DO~U KARADEN~Z'DE AYANLIK : T~REBOLULU
KETHUDAZADE MEHMED EM~N A~A
FER~DUN M. EMECEN
Osmanl~~sosyal tarihinin en dikkat çekici dönemini, XVIII. yüzy~lda ta~radaki mahalli güçlerin yükseli~i olu~turur. Bilindi~i gibi söz konusu döneme
baz~~ ara~t~r~c~larca "Âyânlar Ça~~" dahi denilmi~~ve bu ad genel mahiyetteki
kitaplara da yans~m~~~ve tarihçi kesim
' aras~nda umumi bir kabul görmü~tür '•
imparatorlu~un gerek Anadolu ve gerekse Rumeli yakas~nda ortaya ç~kan ve
gittikçe güçlenip hükümet merkezine ve onun ta~radaki temsilcilerine kar~~~
bir bak~ma denge unsuru haline gelen âyân hakk~ nda, zaman~m~zdaki
de~i~melerin ve yeni fikri ak~mlar~n etkisiyle farkl~~izahlar~n yap~ld~~~; merkezi karekterli, koyu devletci anlay~~ la bu zümreleri "mütegallibe" kategorisinde vas~fland~rma temelinde ele al~ nan konunun, zamanla de~i~ik yönlerden yap~lan çal~~ malar ve bilhassa daha serbest bir tarihçilik anlay~~~ n~n da
tesiriyle giderek farkl~~ bir çerçevede takdim edilmeye ba~land~~~~dikkati
çekmektedir. Her ne ~ekilde olursa olsun "âyânl~k, e~kiyal~ k, mütegallibe"
üçgeninin birbirinden çok ince çizgilerle ayr~lan yanlar~n~~ortaya koyabilmek, ayr~ca bu zümrelerin ortaya ç~k~~~sebeplerini lay~ klyla anlayabilmek, derinli~ine yap~lacak ara~t~ rmalar~n rehberli~ine muhtaçd~ r2. Esasen büyük
â yk~~ailelerini temel alan ve buna göre meseleyi va'z eden incelemelerin genelle~tirilmeye çal~~~lan sonuçlar~n~n sa~l~kl~~olabilmesi için dar bölgeli çal~~malar~n artmas~~gerekti~ini belirtmek hatal~~olmasa gerektir.
Bilindi~i üzere söz konusu zümreler üzerinde yap~lan ara~t~rmalarda,
ba~l~ca tart~~ma noktas~n~, bunlar~n ne zaman, nas~l ve hangi ~artlar alt~nda
1 Economic and Social History of the Ottoman Empire, adl~~ kitab~n B.MacGowan taraf~ndan kaleme al~nan III. bölümü bu ba~l~~~~ta~~maktad~r ( Cambridge 1994, s.637-750). Bununla
birlikte bu tabirin kullan~l~~~~yeni de~ildir. Mesela bk.Midhat Kemal, Ayanlar Devrinde Bolu,
Bolu 1334.
2 Ayanl~k ile ilgili olarak yap~lan art~ k klasikle~mi~~say~labilecek incelemelerde bu gibi vas~fland~rmalar~~bulmak mümkündür. Mesela bk.I.H.Uzunçar~~l~, Me~hur Rumeli Ayanlar~ndan
Tirsinikli ~smail ve Y~hko~lu Süleyman A~alar ve Alemdar Mustafa Pa~a, ~stanbul 1942; Yücel
Özkaya, Osmanl~~~mparatorlu~linda Ayanl~k, Ankara 1977; Y.Nagata, Muhsinzade Mehmed
Pa~a ve Ayanl~k Müessesesi, Tokyo 1976; a.mlf, Tarihte Ayanlar: Karaosmano~ullar~~Üzerinde
Bir ~nceleme, Ankara 1997.
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ortaya ç~ kt~~~', bunda hangi sebeblerin âmil oldu~u sorular~~ te~kil eder. Osmanl~~ictimai yap~s~n~n bu son derece ilginç geli~mesinin ard~nda yatan sebebler üzerinde durulurken, imparatorlu~un s~k~~merkezi idaresinin bünyesi
içinde nas~l olup da XVII. yüzy~ldan itibaren özellikle ta~rada sivil güçlerin
yükselip devlet idaresinde giderek, mahalli de olsa, bir denge unsuru haline
geldi~i suali bu çerçevede cevab~~aranan ba~l~ca ana mesele olmu~tur. Ayâ.nl~ k tarihi hakk~nda kaleme al~nan yaz~larda bu mesele ile ilgili iki ana fikir
kümesi olu~mu~tur. Bunlardan ilki, de~i~en dünya ekonomisinin de geni~~
ölçüde tesiriyle toprak sahipli~i, büyük çiftliklerin ortaya ç~k~~~~tezi etraf~nda
geli~tirilirken, di~eri devletin mali yap~s~ ndaki anlay~~~de~i~ikli~inin tabii bir
sonucu olan iltizam sistemi etraf~nda temerküz etmi~; özellikle bu sonuncuBu gibi zümrelerin zuhuru hakk~ nda kat'i bir tarih aray~~~~içinde olan ara~t~rmac~lar da
vard~r ( Tarih tart~~mas~~için bk.Y.Özkaya, Ayn~~Eser, s. 15-21). Halbuki böylesine bir kesin tarih
aramak bo~una bir çabad~r. Bunun Osmanl~~sosyal tarihinin geli~im süreci içerisinde ele almak
tabii daha mant~kl~~bir yakla~~m olacakt~r. Ayr~ca bunun bir "müessese" olarak vas~fland~r~lmas~n~~ da anlamak güçtür. E~er müessese kavrannyla devletin kar~~s~ndaki onu kontrol eden sivil
güçlere resmi bir nitelik verilmesi kastediliyorsa, o zaman bu tabir yerli yerine pek oturmaz.
Zira bu sosyal geli~menin kendi iç te~kilauyla mahiyetinin çerçevesinin kat'i s~mrlanyla çizilmesi,
yetldlerin de~i~mez niteli~i tesbit edilemedi~ine göre, bunun için böyle bir kavram~~öne sürmek
oldukça erkendir. Tarih tart~~malar~ na ve bu zümrelerin mahiyederine dair ilginç bir kay~d, bu
söylenenleri yine de belirli bir temele oturtamamakla birlikte, dikkat çekici görünmektedir.
1696-98 y~llar~na ait bir maliye ahkam defteri kayd~nda, devlet merkezinin resmi olarak "âyân-~~
vilâyeti" mali konularda muhatab ald~~~~görülmektedir. Burada Haleb,$am,Adana, Anteb,Tokad
taraflar~ndaki vilâyet âyâmn~n durumunun isti~are olundu~u, "her memlekette âyândan dindar,
müstakim ve mütemevvil bir adem, mutlak feragatlar ve dü~en mahlülâu zabt ve rabt ve nezaret
ibaresiyle bu duruma i~aret edildi~i dikkati çekmektedir(Ba~bakanhk Osmanl~~Ar~ivi =
BA, Maliye Defterleri =MAD, nr.3423, s.593). 1683'den sonraki bozgun y~llann~n getirdi~i büyük
mali ve sosyal sars~nt~ n~ n izlerinin izalesi için bu y~llarda al~nan reformist tedbirler cümlesinden
de~erlendirilebilecek olan bu karar, sivil ve fakat zengin zümrelerin, hatta resmi görevli olup
mahalli bir kuvvet haline gelmi~~olanlar dahil, güç kazanmalarmda devletin te~vi~inin ilginç bir
örne~idir. Mamaf~h daha önce de vilayet âyân~n~n reaya ile alakal~, yahud kendi bulunduklar~~
bölgeyle ilgili birtak~ m mali ve sosyal i~lerde muhatab al~nd~~~~malum dur (Bunlar~n kimler
oldu~u hakk~nda bk.Ö.Ergenç, "Osmanl~~ Klasik Dönemindeki E~raf ve Ayan Üzerine Baz~~
Bilgiler", Osmanl~~Ara~t~rmalar~ , III, 1982, s.105-118). Dolay~s~yla burada bu defa bu gibi
kimselerin do~rudan do~ruya devlet gelirlerini yüklenmeleri, mal tahsilauyla görevlendirilmeleri keyfiyeti, XVIII. yüzy~lda âyân denilen zümrelerin ekonomik ve giderek siyasi güç
kazanmalar~nda devletin müessir rolünü bir kere daha göz önüne serse gerektir. Bu te~vi~in
zaman~m~zdaki benzeri yans~malar~ n~~tedai ettirmesi, tarihi hadisenin kendi geli~mesine de~il,
tamamen okuyucuya aittir. Öte yandan böyle bir anlay~~a yakla~uran mucbir sebepler meyamnda, bu anlay~~~n temellendirilmesinde, XVII. yüzy~ldan itibaren s~ kl~kla görülen ~slahat layihalar~ ndalti tasnif ve görü~lerin etkisi ayr~ca ara~t~rma konusudur (~imdilik bk.F.Emecen,
"Osmanl~lar'da Devlet, Toplum ve Mahkeme", 18. Yüzy~l Kad~~Sicilleri I~~~~nda Eyüb'te Sosyal
Ya~am, ~stanbul 1998, s.73-81)
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sunda devletin deste~iyle güçlendirilen sivil müte~ebbisleri ça~r~~t~ran mütalaalara da meyl edilmi~ tir. Nihayet son yay~mlanan bir ara~t~ rmada her iki
görü~ ü telif eden bir izahata yer verilerek, üzerinde çok durulan me~hur bir
ayki ailesinin tarihi incelenip, dikkat çekici bir yakla~~m ortaya konmu~tur 4.
Öte yandan ayanl~k ile ba~da~ur~ lmak istenen büyük çiftliklerin do~u~ u konusunda teorik genellemelerin d~~~ nda (çevrele~me, periferi, ikinci serflik
vb), Osmanl~~tarihçi ve ~slahat yazarlar~n~n malum görü~lerinin bunlara etkisi iyi anla~~lmal~d~ r. Ayanl~ kla ba~lant~l~~ olarak çiftliklerin do~u~u hususundaki tart~~ malarda timar rejiminin giderek çökü~üyle reaya çiftliklerinin
ele geçirilmesi keyfiyeti yan~ nda bo~~toprak (mevat arazi) konusu üzerinde
durulmu~, has kapsam~~içerisindeki arazinin kirac~lar~ mn rolü ön plana ç~kar~lm~~t~s. Bütün bunlar~n d~~~nda dikkatten kaçan bir ba~kas~ , hususiyle Bat~~
Anadolu bölgesine ve di~er baz~~yerlere has olmak dolay~s~yla genelle~tirilemeyecek olan piyade ve müsellem çiftliklerinin, XVI.yüzy~l sonlar~nda timar
topra~~~haline dönü~ türülmesiyle birlikte söz konusu çiftliklerin maldar,
zengin kimselere verilmesi, yani "mensuh çiftlikler" konusudur 6. Burada yeni
bir aç~ hm ve yönelime yol açacak nitelikte olan bu mevzuyu daha geni~~bir
çal~~maya b~ rakarak, farkl~~bir sosyal ve ekonomik temele sahip tabiatm zorlad~~~~hayat tarzlar~n~n hakim oldu~u bir bölgeye dikkat çekmek istemekteyiz. Zira bütün bu yukar~ da özetlenen görü~ler imparatorlu~un gözden ~ rak,
farkl~~bölgelerindeki irili-ufakl~~birçok ayanailesinin zuhurunu ve bunlar~n
4 Y.Nagata'n~ n bu son çal~~mas~ nda, F.Braudel (Akdeniz ve Akdeniz Dünyas~,
trc.M.A.K~l~çbay, ~stanbul 1990 , II, 47-51), H.~nalc~ k ("The Emergence of Big Farms, Çiftliks:
State, Landlords and Tenants", Collection Turcica, III, Paris 1983, 105-106; Türkçe
trc. Osmanhda Toprak Mülkiyeti ve Tar~m, ~stanbul 1998,s.17-35), G.Vinstein'in ("Ayan de la region d'~zmir et commerce du Levant", Etudes Balkaniques, XII /3,1976, 71-83 ) görü~lerinin
mahiyed üzerinde durulmu~~ve kriti~i de yap~lm~~t~r (Tarihte Ayanlar, s.1-5). Keza tar~m ölçe~inin önemi üzerinde bir dizi makaleyi muhtevi deneme, konu hakk~ nda fikri temellendirmelere
esas olmu~tur (Osmanhda Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tar~m, ed.Ç.Keyder- F.Tabak, ~stanbul
1998).
