XVIII. YÜZYILDA ANTAKYA VE ÇEVRES~NDE
ESK~YALIK OLAYLARI
Yrd. Doç. Dr. MUSTAFA ÖZTÜRK*
Ana Hatlanyla XVIII. ryd
XVIII. yüzy~ la gelindi~inde Osmanl~~ imparatorlu~unun kurulu~~ve
yükseli~~dönemlerindeki askeri, siyasi ve iktisadi gücünden çok ~ey kaybetti~i, hatta bir durgunluk ve bocalama dönemine girdi~i görülür. Art~ k fetihler durmu~, devlet statükoyu koruma endi~ esine dü~mü~tür. Zira bu
yüzy~lda Osmanl~~ imparatorlu~unun kar~~s~ ndaki Avrupa, XIV veya XV.
yüzy~ llardaki Avrupa de~il, Rönesans ve Reform hareketlerini idrak eden,
yapt~~~~co~rafi ke~ifler sayesinde deniza~~r~~ sömürge imparatorluklar~~ kuran
ve bu sayede geli~ en, güçlenen ve savunmadan sald~ r~ya geçen bir Avrupa
vard~ . Buna kar~~~Osmanl~~ imparatorlu~u ise Avrupa'daki geli~melerden
çok XVII. yüzy~ l boyunca Anadolu'da meydana gelen kar~~~kl~ klarla u~ra~mak zorunda kalm~~t~. Bu kar~~~kl~ klar, tabii olarak iktisadi ve sosyal
düzeni sarsm~~ , devlet ileri gelenleri de bu kötü gidi~in çarelerini arama~a
ba~lam~~lard~. Baz~~ padi~ah veya sadrazamlar~n ~ahsi gayretleriyle yap~ lan
baz~~ düzenlemeler, geçici bir ferahl~ k getiriyor idiyse de, bu, kal~c~~ ve
uzun örr~ürlü olam~yordu.
Ayn~~ olumsuz geli~ meler giderek a~~rla~arak XVIII. yüzy~la devrolundu.
Gene de imparatorlu~un yönetim çarlu geleneksel temellere dayan~yordu.
E~itim-ö~retim kurumlar~~ olan medreseler, eski ilmi hüviyetlerini büyük
ölçüde kaybettiklerinden buralardan mezun olan ilim adamlar~~ da o oranda yetersizdiler. Yükselme döneminde medreselerde dini ilimlerin yan~nda
bütün tabii ilimler de okutulurdu. Ayn~~ zamanda geni~~bir ho~görü ortam~~ da vard~ . Fakat XVIII. yüzy~ lda bu serbest dü~ünce ve ho~görünün yerini taassup ald~. Dolay~s~yla tabii ilimler alan~ nda da önemli bir geli~me
meydana gelemedi.
XVIII. yüzy~ lda idari taksimat yönünden, XVII. yüzy~ la göre önemlibir de~i~iklik olmad~ . Bu dönemde Anadolu ve Rumeli 28 eyalete
bölünmü~~olup, bunlar ~unlard~: M~s~r, ~am, Ba~dat, Basra, ~ehrizol, Ha* F~ rat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö~retim üyesi, ELAZ~~.
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lep, Karaman, Diyarbak~ r, Adana, Anadolu, Erzurum, Trabzon, Ç~ ld~ r,
Van, Sivas, Mara~, Rakka, Sayda, Musul, Cidde, Trablus~am, Girit, Rumeli, Silistre, Bosna, Mora ve Eyalet-i Cezâyir idi'.
Bu yüzy~ lda vilayetlere atanan valilerin, görev yerlerine gitmeyip, vilayetlerini Müleselhmler vas~ tas~yla idare etmeleri yayg~nla~t~. Ayn~~ ~ekilde
Kad~lar da ço~unlukla yerlerine Ndzb yolluyorlard~. Öte yandan 1702'de
devlet mukataalarm~ n mültezimlere "mâlikâne" olarak hem de aynen eskinin timar mâlikânesi gibi erkek evlada geçmesi ~art~yla verilmesine karar
verilmesi 2, merkezi otoritenin zay~flamas~ na, miri toprak rejiminin bozulmas~ na, Anadolu'da bu yolla iktisaden güçlenen ve bu güçleri sayesinde
bir tak~ m resmi görevler de alan mahalli beylerin ortaya ç~ kmas~ na sebep
olmu~tur. Böylece yönetime ba~ka güçler de kat~lm~~~oluyordu. Ayin olarak adland~r~ lan bu mahalli beyler, gerek hükümet kuvvetlerine kar~~~ve
gerekse kendi has~ mlanna kar~~, iktisadi ve sosyal düzensizli~in ortaya ç~kard~~~~levent kitlelerinden olu~an kalabal~k bir "kapu halk~" bar~ nd~r~yorlard~~3. Bu kapu halk~ n~ n masraflar~~ da çe~itli yollarla halka yükleniyordu.
Ayanlar, kap~ lar~na y~~d~ klan leventlere dayanarak "celâli" tarz~ nda isyan
edip rakiplerini ezmek ve hükümete kafa tutmak yollar~ yla kendi çevrelerinde güç yetmez birer zorba kesilmi~lerdi. isyanc~~ zorba ba~~n~~ ancak vali
yaparak itaate alma yolunu bulan devlet, bu gibilerin ilk önce bu yoldan
rical s~n~f~ na yükselmelerine de kap~~ açm~~t~. Anadolu'nun kar~~~ kl~~~n~~ yaratanlar, gerçekten köyden su gibi kaynayan çiftbozan-levendât~ n ~urada
burada olu~turduklar~~ bekar birikintileri oldu~u halde, hükümetin bütün
giderici tedbirleri bu y~~~nlara ba~bu~luk edenleri yok etmek, ya da
gönüllerini görmek biçiminden öteye geçmemi~, eyaletlere üstün yetkilerle
"tefti~e" yollanan vezir pa~alar da hep sadece e~kiya ba~lanyla u~ra~m~~,
ya da ele geçirip asm~~~veya âsi ile uyu~ma yolunu seçmi~lerdi. Bunun
üzerine çiftbozan reâyân~n pa~a kap~lar~nda bir düzene ba~lanmas~~ için
baz~~ tedbirler al~ n~rken, öte yandan da ~iddet tedbirlerinin etkili olmas~~
için, vali ve "müfetti~" vezir pa~alann yetkileri artt~r~lm~~, bu da Osmanl~~
adalet düzeninin kökünden sars~lmas~na sebep olmu~tur. Böylece Kad~~ ve
Naibler, Sancakbeyi, Beylerbeyi ve Müfetti~~pa~alann istedikleri biçimde
~~ Yücel Özkaya, XVIII. Yüzy~lda Osmanl~~Kurum/an ve Osmanl~~Toplum Tasanns~, Ankara, [985, s. 19.
Mustafa Akda~, "Osmanl~~ Tarihinde Ayanl~k Düzeni Devri 1730-1839", TAD, c.
V III-X11, Say ~~ 4-23, Ankara, D975, s. 51.
Ayk~l~k hakk~nda daha geni~~bilgi için Uz. Yücel Özkaya, Osmanl~~ Imparatorlu~unda
Aydnl~k, Ankara, 1977.
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karar veren birer zulüm ve haks~zl~ k arac~~ haline dü~ürülmü~, tarihte "Osmanl~~ adaletinnin yerini "Osmanl~~ zulmü" alm~~~oluyordu'. Bu haks~z uygulamalar, yer yer halk~n galeyana gelmesine sebep olmu~tur. Mesela, eski Kad~askerlerden Abdurrahim-zâde Yahya Efendi'nin, kendisine arpal~ k
olarak verilen Ankara kad~ l~~~~görevini yapt~~~~s~ rada, salma ve öteki vergilerin tarh ve tevziindeki haks~z kararlar~~ halk~~ geleyana getirmi~ti. 21 Temmuz 1714 tarihinde köylerden gelen halk, ~ehirdekilerle birle~erek Kad~ 'n~ n evini basm~~, mallar~n~~ ya~ma ettikleri gibi kendisini de parçalam~~lard~~5. Buna benzer bir köylü hareketinin de 1751 y~ l~ nda Rumeli'de Rusçuk ve Hezargrad (Razgrad) kazalar~nda oldu~u görülmektedir. Bu çevreler köyleri, müslüman-h~ ristiyan ayr~ l~~~~olmadan hep birlikte âyân ve e~raf~n salmalar~~ toplamada ve öteki görevlerinde yapt~ klar~~ soygun ve haks~ zl~ klara dayanamayarak ayaklanm~~lar, bütün göze batanlann mallar~ n~~
ya~ma ve kendilerine türlü i~kenceler yapma~a ba~lam~~lard~. Hareket, bir
köylü isyan~~ ~eklinde geni~leyince, i~e, ~stanbul el koymu~, yollad~~~~
müfetti~~geni~~bir soru~turmaya giri~erek, isyan~ n ba~~te~vikçisi sayd~~~~16
müslüman ve 9 h~ ristiyan tam 25 ki~iyi ast~ rm~~, gene müslüman ve h~ ristiyanlardan olu~an 53 ki~ilik bir grubu da sürgüne yollam~~t~~6 . Bu olaylar
elbette genellenemez; her yerde ve her zaman görülmesi mümkün olan
bu tür olaylarla genel hükümlere var~ lamaz. Fakat bunlar, dönemin sosyal
gerçeklerine örnek te~kil etmesi bak~ m~ ndan önemlidir.
~ç güvenli~i tehdit eden ba~ka bir unsur da a~iretlerdi. Yaylak-k~~lak
hayat~~ sürdüren a~iretler, öteden beri yerle~ik halk ile sürtü~me içinde bulunuyorlard~. Devlet, XVII. yüzy~ l~ n sonlar~ ndan itibaren hem a~iretlerinden bir türlü alamad~~~~vergileri tam olarak alabilmek, onlar~n askeri
güçlerinden yeterince faydalanabilmek ve hem de Anadolu'da meydana
gelen kar~~~ kl~ klardan dolay~~ bo~alan köyleri "~enlendirmek", tar~msal üretimi artt~ rmak ve onlar~~ kontrol alt~ nda tutmak amac~yla iskan etme~e çal~~m~~t~ r. Bu iskan te~ebbüsleri ve devlet-a~iret çeki~meleri bütün XVIII.
yüzy~ l boyunca, hatta XIX. yüzy~ l~ n sonlar~na kadar devam etmi~tir.
Bu dönemde genel iktisadi gidi~~de olumsuz bir görünüm arzediyordu. Baz~~ miri mukataalar~n "malikâne üzere tevcih" edilmesiyle, ta~rada
ayan-e~raf zümresinin do~mas~ na, devletin buralar üzerindeki kontrolünün
kalkmas~ na ve dolay~s~yla devlet gelirlerinin azalmas~ na sebep olmu~tur.
M. Akda~, a.g.m., s. 56-57.
M. Akda~, a.g.m., s. 6o.
" M. Akda~, a.g.m., s. 6o.
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D~~~ticaret, giderek Osmanl~~ imparatorlu~unun aleyhine geli~iyor, Avnipa'n~ n uygulad~~~~merkantilist politika, Osmanl~~ ülkesinden Bat~'ya k~ymetli maden ve baz~~ stratejik mallar ile sanayi hammeddesinin ak~~~n~~ h~zland~ nyordu. Bu durum, para politikas~ n~~ ve fiyatlar~~ olumsuz yönde etkilemi~, 1704, 1718, 1732 ve 1789 y~ llar~ nda hazineye gelir sa~lamak amac~yla sikke ayarlamalar~~ yap~lm~~t~ r. Öte yandan yeni baz~~ alt~ n ve gümü~~
sikkeler bast~ nlm~~ur. 1716 tarihinde ~~1 o dirhemden ~ oo adet kesilecek ~ekilde ve binde 970 ayar~ nda Cedid Zer-i Istanbuli bast~r~ lmas~na karar verildi. Buna göre Cedid istanbulilerin vezni 3.527 gramd~. I. Mahmut zaman~ nda Cedid istanbuli (F~ nd~ k) ve Zer-i Mahbuplar ~ekil, ayar ve vezin bak~ m~ ndan ayn~~ ise de, F~nd~ klann ayar~ , ~eriti ve E~refiler gibi 970, Zer-i
Mahbuplann ise 952'dir. Bu tarihte F~ nd~ k 150 para (450 akçe), Zer-i
Mahbup 110 para (330 akçe), M~s~ r Zincirlisi Ito para (330 akçe), M~s~r
Tu~ral~~ Alt~ n~~ ~~ o5 para (315 akçe), Kuru~~40 para (120 akçe), Zolota 30
Para ve para da 3 akçeydi. 1770-1771'de alt~n fiyatlar~nda bir yükselme
görülmektedir. 1 1 o para olan Zer-i Mahbup 120, 155 para olan F~ nd~k da
165 paraya ç~ kt~. Devletin esas para birimi olan Akçe ise, gerçekte daha
I688'de kullan~lamayacak derecede küçülmü~tü. Bu tarihte akçenin vezni,
bir dirhemden 17 akçe kesilerek o.18o grama dü~mü~tü. Bu yüzden
sözkonusu tarihte Kuru~-Para esas~ na geçilmekle beraber, XVIII ve XIX.
yüzy~ llarda akçe, ismen de olsa kullan~ lma~a devam edecektir'. Bir yandan alt~ n, di~er yandan büyük mikyasta gümü~~sikkelerin (Altm~~l~ k-Çifte
Zolota, ikilik gibi) bast~ r~ lmas~ , bu yüzy~lda ticaret hacminin geni~lemesine
delalet ediyorsa da, ayn~~ zamanda yap~ lan devalüasyonlara da delalet etmektedir.
Paran~ n bu gidi~ine paralel olarak fiyatlarda da bir yükselme görülür.
Mesela Ankara'da 1704-1800 y~ llar~~ aras~ nda koyun etinin k~yyesi (400 dirhem = 1282 gr.) 20-30 akçe 8, ekme~in k~yyesi 1-6 akçe 9 aras~nda seyretmi~tir. Karaman'da 1723'te 38 akçe olan Trablus sabunu 1740'ta 20 para
(6o akçe), 176o'ta da 22 paraya yükselmi~tir'. Manisa'da 1701 y~ l~ nda koyun etinin k~yyesi ~ 6 akçe iken, 1797'de 53 akçeye yükselmi~, ekmek de
- Mustafa Öztürk, Orta Anadolu'da F~yatlar (1785-1860), DTCF, Bas~lmam~~~Doktora
Tezi, Ankara, 1985, s. XXIX, XXXI—XXXII, Yücel Özkaya, XVIII. r~izy~lda Osmanl~~ Kurumlar~, S. 269-290.
Y. Özkaya, a.g.e., s. 258.

