ umümi ittihaz
olunarak nüfüz-~~hükümetin akim b~rak~lmas~, ~spiro Hac~~ Andon'un fabrikas~nda pamuk ya~~~bulundu~u ~üphesiyle ahâlinin fabrikaya hücum ve
camlar~~ ~ikest etmeleri, ahâli iki f~ rkaya münkasim olarak
mütenneffizândan üç dört ki~inin ayak tak~mlar~na menâfi-i ~ahsiyye temini
maksad~yla sosyalizm eficar~~ telkin eylemeleri, efrad-~~ murahhassa-i
ihtiyâytiye karaya ç~kar~ lmamak üzere ahâlinin müsellehan sahile inmi~~
olmalar~~gibi vesair buna mümâsil hallerdir. Teslim olunan silahlar~~evvelce yazm~~~idik. Hesâb ediniz ki on dokuz g~ ra tüfengi ile alt~~yüz kilo
mikdar~nda barut yaln~z bir hâne taharrisinde bulunmu~dur. Elde olunan
silah~n mikdar~~ az olmamakla berâber bu kadar~~da zekât nev'inden addolunur. Kasaba dahilinde veya hâricinde as~l depozitolar~~ el'an
bulunamam~~d~ r. Taharriyâta devam olunmakdad~r. ~imdiye kadar iki bin
k~yye raddesinde kaçak tütün derdest olunub Reji idâresine teslim
olunmu~dur. Kaymakam Aziz Bey Efendi'nin taht-~~ riyâsetinde müte~ekkil
divan-1 harb kemâl-i adalet ve faaliyetiyle ifâ-y~~vazife ediyor. Gerek reis bey
gerek di~er zabitlerimiz mezâya-y~~fitriyye ve askeriyye ile mütehallik zevat-~~
kirâmd~ r. Memurin-i mahalliyye aleyhinde idâre-i lisan eden dava vekili
Hakk~~Efendi bir ay hapis cezas~ na, hiçbir vesikas~~olmad~~~~halde ve analar~~
bile burada do~ub büyümü~~iken fuzüli Yunanilik iddias~ nda bulunan
Yanofotyadi çan vurub ahâiliyi içtima'a davet etmek, çiftlikde silah saklamak töhmetiyle bir buçuk sene hapis cezas~ na ve ismini hat~rlayamad~~~m

1909 AYVALIK HAD~SES~~

187

birinin de beraat~na hükmolunmu~. Pamuk ya~~~meselesi ile askeri karaya
ç~karmamak meselesinin tahkikat~~devam etmekde bulunmu~dur.
Askerin ahâli-i mahalliye tarafindan beslendi~i, Yunanilerden bedel-i
askeriyye aran~ld~~~~ve itiraf-~~cürüm etmek üzere ~u veya bu ~âhidlerin
tazy~k edildi~i hakk~nda Atina matbuât~ ndan naklen gazetelerinde görülen
ne~riyât, s~ rf ekâzib ve erâcifden ibâretdir. Askerin erzak~~ sâye-i mülkde
müteahhit taraf~ ndan muntazaman itâ ve temin olundu~u gibi çar~~dan her
ne al~rlarsa bedel ve esmân~n~~nakden ve kemâl-i nezaketle tesviye eylemektedirler. ~uras~n~~nazar-1 itibâra almak kafidir ki bililtizam çar~~y~~öbür ba~a
kadar dola~arak tüccar ve esnâfa sordum. Cümlesi (Matodeto) te'kidatlyla
askerimizin etvar ve harekat~ ndan beyan-~~ ho~nudi ve memnuniyet eylediler. ~dare-i örfiyyenin ilan edildi~i m~ntaka dahilinde emn ü asayi~~
berkemâl olub muteberân, namuslu ve hamiyyetli s~n~f, hâl-i haz~rdan pek
memnun. Kaçakç~~ve e~irra tak~m~~ise bittabi meyûs ve mükedderdir. Atina
matbuât~mn, Ayval~k'ta Yunan tebaas~nda ~öyle ediyorlar böyle ediyorlar
diye savurmakda olduklar~~ feryadm birkaç cihetle manas~~ yoktur. Atinal~larca Memalik-i Osmaniyye'de sakin Rumlar elenizli~e nisbet edilerek yâd
edilmekde zevk duyuldu~u malumdur. E~er bu tela~lar bizim Osmanl~~
Rumlar içinse bizim kendi aram~ zda icab~nda terbiye, icab~nda takdir
etmekli'~imize kar~~~anlar~n zeband~raz olmalar~~tabii halt ve hezeyand~r. Yok
maksatlar~~hakikaten tebaa-~~Yunaniyye demekse i~te buras~~ehemmiyetle
nazar-~~dikkate al~nacak bir madde olur. Ayval~ k'ta öteden beri Hâriciye
Nezâreti'nden musaddak yaln~ z k~rk elli kadar Yunanl~~aile vard~r. Hakikat-~~ hal ~imdi de bundan ibaretdir. Fakat vaktiyle Yunan konsolatosundan
rast gelene iki drahmi mukabilinde birer (Diyamoni) yani ikamet tezkeresi
itas~~s~lretiyle ve Kaymakam Hasan Bey zaman~ nda tahrir-i cedid-i nüfusa
memur komisyona, Rumcaya vak~f âza tayin olunmad~~~~ve komisyon
riyâsetine Yunan konsoloshânesi tercüman~~ ~spiro Efendinin babas~~tayin
edildi~i cihetle tahrirde rast gelen ben Yunanliy~m demi~. Nüfus memuru
ve kâtibi taraf~ndan o suretle kaydedilmi~~olmakla bugün Yunaniyyet
iddias~nda bulunanlar~n adedi bilâmübala~a iki bin nüfusa varmakdad~r.