5 H.~nalc~ k, "Çiftliklerin Do~u~ u. Devlet, Toprak Sahipleri ve Kirac~lar", Osmanhda
Toprak Mülkiyeti, s.17-35; Veinstein, "Çiftlik Tart~~mas~~Üzerine", Ayn~~Eser, s.36-56.
6 Piyade ve müsellem çiftlikleri normal reaya çiftliklerinden daha büyük ölçekliydi. Veinstein'in reaya çiftliklerinin küçiiklü~ünden bahsederek bunlar~ n büyük çiftlikler haline dönü~mesinin zor olaca~~~yolundaki hakl~~tereddütleri, piyade ve müsellem çiftliklerinin durumu göz
önüne al~nd~~~ nda nisbeten zail olabilmektedir. Nitekim piyade-müsellemler kendilerine tahsis
olunmu~~topraklar üzerinde reaya statüsü kazan~rken , çiftlikleri birle~tirilip zeamet olarak da~~~ulm~~t~. Mensuh çiftlikler sadece Manisa kazas~ nda 100 kadar olup toplam dönüm miktar~~
16.438 idi. ilginç olan husus Karaosmano~ullan'mn köyünün (Yaya) de bir piyade-müsellem
köyü olmas~d~r (Bk. F.M.Emecen, XVI. As~rda Manisa Kazas~ , Ankara 1989, s. 142-154).
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tipolojik mahiyetini ayr~nt~lar muvacehesinde, yeteri kadar ortaya koymaktan
vâreste gibi gözükmektedir.
Bu cümleden olarak Do~u Karadeniz bölgesi âyân~, hakk~nda çok az
ciddi çal~~ma yap~lm~~~olmas~ ' dolay~s~yla incelemeye sezâ bâkir bir sahay~~
olu~turmaktad~ r. Bunlar içerisinde de ahfad~~zaman~m~za kadar uzanan ve
mütevaz~~bir sahil kasabas~n~n yak~n tarihinde mühim roller oynam~~~olan
küçük bir âyân ailesi özel olarak seçilmi~, buna benzer di~er zümreler için
bir model te~kil edip etmeyece~i meselesi tart~~maya aç~lmak istenmi~tir.
Burada inceleme konusu olarak üzerinde durulacak olan Kethudazâde
ailesinin ortaya ç~ k~~~~her ~eyden önce bölgede XVIII. yüzy~lda ba~gösteren
sosyal ve ekonomik hareketlenmeler ile yak~ ndan ilgili görülmektedir. Hususiyle asr~n sonlar~ na do~ru Tuzcuo~ullar~ 'mn Rize bölgesinden ba~layarak
güçlerini yaymalar~, di~er küçük âyân aileleri için dikkat çekici geli~melerin
mebde'ini- olu~turmu~tur denilebilir. Hatta XIX. yüzy~l~n ilk otuzlu y~llar~ nda
bu olaylar dolay~s~yla bölge âyân~ n~ n ilk defa bir birlik te~kil ettikleri ve irili
ufakl~~ zümrelerin kendi güçlerinin s~n~ rlar~n~~anlama imkan~n~~bulduklar~~ da
söylenebilir. Daha XVIII. yüzy~l~n son çeyre~inde devletin muhatab ald~~~~
âyân içinde, Giresun'dan Rize'ye kadar uzanan kesimde, yakla~~ k 26 âilenin
adlar~~yer almaktad~ r. Bunlardan en tan~ nm~~lar~~ ve ahfad~~bugüne kadar gelenleri aras~nda Ku~uo~ullar~,Tuzcuo~ullar~, Hac~saliho~ullar~,Sakao~ullar~,
Abanozo~ullar~, Ek~io~ular~, Eyübo~ullar~, Kalc~o~ullar~, Sar~alio~-i~llar~, Sadio~ullar~~ say~labilir'. Hemen sonra XIX. yüzy~l~n ba~lar~nda Tuzcuo~ullar~ ' n~ n yükselmesi, güçlerini Orta Karadeniz'e çeviren Canikli âilesinin9 Do~u
Karadeniz'den çekilmesinin ard~ ndan ba~lad~~ ve bunlar di~er küçük âileler
üzerinde otorite kurmay~~ba~ard~lar.
7 Bölge âyân~~ aras~nda özellikle Tuzcuo~ullar~~ hakk~nda müstakil bir-iki çal~~ma yap~lm~~t~~
(bk.M.Aktepe, "Tuzcuo~ullar~~isyan~", Tarih Dergisi, 111/5-6, 1953, 21-52; A.Bryer, "The Last Laz
Risings and Downfall of the Pontic Derebeys 1812-1840", Bedi Kartlisa, XXV1,1969,191-210). Ayr~ ca bölge tarihi ile ilgili kitaplarda da ilgili yerlerde bilgilere rastlanmalda birlikte (bk. ~akir
~evket, Trabzon Tarihi, ~stanbul 1294, 233 vd.; H.Umur, Of Tarihine Ek, ~stanbul 1956, s.68-71;
Lermio~lu, Akçaabad Tarihi, ~stanbul 1949, tür.yer; M.Bilgin, "Sürmene Tarihi", Sürmene, ~stanbul 1990, s.281- 316; F.Sümer, Tirebolu Tarihi", ~stanbul 1992, s.99-121) bunlar~n henüz yeterli seviyede oldu~unu söylemek zordur.
8 1789'da ba~layan harb sebebiyle Kafkasya taraf~ na asker göndermesi talep edilen Do~u
Karadeniz ayan~ n~n listesi H.Umur taraf~ndan verilmi~tir (Of Tarihine ek, s.65-66; F.Sümer, Tirebolu Tarihi, 5.104-105)
9 Bk.Y.Özkaya, "Canikli Ali Pa~a", Belleten , XXXVI/144 (1972),483-525; Ö.Mert, "Canikli
Hac~~Ali Pa~a Ailesi" Diyanet ~slam Ansiklopedisi, VII, 151-154.
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1723te ba~lay~p aral~ klarla 1749'a kadar süren Osmanl~~- ~ran sava~~n~n
sefer güzergah~n~n Do~u Karadeniz sahillerini takip etmesi, mühimmat ve
asker naldinin bu lurlandaki limanlar kullan~larak gerçekle~tirilmesi, ayr~ca
bölgeden sürekli asker talebleri, Viyana bozgunundan bu yana bu seferlere
yerli kulu olarak kat~lm~~~olmakla kazanm~~~bulunduklar~~resmi ve askeri s~ fatlara da müsteniden zaten giderek güçlenmekte olan yar~~feodal zümrelerin durumunu kuvvetlendirdi~i gibi k~y~~ hatt~n~~oldukça hareketlendirmi~tir.
Bütün bu hadiseler s~ras~nda Giresun bölgesinde Kelalio~ullan, resmi belgelere göre, ~ekavet ile ortaya ç~km~~; daha 1750% y~llarda Gümü~hane-Esbiye
madeni ile irtibad~~bulunan Tirebolu voyvodal~~~ n~~ele geçiren ~brahim A~a
etraf~na toplad~~~~Sakao~lu, Çilesizo~lu, Çamur Ali, Türüdüo~lu gibi kimseler yan~nda bulundu~u halde 600 ki~ilik Çepni askeriyle Giresun bölgesine
tamam~yla hakim olmu~tuw. Dolay~s~yla Tirebolu'yu da içine alan kesimde
böylesine bir gücün ortaya ç~ k~~~, muayyen bir alt yap~ n~n varl~~~n~~dü~ündürmektedir. Gerek XVII. yüzy~l Osmanl~-~ran sava~lar~~gerekse 1768 sava~~yla top dökümü için bak~ra olan ihtiyaç, XVIII. yüzy~l ortalanndan itibaren
Tirebolu'ya, Gümü~hane ve Esbiye gümü~, alt~n ve bak~r madenlerinin" d~~ar~ya aç~lan ihracat iskelesi özelli~i kazand~ rm~~; Har~~ t vadisini izleyen tarihi yol bu ihracatta müsait bir güzergah~~ te~kil etmi~; hatta bu yüzden Tirebolu zaman zaman idari bak~mdan Trabzon'dan ayr~ l~ p ~ebinkarahisar'a ,
Gümü~hane'ye ba~lanm~~t~. Dolay~s~yla Tirebolu voyvodal~~~~ve bölgedeki
madenlerin eminli~i birlikte tevcih edilmeye ba~lanm~~t~. Kelalio~lu'nun nüfuzu hem bu eminli~e, hem de daha Osmanl~~öncesinde bölgeye kesif bir
~ekilde yerle~mi~~olan Türkmen-Çepni boylar~ n~n insan gücüne dayanmaktayd~. Nitekim Osmanl~~hakimiyed alt~na girdikten sonra da Çepni beyleri
timar ve toprak sahibi olarak varl~klar~n~~eskisi gibi sürdürdüler. Bunlar~n bir
bölümü de kalelerde muhaf~z olarak istihdam edildiler ve zamanla ta~radaki
yeniçeri zümreleri içerisine dahil oldular. Ayr~ca Do~u Karadenizin kendi1° BA, A.DVN, nr.811. Burada ad~~geçenlerin ahfad~n~n bugün de varl~klar~n~~sürdürdüklerini hat~rlatahm.
~ l Bu madenlere özellikle XVIII. yüzy~lda büyük bir önem verildi ve i~letilmesi için yeni bir
organizasyona gidildi. Dolay~s~yla söz konusu madenlerin bölgenin sosyal tarihinde de önemli
bir rolü oldu~unu belirtmeliyiz. özellikle bölgede gayri müslim nüfusun terakilmünde bu maden ocaklar~n~n önemli bir yeri vard~r. Nitekim XVIII. yüzy~lda canlanan Anadolu madencili~i
döneminde, 1748'de Gümü~hane, Esbiye, Lahnas, ~srail, Karaerik, K~z~lkaya kesiminde, yani
Gümü~hane'den Esbiye'ye kadar olan kesimdeki madenlerden elde edilen alt~n 22.5 kg idi.
