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I~GALINE DAIR VES~ KALAR*
ISMAIL HAKKI UZUNÇAR~ILI
Tarihlerde görüldü~ü üzere Napoleon Bonaparte tarafindan 1213
( ~~ 789)da M~s~ r'~ n i~gali esnas~ nda buras~ n~~ geri almak için kara ordusundan
ba~ka deniz yoluyle sevkedilen kuvvetler aras~ nda Kavala'dan da buran~ n
çorbac~~ yani yeniçeri bölük kumandan~~ Hüseyin A~a'n~ n o~lu Halil
kumandasiyle bir miktar kuvvet yollanm~~t~ , bunlar aras~ nda Hüseyin
A~a'n~ n ye~eni Mehmed Ali de vard~~ 1. M~s~ r'~ n kurtulu~ undan sonra
Arnavutluk'tan v.b. taraflardan giden ba~~~bozuk kuvvetlerle beraber
Mehmed Ali de Kavala'ya dönmeyerek yan~ ndaki bir k~s~ m gönüllü ile
beraber M~s~ r'da kalm~~t~. Zeki ve faal ve ayn~~ zamanda haris olan bu kimse
durumu kendisinin yükselmesi için uygun görerek türlü entrikalarla M~s~ r'a
tayin edilen valileri buradan atlatarak nihayet 1220 Rebiü'l-evvel (1805
Haziran)de vezirlikle M~s~ r valili~ine tayin edildi.
Mehmet Ali Pa~a, evvela M~s~ r'da valilere tegallüb ve tahakküm eden
kölemenleri imha ile oraya iyice yerle~ti 2 . Sonra Hicaz taraflar~ m istilâ ile
Mekke ve Medine'yi i~gal etmi~~olan Vehâbileri ma~lub ederek bu havaliyi
kurtard~~ ve bu suretle büyük ~öhret kazand~~ sonra Cezayir ve Tunus
* Bu makale merhumun ölümünden sonra ~smet Parmaks~zo~lu taraf~ ndan tahkik
edilerek yay~ma haz~ rlanm~~ t~ r.
Kavala'dan M~s~ r'a gidecek ba~~ bozuk askerine Kavala âyân~~ Hüseyin A~a'n~ n o~lu
Halil A~a serçe~ me olmu~, Mehmed Ali de amcazâdesi Halil A~a ile beraber gitmi~ti. Halil A~a
M~s~ r'~ n havasiyle imtizaç edemedi~inden Kavala'ya dönmü~~oldu~undan ba~~ bozuk askerinin
serçe~ meli~ini Mehmed Ali A~a deruhde etmi~ ti.
2 Mehmed Ali Pa~a, o~lu Dursun Pa~a kumandas~ nda Vehhâbiler üzerine kuvvet sevk
etti~i gün, alay seyri için bütün kölemenleri kal'aya celbederek ans~z~ n hepsini orada öldürttü.
(1226 Sefer/1811 Mart)
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taraflar~ n' da - Frans~ zlara dayanarak - nüfuzu alt~ na almak istediyse de,
muvafrak olamad~ . Osmanl~~ Devletinin muhtelif gailelerinden istifade
ederek kuvvetlendi, bunun bu faaliyeti hükümetin dikkatinden kaçmamakta ise de, di~er isyanlarla me~gul oldu~undan buna kar~~~ses ç~ kar~lmayarak
yeni bir gaile ç~ kar~lmas~ ndan çekiniliyordu. Otuz seneye yak~ n durmadan
çal~~arak Frans~ zlar~ n da yard~ mlariyle talimli asker ve donanma meydana
getirdi, Suriye'yi de nüfuzu alt~ na almak istiyordu.
Bu s~ ralarda Osmanl~~ Devleti, Cezayir gailesi, Tepedelenli Ali Pa~a ve
Mora isyanlar~~ ve daha sonra Yeniçeri oca~~ n~ n kald~ r~ lmas~ , onun ard~ ndan
da 1829'daki Rus Sava~~, i~kodral~~ Mustafa Pa~a isyan~~ ve ~am vak'as~~ gibi
birbirini izleyen y~ prat~c~~ olaylarla u~ra~t~~~ ndan, yukar~da da söyledi~imiz
gibi Mehmed Ali Pa~a'n~ n davran~~lar~ na kar~~~göz yumuyordu. Bilhassa
Mora isyan~ nda Mehmed Ali Pa~a'n~ n talimli kuvvetlerinin muvafrak
olmalar~~ hükümetin gözünü açm~~~ve ~~kodral~~isyan~ nda parma~~~oldu~u
bilindi~i halde bilmemezlikten gelinmi~ti 3.
Mehmed Ali Pa~a, göz dikti~i Suriye'yi elde etmek istedi; Akkâ valisi
Cezzar Ahmed Pa~a'n~ n o~lu ~ brahim Pa~a ile aralar~ n~ n aç~ lmas~ n~~ bir araç
sayarak böylelikle emelini gerçekle~tirmek için hem kara ve hem denizden
haz~ rl~ k yap~ yordu. Onun bu haz~ rl~~~ n~~ ~am Valisi eski Sadr-~~ âzam
Mehmed Emin Rauf Pa~a ~~ 247 (1831 M.) de hükümete bildirmi~ ti. Nihayet
Mehmed Ali, o~lu Ibrahim Pa~a kumandas~ nda olarak otuz bin asker ve
denizden de on be~~parça gemi göndererek 3 Cemaziyü'l-âhir ~~ 247 (g Kas~ m 1831)de Akkâ'y~~ muhasara etmi~ti. Mehmed Ali Pa~a, hükümet
taraf~ ndan kendisine mülâyim surette yap~ lan nasihatleri ve ara bulmak için
olan tavassutlar~~ dinlemeyerek maksad~ n~~ fiile koymu~ tu. Bunun üzerine
Mehmed Ali asi ilan edilerek hakk~ nda fetvâ da verilmi~ti.
Bu tarihte Osmanl~~ ordusu henüz iyi yeti~memi~~ve ~öyle böyle talim
görmü~~olanlar~~ da Rusya sava~~ nda k~smen ~ehit olduklar~ ndan Mehmed
Ali'ye kar~~~ç~ kar~lan kuvvetlerin ço~u talimsiz ve hattâ subaylar~~bile sava~~
tekniklerini bilmediklerinden sava~~sonucunun Osmanl~~ kuvvetlerinin
aleyhine olaca~~~seziliyordu. Buna kar~~l~ k Mehmed Ali Pa~a, Fransa'dan
getirtti~i ve M~s~ rl~lar taraf~ ndan Süleyman Pa~a denilen Sev (Seves) in
denetimi alt~ nda düzenli, talimli ve manevra kabiliyetine sahip bir ordu
vücuda getirdi~inden bu sayede Osmanl~~ kuvvetlerine galebe edece~ine
kani' olmu~ tu. Mehmed Ali üzerine Serdar tayin edilen A~a Hüseyin
3 M~s~ r meselesinin ikinci safhas~ nda da Mehmed Ali'nin Arnavutluk'ta fesad ç~ karmak ve
i~kodral~~ Mustafa Pa~a'ya para göndererek isyan~~ umumile~tirmek istedigine dair vesikalar da
vard~ r. Hatt-~~ hümâyun vesikalar~~ No. 22007 ve 214.74.
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Pa~a'n~ n Haleb civar~nda bozulmas~~ ve daha sonra Sadr-~~ azam Re~id
Mehmed Pa~a'n~n Konya muharebesinde (Aral~k ~~832) esir dü~mesi üzerine
Padi~ah ve Devlet ricali telâ~a dü~mü~ lerdi. Bu durum sebebiyle Ingiltere ile
Fransa hükümetleri Devletler muvazenesinin bozulmas~ na meydan vermemek için Bab-~~ âliye arac~l~k teklifinde bulunarak pazarl~~a giri~tikleri
s~rada 4 Bo~azlara hâkim olmak emelini izleyen Rusya hükümeti bu hali,
emelinin gerçekle~mesine vesile ad ederek pazarl~ ks~z olarak Mehmed
Ali'nin tecavüzünü defetme~i teklif eyledi~inden Sultan II. Mahmud bu
teklifi derhal kabul etmi~~ve Ruslar~ n Karadeniz donanmas~ndan bir
miktariyle bir Rus kuvveti de Istanbul'a gelmi~ ti. (30 Ramazan 1248 /2o
~ubat 1833)
Konya'daki ba~ar~s~ndan sonra M~s~r ordusu kuzeye do~ru ilerleyerek 2
~ubat 1833 de Kütahya'ya kadar gelmi~~ve burada iken iki tarafa yap~lan
yaz~~ma te~ebbüsleri s~ras~nda Amedci Mustafa Re~id Bey evvela Tophane
Mü~iri Halil Rifat Pa~a ile M~s~r'a gidip Mehmed Ali Pa~a ile görü~mü~~ve sonra Halil Rirat Pa~a Kahire'de kalarak Re~id Bey, Mehmed
Ali'nin teklifleri ile Istanbul'a dönmü~~ve oradan da Kütahya'da bulunan
M~s~r ordusu kumandan~~ Ibrahim Pa~a'n~n yan~na gönderilmi~ti 5 .
~brahim Pa~a'n~n Manisa'ya Müteselli~n Tayini
Ibrahim Pa~a üç aydan ziyade Kütahya'da kalm~~~ve bu müddet içinde
sancaklardaki Osmanl~~hükümeti mü tessellimlerini koyarak oralara kendisi
tarafindan mütesellimler tayin eylemi§ ve bu arada Saruhan (Manisa)
Ayd~n (Güzelhisar) ve Izmir'e de birer mütesellim tayin etmi~tir.
Ibrahim Pa~a evvela 14 Ramazan 1248 (4 ~ubat 1833)de Abdi Pa~a
zâde Ali Bey isminde birini eline bir tayin buyruldusu verip Manisa'ya

Sultan Mahmud, Konya muharebesinden evvel, Avrupa'n~n yard~m~n~~temin eylemek
için 1832 de Nam~k Pa~a'y~~Viyana ve Paris yoliyle Londra'ya göndermi~ti. Fransa, Mehmed Ali
taraftar~~ oldu~undan Osmanl~~ hükümeti daha ziyade Ingiltere'den bir müzaheret beklemekte
idi.
5 Mustafa Re~it Bey'le beraber Fransa maslahatgüzar~~ Varen de Kütahya'ya Ibrahim
Pa~a'n~n yan~na gitmi~tir. Re~id Bey vapurla Mudanya'ya gelib ~~ o Zig-Ude 1248 (31 Mart
1833)de Bursa'ya geçmi~ tir. Re~id Bey'in aya~~nda ç~ban oldu~undan ve bunun fevkalade
~zt~rab~ndan dolay~~ inib binme~e kudreti olmad~~~~için bir kaç saat Bursa'da kalarak yaras~n~~
tedavi ettirmi~~ve ayn~~ zamanda vaziyetini beyan ile mutaddan bir gün sonra Kütahya'ya

gelece~ini bir tatar ile Ibrahim Pa~a'ya bildirerek o gece yar~s~~ taht~revanla hareket edip 12 Zi'lkade Cuma günü Kütahya'ya varm~~ t~r. HüdavendiOr valisi Hac~~ Ali Pa~a'n~n Sadaret
kethüdas~na arizas~~ bir numara ile makalenin sonundaki vesikalar aras~ndad~r.
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gönderdi ve Saruhan sanca~~n~n M~s~r'a ilhak~n~~ilan eyleyerek oradaki
Osmanl~~hükümetinin mütesellin~inin kovulmasnu emreyledi 8.
M~s~r mütesellimi Abdi Pa~a zade Ali Bey Manisa'ya gelince orada
bulunan Osmanl~~Hükümetinin mütesellimi Kara Osman zâde Hac~~
Mehmed A~a 7 ~ehirden kaçarak K~rka~aç kasabas~n~n güneyindeki Baba
köyünde bulunan kona~~na gelmi~~ve bir ariza ile durumu sadaret
kethüdas~na bildirmi~tir 8 .
6 Ibrahim Pa~a'n~n 14 Ramazan 1244 tarihli olarak Saruhan sanea~~ na göndermi~~
oldu~u mütesellim buyruldusu:
~crâyi-i ~iâr-i Saruhan (Manisa) sanca~~n~n havi oldu~u kazalar~n kuzat ve nuvab~~
efendiler zide-fa~luhum ve merahiri'l-amâsil ve'l-akran dairemiz mu'teberamr~dan olub bu
defa liva-i mezbure taraf~m~zdan mütesellim nasb ve tayin olunan Abdi Pa~a zâde saadetl~i Ali
Bey ziele kadruhu ve k~dvetü'l-emasil ve'l-akran vücuh-i memleket ve müteayyinan-~~ vilâyct
vesair i~~erleri zide kadru'hum inha olunur ki bizim M~s~r'dan hurt~c ile ~imdiye kadar Devlet-i
Osmaniye ile muharebe ve mukabelelerimiz cümle ümmet-i Muhammedin giriftar oldu~u
mezalimden kurtularak bister-i istirahatte gunude olmalar~~kaziye-i hayriyesine mebni
oldu~undan cenab-~~Rabbil-âlemin tayin-i hayriyemize göre fevz ve nusret taraf~m~za ihsan
buyurarak Allah'u el-hamdü ve'l-minne ekser eyalât ve elviye zir-i destimize geçmi~~ve eksen
dahi kâffe-i fukara ve agniya adaletten maada muamelemiz olmad~~~m ö~renerek iklim-i
M~s~r'a muzaf ve mülhak olmu~~bi-me~iyyeti'Ilah-i tealâ el-yevm asakir-i külliye ve
mühimmat-~~kaviyye ile Kütahya'ya gelinmi~~ve akibet-endi~eler dahi gerden beste-i itaât ve
be-hasbel-lcab liva-i mezbure dahi taraf~m~zdan bir mütesellim nasb~~laz~m gelmi~~olma~la i~te
a~a-yi mumâileyh mütesellim nasb ve tayin olunmu~~oldu~u malümunuz oldukta sab~k
müteselliminiz bulunan adam~~ içinizden tard ve teb'id ile bundan böyle livan~zda a~a-yi
mumâ-ileyhi mütesellim bilüb kâffe-i rey-i sevabiyle amel ve hareket ve mugayirinden ziyade
hazer ve mücanebet eyliyesiz. Sen ki, mütesellim-i mumâ-ileyhsin sen dahi vedia-i Cenab-~~
Kibriya olan fukara ve reayaya mezalim ve ta'addiden her veçhile himayet ve iktisab-i nisab-~~
emn ü istirahatlerine say' ve gayret ve bu veçhile cümle ile hüsn-i imtizaç ve mua~eret birle her
bir umuru ~cr-i ~erif-i münife tatbik ederek icra-yi levaz~m-i memuriyet ve diyanet ve lâz~mii'linha olan umur ve hususat~~peyderpey tarafim~za arz ve ifadeye mül~aderet eylemeniz bab~nda
divan-~~Scr'asker-i M~s~ r'dan ve merhale-i Kütahya'dan i~bu buyruldumuz isdar ve yedine itâen
ba's ve tisyar olunmu~tur. Bi-mennihi tel vusulünde gerektir ki ber-mucib-i buyruldu amel ve
hareket ve hilâfindan hazer ve mücânebet eyliyesiz deyu. fi 14 N. (Ramazan) sene 48 (1248).
