B~R AYAN A~LES~:
TAVASLIZADELER*
MÜBAHAT S. KÜTÜKO~LU**

Devlet otoritesinin zay~flamaya ba~lad~~~~XVII. yüzy~ldan 'itibaren ta~rada
baz~~ ~ah~s ve ailelerin sivrilmeye ba~lad~~~~görülür. 'Ayan ad~~verilen bu zümre,
özellikle iltizam us~:~lünde yap~lan de~i~iklikten sonra daha da güçlenmeye ba~lar. Gerçekten 1695'e kadar üç veya alt~~ y~ll~~~na arturma ile sat~~a ç~kar~lan
mukataalann, malikane sistemine° geçilmesi, yani muaccele (pe~in) ve müeccele
(y~ll~k taksitler) ile kayd-~~hayat ~art~yla verilmesiyle bunlan alan servet sahiblerinin daha da zenginle~erek bulunduklan bölgelerde otorite haline geldilderi ve
zaman zaman da devlete ba~~kald~rd~klan görülür2. Bunlann bir k~sm~~devlet
hizmetinde çal~~an çavu~, kap~c~ba~~~gibi ~ah~slar, hatta müderris ve imam gibi
ilmiye ricali kimselerin evlâtland~r. Mesela, Ankara ayan~ndan Müderriszâde
Ahmed eski kad~lardand~3. Bunlar, voyvodahk ve mütesellimlik gibi vazifeleri
yürütürken görevlerini kötüye kullanarak servet sahibi oluyorlard~. Devlet ad~na
toplad~klan vergilere ilave olarak kendileri için de bir miktar ekledilderinden
halk~n ~ikayederi bir türlü bitmiyor, haldannda tahkikat aç~l~yor, bazan i~ten el
çektiriliyor; fakat sonra bir ~ekilde kendilerini temize ç~kartarak tekrar i~~ba~~na
gelmeyi ba~anyorlard~4. Di~er taraftan devlet de giderek kuvvetlenen bu züm* De~erli meslekda~~m sosyal tarih konular~ n~n uzman~~ Prof. Dr. Suraiya Faroqhi'ye ithaf
edilmi~tir.
**Prof. Dr., ~stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Emekli Ö~retim Üyesi.
Mâlikâne sistemi hakk~nda kapsaml~~bir çah~ma için bk. Mehmet Genç, "Osmanl~~Maliyesinde Malikâne Sistemi", Türk iktisat Tarihi Semineri, Metinler/Tart~~malar 1973, Ankara 1975, s. 231296; ayn~~makale, Osmanl~~imparatorlu~unda Devlet ve Ekonomi, ~stanbul 2000, s. 99-152; ayn.yzr,
"Mâlikâne", Diyanet Vakfi ~slam Ansiklopedisi (DV1A), XXVII (2003), 516-518.
2 Ayânl~k müessesesi hakk~nda Yücel Özkaya, Osmanl~~imparatorlunda AYanl~k, Ankara 1977;
ayn.yzr, "XVIII. Yüzy~l~n ~lk Yar~s~nda Yerli Ailelerin ikyanhldan Ele Geçiri~leri ve Büyük
Hanedânl~klann Kurulu~u", Belleten, XLII/168 (1978), 667-723; Mustafa Akda~, "Osmanl~~Tarihinde Ayanl~k Düzeni Devri (1730-1839)", Tarih Ara~t~rmalar~~Dergisi, 1970-1974 VIII-XII/14-23
(Ankara 1975), 51-61.
3 Yücel Özkaya, a.g.m., s. 687.
4 Özkaya, a.g.m., s. 69'da buna dair çe~itli örnekler verilmi~tir. ~ncelememize konu olan Tavashzâdeler için de ayn~~durum söz konusudur.
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reden faydalanmak yoluna gidiyor ve vergi toplanmas~~yamnda e~kiyal~k hareketlerinin bast~nlmas~, toplad~klar~~kuvvederle sefere kat~lmalar~~veya k~rlar~n
korunma= sa~lamalar~, gemi in~as~5, ordunun ve vazifelilerin geçece~i yollarda gerekli maddelerin haz~r bulundurulmas~, maden i~letilmesi, kereste ternini6
gibi konularda bunlardan faydalanmaya çal~~~yordu. Ancak çok kere gönderilen
emirler tesirsiz kalmakta ve verilen vazifenin yerine getirilmesi için tekrar tekrar
"te'kid hükümleri" yollanmas~na ihtiyaç duyulmaktayd~.
Bu âyanlann, Anadolu'nun birçok yerinde oldu~u gibi Rumeli'de de devleti u~ra~t~rcl~~~~görülmektedir. Anadolu'daldlerin ba~hcalar~ndan Kilis ve civar~nda Canpolato~lu7, Bozok'ta Çapano~ullan8 Ankara'da Müdeniso~lu, Vidin'de
Pasbando~lu (Pazvando~lu) 9, Kastamonu'da Tahmiscio~lu, 1832-33'de Rize
taraflar~nda Tuzcuo~ullani8; Rumeli'dekilerden Rusc~~k'da Alemdar Mustafa
Pa~a", Ruscuk'ta Tirsinikli12, Deliorman bölgesinde Y~l~ko~lui3 say~labilir.
Mente~e Sanca~~nda da âyânlar vard~. Bunlardan Tavas Kazas~nda olan
bir âile Tavashzâdeler olarak andmaktayd~. Tavash ad~na XVIII. yy.dan
itibâren rastl~yoruz. Sultan III. Selim saltanat~nda Çavu~zâde Hasan A~a yerine
Mente~e mütesellimli~ine bu yaz~da a~~rl~kl~~olarak faaliyederinden bahsedece~irniz Osman A~a'mn babas~~olan Tavash Seyyid Ömer A~a getirilmi~ti. Mütesellimlerden her zaman istendi~i gibi Ömer A~a'ya da "tasarrufunda olan kazalar~n harb u darb erbâblyla" sefere kat~lmas~~için emir yollanm~~t~. Ancak A~a,
muhtemelen bu emri yerine getirmek istemedi~inden zaman kazanmak için
Hasan çavu~zâde Ahmed A~a'run ölümüyle el konulan muhallefatmdan Darbhane-i Amire'ye 600 kese akçe gönderdi~ini14, birkaç yüz kese de ba~ka ~eyler
Özkaya, a.g.m., s. 673-674.
Musa Çad~rc~, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Soyal ve Ekonomik rapil4n, Ankara
1991, s. 35.
7 Mücteba Ilgürel, "Canpolato~ullar~", DVIA, VII (1993), 144-145.
8 Özcan Mert, XV// ve XIX Yüzy~llarda Çapano~ullan, Ankara 1980.
9 Pasbando~lu isyan~~haldunda bk. Kemal Beydilli, "Pazvando~lu Osman", DVIA, )00(IV
(2007), 208-210.
10 M. Münir Aktepe, "Tuzcuo~ullar~~Isyan~", Tarih De~gisi, say~~6-8 (1953), s. 21-52.
11 Ismail Hakk~~Uzunçar~~h, Me~hur Rumeli A:yanlanndan Tirsinikli ~smail, Yil~k O~lu Süleyman A~alar ve Alemdar Mustafa Pa~a, Istanbul 20102, s. 44 vd.
12 Uzunçar~~h, a.g.e., s. 8-32.
13 Uzunçar~~l~, a.g.e., s. 33-99.
14 Padi~ah bu meblâ~m ne zaman gönderildi~ini merak etti~inden defterdardan sorulmu~, o
da Muharrem 1194 ile Sa`ban 1196 (Ocak 1780-Temmuz 1782) tarihleri aras~nda Darbhaneye
taksit taksit olmak üzere 2 yük 49.142 kuru~~ödendi~ini, ancak defterler ordu ile sefere gitti~inden
(Divân-~~Humâyün ve Defterhane defterleri ordu ile birlikte sefere götürülürdü, Tafsilât için bk.
Feridun Emecen, "Sefere Gönderilen Defterlerin Defteri", Prof Dr. Bekir Kütüko~lu'na Arma~an,
5

6
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için sarf etti~ini, dolay~siyle ya kudreti kadar askerle veya adamlar~yla bizzat
sefere kat~labilece~ini bildirmi~ti15. Padi~ah, "kudreti mertebe asker ile sefere
gitmesini" emr etmi~ti16.
Ömer A~a sadece Mente~e mütesellimli~ini de~il Ayd~n muhass~ll~~~m da
elde etmek için u~ra~m~~t~. Hatta Ayd~n, sadrazam hass~~oldu~undan -yerini
ald~~~~Cihanzâde Hüseyin A~a'n~n iddias~~ do~ruysa- bunun için sadrazama
rü~vet vermi~ti. Cihanzâde'nin miriye hayli borcu olmas~~ve Ayd~n hass~~için de
sab~k sadrazama epey ödeme yapm~~~bulunup, has elinden gitti~i takdirde bu
borçlar~~ödeyemeyecek hale gelmesi ve Ömer A~a'n~n halk~~gadre 4'1-atmas~=
muhakkak olmas~~gibi sebepler ileri sürülerek muhas~ll~~~n tekrar eski sahibine
iâdesi görü~ü benimsenmi~ti17.
Ömer A~a, etraf~~denizlerle çevrili ve tersanesi de bulunan bir sanca~~n
mütesellimi oldu~u için Bodrum Tersanesi18 tezgâhlar~nda kalyon in~as~~ile de
vazifelendirilmi~ti. 1784-85 y~llar~nda yap~lan bu kalyon 59,5 ar~~n uzunlu~unda
olup kerestesi Mente~e da~lar~ndaki ormanlardan getirilmi~ti19.
Tavashzâdeler içinde belgelerde en fazla ad~~ geçen Ömer A~a'run o~lu
Osman A~a'd~r.
Osman A~a 1800'de Tavas âyân~d~r. Bir süre önce Rumeli'de Pasbando~lu (Pazvando~lu) ayaldanm~~~ve kendisine vezârede Vidin muhafizl~~-.1 verilmek
süretiyle isyan önlenmeye çal~~~lm~~t~. Ne var ki buna ra~men Pasbando~lu el
alt~ndan e~k~yay~~desteklemeye devam ediyor ve dolay~siyle Rumeli'de sükünet
ve âsâyi~~sa~lanam~yordu. Ba~~kald~ran e~kiya bir tarafta sindirilirken ba~ka bir

