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Ayval~ k reayas~ n~n dahi izhar-~~ isyan etmelerine dair Halet Efendi ol havalide bulunan
baz~~ müteallikat~ndan varid olan evrak~~ mecalis-i me~verette endahte-i meydan-~~ kelam ve
iddiay-~~ iktizay-~~ katliâm etmede ise de...
~anizade, IV, ~~oo.
Ayval~ k'~ n tahribi dahi Halet Efendi'nin garazkârl~g~~ âsar~ ndand~ r... Böyle mamur bir
beldenin tahribi ile varidat~n tenkisi badi-i teessüf olmu~~ise de Dürrizadd'nin senevi yüzbin
guru~luk irad~~ çürümü~~oldu~u cihetle Halet Efendi'ye mucib-i memnuniyet olmu~tur.
Cevdet, XI. 206-207.
Les Aivaliotes poussrent un eri de joie, croyant que leurs compatriotes allaient teindre
l'incendie. O &ception! Les lib€rateurs n'entrerent dans les maisons que pour les piller.
Les Grecs â toutes les poques, 31 2.

Giri ~~
XIX. yüzy~l ba~lar~ na kadar Osmanl~~ Imparatorlu~u'nda isyanlar,
ayaklanmalar hiçbir zaman eksik olmam~~t~ r. Fakat bu isyanlann Osmanl~~
Imparatorlu~u'ndan ayr~l~ p ba~~ms~z bir devlet kurmak amac~na yönelik
olmad~~~~anla~~lmaktad~ r. Ne var ki XIX. yüzy~l ba~lar~nda Osmanl~~
Imparatorlu~u'nu olu~turan uluslarda ba~layan isyan ve ihtilal hareketleri
ba~~ms~z bir tak~m devletlerin kurulmas~na ortam haz~rlam~~~ ve bu
hareketler durum ve ko~ullara göre büyük devletler taraf~ndan desteklenmi~~
ve bu sayede ba~ar~ya ula~m~~t~ r. Profesör Yusuf Akçura imparatorlu~un
bu sürecini hakl~~ olarak Da~~lma Devri diye adland~rmaktad~r. Gerçekten
Osmanl~~ Imparatorlu~u, söz konusu yüzy~lda tam anlam~yla bir da~~lma
a~amas~ na gelmi~tir. Bu ayr~l~ kç~l~k hareketleri 2 Balkan Yar~madas~'ndan
Mora'ya ve Arabistan'a kadar uzan~ yor, kimi zaman "ulusal", kimi zaman
"dinsel" ve kimi zaman da "etnik" bir renk al~yordu. ~unu da belirtmek
gerekir ki imparatorluktaki ayr~l~kç~l~ k hareketleri yaln~z gayrimüslim
reayay~~ ilgilendirmiyordu. Müslüman olan uyruklarda da imparatorluktan
Osmanl~~ Devleti'nin Da~~lma Devri ( XVIII-XI X. an~larda), Ankara, 1985.
lber Ortayl~, "Milliyetçilik Ak~mlar~", Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, IV,
ro25-1036.
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ayr~l~p ba~~ms~z olmak duygular~n~n geli~ti~i görülmektedir. Nitekim
XVIII. yüzy~l~n sonlar~nda Arap Yar~madas~'nda ba~layan Vehhabilik
hareketi 3 dinsel bir ak~m gibi görünüyorsa da asl~nda Türk egemenli~ini
tan~mamak ve Arabistan Yar~madas~'nda bir Arap devleti kurmak amac~n~~
güdüyordu. Ayn~~ ~ekilde Napolyon'un M~s~r seferiyle 4 M~s~r M~s~rl~lannd~r
ilkesi ortaya at~lm~~~ve burada da aynl~kç~l~k hareketinin tohumlar~~
ekilmi~ti. Bunun yan~nda imparatorlu~un yine Müslüman olan çe~itli kavim
ve uyruklannda da ba~~ms~zl~k duygular~~geli~meye ba~lam~~t~.
"Milliyetçilik" ak~m~n~n geli~mesi, bu ba~~ms~zl~k hareketlerinin ç~k~~~
noktas~~olmu~tur. Özellikle Frans~zlar~n Do~u Akdeniz'e gelmesiyle bu
alandaki etkinliklerine h~z verdikleri bilinmektedir. Hattâ Osmanl~~
~~mparatorlu~u'nu olu~turan halklar~n ba~~ms~zl~k e~ilimlerinin körüklenmesi Frans~z propagandas~n~n ç~k~~~noktas~~olmu~tur. Böylece Frans~zlar,
imparatorluk içindeki uyruklann ayr~~birer ulus olduklar~~tezini i~lemek
suretiyle ba~~ms~zl~k duygular~n~~ peki~tirmeye çal~~~yorlard~~5. Özellikle
gayrimüslim reaya aras~nda yürütülen propagandalann çok geçmeden
etkilerini göstermeye ba~lad~~~~anla~~lmaktad~r. Panislavc~l~k ak~m~n~n 6
geli~mesi, Çarl~k Rusya'n~n Ortodoks ve Slav uyruklann aynl~kç~l~k
hareketlerini desteklemesi de Osmanl~~Devleti'nin da~~lmas~nda önemli bir
rol oynam~~t~r. Ancak ~u noktay~~ da belirtmek gerekir ki Osmanl~~
Imparatorlu~unun da~~lmas~n~~yaln~z "milliyetçilik" ak~m~n~n geli~mesiyle
aç~klamak yeterli de~ildir. Özellikle Osmanl~~Devleti'nin içinde bulundu~u
ko~ullar~n da bunda etkili oldu~una ~üphe yoktur. Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun sosyal ve ekonomik durumunun bozulmas~, vergilerin a~~rl~~~,
Yeniçerilerin ve yöneticilerin zorbal~klar~, Müslüman reaya ile gayrimüslim
reaya aras~ndaki ili~kilerin zedelenmesi de hem imparatorlu~un çökü~ünde 7
hem de ba~~ms~zl~k hareketlerinin ba~lamas~nda önemli bir rol oynam~~t~r.
1821 y~l~nda patlak veren Mora ~htilali, XIX. yüzy~l ba~lar~nda
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu sarsan en önemli olaylardan biri olarak
görülmektedir. Burada bu isyan~~ haz~rlayan nedenleri ve ko~ullar~~
3 Bu konuda bk. Cevdet Pa~a, Tarih-i Cevdet, Istanbul 1 3o9, II, IV, VII, VIII, XII tür.
yer. R. Dozy, Tarih-i Islamiyet, (Çev. A. Cevdet), Kahire, 1908, II, 331-354, Y. Akçura, a.g.e.,
21-25, N. Ça~atay, "Vehhabilik", Isltbn Ansiklopedisi (IA), cüz. 138, 262-269.
Enver Ziya Karal, Fransa-M~s:r ve Osmanl~~Imparatorlu~u, Istanbul, 1938.
4 V, 102.
3 Enver Ziya Karal, Os~nanh Tarihi, Ankara, 1983,
6 C. Jelavich, Tsa~ist Russia and Balkan Nationalism, Berkeley-California, 1939.
7 B. Lewis, Modern Türkiye'nin Do~up (Çev. Metin K~ratl~ ), Ankara, 1970.

1 821 AYVALIK

ISYANI

573

inceleyecek de~iliz. Klasik Osmanl~~kaynaklan 8, bu konuda az çok yeterli
bilgi vermekte, ar~ivlerimizde ise henüz tam anlam~yla gün ~~~~~na
ç~kanlmam~~~say~s~z belge bulunmaktad~r 9. Bat~~dillerinde Yunan isyamna
ili~kin zengin bir kaynakçarun varl~~~n~~belirtmeye gerek bile yoktur
Bunu i~aret ettikten sonra k~saca ~u noktay~~belirtelim ki 1814 y~l~nda Odesa
(Hocabey)'da kurulan Filiki Eterya (Hetaria t6n Philikon)'mn planl~~ve
düzenli çal~~malan, imparatorluktaki bütün Rum reayay~~ayakland~rabilecek bir duruma getirmi~tir". Ancak Mora ve dolaylan Tepedelenli Ali
Yunan isyan~~konusunda derli toplu bilgi veren en eski Osmanl~~tarihçilerinin ba~~nda
~anizade Ataullah Efendi gelmektedir. ~anizade'nin valcaniivis olarak i~ledi~i dönem (18081821), Mora ayaklanmas~run ç~k~~~n~~da kapsamaktad~r. Bu bak~mdan Rum ihtilalini
haz~rlayan ko~ullar, isyan~n patlak vermesi ve 1821 y~l~~olaylar~~~anizade Tarihi (Istanbul 12901291, III, 139 ve ötesi IV)'nde aynnuh olarak yer alm~~~bulunmaktad~r. Vakanüvis olarak
1821'den sonraki olaylar~~(1825'e kadar) i~leyen Esat Efendi'nin Tarihi ise bas~lmam~~ur (M.
Aktepe, "Esat Efendi", 1A, IV, B. Kütüko~lu, "Vekayinüvis", /A). Yunan isyan~~konusunda
oldukça ayr~nt~l~~bilgi veren tarihçimiz ~üphesiz Ahmet Cevdet Pa~a'd~r ( Tarih, Istanbul 1309,
c. XI-XII). Cevdet Pa~a, ~anizade ve Esat Efendi'nin verdi~i bilgileri aktarmak yoluna
gitmemi~, yeni bir ar~iv taramas~na giri~erek p~mla belgeyi gözden geçirmi~~ve birçok
belgelerin de suretlerini eserine koymu~tur. Üstelik Cevdet Pa~a bu olay üzerine bizim
kaynaklanm~z~n verdi~i bilgilerle de yetinmemi~~Mora Ihtilaline ili~kin Avrupa'da yay~mlanan
belli ba~l~~eserlerden yararlanma yoluna gitmi~tir (Bk. Z. Ar~kan, "Cevdet Pa~a'mn tarihinde
kulland~~~~yabanc~~kaynaklar...", Ahmet Cevdet Pala Semineri, Istanbul 1986, 173-197). Cevdet
Pa~a'n~n Sp. Trikoupis'in Hellenlerin Ba~unszzh Sava~~~ (krropia tç 'EXXrivtxr~ç 'E~ravacrfaaeo~ç, London, 18622) ba~l~kl~~eserini de s~k s~k kaynak göstermesi dikkati çelcmektedir. Yunan
isyamyla ilgili bir ba~ka önemli kaynak ta Moral~~ Melek Ahmet Bey'in eseridir. Melek Ahmet
Bey, "Eterya'n~n birinci mürettibi Aksanto'nun tesis-i ihtilale dair olan risalesini ve Tevarih-i
Yunaniye'nin münderecat-~~mühimmesini tercüme" etmi~~(kr~. Cevdet, I, 12; Bursal~~Tahir,
Osmanl~~Maellifieri, ~stanbul 1342, III, 145-146) ve kendi ara~urmalanm da buna eklend~tir.
Cevdet Pa~a'n~n belli ba~l~~kaynaklar~ndan olan bu eser bas~lmanu~t~r.
9 Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'nin (BOA) de~i~ik fonlannda bulunan da~~n~k belgeler
d~~~nda iki tasnif, konumuz aç~s~ndan önemlidir. Bunlardan birincisi Hatt~~Han~qwe (HH)
tasnifidir ki burada Yunan ihtilaliyle ilgili yüzlerce belge bulunmaktad~ r. Ancak bu tasnifin
kronolojik bir s~raya göre yap~lmam~~~olmas~, yeni harflerle haz~rlanm~~~31 ciltlik büyük boy
kataloglann da dizinlerinin bulunmamas~~ara~t~rma aç~s~ndan büyük zaman kayb~na yol
açmaktad~r. Di~er bir tasnif de Mithimme Defterleridir (MD). Bu defterler, isyan~n ba~lang~c~,
geli~mesi ve bu konuda ta~ra ile yap~lan yazqmalann surederini kapsamaktad~r. Özellikle 239
numaral~~1236 (1821) tarihli defterden itibaren isyan~n ç~k~~~~ve seyrini, askeri haz~rl~klar~~vb.
ad~m ad~m bu defterlerden izlemek mümkün görülmektedir.
t
~~~
~o T .._
792-1930), Pan; 1931, 65 Ve ötesi; M.S.
an~t~, mâtonque J_ la quesi~on ..10I h s~ra& kl
rkliCe~, ~r~~
London,
1966,
402-403;
Sj. Shaw-E.K. Shaw, Histoty of the
Anderson, The Eastern Question,
Ottoman Empire and Modern Turkey, Cambridge Univ. Press, 1971, II, 443-444. L.S. Stavrianos,
The Balkans since 1453, Newyork, 1961 3.
i Cevdet Pa~a (XI, 76) derne~in amac~n~~"kadimi Yunanistan'~n ihyas~~olmayup
maksatlan pek büyük idi. Paptahu Istanbul olmak üzere Istanbul Rum Patri~ine tabi olan

574

ZEKI ARIKAN

Pa~a'n~n nüfuzu alt~nda bulundu~undan, Rumlar kendisinden çekinmekteydiler. Hattâ Tepedelenli Ali Pa~a, Eteryan~n çal~~malar~yla ilgili pek çok
bilgi toplam~§ ve durumu Bab~âli'ye bildirmi~ti 12 . Fakat gençli~inde Fenerli
Rum beylerin hizmetinde bulunmu~~olan Rikâb~~Hümayun kethüdas~~Halet
Efendi, hemen hemen bunlar~n adam~~durumuna gelmi~~ve Ali Pa~a'y~~
fermanl~~ilan ettirmek için haz~rlad~~~~tuzaklar, isyan için daha elveri~li bir
ortam haz~rlam~~t~ r. öyle ki Tepedelenli Ali Pa~a, Rumlar~n ayaklanma=
destekleyecek bir yola girmekten de geri kalmad~ . Halet Efendi, bu ihtilalle
ilgili yap~lan haz~rl~ klar konusunda devlete verilen bilgileri saklamak
suretiyle tutum ve davran~~lar~n~~ihanete kadar götürmekten çekinmedi 13.
Halet Efendi'nin entrikalanyla Tepedelenli Ali Pa~a isyan edip fermanl~~
olunca, Rumlar da onun bask~s~ ndan kurtuldular. Art~k ayaklanman~n
ba~layaca~~~kan~s~na vard~lar. Ancak ihtilal Mora'da de~il Eflak ve
Bo~dan'da patlak verdi. Eterya üyeleri, ayaklanman~n önce Mora'da
ba~lat~lmas~n~~ istedikleri halde Eterya'n~ n genel ba~kan~~(Naz~n umumi)
Alexandre ~ psilanti, Eflak ve Bo~dan'da harekete geçilmesini uygun
buldu 14 . Çünkü böylece Rusya'n~ n yard~m~~sa~lanacak 15 , S~rp, Rumen ve
Bulgarlar~n da bu isyana kat~lmalar~ na çal~~~lacakt~.