Hatt-~~hümâyun vesikalar~~ No. A 20379.
7 Makalenin sonundaki bir numaral~~Hac~~ Ali Pa~a'n~n tahrirat~nda buna Küçük
Mehmed A~a denildi~i gibi, babas~n~n ad~n~n da Halil oldu~u durumu tasvir yollu hükümete
gönderdi~i arizas~nda görülüyor.

° Kara Osman o~lu Hac~~ Mehmed A~a'n~n Sadaret kethüdas~na göndermi~~oldu~u
tahrirat~n sureti:
Devletlü, Inayetlü, Atufetli~ , Merhametlü, Veliyyü'n-niam kesirü'l-mecd ve'l-kerem
sultan~m Hazretleri; Devlet ü ikbâl-i ebed-peyvend ü ebbühet ve iclâl-i âlem-pesend ile sa~~ve
var olsun. Arz-~~hal-i kulland~!. ki, M~s~rl~~ ~brahim'in tecavüzl harekete ictisar ile güya
zahiresizlikten dolay~~Kütahya'ya kadar gelüb orada ikamet edece~ini der bar-~~devlet-karara
yazm~~~ise de, mefsedet demek oldu~una ve bu cihetle be-her hal vesair zemin ve zaman ile
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M~s~r seraskeri ~brahim Pa~a'n~ n Kara Osman o~lu Hac~~Mehmed'in
diri veya ölü olarak mutlak surette elde edilmesini buyurmas~~üzerine 9
Saruhan mütesillimi Ali Bey, kethüdas~~olan ~eyh o~lu Halim beyi üç, dört
yüz kadar M~s~r askeri ve deli kuvvetiyle Yaya köyüne göndermi~tir. Halim
Bey, Kara Osman o~lunun harem dairesini basarak kendisini yakalay~p
Day~~zâde Süleyman A~a ve Tüfekçi ibi~i Hac~~Ali ile beraber Manisa'ya
götürmü~tür. (7 Zi'l-kade 124.8 / ~~Nisan 1833 Pazar)
Bu durum istanbul'da sadaret kethüdas~na bildirilmi~, olanlardan
Karasi (Bal~kesir) mütesellimi ~erif Mehmed A~a Kara Osman o~lunun
tedbirsizli~inden dolay~~bu halin vukua geldi~ini ve bu hadisenin kendi
Ayd~n ve Saruhan, Manisa sancaklar~n~~dahi ifsad ile ele almak isteyece~ine mebni mumâ-ileyh
taraf~ndan böyle âdem ve ka~~t geldi~i halde k~yam ve defiyle zir-i irade-i çâkerânemizde kin
mahaller ahalisinin fesede taraf~na temayülden vikayetleri hususuna itina ve dikkat olunmak
iradesini ~âmil bu defa ~eref-riz-i sudur olan fermannâme-i sâmi-i veliyyü'n naimileri taraf-1
çâkerâneme vürud etmi~~ve mumâ-ileyhin vaki' olan i~'ar~~üzere Kütahya'ya gelüb etraf ve
eknafda bulunan kâfre-i elviyelere tarafindan birer mütesellim nasb ve tayin etmi~~mara'z-zikr
Manisa sancaklar~na dahi ba~ka ba~ ka mütesellimler tayin ve memur eylemi§ ve bir taraftan hiç
bir muhalefet vuku' bulmayarak dahi çaresine te~ebbüs olunmam~~~oldu~undan bu defa
Saruhan sanca~ma dahi Abdi Pa~a zâde Ali Bey nam~ nda birini tayin ederek sancak derununa
duhulü lede'l-isti~ mam bi'z-zarure Manisa'dan hareket ile Yaya karyesinde kin fakirhaneme
gelinmi~~oldu~u bi-mennihi taalâ muhat-i ilm-arâ-yi veliyyü'n-naimileri buyruldukta bu babda
ve herhalde emr ü fermân hazret-i men lehu'l-emrindir.
Hatt-~~hümâyun vesikalan numara C 20379
9 Bir numaral~~vesikaya bak~n~z.
i° Kara Osman o~lu'nun yakaland~~~na dair ayn~~günkü tarihiyle Soma voyvodas~~Hac~~
Bilâl A~a'n~n Hüdavendigâr valisi Hac~~ Ali Pa~a'ya göndermi~~oldu~u tahrirat sureti:
Devledû, Inayedû, At~fedû, mezid merhametlû Veliyyü'n-niam, Kesirü'l-kerem Efendim
Sultamm Hazretleri,
Arz-~~hâl abd-i kadim ve bende-i müstedimleridir ki, halen Manisa'da mütesellim olan
Ibrahim Pa~a'n~n adamlar~~Izmir tarafina asker gönderece~im diyerek ~eyh zâde Halim Bey'i
reis ve maiyetinde üçyüz nefer miktar~~ Arab askeriyle Deli askeri tertibi ile i~ bu yevm-i Pazar
ale's-sabah Yaya karyesine gönderüb Kara Osman zkle Hac~~ Mehmed A~a'n~n kona~~n~~ ihata
ederek kendüsünü ve tüfenkçiba~~y~~ ve day~~ o~lunu birlikte tutub götürmü~ler ise de Manisa
tarafina m~~götürdüler yoks"ayri yeremi götürdüler pek de malfim de~il. Lâkin merkumlar~ n
celbolundu~u Yaya karyesinden tahkik-i bendegânem olarak cenab-~~veliyyü'n-niam efendime
ifade olunmak için arz-1 hâl-i bende-gânem tahririne cesaret k~l~nd~. Baki emr ü fermân...
Zi'l-kade 1248. Hatt-~~Hümâyun vesikalan numara 20094 D.
El-hac Bilâl
Voyvoda-i Soma hâlâ
Il ~erif Mehmed A~a (Pa~a) Bigadiç hanedan~ ndan olub 1270 H, 1854 M.de beylerbe~i
rütbcsiyle pa~a olmu~tur. Sultan Abdülâziz'in damad~~ olan Çavdar o~lu Mehmed ~erif
Pa~a'n~n büyük babas~d~ r.
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muhitinde de ~ayi olmas~n~n halk~n ~~marmas~m mucib olaca~~ndan dolay~~
hayret içinde kald~~~n~~arz eylemi~tir 12 .
Ibrahim Pa~a'n~n Ayd~n'a Mütesellim Tayini
M~s~r ordusu seraskeri, ayn~~zamanda merkezi Güzelhisar olan Ayd~n
sanca~~na da Süleyman Bey isminde Konyal~~bir mütesellim tayin ederek
göndermi~tir. Güzelhisar'da Osmanl~~hükümetinin Ayd~n mütesellimi olan
Kara Osman zâde Eyüb A~a, Ibrahim Pa~a'n~ n müteselliminin gelmesi
üzerine Ayd~n'dan.kaçarak evvela Yaya köyüne gelip orada Manisa'dan
kaçm~~~olan mütesellim Hac~~Mehmed A~a ile bulu~mu~tu. Eyüp a~a Yaya
köyünde ziyade kalmayarak Mihal~ç kasabas~na gelip durumu 9 Zi'l-kade
1248 tarihli ariza ile hükümete bildirerek Istanbul'a gelmesi için müsaade
istemi~tir 13 . Bundan üç gün sonra da Hac~~ Mehmed A~a Yaya köyünde
yakalanm~~t~ r.
12 Bal~ kesir mütesellimi ~erif Mehmed A~a'n~n Kara Osman o~lunun yakaland~~ma dair
Divân-~~ hümâyun hâcegân~ndan Bab-~~ ser'askeride Ismail Ismet Efendi'ye gönderdi~i ii Zi'l-

kade tarihli mektubu:
Veliyyü'n-niamâ, Devletlü, Inayetli~~ Efendim Hazretleri;
I
~bu Pazar günü Manisa'ya Ibrahim Pa~a taraf~ndan mütesellim nasb olunan Ali Bey,
dörtyüz kadar süvari ile kethüdas~~ ~eyh o~lu Halim Bey'i Yaya karyesine gönderüb Osman
zade Hac~~Mehmed A~a haremde bulunub merkum ~eyh o~lu haremi basub mumâ-ileyh Hack
Mehmed A~a'y~~ ç~karub Day~~ zâde Süleyman A~a'y~~ ve tüfenkciba~~~ Hac~~ Ali A~a'y~~
buyrulmak için
Manisa'ya göndermi~lerdir. I~te keyfiyet bu veçhile oldu~u
icâleten hâkipây-i devletlerine tatar ç~kar~ld~~ efendim. II Zi'l-hicce 1248. ~erif Mehmed (mühür)
Hatt-~~hümâyun vesikalan 204394 A.
~erif Mehmed A~a ayn~~ tarihle Sadaret kethüdas~na gönderdi~i tahriratta da "Osman
zâdenin mahzâ tedbirsizli~inden vuku'a gelen uygunsuzluk cihetiyle bu hayali ahalisinin dahi
~~maracaklar~ndan" bahsetmektedir. Ayn~~tasnif No. 20094 E.
13 Kara Osman zâde Eyüb A~a taraf~ndan ser'askere gönderilen 9 Zi'l-kade 1248 (2 Mart
1833) tarihli tahrirat:
Maruz-i kulland~r ki,
Hasbe'l-icâb bundan akdemce Yaya karyesine gelinüb Saruhan mütesellimi Mehmed A~a
kullariyle birlikte olarak karye-i mezid~rede ikamet ve baz~~ hususat~n tanzim Ve tertibinde her
ne kadar kusur-i âcizânemiz olmad~~ ise de mukteza-yi vakt ve hâl muyafrak olunamayub farizai ubudiyetimiz oldu~u üzere hizmet-i daavât-~~ hayriye-i ~ahanede k~yam üzere iken mütesellimi mumâ-ileyh kullar~n~n hizmetinde bulunan Day~~ o~lu Süleyman A~a kullar~n~~ mütesellim-i
mumâ-ileyh güyâ Kütahya taraf~na göndermi~~ve Ibrahim Pa~a taraf~ ndan baz~~hususat~n
tesviyesine amel etmi~~deyu bilâ mucib beyne'n-nâs havadis olmu~. Ma'hâzâ merkum Hac~~
Süleyman A~a'y~~ mütessellim-i mumâ-ileyh Izmir'den Mansuri o~lu dedikleri hâin-i devletin
vaki' olan nâhemvare hareket ve havadisini tahkik etmek dâiyesiyle Izmir'e göndermi~~oldu~u
kemterânem ise de i~in havadis ve tevatürüne nazaran belki sem-i mülülcâneye vâstl
olur ise ma'az-Allahi tel mes'ul ve muâteb olurum ihafe ve mülâhazalar~~tefekkür k~l~n~ b bu
cihetle karye-i mezkürede bir saat dahi tevakkufum câiz görülmeyerek gider, zir-i cenah-~~
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Ibrahim Pa~a'n~ n Ayd~ n mütesellimi tayin eylemi§ oldu~u Süleyman
Bey, Konya mütesellimli~inde bulunarak kapucuba~~~rütbesinde bir zat
olub Muhsin Pa~a'n~ n o~ludur. Ibrahim Pa~a Konya'ya girince ona intisab
ederek Ayd~n mütesellimli~ine tayin edilmi~ti 14.
Ibrahim Pa~a'n~n Izmir'e Mülesellim Tayini
Ibrahim Pa~a, Manisa ile Ayd~n'~~ M~s~ r idaresine ba~lad~ktan sonra
Izmir'e de bir mütesellim tayin eylemi~tir. Bu mütesellim di~er iki
mütesellim gibi memleket haricinden gelmi~~olmay~ p Izmir'in yerli
halk~ ndan ve e~rafdan Mansuri zâde Mehmed Emin Efendi idi. Manisa ile
Ayd~n'~ n M~s~r idaresi alt~na girmesinden sonra Izmirlilerin M~s~r idaresini
istemeleri üzerine ve de devaml~~ müracaatlar sonunda buraya da istendi~i
üzere Mansuri zâde tayin edilmi~tir. Bu tarihde Izmir'in idaresi Ihtisab
naz~ r~~Tahir Beyin elinde idi. Mansuri zâde, Izmir idaresini Tahir Bey'den
zorla alarak i~e ba~lam~~~ise de, Izmir'de bulunan Ingiltere, Fransa, Rusya
ve Avusturya konsolosluklar~~bu oldu bittiyi tammayarak durumu protesto
etmi~ler ve Osmanl~~hükümetinin mümessili Tahir Beyin me~ru' mümessil
~ehin~ahide bulunmak hakk-~~ abidânemde nimet-i uzmüd~r deyüb ve mine'l-kadim Devlet-i
aliyye-i ebediyü'd-devarrun kulu ve kölesi olmakl~~~ma ma~ruren karye-i mezküreden hareket
ve Mihaliç'e do~ru gelinmi~~ise de, Der-aliyye'ye varmam~z mücerred ruhsat ve irade-i seniyeye
menut oldu~u cihetle bi-mennihi ve keremihi tela keyfiyet-i hal-i çükerânem muhat-~~ilm-i âli-i
h~divileri buyruldukta bu babda ve herhalde emr ü fermân men lehü'l-emrindir.
9 Zi'l-kade sene 48
Bende
Eyüb bin Mehmed (mühür)
Hatt-~~ hümâyün vesikalar~~ numara 20094 B.
