DERVI~~PA~AZADE NUMAN BEY'IN AYANLIK VE
TERSANECILIK FAALIYETLERI
CAFER C~FTÇ~*

Giri~~
Dervi~~Pa~a sülâlesi, 18. yüzy~ldan itibaren inegöl kazas~nda ve Hudâvendigâr sanca~~nda güç kazanmaya ba~layan ve k~sa sürede bölgenin askeri, mali
ve idari faaliyetlerini yönlendiren bir âyân ailesidiri. Sülâleye ad~n~~veren inegöllü Dervi~~Mehmed Pa~a, 1704 senesinde Hudâvendigâr sancakbeyli~ine,
1715 senesinde Kayseri sanca~~~ile Bender muhafizl~~~na tayin edilmi~~bir ~ah~st~r. 1718 senesinde ikinci defa Hudâvendigâr sanca~~~mutasarnfl~~~~görevine
getirilmi~tir. Sicill-i Osmani adl~~ esere göre, Dervi~~Pa~a bu görevde iken 1719
senesinde Bursa'da vefat etmi~tir2. Ancak tespit edilen iki ar~iv belgesi 1719 ve
1720 senesinde Dervi~~Pa~a'n~n hala hayatta oldu~unu göstermektedir. Belgelerden bir tanesi 28 Ekim 17193 (14 Zilhicce 1131) tarihlidir ve Dervi~~Mehmed
Pa~a'n~n Bursa'da yol kesen e~k~yadan dört ki~inin idam~~sonras~nda kesilmi~~
ba~lanmn Istanbul'a gönderildi~ini devlete resmi yaz~~ile bildirmi~~oldu~unu
aç~klamaktad~r4. Di~er belge 6 Kas~m 1720 tarihlidir (5 Muharrem 1133) ve
Hudâvendigâr sanca~~~mutasarnfl~~~~görevinin arpahk olarak, Dervi~~Mehmed
Pa~a'da kalmas~n~~emretmektedir5.
Dervi~~Mehmed Pa~a'dan sonra onun o~ullan ve torunlanmn, uzun bir
dönem Bursa ve inegöl merkez olmak üzere civar bölgede idarecilik yapt~ldanru, eldeki kay~tlardan tespit etmek mümkündür. Ancak kay~tlarda bu ~ah~slar~n
* Doç. Dr., Uluda~~Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Ö~retim Üyesi,
BURSA— caferl@uludag.edu.tr
Ayânl~k hakk~nda yap~lan ara~t~rmalar~~gösteren iki eser için bak~ m; Yücel Özkaya, Osmanl~~imparatorlu~u'nda 4ydnl~k, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1994, s. 320-321; Yuzo Nagata,
Tarihte A:ydnlar, Karaosmano~ullan Üzerinde Bir ~nceleme, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1997,
s.1-7.
2 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmâni, Cilt II, Matbaa-i Âmire, ~stanbul 1308, s. 332.
3 Hicri tarihleri miladi tarihlere çevirmede, Türk Tarih Kurumu'nun web sayfas~nda sundu~u Tarih Çevirme K~lavuzu kullan~lm~~t~r.
4 BOA (Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~izn), C.ZB. (Cevdet Taszafi, Zab4ye) nr. 2526 / 14.Z.1131.
5 BOA, CDH. (Cevdet Tasrafi, Dahi4ye) nr. 6893 / 5.M.1133.
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isimleri zikredilirken ba~~k~sm~nda Dervi~~Pa~azâde ifadesinin bulunmas~~ve
baba adlann~n yaz~lmam~~~olmas~, ilgili ~ah~slann Dervi~~Pa~a'n~n o~lu veya
hangi o~luna ait torunu oldu~unun tespiti konusunda güçlük ç~karmaktad~r.
Tüm bu güçlü~e ra~men Dervi~~Mehmed Pa~a'n~n tespit edilen o~ullanndan
bir tanesi Zeynel Abidin Bey'dir. 1727 y~l~nda Hudâvendigâr sanca~~ndan temin olunacak ordu levaz~mat~mn yük hayvanlar~~ile toplat~lmas~nda görevli olan
Zeynel Abidin Bey6, 1736 y~l~nda Hudâvendigâr sancakbeyi görevindedir ve
1738'de vefat etmi~tir. Dervi~~Pa~a soyundan gelen di~er ~ah~slar ise; Halil Bey,
Osman Bey, Ömer Bey, Esad Bey, Dervi~~Mehmed Bey, Abdülgafrar Bey, Ahmed Bey ve inegöllü Numan Bey adl~~ki~ilerdir. Ar~iv kay~tlar~nda geçen bilgilere göre, bu ~ah~slar~n hepsi Hudâvendigâr sanca~~mn âyânlan olarak mütesellimlik ve kap~c~ba~~l~k ba~ta olmak üzere, vergi toplama, e~kiya yakalama, devletin ihtiyaç duydu~u kereste, hayvan ve ia~e ürünlerini halktan temin etme ve
seferlere kat~lma gibi muhtelif i~lerde görevlendirilmi~ler7, zaman zaman da
devlete kar~~~gekiilderinden cezaland~nl~n~~lard~r.
Dervi~~Pa~a'n~n soyundan gelen Numan Bey, inegörün Kulaca köyünde
do~mu~, k~sa sürede sülâlenin en önemli ~ahsiyetlerinden biri haline gelerek
kap~c~ba~~hk, mirimirtnlik, tersine eminli~i ve kale in~aatlannda bina eminli~i
gibi önemli vazifelere getirilmi~tir. Bu çal~~mada, bugüne kadar hakk~nda pek
bilgi üretilmemi~~olan Dervi~~Pa~azâde Numan Bey'in, bir âyân olarak devlete
yapt~~~~hizmetler, ba~ka âyânlarla ya~ad~~~~mücadeleler ve hepsinden önemlisi
III. Selim döneminde Osmanl~~donanmas~n~n yenilenmesi organizasyonunda
bir tersâne emini olarak faaliyetleri konusunda veriler sunulmaktad~r. Dolay~s~yla bu çal~~ma, kaynaklar~n da yetersizli~i sebebiyle, Numan Bey'in hayat~n~~tüm
yönleri ile aç~klama gayretinde olmay~p, onun yapt~~~~faaliyetler ile; âyânl~k,
Hudâvendigâr sanca~~~tarihi ve Gemlik'teki tersânenin i~levi hususunda bir
k~s~m orijinal bilgileri ortaya koymay~~hedeflemektedir.