Istanbul 1991, s. 241-268) bunun d~~~nda bir~ey söylemesinin mümkün olmad~~~m bildirmi~ti.
Sadrazanun, Sultan III. Selim'in hatt-~~humâyânunu ihtiva eden talihsiz telhisi: Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi (BOA), Hatt-~~Humayûn tasnifi (HH), nr. 56014.
15 HH, nr. 56014.
16 Sadrazarrun, Sultan III. Selim'in hatt-~~humâyânu bulunan tarihsiz telhisi: HH, nr. 56109.
17 Sadaret Kaymakamm~n, üstünde Sultan III. Selim'in "Talcrir mâcebince tanzim oluna"
hatt~~ bulunan tasnif hey'etince 1205'e tarihlendirilmi~~takriri: HH, nr. 8113.
18 O tarihlerde, Istanbul'daki Tersâne-i Âmire'den ba~ka hepsi de Tersâne-i Âmire'ye ba~l~~
Sinop, Bodrum, Gemlik gibi baz~~sahil ~ehirlerinde de tersaneler vard~~(Ali Ihsan Gencer, BahnYe'de
Yap~lan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezilreti'nin Kurulup (1789-1867), ~stanbul 1985, s. 100). Bunlardan Bodrum Tersânesi XVIII. yüzy~l~n son çeyre~inde ve muhtemelen 1775'de kurulmu~~ve
Bodrum Tersânesrnde 1780'den sonraki elli y~l içinde on kalyon in~a edilmi~ti. Tuncer Baykara,
"Bodrum", DV/A, VII (1993), s. 248.
16 Enver Ziya Karal, "Selim III Devrinde Osmanl~~Bahriyesi Hakk~nda Vesikalar", Tarih Vesikak~n, 1/3 (1941), 211; Gencer, a.g.e, s. 52.
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bölgede toplanwordu20. Bu durumda Anadolu'dan da kuvvet sevki gereknai~ti.
Asker istenen yerlerden biri de Tavas'd~. Osman A~a ve karde~i Hasan A~a'n~n
250'~er piyade ile Izmir'e gitmeleri ve gemilerle Rumeli'ye geçerek Ordu-y~~
Humâyûn'a kat~lmalar~~için Mente~e Mütesellirr~i Ömer A~a'ya emir gönderilmi~ti. A~a da durumu kendilerine bildirerek en geç 15 gün içinde haz~rl~klar~n~~
tamamlay~p orduya kat~lmalann~~emr etmi~ti21. 1830 say~nu rakamlarma göre,
Osman A~a bu s~rada 35, Hasan A~a ise 25 ya~~nda olmal~d~rlar. Ancak iki
karde~~de emre itaat etmemi~~olduklar~ndan Mente~e Mütesellimine adam gönderilerek emri yerine getirmelerinin temini bildirilmi~ti. Gelen müba~ir ile Mütesellimin adam~~birlikte Tavas'a gitmi~lerse de üzerinden bir aydan fazla zaman
geçti~i halde Osman A~a'dan ses 9kmay~nca emir te'kid edilmek mecburiyetinde kahr~m~~, bu defa Osman A~a de~il, fakat karde~i gelerek Osman A~a'run
âyân olarak kudreti oldu~u halde vakit kazanmak için a~~r davrand~~~n~, kendisinin ise asker toplayacak kudreti bulunmad~~~n~~beyan etmi~; böylece sorumluluktan kaçmaya yeltenmi~se de sefer levâz~mat~n~mn haz~rlanmas~nda nezâret
etmesi emr edilerek geri gönderilmi~ti22.
Osman A~a nihayet 26 Cemâziyelevvel 1215 (15 Ekim 1800) tarihiyle Ayd~n Valisine gönderdi~i arzuhalinde asker göndermeye kudreti olmad~~~n~~ ~u
sebebleri ileri sürerek belirtmi~ti.
istenilen miktarda askerin tertib ve techizi ve sefer mühimmatuun haz~rlanmas~n~n servet sahiblerinin i~i oldu~u, halbuki
Babas~n~n emlâkini ele ald~~~ndan beri durmadan çal~~t~~~~halde gerek
miras bedeli, gerekse babas~n~n borçlar~n~~ödedi~inden ba~ka selefi olan Tavas
âyânmdan kalan borçlann tasfiyesi için neredeyse borcun yar~s~~kadar faizle
para bularak mirlye olan borcunu ödemeye çal~~t~~~;
Ya~murun az ya~masmdan dolay~~mahsûlün lut oldu~u, bundan dolay~~
borçlanan Kaza ahalisinin vergilerini ödemek için kendisinin kefil olarak faizle
borç para bulup halka da~~tt~~~;
Hal bu merkezde iken çekirge isülâs
s ~n~n mahsûlü tamamen yok etti~i;

21

Ahmed Cevdet Pa~a, Tarih, ~stanbul 1309, VI, 79.
Evâs~t-~~Receb 1215 (28 Kas~m-7 Aral~k 1800). BOA, Cevdet tasnifi-Askeriye (A), nr.

25762.
22 Mente~e Mütesellimi Ömer A~a'n~n 9 Cemânyelâlur 1215 (28 Ekini 1800) tarihli arzuhaIi: Cevdet-A, nr. 40725.
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Tohumlulda mai~etlerini temin etmek üzere Meded23 Çiftli~i'nde depolanan zahirenin, ç~kan bir yang~n sonucu kona~~n bütün e~yas~yla bitlikte telef
olmas~ndan dolay~~borca batarak muhtaç duruma geldi~i;
Bir sene önce Ayahor'a gönderilen 400 piyadenin, Kaza halk~n~n peri~anl~~~~dolay~siyle, kendisinin adamlanndan ve di~er kazalardan harb ehli güzide neferlerin seçilerek techiz edilip gönderildi~i; ancak bunlann çok büyük k~sm~n~n geri dönemedi~i, dönenlerin ise ya hastal~kh veya yaral~~olarak geldi~i, bir
k~sm~n~n ise sakat kalm~~~oldu~u;
Bölgede görülen veba salg~n~n~n gönderilecek asker b~rakmad~~~;
Dört-be~~adam ve birkaç çift ile bir köyde ya~amakta olan karde~i Hasan'~n kendi halinde oturdu~u, gençli~i dolay~siyle Osman A~a'n~n himayesinde
bulundu~u, be~~neferin idaresine bile gücü yetmeyece~i;
Kendisi âyân oldu~u halde 10 neferin bile techiz ve idaresinden âciz durumda bulundu~undan aflin~~istirham ediyordu24.
Osman A~a bu yazd~ldarm~~resmi bir kalemden de aktarmak istemi~~ve ayn~~tarihle, Tavas Kazas~~Nâibi Süleyman Efendi'ye biri kendisi23, di~eri karde~i
Hasan A~a'nm26 asker gönderememe sebeplerini aç~klayan iki ilim kaleme
ald~rm~~t~. Hiç ~üphe yok ki bu ilarr~lar Osman A~a'mn telkiniyle yaz~lm~~~oldu~undan do~ruluk pay~~bulunsa bile mübala~ah oldu~u da muhakkakt~.
Bu yaz~~malar, Osman A~a'n~n asker getiremeyece~ini gösterdi~inden 250
piyadeye kar~~l~k olmak üzere irad-~~Cedid Hazinesi'ne 20.000 kuru~~göndermesine karar verilmi~~ve bu da poliçe olarak ödenmi~tin.
Bu tarihlerde, Osman A~a'dan ~ikayetler art~yordu. Sonuçta Tavas Kazas~'nda kalyoncu neferi toplanmas~, deve bedeliyesi ve bu~day sat~n al~nmas~~gibi
hususlarda da emirlerin yerine getirilmemi~~olmas~~ve halk~n kendisinden bizar

23
24

5579/1.

Meded, Tavas Ovas~nda bir köydür.
Osman A~a'n~n 26 Cemâz~yelevvel 1215 (15 Ekim 1800) tarihli arzuhali: Cevdet-A, nr.

25
Tavas Nâibi Süleyman Efendi'nin 26 Cemânyelevvel 1215 (15 Ekim 1800) tarihli ilkin:
Cevdet-A, nr. 5579/2.
26 Tavas Nâibi Süleyman Efendi'nin 16 Cemâz~yelevvel 1215 (5 Ekim 1800) tarihli ilânu:
Cevdet-A, nr. 5579/3.
27 Osman A~a'n~n arizas~~üzerine ~râd-~~ Cedid Hazinesi Defterdar~n~n taluiri ve Sadrazam~n 9 Zilka`cle 1215 (24 Mart 1801) tarihli buyuruldusu: Cevdet-A, nr. 50946.
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kalmas~~dolay~siyle Ayd~n Muhass~l~, Osman A~a'n~n i~ten el çektirilerek Ayd~n
Sanca~fndan sürülmesi teklifinde bulunmu~tu28.
Osman A~a'y~, Mora isyan~~ s~ ras~nda Denizli Voyvodas~~olarak görüyoruz.
Isyan, Mora ile s~ n~ rl~~kalmam~~, Ege ve adalar Rumlan da devlete ba~~kald~ rm~~t~. Özellikle Ayval~k ve Yund Adas~~(Alibey / Cunda Adas~) Rumlan isyan
etmi~lerdi. ~syamn bast~nlmas~~ vazifesi o s~rada Denizli Voyvodas~~olan Osman
A~a'ya verildi. Ancak maiyyetindeki askerin, isyan~~ bast~rmaya yetmeyece~i
dü~ünülerek Izmir'deki Hasan Pa~a'n~n 2.500 askerinden 1.000'ini Osman
A~a'n~ n emrine vermesi kararla~t~nlch29. Ayval~k'taki isyan büyük boyutlu oldu~undan bir taraftan donanma denizden Ayval~k ve Yund Adas~'n~~topa tutarken
Eceâbâd'a gitmek üzere yola ç~kan Karaman Valisi Elhac Ebubekir Pa~a'n~n da
Osman A~a'ya yard~mc~~ olmas~~emredildi30. Ancak Osman A~a, üst üste gönderilen te'kid hükümlerine3 i ra~men vazife yerine gitmekte hiç acele etmedi. Bu
davran~~, Istanbul'da isyan~n di~er kuvvetler tarafindan bast~nlmas~n~~ bekledi~i
intiba`~ m do~urdu ve gönderilen emrin yerine getirilmemesi halinde "kemâl-i
gazab ve ~iddete giriftar ve pi~manl~k fayda vermeyecek" cezaya çarpt~nlaca~~~
hat~rlat~ld132. 29 Haziran 1821 tarihli bir belge Osman A~a'n~n Ayval~k'a gitti~i
ve verilen görevi ba~an ile sonuçland~rd~~~ n~~göstermektedir. O kadar ki, bundan dolay~~ kendisine hil'at, di~er kahramanl~k gösterenlerin baz~lar~na ise kaputlar yollanm~~t~r. Daha sonra da A~a, Selanik'e gönderilmi~tir33. Bu vazifede de
a~~rdan alm~~~olmal~~ ki 1821 A~ustosunda Sadaret tatarlanndan ~smail ve Osman ile Mora'ya memur Behram ve Hac~~Ebubekir Pa~alarla birlikte Osman
A~a'ya da istical emirleri götürmü~tür34.