Eyüb A~a verilen müsaade üzerine Istanbul'a gelmi~~Ibrahim Pa~a'n~ n avdetinden sonra
Saruhan mütesellimli~ine tayin olunub hareketinden evvel Padi~ah taraf~ ndan huzura kabul
olunmu~tur.
14 Bu hususta Sadaretten Mabeyn ba~kitabetine gönderilen tezkerede ~öyle deniliyor:
M~s~ rl~~ taraf~ ndan Süleyman Bey nâm ~aki Ayd~ n taraf~ na gelmekte idügi mukaddemce
Ayd~ n mütesellimi Eyüb A~a bendeleri taraf~ ndan i~'ar olunmu~~ve malüm-i âli-i ~âhâne
buyrulmu~~olub bu dera dahi Saruhan mütesellimi Hac~~ Mehmed A~a canibinden gelüb leffen
takdim olunan arizadan malüm-i (ariza sureti Manisa'n~ n i~gali münabesetiyle göndcrilmi~tir)
devletleri buyurulaca~~~veçhile Ali Bey nâm~nda dahi bir ~ah~s Saruhan'a gelmekte idügi
münfehim olmu~~ise de sâye-i kerâmet-vâye-i hazret-i mülükânede an karib bu makulelerle
mefsedetleri ber taraf olaca~~~ve herkes mürtekib olduklar~~isâetin mücazat~n~~görecekleri eltaf-~~
ilahiyeden mes'ul idügi malüm-i vülülar~~ buyruldukta irade efendimindir. Bu husustaki irade-i
seniyyede ayn~~ temenni tekrar edilerek takdim edilen evrak~n iade edildi~i bildirilmi~tir. Hatt-~~
hümâyun vesikalar~~ numara 20379.
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oldu~unu söyleyerek konsolosluklarm band~ ralar~n~~ indirdiklerinden mesele
siyasi bir ~ekil alm~~~ve bütün hadiseler Tahir Bey taraf~ndan Istanbul'a
bildirilmi~tir.
Izmir i~galinin Protesto Edilmesi
Izmir hadisesini Osmanl~~ ar~ivindeki belgelere göre anlatmadan önce
bu meseleye dair M. Auriant'~ n Revue d'Histoire Diplomatique 1922. 36N. 1. 96- ~~ o3. yazd~~~~makalenin bir bölümünü aç~ klamakta fayda vard~ r.
"Konya hadisesinden sonra iki taraf~n anla~mas~~için murahhaslar~ n ve
kuryelerin ve müzakerecilerin gidi~~ve geli~i, General Muravvieff (Rus elçisi)
ile Halil Pa~a'n~ n (Tophane Mü~iri) iki sefaret aras~nda Ibrahim, müdebbir
bir general s~fatiyle hep ilerliyor, Konya'dan ilk önce Eski~ehir'e (Afyon
Karahisar olacak) ve oradan da Kütahya'ya geliyor ve Kütahya'da
karargah~n~~ kuruyordu.
Ibrahim Pa~a buradan sa~a sola kuvvetler sevkiyle zaptedilmi~~yerleri
takviye ettiriyor ve istilâ etti~i sahalarda Bab-~~ âlinin tayin etti~i pa~alar~ n~,
beylerini ve mütesellimlerini az1 ile yerlerine kendi adamlar~n~~gönderiyordu. Böylece bütün Suriye, Küçük Asya'n~n mühimce bir parças~~
Erzurum'a kadar onun fiili i~gali alt~ nda bulunuyordu. Muhasemat~ n tekrar
ba~lamas~~ - ki Ibrahim Pa~a ~üphe etmiyordu - ve M~s~ r ordusunun tam bir
zaferi halinde bu i~ gâller tam manasiyle bir ilhaka tahvil olunacakt~.
Bunun içindir ki, gavur izmir'ini de 15 bu ülkelere ilave etme~i
zamandan arzu etme~e ba~lad~. ~~ 833 Ocak ay~ nda (Ramazan ~~248) Iyonya
beldesinin bütün yollar~~ üzerine da~~lm~~~olan askerleri her tarafta Osmanl~~
makamlar~~ tarafindan tayin edilmi~~olan memurlar~~ ko~mak i~iyle me~gul
oluyorlard~. Ibrahim, Manisa ve Ayd~ n sancaklar~ na M~s~ rl~~ (M~s~ r'a tabi'
olan) valiler tayin etmi~~bulunuyordu; fakat Izmir cihetinde önceden bir
tak~ m tedbirler alma~~~daha uzak görü~lülük sayd~. Gerçekte Ibrahim Pa~a,
Izmir'de ehemmiyetli bir Avrupal~~ kolonisinin ikamet etti~ini biliyor ve
Türk valisi mukavemete te~ebbüs etti~i takdirde, Avrupal~lar~ n can ve
mallar~ n~~ bir tehlikeyle kar~~~ kar~~ya b~ rakmak suretiyle devletlerin
k~ rg~ nl~~~ na sebeb olmak istemiyordu; bunun için bir olay ç~k~~~nda
kendisine çekilme hatt~~ haz~ rlamak ve bu suretle sorumluluktan kurtulmak
için Izmir'in en nüfuzlu e~ rafindan biri olan Emin Efendi (Mansuri zâde
Mehmed Emin Efendi) kendisine cazib tekliflerde bulunmu~tur.
1 5 Izmir'in üstündeki kal'adaki ~ehir müslüman Izmir'i ve evvelce Latinlerin ellerinde
bulunup sonradan Ayd~ n O~lu Umur Bey'in, Timur'un ve en son Çelebi Mehmed'in eline
geçen sahil Izmir'ine de gâvur Izmir'i denilirdi.
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Manisa mütesellimi, ~zmir valisi Tahir Pa~a'ya (Tahir Bey çok sonra
pa~a olmu~tur) memuriyetini terketmesini emretti, bu emir M~s~ r ordusuna
mensub bir yürüyü~~k~ t'as~na istinad etti~inden Tahir Pa~a, hiç mukavemet
göstermedi ve ~ehirden çekildi ve 19 ~ubat 1833 (29 Ramazan 1248) de
Emin Efendi onun yerine geçti; ~ brahim Pa~a mirinin la~v~ n~~ ilân etmek
tedbirinde bulundu~undan dolay~~ bu tebeddül Türk ahali taraf~ ndan
memnuniyetle kar~~land~."
Bu olaylardan Bâb-~~ Mi haberdar olur olmaz 16 kendisi bizzat i~in
tamirini istemekten âciz bulundu~undan, gizli ve kapal~~ siyasetine sad~ k
kalarak Frans~ z elçisi Vis Amiral (Baron Roussin) e ~ikâyet etti ve
~ brahim'in yapt~~~~hükümet darbesinin Rus filosunun geriye gönderilmesi
i~ini geriye b~ rakt~ raca~~n~~ tebarüz ettirdi".
16 Izmir'in, Ibrahim Pa~a'ya geçti~i haberi 24 ~ubat 1831 (4 ~evval 1248)de Istanbul'da
duyulmu~tu. Izmir Ihtisab naz~r~~ Tahir Bey hadiseyi ~evval ay~ n~ n ba~~ nda yazm~~~ ve 4
~evval'de hükümete ula~m~~ t~ r.
17 Konya ma~lubiyetinden evvel Osmanl~~ hükümetinin Avrupa'ya müracaat~ nda i~i
gev~ek tutan devletler, Padi~ah~ n Ruslardan yard~ m isteyerek donanma ve asker gelmesinden
dolay~~ telâ~a dü~mü~ ler ve Rus donanmas~ n~n avdeti için hükümeti ikna'a çal~~maya
ba~lam~~lard~ . ~~~halledilmek üzere iken Izmir'in i~gali Rus asker ve donanmas~ n~ n bir müddet
daha kalmas~ na sebeb olmu~tur. I~te Bab-~~ ülinin Izmir i~gâlinin Rus filosunun geri
gönderilmesi i~ini geriye b~ rakt~ raca~~~dedi~i bundan dolay~d~ r. Nitekim Rus amirali, Ibrahim
Pa~a kuvvetleri Gülek bo~az~ n~ n gerisine çekilmedikce avdet etmiyece~ini bildirmi~ tir.
Bu defa Izmir'e taraf-1 di~erden müdahale vukuunu bu tarafta olan düvel-i mütehabbe
süferas~~ i~ ittikleri gibi Devlet-i aliyye'ye hakiki ve samimi derkâr olan safvetleri iktizas~nca
taraf-~~ âhardan mütesellim rfasb~ m bir veçhile kabul etmeyerek derhal Izmir'de mevcut
konsoloshanelerinin bayrakla= tenzil ile tâ ki Izmir'in emr-i idaresi kemakân Devlet-i aliyye
hükümetine avdet etmedikçe bayraklarm~~ talik etmemek üzere bu tarafta mukim Rusya, ve
Ingiltere ve Fransa ve Nemçe devletleri elçileri bi'l-ittihad Ingiltere devleti sefaret ba~kâtibini
Kütahya'ya irsal ile Izmir'e taarruzdan bi'l-külliye el çekmek ve ~srar etmesi laz~ m gelir ise
hanumanlar~~ hak~ nda pek vahim olaca~~n~~ bildirmek üzere tahrirat-~~ mahsusa tisyar
etmi~lerdir. Hatt-~~humâyun vesikalar~~No. 20384 B. M. Au~riant'~ n makalesinde yaln~z Frans~z
ve Ingiliz elçilerinin Izmir'in i~galine mü~ tereken müdahale ettikleri görülüyor. Ihtimal di~er
devlet elçileri de sonradan bu karara i~tirak etmi~lerdir.
Sadaret Mabeyn ba~kitabetine gönderilen tezkerede elkabdan sonra;
Dünkü gün Frans~ z tercümam Labiyer hizmet-i riyasete (Reisü'l-küttab dairesine) vürud
ile bu defa Kütahya'ya gönderilmi~~olan Ingiltere tercüman~~ Küçük Pissani ile Fransa elçisinin
Ibrahim'e yazd~~~~mektubun me'alinde "siz bu defa buyruldu ile Emin Efendi nâm~ nda birini
Izmir'e mütesellim ederek ol tarafta bulunan Devlet-i aliyye memurunu merkez-i hükümetten
ç~ karm~~s~ n. Fransa devleti bu hususu kat'iyyen üzerine alarak bitirmi~~olmakla senin bu
hareketin nas~ l harekettir. Fransa ve Ingiltere devletlerinin yükünü üzerine alub yani anlar
taraf~ ndan olacak ~iddet-i mes'uliyet yükünün alt~na giriyorsun. Mektubum vüsulünde Izmir'e
gönderdi~in buyruldu ve adam~ n~~ alub Izmir'i kemakân Devlet-i aliyye hükümetine iade
eyleyesin ve illâ Iskenderiye'de ta~~ta~~üstünde kalmaz ve a~ac~ n kökü yerinden koptu~u gibi dal
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Baron Roussin hemen Tarabya'ya gidip ~ ngiliz elçisi Mösyö Maundeville ile görü~me~i arzu etti. Her iki elçi Izmir'deki konsolosluklar~ na yeni
valiyi tan~mamalar~~ hususunda emir verme~i kararla~ t~ rd~lar; buna i~aret
olarak konsoloslar konsoloshane bayra~~ n~~ indireceklerdi. Ayn~~ zamanda
sefirler, kuvvetin böyle bir sü-i isti'mâline kar~~~protesto etmek Izmir'in
tahliyesi ve eski valisinin vazifesine iadesini taleb etmek için Ibrahim
Pa~a'ya yazd~lar ve konsolosluklar da bayraklar~ n~~ indirdiler.
Bu iki mektubun beherinin üslubu ve hattâ ilk kelimelerinin her biri
Fransa'n~ n ve ~ ngiltere'nin hislerini oldukça do~ru olarak in'ikâs ettiriyordu.
Mösyö Maundeville ~öyle ba~l~yordu; General (mütebakisi de buna göre idi).
Baron Raussin ise (pek muhte~em zat-~~ âli-kader) diye ba~l~yordu.
Mektubunun üslubu o kadar yumu~ak idi ki, mektubu adeta istemeyerek
yazd~~~~zann~ n~~ uyand~ r~ yordu.
~ngiliz sefareti ba~~tercüman~~Alexandre Pissani 18 bu iki mesaj~~ Ibrahim
Pa~a'ya götürme~e memur edildi ve 4 Mart 1833'de Kütahya'ya geldi...
Ibrahim Pa~a karargâh olarak vali kona~~ n~~seçmi~ti
Pissani Ibrahim
Pa~a'ya sefirlerin mektuplar~ n~~ takdim etti; Maundeville'in mektubunun
kar~~s~ nda Türkçe tercümesi bulunuyordu.
Ibrahim Pa~a, bu mektuba göz gezdirdikten sonra:
-Bu rapor hiç bir esasa dayanm~yor, bunu herhalde Bâb-~~ âli
uydurmu~tur, ben Izmir'e k~ taat göndermedi~im gibi kimsenin de göndermesine müsaade etmedim 19 ve ~ ehir ahalisinin, benim taraf~ mdan
kendilerini isyana sevk edecek bir vesika göstermiyece~inden eminim.
Ma'mafih nihayette müdahalesini bir dereceye kadar me~ru' k~ lacak ~u
tafsilât~~veriyordu:
- Bundan bir müddet evvel Izmir ahalisi bana bir arzuhal ile müracaat
etti. Himayemi, ~ehirlerine de te~mil edip yeni bir vali tayin etmemi rica
ettiler; ~imdiye kadar taraf~ mdan cevaps~z b~ rak~lan bu birinci arzuhali, bir
ikincisi takib etti, bunda ~ zmirliler yeni bir vali intihab ettiklerini ve intihab
edilen zat~ n Emin Efendi (Mansuri zâde) oldu~unu bildirerek tasdik
ve buda~~~durmaz. I~te böylece bilüb ana göre hareket eyleyesin deyu yazm~~~oldu~unu ve
Allah vere idi ~u Rusya sefayini kalkub gidüb kil u kal ber-tarafolayd~." dedi~ini söylemi~~ve bu
takrir üzerine Sultan Mahmud mahzuziyetini beyan etmi~ tir. Hatt-~~ hümâyun vesikalar~~ No.
20590.
18 Bab-~~ âli vesikas~nda buna Küçük Pissani denilmektedir.
19 Izmir I htisab nâz~r~~ Tahir Bey'in ~evval iptidas~~ tarihiyle hükâmete gönderdi~i
tahriratta Ibrahim Pa~a kuvvetleri aras~nda bir askeri k~ ta geldi~ine dair bir kay~ t yoktur. Ayn~~
zat~n di~er tahriratlar~nda i~in Manisa'dan idare edildi~i anla~~l~ yor.