~ psilanti 3000 ki~ ilik bir kuvvetle Bo~dan'~n merkezi Ya~~üzerine
yürüdü. Osmanl~~ kaynaklar~ na göre ~ psilanti'nin amac~, "Rum milletini
ayakland~ rub elinden gelür ise berü tarafa ubur ile Millet-i islamiyeyi ayaklar alt~na
almak" idi 16 . Ancak bu hareket Çar tarafindan onaylanmad~~~~gibi
bilcümle Rumlardan mürekkep bir devlet tesis yani ~ark imparatorlu~unu te~kil imi~..." diye
belirttikten sonra "Rumlar~n ittifak~~ bir gayret-i milliye üzerine müesses olub Eterya azas~~ bu
u~urda mal ve canlar~n~~meydana koyup gayet fedakârane çal~~~ rlard~ " (XI, 143) demektedir.
12 M.C. Baysun, "Ali Pa~ a, Tepedelenli", ~A, 1, 343-348.
13 M.C. ~. Tekinda~, "Halet Efendi", ~A, V/ 1, 123-125. Cevdet Pa~a (XI, 165, 204) Rum
Ihtilalinin Halet Efendi'nin "mahsul-u a'mâl-i seyyiesi" oldu~unu belirtmekte ve Rum
fetretine onun "sebep" oldu~unu yazmaktad~ r. Tepedelenli Ali Pa~a ise son y~llannda Eterya'y~~
destekler bir tav~r tak~nmaktan çekinmemi~ tir. Bk. M.C. Baysun, "Ali Pa~a, Tepedelenli", /A,
I, 343-348.
14 Yücel Özkaya, "1821 Yunan (Eflak ve Bo~dan) isyanlar~~ ve Avrupal~lar~ n isyan
kar~~s~ ndaki tutumlar~", Türk- runan N~kileri, Üçüncü Askeri Tarih Se~nineri Bildirileri, Ankara
1986, 114-132.
15 Ipsilanti yay~nlad~~~~bildirilerde (HH, 40280 D, Cevdet, XI, 248-250) Rusya'n~n
ad~ n~~
aç~ kça anm~ yor fakat Türkleri cezaya çarpt~ rarak korkunç bir kuvvetin kar~~~durmakta
oldu~unu belirtiyor, böylece Rus yard~m~ n~~ima ediyordu (ke~. N. Iorga, Osmanl~~ Tarihi Çev.
B.S. Baykal), Ankara, 1 954, V, 248).
16 MD 239, 24-25.
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Rusya'n~n bu i~le ilgisi olmad~~~~konusunda da Bab~âli'ye resmen güvence
verildi 17 .
Osmanl~~ Devleti, Eflak ve Bo~dan isyan~n~~bast~rmakta geç kalmad~.
Bir yandan askeri haz~rl~klar yap~l~rken di~er yandan da birtak~m
tedbirlerin al~nmas~~ yoluna gidildi 18. Osmanl~~ kuvvetleri, Eflak ve
Bo~dan'a girince aralar~ nda Arnavut, Bulgar, Rumen ve daha ba~ka
uluslardan toplanm~~~derme çatma Rum ordusu bir meydan sava~~na
giri~ mek cesaretini gösteremedi. Öncü kuvvetler kolayca yok edildi. ~syan~n
eleba~~lar~~Rus ve Avusturya s~n~rlar~na do~ru kaç~~t~lar. ~psilanti a~~r bir
yenilgiye u~rayarak Avusturya'ya s~~~ nmak zorunda kald~~19 .
Eflak ve Bo~dan isyanlann~n bast~r~ld~~~~ s~rada bütün Rumlar~n
ayakland~klar~~haberi Bab~âli'de bir bomba gibi patlad~ . Rumlar, Paskalya
gecesi birdenbire ayaklanarak Müslümanlar üzerine sald~rmak ve hattâ bu
cinayetleri Tepedelenli Ali Pa~ a'ya yüklemek için aralar~nda anla~m~~lard~.
Mora'n~n kasaba ve köylerine papaslar göndererek Rum reayas~ n~~ bu
konuda gizlice uyarm~~lard~. ~syan~n bütün Akdeniz adalar~na ve hattâ
K~br~s'a s~çrayacak ~ekilde planland~~~~anla~~lmaktad~r 20. Fakat 12
Cemaziyelah~r 1236 ( ~~7 Mart ~~82 ) tarihinde ortaya ç~kan Arhos olay~~21 ,
MD 239, 19-20, 24-25.
"...hadise-i merkumenin zuhuru Rus hududunda vaki olmak mülabesesiyle keyfiyet
Rusya Devletinin der-i devletimde mukim elçisinden devletine resmen sual olundukta mersum
Aleksandri ve hevadarlann~ n cesaret eyledikleri fesad ve ~ikaka Rusya Devletinin kat'a r~za ve
methali olmad~~~n~~mukaddem ve muahhar resmi ve kat'i cevap vermi~~oldu~undan..."
Istanbul'da bulunan Rus elçisi, Türkiye'deki Rus tüccar ve uyruklar~ na sonra da Rusya
Devletinin konsoloslar~na gönderdi~i 22 Mart 1821 tarihli bir beyannamede "Rum milletinin
Devlet-i Aliyye aleyhinde"ki "umumi isyan~"n~ n desteklenmemesini bunu destekleyenlerin
a~~r bir ~ekilde cezaland~r~lacaklar~n~~bildiriyordu (HH 4o726; Iorga, Osmanl~~Tarihi,V , 256).
18 Yücel Özkaya, agy., 122-130.
19 Iorga, Osmanl~~ Tarihi, V, 260-261. ~u noktay~~ da belirtelim ki isyandan haberi
olmad~~~n~~ve &ileri desteklemedi~ini resmen Bab~ ali'ye bildiren Rusya, Hocabey'e kaçan Rum
firarilerini kabul ile onlara I oo.000 ruble nakit para göndermekten kaç~nmam~~t~~(Özkaya, gör!.
yer., 123).
20 K~ br~s'~ n Da~~kazas~ nda bulunan Ayayani Köyü sakinlerinden Timotro (Dimitri)'nun
takririnde ~öyle deniliyordu: "Paskalya gecesi saat alt~da nefs-i Lefko~e'de top endaht
olunacakt~r. Mesmuu oldu~u vakitde bilcümle reayalar alat-~~harp ile acilen Lefko~e'ye hücum
eylemelerini ve Lefko~ e Kalesi'ni zapt u rapt ve ehl-i Islami katl ve ihlak ve bilumum cezire-i
mezburu zapt u rapt içün ittifaklann~~tenbihen hala Ba~piskopos Gebranyus'un Rumü'l ibare
mektubu kendü ademisi karye-i mezköre getürüb kinisada k~raat ve bu vechile reayalara
ekiden tenbih edüb badehu mektub-u mezköru sair karyelere gönderüb mecmuu kinisalarda
k~raat ettürdüler" (HH 377501)
21 Cevdet, XI, 146-147.
17
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bu isyan~ n tasarlanan günden önce patlak vermesine yol açt~. Rum
reayas~n~ n isyan~~ kar~~s~ nda devlet adamlar~~ ne yapacaklar~n~~ ~a~~ rd~lar.
Sadrazam, ~ eyhülislam, Halet Efendi ve Yeniçeri a~as~~padi~ah~ n huzuruna
ç~ karak Rumlar~ n isyan~~konusunda bilgi verdiler. II. Mahmut (1808- ~~839)
hiddete kap~ larak bütün Rum reayasan~n katlini emretti. ~eyhülislaml~ktan
al~ nan bir fetvada Rum reayas~na "harbi" hükümlerin uygulanaca~~,
âsilerin katledilece~i, mallar~n~ n ganimet olarak al~ naca~~, kad~ n ve
çocuklar~n~n esir say~laca~~~belirtiliyordu 22. Ancak bu s~ rada kimi devlet
adamlar~, Rum patri~i, baz~~ metropolitler ve söz sahipleri araya girip bu
fesatta parma~~~olmayanlar~ n ba~~~lanmas~ m dilediler. Bunun üzerine
fesada kar~~anlar~n ara~t~ r~larak cezalar~n~ n verilmesi, suçsuz olan reayaya
ili~ ilmemesi konusunda irade ç~kt~~23 .
Bab~âli'ye ula~an raporlar, ayaklanman~n k~ sa sürede Mora
Yar~madas~'n~ n her yerine yay~ld~~~ n~~ aç~ kça ortaya koyuyordu 24. Hatt ~~
Yedi Yunan Adas~~ve daha ba~ ka yerlerde bulunan Yunan firarileri hemen
22 MD 239, 47: "Rum taife-i ~eriresinin habaset encamlar~~
her taraftan davranub
mazallahutaala millet-i Muhammediyeyi ayaklar alt~ na almak ve ellerinden gelür ise külliyen
ortadan kaldurmak üzre milletçe müttehid ve müttefik olduklar~~ ~imdi tebeyyün etmi~~ve
mukaddeme-i h~ yanetleri bu vechle zuhur eylemi§ olmaktan na~i bunca nan ve ni'mi saltanat-~~
seniyyemle perverde olan ehl-i zimmet reayan~ n bu surete cesaretleri resm-i raiyete minküllil
vücuh münaf~~ve o misüllü usat harbi kefere hükmünde olarak haklar~nda muamelesinin icras~~
laz~ m geldü~ü bedihi oldu~una mebni keyfiyet canib-i ~eriat-~~garradan istifta olundukta bilad~~ Islamiye'den bir beldede mütemekkin olan zimmiler itaatü'l emirden bilkülliye huruç ve
muharebeye tasaddi ve nice ehl-i Islami katl ile muharip olduklar~~ zahir olsa ol taife hakk~nda
harbl ahkâm~~caiz olmakla taife-i mersume ile mukatele ve muharebe olunub emvalleri ganimet
ve nisvan ve sabileri seby ve istirkak olunmas~~~er'an caiz olur mu? Elcevab: Olur, deyü fetvay-~~
~erife verilmi~~ve mucibince ol makule isyan eden reayan ~ n evlad ve iyalleri seby ve istirkak ile
mallar~~i~tinam olunmas~~hususuna ruhsat~~ havi taraf taraf evamir-i celile-i padi~ahanem ne~r
ve tisyar olunmu~~olma~la bu vakit bir dakika ve bir an tevakkuf ve âram edecek günler
olmad~~~ n~~bilüb vusul-i emr-i ~erifimde kang~~mahalde bulunur isen heman der-an saat hareket
ve iki kona~~~bir ederek bir an akdem ve bir dakika mukaddem..."
23 Cevdet, XI, 127- ~~ 28. "Benim vezirim salb ve siyaset olunan papaslardan maada millet-i
Rumdan bu fesadda methali olan sairleri dahi güzelce tecessüs olunarak siyaset olunup madde-i
fesada vak~ f olmayan esnaf ve aceze makulelerinin dahi al~~veri~leriyle me~gul olmalar~~ içün..."
(HH 17530). Ayr~ca kr~. Z. Ar~ kan, "1821 Yunan Isyan~ = Ba~lang~c~", Askeri Tarih Bülteni, 22
(1987), 97-132.
24 "Mora reayas~ n~ n ekserisi bugünlerde alem-i efraz-~~ bagi ve tu~yan
olmu~~ve A~~riboz
sanca~~ nda vaki baz~~ kazalar reayas~~ dahi ayaklanm~~~ve Salina kazas~~ zabt k~l~ nm~~~velhas~l
uhdenizde olan Selanik sanca~~mn ötesi kar~~m~~~ idü~ü..." (MD 239, 46-47); "Selanik
kurbünde Lankaza hass~~ve Bazargâh nahiyesi kuralar~n~ n reayalar~~ dahi isyan edüb..." (HH
38474; HH 38476); "Yanya ve Devline (Delvine) ve Preveze ve Narda ve Karhili ve Inebaht~~
reayas~~ bütün bütün ayaklanm~~~ve A~riboz sanca~~~reayas~~ dahi mukaddem madde-i isyan~~
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Mora'da toplanarak Mora'n~n her tarafin~~ kan ve ate~e bo~makta
gecikmediler 25. Müslüman halk, kendilerini korumak için kalelere
s~~~ nmaya çal~~~ yor, Rum kaptan ve despotlar henüz isyana kat~lmam~~~
reayay~~k~~k~rt~ yor, hattâ bunlar~~tehdit ederek kendi yanlar~na çekmeye
çal~~~yorlard~~26 . Asiler art~ k Türklerle bir arada ya~aman~n söz konusu
olamayaca~~~tezini savunuyorlard~~27 . Sultan II. Mahmut, bütün bu olup
bitenleri "ak~l eri~mez bir ~ey" olarak niteliyor ve bu kadar kan akmakla
birlikte Rumlar~ n asla tela~a kap~lmad~~~ na ~a~~yordu 28 .
Mora isyan~~ çok geçmeden bütün adalara 29 s~ çramakta gecikmedi.
K~br~s, Sak~z 30, Sisam, Istanköy ve Girit 31 adalar~ nda ayaklanmalar ba~~
gösterdi. "Rum gdvurlar~n~ n cemiyetleri günbegün fo~almakta her ne kadar rehinler
al~nm~~~ise dahi yine faidesi olmayup ate~~gibi birbirine sar~~olmakta" idi 32. Adalar
ve Bat~~Anadolu k~y~lar~~için as~ l büyük tehlike, bütün Akdeniz'in Osmanl~~
kaynaklar~nda izbandit 33 denilen e~ kiya teknelerinin sald~r~lar~na aç~k bir
duruma gelmesiydi. "Rum taifesinin taraf taraf fesat ve hiyanetleri vukuu ile
Akdeniz'de dahi bir tak~ m izbandit tekneleri ge~t ü güzar ve~uraya buraya dahi ve hasar
etmekte olduklar~" anla~~llyordu 34. Çaml~ ca (Hydra), Suluca (Sütlüce,
ilan etmi~..." (HH 40884); "Bundan evvelce Gerni~~(Greni~) kasabas~ na girmi~~olan hayadid
Yeni~ehir nevahisinden olan Agrafa'ya gelüb sair haydutlan ba~lar~na cem ve Agrafa
nahiyesinin havi oldu~u elliden mütecaviz karyeleri reayas~m i~fal ile..." (HH3goo8); "Karhili
ve Inebaht~~ reayas~~ dahi madde-i tu~yan~~ ilan eylemi~..." (HH 40579).
Cevdet, XI, 147.
Karl~ ili sanca~~na ba~l~~ Kerbeni~~(Gerni~ ) despotunun çevre köylerine yazd~~~~bir
mektupta ~öyle deniliyordu: "...Rum milleti ayak alt~ nda iken kalkt~lar. Siz bunlara itimad
etmezsiniz. Birkaç Rumu Türkler öldürmekle korkdunuz. Gerçi anlar öldüler. Lakin anlar
bizim sözümüzü dinlemeyüp memuriyetleri üzere hareket etmediler. An~ n içün öldüler.
~imdi her taraftan askerimiz geldi ve gençlerimiz geldi ve Türkün gavgam ~zdan gözü korkdu... Siz dahi cümleniz silahlanup ta~ra ç~ kas~z..." (HH 2141 ~~ E).
27 lorga, V, 254: "Geri a ~alar geri: H~ ristiyanlarla Türkler art~ k bir arada ya~am~ yorlar"
28
HH 38 453.
29
Mübahat S. Kütüko~lu, "Yunan isyan~~ S~ ras~ nda Anadolu ve Adalar Rumlar~ n~ n
Tutumlar~~ ve Sonuçlar~", Üçüncü Askeri Tarih Semineri, Ankara, 1986, 133-16 .