9 Cernâz~yelât~ r 1215 (28 Ekim 1800) Cevdet-A, nr. 40725.
Hasan Pa~a'ya gönderilen Evâs~t-~~Satan 1236 (14-23 May~s 1821) tarihli hüküm: BOA,
Mühimme Defteri, nr. 239, s. 76/1'den naklen Mübahat S. Kütüko~lu, "Yunan isyan~~ S~ras~nda
Anadolu ve Adalar Rumlann~n Tutumlan ve Sonuçlar~", Türk-Yunan ili~kileri. Üçüncü Askeri Tann
Semineri -Bildiriler, Ankara 1986, s. 140.
3() Ebubekir Pa~a'ya gönderilen Evâs~t-~~ Satan 1236 (14-23 May~s 1821) tarihli hüküm:
Müh mme, nr. 239, s. 80/2; Kütüko~lu, gös.yer.
HH, nr. 51501. Aynca bk. Kütüko~lu, a.g.m., s. 150.
31
Sadrazam~n tarihsiz
32 Evâs~t-~~ Satan 1236 (14 May~s 1821) tarihli hüküm: Mühimme, nr. 239, s. 79/80'den
Kütüko~lu, a.g.m, s. 150.
33 Osman A~a'n~n Hüdavendigâr ve Kocaeli sancaklan mutasarnfina gönderdi~i 28 Ramazan 1236 (29 Haziran 1821) tarihli ~uldm: HH, nr. 34163.
34 Vazifeyi tamamlay~p dönen ~smail ve Osman'~ n 23 Zilka`cle 1236 (22 A~ustos 1821) tarihli
takirirleri: HH, 51501 -A.
28
28
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Osman AS0.'11111 devletin emirlerini yerine getirmemesi, yahut birkaç kere
te'kid hükmü gönderildikten sonra kerhen yerine getirmesi sadece bu vak`alarda
kar~~m~za ç~km~yor.
Osman A~a 1827'de Çe~me muhaf~zl~~~na tayin edildi~inde de vazife yerine zaman~nda gitmemi~; ~zmir Muhafiz~~Hasan Pa~a'n~n te'Idd yaz~s~na ise Bodrum'da yapt~rtt~~~~geminin kontroluyla me~gul oldu~u gibi sudan bir bahane
ileri sürerek cevab vermi~ti. Bu cevab üzerine Hasan Pa~a yeni bir emir göndererek gemi in~as~~i~ini ba~ka birine havale etmesi ve kendisinin belirtilen miktarda askerle sürGatle vazife mahalline gitmesini bildirmi~ti. Osman A~a'n~n bu
tutumu Sultan Mahmud'a ula~t~r~ld~~~nda bir kere daha emrin tekrarlanmas~m
emretmi~, itaatsizlikte direndi~i takdirde ise "hakk~nda edece~i te'dibi" kendisinin bilece~ini bildirmi~ti35.
Osman A~a Ayval~k'ta oldu~u gibi, bu tehditten sonra vazife mahalline
gitmek üzere yola ç~km~~~ve yan~nda 331 süvari, kendi dairesinden ba~ka Ayd~n
ve Saruhan sancaldan askeri ve 383 hayvan oldu~u halde 5 ~ubat'ta ~zmir'den
geçerek Çe~me'ye gitmi~ti36. Çe~me'ye vard~ktan sonra gerek kalenin tamiri,
gerekse mühimmat bak~m~ndan kalenin ihtiyaçlar~n~~gidermek için çal~~m~~t~".
Kaledeki top kundaldann~~tamir ettirmi~~ve Sak~z Muhafiz~~Yusuf Pa~a'n~n iste~i
üzerine oraya asker gönderilmesine te~ebbüs etmi~ti".
Osman A~a'n~n Çe~me'de bulundu~u s~rada Kütahya Sanca~~'na ba~l~~
Denizli hass~~içinde baz~~olaylar~n vuku`buldu~-u görülmektedir. 1243 (1828)
y~l~na .it olmak üzere Denizli hass~~dahilinden de gönüllü, Çanakkale Bo~az~~
için asker ve râyiç fiat üzerinden ~stanbul ihtiyac~~için zahire istenmi~ti. Ancak
bu istek, bir hareketin ba~lamas~na sebeb olmu~; Ezine-i Lâzk~ye'ye ba~l~~ Kad~köyü halk~~ toplanarak yürümü~~ve Voyvoda'n~n kaçmas~na sebep olmu~lard~39.
33 Izmir Muhaf~z~~Hasan Pa~a'n~n 18 Cemâ'z~yelâh~r 1243 (6 Ocak 1828) tarihli ~ukkas~~üzerinde Padi~ah~n hatt-~~humâyûnu: HH, nr. 44256.
36 ~zmir Muhafiz~~Hasan Pa~a'n~n 19 Receb 1243 (5 ~ubat 1828) tarihli kllimesi üzerinde
sadrazanun takriri ve padi~ah~n hatt-~~humayf~nu: HH, nr. 34803.
37 Osman A~a'nu~~Gurre-i Rebi`iilah~r 1244 (11 Ekim 1828) tarihli kaleye yap~lan masraflar~~
ve askerlerin tayinadaruu gösteren tahvili: Cevdet-A, nr. 17768.
38 Osman A~
a'n~n, üzerinde sadrazam~n talcriri ve padi~ahm hatt~~olan kllImesi (Kllime tarihsiz olup tasnif hey'eti tarafindan 1240 tarihi, konmu~sa da Çe~me'ye yar~~~~Receb 1243 oldu~una
göre bu belgenin tarihinin de 1243 veya 1244 olmas~~gerekir): HH, nr. 34732.
39 Isyan ç~kara~darm ba~~nda Hac~~Veli ile karde~i Sar~~Molla, Köse Mehmed o~lu Kaz~k9
Hüseyin, Kalyoncu, Hac~~~brahim ve Çerçi Ali bulunmaktayd~. üzerinde, Sultan II. Mahmud'un
hatt~~bulunan, Sadâret Kaymakam~n~n telhisi (Telhis tarihsiz olup tasnif hey'eti tarafindan
1244/1828'e tarihlendirilmi~tir ki olayla ilgili di~er belgeler bu tarihi do~rulamaktad~r): HH, nr.
32673.
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Olaylar~n, has dahilindeki di~er yerlere de s~çramak temayülü göstermesi, bu
sürede bölgeden zahire toplanmas~mn tehlikeye dü~mesi, endi~eye sebep olmu~~
ve olay~~ba~latanlann cezaland~r~lmas~~için harekete geçihni~ti. Bu s~rada Istanbul'a gelen Voyvoda durumu nald ederken olay~n has dahilinde ernlâki olan,
ailesi ve yak~nlar~ndan baz~lar~~da burada ya~ayan selefi Tavash Osman A~a'mn
tahrikiyle ortaya ç~kt~~~m ifade etmi~ti. Bu durumda meselenin aç~kl~~a kavu~mas~~için mahalline bir müba~ir gönderilmesi dü~ünülerek durum Sultan II.
Mahmud'a arz edilmi~ti. Padi~ah da "vuku' bulan hadisenin Tavasl~'mn ba~~~
alt~nda oldu~u"nun çok muhtemel bulundu~u, ancak sonuca varmak için tahkikat yap~lmas~n~~emretrni~ti40. Durumu yerinde incelemek üzere gönderilen
Nâyâb Efendi, yetkililer tarafindan kar~~lanm~~, ferman okundu~unda emre
kaat olunaca~~~bildirilmi~se de Denizli, Ezine ve Honaz kazalanndan gelen
3.000'i a~k~n bir grup4I o s~rada Voyvoda Kethudas~~Abidin A~a tarafindan
Mudanya ~skelesi'ne gönderilmek üzere develere yüldenmi~~olan zahirenin nakline mani olduldan42 gibi voyvodarun de~i~tirilmesi konusunda ~srar etmi~lerdi.
Hatta daha da ileri gidip Nâyâb Efendi'yi h~rpalayarak i~gal ettikleri Voyvoda
kona~~na habsenni~ler43, Nâyâb Efendi gibi isyanc~lar~n h~~m~na u~rayan Müfti
ise kaçarak can~m kurtarm~~t~. Ikna edilemeyen kalabal~~a isteklerinin yerine
getirilece~i husûsunda söz verilerek durum merkeze bildirilmi~ti". Osman
A~a'mn zaman zaman bu gibi olaylara kar~~t~~~~dü~ünüldükte tahrikin ondan
gelmi~~oldu~u hakk~nda ~üphe kalm~yor.

