ANADOLUDAKI BÜYÜK HANEDANLIKLAR
Prof. Dr. YÜCEL ÖZKAYA
XVIII. yüzy~l ile XIX. yüzy~ lda Anadoludaki önemli bir fonksiyona
sahip olan büyük hanedanl~ klar~ n âyânlar ile çok s~ k~~ ili~kileri mevcuttur.
~nceledi~imiz dönemde tedibine karar verilen âyânlann afv edilmeleri, hatta tayinleri konular~~ zaman zaman bu hanedanlar~ n istek ve arzular~na
göre olmaktayd~. Baz~~ büyük hanedanl~klara mensup aile fertleri bölgelerinde âyânl~ k görevlerini de üstlenmi~lerdi. Bunun en aç~ k örneklerini Karaosman o~ullar~ nda görmekteyiz.
Büyük hanedanlara devlet taraf~ndan da büyük önem verildi~i göze
çarpmaktad~ r. Bunlar~n mütesellimlik, voyvodal~ k, muhass~ll~ k gibi görevleri de üstlendiklerini bilmekteyiz. Küçük hanedanlar~n da zaman zaman
mütesellimlik, zaman zaman da âyânl~ k görevlerini ifa ettiklerini görmekteyiz.
Büyük hanedanlar~ n âyânl~ k görevini yapan aileler ile s~ k~~ ili~kileri oldu~u gibi büyüklüklüklerine göre devlet nezdinde itibarlan da mevcuttu.
Sened-i Ittifaka âyânlann yan~ nda Çapan o~ullar~ , Karaosman o~ullar~~ gibi hanedanlar da ça~nlm~~lar ve âyânlarla birlikte devlet mekanizmas~ n~ n
yürütülmesinde görev alm~~lard~ r.
Anadoludaki bütün hanedanlar~~ burada anlatmak olanaks~z oldu~u
için, biz burada bu hanedanlar~n hepsini de~il, her bölgeden bir ya da
ikisini k~saca tan~ tmay~~ yerinde gördük. Bunlar orta Anadolu'da Çapar-zadeler Karadenizde canikli-zadeler, bat~~ Anadolu'da Karaosmano~ullan,
Akdeniz bölgesinde Y~lanl~o~ullan, Güney Anadolu'da Küçük Ali o~ullar~~
ve Kozan o~ulland~ r. Bunlardan ilk olarak Çapar o~ullar~ n~~ k~saca i~lemekte yarar görmekteyiz.
A — Çapar-zadeler :
Osmanl~~ ~mparatorlu~undaki büyük hanedanlar devlete askeri, idari,
sosyal alanlarda hizmetler verirlerken, çe~ itli konularda kendi bölgelerinde
kuvvetli olan âyânlardan yararlanmakta ve onlara görevler vermekteydiler.
Kuvetli hanedanlar~ n birisi de Çapar o~ulland~ r.

YÜCEL ÖZKAYA

810

Çapar o~ullar~~ da di~er hanedanlar gibi kuvvetlenip, güç sahibi olunca devlet kademelerinde görev alm~~, önce voyvodal~ k görevini, daha sonra
Anadolu'nun çe~itli sancaklannda mütesellimlik görevlerini de vekil olarak
ifa etmi~ lerdir.
Belgelerde bu ailenin lakâb~~ Cabbar-zadeler, Çapan o~ullan, Capparzadeler, Caparzadeler, seyahat-namelerde ise Çapan o~ullar~, "Çoban
o~ullan", "Çapar o~lu" diye geçmektedir.
Çapar o~ullar~~ orta Anadolu'nun en eski ve köklü ailelerinden olup
içlerinden tarih sahnesine ilk ç~kan~~ Ahmed Beydir.
Çapar-zade Ahmed Bey'in babas~~ Capar Koca ömer'in 1704 senesindelci mezar kitabesinde Capar tabiri aç~ kca görüldü~üne göre, ailenin as~ l
ad~~ Çapar'd~ r. Capar-zade Ahmed Bozok ve Yeniil Voyvodas~~ olarak ün
kazanm~~t~ r. 1726 Ekiminde Capar-zade Ahmedin ba~~ na toplad~~~~ e~kiya
ile halka zarar verdi~i için tenkili görevi Sivas Mütesellimine verilmi~~ise de',
daha sonra afv edilmi~tir. 1728 y~l~ nda Ahmed A~a Yeniil Voyvodal~~~~
görevini ifa ederken bölgedeki konar-göçerlerin düzenini sa~lamak ve vergilerini toplamak gibi görevleri de iyi bir ~ekilde yerine getirdi~inden kendisine 1732'de Memalu Türlcmeni Voyvodal~~~~ile 174I'de Bozok Sanca~~~
Voyvodal~~~~görevleri verilmi~ti 2. Gene, Ahmet Bey'e bu tarihte Çank~ r~~ ve
Keskin kazalar~nda ortaya ç~ kan kap~s~z levend e~lciyas~ n~~ ortadan kald~ rma
görevi verilmi~ti. Çünkü, kap~s~ z levendlerinin belli ba~l~~ bölükba~~lar~~ ba~~bo~~levendleri toplay~p büyük gruplar halinde etrafa yay~lm~~ lard~. Bunlar~n Yeniil Hass~n~n eklerinden Pehlivanl~~ Cemaatine ve bu yörelerdeki
a~iret halk~na ve di~er ki~ilere zulumler yapt~klar~, adam öldürme, ya~ma
yapma gibi olaylara neden olduklar~~ ve "Bakire k~zlanndan nicelerinin
bikrlerini izâle ve bi-nihaye hasarete cesaret" eyledilderi, fermanlara itaat
etmedikleri bilinmekte idi 3 .
Bozok'ta malikanesi de olan Ahmed Bey 1742/1746 y~llar~nda k~sa
sürelerle sava~lara asker temin eden iktidar sahibi bir voyvoda olarak
görülmektedir. 1734-1746 aras~ nda da Ahmet Bey'in devletin birçok iste~ini yerine getirdi~ini görmekteyiz. 1734'de Yeniil Hass~n~ n eklerinden olan
Istanbul Ba~bakanl~k Ar~ivi, Cevdet Dahiliye, 15981.
Özkaya, Yücel; XVIII. Yüzy~l~n Ilk Yar~s~ nda Yerli Ailelerin Aynl~ klan Ele Ceçiri~leri ve Büyük Hanedanl~klann Kurulu~u, Ankara, 1978, Belleten. 168, sh. 701-702. Mert,
Özcan; XVIII. ve XIX. Yüzy~llarda Çapano~ullan, Ankara, 1980, sh. 26.
3 Ba~bakanl~ k Ar~ivi, Mühimme Defteri. 152, sh. 52, No. I.
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Kangal Menzilinin düzeni, 174I'de levend e~kiyas~n~ n tedibi, 1741-1742'de
Recepli Af~ar~~ A~iretinin e~kiyal~klar~n~n önlenmesi, ~~ 744.'de civardaki a~iretlere mensup e~kiyalar~ n yakalanmas~~ görevleri Ahmed Bey'e havale
olunmu~~olup, o bu görevleri civardaki görevliler ile yerine getirmi~tir.
Capar-zade Ahmed'e 1744'ten itibaren Bozok Voyvodas~~ olarak de~il,
Bozok Mütesellimi olarak hitap edildi~ini görmekteyiz. Bu arada 1745
Ekiminde seferden kaçan levendlerin yakalanmas~, 1746'da yerlerini terk
eden a~ iretleri iskan görevi de Ahmed Bey'e verilmi~ti.
Gösterdi~i yararl~l~ klar ve devlete hizmetlerinden dolay~~ 1745
Eylülünde Ahmed Bey'e "Dergâh-~~ mu'alla kap~c~ba~~l~~~" payesi verildi
Bu arada kendisine verilen görevlerin de artt~~~n~~ görmekteyiz. 1745'de sava~tan kaçan Uzun Ömer'in yakalanmas~~5, Çank~ r~'daki levend e~kiyas~ n~ n
tedibi 6, 1746 Aral~k~ ndan çe~itli e~kiyalar~ n ele geçirilmesi' görevleri Ahmed Bey'e havale olunmu~tu.

.

Ancak, daha sonra Bozok'ta ba~~ms~z olarak hareket ederek, mütegallibelik hareketlerine giri~en, servet y~~maya ba~ layan Ahmet Bey'e adalet
yoluna dönmesi yolunda yap~lan ikazlar bir i~e yaramad~. Bunun üzerine
devlet görev vererek kendisinden yararlanma yoluna gitti. XVIII. yüzy~l~ n
ikinci yar~s~ nda Sivas Valili~i, arpal~ k olarak da Ankara Sanca~~~kendisine
verildi'.
Çapar o~lu Ahmed kazand~~~~kuvvet ve servetini iyice art~rarak ailesinin Anadolunun ortas~ nda en büyük hanedan olmas~n~~ sa~lad~. 1749'da
Yozgat'ta yak~ n mesafede Saray Köyünde bir cami, 1753 sonlar~nda ise
gene Yozgat'ta bir medrese ile çe~ itli vak~flar yapt~rd~. Devlete yard~ mlar~ n~, özellikle 1755'te Istanbul'daki et s~ k~nt~s~n~~ önlemek amac~yla Istanbul'a istenilen koyunlar~~ gönderdi~ini de bilmekteyiz. Daha sonra Bozok
Sanca~~~Voyvodal~~~~kendisine malikane olarak verildi. Ancak, bu tarihten
sonra Ahmed Bey hakk~ndaki yak~ nmalar bir hayli artt~ . Ahmet Bey'e
1757'de zulumlerine son vermesi, aksi taktirde malikanesinin kald~ r~ laca~~~
duyuruldu. Ama, bunun bir yarar~~ olmad~ . Bu arada Ahmed Aga Ri~van
A~iretinin mal ve paralar~ n~~ da zapt etti.
Mühimme Defteri, 152,sh. 32.
Mühimme Defteri, 152, sh. 85.
Özkaya, Yücel; ayn~~ makele, sh. 704.
Mühimme. 152, sh. 52.
Ankra Etno~rafya Müzesi, Ankara ~r.Sc. 124, Vs.153.
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Halk~n yak~nmalanna, zaman zaman da devletin uyanlanna kar~~n
devlet Ahmet Aga'dan vazgeçememi~, O'nun da devlete yard~mlar~~
sürmü~tür. O, 1758'de malikane olarak Yeniil Voyvodal~~~n~, 1761'de Sivas Valili~ini elde etmi~tir. Ancak, bir sene sonra Sivas Valili~i Silahdar
Mehmed Pa~aya verilmi~tir. Silahdar Mehmet Pa~an~n yaz~s~ndan sonra,
devlet eski Sivas Beylerbeyisi Capar-zade Ahmed Pa~a hakk~nda ortaya
at~lan suçlamalar~n iftira oldu~unun anla~~ld~~~n~~ 1762 Temmuzunda kabul etmi~ti 9.
763'te Bozok Sanca~~n~~ elinde tutan Ahmed A~aya Çorum arpal~k
olarak verilmi~tir. Ancak devlete kar~~~kafa tutar bir hale girince idam~na
karar verilmi~~ve ~~765'te idam edilmi~tir.
Bâb-~~ ali Çapar o~ullann~n idari nüfilzuna son verdi~i halde onlar~n
mali ve iktisadi güçlerine dokunmad~. Yaln~zca Bozok Sanca~~~ve Memalu
Türkmen Malikanelerini geri ald~. Zile haslan ve ona ba~l~~ yerlerle Tokatdaki arsa ve dükkanlar Çapar o~ullan ailesinde kald~.