1750'de Esbiye'de 237 i~~gününde 1.186.5 dirhem alt~n, 26.745 dirhem de gümü~~ç~kar~lm~~t~~
"Alun",D~A, 11,535)
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sine has ekonomik ~artlar~, di~er bölgelerden çok farkl~~bir ~ekilde kökleri
eski Çepni feodalitesine ba~l~~sivil güçlerin de zuhuruna yol açm~~t~r. Yukar~da da temas edildi~i üzere XVII. asr~n sonlar~ndaki biteviye sava~lar dolay~ s~yla asker talebi, bunlar aras~nda muharebelere kat~lanlar~n sonradan kendilerini yeniçeri, sipahi sar~) bu unvanlarla bulunduklar~~mahallerde nüfuz
tesis etmeye çal~~malar~, ço~u defa bunu ba~lar~na adam toplay~p zor kullanarak yapmalar~~ve zamanla kendilerini devlete de kabul ettirmeleriyle sonuçlanm~~ur". Bu tarihi temele dayal~~güç, önlerine aç~lan devlet destekli
maddi imkanlarla giderek daha da artm~~~olmal~d~r. Böylece bölgede sivrilen
büyük'ffilelelerin bu eski Çepni beyleri olma ihtimali oldukça kuvvetlidir. Kelalio~lu ailesi buna güzel bir örnektir. Söz konusu aile XIX. yüzy~l~n ilk yan s~nda kar~~s~nda yeni bir sivil güç bulmakta gecikmedi. Bunlar Kethudazade
veya Kahyao~ullan olarak tan~nan bir aya~
'l ailesiydi.
Aile hakk~nda ilk resmi kay~tlar, XVIII. yüzy~l sonlar~na kadar inmektedir. 1793 Aral~k ay~na ait bir kay~tta, Gümü~hane'ye ba~l~~olup yedi madeni
bulunan Tirebolu kazas~nda kar~~~kl~klara yol açan Kethüdao~lu adl~~~akinin
"tertib-i ceza" olundu~u, ancak daha sonra Kürtün-i bala (Yukar~~Kürtün)
ahalisinden Küpeli Süleyman ve Ali'nin katledilen Kethudao~lu'nun karde~i
Halil'i de yanlar~na al~p yeni bir kar~~~kl~k ç~kard~klar~~belirtilmektedir. Bir
ba~ka kay~t ise Tirebolu'ya ait ~er'iyye sicilinde mevcut olup aileden Kethudao~lu Halil ve Numan A~alar'~n Tirebolu'da miri mal bakayas~~ile ilgili taahhüdlerini belirtmekte ve ~evval 1219 (0cak1805) tarihini ta~~maktad~ r.
Aile bugün de kendilerini M~s~r'dan gelip buralara yerle~mi~~olan bu M~s~rl~~
Kethudazâde ~brahim A~a'n~n o~lu Halil'e dayand~r~r. Bunlar yirmi yedi köyün vergi has~lann~~ toplam~~lar ve bu mebla~~14.250 kuru~~olarak tesbit
edilmi~ti". Dolay~s~yla ailenin XVIII. yüzy~l~n sonlar~ nda varl~ kl~~bir du-

12 Bu konuda ~.~evket, ortaya ç~kan zfunrelerin ~akavetle sivrildi~ini beyanla kendisine
göre ilginç hilkümlerde bulundu~u gibi yeri geldikçe bu ailelere mensub olan ve onun döneminde ber hayat bulunan ~aluslarm ~ehir meclislerinde hâlâ müessir roller oynad~klar~ndan da
yalun~r ( Trabzon Tarihi, s.166-170).
13 "Trabzon valisi vezir Osman Pa~a'ya hüküm ki; sen ki vezir-i mil~irf~n-ileyhsin bu defa
taraf~ndan Deraliyyeme vârid olan Gümü~hane kad~suun bir lut'a
mazmünunda Gümü~hane millhakat~ndan yedi aded ma'den-i humâyûn olan Tirebolu kazâsm~~ihtilâle veren Kethudao~lu nâm ~aki bundan akdem tertib-i ceza olunup ma'den-i humâyün bir mikdar âsüde olmu~~
iken bu esnâda
bâlâ sâkinlerinden Küpeli Süleyman ve kar~nda~~~Ali nâm derebeyleri
merkumun kar~nda~~~Halil nâm kimesneyi istishâb ile yine Tirebolu kazâsuu ihtdale
milbâderet ve ma'den-i humâyünda kömiircilleri ve baltac~~amelesine milmâna'at ve zimmeM~de kat~~ki1111 mâl-~~mili ve 1200 guru~~mi-~~cizye olup"... (BA, Mühimme, nr. 200, s. 47/164);
Tirebolu ~er'iyye Sicilleri =T~S, nr.1805, s 97.
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rumda olduklar~~ve vergi toplapc~l~~~~ile resmi bir hüviyet kazand~klar~, bu
yüzden muhtemelen rakipleriyle çat~~ma içine girdikleri ve Gümü~hane madenine ba~l~~madenci köylerde ç~kan kar~~~kl~klar yüzünden belgede ad~~zikredilmeyen Kethudao~lu'nun bertaraf edildi~i, bu zat~n ise sicil kayd~nda
rastlanan Numan A~a olup olmad~~~n~n belli olmad~~~, ancak Halil A~a'n~n
ailenin reisi durumuna geldi~i anla~~lmaktad~r. Ayn~~dönemlerde Tirebolu
bölgesini Gümü~hane'ye kadar nüfuzu alt~nda bulunduran Kelalio~ullar~,
muhtemelen Trabzon valileri ile olan anla~mazl~klar sebebiyle devlet tarafindan takibata u~ram~~~olduklar~ndan geri plana itilmi~~durumdayd~lar. Fakat yine de bölgede bask~~ve tesirleri sürüyordu. Nitekim Kelalio~lu Süleyman A~a Receb 1215'te (Kas~m 1800) devlet taraf~ndan affedilmi~tim; dolay~s~yla Kelalio~ullar~~ile Kethudao~ullar~~aras~ndaki ilk çeki~me muhtemelen
1800-1805 y~llar~~aras~nda oldu. 1221'de (1806) Kelalio~lu ailesinden Abdi
A~a, Tirebolu voyvodal~~~n~~eline geçirince15, Kethudao~ullar~~için s~k~nt~l~~
dönemler ba~lad~. Nitekim Kethudazâde Mustafa A~a, Terme taraflar~nda
ortaya ç~kan Süleyman'~~(muhtemelen Canikli ailesinden) tedible görevlendirilmi~ken, Abdi A~a'n~n voyvodal~~~~dolay~s~yla bunlara iltihak etmi~, bunun üzerine Erzurum ve Trabzon beylerbeyili~i divan~ndan ç~kan bir buyurulduyla, Kethudao~ullar~'mn Tirebolu'ya dönmeleri y-asaldanm~~~ve dönmeleri halinde derhal kendilerine kar~~~konaca~~, bunlar~n ve mensuplar~n~n
derhal yakalanmalar~~gerekti~i, ailenin Tirebolu'daki bütün mallar~na el konulmas~~karar~~al~nm~~ur16. Muhtemelen bu y~llara ait olan talihsiz bir raporda, Gümü~hane maden eminli~i uhdesine verilen Mehmed Emin A~a
mukataa bölgesinde bulunan Tonya'dan Hac~~Saliho~lu, Tirebolu' dan Kethudazâdeler'in Giresun dizdar~~Ali A~a'ya dayanarak bölgelerinde zulümlerini art~rd~klar~n~, mukataa mal~n~~zarara u~ratuklar~n~, madenlerin iptaline
sebep olduklar~n~, Kethudazâdeler'in kendisinden Tirebolu kazas~n~n voyvodal~~~n~~istediklerini ve bütün bunlar~n tard edilmesi gerekti~ini bildirmi~ti". Buradaki ifadeler,Tirebolu yöresinde Kethudazâdeler'in güçlerini
iyice art~rd~klar~n~~ortaya koymaktad~r. Kethudazâdeler'in Tirebolu'dan
uzalda~ur~lmalar~nda gerek bu rapor gerekse o s~ralarda Tirebolu voyvodas~~
olan muhtemelen Kelalio~ullar~'ndan Süleyman A~a'n~n ve dolay~s~yla bu
ailenin di~er önemli ferdi Kelalio~lu Abdi'nin önemli bir rolü olmu~tur.
14 ...
DA. Mühitrune-i Mektume, nr.3, s.135/436.
16 T$S,nr.1805,

19 a .
nr. 1805, s. 144.
17 BA,Cevdet-Dahiliye, nr.23600.

16 T$S,
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Böylece iki aile aras~ndaki gerginlik, Tirebolu voyvodal~~~n~~ele geçirme
mücadelesi ~eklinde tam anlam~yla ortaya ç~km~~t~. Kelalio~-ullar~~1823'e kadar voyvodal~~~~ellerinde bulundurdular; ancak bu âileden Ali A~a'n~n ayn~~
y~l vefauyla birlikte", muhtemelen bu döneme kadar Giresun-Ordu-Samsun
bölgesine kadar da~~lm~~~olan Kethudao~ullar~ ndan Halil A~a'n~n büyük
o~lu Mehmed Emin A~a bölgedeki siyasi ve sosyal kar~~~ kl~k ortam~ndan istifade ederek yeniden Gümü~hane-Tirebolu kesiminde nüfuz ve güç kazanmaya ba~lad~. Bunun nas~l oldu~u ve Kelalio~ullar~ 'n~n niçin geri planda
18 1805-1820 y~llar~~ aras~da Tirebolu, bölgede ç~kan kan~~ld~klardan oldukça etkilenmi~,
bilhassa Tuzcuo~ullar~~meselesi dolay~s~yla yerli aileler aras~nda da onlar~n taraftar~~olma veya
onlara kar~~~mücadele eden Trabzon valileri yan~nda bulunma gibi muhalefet ve kar~~~kl~klar
ortaya ç~km~~t~r. Kelalio~ullan'run affedilmeleri s~ras~nda, 1220/1806 tarihli olup Erzurum valisi
Yusuf Ziya Pa~a taraf~ndan merkeze gönderilmi~~olan bir tahriratta, Canikliler'e kar~~~bütün
Trabzon a~alann~ n birle~ip kendi yan~nda yer ald~ klar~, devlete ba~l~~agalar~n Tirebolu'yu ele
geçirdikleri ve buradaki Laçino~lu'nun ku~atma alt~na al~nd~~~~belirtilmekte idi. Kelalio~lu'nun
Yusuf Ziya Pa~a yan~nda bulundu~u ve Laçino~ullar~ 'mn uzakla~t~r~lmalar~~akabinde Tirebolu ya
yeniden hakim olduklar~~anla~~lmaktad~r. Bu defa 1223/1809'da Tirebolu voyvodas~~olarak Abdi
A~a de~il, Kelalio~lu Ali A~a'n~n ad~na rastlanmaktad~r. Fakat kendisinin ba~~na buyruk hareket
etti~i, vergileri zaman~ nda göndermedi~i gerekçesiyle takibata u~rad~~~~belirtilmektedir. Gerçekte ise onun Tuzcuo~ullan ile mü~terek hareket etmesi Trabzon valisinin onun aleyhinde faaliyetine yol açm~~~olmal~d~r. Nitekim Ordu mütesellimi Salih A~a, askerleriyle onun üzerine
yürüdü. Yan~nda Giresun âyân~ ndan Dizdaro~lu Ali ile Laçino~lu Mustafa A~a da bulunuyordu.