4° Sadaret

Kaymakamm~n telhisi üzerinde Padi~ah~n hatt~: HH, nr. 32673.
Bunlar~n ba~~nda Hazinedar Mehmed, Zeybekba~~~incirpmarli Uluv (?), Bucak Köylü Kara ~brahim, Ahmedler Kedhudas~~Kara Ali, Bucak Köylü Yürük (?) Ali, Kad~köylü Usta Ömer
o~lu, Saray Köylü Uzun Hac~~Bey o~lu Ömer, Saray Köylü Hac~~~sa o~lu Ömer, Kad~köylü Çak~ro~lu, Kad~köylü Atik (?) Ayki ~brahim, Kad~köylü Köse Mehmed o~lu Hac~~Hüseyin, Çivizâde (?)
Hac~~Süleyman, Denizli Nâibi Mehmed ~zzet Efendi, Kad~köylü Hac~~Emre o~lu, Çakmakh Hac~~
Emir o~lu Hüseyin ve ~eyh Osman gelmekteydi (HH, nr. 31512-V'de bu ~ah~slar 18 ki~i olarak
görünmektedir. Ayn~~numaradaki di~er baz~~belgelerde, mesela, Cihar~enbih (Çar~anba) Naibi
Seyyid Mehmed Emin Efendi'nin 5 ~dban 1244 (10 ~ubat 1829) tarihli ilkm (HH, nr. 31512Y)'nda bu isimlerin hepsi say~lmam~~t~r. Baz~~belgelerde ise hiç isim geçmemekte, zeybek e~k~yas~~ve
"etrak-i bi-idrak" ifadelerine rasdanmaktad~r. Denizli Voyvodas~'mn 5 ~dban 1244 (10 ~ubat
1829) tarihli anzasc HH, nr. 21512-S ve T (Mühür okunmad~~~~için isim tesbit edilemiyor).
42 Honaz Kazas~~Naibi Haf~z Ahmed Efendi'nin 27 ~dban 1244 (4 Mart 1829) tarihli ilâ'm~:
HH, nr. 31512-J ve Y.
43 Ezine Kazas~~Naibi Es-Seyyid Osman Nuri Efendi'nin 3 Ramazan 1244 (9 Mart 1829) tarihli ilarr~~: HH, nr. 3I512-L Bu numaramn M ve N ekleri de ayn~~tarihli olup Gököyiik ve Cihar~enbih kazalar~~naibleri tarafindan ayn~~ifadelerle kaleme al~nm~~lard~r.
" 19 ~dban 1244 (24 ~ubat 1829) tarihli ve Rag~b Mehmed mühürlü belge: HH, nr. 31512-G.
41
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Osman A~a'n~n Çe~me'deld vazifesi iki y~l kadar devam etti. 1829 y~l~~
sonlannda vazifesinin bitti~ini bildirerek geri dönmek ve Bodrum'daki kalyon
in~as~m tamamlayarak denize inclirilmesini sa~lamak talebi olumlu kar~~lanm~~~
ve bir an önce dönüp kalyonu denize indirerek Tersâne-i Âmire'ye tesliminden" sonra Osman A~a'n~n Ayd~n Mütesellimi ~lyaszâde'ye yard~m etmesi
emrolunmu~tu47.
1829'da Mente~e mütesellimli~ine getirilen Osman A~a 1830 nüfus say~m'
s~ras~nda da Mente~e mütesellimi" bulundu~u için kendisi, karde~leri ve o~ullan
ile dairelerindeki ~ah~slar hakk~nda bilgi sahibi oluyoruz. Osman A~a karde~lerin en büyü~üdür ve e~er nüfus defterindeki rakam do~ru ise 1830'da 65 ya~~ndad~r. Osman A~a, Mente~e mütesellimi olmas~na ra~men Sanca~~n merkezi
olan Mu~la'da oturmam~~, buraya mütesellim vekili olarak o~lu Mir Mehmed'i
(38) göndermi~, kendisi Tavas'~n H~rka Köyünde ikâmet etmi~tir. Karde~lerinden Elhac Ahmed A~a (55) ve Abdullah A~a (48) ile di~er karde~i Süleyman
Bey'in o~lu Salih A~a (40) dairesi halk~~aras~ndad~r. Karde~lerinden ikisi Yarangüme'dedir. Bunlardan Bekir A~a (40), voyvoda olan Hasan A~a (55) voyvoda
45 Osman A~a'n~n Çe~me muhafizl~~~~1245 Cemâziyelevvel gurresinden (29 Ekim 1829)
itibâren resmen son bulmu~tur. Cevdet-A, nr. 40697.
46 Bodrum Tersanesi'ndeki gemi yap~mlanyla ilgili di~er belgeler, gemilerin baz~~alcsam~mn
yap~m~~için Istanbul'dan usta getirildi~i, hatta su üstündeki anma (direk, seren, halat gibi parçalar.
Lûtfi Gürçay, Gemici Dili, ~stanbul 1986, s. 27) ve parçalar~n~n Istanbul'da, Tersane-i Amire'de
tamamland~~~n~~göstermektedir. 1817 tarihli bir belge kalyon in~as~n~n tamamland~~~, Istanbul'dan
iki makarac~~(a~~r cisimlerin kald~r~l~p indirilmelerini kolayla~t~rmak, dolay~siyle az kuvvetle çok i~~
görmek için yap~lm~~~rruhaniki bir cihaz. Gürçay, a.g.e, s. 279.) ustasuun gönderilmesiyle (Sadrazam~n 19 Sa`ban 1232/4 Temmuz 1817 tarihli "yerle" emrini havi belge: Cevdet-Bahriye (B), nr.
10823/1) ilgili oldu~u gibi 1833 tarihli di~er bir belge de kalyonlann, firkateler gibi tamam~mn
Bodrum Tersanesi'nde yap~lmay~p anma denilen parçalar~n~n suya indirildikten sonra Bodrum'da
i~reti olarak yap~l~p asillann~n, cebehane, top ve toparabalanyla birlikte Istanbul'da Tersane-i
Amire'de kondu~unu göstermektedir (Padi~ahm hatt-~~ humâyûnu bulunan Sadrazam~n telhisi:
HH, nr. 27989).
47 Osman A~a'n~n, üzerinde Sadrazam~n takriri ve Padi~ah~n hatt-~~hümâyûnu bulunan 11
Rebi`iilâh~r 1245 (10 Ekim 1829) tarihli Uimesi: HH, nr. 34453.
48 Osman A~a mütesellimlik gelirinden her ay Mente~e Sanca~~~Mutasarnfi Rauf Pa~a'ya
5.000 kuru~~ödemekteydi. Ancak, ba~ka birinin bunun iki kat~n~~teklif etmesi Pa~a'ya çok cazip
gelmi~~olmal~~ ki, Osman A~a'n~n da ödedi~i meblâ~~~10.000 kuru~a ç~karmas~~için Istanbul'daki
kap~~ kethudas~~vas~tas~yla müsaade istemi~ti. Sultan II. Mahmud durumu ö~rendi~inde, böyle bir
art~~a taraftar olmad~~~n~, halk~n mütesellim ve voyvodalardan a~~n zulüm gördü~ünü, ödenilen
meblâ~~n artt~r~lmas~~halinde bunun yine fakir halktan ç~kar~lmaya çal~~~laca~~m ve o s~rada böyle
bir ~eyin do~ru olmad~~~n~~dü~ündü~ünden teklifi reddetmi~ti. HH, nr. 34460. Bu rakam zaman
içinde bir kaç misline ç~km~~t~. Osman A~a, Dilâver Pa~a'ya ayl~k 25.000 kuru~~ödemek ~art~yla
yeniden mütesellirrili~e getirilmi~ti (Tasnif heyeti tarafindan 1250/1834 olarak tarihlendirilen arz
tezkiresi alt~nda Sultan II. Mahmud'un iradesi bulunan belge: HH., nr. 35630)
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dairesindedir. Elhac Halil'in o~lu es-Seyyid Hüseyin ise Mu~la'da Mütesellim
Vekili dairesindedir49. Bu da ailenin bölgede idareyi elinde tuttu~unun delilidir.
Tavashzâdelerle birlikte H~rka'dald Mütesellim Dairesinde 1645°, Mu~la'da
Mütesellim Vekili Dairesinde 7851; Yarangüme'de Voyvoda Dairesinde ise 2452
ki~i olmak üzere mütesellim ve voyvoda dairelerinde vazifeli ~ah~slar~n toplam~~
266 ki~iyi bulmaktad~r.
Osman A~a'n~n mütesellimli~e getirildi~i y~l zeybek e~layasm~n ba~latt~~~~
hareketin bast~nlmas~~da ona verilmi~~ve bu vazifeyi ba~an ile gerçelde~tirnai~tir.
Ancak asker toplama s~ras~ndaki bir harekette Osman A~a'run parma~~~bulunmas~~da ihtimal dahilindedir. Asker toplanmas~~s~ras~nda Mu~la "vüci~hundan"
Batak Hac~~Ahmed, Hac~~Hamza, Hac~~Abdi ve Debba~lar ustas~~Ahmed53
halk~~tahrik ederek bir isyan havas~~estirmi~ler, tabiatiyle olay derhal merkeze
aksettirilmi~tir. Isyanc~lar~n tenkili ile yine Osman A~a vazifelendirilmi~tir. Osman A~a'ya gönderilen Evas~t-~~Cemaz~yelah~r 1245 (8-17 Kas~m 1829) tarihli
fermanla bu ~ah~slar~n idamla cezaland~r~lmalar~~emredilmi~tir54. Ancak, tahrikçilerin cezaland~r~lmas~~ile ilgili ferman sadece bu de~ildir. ~kinci bir ferman,
onlar~n sürgüne gönderilmesini âmirdir. Bu ikinci fermana neden lüzum görüldü~ü hakk~nda bir sarahat yoksa da iki cezadan biri Osman A~a'mn reyine
b~rak~lm~~; A~a, sürgünü tercih etmi~ti55. Sürgün yeri olarak da Kal`a-y~~Sultaniyye (Çanakkale) seçilmi~tir56. ~~in daha da garib tarafi ad~~geçenlerin sürgüne
gönderilmelerinden bir süre sonra kafi derecede ceza çektikleri, halk~n kendilerine kef~l olduklar~~ ve art~k affedilmelerinin uygun olaca~~na dair Osman A~a
43
1830 Tarihli Mente~e Nifits Defteri, BOA, Kâmil Kepeci tasnifi, (Kepeci), nr. 6305m, s. 15,
46-47, 57. Bu deftere dayarularak haz~rlanan Mente~e Sanca~i 1830 (Nüfus ve Toplum Yap~s~), Ankara
2010 adl~~çal~~mamada tafsilâth bilgi bulunmaktad~r.
50 Bu rakam hane reislerinin say~s~~olup hanede ya~ayan di~er erkek nüfi~sla birlikte say~~
183'e ç~kmaktad~r. Mente~e Sanca~h, s. 44.
51 Bu rakam hane reislerinin say~s~~olup hanede ya~ayan di~er erkek nüfusla birlikte say~~84'e
ç~kmaktad~r. Mente~e Sanca~n, s. 44.
52 Bu rakam hane reislerinin say~s~~olup hanede ya~ayan di~er erkek nüfusla birlikte say~~
57'ye ç~kmaktad~r. Mente~e Sanca~i, s. 45.
53 Bu ~alus ilk belgelerde sadece Debba~lar ustas~~olarak geçmekte, Ahmed ad~~ise af belgesinde bulunmaktad~r.
54 Cevdet-Zabtiye (Z), nr. 3780.
55 Konuyla ilgili muhtemelen Ayd~n Mü~irine âit olan 25 Receb 1245 (20 Ocak 1830) tarihli
bir arzdan iki ferman gönderildi~i, Osman A~a'run ikinci ~~kla tercih etti~i anla~~lmaktad~r. Cevdet-Z, nr. 1240/2. Ekrem Uykucu (Mu~la Tarihi, Istanbul 1968, s. 98) her iki belgeyi de gördü~ü
halde idam fermanma itibâr ile idam eclildiklerine hükmetmi~tir. Halbuki ayn~~numaradald di~er
bir belgede sürgüne gönderildikleri gayet aç~k olarak görülmektedir.
56 27 Receb 1245 (22 Ocak 1830) tarih ve Kal`a-y~~&haniyye Nâibi Elhac Ahmed imzal~~
ilâm: Cevdet-Z, nr. 1240/3.
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taraf~ndan mektub gönderilmi~~bulunmas~d~r. Durum Sadrazam taraf~ndan
Sultan Mahmud'a telhis edildi~inde Padi~ah, cezaland~nlmalan da Osman A~a
tarafindan teklif edilen ~ah~slar~n aff~na izin vermi~tir57. Zikredilen hususlar, tahrik
hareketinin Osman A~a'n~n bilgisi dahilinde, hatta onun tarafindan plânlanm~~~
olabilece~ini hat~ra getirmektedir. Idam yerine sürgünü tercih etmesi, sürgüne
k~sa bir zaman sonra son verilmesi talebinde bulunmas~~bunu aç~kça ortaya koymakta ise de bu dü~ünceyi do~rulayacak bir belgeye rastlanamam~~ur.
Osman A~a, Nazilli, Kuyucak, Ayd~n Yeni~ehiri, Kö~k ve Sultanhisan58 taraflanndaki Atçal~~Kel Mehmed'in ba~lannda bulundu~u zeybek e~loyasm~n tenkilinde ba~an göstermi~tir. Toplanan askerle karde~i ve o~lunu e~kiya üzerine
göndererek Kuyucak'ta59 Kel Mehmed kuvvetlerini bertaraf etmeyi ba~arm~~t~r60.
M~s~r Valisi Mehmed Ali Pa~a'n~n isyan~~ve o~lu ~brahim Pa~a'n~n Suriye'den sonra Anadolu'ya girip Konya'da Sadrazam Mehmed Re~id Pa~a'n~n
ba~~nda bulundu~u orduyu yenerek Kütahya'ya kadar ilerlemesi neticesinde
Kastamonu-Alanya hatt~n~n do~usundaki birçok yerin M~s~r kuvvetleri taraf~na
geçti~i s~rada da Osman A~a Mente~e Mütesellimidir. M~s~r ordusu karadan
ilerlerken M~s~r gemileri de Antalya Liman~'nda görünmü~tür. Bunlardan tuz
yüklü olan biri Teke Mütesellimi Mehmed Said Pa~a tarafindan ele geçirilerek
reis ve tayfalan Istanbul'a gönderilmi~tir61. Bundan bir süre sonra Antalya Mutasarnfi Yusuf Pa~a da M~s~r kuvvetlerinin Akdeniz limanlanna asker ve mühimmat sevk ederek buralan ele geçirmeye çal~~acaklar~n~~yazmakta ve tedbir
al~nmas~n~~istemekteydi62. Bu durum Istanbul'da ö~renilince mahalli idarecilere
emirler gönderilerek denizden gelecek bir sald~r~n~n önlenmesi için Mente~e
Sanca~~'ndaki be~~kazan~n harbe Udir a~alan ile içlerinden muktedir birini
ba~bu~~seçerek Marmaris ve Me~ri'yi63 muhafaza ve tabyalan tamir etmeleri

Sadrazam~n tarihsiz telhisi üzerine Padi~ah~n hatt-~~humâyilnu: HH, nr. 24637.
25 Receb 1245 (20 Ocak 1830) tarihli belge: Cevdet-Z, nr. 1420/2.
59 Osman A~a'n~n 19 Cemâzwelâh~r 1245 (16 Aral~k 1829) tarihli mektubu: HH, nr. 22825-C.
60 7 ve 27 Receb 1245 tarihli belgeler: Cevdet-Z, nr. 1420/1 ve 2; HH, nr. 35662-A. Atçah
hareketi ve basur~lmas~~ile ilgili olarak ba~ka belgeler de bulunmaktad~ r. Ancak geni~~bir bölgeye
yay~lan bu harekette sadece Osman A~a ve maiyyeti vazife alm~~~de~illerdir. Onun için tefem~ata
girilmemi~tir.
61 13 Cemâz~yelevvel 1248 (8 Ekim 1832) tarihli belge: HH, nr. 1979-A.
62 Bunun için sancak kazalar~ndan birkaç defa asker toplanm~~t~. Yusuf Pa~a'n~n 11 Zilhicce
1248 (1 May~s 1833) tarihli kffimesi: HH, nr. 19891-B. Ayn~~mealdeki HH, nr. 20140 tarihli belgenin metni ~inasi Altunda~~(Mehmed Ali Pa~a 4yar~~~ M~s~r Meselesi 1831-1841, Ankara 1945, s. 73)
taraf~ndan yay~nlanm~~t~r.
63 Bugünkü Fethiye.
57