Mustafa Bey:
Ahmed Bey'den sonra Ahmet Bey'in o~lu Mustafa Bey aileyi yeniden
yükseltme ba~ar~s~n~~ elde etmi~tir. Ahmed Bey'in idam~ndan sonra Diyarbak~ r'a kaçan ve oradan Istanbul'a gelen Mustafa Bey, 1765 Haziran
Ay~nda Ahmet A~a'n~n metrukat~n~~ ç~karmakla görevli Abaza Mehmed
A~a'n~n iste~i üzerine Bozok'a gönderildi ve hapsedildi. Hapisten kaçan ve
civardaki e~kiyalar~~ yok etmede ba~ar~~ kazanan Mustafa'ya Memalu Malikanesi geri verildi ve O, 1768 ba~~nda Bozok Sanca~~~Mütesellimli~ini elde etti I°.
Mustafa Bey bölgedeki e~kiyal~ lclann önünü almada önemli ba~ar~lar
sa~lad~. Bundan dolay~~ da ii May~s 1768'de kendisine kap~c~ba~~l~k görevi
verildi". 1769 Ekiminde Mustafa Bey, karde~i Selim Bey'i Sivas'a mütesellim tayin ettirmi~~ama, 177o'de Sivas'a mütesellim olarak Zareli-zade
Mehmed Pa~a'n~n o~lu Ali Bey atanm~~t~. Ancak, Sivas Müteselliminin
gev~ekli~inden dolay~~ e~kiya ortal~~~~kas~p kavurmaktayd~. Bu e~kiyalann
ortadan kald~r~lmas~~ için 1771 May~s~nda Capar-zade Mustafa'ya bir
Cevdet Dahiliye. 16592.
K' Mert, Özcan; ayn~~ kitap, sh. 27-35. Ahmed Bey'in idam~~için bak; Vas~f.I, sh. 268.
Mert, Özcan; ayn~~ kitap, sh. 36-37 Ayr~ca bk. Cevdet Dahiliye. 14122.
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hüküm yaz~lm~~, kendisine Bozok Sanca~~na bir vekil b~rakmas~~ ve Sivas
Mütesellimli~ini üstlenmesi görevi verilmi~ti 12.
Silahdar Mehmed Pa~a'n~n yerine 1771'de ikinci kez Muhsin-zade
Mehmed Pa~a'n~n saddazam olmas~yla ve Mustafa'n~n 1770-1774 sava~~~ s~ras~nda orduya yapm~~~oldu~u yard~mlar sonucunda ailenin ~ans~~ aç~lm~~~
ve Caparzadelerin nüftiz ve kuvveti bütün orta Anadolu'ya yay~lmaya
ba~lam~~t~r.
Bu arada 1776-1781 aras~nda Capar-zadeler ile Canikli Ali Pa~a aras~nda olan mücadeleyi Capar-zadeler kazanm~~t~r'3.
Trabzon Valisi Canikli Ali Pa~a'ya devlete yarar sa~lamas~~ umuduyla
vezirlik rütbesi verilmi~~ve çe~it çe~it ikramda bulunulmu~tu. Onkesiz ya~~ndaki o~lu Mikdad'a vezirlik ve di~er o~lu Battal Hüseyin Bey'e Amasya
Mütesellimli~i görevi verilmi~ti. Canikli Ali Pa~a'n~n ayr~ca K~r~m Ser-askerli~i görevi de vard~. Oysa, o bu görevi s~ras~nda askerlerinin bah~i~~ve
ulufelerini ve zahirelerinin ücretini pe~in almakta, çe~itli bahanelerle de
zulum yoluna ba~vurmaktayd~. K~r~m yöresine asker yollamad~~~~gibi pekçok akçenin bo~u bo~una harcanmas~na ve ülkenin harabiyetine sebep olmaktayd~. O, kaptan pa~a için tayin k~l~nan donanmay~~ da Samsun Iskelesinde bekletmi~~ve mevsim geçtikten sonra ve hatta otuz gün daha sebebsiz durdurduktan sonra, kendisine yap~lan tehdid ve uyar~~üzerine herekete geçmi~ti. Ali Pa~a, Kefe'de "Koca Tatar ile muharebe etmeksizin dost
ve dü~mana kar~~~geriye avdet ve ricat" ile Osmanl~~ Devleti'ni zor duruma
dü~ürmü~tü. Ayr~ca "fukara ve zuafaya zulüm ve te`adi ve katl-i nüffis ve
gasb-~~emvâle cüret eyledi~inden” ba~ka, Capar-zade Mustafa ile çat~~maktan da kaç~nmam~~t~. Bunun üzerine 1779 Mart~~ortalar~nda Bozok Mutasamf~~ve Yeniil Voyvodas~~Capar-zade Mustafa'ya yaz~lan hükümde bütün
bu hususlar aç~klanm~~~ve O'nun "Ya Cabbar o~lunu idam idesiz veyahut
ben üzerine varub iz:ak ederim kelam-~~ bagiyanesini ka~~d~nda tasrih ve
bu maküle evza`~n neticesi muceb-i vehamet oldu~una ve etvar~~ asiyâneden rarig olmas~~ kenduye telkin olundukda kemal-i isyan ve tu~yan~ndan”
caymayaca~~~anla~~ld~~~~ifade edilmi~ti. Hatta, ayn~~ hükümde O'nun "Buralarda devlet ile i~im yokdur, istedi~im i~lerim ve nice memleket harab
ederim diyerek isyân~n~~ ilan ve i~'ar ve evvel ve ahir hubs-~~ tiynet ve fesâd
Ankara ~r.Sc. 157, Vs. 207.
Geni~~bilgi için bak: Özkaya, Yücel; Canikli Ali Pasa, Ankara, 1972, Belleten. 144,
sh. 499-51 3.
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tabiat~~ der-kar" oldu~u belirtilmi~~ve ba~~ n~ n kesilerek Istanbul'a yollanmas~~ görevi Capar-zade'ye havale oldu~u da dile getirilmi~ti. Bu arada Ali
Pa~a'n~ n rütbeleri üzerinden al~ nm~~~ve üzerinde malikâne olarak bulunan
Amasya Sanca~~~mirmirandan Amasyal~~ Hüseyin Pa~a'ya, Trabzon Eyaleti
Vezir Çerkez Hasan Pa~a'ya, Trabzon Mütesellimli~i Gümü~hane Emini
Hafiz'a, Kastamonu Mütesellimli~i Ünye sakinlerinden Alt~kulaç-zade
Hüseyin'e verilmi~ ti. Sivas Valisi Izzet Mehmet Pa~a, Çapar-zade Mustafa
Bey ile Ali Pa~a'n~ n tedibi konusunda birlikte hareket edeceklerdi. Ayn~~
hususlar Sivas Valisi Vezir ~zzet Mehmet Pa~a'ya da duyuruldu".
Capar-zadeler ile Canikli-zadeler aras~ ndaki mücadele daha sonraki
tarihlerde de sürmü~ tür. Bu mücadelenin Capar-zade Süleyman Bey zaman~ nda da sürdü~ünü görüyoruz. örne~in 13 A~ustos 1794'de Süleyman Bey Kayseriye'ye yollad~~~~buyurulduda Canikli Ali Pa~a'n~ n
o tarafa u~ramas~~ halinde ele geçirilmesini emretmi~ti 15. Daha sonra
Trabzon Valisi olan Canikli-zade Tayyar Pa~a zaman~ nda da bu mücadele stirmü~tür '6. Sonunda Canikli-zadeler bertaraf edilmi~tir.
1772'den itibaren Bozok Muzasarr~ fl~~~~ve Yeniil Hass~~ Voyvodal~~~~
görevlerini ifa eden Mustafa Bey, 1773'de Kayseriye'ye Zennecio~lu Mustafa'n~n yerine mütesellim olarak tayin olmu~ tu. O, 1773 Haziran tarihli
Kayseriye'ye yollad~~~~buyurulduda, Kayseri'de i~lerin düzenli olmas~ n~~ istedi~ini, buradaki zalimlerin zulumlerinin önlenmesinin gerekti~ini yeni
atad~~~~mütesellim vekiline güvenilmesi ve itaat edilmesi gerekti~ini duyurmu~tu '7.
Mustafa Bey I773'de Sivas Mütesellimli~i görevini de üstlenmi~tir.
Abdi Pa~a 29 Nisan 1773'de Sivas Valisidir, ancak, Vidin Muhaf~zl~~~~nedeni ile Vidin'de bulunmaktad~ r. Eski mütesellim Sad~ k A~a'n~n üzerinde
ise mütesellimlik ve ~uba~~~ ~ehriyeleri ile ilgili paralar bulunmaktad~ r.
1774 Nisan~~ ba~lar~ nda Capar-zade Mustafaya bunlar~n Sad~ k Bey'den
al~ nmas~~ görevi verilmi~tir '8.
Capar-zade Mustafa Bey bölgede kendisine yard~ mc~~ olan hanedanlar~~
da tutmaktad~ r. O, ~~ 174'de mütegallibeden Kör Ismail'in öldürülmesinde
'4 Mühimme, 178, sh. 37.
Ankara Etno~rafya Müzesi, Kayseri ~r. Sc. 171, sh. 259, No. 2.
16 Ba~bakanl~ k Ar~ivi, Hatt-~~ Hürryün. 4072.
' 7 Kayseri ~r.Sc. 155, sh. 41, No. 1.
'11 Mühimme, 172, sh. 438, No. 1.
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kendisine yard~mc~~ olan Medazl~o~lu Ahmedi, 5 Eylül 1774'de Ni~de
Mütesellimli~ine getirdi 19.
Orta Anadoluda konar-göçer tarz~nda ya~ayan a~iretlerin say~s~~ bir
hayli fazlayd~. Bunlar~~ yola getirmek görevi de Mustafa'n~n görevleri aras~nda idi. Bu tarihlerde Kozköce A~ireti Ba~kan~~ seyyid Battal Bey zengin
ve kuvvet sahibi bir ki~iydi. Bu yüzden de kendisinden be~yüz silahl~~
süvari istenmi~ti. Ancak, O bunu bir türlü yerine getirmek istemiyordu.
Mustafa Bey'in Battal Bey ile yak~nl~~~~bilinmekteydi. Bu yüzden 1773
A~ustos'unda Mustafa Beye bu askeri yollamas~~ halinde Battal Bey'in afv
edilece~i hususlan duyurulmu~tu 2°.
1772-1774 tarihleri aras~nda devlet Mustafa Bey'den ordu için süvari,
piyade askeri, hayvan (özellikle deve), güherçile temini gibi isteklerde bulunmu~~ve Mustafa Bey bunlan yerine getirmi~ti 21. Bu hizmetlerinden dolay~~ Mustafa Bey taktir edilmekteydi. 30 Mart 1774'de sekiz ya~~ndaki o~lu Ali R~za Beye ve 1 o Temmuz I774'de karde~i Süleyman Beye kap~c~ba~~l~k rütbeleri verilmi~, kendisi 1775 ba~~nda surre emini olmu~, 12 Ocak
1775'de yeniden Kayseri Mütesellimi, 1777 Ekiminde de K~r~ehir Mütesellimi olmu~tu 22. Mustafa Pa~aya 1776'da Ba~dad yöresine bin süvari
göndermesi görevi verilmi~ti. O'da kendisinin buradan ayr~ lmas~~ ile Yeniil
ve Kayseri'de kan~~kl~ klann ç~ kaca~~n~~ beyan ile karde~i kapucuba~~~Süleyman~ n ba~bu~~tayinini rica etmi~, 1778'de de K~r~m sava~lar~ nda faal rol
oynam~~, Sivas yöresinden istenilen istekleri yerine getirmi~ti 23. O'na 1779
Mart~nda Reyhanlu a~iretini iskan görevi de verilmi~ti 24.
Orta Anadolu'da büyük bir kuvvet ve nüfüza sahip olan Mustafa
Bey'e civardaki eski ve yeni mütesellimlerin yolsuzluk hareketlerini ortaya
ç~karmak ve onlar~~ cezaland~rmak görevi de verilmi~ti. Nitekim, it May~s
17gg'da ölmü~~olan eski Ni~de Müteselliminin e~ya, para, alt~n ve mallar~n~ n hazine için zapt~~ görevi de O'na havale edildi 25. O, 1780'de Çank~n'ya mutasarr~f olmu~, herkesin arzu etti~i Hasan Efendiyi buraya müte'" Ba~bakanl~k Ar~ivi, Cevdet Dahiliye. 15537.
20 Mühimme, 171, sh. 485, No. 2.
21 Ba~bakanl~k Ar~ivi, Cevdet Askeriye. 524 34, Mühimme. 16g, sh. gg.
22 Mert, Özcan; XVIII. ve XIX. Yüzy~llarda Çapan o~ullar~, Ankara, 1980, sh. 38-40.
K~r~ehir Mütesellim olmas~~ hakk~nda bak: Cevdet Dahiliye. 7622.
23 Cevdet Askeriye. 18980, Sivas Arkeoloji Müzesi, Sivas ~r.Sc.~ , sh. 74, No. 2 v.b.
24 Cevdet Dahiliye. 7622.
23 Kayseri ~r.Sc. 16o, sh. 3, No. 3.
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sellim atam~~t~. Ancak, Hasan Efendi hakk~nda Çanlor~'daki baz~~ ki~iler
taraf~ ndan iftiralarda bulunulunca durum iyice incelenmi~~ve sonuçta
bunlar~n do~ru olmad~~~~ve Hasan Efendinin hakl~~ oldu~u anla~~lm~~~ve
durum ~~78o Nisan~nda Mustafa Beye iletilmi~ti 26.
Mustafa Bey'in baz~~ hareketleri ise devlet taraf~ndan ho~~kar~~lanm~yordu. Tokmak Hasan Pa~a-zade Çerkez Mehmed Beyin o bölgeden bin
asker yazmas~na muhalefet etti~i iddias~~ buna bir örnektir. 22 Temmuz
I778'de bunun do~ru olmad~~~~devlet taraf~ndan belirtilmektedir 27. Ancak,
devlet bunu Capar-zadeyi dardtmamak için yapt~~~~gibi, kendisine yanl~~~
bilgi verildi~i için böyle bir sonuca varm~~~olabilir.
Baz~~ tarih kitaplar~~ O'nun zalim oldu~unu ve bu yüzden idam~na karar verildi~ine öne sürer. Rivayetlere göre, Capar-zade Mustafa zulmünü
iyice art~rm~~, herkesi kendisine ba~lad~~~~gibi, kendi iste~i d~~~nda hareket
edenleri "Hanedan~ na esir" eylemi~, hatta Bozok'ta daha önceleri "Muhalif hat~r-hâh~~ amel edenleri y~kmak "için ak~l almaz çe~itli yollara ba~vurmu~tur. O, 1782 Nisan~ nda köleleri taraf~ ndan öldürüldü. Mustafa Bey
kölelerine de çok kötü muamele yapmaktayd~. O'nun bir h~rs~zl~k olay~ndalci suçlamas~ndan dolay~~ köleler korku içindeydi. Bu yüzden onlar Mustafa Bey'i öldürme çaresini aramaya ba~lad~lar. Bu s~ralarda tüfenk talimi
için ~ehir d~~~na ç~k~lm~~t~. ~ehirden bir saat uzald~ klaki bir yerde metrisler
kazmak adet oldu~undan metrisler kaz~lm~~, k~rk elli ki~i birden tüfenklerini ate~lemi~ ler, bu arada Mustafa Bey vurulmu~tu. Daha sonra da kölelerinden herbiri bir tarafa kaçm~~t~~27.
Capar-zade Mustafa Yozgat'ta epey önemli hay~r i~leri yapt~rm~~t~.
Örne~in Yozgat'ta 1772-1779 y~llar~ nda Cami'-i Kebir ya da Çapan o~lu
Camii denilen kubbeli camiyi O in~a ettirmi~ti. ~~ 780'de bu esere bir çe~me ile türbe eklenmi~~ve bir de vakf~ye düzenlenmi~~idi. Yozgat'taki seksen dükkan, bir han, bir hamam, Sungurlu'da iki ve Salmanl~~ ile Yenice'de birer tane toplam dört de~irmen ile civar köylerin tarla gelirleri ile
caminin giderleri kar~~lanacakt~~28. Görüldü~ü üzere, o tarihlere kadar ismi
bile pek duyulmayan Yozgat, Capar o~lu Mustafa Bey zaman~nda geli~meye ve büyümeye ba~lam~~t~ r. Yeni ve modern Yozgat'~n ilk temelleri
Mustafa Bey zaman~nda ortaya konulmaya ba~lanm~~ t~r. Bu zamana kadar Yozgat bilinmeyen çok ufak bir yer olarak tan~nmaktad~r.
Ankara ~r.Sc. 16g, Vs. 241.
Cevdet Askeriye. 15783.
28 Tarih-i Enveri, Yazma. 1829, At~f Ef.Ktb.Vr. 208.
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Siikyman Bey:

Süleyman Bey Mustafa Bey'in ölümünden bir süre önce Istanbul'a
gitmi~ti. Mustafa Bey ölünce, Sadrazam ~zzet Pa~a'n~n da iste~i ile I.
Abdülhamit mühürdar ve hazinedar Ismail Efendinin Bozoka mütesellim
olmas~n~~ istemi~, ancak, Süleyman Bey bir milyon dokuzyüzbin kuru~~
ödemeye söz verip, kendisini bu göreve atatm~~t~ 29.
Capar-zade Mustafa ölünce devlet O'nun mal varl~~~n~n zapt~~ cihetine
gitmi~tir. Bu amaçla O'nun yerine dergah-~~ mualle kap~c~ba~~s~~ unvan~yla
buraya atanm~~~olan Süleyman Bey'e 1782 Ekimi sonlar~nda yaz~lan
hükümde, Mustafa Beyin durumu hakk~nda sual ve cevap verilmesi amac~~
ile Istanbul'dan müba~ir gönderildi~ini ve Süleyman Bey'e hitaben de bir
emirin ç~kar~ld~~~n~ , ancak Süleyman'~n gönderdi~i yaz~dan Mustafa
Bey'in o~lu Ali ile babas~n~ n hazinedan ve mühürdan Hac~~ ~smail ve Binba~~~Mustafa'n~n suçsuz olduklar~n~n anla~~ld~~~~ve bunlar~n duru~malanna gerek kalmad~~~~aç~klanm~~t~ 30. 1782 Kas~m'~ nda da Yeniil Voyvodas~~
ve Bozok Mutasamf~~Süleyman'a karde~inin mallar~n~n hazine ad~na zapt~~
hususlan yinelenmi~ti. Süleyman Bey, Istanbul'a gönderdi~i cevapta, bu
i~lerle u~ra~aca~~n~~aç~ldam~~t~ 31. Ayn~~hususlar 1786 ~ubat~~ ba~lar~nda da
Süleyman Bey'e yaz~lm~~t~ 32. Asl~ nda Süleyman Bey, Mustafa Beyin mallar~n~n de~erinin hepsini de~ilse de önemli bir miktar~n~~ hazineye yollam~~t~.
Süleyman Bey ~~786'ya kadar devlete 1.474.456 kuru~~ödemi~tir33.
Süleyman Bey, t 786'ya kadar olan bu süre içerisinde karde~inin borçlar~n~~ödemesinin yan~nda devletin verdi~i pekçok görevi de yerine getirmi~tir. 1783 Kas~m' ve Aral~~~ nda Kuruçay'dalci e~ kiyalann ortadan kald~r~lmas~ 34. 1785 Oca~~nda Develi tarafindaki e~kiyalann 35, gene ~~785'te
Köprüköy adl~~ köydeki e~lciyalann, Karakeçilü Köyü'ndeki mütegallibelerin ortadan kald~nlmas~ 36 görevleri Süleyman Bey'e verilmi~ti. Ayr~ca,
Süleyman Bey e~kiyal~k hareketlerine kalkan a~iretleri tedip görevini de
29

Mert, Özcan; XVIII. ve XIX. Yüzy~llarda Çapan o~'ullan, Ankara, 1980, sh. 45-48.

3°

Mühimme. 181, sh. 96, No. 1.

31

Mühimme. 181, sh. 96, No. 2, sh. 101, NO.2.

33

Mühimme. 183, sh. 22 1, Hüküm. 661.
Mert, Özcan; ayn~~kitap, sh. 49-50.

34

Mühimme. 182, sh.7, sh. 23.

