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Osmanl~~ Devleti tarihinde önemli bir yer i~gal eden âyânlar konusu, Japon Prof. Yuzo
Nagata'n~ n uzmanl~ k alan~d~ r. Y~ llard~ r bu konuda emek sarfeden Prof. Nagata, çal~~malar~ n~~
Karaosmano~ullar~ na teksif ederek Türk Tarih bilimine katk~ da bulunmu~ tur. Eserin geni~~
Bibliyografyas~~~~~~~ en dikkate de~er k~sm~~ ar~iv kaynaklar~ n~ n bollu~udur. Hiç ~üphesiz bu da
esere orijinallik kazand~ rmaktad~ r.
Prof. Nagata önsözünde âyân tabirine bir aç~ kl~ k getirmeyi uygun görmü~tür. K~saca, bu
müesseseyi, ta~ ra idarecilerinin önüne geçerek hükümet ile bölge halk~~aras~ nda bir vas~ ta vazifesini gören sosyal zümre oldu~u ~eklinde ozetlemi~tir. Say~ n Prof. âyânlar üzerinde yap~ lan
ara~t~ rmalar~~ba~l~ca iki nokta üzerinde toplam~~ ur. Bunlardan biri dünya ekonomisini, Akdeniz.
Karadeniz ve Tuna üzerindeki artan etkisi ve bunun devam~~ olarak Osmanl~~Devleti'nin siyasi, içtimai ve iktisadi alanlarda kazand~~~~geli~me veya de~i~ medir. Prof. Nagata bu ozelliklerden hareket ederek âyânlar üzerindeki ara~urmasm~~ yönlendirmi~tir. Ona göre, Karaosmano~ullar
Manisa bölgesinde hâkimiyet tesis etmi~~olmas~, uygun bir jeopolitik mevkide ünlü bir âyâ~l ailesi~~ i~~~ geli~mesine zemin haz~ rlam~~ t~ r. Bu yüzden bölge. XVII. yüzy~ ldan sonra Osmanl~~
Devleti'nin kaydetti~i geli~meleri en iyi bir ~ekilde temsil etmi~tir. Say~ n Profesörü!' tayin etti~i
iki~~ci nokta da dikkat çekicidir. Devlet XVII. yüzy~ l~ n sonlar~ na do~ru ~slahat hareketlerine ba~lad~~~~zaman. Anadolu ve Rumeli'nin birçok bölgesi âyânlar~ n hâkimiyeti alt~ nda bulunuyordu.
Yani bu tutum devlet otoritesi~~i~~~ ta~radaki nüfüzunun azalm~~~oldu~unu gösteriyordu. Bu yüzden devlet ta~radaki âyân hâkimiyetini k~ rmak zorunda idi. Böylece, merkez ile âyânlar aras~nda
toprak ve halk üzerindeki nüfüz tesisi için mücadele ba~lanu~ur.
Say~ l~~Prof. Nagata'n~ n ifadesine göre, âyânlar üzerinde yap~ lacak ara~t~rmalar, âyâ~l hâkimiyeti alt~ nda bulunan bölgelerin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel çal~~ malar~yla da tamamlanmal~d~ r. Bu yüzden de~erli ara~t~rmac~~ ilâve olarak Manisa bölgesinin co~rafi, jeopolitik ve demografik durumunu da gözler önüne sermeye çal~~m~~ ur. Öte yandan eserde Tanzimat öncesi
~artlar da gözönünde bulundurulmaya çal~~~ lm~~ur.
Prof. Nagata âyânl~ k müessesesinin ortaya ç~ k~~~ nda ve gerçekle~mesinde. Braudel'in tezine kaulmamaktad~ r. Nitekim son zamanda yap~ lan di~er ara~t~ rmalarda "Braudel Tezi" ni reddeder istikamette geli~mi~ tir. Buna göre Osmanl~~Devletinde miri arazi sistemi öne ç~ kmaktad~ r.