BOA, ~E.ADL (~bnül-Emin Tasnifi, Adliye) nr. 688 / 18.L.1139.
BOA, C.AS. (Cevdet Tasnifi, Asker)>e) nr. 46621 / 9.R.1185; C. ZB. nr. 2992 / 29.M.1190;
CAS. nr. 29235 / 17.Ra.1191. Ayr~ca âyânlar~n görevleri hakk~nda bak~mz. Mustafa Akda~, "Osmanl~~Tarihinde Ayar~hk Düzeni Devri, 1730-1839", Tarih Ara~turnalan Dergisi, Cilt VIII-XII, Say~~
14-23, 1970-1974, s.58-61; ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~, "Aylin", Ald~n Ansiklopedisi, 2. Cilt, 5. Bask~,
Milli E~itim Bakanl~~~~Yay~nlar~, Eski~ehir 1997, ss.40-42; Mehmet Zeki Pakalm, "Ayan", Osmanl~~
Tarih Dimleri ve Terinzleri Sözlü~ii, Cilt I, Milli E~itim Bakanl~~~~Yay~nlar~, ~stanbul 1993, ss.120122; Bekir S~tk~~Baykal, "Ayanhk Müessesesinin Düzeni Hakk~nda Belgeler", Belgeler, Cilt 1, Say~~2,
1965, ss. 221-225; Vera. P. Mutafcieva, "XVIII. Yüzy~l~n Son On Y~l~nda Ayanhk Müessesesi",
Çev: Bayram Kodaman, Tarih Dergisi, 31, 1978, ss. 163-182.
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NUMAN BEY'IN AY
. ANLIK
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Bir 'Ayâti Olarak Numan Bey'in Askeri Hizmetleri
Ar~iv belgelerinde Numan Bey'e ait ilk veriler, inegöl ve civar~nda güç kazanm~~~bir ayar~~olarak onun devlet düzenine aylun faaliyetleri ile ilgilidir. 1782
senesinde inegaün önde gelen bir grup ulemas~~Anadolu valisine bir yaz~~ile
ba~vurarak, Numan Bey'le birlikte hareket eden ~emseddin Bey ve Ahmed
Bey'in voyvodal~k iddias~yla bölge halk~na kötü davrand~klann~, mallann~~ve
canlar~n~~tehdit ettiklerini ve zulümler yapt~klar~n~~bildirmi~lerdir. Bu durum
ba~kente iletildikten sonra bu ~ah~slar~n yapt~klar~~ i~lere son verilmesi ferman
olunmu~sa da, kendileri emre itaat etmeyerek zulümlerini art~rm~~lar, halk~~
lu~lurtarak, inegöl mahkemesini dahi yanlanndaki e~luyalarla birlikte basm~~lard~r. Sonunda inegöl ahalisinin iste~i ve Anadolu valisinin ba~kente yazd~klar~~
ile; Numan Bey, ~emseddin Bey ve Ahmed Bey'in ba~ka yere sürülerek cezaland~nlma karar~~ al~nm~~t~r. Ancak Numan Bey'in bölgedeki gücünün devam
etti~i, bu olaydan üç y~l sonraya kay~tl~~1785 tarihli bir ba~ka belgeden anla~~lmaktad~r. Bu belge asl~nda Inegöl-Bursa civanndaki ayanlann rekabetini de
gözler önüne sermektedir: inegöllü Dervi~~Pa~azade Numan Bey, Bursal~~Esad
Bey ve Cizyedarzade Ahmed Efendi, aralar~ndaki nefret nedeniyle birbirlerinin
aleyhinde adamlar kiralam~~lar ve bu adamlar~~ ~ikayetçi olarak Istanbul'a göndermi~lerdir. Ancak bu durum devletçe tespit edildi~inden, ~ikayetçi ~ah~slar~n
müracaatlanmn dikkate al~nmamas~~karar~~almm~~t~r9. Ayanlar aras~nda ortaya
ç~kan bu restle~melerden ~üphesiz en çok bölge halk~~zarar görmü~tür.
Ba~lang~çta devlet düzenine ayk~r~~davran~~larda bulunan Numan Bey'in,
pek çok âyân örne~inde oldu~u gibi bir süre sonra devlet hizmetinde görevlendirildi~i görülmektedir. 12 Haziran 1790 (29 Ramazan 1204) tarihli Numan
Bey'e gönderilen hükümle; kendisinin Yeni~ehir, Bursa, Pazarköy ve civardaki
kazalardan toplayaca~~~süvari askerleriyle, sefere ç~kacak orduya kat~lmas~~ emredilmektedir9. Belirtilen sefer organizasyonu, 1787-1792 y~llar~~ aras~nda Osmanl~~Devleti'nin K~r~m, Basarebya ve Belgrad topraklar~ndaki hakimiyet mücadelesi için Rusya ve Avusturya ile yapt~~.' sava~~n içinde yer almaktad~r. Numan Bey bu ilk ciddi s~nav~nda, Osmanl~~Devleti'nin Silistre eyaletinde yer alan
Tutrakan mevkiinde görevlendirilmi~tir. Tutrakan mevkii Karadeniz'den itibaren Köstence, Mecidiye, Bo~azköy, Silistre, Rusçuk hatt~~üzerinde yer alan
Osmanl~'mn kuvvetli müdafaa mevzilerinden biridir. 17 Haziran 1790 (4 ~evval
1204) tarihli belgede, Tutrakan'a gitmek üzere görevlendirilen Numan Bey'in
150 süvariyle orduya kat~laca~~, onun d~~~nda Germiyanzâde ifadesiyle ~öhret
C.ADL (Cevdet Tasnifi, Ad4ye) nr. 4585 / 5.L.1199.
BOA, CAS. nr. 43335 / 29.N.1204.
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bulmu~~bir ba~ka âyân~n 82 süvariyle ve Ke~an âyânlanndan Pa~ac~k Ataullah
A~a'n~n ise 80 süvariyle sefere i~tirak edece~i belirtilmektedir. Süvari saydann~~
gösteren bu belge, sefere kat~lacak âyânlar ve askerlerine yiyecek ve erzak verilmesi için dergâh-~~muallâ (saray) gedildilerinden Tutrakan nüzul emini Omer'e hüküm olarak gönderilmi~tirlo. Numan Bey bu muharebelerde merdik ve kahramanl~k gösterdi~inden hassa silah~oru pâyesini alm~~~ve 1791 senesinde Gemlik'te
Osmanl~~donanmas~~için kalyon in~a ettirilmesi amac~yla tersâne emini olarak
göreve getirilmi~tir. 1791 y~l~nda bir kalyon ve 1794 y~l~nda bir firkateyn in~asuu
tamamlayan tersâne emini Numan Bey'e, gösterdi~i hizmet sebebiyle kaptan-~~
derya Küçük Hüseyin Pa~a'n~n tavsiyesi do~rultusunda, 16 A~ustos 1794 (19
Muharrem 1209) tarihinde dergâh-~~âli kap~aba~~l~~~~rütbesi verilmi~tir".
Numan Bey'in tersânecilik alan~nda yapt~~~~hizmetler ile yükselmesi s~ras~nda, Osmanl~~yönetimi Rumeli'deki âyânlarla ilgili büyük s~k~nt~~içerisindedir.
Osmanl~~Devleti, Küçük Kaynarca Antla~mas~~ile kaybetti~i bir k~s~m topraldan
geri almak amac~yla, 1787-1792 y~llan aras~nda Avusturya ve Rusya ile büyük
bir sava~a girmi~tir. Devlet yönetimi bu sava~ta, çarp~~malar~n ço~unu Tuna
boyundaki âyân sava~~a~alan vas~tas~yla yürütmü~tür12. Ancak bu süreçte cephe
gerisinde kalan ve daha alt seviyelerde yer alan âyânlar, bulunduklar~~ bölgelerde
h~zla gücü yeniden payla~ma mücadelesine girmi~lerdir. 1792 y~l~nda seferin
bitmesi sonras~nda ise, askerin terhisi ile âyânlar aras~~mücadeleler ciddi anlamda ba~lam~~t~rI3. Aynca 1793 y~l~nda III. Selim'in Nizâm-~~Cedid hareketini
ba~latmas~~ve âyânlann bu hareketi kendilerine kar~~~yap~lm~~~olarak alg~lamalan, olaylan daha da büyütmü~tür14. Osmanl~~ordusunun geri dönü~ü esnas~nda
K~rcali, Hasköy ve civar yerlerdeki âyânlann ba~~bo~~b~rakt~ldan kuvvetlerden,
Da~l~~ e~k~yas~~ ad~~ile bilinen ya~mac~~gruplar ortaya ç~km~~t~r. Küçük âyânlann
liderli~inde ayaklanma ç~karan Da~l~~ e~k~yasma kar~~~Osmanl~~Devleti, Rumeli
ve Anadolu'daki sadakati sürdüren di~er âyânlardan yard~m istemek zorunda