32

Mühimme. 182, sh. 33, No. 2.
36 Karakecili Köyü sakinlerinden zalim ve derebeylik iddias~ndaki Köprülü o~lu Hac~~
Ali ve yard~mc~lar~n~n cezaland~r~lmas~~Süleyman Bey'e emredilmi~ti: Ankara, ~r.Sc. 175
Vs. 136.
&Iken C. L VI, 52
35
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yükümlenmi~tir. Ri~van A~ireti e~kiyas~~ ~zmir Kervan~ 'n~~ ya~malamakta,
kervandan pekçok mallar~~ ellerine geçirmekteydiler. 1785'te Capar-zade
Süleyman'a yollanan hükümde, bu a~ iretin devlet hazinesine 1500 kese
akçe vermeleri ve ~~ 198 (1783-1784) senesi "mal-1 miri”sini malikane mutasamf~ na ödemeleri halinde afv edilecekleri aç~ klanm~~t~ 37. Süleyman di~er
taraftan Pehlivan!' A~ iretinin devlete olan borçlar~~ ile de ilgilenmekte idim.
Çank~ n'daki a~iretlerin özellikle Kürt zümresinden olanlar~ n~ n zulümleri
bu s~ ralarda epey artm~~ t~. Bunlar~ n Rakkaya gönderilmeleri ve orada iskanlar~~ görevi de Capar-zade Süleyman'a verilmi~ti. Pehlivanl~~ A~iretinin
yan~~ s~ ra Süleyman Bey bunlarla da me~gul olacakt~~39. 1785 May~s'~ nda
Capar-zade Süleyman'a yaz~lan hükümde, Çank~r~ 'daki mütesellim ve e~rafla birlikte Çank~ n'daki e~ lciyalann bask~ n yolu ile ele geçirilmesi önerilmi~ti. Bu konuda Süleyman Bey ile ~stanbul aras~ nda yaz~~ malar da olmu~. Süleyman Bey'e Çank~ r~~ Sanca~~'n~ n kendisi taraf~ ndan yönetildi~i,
bu yüzden buradaki halk~n taraf~ ndan korunmas~~ gerekti~i hat~ rlat~lm~~t~ 4°.
imparatorluktaki posta i~leri XVIII. ve XIX. yüzy~ llarda da tatarlar
vas~ tas~ yla yürütülüyordu. Ancak, bu tarihlerde ulaklann do~rudan
do~ruya görev yerlerine gitmedikleri ve çevrelerine çe~itli zararlar verdiklerini de
bilmekteyiz. örne~in bu tarihlerde Erzurum, Diyarbak~ r-Sivas-Kayseri taraflanna memur olan ulaklar yol güzargah ~ndan ç~ kmakta ve çevrelerine
zulümler yapmaktayd~ lar. Bu tarihlerde Bozok'ta menzilhane ve menzil at~~
yoktur. Ancak, gene de tatarlar yol d~~~na ç~ karak Bozok'a u~ramaktayd~lar. Bu tip hareketlerin önlenmesi de 8 A~ustos 1787'de Süleyman Bey'e
havale olunmu~tur 41 . Daha sonraki tarihlerde de bu tip olaylar oldukça
Süleyman Bey görevlendirilecektir 42.
Capar-zade Süleyman 1785 K~r~ m gailesinde önemli rol oynad~~~~gibi,
1787'de ba~layan ve I792'de biten Osmanl~-Rus ve Osmanl~ -Avusturya saMühimme. 183, sh. 86, Hüküm. 266.
Mühimme. 183, sh. Ilo, Hüküm. 349. Bu hükmün suretleri Erzurum Valisi Vezir
Hac~~ Ali Pa~a'ya, Maden Emini A~iretine, Mara~~
Beylerbeyisine ve di~er a~ iret görevlilerine
yollanm~~t~.
Mühimme. 183, sh. 103, Hüküm. 328, sh. 133, Hüküm. 413.
Mühimme. 183, sh. 39, Hüküm. 133.
41 Kayseri. 165, sh. 30, No. 2
~znikmid-Ankara-Bozok- Kayseri-Elbistan-Mara~-Ay~ ntap-Hale

b güzergah~~ üzerindeki
görevlilere ve Süleyman Bey'e tatarlann ve menzillerin düzeni konusunda 1797'de görevler
verildi~i gibi 1799'da ordudan Istanbul'a ve Istanbul'dan orduya gidecek tatarlann Tarsus
Liman~ 'ndan yola ç~ kmamalan, bu tür bir hareketin onbe
~ -yirmi günlük bir geçikmeye sebeb oldu~u hat~ rlat~lm~~t~ : Kayseri. 176, sh. 165, Kayseri. 178, sh. 46.

ANADOLUDAKI BÜYÜK HANEDANLIKLAR

819

va~lannda da devlete büyük yard~mlar sa~lam~~t~ r. ~~789'da Capar-zadeye
yollanan fermanlardan askerin bahardan önce orduya gönderilemedi~i ve
bu yüzden sava~~zaman~ nda ba~ar~~ sa~lanamad~~~~aç~ klanmaktayd~. Sava~~n 1787'den 1790'a kadar uzamas~n~ n nedeni devlete göre budur. 1787
Ekim'inin sonlar~nda Süleyman Bey'e ve Ankara'daki görevlilere yollanan
fermanda bu hususlar aç~klanmakta, baz~~ askerlerin önce, baz~ lar~n~n
sonra gelmesinin iyi olmad~~~, bunun sonucunda orduda yeteri kadar asker bulunamad~~~, bu yüzden 1790 Haziran'~ ndan önce askerlerin orduda
bulunmas~ n~ n gerekti~i aç~klanmaktayd~. Bu konuda Capar-zade Süleyman Bey'e yaz~lan hatt-~~ hümâyünda Capar-zade uzun uzad~ya
övülmü~tür'.
Capar-zade Sivas, Viran~ehir, K~r~ehir, Amasya, Aksaray, Ni~de, Bozok, Ankara, Çank~r~, Çorum, Kayseri sancaklar~n~ n kaza ve nahiyelerinin
ve köylerinin sava~an ve eli silah tutanlann~ n orduya gelmeleri için gayret
sarf edecekti. Bu hususlar Capar-zade Süleyman'a ve Ankara Sanca~~ndaki Murtazabad, Aya~, Yabanabad, Çubukabad, Haymanateyn kazalar~n~n
görevlilerine de yaz~lm~~t~~44. Süleyman Bey bu askerleri sürmekle yükümlü
idi ve ~~ 790'da bizzat Balkan Yar~madas~'nda sava~a kat~lm~~t~. 2 Aral~ k
790'da sava~tan geri dönerden ~stanbul'da kendisine büyük mirahorluk
rütbesi verildi ve kürk giydirildi. Süleyman Bey cephede ve ~stanbul'da
iken büyük o~lu Abdülfettah Bey Bozok'ta O'nun görevlerini yerine getirmi~ti 45. Süleyman Bey yok iken, o, 1789 Aral~k'~ nda Aci A~iretinin vergilerini toplam~§ 46, yirmi deveyi Haymanateyn'den Süleyman Bey ad~na temin etti~i gibi 47 , ~orba'dan da yirmiüç deveyi temin ile u~ra~ m~~t~ ".

43 "Göreyim seni emr-i ~erifim mucebince amel ve hareket ve bu hidmet-i din-i
mübinde gayret ve sadakat eyleyesin ve zikr olunan mahallerin mecmu`-u asakiri ihrac~na
sa'y ve muhalefet edenleri siyaset ve te'ctib eyleyerek sen dahi sene-i sab~ kadan ziyade asker
ile gelmeye ve vakt-i mezbürda ordu-yu hümayünumda bulunma~a gayret eyleyesin. Kusur
etmeyesin". Ankara, 181, Vs. 162, Ankara bak. Ankara, 181, Vs. 179 "~ stical mübarek hatt-~~
hürnayün ~eyket-makrünun suretidir: ~~bu emr-i ~erifimin muktezas~~ üzere amel ve hareket
olunup zin-har hilafina cesaretden mücânebet olunsun. Kusur eyleyenleri tashih idüb haklar~ndan gelece~im mukarrer bilinsün." Ankara, 181, Vs. 179.
" Ankara ~r.Sc. 181, Vs. 166.
45 Mert, Özcan; XVIII. ve XIX. Yüzy~llarda Çapano~ullar~, sh. 52.
" Ankara ~r.Sc. 181, Vs. 80.
" Ankara, 181, Vs. 93. Abdülfettah Kayseri'de de ayn~~ i~lemleri yapm~~t~ r: Kayseri
~r.Sc. 167, sh. 104.
48 Ankara ~r.Sc. 181, Vs. 95.
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1791 Haziran'~ n ba~lar~ nda da kuvvet ve zenginli~i nedeniyle Süleyman Bey "Sefer-i Hümâyüna" asker sürücüsü olmu~~ve Ankara'ya mütesellim olarak Tiryaki Mustafa'y~~ atam~~t~~ 1791'de Süleyman Bey'in gene
Balkanlara Anadolu'dan asker sürdü~ünü ve cephede sava~t~~~ n~~ bilmekteyiz. Bu tarihlerde de Bozokta i~leri gene büyük o~lu Abdülfettah
yürütmü~tür. 179 ~~ 'de ~~ 79o'da yap~ lan hatalann tekrarlanmamas~~ yoluna
gidilmi~tir. 179o'da orduya zahire ta~~mak için gerekli araba, deve, kat~ r,
at bulunamamaktayd~. Gelenler ise hiç i~e yaramayan cinstendi. Ayr~ca,
istenilen asker ve malzemeler bu yerlerin "Belli ba~l~~ sahib-i nüfüzundan
matlüb olunmayub heman mutad üzere zab~tân ve vücüh-u ahali"den istendi~inden yeteri kadar ve sa~lam olarak sa~lanam~yordu. Oysa istenilen
malzemeler için halk yerine kaza âyânlarma ba~vurulmu~~olsa idi bu
güçlüklerle kar~~la~~lmaz idi. Bu hususlar 1790 Aral~ k'~ nda Capar-zade
Süleyman'a duyurulmu~~ve ~~79 ~~ 'in tedbiri bu tarihlerde al~ nm~~t~ '.
1791 için asker istekleri, 179o'n~ n sonunda ba~lam~~t~ r. 1790 Kas~m'
sonlar~ nda Capar-zade Süleyman'a ferman ve hatt-~~ hümâyün gönderilerek
asker istenmi~~ve kendisi gösterdi~i ba~ar~lardan dolay~~ tebrik edilmi~tir 51.
23 ~ubat 1791'de Çapar-zade Süleyman Sivas, Ankara, Amasya, Çorum,
Bozok, Çank~ r~, K~ r~ehir, Ni~de, Kayseri, Aksaray, Bolu sancaklar~ ndan
asker sürmekle görevlendirilmi~ti 52. 29 Ocak 179 ~~ 'de de Kayseriden istenen be~~devenin henüz gönderilmedi~i, bunlar~ n ya ücretlerinin ya da
kendilerinin gönderilmesi i~i de Süleyman Bey'e havale edilmi~ti 53. Askerlerin giderleri için kaynak bulmak gerekiyordu. Askeri giderlerin bir k~sm~~
Yeniil Hass~~ gelirlerinden sa~lan~yordu. örne~in Süleyman Bey yazaca~~~
ikibin süvarinin ulufe ve tayinatlan için gerekli olan 116.843 kuru~un
65.225 kuru~unu Yeniil Hass~~ Mukataas~n~ n 1203 (1788-1789), geri kalan
5 ~~ .226 kuru~unu da 1204
( 789-179o) mal~ndan sa~layacakt~~54 .
" Ankara ~r.Sc. 178, Vs. 92.
"Husüs-u mezbüru na-ma`löm müllis ve müzevir deruhdecilere ihale ve re'aya ve
ahaliden ald~~~~akçeyi eki ü bel' ve rehis baha ile bir mikdar i~e yarar deve tedarik ve bu
vecihle ordu-yu hümayöma gelmek lazam olur ise liva-i mezbür dahilinde vaki' kazalar~ n
ayanlanna selamet ve necat muhal oldu~u ifade ve tefhim ederek ona göre amel ve hareket" edilmesi ve istenilen devenin bunlar vas~ tas~ yla tedariki ahaliden ç~ kan akçenin hiçbirinin harcanmamas~, ayar~, kad~~ ve zabit üçlüsü ile "vücuh-u ahali ve i~~erleri"nin birlikte çal~~mas~ n~ n iyi olaca~~~üzerinde durulmaktayd~: Kayseri ~r.Sc. 167, sh. 118, No. 3.
'I Kayseri. 167, sh. 122, No. 2.
52 Kayseri. 167, sh. 124, No. I.
53 Kayseri. 167, sh. 141, No. 2.
" Ba~bakanl~k Ar~ivi, Cevdet Askeriye. 5761.
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1790 y~l~ nda Anadolu'da bulundu~u s~ ralarda Süleyman Bey Orta
Anadolu'da düzeni sa~lama konusunda çal~~malar da yapm~~t~ r. Karaviran
Köyü halk~ndan Hac~~ Ali o~lu Mehmed'in yirmibe~~ki~ilik grubu ile ~abanözünde âyânl~k iddias~ nda bulunmas~~ üzerine bunlar~ n mahkemeye ç~kar~ lmas~~ görevi 55 , Kayseri'de zulumlerde bulunan eski mütesellimin tedibi de 56 Süleyman Bey'e verilmi~tir.
1790-1792 y~llar~~ aras~ nda Süleyman Bey'e Anadolu'dan dörtbin asker,
hayvan, araba, zahire temini görevleri verilmi~~ve Süleyman Bey bunlar~~
büyük o~lu Abdülfettah~n da yard~ m~~ ile yerine getirmi~ti 57. Süleyman
Bey bunlar~~ Sivas, Ankara, Çorum, Bozok, Çank~ r~, K~ r~ehir, Nigde, Kayseri, Aksaray, Bolu sancaklar~ ndan sa~lam~~t~ r. III. Selim Süleyman Bey'e
bu çal~~malar~ndan dolay~~ te~ekkür etmi~~ve O'nu çal~~malar~ ndan dolay~~
övmü~tür.
Avusturya ile 1791'de bar~~~yap~lm~~t~ . Ancak, henüz Rusya ile bar~~~
yap~lmam~~t~ . Bu yüzden bir an önce sonuca gitmek amac~~ ile 1792 bahar~nda da Süleyman Bey'e ba~vurulmu~tur. 6 ~ubat 1792'de orduya gelinmesi için o da Ankara'ya bir buyruldu yollam~~t~~58. 1792 bahar~ nda da
Süleyman Bey Rumeli'ye gitmi~tir. Art~ k, orta Anadolu'daki i~ leri O'nun
yerine büyük o~lu Abdülfettah yapmay~~ ikinci kez yeniden yükümlenmi~tir. 1792 Haziran~ nda Abdülfettah Bey'e Ankara kazalar~ ndan Çukurcak,
Yörükan-~~ Ankara, Aya~ , Yabanabad, Haymanateyn kazalar~ nda geriye
kalan askerlerin gönderilmesi, firarilerin bir an önce ele geçirilmesi ve ordudan izinli gelenlerin orduya iadesi görevi verilmi~ti 59. 1792 Temmuzunda Abdülfettah Bey bu isteklerin yerine getirilmesi için buyuruldular yollad~~6°.
Çank~ r~~ ~r. 20, sh. ii, No. 3, sh. 3, No. 1, sh. 12, No. 1.
Kayseri'deki eski mütesellim, Tutrakan Muhaf~z~~ ve Kayseri Mutasarr~f~~ Hac~~ Osman pa~a'ya Kayseriyeye ile ilgili gelirleri yollamakta ve Kayseri'de kar~~~ kl~ klar ç~ karmaktayd~ . 1790'da Kayseriyeye Abbas Aga-zade seyyid Mehmed mütesellim olmu~tu. 1790 sonlar~ nda Süleyman eski mütesellimin tedibi ile u~ra~mak görevini yükümlenmi~ ti: Kayseri
56

~r.Sc. 167, Sh. 137.
sT Sivas ~r.Sc. 5, sh. 17, 21, Sivas ~r.Sc. 3, sh. 240, 244, 245, 246, Ankara. 182, Vs.
200, 201, 211, 238, Ankara ~r.Sc. 181, Vs. 167, 168, 180, 184, 171, 176, 185, 190, 205, 206,
219, 220, 221, Ekin ~r.Sc. ~ , Vs. 174, Kayseri ~r.Sc. 167, sh. 104, 118, 122, 124, 1 41 , 1 35,
136, 137, Cevdet Dahiliye. 18496, 5598, Hatt-~~ Hümâyün. 55971 , 55963.
s'

Ankara. ~~ 81, Vs. 171 .
Ankara. 178, Vs. 83.