Bu yüzden Karaosmano~lu Hac~~ Mustafa A~a'n~ n servet ve kudret kayna~~ n~ n, büyük çiftlikler
yerine, iltizam, tefecilik ve Avrupa tüccarlanyla yerli üreticinin aras~ n~~ bulma gibi faaliyetlerden
oldu~u gösterilmi~tir. Say~ n Prof. Giri~ te Karaosmano~ullar~~ve Manisa bölgesi üzerinde yap~ lan
ara~t~rmalar ve ba~ta Manisa Kazas~'lla ait ~eriyye Sicilleri ile di~er kaynaklara da yer vermi~tir.
Prof. Nagata I. Bölümde bölgenin jeopolitik mevki, co~rafi ve ekolojik yap~s~ , demografik
durumu ve idari durumu üzerinde durmaktad~ r. Burada XVII. yüzy~ l~ n ortalar~ ndan itibaren
Izmir'in Do~u-Bat~~ticaretinde bir transit liman~~ olarak geli~meye ba~lamas~yla Manisa'n~ n da
önem kazand~~~~anlaulmaktad~ r. Bundan sonra Manisa bölgesinden hububat, pamuk ve üzüm
gibi zirai ürünler ile hal~ , kilim, keçe ve sahtiyan gibi marnül maddeler ihraç edilmeye ba~tanm~~ ur. Ayr~ca. Istanbul'un ihtiyac~~ olan zahire, hayvan ve smai mamüllerini gönderen bölgelerden biri de olmu~tur. Bundan ba~ ka Rumeli vilâyetlerindeki çe~idi huzursuzluklar yüzünden
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Manisa bölgesi önem kazanm~~t~. Ayr~ca, Osmanl~~- Rus ve Avusturya Sava~lar~~sürerken artan ihtiyaçlann buradan sa~lanmas~~bölgeye canl~hk getirmi~ti. Eserde bölgenin co~rafik ve ekolojik
yap~s~~da incelendikten sonra demografik duruma temas edilmi~tir. Burada Prof. F. Emecen'in
eserinden (XVL As~rda Manisa Kazâs~~) geni~~~ekilde istifade eden Prof. Nagata, XVI. yüzy~lda
çifçi - köylü, konar- göçer ve ~ehirli miktar~n~~ortaya koyduktan sonra XVII. as~rda Manisa
Kazas~'mn avinzhine durumuna yer vermi~tir. Eserde devamla XVII. ve XIX. yüzy~llann avinzhâne durumu hakk~nda ~eriyye skillerinden bilgiler verilmi~tir. Bu arada Bat~~Anadolu'ya olan
Türkmen göçIerine ve bu vesileyle nakliyatal~k ve deve yeti~tiricili~ine de temas edilmi~tir.
Manisa'mn ~ehzade Sanca~~~olu~una da i~aret eden Prof. Nagata, sanca~~n 1627 y~l~ndan itibaren " ber-vech-i arpal~k " statüsüne ve nihayet 1743 y~l~nda yerli mütegallibelerden
Karaosmano~lu Hac~~Mustafa A~a'n~n Saruhan Mütesellind tayin edildi~ini belirtmi~tir. Bu tayin
Saruhan'cla önemli hadiselerin ba~lang~ad~r. Hac~~Hüseyin A~a'n~n ölüm tarihi 1816'ya kadar
sürecektir.