10 BOA, C.AS. nr. 36284 / 4.L.1204.
ll BOA, CDH. nr. 1344 / 19.M.1209. 18. yüzy~l~n ba~~ndan itibaren kap~c~ba~~~görevi bir
makam oldu~u kadar bir rütbe olarak, özellikle âyânlara verilmeye ba~lanm~~t~r. Balon~z. Musa
Çad~rc~, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yap~s~, 2. Bask~, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~, Ankara 1997, s .37.
12 Deena R. Sadat, "Rumeli Ayanlan: The Eighteenth Century", journal of Modern Histo,
Volume 44, No. 3, 1972, s. 359.
13 Br~~ce McGowan, "Ayanlar Ça~~, 1699-1812", Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Ekonomik ve Sosyal
Tarihi, 1600-1914, Editör: H. ~nalc~k - D. Quataert, Cilt 2, Eren Yay~nc~l~k, ~stanbul 2004, s.789.
14 Özcan Mert, "Ayan", Türkiye Diyanet Vakfi ~slâm Ansiklopedisi, Cilt 4, Türkiye Diyanet Vakfi
Yay~nlan, ~stanbul 1991, s. 197.
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kahru~tn45. Bu mücadeleler içerisinde görülen ve Da~l~~e~k~yasm~n en me~hurlarmdan olan Pazvando~lu (Pasbano~lu) Osman'm hüküm sürdü~ü yerlerin ele
geçirilmesi ve yakalanmas~nda, Alemdar Mustafa Pa~a ve Küçük Hüseyin Pa~a
gibi önemli ~ah~slar görevlendirilmi~tir. 1797 y~l~nda Alemdar Mustafa Pa~a'mn,
Pazvando~lu Osman'a ait kalabal~k bir orduyu az say~daki askeriyle püskürtüp
Rusç~~k'u kurtarmas~, onun ~öhret kazanmas~n~n en önemli basama~~~olmu~tur16. 1798 y~l~nda ise Küçük Hüseyin Pa~a ayn~~ba~ar~y~~sergileyememi~, maiyetindeki ordu ile Pazvando~lu Osman'~n elinde tuttu~u Vidin'i ele geçirmek için
görevlendirildi~i seferde ba~ar~s~z olmu~tur17.
1797-1807 y~llar~~aras~~Rumeli eyâletlerinde âyânlann yapt~ldan bu isyanlar, 17. yüzy~l~n ba~lar~nda Anadolu'da görülen Celali isyanlan kadar a~~r tahribata yol açm~~t~r. ~~te Rumeli'deki bu kan~~khlarm ba~lad~~~~süreçte, Numan
Bey'in Gemlik tersânesinde 59,5 zirâ'18 (45,1 metre) uzunlu~unda bir kalyonun
yap~m i~inden sorumlu oldu~u, 5 Temmuz 1796 (29 Zilhicce 1210) tarihli belgeye göre aym zamanda Edirne'ye kendine ba~l~~askerler ile gitmek üzere de
görevlenclirildi~i görülmektedir. Numan Bey bu göreve kap~s~~halk~~d~~~nda 500
süvari askeri ile i~tirak etmektedir. Ayr~ca Numan Bey'in yan~~ s~ra, Çanakkale'de kalyon in~a eden iznikli Osman Bey'in de 150 süvari ile Edirne'ye görevlendirildi~i görülmektedir19. Bu görevden bir süre sonra, 24 ~ubat 1798 (8 Ramazan 1212) tarihli di~er belgeye göre, Numan Bey'in kaptan-~~derya vezir
Hüseyin Pa~a'n~n maiyetinde tekrar Edirne'ye görevlendirildi~i görülmektedir.
Edirne bostanc~ba~~s~~Mustafa ile, Edirne âyâm ve nüzul emini Hac~~Ahmed'e
gönderilen hükümle, Numan Pa~a'mn Edirne'ye süvari askerleri ile vard~~~nda,
kendisine ve askerlerine ihtiyaçlar~~olan arpan~n ve di~er erzakm verilmesi emredihnektedir20. 16 Mart 1798 (28 Ramazan 1212) tarihli belge, Numan Pa~a'run Edime'deki görevini aç~klay~c~~niteliktedir. Buna göre, Da~l~~e~loyas~ndan
Emincik adl~~~akinin ba~~na toplad~~~~~ah~slar ile Plevne ve Lofça aras~nda kale15 Yücel Özkaya, Osmanl~~Imparatorlu~unda Da~l~~~yanlan (1791-1808), Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Yay~nlar~, Ankara 1983, s.48.
16 ~. Hakk~~Uzunçar~il~, Me~hur Rumeli Ayanlannelan Tirsinikli Ismag r~l~k O~lu Süleyman A~alar ve
Alemdar Mustafa Pa~a, Türk Tarih Kurumu Yay~n~, Istanbul 1942.
17 Kaptan-~~deryâ Küçük Hüseyin Pa~a, 1 Aral~k 1797 tarihinde Viciin'e serasker olarak tayin
edilmi~tir. Bkz. Nejat Göyünç, "Küçük Hüseyin Pa~a", Türkiye Diyanet Vakfi islel~n Ansiklopedisi, Cilt
19, Türkiye Diyanet Vakfi Yay~nlar~, ~stanbul 1999, s.7; J. H. Mordtmann, "Hüseyin Pa~a", isltim
Ansiklopedisi, Cilt 5/1, Milli E~itim Bakanl~~~~Yay~nlar~, Eski~ehir 1997, s.655; Yücel Özkaya, Osmanl~~imparatorlu~un& Da~l~~/yollan, s.57.
18 1 Istanbul mimari zirâ' 75,8 cm.'dir.
18 BOA, HAT.( Hatt-z Hit~ndyiln Tasn~fi) nr. 57544 / 29.Z.1210.
28 BOA, C.AS. nr. 32816 / 8.N.1212.
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ye kapan~p istihkâma çekildi~i haber al~nd~~~ndan, bu e~k~yan~n idam ve yok
edilmesi i~inin mirimirân s~fat~yla Numan Pa~a'ya verildi~i ve kendisinin mesul
tutuldu~u görülmektedir21. Tarihçi Ahmed Cevdet Pa~a da eserinde, Numan
Bey'in; Halep valisi Mustafa Pa~a, Bozok mutasamfi Cebbarzâde Süleyman
Bey ve Ayd~n muhass~l~~Kara Osmanzâde Hasan A~a adl~~âyânlara ait askerlerin ba~bu~u olarak Emincik'in üzerine gitti~inden bahsetmektedir22. Emincik
adl~~ e~kiya, Pazvando~lu Osman'~n adamlanndanchr. Belgede Numan Bey'in
mirimirân olarak an~lmas~, onun bu tarihte mirimirânlik pâyesine yükseldi~ini
göstermektedir. 18. yüzy~lda Anadolu'daki eyâlederin ço~unun yöneticileri,
bölgenin önde gelenlerinden atanan mirimirânlard~r. Bunlann kendi bölgelerinde mütesellimlik, cephelerde de ba~bu~luk ve seraskerlik yapmalan gelenekle~mi~tir. Ba~anh olanlara vezirlik rütbesi verilerek ödüllendirilmi~ler, ba~ans~z
olanlardan ise mirimirânl~k rütbesi geri al~narak cezaland~nlm~~lard~r.
Numan Bey'in askeri alandaki faaliyetleri sadece seferlere kat~lmaida s~n~rl~~
de~ildir. Sefer görevi d~~~ndaki süre5te âyânl~k yapt~~~~sahada, çe~itli meseleleri
içeren askeri i~leri de yürütmü~tür. Ayânlann, ta~rada bir dönem serdar ve voyvoda gibi askeri unvanlarla çal~~m~~~olan ve daha sonra bu unvanlann~~kötüye
kullanmalan nedeniyle öldürülenlerin terekesini tespit ettirmekte görevli olduklann~, Numan Bey'in ba~kente gönderdi~i evraktan görmek mümkündür. Bilecik'te Ak Mescid mahallesinde oturan Sefer Be~e o~lu Hac~~Ömer, haydutlu~u
ve halka yapt~~~~zulmü nedeniyle öldürülmü~tür. Kendisinden kalan mallar~n~n
ve e~yas~n~n varisleri varsa onlara payla~t~nlmas~, yoksa devlet hazinesine aktanlmas~~ i~i Numan Bey'den istenmi~tir. Numan Bey, müba~iri Bostani Abdi
A~a'y~~ bu i~in halledilmesi için Bilecik'e göndermi~tir. Bilecik kazas~~kad~s~~ ba~kanl~~~nda yap~lan inceleme sonras~nda, varis olarak Hac~~ Omer'in kans~~ve
çoculdann~n bulundu~u, e~yas~~ve alacaldan ile birlikte 44.576 kuru~~terekesinin
oldu~u, bu paradan masraflar ve borçlar ç~kanld~~~nda e~i, bir o~lu ve dört
k~z~na kalan miras~n 20.596 kuru~~26 para oldu~u tespit edilmi~tir. Yine Numan
Bey'den, Bilecik kazas~na ba~l~~Küplü köyünde oturan ve bir dönem voyvodal~k
yapm~~~olan haydutlu~u ve zulmü ile me~hur Kalyoncu Mustafa adl~~ki~inin
öldürülmesi ile kendisinden kalan mallan, e~yas~, çiftli~i ve arazisinin tespit
edilmesi istenmi~tir. Bu emir sonras~nda yap~lan ara~t~rma ile Mustafa'mn hazineye aktanlacak miras~n~n olmad~~~~tespit edilmi~tir23. Numan Bey'in yukanda
belirtilen iki ~ah~s ile ilgili ba~kente gönderdi~i evrak sonras~nda kendisine bu iki
BOA, C.AS. nr. 51219 / 28.N.I212.
Ahmed Cevdet Pa~a, Tarih-i Cevdet, Cilt 6, Matbaa-i Osmaniye, Istanbul 1303, s.251.
23 BOA, CML ( Cevdet Tas~afi, Ma4ye) nr. 3057 / 2I.M.1211.
21

22
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~ahs~n vereselerinin sahiplerine verilmesi karar~n~~gösteren bir hüküm gönderilmi~tir24.
Nisan 1801 tarihinde Numan Bey'in devlet tarafindan ~u ~ekilde uyanlm~~~
olmas~, bir ba~ka görevini de göstermektedir: "Sen ki mir-i mirâns~n, bir müddetten
beri Bursa, Gemlik, ~negöl ve sâir kazalarda zuhur eden e~k~ya ve haramzâdelerin yakalanmas~~ i~i sana ve sair memura ferman olunmu~~iken, bu i~e hiç vaktini harcamad~n". Bu ~akiler
Osman ve Deli Baha adl~~ki~ilerdir. Bursa mütesellimi Ismail'in takibinde olan
bu ki~ilerden Osman'~n güpegündüz yaral~~olarak yardakç~lan ile firar etti~i,
inegöl taraflanna gitti~i bilinmektedir. Yeni~ehir köyü civar~nda kendisine ba~l~~
e~kiya ile Osmanl~~askerleri çat~~maya girdikten sonra, Osman ve Deli Balta'mn
inegöl kazas~na ba~l~~Çavu~~karyesine vard~~~, buradan beygirlere binerek
Hamza Bey köyünde bulunan Emin Bey'in kona~~na s~~~nd~klar~~tespit edilmi~tir. Emin Bey'in ise bu ~akileri al~p Kulaca karyesindeki Numan Bey'in kona~~na ula~t~rd~~~~haber al~nd~~~ndan, bu iki e~k~yan~n iki gün içinde merkezden sevk
edilen müba~ir vas~tas~yla Istanbul'a gönderilmesi istenmi~tir25. Ayn~~y~l~n May~s
ay~na gelindi~inde Deli Balta'n~n hala yakalanmad~~~~ve Istanbul'a teslim edilmedi~i, bir ba~ka ~aki olan eski ~ile serdanyla birlikte Gemlik kazas~na ba~l~~
Kumla köyü ve civar~nda haydutluk yapt~klar~~görülmektedir. Devlet yönetimi,
bu ~ah~slar~n yakalan~p idam edilerek kesik ba~lanmn Istanbul'a gönderilmesini
Numan Bey'e yeni bir hükümle emretmektedir26. Asl~nda Mudanya ve Gemlik
kad~lan, e~k~yalann yakalanmas~~konusunda inegöllü Numan Bey'in ve Bursa
mütesellimi Hac~~~smail A~a'n~n a~~r davrandildar~m halk~n ~ikayetleri do~rultusunda daha önceden ba~kente bildirmi~lerdir. Bursa halk~~ bu a~~r davran~~~n
sebebini, her iki devlet adam~n~n büyük çiftlildere sahip olmas~~ve bu çiftlikleri
e~k~yan~n yakma ihtimalinden korlanalan ile aç~ldamaktad~r.
Numan Bey'in Gemlik Tersine F.minli~i

1770 senesinde Ruslar~n Balt~k denizinden yola ç~k~p, Cebelitank Bo~az~n~~
geçerek Akdeniz'e ula~mas~~ ve Osmanl~~donanmas~~ ile muharebeye ba~lay~p
Çe~me liman~ndaki Osmanl~~donanmas~n~~ate~~kay~klan ile yakmas~~vakas~,
Osmanl~~yönetiminin deniz kuvvetlerinde ~slah çal~~malar~na ba~lamas~nda
etken olan en önemli olayd~r. Bu amaçla 1775 y~l~nda Tersine Mühendishâne-