60 Ankara. 178, Vs. 82.
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1792 bahar~ nda Capar-zade orduya kat~ lmak için Anadolu'dan askerleri ile hareket etmi~ti. Capar-zade Süleyman'a geçti~i kazalardan askeri
için tayinat verilmekteydi. Ancak, baz~~ sergerdeler bunu suistimal etmekte
ve halk~~ soymaktayd~ lar. Bunlar ald~klar~~ yiyeceklerin paras~n~~ vermedikleri
gibi "Bilâ-emr-i ali Cabar-zade askeriyüz deyu" zorla tayinat almakta,
üçer, be~er gruplar halinde kasaba ve köylere yerle~mekte ve halk~ n bakkal ve di~er dükkanlar~ ndan e~yalar~ n' zorla almakta, halk~n peri~an olmas~na neden olmaktayd~ lar. Bu yüzden 15 May~ s 1792'de Capar-zâde Süleyman'a sergerdelerin bu tip hareketlerinin önlenmesi, bunlar~ n vard~ klar~~
yerlerde "emr-i ~erif" gere~ince biçilen rayiç gere~i her~eyi ücret kar~~l~~~nda almalann~ n ve halka zulümlerinin önlenmesi hususlar~~duyurulmu~tu°
Capar-zadeler Orta Anadolu'da çok büyük bir güç haline gelmi~lerdi.
Mütesellimlerin atanmas~~ hususlannda bile art~ k bu aileye dan~~~l~ yordu.
I793'de Ankara Sanca~~~arpal~k olarak Anapa Muhaf~z~~ Vezir Mustafa Pa~a'n~ n üzerinde bulunmaktayd~ . Daha önce Ankara'da mütesellim olan
Gökmen Ismail çe~ itli zulumlerde bulundu~undan bu görevden al~ nm~~t~.
1793 Ekimi ba~lar~ nda Süleyman Bey'e yaz~lan bir fermanda 1793 Kas~m'
esas olmak üzere Ankara'ya Hac~~ Mehmet A~a'n~ n atand~~~~duyurulmaktayd162. O da bunu Ankara'daki görevlilere buyrultu ile duyurdu°. Ayn~~
tarihte Süleyman Bey'e ~orbadaki zalimlerin ele geçirilmesi görevi de verilmi~ti".
Capar-zade Süleyman'~ n Di~er Çal~~malar~~ Ile XIX. Yüzy~ ldaki Sava~lardaki Yard~mlar~ :
Süleyman Bey bölgede yaln~zca posta te~kilat~ , asker sa~lanmas~, e~kiya tedibi gibi i~lerle de~il, çok çe~itli i~lerde u~ra~~yordu.
1791-1793 y~llar~~ aras~ nda Ankara'daki zeamet ve timar sahiplerinden
çocuksuz ölenler ya da yerinde bulunmayanlann yani sahipsiz timarlann
1791-1793 senelerine ait gelirleri Irad-~~ Cedid Hazinesi için toplanacakt~.
14 A~ustos 1793, Süleyman Bey'e de bu konuda bir emir yollanm~~ 65 ve
1 Eylülde Süleyman Bey Ankara'ya yollad~~~~buyurultuda bu tip timarlann gizlenmemesi, gelirleri kimlerin üzerinde ise Irad-~~ Cedid Hazinesi ad~' Ba~bakanl~k Ar~ivi, Cevdet Askeriye. 8054.
Ankara, 185, Vs. 328.
" Ankara. 185, Vs. 330.
" Ankara. 185, Vs. 371.
65 Ankara, 185, Vs. 261.
62
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na zapt edilmesini istemi~ti 66 . 1793 Ekiminde de Süleyman Bey'e Ankara,
Saruhan sancaklan, Yabanabad ve di~er yerlerdeki timarlara müdahelelerin önlenmesi emredilmi~ti 67. Süleyman Bey'e, 25 Mart 1794'de te Kayseri
için ayn~~hususlar duyurulmu~, O da bir buyruldu ile buna riayet edilmesi gerekti~ini Kayseri'ye iletmi~ti". Süleyman Bey'in ayn~~ tarihlerde Kayseri'deki timar anla~ mazl~klann~ , timarlara kar~~~olan tecavüzleri önlemek
için çal~~malar yapt~~~n~~ bilmekteyiz 69 . Süleyman Bey'in sonraki tarihlerde
de Kayseri'deki timarlann bu ~ekildeki gelirlerini ~rad-~~ Cedid için kaydetti~ini bilmekteyiz 7°.
Süleyman Bey'in ölen âyân ve mütesellimlerin zimmetlerindeki mal
ve paralan devlet hazinesi için zaptetti~i de bilinmektedir. Kayseri Ayn~~
Zenneci-zâde Mustafa öldü~ünde üzerinde Karaman Eyaleti cizyesi mal~ndan olmak üzere üzerinde 8.5oo kuru~~bulunuyor idi. Bunun hepsinin hazine için zapt~~görevi 25 A~ustos ve 26 Kas~m 1794 tarihlerinde Süleyman
Bey'e havale olunmu~tu 71. Bu vergi borcu '786'tan itibaren be~yüz kuru~luk taksitlere ba~lanm~~ , bunun Zenneci-zadenin (Mustafa Bey) çocuklar~ndan al~nmas~~ için çal~~malar yap~lm~~t~. Bu borcun bir k~sm~~ da ödenmi~ti. Geri kalan~n~n tahsili için 1794 Aral~kmda Süleyman Bey'e bir ferman gönderildi". 1795 May~s~ nda da Süleyman Bey'e Zenneci-zade Mustafa'n~n okunan Ali ve Mehmed'den geri kalan 3500 kuru~un al~nmas~~ istenmi~tir. Asl~nda bu borç 8.5oo kuru~~olup, 5.350 kuru~u daha önce
ödenmi~ti 73. r800'de de ayn~~hususlar yinelendi~ine göre 74 bu borç henüz
öd enmemi~tir.
Süleyman Bey'in adaletin sa~lanmas~~ konusunda da önemli çal~~malar
yapt~~~n~~ biliyoruz. O yaln~zca Müslümanlar aras~nda de~il, H~ristiyanlar
aras~ndaki anla~mazl~klar' çözümlemek konusunda çal~~malar yapm~~t~r.
Bu konuda say~lamayacak kadar çok örnek vard~r. örne~in Ankara'daki
Bedros adl~~ zimminin Bezir-hane diye adland~r~lan Ya~hanesinde kirac~~
olan Karabet'in 1793'ten beri kira vermemesi ve buray~~zapt etmesi yolunAnkara 185, Vs. 262, 274.
Ba~bakanl~ k Ar~ivi Ahkam Defteri. lo6, sh. 38, No. 1.
68 Kayseri, 171, sh. 171, No. I.
69 Kayseri. 171, sh. 232.
70 Ankara. 185, Vs. 289, No. 3, Kayseri, 177, sh. 12.
71 Kayseri, 171, sh. 210, 257.
72 Kayseri, 171, sh. 263.
73 Kayseri, 171, sh. 312.
74 Kayseri, 173 sh.
66
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daki ~ikayet üzerine, konunun "Meclis-i ~er`e” getirilmesi ve kirac~ n~ n borcunun ödenmesinin sa~lanmas~~ görevi Süleyman Bey'e b~rak~lm~~t1 75.
Süleyman Bey'de konunun çözümlenmesi için Ankara'ya buyrultu yollam~~t~ r 76. Gene Ankara'dan Bedros adl~~ bir zimminin Ankara'daki Kirvork
ve Mehmed'ten ~ikayeti üzerine konunun çözümü Süleyman Bey'e verilmi~ti. Bedros borç kar~~l~~~~rehin olarak verdi~i be~yüz kuru~luk yüzük ve
e~yalar~~ bu ~ah~slardan bir türlü alamamaktayd~. 1794 Hazinn~ nda durum
Süleyman Bey'e havale olunmu~~77, O da bir buyrultu yazarak rehin mallar~n sahiplerine verilmesini emretmi~tir 78. Daha sonraki tarihlerde zimmiler aras~ ndaki miras anla~mazl~ klann~ ", ölen ki~ilerin alacakl~lann mirasc~lar aras~nda-Müslümanlar-payla~~lmas~~ olaylar~~ ile de Süleyman Bey ilgilenmi~ti 80.
Süleyman Bey zimmilerin d~~~ ndaki Müslümanlar aras~ ndaki anla~mazl~ klar~ n halli ile de u~ra~maktad~ r. örne~in Kayseri'deki Mükrimin
Mahallesi'nden ~erife Zarife adl~~ kad~ n~ n alt~nlar~ n~ n geri al~ n~p, kendine
iadesi olay~~ ~~ 794 Nisan~ n~ n sonlar~ nda Süleyman Bey'e havale olunmu~tu '1. O 1793'de Ankara'da e~kiyal~k olaylar~ n~~ bertaraf ederken 82 ~abanözünde de ayn~~ tip olaylar~~ önlemekle görevlendirilmi~ti.
Süleyman Bey âyânlann ve âyânl~ k iddias~nda bulunanlar~n cezaland~r~lmas~~ ile de yükümlü tutulmu~tur. örne~in Aya~~Kazas~ nda Müftü
Abdülhalim O~lu'nun âyânl~ k iddias~~ nedeni ile yapt~~~~zulumlerin önlenmesi için 1795 ve 1796'da Süleyman Bey'e fermanlar yollanm~~t~ ".
Aya~'ta birkaç senedenberi âyânl~k iddias~nda bulunan ki~ilerin cezaland~r~lmas~~ 1797 Nisan~~ ortalar~ nda Süleyman Bey'e b~ rak~lm~~t~ '''. I Mart
1798'de Ankara'daki Yörükan-~~ Ankara Voyvodas~ n~ n zulümlerinin önlenmesi de Süleyman Bey'in görevleri aras~ nda görülmektedir'''. Çank~r~'da,
' Ankara, 187, Vs. 271.
Ankara, 187, Vs. 275.
" Ankara, 187, Vs. 272.
78 Ankara, 187, Vs. 273.
79 Ankara, 'go, Vs. 280.
Ankara, igo, Vs. 281.
81 Kayseri, 171, sh. 264, No. I.
82 Ahkam D. 166, sh. 27, 50.
83 Ankara. 173, sh. 119, 166.
" Ankara, 18g, Vs. 214.
83 Ankara, 207, Vs. 219.
7
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Çank~r~~ Ayarl~~ Hac~~ Mehmed'in cezaland~r~lmas~~ i~i de 1800 Mart~nda
Süleyman Bey'e verilmi~~86 , sonraki tarihlerde de 18o5'de Çank~r~~
Müftüsünün sürülmesi emri de Süleyman Bey'e yaz~lm~~t~~
Süleyman Bey, koyun sevki, ~rad-~~ Cedid ile ilgili vergilerin toplanmas~~ konular~nda da devlete yard~ mc~~ olmu~tur. 1797 Eylülünde Erzurum'dan Haymana'ya gelmi~~olan yirmiikibin koyunun ~stanbul'a getirilmesi için gerekli ihtimam~~ göstermesi Süleyman Bey'e havale olunmu~tu 88. Gene 16 Aral~k ~~799'da Kayseri'den ikibin koyun ile89 ordu için
37.094 m~h ve 14.670 nal~n sa~lanmas~nda Süleyman Bey yard~mc~~ olacakt~. 9°.
I798'de Fransa'n~ n M~s~r'~~ i~gali nedeniyle Fransa'ya kar~~~yap~lacak
sava~ta, devlet bütün Anadolu hanedan ve ayanlanna ba~vurmu~tu. Bu
sava~~nedeniyle Capar-zadenin devlete büyük yard~mlarda bulundu~u
görülmektedir. 1798 sonu ile 1802 y~llar~~ aras~nda Capar-zade Süleyman'~n
orta Anadolu kazalar~ndan Ankara, Çank~r~, Bozok'tan, Pehlivanl~, Boynu
~ncelu, Su Sereflu a~iretlerinden ikibin süvari ve ikibin piyade göndermesi
istenmi~ti. Bu konuda kendisine bölgenin güçlü ayanlan ve hanedanlan
yard~mc~~olacaklard~ ". özellikle, ~ 800'de Capar-zade Süleyman'dan orduya zahire ve hayvan sevki konusunda çok yararlan~ld~~~~göze çarpaktad~r92.
Ancak, bu arada asker toplanmas~, mühimmat tedariki gibi konularda
pekçok yolsuzluk hareketleri de ortaya ç~km~~t~r. Bunlar~n önlenmesi için
de Süleyman Bey'den yararlan~lm~~t~r. Ankara Sanca~~~kazalar~ndan emr-i
ati ile istenilen askerler ve sava~la ilgili mühimmat ve zahirenin Yörükan-~~
Ankara, Sorba, Çubukadad, Murtazabad kazalar~na isabet edenden çok
fazlas~n~n buradaki âyân ve derebeylerince kendi ç~karlar~~ için topland~~~~
anla~~lm~~~idi. kan ve derebeyleri bu fazla zahire ve mühimmat~~ kendi
ç~karlar~~ için harcamaktayd~lar. Bunlar~n ya da kar~~l~~~~olan paran~n bunÇank~r~. 20, sh. ii, No. 4.
Çank~r~. 22, sh. 35.
88 Ankara. ~~9o, Vs. 232.
89 Kayseri. 176, sh. 189.
9° Kayseri. 177, sh. 108.
9 ' Ankara. 191, Vs. 209, 210, 211, 237, 252, 257, Kayseri. 167, sh. 140, Kayseri. 176,
sh. 45, 203, Çank~r~. 20, sh. 94, Kayseri. 177, sh. 24, Cevdet Askeriye. 34975.
92 Ankara. 189, Vs. 94, 96, 127, 128, 248, 249, 251, 256, 260, Ankara. 190, Vs. ~~10,
Ankara. 191, Vs. 265. Ankara. 192, Vs. 227, Ankara. 183, Vs. 23, 26, 73, 82, Ankara. 194,
Vs. 129, 142, 148, 143, 166, Ankara. 195, VS. 200, Kayseri. 176, sh. 6o, 136.
86
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lardan geri al~nmas~~ görevi 1799 Arahlunda Capar-zâde Süleyman'a verildi".
Capar-zâde Kayseri'de bulunamad~~~ ndan ve eski mütesellim Salih
Bey yeterli olmamas~ndan dolay~-Süleyman Bey bunun yerine 1799 Ocak~nda Ömer Bey'i buraya mütesellim atam~~t~ ". 1800'de Kayseri Sanca~~~
Anapa ve Sogucak Muhaf~z~~Vezir Osman Pa~a'n~n mutasamfl~~~nda idi.
Capar-zâde Süleyman Mütesellim olarak Kayseri'de bulunamad~~~ndan
1800 Haziran~nda buraya mütesellim atam~~ ", ancak esas yönetim kendisinde bulundu~undan 1800 Kas~m~nda Kayseri Hass~n~n 1214 (179g1800)'e ait be~yüz kuru~luk iltizam bedelini toplamas~~ kendisine hat~rlat~lm~~t~ ". Süleyman Bey yaln~zca Ankara ve Kayseri'de de~il, Çaniun'da da
yönetici olarak önemli bir role sahipti. 18o3'te Anapa Muhaf~z~~ve Çank~r~~
Mutasamf~~ olan Ali Pa~a, Capar-zâde Süleyman'~~ Kayseri'yeye mütesellim
olarak b~rakm~~ ", O da yerine yine Salih Bey'i mütesellim olarak atam~~t~ ". Ayn~~ tarihte Kayseri'de daha önce mütesellimlik yapan ve halktan
zorla salyane toplayan Emir o~ullann~n cezaland~r~lmas~~ i~i de Süleyman
Bey'e b~rak~lm~~t~ ". O, 1800 A~ustosunun ilk günlerinde Çank~n'ya Mehmet Sad~k Beyi ", 1801 Aral~k~nda ise Ali Bey'i mütesellim olarak atam~~t~~ lot. Bu tarihten sonra Çaniun'da pekçok i~in yap~lmas~nda
Süleyman
Bey'in görevlendirildi~ini bilmekteyiz.
Süleyman Beyin kethudas~~ Abdullah Aga, ro Ocak 1800'de emrindelci
askerin yönetimi ve karakol hizmetlerindelci ba~ar~s~ndan dolay~~ kap~aba~~ilk rütbesi ile taltif edilmi~ti ".
Bu tarihlerde Capar-zâde Süleyman Bey'den yakmmalar da olmuyor
de~ildi. örne~in Sivas Sanca~~na ba~l~~ Erba Kazas~~halk~ndan yüz ki~i istanbul'a gelmi~~ve Süleyman Bey'den ~ikayetlerini dile getirmi~ti. Devlet
29 Ocak 1800'de durumun incelenmesi için giri~imlerde bulunmu~tur ".
93•
A nkara, 192, Vs. 217.
'4 Kayseri, 176, sh. No. 2, sh. 25, 29, 75, 849' Kayseri, 177, sh. 64.
Kayseri, 177, sh. 131.
9'•
Kayseri, 179, sh. 50.
Kayseri, 179, sh. 63.
9'•
Kayseri, 179, sh. 67.
çailk111, 20 sh. 75.
Çank~ r~, 20, sh. 76.
''12 Cevdet Dahiliye. 16265.
" Cevdet Dahiliye. 7817.
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Capar-zâde Süleyman'~n da~l~~ e~kiyas~ n~ n ortadan kald~r~lmas~~ s~ras~nda 1796-1797, 1801-1803 y~llar~ nda asker göndererek devlete önemli
ölçüde yarar sa~lad~~~ n~~ bilmekteyiz 1". Bu arada Süleyman Bey'in Anadolu'da büyük bir nüfuza sahip olmas~ndan yararlanarak kendisine ba~vuran
pekçok önemli aileyi afv ettirdi~ini de görmekteyiz ~°5.
O, 5 Nisan ~~ 800'de mütesellim olan Hac~~ Kas~ m o~lu ve arkada~lar~n~~ cezaland~rma görevini üstlenmi~ti 106. Süleyman Bey, Istanbul'a gönderdi~i
bir yaz~da K~r~ehir Müteselimi Kabasakal Mustafa A~a'y~~ öldürerek, e~yalar~ n~~ ya~malayanlarm haps edildi~ini, kaçanlar~ n ise ele geçirildi~ini aç~klam~~~ve devlet ii Nisan ~~8o ~~ 'de bundan dolay~~ duydu~u memnuniyeti
O'na ifade etmi~tir'''.
Capar-zadelerin nüfüz ve etkisi XIX. yüzy~ l~n ilk çeyre~inde sürekli
artmaktad~ r. 1805 Nisan~nda Sivas Eyaleti ve asker ba~bu~lu~u görevi
Süleyman Bey'in o~lu Celal Bey'e vezirlik rütbesi ile birlikte verilmi~tir I".
Orta Anadolu'da her türlü anla~mazl~~~~çözmek görevi XIX. yüzy~l~n
ba~lar~nda Süleyman Bey'e b~rak~lmaktad~r. Çank~ n'da Murat Efendi taralindan yap~ lan kütüphane ve vakfa ait olan bölgedeki çam a~açlar~n~n binden fazlas~n~~ ~abanözü'nde oturan Çank~ r~~ sakinlerinden baz~lar~~ kesmi~ti.
Bu usulsüz durumun tedkiki de 18433 Oca~~nda Süleyman Bey'e b~rak~lm~~t~~ m. Çank~r~~ köylerindeki anla~mazl~klara da Süleyman Bey bakmaktayd~~ le. Ayr~ca, O'na Çank~r~'daki çe~itli davalar~~ çözümletme görevi de
verilmi~ti "
Istanbul'un güherçile gereksinimini de Süleyman Bey sa~lamaktayd~.
Nitekim, O'nun 1795, ~ 800 ve ~~8o7'de Istanbul'a güherçile göndertti~ini
bilmekteyiz "2.
104
Cevdet Dahiliye. 5253 Özkaya, Yücel: Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Da~l~~ ~syanlan
Ankara, 1983.