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etmemi rica ediyorlard~; Fakat bu ikinci istidaya da cevap vermedim ve
~ikayet olunan hadiseden bildiklerim bundan ibarettir, diye sözlerini
tamamlam~~t~.
Pissani, konsoloslann raporlar~na nazaran rejim de~i~mesine Abbas
Pa~a'n~n gönderdi~i bir askeri k~t'amn i~tirak etti~ini söyleyince Ibrahim
Pa~a, orduya mensub Abbas Pa~a'n~n kendi ye~eni oldu~unu ve onun da
Adana'da bulunub M~s~r'a gönderilen erzak~n sevkine nezaret etti~ini ve
Abbas Pa~a'n~n bu i~e kan~mad~~~na emin oldu~unu söyleyerek ilave etti.
- Fakat bu i~e kan~mak akl~ndan geçebilecek olan yegâne adam,
vazifesini bana medyun olan ve Izmir'den pek uzak olmayan Manisa beyi
olabilir; fakat ben kendisinden pek az evvel raporlar ald~m ki bunlar da
böyle bir hadiseyi zikretmemektedir. Kendisine Izmir'de bulunmas~~melhuz
askerini geri çekmesi ve vazifesine ayk~n faaliyette bulunmamas~~için kat't
emirler verece~im.
I~te bu nokta, Ibrahim'in bir ihtilaf vukuunda kullanmak istedi~i
ric'at hatt~~ idi 2°. Ibrahim, lüzumundan fazla gayretli bir ma'di'munu
takbih ediyor ve onun hareketini tan~m~yor; Izmir'in i~gali hakk~nda yapt~~~~
de~i~iklik bir itirafi güçlükle saklamakta ve a~a~~daki mülâhaza bunu teyid
etmektedir.
Bu mütalaâdan sonra ba~~kumandan alay ederek ~öyle devam etti:
- Bütün bu zamanlar zarf~nda Tahir Pa~a ne yap~yor? Bir avuç
müstevliyi püskürtmek için neden bir kuvvet toplam~yor? E~er Tahir Pa~a
halk kitlesine kar~~~koymak zaruretinde idi ise bu da benim hadiseye
kar~~mad~~~m~~göstermez mi? Dün Izmirlilerin arzuhallerine müsbet cevap
verme~e hakk~m olmad~~~~gibi, bugün onlar~n i~lerine kar~~ma~a hakk~m
yoktu. E~er bana her taraftan, hattâ Trabzon'dan ya~mur gibi ya~an ve
yard~m ve himayemi isteyen bütün istidac~lann arzular~n~~is'af etmem laz~m
gelse idi kuvvetini padi~ahtan alan bir tek mütesellim, bir tek pa~a
tutunamazd~.
Fakat ben bu istidalara bir nazar bile atm~yorum. Zira geri dönersem
Bab-~~ âlinin o zavall~ lardan almaktan geri durmayaca~~~intikam~~ dü~ünüyorum. Bunlar fena halde istismar olunmakta ve al~nlar~n~n teriyle
kazand~klar~~son paralar~ na kadar ellerinden al~ nmaktad~r. Bunlar bizzat
mü~ahede edilir ki, aralar~ nda bulundu~um müddetce pazarlarmdan paras~~
te'diye olunmam~~~bir tek yumurta al~ nmam~~~ve hattâ hayvanlanm~z~n otu
20 Ibrahim Pa~a'n~n beyanat~, i~in tertib edilmi~~oldu~unu i~rkb etmektedir. Konsoloslar,
Manisa mütesellimi Abdi Pa~a zâdeyi Abbas Pa~a diye yanl~~~bildirmi~ler ve fakat Ibrahim Pa~a
bunu anlayarak te'vile kalkm~~ur.
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bile carf fiat üzerinden almmamaktad~r. Otoritemi nerede tesis ettimse keyfi
rüsum ilga olunmu~tur ve ahalinin mal ve hayat~na riayet hususunda
verdi~im emirlere kaat etmeyenlerin hali yamand~r... Fakat Izmir'e gelelim:
- Bu ~ehrin askeri bak~mdan bana ne gibi bir faidesi olabilir? ~imdi üç
grub halinde Eski~ehir'e kadar yay~lan ordumun cenahlannda ve gerisinde
bulunan mevkileri emniyet alt~na almad~m m~? Ve bunu yapmakla harp
kaidelerine uygun hareket etmi~~oldum; ancak bu yerlere benim olan valiler
tayin ettim. Son olarak Ibrahim Pa~a ~öyle demi~tin
- Art~k ~imdiki vaziyetten b~kt~m ve biraz istirahate muhtac.~m, Bab-~~
Mi bu meseleyi (anla~ma i~ini) elinden geldi~i kadar çabuk neticelendirsin.
Bana gelince: Babam~n emirlerini sab~rs~zl~kla bekliyorum, hareket hatt~m~~
bu emirlere göre tayin edece~im: O bana ilerle derse ilerleyece~im, geri dön
derse dönece~im; ~imdi art~k bana g~na getiren Izmir hadisesinden
bahsetmeyelim.
Ibrahim Pa~a Frans~z ve Ingiliz sefirlerinin murahhas~na verdi~i sözü
tuttu. Izmir'e gönderdi~i askeri hemen geri çekmesi için Manisa mümessiline emir verdi. M~s~r Ba~kumandarumn hizmetinde kendisini lekelemi~~
olanlar, Osmanl~n~n intikam~ndan korkarak bir gün evvel onun mevkiini
muhafaza etmesine muanz olmalar~na ra~men (Tahir Bey'in) avdetine
hâhi~li göründüler 21 . Konsoloslar bayraklar~~tekrar çektiler ve Emin Efendi
M~s~rl~lann çekilmesi esnas~nda onlarla beraber gitti~inden keyfiyet Frans~z
elçisi tarafindan hükümete bildirildi.
Ar~iv vesikalanndan anla~~ld~~ma göre her ihtimale kar~~~Ingiliz ve
Frans~z donanmas~ndan baz~lan Izmir sular~na gelmi~lerdi 22 .
M. Auriant'~n yaz~s~ndan sonra Izmir'in ne suretle M~s~r'~n nüfuzu
alt~na girip nas~l tahliye edildi~ine dair Ba~vekâlet ar~ivindeki vesikalara
göre, hadiseyi kaydedelim; Evvela ~unu söyleyeyim ki, Frans~zca mukavele21 Tahir Bey, idare elinden al~nd~ktan sonra kendi yazd~~~na göre ~ehirden ç~~ kmam~~~ve i~in
hallinden sonra eski vazifesine devam etmi~tir.
22 Tahir Bey (Pa~a) Anadolulu olub bir zaman gl~mnikçüler yan~nda bulunmu~~
Tüfekhane imalât memuru, Matbah emini ve di~er vazifelerden sonra Izmir Ihtisab nâz~n olub
bu vazifede iken Izmir hadisesi zuhur etmi~tir. Daha sonra Istanbul'da Emtea gümrük emini ve
Sultan Mecid'in ctilusunda Valde Sultan kethüdas~, Ticaret nf~z~n ve illveten Hazine-i hassa
nâz~n, ikinci defa Gümrük Emini olub 1261 H, 1845 M. de di~er vazifeler üzerinde kalarak
Ticaret nâz~rl~~~ndan çekilmi~~1262 H, 184.6'da Bâlâ rütbesi verilerek Gümrükden çekilüb
Darphane nk~rl~~~na tayin edilmi~tir. 1263 H, 1847'de vezir olan Tahir Pa~a 1266 Rebi ü'levvel (29 Ocak 185o)de vefat etmi~ tir. Ölümüne kadar Valde Sultan kethüdal~~~~üzerinde
kalm~~t~r. Me~hur ih tisab nâz~n Hüseyin Bey'in babas~d~r. ~inasi Al ~~ nda~'~n Kavalal~~
Mehmed Ali Pa~a isyan~~ adl~~ eserinden S. 176.
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de Izmir valisi denilen Tahir Bey henüz o tarihde Pa~a olmay~ p Izmir'de
Ihtisab nâz~ r~~ ve hüki~ metin mümessili olarak bulunmakta idi 23 .
Saruhan ile Ayd~n'~ n M~s~r'~ n nüfuzu alt~na girmesinden sonra Izmir'i
de elde etmek isteyen Ibrahim Pa~a el alt~ ndan kendisine celbetti~i baz~~
e~has vas~tasiyle Izmir'i de nüfuzu alt~na almak te~ebbüsünde bulundu ve
kendisine bu hususta müracaat edenlerin arzular~ n~~ kabul etti. Ibrahim
Pa~a'y~~Izmir'i i~gâle te~vik edenlerin ba~~nda ora e~rafindan Mansurf zâde
Mehmed Emin Efendi bulunmakta idi. Mehmed Emin Efendi, evvelce
Hasan Pa~a maiyetinde bulunmu~~olub o s~ rada Kütahya'da Ibrahim Pa~a
yan~ nda olan Vahid isminde tan~d~~~~bir ~ah~s ile muhabere ederek Izmir
idaresinin kendisine verilmesi hakk~nda onun tavassutunu rica etmi~ti 24 .
Bunu müteakib 1248 Ramazamn~n sonuncu günü ak~ama yak~n Manisa
mütesellimi Abdi Pa~a zâde Ali Bey tarafindan Mansuri zâde Mehmed Emin
Efendi'nin kona~~na bir mektupla bir adam gelip bir ilâm ve bir mahzarla
Ibrahim Pa~a'ya müracaat edilmesini tavsiye eyledi 25 .
Bunun üzerine Mansuri zâde Izmir kad~s~n~~ kona~~na davet ederek
görü~mü~~ve sonra ~ehrin ileri gelenlerini celb ile dört saat kadar
müzakereden sonra M~s~r idaresine geçme~i kararla~t~rub bir ilim ve
mahzar tertib eylemi~lerdir. Bundan sonra Mansuri zâde maiyetine bir kaç
silâhl~~ alarak Izmir e~rafiyle birlikte Tahir Bey'in yan~na gelip Manisa
mütesellimi taraf~ndan yap~lan tavsiye üzerine Izmir idaresinin Mansuri
zâde'ye verildi~ini söylemi~lerdi.
Bu teklife kar~~~Tahir Bey, verilen karar~n do~ru olmad~~~n~~ ve
nihayetinin nedamet olaca~~n~~ve böyle bir ~ey hâdis olursa vücuh ve ahali
ile müttefikan cevap verilmesi hakk~ nda emirnâmeyi göstermi~~ve yap~lan
13 ~evval tarihli tahrirat sureti 4 numara
23 Tahir Beyin, Sadaret kethüdas~ na gönderdi~i
ile vesikalar aras~ ndad~r.
24 Tahir Bey'in yazd~g~ na göre; Ramazan~ n sonuncu günü ki ~ubat ay~ n~ n yirmisidir.
~inasi Altunda~~Ayn. esr. S. 176 Davud Berakâetan naklen bu hadiseyi 19 ~ubat olarak
kaydetmi~ tir. Bizdeki rü'yet-i hilal dolay~ siyle Arabi aylarda böyle tehalüfler oldu~undan
bazen tarihler Milâdi ile tetabuk etmemektedir. Kamil Pa~a. Tarih-i Siyasi-i Devlet-i
Osmaniye adl~~eserinde III. 141. Izmir vak'as~n~ n ~öyle oldu~unu; "Mehmed A~a isminde bir
serseri Ibrahim Pa~a'n~ n vekili süsüyle ve dört nefer ref~ kiyle Izmir'e gelüb M~s~ r valisi nam~ na
hükümeti zabt ve memurlar~~ tard eyledi~ini" yaz~ yor. Bu Mehmed Agan~ n, Mansuri zade
Mehmed Emin Efendi olmas~~ hat~ ra geldi~i gibi, bu gelenlerin Saruhan mütesellimi Ali Bey'in
adamlar~~olmas~~ da muhtemeldir: Fakat gelen ~ahs~n memurlar~~ tard etti~i kayd~~birinci
rivayeti te'yid eder mahiyettedir.
25 Tahir Bey'in, sarraf~~ Hoca Karabet vas~ tasiyle hükümete göndermi~~oldu~u ~evval
I ptidas~~ (21 ~ ubat 1833) tarihli tahrirat sureti üç numara ile vesikalar aras~ ndad~ r.
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ilâm ile mahzar~~ görmek istemi~~ise de, göstermeyip verdikleri karardan
dönmeyeceklerini söylemeleri üzerine;
- Bizler karar~~ verip size bildirme~e geldik diyerek avdet ve kaleme
ald~ klar~~ ilâm ile mahzar~~ Kütahya'ya yollam~~lar ve Mansuri zâde
mütesellim olarak i~e ba~lam~~t~ r.
Mansuri zâde, ahaliyi kendi yapt~~~ na inand~ rmak için Yenikale
taraf~ndan gemiler ve karadan asker geliyor diye istikbal için Foça taraf~ na
adam göndermek suretiyle ahaliyi heyecana dü~ürmü~~ve Tahir Bey'in
gelenlere kar~~~mukabele edemeyiz demesine kar~~~da:
- Sizinle muharebeye ç~ kacak beldemizde elli ki~i bulunmaz, i~~fesada
var~ r, bu sözleriniz vahidir, Ayd~ n ve Saruhan'da mütesellim kalmad~, i~te
Ayd~ n ve Saruhan mütesellimleri ol vakit gittiler siz de sairleri gibi hemen
buradan gidin, diye tehdit etmi~~ise de, Tahir Bey devlet memuru
oldu~unu söyleyerek bir tarafa gitmeyece~ini beyan etmi~~ve ayn~~ zamanda
Asakir-i mansurenin silahlar~ n~~ almak isteyen Mansuri zâdenin bu hareketine mani' olmu~~ve kona~~ na çekilerek hadiseleri muhtelif vas~ talarla
Istanbul'a bildirme~e ba~lam~~ t~ r. Tahir Bey'in tahrirat~ nda kaydetti~ine
göre Mansuri zâdenin M~s~ rl~~ taraf~ ndan mütesellim olmas~ n~~ müteakib
Tahir Bey, Izmir'deki konsoloslar~ n tercümanlar~ n~~ davet ederek onlara
devlet taraf~ ndan burada müstakil memurum, devletten emir almad~ kça bir
ad~ m ayr~lmam diyerek tercümanlar vas~ tasiyle konsoloslara haber göndermi~~ve onlar da Tahir Bey'in mütalaas~n~~ do~ru bulmu~lard~r.