30 Tarih-i Vak'a-i Sak~z, ~stanbul, 1290.
3 ~~ Cemal Tukin, "Girid", IA, IV , 796.
32 HH 40579.
33 ~zbandit ~talyanca Sbandita'dan gelmektedir. Haydut, yol kesici, ~aki anlam~ nda kullan~lmakta ayn~~ zamanda iri gövdeli ve korkunç tipleri de anlatmaktad~ r. Bk. ~emsettin Sami, Kamus-t Türki, ~stanbul, 13 17, I, 92.
Manisa ~er'iyye Sicilleri, Manisa Müzesi (M~S), defter, No. 256, s. 17: "Rum taifesinin taraf taraf fesad ve h~ yanatleri vukuu ile Akdeniz'de dahi birtak~m izbandit tekneleri
gest ü güzar ve ~ uraya burya dahl ve hasar etmekde olduklar~ na mebni..." k~y~lar~ n "takvi25

B~lleten C. Lif, 37
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Spaetzo), ~psara (Psara) adalar~nda donat~lan bu izbandit tekneleri hem
Mora Yar~madas~ 'ndaki âsileri destekliyor", hem bütün Akdeniz'deki
güvenli~i tehlikeye dü~ürüyor 36, hem de Bat~~Anadolu k~y~lar~na sald~rarak
Müslüman halk~~öldürüyor ve yerli Rumlar' da isyana lu~k~rt~yordu.
Çaml~ca, Suluca, ~~psara ve Do~u Akdeniz adalan 500 gemi donatacak güçte
idi 37 . Bu gemilerin büyükleri firkateyni and~nyordu 38 .
Çaml~ca ve Suluca'dan hareket eden sefineler, Mora K~steli ile Rumeli
K~steli'ni geçip ~nebahn Körfezi'ne girmi~, bunlardan baz~lar~~da Badra
(Patras) önünde demirlemi~~olduklar~ndan bu çevreyi tamamen denetim
alt~na alm~~lard~~39 . Bo~azlar ve adalar aras~ndaki ba~lant~~da kesilmi~ti 40.
~zbandit teknelerinin say~lan gün geçtikçe art~yordu". E~kiya tekneleri
ye ve istihkâm~~ içün" S~~la sanca~~~mütesellimi ~lyas ile sab~ k Mara~~valisi olup o s~ rada izmir'de oturan Seyyit Kalender Pa~a görevlendirilmi~, Istanbul'dan gerekli toplarla topçular~n ve top arabac~lar~n gönderilece~i bildirilerek 3.000 nefer asker toplanmas~~ emredilmi~ti.
35 "Preveze ve Narda reayas~~ dahi Sulu keferesiyle ittifak ederek ba~~kald~rm~~..." (HH
40579); "Yanya ve Delvine ve Preveze ve Karl~ ili ve Narda reayalan Sulu keferelerine mülhak
oldu~una mebni cemiyetleri ziyade ve fesadlan alevgir olmu~..." (HH 2 1411 E).
36 "Akdeniz sevahilinde Çaml~ca ve Suluca ve Ibsara melaini külliyetlü sefain ihrac~yla
ge~t ü güzar etmekde olduklar~ ndan ve melain-i mesfurenin bu vechile hareketleri sair adalara
dahi sirayet edüb ebnay-~~sebile isal-i hasarat eylemekde idüklerinden..." (HH 38528).
37 "Çaml~ca ve Suluca ve Ibsara ve sair adalar reayalan üç kol olmak üzere be~yüz sef~ne
tedarik ederek..." (HH 38987).
38 "I~bu ada gemileri kesret üzre olduklanndan ba~ka büyükleri firkateyn misüllü oldu~u
Halep'ten Mora'ya gelürken Suluca tarafianna vusulümde re'yü'l ayn mü~ahede olunmu~~idi
"(Hur~it Pa~a'n~n ifadesi: HH 38528). F~rkateyn: Üç direkli yelkenli gemi olup hem
güvertesinde hem de ambannda top bulunurdu. Bk. I. Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Devleti'nin
Merkez ve BahnYe Te~kilat:, Ankara, 1948,
470-472.
39 HH 38592.
40 lzbandit teknelerinin Anadolu ile Akdeniz aras~ndaki ba~lant~y~~ kesmesi, adalar~n
beslenmesini zorla~t~nyor ve buralardaki askerleri zor durumda b~rak~yor, bu durum büyük bir
tehlike yarat~yordu. ~evval 1236 (Temmuz 1821) tarihini ta~~yan ve Sak~z ceziresine zahire
verilmesine ruhsat: havi bir emir suretinden anla~~ld~~~na göre: "...Sak~z ceziresinin mezruat~~
olmayub muhtaç olduklar~~ zehairi tüccar sefinelerinden i~tira edegeldükleri zahir ve elhaletü
hazihi Akdeniz'de izbandit tekneleri ge~t ü güzar etmekte oldu~una mebni muhafazada olan
asakir-i Islam~ n idare-i tayinatlar~~z~mn~nda cezire-i merkumeye zahire nakli lazimeden idü~ü
bedihi ve zahir olmakdan na~i Sak~z ceziresi içün Ma~nisa'dan Çe~me yakas~na zahire nakl
olunmas~" konusunda ruhsat istendi~i belirtiliyordu. Buralarda üretilen zahirenin
Istanbul'dan ba~ka yerlere götürülmesi ve sat~lmas~ n~n yasak oldu~u hat~rlat~llyor (Dersaadetten
gayri mahalle nakl ve füruhtu memnu...) ancak bu hükmün nizam-~~mareked~~tat bik olunacak mevaddan
olmad~~~~aç~ klanarak gerekli zahirenin Manisa'dan Çe~me'ye aktar~lmas~na izin veriliyordu
(A4~S 256, 23; Kr~. ayn~~ defter, s. 55).
41 Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi, Cevdet tasnifi (Askeriye), 16205.
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ço~u kez Rus band~ ras~~ çektiklerinden bunlar, Rus ticaret gemilerinden
ay~rt edilemiyor, bu durum önemli sorunlar yarat~ yordu. Böylece Rus
band~ras~~ alt~ndaki tekneler, diledikleri yere girip ç~kabiliyorlard~. Hatt ~~
bunlar gerekti~i zaman "ehl-i ~slama mahsus olan" elbise giyiyor ve "~slam
sefinesinin sanca~~n~~ kü~ad" ederek Müslümanlar~~ gafil avlamak yolunu
seçiyorlard~. öte yandan Rus gemileri, bu e~ kiya teknelerine sürekli cephane
ve silah yard~m~~ da yap~yordu 42 . Bu bak~mdan Dergâh-~~ Ali
kap~c~ ba~~lar~ ndan Izmir voyvodas~~ Mehmet A~a, Bab~âli'ye gönderdi~i bir
kaimede gerek Rusya'dan gelen gemilerin gerekse ~zmir ve di~er iskelere
Rus bayra~~~alt~ nda girip ç~kan gemilerin yoklanmas~ n~~ ve güçlük
ç~kar~rlarsa band~ ralar~na ald~ r~~~edilmemesini öneriyordu 43 .
Çok geçmeden izbandit tekneleri bütün Bat~~ Anadolu k~y~lar~ n~~ tehdit
etmeye ve bu yörelerde ya~ayan Rum reayas~~ da k~ p~ rdanmaya ba~lad~.
~~236 ~aban (182 I May~s) tarihli bir hükümden anla~~ld~~~ na göre 44 , Sisam
Adas~~reayas~~ da bütün bütün isyan etmi~, adada "misafiret üzere" bulunan
~~ 5 Müslümam sekiz nefer adamlar~ yla bir kaptan~~ da katletmi~~ve geminin
mallar~ n~~ da ya~ma etmi~lerdi. Hattâ voyvodalann~~ da yakalayarak
hapsetmek cesaretini dahi göstermi~lerdi. Çaml~ca, Suluca ve di~er
adalardan gelen gemiler, Ku~adas~'m tehdit etmeye ba~lam~~lard~. ~zbandit
teknelerinden baz~lar~~ Mente~e sanca~~~k~y~lar~ nda dahi ortaya ç~ km~~~
"~uraya buraya sark~nt~l~k" etmeye ba~lam~~lard~~45 . Çandarl~~ Kalesi'ne
sald~ ran e~kiya, bu kaleyi yakm~~, sonra tekrar izbandit teknelerine binerek
uzakla~m~~lard~~46 . Çok geçmeden Ayval~ k ve Yund Adas~~reayas~~da isyan
ederek Edremit tarafianna sald~ rmaya ba~lam~~lard~~47. Maar~z körfezi ve
kalesi de e~kiyan~ n sald~ r~lar~na u~ramaktan kurtulamad~. Çaml~ca ve
Suluca gemileriyle Maar~z körfezine gelen Rum e~kiyas~, 14. ~aban ~~236 ( 7
May~s 182 ) tarihinde Maar~z körfezine girmi~~ve içeride bir ada üzerinde
bulunan Maar~z Kalesi'nin savunmas~z olu~undan yararlanarak bir
bask~ nla buras~ n~~ ele geçirmi~lerdi. Kaleye giren izbanditler, buradaki
toplar~~ gemilerine yükleyip kaçm~~lard~~48 . Bu s~ rada Bergama kazas~ nda
toplanan 200 kadar kalyoncu askeri Istanbul'a gönderilmek üzere
38584.
HH
43 HH 38584.
44 MD 239, 69-70, 107.
45 MD 239, 109.
46 HH 40373.
47 MD 239, 76.
48 MD 239,77:, Cevdet, XI, 179.
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Ayazmend yak~n~ ndaki Kabakum iskelesinde iki çekdirmeye bindirilmi~ti.
iskeleden yirmi mil kadar aç~ld~ktan sonra Ayval~k ile Yund Adas~~aras~nda
Rum korsanlar~n sald~r~s~na u~rayan bu denizcilerden altm~~~kadar~~yüzerek
karaya ç~kabilmi~, geri kalanlar ya bo~ulmu~~ya da e~kiya eline tutsak
dü~mü~lerdir 49. Art~k Mora isyan~n~ n etkisi bütün Bat~~Anadolu ~ehir ve
kasabalannda görülmeye ba~lanm~~t~. ~zmir s~k s~k korsan teknelerinin
sald~r~s~na u~ramaktan kurtulam~ yordu. ~zmir liman~ na giren teknelerin,
yukar~da aç~klad~~~m~ z gibi, Rus band~ras~~takmalan önemli sorunlar
do~urdu. ~ehirde Müslümanlarla Rumlar aras~nda ve hattâ Türklerle
yabanc~~uyruklular aras~nda olaylar ç~kt~ . Bu olaylarda pek çok Müslüman
katledildi 5°.
Manisa'da da Yunan isyan~ na ba~l~~olarak kanl~~olaylar patlak verdi.
Saruhan Sanca~~~Mutasarnf~~Mehmet Bayram Pa~a, sefere ç~kmadan önce
Sarraf Gümü~~Gerdano~lu Artin'i öldürdü. Yirmi be~~eleba~~~Artin'in
cesedini mezardan ç~kar~ p mahkemeye götürdüler. Bunlar~n pe~ine tak~lan
halk mahkemeye sald~ rd~~51 . Bu "fesat ve ihtilal" sonunda Manisa hakimi
Mehmet Sait, Hassa silah~orlanndan Kasaba Voyvodas~~Ali ve nakibüle~raf
Kaymakam~~Esseyid Mustafa, mahkeme vekilharc~~ve kolcu ve sair kimseler
"idam ve kW" olundular 52 . Olaya kan~ anlarm bir k~sm~~yakalanarak
öldürüldü. ~~g ki~i de firar etti. Manisa olaylar~~"pek büyük fezahat ve kabahat ve
habaset ve belki kefereye muavenet ve din ve devlete h~yanet" olarak yorumland~~53 .
Bey~ehir ve Ni~de Sancaklan mutasarnfi olup Eceabad'a gitmekle
görevlendirilen ~smail Pa~a, "Saruhan ve Ayd~ n sancaklann~~gere~i gibi zabt ü rapt
etmek" için mütesellimli~e getirildi 54 . Manisa ahalisi 250.000 kuru~~nezre
ba~land~~55 .
~anizade, IV, 92; Cevdet, XI, 180.
50 Izmir'de ç~kan Anadolu gazetesinde bu olaylarla ilgili olarak yay~nlanan bir yaz~~
dizisinde oldukça ayr~ nt~l~~ bilgiler bulunmaktad~r. Ancak yazar~~ belli olmayan bu yaz
~da
kaynak gösterilmedi~i gibi, dizinin de sonu gelmeden kesildi~i anla~~lmaktad~ r. Bk. "Mora
ihtilalinde Izmir katliam~", Anadolu, 23 Eylül-14 Te~rinievvel 1927 (Bu yaz~~dizisi konusunda
beni uyaran Dr. Sabri Sürgevil'e te~ekkür borçluyum).
51 M~S 255, ~~o7-1o6 (Defter yanl~~~ciltlenmi~tir); Ça~
atay Uluçay, "Manisa", /A, VII,
291.
52 M~S 256, S. 24.
53 M~S 256, S. 24.
54 M~S 256, S. 4. "Böyle vakitte bu misüllü fesad ve ihtilale bais ve badi olanlar her kim ise
bittaharri icray-~~tedibat-~~lay~kalar~~ z~mn~ nda... Elhac Yusuf Ziya dame mecdehu ile oca~-~~
amirem taraf~ ndan bir nefer turnac~~tayin ve irsal k~l~nm~~~olup zikr olunan Saruhan ve Ayd~n
sancaklar~n dahi gere~i gibi zabt u rapt ile hüsn-i idareleri laz~meden oldu~una binaen..." (Kr~.
ayn~~defter, s. 29).
55 HH 33306, 33306 A, 33306 B. K~l. M~~18137.
49
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Bütün Ege k~y~lann~ n Rum korsan teknelerinin sald~ r~s~na u~rad~~~,
Müslüman halk~n katledildi~i, yerli reayan~n isyana zorland~~~~ve Bat~~
Anadolu'nun ~ehir ve kasabalar~nda kanl~~ olaylar~n ortaya ç~kt~~~~s~rada
Ayval~ k'ta patlak veren ayaklanma, Mora ihtilalinin ne kadar tehlikeli
boyutlara ula~t~~~ n~~ aç~kça ortaya koymaktad~r. Bu incelemenin amac~~ da
1821 y~l~nda Aval~k'ta patlak veren ayaklanmay~~ortaya koymakt~r.
isyan öncesi Ayval~k
Ayval~ k, Edremit Körfezi'nin güneyinde ve Midilli Adas~'n~n
kar~~s~nda, koy ve körfezler aras~nda kurulmu~~bir ~ehirdir. Kuzeyde
Bezirgân tepesi, Demirci deresi, Armutova ve Gümü~lü yolu, güneyde
Esirlik ve Alt~ nova (Ayazmend), do~uda Sazanl~k deresi, Hisar ve
Demirhan bo~azlanyla çevrilidir. ~ehrin kuruldu~u koyun kar~~s~ndaki
Yund (Cunda, Alibey) adas~~d~~~nda say~s~~yirmiyi geçen adalardan hiçbiri
mesknn de~ildir. Yund Adas~ , bugün bir dille karaya ba~lanm~~t~r. ~ehri
çevreleyen tepeler çamlarla kapl~d~r. Gerisi de göz alabildi~ine zeytin
a~açlanyla doludur. Günümüzde hâla ayakta duran eserler, ~ehrin geçmi~te
ula~t~~~~zenginlik ve ekonomik refah~ n birer göstergesi olarak görünmektedir. Ayval~ k bugün Yund (Alibey) Adas~'yla, ~eytan Sofras~yla birlikte Bat~~
Anadolumuzun en çok ilgi çeken gezinti yerlerinden biridir 56 .