BOA, C.ML nr. 20645 / 29.S.1211.
BOA, C.DH. nr. 1445 / 10.Z.1215.
2b BOA, C.B. nr. 2574 / 29.Z.1215.
24
25
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S127 olu~turulmu~~ve bu te~kilat Osmanl~~ donanmas~n~~yenile~tirmek amac~yla

hizmet vermi~tir. Frans~z Bonneval'in 1784'te kendi hükümetine gönderdi~i
rapor, bu tarihlerde henüz Osmanl~~donanmas~n~n güçsüzlü~üne dikkat çekmektedir28. Tersâne ve donanman~n tanzim ve ~slah~, ancak 7 Nisan 1789 tarihinde III. Selim'in tahta geçmesinden sonra, onun giri~imleri ile planl~~bir ~ekilde devlet politikas~~haline gelmi~tir. III. Selim'in iste~i ile haz~rlanan ve kendisine sunulan ~slahat lâyihalannda, donanman~n ve tersine i~lerinin ~slah edilmesi
gerekti~ine dair görü~ler bulunmaktad~r29. O da bu konuda, bozulan tersâne
kurallanru yeniden belirleyen bir tersine nizamnâmesi ve donanmada görevli
personel için de aynca bir nizamnâme haz~rlatm~~t~r. Idari alanda yap~lan bu
~slahatlar, III. Selim'in 10 Mart 1792 tarihinde Küçük Hüseyin Pa~a'y~~vezâret
rütbesiyle kaptan-~~derya makam~na getirmesi ile h~z kazanm~~t~r". Görevi süresince yabanc~~teknisyenlerin yard~m~~ile Osmanl~~donanmas~n~~ve tersânelerini
Avrupa ayannda ~slah etmeye çal~~an Hüseyin Pa~a, modern Osmanl~~denizcili~inin kurucusu say~lm~~t~r31. Ayr~ca Ege denizinde korsanl~k faaliyetlerini de
durdurmay~~ ba~aran ve M~s~r'dan Frans~zlann ç~kanlmas~nda etkili olan Hüseyin Pa~a, padi~ah~n takdirini kazanm~~~ve 1803 y~l~nda vefat etmi~tir32.
III. Selim döneminde denizcilik alan~nda yap~lan bu yenililder s~ras~nda,
Osmanl~~donanmas~na gemi in~a eden tersâneler; ~stanbul, Bodrum, Gemlik,
Çanakkale, Midilli, Sinop, Rodos, Karadeniz Ere~lisi, Limni, K~bns, Kemer,
Kalas, Silistre ve Sohum gibi deniz kenan yerle~im birimlerinde bulunmaktad~r33. Bu tersânelerde 1789-1796 y~llan aras~nda toplam 45 parça gemi in~a
edilmi~, 1801 y~l~na gelindi~inde in~a edilen gemi say~s~~ 61'e ç~kanlm~~t~r34. III.
Selim döneminde denizcilik faaliyetlerinin bir aya~~m Gemlik tersânesi olu~turmaktad~r. ~~te Gemlik tersânesinde 1791 y~l~ndan ba~layarak 1805 y~l~na kadar
27 Kemal Beydilli, "Mühendishâne-i Bahri-i Hümâyun", Türkiye D~Yanet Vakfi Islâm Ansiklopedisi, Cilt 31, Türkiye Diyanet Vakfi Yarnlan, ~stanbul 2006, s.514.
28 Enver Ziya Karal, Selim Ilrün Hat-it Hümayunlan, 2. Bask~, Türk Tarih Kurumu Yaymlan,
Ankara 1988, s.63-66.
28 Enver Ziya Karal, "Osmanl~~ Tarihine Dair Vesikalar", Belleten, Cilt IV, Say~~14-15, 1940,
ss.175-189.
38 Nejat Göyünç, "Küçük Hüseyin Pa~a", s.6.
31 Nejat Göyünç, "Kapudan-~~Deryâ Küçük Hüseyin Pa~a", ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Il, 3-4, 1952, ss.35-50; ~dris Bostan, Osmanl~lar ve Deniz, Küre Yay~nlar~, ~stanbul
2007, s.57.
32 j. H. Mordtmann, "Hüseyin Pa~a", s.654; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Os~nâni, Cilt II, s.218.
33 Enver Ziya Karal, "Selim III Devrinde Osmanl~~Bahriyesi Hakk~nda Vesikalar", Tarih Vesikalan Dergisi, 3, 1941, s.204vd.
34 Ali ~hsan Gencer, Bahriye'de rap~lan Islahât Hareketleri ve Bal~nYe JVezeireti'nin Kurulu~u (17891867), ~stanbul flniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay~nlar~, Istanbul 1985, s.50, 53.
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in~a edilen gemilerin yap~m i~inde, bu çal~~man~n konusunu olu~turan ~negöllü
Numan Bey önemli hizmetler vermi~tir. Gemlik tersânesi ve bu tersânede bir
dönem hizmet vermi~~Numan Bey ile ilgili bilgiler, baz~~incelemelerde sadece
birer cümle veya paragrafla ifade edilmektedir35. Bu nedenle bu çal~~mada ar~ivlerden elde edilerek ortaya konulan veriler, bu konuyu belirli bir düzeyde
ayd~nlatacak niteliktedir.
Numan Bey'in tersine i~lerinde görevlendirilmesinin bir yönü tan~nm~~~bir
iyin olmas~~ile ilgili iken, di~er yönü Gemlik tersânesinde yap~lan gemilerde
kullan~lan ve en çok ihtiyaç duyulan malzeme olan kerestenin ~negöl ve Domaniç taraflar~ndan temin edilmesi ile ilgilidir. Numan Bey'in inegörün Kulaca
köyünden olu~u, bu sahalardan kereste teminini kolayla~uraca~~~dü~ünülmü~tür.
Gemilerde bulunan direlderin üzerinde yelken açmak ve i~aret bayra~~~çekmek
için yatay olarak ba~lanm~~~seren direkleri, bir dönem ~negöl ve civar~ndaki
ormanlardan temin edilmi~tir. Ayr~ca gemi direlderinde kullan~lan çam a~açlar~~
ve kürek yap~m~nda kullan~lan gürgen a~açlar~~da bu co~rafyada yer almaktad~r.
19. yüzy~lda inegöl'de su de~irmeniyle çal~~an h~zarlar (b~çlular) mevcuttur ve
bu aletlerle tahta ka~~k, sandal küre~i, gemi küre~i ve çe~itli alanlarda kullan~lmak üzere biçilmi~~tahta üretimi yap~lmaktad~r. Bu durum, bugün inegade var
olan geli~mi~~mobilya sanayinin kökenlerinin nereden geldi~ini gösterir mahiyettedir.
Tutrakan muharebelerindeki merdik ve kahramanl~ldan sebebiyle, kendisine hassa silah~oru pâyesinin verildi~i belirtilen Numan Bey'in gemi in~as~~i~leri
ile me~g~diyeti de, bu dönemden itibaren ba~lar. Numan Bey 1791 senesinde,
Gemlik'te Osmanl~~donanmas~~için kalyon36 in~a ettirilmesi amac~yla tersine
emini olarak göreve getirilmi~tir. Tersine emini, tersânenin mali i~lerini yürütmek, in~a edilen gemiler için malzeme temin etmek ve gemilerin mühimmit~m
kaptanlara teslim etmek gibi i~lerde sorumludur. Tersâne emini, yapt~~~~bu i~leri
defterlere kaydederek suretlerini kaptan pa~aya ve ba~~muhasebeciye vermektedir37. Numan Bey tersine emini olarak bu ilk görevinde 57 ziri` (43,2 metre)
uzunlu~unda bir kalyon in~a ettirmi~~ve bu kalyonu 26 hafta zarf~nda, di~er bir
ifadeyle yalda~~k alt~~ay gibi k~sa bir sürede tamamlatm~~t~r. Gemi, Zilka`de ay~Ali Ihsan Gencer, Bahriye'de Yap~lan Islahât Hareketleri, s.51.
Büyük harp gemileridir, iki veya üç ambarl~~tipleri mevcuttur ve her bir ambarmda bir s~ra
top dizihni~tir. Bu gemilerde at~~~için 900-1000 aras~nda top mermisi bulunurdu.
37 Tersâne emini hakk~nda daha ayr~nt~l~~bilgi için balumz. ~dris Bostan, Osmanl~~Bahriye Te~kilâtv XVII Yütlela Tersdne-i Amire, Türk Tarih Kurumu Yaymlan, Ankara 1992, s.3.8vd.; Ismail
Hakk~~Uzunçar~~h, Osmanl~~Devleti'nin Merkez ve Bahriye Te~kilât~, 3. Bask~, Türk Tarih Kurumu
Yarnlan, Ankara 1988, 5.425-426.
35