59
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emir ve bunlara nezâret etmekle de Osman A~a vazifelendirilmi~ti64. Ancak bu
nezâret i~inin Bodrum'daki kalyon in~aat~na sekte vurmamas~mn laz~m geldi~i
de kendisine hat~rlat~lm~~t~65.
Osman A~a, bir taraftan devletin sad~k bir bendesi oldu~unu ispatlamaya
çal~~~rken di~er taraftan da ~brahim Pa~a'yla temas etmekteydi. Nitekim, Ayd~n
Valisinin bir arizas~nda Osman A~a'n~ n "öte tarafa münasebeti"nden bahs
edilmektedir66. Burada kasd edilen "öte tarar~n, M~s~ r Valisi Mehmed Ali Pa~a
taraftarl~~167 oldu~unda ~übhe yoktur. ~bahim Pa~a, gerekli askeri art~k Anadolu'dan temin etmeye ba~lam~~t~r. Tabii harekat~~devam ettirebilmek için hayvan
ve zahireye de ihtiyaç vard~r68. Bu s~ rada i~~ba~~nda bulunanlara Istanbul'dan
emirler gönderilerek ~brahim Pa~a ordusuna hiçbir ~ekilde yard~m etmemeleri
bildirilmi~ti. Osman A~a bu fermana verdi~i cevapta Devletin sad~k bir bendesi
olarak emirlere riayet etti~i, M~s~r ordusunun bir taarruzu veya mütesellim ve
voyvoda tayini gibi bir te~ebbüsü oldu~u takdirde asker ve halkla birlikte müdafaaya geçeceklerini yaz~yor ve ~brahim Pa~a'n~ n buyuruldu göndererek di~er
yerler gibi Mente~e ve Denizli'den de zahire ve hayvan talebinde bulundu~unu,
ancak buna Mente~e'nin uzakl~k!, Denizli'de ise k~tl~k olmas~~dolay~siyle iste~inin
reddedildi~i cevab~n~n verildi~ini yaz~yordu69.
~brahim Pa~a, bu arada, baz~~yerlere buyuruldu ile mütesellim, voyvoda ve
ayanlar tayin etmeye ba~lam~~t~. Bunlardan biri de zulmünden dolay~~ azledilen
Türkemi~'e tâbi Gölhisar Kazas~'n~ n Karaa~aç Köyünün ayan~~ idi70. Ayar~m
Devlet taraf~ndan azl edilmesinden sonra bakayan~n toplat~lmas~yla Osman A~a
vazifelendirilmi~~olacak ki, fakir halk~~gözeterek bakayay~~ tahsil ve âsâyi~i temin
etmek üzere bu bölgeye ye~enini göndermi~ti. Ancak, ~brahim Pa~a'n~n tayin
etti~i yeni ayan~n Gölhisar ayan~n~n yard~m~yla asker toplay~p bunun üzerine
giderek oradan koymas~~ kar~~s~nda Osman A~a da bölgeye asker sevk etmek
zorunda kalm~~t~ n. Meydana gelen olaylar ~brahim Pa~a'ya aksedince Osman
A~a'n~n vüd~dunun ortadan kald~nlmas~~için Mente~e nâib ve ayanlanna buyuHH, nr. 19775-F ve P.
HH, nr. 9775 F ve P.
66 HH, nr. 35662-A. Ancak daha sonraki geli~meler ~brahim Pa~a tarafina geçti~i fikrini çürütecek mâhiyettedir.
67 Sultan II. Mahmud da M~s~r meselesi s~ras~ ndaki bir hatt-~~ humâynnunda "öte taraf" tabirini kullanmaktad~ r. Bk. ~inasi Altunda~, a.g.e., s. 68.
68 Altunda~, a.g.e., s. 75.
69 Osman A~a'n~n mührünü ihtiva eden tarihsiz belge: HH, nr. 28130-A. 5 ~evval 1248 (25
~ubat 1833) tarihli belge: HH, nr. 33409-E.
70 HH, nr. 28130-A.
71 Osman A~a'n~ n arizas~: HH, nr. 28130-C.
64
65
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ruldu göndermi~ti. Buyurulduda Osman A~a "mekrüh" olarak nitelendiriliyor
ve kulak, burun kestirecek kadar vah~et gösterdi~i bildiriliyordu72. Buyurulduyu,
yan~nda 30 kadar süvari ile ~brahim Pa~a'n~n delilba~~s~, Mu~la'ya getirmi~~ve
kazalar âyânlann~~toplayarak durumu bildirmi~ti. Ancak yine Osman A~a'n~n
bildirdi~ine göre âyânlar iste~e kar~~~ ç~km~~lar; bunun üzerine Tavashzâde
Mehmed A~a delilba~~y~~alarak Tavas'a getirmi~ti73. ~brahim Pa~a, idam karar~m, Osman A~a'n~n arzuhalinden sonra de~i~tirmi~, evinden ç~kmamak ve hiçbir
~eye kan~mamak ~art~yla hayat~n~~ba~~~lam~~t~74.
Osman A~a'n~n bir ara ~brahim Pa~a'ya gerçekten temayül edip etmedi~ini bilemiyoruz. Ancak ~brahim Pa~a'n~n delilba~~sm~n Mente~e Sanca~~'mn
merkezi olan Mu~la'ya, oradan Tavas'a geldikten sonra ~brahim Pa~a'n~n, Osman A~a'n~n ölüm emrinden vazgeçip ev hapsiyle iktifa etti~ine bak~l~rsa en
az~ndan bir af dileme olmu~~olmal~d~r.
Muhtemelen 1834'de75 Mente~e Muhass~h olan Dilâver Pa~a taraf~ndan halk~n da kendisinden ho~nut oldu~u bildirilerek Osman A~a'n~n yeniden mütesellimli~e getirilmesi teklif edilmi~tir. Rodos Adas~'n~n zahire ihtiyac~~ile yap~lacak
bina ve istihkArnlar için kereste ve i~çilerin uygun fiatla temini, devlet tarafindan
asker ve zahire istendi~inde gönderilmesi; sancak dahilindeki redif askerinin idaresi ve talimleri gibi hususlan, Dilâver Pa~a'ya dam~mas~~ ~art~yla Osman A~a tarafindan yürütülmesi ve Osman A~a'n~n, Dilâver Pa~a'ya her ay 25.000 kuru~~
ödenmek üzere yeniden Mente~e mütesellimli~ine getirilmesi Meclis-i Vâlâ'ca
uygun görüldü~ünden Padi~ah taraf~ndan da tasdik edilmi~dir76.
Osman A~a 1842'de Mente~e Sanca~~~kaymakam~d~r77. Dolay~siyle zabtiye
kuvvetleri onun emrindedir. Ancak 1260 (1844) tarihli belgeler Osman A~a'n~n
72 ~brahim Pa~a'n~n, Tavas Nâibi Seyyid KIs~m taraf~ndan tasdik edilmi~~buyuruldusu süren:
HH, nr. 28130-B (Buyurulduda tarih yoktur, tasnif hey'eti taraf~ndan konan 29 Zilhicce 1248,
olaylann ak~~~~göz önüne al~nd~~~nda do~ru de~ildir).
23 HH, nr. 28130-A. Belgede delilba~mm Tavas'a ne için ve nas~l getirildi~ine ve o s~rada
Osman A~a'n~n Tavas'da bulunup bulunmad~~~na dair bir kay~t yoktur. Ancak, defilba~m~n, ~brahim Pa~a'dan af emri gelinceye kadar Tavas'da kald~~~na göre bu bir nevi hapis yahut rehin
mânâs~~ta~~yordu.
74 ~brahim Pa~a'dan Osman A~a ve Mente~e Mütesellimine gönderilen 2 Cemâz~yelevvel
1248 (27 Eylül 1832) tarihli mektublar: HH, nr. 28130-D/2 ve 28130-E/2.
75 HH, 35630 numaradaki irade tarihsiz olup tasnif heyeti taraf~ndan (1250) 1834'e tarililendirilmi~tir. Redif te~kilat~n~n kurulu~u da bu tarihte oldu~una göre belge en erken 1834 tarihli
olmal~d~r.
76 a.g.b.
77 Yeni idari düzenlemede mütesellimlik 1842'de kaymakamli~a çevrilmi~ti. Tafsilât için bk.
Çad~rc~, a.g.e., s. 236 vd.
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bu konuda da salâhiyetini a~t~~~n~, hatta irtikâba varan davram~larda bulundu~unu ortaya koymaktad~r. Sancaktaki zabtiye askerinin y~ll~k maa~~ve ayl~klar~~
tutan masraf defterinde 3 yük 2.800 kuru~~olarak gösterildi~i halde istihdam
edilmesi gereken askerin neredeyse yar~s~~kadar zabtiye bulundurulmu~, dolay~siyle bir yük 94.450 kuru~~ödeme yapt~~~ndan, bir yük 28.348 kuru~u zimmetine
geçirmi~tir. Ba~ka bir ifadeyle tahsisatm °/064,2'sini zabtiyeye öderken %35,8'ini
kendisine ay~rm~~t~r. Durum, Ayd~n Mü~iri Yakub Pa~a tarafindan fark edildi~inde merkeze intikal ettirilmi~tir. Osman A~a, zimmetine para geçirdi~ini
kabül etmi~~ve bunun 53.948 kuru~unu poliçe olarak ödemi~~53.800 kuru~unu
ise Bozöyük ve Pürnaz kazalar~~müdürleri Mesud ve Mehmed Ali A~alar zamanlama mahsûben itâ k~lind~~~~bildirilen 20.600 kuru~un ad~~geçenlerin zimmetlerine mahsûben alikonuldu~unu bildirmi~tir ki bu da usûlsüz bir uygulama
oldu~u için kabül edilmemi~~ve zimmetine geçirdi~i mebla~~n tamam~mn
ödenmesi emredilmi~tir. Zimmete para geçirmek büyük bir suçtur ve ceza kanun~ma göre de böyle bir fiili i~leyenler sürgün, pranka ve kürek cezas~yla cezaland~nlirlard~. Bu maddeden hareketle Meclis-i Vala-y~~Ahlram-~~Adliye, Osman
A~a'n~n zimmefinde kalan mebla~~n sür`atle tahsil ve süresiz olarak Rodos
Adas~'na sürülmesini karara ba~lam~~t~78.
Osman A~a, Rodos'taki sürgün hayat~na ancak üç ay dayanabildi. Bu
müddetin sonunda ya~lili~~,a'ilesinin himayesiz kalmas~~dolay~siyle etraftan kötü
muameleye u~ramalan gibi sebebler ileri sürerek affol~marak Tavas'a dönmesine müsaade edilmesi talebinde bulundu79. Cezas~~Meclis-i Vala'ca da kafi görülerek iste~i kabül olundu88.
Rodos'tan döndükten sonra Osman A~a yine bir yolunu bularak Mente~e
muhass~l~~ma getirihneyi ba~arm~~t~. Ama bu defa kendisi de~ilse bile o~lunun
yolsuz hareketleri ~ikâyet konusu olmu~81 ve bundan Osman A~a sorumlu bulunmu~tu. Tahkikat için Ayd~n'a gönderilmesi planlanan Meclis-i Vâlâ ketebesinin bu konunun ara~ur~lmas~yla da vazifelendirilmesi uygun görülmü~tü82.
BOA, Irade tasnifi Meclis-i Vala (MV), nr. 1129 (Arz tezkiresi ve iradede tarih yoktur, Arka sol üst kö~ede siyah müreklceble 11 ~evval 60 / 24 Ekim 1844 ve hemen alt~nda k~rm~z~~mürekkeble 14 ~evval 60 / 27 Ekim 1844 tarihleri bulunmaktad~r) ve ek 2 (Muhtemelen Maliye Nazinndan Sadrazama yaz~lm~~~tarihsiz tezkire arkas~nda "Ber-maceb-i tezkire Ayd~n Mü~iri hazrederine emirnâme-i sami yaz~lm~~t~r. Fi 20 ~a`ban sene 260 / 4 Eylül 1844" kayd~~vard~r).
78 Osman A~a'nu~~Sadrazama gönderdi~i arzuhal: ~rade-MV, nr. 1191/1.
88 irade-MV, nr. 1191.
81 Belgede bu ~ikayetlerin konusu hakk~nda bilgi bulunmamakla beraber Osman A~a'n~n
tahlcikat~n selâmeti için vazifeden al~nd~~~~dü~ünüldükte ciddi suçlamalar~n oldu~unu tahmin etmek
güç olmasa gerektir.
82 11 Safer 1264 (18 Ocak 1848) tarihli arz tezkiresi ve 15 Safer (22 Ocak) tarihli irade: Ira-
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Ancak Osman A~a'n~n tahkikat s~ras~nda muhass~ll~kta kalmas~~saluncal~~bulundu~undanvazifeden almarak83 yerine "umür-~~mülkiyede istihdam olunmu~"
olan mirimirandan Haydar Pa~a tayin edilmi~ti84.
Aradan bir y~l bile geçmeden Kaymakam Haydar Pa~a'n~n sa~l~k sebebiyle
vazifeden ayr~lmak iste~i üzerine85 yerine yine Osman A~a, bu defa da kaymakam olarak, tayin edilmi~ti86. Ancak, tayin edilirken, azline sebeb olan o~lu
Mehmed A~a'n~n bundan böyle memuriyetine kan~mamas~~gerekti~i de bilhassa hat~rlat~lm~~t~87. Osman A~a, vazifeye ba~lad~ktan sonra gönderdi~i tahriratta
bu husüsa da temas ederek garanti vermi~ti88.
Ashnda bu olay, Osman A~a'n~n o~lu yüzünden ba~~na gelen ilk dert de
de~ildi. 1830'1u y~llarda —daha önce de temas edildi~i gibi— Osman A~a Mente~e mütesellimi iken kendisi idare merkezi olan Mu~la'ya gitmemi~, oraya o~lu
Mehmed A~a'y~~göndermi~ti. Ancak Mehmed A~a, burada fazladan kazanç
temin etmek için halktan kanunsuz olarak 150.000 kuru~~toplam~~89, durumu

de-Dahiliye (D), nr. 8586.
83 Osman A~a'ya gönderilmek üzere haz~rlanan 9 Rebi`iilâh~r 1264 (15 Mart 1848) tarihli
bir ~ukka tasla~~nda "sab~k" olarak ad~~geçti~ine göre i~ten el çektirilmesi bundan önce demektir.
BOA, Bâblâli Evrak Odas~~(BEO), Ayniyat Defteri, nr. 124, s. 64/1.
84 irade-D, nr. 8586. Osman A~a'ya gönderilmek üzere haz~rlanan 17 Cemânyelevvel 1264
(21 Nisan 1848) tarihli ~ukka tasla~~nda halefi Haydar Pa~a'n~n o tarafa vard~~~nda gerekli muhasebenin görülmesi ve defter ile evralan kendisine teslim edilmesi bildirilmektedir. Ayniyat, nr. 123, s.
151/2.
85 26 Zilhicce 1264 (23 Kas~m 1848) tarihiyle Haydar Pa~a'ya gönderilmek üzere haz~rlanan
~ukka müsveddesinde "berat vaktinden berü mizacs~z" oldu~undan bahsedilmektedir (Ayn~ut, nr.
127, s. 40/1) ki Pa~a'n~n rahats~zl~~~~~a`ban ortalar~nda ba~lam~~~demektir.
86 Devlet Salnâmelerinde 1263-66 aras~nda Haydar Pa~a'~un sadece 1264 (1848) bilgilerini
ihtiva eden 1265 tarihlide Mente~e muhass~l~~olarak ismi geçmekte, cli~erlerinde Osman A~a
görülmektedir. Salnâme-i Devlet-i A4yye-i OsmtiM>ye'de Osman A~a ve Haydar Pa~a'n~n muhass~ll~kta
bulunduklan y~llar ~öyle gösterilmi~tir:
Bas~m y~h* Say~~ Sayfa
Muhass~lm Ad~~
1263
Istabl-~~Amire pâyelüsü Tavasl~zâde Osman A~a
1
yok
1264
2
Istabl-~~tkmire pâyelüsü Tavash7âde Osman A~a
116
1265
3
Mirimirân Haydar Pa~a
78
1266
4
Osman
A~a
43
Istabl-~~Âmire pâyelüsü Tavasl~zâde
* Salnâmenin bas~m y~l~~olup bir y~l önceki bilgileri içermektedir.
25 Zilhicce 1264 (22 Kas~m 1848) tarihli ~ukka tasla~~: Ayniyat, nr. 127, s. 36/1.
Osman A~a'ya cevaben yaz~lan 20 Safet 1265 (15 Ocak 1849) tarihli ~ukka: Aynat, nr.
127,s. 131/1.
89 HH, nr. 35662-A.
87