Bunlar Tirebolu yak~nlar~ nda Armelik geçidi (belgede Ahbar-Melik diye geçmektedir) civar~nda
3 Zilkade 1223 /21 Aral~k 1808'de Kelalio~lu Ali'nin kuvvetlerini bozguna u~ratt~lar. Ali A~a Tirebolu'ya, oradan da üç gün sonra bir kancaba~a binerek Tuzcuo~lu'nun yan~na kaçt~; oradan
Erzurum'a gitti ve 1816'ya kadar da orada kald~~(BA, HH, nr.3330; faksimilesi için bk.F.Silmer,
Tirebolu Tarihi, s.227). Bundan hemen sonra Tirebolu'da voyvoda olarak Süleyman A~a adl~~
biri görülmektedir (~anizade, I, 305). Bu zat~n daha önce de ad~~geçen Kelalio~lu Süleyman
A~a olma ihtimali büyüktür. Nitekim bundan yakla~~k bir y~l sonra voyvodal~~~~Kelalio~lu Abdi'nin ele geçirdi~i anla~~hyor. Dolay~s~yla ailenin ferdlerinin bir k~sm~n~n devlet yanl~s~~olarak görüldü~ü, Tuzcuo~ullar~~ile mü~terek hareket edenin sadece Ali A~a oldu~u söylenebilir.
1811'de ç~ kan veba sadece halk aras~nda de~il hanedan mensublar~n~ n bir k~sm~n~n da ölümüne yol açt~. Trabzon Valisi olan Hazinedaro~lu Süleyman Pa~a'n~ n gönderdi~i bir tahriratta
(1231/ 1816), Erzurum'da bulunan Kelalio~lu Ali A~a, Ttacuo~ullan'mn Trabzon'u zabtetmeleri hadisesine kar~~m~~, oradan derhal Tirebolu'ya gitmi~; bu arada Laçino~ullan da Giresun'u
ku~atm~~; bunun üzerine merkezden gönderilen küçük bir filo vas~tas~yla buralar yeniden hükümetin denetimine geçmi~tir (BA, HH, nr.22599 : M.Alttepe, "Tuzcuo~ullar~", s.27-28 ). Bu
hadiseden sonra Kelalio~lu Ali A~a'n~n alubeti hakk~nda bir bilgi bulunmad~~~~belirtilmekle
(F.Sümer, Tirebolu Tarihi, 5.115) birlikte bir sicil kayd~ndan hareketle onun 1236/1821'de halen voyvoda oldu~u ve bundan iki sene sonra vefat etti~i anla~~lmaktad~r (T~S,nr.1806, s.69-70:
Burada Kelalio~lu Ali'nin k~z~~Zeliha'n~ n babas~n~n veraseti ile ilgili möracaat~na dair bir kard
bulunmakta olup. Ali'nin baba ad~~Süleyman olarak görülmektedir. Bu durumda Erzurum'a kaç~p olaylara kar~~an Ali A~a ile 1823'te ölen Süleymano~lu Ali'nin ayn~~~ah~s olup olmad~~~~konusunda tereddüt do~maktad~r.)
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kald~klar~~hakk~nda herhangi bir resmi kay~ t bulunmamakla birlikte, Tuzcuo~ullar~'n~n sebep olduklar~~büyük kar~~~ kl~klar s~ ras~ nda Kethudazadeler'in
hükümet ve dolay~s~yla Trabzon valisi yan~ nda yer almalar~n~n bunda önemli
bir rol oynad~~~~söylenebilir. Nitekim az sonra 1833'te Emin A~a Tuzcuo~ullar~ 'na kar~~~giri~ilen askeri harekata kat~lacak ve ba~ar~l~~mücadelelerde bulunacak'.
Resmi kay~tlar~n bu sessizli~i, bugüne kadar ula~an mahalli rivayetlerle
bir ölçüde izale edilebilmektedir. Ayr~ca bu rivayetler, ailenin men~ei hakk~ nda da baz~~ipuçlar~~ vermektedir. Halen ailenin ya~ayan bir ferdi olan
Mehdi Cantürk' ten 1991'de derlenen rivayete göre: Kethudao~ullar~~M~s~r'dar~~göç ederek Sebinkarahisar yoluyla Ya~hdere'nin S~n~r köyüne yerle~mi~,
Trabzon valisinin yolu bir gün bu köye dü~ünce, Kethudazâde Hüseyin A~a'n~n evine konuk olmu~; burada önüne de~i~ik, mahalli olmayan yemekler
ç~kar~hnca, onlar~n nereli oldu~unu sormu~, M~s~r'dan geldiklerini ö~renince de, nezaketlerine ve asaletlerine hayran olup köyün a~al~~~n~~onlara
vermi~. Onun büyük o~lu Emin A~a bir gün gezerken sahile kadar inmi~,
burada ilk defa denizi görünce çok ~a~~rm~~; babas~n~n yan~na döndü~ünde,
k~y~ya inmek ve burda yerle~mek istedi~ini söylemi~~ve böylece gelip Tirebolu'da oturmu~, di~er karde~leri ise Rize, Arde~en ve Alucra'ya yerle~mi~. Tirebolu'da Emin A~a nüfuzunu gittikçe art~rm~~~ve bu sebeble Tirebolu voyvodas~~Kelallo~ullar~~ona dü~man olmu~lar. Ancak Trabzon valisi Emin A~a'y~~takdir etti~i için ona bir ~ey de yapan~am~~. Daha sonra Of civar~nda ç~kan
bir isyan~~bast~rmakla görevlendirilince Emin A~a 'y~~da yan~na al~p buraya
gitmi~, bu muharebelerde Emin A~a ve askerleri kahramanhklar~~ile ön
plana ç~k~nca, Kelalio~lu'nun dü~manl~~~~ve hasedi daha da artm~~. Emin
A~a ayr~ca ç~kan bir Ermeni isyan~n~~da basurm~~. Tirebolu'ya döndükten
sonra Emin A~a'n~n Bilal adl~~o~lunun dü~ünü olmu~, Emin A~a o~lunu Kelallo~lu'nun kona~ma, el öpmeye göndermi~, ancak Kelalio~lu bunu kona~~nda zehirletmi~~ve çocuk az sonra ölmü~. Emin A~a bunun üzerine Kelalio~lu'nun kona~~n~~ku~atm~~~ve onu öldürdükten sonra bütün ailesini yok
etme niyetiyle, çoluk çocu~unun sakland~~~~Har~~ t vadisindeki tarihi Bedreme kalesine gelip buradakilerin tamam~n~~ortadan kald~rm~~. Bu katliamdan yaln~z kaleden a~a~~~at~lan ve a~aç dal~na tak~lan bir be~ik içindeki k~z
çocu~u kurtulmu~, onu bulan köylüler büyütüp evlendirmi~. Emin A~a ise
daha sonra ~ebinkarahisar'da vefat etmi~.
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Anla~~laca~~~gibi bütünüyle masal~ms~~motiflerle süslenmi~~olan bu rivayetten 19 gerçek hikayeyi ç~karmak, ancak belgelerin ~ahitli~i sayesinde mümkün olabilmektedir. Ancak burada ilginç olan husus, ba~ka destani motiflerin mesela, denizi ilk defa görmek, a~aç dal~na tak~lan be~ik içinde kurtulan
çocuk gibi, kullan~lmas~d~ r ve bu da rivayete edebi bir de~er vermektedir.
Bununla birlikte ailenin kendisini M~s~r'a dayand~rmas~~( hatta bugün M~s~r'da kalan mallar~~için M~s~r hükümetine dava açm~~lard~ r) dikkat çekicidir20.
E~er bu men~e hikâyesi do~ru ise, ailenin bölgedeki di~er hanedanlara nisbede önemli bir farkl~l~~~~ortaya ç~km~~~demektir. Bu da onlar~n servet kaynaklar~n~n mahiyetini aç~k olarak belirler. Bu servet sayesinde gelip yerle~tikleri Tirebolu'da güç ve nüfuz kazand~klan, mahalli idareciler vas~tas~yla elde
ettikleri vergi toplarc~l~~~~veya iltizam sayesinde devlet nezdinde itibara sahip olduklar~~söylenebilir. Burada ailenin M~s~r'dan geldi~i tezini kabul ile
mevzuyu takdim etti~imizde, kar~~m~za ~öyle bir sual ç~kmaktad~r. Bunlar niçin bu kadar uzun bir yolu göze al~ p tan~nmam~~~pek fazla bilinmeyen bu
da~~köyüne gelip yerle~tiler? Bunu iktisadi boyutta cevaplamak makul görünmemektedir. Zira Gümü~hane ve Esbiye madenleri için buraya gelmi~~
olma ihtimalleri pek zarft~ r. Kanaatimize göre, bu bölgeyi aile daha öncelerden tan~yordu ve buraya bilinçli olarak gelmi~lerdi. Yani ailenin men~e
itibar~yla Tirebolu bölgesinden oldu~u ve bir ferdinin bir münasebetle, belki
de örnelderine s~k rastland~~~~üzere, yeniçerilik, kulo~lu gibi askeri bir vas~fla
M~s~ r'da bulunup, yerli Kölemen beyleri aras~nda hizmet gördü~ü, hatta
kethudal~kta bulundu~u; ancak yine muhtemelen burada cereyan eden hadiseler dolay~s~yla kendi ana memleketleri olan Tirebolu'ya döndülderi ileri
sürülebilir.
Bu hususta kesin bir neticeye ula~~lamamakla birlikte, aile önceden bir
mal varl~~~na sahiptir ve dolay~s~yla yükseli~leri, di~er zümrelerden biraz
farkl~~bir ~ekilde olmu~tur. Daha önce de belirtildi~i üzere, bölgedeki âyan,
mesela Giresun'a hakim olan Laçino~ullar~, Dizdaro~ullar~, Tonya'da Hac~~
Saliho~ullar~, Tirebolu'da Kelalio~ullan'n~n soylar~~eski Çepni beylerine kadar inmekte, dolay~s~yla bölgede zay~f da olsa belirli bir feodal yap~n~n sürek-

ba~ka bir versiyonu için bk.F.Sümer, Tirebolu Tarihi, s.113
Nitekim aile ~brahim A~a, Abdullah, Prens Mustafa Kethuda, Halil Bey, Abdülhalim gibi
kimselerin ahfad~ ndan olduklar~ n~; ayr~ca Kethudazade ~brahim A~a o~lu Halil A~a nisbesine
dayand~ klar~~ iddias~nda olup M~s~r hükümeti nezdinde evkaf hüccetleri bulundu~unu ifadeyle
dava açnu~lard~r. Dava devam etmektedir.
19 Rivayetin
20
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lili~-ini hat~ ra getiren akisler mü~ahede edilebilmektedir. Hatta bir iddiaya
göre, Kethudazâdeler de ayn~~temele dayanmakta idiler21. Ba~ka bir ifade ile
bunlar köklü âileler olup Osmanl~~haldmiyeti kuruldu~unda eski mülklerini,
timarlar~ n~~ellerinde bulunduran ve bu statüleri Osmanl~larca tan~ nan ve
Tahrir kay~ tlar~ nda "müsellem" s~ n~f~22 içinde kabul edilen belirli bir asabiyete sahip zümrelerdir. ~u halde Kethudao~ullar~ n~n bunlar içerisinden sivrili~i nisbeten farkl~~bir durumu ortaya koyar, ancak devlet nezdinde yükseli~leri di~er benzeri süreçler dahilinde gerçekle~mi~& denilebilir.