Prof. Nagata Il. Böliim'de Karaosmano~ufian âilesinin tarihçesi ile birlikte âilenin hükümet merkezi ile olan münasebederinden bahsetmektedir. Burada önce âiknin men~ei ara~t~r~lm~~~ve Kara Osman'~n 1666'da III. Murat Camii evkaf~~mukataas~ndan Bahad~rh mukataas~~
emini oldu~u tespit edilmi~tir. Kara Osman'~n 1687'de Izmir ve Ayd~n'daki hâric ez-defter
Rumlar~n cizyelerini tesbite memur olmu~tur. Böylece, iyildar aras~na girmeye muvaffak olan
Kara Osman'~n dört o~lu bulunuyordu. Bunlardan büyük o~ul Hac~~Mustafa A~a babas~n~n görevlerini devam ettirdi~i gibi 1724'ten itibaren Iran Sava~lanna kaulm~~t~r. Bu arada hükümet
taraf~ndan e~kiya ilin edilen bölgedeki rakiplerinin tenkilinde ba~ar~~gösterince bölgede rakipsiz kalm~~t~. 1743'ten sonra Saruhan Mütesellimli~i'ne tayin edilerek 1755 senesine kadar ba~~
âyin durumuna gelmi~tir. Onun bu mütesellimli~i halk~n ~ikayeti üzerine son bulmu~tur. Yerine
Ye~en Ali Pa~a'n~n kap~alar kethüdas~~Elhac Ibrahim A~a tayin edilmi~tir. Mustafa A~a'n~n mallar~n~n musaderesi büyük s~k~nt~lar yaratm~~ur. Ancak, Hac~~Mustafa A~a'n~n bölgede hildm oldu~u dönemde lalenin elinde büyük bir servet birikti~i ve o~ullann~n servet sahibi olduklar~~anla~~lmaktad~r.
Say~n Profesörün ifadesine göre ille bundan sonra y~llarca merkezden alika görmedi.
Ancak 1768, 1774 ve 1787-1792 Osmanl~-Rus Sava~lanndaki askeri katk~lar~ndan dolay~~
Karaosmano~ullan bölgede yeniden hikindyet kurmaya ba~lad~lar. Aileden Hac~~Ahmed A~a,
1787'de Saruhan Mütesellimi bizzat askerleriyle Ruslara kar~~~sava~m~~ur. Sava~larda yararl~h~~~
görülen Hac~~Ahmed A~a, padi~ah taraf~ndan " samur kürk" ile taltif de edilmi~tir.
Ailenin di~er bir ferdi Hac~~Pulad Mehmed A~a Menemen ve Turgudu Voyvodahldar~nda
bulunmu~, çok zengin olmu~tu. Birçok hayrat b~rakan Mehmed A~a öldü~ü zaman (1806) muhallefat~n~n tespiti ve zabu i~ine hükümet el att~. Yap~lan yan~malar ve görü~melerden iyinlann
servednin ne derecede artabildi~i, devletin de buna göz dikti~i görülmektedir. Ayn~~tarihte vefat
eden Gelembe Voyvodas~~Hac~~Ahmed A~a da ifienin zengin bir üyesi idi. Kara Miltessellim
Hac~~Mehmed A~a'n~n karde~i Ömer A~a ile birlikte Osmanl~~- Rus Sava~~'na kat~ld~~~~ve hizmetleri kar~~l~~~~padi~ah taraf~ndan "samur kürk" ile taltif edildi~i anla~dnu~t~r. Prof. Nagata'n~n
tespiderine göre lalenin di~er bir üyesi olan Hac~~Ömer A~a, Bergama Voyvodas~~olarak nfifilzunu geni~letmi~, hatta Karesi Miltesellimli~rni de ele geçirmi~tir. Candarl~~ve Band~rma
Iskelelerinin milbayaaah~~n~~da yapan Ömer A~a 1787'de Rus Seferi'nde büyük yararhk gösterdi
ve " samur kürk" ile taltif edildi. Bir müddet sonra Iskenderiye'deki kan~~khklan yat~~t~rmak
üzere M~s~r'a gönderildi. Ömer A~a Istanbul'da yap~lan Sened-i ittifak toplant~s~na kat~ld~. Prof.
Nagata Ömer A~a'n~n ölümünden sonra devletin onun muhallefaun~n zabu için ald~~~~
tedbirleri orijinal belgelerle ortaya koymu~tur. Bu sürede II. Mahmud'un mevcut ~artlar alt~nda
iyinlara kar~~~olan tutumu da ortaya ç~kmaktad~r.
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Say~n Prof. bundan sonra Ailenin di~er bir üyesi Küçük Hüseyin A~a'ya yer vermi~tir.