9 Y. Özkaya, a.g.e., s. 262.
'0 Y. Özkaya, a.g.e., s. 266.
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3 akçede kalm~~t~r". E~kiyal~ k hareketlerini inceleme~e çal~~t~~~ m~z Antakya'da ise, 1743 y~l~nda bu~day~ n kilesi ~~ o kuru~tu 12. 1749'da etin k~yyesi
6 para '3, 1764'te ekmek 3 para, has un 6,13, et 7, bal 16, pekmez 6 ve tavu~un tanesi de 7,3 parayd~ m.
Bütün bu geli~melere ra~men, Rusya ile 1711, ~ran ile 1723-1746,
Avusturya ile 1736-1739 y~ llar~nda yap~lan sava~larda küçümsenmeyecek
ba~ar~ lar elde edilerek, statüko k~smen de olsa korunabilmi~tir. Ancak
yüzy~l~n ikinci yar~s~nda, özellikle 1768-1774 Osmanl~-Rus sava~~~sonunda,
devlet, hem prestij kaybetti ve hem de belki de en önemlisi olarak Karadeniz üzerindeki hükümranl~k haklar~n~~ Rusya ile payla~mak ve K~r~ m'~~
Rusya'ya terketmek zorunda kalm~~t~r.
Ama bu yüzy~lda Bat~'ya daha bilinçli bir ~ekilde bak~lma~a ba~land~,
askeri ve idari alanda yeni düzenlemelere gidildi. Öte yandan Avrupa'n~n
eskidenberi uygulad~~~~diplomasi usulleri kabul edilerek, siyasi gayeleri
için ondan faydalanman~n zarureti idrak edilmi~, bu yolda da olumlu
ad~mlar at~lm~~t~r. Fakat bu dönemin Osmanl~~ diplomasisi, henüz Avrupa
diplomasisi ile boy ölçü~ecek bir düzeyde de~ildi.
L Antakya ve Çevresinde E~kiyal~k Hareketleri
Bilinen en eski ça~lardan beri iskân edilen ve çe~itli kavimlerin,
kültürlerin egemenli~ine giren Antakya ve çevresi, nihayet 1516 Mercidab~k zaferiyle Osmanl~~ egemenli~ine girmi~tir. Bu tarihten Birinci Dünya
sava~~~sonuna kadar, daima Halep eyaletine ba~l~~ bir sancak olarak kalm~~t~r. A~a~~-yukar~~ 400 y~ll~k Osmanl~~ hakimiyeti döneminde ilk ve orta
ça~lar~n tersine olarak, yabanc~~ i~gali görmemi~tir. Bu bölge, Türkler taraf~ndan ilk fetih hareketlerinin ba~lad~~~~ y~llardan itibaren, sürekli olarak,
Türk nüfusunu adeta cezbeden bir özellik arzetmi~~ve burada Türk nüfusu devaml~~ bir ~ekilde artm~~t~r. Bunda sulh ve sükûnun bulunmas~, iklim
ve tabii ~artlar~n uygun olmas~n~n tesirleri büyüktür. Bu bölgenin ba~ka
bir özelli~i de, Suriye ile Anadolu aras~nda adeta bir tampon bölge durumunda olmas~~ ve deniz yoluyla da merkezle ula~~m ve haberle~menin kolay ve seri bir ~ekilde sa~lanabilmesi ve Hac yolunun stratejik önemi haiz
" Y. Özkaya, a.g.e., s. 268.
Antakya Arkeoloji Müzesi, Antakya Ser. Sic. No:
13 Antakya ~er. Sic. No: 2, Bel. 337.
14 Antakya ~er. SIC. No: 8, Bel. 23.
12