II.Mahmud'un imparatorluk genelinde merkezi gücü temin maksad~yla
ta~radaki mahalli güçlere kar~~~giri~ti~i harekat s~ ras~nda di~er baz~~ küçük
âyân guruplar~~gibi Kethudazâdeler de varl~klar~ n~~sürdürdüler. Emin A~a
bu mücadeleler s~ ras~nda devletin yan~nda yer alarak gücünü art~ rmay~~ba~ard~. Kelalio~lu Ali'nin ölümünden sonra Tirebolu bölgesine Gümü~hane
hatuna kadar hakim olan ve muhtemelen 1824'te voyvodal~~~~ele geçiren
Emin A~a, gücünün zirvesinde iken 1833'te Tonya âyân~~Hac~~Saliho~lu Ali
ile birlikte Tuzcuo~lu'na kar~~~mücadele eden Trabzon valisi Sat~ro~lu Osman Pa~a'ya yard~m etmek üzere Sürmene-Of bölgesine geldi. Burada Tahir
A~a'n~ n kuvvetlerini da~~ tt~ ; ertesi sene de Tuzcuo~lu Abdülkadir A~a'y~~
Sürmene'den uzakla~urd~. Kazand~~~~ba~ar~lar sebebiyle de ayn~~y~l yani
1834'te kendisine resmi bir devlet görevlisi kisvesi giydirildi ve Trabzon valisinin talebiyle "kap~c~ba~~l~ k" rütbesini ald~23. Bu ~ekilde önce "silah~oran-~~
hassa" ard~ ndan "kap~c~ba~~l~k" ile voyvodal~~~, z~mnen de âyânl~~~~resmi rütbeye dönü~türülmü~~ve me~ru hale getirilmi~~oluyordu.
1839'da Tanzimatm ilan~~ ile ta~ra idaresinde aç~lan yeni devir, ba~lang~çta Emin A~a'y~~pek etkilemedi, aksine gücünü biraz daha art~ rd~. Tanzimaun Karadeniz'de uygulanmas~ nda kar~~la~~lan güçlüklerin ba~~nda bölgenin sosyal yap~s~ndaki farkl~l~~~n rolü olmu~tu". Ancak Emin A~a'n~n böliddia için bk. F.Sümer, Tirebolu Tarihi, s. 114
Bunun için bk.F.Emecen, "XV.ve XVI. As~rlarda Giresun Yöresine Dair Baz~~Bilgiler"
E~itim Fakültesi Dergisi, IV, Samsun 1989, s.157-166. Ayr~ca a.mlf, "Giresun", D~A, XIV, 78-84.
Ayr~ca bk.F.Sümer, Tirebolu Tarihi, s.65; Keza B.Yed~rlda, Ordu Kazas~~Sosyal Tarihi, Ankara
1985, s.79.
23 BA, HH, n~. 35680. Di~er olaylarla ilgili olarak bk.HH,nr.22611, 22613 A, D.
24 Tanzimatm uygulan~~~nda kar~~la~~lan zorluklar için bk. M.Çad~rc~, "Tanzimatm Karadeniz Bölgesinde Uygulanmas~", I . Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi, Bildiriler, Samsun 1988,
s.191-198; E.Sar~o~lan, "Giresun ve Tanzimat", Giresun Tarihi Sempozyumu, Bildiriler, ~stanbul
1997, s.189-196. Bu son makalede Trabzon'daki uygulaman~n 1847-48'den itibaren hayata geçirildi~i iddia edilmektedir: Fakat verilen örneklerde daha ziyade Giresun ve Görele'ye temas
edilmi~se de Tirebolu'da durumun ne oldu~u aç~klanmam~~Ur.
21 Bu
22
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gede tek söz sahibi olarak devletin temsilcileri olan kaymakam, kad~, müfti
gibi görevlileri kendi etkisi alt~na ald~~~ , ~eriyye sicil kay~ tlar~ na yans~yan kapdardan istidlal edilmektedir. Bununla beraber onun bu nüfuz ve bask~s~ ndan rahats~zl~ k duyan tüccar, kay~ kç~~ve sairleri, yeni idarenin kendilerine
verdi~i rahatl~ kla, ona kar~~~direnmeye ve ~ikayette bulunmaya ba~lad~lar.
Ba~lang~çta kendisine kar~~~tepkileri mahalli idareciler ve Trabzon valileri vas~ tas~yla rahatl~ kla önleyen Emin A~a'n~ n bu durumu giderek sars~ld~~ve nihayet hadise 1843'te iyice aç~~a ç~ kt~. ~ikayetciler, ~ikayetlerine vilayetten bir
cevap alamay~ nca, durumu ~stanbul'a intikal ettirdiler.
Emin A~a hakk~ndaki ~ikayetler, onun kaza halk~n~n mallar~ n~~ya~malad~~~~, baz~~kimseleri katlettirdi~i konular~ nda yo~unla~m~~t~. Özellikle kaza
sakinlerinden Topçu çavu~u Abdi A~a'n~ n kay~ nvalidesini b~çakla darbedip
öldürdü~ü iddias~~ön plana ç~ km~~~bulunuyordu. Bunun yan~s~ra lehinde ve
aleyhinde olmak üzere Meclis-i Valâ'ya toplu müracaatlar da yap~lm~~~ve
mazharlar sunulmu~tu. Aleyhinde olanlar içinde Tirebolu ~ehir halk~ n~ n e~raf~ , ulemas~ , köyler ahalisi ve madenci ustalar~~ da vard~. ~leri gelenlerden
Nakibüle~raf Salih Efendi, Salih Kaptan, Zaim Kaptan, Abdi Çavu~, Domaço~lu Ömer Kaptan, Ali Kaptan, Emin Kaptan'~ nda aralar~ nda bulundu~u 49
ki~i onun aleyhinde müracaatta bulunmu~lard~ . Bunlar önce Trabzon valisine gittiklerini, oradan bir netice alamay~ nca ~stanbula ba~vurduklar~ n~ ;
Emin A~a'n~ n bir çok kimseyi öldürttü~ünü belirterek, bunlar~ n bir listesini
de sunmu~lard~ . Listede eski hakim ~brahim Efendi, Hac~ o~lu ~brahim A~a,
Boynuyo~unlu Mehmed A~a, Koçako~lu Hasan, Çukur köyünden ~mam
Mehmedo~lu, Lagomcu Yani o~lu, K~ rba~~bölükba~~ , Kesim Hasano~lu, Papuçcuo~lu Ali, Kazako~lu Mehmed, ~lit köyünden Kör Halil, Genç Ali o~lu,
Kurdo~lano~lu'nun o~lu, Cimide köyünden Bekir, Çolak Hayta, Törnüklü
Çitil ~brahim, Lahnas'tan Nebio~lu kar~s~, Ya~l~dere'den Fatma, Kilyar'dan
Rukiye, Abdi Çavu~'un kay~ nvalidesinin adlar~~ yer almaktayd~ . Yine baz~~ haneleri ya~malad~~~ , hatta Tirebolu'da kad~ nlar hamam~ na girip içindekileri
d~~ar~~ç~ kard~~~~da iddia edilmekteydi. Ayr~ca onun lehinde birçok mazharlar
da ~stanbula yollanm~~t~ . Bunlar a~alar~ ndan ho~nud olduklar~n~~bildiriyorlard~~ve 30 ki~inin imzas~ n~~ toplam~~lard~ . içlerinde Tirebolu müftisi Mehmed Efendi, Karahasano~lu Salih Kaptan, Berber Memi~o~lu, Ömer Kaptan,
Küçükömero~lu Haf~z Kaptan, ~ehsuvaro~lu ~brahim A~a gibi önde gelen
zevat da vard~ . Bunun d~~~ nda ço~u Rum as~ll~~madenci ustalar~~ve ~ rgadlar~ n~ n olu~turdu~u 61 ki~i de, a~alar~ ndan raz~~ olduklar~ n~, onun iftiraya u~ra-
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d~~~n~, ~ikâyetçi olanlar~n ekserisinin gemi kaptanlan oldu~unu, sermayeli,
zengin kimseler olup garez ettiklerini ve bu kendi gemilerine i~~bulmak için
böyle bir yola ba~vurduldann~~belirten mazharlar göndermi~lerdi. Gelen di~er lehte beyanlar~~havi mazharlarda imza sahiplerinin say~s~~116'y~~bulmu~tu. Fakat sonradan Lahnas ve Espiye madenlerinde çal~~an baz~~ustaba~~lar~~ve madenciler, maden müdürü Emin A~a'n~n zulmünden bahsedip kendilerinden zorla mühürlerini ald~~~n~, kendi lehindeki mazharlara adlar~n~~
yazarak bu mühürleri bast~~~n~, gerçekte durumun böyle olmad~~~n~, kendilerinin nzalarm~n bulunmad~~~n~~bildirmekten de çekinmemi~lerdi25.
Dava Tirebolu halk~n~~adeta ikiye ay~rd~; ~ikâyetciler bizzat ~stanbul'a giderek Emin A~a'n~n Meclis-i Vâlâ'da muhakemesini sa~lad~lar. Meclis konuyu enine boyuna görü~tü. Trabzon valisinden de bilgi ald~, Emin A~a'n~n
~stanbul'a sevkini istedi. Vali Abdullah Pa~a cevab~nda , Emin A~a'n~n Do~u
hududunun istihkam~~için Erzurum'a gönderilen, ancak buraya gitmeyip firar eden Of ve Sürmene kazas~ndan baz~~kimseleri takibiyle ve "yerli yerine
ihrac" etmekle vazifelendirildi~ini, vaki istek üzere derhal ça~nld~~~n~~ belirtmi~, bu arada da Tirebolu ve civar~ndan 150'den fazla adam~n vilayete gelerek A~a'n~n hüsni haline dair mazhar verdiklerini, onun kanuna mugayir
herhangi bir hareketinin görülmedi~ini yazm~~, ancak tevkif edilmesi veya ~stanbul'a sevkinden hangisi istenirse yerine getirilece~ini beyan etmi~tir. Meclis-i Vâlâ'n~n konuyla ilgili mazbatas~nda, onun ahaliden cebren kendi lehinde yaz~lar ald~~~, kendi a~z~ndan mektuplar yazd~rd~~~~hususu üzerinde
durulduktan sonra A~a'n~n o~lu Abdülhalim'in ~ikâyetçilerin gelip-gitmesini
önlemek için yollara adamlar koydurttu~u bilgisi de eklenmi~, dolay~s~yla bütün bu gelen lehte, aleyhte mazharlann do~rulu~u ~üpheli görülmekle birlikte, Emin A~a'n~n da öyle pek "sa~lam ayakkab~" olmad~~~~kanaatinin olu~tu~u belirtilmi~tir.
Bu mülahazalarla meclis A~a'n~n ~stanbul'a celbinde mahzur görerek ve
o tarafiarda büyük bir problem ç~kabilece~i endi~esiyle merkezden birinin
durumu tahkik için gönderilmesi karar~n~~ald~. Bunun üzerine ~ikâyetçiler
tekrar meclise davet edilerek konunun mahallinde halledilmesi için ikna
edilmeye çal~~~ld~. Fakat mü~teldler bunun sa~l~kl~~bir karara vanlmas~m sa~lamayaca~~n~, davan~n yerinde görülmesinin mümkün olamayaca~~n~, onun
zulmünü sürdürdü~ünü, etkisinin ve gücünün çok oldu~unu, rahatça kendi
25BA.