'" Cevdet Dahiliye., 5571 Develi halk~ndan Develi Ömer hakk~nda idam karar~~ ç~km~~, bu ~ah~s Süleyman Bey'e s~~~nm~~~ve onun araya girmesi ile afv olunmu~tu. Cevdet
Dahiliye. 9182: 1797 A~ustosunda Hamit Mütesellimi Y~lanl~~ o~lu ~eyh Ali'nin afy~~ olay~,
Cedet Dahiliye. 10853.: 8o2'de Ri~van A~iretinin afy~~ olay~. v.b.
'" Cevdet Dahiliye. ~~ 1771.

1 °7 Cevdet Dahiliye. 16713.
I" Cevdet Dahiliye. 11831.
1" Çank~n ~r.Sc.2o, sh. 113, No.~ .
"° Çank~r~~ ~r.Sc.2o, sh. 69, No. 2.
Çank~r~~ ~r.Sc. 20, sh. 12, No. 3, Kayseri. 173, sh. 48.
112 Kayseri. 176, sh. 65, Kayseri. 182, sh. 34, No. I -2.

828

YÜCEL ÖZKAYA

Çapar-zâde Süleyman Bey'in özellikle 1806'de ba~layan Osmanl~-Rus
Sava~~~boyunca gerek asker, gerekse güherçile tamini konusunda önemli
rol oynad~~~ n~~ görmekteyiz. Süleyman Bey sava~~için gerekli güherçileyi
Kayseri, Aksaray, Eskiil, Karapeykar, Ilg~n, Kilisehisar, Ak~ehir, Ankara,
Çenigir sancaklar~ ndan sa~lamakta ve bu yol güzergah~~ ile Istanbul'a
göndermekteydi. O'nun 7 A~ustos 1808'de Istanbul'a gönderece~i güherçile adi ve gayr-i adi olmak üzere 180.000 vakiyye idi H'. Bu tarihten bir sene önce de, 13 Haziren 1807'de kendisine asker sürücülü~ü görevi verilmi~ti. O'da Konya, Bey~ehir, Ankara ve mütesellimlerine asker temini konusunda gerekli buyrultular~~ yollam~~t~~ 'H. Süleyman Beye ~ 8o8
Eylül'ünün ortalar~ nda Karaman Eyaletindeki Konya, Aksaray, Kayseriyye, Ak~ehir, K~r~ehir, Nigde sancaklar~ ndan tüfenkçi askeri yazmas~~ görevi
de verilmi~~idi "5. Süleyman Bey gene asker temini d~~~nda orduya zahire,
Onun sava~~bohayvan temini gibi görevleri de yerine getirmekteydi
yunca bu görevleri yerine getirdi~ini bilmekteyiz. Süleyman Bey'in bu
görevi nedeni s~ ras~ nda yapm~~~oldu~u masraflar deftere i~lenmekte ve istekleri geçti~i yörenin halk~~ taraf~ ndan sa~lanmakta idi. Buna göre, Süleyman Bey'in 15 Kas~m ~ 8o8'de dört günlük masraf~~ arpa, saman kahve, at,
pide, kömür, odun, ç~ ra ve di~erleri 41.555.5 olarak hesaplanm~~t~ "'.
1807 y~l~ nda Anadolu ve Rumelinin önemli derebeyleri ve âyânlar~~
sened-i ittifak~~ imzalamak için Istanbul'a ça~r~lm~~lard~. Ancak, pekçok hanedan korkular~ndan dolay~~ Istanbul'a gitmemi~ti. Çünkü, devlet bunlar~n
bir k~sm~ ndan memnun de~ildi, bir k~sm~~ da isyan halinde idiler. Sened-i
Ittifaka 1807'de kat~lmak için gelen Capar-zade Süleyman ve o~lu Abbas
Esasen, ~~ 800'ün ba~lar~ ndan beri
Istanbul'da çok iyi a~~rlanm~~lar idi
III. Selim ile aras~~ çok iyi olan Süleyman Bey devlet taraf~ ndan sürekli
görevler almakta ve taltif edilmekteydi. 27 Ocak ~~ ~~ 'de Nigde Mütesellimi olan Süleyman Bey'in mütesellimli~i "9, vali de~i~imi nedeniyle 13 ~u"3 Kayseri. 182, sh. 86.
H' Konya Mevlana Müzesi, Konya. 69, sh. 187, No. 1-2.
"S Kayseri. 182, sh. 112-113. Hatta Süleyman Bey'in yazaca~~~askerlere o yerlerde
harp sanat~ n~~ ö~retmek icin 1 Kas~ m 18o8'de bir marangoz ve demirci gönderilmesi karar~~
al~ nm~~t~ : Cevdet Askeriye. 52436.
116

Çank~ r~ . 22, sh. 109, No. 3, Kayseri. 182, sh. 19, 20.
Ankara. 188, Vs. 168.

I" Cevdet Dahiliye. 8417.
"9 Cevdet Dahiliye. 6639.
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bat 8o2'de yeniden onanm~~t~~~ 2O ~~ 8o2 Nisan'~ nda ise kendisine samur
kürk verilmi~ti '2'. Bu arada O'nun çe~itli görevleri yerine getirdi~ini, bu
görevlerin daha çok da asayi~~ile ilgili oldu~unu görmekteyiz. O, 1803 Nisan'~nda Konya Ereglisine voyvoday~~ sokmak istemeyen Sar~~ Vaiz ve taraftarlar~ n~~ tedip ile de görevlendirilmi~ti 122. Süleyman Bey ~~ 9 May~s ~~8o3'de
de gene Kayseri Müteselli~ini elde etmi~ti '23. O, Karap~nara ba~l~~ Ödemi~li
A~iretine kethüda da tayin etmi~ti. Oysa bu i~~vak~f kaymakam~~ taraf~ ndan
yap~lmaktayd~. Bu yüzden ~~ 9 Eylül ~ 8o3'de bu tayinin geçerli olmad~~~~
duyurulmu~tu 124 . Kayseri'den sonra 18°8 Haziran'~nda Ankara Mütesellimli~inin de Süleyman Beye verildi~ini görüyoruz. Bu tarihte Ankara
Sanca~~~eski Çorum Mutasarr~f~~ mirmiran R~za Pa~a'n~ n üzerinde bulunuyordu. Süleyman Bey Ankara'da bulunamad~~~~için buraya Hüseyin
A~ay~~ mütesellim olarak at~ m~~t~~125 .
Süleyman Bey Istanbul'un orta Anadolu'dan gereksinim duydu~u her
türlü mal~~ temin etmekteydi. Bu konuda eger yolsuzluklar olursa, bunlar~~
önlemek de Süleyman Bey'in görevleri aras~ ndayd~. Örne~in Kayseri'deki
sahtiyan~~ debba~lar aç gözlülüklerinden dolay~~ saklamakta, fahi~~fiyatla
satmakta ve Istanbul'a göndermemekteydiler. Bunun saklanmamas~, Istanbul'a gönderilmesi görevi ~ 8o8'de Süleyman Bey'e verilmi~ti 126. Esnaflar
aras~ndaki anla~mazl~klar~~ da zaman zaman müdahale ederek Süleyman
Bey çözümlemekteydi. özellikle, ~skilip'teki mest esnaflar~~ aras~ nda anla~mazl~k ortaya ç~k~nca, bunu çözümleme i~i Süleyman Bey'e verilmi~ti '27.
Görülüyor ki, Çapar-zade Süleyman Bey, Bozok, Çank~ r~, Çorum,
Amasya, Sivas, Kayseri, Nev~ehir, K~ r~ehir, Konya, Ak~ehir, Karaman,
Karapeykar, Ankara, Egin gibi geni~~bir bölgede hüküm sürmektedir. Zaman zaman mütesellimlikler üzerinden al~nmakta bir ba~kas~na verilmektedir. Ancak, bu çok k~sa sürmektedir. Bir ara Kayseri Mütesellimli~i üzerinden al~nm~~, ama ii Haziran ~~8 ~~o'da Kad~~ Abdurrahman Pa~a'n~n
mutasarr~fl~~~ndaki Kayseri Sanca~~'na gene mütesellim olarak Süleyman
° Cevdet Dahiliye. 4.50 ~~
' Cevdet Dahiliye. 12368.
I 22 Cevdet Dahiliye. ~~ o ~~ 15.
123 Cevdet Dahiliye. 13064.
12 ° Cevdet Dahiliye. 785.
25 Ankara, 208, Vs. 248, 249.
126 Kayseri, 182, sh. 93, No. 2.
127 Kayseri. 173, sh. 200 (sene 1200 hicri).
12
12
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Bey atanm~~t~ r 128. 18 1 o Aral~k'~ nda ise O bu göreve Kayserili Kadir A~ay~~
kendisi Kayseri'de bulunamad~~~~ için vekil olarak atam~~ t~ r '29. O,
Konya Ere~li Ayn~~ Hasan A~an~ n cezaland~ r~ lmas~~ için Eregli'ye
yürümü~~ve Ere~li'de altm~~~ki~i ölmü~tür. Süleyman Bey 6 ~ubat 1812'de
meseleyi halledece~ini aç~ klam~~t~ r '3°. I 813'teki bir fermanda Sivas'taki
Çepni, Congar, ~nall~ , Ball~. Hüseyin ~nabat, Kunit kazalar~n~ n Bozok
Sanca~~na ait oldu~unu ve buralara müdahale olunamayaca~~~aç~ kland~~~na göre 131 , Süleyman Beyin nüfûz sahas~ n~n nekadar geni~~oldu~u ortaya
ç~kar. Çapar-zade Süleyman'~n Amasya Sanca~~'nda da pekçok malikanesi
mevcuttu ''. 1813 Mart'~ nda Boynu ~ncelu a~iretine olan müdahalelerin
önlenmesi 133, ayn~~ sene Bozokun eklerinden olan Gedikabad Nahiyesine
göç edenlerin eski yerlerine gönderilmeleride kendisinden istenmekteydi
Süleyman Bey zaman~ nda küçük bir nahiye görünümündeki Yozgat
çok geli~mi~tir. O, ~~ 786'da Yozgata otuz kilometre uzakl~ ktaki Türkmensar~lar Köyüne bir cami yapt~rm~~, kurulan kurumlar~ n hizmetlerinin
yürütülmesi için vak~ flar kurmu~~ve Yozgat'ta bir saray in~a ettirmi~ti.
1813'te öldü~ü zaman abisi Mustafa Bey'in yapt~ rd~~~~caminin yan~ na
gömüldü. Süleyman Bey ölünce devlet, Onun servetine dokunmad~. Muhallefat~ n~s alt~~ ay içinde ödemeleri ~art~ yla dört bin kese bedel ile o~ullar~ na b~rakt~~135.
Devlet Çapar o~ullar~= bölgedeki nüfûzunu yok etmek istiyordu. II.
Mahmut Bozok'u Darphane-i Amireye ba~lad~, Bozok ve Kayseriyeye Ali
Pa~a'y~~ mutasarr~ f olarak atad~. 1814 Haziran'~ nda Ali Pa~a'ya buralar~~
verdikten ba~ka, müderrislerden yani ilmiye s~ n~ f~ ndan olan Süleyman
Bey'in o~lu Abdülfettah~ n ~eyhülislam Dürri-zade Abdullah taraf~ ndan Istanbul'a gelmesinin istendi~ini ileri sürerek, acele Istanbul'a gönderilmesi-

25

Cevdet Dahiliye. 3625.

12'

Cevdet Dahiliye. 8892.
Cevdet Dahiliye. 282.

131 Cevdet

Dahiliye. 4052.

5 A~ustos I812'de Çorum Sanca~~~Abidin Pa~a'ya verilmi~, ancak, Amasya'da pekçok yer Süleyman Bey'in malikhanesi oldu~undan, Abidin Pa~a'ya Amasya yerine ba~ka
bir sancak verilmi~ti; Cevdet Dahiliye. 363.
132

' 33

Cevdet Dahiliye.

"4

Cevdet Dahiliye. 13223.

' 3'

2291.

Mert, Özcan; ayn~~ kitap, sh. 65-66.
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ni emretti '36. Süleyman Bey'in diger o~lu Celaleddin Pa~a'n~ n o~ullar~~ ~ brahim ve Hasan'~ n Tekirda~'da oturmas~~ uygun görüldü ve kendilerine verilen mukataa geliri ile geçinmeleri sa~land~~ ~ 37 II. Mahmud Celaleddin
Pa~a'y~~ da Bozoktan uzak tuttu. Süleyman Bey'in o~lu Celaleddin Pa~a
Celaleddin Pa~a
805 y~ l~nda vezir, 8o8'de Sivas Valisi olmu~tu
1813'te Halep Valisi oldu 139. II. Mahmut, Celaleddin Pa~a'y~~ Erzurum ve
Adana valiliklerinden görevlendirdi~i gibi, Rumelide ve Suriyede de görevler verdi. Celaleddin Pa~a 1845'de öldü'''.
Böylece, II. Mahmut Orta Anadolu'da Capar-zadelerin nüftizunu silerek, merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek yoluna gitti. Bunda da k~smen ba~an sa~layabildi.

B— Karaosmano~ullan:
Çapar o~ullar~~ orta Anadolu'da büyük nüfC~z ve kudrete sahip bir hanedan iken ayn~~ tarihlerde bat~~ Anadolu'da da Karaosmano~ullan en az
onlar kadar etkinli~e sahip bir hanedan olarak görülmekteydiler.
Karaosmano~ullann~ n ilk yarat~c~s~~ ve aileye bu ismi veren ki~isi 1706
y~l~ nda Yaya Köyünde ölen sipahi emeklisi Osman A~a'd~ r. Osman A~a
bu bölgede vergi i~lerini üzerine alm~~~ve böylece zengin olmu~tu. Ailenin
kuvvetlenmesini sa~layan ki~i ise Osman A~an~ n o~lu Mustafa A~ad~r. O,
1724'de iran sava~lar~ na asker götürecek kat~lm~~ , 1743'de Saruhan'~~ (Ayd~n'~) malikâne olarak iltizam~ na alm~~, buraya mütesellim olmu~, ayn~~ sene eskiden oldu~u gibi ~ran sava~lar~na i~tirak etmi~ti. O, 1742-1746 aras~nda konar-göçer a~iretlerin a~kiyal~ klar~n~~ önlemi~, ~~746'da Bal~ kesir,
Bursa taraflanna kaçan haram-zade diye adland~r~ lan e~kiyalar~~ tedip etmi~ti. Reyhanlu, Kara Tekelu, ~enden, Harzum, ~eyhlu, Karao~lu Mehmet, Kara Çelebi Osman ve diger a~iretler Ayd~ n ve Saruhan sancaklannda kendilerine ayr~lan yerlerde oturmuyorlard~ . Oysa, 1742'de buralarda
oturacaklar~na dair bunlar~ n söz verdiklerini bilmekteyiz. Ayr~ ca, bunlar
bir iki senedir gittikleri yerlerde zulümlerini art~ rm~~lar "katl-i nüffiz ve
hetk-i araz ve gasb-~~ emval" gibi uygunsuz hareketlere ba~lam~~lard~. Bu
D"

Cevdet Dahiliye. 13654.
Cevdet Dahiliye. 8027.
"8 Görü~ler (Adana), 1943 "Halkevi Ne~riyat~ ", say~. 63, sh. 3.