2, Belge: 30.
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bir bölgesinde bulunmas~d~ r. Bu yüzden devlet, buraya özel bir önem vermi~tir. Fakat öte yandan özellikle Hac yolu olmas~~ sebebiyle, ileride de
örnekleriyle verilece~i gibi, e~kiyal~ k ve yol kesme olaylanna da s~k rastlanmaktad~ r.
imparatorlu~un bu bölgesinde XVIII. yüzy~lda e~kiyal~ k olaylar~n~~ incelemekten, hem bu dönemin genel bir tablosunu vermek, hem de bu konuda bir örnek olu~turmak, XIX ve XX. yüzy~la devrolunan bu tür olaylar~n sebep ve sonuçlar~ na inmek, böylece bir senteze varmak amaçlanm~~t~r. Konunun kaynaklar~n~~ Antakya Arkeoloji Müzesinde bulunan Antakya
Ser'iyy~~Su~llen olu~turmu~tur.
1. E~lczyalt~~~Do~uran Sebepler
Dönemin ~er'iyye Sicillerine yans~yan belgelerin tahlilinden, e~kiyal~~~n kaynaklar~~ ve sebepleri ~u ~ekilde tespit edilmi~tir: a) Leventlerin e~kiyal~klar~, b) A~iret e~kiyalar~, c) Aileler aras~ nda adi suçlardan dolay~~
dü~manl~~~n meydana gelmesi ve taraflar~n giderek e~kiyal~~a ba~lamalan,
d) Ferdi e~kiyal~ k hareketleri.
a) Leventkr~n E~loyahklan:
XVI. yüzy~lda ve XVII. yüzy~ l~n ba~lar~nda köy hayat~nda beliren çe~itli ekonomik ve sosyal bozukluklardan dolay~, pek çok kimse çiftini-çubu~unu terke mecbur olmu~tu. ~~te bu kimselere devrin tabiri ile "sanca",
"sckban" veya "levent e~kiyas~" denirdi. Daha çok timar rejiminin bozulmas~ndan sonra "kapulu leventlerin" say~s~~ hayli artm~~t~. Çünkü Beylerbeyleri veya Sancakbeyleri, sava~lara istenilen say~da askerle kat~labilmek
veya bulunduklar~~ yerde kendi emniyetlerini sa~layabilmek için levent bannd~ rrnaktayd~lar. "Kap~~ halk~" da denilen kap~l~~ leventler, sava~lar sona
erdi~inde, kendilerine fazla ihtiyaç hissedilmedi~inden, serbest b~rak~l~yorlar, yerlerini yurtlann~~ terkettiklerinden ve ziraatten de uzak kald~ klanndan e~kiyal~k yapma~a ba~l~yorlard~. Çift-bozan reayân~n bu durumu,
âyânl~k pe~inde ko~anlann i~ini de kolayla~t~nyor, mütegallibeden olan
âyânlar ve di~er baz~~ resmi görevliler, bu leventleri hizmetlerine al~yorlard~.
XVIII. yüzy~l~n ba~lar~ndan beri "levendât makulesi", "kapulu ve kapusuz levenclât", "ba~~bo~~levendât makulesi" olarak da adland~nlan levent
zümresi, mevcut kurulu düzeni bozma~a devam ediyorlard~. Kap~ l~~ ve kap~s~z leventler, halktan bedava yem ve yiyecek, kurban akçesi, bayram ak-
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çesi ve ba~kalar~ n~~ almakta, çe~itli bahanelerle halka eziyet etmekteydiler.
Kap~s~z leventlerin ço~unlu~unu, devlet taraf~ ndan toplanan ve sava~lar~ n
sonunda izin verilen "'Tüii leventler" te~ kil ediyor, bunlar, kap~ lanacak herhangi bir kap~~ da bulamad~klar~ ndan e~kiyal~~a ba~l~yorlard~~15.
Ba~~ bo~~leventlerin ~akavetleri, al~ nan bütün tedbirlere ra~men devam
etmi~tir. 1753 y~l~ nda Halep Mütesellimine yaz~ lan sözkonusu dönemde
Anadolu'nun pek çok bölgesinde oldu~u gibi, Antakya ve çevresinde de
leventlerin e~kiyal~ klanna rastlanmaktad~ r. Mesela daha 17o9 y~ l~nda Antakya ve çevresinde e~kiyal~ k olaylar~ n~n artt~~~, halk~ n bu olanlardan zarar
gördü~ü anla~~lmaktad~ r. Bunun önüne geçebilmek ve suçlular~n yakalan~ p cezaland~r~ labilmek için, ehl-i örf mensuplar~n~n ve halk~n birlikte hareket etmeleri, e~kiyay~~ gizleyenlerin de ayn~~ ~ekilde cezaland~ r~lmalar~~ hususunda 12 A~ustos ~~ 709 (5 Cemâziyyelâhir 121) da Antakya Voyvodas~na buyruldu yaz~ lm~~t~r
Ba~~ bo~~leventlerin ~akavetleri, al~ nan bütün tedbirlere ra~men devam
etmi~tir. 1753 y~ l~ nda Halep Mütesllimine yaz~ lan bir emirde, ba~~ bo~~leventlerin yapt~klar~~ e~kiyal~ klann önlenmesi, yakalananlara gereken cezan~ n
verilmesi, kesilen ba~lar~ n~n ~ stanbul'a gönderilmesi, her ne suretle olursa
olsun, huzur ve güvenin sa~lanmas~~ istenmi~ti '7. Ayn~~ y~l~ n sonlar~nda hac~ lar~ n gruplar halinde Antakya'ya geldikleri ve Belen'den Adana taraf~ na
giderken, h~ rs~z ve e~kiyalar taraf~ ndan yollar~n~ n kesildi~i bildirilerek, onlar~~ korumak amac~yla Kurtkula~~~menziline kadar Deliba~~ve Gönüllüyan
A~as~ n~ n refakat etmesi istenmi~~ve ayr~ca bir Bölükba~~~da Alt~nözü çevresinde güvenli~i sa~lamak amac~yla görevlendirilmi~ti'.
Baz~~ görevlilerin asayi~~konusunda gerekli hassasiyeti göstermedikleri,
bunun da e~kiyaya cesaret verdi~i görülmü~~olmal~~ ki, bu konuda da Antakya Naibi ve öteki i~~erlerinin dikkatleri çekilmi~ti!' 19. Bu uyar~lara ra~men kap~s~z leventlerin çe~ itli yollarla halka zarar verdikleri, çapul ve ya~ma yapma~a devam ettikleri görülmektedir'.
Devletin asayi~~konusundaki kararl~~ tutumu sonucu olsa gerek, 1763
y~ l~ nda, k~ smen de olsa leventlerin Halep'te istihdam edilmeleri ba~ar~lm~~h Yücel Özkaya, Osmanl~~ Imparatorlu~unda Ayanhk, S. 80-85.
Antakya .,Ser. S~c. No: 1, Belge: 354, 383.
I- Antakya ~er. Su. No: 5, Belge: 65.
18 Antakya Ser. S~c. No: 5, Belge: 120, 127.
19 Antakya Ser. S~c. No: 6, Belge: 7.
20 Antakya ~er. S~c. No: 6, Belge: 20, 34, 35.
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tl. Fakat bu sefer leventler ~ehir içinde e~kiyal~k ve soygunlara ba~lad~lar.
Bunun tipik bir örne~ini Halep'te bulunan Zaza Ömer adl~~ bir levent e~kiyas~~ olu~turmaktad~ r. Zaza Ömer, ba~~ na toplad~~~~birkaç yüz leventle
e~kiyal~~a ba~lam~~, birkaç sefer yakalan~ p hapsedilmi~, kendisine yap~lan
nasihatler fayda vermedi~i gibi hapisten de kaçm~~t~ r. Üstelik Halep'e alt~~
saat mesafede bulunan bir köyü basm~~ , üzerine gönderilen hükümet kuvvetlerine yenilmi~~ve yüz kadar adam~~ k~l~çtan geçirilmi~, ama gene de Zaza Ömer kaçmay~~ ba~arm~~t~ r. Hükümet, her ne pahas~ na olursa olsun
Zaza ömer'in yakalanmas~n~~ istemektedir. Zira o Halep'te bulundu~u
müddetçe, leventlerin tekrar derlenip-toplanaca~~ndan endi~e edilmektedir.
Bunun için Mart sonlan ~~763'te (Evâl'il-i Ramazan 1176) Halep Valisi
Mustafa Pa~a ile Halep Kad~s~ na emirler yaz~lm~~t~r 21. Daha sonraki sicillerde Zaza ömer'in akibetini aç~klay~c~~ herhangi bir belgeye rastlanmam~~t~ r. Art~ k Zaza ömer'den bahseden belgelerin bulunmay~~~na bak~l~rsa,
onun ortadan kald~nld~~~na hükmedilebilir.
1765 y~l~nda kap~s~ z leventlerin e~kiyal~ klann~ n önlenmesi için birkaç
sefer emirler yay~nlanm~~sa da 22 yeterli olamam~~t~ r. Sava~lar~n halâ devam etti~i 1774 y~l~ nda ise Halep ve çevresinde e~kiyal~k olaylar~~ hayli artm~~~olmal~~ki, bu tarihte de konuyla ilgili s~k~~ emirler yay~nlanm~~t~r 23.
Nihayet 1776 y~l~ nda hükümet, leventli~in tamamen ortadan kald~r~lmas~~ yolunda karar alm~~~ve bunu bir fermanla bütün imparatorlu~a duyurmu~tur. Fermanda özetle, halk~ n rahat~n~n ve asayi~in sa~lanmas~~ için
e~kiyan~ n tenkilinin zaruri oldu~u belirtilmekte, bu arada kap~s~ z leventlerin Anadolu'daki eyalet ve sancaldarda e~kiyal~k yapt~klar~, bunlar~n kendilerinin tayin edildi~i kap~lardan ald~klar~~ullifelere kanaat etmeyerek yol kestikleri,
adam öldürdükleri ve daha ba~ka e~kiyal~ k hareketlerinde bulunduklar~~
vurgulanmaktad~ r. öte yandan Adana, Erzurum, Kütahya, Karaman, Sivas, Mara~~ve Ayd~n vilayetlerinde baz~~ a~iret ve kabilelerin vermeleri gereken vergilerini vermedikleri gibi leventlerle birlikte hareket etme~e ba~lad~klara dile getirilmektedir. Kap~s~z leventler vezir, beylerbeyi ve sancakbeyi gibi ümera kap~s~ na yerle~ip, Ba~~A~a, Bölükba~~~ad~n~~ alarak ta~k~nl~klara giri~mektedirler. Eyalet beyleri, mutasarr~ flar ve voyvodalar bunlar~n
üzerlerine gidince, kap~lar~nda bulunduklar~~ Ba~bölükba~~~ve Bölükba~~~ve
neferler onlarla birlikte olmakta ve çe~itli melanetlere sebep olmaktad~ rlar.
Antakya ~er. Sic. No: 7, Bel. ~~7o.
22 Antakya ~er. Sic. No: 8, Bel. 79, 130.
23 Antakya ~er. Sic. No: 9, Bel. 20.
21
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Bunlar~ n ço~usu a~iret ve kabile mensubu olduklar~ ndan, hizmet ettikleri
vezir, beylerbeyi, mütesellim ve voyvodalar ad~geçen e~kiyaya el alt~ ndan
yard~ m etmektedirler ve belki de bazan onlar~ n saf~ nda çarp~~malara kat~lmaktad~ rlar. Bu s~ ralarda seferler de devam etti~inden levent haytalan itaatten ç~ km~~ , Anadolu'ya geçerek gelip-geçenleri soyma~a ba~lam~~lard~ r.
Baz~~ kabile ve a~ iretler, leventlerin gasbettikleri veya çald~ klar~~ e~ya ve emtiay~~ sat~n alarak onlara destek olmaktad~ rlar. Satamad~klan e~yay~~ da, kap~ lar~ nda bulunduklar~~ Ba~~A~alara hediye olarak vermekte ve Ba~~A~alar
da gene onlar~~ bayraklar~~ alt~ na almaktayd~ lar. Tabii bu halleriyle leventler
sava~a kat~ ld~ klar~nda da sava~arnamakta ve peri~an olmaktad~ r. O halde
bu duruma bir hal çeresinin bulunulmas~~ kaç~n~ lmaz& Bunun için eyaletlerdeki kap~s~zlar~ n Bölükba~~ lanna buyruldu ve mektuplar gönderilerek,
kap~lar~ na sahip olmalar~, bütün beykrin ihtiyaçlar~~kadar leven bulundurmalar~,
eskiden oldu~u gibi, onlara ule~ fe ve tayinlerini vermeleri, fazla gelenlerin
ba~ka kap~lara da~~t~ lmalar~ n~ n sa~lanmas~~ istenmi~tir. E~er bunlar gönderilen yere gitmeyip gene e~ kiyal~~a tevessül ederlerse, öldürülmelerine izin
verilecektir. Ümera, Ba~~A~a ve Bölükba~~, levent ad~yla an~lan bir tek ki~iyi
bannd~ rmayacakt~r. Ümera, kendi kap~~ halk~ n~~ Ender~~n A~an, Divanegân,
Gönüllü ve Tiifenki olarak tertip ve tanzim edip giyindirecektir. E~er bu s~n~ fa girmekte direnenler olursa, haklar~ ndan gelinmesi hususu, bütün vilayet ve kazalarda tellallarla ilan ve mahkemelerde tescil ettirilecektir. Ümera, her nerede olursa olsun elindeki harbe ve darbe kadir askerle üze~lerine gidecekti~. Bu çarp~~ malarda ölen leventlerin vârisleri, kan bedeli talebinde
bulunamayacaklar~~ gibi, böyle bir talepte bulunanlar da cezaland~ nlacakt~.
Ayn~~ ~ekilde kazalarda ve a~iretler aras~ nda leventlere sahip ç~ kanlar, onlar~~ evlerinde bannd~ ranlar, onlardan e~ya sat~ n alanlar ve daha ba~ka ~ekillerde onlara yard~ m edenler de ~iddetle cezaland~nlacaklard~~24.
Sözkonusu ferman, gerçekten olay~ n mahiyetini ba~ ka bir izaha yer
b~ rakmayacak ~ ekilde gözler önüne sermektedir. E~kiyal~ k olay~~ ahlaki,
sosyal ve iktisadi bozuklu~un bir sonucu olarak kar~~m~za ç~ kmaktad~ r.
Fakat zaman~ n idaresi, i~ in temelinde yatan problemleri ya görmezlikten
gelmi~~veya bunlar~~ çözebilecek çareleri getirme~e gücü yetmedi~inden,
daha ziyade sathi ve ço~unlukla da ~iddet tedbirlerini kullanarak halletme
yolunu seçmi~ti. Bütün bu ~ iddet ve sindirme tedbirlerinin de yeterli olmad~~~~ görülmü~tür. Sadece "levent" ad~ n~ n "divanegân" veya
24 Antakya ~er. Sic. No: 9, Bel. 74, Ça~atay Uluçay, 18 ve 19. nizyillarda Saruhan'da E~kiyahk ve Halk Hareketleri, ~stanbul, 1955, S. 218-223.
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"gönüllüyan" olarak de~i~tirilmesi, levent ad~n~n yasaklanmas~~ yeterli olmam~~, bu sefer "divâne zümresi" ~akavete ba~lam~~t~r. Mesela, ferman~ n
yay~n~ ndan yakla~~ k bir y~l sonra, divâne ziimresinden Kara Hüseyin ve Seyyit Ahmet'in ~akavate ba~lad~klar~ , yol kesip adam öldürdüklerinden bahisle, ad~geçenlerin en k~ sa zamanda yakalan~ p Halep'e gönderilmeleri
hakk~ nda 29 Nisan 1777 (21 Rebi'ül-evvel 1 ~ s~ ) tarihinde Antakya Voyvodas~na buyruldu gönderilmi~tir'.
b) A~iretlerin E~k~yahklan