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lehine 200 kadar "~ahid-i zor" bulabilece~ini, zaten mahallinde halledilmedi~i için 300 ki~inin ~stanbul'a geldi~ini, ~ayet davâlar~~burada görülmezse ve
karar al~n~ p cebren geri gönderilirlerse, kendilerini yolda denize atacaklar~ n~~
dahi söyleyerek teklifi reddettiler. Bu arada da Istanbul'a ~ikâyete giden birinin 14 ya~~ndaki o~lunun A~a'n~n adamlar~nca dövüldü~ünü, geride kalan
ailelerine türlü bask~lar yap~ld~~~ n~, evlerinin ta~land~~m~~da belirtmekten
geri durmad~lar. Onlar~n bu ~srarl~~tutumu üzerine olaya do~rudan taraf olmayan ve o s~ralarda ~stanbul'da bulunan tüccar~ n dinlenmesi karar~~ al~nd~.
Trabzon tüccar~ndan olup ~ehirde bulunan biri, bu mevzu ile alakal~~ baz~~
~eyler duydu~unu, fakat kesin bir kanaata sahip olmad~~~n~~belirtti. Ayr~ca
be~-alt~~ki~i daha bu tüccar gibi beyanda bulundu. Esnaf ~eyhi ise, Emin A~a'y~~ öven bir konu~ma yapt~, onun fukara babas~~ oldu~unu, ona buna gemi
verdi~ini söyledi. Bunun üzerine kendisine Istanbul'a hangi maksatla geldi~i
soruldu. O da Emin A~a'n~n baz~~ i~lerini takib etmek için burada bulundu~unu ifade edince, söylediklerine itibar edilmedi ve ~ikâyetciler meclise ça~r~larak yeniden dinlendi. Ard~ndan da oturum talik edildi.
Daha sonra al~nan karar gere~i 23 Safer 1259 (26 Mart 1843) tarihli
irade ile ~ran murahhas~~Enveri Efendi'ye ilave bir görev verilerek , Trabzon'a vard~~~ nda durumu tahkik etmesi istendi. Enveri Efendi Trabzon'a geldi~inde hakikata a~ina olup Emin A~a'y~~Istanbul'a yollad~. Aleyhinde olanlarla
yüzle~tirildi ve dava görüldü. Bunun sonucu haz~ rlanan mazbata 5 Cemaziyelevvel'de (4 May~s) mecliste okundu. Buna göre, suçlamalar ispat edilemedi~i için Emin A~a hakk~nda bir i~lem yapmak laz~m gelmedi~i ve anla~mazl~~~ n lafzi hükümde kald~~~, aleyhinde olanlar~ n ifadelerinin s~hhatine güvenilemeyece~i belirtildi. A~a'n~n da kendi aleyhinde ~ikâ'yette bulunanlara ileride bir kötülük yapmas~n~n muhtemel oldu~u, bu sebeple görevinde kalmas~~durumunda daha büyük olaylar~n ç~ kabilece~inin göz ard~~edilmemesi
gerekti~i, dolay~s~yla azlinin uygun bulundu~u ; ancak Trabzon valisinin azil
yüzünden vaki olabilecek hadiselerden çekindi~i, bu yüzden azil karar~ n~n
ertelenip mesuliyetin valiye b~rak~lmas~n~n yerinde olaca~~~ifade edildi26.
Herhangi bir sonuca ula~mad~~~~anla~~lan davan~ n ard~ndan Emin A~a
bir süre görevden el çektirildikten sonra Canikli Osman Pa~a'n~n tavassutuyla 1845'te ~arkikarahisar kaymakaml~~~ na nakledildi. Ancak burada da 16
~aban 1264'de (18 A~ustos 1848) Karahisar~~arki Tanzimat düzenlemelerine
26

BA, Meclis-i Vâta, nr.963 (19 Cemaziyelewel 1259/ 18 May~s 1843)
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dahil oldu~u halde, Emin A~a'n~n eski usulden ayr~lmad~~~~yolunda gelen
~ikayetler gerekçe gösterilerek ve "usul-i cedide-i Tanzimâta pek de vukufu
olamayaca~~~" belirtilerek görevden al~nmas~~istendi27 Takriben bir y~l sonra
da 23 Ramazan 1265 (12 A~ustos 1849) tarihli Trabzon valisine gönderilen
bir emirle azledildi28. Bu karara Emin A~a'n~n ne gibi bir tepkisi oldu~u
hakk~nda herhangi bir kay~t, yoktur. Ancak azil karar~ndan hemen sonra
1849 sonunda Karahisar~~arki'de vefat etti~i bilinmektedir29. Baz~~kaynaklarda onun Kaymakaml~ k görevini sürdürürken zehirlenerek öldürüldü~ü
belirtilmektedir. Onun vefaundan sonra o~lu Abdülhalim A~a babas~n~n yerini ald~ysa da ailenin art~ k eski nüfuzu pek kalmam~~t~.
Trabzon'da, Giresun'da, Tirebolu'da ve bölgede bir çok imar hareketinde bulundu~u da dikkati çeken, Tirebolu'nun bugünkü vasfim kazanmas~nda bir bak~ma rol oynayan Kethudazâde Emin A~a", bulundu~u bölgede
Tanzimat devrine uymayan eski usül bir idareci olarak klasik ayan tipinin
belki de son örne~i olmu~tur. Bugün bölgedeki di~er naml~~ayan~n adlar~~
unutuldu~u halde Kethudazade Emin A~a'ya ait hikâyelerin yöre halk~n~n
hauralar~nda hala varl~~~n~~ sürdürmesi, hakk~ndaki rivayetlerin canl~l~~~n~~
korumas~, etki ve nüfuzunun bir göstergesi oldu~u gibi menk~bevi bir ~ahsiyet haline geldi~ini de ortaya koymaktad~r.

"BA, Cevdet-Dahiliye, nr.4011.
A.MXT.MVL, nr.17/84.
29Mezar~n~n Karahisar'da bir ilkokulun bahçesinde kald~~~ , sonradan sökülüp ta~~n~n belediyenin arkas~ndaki yolun üzerine at~ld~~~~tesbit edilmi~tir.(T.Okutan, ~ebinkarahisar ve Civan , Giresun 1949, s.176). Bugün bu ta~~n var olup olmad~~~~bilinmemektedir.
30Tirebolu'da Çar~~ba~~~mahalesinde bir cami, hamam ve çe~meler bina ettirdi~i ve bunlara vak~flar ba~lad~~~~(BA,Cevdet-Evkaf, nr.1241), Trabzon'da bile bir çe~me in~a ettirdi~i
(1252 tarihli kitabesi bulunan bu çe~me için bk.M.Yüksel, Trabzon'da Türk ~slam Eserleri ve Kitabeleri , ~stanbul 1991, 1,150), ayr~ca Tirebolu ve Espiye'yi içerilere ba~layan yollar~~tamir ettirdi~i dereler üzerine kemerli köprüler yapnrtt~~~~bilinmektedir.
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Ekler
Trabzon Valisine, Maliye Nezâretine,
Karahisar-~~ ~arki Kaymakam~~ Kethudazâde Emin A~a hakk~ nda
vuku`bulan /i~tikâya mebni azliyle yerine Ma`clen-i humâyün müdiri Mehmed Emin A~a'n~ n nasb~~husüsuna emr ü ferman-~~ma`delet-ni~an-~~ cenab-~~
mülükâne müte`allik buyrulma~~n mantuk-~~alisi vechile hazinece icra-y~~ kab~ na ve ifa-y~~ hüsn-i h~zmet ve hareket etmek üzere emsali misillü mümâileyhe dahi tenbihat-~~ lazime icras~ na;himmet buyrula deyü/ i~tikâ ve inhaya
mebni gönderilen isti`lamnâme-i senaverinin vusüliyle vuku`bulan i~tikâ
Müfti Ahmed Efendi ve Nüfus naz~ n ~smail Efendi ile a`zadan Hac~~ Haf~z
Efendi'nin ifsad~ ndan ne~'et etmi~~ve ahali-i recaya dahi a~a-y~~ miimaileyhden
ho~nud bulunmu~~oldu~u ifadesine dair Defterdar Efendi ile mü~tereken tevarüd eden cevabnâme-i behiyyeleri ve mahzar meclis-i N/alaya verilerek mümâileyhin uygunsuzlu~u mukaddem taraf-~~ atüfânelerinden dahi i~ `âr olunmu~ken mu'ahharen bu vechile cevab yaz~lmas~ nda mübâyenet görünüp ma'
haza miimaileyh Kethuclazade Emin A~a'n~ n hal ve keyfiyyeti buraca dahi
ma`lüm olmas~ yla ba`cle-ezin zikr olunan kaymakaml~ kta bekas~~ olamayaca~~ndan azliyle Trabzon'da tavkif ve yerine Ma`clen-i humayün müdiri sab~ k
Mehmed Emin A~a'n~ n tayin k~l~ nmas~~tensib ve hakipay-~~humayim-~~ hazret-i ~ahaneden istizan olunarak irâde-i isabet-ade-i cenab-~~ mülükâne dahi
bu merkezde müte`allik buyrulmu~~ve mücebince kab~~icrâ k~l~ nm~~~olma~~n
mantük-~~ münifi üzere oraca icra-y~~iktizas~ na himmet buyrulmas~~ siyak~ nda
~ukka.
Fi 23 Ramazan sene 1265 (BA, A.MKT. MVL, nr.17 / 84)
~~~
Me'~nüriyetle Trabzon dahilinde bulunan Muhsin Efendi'ye
Karahisar-~~ ~arki sanca~~~bu sene-i mübarekede claire-i Tanzimata idhal
olunmu~~ise de kaymakam~~ bulunan Kethudazade Emin A~a usül-i sab~kas~ n~~
terk etrneyerek zulm u te`addiyata ibtidar etmekde oldu~undan Trabzon valisi atüfetlü pa~a hazretlerine
hal eylemi~ler ise de isga olunmad~~~~beyarnyla livâ-i mezbüra usül-i Tanzimata vak~f bir kaymakam tayini husüsu
ahâli taraf~ ndan rika.13-1 humayün-~~hazret-i ~ahaneye arzuhal takdimiyle istirh.m olundu~undan keyfiyet Meclis-i valaya lede`l-havale ahali-i merkumenin
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ifâdâu mukarin-i s~hhat oldu~u halde bil-vt~cüh nzâ-y~~matdelet irtizâ-p hazret-i mülükânenin hilâfi olup ancak bu Kethudâzâde'nin usül-i cedide-i Tanzimâta pek de vukufi~~olamayaca~~~cihetle hakk~nda isnâd olunan ~eylerin
cümlesi bi-esâs olmamak ihtimâli dahi var ise de ashâb-~~arzuhâlin kavl-i mücerrediyle kable't-tal~kik tebdili dahi matdelet-i seniyyeye elvermeyece~inden
ve zât-~~ ~erifiniz dahi ol havâlice bu makule mevadd~n taharri ve tecessüsüne
me'müriyet-i mahsûsas~~oldu~u ecilden bu hust~sun dahi erbât~-~~vukufdan
tahkik ve istiknâhile izâhen i~tar olunmas~~husüsunun taraf-~~satâdetinize hairâde-i matdelet-âde-i cenâb-~~mülükâneden
vâlesi tensib olunarak
ol merkezde mütetallik ve ~eref-sudûr buyrulmu~~olmakla emr ü fermân hazret-i pâdi~âhi ve dirâyet ve rü'yetiniz iktizâs~~üzere kah-~~hâlin icras~yla hakikat-i hâlin serran i~tân husüsuna himmet eylemeniz s~yalunda ~ukka.