Tahir Bey Izmir hadisesini Istanbul'a yazarak birisini Nemçe konsoloslu~u kuryesi ve di~er suretini bir adam~~ vas~ tasiyle Istanbul'a bildirmek
istemi~~ise de, Nemçe kuryesinin yoldan döndürülmesi ve adam~ n~ n da
Manisa'da tevkif~~ ve bir takrib kurtularak Izmir'e kaçmas~~ üzerine
tahriratlar kara yoliyle Istanbul'a gönderilmemi~... Bunun üzerine Tahir
Bey, ~evval ay~n~ n birinci günü tarihiyle iki ve ~evvalin be~inci ve
dokuzuncu günü tarihleriyle ve deniz vas~ tas~~ ile tahriratlar göndererek
durumdan hükümeti haberdar etmi~tir 26 .
Mansuri zade Emin Efendi zorla idareyi eline ald~ ktan sonra 4 ~evval
1248 (24 ~ubat 1833)de rüsumat, ihtisab ve onun teferruat~ndan olan
yerleri ve ya~~meyve gümrü~ünü, Izmir voyvodal~~-.1 ve tes;abil mukataalann~~
zorla i~gal ve bundan ba~ka Frenk gümrü~ü ile mukataât hazinesinden idare
edilen Birunabad, Urla, Karaburun, ~aphane, Enfiye ve Tütün gümrü~ü,
Izmir memlehas~, Side, Buca ve P~ narba~~~mukataalar~n~~ zabtederek memur
ve mültezimlerini ko~mu~ tur.
26 Bu hususta Tahir Bey'in 13 ~evval 1248 tarihli olarak Sadaret kethüdas~na göndermi~~
oldu~u dört numaral~~ vesika makalenin sonundad~r.
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Bu hareketler yap~l~rken, M~s~r idaresini kabul etmi~~olan Izmir e~rafi,
i~in aksi tarafin~~ da dü~ünerek veya hükümetin Mehmed Ali ile anla~mak
istedi~ini duyarak Istanbul'a da ba~vurma~~~ihmâl etmeyip oraya da ilâm
ve mahzar yollam~~lar ve bunun tarihini Izmir'in M~s~r idaresine girdi~i
~evval ibtidas~~olarak göstermi~ler ve ilim ve mahzarlarla neden böyle geç
geldi~i sualine kar~~~da gönderdikleri adama Bergama'dan ve yollardan
geçemedi~im için geciktim demesini söylemi~lerdir. ilim ve mahzar 13
~evval veya bir gün evvel yaz~lm~~~ise de, yukanda söyledi~imiz gibi tarihi
~evval ba~~~(2 ~~ ~ubat 1833) olarak gösterilmi~tir 27 .
Mansuri zâdenin Izmir'den ç~karmak istemesine ra~men Tahir Bey
ç~ kmam~~~ve hükümete bir tahrirat göndererek Mansuri zâdenin ahvalini ve
memleket vücuhunun korkular~ ndan ~a~k~nl~klar~n~~ve bu hali yat~~t~rmak
üzere bir fermân gönderilmesini istemi~~ve hükümet de Mafisuri zâdeyi i~fal
ve tatmin yollu bir emr-i sami (Sadr-~~ âzam~ n tahrirat~ ) yollam~~t~r 28 .
Hükümet, Izmir'in M~s~r idaresi alt~na geçti~ini haber al~ r almaz ~a~~rm~~,
evvelâ Istanbul'daki Frans~z ve Ingiliz elçilefine durumu bildirmi~, bu
elçilere Rus ve Avusturya elçileri de iltihak ederek i~gâli protesto ile Izmir
Sadaret kethüdast taraf~ndan 16 ~evvalde (8 Mart ~~833) Tahir beye gönderilen mektub:
Izmir'in idaresi M~s~rl~~ taraf~ndan Mansuri zâde Mehmed Emin taraf~na ne surette ihale
olunmu~~ve bu babda merkumun ve Izmir hâkiminin isaetleri tahakkuk etmi~~oldu~u ifadesini
hâvi varid olan ~ukkan~z~n iktiza eden cevab~~ tahrir ve tesyir olunmu~~ve merkuman~n harekat-1
vak~'alan azim kabahat ve mes'uliyet ve kab~~ taraflanna davet oldu~undan icra-yi iktizas~~
lazimeden bulunmu~~ise de, ~imdilik te'hiriyle s~rasiyle icra olunacak mevaddan ve zikrolunan
cevab~m~z~ n icab edenlere iraesi iktiza-yi maslahattan olmakla mukteza-yi rü'yetiniz üzerine
~imdiki halde gerek merkumlar ve gerek emsalleri hakk~nda üslüb-i hakimane ile muamele ve
mucib-i temin olmak için di~er vesikalar~~irae ederek maslahat-1 memurçnize ffitur vermeyüb
kema. f~ 'l-evvel sebat ve metanet izhariyle tesviye-i mesalih-i memurelerinize ikdam ve
mübaderet eylemeniz için mahremâne ~ukka. Hatt-~~ hümâyun vesikalan 20384 C. Bu
mahremane mektubun içinde hükümet Mansuri zâdeyi M~s~r'a tabi' olmam~~~ve tatlik edilen
mütesellimligi kabul etmemi~~gibi davranarak an~~igfal için bir k~sm~n~~ a~a~~ya naklettigimiz
tahrirat~~yollam~~~ve ayn~~zamanda dört devletin ( ~ngiltere, Fransa, Rusya ve Avusturya) Izmir
i~galini protesto ederek konsoloshanelerin bayraklann~~ indirmeleri için emir verüb Ibrahim
Pa~a'n~n tayin etti~i mütesellimi kabul eylemedikleri bildirilmi~ tir. Mansuri zade hakk~ndaki
tahrirat~n bir k~sm~:
Izmir'in emr ü idaresi Kütahya taraf~ndan Izmir! Mansuri zade Emin Efendiye ihale
olunmu~~ise de, muma-ileyh kabul etmemi~~idügü elyevm Izmir'de ikamet ve umur-i lazime
rü'yet olunmakta ve bi'l-cümle reaya ve düvel-i mütehabbe teb'as~~ câniblerinden tarafin~za
ho~nudluk izhar k~l~nmakta oldu~u ifadesi havi varid olan tahrirat~n~z me'al ve mezayas~~
malümumuz olmu~~ve tahrirat-~~varideniz manzur-i hazret-i ~ahane buyrulmu~tur...
Hatt-~~hümayun Vesikalar~~numara 20384 B.
28 Hatt-~~ hümâyun vesikalar~~ numara 20384 ve 20590 B
27
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konsolosluklarma konsoloshane bayraklarm~~indirmelerini yazd~ klar~~gibi,
bu hadise dolay~ siyle Kütahya'ya Ibrahim Pa~a nezdinde Ingiliz sefareti
tercüman~~Küçük Pissani'yi göndermi~lerdir 29 .
Ibrahim Pa~ a Kütahya'ya gelen Pissani ile görü~ üb Izmir'den
çekilmeyi kabul etti~inden konsoloslar, dairelerine tekrar bayraklarm~~
çekmi~ler, bu durum üzerine Izmir'in idaresi tekrar Ihtisab nâz~ n Tahir
Bey'e geçti~inden Izmir'de duramayan Mansuri zâde Mehmed Emin
Efendi 30, Manisa'ya Ibrahim Pa~a'n~n müteselliminin yan~ na kaçm~~~ve
keyfiyet 19 ~evval 1248 (ii Mart 1833) tarihli tahriratla Tahir Bey
tarafindan Sadaret kethüdas~na bildirilerek halk~~tatmin için bir fermân
gönderilmesi arzedilmi~tir. Tahir Bey'in Istanbul'a yollam~~~oldu~u tahrirat
sureti aynen ~öyledir 31 .
Maruz-i kullar~d~ r ki;
Firari Mansuri o~lu keyfiyat~n~ n evvel ve .âhiri mukaddemce bi-ddefaat bahren ve dört gün mukaddem birer suretle berren baas ve takdim
k~l~ nan maruzat-~~çâkerânemden bi'l-etraf malüm-i veliyy-i naimileri
buyrulmu~~olaca~~~vechile saye-i tübâ-vâye-i hazret-i cihanbanide zabt ve
rabt-i memleket ve himayet ve siyanet-i fukara hususlarm~n kemâ fi' 1-evvel
icrasiyle bilcümle ehali-i fukara ve reâya beliye-i malüme-i mezkürenin
indifamdan ibraz-~~ ~adümani ve meserret bine müdebbir memurlar~ m,
kullar~na ve merkumun tard eyledi~i sair mültezimleri mahallerine ik'âd ve
rü'yet-i mesalih-i seniyede sarf-i nakdine-i gayret olunmakta idigüne ve bu
cihetle Izmir'de mukim
düvel-i mütehabbe konsoloslarm~ n dahi
izhar-~~mahzuziyetlerine mebni z~ll-i zalil-i cenab-~~ memâlikperveride
konsolos mumaileyhimden müdebbirleri ve devletleri beylik sefineleriyle
29 Hatt-~~ hümâyun vesikalar~~numara 20089 C
3° Mansuri züde Mehmed Emin Efendi, Netayicü'l-vuku'at isimli tarihin müellifi olub
Maarif ve Evkaf Naz~ rl~klar~ nda bulunarak ~~3o7 H., 1890 M. de vefat eden Mustafa Nuri
Pa~a'n~ n babas~d~ r.
31 ".. Mukaddem ve muahhar hâkipây-i samilerine bi'd-defaât arz ve i~'ar k~l~ nd~~~~veçhile
Manisa'da olan (yani Mansuri zâde) yevmen fe-yevmen günü gün fesad ihdas ederek ahali-i
lzmir'i ihafeye ilka bine rahat ve huzuru külliyen meslub eyledi~i a~ikâr ve cihetle te'min-i
ahali maddeleri dahi müteassir oldu~u bedihi ise de... bugün Manisa'ya ~u kadar asker girüb,
bu kadar~~girmek üzere yolda ve Mansuri o~lu mütesellim olub, külliyetli askerle Izmir'e
gelmektedir deyu Manisa'dan Mansuri o~lu hanesine vesair taallukat~~ taraf~ na pey der-pey
ihbardan farig olmad~ klar~~cihetle bu taraflarda havadisat tekevviinü cümleyi bi-huzur ve her
bir umura sekte irasiyle meslübü'~-~uf~r ederek bu canib ihtilâlden hali olmad~~~~malüm-i ilm-i
sami-i mün'imâneleri buyrulmak için arz ve i~'ara ictira k~l~nd~~~... 27 Zi'l-hicce 1248. Hatt-~~
hüm'ayun vesikalar~~ 20047 D.
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Izmir liman~na gelmi~~olan amiral ve ofiçiyalariyle (Izmir hadisesi
dolay~siyle Ingiliz ve Frans~z donanmas~ndan baz~lar~~limana gelmi~lerdi)
beraber nezd-i çakeriye gelerek firari-i merkumun derkâr olan taarruz ve
kil ü kalin indifa~~hususundan vuku'a gelen mahzuziyetlerini nezd-i
bendegânemde dahi ifade ve takrir ve tarafeynden merasim-i dostkariye
riayet ke'l-evvel bi'l-icra avdet etmi~~olmalariyle... bi-lutf-i taala ol veçhile
Izmir'de vaki' olan vuku'at ber-taraf olarak bi'l-cümle ahali kullar~~devam-~~
ömrü ikbal-i hazret-i ~ehin~ahl ed'iye-i hayriyesiyle me~gul... ve Manisa
Izmir'e civar ve Mansuri o~lu dahi firaren ol tarafda bulunmu~~oldu~undan
herkese kesb-i emniyet için civar-i Izmir'de iktizas~~veçhile atlu ve piyade bir
az asker ge~ t ü güzâr ettirilmekte ve asakir-i mansure-i ~ahane dahi k~~lada
talim ve tealümleriyle ikamet ettirilmekte oldu~u derkâr ise de medine-i
Izmir kesret-i nüfusu cami' sevad-~~ âzâm oldu~undan te'min-i ibâd ve
te'yid-i mevad z~mn~nda icab ve iktizas~~veçhile vesaya-y~~lazimeyi münderiç
bir k~t'a emr-i alinin ~eref-i tasdir ve sür'at-i tesyiri menut-i emr ve irade-i
aliyye idügi muhat-~~ilm veliyy-i naimileri buyrulduk ta emrü ferman
hazret-i men lehül-emrindir. 19 ~evval 1248.
(Abdühu es-Seyyid Mehmed Tahir) mühür 32
Izmir'de M~s~r idaresi on sekiz gün sürmü~tür. Mansurl zâde Mehmed
Emin Efendi 33 kaçt~ ktan sonra Manisa'dan Izmir'e haberler göndermek
32 Ayd~n nâib, müfti ve âyân~n~ n göndermi~~olduktan mektup sureti be~~ numara ile
makalenin sonundaki vesikalar aras~ndad~r.
33 Tahir Bey taraf~ndan sadaret kethüdas~na gönderilen tahrirattan:
Maruz-i bendeleridir,
Leffen takdim k~l~ nan Güzelhisar nâtbi ve müfti ve âyân~n~n ~ukkalar~~ me'alinden malüm
buyrulacag~~üzere Ayd~ n'da olan Süleyman Bey her ne surette ise firan vaki' olub hareket günü
olan yevm-i haliden bir gün akdem Kütahya'ya be~~yük hazine ç~ karm~~~ve ol gece adam~~
geldi~i gibi birbirini müteakib hazine-i mezki~renin iâdesine tatarlar göndermi~~ve sabaha
kadar etrafta bulunan adamlar~ n~~ ve çay~ r ve sair yerlerde olan hayvan ve katarlar~n~~her ne ise
acele toplayub hazinesinin vürudunda sanatlar~n~~ celb ve hazine-i mezküreyi cümle
müvacehesinde teslim ve Kütahya'ya azimetini yaln~z nâib-i mumk-ileyhe hafice teflüm ederek
derhal esb-süvar ve sureti Manisa'ya gitmek üzere izhar ve ikdam ile Tire kapusundan huruc
ve bir saat mahalden Nazilli yoluna ad'-~~ zimam eyledigi ecilden verâmndan gönderdikleri
adamlar alt~~saat ilerde nüzül esnas~nda Y~k~k mezar nâm mahalde eri~üb ve bir miktar
hayvanlar~n~~ çay~ rlatub tekrar esb-süvar ve Saray köyüne dogru a~m~~~olduklar~n~~ haber
vermi~lerdir. Hatt-~~hümâyun vesikalan 2004.7 C.