Ayval~k'~n Eskiça~larda önce Hecotonnese denilen ve yak~n
zamanlarda Mosco Nisi ad~n~~alan 57 adalara serpilmi~~Yunan kolonileri
üzerinde kuruldu~u, ~ehrin çok daha sonra bugünkü yerine ta~~ nd~~~~rivayet
edilmektedir 58. Ayval~ k, Rumca K~donia kar~~l~~~~olmakla birlikte ~ehrin
ad~ n~ n eskiden Ayvali biçiminde yerli Rumlar aras~nda daha yayg~ n oldu~u anla~~lmaktad~r
Ayval~k'~ n ne zaman kuruldu~u kesin olarak bilinmemektedir. Yorgi
Sakkari, Ayval~ k'~n XVI. yüzy~l~n sonlan ile XVII. yüzy~l~n ba~lar~nda,
56 Ayval~ k'~ n bugünkü durumu ve turizm bak~m~ ndan önemi konusunda bk. Do~an Aka,
Ayval~k Iktisadi Co~ralyas~ , Istanbul, 1944; Istanbul Teknik üniversitesi Mimarl~ k Fakültesi
~ehircilik kürsüsü, Ayvahk'ta ~ehircilik Ara~t~rmalar~ , 1962-1963 ders y~ l~, Istanbul, 1964; Mediha
Bölsel, Ayval~k, Ayd~n, 1957; Ahmet Yorulmaz, Ayval~k': Gezerken, Istanbul 1983; Türkiye'de
Beldeler, Ayval~k, Istanbul, 1986; Necati Güngör, "Ege'nin kokulu adas~~Cunda", Cumhuriyet
Dergi, 31 Eylül 1986; Rag~p Duran, "Ismet Han~m'~n Cundas~", Cumhuriyet Dergi, 19 A~ustos
1987.
57 Charles Texier, L'Asie Mineure, Paris, 1862, 206.
58 Paulys Realencyclopadie, IX f 2, 2307; Besim Darkot, "Ayval~k", ~A, II, 78.
59 B. Darkot, göst. yer.
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korsanlar~ n sald~r~s~ ndan kurtulmak isteyen yak~ n adalarla Midilli Adas~'ndan göç eden H~ristiyanlar taraf~ ndan kuruldu~unu yazmaktad~ r'"'. Ancak Ayval~ k'~n XVI. - XVII. yüzy~llarda kuruldu~u iddias~ n~~ destekleyecek belgelere rastlanmamaktad~r. Ayval~k bir Rum yerle~mesi olmakla
birlikte çok eski dönemlerde Yund Adalar~~üzerinde bir Türk yerle~mesinin
de var oldu~unu gözden uzak tutmamak gerekir 61. öte yandan Yorgi
Sakkari'nin ~ehrin Taksiyarih 62 denilen yerinde ya~ayan Türklerin,
göçmenlerin gelmesinden sonra yava~~yava~~buradan aynld~klan
söylentisini de yazmas~, üzerinde durulmas~~gereken bir konudur 63. Ne var
ki Ayval~k'~n XVIII. yüzy~ldan önce varoldu~unu kan~ tlayacak hiçbir
ipucu bulunmamaktad~ r. Piri Reis'in Kitab-~~Bahriyesi'nde Edremit Körfezi,
Bergos Liman~, Çandarl~~ Kalesi ve Kad~rga iskelesi oldukça ayr~nt~l~~ bir
~ekilde anlat~ld~~~~ve yörenin haritas~~da çizildi~i halde Ayval~k adl~~bir köy
ya da kasabadan söz edilmemektedir 64.
Piri Reis, Kad~ rga Liman~'ndan söz ederken "Kad~rga Burnu derler bir
ince alçak kumlu burun var. Ol burnun y~ld~z taraf~nda varurlar, yaturlar. Hem zikr
olan yer Midilli Kalesi'nin iskelesidir. Mezkür yerden Midilli Kalesi on sekiz mildir.
Öyle olsa Midilli'nin bo~az gemileri varurlar. Orada yük alub veyahud bo~aldurlar.
Mezkür yerden ~ehr-i Ayazmend iki mil mikdardzr" 65 diye yazmakta, Midilli'nin
Anadolu ile ba~lant~s~ mn Ayazmend üzerinden sa~land~~~ n~~belirtmektedir.
Seyyid Nuh'un Atlas~ 'nda Yund adalar~~gösterildi~i halde Ayval~k ad~ na
rastlanmamaktad~r 66. III. Ahmet devrinde, 1139 (1726) y~l~nda çizildi~i
anla~~lan bir önasya haritas~nda, Bat~~ Anadolu'nun bütün k~y~, ~ehir,
kasaba ve kaleleri gösterildi~i halde Ayvalik'la ilgili herhangi bir kay~t
görülmemektedir 67 . Bu harita gerçekten çizildi~i tarihteki durumu
60 Yorgi Sakkari'nin 1920 y~ l~nda yazd~~~~Ayval~ k Tarihi, Macit Uygur taraf~ ndan dilimize
çevrilmi~~fakat bas~lmann~t~ r. Ancak H~fz~~ Erim'in Ayval~k Tarihi (Ankara, 1948)'nde bu
çeviriden pek çok al~ nt~~ yap~lm~~t~r. Ismail Hakk~~ [Uzunçar~~l~] da Ayval~k kazas~n~n önce
Cunda (Alibey) adas~~ mevkiinde oldu~unu, adada ya~ayanlar~n sonradan ~imdiki yere gelerek
kasabay~~ kurduklar~n~~ yazmaktad~r (Karesi Vilayeti Tarihçesi, Istanbul, 1341, 63).
61 Profesör Halil Inalc~ k, söz konusu adalar üzerinde daha önce bir Türk yerle~mesine ait
elinde bir belge oldu~ unu bize söyledi ise de bu belgeyi sa~lamak mümkün olmad~.
62 Buras~~ Ayval~k'~ n yukar~~ mahallelerinin bulundu~u yer olup bugün Ismet Pa~a
mahallesi ad~n~~ ta~~maktad~r.
63 H~fz~~ Erim, Ayval~k Tarihi, ~ l.
64
Piri Reis, Kitab-: Bahriye (yay. F. Kurdo~lu, H. Alpagot), Istanbul, 1935, 134, 141-1 45,
1 47.
65 Piri Reis, ayn. esr., 1 44.
66
H.J. Kissling, Der see-Atlas des Seijid
Munchen, 1966, 28.
67 F. Re~ it Unat, "Ahmed III Devrinde Yap~lm~~~Bir önasya Haritas~",
Tarih Vesikalar1,1 I
2 (1941), 160.
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yans~t~yorsa Ayval~k'~ n henüz XVIII. yüzy~l~n ba~~nda bile kurulmad~~~~
sonucuna varabiliriz.
Ar~ivlerimizde yapt~~~m~z ara~t~rmalar, Ayval~k'tan sözeden belgelerin
ancak XVIII. Yüzy~l~ n ikinci yar~s~ndan sonra ortaya ç~kt~~~n~~
göstermektedir. Bizim ara~t~ rmalanm~za göre, Ayval~k'tan sözeden en eski
belge, Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü~ü Ar~ivi'nde bulunan
Karesi mufassal tapu-tahrir defterinin içindeki bir visaledir. Bu belge, ~~768
( 182) tarihlidir ki, a~a~~da bundan sözedece~iz. Topkap~~Saray~~Müzesi
Ar~ivinde bulunan ve Ayval~k Rumlann~ n memnuniyetlerine dair bir ilam da t 5
Ramazan I 186 (30 Kas~ m 1772) tarihini ta~~ maktad~r. Ayval~k Kad~s~~
Abdülhadi Efendi'nin imzas~ n~~ ta~~yan bu ilamdan anla~~ld~~ma göre,
"Ayval~k kazas~ nda mütemekkin kocaba~~~ve ihtiyar ve reaya ve berayadan
cemm-i gafir ve cemm-i kesir meclis-i ~er'e gelüb" voyvodalan Elhac
Mustafa A~a'n~n "müstakim ve perhizkâr" bir kimse oldu~unu, kendilerini
her türlü zulüm ve haks~zl~klara kar~~~korudu~unu, vergilerin ödenmesinde
büyük kolayl~klar sa~lad~~~n~~ifade ederek herkesin onun "evza ve
etvar~ ndan" memnun olduklar~n~~dile getirmi~lerdi. Bundan ötürü Ayval~k
reayas~~mart ay~n~n yak~n olmas~ndan dolay~~Elhac Mustafa A~a'n~n
yeniden voyvoda "nasb ve tayin buyurulmas~"n~~arzetmi~lerdi 68 . Öte
yandan "Ayval~k ile Kâfiro~lu Kasabas~ nda voyvodadan ba~ka islam
olmad~~~ ndan ve kendileri de sevahil ahalisinden bulunduldanndan
Anadolu valisi M~s~r seraskeri Mustafa Pasa maiyetine müretteb ellibe~~nefer
piyade askeri talebinin af buyurulmas~~niyaz~n~~havi" bir belge de 25 Safer
1217 (29 Temmuz 1799) tarihlidir 69. Bugün Topkap~~Saray~~Müzesi
Agivindeki Ayval~k ~er'i mahkeme sicilleri ise oldukça geç bir döneme ait
bulunmaktad~r 70. Bu siciller, Osmanl~~Imparatorlu~u'nun son y~llar~nda
devletle gayrimüslim uyruklar aras~ndaki ili~kilerin incelenmesi aç~s~ndan
oldukça de~erli belgelerdir. Çünkü bu tarihlerde bile Ayval~k'~n nüfusunun
büyük bir k~sm~~yine gayrimüslimdi 71. Bunlar~n ba~ta terekelerinin
Topkap~~Saray~~Müzesi Ar~ivi, E. 1o9o7.
Cevdet (Askeri), 4347.
7° Topkap~~ Saray~~Müzesi Ar~ivi'nde Ayval~ k'a ait 1329-I 33o, 1330-1337, 1333-1339
tarihlerini kapsayan üç defter (No. 394, 395, 396) bulunmaktad~r (Bk. Mücteba Ilgürel,
"~er'iyye Sicillerinin Toplu Katalo~una Do~ru", Tarih Dergisi, 28-29 ( 1974'75), 1 25, 164.
71 Ayval~ k, Hüdavendigâr vilayetinde Karesi sanca~m~ n bir kaza merkezi idi. Bu kazaya
tek bir köyün ba~l~~ oldu~u anla~~lmaktad~r (Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, ~stanbul, 12991326). ~ehrin nüfusunun hemen hemen hepsi Rum olmak üzere 18.842 olarak belirten
Semsettin Sami (Kamusü'l Alam, 1, 522) Ayval~k'ta ~~o kilise, 6 manast~r, 3 karakol ve ~~hükümet
kona~~~bulundu~unu da yazmaktad~r.
68

69
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payla~~m~~ olmak üzere bir çok davalarda yine ~er'i mahkemeye
ba~vuruyorlard~.
Yorgi Sakkari, Ayval~k'~n XVIII. Yüzy~l~n ikinci yans~nda ula~t~~~~
parlak ekonomik düzeyin Rahip Ikonomos'un Bab~âli'den elde etti~i bir
ferman~n sa~lad~~~~hak ve ayncal~klara ba~l~~oldu~u üzerinde durmaktad~r 72 . Sakkari'nin efsanevi bir ~ekilde al~nd~~~n~~73 söyledi~i özerklik
ferman~na göre, Ayval~k s~n~rlar~~içinde kad~~ve voyvodadan ba~ka hiç bir
Türk oturmayacak, ~imdiye kadar yerle~mi~~olan Müslüman aileler
buradan göç ettirilecek, ~ehir ba~~ms~z olarak yönetilecek, ancak s~n~rl~~ bir
vergi al~nacakt~r.
Her ne ~ekilde olursa olsun, Ayval~k'a böyle bir fermamn verilip
verilmedi~ini do~rulamak mümkün görülmemektedir. Buna ra~men,
günümüzdeki tarihçiler bile Sakkari'ye dayanarak 74 Ayval~k'~n modern
anlamda ilk Yunan yerle~mesinin çekirde~i oldu~u sonucuna varmaktad~rlar. Osmanl~~Imparatorlu~u'nda her zaman ki~ilere oldu~u kadar kimi
~ehirlere de vergi ba~~~~kl~~~~tan~nmas~, baz~~kolayl~klar sa~lanmas~~yoluna
gidilmi~tir. Akdeniz'de birtak~m adalar, "Donanmay-~~Hümayun" için
gerekli elemanlar~~ sa~lamak kar~~l~~~nda belirli vergilerden muaf
tutulmu~lard~. Fakat bu tür ayr~cal~ klar, dönemin defter, fel-man ve di~er
belgelerinde belirtilir ve bunlar~n saklanmas~na özen gösterilirdi. Nitekim
k~y~ya yak~ n bir kasaba olan Ayasuluk (Selçuk)'ta oturanlar, "ücra yerde ve
deniz kenar~ nda ihtiyatlu mahalde mütemekkin" olduklan, daha aç~kças~,
korsanlann sald~ns~n~~ gö~üslemek zorunda kald~klan için, "suhreden ve

Do~an Aka, ayn. eS7., 23-25; H. Erim, ayn. tS1., 17-20; A. Yorulmaz, ayn. eS1., 31-37.
Sakkari, Çe~me deniz sava~~nda yenilgiye u~rayan Türk donanmas~ndan kurtulabilen
Cezayirli Hasan Bey (Pa~ a)'in Istanbul'a dönü~ünde (do~rusu Çanakkale) Ayval~k'ta
Ikonomos'un çiftli~inde a~~rland~~~n~~ ve sadrazam olunca da bunun bedelini yukar~daki söz
konusu fermanla ödedi~ini iddia etmektedir. Ferman~ n verildi~i söylenen tarih ile (1773),
Cezayirli Hasan Pa~a'n~ n sadarete geldi~i tarih (1789) aras~nda da büyük fark göze
çarpmaktad~ r. öte yandan Cezayirli Hasan Pa~a ile ilgili incelemelerin hiçbirinde onun
Ayval~ k' tan geçti~i, orada konaklad~~~~konusunda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktad~ r. Bk.
I. Hakk~~ Uzunçar~~l~, "Cezayirli Gazi Hasan Pa~a'ya Dair", Türkiyat Mecmuas~, VII-VIII I
( 194o-42); 17-4o; Ayn. yazar., "Hasan Pa~a, Cezayirli", /A, V/ I, 319-323; Ayn. yazar, Osmanl~~
Tarihi, Ankara, 1956, IV /1, 398-403; kr~. IV/2, 446-45o.