Yakanda da de~inildi~i gibi, XVII. yüzy~l~ n sonlar~ndan itibaren a~iretleri iskan te~ebbüsleri devletin temel politikalanndan birisi haline gelmi~ti. A~iretlerin iskân~ ndan maksat; çe~itli sosyo-ekonomik sebeplerden
dolay~~ "virâne" olan Anadolu köylerinin "~enlendirilmesi", böylece hayli
dü~mü~~bulunan tar~ msal üretimin artt~r~ lmas~, yeterli oranda vergi toplanmas~~ ve a~iretlerin askeri güçlerinden daha fazla faydalan~lmas~~ ile onlar~n kontrol alt~ nda tutulmalann~n sa~lanmas~d~r. A~ iretleri iskan te~ebbüsleri, Devlet-A~iret çeki~ melerine sebep olacak ve bu da birçok problemi beraberinde getirecektir. A~iretler, ço~unlukla devletin kendileri için
yerle~me alan~~ olarak gösterdi~i bölgeleri be~enmemekte ve mümkün oldu~u kadar kontrol alt~ na girmek istememektedirler'. öte yandan a~iretler, göçebelik özelliklerinden dolay~~ yerle~ik halkla da kar~~~kar~~ya gelmektedirler. Yaylak k~~ lak aras~ndaki geli~-gidi~ler s~ras~nda köy ve ~ehirlilerin ba~, bahçe ve ekili arazilerine zarar vermekteydiler.
Göçebelik özelliklerinden dolay~, a~iretlerin e~kiyal~~a da tevessül etmeleri kolayla~maktad~ r. Zira bu sayede onlar~ n takip edilmeleri, yakalanmal~~ hayli zordur. Ba~ ka bir husus da a~ iretlerin fertleri aras~nda,
o a~irete mensup olman~n verdi~i bir ba~l~l~~~n bulunmas~d~ r. Bu mensubiyel ruhu, bütün a~ireti herhangi bir olay kar~~s~ nda adeta tek vücut haline
getirebilmektedir. Bu yüzden bir a~iret e~kiyas~, a~iretin içinde rahatl~ kla
bannabilmekte, takipten kurtulabilmekte ve hatta bir çarp~~ma an~nda
bütün a~ireti yan~ na alabilmektedir. Onun için asayi~~meselesinde a~iretler
ve a~iretlerin e~kiyal~ klan önemli bir yer tutmaktad~r.
Antakya ~er. Su. No: 9, Bel. 17
A~iretlerin iskân~~ hk. Bkz. Cengiz Orhonlu, Osman!: Imparatoriu~unda Ap~etlerm ~skim, ~stanbul, 1963, Yusuf Halaçoglu, XVIII. Tuzylitla Osman!: imparatorlu~unun lskiM Siyaset: ve A~:seller:7: Terie~tu~lmen, Ankara, 1988.
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Ara~t~rma alan~ m~z olan Antakya ve çevresinde a~iretlerin durumunu,
a) a~iretlerin iskan', b) a~iretlerin e~kiyal~klar~~ olmak üzere iki ba~l~kta incelemek daha uygun olacakt~r.
ba) A~iretlerin ~skiint
~kinci Viyana ku~atmas~ n~~ izleyen Avusturya sava~lar~ , hükümeti,
o zamana kadar belki de pek önemsenmeyen a~iretlerden faydalanma~a
sevketti. Onun için Konya'ya gönderilen Ali Pa~a, Toroslardan Halep'e
kadar olan bölgede ya~ayan Türkmen a~iretlerini organize etmek amac~yla, a~iret beylerini Konya'ya davet etti. Sava~a kat~lacaklar~na dair ç~ kan
irade, Konya mahkemesinde kendilerine okundu. Bütün a~iret beyleri, sava~a kat~lacaklar~ na dair yemin ettiler. 18 Nisan 1690 (9 Recep ~~~ o~ ) tarihinde Konya mahkemesinde tutulan hüccetin bir sureti Istanbul'a gönderildi. Tutulan bu deftere göre Halep mukataas~na tabi Türkmen a~iretleri
~unlard~r: Af~ar, Çt~demlu, Bay~nd~r, Reyhanh, Be~dilz, Keçelti, riimnik, Oturak Bahad~rl~, Oturak Çepni Türkmant, Elçi, Musacalu, Pehlivanlu, Dani~mendlu, K~l~çl~~ Kurdu, Ifra-z Ziilkadriye Tiirkman~~ ve Mamalu Ttirkmant. Adana
ve Mara~'taki Türkmen a~ iretleriyle birlikte bu a~ iretlerin ç~karmay~~ taahhüt ettikleri asker say~s~~ 2815'tir 27.
Fakat XVIII. yüzy~l~n ba~lar~ nda, gerek hükümetin tazyikleri sonucu
ve gerekse kendi istekleriyle a~ iretler tekrar göçebelik hayatlanna dönerek
iskân yerlerini terketme~e ba~lad~lar. Bunun üzerine hükümet, a~iretlerin
iskan bölgelerinden kaçmalar~ na mani olmak için eyaletlere fermanlar yollad~ 28. Hükümet bu a~iretleri özellikle Rakka'da iskan etmek istiyor, onlar~n Antakya ve Güney Anadolu'da yerle~ melerine bir türlü izin vermiyordu. Nihayet gerek Antakya ve gerekse Güney Anadolu a~iretlerinin tehditle yola getirilemeyece~i anla~~l~ nca, daha mutedil bir politika izlendi ve
böylece nisbeten huzur ve sükün has!' oldu. Gene de a~iretler tam olarak
yerle~ik hayata geçmedikleri gibi, al~ nan bütün tedbirlere ra~men 1708
(~~121) tarihinde baz~lar~~ Ayd~n ve Karahisar'a kadar gittiler. A~iretlerin is'can~ na kesin bir çözüm getirmek isteyen ~brahim Pa~a, 1712 tarihinde onlar~~ K~ br~s'a sürgün etme~e karar verdi. Hatta bu sürgün s~ras~ nda
hükümet kuvvetlerine kar~~~gelenlerin öldürülmelerinin caiz oldu~u hakk~nda, dönemin ~eyhülislam~~ Abdullah Efendi'den bir de fetva al~ nd~ '.
" Faik Türkmen, Hatay Tarihi, ~stanbul, 1939, s. 581-586.
28 Antakya ~er. Sic. No: ,,Bel. 383, F. Türkmen, a.g.~., S. 586-587.
29 Sözkonusu fetvan~ n sureti için Bkz. F. Türkmen, a.g.e., s. 589.
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Yörülder Antalya'dan gemilere bindirilerek K~br~s'a gönderilme~e ba~land~. Yolda bir k~sm~~ gemileri ele geçirip kaptan ve memurlar~~ öldürdükten
sonra sahile ç~kt~lar. Bir k~sm~~ Ada'ya geldikten sonra kaçarak Hatay sahillerine gelip yerle~tiler. Ba~ka bir k~sm~~da Ayd~n, Mente~e ve Saruhan
taraflanna yay~ld~lar. Fakat 1729 y~l~nda Ak~ehir, Kütahya ve Karahisar-~~
Sahip Kad~~ ve idarecilerine yaz~lan bir hüküm ile, "Rakka flrarileri” olarak adland~r~lan Musacalu a~iretinin, 4.00'den fazla çad~rla Karahisar-~~ Sahip sanca~~na ba~l~~ Barç~n kazas~~ dahilinde San Kavak olarak bilinen yerde konaklad~ldan, bunlar~n ba~ka bir tarafa kaçmalar~na f~rsat vermeden
bütün a~~rl~klanyla birlikte Rakka'ya sevkedilmek üzere, vali Ahmet Pa~a'ya teslim edilmeleri istenmi~tir 30. Buna ra~men a~iretlerin istenilen yerlere iskan edildikleri hakk~nda kesin belgeler bulunmamaktad~r. Aksine
bugün bile ayn~~ a~iretin de~i~ik bölgelerde kollar~n~n bulunmas~~ ve Anadolu'nun toponomisi, bu iskan~n tam anlam~yla ba~ar~l~~ olamad~~~n~~
göstermektedir. ~~te bu olumsuz tablo sosyal düzeni bozmu~~ve e~kiyal~k
olaylann~n~~artmas~na sebep olmu~tur.
~nceledi~imiz dönemde Antakya ve çevresinde, Amik ovas~~ merkez olmak üzere, Halep'in hemen kuzeyinden ba~layarak Bay~r da~lar~~ ve Asi
nehrini takip ederek, Kilis'in Çobanbey nahiyesi ile Cerablus hatt~n~n
güneyindeki Elbeyli'yi ithiva eden geni~~bir alana yay~lm~~~bulunan büyük
Reyhanit a~ireti ile Bekta~lu, Cerid, Ri~van ve Pehlivanlu a~iret ve oymaklan
bulunmaktad~r.
bb) A~iretlerin E~kiyal~klan
Yukar~da belirtilen sebeplerden dolay~, bu havalide a~iretlerin e~kiyal~k hareketlerinde bulunduklar~ , huzur ve güveni ihlal ettikleri, yap~lan ~ikayetlerden anla~~lmaktad~r. E~kiyan~n tenkili, huzur ve güvenin sa~lanmas~~ için Deliba~~~ ~ahin A~a ile Gönüllü A~as~~ Ahmet A~a e~kiya üzerine
ba~bu~~tayin edilmi~lerdi. Bu ba~bu~lara, suçlular~n her nas~l olursa olsun
cezalar~n~n verilmesi tenbih edilmi~ti. Ancak bunu bahane ederek halka hiçbir
surette zulmetmemeleri, aksi halde kendilerine gereken cezan~n verilece~i hususunda 20 Ekim 1709 (15 ~evval I ~ 21) tarihinde dikkatleri çekilmi~tir31. E~kiya
tefti~ine ç~kan ba~bu~larm, yeticilerine dayanarak halka eziyet ettikleri hakk~ndaki ~ikayetler istanbura ula~m~~~olmal~~ ki, böyle bir uyanya gerek duyulmu~tur.
Ç. Uluçay, a.g.e., S. 141-43.
'' Antakya ~en Sic. No: 1, Bel. 425.
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Yüzy~ l~n ortalar~ nda a~iret e~kiyalann~ n bazan birle~erek hükümet
kuvvetleri için önemli bir tehdit olu~turduldan görülmektedir. Hatta 1743
y~ l~nda Okçu ~zzettinli a~ireti e~kiyas~, Kilis Voyvodas~~ Battal A~a kuvvetlerini bozarak, Amik ovas~ na gelip, burada da hükümet kuvvetleriyle çarp~~m~~t~ r 32. Bu durum ehl-i örf mensuplar~~ üzerinde olumsuz bir etki yapm~~~olmal~~ ki, e~ kiya takibinde olan Kilis Voyvodas~ n~ n yerine Urfa müteselliminin voyvoda olmas~~ teklif edilince, Urfa mütesellimi bu görevi kabul
etmekten kaç~nm~~ , bunun üzerine Halep mütesellimi, bu görevi de
üstlenmi~tir 33 .
Adana taraflar~ ndaki a~ iretier de benzer hareketlerde bulunmaktayd~lar. Bunlardan Bekta~o~lu a~ iretinin hareketleri dikkat çekicidir. Bekta~o~lu a~ireti Rakka'ya iskân edilmi~se de oraya gitmeyip Kara Murt Hani civar~ nda konaklamakta, gelip-geçen halka çe~itli yollarla zulmetmekten ba~ka ifraz-~~ Zulkadriye reayas~ ndan Karalar Ceridi Mr A~ ireti ile birle~erek
Adana, Kars-~~ Zulkadriye (Kadirli), Sis, (Kozan), Tarsus, Misis ve Yüre~il
civar~ nda e~kiyal~~a ba~lam~~lard~ . Gelip geçenleri ve hac~lar~~ soyma~a ve
adam öldürme~e varan olaylara kadar her türlü suçu i~ledikleri gibi, ~am
valisinin çukadar~ n~~ dahi öldürrnü~lerdi. Bunlar~ n üzerine Mara~~Beylerbeyi Ri~van-zâde Süleyman Pa~a gönderilmi~, onlar~ n Rakka'ya iskânlan ve
suçlular~n da cezaland~ r~ lmas~~ istenmi~ti. Bu durumun e~ kiyalar~~ sindirmesi beklenirken, tam tersine Ri~van a~ iretinden Mandallu cemaati de Bekta~o~lu a~ireti ile birle~ ti. Bunlar Halep eyaletindeki Amik, Harem, Dergu~,
~a~ ur ve Eriha nahiyelerinde bulunan vak~ f ve miii köylerin ekinlerini ve
a~açlar~ n~~ yakarak halk~ n mallar~n~~ gasbetmi~~ve baz~~ kimseleri de
öldürmü~ lerdi. Üstelik o çevrede görevli bulunan Mirahor-~~ Sâni el-Hac
Mustafa A~a'n~ n da yolunu kesmi~lerdi. E~ kiyalar daha da ileri giderek,
Halep'e dört saat mesafede bulunan Cebel-i Sem'an ve çevresindeki köy
ve nahiyelerde 6.000 kuru~ luk koyun ve davar~~ ya~ma etmi~lerdi. Halep
Muhass~l~~ taraf~ ndan kendilerine nasihatte bulunmak üzere gönderilen eski
Halep Serdar~~ Haseki Hac~~ Mustafa'ya hücum ederek, yan~nda bulunan
elli askerden otuzunu öldürmü~, geri kalanlara da türlü i~kenceler yapm~~lard~ . Sonra Kilis ve Azaz taraflanna geçerek ya~ma hareketlerine devam
etmi~lerdi. E~kiyan~ n yakalanmas~~ ve gereken cezan~ n verilmesi için Mara~~
Beylerbeyine emirler yaz~ ld~~~~gibi, 1753 y~l~ nda Sivas, Erzurum ve Diyarbak~r taraflar~ na s~zmalann~~ önlemek için tedbirler al~nmas~~ amac~yla, bu
32
33