88
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ö~renen Ayd~n Mü~iri Tahir Pa~a, Mehmed A~a'y~~ i~ten uzalda~t~rmakla kalmam~~, Tavas'da oturmas~n~~dahi yasaklam~~~ve Mente~e'ye de ba~ka birini
tayin edece~ini, emirleri yerine getirilmedi~i takdirde cezas~n~n büyük olaca~~m
bildirmi~ti98.
Pa~a, di~er taraftan da merkeze durumu bildirerek yeni tayinleri tasclik ettinni~ti. Art~k Mente~e mütesellimi Pa~a'n~n o~lu Istabl-~~Âmire Müdürlü~ü
pâyesi tevcih edilen ~brahim Bey'dir91.
Tahir Pa~a, el koydu~u 150.000 kuru~u tahsil edilen ~ah~slara geri vermek,
hazineye göndermek veya Mehmed A~a'ya geri vermek ~~klanndan hangisini
tercih etmesinin do~ru olaca~~m sormu~tu92.
Bu s~rada Osman A~a Istanbul'da bulunuyordu. Durumdan haberdar
olunca tela~lan~m~~ve bir taraftan bir arzuhalle93, di~er taraftan bizzat Bab~ali'ye
giderek94 ya~hl~~~~ve bütün emlakinin Tavas'da olmas~, buradan uzalda~t~nld~klan takdirde ailesinin peri~an olaca~~, kendisinin otuz y~ld~r devlet hizmetinde
sadakatle çal~~t~~~n~~ileri sürerek karan bozdurmaya çal~~m~~t~. A~a, bunda ba~ar~l~~da oldu. Sonuçta paran~n Osman A~a'ya geri verilmesi ve vazifesine devam~~
karar~~ç~kt~. Ancak, buna ilave olarak o s~rada Istanbul'da Anadolu yakas~nda
Kuleli'de yap~lacak tahaffuzhane (karantina)95 binas~n~n in~as~na nezâret etmekle vazifelendirildi96. Tahaffuzhane in~aat~~bir buçuk y~ldan fazla sürdü97 ve Osman A~a ancak in~aat~n bitiminde ruhsat alarak Tavas'a ailesinin yan~na dönebildi98.
Osman A~a'mn 1848'de Ayd~n Valisi taraf~ndan kaymakamh~~~teklif edilirken o zamana kadarki suiistimal ve emirlere kar~~~gelmeleri unutulmu~~ve
90 Osman A~a'mn arzuhali: HH, nr. 33227-F. Belge tarihsiz olup tasnif hey'eti taraf~ndan 29
Zilhicce 1254 (15 Mart 1839) olarak tarihlendirilmi~tir. Ancak konuyla ilgili iradenin muamele
tarihi 22 Zilhicce 1254 (8 Mart 1839) oldu~una göre (HH, nr. 33253) Osman A~a'nu~ld bundan
önce olmal~d~r.
91 14 ~a`ban 1255 (23 Ekim 1839) tarihiyle Tahir Pa~a'ya gönderilen kifirne: Ayniyal, nr. 62, s. 58.
92 Tahir Pa~a'dan Sadarete gönderilen ariza: HH, nr. 35662-A.
93 HH, nr. 33227-F.
" Sadrazamm 22 Zilhicce 1254 (8 Mart 1839) tarihiyle muâmele gören am: HH, nr. 33253.
95 Bu konuda bk. Gülden Sar~y~ld~z, "Karantina Tarihinden Bir Yaprak: Kuleli Tahaffuzhânesi", Bilim Tarihi, say~~19 (May~s 1993), s. 25-30.
98 Bu belgede tahaffuzhane kelimesi geçmiyor, fakat "Anadolu tarafina yap~lacak kordon ebniyesi ilâye-i me'mûriyyeti" ifadesi yer al~yor (HH, nr. 35662). in~aat~n tamamlanmas~ndan sonraki
belgeler (irade-D, nr. 165 ve elderi) ve in~aat hesablar~~(Cevdet-S~l~hiye, nr. 98) bu binan~n karandna binas~~oldu~unu aç~k olarak ortaya koyuyor. Sar~y~ld~z, a.g.m., s. 26.
97 Osman A~a'run arzuhali: trade-D, nr. 165/2.
98 Gurre-i Ramazan 1255 (8 Kas~m 1839) tarihinde muâmele görmü~~
irade: irade-D, nr. 165.
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tayin teklifinde "saltanat-~~seniyyenin dirayet ve sadakatle muttas~f emekdârân-~~
bendegân~ndan" oldu~u ve özellikle memleketin durumunu iyi bildi~i, o zamana kadar birçok defa ayn~~vazifede bulundu~u için zeybek tâifesinin zabtlyla
âsâyi~in korunmas~~husûsunda ba~anl~~olaca~~, yapt~~~~hizmetleri ve sadakatinin
sabit oldu~u kaydedilmi~ti99. Merkezde de geçmi~i göz önüne almmadan ayn~~
sözler tekrarlanarak 19 Zilhicce 1264 (16 Kas~m 1848)'de tayini için irade ç~km~~t~~113°.
Sultan II. Mahmud devrinde yeni ordunun kurulmas~ndan sonra askere
alma usûlünde zamanla de~i~iklik yap~lm~~~ve 1846'da, daha önce Napolyon
zaman~nda Fransa'da denenmi~~olan kur`a usülüloi getirilmi~ti102. Buna göre
askerlik ça~~nda olanlar tesbit ediliyor ve vücudca askerlik yapamayacak bir
özrü olanlar, medrese talebeleri veya bulunduldan yer d~~~nda ticaretle u~ra~anlar vb. d~~~ndakiler kazalarda kurulmu~~olan Kur'a Meclislerinde103 çekilen
kur`a104 sonucuna göre belirleniyordu. 1869'a kadar sürecek olan bu usûlde
99 Ayd~n Valisi Halil Pa~a'n~n Sadarete sunulan 17 Zilhicce 1264 (14 Kas~m 1848) tarihli
arizas~: Irade-D, nr. 10048/1.
105 Irade-D, nr. 10048. Bu numaradaki belgeler katalogda Cemâziyelevvel 1264 olarak tarihlendirilmi~lerse de kanaatimizce "zel" harfi stilize bir ~ekilde yaz~lm~~t~r ve dolay~siyle zilhicce
olarak düzeltilmesi uygun olacakt~r. Konu hakk~nda Te~rifat Kalemine gönderilen ilmühaberin
tarihinin 6 Muharrem 1265 (2 Aral~k 1848) olmas~~(BOA, Bâb-~~Asafi Te~rifat Kalemi, dos. 6A/23)
da bunu do~rular niteliktedir.
1 °1 Kur'a usülüne dair olan kanunnâme 13 Muharrem 1262 (11 Ocak 1846) tarihini ta~~maktad~r. Kanunnâme-i Askeri Defteri, nr. 7, 1/1. Musa Çad~rc~, "Osmanl~~imparatorlu~u'nda Askere
Almada Kura Usulüne Geçilmesi '1846 Tarihli Askerlik Kanunu'", Askeri Tarih Bülteni, say~~ 18
(~ubat 1985), s. 62'de bu kanunnâme incelenmi~tir. Enver Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi, VI, Ankara
1991, s. 159'da kur`a usûlünün 1844'de tatbik edilmeye ba~land~~~~karthd~r ki herhalde bir dizgi
hatas~~olmal~d~r.
192 Karal, Osmanl~~ Tarihi,VI , 159.
103 Bu meclisler, güvenli~i sa~layan zabitin ba~kanl~~~nda müfti, ordu merkezince görevlendirilen kur`a subay~, külib ve kazan~ n ileri gelenlerinden seçilmi~~bir üyeden meydana geliyordu.
Aynca askerlik ça~~ndaki ö~rencileri imtihan etmek üzere bir mümeyyiz ve bir tabib de bulunuyordu. Kur'a Kanunnâmesi, 1. fas~l, 7 ve 8. bend ve Çad~rc~, a.g.m, s. 64.
104 Kur'a çekimi iki safhal~~ yap~l~yordu. Bir torbaya kazadalci 20-25 ya~~aras~nda askerlik yapabilecek olanlann isimleri, di~erine ise bir k~sm~~ "asker oldum", bir k~sm~~ ise bo~~ka~~tlar konuyordu. ~lk torbadaki isimler müfti tarafindan çekiliyor, ismi ç~kanlar askere gidip gitmeyecelderini
ikinci torbadan bizzat çekiyorlard~. "asker oldum"u çekenler o y~l asker oca~~na gönderiliyor, bo~~
çekenler ertesi y~l tekrar kur`aya tâbi tutuluyorlard~. 20-25 ya~~aras~ndaki kur`a isabet etmeyenler
do~rudan "redif' (yedek asker. Bu konuda tafsilât için bk. Musa Çad~rc~, "Anadolu'da Redif
Askeri Te~kilât~mn Kurulu~u", Tarih Ara~tumalan Dergisi, 1970-1974, VIII-XII/14-23 (Ankara
1975), 63-75; Mübahat S. Kütüko~lu, "Sultan II. Mahmud Devri Yedek Ordusu: Redif-i Asüldr-i
Mansüre", Tarih Enstitüsü Dergisi, say~~12 (1982), s.127-158) oluyorlard~. Kur'a Kanunnâmesi, 5. fas~l,
46. bend.
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ordunun ihtiyac~~olan miktar 25.000 nefer olarak belirlenmi~ti". Askerlik ya~~~
20-251°6, süresi ise be~~y~l olup her y~l terhis olanlar redife yaz~l~yor ve ayn~~say~da yeni asker kaydediliyordu107.
Di~er kazalarda oldu~u gibi Tavas'da da kur`a usülü tatbik ediliyordu. Ancak Osman A~a, 1262-67 y~llar~~aras~nda kay~rma ve rü~vet yoluyla kendi o~ul,
torun ve ye~enleriyle" baz~~adamlann~" kur`a meclisinde birer illet göstermek
süretiyle kur`a d~~~~ b~rakt~rmay~~ba~arm~~t~. Ancak bu bölgeye kur`a usûlünün
kontrolu için bir müfetti~~gönderildi~inde durum ortaya ç~km~~t~. O tarihte art~k
Osman A~a'run ne sancak, ne de kazada resmi bir görevi vard~. Bu, tahkikat~n
selâmeti bak~m~ndan da olumluydu. Ancak Osman A~a durumu kabül etmek
los Karal, gös. yer.
106 Kur'a Kanunndmesi, 1. fas~l, 2. bend.
1 °7 Kur'a Kanunneanesi, 1. fas~l, 3. bend.
108 Bunlardan biri Osman A~a'mn o~lu, ikisi torunu, alt~s~~ise ye~enleri olup adlar~~ve ya~lar~~
Kur‘aya
gir~neyenin
ad~~