I"

'' Cevdet Dahiliye. 303.
Görü~ler, ayn~~ makale, say~~ 63, sh. 3.
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yüzden 1746'da Saruhan Mütesellimi Mustafa'dan bunlar~n tedibi istenmi~ti 141.
Mustafa Aga 1747, 1751 ve 1752 de ÜÇ vakfiye yapm~~t~r. Yaya
köyünde yapt~rd~~~~cami, medrese, Manisadaki s~byan mektebi, Turgutludaki Yenihan ve Gördeste çifte Hamam~n giderlerini onun ~zmir ve Nifdeki ticarethaneleri Sa~lar.
Mustafa Bey, 1743-1754 aras~nda Saruhanda mütesellimlik yaparken
baz~~ mukataalan üzerine ald~ . Ancak zorbal~klan nedeniyle o~lu ile birlikte öldürüldü 142 . Gene de bölgede ailenin etkisi sürmekteydi. 1757'de
Manisa Mütesellimi olan Ataullah Efendi babas~n~~ öldüren mütegallibeler
ile çarp~~t~~~ndan 1761'de azledilmi~, ancak, özellikle vergi konusunda yolsuzluklara ba~vurdu~undan idam~na karar verilmi~~ve firarda iken ~~766'da
ölmü~tü. Daha sonra özellikle 1768-1774 Rus Sava~~'nda bu ailenin önemli bir ki~isi olan Hac~~ Ahmed A~a'n~n bölgede önemli bir rol oynad~~~n~~
görmekteyiz. Hac~~ Ahmed A~a 177o'de ~zmir Voyvodas~~ ve Sancak Burnu
Muhaf~z~~ olmu~tur. 1773'de de Manisa Mütesellimli~ine atanm~~~ve bölgedeki mukataalan iltizam~na alm~~t~r.
Karaosmanzade Hac~~ Ahmed A~a, 1768-1774 Rus, 1787-1792 Osmanl~-Rus ve Osmanl~-Avusturya sava~lar~~ s~ras~nda bo~~kalan Anadolu'da
kuvvetini art~rm~~t~. 1793'te ölmü~~ve O'nun o~lu Hüseyin Efendiye Ataullah'~n muhallefat~n~~ zapt görevi ile kap~c~ba~~l~k unvan~~ verilmi~ti "3. Bu tarihte U~akl~~ Acem O~ullan devleti ugra~t~ran önemli bir mesele olarak
görülmektedir.
Ortadan kald~r~lmas~~ için U~akl~~ Acemo~ullan hakk~nda ferman ç~kar~lm~~t~. Acemo~ullanndan ba~ka, bu e~kiyan~n bölükba~~s~~ olan K~z~l Abdi de devleti ugra~t~rmakta idi. K~z~l Abdi Egridir Voyvodas~~ ile yapt~~~~
mücadele s~ras~nda öldürülmü~tü. Karaosman-zade Hac~~ Mehmed Aga ve
Ömer A~a 1794 May~s'~nda III. Selim'e K~z~l Abdi'nin kesik ba~~n~n yolland~~~n~~ haber vermekteydiler"4. Ayn~~ tarihlerde Kara Osman-zadelerin
timarlann düzeni konusunda çal~~malar yapt~~~n~~ bilmekteyiz. Eyaletlu as141

mühimme. t53, sh. 129, No. 2.
Özkaya, Yücel; XVIII. Yüzy~l~n Ilk Yar~s~nda Yerli Ailelerin Ayânl~klan Ele Geçiri~leri ve Büyük Hanedanl~klann Kurulu~u, Ankara, 1978, Belleten. 168, sh. 705-708. Aktepe, Münir; Manisa Ayânlanndan Kara Osman O~lu Mustafa A~a ve Üç Vakfiyesi Hakk~nda Bir Ara~t~rma, Ankara m ~~. Vak~flar Dergisi, say~. 9, sh. 372-382.
142

'43 Ba~bakanl~k Ar~ivi, Hatt-~~ Hümâyün. 56743.
1 " Hatt-~~ Hümâyün. 56671.
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ken için ç~kar~lm~~~olan kanuna göre zeamet ve timar mutasarnflan her
zaman sancaklar~nda alaybeyi bayra~~~alt~ nda bulunacaklard~. 1794 Ekimi
sonlar~ nda Ankara'ya da yollanan fermanda timar ve zeametlefin zorbalar
taraf~ ndan zapt edilmemesi aç~ klanmakta idi. Buna kar~~ n zeamet ve timarlar baz~~ mütegallibeler ve mültezimlerin eline geçmi~ti. Pekçok timar
ve zeamet sahibi de görev yerine ugramamakta ve bu durum birçok kar~~~kl~klara neden olmaktayd~ . Dolayl~~ olarak da timarlardan süvari askeri
sa~lanam~yordu. Ço~u kez piyade yollanmamakta, yoklamalarda eksiklikler
aç~kca göze çarpmaktayd~. T~ mar ve zeametlere sürekli müdahaleler olmaktayd~. Bunlar~ n önlenmesi için 1794 Ekiminde Karaosman-zadelere,
Nasuh-zadelere, Ayd~n Muhass~l~ na, Teke, Mente~e sancaklar~~ mütesellimlerine de fermanlar yollanm~~t~~ l".
Manisa Mütesellimi ve Ayd~n Muhass~l~~ görevlerini deruhde eden Karaosman-zade Hac~~ Mehmed Aga 1796'da ölünce, onun görevini Hac~~
Hüseyin A~a yükümlenmi~~ve Ayd~n Muhass~l~~ olmu~tur 146.
Bütün büyük hanedanlar gibi Karaosmano~ullann~ n devlete askeri
yönden yarar sa~lad~~~ n~~ bilmekteyiz. 1798'de Frans~zlar M~s~r'a i~gal
edince Hac~~ Hüseyin A~a'dan da yard~ m istendi. Bu sava~~s~ras~nda Hac~~
Hüseyin A~a'n~n M~s~r'a ikiyüzelli ki~ilik bir kuvvet yollad~~~n~~ tesbit etmekteyiz '47.
Da~l~~ isyanlar~~ s~ras~ nda da, Capar-zadeler gibi Karaosmano~ullanna
da Rumeli'deki vezir Hakk~~ Pa~a'n~ n emrine asker göndermeleri için ba~vurulmu~tu 148 . Hac~~ Hüseyin A~a kendisinden istenilen askerleri ~~797'de
çe~itli tekit yaz~lar~ na kar~~n '4" yerine getirmemi~~ve bu görevden kendisinin af= istemi~, devlet bu iste~i hazineyi amireye 50.000 kuru~~ödemeleri ~art~~ ile kabul etmi~ti 15°.
1803 y~l~ nda Saruhan Mütesellimli~ine getirilen Karaosman-zade Hac~~
Hüseyin A~a'da 806-18~~2 sava~lar~~ s~ras~ nda da devlete yard~ m etmi~ti 151.
Rus Sava~~~için bin asker gönderen Hüseyin A~a'dan daha sonra binbe~yüz asker daha istenince, O bu iste~i yerine getirmemi~tir. Oysa, Rus
Ankara ~r.Sc. 18g, Vs. 141.
Uluçay, Ça~atay ayn~~makale, sh. 248.
'4' Ba~bakanl~ k Ar~ivi, Cevdet Askeriye. 30952.
isyanlan, Ankara. 1983, sh. 46.
148 Özkaya, Yücel; Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda Da~l~~
'49 Cevdet Askeriye. 7904, Mühimme. 205, sh. 103, Mühimme. 206, sh. 27, 48, 64.

145

146

15°
151

Mühimme, 214, sh. 131.
Mühimme, 224, sh. 106, 115, Hatt-~~ Hümâyün. 41757, Cevdet Askeriye 26137/L
Bell~ten C.LVI, 53
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Sava~~~için çok fazla askere gereksinim duyulmaktayd~. Devletin çe~itli istek ve uyanlan sonucunda 18 Ekim 18~~o'da Hüseyin A~a ve Hac~~ Ömer
Aga askerleri ile Sofya Ser-askeri Hür~it Pa~a'n~n emrinde sava~a gittiler '52.
II. Mahmut Hüseyin A~ay~~ bu hareketinden dolay~~taltif etmi~~ve 14
Ekim 181 ~~'de O'nun memleketine dönmesine izin vermi~tir 153.
Hüseyin A~a'n~n bölgesindeki vergileri toplay~p, gönderemedi~ini ve
bu yüzden gene ayn~~ aileden Hac~~ Ömer A~a'n~n damad~~ Mehmet Agaya
1812 ba~lar~nda mütesellimlik görevinin verildi~ini 154, ancak, Hüseyin
A~a'n~n 1812 Agustos'unda yeniden Saruhan Mütesellimi oldu~unu bilmekteyiz '55.
1812 Aral~~~n~ n ortalar~nda Karaosman o~lu Ömer A~a'n~n öldü~ünü
bilmekteyiz. Adet oldu~u üzere Ömer A~a'n~n muhallefat~~ zapt olunacakt~r. Bu i~~için de hacegandan Nazif Efendi Sa~ruhana yollanm~~t~r. Bu yol
ile Ömer A~a'n~n 3.000 keseden fazla muhallefat~~ hazine ad~na zapt olunmu~turl".
Hüseyin A~a görev yapt~~~~süre içersinde bölgedeki e~kiyalann ve
mütegallibelerin isyanlann~~ bast~rmakla da u~ra~m~~t~r. O 1816 Mart~ nda
ölmü~tür. Hüseyin A~a Saruhan Sanca~~n~n mukataalann~~ ve pekçok timar ve zeametini kendinde toplam~~t~. Terekesinin zapt~~ ve karde~lerinin
ba~ka yerlere iskan~~için devlet ileri gelenlerinden Abdi Efendi bu bölgeye
gönderilmi~tir
28 Temmuz 1816'da Sadrazam Padi~ah II. Mahmuta,
Hüseyin Bey'in muhallefat~n~n zapt~~ ve karde~lerinin iskan~~ hakk~nda bir
yaz~y~~ bizzat sunmu~tu 158 . Aç~kca görülüyor ki bölgede merkezi idare kuvvetlendirilmek isteniyor.
Karaosmano~ullan mütegallibeden ve bat~~ Anadolu'da söz sahibi olan
önemli ailelerden idiler. Bu bölgeyi mütegallibeden kurtarmak ve do~rudan do~ruya merkezden yönetmek üzere devlet ileri gelenlerinden bir ki~iHatt-~ Hümyün. 44966.
Hatt-~~ Hümâyün. 41 779.
'54 Mühimme. 233, sh. 185-186.
155 Hatt-~~ Hümâyün. 13714.
156 Tarih-i ~ani-zade, c. II, sh. 315, Tarih-i Cevdet, Ist. 1399, c. 10, sh.
det Dahiliye. 7813.
'5' Ahmed Cevdet Pa~a, Tarih-i Cevdet, Istanbul, ~~309, c. 10 , sh.89.
158 Cevdet Dahiliye. 7813.
152

153

201-202,

Cev-
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nin tayini uygun görülmü~~ve ~zmitte kereste Gümrük Naz~r~~ olan eski
kethüda-y~~ sadr-~~ ali Moral~~ Osman Efendi Saruhan Naz~r~~ tayin edilmi~ti 159.
Daha sonraki tarihlerde Karaosman o~ullar~ n~n gene bu bölgede bulunduklar~ n~ , ancak eski önem ve itibarlar~n~ n bulunmad~~~n~~ görmekteyiz.
C— r~lanh O~ulkn :
Y~lanl~~ o~ullar~~ XVIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~~ ile XIX. yüzy~ l~n ba~lar~nda Hamit (Isparta) Sanca~~nda hüküm süren önemli hanedanlardan birisidir. Aile ad~ n~~ E~ridir Kasabas~'na ba~l~~ Y~lanl~~ adl~~ köyden alm~~tir ".
Y~lanl~~ o~ullar~ ndan ilk isim olarak ~eyh Hasan A~a'y~~ görmekteyiz.
Ancak, ailede önemli ve aktif rol oynayan ki~i olarak Hasan A~a'n~n o~lu
Musa A~a göze çarpmaktad~r. 7 ~ubat 1752'de E~ridir Mütesellimi olan
Hac~~ Musa A~a 1765'e kadar mütesellimlik yapm~~t~r. 1765'te ise Antalya'dan Ayd~n'a geçerken ya~malarda bulunan Serik A~iretinin bu hareketlerini önlemek için baz~~ hareketlere giri~ti~ini 161 , ama bu hareketinin devlet taraf~ndan bir isyan gibi kabul edildi~ini ve Y~lanl~~ o~ullar~n~n ortadan
kald~r~lmas~~ için Ayd~n Muhass~l~~ Hac~~ Abdurrahman Pa~a'n~n ve Teke
Sanca~~~Mutasamf~~ Çelik Pa~a-zade Ahmet Pa~a'n~n görevlendirildiklerini
bilmekteyiz 162 . Y~lanl~~ o~lu Musa ku~at~lm~~~ve s~~~nd~~~~kalede bir süre
kald~ktan sonra, buradan kaçmay~~ ba~arm~~t~r. Bir ara Hadim
Müftüsünün yan~na gelen Musa A~a, müftünün o~ullar~n~n ~efeati nedeniyle Abdurrahman Pa~a taraf~ndan ba~~~lanm~~~ve E~ridir'e u~ramadan
Hadimde oturmas~~ ~art~yla afv edilmi~tir 163. Ayr~ca, Y~lanl~~ Musa'n~n mutasarr~f oldu~u malikâne hisseleri ve çiftlikleri ba~ka bir ki~iye verilmi~tir 164. Ancak, Y~lanl~~ o~lu Musa yeniden E~ridire yönelmi~~idi. Bunun
üzerine 1767 Mart~nda buraya girmemesi, girerse idam edilece~i hakk~nda
ferman ç~kar~lm~~t~~165 .
" Tarih-i Cevdet, c. lo, sh. 202.
Suldur, Enver: Isparta Tarihi, sh. 66.
1 " Köseo~lu, Ne~et: Y~lanl~o~ullanna Dair Vesikalar, Isparta, 1936. Ün dergisi (halkevi Ne~riyat~), Say~. 32-33, sh. 453-454 "~lkad~m Bas~mevi".
162 Çe~mi-zade Mustafa Re~id: Cemi-zade Tarihi, Yan~ na Haziran: Bekir Kütüko~lu,
~st. 1959. Çe~mi-zade Tarihi, sh. 16, Mühimme. 165 sh. 89-190.
1" Çe~mi-zade Mustafa Re~id: Çe~mi-zade Tarihi (Yay~ na Haz~ rlayan) Bekir Kütüko~lu), sh. 16-17.
164
Mühimme. 165, sh. 191.
165 Köseo~lu, Ne~et; Y~lanl~o~ullanna Dair Vesikalar, Ün Dergisi, say~~32-33.
1