Antakya ~er. Stc. No: 3, Bel. 107. 112, 113.
Antakya ~er. Sic. No: 3, Bel. 162. 181.
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eyaletlerin beylerbeylerine de emirler gönderildi 34. Ayn~~ y~l~n may~s~ nda
Bekta~o~lu ve Karalar Ceridi a~iretlerinin tenkili için Hassa Silah~orlardan
Osman A~a müba~ir tayin edildi 35. Osman A~a s~k~~ bir takibe giri~erek
e~kiyan~ n eleba~~lann~~ yakalama~a muvagak oldu. Bunlar~ n cezalar~ n~~ vermek üzere iken, a~ iretler aras~ nda bir ayaklanma meydana geldi.
Hükümet kuvvetlerine kar~~~geni~leyen ayaklanma üzerine Antakya Mütesellimi Mehmet A~a'n~n L000 süvari ile "iki kona~~~bir ederek" isyan mahalline gitmesi emrolundu 36. Ancak gelen kuvvetlerin yard~m~~ ile ayaklanma bast~ nlabildi.
Burada dikkati çeken husus, a~ iret e~kiyas~n~ n daha çok devleti ve
devlet mal~n~~ hedef almas~d~ r. Halep yak~nlar~ndaki vak~f ve miri köylerin
talan edilmesi bunu göstermektedir. Herhalde bunda ehl-i örfün a~iretler
üzerindeki olumsuz ve keyfi davran~~lar~n~n etkisi büyüktür.
Bu bölgede huzur ve güvenli~i bozan ba~ka bir a~iret de geni~~bir
alana yay~lm~~~bulunan Reyhanl~~ a~iretidir. Reyhanl~~ a~ireti, Mursall~~ (2
kol), Bahad~rl~~ (2 kol), Sancal~~ (2 kol), Kodall~ , Corslu, Torunlu, Karaahmetli, Löklü, Yirdinli, Tevekkelli olmak üzere 13 kola ayr~lm~~~ve 1802'de
50.000'den fazla nüfusa sahipti. Bu a~iret 3.000 atl~~ ve 3.000 de yaya olmak üzere 6.000 asker ç~ karabiliyordu 37 .
1755 y~l~na gelindi~inde Reyhanl~~ a~iretinin e~kiyal~ k hareketlerinden
bahsedilme~e ba~lanm~~t~ r. Bu tarihten önce, a~iretin e~kiyal~~~ndan çok
iskân~ ndan sözedilmektedir. ~skân s~ras~ ndaki devlet-a~iret çeki~meleri e~kiyal~~a dönü~mü~~olmal~d~ r. Bu s~ralarda Reyhanl~~ a~ireti, kendilerine verilen bölgede yerle~meyip, Medik Kalesi civar~ nda k~~lama~a, gelip-geçenleri
soyma~a, halk~n mallar~ n~~ ya~ma ve zeytin a~açlann~~ yakma~a varan çe~itli uygunsuz hareketlerde bulunmaktayd~. 1755 ekiminde, yayladan
dönme zamanlar~~ oldu~undan, il idarecilerinin gereken tedbirleri almalar~,
Medik Kalesi civar~ na sokulmamalar~~ istenmi~~ve kar~~~geldikleri takdirde
gerekenin yap~lmas~~ hususunda, Halep Divan~ ndan Kuseyr ve Cebel-i Akra ~eyhlerine buyruldu yaz~ lm~~t~r 38. Ayn~~ günlerde (29 Ekim 1755-23
Muharrem ~~169) Antakya Yeniçeri Zabiti Ser-Turna ~brahim A~a'ya yaz~" Antakya ~er. Siz-. No: 5, Bel. 53, 54Antakya ~er. Sic. No: 5, Bel. 72.
36 Antakya ~er. Sic. No: 5, Bel. 83.
3' F. Türkmen, a.g.e., S. 596-597.
38 Antakya ~er. Sic. No: 6, Bel. 15.
35
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lan ba~ka bir buyrulduda da, Reyhanl~~ a~iretinin k~~lamak bahanesiyle
Kuseyr, Dergu~, Selkim ve Oruç ovalanna geldikleri, burada halka zulmettilderi, ~akavette bulunduklar~~ bildirilerek a~iretin Amik ovas~nda k~~lamalar~ n~n sa~lanmas~ , Cesr-i Cedid'den öteye geçirilmemeleri için, durumun a~iret Boybeysi ve ihtiyarlar~ na tenbih olunmas~~ istenmi~ti". Al~nan
tedbirler yeterli olmam~~~olmal~~ ki, 15 Eylül 1763'te (7 Rebi'ü'l-Ahir 1177)
Reyhanl~~ a~iretinin yapt~~~~ e~kiyal~~~ n önlenmesi, kar~~~ koyanlar~n
öldürülmeleri hakk~ nda bir buyruldu daha gönderilmi~tir'.
Bu tehditlerin fayda vermedi~i görülmü~~oldu~undan, buna kesin bir
çözüm getirilmesi amac~yla, önceleri Harameyn mukataas~ na ba~l~~ olan
Reyhanl~~ a~ireti, Rakka mukataas~ na dahil edilerek, Rakka'ya iskân ettirilmelerine karar verildi. A~iretin Rakka'ya iskân ettirilmesine de Halep Valisi Mehmet Pa~a görevlendirildi 4'. Reyhanl~~ a~ireti k~smen de olsa Rakka'ya iskan edildiler, fakat buraya yerle~tirilenler de k~sa bir müddet sonra
gene göçebelik hayatlar~ na döndüler. Geriye kalan büyük ço~unlu~u da
Antakya ve Halep çevresinde yaylak-k~~lak hayatlar~ n~~ sürdürme~e devam
ettiler. XVIII. yüzy~l~n sonlar~nda Reyhanl~~ a~iretinin e~kiyal~klarmdan
bahseden belgelerin çoklu~una bak~l~ rsa', a~iretin halâ iskan ettirilemedi~i gibi tam olarak kontrol alt~ na al~namad~~~~anla~~lmaktad~ r.
Gerçekten de Reyhanl~~ a~iretinin iskân~~ XIX. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ na
kadar devleti u~ra~t~ racak bir problem olarak kalma~a devam edecektir.
Ancak 1864-1868 tarihleri aras~ nda F~ rka-i ~slahiye'nin çabalar~~ sonunda bu
bölgede iskân meselesi tamamen halledilecek ve a~ iretin ad~ na bir kaza te~ekkül ettirilecektir".
c) Aileler Aras~nda Adi Suçlar~ n Do~urdu~u E~kiyahklar
E~kiyal~~~ n kaynaklar~ ndan bir di~erini de, aileler aras~nda meydana
gelen dü~manl~ klar olu~turmaktad~ r. Bu dönemde "geni~~aile" tipinin özelAntakya Ser. Sic. No: 6, Bel. 33.
4° Antakya Ser. Sic. No: 7, Bel. 295.
41 Antakya Ser. Sic. No: 8, Bel. 51.
" Mesela, Antakya Ser. Sic. No: 9, Bel. 280, 29.
43 XIX. yüzy~ ldaki iskânlar ve yeni yerle~im birimlerinin kurulmas~~ hk. Blcz. Hilmi
Karaboran, Hatay-Mara~~Çöküntü Hende~inde ~ki Yem Yerle~me Merkezi, ~slahiye ve Hassa 'n~n
Kurulu~~ve Geli~mesi, (Bas~ lmam~~~Doçentlik Tezi), Elaz~~, 1982, "Die Aktionen der" F~ rka-i
islâhiye" und ihre Bedeutung für einen strukturwandel der oberen çukurova (Türkei)", Zeitschnft für Wirtschaftsgeographie Angewandte-und Sozialgeographie, Heft 5, 1981, oktober 1981,
Hagen (Westf.), s. 141-148.
Belkten C. LI V, 62
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likleri görüldü~ünden, ailenin herhangi bir ferdine yap~lm~~~bir hareket,
bütün aileye yap~lm~~~kabul ediliyordu. Onun için aileler aras~ nda meydana gelen bir olay, k~ sa bir sürede büyüyor ve her iki taraf~ n fertleri hemen
bir araya gelerek, ya kar~~~taraftan intikam almak veya kendilerini korumak için te~kilatlan~ p silahlamyorlard~ . Mahalli idarelerin güçsüzlü~ü,
olaylara hakim olamamas~, huzursuzlu~un artmas~ na zemin haz~ rl~yordu.
Böylece derlenip-toparlanan aileler, zamanla yiik olma~a ba~layan taraftarlar~n~ n geçimlerini sa~lamak ve daha kolay kazanmak amac~yla, ayni zamanda g~iderinin de verdi~i ~~ mankhkla e~kiyah~a ba~lamaktaychlar.
Mesela, ~~ 762 y~ l~ nda, Payas Dizdar~~ Beyo~lu Osman'~ n öldürülmesi,
Payasl~~ Küçük Ali ve Çobano~lu ile Belenli Deli Hasan aras~ nda dü~manl~~~n ba~lamas~na sebep olmu~tur. Her iki ailenin taraftarlar~~ k~sa zamanda toparlanarak, zaman zaman birbirleriyle vuru~tuklan gibi, AntakyaAdana yolunda gelip-geçen resmi ve sivil ki~ ilerin yollar~n~~ kesip mallar~ n~~
ya~ma etme~e ve bazan da adam öldürme~e ba~lam~~lard~. Hatta bu
yüzden 1762 y~ l~nda Antakya-Adana yolu adeta kapanm~~t~ . Bu durumun
ortadan kald~ r~lmas~, yolun gece-gündüz aç~ k tutulmas~ n~ n sa~lanmas~,
suçlulara gereken cezan~ n verilmesi, bunun için gerekirse Adana Beylerbeyi ile ortakla~a hareket edilmesi hakk~ nda, Kas~ m ortalar~~ ~~ 762 (Evahir-i
Rebi'ül-ahir 1176) tarihinde Halep Mütesellimine bir ferman gönderilmi~Aynca Antakya Kad~ , Mütesellim, Yeniçeri Serdar' ve Vilayet Ayan~na da ayn~~ do~rultuda buyduldu yaz~lm~~t~ r 45. Ayn~~ y~l~ n Aral~k ay~nda
bölgede bulunan Silahtar Hasan A~a'ya gönderilen buyrulduda, Belen ve
Payas taraflanndaki ~akavetin önlenmesi ve yol güvenli~inin sa~lanmas~~ istenmi~tir. Meselenin görü~ülmesi için de Antakya ayan~ndan ~ekerzade
Ahmet Efendi, el-Hac ~brahim Efendi, Ser-Turna ~brahim A~a, Katipzade el-Hac Mehmet Efendi, Hüseyin A~a ve ~erafettin A~alar Halep'e
davet edilmi~lerdi". Buradaki e~kiyalar i~i o derece ileri götürmü~lerde ki,
kur~un dahi imal etme~e ba~lam~~lard~ . Onun için buralann tefti~i, kur~un dökenlerin isim ve ~öhretlerinin bildirilmesi, yaz~ lan ba~ka bir buyruldu ile Antakya Voyvodas~ ndan istenmi~ti'.
Yüzy~l~ n sonlar~nda ve XIX. yüzy~l~n ba~lar~nda, Payas civar~ nda me~hur olan Küçük Alio~ullan böylece ortaya ç~kt~. Küçük Ali o~ullar~~ âyân
" Antalcya ~er. Sic.
45 Antakya Ser. Sic.
46 Antakya ~er. S~c.
47 Antakya ~er. Sic.