Maraz-~~müzmin halini alan ve muâmelat-1 hükümeti pek i~kal eden bu
mesele-i mühimmeyi hall ü fasl etmek üzere iki sene evvel Hüdavendigâr
Vilayeti Umûr-~~Ecnebiye Müdürü Vahap Bey ile elyevm Mürefte Kaymakam~~ ~spiro Efendi Ayval~ k'a gelip tetkikatta bulunmu~~ve Yunan
Sefâretin'den dahi buraya bir memur izam~~ ile müctemian iddiâlann yedinizdeki evrak-~~ tabiiyetin bihakk~ n tedkik edilmesi mukarrer iken Yunan
Sefareti'nden memur gönderilmemesi ve s~z~lt~ya meydân vermemek hak-
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k~ ndaki emâvir vilâyete ve idâre-i maslahat, keyfiyyet-i menhûsesine binen
i~~yüzüstü kalm~~t~r. Yunanl~~olmak iddias~nda bulunanlar~n, Nezâret-i
Hâriciyece tasdika iktiran edebilecek hangisinin ellerinde evrak-~~ müsbite
bulunup hangilerinin iddias~~ vahi ve bat~l oldu~unu tedkik ve meseleyi
fasletmek, Ayval~k'~n istikbali için yap~ lacak ehemm ve müstâcel-i umurdand~r. ~dare-i askeriyyenin devam etdi~i müddet de en münâsib
zamand~r. Çok ~ematet beyhüde olmaz, hakay~ ka çabuk vas~l olunur,
kesdirme i~~görülür. Hükümetin bu firsat~~kaybetmeyece~ini ümid ederim.
Hükümet bu firsat~~kaybetmemek için meselenin ehemmiyetini takdir etmi~~
olmak iktizâ eder.Geçende Tasvir-i Efkar bu meseleyi lay~k oldu~u ehemmiyetle tasvir ederek hükümetin nazar-~~ intibah~na vaz' ediyordu. Ben de
~unu ilave edeyim ki e~er bu mesele halen ihmal edilecek olursa hükümet
bil'ahare iki bin dava
Yunani adedinin dokuz on bine reside oldu~unu
kemâl-i hayretle mü~ahede edecekdir. Nihâyet, bu Me~ rutiyet elde iken i~~
hakikate ircâ edilmez de~ildir ama kolayl~k var iken mü~kilat ile görme~e
neden mecbur kal~ns~n? Ayval~k denilince ahâlisi bâgi ve âsi adamlar hat~ra
geliyor. Halbuki burada tâbiyyet-i Osmâniyesi ile müftehir hayli Rum vatanda~lar~m~z da oldu~u, bu defaki tahkikat~ mda bilhassa dikkat etmek
sûretiyle vak~ f oldum. Mesela Ayval~ k ahâlisinden olub Aziz Beyefendi taraf~ndan polis memurlu~una tayin olunan Koçomid Efendi'nin e~irrân~n
derdest edilmesinde ve emr-i taharriyatda gösterdi~i ~ecaât ve gayret her
türlü takdirin fevkindedir. Divan-~~ Harb-i Örfi'nin birinci heyet-i
tahkikiyesinde Edremit Kaymakam~~ ~brahim ve ikinci heyet-i
tahkikiyesinde Burhaniye Kaymakam~~ Hacim Beylerin ve Divan-~~ Harb
maiyyetinde tercümanl~~~ n da Molova Kaymakam Muavini Kozme Efendi'nin hidemat-~~vak~alar~~da sezavar-~~tahsindir. Divan-~~ Harb-i Örfi'yi te~kil eden hey'et-i muhtereme, burada kalacaklar~~müddetce birer maa~~fazla
alacaklar~~ gibi Edremit ve Burhaniye kaymakamlanyla iki zab~t kâtibine
Hüdavendigâr Vilayeti'ne mensübiyetleri cihetiyle yevmiye otuz kuru~~kas'
için kaymakaml~ ktan Karesi mutasarr~f~na yaz~ld~. Malum oldu~u üzre Karesi sanca~~~Bursa vilayetinden fekkedilerek müstakil mutasarr~fl~k haline