Ya~~

Baba ad~~

Dede
ad~~

1830

1852

Ohnas~~
gereken

Do~um
tarihi

ya~~~
Osman A~a
Ömer
O
20
1240
22
Hac~~Mehmed
Osman
5 20
27
1240
Hac~~Mehmed
Osman
1
20
23
1247
Abdullah
Ömer
12
25
34
1242
Elhac Ahmed
Ömer
* 21
1246
Elhac Ahmed
Ömer
20
1247
Ebubekir
Ömer
3 20
25
1244
Hasan
Ömer
8 22
30
1243
Hasan
Ömer
3
18
1247
25
* i~areti olanlar nüfus say~m~ndan sonra do~mu~~olmal~d~r
(13 Rebi`ülevvel 1268 / 6 Ocak 1852 tarihli Kaza Meclisi mazbatas~: irade-D, nr.
15025/6.
1°9 Ade ferdleri d~~mdakilerin say~lan 36 olup bunlar~n dag~l~~~~~öyle idi:
Ali Bey
Mustafa
Ömer
Mehmed
Ali A~a
Ibrahim
Süleyman
Mustafa
Ismail

Yarangüme H~rka Tilkili Uluköy Yorga Belanya Karaköy
9*
7**
5
3
3
2
2
*Bunlardan üçü Tavaslizâdelerden idi.
** Bunlardan alt~s~~Tavashzâdelerden idi.
Ça~~rgan, Ebecik (Ebecik), Karahisar, K~z~lca Körteke, Muslugiime, Nikfer (Büyükkonak), Sanova, Uzunpmar (P~narlar), Yah~iler köylerinden birer ki~i ile köy belirtilmeden yaz~lan
içhisar mahallesinde bir, Çukur Mahallesinde ise 3 ki~i görünüyor. irade-D, nr. 15025/2.
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istemiyor ve suçlamalardan sonra Sadrazama gönderdi~i arzda gerek Kaymakam R~f at Bey, gerekse Tavas Müdürü Mustafa ~ükrü Efendi'nin kendisine
cebhe alm~~~olduklar~~ve hem ailesi, hem de kendisine ba~l~~olanlar hakk~nda
fitne ve iftirada bulunduklar~n~~bildiriyordull°. Asl~nda ise A~a'n~n i~~ba~~nda
bulundu~u s~rada kendi taraftarlanmn bulundu~u Kaza Meclisi'nin de~i~mi~~ve
yolsuzluklan ortaya ç~karmak için harekete geçilmi~~bulunmas~~ akla daha yak~n
gelmektedir. Bunun için de kur`ada yap~lan yolsuzluk tesbit edilerek bildirilmi~ m ve Osman A~a ile yolsuzlu~a adlar~~kan~anlar hakk~nda tahkikat aç~lm~~t~. Zira, Kanunnâme-i Askeriye göre, özrü olmad~~~~halde varm~~~gibi göstererek
askerden kaçmaya çal~~makm kadar asker ya~~ndakileri saldamak da ciddi bir
suçtu. Kanunnâmenin 12. bendine göre bir kazada gerek kur`adan önce, gerekse sonra firar eden neferat~~ saldayan veya kaçmas~na yard~mc~~ olanlar kad~n
veya erkek olsun para cezas~na çarpt~nlacak ayr~ca erkekler halktan ise sancak
merkezine gönderilerek bir ay prankaya konulacak muteberândan ise yine sancak merkezinde bir ay habsedilecek veya ayn~~eyalette uygun bir mahalle sürülerek cezaland~nlacaldard~. Suçu i~leyenler kaza müdirleri ve di~er memurlardan
ise suçu bilerek i~lemi~~olacaklanndan para cezas~ndan sonra memuriyetten azl
ve ihrac olunup iki ay müddetle kimseyle temasta bulunmamak üzere sürgün
edilecelderdi I 13.
Durumun Ayd~n Valisi tarafindan merkeze bildirilmesi üzerine yerinde
ara~t~nlma yapmak için Tavas'a Mekâtib-i Askeriye'den Ferik Ahmed Pa~a
gönderildi. Ancak Tavas'daki olaylar birbirine ekleniyordu. Yine Osman
A~a'n~n tahrikiyle ahali isyana te~vik edilmi~~ve hareket büyüyerek bir k~tal
halini alma istidad~~göstermi~ti. Ahmed Pa~a Istanbul'a dönü~ünde durumun
vahametini dile getirmi~ti. Bunun üzerine, bir taraftan Dar-~~ ~ürâ-y~~ Askeri
olaylar~n alu~~ndan haberdar edilirken di~er taraftan da Tavas'da sükünetin
sa~lanmas~~için zabtiye kuvvetleriyle birlikte hareket etmek üzere ~zmir'den bir
bölük süvari, iki bölük piyade yollanmas~~ karar~~ al~nm~~, suçlular~n ise Izmir'e

Il° Osman A~a'n~ n 15 Rebi`illâh~r 1268 (7 ~ubat 1852) tarihli arz~: Sadâret Mektubi Kalemi
Umum Vilâyet Yaz~~malan (A.MKT.UM), dos. 103/37.
ni Kaza Meclisi'nce kaleme al~nan 13 Rebi`ülevvel 1268 (6 Ocak 1852) tarihli mazbata: frade-D, nr. 15025/6.
112 Böyleleri "firâri" kabül edilerek kur`aya dahil edilmeden do~rudan askere alm~yorlard~.
Nitekim Izmir'de kad~l~k kâ~~d~~alarak kendilerini medrese talebesi gibi gösterenler olmu~~ve bunlar
hakk~nda tahkikat aç~lm~~t~. ~zmir Valisi'ne gönderilen 24 Zilhicce 1267 (20 Ekim 1851) tarihli
~ukka müsveddesi: AyMyat, nr. 173, s. 80/1.
113 Kur'a Kanunnâmesi, 1. fas~l, 12. bend.
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getirilerek yarg~lanmalan için emir gönderilmi~ti114. Suçlular~n ba~~nda ise tabii
Osman A~a vard~.
Osman A~a'n~n ifadesine göre, kendisi önce ya~hh~~~sebebiyle b~rak~larak
di~erleri muhakeme olunmak üzere Izmir'e götürülmü~~ve sözde "cinnet ilka
olunup sizleri halas edece~iz" denilerek ellerinden "senet" almm~~t~"8.
Muhakemenin ba~lad~~~~s~rada o~lu Mehmed A~a'mn Izmir'e gitmesi yeterli görülmü~se de dava s~ras~nda Osman A~a'y~~suçlayacak nitelikte baz~~ifadeler kullan~lmas~, kendisinin de dinlenmesini gerektirdi~'inden, onun da mahkemede bulunmas~~istenmi~H8 ve kendi tabiriyle "rüküb ve nüzüle gayr-i muktedir
oldu~u halde dü~e kalka" Izmir'e gitmi~ti. Ona göre ileri sürülen iddialar tamamen kaymakam ve müdürün iftiralanndan ibaretti. Kendisi daima devlet
taraf~ndan verilen vazifeleri yerine getiren sad~k bir bende olmu~tu. Bunun için
de namusunu temizlemek üzere davas~n~n Istanbul'da Meclis-i Valâ'da görülmesi~ni taleb ediyordum.
Gerçekten son duru~ma Meclis-i Valâ'da yap~ld~; Osman A~a ile o~ullan
ve yakmlan kur`a maddesinde suçlu bulundu. Ama bu defa sürgüne gönderilmek yerine Tavas'daki çiftliklerinden birinde kimseyle temas etmemek üzere
mecburi ikamete tabi tutuldu. Bu ikamet süresi Osman A~a ve küçük o~lu Ali ile
ye~eni"8 için alt~~ay, büyük o~lu Mehmed için ise —suçu daha hafif bulundu~undan— üç ayla snurland~nld~. Yan~na Meclis-i Vala. Mazbata Odas~~hulefasmdan LIT
• nili Efendi kat~larak memleketine gönderilen Osman A~a, 1268 ~evvali
ortalar~nda (1852 A~ustos ba~lar~) çiftli~ine ula~t~~119.
Asl~nda Izmir'de muhakemeler sürerken Tavas'da ~ikayetler bitmiyordu.
Bu defa da Osman A~a ve iki karde~inin baz~~köylülerin topraldanna el koydu~una dair ~ikayetler ba~lam~~t~. Kâmili Efendi'nin Tavas'a gönderilrne sebebi
durumu yerinde tahkik etmek idi.
114

15025.

Sadrazam~n 27 Rebi`iilevvel 1268 (20 Ocak 1852) tarihli arz tezkiresi: Irade-D, nr.