36

396

CAFER ÇIFTÇI

n~n on sekizinci günü (19 Temmuz 1791) saat on birde törenle denize indirilmi~tir. Bu bilgilerin yer ald~~~~kaptan-~~derya takririnin padi~ahl~k makam~na iletilmesi sonras~nda, takririn üst k~sm~na "Pek güze4 Allah mübarek Oesin, an~n (onun)
yerine bir ba~kan kurulmak ldz~md~r. Kapudan Pa~a:ya tenbih ile tertib ettinP kurdursun"
cümlelerinden olu~an taltif ve tasdik yap~lm~~t~r38. Bu ifadeler padi~ahl~k makam~n~n bu tarihlerde donanma yap~m~na verdi~i önemi gösterir mahiyettedir.
Nitekim bu takdir sonras~nda Gemlik tersânesinde hemen yeni bir firkateyn39 in~as~na ba~lanm~~t~r. F~rkateynle ilgili ilk kay~tlarda geminin uzunlu~u 51
zirâ` (38,7 metre) olarak belirtilirken, ayn~~gemi için di~er kay~tlarda 53 zira`l~k
(40,1 metre) bir uzunluk ifade edilmektedir. Bu durum geminin uzunlu~undaki
plan de~i~ikli~inden kaynaldanabilece~i gibi, belgedeki hatah yaz~mdan da kaynaklanabilir. Bu gemi için gerekli kerestenin; Kocaeli ve Hudavendigar sancaklanna ba~l~~olan Pazarköy, Yalakabad, Gemlik, Yeni~ehir, Yarhisar, Pazarc~k,
Mudanya, Lefl<e, Domaniç, Gölpazan, Tarakh, Göynük, Sö~üd, MihaKirmasti ve sâir kazalardan kesilmesi, nakli ve tedariki hususunda kereste
emini olarak Numan Bey memur tayin edilmi~tir. Kerestenin temini için baz~~
kazalardan baltaa ve arabalar elde edilmesi de gerekmi~tir. Bursa ve civar~ndaki
kazalar bu kerestenin temini konusunda hisselerine dü~eni yapmak zorunda
olmalanna ra~men, Bursa halk~~Gemlik'teld tersa'nede üretilecek gemiler için
sürekli olarak kereste temin etmeleri yükümlülü~ünü kabul etmek istememi~tir.
Osmanl~~yönetimi ise, Istanbul'a yak~n ve güvenilir bir yer olmas~, sahas~n~n
geni~li~i, kereste kesilecek da~lara yak~nl~~~, denizinin hemen derinle~mesi gibi
faktörlere ba~l~~olarak, Gemlik'in gemi in~as~~ve geminin denize indirilmesi
hususunda en uygun mahal oldu~unu dü~ünmektedir40. Bu amaçla bölge halk~n~n ~ikayetlerini bast~rmaya çal~~an kararlar akardsa da, bu duruma itiraz eden
birçok eylemle kar~~la~~lm~~t~r. Harmanc~k kazasm~n ayan~~Kara Veys kereste
temin etme yükümlülü~ünü kabul etmeyerek; "cedid Mide icâd etmeyiniz" sözleriyle muhalefet etmi~, bu durumun ba~ka kazalarda da ihtilale sebep olaca~~~
dü~üncesiyle kendisi hakk~nda idam karar~~ç~kar~lm~~t~r". Ayn~~~ekilde Bursa'da
Kayserili o~lu Mustafa adl~~biri, Numan Bey hakk~nda ~ayialar ç~kararak halk~~
galeyana getirmi~~ve bu suçun kar~~l~~~nda 1793 y~l~nda Magosa'ya sürülerek
kalebend cezas~na çarpt~nlm~~t~r42. 53 zira' (40,1 metre) uzunlu~undaki bu firka" BOA, HAT nr. 11025 / 29.Z.1205.
39 F~rkateyn için bak~n~z. Idris Bostan, rirekli ve Telkenli Osmanl~~Gemileri, Bilge Yarm, Istanbul, 2005, s. 228vd.
4° BOA, HAT nr. 9706/B / 29.Za.1205.
41 BOA, HAT. nr. 8775 / 14.R.1206.
42 BOA, C.B. nr. 2103 / 19.C.1207.
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teynin in~as~~için 1791 y~l~n~n Aral~k ay~nda kereste teminine ba~lanmas~na ra~men, ~ubat 1794 tarihinde geminin denize indirilme zaman~n yakla~t~~~, ancak
hala bitirilemedi~i görülmektedir. ~üphesiz yukanda belirtilen sorunlann bu
gecikmeye etkisi olmal~d~r. Gemlik tersânesinde in~a olunan 53 zirâ`l~k (40,1
metre) firkateyn için Numan Bey'in 4176 parça çe~itli cinslerden olu~an kereste
toplatt~~~, bu kerestenin kesimi ve nakli için 15.736 kuru~~harcama bedelinin
ç~kt~~~, bu bedel için Numan Bey'e ilk olarak 7868 kuru~, ard~ ndan da 5000
kuru~luk ödenek verildi~i, 6 ~ubat 1794 (5 Receb 1208) tarihli belgede görülmektedir".
1794 y~l~na gelindi~inde Osmanl~~Devleti, Gemlik'te gemi yap~m i~ini daha
da büyütmek amac~yla yeni bir tersâne binas~~ in~as~na ba~lam~~t~r. Bu i~~için
dergâh-~~
kap~c~ba~~lanndan Osman A~a bina emini olarak görevlendirilmi~tir. Osman A~a memuriyeti kar~~l~~~nda nafaka baha olarak devletten yevmiye
istemi~tir. Konu ba~~muhasebe dairesine aktanhnca, Gemlik sahas~nda kalyon
in~as~na memur Numan Bey'e onar kuru~, Bodrum sahas~nda kalyon in~as~na
memur Süleyman Bey'e sekizer kuru~~ve Ni~bolu kalesi bina emini kap~c~ba~~~
Selim A~a'ya dörder kuru~~nafaka tayin edildi~i k~yas edilerek, Osman A~a'ya
da yevmiye olarak onar kuru~~verilmesi karan al~ nm~~t~r". Haziran 1796'da
Gemlik tersanesinin bina emini Hac~~Emin Efendi'dir ve tersaneye iki y~l önce
ba~layan çal~~malarla; mahzenler, karakolhâne, demirhâne ve kömürhâne gibi
ek yap~lar in~a olunmu~tur".
Gemlik tersânesinde 1791 y~l~nda bir kalyon ve 1794 y~l~nda bir firkateynin
in~as~m tamamlayan tersine emini ~negöllü Numan Bey, Bursa ve civanndaki
sahalardan gerek kerestenin kesilmesi, gerek tersâneye naldedilmesi ve gerekse
gemilerin h~zla in~a edilmesi i~lerinde üstün hizmet göstermi~tir. Bu sebeple,
kaptan-~~ derya Küçük Hüseyin Pa~a'n~n tavsiyesi do~rultusunda, 16 A~ustos
1794 (19 Muharrem 1209) tarihinde kendisine dergâh-~~âli kap~c~ba~~l~~~~rütbesini vermi~tir". Ayn~~sene içerisinde Numan Bey, yine Gemlik tersânesinde 59,5
zirâ` (45,1 metre) uzunlu~unda yeni bir kalyonun in~as~~ i~ine görevlendirilmi~tir47. 1795 senesine ait bir belgede tersâne emini Numan Bey'in 150 akçelik
kap~c~ba~~l~k yevmiyesi ald~~~~görülmektedir". Numan Bey'in 59,5 zirâ`l~k (45,1
metre) bu kalyonun yap~m~~için cebehâne-i âmireden aral~ldarla ham demir
BOA, C.BH.(Cevdet Tasn4 Bahriye), nr. 9860 / 5.B.1208.
BOA, CBH. nr. 5886 / 20.B.1208.
45 BOA, CBH. nr. 1531 / 9.Z.I210.
46 BOA, CDH. nr. 1344 / 19.M.1209.
47 BOA, CBH. nr. 6663 / 13.S.I209.
48 BOA, CBH. nr. 2283 / 29.B.I209.
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istemesi konusunda yazd~~~~belgelerde, kalyonun yap~m~~ için yakla~~k 2800 kantar49 ham demir gerekece~inin hesap edildi~i görülmektedir50. Bu rakamlara
göre bu uzunluktaki bir kalyon için yakla~~k 158 tonluk ham demir harcanmaktad~r. Kereste gibi di~er malzemeler ve i~çi ücretleri de bu harcamalara eklendi~inde, i~in mali boyutunun a~~ rl~~~~anla~~labilmektedir. Nitekim bu kalyonla
ilgili 20 May~s 1797 (23 Zilka`cle 1211) tarihli belgeye göre, kalyonun yap~m~~
için hazineden 63.151,5 kuru~~36 akçenin tahsis edildi~i görülmektedir51. Bu
belgeden bir süre önceye kay~ tl~~27 ~ubat 1797 (29 ~aban 121 1) tarihli evrakta,
geminin yap~m~~ için tahsis edilen paradan son olarak ödenmesi gereken 15.000
kuru~tan ancak 7000 kuru~unun hazinece ödendi~i, 8000 kuru~un Numan
Bey'e gönderilmedi~i görülmektedir. Numan Bey kalyon in~as~n~n bitmek üzere
oldu~unu, 8000 kuru~un gönderilmesi durumunda kalyonun zift, katran ve
kereste ihtiyaçlar~n~n giderilece~i, marangoz, burgucu, hamal ve sâir amelelerin
yevmiyelerinin ödenece~ini belirtmektedir52. May~s 1797 tarihine gelindi~inde
kalyonun iki üç ay içerisinde su yüzüne indirilece~ini belirten Numan Bey, geminin son ihtiyaçlar~n~~ kar~~lamak için 15.000 kuru~a ihtiyaç oldu~unu kaptan-~~
derya Hüseyin Pa~a'ya bildiriyordu. Kaptan-~~deryan~n takrirle~i ile bu durum
ba~kente arz olunurken, Çanakkale tersânesinde de hassa silah~orlar~ ndan Iznikli Osman Bey'in bir kalyon in~a ettirmekle görevli oldu~u, onun in~a etti~i kalyonun da, iki üç ay içerisinde denize indirilece~i ve 15.000 kuru~a ihtiyac~~oldu~u belirtilmektedir53. Kalyon in~as~~ s~ras~ nda 1795-1796 y~llar~nda Numan
Bey'in, 23,5 zirâ`l~k (17,8 metre) iki adet ~alope in~as~~ile de u~ra~t~~~~görülmektedir54.
Nisan 1798'e gelindi~inde 59,5 zirâ`l~k (45,1 metre) kalyonun denize indirilmesine ra~men hala tamamlanamad~~~~ve gemi in~as~n~n tamamlanmas~~ i~inin kap~c~ba~~~Süleyman A~a'ya verildi~i görülmektedir. Daha önce de belirtildi~i gibi, Da~l~~ e~k~yas~ndan Emincik adl~~ ~akinin ba~~na toplad~~~~ ~ah~slar ile
isyan ç~karmas~~nedeniyle, Numan Bey'in bu isyan~~bast~racak kuvvetlerde görevlendirilmi~~olmas~, gemi in~a i~inin Süleyman A~a'ya verilmesine sebep olmu~tur. Süleyman A~a bu göreve yeni getirildi~inden kalyonun Frans~z mima-