Burada yabanc~larla temaslar yer almaktad~r. Hükümetin ve yabanc~lar~n Karaosmano~ullanna
güvenmeleri ise dikkat çekicidir. Sava~~y~llar~nda Hükümetin Karaosmano~ullan Ailesinden zaman zaman yard~m istedi~i de tespit edilmi~tir. Karaosmano~ullarm~ n en parlak devri, Hac~~
Hüseyin A~a'mn Ayd~n muhass~lh~~ na tesadüf eder. Manisa'da bir küdiphAne de tesis etti~i anla~~lan Hüseyin A~a'ya Izmir'deki yabanc~~ temsilciler de itibar ediyorlard~. Bu devirdeki sava~larda, hükümetin Karaosmano~lu Ailesinden birçok hususta yararland~~~~anla~~lmaktad~r. Bu
katk~lar~ndan dolay~~Aile en parlak devrini ya~am~~t~ r. Buraya kadar Ailenin önemli ~ahsiyetlerine
yer veren Prof. Nagata, devletin Hüseyin A~a'dan istifade yollar~n~~da maddeler halinde s~ralam~~ur (48 - 50). Ayr~ca AyAnlann yard~mlar~na ~iddetle ihtiyaç duyan devletin, nüfüzlarm~n artmas~na göz yummak zorunda kal~~~ na da i~aret olunmu~tur.
Ay:k~l~ k müessesesinin zamanla etkisinin azald~~~~bilinmektedir. Özellikle Sened-i ~ttifak'~n
yürürlü~e girmesinden sonra Karaosmano~ullan Ailesinin üyelerinin birer devlet memuru s~fat~n~~almaya ba~lad~~~~görülmektedir. Tabiatiyle bu durum " AyAnlar devri" nin kapanmaya ba~lad~~~n~~ifade eder. Bu yönden Prof. Nagata, Ailenin Tanzimat öncesi tarihçesini 5 devreye arrm~~t~r ( 57- 58 ).
Prof. Nagata III. Bölümde Karaosmano~ullan Ailesi ile iltizam haklar~~aras~ndaki münasebeden incelemi~tir. Buna göre 1743 y~l~ndan itibaren 10 y~ l içinde Ailenin bölgedeki timar, zeamet ve mukataar iltizam etti~i, servet ve kudret kazand~~~~ortaya konmu~tur. Hac~~Mustafa
A~a'dan sonra, Koru-yi Cebel-i Manisa mukataas~~ ile etraf~ndaki timar ve zeametler için aç~lan
davalar, onun topraklar~~nas~l elde etti~i örnekleriyle gösterilmi~tir. Sonunda devlet Ayânl~ k iddias~ nda bulunanlar~~mütegallibe olarak vas~fland~np pe~pe~e fennan ve adaletnâme ~sdar etmi~tir. Bundan ba~ka burada malikâne sisteminin uygulanmas~~orijinal belgelerle anlaulm~~ur.
Prof. Nagata Hüseyin A~a'n~n bölge halk~ na sa~lad~~~~mali yard~mlara ( zimem-i nâs) da
temas etmi~tir. Burada mukataalarm nas~l verildi~i ve devletin denetimi alt~ndaki mukataalardan
ba~ka, ta~radaki siyasi çeki~melerin iltizam haklar~n~ n kazan~lmas~ nda etkili olu~u da incelenmi~tir. Manisa bölgesinin zirai mahsulleri ile hayvani mamülleri~~i~~~topland~~~~bir merkez olu~unun
Karaosmano~ullan Ailesinin sosyal ve iktisadi faaliyetlerine yön veri~i de keza burada gösterilmi~tir. Ayr~ca, Karaosmano~ullann~n sarraflarla olan ili~kileri de belgelerle ortaya konmu~tur.