Osman A~a'n~n am: A.MKT.UM, dos. 103/37.
Osman A~a'n~n arzmda bahsi geçen bu olay Ayd~n Valisi'ne gönderilen 25 Rebi`ülevvel
1268 (18 Ocak 1852) tarihli ~ukka müsveddesinde de do~rt~lanmaktad~r. Ayniyat, nr. 139, s. 45/1 ve
Osman A~a'ya gönderilen ayn~~tarihli ~ukka: a.g.d, s. 45/2.
117 A.MKT.UM, dos. 103/37.
119 Ye~eninden sadece 11 Zilka`cle 1268 tarihli Ayd~n Vilâyet Meclisi mazbatas~nda bahis
vard~r. Irade-MV, t~r. 9147/,6. Tavas Kad~sfmn ~evval 1268 (Temmuz 1852) tarihli arz~nda ise
"taallukat~ndan Mustafa"run ad~~geçer. Irade-MV, nr. 9147/2. Bu ~alus Osman A~a'n~n ye~eni ise
Hasan A~a'run o~lu olmal~d~r.
119 Irade-MV, nr. 9147/2.
115
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Topraldanna el konuldu~unu iddia eden köylüler H~rka, Kal`a-y~~Tavas
(Kale Tavas)120, Sofular ve Çahköy'dencli. Osman A~a'mn H~rka'da 1.500,
karde~lerinden Abdullah A~a'mn Karaköy'de 6.000, o tarihte ölmü~~bulunan
Bekir A~a'n~n ise Çal~köy'de 4.000 ve Sofular'da ise 1.000 dönüm olmak üzere
toplam 14.000 dönüm121 tutarmdaki arazilerini fuzüli zabt ve ziraat etmekte
olduklar~n~~bildirmi~ler ve keyfiyetin Ayd~n Defterdan taraf~ndan üst makamlara
iletilmesiyle122 bu konuda da Tavashzâdeler haldarmda tahkikat aç~lm~~t~.
Izmir'de görülemeyip Meclis-i Vâlâ'ya intikal ettirilen davan~n sonuçlanabilmesi için yerinde tahkikata ihtiyaç duyuldu~undan Kâmili Efendi, Osman
A~a ile birlikte Tavas'a gönderilmi~, onun da kat~ld~~~~ "~er`-i ~erif ve meclis
marifeti" ile görülen davada123 civar köyler ulema ve vücûhu ile di~er durumu
bilenlerin ifadelerine ba~vurularak124 âdilâne bir muhakeme yap~lm~~~ve köylülerin iddialannm hiçbir esasa dayanmad~~ma kanaat getirilerek hakk~n Tavasl~zâdelere Sit oldu~u tesbit edilmi~ti. Bunun üzerine Kja~
' nili Efendi vazifesini
tamamlayarak iki kaza meclisinden tanzim olunan "mahzar k~l~ldu mazbata ile
iki k~t'a
~er`iyyeyi" alarak Izmir'e hareket etmi~~ve bundan böyle bu gibi
iddialara itibar edilmeyece~i karara ba~lanm~~t~125. Daha önce Osman A~a
taraf~ndan gönderilen bir arzda da bu topraklar~n kendilerine babalar~ndan
kald~~~~bildirilmi~~ve bu iddialar~n bir komplo oldu~una temas edilmi~ti126. Bu
tesbit do~ru olabilirse de Ömer A~a taraf~ndan bu topraldann me~ru yollardan
m~~ele geçirildi~i husûsu da akla gelebilir.
Osman A~a, çiftli~inde tecrid edilmi~~olarak iUmete mecbur tutuldu~unda
82 ya~~ndayd~~ve ömrünün son aylar~n~~ya~~yordu. 1269 (1853)'da hayata veda
126 Günümüzde Kale Kazas~'mn merkezi olan bu yerle~me, esas Tavas olup, Yarangüme
Köyü'nün önem kazan~p kaza merkezinin buraya ta~~nmas~ndan sonra giderek zaydlanu~, önce bir
nahiye merkezi, XX. yüzlhn ortalar~nda da Tavas'dan tamamiyle kopanlarak Kale ad~yla müstakil
bir kaza haline getirilmi~tir. Tafsilât için bk. Mübahat S. Kütüko~lu, XVI. As~rda Tavas Kazan~m
Sayal ve Iktisdd Yap~s~, ~stanbul 2002, s. 13.
121 Ayd~n Valisi'ne gönderilecek yaz~n~n müsveddesi olan belgede (A.MKT.UM, nr. 71/40)
ayr~~ayr~~verilen rakamlar topland~~~nda 13.500 oldu~u halde toplam 14.000 olarak verilmi~tir.
Belki de küsûrat yaz~lmad~~~ndan toplam farkh ç~kmaktad~r.
122 Aydm Valisi'ne gönderilecek yaz~n~n müsveddesi: A.MKT.UM, nr. 71/40.
123 Davan~n ~er`-i ~erif ve meclis marifetiyle görülmesi hakk~nda Mente~e Kaymakam' na
gönderilen 23 ~a`ban 1267 (23 Haziran 1851) tarihli ~ukka müsveddesi: Ayra:yat, nr. 137, s. 42/1.
124 mente~e Kaymakam' Mehmed RiPat'~n 27 ~evval 1268 (14 A~ustos 1852) tarihli am:
irade-MV, nr. 9147/5.
125 Ayd~n Vilayet Meclisi'nin 11 Zilka`de 1268 (27 A~ustos 1852) tarih ve vali, mal defterdan, kad~, müfti, ba~, birinci ve ikinci kâtibler, bir üye ile rum ve ermeni kocaba~dan ve yahudi
liderinin mühürlerini ihtiva eden mazbatas~: irade-MV, nr. 9147/6.
126 Meclis-i Vâlâ'run 20 Zilhicce 1268 (5 Ekim 1852) tarihli tezkiresi: irade-MV, nr. 9147/4.
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etti. H~rka Köyü'nde 1253 (1 829)'de yapt~rtt~~~~cami`in127 haziresine gömüldü~~28.
Tavaslwâdelerin devlete kar~~~isyankâr tutumlar~~Osman A~a'mn ölümüyle
son bulmad~. Osman A~a'mn ölümünün ertesi y~l~~o~lu Mehmed A~a'mn Mente~e kaymakamli~~na tayin edilmek niyetinde oldu~u haberi geldi. Ancak halk
böyle bir tayini istemedilderinden engellemek için mahzar göndererek müracaatta bulundular. Zaten birkaç y~ld~r R~fat Bey bu vazifeyi ba~ar~~ile yürütmekte
idi. Mesele Meclis-i Vâlâ'da görü~üldükten sonra ~zmir Valisi'ne böyle bir tayinin dü~ünülmedi~i ve halk~n huzursuzlu~unun giderilmesi husasunda bir ~ukka
gönderildi129.
Hac~~Mehmed A~a muhtemelen kaymakamhktan ümidini kesince devlete
kar~~~bir hareket ba~latmak üzere Tavash Day~o~lu Ahmed adl~~e~k~yaba~~~ile
i~birli~i yapma yoluna gitti. Day~o~lu yakalampi30 Mehmed A~a'mn gönderdi~i
mühürlü "varaka"131 ele geçince ba~latt~~~~komplo aç~~a ç~kt~. Sancak halk~,
ulema ve ileri gelenlerin ~ikayetleri de eldenince muhakeme edilmek üzere harekete geçildi. Ancak, Hac~~Mehmed A~a bu s~rada kolay= bularak bir gece gizlice Izmir'e kaçmay~~ ba~ard~. Bu durumda muhakemenin Izmir'de yap~lmas~~
gerekiyordu ama buran~n, olaylann geçti~i yere uzakl~k' ~ahiderin gelmesini
güçle~tiriyordu.
Muhakeme sonucunda Mehmed A~a'mn i~ledi~i suçun sürg-ünle cezaland~nlaca~~na karar verilerek iki y~l müddede o tarihte Içel Sanca~~'na ba~l~~olan
Ermenek'de ikamete mecbur tutuldui32. Ancak, —o~lu ~~mer'in ifadesine göre—
henüz iki y~l tamamlanmadan oran~n havas~yla imtizac edemeyip hastalanarak
giderek kuvvetten dü~tü. Bunun üzerine Ömer, Meclis-i Vâlâ'ya sundu~u mü127 Cami'in d~~~kap~~kitabesindeki 1253 tarihi H~rkablar taraf~ndan milüdis tarih gibi kabül edilerek cami`in in~asuun XIII. yüzy~l oldu~u zannma dü~ülmü~se (Bölgede 1989'da yapt~~~nuz ara~t~rma
s~ras~nda ~ifalii olarak edinilen bilgi) de 1253 hicri tarihtir ve cami de XIX. yüzy~l yap~s~d~r.
128 Mezarta~~~kitabesi için Eklere bk. H~rka Carni`i haziresindeki mezar ta~lar~n~n foto~raflanmn çekilmesi, o tarihte P~narlar Belediye Ba~kan~~olan Say~n Hüdaverdi Otakh, kitabelerin yerlerinde okunmas~~ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi tü' hiyat Fakültesi ö~retim üyelerinden
Prof. Dr. Say~n ~smail Yak~t taraflar~ndan yap~lm~~, ~.Ü Edebiyat Fakültesi ö~retim üyelerinden
Prof. Dr. Kemül Yavuz taraf~ndan kontrol edilmi~tir. Yard~mlar~ndan dolay~~kendilerine te~ekkür
borçluyum.
129 Izmir Valisi'ne gönderilen yaz~~müsveddesi: A.MKT.UM, dos. 153/28. Arkadaki
muâmele kayd~~4 Cemâziyelülur 1270 (4 Mart 1854) tarihlidir.
138 11 Cemüzlyelevvel 1271 (30 Ocak 1855) tarihli Mente~e Meclisi mazbatas~: Irade-MV,
nr. 15090/15.
131 Mehmed A~a'mn Daylo~lu'na gönderdi~i mühürlü mektub: Irade-MV, nr. 15090/12.
132 11 Cemâziyelevvel 1272 (19 Ocak 1856) tarihli irade: ~rade-MV, nr. 15090.
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zekkirede ba~ka bir yere nakledilmedi~i takdirde ölümle kar~~~kar~~ya geleCt\~ini
ileri sürerek Isparta veya Burdur yahut da Izmir'e naklini istedi133. Ne var ki ilk iki
yer memleketi olan Tavas'a çok yak~n oldu~u gibi ~zmir de ayn~~vilâyet hudutlan
içinde bulundu~undan kabül görmedi. Ancak, Meclis-i Vâlâ, kanunnâmede yeri
olmamakla birlikte bu nevi sürgünlerde ikamete mecbur tutuldu~u yerin havas~n~n yaramamas~~halinde sürgün yerinin de~i~tirilmesi usülünün tatbik edilmesi
prensibine uyarak Kütahya'da ikâmet ettirilmesinin uygun olaca~~na karar verdi° 34 . Bu karar da Padi~ah tarafindan uygun görülerek tasdik edildi135.
Tavasl~zâdeler, bugün art~k Tavas'da ya~amamalda beraber, günümüze
kadar ula~an âilelerdendir. Içlerinde Kurtulu~~Sava~~na kat~lanlar da bulunan
bu âilede, ilerlemi~~ya~~na ra~men, devlet hizmetinde en fazla çal~~an ve haldunda en fazla bilgi bulunan, hiç ~übhe yok ki Osman A~a'd~r. Osman A~a, kendi
ifadesiyle Devlet-i Aliyye'nin sad~k bir bendesiydi ve her verilen vazifeyi de
yapm~~t~. Bunda hakikat pay~~ yok de~ildir. Ancak, emirleri savsaklamadan,
te'kid, hatta tehdid emirleriyle tekrarlatnmadan da yerine getirdi~i pek söylenemez. Gecikmeler için her zaman bir bahanesi olmu~tur. Haris bir insan oldu~u muhakkakt~r. Ba~~~ s~k~~t~kça ilerlemi~~ya~~n~~ileri sürmesine ra~men mevki
almak istedi~inde bu husüsu hep gözard~~etmi~tir. Istekleri yerine getirilmedi~i
zaman ise halk~~ devlet aleyhine k~~k~rtmaktan geri kalmam~~t~r. Tesbit edilebildi~i kadanyla iki defa sürgünle cezaland~nlm~~t~r. ~kincisi çiftli~inden ç~kmamak
cezas~d~ r ama ilkinde üç ay kadar Rodos'ta kalm~~; fakat dönü~te yine devlet
hizmetinde çal~~may~~ ba~arm~~t~ r.

~rade-MV, nr. 16236/1.
Il ~atan 1273 (6 Nisan 1857) tarihli Meclis-i Vâlâ mazbatas~: ~rade-MV, nr. 16236/2.
135 20 ~aban 1273 (15 Nisan 1857) tarihli arz tezlciresi alt~na sâd~r olan 20 ~atan tarihli irade: ~rade-MV, nr. 16236.
133
134
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Resim 1

Osman A~a'n~n mühr~i

Resim 2

H~rka Camii D~~~Kap~~Kitabesi

Mübahat S. KOTÜKo~~u

Resim 3
Iiirka Camii'nin yandan görünü~ü

Mübahat S. KCITC1CO~LU

Resim 4
H~rka Camii'nin ~ç Kap~~Kitabesi
Bi-hamdillah ~eref buldu salât için bu cami'
Müyesser oldu itmâm~, eri~ti avn-i yezdâni
Tekâsül eyleme asla salatunda kavi olg~l
Cema`ti gözet dâim korna ta`dil-i erkâm
E~er bu dar-1 dünyada salât~nda kavi olsan
Yar~n ol dar-~~ahrette bulursun hür-i g~lmam
Sebeb olup bu dünyada binâ edüp eden ihya
Cehennemden halâs ola eri~e avn-~~Rabbani
S~rat üzre olupdur bu sefine cümle mahlûka
Ki afv~yla muamele olursa lûtf-~~ihsan'
Bu Lütfi'nin ricas~d~r, inayede ola makbul
Dahi hayr ile yâd ideler kim okursa bu destan~~

Mübahat S. l(r.T~~KO~LU

Resim 5
H~rka Camii Haziresinin Yandan Görünü~ü

Mübahat S. KOTÜKO~LU

MIL
Resim 6

Osman A~a'n~n Mezar Kitabesi
Irci-i remziyle te~rif~ne da`vet-i hakk~n
Sakini ukba olup Osman A~a gör hikmeti
Fedhuli fi cenneti mazmununa can bah~la
Naldedüp alemden ol Gül~en-saray-~~vahdeti
Ravza-i lahd içre aram eyledikçe ha~re dek
Eyle ya Rab gark-~~bi-pâyân bahr-~~rahmeti
Tarihin 1269 salinde ah
Dest-i sâld-i ecelden içdi cam-~~vuslatil

E. Uykucu Mu~la Tarihi adl~~eserinde Osman A~a'n~n mezar ta~~~(s. 100) lcitabesini "Dergdk-z
Ali kapta ba~zlannelan Mente~e mütesellimi Tewaslui~lu Osman ruhu için Fdtiha H. 1269 (1852-53)" ~eklinde
vermektedir. Ölüm tarihi do~ruysa da ölüm tarihinde mütesellimlik bahis konusu olmad~~~~gibi
kaymakamhlaan da çoktan aynlnu~ur.

Mübahat S. Kini~KO~LU

Da`vet etdükde huzur-~~pakine zat~n Hüdâ
Geçdi sevda-y~~sivadan eyledi azm-i beka
01 dahi etdü güzergahl fenadan nhletin
Olsun ona cay-~~ruh-efzâ firdevsi ala
Lane-saz oldukca ruh-~~ pür-futüh-~~~adan
Nurla lebriz k~l kabrin an~n ya Rabbenâ
Feyz-i ruhaniyle imdad eylesün fahr-i rusul
Destgir olsun ona çar-yar-~~bâ-safa
Saki-i gaybi Hayali'ye dedi tarihin
Nu~~edüp cam-~~ rahiki Hac~~Mehmed A~a

Resim 7

Osman A~a'n~n O~lu Mehmed'in
Mezar Kitabesi