Fi 16 ~aban sene 1264. Kayd-~üd. ( BA, Cevdet-Dahiliye, nr.4011).

âlem keskül-lutf ve'lDevletlü, inâyetlü, merhametlü,
kerem efendim, sultan~m hazretleri devlet-i ebedi ve satâdet-i sermedi ile sa~~
olsun.
Cenab-~~âferinende-i kârhâne-i kâinât azze ~ânehu inâyetlü efendimin
yucûd-~~behbüd-~~cihâr~-s~ld-~~bi-hemtalann girdi~-i gerdûn cihan ve cünbü~-i
nâ-hemvâre-i deverândan masün ve mahfûz eyleyüp sâye-i inâyet-vâye-i merhamet-mâyelerin cemit hâcet-mendân ve bi-tahassus bu bende-i
sânlan üzerinde dâyim ve sebât-numfin eyleye âmin bi-hürmeti'n-nebiyi'lemin çâker-i dirine ve abd-i müstedimleri öteden berü âyât-~~süreyyâ-nisâblar~n~n halka-beg~l~-i ~âkirü'n-nevâzi~~ve iltifatlar~ndan ve nice nice inâyet ve
keremlerine mazhariyetle çerâ~-~~hâss-~~bâhirül-ihtisâslar~ndan oldu~uma
binâ'en leyâli ve eshâr vazt-~~cebin ruluyyet-birle tezâyüd-i ömr ü devlet ve
tevkir-i ~â.n u ~öhretleri datâvâuna müdâvemet üzre oldu~umu arz ve inbâya
dide-rüz-~~firsat iken bu defa bil-yümn vel-ikbâlseyfiyye-i ~erifieri haberi reside-i sâmita-i teberrükü oldukda hâs~l olan sürür-~~nâ-mahst~r havsala-i silk-i
sütürdan dür olmu~dur, inâyetkârâ-i veliyyü'n-nramânide nevâzâ efendim
sultan~m hazretleri bu sâl-i meyâmin-i~timâlde uhde-i çâkeriye ihâle buyrulan
Gümü~hâne emâneti ve tevâbri mukatatas~n~n idâre ve rü'yeti z~mn~nda
Gümü~hâne'ye lede'l-vusül ber-vefk-i matlüb-~~hazret-i tâcdâri germiyyet-i
itmâl-i matâdin ve istirahat-~~fukara-i ratiyyet vesâiline alâ-kadn't-tâkat te~mirsâk-~~gayret ve ihtimâmda e~erçe kusûr olunmayup lâkin mukatata-i mezbüre
etrâf derebeylerinin dest-i tasallutundan hali olmayup ve bi-tahsis hâlâ Ton-

Belleten C. LXV, 14
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yada sâkin Hac~~Sâliho~lu nâm ~akavet-pi~e ve Tirebolu'da Kethudâzâdeler
Giresun dizdar~~Ali A~a'ya istinâden yek-dil ve yek-cihet olarak mukata`a-i
mezbûre kurâsma ve re'âyâs~na zulm ü te`addileri hadden birûn ve luyâsdan
efzûn ve hattâ cânib-i beytül-mâl-~~müslüminin ve idrâk-~~cesime-i mukayyedbihâs~ndan olan macâdin-i humâyûnun iki seneden berü bil-külliye ibtâline
bâdi olduklar~ndan kat'ü'n-nazar bu defa iki bin guru~~mâl ve on bin guru~~
mu'accele ile müceddeden Gümü~hâne'ye rabt ve ilhâk olunan Tirebolu kazâsma Kethudâzâdeler Dizdar Ali A~a'ya istinâden itâle-i dest-i tecaddi ve Tirebolu kazâs~n~~beher hâl bizlere ihale idesin deyü merâklar~n~~ icra
dâ'iyyesiyle cebr ve ilhâh ve her çend taraf-~~ kullar~ndan nush u pend oldukca bir dürlü kârgir olmayup zulm ü te`addilerini hadden efzûn ve nefsâniyet icrâslyla kazâ-i mezbûrun ihtilâline bâdi ve mukata`at-~~miriyeden olan
kazay~~hod be-hod zabt ederim da`vâslyla muhârebeye â~âz ve el-yevm matlûb buyulan mâl-~~ miri ve mu`acceleyi tevzi` ve taksime ve tahsiline mümâne`at ve bu takrib derûn-~~kazâda olan sekiz aded nühâs me`âdininin sed
ve ta`tiline sebeb-i müstakil olduklar~n~~ve hâlâ Tirebolu'ya voyvoda nasb
olunan Süleyman A~a bil-cümle ahâli-i kazâ ve ihtiyarân ve fukarân~ n iltimâslanyla olup her vechile voyvodal~~~ndan ho~nud ve râz~~ve mâl-~~mirinin
edâs~na müte`ahhid olduklar~n~~mübeyyin verdikleri arz ve mahzar taraf-~~
Devlet-i aliyyeye irsâl olunmu~~oldu~u ve Dizdar A~a kaza-y~~aharda olup Tirebolu'ya müdâhalesi çendân müdahalesi lâz~m de~il iken mahzâ nefsâniyyet
dâ'iyyesine dü~üp Kethudâzâdeleri tahrik ile Tirebolu kazâs~n~n ihtilâli ancak Kethudâzâdeler ifsâd~ndan idü~ü ve ~aki-i merkumlar mütenebbih olmad~kça Gümü~hâne mukata'as~~bi'l-külliye harb ve nefs-i mukata'aya istilâlar~~emr-i muhakkak oldu~u ve el-hâletü hâzihi Hac~~Sâliho~lu nâm ~akinin
Gümü~hâne kurâsma ve Kethudâzâdelerin Dizdar A~a'ya istinâden Tirebolu
kazâsma hil.f.~~fermân-~~âli ve mugayir-i r~zâ-y~~hazret-i pâdi~âhi olan zulm ü
te`addilerinden cümle ahâli-i fukarâ perâkende ve peri~ân ve bâkileri dahi
müntehi-i terk-i evtân olup ve matlûb buyrulan mâl-~~miri tahsilden kald~~~~
her ne kadar meczûm ise dahi zât-~~Hayderi s~fatlar~n~n bu havâliye te~riflerini gerek kullar~~ve gerek fukarâ haklar~nda mahzâ inâyet ve mukarin-i tevfik-i cenâb-~~ahdes idü~ü cây-~~ e~kâl olmayup bundan akdemce Gümü~hâne'ye vurüdumda ~aki-i mezbûrlar~n zulm ü te`addilerinden zebûn ve nâtuvân
olan fukarâ ve zu`afây~~dest-i zulmünden halis olmak içün etrâf voyvodalan
ve ahâli-i Gümü~hâne ve ulemâ ve sulehâ ve recâyâ vü berâyâ istirhâm ve hâl-i
pür-melâllerini bir k~ta mahzarlariyle der-i adâlet-karâra ifâde ve inhâ ve
~aki-i merkumlann tertib-i cezâlar~n~~ istidi etmi~~olmalar~yla iktizâ eden
emr-i ~erif'in kariben vürûdu me'mûl oldu~u ve Gümü~hane mukata'as~~
re'âyâs~~ve ma`clenciyân~n her vechile himâyet ve s~yânetleri Trabzon ve Erzurum vâlileri efendilerimizin inzimâm-~~himmetlerine ihâle ile müte`âk~ben
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evâmir-i aliyye vürâcl ve ez-kadim ümenâ kullar~mn tahir ve yâverleri ve her
husüsta mu'in ve müstenidleri mü~ ârün-ileyh efendilerimiz idü~ü ve ~aki-i
merkumlar~ n bil-cümle harekât ve etvârlar~~ ve sâ`i olduklar~~hükkâma ademi ink~yâd ve evâmir-i âli~âmn hilâf~~ olup ol takdirce ~aki-i merkumlar~n ol
makule harekâtlarma r~zâ-y~~aliyyeleri olmayup beher-hâl te'diblerine inâyet
buyuracaklar~~ her ne kadar maltim-~~bendegânem ise de vehle-i ulâda ifâde
ve i'lâm vâcibe-i dest-i ubücliyetim olmakla ser-e~k~yâ olan Hac~~ Sâliho~lu
nâm ~akinin tertib-i cezâs~ m mütesellimleri Süleyman Pa~a dâ`ilerine ihâle ve
Dizdâr A~a ve Kethudâzâdeler ve Hac~~Alio~lu ve sâir
bi'l-fesâd olanlara
buyuruld~-~~f~lileriyle te'kid ve ma`âdin-i humâyanlara ve fukarâya tasaddi eyledilderi hasâretden kef-i yed eylemelerini tenbih ve te~dide inâyet buyurmalar~~temennâmyla arzuhâl-i reTet-meâ1 tahrir ve hezâr ~erm ve hicâb ile takdim -i hâkipây-~~ inâyet-masirleri k~l~nd~, in~âallahu te`âlâ ledel-es`adi'l-vusal
manzür-~~ ayn-i inâyet ve karin-i muhât-~~ ilm-i devletleri buyruldukda cânib-i
mukata`ay~~ s~ yânet ve vedi`atullah olan fukarâ-y~~ra`iyyeti himâyet z~mn~ nda
ser-e~k~yâ olan Hâc~~ Sâliho~lu'nun tertib-i cezâs~~mütesellimlerine ihâle ve
Dizdâr A~a ve Kethudâzâdeler ve Hâc~~ Alio~lu ve sâir havâdarlarma buyruldu-i âlileriyle te'kid ve ma`âdin-i humâyünlara ve Tirebolu kazâsma tasaddi eyledikleri hasâretden kef-i yed eylemeleri tenbih ve te~did-birle bu
takrib GümüShâne mukata'as~n~~ o makule derebeyleri ve zorbalar~ n dest-i
zulm ü te`addilerinden tahlise inâyet buyurmalar~~ bâb~ nda emr ü fermân
lutf u ihsân devletlü inâyetlü merhametlü veliyyü'n-ni`am-~~âlem kenizül-lutf
ve'l-kerem sultan~ m hazretlerinindir.
Bende-i muhtâc Mehmed emin-i Gümü~hâne (BA, Cevdet-Maliye,
nr.23600).
IV
Seniyyü'l-himemâ, kerimile~-~ iyamâ , devletlü, inâyetlü, ât~ fetlü efendim
hazretleri,
Tirebolu voyvodas~~Kethudâzâde Emin A~a ve Bafra a`yâm Ahmed Bey
kullar~n~ n kapucuba~~l~ k rütbesiyle bekâm buyrulmas~~ iltimâsma dâir atafetlü Trabzon vâlisi hazrederinin vürüd etmi~~olan bir k~ t'a kaimesi manzür-~~
ma`âli-mevfür-~~hazret-i ~âhâne buyrulmak içün irsâl-i
sâmileri k~l~nd~.
Saret-i inhâya nazaran mamâ-ileyh Ahmed Bey mü~ârün-ileyhin damad~~ve
di~eri mesbükü'l-hidme ve emekdâr bulunmas~~ cihetleriyle is`âf-~~ iltimâs~~
hakk~ nda ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i mülükâne müte`allik buyrulur
ise i~`ân menüt-~~himmet-i behiyyeleridir efendim.