160
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Devlet, Hamit Sanca~~ 'ndaki kaza halk~ ndan baz~~ mütegallibelerin Y~lanl~~ o~lu Musa A~a'n~ n yan~ na gelmelerini de ho~~kar~~lam~ yordu. 4
Temmuz t 769'da Hamit Mütesellimine yaz~ lan hükümde Hamit kazalar~n~ n halk~ ndan kimsenin Musa A~a'n~ n yan~ na gidip, Onu kar~~~kl~ k ç~ kartmaya k~~k~ rtmamas~~ istenmi~ti 166 .
6 Eylül 1769'da Y~ lanl~~ Musa'n~ n afv edildi~ini ve bu arada Konya
Mütesellimi oldu~unu görmekteyiz. Musa A~a'n~ n kesin olarak Konya'ya
mütesellim olma tarihini bilmiyoruz. Ancak, Konya'da zulümler yapt~~~n~ n, e~kiya ile birlikte hareket etti~inin söylendi~i, bunlar~n do~ru olup olmad~~~ n~ n bilinmedi~ini, e~er gerçekten bu tip hareketleri ortaya ç~karsa,
onun cezaland~r~ laca~~n~ n aç~ kland~~~ n~~ bilmekteyiz 167.
1768'de ba~ layan ve 1774'de Küçük Kaynarca Antla~mas~~ ile biten
Rus sava~lar~ nda kap~c~ ba~~~ Y~ lanl~~ Musa'n~ n önemli hizmetleri olmu~tur.
8 ~ubat 177o'de Y~ lanl~~ Musa'dan kendi çoluk, çocu~unu E~ridir'e yerle~tirdikten sonra Teke ve Hamit'ten ikibin süvari yazarak, orduya kat~lmas~~
istenmi~tir 1". Bu askerleri Teke ve Hamit'ten toplayan Musa A~a, askerleriyle Tolçi'ye gelmi~tir '69.
Y~ lanl~~ Musa A~a 1189 (1775)'de Istanbul'da vefat etmi~ tir. Adet oldu~u üzere Musa'n~ n da muhallefat~ n~ n zapt~~ yoluna ba~vurulmu~tur 17°.
Musa A~a öldü~ünde devlet hazinesine ellibin kuru~~borçlu oldu~undan,
para, mal ve e~yas~ n~ n yaz~ l~~ oldu~u defter Istanbul'a yollanm~~ t~ r 171.
Y~lanl~~ Musa A~a'dan sonra O'nun o~lu Mustafa Bey Hamid (Isparta)'de önemli rol oynamaya ba~lam~~t~ r. O da di~er hanedanlar gibi bölgedeki e~kiyalar~~ tedip i~i ile u~ra~m~~t~ r 172. 1775'de ise Mustafa Bey'i Teke
Mütesellimi olarak görmekteyiz 173. Bu tarihte kendisine Bereket-zade Hac~~
Mehmed A~a'n~ n tedibi daha do~rusu kalebendli~i görevi verilmi~tir. Ancak, on senedenberi Isparta'da âyânl~ k pe~inde ko~an Hac~~ Mehmedin ka'66 Aksu, Fehmi; Y~lanl~~ Ogullarma Dair Vesikalar, Isparta. 1938, Ün Dergisi, say~.
48, sh. 687.
167 Aksu, Fehmi; ayn~~ yaz~ , say~. 48, sh. 687-688.
168 Aksu, Fehmi; ayn~~ yaz~ , sh. 688-689.
'68 Mühimme. 168, sh. 298.
Cevdet Dahiliye. 5458.
Aksu, Fehmi ayn~~ yaz~, Ün Dergisi, say~. 49, sh. 669.
2 Aksu, Fehmi; ayn~~ yaz~, Ün Dergisi, say~. 49, sh. 701-799.
Mühimme. 175, sh. 137.
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lebendli~i görevini Mustafa A~a yerine getirememi~tir. Bunda Y~lanl~-zadelerin bu aile ile iyi geçinme istekleri önemli yer tutmaktad~r.
1192-1193 (1778-1779)'da Hamit Mukataas~~ Mustafa'n~ n karde~i olan
Y~lanl~~ o~lu Mehmed'e verilmi~tir. 2 Ocak 1779'da seyyid Mehmed Hamit Mütesellimi tayin olunmu~, karde~i Mustafa ise kaptan-~~ derya Gazi
Hasan Pa~a taraf~ndan önemli i~ler için görevlendirilmi~tir 174. Ancak, bu
arada Kütahya'da oturan Hamit Mütesellimi Mehmet A~a üzerinde bulunan mübayaa tutar~n~~ baz~~ özür ve bahanelerle devlete ödememi~ti. Bunun üzerine 22 ~ubat ~~780'de Isparta'ya gönderilen hükümde özür ve bahanelere iltifat edilmemesi, bu paran~ n Mehmed A~a'dan geri al~nmas~~
e~er Y~lanl~~ o~ullar~~ bu konuda muhalefet ederler ise haklar~ ndan gelinmesi emredilmi~ti. Gerek Y~lanl~~ o~lu seyyid Mustafa, gerekse seyyid
Mehmed'in alacaklar~n~~ kazadan alarak, devlete iade etmeleri hususu
1780'de Isparta Mutasarnfi Ahmed Pa~a ile Isparta Kad~s~ na sürekli olarak duyurulmu~ tu. Seyyid Mehmed'in baz~~ mallar~n~n bir türlü geriye al~namad~~~n~, O'nun da karde~leri Mustafa, Hasan gibi firarda oldu~unu
bilmekteyiz. Hamit Sanca~~~Mutasarr~f~~ Çelik-zade Ahmed Pa~a'ya 1780
Eylülü ba~lar~nda yaz~lan fermanda Y~lanl~~ Musa o~lu Mustafa, Mehmed
ve Hasan'~n zulümlerinin sonu olmad~~~ , bütün uyarmalara kar~~n bunlar~n fesatlarm~~ daha da art~rd~klar~ , bu yüzden ortadan kald~nlmalan gerekti~i anlat~lmaktayd~~
Gerçekten de Y~lanl~~ o~ullar~~ Teke ve Hamit sancaklanndan bol miktarda defter harici para toplam~~ lar ve kendi zimmetlerine geçirmi~lerdi.
Bunun üzerine bunlar~ n idamlan ve zimmetlerindeki mallar~n devlet hazinesine geri verilmesi için 1780 Eylülü ba~lar~~ ve Kas~ m~nda, 2 Ocak
1781'de Hamit Mutasarr~f~na, 9 Mart 1781'de Isparta Kad~s~ na hükümler
ve fermanlar yaz~lm~~t~~176.
Y~lanl~~ o~lu Mehmed 12 Temmuz ~~ 780'de idam edilmi~~'77, ancak,
Mustafa, Hasan ve di~er karde~ leri kaçmaya devam etmi~ lerdir. Bu arada
bunlar~n muhallefatlar~n~n zapt~na da devam olunmu~tur 178. Daha sonra
Y~lanl~~ o~ullann~ n tedibinden vazgeçilmi~, Y~lanl~~ o~lu Deli Ahmed
'74 Aksu, Fehmi ayn~~ yaz~, Ün Dergisi. 54-55, sh. 758-759.
Aksu, Fehmi; Ün Dergisi. say~ . 54-55, sh. 758-762.
1 " Aksu, Fehmi; Ün dergisi, say~ . 54-55, sh. 762-766.

175

177
178

Aksu, Fehmi, Ün. 58, sh. 814.
Ün Dergisi, say~ . 58-55, sh. 814, 815, 816.
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1781'de Karaman Ayânl~~~ na tayin olunmu~tur 179. Ancak, Y~lanl~o~ullar~n~ n gene de bölgede zulümden vazgeçmi~~olmamalar~~ üzerine tedipleri cihetine gidilmi~tir. Ayn~~ zamanda Y~lanl~~ o~lu Deli Ahmed, Kör Hasan ve
Deli Ismail'in mallar~n~n zapt~~ konusunda da ferman ç~ kar~lm~~t~. 1784'de
Deli Ahmed idam edildi~i gibi, ayn~~ sene içersinde di~er karde~lerinden
Kör Hasan bertaraf, Deli ~smail de idam edildi 18°. Ancak, 179o'da bu aileden Y~lanl~~ Musa'n~ n o~lu ~eyh Ali A~a'n~n önemli rol oynamaya ba~lad~~~n~~ görmekteyiz.
~eyh Ali A~a 1790'da Hamit Mütesellimi olmu~tur. Ayn~~ sene altm~~~
kadar adam~~ ile ordu-yu hümâyüna kat~lm~~t~'.
Di~er taraftan eski Hamit Sanca~~~Mütesellimi Deli Bekir ile eskidenberi olan anla~mazl~~~~ve
çat~~mas~~ sürüp gitmektedir. Bunun sonucunda ~eyh Ali A~a'n~n cezaland~r~lmas~~ve üzerindeki mütesellimlik görevinin al~ nmas~~ yoluna gidilmi~tir.
Ancak, bir süre sonra, 1795'te kap~c~ba~~~ ~eyh Ali'nin Karaman Eyaletinde önemli rol oynad~~~n~~ tesbit etmekteyiz 182. O, 30 Ocak 1796'da Isparta
Hamit halk~n~n da iste~i ile Isparta'ya mütesellim olarak atanm~~t~r '83.
Sekiz ay sonra mütesellimlikten al~nm~~t~ r. Bundan sonra zulüm ve eziyetlerinin artt~~~n~~ ve Hamit Mütesellimi ~brahim Re~id'e ise cezas~n~n verilmesinin emredildi~ini görmekteyiz 184 . ~eyh Ali bu tehlikeden Bozok Mutasamf~~ Capar-zade Süleyman'~n ~efeati ile kurtulabilmi~tir 185. Ancak, Y~lanl~~ Musa'n~ n torunlar~~ Ahmed ve Mehmedin devlete kar~~~hareketlerde
bulunduklanndan idamlar~~ emrolunmu~tu 186 .
~eyh Ali A~a bir ara 1808 Temmuzunda Istanbul'a ça~nIm~~t~ n
Uzun seneler Hamitte mütesellimlik yapan ~eyh Ali'den devlet özellikle
askeri alanda isteklerde bulunmu~~ve O da bu emirleri yerine getirmi~tir.
~eyh Ali A~a Hamit'te pekçok hay~ r eseri meydana getirmi~tir. Çok say~da kitab~~ olup, bunlar 1928'de Isparta'da Halil Hamit Pa~a Kütüphanesi'ne ta~~nm~~t~r. Çok say~dada vakf~yesi vard~r
'78 Cevdet Dahiliye. 16075.
'8° Tarih-i Cevdet, ~stanbul. 1309, C. 3, sh. 116.
18 ' Cevdet askeriye• 54532.
82 Ün. say~. 32-33, sh. 451.
183 On. say~. ~ g, sh. 266-267.
184
Ün. say~. ~ g, sh. 266-267.
185 Ün. say~. ~ og~ l, sayfa. 1507.
186
(in. say~. 28, sh. 394.
187 Ün. say~. 123-124.
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D— Kiiçiik Ali O~ul/an:
Küçük Ali o~ullar~~ Payas ve çevresinde uzun y~llar devleti u~ra~t~ran
önemli hanedanlardan birisi olarak göze çarpmaktad~r. Ailenin kurucusu
Ali Bey'dir. Küçük Ali o~lu diye tan~n~r. Ailenin en önemli üyesi Halil
Bey'in babas~~Küçük Ali'nin ismine pek az belgede rastlayabildik 188.
Payas sakinlerinden Küçük Ali o~lu Halil'in ve avenesinin tedibi ile
haklar~ ndan gelinmesi konusunda Payas, Belan, Üzeyir ve di~er yerlerde
idareye muktedir mütesellim ve görevlilerin tayini için 1779 ~ubat~nda
Adana Valisi Hazinedar Pa~a yetkili k~l~nm~~~ve bu konuda kendisine bir
hüküm yaz~lm~~t~~189 . Ancak, Halil Bey ele geçirilememi~, 1790 Ocalunda
Adana Ayki' Hac~~Ali Bey Payas, Kurt Kula~~ , Belen menzillerini düzenlemek ile görevlendirilmi~ti 190 . Çünkü, devlet buralann düzeni ile Halil
Bey'in korumas~z kalaca~~na inanmakta ve bu konuda tedbirler al~nmas~n~~ istemekteydi. Bir ara bo~luktan sonra 1785 y~l~nda gene Halil Bey'in
idam~~hakk~nda ferman ç~kar~ld~~~n~~görmekteyiz.
Halil Bey'in idam~na karar verilmesini ~u nedenlere ba~lamak
mümkündür. Halil Bey eslcidenberi "bâ~i ve tu~yan”~~ ile me~hurdur. Bir
yandan da yeni vergileri kendi üzerine geçirmektedir. Bunlar~~ devlete ödememektedir. Gelip, geçen yolcular~ n yolunu kesmektedir. Bulundu~u yer
hac~lar~n geçi~~yolu üzerindedir. Bu yüzden Halil Bey hac~lar~n yolunu
kesmekte ve onlardan haraç almaktad~r. Hac~lar~n mallar~n~~ ya~malayan
ve çe~itli zulümler yapan Halil Beyin cezaland~r~lmas~~ i~i "Her mevsimde"
tehir olunmu~tu '9'. Halil Bey'den önce Küçük Ali o~lu Mehmed'de hac~lar~n yolunu Payas'ta kesmekte, geçi~~izni kar~~l~~~nda onlardan e~ya ve
para almaktayd~. Bu bölgeyi kendisine ba~layan Küçük Ali o~lu Mehmed,
babas~~ zaman~ ndaki tayinat ve imtiyazlann kendisine verilmesini istemi~~ve
bunlar verilirse devlete itaat edece~ini dile getirmi~ti. Ama, Küçük Ali o~lu Mehmet'in bunlar verilsin, verilmesin bu yolsuz hareketlerine devam
edece~i aç~kt~. O sürekli olarak hac~ lara zulüm ve eziyete devam etmi~tir 192.
'" Sakiroglu, Mahmut; Ahmet Cevdet Pa~a ve Kozan Islahat~~ Hakk~nda Dü~ünceler,
Ankara. 974, Türk Kültürü. say~. 142-144, sb• 414.
189

Ba~bakanl~k Ar~ivi, Cevdet Zaptiye. 4226.

'9° Ba~bakanl~k Ar~ivi, Cevdet Nag~a. 2393.
'9' Ahmet Vas~f, Vas~f Tarihi: Yazma. 218g. Süleymaniye (Esat Ef. Kt.) Vr. 162.
192