ifra~~edilmi~dir. Manas~z olan te~kilat-~~ sab~ka-~~ vilayetin bu sürede birer
birer ~ekl-i makulüne ifra~a ba~lan~lm~~~olmas~~mûcib-i te~ekkürdür. Madem ki ad~m at~lm~~~lüzumu tabiatan ve mant~ ken mahstls ve müsellem bir
noktay~~da ben söyleyeyim de muvafik ç~ karsa yap~lmak üzere evliya-y~~
umûr tedkik eylesin: Ayval~k'~ n ehemmiyet-i mevkiiyesi tarihen müsbet ve
vukuât-~~âhire ile de müeyyed oldu~u için ~tnab-~~kelâma hâcet mess etmez.
Ayval~k Karesi'ye tabidir. Bunun kar~~s~ nda ve bir çeyrek mesafede bir de
Yunda adas~~ vard~r ki Midilli mutasarr~fl~~~ na merbutdur. ~imdi silah de-
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posu olmakda Ayval~ k ile bu Yunda adas~~ mü~ârik ve müttehitdir. Ayval~k'da bilfarz silah için yap~lacak takibât ve taharriyat salâhiyet dairesinde
Yunda' ya da te~mil olunmak için bir divan-~~harbe ve bir idâre-i örfiyyeye
ihtiyac mess eder ki buna her ne zaman olur ne her zaman olmas~~arzu
edilir, Yunda'n~n umûr-~~idâresi Midilli'ye merbut oldukça ne Ayvahk'ta ne
Yunda'da müsmir bir muâmele-i takibiyye-i inzibâtiye yap~lamaz. Yaln~z
bizim usûl-i cezan~n takibat-~~adliyedeki salahiyet-~~tahditat~~ buna mania-i
kâfiye te~ kil eder. Sonra yine Ayval~k'~n yan~ba~~ nda Bergama'ya tabi bir
Ayazmend nahiyesi var ki sahilde bir yer oldu~u için Bergama ile alakas~,
zarûret taht~nda olan muâmelat-~~resmiyye-i hükümete inhisâr eder gibi bir
~eydir. Müsta~ni-i izahd~r ki te~kilat-1 hükümette nazar-~~ itibâra al~nacak
mesâilden bir de halk~n suhûlet-i âmed ü ~üddür. ~imdi merkezi Ayval~k
olmak üzere Edremit, Burhaniye kazalanyla ve Kozak, Ayazmend nahiyelerinin de iltihak~ yla bir livâ te~kili pek muvaf~k-~~hal ve maslahatd~r. E~er
bu cihet hemen kabil-i icra görünmezse, hemen yap~lacak bir ~ey vard~r ki
o da Ayval~ k mahkemesine muvazzaf ve muktedir azâlar tayin, maa~lar~~
hadd-i kifâyeye ibla~~edilmek ~art~yle elveri~li otuz kadar jandarma istihsal
edilmesidir.
Metropolit taraf~ ndan patrikhâneye gönderilen bir mektubda askerin
ikamesi için mekteblerin dersleri tatil olundu~undan bahsolunmu~dur.
Reyü'l ayn mü~ahede etdim ki yaln~ z iki adet inâs mektebinde, -o da ahâli-i
mahalliye taraf~ ndan müftehiren gösterilmi~~olmak üzere- asker ikame
edilmi~dir. Mezkûr mekteblerin dersleri zâten hasbelmevsim tatil olumu~~
olmas~~ hasebiyle askerlerin ikamet vak~alar~~yüzünden derslere bir halel
gelmi~~olmas~~tasavvur olunamaz.
Tahkik memuru Muharrem Bey izâhat vermek üzere mezûnen
Dersaâdete emanet etmi~dir. Yak~ nda avdet edecekdir, deniliyor. Burada
emniyet ve asâyi~in berkemal oldu~unu beyân ile ~imdilik hatm-i kelam
eyleyece~im.
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