No: 7, Bel. 30.
No: 7, Bel. gg.
No: 7, Bel. loo.
No: 7, Bel. 294.
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de~il önemli bir hanedan durumuna geldi. Küçük Alio~lu Halil Bey'e,
Payas sancakbeyli~i verilerek, isyanlann önü al~nmak istenmi~ti. Bunlar~ n
en büyük kazançlar~ , yukar~da da de~enildi~i gibi, ~stanbul-~am yolunun
bu bölgesinde tüccarlar~ n ve halk~ n mallar~ n~~ ya~malamaktan ibaretti.
Sürekli olarak yap~lan ~ikayetler üzerine, eski So~ucak Ba~bu~u Vezir
Mustafa Pa~a taraf~ ndan, Küçük Alio~lu Halil ortadan kald~ nlabilmi~tir".
Halep Beylerbeyi Vezir Mehmet Pa~a'n~n gayretleriyle 1765 y~l~~ sonlar~ nda, Payas kazas~~ ileri gelenleri, bir daha e~kiyaya yard~ m ve yatakl~ k
yapmayacaklanna, e~kiyay~~ kazalar~ na sokmayacaklanna, e~er içlerinden
böyle birileri ç~ karsa birlikte hareket ederek mani olacaklanna dair takrir
verip, aksi davran~~lar~ n tespiti halinde, Matbah-~~ Amireye 30.000 kuru~~
nezir akçesi vermeyi taahhüt etmi~lerdi'. Bundan ba~ ka Payas, Belen,
Aziz yolunun güvenli~inin sa~lanmas~~ hususunda gerekenin yap~ laca~~n~,
vak~ f bir kaza olan Payas'tan kanun gere~ince gelip-geçen her yüz koyundan 2,5 kuru~~resim al~ naca~~n~ , fazla resim istenmeyece~ini de ayn~~ ~ekilde taahhüt etmi~ lerdi. Bundan böyle gelip-geçenlerin bindikleri hayvanlardan kanunsuz olarak al~ nan resimler al~ nmayacakt~. Payas'taki Han, vak~f
oldu~undan, Hanc~~ ve Odaba~~ lar, misafirlerinden kesinlikle para istemeyecekler, ancak misafirler kendi nzalanyla verdikleri takdirde al~nacakt~.
Halktan "selâmet akçesi" istenmeyecek, al~~-veri~~için Payas ve Aziz kazalar~ na gelen Sekbanlar ~ehre tüfekle giremeyeceklerdi. Silahl~~ olarak ~ehre
girenler olursa, yakalan~ p idarecilere teslim edilecek, çoban ve da~l~~ e~kiyas~~ yollara ve köylere inip e~kiyal~ k yaparsa, çevre köylerinin halk~~ birle~erek kar~~~koyacaklard~ . Ancak kendi hallerinde olan da~l~lara da kimse
kan~mayacakt~ . Gayrimüslim halk da kendi k~yafetleriyle gezip, i~~ve
güçleriyle me~gul olacaklar, cizye ve ispençelerini aksatmadan verecekler
ve çar~~ -pazarda silahla gezemeyeceklerdi. E~er bu kurallara uymayanlar
olursa, yakalan~ p Halep'e gönderilecekti. Buna kar~~l~ k kazada yönetici durumunda olanlara da ~ehir ileri gelenleri taraf~ndan baz~~ sorumluluklar~~
hat~rlat~lmaktad~ r ki, bu oldukça ilginçtir. Kaza yöneticilerinden, e~kiyan~ n
tedibi, halk~ n ve yolcular~n korunmas~~ hususunda görevlerini yapmalar~~ istenmektedir. Bu i~leri yaparken, kanuna uygun konularda, yöneticilerin
kendilerine yard~ m etmeleri istenmektedir. Ayn~~ anlamda Aziz ve Belen
kazalar~~ileri gelenleri de taahhütlerde bulunmu~lard~ '.
48 Y. Özkaya, Ayanitk, s. 248.
" Antakya ~er. Su. No: 8, Bel. 133, 134.
5° Antakya ~er. S~c. No: 8, Bel. 135, 136, 137.
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Devlet, asayi~in sa~lanmas~~ hususunda kazalar~ n ileri gelenlerini "nezir akçesi”ne ba~lamakla, hem onlara da sorumluluk vermi~~ve hem de
e~kiyan~ n kazalardan herhangi bir yard~ m almalar~n~~ önlemi~~oluyordu.
Bu uygulamalara daha 1739 y~l~ nda rastlanmaktad~r".
Böylece adi suçlardan dolay~~ aileler aras~ nda meydana gelen dü~manl~klar, e~kiyal~k olaylar~na zemin haz~rl~yordu. Bu mücadelelerde kuvvetlenen baz~~ aileler, giderek âyânl~ k iddialannda bile bulunmu~lard~. Küçük
Alio~ullan, böyle bir olay~n sonucunda ortaya ç~km~~ lard~r. Fakat gerçekten Küçük Ali A~a e~kiya de~ildir. Hatta "nezir akçesin taahhüt edenlerden birisi de Küçük Ali A~a'd~ r. Onun o~ullar~~ ve torunlar~~ e~kiya olmu~lar, zorla Payas sancakbeyli~ini ele geçirmi~lerdi. XIX. yüzy~l~n ba~lar~nda
Küçük Alio~ullan çok güçlenmi~~ve güvenli~i de tehdit eder bir duruma
gelmi~lerdi. 1816 y~l~nda Küçük Alio~lu, Karbeyaz köyünü ele geçirmi~,
Payas'a da sald~rm~~sa da, muhaf~zlann kar~~~koymalar~~ sonucu geri çekilmek zorunda kalm~~t~r. Küçük Alio~lu'nu tenkil etme~e Halep Valisi memur edilmi~, uzun mücadelelerden sonra ortadan kald~nlabilmi~tir".
d) Ferdi' E~ktyahk Hareketleri
Levent, a~iret veya ailelerin d~~~ nda ferdI olarak sivrilen e~kiyalar da
asayi~i önemli ölçüde tehdit eden unsurlard~ . Her ne kadar da~a ç~kan bir
kimsenin hakl~~ bir sebebinin oldu~u-ki mutlaka olmal~d~r-kanaati yayg~n
ise de, belgelerden, bir e~kiyan~n niçin e~kiya oldu~u hakk~nda aç~klay~c~~
bir bilgiye rastlanamam~~t~ r. Ancak sözlerimizin ba~~nda de~inildi~i gibi,
devlet düzenindeki genel bozulu~, otorite zay~fl~~~ , bunun sonucu devlethalk ili~kilerindeki baz~~ olumsuz geli~ meler ve ahlaki çöküntü bu tür hareketlerin do~mas~na uygun bir zemin haz~rlam~~t~r.
Ferdi olarak e~kiyal~ k yapanlann men~ei k~smen tespit edilebilmektedir. Bunlar, yeniçeri, gönüllü, divanegân gibi askeri s~n~ftan olanlar~n yan~nda, çulha, kö~ ker ve neccar gibi esnaftan olanlarla hiçbir özelli~i olmayan kimselerdi ". Bu e~ kiyalann belli bir hedefleri olmay~ p daha ziyade
ya~ma, yol kesme ve bu arada adam öldürme gibi hareketlerde bulunmaktad~rlar. Bazan birkaç e~ kiya reisi birle~erek daha büyük tehlike olu~turabilmekteydiler. Bunlar~n ~ehir ve kasabalarda yard~mc~ , haberci ve yatakç~lar~~ da vard~. Bunlar, mecbur olmad~ kça hükümet kuvvetleriyle çarsi
S2

Ç. Uluçay, a.g.e., S. 190-191.
Antakya ~er. S~c. No: 14, Bel. 46, 47, 48.
Antakya ~e~. S~c. No: 20, Bel. 121.
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p~~maktan kaç~nmaktayd~ lar. Genellikle savunmas~z halka veya yolculara
sald~rmaktayd~ lar.
Mesela 1709 Eylülünde (Evâ'il-i Recep ~~121) Süveyde nahiyesinin Abdi köyünde, tarlalar~nda çal~~an Mehmet bin Mahmut, e~i Leyla, babas~~
Mahmut ve karde~i Halil, gece, Davut bin Bekta~~ve Halil'in ba~kanl~~~ndaki 9 ki~ilik e~kiya grubunun sald~r~s~na u~ram~~lard~. E~kiyalar, Mahmut'u k~l~çla öldürmü~, Mehmet, Leyla ve Halil'i de yaralam~~lard~. Mehmet yaral~~ olarak geldi~i Antakya mahkemesine durumu bildirmi~, bunun
üzerine gönderilen ke~if heyeti de olay~~ do~rulam~~t~ r". Fakat ileriki belgelerde, cinayeti ayd~ nlatacak herhangi bir belgeye rastlanmam~~t~ r.
Antakya'da oturmakta olan Muslu Be~e adl~~ ~aki ise, 1753 y~ l~nda ~ehir halk~na çe~itli vesilelerle zulmetme~e ba~lam~~t~. Hatta Muslu Be~e
ha~ha~~al~~-veri~i ile de u~ra~maktad~ r. ~erif Ahmet adl~~ bir ~ahsa sald~ rm~~, onu mahkeme kap~s~ na kadar kovalamak cesaretini göstermi~ti, Bunun yakalan~ p Halep'e gönderilmesi için Antakya Kad~s~~ ve Serdanna tezkere gönderilmi~ti'.
1763 y~l~nda Antakya'da oturmakta olan Turnaciba~i ~brahim Halep'te bulundu~u bir s~rada, evi, Da'bulo~lu Mustafa ve o~lu Ömer'in
ba~kanl~~~ ndaki be~-on ki~ilik e~kiya grubu taraf~ndan bas~lm~~, e~kiya, evde bulunan o~lu ~brahim'in üzerine üzerine sald~ rarak, çe~itli hakaretlerde
bulunmu~tu. Da'bulo~lu ve avanesinin yakalan~ p uslan~ ncaya kadar Birecik kalesinde hapsedilmesi için, Antakya Yeniçeri Serdar~~ ve Birecik Kalesi
dizdanna ferman gönderilmi~tir 56.
Sanmo~lu Süleyman da kendisinden söz ettiren bir e~kiya olup birkaç
sefer yakalanm~~, sonra hapishaneden kaçm~~~ve gene e~kiyal~~a devam etmi~tir. Onun en k~sa zamanda tekrar yakalanmas~~ ve Halep Divan~ na
gönderilmesi hususunda Antakya Voyvodas~ na 1766 oca~~nda buyruldu
yaz~ lm~~t~r'. Seferlerin devam etti~i 177o'li y~llarda e~kiyal~ k hareketlerinde bir art~~~görüldü~ü, resmi belgelerle de teyid edilmektedir. Bunlar~ n
isimlerinin tespit edilerek bildirilmesi, s~ k~~ bir takibat alt~na al~nmalar~, yakalan~p cezaland~ r~lmalar~~ hakk~ nda pek çok ferman, emir ve buyruldu yay~nlanm~~t~r'.
Antakya ~er. Sic.
5' Antakya ~er. Sic.
" Antakya ~er. Sic.
s' Antakya ~er. Sic.
" Antakya Ser. Sic.