Ayd~n'da kendisine müracaat eden kad~ , müfti ve âyâna cevab olarak Tahir Bey bir
mütesellim tayin oluncaya kadar i~güzar birisinin mütesellim vekâletine tayinini bildirmi~tir.
Hatt-~~hümâyun vesikalan 20047 B. Ayd~n kad~, müfti ve âyân~n~n mü~ terek tahriratlar~~
makalenin sonunda vesikalar aras~ndad~r.
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suretiyle tahrikâta devam etmi~~34 ve bu hal 1248 Zi'l-hicce sonlan (1833
May~s ba~lar~)nda Kütahya anla~mas~na ve ~brahim Pa~a'n~n May~s
ortalar~ nda Kütahya'dan çekildi~i tarihe kadar devam etmi~tir.
Yukar~da görüldü~ü üzere ~brahim Pa~a taraf~ndan Ayd~n (Güzelhisar) mütesellimli~ine sab~ k Konya mütesellimi olub M~s~rl~~hizmetine girmi~~
olan Kapucuba~~~rütbeli Süleyman Bey tayin edilip gönderilmi~tir.
Süleyman Bey, Ayd~ n'da 1248 Zi'l-hiccesinin yirmi dördüncü Pazartesi
gününe kadar kalm~~~ve Sal~~ gecesi Süleyman Bey'i Kütahya'ya davet için
bir adam~~ hemen haz~ rlatarak ertesi Sal~~ günü hareket etmi~ tir. Süleyman
Bey giderken at~na binece~i s~rada kad~ya Kütahya'ya davet edildi~ini
söyleyerek sabahleyin alaturka saat yedide hareket etti~inden bu hal Ayd~n
kad~, müftü ve âyan~~ taraf~ndan ayn~~günde yâni 25 Zi'l-hicce 124.8 (15
May~s 1833) tarihli mü~terek bir tahriratla ~zmir ihtisab nâz~n Tahir Bey'e
bildirilerek 35 mütesellimli~e vekâlet suretiyle bir münasibinin tayini
Sadrâzam'~ n Mabeyn'e arizas~ ndan:
"Süleyman Bey'in Kütahya taraf~na gitti~ine dair Izmir Ihtisab nâz~n Tahir Bey Efendi
bendelerinin tevarüd eden ~ukkalanndan mumâ-ileyh Ayd~n Sanca~~n~n idaresini istifsar etmi~~
ise de, malüm-i vâlâlan buyruldu~u üzere Ayd~n sanca~~~muhass~ ll~~~~saâdetlü Yakub Pa~a
hazretleri uhdesine ihale buyrulmu~... Ibrahim Pa~a'n~ n ~u bir kaç gün zarf~nda Kütahya'dan
avdcti haberi vürudunda Dcr-saâdet'te bulunan mütesellimin bendeleri mahallerine izâm
olunaca~~na ve ~u kadar ki, mü~ârü'n-ileyhin bu'd-i mesafede bulunmas~~ cihetiyle Ayd~ n'a
muvasalat~~bir az vaktc muhtaç olup Saruhan mütesellimi Eyüb A~a bendelcrinin Ayd~n'da
ili~ki bulunmas~ na binaen biraderi mü~ârü'n-ileyhin vüruduna kadar Ayd~n sanca~~~
mütesellimli~inin dahi vekâleten mumâ-ileyh Eyüb A~a'ya ihalesi münasib olaca~~~ve
kendisinin dahi marziyeti oldu~unu mü~ârü'n-ileyhin Kapukethüdas~~ Hasib Efendi bendeleri
ifade eylemi§ olmakla bu bâbda her ne veçhile emr ü irade buyrulur ise..." bu takrir üzerine
mucibince muamele yap~lmas~na müsaade olundu~unu Mabeyn-i hümâyun ba~kâtibi
bildirmi~tir. Hatt-~~hümâyun vesikalan numara 20047. Yakub Pa~a 1248 senesi içinde Preveze
muhaf~ zl~~~~varidatiyle idare edemedi~inden dolay~~ ba~ka bir mahalle naklini; bu olamad~~~~
takdirde Preveze ve Narda mukata'alariyle sairlerinin Yanya'dan al~ narak uhdesine
verilmesini rica eylemi§ oldu~undan M~s~ r i~inin birinci safhas~~ hal edilince yukar~da görüldü~ü
üzere muhass~ll~kla Ayd~n'a naklolunmu~tur. Hatt-~~hümâyun vesikalan 22125 G.
35 Süleyman Bey'in sadarcte istidas~ ndan:
M~s~ r ordusu gaile-i nâ-geh zuhurunun medine-i Konya'ya vürudu hasebiyle bermukteza-y~~skik-i takdir mümteniyü't-tagyir Çâkeri ordu-yi mezkure ser'askeri devletlü
Ibrahim Pa~a hazretlerinin emir ve tayini ile Ayd~n taraf~ na sevk ve tesyir ederek mine'l-kadim
müstagrak-~~ a'tâf ve ihsan-~~ seniyeden dür ve mehcur oldu~una mahzun ve ma~mum olarak iki,
üç mah mikdan arâm ve ikamet ve hâl-i zecret-i~timâl-i bendegânem neye müncer olur dcyu
herdem ve saat ser be-zinü-yi hayret üzere iken mü~ârü'n-ileyh hazretleri hakk~ nda igbirar-~~
~âhaneye kalem-i afv ü safh-i husrevâne olarak gailc-i mczküre ber-taraf oldu~u ecilden, kullar~~
bulundu~um mahalden fekk-i râb~ ta-i hareket eylemi§ ise de, Konya'dan hin-i ihrac~ mdan ile'lân çend maht~r evlad ve iyâlim kutlar' sefil ve sergerdan ve çâker-i ihsan-dideleri ~ikeste ve
34
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istenmi~tir. Bunun üzerine, Tahir Bey 29 Zi'l-hicce (19 May~s) da
Istanbul'a bildirmekle beraber 36 Ayd~n Sanca~~~mütesellimli~inin kendisine verilmesini rica etmi~~ise de 37 , Ayd~n Sanca~~na muhassall~k ile Preveze
sanca~~~muhaf~z~~Kara Osman zâde vezir Yakub Pa~a tayin olunarak onun
gelmesine kadar da sab~k Ayd~n mütesellimi olan ve bu s~rada Saruhan
mütesellimli~i verilen biraderi Eyüb A~a vekâleten Ayd~n muhass~l~~
olmu~tur 38 .
Ibrahim Pa~a kuvvetlerinin çekilmesinden sonra Süleyman Bey
memleketi olan Konya'da kalarak efendi de~i~tirmek suretiyle olan ihaneti
neticesinin ne olaca~~n~~anlad~rsr~ndan, Muharrem 1249 (May~s 1833) tarihli
istida nâme ile o s~rada Hüdavendigâr Sancak! mutasamil~~~ndan Konya
valili~ine tayin olunan Hac~~Ali Pa~a'ya dehalet edib ve yine Hac~~Ali Pa~a
vas~tasiyle sadarete bir istida takdim ile aff~~hakk~nda müracaat
eylemi~tir 39. Bunun üzerine yeni Konya Valisi 7 Muharrem 1249 (27 May~s
1833) tarihli arizasiyle bu gibi muhalefet edenlerin teminleri hakk~nda
evvelce irade-i seniye sad~r olmas~ndan dolay~~bu surede kendisine istimalet
verilmesini ve Süleyman Bey'in evvelce mütessellimlikte bulunmas~ na
mebni yine âyanl~kta kullamlmasm~ n muvafik olup olmayaca~~ n~~ sormu~tur ". M~s~r kuvvetlerine iltihak veya yard~m edenlerin aflar~~ hakk~ ndaki irade-i seniye mucibince Süleyman Bey'in de af edilmesini fakat
kendisinin âyanl~kda istihdam~~uygun olm~yaca~~ndan, hanesinde oturarak
i~i ve gücüyle me~gul olmas~~hakk~nda irade ç~km~~t~r 41 .

peri~an olarak evvel ve ahir veliyy-i ni'met efendimden gayn bir melce' ve penâh~m olmad~~~~
bedihI ve zahir olma~m merahim-i aliyyelerinden niyaz ve istirham-~~çâkerânem bu ki hasbe'zzarür ser-züde-i zuhur olan kusur-i bendegânem dâmen-i afv bine mestur buyrulmas~...
Hatt-~~ hümâyun vesikalan 20606 H.
Hatt-~~ hümâyun vesikalan 20606 ~~ve 2o6o6 F.
Hatt-~~ hi.imâyun vesikalan 206°6.
Ba~vekâlet ar~ivi. Hatt-~~hümityl~n vesikalan No. 20094.
36 Hac~~ Ali Pa~a'n~n Frans~z beyzkdesi dedi~i Fransa maslahatgüzar~~ Varen'dir.
" Mehmed Ali ile anla~mak istenildi~i zaman o Suriye ile Adana'y~~ istemi~~ve israr etmi~,
bu kabul edilmedi~i takdirde kuvvetlerini ileriye sevk için o~lu ~ brahim Pa~a'ya emir vermi~ti.
Fil-halcika Ibrahim Pa~a bu surette Nisan ba~~nda ileriye hareket edece~i esnada Amedi Re~id
Bey'in Fransa maslahatgüzann~n gelmekte olduklar~n~~haber almas~~ üzerine beklemi~~ve
nihayet Kütahya anla~mas~~yap~lm~~t~r.
41 Soma Voyvodas~~ile Karasi Voyvodas~~ ~erif Mehmed A~a'n~ n tahriratlari not olarak
makale aras~nda gösterilmi~tir.
37
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Mukaveleye Ait Vesikalardan Baz~lar~~
I. Vesika
Hüdavendigâr Sanca~~~mutasarr~f~~ Hac~~ Ali Pa~a taraf~ndan 13 Zi'lkade 124.8 (3 Nisan 1833) tarihli olarak Sadaret kethüdas~na gönderilen
tahrirat sureti 42 .
Âmedi-i divan-~~hümâyun necabetlû Re~id Beyefendi (Sadr-âzâm olan
Mustafa Re~id Pa~a) bendeleri mukteza-y~~ memuriyetleri üzere Kütahya'ya
müteâzimen mah-i Zi'l-kadeti'~' ~erifenin otuzuncu Pazartesi günü Mudanya'dan mahruse-i Brusa'ya vürud idüb birkaç saat mürurunda Françe
devleti beyzâdesi dahi gelmi~~ise de 43 Mir-i mumâileyh (Re~id Bey)
bendelerinin aya~~nda iki ç~bam ve rüluabe adimill-iktidar derecede izt~ rab~~
oldu~una ve bu cihetle ol gün nâ-çâr çent saat teneffiisleri icab-~~ halden
idügine binaen Dersaâdetten memuren hareketleri ve bi'l-izt~rar seyr-i
âdiden bir gün sonra Kütahya'ya varacaklar~~hikayesini havi derhal ~ukka
tahrir ve muhsusen tatar ile Kütahya'ya bas ve tisyâr ederek kendüleri dahi
mehmâ-emken timar ve müdavâte mübaderet ve ak~amdan sonra yani
n~sfti'l-leylde taraf-~~aciziden ihzar olunan taht~ revana râkiben bi'l-müsarea
sevk-i matayâ-yi azimet idüb hattâ dördüncü Cuma günü var~lmak üzere
tertib-i merahil k~l~ narak iade eyleyecekleri mahalden avdet etmek
tenbihiyle savb-i senaveriden münasib hizmetciler dahi terf~ k ve isal olunmu~~
ve asakir-i M~ sriyyenin daima tecessüs-i harekât ve mi~vanndan hali
olmamak vacibe-i zimmet-i s~ dk ve ubudiyetim olarak nefs-i Kütahya ve
civar~~havalisinde casuslar~m~z eksik olmad~~~na mebni bu defa Kütahya'
dan vürud eden casusun vaki' olan ifadat~ na nazaran yadigar-~~merkum
mukaddert~ce bir tak~m hasta ve bi-derman askerini Konya'ya do~ru giru
göndermi~~ve bu günlerde Karahisar taraf~ndan sekiz yüz nefer miktar~~
suvarisiyle sekiz adet top Kütahya'ya celbetmi~~ve Küçük Ibrahim'in
gelece~inden bahs ile askeri için vücuh ve ahaliden sekiz yüz konak tertibini
dahi kuraya verilmeyüb nefs-i ~ehirde tertib ve tanzimini bil-müvacehe
hitab ve iltimas eyledi~inden maada civar-~~ ~ehirde Musalla dedikleri
mahalle ahali ve cümle askerini cem ve ihzar ederek M~s~r'dan gelen ka~~d~~
k~ raat ve mealinde zabitan-~~asakire hitab suretiyle:
- Ey o~lum göreyim sizi ~imdiden sonra kavgam~z Rusyalu ile
oldu~undan ziyade metanet ve gayretinizi isterir.n diyerek 44 ~u vadide bir
tak~ m hezeyan eylemi§ ve bundan ba~ka Kara Osman zâdelerden küçük
42
43

Hatt-~~ hümâyun v6ikalar~~No. 20884 F.
Hatt-~~ hümâyun vesikalar~~No. 20884. G.
Hatt-~~ hümâyun vesikalar~~ No. 20089 G.