Eserin IV. Bölümü Karaosmano~ullan çiftliklerinin i~letilmesine ayr~lm~~ur. Ailenin miri
arazi prensibine ra~men tarlalar~~ tasarruf edi~i örnekleriyle gösterilmi~tir. Buna göre
Karaosmano~ullan bölgenin en münbit topraklar~na sahip olmu~lard~ r. Ailenin, bu arazi edinmeleri 4 ana esas üzerinde mütalaa edilmi~tir (94-105). Bundan ba~ka çiftliklerin hudutlar~, topra~~ n Aile içindeki intikali, tarla, mer'a ve çiftli~in hukuki durumu hakk~ nda da ara~t~rma yap~lm~~t~r. Böylece, çiftliklerdeki ortakç~l~ k ve hizmetkârl~ k ve buna miimasil olarak i~letmecilik, beylik tarlalar~~ve icareye verilen tarlalar konusunda orijinal bilgiler verilmi~ tir. Bundan sonra çiftliklerde üretim, gelir ve pazarlama bahsinde zirai sektör ile hayvanc~l~ k sektörü yer almaktad~r.
Prof. Nagata V. Bölümde Ailenin vak~flar~na yer vermi~tir. Burada vakfiyelerin listesiyle beraber mahiyetleri de aç~ klanm~~t~r. Vak~f konusunda oldukça cömert davrand~~~~anla~~lan Ailenin, bölgenin kültür hayat~na önemli katk~s~ n~n oldu~u anla~~lmaktad~r. Nitekim çok say~da tesis
bir tablo ile gösterilmi~tir (148). Bu vak~flann bölgenin kalk~nmas~ ndaki rolüne de temas edilmi~tir. Ayr~ca gayr-i menkullerin cinslerine ve ~ehirlerine göre da~~l~ m~~ tablolarda gösterilmi~tir
(152-153).
Say~n Prof. VI. Bölümde Karaosmano~ullan Ailesinin cemiyet hayat~~ile Ayânl~~~n sona ermesi hakk~ nda bilgiler vermektedir. Devamla Türk Aile yap~s~~ hakk~ nda yap~lan yay~nlara i~aret
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edildikten sonra ailenin ~eceresi (Ek VIII), muhallefat tespiti ile miras~n~n taksimi ve zengin bir
ailenin oturdu~u kona~~ n tassifi ve buradaki hayat tarz~~ anlaulm~~t~r. Ayr~ ca, Pulad Mehmed
A~a'ya ait e~yan~ n dökümü hem etnografya hem de piyasa ekonomisi üzerinde çal~~anlara
fikir
verecektir. Servetin yap~ s~~ adl~~ bahiste, ~eriyye sicilleri ve muhallefat defterlerinden bilgiler aktar~ larak ailenin ~ehirdeki esnaf, bakkal, tüccar ve sarraflarla olan münasebetleri, i~~
imkanlar~n~n
sa~lanmas~~ gibi konular i~lenmi~ tir. Say~ n Prof. özellikle Avrupa ekonomisinin geli
~ti~i devirde
hububat olsun, pamuk veya kökboya gibi smai bitkiler olsun tar~m~n art~ k para ekonomisine dahil edildi~ini aç~ klayarak. Karaosmano~lu çiftliklerinin bundan zarar gördü~ünü aç~klam~~
t~r.
Prof. Nagata sonuç olarak ailenin Manisa kazas~ ndaki nüfüzunun, siyasi olmakla beraber,
özellikle çiftlik i~letmecili~i ile vak~ f faaliyetlerine dayand~~~ n~~ ifade etmi~ tir. Il. Mahmud'un
tedbirlerine ra~men ayanlar~ n nüfüzunun Manisa Ovas~ 'nda bir müddet daha devam etti~i anla~~lmaktad~r.
Prof. Nagata eserinde ayanl~ k konusunu çok iyi kavram~~~ve konunun her yönünü ortaya
koymu~tur. Tablolarla yap~lan aç~klamalar esere de~er kazand~rm~~ ur. Ekler ise birçok ara~t~r~
c~~
içi~~~ önemli bir mehazd~ r. Bir yabanc~ n~n konuya bu kadar s-âk~ f olabilmesi takdire
~ayand~r.
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