1-9 1 kantar 56,443 kilograma e~ittir. Baluniz. Walther Hinz, ~slâm'da Ölçü Sistemleri, Çev: Acar
Sevim, Marmara Üniversitesi Yaymlan, ~stanbul 1990, s.33.
5° BOA, C.BH. nr. 5690 / 11.Za.1209; C.BH. nr. 8164 / 6.B.1210.
51 BOA, C.BH. nr. 1773 / 23.Za.1211.
52 BOA, C.BH. nr. 8751 / 29.5.1211.
53 BOA, C.BH. nr. 3457 / 25.Za.1211.
54 BOA, C.BH. nr. 10840 / 4.L.1209; 1409 / 21.B.1210.
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n55 ile marangoz, demirci, burgucu ve di~er görevlilerinin günlük ücretlerinin

miri fiyat üzere mi, yoksa geminin in~a edildi~i bölgenin rayici üzere mi ödenmesi gerekti~ini resmi yaz~~ile sormaktad~r. Ayr~ca kalyon in~as~ n~ n tamamlanmas~~ için çal~~ tmlmak üzere marangoz, burgucu ve sair amelenin; Tersâne-i
âmireden56, ~znikmid, Karamürsel, Yalakabad, Mudanya, Mihal~ç, Band~ rma
ve sâir kazalardan acilen tedarik ettirilip Gemlik'e gönderilmesini istemektedir.
Bu istekler do~rultusunda yap~lan müzakere ile hala Gemlik sahas~ nda 1 2 marangoz, 6 burgucunun görevli oldu~u, bunlardan ba~ka 18 marangoz, 6 burgucunun da Süleyman A~a'n~n iste~i do~rultusunda görevlendirilece~i karar~~ ç~ km~~t~r. Bu say~ da yer alan 12 marangoz, Gemlik körfezi etrafindalci sahalardan
ve Mihal~ç'tan, 3 marangoz Mudanya kazas~ndan, 3 marangoz Band~ rma kazas~ndan temin edilecektir. 6 burgucu ise Karamürsel ve Kur~unlu kazalar~ndan
sa~lanacakur. Tüm bu personelin yevmiyeleri konusunda ise, daha önce Numan Bey'in verdi~i kadar yevmiyenin tespit edilip görevlilere verilmesi uygun
görülmü~tür. Buna göre ba~~marangoz günlük 35 akçe, di~er marangozlar 30
akçe, ~ alcird olanlar 20 akçe almakta, burgucularda ise usta olanlar günlük 30
akçe, ~akirdleri 1 5 akçe almakta ve kalafatç~~ ise günlük 30 akçe almaktad~rlar.
Kap~c~ba~~~Süleyman A~a'n~n ise, kalyonun tamamlanmas~ na gayret gösterdi~i,
ancak kendisinin i~~yapt~~~~bu havalide yabanc~~ oldu~u, akçe i~lerinin iradesine
muhtaç oldu~undan selefi Numan Pa~a'ya luyas olunmayarak, kendisine 8 kuru~~
yevmiye verilmesi karar~~ almm~~t~ r57.
1800 y~l~~ içerisinde veya bir y~l öncesinde, Numan Bey yeni bir kalyon in~as~ na daha ba~lam~~t~ r. Di~er gemi yap~ mlannda oldu~u gibi bu kalyonun in~as~~
için hazine-i âmire d~~~nda, irâd-~~ cedid hazinesinden58 ve seferiye akçesi59 ad~yla toplanan vergiden yararlan~lmaktad~ r. Kalyon in~as~ na ili~kin kay~ttan 300
kantarl~k ham demirin istendi~i ve ham demirin her kantanmn 14 kuru~~oldu~u
tespit edilebilmektedir. Bu rakam~ n ba~~muhasebeden gelen evrakta belirtilmesi

55 Gemi in~as~ndalci uzmanl~~~~herkesçe kabul edilen Frans~z gemi miman Jacques Balthasard le Bi-un ile iki asistan~~ Jean Baptiste Benoit ve Toussaint Petit 1793 y~l~nda Osmanl~~hizmetinde çal~~unlmak üzere ~stanbul'a getirilmi~lerdir. Yabanc~~ uzmanlar konusunda bkz. ~dris Bostan,
"Osmanl~~Bahriyesinin Modemle~mesinde Yabanc~~Uzmanlar~ n Rolü, 1785-1819", Bey/ikten ~mparatorlu~a Osmanl~~Denizcili~i, Kitap Yay~ nevi, ~stanbul, 2006, s.207-220; Nejat Giiyilnç, "Küçük
Hüseyin Pa~a", s.7. Numan Bey'in yapt~ rd~~~~bu ve di~er gemilerin mimann~ n bu ~ah~slardan biri
olma ihtimali oldukça yüksektir.
56 Balun~z. ~dris Bostan, Osmanl~~
Bah~iye Te~kildtz,
57 BOA, CBH. nr. 759 / 2.Za.1212.
59 Arzu T. Terzi, Hazint-i Hassa Xezareti, Türk Tarih Kurumu Yay~ nlar~, Ankara 2000, s.6.
59 Musa Çad~rc~, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentle~i'nin Sosyal Ve Ekonomik Yap~s~, s.147.
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önemli bir veridir". Kalyonun yap~m~nda kullan~lan kerestenin kar~~l~~~~olarak
devletin çe~itli yerle~im birimlerinden vergi talep etmesi halk~n ho~nutsuzlu~unu
ortaya ç~karmaktad~r. Torbal~~Göynük kazas~ndan kereste kar~~l~~~~olarak 1595
kuru~luk vergi61 istenmesi sonras~nda ya~ananlar, bu duruma güzel bir örnektir.
6 May~s 1801 (22 Zilhicce 1215) tarihli belgede in~a edilen kalyon için ~imdiye
kadar 800 kantar ham demir gönderildi~i ve 40.000 kuru~tan fazla masrafin
yap~ld~~~~belirtmektedir. Kalyon için 6465 kantar de~i~ik cins kerestenin
Hudâvendigâr sanca~~~ve Domaniç taraflanndan topland~~~~görülmektedir62. 4
Mart 1802 (29 ~evval 1216) tarihli belgeye göre kalyon in~as~~için 10.000 kuru~~
daha gönderilmi~tir63. Numan Bey gemi yap~m~n~n yan~~ s~ ra, ayn~~ dönemde
Istanbul'da, Tersâne-i âmirede in~a edilen gemilerin denize indirilmesinde kullan~lan büyük havuzun tamiri hususunda da görevlendirmi~tir. Bu göreve göre
büyük havuzun kap~lan= yenilenmesi için gereken kereste, Gemlik tersânesine
ba~l~~ kazalardan kesilip Istanbul'a nakil olunacakt~r. Ancak yine Torbal~~Göynük kazas~ na ba~l~~Mihal Bey vakfi köyleri halk~, hisselerine isabet eden dört k~ta
kerestenin kesilmesi, ula~t~nlmas~~ve 1600 kuru~luk eski borçlar~n~n ödenmesi
konusunda muhalefet etmektedirler. Devlet bu tahsilât~n yap~lmas~~konusunda
zorbal~~lyla me~hur olan Bilecik âyâm Kalyoncu Ali A~a'y~~görevlendirmi~tir65.
May~s 1804 tarihli belgelerde kalyon naz~n Numan Bey'in, istihdam etti~i
ameleye para ödeme konusunda yetersiz kald~~~~ve bu durumunu ifade etmek
için Kaptan Pa~a'ya bir yaz~~gönderdi~i görülmektedir. Kaptan Pa~a ise konuyu
ba~kente ileterek, daha önce hazine-i âmirece bu gemi için tahsis olunmu~~
12.500 kuru~un ve bir miktar ham demirin gönderilmesini arz etmi~tir. Bu belgenin alt k~sm~nda kalyonun in~as~~için o zamana kadar harcanan paralar muhasebeden al~nan bilgiler do~rultusunda kaydedilmi~tir. Gemi için ilk olarak
7500 kuru~un 15 Kas~m 1800 (27 Cemâziyelâhir 1215) tarihinde tahsis edildi~inin kay~tl~~ olmas~~ ilgili kalyonun in~as~na bu tarihten biraz önce ba~lan~ld~~~n~~
göstermektedir. Bu tarihten ba~layarak sonraki y~llara ait ödenekler ve ~imdi
verilecek 12.500 kuru~luk para ile birlikte, kalyon için toplam 75.000 kuru~~
tahsis edilmi~tir. Aynca ~imdiye kadar irâd-~~cedid mahzeninden ve Tersâne-i
âmire mevcudundan 2100 kantar ham demir verilmi~~oldu~u ba~~muhasebeden
al~nan bilgiyle do~rulanm~~~ve bu yaz~da 250 kantar daha verilmesine yönelik