No: 1, Bel. 16o.
No: 5, Bel. 78.
No: 7, Bel. 230, 231.
No: 8, Bel. 95.
No: 9, Bel. 20.
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Bu y~llarda ortaya ç~ kan Mursalo~lu adl~~ e~kiya hakk~ nda kullan~ lan
ifadeler gerçekten çok ilginçtir. Alakent köyünden olan Mursalo~lu hakk~ nda ~akavet-~i'ar ve katl-i nüfusa m~ibteld oldu~u tabirleri kullan~lmaktad~ r
ki, bu tabirlerin ba~ka hiçbir e~kiya hakk~ nda kullan~ lmad~~~ n~~ belirtmek
gerekir. 1755 y~l~ nda çevrede e~kiyal~ k hareketlerinde bulunmaktayd~~ ve
ayn~~ y~ l~n aral~~~nda da Faluo~lu Mehmet'i yaralam~~t~. Mursalo~lu ve
avanesinin yakalan~ p murafaa edilmek iizere Halep'e gönderilmesi için, Antakya Kad~s~~ ve Voyvodas~na buyruldu gönderilmi~tir. E~er kendisini gizleyenler olursa, ayn~~ köyden dört-be~~ihtiyann rehin olarak gönderilmesi istenmi~tir ki s', bu, Mursalo~lu'nun yakalanmas~~ hususunda Halep'in çok
ciddi oldu~unu göstermektedir. Fakat gene belgelerin eksildi~inden olsa
gerek, Mursalo~lu'nun sonu hakk~ nda kesin bilgilere sahip de~iliz. ileriki
defterlerde Mursalo~lu'ndan bahseden herhangi bir belgenin bulunmamas~ , onun ortadan kald~ r~ ld~~~ na delalet eder.
Ayn~~ tarihlerde Salk~ m köyünden Arnabudo~lu adl~~ bir ~aki de yol
kesmekte ve hatta adam öldürmeye kadar varan suçlar i~lemektedir. Onun
da yakalan~p cezas~n~n verilmesi için Antakya'ya tezkere gönderilmi~tir'.
~~ 803 y~l~ nda Rüstemli Ali'nin ba~kanl~~~ nda daha büyük bir e~kiya
grubu görülmektedir. Rüstemli Ali, ~eyh Ahmet bin Abud, ~eyh Mustafa
bin Abdo, Veli Ahmet bin Ali ~eytan ve karde~leri Abud ve Mustafa ile
birle~erek e~kiyal~~a ba~lam~~t~. Yap~lan takibata ra~men, sözü edilen tarihte hala Antakya'da bannabilmektedir. May~s ay~ndan A~ustos ay~ na kadar pek çok buyruldu ve tezkere ile yakalanmalan istendi~i halde, bunun
k~sa sürede ba~anlamad~~~~anla~~lmaktad~ r. Ancak Halep'ten gelen kuvvetlerin yard~ m~yla yakalanabilmi~lerdir'.
Bundan ba~ka faili meçhul cinayetleri ve ~ rza tecavüz gibi olaylar~~ da
ferdi e~kiyal~ k hareketleri aras~ nda de~erlendirmek gerekmektedir. Bu tür
olaylara her yerde ve her zaman oldu~u gibi az da olsa rastlanmaktad~ r.
Mesela, 1709 y~l~nda Antakya'da Halime adl~~ kad~ n~n evinde Beyrutlu
Mehmet'in k~z~ n~ n cesedi bulunmu~tur. Cinayetin niçin ve kim taraf~ ndan
i~lendi~i ayd~ nl~~a kavu~turulamam~~t~r". Gene ayn~~ tarihte Dersuniye
köyü s~ n~rlar~~ içinde iki erkek cesedi bulunmu~tur. Katillerin yakalanmas~~
" Antakya ~er. Sie. No: 9, Bel. 42.
60 Antakya Ser. Sic. No: 9, Bel. 38.
6 ' Antakya ~er. S~c. No: lo, Bel. lo9, III, 112, 138.
62 Antakya ~er. Sie. No: 1, Bel. 330.
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için buyruldu yaz~ lm~~sa da", daha sonraki sicillerde cinayeti ayd~nlatabilecek mahiyette herhangi bir belgeye rastlanamam~~t~ r.
Irza tecavüz", gayrime~ru ili~kiler", ba~kas~n~n nikahl~~ kar~s~ n~ n veya
ni~anl~s~ n~ n zorla kaç~nlmas~ 66, kad~ nlar~ n kaybolmas~~ '7, gibi olaylara da
rastlanmaktad~ r. Bu tür olaylar her yerde ve her zaman rastlanan olaylard~r ama bu dönemde yayg~nl~ k kazanmas~, ~ rz ve namus güvenli~inin de
tehlikede oldu~unu göstermesi bak~ m~ ndan önemlidir.
E~kiyal~~~~Kolayla~t~ran Sebepler ve Al~nan Tedbirler
E~kiyal~k, iktisadi krizin ve ahlaki çöküntünün yayg~ nla~t~~~~ve devlet
otoritesinin zay~flad~~~~dönemlerde ortaya ç~kar. Bu, sadece Osmanl~~ impataratorlu~unda de~il, dünyan~ n öteki ülkelerinde de böyledir. Gerçekten
de yukar~dan beri örnek olaylar~yla anlat~lanlara bak~lacak olursa, XVIII.
yüzy~l Türiciye'sinde, iktisadi krizin ba~gösterdi~i, devlet otoritesinin zay~ flama~a ba~lad~~~, bunun da mahalli beyleri ortaya ç~kard~~~, dolay~s~yla
sosyal ve iktisadi düzensizli~in meydana geldi~i daha iyi anla~~lacakt~r. Bu
düzensizli~in sebeplerini ve al~ nan tedbirleri ~u ~ekilde özetlemek
mümkündür:
1. Yukar~da anlat~lan ~artlar alt~nda ehl-i örf zümresi, kendi güçlerini
koruyabilmek için, daha fazla levent bar~ nd~ rmak, onlar~~ koruyup kollamak ve yapt~ldanna göz yummak zorunda kald~lar. Çünkü onlar da geleceklerinden emin de~illerdi. Kendilerine tevcih edilen makamlar, her an
ellerinden al~nabilirdi. öyleyse en k~sa zamanda geleceklerini garanti alt~na almalar~~ gerekiyordu ve ço~u ehl-i örf mensubu da leventlerin askeri
güçlerinden istifade ederek, halktan kanunsuz vergiler toplama~a ba~lad~lar. I~te bu durum, ehl-i örf ile halk~n aras~n~~ açt~. Halktan Istanbul'a yap~lan ~ikayetler üzerine, kanunsuz salmalarla halka zulmedilmemesi hakk~ nda pek çok ferman yay~nlandlysa da", bunun önüne geçilemedi~i, ayn~~ türden ~ikayetlerin devam etmesinden anla~~lmaktad~ r. E~kiyal~~~~kolay" Antakya ~er. Sit. No: 1, Bel. 333.
" Antakya ~er. Sit. No: 1, Bel. 298, 329.
65

Antakya ~er. Sur. No: 1, Bel. 444.

Antakya ~er. Sit. No: 1, Bel. 327, 456.
" Antakya ~er. Sur. No: 4, Bel. 114.
66

" Mesela Antakya ~" Sit. No: 1, Bel. 365, No:
66, Ç. Uluçay, a.g.e., s. 134-135.

21,

Bel. 63, Y. Özkaya, kânhk, s. 6o-
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la~t~ran bir unsur olarak görülen "leventlik", nihayet 1776 y~l~nda tamamen kald~nlm~~t~r.
A~iretlerin iskan' meselesi de, e~kiyal~~~~kolayla~t~ran bir sebep olarak de~erlendirilmelidir. Bunun idrakinde olan devlet, bütün yüzy~l boyunca, hatta XIX. yüzy~l~n ikinci yar~s~na kadar, a~iretlerin iskan' meselesini gündemde tutmu~tur. Bu süre zarf~nda a~iretlerin e~kiyal~ldann~n
önlenmesi hususunda bir tak~m tedbirler al~nm~~t~r. Mesela, a~iretlerin
yaylak-k~~lak güzergahindan ba~ka yerlere sokulmamalar~, kar~~~gelenlerin
~iddetle cezaland~r~lmalar~~ yoluna gidilmesi gibi tedbirler bu cümledendir.
Özellikle ~ehir kesiminde lcahvehane ve bozahane gibi yerler, e~kiyan~n bar~nd~~~~yerler olarak zikredilmektedir. Bu gibi yerler devaml~~ olarak kontrol alt~nda tutulmu~~ve olumsuz nazarlarla bak~lm~~t~r.
E~kiyal~~~n önlenmesi için al~nan tedbirlerden birisi de halk~n elindeki silahlar~n toplatt~nlmas~d~r. Bu suretle e~kiyal~~~n önlenmesine çal~~~lm~~t~r. Bu uygulamaya ancak 1828 y~l~nda rastlanmaktad~r69.
Al~nan ba~ka bir tedbir de kaza ileri gelenlerinin, e~kiyaya yard~m
etmeyecekleri hususunda taahhüt alt~na al~nmalar~, aksi takdirde "nezir
akçesi"ne ba~lanmalan ve halk~n birbirini kefil ettirilmesidir". Mesela,
Payas halk~n~n 1765 y~l~nda taahhüt etti~i 30.000 kuru~~oldukça büyük bir
mebla~d~r. Zira bu tarihte 2.652 gr. (13 k~rat ~~ bu~day) vezninde ve binde
952 ayannda olan bir Istanbul Zer-i Mahbup alt~n~~ 330 akçe yani 110 parad~r 71. 40 para ~~ kuru~~oldu~una göre; ~~Zer-i Mahbup alt~n~~ 2,75 kuru~tur. O halde 30.000 kuru~, 10.909,09 Zer-i Mahbup alt~n~~ eder ki, bu
rakam gerçekten çok büyük bir mebla~d~r. Bu da herhalde cayd~r~c~~ ve
o derecede önemli bir tedbir olarak görülmektedir.
Fakat görüldü~ü gibi, al~nan bütün cayd~r~c~~ tedbirlere ra~men e~kiyal~~~n önü al~namam~~, tarihimizde sosyal bir %/akla olarak kalma~a devam etmi~tir.

" Antakya ~er. Si~. No: 20, Bel. 9.
7° Antakya ~er. Sic. No: 8, Bel. 133-137, Ç. Uluçay, a.g.e., s. 156, ~ go.
71 Mustafa Öztürk, "Trabzon'da Fiyatlar, 1750-177o", Birinci Tarih Boyunca Karadeniz
Kongresi Bildirileri, Samsun, 1988, s. 427.
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Sonuç
Sosyal bir olay olarak kar~~m~za ç~kan e~kiyal~ k ve e~kiyalar üzerine,
çe~itli ara~t~ rmac~~ ve yazarlar taraf~ndan de~i~ik görü~ler ortaya at~ lm~~t~r.
E~kiyal~ k, ba~ka bir deyi~le kanun d~~~~kalmakt~ r. Yani mevcut düzenin
me~ru kanunlar~ n~n tersine davran~~larda bulunmaktad~ r. Bu tarife göre
e~kiyal~~~ n mahiyeti daha da geni~lemektedir. Elbette kanun d~~~ na ç~k~~~ n
pek çok sebepleri vard~ r. Hâkim olan görü~e göre, iktisadi zorluklardan
dolay~~ geçim s~ k~nt~s~ na dü~en veya haks~zl~~a u~rayan bir ki~i da~a ç~ kmakta ve e~kiya olmaktad~ r. Oysa bu izahlarda, her nedense meselenin
ahlaki yönünün ya ihmal edildi~i veya unutuldu~u görülür. Gerçekten
de olay~ n bir de ahlaki ve psikolojik yönü vard~r. ~nsan, her devirde ayn~~
özelliklere, ayn~~ endi~e veya korkulara veyahutta ihtiraslara sahiptir. Daha
kolay kazanmak, k~sa zamanda ve zahmetsiz yoldan zengin olmak, me~hur olmak, herkesin kendisinden sözetti~i bir ki~i olmak, her insan~n benli~inde vard~ r. ~ nsandaki bu benli~e, sözü edilen kolayla~t~nc~~ sebepler de
eklenince, ki~i e~kiya olmaktad~ r. Onun bu davran~~~, öteki insanlar~ n sosyal ve psikolojik durumuna da uydu~undan, e~kiya, halk~n gözünde
büyür, bir kahraman olur ve kendisine g~ pta edilen bir ki~i durumuna gelir. Böyle olunca halktan her türlü yard~ m ve deste~i görür, hatta ad~ na
efsaneler uydurulur ve türküler yak~l~ r.
Öyleyse e~kiyal~~~n sebepleri, sadece ve sadece iktisadi kriz de~ildir.
Öyle olsayd~, ayn~~ ~artlar~~ ya~ayan herkesin e~kiya olmas~~ gerekirdi.
O halde burada ahlaki de~erler sözkonusudur. Ahlaki de~erleri zay~f olan
ki~iler, uygun zemin buldukça, kanun d~~~~hareketlere ba~vururlar. Elbette
iktisadi krizin, ahlak üzerinde olumsuz etkileri vard~ r. Ama bu, genellenemez, bütün ahlaks~zl~ klarm ve kanun d~~~~davran~~lar~ n hakl~~ ve as~l sebebi
olarak kabul edilemez.
XVIII. yüzy~ lda Antakya ve çevresinde meydana gelen e~kiyal~ k olaylar~ n~~ incelemekle, Osmanl~~ iç düzeni hakk~ nda mahalli bir kesit vermi~~
olduk. Gerçekten de verilen örnek olaylar dikkatle tahlil edilirse, e~kiyal~~~n sebeplerinin sadece iktisadi olmad~~~~görülecektir. Mesela, a~iret e~kiyalar~ , hiç de birkaç ki~iyi soyarak elde edecekleri paraya muhtaç de~illerdir. Kendilerine dü~en vergiyi veremeyecek durumda da de~illerdir. Aksine vergi vermek ve kontrol alt~ na girmek istememektedirler. Gene sözünü
etti~imiz aileler, yokluktan dolay~~ de~il, güçlerine güvenerek daha k~sa yoldan daha çok kazanmak için e~kiyal~~a ba~lam~~lard~ r. Leventlerin durumu daha de~i~iktir. Onlar, ellerindeki çift-çubu~un kazanc~ na kanaat et-
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meyip, belki de ça~~n modas~ na uyarak, daha rahat ve masrafs~z ya~amak
için ümeran~ n kap~ lar~na girmi~lerdir. Yukanda de~inildi~i gibi, bu ümeran~n da i~ine gelmektedir. Ümeran~n ihtiraslar~~ ile kendisinin ihtiraslar~~
birle~ince, daha Bey kap~s~ ndayken e~kiyal~~a ba~lamaktad~rlar. Beyin resmT
de arkalar~na alan leventler, iç güvenli~i önemli ölçüde tehdit eden bir unsur haline gelmi~tir. Ferdi olarak e~kiyal~ k yapanlar~ n da
asker veya esnaf s~ n~ f~ ndan olmalar~ na bak~l~ rsa, bunlar~ n da en az~ ndan
i~-güç sahibi olduklar~na hükmedilebilir.
Bu dönemde Antakya çevresinde meydana gelen olaylar~n hepsi yukanda belirtilen sebeplere dayal~~ olaylar olup, etnik veya siyasi mahiyette
olaylar de~ildir. Bu tür olaylara rastlanmamaktad~ r.
O halde e~kiyal~ k, iktisadi ve sosyal düzensizlik, ahlaki çöküntü ve
merkezi otorite bo~lu~unun do~urdu~u sosyal bir olayd~ r. Bu ~artlar hangi
dönem veya ülkede meydana gelirse, bu tür olaylar~ n ortaya ç~ kmas~~ ve
yayg~ nla~mas~~ kaç~ n~ lmaz olur.