74 A. Toynbee, The Western question in Greece and Turkey, Atina, 1920, 122-123; M. Llevellyn,
Smith, Anadolu Üzerindeki Göz (Çev. H. Inal), ~stanbul, 1978, 34, 375. Ayr~ca bk. D. Avc~o~lu,
Milli Kurtulu~~Tarihi, Istanbul, 1979, ~~o57-1o6o; Nurdo~an Taçalan, Ege'de Kurtulu~~Sava~:
Ba~larken, Istanbul, 1970,
73-78.
72

73
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cerahordan ve hisar yapmas~ndan ve do~anc~dan ve sekbandan ve azabdan vesair avanz-~~
divaniyeden" muaf tutulmu~lard~. Sultan II. Bayezid ( 481-1512) in
Ayasuluk'a tan~d~~~~bu ayncal~k kendisinden sonra bütün padi~ahlar
taraf~ndan onanm~~~ ve her il yaz~m~nda bu hükmün geçerli oldu~u
aç~klanm~~t~~75. Oysa Ayval~k'la ilgili inceledi~imiz bütün belgelerde böyle
bir ayncal~ktan sözedilmemesi, ~ehre verildi~i ileri sürülen özerklik ferman~~
konusunda ~üphelerimizi art~rmaktad~r. Gerek ~anizade 76, gerek Cevdet
Pa~a" Ayval~k'~n bir cesim mukataa oldu~unu yazmalan, ~ehrin özerk bir
yönetime sahip olmad~~~n~~kan~tlamaktad~r. Çünkü, mukataaya ba~lanm~~~
bir gelir alan~~üzerinde "her türlü mali haklarla birlikte bir k~s~m idari ve
inzibati haklar"~n 78 da devam etti~ini ve bu haklar~n malikane sahibine ait
oldu~unu biliyoruz. Ayval~k'~n d~~anyla kolayca ba~lant~~kurabilmesi,
birtak~m göçmenleri kendisine çekmesi, do~rudan do~ruya bir k~y~~ ~ehri
olmas~na ba~l~~bulunmaktad~r. Ayr~ca, Fenerli Rumlar~n devlet kap~s~nda
elde ettikleri nüfuzun bir sonucu olarak, Izmir ve Istanbul'da oldu~u gibi,
burada da okullar aç~lm~~t~. Bu okullar~n zamanla, kiliselerde oldu~u gibi,
Yunan propagandas~n~n odak noktalar~~haline geldi~i çok iyi bilinmektedir 79
Ayval~k, XVIII. Yüzy~l~n ikinci yar~s~nda ve XIX. Yüzy~l~n ilk
y~llar~nda büyük bir ekonomik geli~me gösterdi. ~ehir, zeytin ve zeytinya~~~
Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi, Tapu-Tahrir Defteri, No. 166, 411.
~anizade, IV, gg.
77 Cevdet, XI, 207.
78 Mehmet Genç, "Osmanl~~Maliyesinde Malikâne Sistemi", Türkiye Iktisat Tarihi Semineri
(yay. O. Okyar), Ankara, 1975, 239.
79 "Ayval~k reayas~~dahi biraz senelerden beri Mora ve Çaml~ca ve Izmir ve Sisam ve Sak~z
ve Efiak ve Bogdan (ve) Asitane-i Aliyye ve emsalindeki misüllü mektepler icad ve Avrupa'da
terbiye olunmu~~muvazzaf hocalar celp ve ikad bizle mahrek-i ~evk ve gayret ve vesile-i
serbestiyet-i bahr ü berre müteallik maarifi tedris ve talim ve Devlet-i Yunan ve ahval-i esbalc-~~
Rumiyan tevarihi dahi avam-~~ sükkâna beyan ederek..." (~anizade, IV, gg- too). Kimi
Avrupal~~gezginler XIX. yüzy~l~n sonlar~na dogru bile buradan özerk bir ~ehir ( Ville !ibre et
florissante, don: les quinze mille habitan~s...) olarak söz ediyorlard~~(G. Deschamps, Sur les romes
d'Asie, Paris, 1894, 161).
Öte yandan Ku~adas~~metropolidi Samuel'in ve Panayot Maruzi'nin çabalar~yla
Ayval~k'ta bir akademi kurulmas~~ izni al~nd~. 1803 y~l~nda yap~m~~tamamlanan bu okul, 72
odal~~ idi ve ögrenci say~s~~ 600 dolaylannda bulunuyordu. Büyük bir kitapl~~n, zengin
laboratuvarlan ve amfiteatr ~eklinde yap~lm~~~konferans salonu ile dikkati çekiyordu (H. Erim,
ayn. esr., 2 1 -23; Yorulmaz, ayn. ~s~., 34-35). 1806 y~l~nda Rusya ile sava~~ba~lay~nca Ayval~k
Rumlan aras~nda k~p~rdanmalar görülmü~~ve Akademi de kapat~lm~~t~r. Fakat sonra yeniden
aç~lmas~na izin verildi. 1819 y~l~nda Ayval~k'ta bir de matbaa aç~lm~~t~r.
75

76
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üretiminde önemli bir yer tutuyordu 80 . Burada yüzden fazla zeytinya~~~
mengenesi bulunuyor ve y~ lda bir milyon okka zeytinya~~~üretiliyordu.
Otuzdan çok sabunhane vard~ . Istanbul'un zeytinya~~~ve sabun ihtiyac~n~n
bir k~sm~ n~~ Ayval~ k sa~l~yordu 81 . Ayr~ ca üretilen sabunlar, Trakya ve
Makedonya'ya gönderiliyor, zeytinya~~mn bir k~sm~~ da Rusya'ya
sat~llyordu. Ayval~k'ta ba~al~ k da büyük bir geli~ me göstermi~~ve buras~~
belli ba~l~~ ~arap üretim merkezlerinden biri durumuna gelmi~tir. Tuz
üretimi, dericilik gibi etkinlikler de Ayval~k ekonomisine canl~l~k
kazand~ r~yordu 82 . Bir k~y~~ kenti olan Ayval~ k, denizcilikte de büyük bir
varl~ k göstermi~, her türlü deniz ürünü buran~ n ekonomisine büyük bir
katk~da bulunmu~tur. Yaln~z Ayval~ k'ta tah~l üretilmiyor, d~~ar~dan al~nan
bu~day buradaki yel de~irmenlerinde ö~ütülüyordu. Bu ekonomik
geli~meye ba~l~~ olarak ~ehrin nüfusu büyük bir art~~~göstermi~~ve Osmanl~~
belgelerinin do~rulad~~~~gibi 182o y~l~na do~ru 25.000'e ula~m~~t~~83 .
Ayval~k isyan~~
~anizade 84 ve Cevdet Pa~a 85 Ayval~k'~n "tahribi" ile sonuçlanan
ayaklanman~n sorumlulu~unu Halet Efendi'ye yüklemektedirler. Bu iki
kayna~~m~z~ n verdi~i bilgiye göre, Ayval~k kazas~~ eski ~eyhülislam
Dürrizade Abdullah Efendi'nin" y~lda ~~oo.000 kuru~a ilzam olunan
80 Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü~ü Ar~ivi (Kuyudukadime)'nde bulunan 981
(1573-74) tarihli Karesi mufassal defterine (no. 157) sonradan eklenen iki visale, Ayval~ k ve
Edremit yörelerinde zeytincili~in geli~mesine ve durumuna ~~~ k tutacak belgelerdir. Defterin
21 ~~ b-212a yapraklar~~ aras~ nda bulunan bir visale, 1095 (1683-1684) y~l~ nda Edremit ve
köylerinde say~m~~yap~lan zeytin a~açlar~ n~ n oldukça ayr~nt~l~~bir defteri niteli~indedir. Bundan
anla~~ ld~~~na göre, Edremit ve çevresinde zeytin a~ac~~ dikimi. XVII. yüzy~ lda geni~~boyutlara
ula~m~~t~ r. Yine ayn~~ defterin 17613-177a yapraklar~~aras~nda bulunan ~~182 ( ~~ 768) tarihli bir
ba~ ka visale de Arif Süleyman Beyefendi'nin mutasarnf oldu~u zeameti mülhakat~ndan
"Karesi sanca~~nda vaki Ayval~ k maa Kâfir Ak~l' kazas~na ilhak olunan Onaç nam-~~ di~er
Araplar ve Murad ili nam kura topraklar~ nda kazay-~~mezbure reayalann~n tasarruflar~nda"
toplam 22.896 zeytin a~ac~~ bulundu~unu göstermektedir.
81 Yücel Özkaya, XVIII. rüQllda Osmanl~~Kurumlar: ve Osmanl~~ Toplum ra~anitst, Ankara,
1 985, 354.
82 D. Aka, ayn. esr., 27; Erim, ayn. esr., 27; Darkot, "Ayval~k", /A, II, 278. "Ticareti ~arap ve
rak~~ile zeytinya~~ndan ve mahallinde yap~lan sabun ve sahtiyandan ibarettir. B~çak gibi baz~~
~eyler dahi imal olunur" (~. Sami, Kamusü'l-iflam, I, 522).
83 HH 40679 C
84
~anizade, IV, 99- too.
85 Cevdet, XI, 207.
86 ilmiye Salnamesi, Istanbul, 1334, 575-577.
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mukataas~~ idi. Halet Efendi ise elinden geldi~i kadar Abdullah Efendi'ye
kötülük etmek istedi~inden onu sürgüne göndermekle yetinmemi~~87 ve bu
mukataadan olan varidat~m da çürütmek için Ayval~k'~~ vurdurmay~~
kafas~na koymu~tu. Halet Efendi'nin oyunlar~~sonunda Ayval~ k reayas~~
ayaklanm~~~ve ~ehir ya~malanarak tahrip edilmi~tir.
Halet Efendi'nin Rum ihtilalindeki hiyanetine ~üphe bulunmamaktad~ r. Fakat Ayval~k olaylar~n~~ ve ~ehrin tahribini do~rudan do~ruya onun
eseri olarak göstermek herhalde do~ru olmasa gerektir. Çünkü, yukar~ da
gördü~ümüz gibi ba~~ms~ z bir Helen Devleti kurmak dü~üncesi Ayval~k
reayas~~ aras~nda da yer etmeye ba~lam~~ t~. Eterya'n~n bütün imparatorluk
içinde örgütlenmeye ba~lad~~~~s~rada Ayval~ k'la bu dernek aras~nda s~k~~
ili~kiler kurulmu~ tu. Eterya'n~n Ayval~k'a gönderdi~i temsilcisi Aristidi Pop,
burada çok iyi kabul görmü~ tü. 1819 y~l~ nda Alexandre ipsilanti Ayval~ kl~~
Hac~~ Atanas'a önemli bir mektup göndermi~ti. Bundan anla~~ld~~~ na göre
Hac~~ Atanas, Eterya'n~n Ayval~ k'taki temsilcisi idi. Mektupta Ayval~k'ta
Eterya'ya kat~lanlar~ n say~s~n~ n sürekli olarak artmas~ ndan duydu~u
sevincini dile getiriyor ve üyelere isyan borusunun çalaca~~~zaman~~
beklemelerini sal~k veriyordu 88.
Mora isyan~~ ba~lad~~~~zaman Ayval~ k hemen ayaklanmad~. Çünkü buras~ n~n her taraf~~ ~slam ahali ile çevrili oldu~undan reayas~~ birden bire isyana cesaret edemedi". Kald~~ ki Osmanl~~ Devleti, Mora ihtilali ba~lar
ba~lamaz k~y~~ kesimlerindeki reayan~ n isyana kat~ lmas~ n~~ önlemek için bir
tak~ m tedbirler alm~~~bulunuyordu. öncelikle reayan~n elinde bulunan silahlar~n toplanmas~~ ve bunlar~n kefalete ba~lanmas~~ için emirler verilmi~~90,
"Bahr-i Sefid bo~aziyla Maar~z sahilinin ve Ayval~ k'tan Kumkale'ye gelince sevahilin muhafazas~~ elzem oldu~undan", buralann korunmas~~ haz~ rl~klar~ na giri~ilmi~ti.
87 ~anizade (IV, 112-113), Halet Efendi ile ~eyhülislam Abdullah Efendi'nin aras~n~n iyi
olmad~~~n~ , Halet Efendi'nin onu sürdürmek için firsat kollad~~~n~~ yazmakta, sonunda
Dürrizade'nin Eni~tesi Selim Efendi'nin sab~k sadrazam~n istikbaline gitmesi ve baz~~~eylerden
~üphelenmesi üzerine Abdullah Efendi'yi ailesiyle birlikte Manisa'ya sürdürdü~ünü
eklemektedir. ~aban 1236 (May~s 1821) tarihli sürgün emrine göre Dürrizade'nin hasbel vaki yel
hal mesned-i ~ne~ihat-i islamiye'den infisaline karar verilmi~~ve arpal~~~~olan Manisa kazas~nda ikamete
memur edilmi~tir. Bk. MS~~255, 1 o9; Kr~. M. Ça~atay Uluçay, "Sürgünler. Yeni ve
Yak~nça~larda Manisa'ya ve Manisa'dan Süriilenler", Belleten, XV /6o (1951), 523, 526.
88 Erim, qyn. esr., 29-30 (Burada verilen bilgiler Sakkari'nin kitab~ndan aktanlm~~t~r).
89 ~anizade, IV, 99; Cevdet, XI, 207.
90 M D 239, 37» 84.
91 Hll 48481, HH 28574 D.
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~anizade" ve Cevdet pa~a'ya 93 göre, Yund Adas~~ve Ayval~k kazas~~reayas~n~n dahi isyana ba~lad~ klan haberi Bab~âli'ye ula~~nca, verilen fetva uyar~nca bunlar~n da öldürülmeleri ve mallar~n~ n ya~ma edilmesi konusunda
emirler gönderildi". Ancak "bu maddenin tahkik edilmesi" gerekli
görüldü~ünden Hüdavendigâr mutasarnfi ~brahim Pa~a, kethüdas~yla silahdarlann~~Ayval~k'a göndermi~, onlar~n verdikleri bilgilere göre, reayan~n
henüz isyan etmedi~i anla~~lm~~t~. Bu bak~mdan söz konusu fetva ve buna
uygun olarak verilen buyru~un uygulanmamas~~ için yeniden hüküm gönderildi". Hattâ reayaya da hakim ve voyvoda arac~l~~~yla gerekli güvence verilmi~, isyana kallu~mad~ klan takdirde kendilerine ili~ilmesinin söz konusu olmad~~~~belirtilmi~ti 96. Ancak ne var ki Ayval~k ve Yund adas~~ reayas~~silah lann~~ b~ralunam~~ 97, izbandid teknelerinin bütün Akdeniz'i kas~ p kavurdu~u ve
k~y~lara yana~t~~~~ s~rada, bu yörede de ayaklanma belirtileri görülmeye ba~lanm~~t~ ". 3 ~aban 1236 (7 May~ s 1821) tarihli ve belgeden" anla~~ld~~~ na
göre Çaml~ca ve Suluca Adalar~nda donat~lan 160 gemiden 20 gemiden w
parças~n~~ Ayval~k taraflanna göndermi~lerdi. Bu izbandid teknelerinin Ayval~k
ve Yund Adas~~ önlerinde görülmesi, Ayval~k reayas~na isyan etmeleri için cesaret vermi~tir. Hatta Osmanl~~ donanmas~~ Akdeniz'e aç~ld~~~~zaman riyale
Seyyid Ali Bey ile birlikte Yund Adalar~na gönderdi~i f~likay~~ reayas~~ inatla
kabul etmemi~lerdi 1°°. Evas~t-~~ ~aban 1236 (May~s 1821 ortalar~) tarihli bir
belgede Akdeniz'de izbandid teknelerinin "zuhur" etmesiyle Ayval~k, Yund

~anizade, IV, 99- oo; Cevdet, XI, 207.