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Devletlü inâyedü, ât~fedü, übbehetlü , re'fetlü veliyyüen-ni`am, kesirülkerem efendim hazrederi,
Hâme-pira-y~~ta`zim olan i~bu tezkere-i seniyyeleriyle mü~ârün-ileyh hazrederinin zikr olunan kaimesi mübârek ve mu`alla atabe-i ulyâ-y~~
hazret-i cihândâriye arz ve takdim-i me~mül-nazar-~~mekârim-eser-i cenâb-~~
pâdi~âhi buyrularak istizân ve iltimâs olundu~u vechile mümâ-ileyhümâya
kapucuba~~l~k rütbesi ihsân-~~hümâyün-1 ~âhâne buyrulmu~~ve zikr olunan kaime leften i'âde-i hâlcipây-1 âlileri k~l~nnu~~olmakla ol vechile icrâ-y~~iktizâs~~
bâb~nda emr ü fermân hazret-i men-lehül-emrindir. (BA, HH, 35680) .
V
Seniyyü'l-himemâ, kerimü'~-~iyemâ, devletlü, inâyetlü, ât~fetlü, übbehetlü efendim hazrederi
Magüm-1 âli buyruldu~u üzere Dergâh-~~âli kapucuba~~lar~ndan Tirebolu a`yk~~~Kethudâzâde Emin A~a'n~n hakk~nda mukaddemce vuku`bulan
Dersa'adet'e celb ve ihzâr~~
i~tikâya ve a~a-y~~mümâ-ileyhin
emrinde mütâla`a k~l~nan mehazir-i mahalliyeye nazaran hakikat-i maddenin
bi'l-etrâf istilâ` ve tedkikiyle mevk~`ce bir güne mahzûr olmad~~~~halde
' ve s~hhat-i keyfiyyetin bu tarafa bemûmâ-ileyhin Dersa'adet'e irsag ve tisyâr
yân ve i~'ar olunmas~~meclis-i vâlâ ve umilmi karâr~~ve ol bâbda müte`allik ve
~eref-sudür buyrulan irâde-i seniyye-i cenâb-~~cihândâri mûcebince ~ran murahhas~~sa'adedü Enveri Efendi ha~rederine ilâve-i me'müriyet lul~nm~~~idi.
Karâr-~~mezkür iktizâs~~vechile efendi-i mü~ârün-ileyh Trabzon'a vusülünde
istiknâh-~~hakikat-i madde ederek a~a-y~~mûmâ-ileyhi bi't-te'min Dersa'adet'e
ba's ü tesyir etmi~~ve m~lmâ-ileyh hakk~nda ne sürede hüsn-i ~ehâdet olundu~unu yazup bildirmi~~ve husils-~~mezbûra dair Trabzon vâlisi atüfetlü Abdullah Pa~a hazretleri cânibinden dahi çend k~t'a tahrirât gelmi~~oldu~undan icâblmn icra'slyçün evrâk-~~vâride meclis-i vâlâ-y~~mezküra havâle ve i`ta
birle Tirebolu ahâlisinden el-hâletü hâzihi Dersa'adet`te bulunarak a~a-y~~
mûmâ-ileyhin aleyhinde ve lehinde olan e~hâs ve a~a-y~~mûmâ-ileyh meclis-i
vali-y~~mezküra celb ile bil-muvâcehe tarafeyn istintâk ve mucâvebe ve hukuka mütedâir da`vâ-y~~~er'-i ~erife bil-havâle rü'yet ve murâfa'a olma~la an~n
üzerine kaleme ahnup i~bu ~ehr-i cumâdelülân~n be~inci cum'aertesi günü
meclis-i umilmide k~râ'et olunan bir k~t'a mazbata-i mufassalada a~a-y~~
mûmâ-ileyhden iddi'â k~l~nan hukuk-~~ ~er`iyyeden dolay~~bir ~ey lâz~m gel-
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medi~i rnisillü mevâdd-~~sâire hakk~nda dahi cezmen ve yakmen hükm tertib
edemeyüp maslahat k~l ü kalde ve nizâ-~~lafzi hükmünde kalm~~~ve her çend
aleyhinde bulunan kesân~n ifa'dât-~~vâlu'as~mn tamâ'm~~tamâm~yla s~hhatine
i`timâd olunamayaca~~~gibi a~a-y~~mûmâ-ileyhin lehinde olanlar~n hüsn-i ~ehâdetlerine dahi i`tibâr olunmak icâb etmeyece~i bedihiyâtdan bulunmu~~
ise de ahâli-i merkume mâl ve cân ve ~rz husf~slar~nda a~a-y~~mûmâ-ileyhden
emin olmad~klar~n~~be-tekrâr ifade ve tezkâr etmeleriyle ba`de-ezin kendüsünün orada ibkas~~takdirinde hakk~nda i~tikâ edenlere her ne kadar mûmâileyh mukabele kayd~nda olsa bile merkumlar emin olamayarak mü~tekilerin
cümlesi ve belki akrabâ vü ta'allükat~~havf ü ha~yete dilçâr olaca~~na ve bu
hâlde melhûz olan mazarrat~n def i lehinde olanlann nev`imâ ho~nudsuzlu~unu mt~cib görünüp ancak def-i mazarrat celb-i menfa'atten mukaddem ve
ehemm olmak cihetiyle bundan böyle a~a-y~~mûmâ-ileyhin a`yânl~kda bekas~~
uyamayaca~~na mebni azliyle yerine ahar münâsibinin nasb u ta`yini husûsunun vâli-i mü~ârün-ileyhe i~`ân tensib ve icâb~mn meclis-i um~lmide dahi
bil-müzâlere ana göre icrâs~~tezekkür ve istizân olunmu~~ve sûret-i hâle ve
tahkikat-~~vâlu'aya ve a~a-y~~mûmâ-ileyhin vuku`bulan murâfa`a ve muhâlemesine nazaran hakk~nda ~er'en ve kanunen bir ~ey tahakkuk ve tebeyyün
etmemek ve mâdâmki ~ikâyât-~~vâlu'aya bir güne hükm terettüb etmeyerek
nizâ`-~~lafzi hükmünde kald~~-'~ndan bu hâlde a~a-y~~mümâ-ileyhin azl ve tebdili usf~l-i haldcaniyet ve ma`delet-i seniyyeye menâf~~ve mugayir ve ba`z~~mertebe mahzûru müstelzem olaca~~~bedild ve bâhir olmak mülâbesesiyle
mûmâ-ileyhin azl ve tebdilinden sarf-~~nazarla bundan böyle ahâli ve zirdestân haklar~ nda bir güne zulm u tecaddisi vuku`bulur ve istima` olunur ise
kendüsü vali bulundu~undan mes'illiyeti taraf~na 'ffid ve râcic olaca~~n~n
icâb~~vechile vâli-i mü~ârün-ileyhe yaz~lmas~~meclis-i umt~mide bi't-tensib
me~mûl-i nigâh-~~âli buyrulmak içün zilu- olunan mazbata ve evrâk-~~sâire
sâmilerine gönderilmi~~olma~la husüs-~~mezbûr hakk~nda her ne sürede emr
ü irâde-i kerâmet-âde-i hazret-i mülûkâne isâbet-efzâ-y~~sunilh ve sudûr buyrulur ise ana göre icrâ-p iktizâsma ibtidâr olunaca~~~beyâmyla tezkere-i seniveri terkim k~l~nd~~efendim.
Ma`nlz-~~çâker-i kemineleridir ki,
Enmile-zib-i ta`zim olan i~bu tezkire-i sâmiye-i sadâret-penâhileriyle zikr
olunan mazbata ve evrak-~~sâire
nigâh-~~ma`âli iktinâh-~~hazret-i
hâne buyrulmu~dur. S~lret-i hâle nazaran a~a-y~~mûmâ-ileyh hakk~nda ~ercan
ve kanûnen bir ~ey tahakkuk etmeyerek ~ikayet-i vâk~ `a
lafzi hük-
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münde kalm~~~olmas~yla bu hâlde az1 ve tebdili vâk~`a usül-i hakkaniyet ve
ma`delet-i seniyyeye mugayir olaca~~ndan meclisce tensib ve istizân olundu~u üzere mûmâ-ileyhin azl ve tebdilinden sarf-~~nazarla sûret-i me~dihan~n
icâbl vechile vâli-i mü~ârün-ileyh hazretlerine yaz~lmas~~müte`allik ve ~erefsudür buyrulan emr ü irâde-i seniyye-i cenâb-~~mühlkâne muktezâ-y~~münifinden bulunmu~~ve mazbata ve evrâk-~~merkume yine savb-~~savâb-nümâ-y~~
âsafânelerine i'âde ve tisyâr k~l~nm~~~olma~la ol bâbda emr ü fermân hazret-i
men-lehü'l-emrindir. (BA, irade, Meclis-i vâlâ, nr.963) .
VI
Haleb ve ~am ve Adana ve Malatya ve Ay~ntab ve Tokad câniblerinden
bu tarafda mevcûd vilâyet a'yân~n~n ahvâl-i keyfiyyetine vâk~f bi-garez kimesneler ile isti~âre olundukda her memleketde a`yândan dindâr ve müstakim
ve mütemevvil bir adem mutlak ferâgatler ve dü~en mahlülâtlar~~zabt u rabt
ve nezâret edüp ve gerek ferâgat ve gerek mahlül vâki` oldukda nâz~r tayin
olunan kullar~n~n dahi mührü olmad~kca kasr-~~yedlerine dahi i`tibâr olunmamak üzere ve ferâgatlerden ~ürût-~~sâb~k üzere min-bad miri içün ve sâire
içün bir akçe al~nmayup ancak mahlül olan kurâ mâlikâne kurâ furühtuna
me'~nür olanlar anda oldukca yine anlar~n marifetiyle müzâyede olunup ra~ebât-~~nâs münkati` oldukdan sonra berât~~ihrac~~içün arz vereler, kurâ füriihtuna me'~nür olanlar~n me`mûriyeti tainâm~ndan sonra vâki` olan mahlûlât~~mültezimin ve acyân-~~vilayet muvâcehelerinde nâz~r olan kimesne müzâyede edüp ve karâr-dâde oldu~u mucaccelesin sitâne hazinesine teslim etmek ~art~yla ve mültezimin ve muhass~llara verilegelen mâl ve kalemiye dahi
her ne ise mahlül olan kurda malûmdur s~ hhati üzere verilegelen
maktü`lar~~ ve kalemiyeleri dahi s~hhati üzere tasrih edüp berât~~ihrac~~ içün
yedine arz ve hüccet verilmek ~art~yla ve mahlûlâtdan nâz~ r~n zamân~ndan
ne m~kdâr kurâ fürûht olunur ise teslim-i hazine olunacak mu'accelesinden
bin guru~da yirmi guru~~nânr~n cihet-i ma`i~eti olmak üzere kurây~~alan kimesne yedinden ber-vech-i nakd nâz~r olanlar al~koyup ve verdi~i arzda al~ kodu~un dahi ~erh vermek üzere bâlâda defter olunan kullar~~ nâz~ r tayin
olunup ~ür~ltuyla ba~ka ba~ka ahkâm~~yaz~lmak bâb~nda fermân devletlü ve
sa'âdetlü sultan~m hazretlerinindir. (BA, MAD, nr.3423; 1108-1110 / 16961698).
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