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Mehmed A~a'mn (Saruhan mütesellimi) hayyen veya meyyiten derdest
olunmas~ n~~ Saruhan'da olan adamlar~ na yazm~~~oldu~unu casus-i merkum
takrir ve ihbar etmi~~ise de, zann-i âcizâneme göre ol veçhile melei'n-nâsda bir
tak~ m ilân-~~ hezeyana mübadereti, maslahat~ na revaç vermek garaz-~~
fasidiyle mücerred etrafa öyle bir ~âyia ibraz~ndan ibaret idügi melhuz ve
Soma voyvodas~~ kullar~ ndan bu defa senâveriye varid olub i~ bu kâime-i
musaddakaya lefFen takdim k~l~nan kâ~~d~ nda mumâ-ileyh Mehmed A~a
kendü hanesinde iken bir tak~ m asakir-i M~sriye gelüb a~a-y~~ mumâ-ileyh ile
bir iki refiklerini ahz eyledikleri muharrer oldu~undan 45 mücerred ihtar
için i~'ar-~~ mes'muât-~~ âciziye tecasür k~l~ nm~~~idügi bi-mennihi teâlâ
sâmileri buyruldukta herhalde emr ü ferman efendimizindir. 13
Zi'l-kade 1248
(Es-seyid El-hac Ali)
Mühür
II. Vesika
20884 /F Izmir hadisesi hakk~nda Tahir Bey'in Sadaret kethüdas~ na
göndermi~~oldu~u t ~evval 1248 (21 ~ubat 1833) tarihli tahrirat sureti 46.
Maruz-i kullar~d~ r ki,
veliyy-i naimileri buyrulmu~~olaca~~~veçhile mah-i Ramazan-~~
~erifin yirmi be~inde Ayd~ n ve Saruhan Sancaklar~ na Kütahya canibinden
mütesellimler tayin k~l~nub Saruhan mütesellimi Hac~~ Mehmed A~a Yaya
köyüne gitmi~~ve Ayd~ n mütesellimi Hac~~ Eyüb A~a bendeleri dahi
Ayd~ n'dan Manisa'ya gelmi~~olduklar~~ halde mah-i mübarekenin sekizinci
günü ak~ama karib Izmir vücuhundan Mansurl zâde Emin Efendi'nin
kona~~ na ba-mektub bir âdem nüzul eyledikte mumâ-ileyh dahi derhal
hakim-i belde bulunan~~ celb ile isti~are ederek emel-i meramlar~ m
beyinlerinde karar ve keyfiyet istihbar olundukta taraf-t çâkeriye gelmeleri
için bi'd-defeat adamlar gönderildikte adem-i ~sga ile vücuh-i ahaliyi oraya
celb ve dört saat kadar da anlar ile hem meclis olarak hatm-i kelâm ile
karardâde ve evvel-i emirde kemal-i hâhe~~ile hâkim-i belde ilâm ve bir
mahzar dahi tertib ve temhir eylediklerinden sonra vücuh-i ahali ile ma'en
canib-i çâkeriye gelinüb Izmir'in emir ve idaresi Mansuri zâdeye havale
olundu~unu ve husus-i mezbure dair vesâyâ Manisa'ya gelmi~~olan Abdi
Pa~a zâde tarafindan inhâ olundu~unun ve mucibince icra ederek hemen
45
46

Hatt-~~ hümâyun vesikalar~~ No. 20047 A.
Han-~~ hümâyun vesikalar~~ No. 22345 D.
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istihzar eyledikleri ilâm ve mahzarlar~ m isra ve çâkerlerine cevab verme~e
geldiklerini hakim-i mumâ-ileyh agazeye ibtidar ile ifade eylemi§ oldukda
abd-i mütehass~slar~~dahi Devlet-i aliyyenin azad kabul etmez kulu olub
~urada taraf-1 saltanat-~~ seniyeden memur bulunmu~um ve bi'd-defeât
haber gönderildikte buraya gelmeniz lâz~ m gelür idi. Bu ifade-i nâ-seza ve
bi'l-vücuh emir ve irade-i aliyyeye münafi olmakla bu hususun evvel ve
ahirini güzelce mülâhaza edin def aten böyle cevab verilmek uymaz. Emir
ve ferman-~~ aliyyenin icras~na behemehal mecbur olub ve farize-i zimmetimdir. Sizler de cümleten ittifak ve ittihada riayet eylemeniz vacibedendir ve
bu ifa k~ l~ nm~~ ken ve husus-i mezbure dair vesaya-y~~ aliyye kendüllerine
hü~larma ~ifahen dahi
dahi irae k~l~ nm~~ken ve vesaya-y~~seniyye
söylenmi~~iken mumâ-ileyh hakim ve Mansuri zâdenin kemal-i habaset ve
h~ yanetlerinden vücuh-i ahaliyi dahi tahrik ile kelâm-~~ evvellerinden nük~:~l
etmeyerek bizler karar~~ virüb size cevab verme~e geldik ve en'va-~~ makalat
serdile ilâm ve mahzar~~ müheyya eyledik ~imdi göreceksiniz deyu k~yam ve
hareketlerin yine ibram ve ikdam ile ik'ad ittirilüb niyet-i fasidelerinin
indifa~ na çabaland~ kda müfid ve müsmir olmayarak kezalik red ve
muhalefetle cevab verilmi~~ve gelen mektub ve gidecek ilâm ve mahzar~ n
görülmesi defaatle matlub olundukda mücerred muma'ileyhimamn ve
gösterilmedenaetlerinde merld~z olan daiye-i fesadlar~ndan nâ~i
yerek ve memleketin fesada varaca~~n~~ dermeyan ile beyan ederek nezd-i
âbidanemden avdet ve gelen adam~~ ilâm ve mahzarla ç~ karm~~~olduklar~~ ve
saye-i hümâvâye-i hazret-i cihanbanide abd-i keminelerinden cümle ahali ve
reâya ve müste'menan ho~nud ve razi olduklar~ndan ve muma'ileyhima
meram-~~ h~yanetlerini tekid eylemek için Yenikale haricine gemiler geldi
havadisini memlekete i~ae ve istikbale adamlar irsaliyle cümle ahali-i beldeyi
enva'-~~ ihafe ve tela~e dü~ürerek ve gemilerin dahi asl~~ olmayarak ve mumâileyhima vücuh ve ahaliyi berminval-i muharrer tahrikleri kemal-i habaset
ve kemal-i tama'-~~hamlanndan nâ~i ~u aral~k bir akça kapub devlet-i aliyye'ye
h~yanetinden ibaret olarak mumâ-ileyh Mansuri zâde olveçhile muhafaza-i
belde dâiyesiyle voyvodal~~~ n rü'yetine bed' ve ~üru' eylemi§ ve ta~ralardan
ihtisab kalkt~~~ n~~ beyan ve ifade ve inha idüb yine cevab~ n~~ vereceklerini
söylemi~ler ise de ve ihtisabe ve gümrü~e müteallik mevad olm~yarak böyle
ihtilâlden durgunluk derkâr ise de çâker-i kemineleri sâye-i inayet vâye-i
~ahanede memurlar~ m kald~ rmayarak umur-i bendegide fütur getirilmeyerek ahali ve vücuhu celb ile bu canibte ke'l-evvel ikamet ve ifa-y~~
memuriyete sarf-~~ makderet etmekte oldu~um ve keyfiyet akdemce arz ü
inha ile izmir'den azimet etmi~~olan Nemçe postasiyle gönderilmi~~ise de
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post-i mezkûrun Akhisar merhalesinden Izmir'e iadesi ve dünkü gün ihrac
olunmu~~olan Izmir postas~n~n dahi kü~ad olmak ifadeleri vuku'una mebni
i~bu ariza-i bendegânemin arz ve inha ve bahren israye ictisar olundu~u ve
hakikat-i keyfiyet berveçh-i muharrer olub vücuh-i ahalinin böyle tahriki
muma-ileyhiman~n tinet-i zatiyelerinde merkûz olan daiye-i mefsedet ve
kemal-i habasetlerinde ne~'et eylemi§ oldu~u muhat-i ilm-i alileri buyuruldukta bu babda ne vechile emr ü irade-i seniye müteallik buyurulur ise ol
babda emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir.
Abdühu
Es-Seyyid Mehmet Tahir 47
III. Vesika
Izmir hadisesine dair Tahir Bey'in Sadaret kethüdas~na gönderdi~i
~ubat 1833 tarihli tahrirat sureti 48.
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Maruz-i kullar~d~r ki,
Di~er ariza-i bendegânemde arz ve inha olundu~u üzere sâye-i
merahimvâye-i hazret-i ~âhanede memuriyet bendegânemde asla fütur
getirilmeyerek kemâ fi'l-evvel k~yam ve hareket üzere oldu~umuz ve ahali ve
reaya ve bi'l-cümle düvel-i mütehabbe konsoloslar~~ tercümanlar~n~~ taraf-~~
çâkeriye göndermekte ve cemi-i müste'menden birisi Mansuri o~lu tarafina
gitmeyüb taraf-~~ bendegâneme gelüb ve gitmekte olduklar~ndan ve
cümlenin kullar~ndan ho~nuctiyetleri hâkim ve Mansuri o~lu ve vücuh-i
sâirenin ragmine malumlar~~idügine mebni ahali-i vücuhu nezd-i çakeriye
celb ile madde-i mezkûrun uygunsuz olub ve encam-~~ kar~~ mucib
nedametiniz olur deyu ifade ederek s~k~~t~ r~ld~kda temhir eyledikleri
mahzar~ n kimileri kemal-i havflar~ ndan ve kimileri dahi ne oldu~unu
bilmediklerinden ve ekser mühürler dahi sahte olarak yapt~ klar~ndan ne~'et
eyledi~ine nâdim olarak canib-i çâkeriden afv-i iltimas ve istirham etmi~~ve
keyfiyet hakim ve Mansuri o~luna mün'akis olarak anlar da havfa tabi, olub
bir elde bulunsun dâiyesiyle hakim ile ma'an zemin ü zamana sahte
mühürlerle mahzar tertib ve mucibince ber-ilâm ederek mahfiyyen
Dersaadete gönderdikleri istihbar olunmu~~zikrolunan inhan~ n Dersaâdete
takdimi sahih ise san'at ve sahte ve s~rf yalan olub ancak bu kadar makalin
47 Tahir Bey, Ayd~n müteselliminin ne surette oradan ayr~ld~~~n~~ gerek bu habere ve gerek
di~er haberlere istinaden 29 Zi'l-hiccede hükümete bildirmi~~olub, gönderdi~i tahrirat sureti
bi'l-münasebe makalenin notlar~~ aras~ nda gösterilmi~tir.
48 Hatt-~~ hümâyun vesikalar~~ No. 20606 D.
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bile vücud bulmas~~mücerred mumâ-ileyhiman~n kemal-i h~yanetlerinden
ve mesalih-i seniyenin mucib-i tatiliyle ~u aral~ k akçe kapmak tama' ve
irtikâblar~ ndan oldu~u ve hakikat-i keyfiyet cümlenin malümu oldu~u
vechile di~er ariza-i çâkeride arz ve i~'ar oldu~u v.echile olarak abd-i
kemineleri memuriyet-i abidanemde asla ve kat'a flitur getirmeyerek kemâ
fi's-sib~ k icra-yi memuriyete nasb-i nefs-i ikdam ve ihtimam üzere oldu~um
ihtariyle ber-vech-i muharrer vaki' olmu~~inhalar~~ var ise v'Allahil-azim
san'at ve elde bulunsun deyi' zemin ü zamandan ibaret ve mumâileyhiman~n habaset ve h~yanetlerinden evvel ve ahir ne~'et eylemi§ olma~la
havale-i sem' ve itibar b~ lyurulmak gayr-i câiz oldu~u muhat-~~ ilm-i
devletleri buyuruldukta emir ve ferman hazret-i men lehü'l-emrindir.
~evval 1248 49 .