Cevdet, XI, 207.
94 "Yund Adas~~ve Ayval~k kazas~~reayasm~n dahi ~ekavet ve isyana ibtidarlan inha
olunduguna binaen verilen fetvay-~~ ~erif mucibince seby ve istirkak ve hane ve emlakleri
tahribine dair gönderilen emr-i ~erifin vusulüyle..." (~anizade, IV, 1 o~~).
95 "Ayval~k reayasm~n isyan eyledikleri gayrivaki oldu~undan tahkik-i madde z~mmnda ol
taraflara tekrar tatarlar tisyar ve reayay-~~mesfurenin adem-i isyanlar~~sahih ise bilamucib
memleket-i ~ahanenin tahribini tecviz buyurulmayarak..." (~anizade, IV, bi).
96 "Bunlar~n adem-i isyanlan mütehakkik ise bir ~ey denilmemesi ve dâgi olduklar~~surette
mukaddemce sudur eden irade-i seniyye icra olunmas~~babu~da bu defa cenab-~ mü~irlerine ve
sair iktiza eden memurlara hitaben ba~ka ba~ka evamir-i ~erife isdar ve tisyar olunmu~~
olmakla..." (~anizade, IV, ~~oo- o~ ).
95 "Yund Adalann~n mecmuu reayas~~müsellah olarak" (~anizade, IV, 143).
98 "Badehu fesad~n Ayval~k ve Cund (Yund) Adalar~~taraflanna sirayet eyledigi havadisi
peyderpey..." (Cevdet, XI, 16o).
92

93

HH 40551.

100 ~anizade, IV, 151; Cevdet, XI, 207.
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Adas~~ ve sisam Adas~~ reayas~ n~ n isyan ettikleri belirtilmektedir
Donanmay-~~ Hümayun Ba~bu~u Ali Bey'e gönderilen bir hükümden
anla~~ld~~~ na göre, Ayval~ k ve Yund Adas~~reayalan ayaklanarak Edremit
taraflar~na sald~rmaya ba~lam~~lard~~ "2.
"Elhaletühazihi Ayval~ k ve Yund Adas~~reayalan dahi isyan ve tu~yan
ile Edremit taraflar~ na tasallut ve hücum etmekte olduklar~~ ol taraflardan
dersaadetime tevarüd eden evrak mealinden müsteban olup usat-~~reayamn
kahr ve tedmirleri avrat ve iyallerini seby ve istirkak ve mallar~n~~i~tinam ve
verilen fetvay-~~ ~erife mucibince ruhsat-~~ ~er'iye derkâr ve bunlar~n gere~i
gibi haklar~ ndan gelinüp gözleri y~ld~nlmad~ kça mikr ve melanetlerinin ard~~
al~nmayaca~~~bedihi ve a~ ikâr olmaktan na~i zikr olunan Ayval~k ve Yund
Adas~'n~~ urma~a Tavasl~~ Osman zide mecdehu tayin ve maiyeti için
Izmir'de mevcut olan Ayd~n ve Saruhan Sancaklar~~ahalisinden bin nefer ve
Hüdavendigar ve Karesi Sancaklar~ndan Ayval~ k'a karib olan kazalar~ n
bilcümle harp ve darp erbab~~nefr-i ürnm suretiyle ihzar ve irsal olunmak üzere
mahsus evamir-i ~erifem tastir ve tesrib k~l~ nm~~~ve Eceabad taraf~ na memur
esnay-~~ rahda olan hâlâ Karaman valisi ve Ak~ehir ve Aksaray Sancaklan
mutasarr~f~~vezirim elhac Ebubekir Pa~a iclalehu dahi yolu üzerinde olmak
mülabesesiyle Ayval~ k'~~ urub geçmek üzere ferman-~~ hümayunum-~~
padi~ahanem gönderilmi~~olma~la sen ki ba~bu~-~~mümaileyhsin senin dahi
memur oldu~un Sisam Adas~~ bunlardan ilerüce oldu~una mebni evvel be
evvel ~u Ayval~k ve Yund Adas~ 'm endaht~ yla tazyik ve tahrib birle Sisam
Ada's~ na teveccüh ve azimet eylemek hususuna irade-i seniye-i hidivanem
talikiyle ol babda hatt-~~ hümayunum-~~ ~evketmakrun-~~ ~ahanem... sudur
olma~la...."
Bundan anla~~ld~~~ na göre devlet öncelikle Anadolu k~y~lann~n
güvenli~ini sa~lamaya önem verdi~inden Ayval~ k ve Yund Adas~~reayas~n~n
isyan~n~ n bast~ r~lmas~~ üzerinde durmaktad~ r. Denizli voyvodas~~ Tavasl~~
Osman A~a 103, bu isyan~~ bast~ rmakla görevlendirilmi~~ancak çevre
sancaklar~ n, kaptan pa~an~ n ve Karaman Valisi Behram Pa~a'n~n da
1°1 "Elhaletü hazihi Akdenizde i~ bandid tekneleri zuhur edüb Ayval~k ve Yund Adas~~ ve
Sisam reayas~~dahi isyan ve tu~yan etmi~~olduklanna mebni" (MD 239, 85); "...Akdenizde dahi
bir tak~ m izbandid tekneleri zuhur ederek içlerinden baz~lar~~ Ayval~k önüne varub
bilmuhabere Ayval~k reayas~~ tu~yan etmi~~ve Sisam ve Yund Adalar~~ reayas~~ dahi ba~~~ve
tu~yan olmu~..." (MD 239, 89).
102 Eyas~t-1 ~aban 1236 (May~s 1821 ortalan) tarihli hüküm sureti MD 239, 76-77).
~°3 Osman Aga'n~ n görev yerine gitmekte gösterdi~i yava~l~k, Bab~ 'ali'nin dikkatini çekmi~~
ve kendisine oldukça a~~ r bir hüküm yollanm~~t~~ (MD 239, 79-80).
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yard~ ma ko~malar~~ ferman buyrulmu~ tur. Etrafi çevrilen Ayval~ k reayas~~
izbandit teknelerine haber salarak yard~ m istedi. Nitekim bir gece k~y~ ya
yana~an izbandit teknelerine kad~ n ve çocuklar bindirilirken eli silah tutan
Rumlar da ~ ehirde bulunan Hüdavendigâr livas~~ beyinin kethüdas~n~n
adamlar~ na sald~ rmaya ba~lad~ lar. Kethüda, ayaklanman~n ba~lad~~~ n~~
çevredeki askerlere haber verince, Tavasl~~Osman A~a Ayval~k'a girmi~~ve
isyan bast~ r~lm~~t~ r. Yund Adas~~reayas~~dahi isyan etmi~~oldu~undan bunun
da bastmlmas~~ için adaya asker ç~ kar~lm~~~ancak halk~n aday~~ tamamen
bo~altt~~~~görülmü~ tür. Çünkü gerek Ayval~ k gerek Yund Adas~~ halk~ n~n
ço~u k~y~ya yana~m~~~olan teknelere binerek Ibsara Adas~'na do~ru yelken
açm~~lard~. Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi Hatt-~~ Hümayun tasnifl içinde
do~rudan do~ruya Ayval~k isyamn~ n bastmlmasma ili~ kin alt~~ belge
bulunmaktad~ r. Bu belgeler ~unlard~ r:
) Hüdavendigâr sanca~~~Mutasarr~fi Ibrahim Pa~a'n~ n kaimesi 104.
Ayazmend, Ayval~ k ve Yund Adas~~ naiplerinin ortakla~a
düzenledikleri ilam 105.
Ayval~k taraflar~ na memur Hüdavendigâr mutasarnfi kethüdas~~
Mehmet A~a ve Tavasl~~ Osman A~a'mn "bili~ tirak" düzenledikleri
ariza 1°6.
Hüdavendigar Mutasarr~f~~ Ibrahim Pa~a'n~ n Ayval~k tarafina
memur etti~i kethüdas~~ Mehmet A~a taraf~ ndan Ibrahim Pa~a'ya yaz~lan
~ukka 1°7.
Isyan eden Ayval~ k reayas~ n~n isyan~ mn bast~r~ld~~~na, kendisinin
as~ l memuriyeti olan Eceabad'a hareket etti~ine, zeytinlik ve di~er ekim
alanlar~ n~n zaptedilmesine ili~ kin Karaman Valisi Bekir Pa~a'n~n
kaimesi 1°8.
Yine Karaman Valisi Bekir Pa~a'n~n Ayval~ k konusunda bir ba~ka
kaimesi 1°9.
Ayr~~ ayr~~ telhis edilerek Sultan II. Mahmud'a sunulan bu belgelerin
içeri~i, ufak tefek ayr~nt~lar d~~~ nda ayn~~ olup, hepsi de Ayval~ k reayas~ n~n
isyan etmesinden sonra ayaklanman~n bast~ nlmas~ na kadar geçen olaylar~~
104

~~~_~~4v~~79 k~~19
D
~~~~~
Ra
mazan
1236 (20 Haziran 1821).

105

HH 40679 A.

106 mi 40679 B.

107
1111 4o679 C.
"8 HH 4o6o3.

109 HH 4o600.
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günügününe aç~ klamaktad~ r. Böylece bu isyan~n ba~lang~c~, geli~mesi ve
bast~ r~lmas~~ konusunda vakanüvis tarihlerinin verdikleri bilgiler d~~~ nda
oldukça kapsaml~~ bir dosya ortaya ç~km~~~bulunmaktad~ r. Bu belgelere
dayanarak Ayval~ k olaylar~ n~n geli~mesini ~öyle aç~klayabiliriz:
Ayval~k kazas~~ve Yund Adalar~~reayas~mn isyan bayra~~n~~ çektikleri
devlete bildirildi~inden, ayakland~ klar~~ do~ru ise verilen fetva ve irade-i
seniye uyar~nca haklar~ ndan gelinmesi için ilgililere gerekli buyruklar
gönderilmi~tir. Eceabad'a gitmekte olan Karaman Valisi Behram Pa~a bu
emri yolda alm~~, ancak bir süre sonra henüz isyan etmedikleri söylentisi
ç~ kt~~~ ndan "merkez-i raiye ve daire-i itaatteler ise reaya muamelesi icra
olunmak bab~nda" kendisine yeni bir ferman ula~m~~t~ r. Behram Pa~a,
Ramazan'~ n sekizinci günü (g Haziran 1821) Bergama'ya varm~~,
karargâh~ n~~ orada kurarak hemen Ayval~k ve Yund Adas~~ naipleri ve
voyvodalar~~ ve Denizli voyvodas~~ Tavasl~~ Osman A~a'y~~ yan~na ça~~rarak
onlardan bilgi alm~~ t~r 11°.
Hüdavendigâr Mutasarr~f~~ Ibrahim Pa~a, isyan ç~ km~~~ise bast~r~lmas~~
için silahdar~ n~~Ayval~ k'a göndermi~, ayn~~zamanda Edremit, Ayazmend,
K~z~lcatuzla ve Armutovas~~ k~y~lar~= korunmas~~ zorunlu oldu~undan,
kethüdas~~ Mehmed A~a'y~~ da bu i~le görevlendirmi~ti. Mehmed A~a
buralara bir miktar asker yerle~tirerek reayamn durumunu yak~ndan
anlamak için Ayval~k'a girmi~ti. Mehmed A~a, 13 Ramazan Çar~amba
günü (14 Haziran 1821) yetmi~~be~~k~ t'a korsan sefinesinin ortaya ç~ kt~~~ n~~
ve Yund Adas~~ taraf~nda bulunan Dalyan ve Dolap denilen limanlara demir
att~~~ n~, bunun üzerine Ayval~ k'dan birtak~m kimselerin gizlice bu gemilere
firar ettiklerine tan~ k oldu 111. Mehmed A~a, iskelelere asker yerle~tirmi~,
Ayval~ k liman~ nda bulunan kay~ klar~ n dümenlerini dahi alarak gerekli
tedbirleri almakta gecikmemi~ti. Ayn~~ zamanda durum hemen Bergama'da
bulunan Karaman Valisi Ebubekir Pa~a'ya bildirildi. Ancak bu s~ rada üç
yüz kadar reaya Ebubekir Pa~a'ya giderek, devlete tam bir ba~l~l~ k
gösterdiklerini bildirmi~lerdi. Ebubekir Pa~a bu heyetten Ayval~ k'~~
korumakla görevli bulunan Tavasl~~ Osman A~a'mn ~ehre girmesine izin
verilmesini, otuz kadar da Kocaba~~n~ n rehin olarak Istanbul'a
gönderilmesini istedi 112. Ebubekir Pa~a, Tavasl~~Osman A~a'n~n komutas~~
l ~ ° HH 4o600.
HH 4.0679. Bu s~ rada Osmanl~~ donanmas~~ bu yöreden uzakla~m~~~oldu~undan korsan
tekneleri kolayl~ kla Ayval~ k önlerine gelebilmi~ti.
112 HH 4.oboo; 40603.
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alt~ nda bulunan Ayd~ n askeri ve kendi maiyetinden delil ve tüfenkçilerle
birlikte Ayval~ k'a hareket etmesi için emir göndermi~, kendisi de as~l görev
yerine do~ru hareket etmek üzere Ayazmend kazas~na gelmi~ti. Tavash
Osman A~a'n~n kethüdas~~ Ayval~ k'a gelerek burada Hüdavendigar Sanca~~~
Mutasarr~f~~ ~ brahim Pa~a'n~n kethüdas~~ Mehmed A~a ile bulu~tu. ~skele ve
korunmas~~ gerekli olan yerlerle, k~y~ da bulunan kahvehanelere asker
yerle~tirilmi~~ve sabaha kadar nöbet tutulmu~ tur. O gün Tavasl~~ Osman
A~a'n~n erkenden Ayval~k'a girmesinden yar~m saat önce yetmi~~kadar bir
direkli ve iki direkli korsan tekneleri ve altm~~~kadar piyade kay~k ve
sandallar 113 dan toplar at~lmaya ba~lanm~~~ve çok say~da asker karaya
ç~ km~~ t~ r. E~kiya tekneleriyle Ayval~ k reayas~~ aras~nda uzla~ma oldu~undan
bu s~ rada ~ehir içinde saklanm~~~olan Rumlar dahi Türk askerlerine
sald~ rmaya ba~lam~~lard~. Ayval~ k Rumlann~ n gemilerden karaya ç~ kan
korsanlarla i~birli~i yaparak, burada bulunan askerlerin hepsini k~l~çtan
geçirmeleri i~ ten bile de~ildi. Fakat bu s~ rada Ayval~k'dan kaç~p
Ayazmend'e giden birkaç ki~i durumu Behram Pa~a'ya bildirdiler. Behram
Pa~a komutas~~ alt~nda bulunan delil, tüfenkçi, haytadan olu~an bir birli~i
hemen Ayval~ k'a gönderdi. Bu çat~~ma s~ ras~nda ancak yüz kadar asker ~ehit
olmu~, buna kar~~l~k ~ehirde bulunan yirmibe~bin reayadan ikibini ölmü~,
be~bin kadar~~ gemilere ula~arak canlar~n~~ kurtarabilmi~, bir k~sm~~denizde
bo~ulmu~~ve üç bin reaya da tutsak al~nm~~~ve "Ayval~ k'da dahi imaretten
ni~an kalmayup cn~nlesi harab ve yebab olmu~tur" 114 .