BOA, C.BH. nr. 5598 / 2.Ca.1215.
BOA, C.BH. nr. 3441 / 19.Ca.1215.
62 BOA, C.BH. nr. 1493 / 22.Z.1215.
b3 BOA, GML nr. 2394 / 29.L.1216.
64 BOA, C.BH. nr. 7030 / 11.1\1.1219.
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izin gkm~~t~r68. Kalyonun in~as~~s~ras~nda Bursa kazas~ndan 40 dülger amelesi
seçilip Gernlik'e gönderilmesi emredilmi~tir. Gönderilecek dülgerlerin ücretleri
kalyon-~~hümâyün nâz~n Numan Bey taraf~ndan ödenecektir. Ancak ilgili emir,
halka duyurulunca halk kachlik makam~na ba~vurarak, ~ehirde 10-15 dülger
amelesi oldu~unu, onlar~n da Hazret-i Emir camiinde istihdam olundu~unu,
geri kalan amelenin ise Bursa'da bir süre önce görülen hastal~~a ba~l~~olarak
~ehri terk etti~ini dile getirmi~lerdir. Ayr~ca Bursahlar, ~ehirde bir süre önce
ç~kan büyük yang~n sebebiyle nice menzil, dükkan, hâne ve hamam~n tahrip
oldu~unu, bunlar~n tamiri ve yap~m~~için dülger amelesine ~iddetli ihtiyaç duyuldu~unu, s~k~nt~~çektiklerini, bu nedenle de istenilen dülger amelesinin af buyrulmasuu talep etmi~lerdir. Bursa kad~s~~Hac~~Mehmed Salih, halk~n bu isteklerini 3 Eylül 1804 (27 Cemâziyelevvel 1219) tarihli bir ilanda ba~kente iletmi~tir.
Devlet yönetimi ise, kalyonun h~zla tamamlanmas~n~~kesin olarak istedi~inden,
40 dülgerden 20'sinin af edildi~ini geriye kalan 20 dülgerin kalyonun in~as~na
kat~lmak üzere kazadan ihraç ve Gemlik'e ula~t~r~lmas~n~~4 Ekim 1804 (28
Cemâziyelâhir 1219) tarihli evrakla bildirmi~tir66. 5 May~s 1805 (5 Safer 1220)
tarihli belgeden, Numan Bey'in in~a etti~i kalyonun tamamlanmas~na az kald~~~~
ancak hala para gerekti~i anla~~lmaktad~r. Bu defa da Tersâne-i âmire hazinesinden 20.000 kuru~~pay ayr~lmas~~ve ula~t~r~lmas~~hakk~nda emir gkm~~t~r67. Bu
kalyon Numan Bey'in in~a ettirdi~i son gemidir ve yukar~da da anlat~ld~~~~üzere
yap~m a~amas~nda birçok sorunla kar~~la~~lm~~t~r.
Numan Bey'in Yerel Ayâ~llarla Mücadeleleri
Numan Bey'in gemi in~a i~leri ile u~ra~~rken bölgedeki bir k~s~m âyân ile ittifak kurarak ba~ka âyânlara kar~~~mücadele etti~i, hatta Ramazan ay~na denk
gelen ~ubat 1802 tarihinde Orhangazi-Yeni~ehir hatt~nda bir âyânlar sava~~n~n
dahi ya~and~~~~görülmektedir. Bu konu 19. yüzy~l~n ba~~nda Osmanl~~Devleti'nin merkeziyetçi yönetim yap~s~n~n ne derece bozuldu~unu gösteren ilginç bir
vakad~r. Sava~~n ortaya ç~k~~~~mirimirân inegöllü Numan Bey ile Pazarköy68
kazasuun Gürle köyünde oturan Halil A~a adl~~âyân~n aralar~ndaki husumetten
kaynaldanmaktad~r. Bu husumetin nedeni daha önceki bölümde de adlar~~geçen
Deli Baha ve Osman adl~~iki e~k~yan~n yakalanmalan hususunda ya~anan geli~melere ba~l~d~r. Al~nan emir do~rultusunda bu ~akiler Numan Bey tarafindan
ele geçirilip Esad adl~~bir ~ahs~n çiftli~inde tutulmu~lard~r. Ancak tam bu s~rada
BOA, CBH. nr. 3603 / 27.M.1219; CBH. nr. 6386 / 7.S.1219.
BOA, C.BH. nr. 959 / 28.C.1219.
67 BOA, CBH. nr. 9280 / 5.S.1220.
68 Bursa'n~n Orhangazi ilçesi.
65

66

Belleten, C. DOCV, 26
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Gürleli Halil adl~~bir âyân~n adamlar~yla birlikte Esad'~n çiftli~ini basmas~yla
buradaki e~luyalann kaçmas~na sebep olmas~, Numan Bey ile Halil A~a'run
birbirlerine dü~man olmalar~n~~ ba~latm~~t~r. Bu olaydan sonra ya~anan yeni
geli~meler Numan Bey'in intikam~n~~almas~~için iyi bir firsat sa~lam~~t~r: Pazarköy kazasma ba~l~~Cedid köyünden ~nce Mehmed adl~~âyân~n yanda~lan ile
bulunduklar~~bölgede devlet düzenine ayk~r~~davranmalar~~sebebiyle yakalanmalar~~ve idam edilmeleri hususunda Bursa mütesellimi ~smail A~a görevlendirilmi~ti. ~smail A~a askerleriyle birlikte ~nce Mehmed'in üzerine giderken, ~nce
Mehmed ve yanda~lan Numan Bey'e s~~~nm~~t~r. ~nce Mehmed'in tahrildyle
Numan Bey, Pazarköyü kazas~ndan A~ao~lu Hac~~Hasan ve biraderi Kur~unlulu Hac~~Halil Bey ve Gemiçli Esad Bey adl~~âyânlar ve birkaç yüz nefer asker ile
birlikte, önce Pazarköy serdan Emin'in evini basm~~lard~r. Burada bir gün bir
gece çat~~ma ya~and~ktan sonra, Emin Bey bu güçlere kar~~~dayanamay~p Gürleli Halil A~a'n~n kona~ma s~~mm~~t~r. Bu durum Numan Bey'in intikamm~~
almas~~için iyi bir firsat olmu~tur. Numan Bey isimleri az önce zikredilen
âyânlarla birlikte Gürle köyüne bask~n yapm~~t~r. Bask~n s~ras~nda köydeki k~rktan fazla ev ve Sultan Orhan'~n yapt~rd~~~~büyük cami yalulm~~, köy halk~na ait
800 koyun, 1000 kileden fazla bu~day ve arpa ile birçok mal ve e~ya gasp edilmi~, Halire ba~l~~olanlardan birçok ki~i öldürülmü~tür. Üstelik bask~n' düzenleyen Numan Bey ve yanda~lan, yapt~klar~~davran~~lar~n hakl~l~~~n~~göstermek
do~rultusunda merkeze yaz~~yaz~lmas~~için kaza naibine de bask~~uygulam~~lard~r. Gürleli Halil, bu bask~n s~ras~nda mukavemet edemeyip kaçmay~~ba~arm~~t~r. Numan Bey ve yanda~lar~n~n yapt~klar~~zulümler Yalakabad (Yalova) kazas~~
muhtar~~ve sair âyân ile, Kocaeli mutasarnfi Vezir Osman Pa~a ve Bursa mütesellimi ~smail A~a tarafindan ba~kente bildirilince, Numan Bey'in askerlerinin
geri çekilmesi ve köyde asayi~in temini için Bursa mütesellimi ~smail A~a görevlendirilmi~tir. Ancak ~smail A~a, Ramazan ay~n~n araya girmesi ile hastalan~nca
ata binmeye iktidar~~kalmam~~, e~k~yan~n üzerine gitmeyi bayram sonras~na
b~rakm~~t~r. Gürle köyü d~~~nda yak~n köylerde de bu harpler nedeniyle hasarlar~n oldu~u, bu durumun civar kazalarda da ihtilale sebep olabilece~i devletçe
dü~ünülmü~tür. Köyün asayi~inin sa~lanmas~~d~~~nda, köyün yeniden onar~lmas~~
ve tanzimi i~i ile ya~ma edilen e~yarun geri al~n~p sahiplerine iadesi ise, Kocaeli
mutasarnfi Osman Pa~a'ya verilmi~tir. Numan Bey'in Gürle köyü baslun~nda
Gemlik tersânesinden üç adet top getirtti~inin ve köyü alt~~gün boyunca top ve
tüfekle muhasara etti~inin bilinmesi, sava~~n boyutunu ve bu s~rada köyde ç~kan
yang~n~ n sebebini gösterir mahiyettedir. Numan Bey'e bir an önce askerlerini
bölgeden çekmesi ile ilgili emirler gelirken, o da yapt~klar~~davraru~lann hald~l~-
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~~n~~gösteren savunmada bulunmu~tur. Bu savunmada elinde Halil Bey'in kadi
ile ilgili bir emir bulundu~unu belirtmi~tir69. Sonuçta devlet yönetimi, Numan
Bey'in elinde böyle bir emir varsa emir kaydm~n silinmesini, Halil Bey'den kaza
halk~n~n ho~nut oldu~unu ve Numan Bey'in bu i~ten vazgeçmesini, aksi takdirde
yapt~ldanna pi~man ettirilece~ini bildirmekteciin
Numan Bey'in Gürle âyân~~ile aralannda ya~anan muharebe sonras~nda bir ba~ka dü~man~~ile mücadeleye girdi~i görülmektedir. Bu sefer Numan
Bey bask~n yapan de~il, çiftli~i bas~lan konumdad~r. Numan Bey'in mücadeleye
giri~ti~i ~ah~s Bilecik âyân~~kap~c~ba~~~Kalyoncu Ali'nin70 adamlanndan olan
Yeni~ehir âyârn Sancazâde Osman Bey'dir. Osman Bey 1804 y~l~~ba~lannda
Yeni~ehir âyânlanndan Seyyid Mustafa A~a'r katlederek, bu ~ahsa ait mallar~~
ya~malam~~~ve Yeni~ehir'in yönetimi üzerinde güç kazanm~~t~r. Elimizdeki belgeye göre Numan Bey ile Osman Bey aras~ndaki mücadele 20 Temmuz 1803
tarihinden k~sa bir süre önce ba~lam~~t~r. Sancazâde Osman Bey, Numan Bey'e
ait Yeni~ehir kazas~na ba~h Toprakocak ve Çardak köylerindeki çifdilderi uzun
bir süre muhasara etmi~tir. Bu muhasarada ba~anh olarak Numan Bey'in çiftliklerini yakm~~, içinde bulunan hayvanlan, zahire ürünlerini ve e~yalar~~ya~ma
etmi~tir. Bu olayda devlet Numan Bey'in taraf~nda hareket ederek, Sancazâde
Osman'~n sald~r~lar~n~n durdurulmas~~için Numan Bey'e yard~m edilmesi hususunda, Bursa ve Kocaeli mütesellimleri ile Karamürsel, Iznik ve Yalova âyânlanna hüküm göndermi~tirn. Ba~lang~çta yakalanarak idam edilmesi istenilen
Sancazâde Osman'~n, Nisan 1804 tarihine gelindi~inde Kalyoncu Ali'nin araya
girmesi ile fakir halktan ve Numan Bey'in çiftlilderinden gasp etti~i e~ya ve zahireyi iade etmek ve baz~~~artlara uymak ko~uluyla affedildi~i görülmektedirn. Ashnda Kalyoncu Ali de bu olaylar~n bizzat içerisindedir. Bölgede bulunan arazilerde üretilen bu~day ve arpa ile çok say~daki manda ve öküzün Sancazâde Osman
ve Kalyoncu Ali tarafindan zapt edildi~i ve sonra sahiplerine geri verildi~i görülmektedir73. Neticede, Numan Bey ile Sancazâde Osman Bey ve Kalyoncu Ali
ban~tirdm~~tir. Sancazâde Osman Bey 1 804'ten itibaren 10 y~l süreyle Yeni~ehir
kazas~nda âyânl~k gücünü devam ettinni~, a~~n vergiler toplayarak halk~~bezdirmi~tin Bilecik âyân~~kalyoncu Ali ile Pazarköy âyân~~Esad Bey'in isyanlan s~ras~n69
CZB. nr. 1378 / 27.N.1216; CDH. nr. 1440 / 8.L.1216; C.DH. nr. 1691 /
20.L.1216; CDH. nr. 6916 / 29.L.1216; CDH. nr. 3837 / 29.L.1216; C.ADL nr. 788 /
29.Za.1216.
29 Yücel Özkaya, Osmanl~~~mparatorlu~uida
s.131.
21 BOA, CZB. nr. 3112 / 30.Ra.1218; C.B. nr. 3023 / 3.Z.1218.
22 BOA, CDH. nr. 13668 / 29.Z.1218.
23 BOA, C.ZB. nr. 2383 / 11 Ca 1219.
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da Sancazâde Osman Bey, hamisi olan kalyoncu Ali'ye kar~~~Kocaeli ve
Hudâvendigâr sancaklan mutasarnfi Vezir Aziz Ahmed Pa~a'n~n yan~nda yer
alm~~t~r. Ancak Ahmed Pa~a bir süre sonra, Sancazâde Osman Bey'in Yeni~ehir'de yapt~~~~zulümleri görerek ba~kentten idam~~emrini almay~~ ba~arm~~t~r. Bunun haberini alan Sancazâde Osman'~n Bolu ve Çank~r~~taraflanna kaçt~~~~ve
sonunda yakalanarak 1813 y~l~~sonlannda idam edildi~i bilinmektedir.
Numan Bey'in Son Y~llar~~ve Çocuklar~~