Abdühu es-Seyyid Mehmed Tahir
IV. Vesika
13 ~evval 1248 tarihli olarak Izmir Ihtisab Niz~ r~~ Tahir Bey'in Sadaret
kethüdas~ na arizas~~ s°
Maruz-i kullar~d~r ki,
veliyyi
Mukaddemce bi'd-defaat arz ve inha olunarak
naimIleri buyuruldu~u cihetle M~s~ rl~~ Ibrahim taraf~ ndan Manisa'ya gelmi~~
olan Abdi Pa~a o~lunun Izmir vücuhundan Mansuri o~lu hainine zuhur
eden vesayasiyle oldu~u, evvel-i emirde ~zmir nâibini kona~~ na celb ile
müzakere ve badehu vücuh-i memleketi dahi celb ve i~fal ederek hemen
orada karar-~~ mefsedetlerini ilim ve mahzar tertib ve der-akab Mansuri o~lu
habisi bir tak~ m ki~iyi silâhland~ rarak vücuhu bi'l-istishab taraf-~~ çâkeriye
gelüb ne suretle cevab-~~ kat'i verdikleri ve çâkerleri de Devlet-i aliyye
taraf~ ndan bu canibde memurum böyle ~ey olmaz bunu eyüce mülâhaza
idiniz de öyle cevab veriniz nihayeti nedamettir. Böyle bir ~ey zuhur ider ise
vücuh-i ahali ile bi'l-ittifak cevab verilmesi hakk~ nda ~eref-sünuh buyurulan
emr-i irade-i seniyye-i ~ahaneyi münderic ~eref-resan olan emirnâme-i sâmi
tekrar kendülarine irade birle elbette ç~ kar muharebe ederiz. Devlet-i aliyyeye
böyle h~yanet etmek olmaz. Gelen ka~~d~~ ve tertib ettikleri ilan~~ve mahzarlan
görülmek üzere hezar ikdam ile mütalebe olunmu~~iken bir veçhile
göstermedikleri ve Mansuri o~lu hainine ve an~ n i~faliyle vücuh-i
4° ~ubat 1833
50 Hatt-~~ hümâyun vesikalar~~ No. 22245 E.
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memlekete söz geçirmenin yolu bulunmayarak i~te Yenikaleden gemiler ve
karadan asakir geliyor deyu ahali-i beldeyi ihafe ile tela~-~~ azimeye
dü~ürdükleri ve Mansuri o~lu habisi sizinle muharebeye ç~ kacak beldemizden elli ki~i bulunmaz ~imdi fesade vard~ r bu sözleriniz vâhidir hemen siz
sâirleri gibi buradan gidin deyü bag~yane vaki' olan cevabiyle taraf-~~
bende~iden hareket ve derhal ilâm ve mahzarlar~ n~~gelen adama adam terf~ k
ederek Kütahya'ya gönderdikleri keyfiyat~~ defaten arz ve inha olunarak
Nemçe taraf~ ndan giden kuril ile gönderilmi~~ise de kuril-i merkumu esnay~~
râhdan Izmir'e avdet ve badeh~:~~ berren gönderilen adam~m~z Manisa'da
tevkif ve bir takrib firaren Izmir'e gelmi~~bu veçhile berren maruzat takdimi
mümkün olamad~~~~ecilden ~evval-i mükerremin gurresi günü iki k~ t'a
arize-i bendegânem mahfiyyen bahren piyade ile ve ~ehr-i mezburun be~inci
gecesi yine piyade ile ve dokuzuncu gecesi kezalik yine piyade ile bervehç-i
hafi maruzat-~~ bendegânem bahren baas ve isra k~l~ nub in~allahü'r-rahman
vüsuliyle keyfiyet-i vak~a malüm-i devletleri buyurulmu~~olaca~~~derkâr ise
de deniz hali ~ayet muhalif hava ile gecikür deyü mukaddem vaki' olan arz ü
inha-yi çâkeranemin tafsilen tekrar i~'ar~na icbar olunmu~~ber-minval-i
muharrer mukaddemce maruzat-~~bendegânemde arz ve i~'ar k~ l~ nm~~~ise de
muahharen tahkik-i acizaneme göre canibeynden birtarafi kendülere
selâml~ k ittihaziyle canib-i hilafa tebaiyet ile tertib ve irsal etmi~~olduklar~~
Bam ve mahzardan ba~ka kemal-i h~yel ü hud'alar~ ndan na~i tarafeyni
derdest z~ mn~nda maruz-i sadakatte taraf-~~ saltanat-~~ seniyeye ilan~~ve
mahzar ederek ve tarihlerini ~evval gurresinden yaz ile gönderdikleri
adama dahi Bergama ve filan 51 yerlerden geçemedim ve gelemedim deyu
~ifahen söylemek üzere bi't-tarif abd-i-keminelerinden hafi olarak zikrolunan
ilâm ve mahzar~~ suret-i mezk~ar ile göndermi~~olduklar~ n~~ baz~lar~~ dahi haber
vermi~~ma'haza vaki olan inhalar~~s~ rf yalan ve zemin ü zamana ve sonradan
kuvve-i kahire-i hazret-i cihanbanlyi bi't-teemül ca-i selâmet umniyesiyle
kabahatleri setrden ibaret olarak hakikat-i keyfiyet ber-veçh-i muharrer
mukaddemce defaatle takdim olunan maruzat-~~bendegânemle i~bu arz ve
inha-y~~ çâkeranem üzere oldu~u ve keyfiyet cem'i ahalinin malümlar~~ ve
bi'l-husus bu tarafta mukim cümle düvel-i mütehabbe konsoloslar~ mn
dahi rânâ malümlar~~olma~la tahkikine dahi inayet-i aliyyenin ~ayan buyurulmas~~ ve ~u aral~ k bir akçe kapup savu~mak fikr-i fasidesiyle Mansuri o~lu
hainin bunca emval ve mukataat~~ fuzull zaptetmi~~ve M~sr'a firari ihtiyar
eylemi§ oldu~u bedidar ve geçen gün arz ve i~'ar k~l~ nd~~~~üzere gasb ve garat
Il Akhisar
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etmekte oldu~u bu kadar emval-i miriyenin sonra mal~ ndan tazminine
vefas~~h~yez-i imkânda olm~yaca~~~bedihi ve a~ikâr olub ~imdiden iktizas~ n~ n
icras~na bak~ lmak farizadan idügi ve hain-i merkumun Birunabad'a
voyvoda nasb eyledi~ini mübeyyin vermi~~oldu~u güya buyruldusunun bir
k~ t'a suretiyle rüsumat-~~ ihtisabiye ve gümrük ahz~na dair vermekte oldu~u
tezkerelerinin mührü malüm-i âli buyrulmak için bir k~ t'as~~akdemce takdim
olunan maruzat-~~çâkeriye leffen takdim k~l~nm~~~oldu~undan, manzur-i âli
buyrulmu~~oldu~u ve malûm-i veliyyü'n-niamileri buyruldu~u üzere Ayd~n
ve Manisa'ya akdemce M~s~ rl~lar gelmi~~ve taraflar~ ndan Izmir'de olan
Mansuri o~lu zat~ nda merk~az habaset ve h~ yaneti icra ile günde bin türlü
mel'aneti zuhur etmi~~ve Manisa'dan dahi merkuma gelüb gidenler eksik
olmad~~~ ndan ve Ayd~ n ve Manisa demek Izmir'in kapus~~ olarak yollar~~ sed
ve bend etmeleri cihetle Izmir dahi mahsur bulunmu~~oldu~undan,
mütesellimi sairelerin tard ve firarlann~~ ibram ederek enva'~~ ihafe ile
tardiyet-i bendegânemi iltizam etmi~~ise de çâker-i kemineleri saltanat-~~
seniyyenin azad kabul etmez kul ve kölesi ve niam-i inayet ve ihsan-i hazret-i
padi~ahl ile müsta~rak olmu~~bir abd-i âciz isem de ihafe-i vak~alanna ve
oldu~um konaktan bi'd-defeat ç~k~ n deyu ibrama adem-i isga ve avn-i inayet-i
Hakla z~ ll-i zalil-i hazret-i memalikperveride kema fi'l-evvel oldu~um yerden
kalkmayarak ve asakir-i ~ahane ellerinden dahi eslihalann~~ verdirmeyerek
ikamet ve Ayd~ n ve Manisa'da olan M~s~ rl~lann hali ve Mansuri o~lu
habisinin ahvali ve vücuh-i memleketin havfa tebaiyetle televvünleri citrkar
oldu~u halde icab ve iktizas~~veçhile icra olunmak üzere bir k~t'a ferman-~~
~erefriz-i vürud eyledi~i surette ~u habis-i merkumun hakk~ ndan gelinece~i
eltaf-~~ilâhiyeden me'mul idügi muhat-~~ilm-i devletleri buyuruldukta emr ü
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir 13 ~evval 248
Mehmed Tahir
Takdim olunan maruzat-~~ bendegânemde beyan olundu~ u üzere
Mansuri o~lu habisinin mukaddema müteveffa Hasan Pa~a yan~ nda Vahid
nam~ nda bir bildi~i Kütahya'da olub an~ nla mukaddem muhabere ve
mükâtebe ederek Izmir'in kendisine ihale olunmas~n~~ rica etmi~~ve bu fesad-~~
mel'anete evvela kendisi çabalam~~~oldu~u sahihen istihbar olunmu~~ve
berveçh-i muharrer Manisa'ya gelenin vesayasiyle adem zuhurunda ahali-i
memleketi en'va-~~ihafe ile telâ~a dü~ ürerek çakerleri dayanub cevab vermi~~
ve elbette muharebeye ç~ kar u~ur-i meyamen fevr-i hazret-i padi~ ahide
can~ m fedad~ r deyu kat'iyen söylemi~~iken habis-i merkuma söz te'sir
itmeyüb ve i~ral ve ihafesi cihetiyle vücuh-i memleketi dahi en'va-~~ güft ü
güya ibtidar ettirerek ~u gelen ka~~ tla derhal tertib ve temhir eyledikleri Ham
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ve mahzann bile taraf-1 çâkerime gösterilmesi h~yez-i imkânda ()tamam~§ ve
saye-1 merahim-vâye-i hazret-i ~ahanede ahali-i belde-i islam ve reâya ve
gerek müste'menan çâker-i keminelerinden ho~nud olduklan derkâr ve
maslahat-i fasidesine günden birgüna revac vermek umniyesiyle gemiler
geliyor deyu Foça'ya istikbâle adam göndermek ve bir taraftan Manisa'dan
adamlar celb ve ekâzib ilan etmek misillû tefevvühât ile herkesi telâ~a
dü~ürmekte ve bir taraftan dahi bir mahalde mütesellim ve voyvoda kalmad~~
i~te Ayd~n ve Saruhan mütesellimleri dahi olvakit gittiler sen de kalk git
deyu çâkerlerine en'va-~~hakaret ve bu tarafta olan asakir-i mansure
taburunun eslihalann~~almak sevdas~na dü~erek türlü türlü hezeyan etmekte
ise de abd-i kemineleri devlet-i aliyyenin bendesiyim yerimden hatve-i vahide
hareket etmem ve asakir-i ~âhanenin eslihalann~~verdirmem deyu cevaplar
yine düvel-i mütehabbe konsoloslar~n~ n cümle tercümanlannr celb ederek
taraf-1 saltanat-~~seniyeden burada zabit ve müstakil memurum, devletimden emir almad~kça bir hatve hareket etmem Mansuri o~lu'nun hareketi
bag~yane ve zorbal~kt~ r deyu cevab ile konsüllerine haber gönderilmi~~ve
anlar dahi ifade-i çâkeraneyi tasdik etmi~~ve vücuhi dahi celbile ~u kadar
ibrâm ile söylenmi~~ve vesaya-y~~devlet-i aliyye size gösterilmi~ken müfid ve
müsmir olmayarak nâsezâ cevab vermenizin nihayeti mes'uliyet-i azimeyi
davet kabilinden oldu~u a~ikard~r deyu s~k~~t~r~lm~~~ve ~evvalü'l-mükerremin dördüncü gününde hâin-i merkum Mansuri o~lu rüsumat, ihtisab ve
müteferriat~~olan mahalleri ve gümrük-i meyve-i ter ve voyvodal~k-~~Izmir
ve tevabiat~~ mukataat~n~~ bag~ yane füzuli cebren ve kahren zabt ve
rabt~ndan ba~ka efrenç gümrü~ü ve yine mukataat hazinesinden mazbut
Birunabad ve Urla ve Karaburun'a ve ~aphane ve Enfiye ve gümrük-i
duhana ve memleha-~~Izmir ve Seydi ve Buca ve P~narba~~~mukataalar~n~n
kezalik zabtiyle kaffe-i memur ve mültezimlerini tard ve taraf~na celbetti~i
kesana ik'âd ve has~lâtlann~~ ahz ve garat eylemekte ve vücuh-i belde dahi
mukaddemce vaki' olan ibrâm ve ifade-i çâkerânem üzere hareket etmeyüb
hâin-i merkumun eraline u~rayub nihayeti haklar~nda, fenaya müntec
olaca~~n~~ derk ve cezm eylediklerinden vukua gelen nedametlerinin
beyaniyle afv~~istirham~nda olduklar~~salifil'z-zikr defeatle takdim olunan
M~s~r ordusu karargah~ndan Ayd~n mütesellimine tayin edilen Süleyman
Bey'in, Kütahya'ya avdeti hakk~nda Ibrahim Pa~a taraf~ndan verilen emir
üzerine an~n Ayd~n'dan aynlmas~m müteakib Ayd~n (Güzelhisar) nâib,
müfti ve ayarl~~ taraflar~ndan Izmir Ihtisab naz~ nTahir Bey'e gönderilen 25
Zi'l-hicce 1248 (15 May~s 1833) tarihli tahrirat sureti 52 .
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Devletlö, ~nayetlii, Atufetlö, Vefiyyü'l-himem, Seniyyü'~-~ iyem efendim hazretleri,
~~bu mah-~~ Zi'l-hiccetü'~-~erifenin yirmi dördüncü Sal~~ gecesi Ayd~ n
sanca~~~mütesellimi olan Süleyman Bey'in Kütahya canibinden kendisinin
bir âdemi zuhur idüb ferdas~~ yol tedarikine müba~eret eyledikte taraf-~~
âcizanelerimizden teveccüh ve azimetiniz ne tarafad~ r ve mü~ârün-ileyh
~brahim Pa~a tarafindan ne veçhile irade olunmu~? deyu istintak~m~zda
memuriyetimiz Manisa canibinedir deyu ~ifahen ifade etmi~~ise de, Sal~~
günü saat yedi sular~ nda ata binmezden mukaddem faziletlû Hakim efendi
senaverlerine lisanen ifadesinde Devlet-i aliyye ile rütbetlû devletlû ~ brahim
Pa~a hazretleri müsalehaya karar vermi~ler, bizi de mü~ârün-ileyh Kütahya'ya matlub etmi~~memuriyetimiz ol tarafad~ r deyu cevab eylemi§ ise de,
gelen tahrirat~~ göstermeyüb yevm-i mezkurda hemen binüb murg-i heva
pervaz hempa olmayacak derecelerde seyr-i-seri ile liva-i mezbur hududundan on iki saat miktar~ nda ç~kub sanca~-~~ mezbur ve medine-i Güzelhisar
(Ayd~ n) hali kalub cümle vücuh-i vilayet ve ahali ve fukara ser be-zanûyi hayret ve bu veçhile in-~â'Allah ve mennihi tealâ devlet-i aliyye ile vak~a
müsalehaya karar verildi~i malûm-i devletleri oldu mu, yoksa bir laf ü güzaf
m~? lütf ve inayet buyrub bu hususun veçh-i s~ hhatini i~'ara himmetleri ve
böyle sancak hali kalub Süleyman Bey'in böyle firar yollu gitti~i derya-yi
merhametkarara arz-~~ mahzar takdim olunmak iktiza eder mi? Ne veçhile
hareket eyliyelim ve sancak böyle hali olur mu? Yoksa yaln~ zca taraf-~~
devletinizden der-i adalet-karara bildirmek laz~ m gelir mi? Ve'l-has~l ne
veçhile muvaf~ k irade-i alileri olur ise taraf-~~ devletinize Isa' olunan
adam~ m~z~~lütfen ve keremen meks ü ikamet ettirmeyüb bir ahbar sârre ile
bâ-keremnâme iadeleri müsted'â-yi âcizanelerimizdir efendim".
fi 25 Z. (Zi'l-hicce) sene 1248
Bende
Ayân-i Güzelhisar
Es-seyid Ahmed
Ed-dal müfti-i Güzelhisar
Es-seyid Mehmed
Ed- dal Nâib-i Güzelhisar
Es-seyid Haf~z Mehmed
Lütfullah
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Bunlardan müfti ile ayan~n mühürleri bas~lm~~t~r. Ayin Ahmed
A~an~n mührü (Hasbiy' Allah ve kefa abduhu Es-seyid Ahmed) kli~elidir.
Güzelhisar nâibi Mehmed Lütfullah Efendi ihtimal ki bu Ayd~n i~galinden
veya Ayd~n mütesellimi Süleyman Bey'e fazla temellükünden dolay~~
Ibrahim Pa~a'n~n avdetini müteakib Ankara'ya sürgün edilmi~~ve am
hakk~nda Sivas valisi sab~k sadrazam Re~id Pa~a taraf~ndan ~~9 ~evval 1249
(18 Ocak 1835) tarihli bir tahrirat ile sadrâzâma müracaat edilmi~ tir 54.
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