As~m Tarihi. Yazma. 6014, üniversite Ktb. Vr. 77-B, 78
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Ne Küçük Ali o~lu Mehmed, ne de Halil Bey devletin çe~itli tarihlerdeki uyanlanna kulak asmam~~lard~r. Devletin bu olay~~ zora ba~vurmadan
çözümleme hareketleri hiçbir i~e yaramam~~t~r. Oysa, devlet Halil Bey'in
nasihatlara uyaca~~, devlete itaat edece~ini ummu~tu. Umulan olmad~~~ ndan ve Halil Bey'in "Habâset ve melâneti" art~k iyice artm~~~bulundu~undan, O'nun ortadan kald~r~lmas~~ ~art olmu~tu.
I. Abdülhamit Küçük Ali o~lu Halil sorununun bir an önce
çözümlenmesini istemekteydi. Çünkü, gene hac mevsimi gelmi~ti. Yazm~~~
oldu~u hatt-~~ hümâyünunda O hac~ lar~n rahat seyahat etmelerinin ~art oldu~unu aç~klamaktayd~~ I".
I. Abdülhamit ~~ 785'te birkaç senedenberi Payas'ta Küçük Ali o~lunun "Haccac~n ve sair karban ve yolcular~n" yolunu kapatt~~~n~, halk~n
o yörede s~k~nt~lar çekti~ini, Küçük Ali o~lu Halil'in hakk~ndan gelinmesi
için Abdi Pa~a'n~n görevlendirildi~ini, ancak, O'nun Halep Valili~inden
azil olundu~unu ~imdi kimin görevlendirilmesi gerekli ise acele onun
görevlendirilmesini emretmekteydi "4. I. Abdülhamit hac~lar meselesi üzerinde titizlikle durmaktayd~. O, hac~lar~n yolunun Antakya'da kapat~ld~~~n~~
ö~renince son derece k~zm~~~ve Kaymakam~na, Halep Valisi ve o taraftaki
görevlilere bu konuda daha önce fermanlar yaz~ld~~~n~~ aç~klad~ktan sonra
"Küçük Ali o~lu dedikleri ~akinin ol-tarafdan vücudu der ve ebnâ-y~~ sebilin rerah-~~ hallerine ikdâm-~~ tam ve sa`yu ihtimâmen iktizâ eden emirleri
~sdâr oluna" emrini vermi~tir'.
Küçük Ali o~lu Halil üzerine Halep Valisi Mustafa Pa~a'n~ n ve umeradan Daltaban-zadenin gitmeleri ve sakland~~~~kalesinin yerle bir edilmesi
konusunda ferman ç~kar~lm~~t~ . Ancak, daha önce de Küçük Ali o~lu Halil'in tedibi için birkaç defa emir ç~kar~lm~~, son kez Adanal~~ Hac~~ Bey
"Nefir-i amm ile üzerine" yollanm~~~ama ba~ar~l~~ olunamam~~t~~196 . ~imdi
ise Halil Bey'in sakland~~~~kale çok iyi korunmaktayd~. Ayr~ca, civardaki
memurlar aras~nda da kar~~~kl~klar olup, bunlar birbirlerini itham ile vakit
geçirmekteydiler. Bu da Halil Bey'in i~ine yaramaktayd~. Bu arada donanmadan iki gemi ile Mara~~Beylerbeyisi de bu görev için gönderilmi~lerdi.
'93 Ali Emin. 356. Abdülhamid-i Evvel "benim vezirim Küçük Ali O~luna kalyon tayin olunacak idi. Nas~l Oldu? Nevruza yirmi gün kald~. ol - güne dek ala eyyi hal asker-i
güzide kalyon ve çaml~ca ta'yin ve ~aki-i asinin cezas~n~~kapudan pa~adan isterim..."
'" Abdülhamid-i Evvel, Defter. 34, no. 379.
1 " Ali Emin, Abdülhamid-i evvel, Defter. 34, No. 379.
1 " Tarih-i Lebiba. Yazma. 2158, Süleymaniye (Esat Ef. Ktb), Vr. 3o-B.
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Daltaban-zade da~~yolundan ku~atmaya kat~lacakt~. Bu ~~k~~~ k durumda
Halil Bey kurtulu~u kaçmakta bulmu~, Halep Valisi geçicilik kayd~~ ile Payasta yerle~mi~ ti. O Halil Beyi takip edecek ve nerede bulursa cezas~n~~
tertip edecekti. Bu yüzden Halep Valisi'ne bir samur kürk götürülmesi ve
Halil - Bey'in gailesinin bitmesi süresince de Payas'ta oturmas~na izin verildi. Uzun ~brahim Pa~a da, Payas, Kurt Kula~~~ve di~er sak~ncal~~ yerleri
korumakla görevlendirilmi~~ve "~ eceat ve cesaretina" binaen mirmiranl~ k
rütbesine yükseltilmi~, vak~f ve çe~itli gelirleri zaman~nda ödemek ~art~yla
bu bölgeye muhaf~z olmu~tur 197. Bu tarihlerde ayr~ca M~s~ r'da Kölemenler
meselesi ile de u~ra~~ l~yordu.
Halep Valisi Mustafa Pa~a Daltaban o~lu, Bilanl~~ Abdurrahman Pa~a,
Azaz Beyi, Adana Mütesellimi Abdullah A~a, Halil Efendi gailesini ortadan kald~ramad~ lar. Çünkü, Halil Bey'in gizlendi~i yerler çok sarpt~~ ve
her yönden s~k~~t~ nlmak gerekmekteydi. Bu yüzden ba~ar~ l~~ olunamamaktayd~. ~am Valisi Cezar Ahmed Pa~a taraf~ndan sulh olur olmaz ~stanbul'a gönderilen çukadar Payasdaki askerin peri~an oldu~unu ve Küçük
Ali o~lu Halil'in gene Payasa gelip, oturdu~unu, gemilerin buraya geri
gönderilmesinin gerekti~ini aç~klam~~~ve iste~i kabul edilmi~tir. Daha sonra Timur Pa~a (Karaman Valisi) bu i~~ile görevlendirilmi~~ve sadrazaml~ ktan kendisine dörtbin f~nd~ k alt~n~~ yollanm~~t~ r. Ancak, baz~~ rivayetlere
göre Daltaban o~lu Küçük Ali o~luna yard~ m etmektedir. özellikle zahire
yollamaktad~r.
Bu s~ rada 1786 sonunda Rusya Sava~~~ortaya ç~km~~t~ r. Buradaki askerler Rumeliye gönderildi~inden Küçük Ali o~lu Halil hac~lar~n sa~~salim
yerlerine gidip, gelmelerine engel olmamak ~artiyle afv edilmi~~ve kendisine önce mirlival~ k, sonra da mirmiranl~ k rütbeleri verilerek, kendisinden
istifade yoluna ba~vurulmu~tur 198 . Ancak, Küçük Ali o~lu Halil
zulmünden vazgeçmemi~tir. Bunun üzerine donanma-y~~ hümâyün ç~kar~lm~~ , Karaman Valisi Timur Pa~a, Adana Valisi Yusuf Pa~a, Mara~~Beylerbeyisi, Adana ve Tarsus mütesellimleri ve di~er görevliler birlikte Halil
Bey'i ele geçirmek için hareket etmi~lerdir. 1786 Nisan~ nda Karaman Valisi'ne seçkin ve güzide askerlerle Küçük Ali o~lu Halilin üzerine gitme emri verilmi~tir'''. Nihayet Halil Bey ele geçirilmi~~ve idam edilmi~tir.
Vas~ f T. Yazma. 2189, Vr. 163, Tarih-i Cevdet, ~stanbul. 1309, c. ~ o sh. 323.
Tarih-i
Cevdet, c. 3, sh. 326-327.
198
'99 Kayseri ~r. Sc. 164, sh. 87.
197
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1788'den itibaren 1817 senesine kadar Küçük Ali o~lu Dede Bey bu
bölgede hakimiyetini sürdürdü. Ayn~~ ~ekilde zulümlerini sürdüren Dede
Bey'in idam~~ için ferman ç~ kar~ ld~~ ve 1816'da Adana Valisi Mustafa Pa~a'ya bu konu ile ilgili emr-i al yolland~ . Bulan~ k Kazas~~ Ayn~~ A~çe Bey,
Dede Bey'i himaye ediyordu. Esasen bu bölgedeki mütegallibeler birbirlerini kollamaktayd~lar". Ancak, 1817 A~ustosunda Adana Valisi Payasl~~
Küçük Ali o~lu Dede Bey'i ele geçirip, idam etmi~, 1877 A~ustosunda da
kesik ba~~ n~~ Istanbul'a yollam~~t~~2°1 .
Dede Bey'den sonra O'nun karde~i Mustafa Bey ve di~erleri ailenin
ismini sürdürmü~lerdir'. Ancak, ailenin XIX. yüzy~ l~ n ortalar~ na do~ru
eski önem ve kudreti kalmam~~t~ r.
E— Kozano~ullan :
XVIII. yüzy~ l~ n ilk yans~ ndan itibaren Kozan ve çevresinde Kozan
o~ullann~ n nüfüz ve kudretlerinin artt~~~~görülmektedir. Bu aileden Kozan
o~lu Yusuf 17o8'de yakalanm~~~ve haps edilmi~, böylece ailenin nüfûzu
bir süre için sars~ lm~~~ise de, aile XVIII. yüzy~ l~ n ortalar~ na do~ru gene ismini duyurmaya ba~lam~~t~ r. Bu ailenin etkinli~i a~iretler üzerindeki bask~s~ ndan ileri gelmektedir. Göçebe a~iretler Çukurova'da k~~lay~ p, yaz~ n da
Anadolu'nun içlerine yaylamaya giderlerken Kozan o~ullanndan geçi~~izni
almak zorunda idiler 203.
Devletin XVIII. yüzy~ l~ n ortalar~ na do~ru Kozan o~ullarma görevler
vermeye ba~lad~~~ n~~ görmekteyiz. Özellikle zulümlerini art~ ran Receplu Af~an A~ireti'nin cezaland~ r~lmas~~ görevi Kozan o~ullar~ na verilmi~ti. Ailenin
nüfüz ve kudreti XVIII. yüzy~ l~n ikinci yar~s~ nda Çapar o~ullar~~ ile yapt~ klar~~ mücadeleler sonucunda daha da artm~~t~'''.
Kozan civar~ ndaki nahiyeler yan isyan halinde olup Kozan o~ullann~ n
da iste~i ile e~kiyal~ k konusunda zaman zaman onlardan destek alarak
serbestce hareket ederlerdi.

2(0)
201
202

Tarih-i Cevdet, Istanbul. ~ 3o9, c. ~ o, sh. 209-2 ~ o.
Tarih-i Cevde t, c. ~ o, sh. 2 17.
~akiro~lu, Mahmut; ayn~~ makale. sh. 14.

203 Özkaya, Yücel; XVIII. Yüzy~l~n Ilk Yar~s~nda Yerli Ailelerin Ayânl~klar~~ Ele Geçiri~leri ve Büyük Hanedanl~klarm Kurulmas~, Anhkara, 1978, Belleten. 168, sh. 711-712.

' Ahmet Cevdet Pa~a; Maruzat (Yay. Haz. Yusuf Halaço~lu), Istanbul, 1980, sh.
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Kozan o~lu Yusuf A~a Capar-zâde Mustafa'n~ n askerini yenince daha
da çok ~an kazand~.Yusuf A~a sa~l~~~ nda Kozan'~n do~usunun bir k~sm~ n~~
ikinci o~lu Samur A~a'ya vermi~, büyük o~lu Ali Bey de o ölünce Kozan'da idareyi ele alm~~~ise de Samur A~a kazan~n kuzeyinde görev yapmaktayd~. Yusuf A~a Kozan~ n bat~s~nda oturup Çukurova a~iretlerini
kontrol etmekteydi. Do~u Kozan'da Sis ve Haçin kasabalar' mevcuttu. Ali
A~a Beylanköyde k~~lay~ p Sis'e gelirdi 2'.
Kozan o~ullann~n XVIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda özellikle baz~~ vergilere ve madenlere müdahale ederek, servetlerini art~rd~klar~ n~~ tesbit edebilmekteyiz. örne~in Adana Sanca~~'ndaki Sar~çam Nahiyesinde ~ükrü
Mustafa ve Mahmud beylerin malikanesi olan madene ve avanzlara Kozano~ullann~ n müdahalelerde bulunduklar~~ bilinmektedir. Bu mukataanin
daha önce emr-i ~erif ile Adana valileri taraf~ndan zapt olunageldi~i bilinmekteydi. 1781 'de bu konuda emr-i ~erif yay~nland~~~~gibi, adet olan vergilerin ve madenlerin eminler yerine Kozano~ullan taraf~ ndan topland~~~ n~~
bilmekteyiz. Malikane mutasamflann~n ~ikayetleri üzerine 15 Ocak
I784'de Adana Sanca~~~Mutasamf~, Kayseri Mütesellimi, Adana, Mara~,
Ni~de, Kayseri kad~lanna yaz~lar~~ fermanda Kozan o~ullann~n bu tip hareketlerinin önlenmesi istenmi~ti 2". Kozan o~lu Yusuf'un o~lundan sonra
ailede ahenk azalm~~t~r. Ali Bey'in o~lu Çad~rc~~ Mehmed babas~ n~~
öldürmü~~ve Kozan'a yerle~mi~tir. M~s~rl~~ Mehmet Ali Pa~a'n~ n o~lu Ibrahim Pa~a II. Mahmut'a kar~~~1832'de isyan~~ s~ras~nda, bu bölgede Çad~ rc~~
Mehmed ile kar~~la~m~~~ve O Ibrahim Pa~a'ya kar~~~koyarak, devletin
sempatisini kazanm~~t~r. Çad~rc~'mn ölümünden sonra Ömer Bey, daha
sonra da Ahmed Bey Kozan'da hüküm sürmü~tür. Do~u Kozan'da Samur A~a'n~ n yerine Mehmet Bey, daha sonra Yusuf A~a hüküm
sürmü~tür. Kozan o~ullar~ n~~ ve bu civardaki a~iretleri tedip ve iskan için
F~rka-i Islahiye buraya yolland~~~ nda Kozan o~ullann~ n zaten eski kuvveti
yoktu. F~rka-i Islahiye Kozan o~ullann~ n buradaki arta kalan az miktardaki egemenli~ini de tümüyle ortadan kald~rm~~t~ r 207.
F— Canikli-zadeler
Bu aile Karadeniz ve Do~u Anadolu'da hüküm süren önemli ailelerden birisi olarak bilinir. Hüküm sürdü~ü yerler Amasya, Sivas, Canik
Kayseri ~r. Sc. 151, sh. 8g, No. 2.
Ahmet Cevdet Pa~a: Maruzat (Yay. Has. Yusuf Halaço~lu), sh. 120-121.
207 Maruzat. sh. 122~177.
20 '
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(Samsun), Trabzon, Kars, Erzurum, Kayseri, Karahisar-~~ ~arki ve bunlara
ba~l~~ yerlerdi.
Canikli-zadeler zenginlilderi, kudretleri, maiyyetlerindeki sekbanlan ile
bu bahsetti~imiz bölgede sivrilen ve XVIII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda
önemli bir yere sahip olan ailelerden birisidir. Çapan o~lu Mustafa ile çat~~malar~~nedeniyle bu aileden bahsetmi~tik. ~imdi detaylara girmeden ailenin bölgedeki durumu hakk~ nda k~sa bilgi vermekle yetinece~iz.
1720'de Istanbul'da do~an, daha sonra karde~i Süleyman Bey ile Canik (Samsun)'e gelen Ali Bey Fatsal~~ Ahmet A~a'n~n o~lu olup, 1768'de
ba~layan Rus sava~lar~~ boyunca ve levend e~kiyalann~n yokedilmesi s~ ralar~nda devlete önemli hizmetlerde bulunmu~~ve itibar kazanm~~t~. Bu
yüzden Canik Muhass~l~~ ve Amasya Mutasamfi Ali Pa~a'ya 24 Mart
I774'de Erzurum ve Trabzon eyaletleri ile Kars ser askerli~i ve vezirlik
rütbeleri, o~lu Battal Hüseyine de Karahisar-~~ ~arki Voyvodal~~~~ve kap~c~ba~~l~k rütbeleri verilmi~ti. Ali Pa~a daha sonraki tarihlerde de devlete
önemli hizmetlerde bulunmu~tur. 1777'de Ali Pa~a'ya Sivas ve Kars'da verilmi~, 1778'de de karde~i Süleyman Pa~a zade Mehmed'e Çorum Sanca~~~
ve mirmiranl~k rütbesi verilmi~ti 2°8.
Böylece bu tarihlerde Ali Pa~a'n~n hüküm sürdü~ü yerler Samsundan
Trabzon'a, oradan Erzurum, Sivas, Karsa kadar uzan~yordu. O, Bolu,
Kastamonu, Afyon, Kayseriyyeden, Çorum'dan da asker topluyordu.
Çok fazla büyüyen ve kuvvetlenen Canikli-zadeler zamanla ~~marm~~lard~ r. 1779 y~l~ nda Canikli Ali Pa~a ile Capar-zade Mustafa aras~ nda
mücadele ba~lam~~t~ r. 1779'da görevleri üzerinden al~ nan, mallar~n~n zapt~~
ile tedibi cihetine gidilen Canikli Ali Pa~a sonunda kaçmak ve K~~-~ma s~~~nmak zorunda kalm~~t~r. Capar-zade Mustafa hem Ali Pa~a'y~~ yakalamak görevini üstlenmi~, hem de Onun o~ullar~n~~ ve taraftarlar~n~~ yoketrnekle görevlendirilmi~ti. Ali Pa~a kaçm~~, ama, daha sonra K~ r~ m Hani
~ahin Giray'~n iltimaslan ile 1781'de afv olunmu~, yeniden Trabzon Valili~ine atanm~~, vezirlik rütbesi al~nm~~~olan o~lu Mikdad Pa~a'ya vezirlik
rütbesi ve Amasya mutasamfl~~~~iade edilmi~tir. Canikli Ali Pa~a'n~ n bundan sonra Trabzon ve Erzurum Valisi olarak devletin verdi~i pekçok görevi yerine getirdi~ini görmekteyiz'.
" Özkaya, Yücel: canikli Ali Pa~a, Ankara. 1972, Belleten. 144, sh. 483-525.
209 Özkaya, Yücel; ayn~~ makale. sh. 50 ~~ -516, Cevdet Dahiliye. 7161.
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Ancak, Canikli Ali Pa~a'n~n torunu Battal Bey'in o~lu Tayyar Pa~a
zaman~ nda iki aile aras~ nda mücadelenin yani Canikli-zadeler ile Çaparzadeler çat~~mas~n~ n yeniden ortaya ç~kt~~~n~~ görmekteyiz. Çat~~man~ n nedeni Amasya Sanca~~'n~ n Tayyar Pa~a'dan al~narak Süleyman Pa~a'ya verilmesinden kaynaklanmaktad~ r. Bu yüzden 18o5'de Çapar-zade Süleyman
ve devlet görevlileri Tayyar Pa~a'n~ n üzerine yürümü~lerdir. 28 Haziran
18o5'de Anadolu Valisi Yusuf Pa~a, emrindeki yerlere Tayyar Pa~a'n~ n
hiçbir nasihata kulak asmad~~~n~ , bu yüzden Onu katletmek ile görevlendirildi~ini, kendisine yard~m etmelerini duyuruyordu 21O. Ayn~~ sene Tayyar
Pa~a gailesi ortadan kald~r~lm~~, Tayyar Pa~a kaçm~~, bu meselenin
çözümlenmesinde büyük yararlar~~ görülen eski Trabzon ve Erzurum Valisi Yusuf Ziya Pa~a'ya, Sivas Valisine, Çapar-zade Süleyman'a kürkler verilmi~ti 21•
Daha sonra Tayyar Pa~a tekrar afv olunmu~~ve Capar-zade Süleyman
ile birlikte 18o7'de Sened-i ittifaka kat~lm~~ , iki aile istanburda verilen bir
ziyafet s~ ras~nda bir araya gelmi~ler ve ban~m~~lard~ r 212. Canikli-zadeler
hakk~ nda bundan böyle önemli bir ~ikayet olmam~~t~r.

° Cevdet Dahiliye. 14686.
" Cevdet Askeriye. it196.
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