17 Ekim 1813 (21 ~evval 1228) tarihli belgede Numan Bey'in Ruscuk ve
Yergö~ü kaleleri bina emini görevinde bulundu~u görülmektedir74. Ruscuk
kalesi Tuna nehrinin güney k~y~s~nda, Yergö~ü kalesi ise Tuna nehrinin kuzey
k~y~s~nda kar~~l~kl~~olarak kurulmu~~mevkilerdir. Muhtemelen bu kaleler Da~l~~
isyanlan s~ras~nda tahrip edildi~i için tamir edilmektedir. Bu iki kalenin yap~m~~
ve onar~m~~ için 11 yük 28.921 kuru~luk ke~if bedeli tespit edilmi~tir. Kalelerin
in~as~nda kullan~lmak üzere Rumeli kazalar~ndan; 1400 nefer çe~itli amele, 270
adet öküz arabas~, 34.787 adet de~i~ik cinslerden olu~an kereste, 7800 çeki odun
ve 230 araba ruze çubu~u istenmektedir. Eflak ve Bo~dan taraflar~ndan ise;
1200 cerahor76, 150 adet araba ve 50 kireççi amelesi istenmektedir. Kalelerin
d~~~nda kaz~k a~aç kalularak yap~lan burç ve siperlerde kullan~lan ~eranbu (~eranpuy) a~açlar~, Bo~dan taraflar~ndan ve Rumeli kazalar~ndan temin edilmi~tir. Kalelerin yap~m~nda kullan~lan kereste ve kiri~~a~açlan ise, Hezargrad
(Razgrad) da~lar~ndan kesilip tedarik edilmi~tir. Numan Bey kalelerin tamiri
için devletten belirli aral~klarla para isterken, ço~u zaman kendi sermayesini
daha sonra devletten temin etmek üzere kullanm~~t~ r. Numan Bey'in bu kalelerin tamiri i~leri ile Haziran 1815 tarihinde hala u~ra~t~~~~görülmektedir76. Ancak
bu tarihten k~sa bir süre sonra yine 1815 y~l~nda görevden al~narak Limni adas~na ikâmete memur edilmi~~ve bir süre sonra A-edilip Istanbul'a gelmi~tir.
Temmuz 1817'de Istanbul'da ölmü~~ve Haydarpa~a'da Ayr~l~k çe~mesi mevkiinde bir zamanlar var olan mezarl~~a gömülmü~tür.
Numan Bey'in kaç çocu~u oldu~unu kaynaklardan tespit etmek pek mümkün de~ilse de, kay~tlarda geçen Abidin Bey, Abdurrahman Bey, Mehmed Bey
ve Ömer Bey ad~nda dört çocu~una dair verilere ula~~lm~~t~r. Bu dört o~lun da
devlet kademesinde önemli i~lerde bulunduklar~~görülmektedir. Abidin Bey'in
kale tezkirecili~i yapt~~~, Abdurrahman Bey'in Istanbul'daki yal~s~nda ahlaks~z
BOA, C.AS. nr. 12717 / 21.L.1228.
Osmanl~~ordusunda ücretle çal~~an H~ ristiyan i~çidir.
76 BOA, C.AS. nr. 7489 / 25.R.1230; C.AS. nr. 17368 / 26.C.1230.
74
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kad~nlarla birlikte olmas~~ sebebiyle Magosa'ya kalebend edildi~i bilinmektedir77.
Mehmed Bey babas~ndan yakla~~k dört ay sonra vefat etmi~tir78. Ömer Bey'in
hikâyesi ise daha geni~~ve hayret vericidir. 1799 y~l~nda Ömer Bey, etrafina
toplad~~~~askerler ile inegöl ve civar~nda e~kiyal~k faaliyetlerine ba~lam~~, kendi
akrabalar~ndan olan Dervi~~Pa~azâde Ahmed Bey'i haks~z yere öldürmü~, ard~ndan kendi babas~~olan Numan Bey'in evini muhasara dahi etmi~tir. Osmanl~~
yönetimi bu haberi al~nca Ömer Bey'in yakalanmas~~ve cezaland~nlmas~~için
Kocaeli sanca~~~muhafiz~~Seyyid Hüseyin Pa~a'y~~görevlendirilmi~tir. Bu haberi
alan Ömer Bey muhasaradan vazgeçerek kay~plara kan~m~~t~r. Ömer Bey'in
han~m~~ve çocuklar~~ inegöl kad~s~na giderek Ömer Bey'in firar içinde olmas~~
sebebiyle, kendilerinin her yönden peri~an halde bulunduklar~n~~belirtmi~lerdir.
Ayr~ca Ömer Bey'in ~slah-~~nefs etti~ini bildirmi~ler ve inegöl kazas~nda oturmamak üzere kendisinin af edilmesini devletten istemi~lerdir79. Neticede bu
istekler ba~kente ula~t~r~lm~~~ve Ömer Bey 1800 y~l~nda af edilmi~tir80. 1809
y~l~nda Ömer Bey'in birkaç yüz süvari ve piyade askerleri ile orduda görevli
oldu~u görülmektedir.
Numan Bey'in hayat~, faaliyetleri ve mücadelelerinin incelenmesi ile elde
edilen veriler, sened-i ittifaka giden süreç içerisinde Osmanl~~ ta~ras~nda merkeziyetçi yap~n~n ne durumda oldu~unu gösterir bir mahiyettedir. Numan Bey'in
yerel âyânlarla geçen mücadelelerin anlat~ld~~~~k~s~mda belirtilen olaylar, Osmanl~~Devleti'nin merkeziyetçi idare yap~s~n~n güçlü oldu~u klasik dönemde
görülseydi, birbiriyle mücadeleye giren ~ah~slar~n hepsi muhtemelen a~~r cezalara çarpt~nlm~~~olurlard~. Ancak bu anlaumlarda cami, ev ve çiftlik yakamn veya
halk~n mal~n~, hayvan~n~~ ve erza~~m zapt edenin af edilebildi~i, idam karar~~
ç~kanlanlar~n ise kolayca ele geçirilemedi~i görülmektedir.
Bu ara~t~rma, III. Selim zaman~nda ba~layan donanma te~kilat~n~n yenilenmesi organizasyonunda bir âyân~n rolünü ve ta~ra halk~n~n yükümlülüklerini
içermektedir. Ancak Numan Bey'in d~~~nda, onun mensup oldu~u Dervi~~Pa~a
sülâlesinin Hudâvendigâr sanca~~ndaki nüfuzu da aynca incelenmeye muhtaç
görünmektedir.
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