Bir Bat~~ kayna~~n~ n do~rulad~~~~gibi 115 , sözde Ayval~ k reayas~n~~
kurtarmak için gelen korsanlar, ~ehrin ya~ma ve tahrip edilmesinde önemli
bir rol oynam~~lard~ r. Ayval~ k isyan~mn bast~ r~lmas~ ndan sonra Behram
113 HH 40600, 40603, "yüzden mütecaviz piyade kay~ k ve sandallar~ yla..." (HH
40679);
"yüzden mütecaviz kay~ k ve tarata ve gemi sandallar~..." (HH 40679 C).
114 HH 40679 C. Yorgi Sakkari (aktaran H. Erim, ayn. esr., 37-38), bu isyan~ n bast~r~l~~~~
s~ ras~ nda ancak yüz kadar kay~p verildi~ini yazmaktad~r. Çünkü Ayval~ k reayas~n~n ço~u,
k~y~ya yana~m~~~olan teknelere binerek Ipsara Adas~ na kaçm~~lard~. Hatta Yunanistan'a giden
Ayval~ kl~lar~ n fiilen Mora ayaklanmas~nda da görev ald~ klar~~belirtilmekte, bunlar~ n bir tak~m
çeteler içinde yer ald~ klar~~ yaz~ lmaktad~r.
1 " Les Grecs d toutes tes Epoques par un anden dtPlomate en Orient, Paris, 18703, 311-312. Bu
kaynak ayn~~zamanda korsan teknelerinin k~y~ larda büyük felaketlere yol açt~~~n~~belirtmekte,
her Müslüman ailesinden en az bir kay~p verildi~i üzerinde durmakta; yerlerinden
yurtlar~ ndan edilen Türklerin Izmir'e do~ru kaçt~~~ n~~ da yazmaktad~r (s. 312): "Les ravages
exerdes par tes corsaires grecs furent tels, que la terreur s'empara de toutes tes populations du littoral. Les Tures
clepossedEs, maltraitEs, ru~ nds, poussis d bout par tes meurtres dont chacun de leursfamilles comtait une victime,
che~cheient, pour la plupart, un refuge d Smyrrie..."
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Pa~a, Yund Adas~~ k~y~lann~ n korunmas~~ ile Tavasl~~ Osman A~a'y~~
görevlendirerek kendisi Eceabad'a do~ru yola ç~km~~t~r.
Olaylar~n incelenmesinden anla~~ ld~~~na göre, Ayval~k reayas~n~n
isyan~n~~ ~anizade ve Cevdet Pa~a'n~ n yorumlad~klan gibi yaln~z Halet
Efendi'nin "garazkârl~~~" ile aç~klamak do~ru de~ildir. Çünkü Ayval~k
reayas~~ Eterya'n~n içinde yer alm~~t~ . Ayval~k çevresinde kalabal~k bir
Müslüman nüfusun varl~~~ , bunlar~n Mora ihtilali ba~lar ba~lamaz isyan
bayra~~n~~kald~ rmalanna engel oluyordu. Ancak Ayval~k reayas~, izbandid
teknelerinin k~y~lara yakla~mas~ ndan cesaret alarak ayaklanmak ta
gecikmemi~, çevreye sald~rmaya ba~lam~~, tefti~~için gönderilen memurlar~~
da ~ehre sokmamakta direnmi~ lerdir. Nitekim Türk kuvvetleri ~ehre girer
girmez çat~~man~n ba~lamas~, Ayval~k reayas~n~ n isyan etmek için gerekli
bütün haz~ rl~ klar~~ yapt~klar~n~~göstermektedir. Ancak ~unu da kabul etmek
gerekir ki, Ayval~k dram~~ 1821 y~l~nda ya~anan olaylardan sadece bir
tanesidir. Bu olay N. Yorga'n~ n "6 belirtti~i gibi, Bab~âli'nin tertibiyle
olmu~~de~ildi. Eylül 182 ~ 'de isyanc~lar~ n ele geçirdikleri Tripoliçe ve
çevresinde katledilen Türklerin say~s~n~n otuzikibin oldu~u gözönüne
al~n~rsa, âsilerin giri~tikleri kanl~~eylemler konusunda bir fikir verilebilir.
Ayval~k'~n böylece bo~almas~ ndan sonra, ortada çözülmesi gereken bir
sorun kal~ yordu ki, o da sahipsiz kalan ekonomik kaynaklar~n
de~erlendirilmesiydi. Yukar~da aç~ kland~~~~gibi Rum fesad~ na kar~~an
reayan~n mal ve mülklerinin zapt~na da karar verilmi~~ve bu do~rultuda
fetva al~nm~~t~. Bu bak~mdan Bat~~Anadolu'da gerek isyan eden, gerekse
adalara kaç~ p e~kiyaya yard~ m edenlerin mal ve mülklerine el konulmaya
ba~land~. El konulan emlak~n tesbiti için özel olarak yaz~c~ lar ve müba~irler
gönderiliyordu. Elkonulan ev, dükkân gibi ta~~nmaz mallar~n yan~nda tarla,
ba~, bahçe ve zeytinlikler de bulunuyordu i". Ayn~~ ~ekilde Ayval~k
reayas~ndan kalan 20.000 kese akçal~k zeytinlikler oldu~u gibi duruyor, arpa
ve bu~daylar da henüz biçilmemi~~durumda bulunuyordu "8.
Sultan II. Mahmud, zeytin mahsulünün ve ekili alanlann telef
olmamas~~için öncelikle buralann tahrir edilmesini, sonra da o çevrede nüfuz
sahibi bir kimseye emaneten verilmesi ya da Müslümanlara sat~lmas~~
seçeneklerinden birinin tercih edilmesini emretti "9. Gerçekten Ayval~k ve
116

Osmanl~~ Tarihi, V, 268.

117

M~ibahat S. Kütükoklu, göst. yer., 143.
HH 4o6o3.
HH 4o6o3.

118
119

Belleten C. LH, 38
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Yund Adas~'n~ n "müceddeden" tahrir edilmesi için gerekli haz~rl~klar~ n
yap~ld~~~~anla~~lmaktad~ r 12°. Ayval~ k ve çevresinde zabt edilen zeytin
a~açlar~n~n say~s~~ ~~.000.000'u a~~ yordu. Bunlardan elde edilecek zeytinya~~~
ise 850.000 okka dolaylar~ nda tahmin olunmu~ tu. Ancak ya~~ç~kart~labilmesi için de~irmen gerekli idi. Fakat de~irmenler harap oldu~undan sancak
mutasarr~fi vas~tas~ yla iltizam yoluyla kazalar voyvodalar~na ihalesi en
uygun çözüm yolu olarak görünüyordu 121•
Öte yandan daha Mora ihtilali sönmeden devlet, Bat~~ Anadolu'dan
~uraya buraya da~~lm~~~olan reayan~ n eski yerlerine dönmeleri konusunda
~l~ml~~ bir tav~r tak~ nd~. Böyle bir karar~ n al~nmas~nda yabanc~~devletlerin
önerilerinin de önemli bir rolü olsa gerektir 122 . Nitekim Ayval~k reayasm~n
affedilmesi, dönenlerin korunmas~~ve yerle~ tirilmesi konusunda bir buyruk
ç~ kar~ld~~123 . Midilli muhafiz~~ Mustafa A~a'dan Bab~ âli'ye gönderilen 19
Ramazan 1239 ( ~~8 May~s 1824) tarihli bir arizada, Ayval~k ve Yund Adas~~
reayas~n~ n "celp ve iskân" edildi~i bildiriliyordu 124 . Peyderpey Ayval~k ve
Yund Adas~ 'na gelip yerle~en reayan~ n daha sonra zeytinlikleri geri
verilmi~tir 125 . Bununla birlikte Charles Texier ~ 832 y~l~ nda buraya geldi~i
zaman Ayval~ k henüz eski canl~l~~~ na kavu~mam~~~bulunuyordu 126 .

EK I
Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi, HH 40603, 16 Ramazan 1236.
Telhis
Karaman Valisi Bekir Pa~a kullar~ n~n kaimesidir. Ayval~ k reayas~n~n
kahr ve tedmirleri keyfiyetini ve kendisi Ayval~k'~ n i~i bittikten sonra as~l
memuriyeti olan Eceabad tarafina azimet eyledi~ini inha ve Ayval~k
reayas~ n~ n bervech-i tahmin yirmibin keselik zeytinlik ve arazi ve
mezruatlar~~oldu~undan bahis ile canib-i miriden zabt ve tahrir içün birinin
120 MD
239, 23. As~ l güçlük, sözkonusu yerlerin defterhane-i âmirede kay~ tl~~
olmamalar~ ndan ileri gelmekte idi.
121 Mübahat S. Kütüoglu, göst. yer., 143.
122 Mübahat S. Kütükoglu, göst. yer., 153.
123 Mübahat S. Kütükoglu, göst. yer., 153.
124 HH 4o219.
123 HH 36235. Kr~. H~fz~~ Erim (Sakkari'den), ayn. es~., 42-44.
126 Charles Texier, L'Asie Mineure,2o7.
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memur buyrulmas~n~~ inba etmi~~olma~la manzur-~~ humayun-~~ ~ahaneleri
buyrulmak içün arz ve takdim k~l~nd~. Muktezay-~~ irade-i seniyye-i
~ahaneleri üzre mü~arünileyhin bir an akdem Bahr-i Sefid Bo~az~na vürudu
ve vusulü bab~ nda isticali havi emr-i Mi tastir ve tesyir k~l~nm~~~olub Ayval~ k
reayas~n~n arazi ve mezruatlar~n~ n canib-i miriden zabt ve tahrir içün
zamme-i devlet-i aliyyelerinden bir münasib kullar~~tayin ve izan olunmak
laz~m gelece~i rehin-i ilm-i âlileri buyruldukda emr ü ferman hazret-i min
lehül emrindir.
Sultan H. Mahmud'un Halt-t Humayunu
Manzurum olmu~tur. Mü~arünileyhin ol tarafda bulunub imdad
etmesi Cenab-~~ Hakk~ n ihsan~~olmu~. Yoksa çok ehl-i ~slam ~ehid olurdu. Bu
zeytun mahsulü ve mezruat telef olmasun. Bir bilür âdem varub tahrir
eylesün. Badehu ya ol havalide bir sahib-i nüfuz âdeme ihale ile emaneten
idare ettirilüb yahud ehl-i ~slama füruht olunub çaresi bulunur.
Devletlü saadetlü mürüvvetlü kar~nda~-~~ hemkânm Sultan~ m
hazretleri.
Bundan akdem Ayval~ k kazas~~ ve Yund Adas~~ reayas~~ alem-i efraz-~~
bagi ve isyan olduklar~~ baz~~ mahallerden derbar-~~ merhametdare inha
olunarak canib-i ~er'i ~erifden verilen fetvay-~~ ~erife mucibince kazay-~~
merkuma var~lub reayay-~~merkumenin kahr ve tedmir ve iyal-~~evladlann~n
seby ve esir k~l~nmas~ na irade-i kat'ie-i Cenab-~~ ~ehin~ahi taalluk ederek
memuriyetimizi havi celaletriz-i sahife-i sudur olan ferman-~~ celili~~an
Eceabad'a müteveccihen esnay-~~ rahda savb-~~ hulusüvariye vas~l ve
muahharan tu~yan etmemi~~olduklar~~ rivayet olunarak nefsü'l emirde
daire-i itaatte iseler reaya muamelesi icra olunmak sad~rolan emr-i Mi
mazmun-~~münifine rehn-i senaveri ~amil olub ber muktezay-~~emr ve irade-i
humayun bulundu~umuz mahalden sevk-i semend-i azimet ile mah-~~
ramazan-~~ ~erfin sekizinci cuma günü Medine-i Bergama'ya vusulümüz
müyesser olub derhal Ayval~ k ve Yund adas~~ naibleri ve voyvodalan ve
muhafazalar~ na memur Denizli Voyvodas~~ Tavasl~~ Osman A~a kullar~~
nezd-i senaveriye celb ve ihzar ve reayay-~~ mersumenin hal ve keyfiyetleri
istifsar olundukda reayay-~~mersume mukaddema ol havalilerde ge~t ü güzar
eden korsan teknelerine duhul ve bazan derun-~~kasabaya taife-i sefineden
vusul ile beynlerinde gizlüce ittihad ve fesad oldu~u ihsas olunmu~~ise de fiile
getürme~e firsat bulamayarak ol günlerde bahren donanmay-~~humayun ve
berren mumaielyh Osman A~a ve asakir-i saire memur buyrulmu~~
oldu~undan zaruri muzmer-i derun-~~ h~yanet me~hunlar~~ olan meram-~~
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melanet encamlar~ n~~izmar ve iman-~~ ye's kabilinden olarak zahiren itaat
ibraz ve izhar ve memurinin derun-~~ kasabaya vülûc ve kendülerinin
kasabadan ta~ra huruçlar~ na adem-i r~zada ~srar ve ihtilas-~~ vakt-i f~ rsata
intizar üzre olduklar~ n~~ ihbar etmeleriyle bermuceb-i emr-i Mi reayay-~~
mersume taraflar~ na bir k~ t'a buyruldu ve bir k~ t'a suret-i emr-i Mi tisyar ve
daire-i raiyyet ve iddiay-~~ itaatte reayan~ n irade-i seniyye muktezas~ nca
memur olanlar~~ derun-~~ memlekete kabul veyahud kendüleri memurin
taraflar~ na vüsul ile isbat-~~ raiyyet eylemek ~iar-~~ itaatten oldu~u ve bu
suretlerden yine imtina eyledikleri takdirce muktezay-~~ fermude-i
seniyyenin icra k~l~ naca~~~tahrir ve i~'ar olunub ol esnada donanmay-~~
hümayun ol havaliden gitmi~~ve korsan sefine vülüc ve huruca f~ rsat bulmu~~
olduklar~ ndan korsan taifesiyle ~edd-i nitak-~~ ittifak ve derun-~~ kazada
mekmen mahallere müsellah asakir müheyya k~larak suret-i muvazaa ve
nifak ile üç yüz neferi mütecaviz reaya taraf-~~abidaneme vürud ve desise-i
iblisiye ile her biri irae-i ruy-i itaat ve tarafim~zdan dahi hezaran emniyet ve
istimalet ile bâ emr-i âli munafazalanna memur olan Osman A~ay~~ derun-~~
kasabaya almak ve alâ tarikü'r rehn otuz nefer kocaba~~lar~ n~~ Deraliyye'ye
göndermek üzre suret ve reayay-~~ mesfure ile bilmaiyyet Ayval~ k'a azimet ve
emr-i muhafazaya dikkat eylemesi içün Osman A~a yedine bir k~ t'a
buyruldu verilerek cümlesi avdet ettirilüb hulüsverleri dahi ferdas~~ mah-~~
mezburun on be~inci cuma günü di~er memuriyetimiz taraf~ na
müteveccihen Ayazmend kazas~ na alemkü~ay-~~ azimet olub yevm-i
mezburda alesseher Osman A~a kullan mesfurlar ile bilmaiyye derun-~~
kasabaya girmi~~ve çend ruz mukaddem dahi Hüdavendigâr sanca~~~
mutasarnfi saadetlü ~ brahim Pa~a hazretlerinin kethüdas~~ Mehmed A~a
Ayval~k'a gelmi~~olub nim saat tevakkufdan sonra yetmi~~kadar bir direkli ve
iki direkli korsan tekneleri ve altm~~~kadar piyade kay~k ve sandallar toplar
atarak bahren ihata ve külliyetlü asakir ihraç ve derhal müretteb ve muhtefi
olan askerleri dahi memerrgâh olan mahalleri kat' ederek asakir-i ~slam
zafer encam~~ muhasara ve muharebeye ictisar ve maazzallahuteala külliyen
izale ve idamlanna ibtidar eylediklerini askeriden çend neferi bertakrib firar
ile iki buçuk saat mesafe olan Ayazmend merhalesinde tarafim~za ihbar idüp
derakeb delil ve tüfenkçe ve hayta ve sair mevcud dairemiz ba ilgar-~~tisyar
olunub vüsullerine kadar h~fz-~~ Rabbani ile cüz'i asker nu~-~~ câm-~~ ~ehadet
etmi~~ve maadas~~ Osman A~a ve Mehmed A~a kullanyla bilmaiyye salimen
cenk ve peykâr ederek haric-i kasabaya huru~~ve huruc etmi~~olduklan
tekrar taraf~m~za ihbar ve istizan olunmu~~ve muktezay-~~irade-i seniyyenin
infaz ve icras~~farz-~~ayn olub sezavar olduklan cezalar~ n~ n icras~ na ruhsat ve
istimalet verilerek bâavn ve inayet-i cenab-~~bâri ve yümn-i nefs-i akdes-i
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hazret-i tâcidari muzaffer-i min indüllah olan cuyu~-~~nusretpü~-~~~slamiyan
~im~ir-i abdan uryan ederek melain-i h~yenet ayine muhaceme ve
mukateleye ibtidar ve kârhane-i rüzgâra yâdigâr olacak vechle girüdar, s~rr-~~ ~erifi mefad~ nca taife-i sahifenin
dan sonra
iki bin mikdar~~iltikam-~~samsam-~~intikam ve üç bin mikdan evlad ve iyal ve
hane ve emvalile ihrak binnar ve bir tak~ m küffar hezimet ~iar korsan
sefinelerine firar sevdas~yla müsta~rak-~~deryay-~~kahr ve idbar ve bir tak~m~~
seby ve esir k~l~narak ganaim-i le~ker-i zafer peyker ve maadalan dahi sefinei nikbet-i define-i korsani makarr ederek bad-~~bankü~ay-~~aynel mefer olub
gazab-~~âte~bâr-~~hazret-i padi~ahiye tamam-~~mazhariyetile nâm ü ni~an-1
memleket ve mekânlar~ ndan eserleri nümayan olmayarak hâk ile yeksân ve
ilâ âhirü'z zaman ibretgâh-1 âlemiyan olub Yund adas~~etrafinda ve Midüllü
ceziresi pi~gâh~nda ge~t ü güzar eden korsan e~kiyas~ ndan muharese içün
Ayval~ k viranesinin sahil taraflanna yine bâ emr-i âli memuriyeti vechile
Osman A~a kullan b~rak~larak ferdas~~mashuben bisselam di~er memuriyeti ihlaskâranem taraf~na azimet olundu~u vesile-i ibraz-1 ihlas~m olmu~tur.
Bimennihi taalâ lede~~eref-i vüsul malum-~~devletleri buyruldukda taraf-1
huluskârlann teveccühat-~~deruniyelerinden dür buyurmamalan etemm-i
müsteday-~~hulusveridir.
Fi 16 Rama zan sene 36 (17 Haziran 1821)
~~nayetkâr Sultan~m Hazretleri
Ayval~ k e~kiyalar~~ bervech-i muharrer idam ve bakiyyesi korsan sefineleriyle firar etmi~~olub rivayet olundu~una binaen yirmi bin kese akçal~ k
zeytinluk ve arazi ve mezruatlar~~ olub ilâ el an ~air ve bu~daylar~~ biçilmetaraf-~~ devlet-i aliyyeden bir
mi~~olma~la telef olmayarak vikayeten
hademe tayini veyahud bu havalilerden bir mutemed bendelerine ihale
buyurulmas~ndan kanga ~~kk~n muvaf~k-~~ irade-i seniyye ise ifate-i vakt olmayarak derhal tayin ve irsaline himmet-i havale-i ~ime-i at~fetleridir.
Mühür: Ebubekir bin Faik.

Kur'an, XXXVII, 173. "Bizim ordumuz elbette galip gelecek" (kr~. Ömer R~za
Do~rul, Tanr~~ Buy~u~u, Istanbul, 1947, II, 706).
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EK II
Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi, HH 40679
Telhis
Hüdavendigar sanca~~~mutasarnfi Ibrahim Pa~a kullann~ n varid olan
kaimesidir. Muktezay-~~irade-i seniyye-i ~ ahaneleri üzre bundan akdemce
Ayval~ k ve Yund Adas~~reayalann~ n inha olunan isyanlan sahih ise ber
muceb-i fetvay-~~ ~erife cümlesi kahr ve tedmir ve iyal ve evladlan esir
olunmak bab~ nda ~ sdar ve tisyar olunan ferman-~~Mi mucibince evvel emirde
Ayval~ k reayas~n~ n hal ve keyfiyetlerini anlamak içün ol sevahile asker ile
tayin etmi~~oldu~u kethüdas~n~~memur etmi~~oldu~undan kethüday-~~
mumaileyh Ayval~k kasabas~ nda iken ramazan-~~ ~erifin on üçüncü günü
bahren bir tak~m e~kiya tekneleri zuhur ve hücum ve Ayval~k reayas~~dahi
isyan ve ~ekavetlerini izhar bine gerek kethüday-~~mumaileyhin maiyetinde
bulunan asker ve gerek esnay-~~rahda bulunan Karaman Valisi Bekir Pa~a
kullan bilistihbar gönderdi~i asker ve Tavasl~~Osman A~a kullan ve maiyeti
olan Ayd~ n askeri reayay-~~mesfure üzerine teksif ederek ne vechle kahr ve
müzmahil etmi~~olduklar~n~~mübeyyin kethüday-~~mumaileyhin kendüye
gelen ka~~d~~ihmal eyledi~ini ve sevahil-i mezkiirenin bundan böyle dahi
muhafazasina dikkat eylemesi kethüday-~~ mumaileyhe tekid ve maiyetine bir
mikdar asker dahi irsal etmi~~oldu~unu tahrir ve inha etmekle manzur-~~
hümayun-~~~ ahaneleri buyrulmak içün arz ve takdim k~l~ndu~u ve bu vechle
Ayval~k reayas~n~ n Lillahülhamd saye-i mehabetvaye-i cihanbanilerinde
lay~k~~gibice kahr ve izmihlalleri müyesser olub bu babda memurlar ve gerek
esnay-~~rahda tesadüf eden Karaman valisi mü~ arünileyh kutlar' güzel sa'y
ve gayret etmi~~olduklar~ ndan vaki olan hidmetlerini tahsin z~mn~nda
cevabname tahriri ve kendülerin ve gerek sairin tezayüd-i ~evk ve gayret ve
mesruriyetlerini mucib olmak üzre bu maddede hidmeti sebkat eden
kullanmn münasib kürk ve yahud suret-i âhar ile taltifleri hususunda ne
vechle irade-i seniyye-i ~ ahaneleri müteallik olur ise icras~na ibtidar ve Yund
Adas~~reayas~~dahi bu vechle tedib ve tedmire muhtaç olduklar~ndan heman
aras~n~~uzatmayarak ~u günlerde imkan~n~~bulub bunlar~ n dahi haklar~ndan
gelinmesi esbab~n~~istihsale himmet eylemesi Hüdavendigar mutasamfi
mü~ arünileyhe tahrir ve i~'ar olunmas~~bugün mecliste tezekkür oldu~u
rehin-i ilm-i Mileni buyruldukda, emr ü ferman hazret-i minlehü'l emrindir.
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Sultan IL Mahmud'un Hatt-~~Humayunu
Hüdavendigar mutasarnfin~n i~bu kaimesiyle kendüye vürudeden
evrak ve ilam manzur-~~humayunum olmu~dur. Aferin. Hak Taala
cümlesini berhudar eyliye. Din gayretini icra etmi~ler. Tahsin ve aferini havi
cevab tahrir olunub Yunda adas~n~~dahi bu vechle etmeleri te~vik olunsun.
Bu maddede vezirlere kürk iktiza etmez. Lakin Tavasl~~ Osman A~a'ya ve
Hüdavendigar mutasarr~f~ n~n kethüda ve silahdanna ve Karaman Valisi
Bekir Pa~a tarafindan tayin olunan sergerdelere kürkler ve hil'atler
gönderilmek münasibdir. Heman her tarafta reaya edna hareket ederse
istimalet vermeyüb k~rma~a bakmal~. Zira günbegün h~yanetlerini
meydana koyma~a ba~lad~lar. Anadolu'ya nefy olacak gâvurlan ne vecihle
etti~iniz ihbar etmiyorsuz. Nefy olunmakda m~~ve Anadolu'ya geçüb nereye
gidiyorlar ve kim muhafaza ve nezaret edecek ifade eyliyesin.
Devletlü inayetlü mezid-i at~fet ve merhametlü veliyünniam amimü'l
mecd ve'l kerem efendim sultamm hazrederi.
Bundan akdem Ayval~k ve Yund Adas~~ reayalann~n izhar-~~ isyan ve
tu~yan etmi~~olduklar~~ baz~~ mahallerden derbar-~~ merhamet medara inha
olunarak reayay-~~mesfurenin isyanlar~~ sahih ise taraf-~~ ~er'den verilen
fetvay-~~ ~erife mucibince kahr ve tedmir ve iyal ve evladlan seby ve esir
k~l~ nmas~ na irade-i seniyye taalluk edüb ol babda sad~r olan emr-i âli~an
mucibince reayay-~~ mesfurenin isyanlan sahih ise muktezas~ n~n icras~na
mübaderet olunmak içün derakeb taraf-~~ çakeriden silahdanm~z kullan
gönderilmi~~ve vakt ü hale nazaran Ayval~ k havalisinde olan Edremit ve
Ayazmend ve K~z~lcatuzla ve Armutovas~~ sahillerinin muhafazas~~laz~m
gelmi~~oldu~undan sevahil-i mezkûrenin muhafazas~~ içün bundan akdem
savb-~~ âcizanemizden tayin k~l~nm~~~olan kethüdam~z kullan sevahil-i
mezkûrenin muhafazasma birer mikdar asker yaz' ederek Ayval~ k reayas~ n~ n
ahvallerini kesb-i ~tt~la etmek ve adem-i isyanlan takdirinde muhafazalarma
mübaderet eylemek üzre bir mikdar asker ile bundan akdem derw~-~~
Ayval~k'a duhul edüb ve emr-i muhafazaya k~yam üzre iken mah-~~
ramazan-~~ mübarekin on üçüncü çihar~enbih günü yetmi~~be~~k~t'a korsan
sefineleri zuhur ve Yund Adas~ n~ n tarafeyninde vaki Dalyan ve Dolab tabir
olunan limanlara vaz'~~lenger-i nuhuset eylediklerinde ve Ayval~ k'dan baz~~
kefereler hafiyeten sefinelere firar etmekde olduklar~n~~kethüdam~z kullan
tahkik ederek iskelelere asker yaz' ve tayin ve Ayval~k liman~nda olan
kay~klar~n dümenlerini ahz birle tedabir-i lazimeye te~ebbüs etmi~~ve bu
keyfiyet Bergama'da ikamet üzre olan Karaman valisi atufetlü Ebubekir
Pa~a hazretleri bendelerine aks ederek Bergama'dan hareket ve ferdas~~
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yevm-i penç~enbih Ayazmend'e vürud ve derhal Tavasl~~ Osman A~a
kullar~ n~ n maiyetinde olan Ayd~ n askeri ile daire-i mü~ irelerinde olan delil ve
tüfenkçi askerlerini irsal buyurmu~~olduklar~ ndan asakir-i merkume dahi
iskelelere münasib olan mahallere vaz' olunarak muhafaza üzre iken korsan
sefinelerinden yüzden mütecaviz piyade kay~ k ve sandallanyla toplar atarak
Ayval~ k'a bahren ihata ve asakir-i ~slam dahi bunlar~~ duhulden men
sadediyle muharebede iken Ayval~ k gâvurlan dahi berren muharebeye
ictisar ve memerr-i mahalleleri kat ederek asker-i ~slami izaleye ibtidar
eyledikleri guzzat-~~ zafer semat~ n me~hudlar~~oldukda cümleten üzerlerine
hücum ve sel'-i ~im~ ir bâ avn ü inayet bâri ve kuvve-i hazret-i cihandari iki
bin mikdar~~ kahr ve tedmir ve üç bin kadar~~seby ve esir ve vafiri dahi ihrak
binnar olarak vas~l-~~ derekât-~~ bi'sel masir ve bir tak~m~~ dahi korsan
sefinelerine firar daiyyesiyle garik-i deryay-~~ kahr ve tedmir olmu~~ve
maadalar~~ korsan sefinelerine bad-~~ bankü~ay-~~hizlan ve mazhar-~~ gazab-~~
âte~bar-~~ hazret-i padi~ahi olarak memleket ve meskenleri binam ü ni~an ve
mucib-i ibret-i âlemiyan olmu~~idü~ü ve asker-i islamdan yüz nefer mikdar~~
nu~-~~ cam-~~ ~ehadet etmi~~oldu~u ve zikr olunan korsan sefineleri elyevm
Yunda Adas~~ cidar~nda bad-~~ bankü~ay-~~ idbar olarak ge~ t ü güzar üzre
olduklar~~ bu defa kethüdam~ z mumaileyh kullar~~ taraf~ ndan savb-~~ 9akeriye
vürud edüb arz-~~hal-i acizaneme mevzuan takdim-i hakipay-i veliyü'n
numaneleri k~l~ nan varakas~~ mealinden müsteban olaca~~~ve sevahil-i
mezkiirenin kemakân muhafazas~ na dikkat eylemesi savb-~~ çakeriden bu
defa dahi kendüsüne tekid olunmu~~ve maiyetine bir mikdar asker dahi
memur k~l~nm~~~oldu~u beyan~~arz-~~hal-i rakiyethal-i âcizanem takdimine
ictisar k~l~nd~~~~I n~ allahü Taala leda esa'dü'l vüsul muhat-~~ilm-i âlem âray-~~
veliyü'n numaneleri buyruldukda emr ü ferman devletlü inayetlü mezid-i
at~ fet ve merhametlü veliü'n niam amimü'l cüd ve'l kerem efendim sultan~m
hazretlerinindir.
Fi 19 Ramazan sene 1236 (2o Haziran ~~82 I )
Bende
Mühür: ~ brahim
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