ÖRNEK BELGELER
EK: I
Antakya ~er. Sic. No: I
Belge No

: 16o

Medine-i Antakya mahallât~ ndan Uncular mahallesi sakinlerinden i~bu rafi'ü'l-kitab Mehmet bin Mahmud nam kimesne i~bu binyüzyirmibir
mah-~~ receb-i müreccebin ikinci sebt günü ala's-sabah meclis-i ~er'e gelüb
takrir-i kelân~~ idüb kasaba-i mezbûreye tabi' Süveyde nahiyesinde Abdi
nâm karye kurbunde K~ r Kasiyye topra~~ nda vaki' kendü mülkümüz olan
ba~da kable'n-nevm Cini tâifesinde Halil bin ve Davud bin ve Bekta~~refikleriyle dokuz nefer e~ kiya âlet-i harble üzerimize hücûm ve her biri babam mezbûr Mahmûd'u k~l~ç ile a~z~ ndan urub mecrûhan katl eylediklerinden mâ'ada benim dahi tüfengin kunda~~~ile ba~~ma ve duda~~ma ve
yedime darb ve li-ebeveyn kannda~~m Halil'in sa~~kula~~na k~l~ç ile zevcim Leyla bint-i Helvac~~ Halil'in gözü üzerine ve sa~~kula~~n~n yazusuna
hançer ile urub mecrüh itmeleriyle hala ba~-1 mezbûrda her biri mecrûhan yaturlar üzerlerine varulub ke~ f ve tahrir olunmak matlûbumdur didikde mezbûr Mehmed'in ba~~nda ve duda~~ nda ve yedinde kara ve bere
oldu~u ba'de'l-mü~ahede cânib-i ~er'-i mergubun Mevlana Hac~~ Hüseyin
Efendi ta'yin ve irsal olundukda ol-dahi medine-i mezbûrede Voyvoda
olan k~ dvetü'l-akran Mustafa A~a taraf~ ndan Kaytan Bekir bin Abdullah
ve Hac~~Ibrahim ibn-i Abdullah vesa'ir zir-i kitâbda muharrerü'l-esami cerna'at-1 müslimin ile mahall-i rnezbûrede meyyit-i mezbûr Mahmûd'un ve
mecriih-1 mezbûr Halil ve mecrûhe mezbûre Leyla'n~n azalarma nazar eylediklerinde fi'l-hakika meyyit-i mezbûr Mahm~ld'un a~z~ ndan gerdan~na
var~ncaya dek k~l~ ç cerhi ve mezbûr Halil'in sa~~kula~~nda k~l~ç cerhi ve
mezbûre Leyla'n~ n gözü üzerine ve sa~~kula~~n~ n yazusuna k~l~ç cerhi oldu~u bi'l-mu'ayene mü~ahade eylediklerinden sonra Mevlana-y~~ mûmaileyh mahallinde ketb ve tahrir ve ba'dehu ma'an ba's olunan ile meclis-i
~er'e gelüb her biri talcrir itmeleriyle ma-vaka'a bi't-taleb ketb olundu.
Hurrire ii eva'il-i Recebü'l-mürecceb, li-sene ihda ve `a~~-in ve mi'e ve elf.
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EK: II
Antakya ~er'iyye Sicili No: ~~
Belge No

:425

K~dvetül-emâsil ve'l-akrân A~alanm~zdan ~ahin Mustafa A~a zide
kudrehu inhâ olunurki hâlâ Türkmân ve ekrâd e~kiyâlar~ndan ba'z~~ yaramazlar ittifak ve ittihâd üzere olub Amik ve Antakya taraflar~ndan müre~r
ve ubür iden ebnâ-y~~ sebilin yollanna inüb mâl-~~ erzaklarm gasb itmek
kasd~yla tecemmfl' eyledikleri istimâ'~m~ z olma~~n ol-havâlilerin h~fz ve h~râseti içün Deliba~~~ ~ahin A~a ve Gönüllü A~as~~ Ahmed A~a bayraklar~~
ile mâ'an yan~ na ta'yin olunub sen üzerlerine ba~bu~~ta'yin olunmu~sundur vusülünde gerekdirki zikr olunan Deli ve Gönüllü bayraklann yan~na
alub Amik ve Antakya havâlilerinde bir kaç gün gezüb ol-maküle
Türkmân ve ekrâd e~kiyâlanndan zuhür ider ise ala-eyyi-hâl üzerlerine varub ahz ve e~er muhârebe sadr~ nda olurlar ise demleri heder lâkin bu bâhâne ile kura ehâlileri vesâ'ir âyende ve revendeye cüzl ve kül'i cevr ve
te'addiniz istimâ'~m~ z olur ise sonra bir vechle cevâba kadir olmad~~~n~z~~
~nikeb-i ibret içün ceza-y~~ sezâlann~z verilüb haklann~ zdan gelinür ânâ
göre mülâhaza ve m~lceb-i buyruldu ile âmil olas~z deyü. 15 ~. ii 2 I

EK: III
Antakya ~er. Sic. No: 4
Belge No

114

~eri'at-~i'âr fazilet-vekâr Antakya kad~s~~ fazIletlü Efendi ilde fazluhu
ve k~ dvetü'l-emâsil ve'l-akrân Voyvodas~~ A~a zide kudrehu ba'de't-tahiyyetü't-testim inhâ olunurki hâlâ Kuseyr nâhiyesinde vaki' TulIce nâm karyede bir avret zâyi' ve nâ-bedid oldu~u taraf~m~za haber verilmekle mezVire avret tevcihe nâ-bedId oldu~u ~er'lle tahsin ve tefahhus ve izhâr
olunmak içün i~bu tezkere tahrlr ve ludvetü'l-emâsil ve'l-akrân Kazanc~~
Mehmed A~a mübâ~ir ta'yin ve irsâl olunmu~tur.
27 B. ~~156
Hac~~ Ibrâhim
Kaymakam-~~Vali-yi
Haleb hâlâ
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EK: IV
Antakya ~en Sic. No: 5
Belge No

: 120

~eri'at-~i'ar Antakya kad~s~~ Efendi zide fazluhu ve mefahirü'l-emasil
ve'l-akran Voyvoda ve Yeniçeri Serdar' vesâ'ir ayan-~~ vilayet ve i~~erleri
de kudrehum inhâ olunur ki bu esnada Zamlabend'e avdet olan hüccac-~~
müslimin cüste cüste gelüb Antakya hud~lduna dahil ve nazil oldukda e~kiya ve lusils makülesinden himâyet ve Mn-i azimetlerinde dahi emnen ve
salimen Kurtkula~~~menziline dek isallerine mübâderet eylemeleri içün
bundan akdem bi'z-zat Deliba~~m~z ve Gönüllüyân A~as~~ mirahorumuz
on iki bayrak divanegan ile Antakya'ya ta'yin ve turuk ve mesalikin emniyet ve ebna-y~~ sebil ve tahsis-i hüccac-~~ müsliminin refah ve selâmeti
kendülere gere~i gibi tavsiye ve tebeyyün olundu~undan mâ'ada akreb civann~zda vaki' cesr-i hadid havâlisinde ge~t ü güzâr ve ol-taraf ve civarda
haramzade vesâ'ir ekrad e~kiyas~ ndan himâyet ve siyanete ibtidâr eylemek
üzere be~~bayrak levendat ile ikinci Bölükba~~m~z irsal ve tesyir ve bu husüsa taraf~n~zdan dahi iktizas~ na göre hareket ve ittifak ederek havali-yi
mezbüreyi ve hüccac-1 müslimin vesa'ir ebna-y~~ sebili mazarrat-~~ e~kiyadan
himâyet ve bu esnâda e~kiyadan Havfa tabi' olan Alt~nözü karyesi ehlilerine isti'mâlet virüb yerlerinde ve yurtlannda müstenhan ikamet ve kâr ü
kesb ve zer' ve h~ rasetlerine mübaderet eylemelerine ihtimâm eylemeniz
tenbih-i divân i~bu buyruldu tahrir...
27 S. 1167

EK: V
Antakya ~er. Sic. No: 6
Belge No

: 15

Hala Kuseyr ~eyhi k~dvetü'l-akran zide kudrehu ve ordu ~eyhleri ve
Cebel-i Akra' ~eyhleri inhâ olunur ki Reyhanli Türkmen a~iretleri bir kaç
seneden beni kadimi me~tallann~~ terk ve Medik kal'as~~ kurbunda k~~lamak üzere vünkl ve ubür eylediklerinde re'âya fukaralann~n emval ve e~yalar~n~~ ve zeytun e~carlann~n esmarlann~~ nehb ve garet ve ba'z~~ e~carlar~~
kat' ve ihrak vesa'ir ebna-y~~ sebil ve ibâdullaha isal-~~ mazarratdan ve
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te'addiden hâti olmad~ klar~ na bina-en bundan akdem haklar~ nda müte'addiden evâmir-i aliyye sâd~ r ve vârid olmu~ idi mukaddem sudûr iden evâmir-i aliyyenin mantükunca a~âyir-i merkûmenin mahall-i me~ tâlleri olmayan yerlerde mürûr ve ubûrlar~~ men' ve re'âya fukaras~~ vesâ'ir ibâdullah ve ebnâ-y~~ sehilin üzerinden ~er' ve mazarratlarm~~ der olunmak lâz~me-i hâlden olma~la irndi a~âyir-i merkûmenin gelmeleri vakti karib oldu~una binâen cümleniz basiret üzere olub yollar~ n~~ sedd ve bend idüb olhavâliden mürûr ve ubûr itdirülmeyüb muhârebeye tesaddi iderler ise
der-sâ'at Cesr-i cedide muhâfazaya me'mûr olan Dü~er-o~lu Bilâl A~a ile
haberle~üb ala'l-ittifak merkömlar~~ mürûr ve ubûrdan men' ve ~er' ve mazarratlar~ n~~ der eylemekde meiid sa'y ve tard ve te'diblerine ziyâde ihtimâm eylemenüz içün Divân-~~ Haleb'den i~bu buyruldu tahrir ve ~sdür k~l~ nm~~d~ r...
28 Zi'l-hicce ~~~ 68
EK: VI
Antakya ~er. Sic. Na: 8
Belge Na

: 51

Reyhanl~~ a~iretinin ibâdullaha itâle-i dest ve ~akâvetlerinden nâ~i Harameynden ifrâz ve Rakka mukâta'as~na zam olunub iskânlarma hâlâ Haleb vâlisi Devletlü Mehmed Pa~a Hazretleri me'mür olma~la vali-yi
mü~ârün-ileyhin ma'rifetiyle Haleb eyâletinde olan erbâb-~~ timar ve
zü'emâ me'rnür k~l~ nma~la Haleb Alay Beyisi sâ'adetlü A~a'ya hitâben
mahstis emr-i âli~ân evâ'il-i ~evvâl tarihi ile vürüd bulub mikebince Alay
Beye hitaben buyruldu-y~~ Mi ve Antakya'da olan zü'emâ ve erbâb-~~ timara
tezkere-i mütesellim vürüd buldu~u kayd-~tid.
Vasala ileynâ 23 Za. 1178
EK: VII
Antakya ~er. Sic. No: 8
Belge Na

: 133

Kasaba-i Payas'da sakin Bey-o~lu El-hac~~ Halil ve Beyo~lu el-Hac
Hüseyin ve Küçük Ali A~a ve o~lu Mustafa A~a ve Bayram-o~lu Hâc~~
Halil ve o~lu Bayram ve Kale Dizdân Ömer A~a ve Hatib-zâde Düçlü(?)
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A~a ve Hatib-zâde Molla ve Hatib-zade Mustafa A~a ve Abbas ve Seyyid
Halil ve Seyyid Hasan ve Hac~~ Ömer ve ~eyh Murtaza-o~lu Hac~~ Mehmed ve Kara Hac~~ Mehmed ve Hac~~ Osman ve Hac~~ isma'il ve Köseceli
karyesinden Durmu~~ve Ibrahim ve Karbeyaz Icaryesinden Abdurrahman
ve San Sekülü Mustafa ve El-hac ~skender ve Azizli Av~ar-o~lu vesâ'ir
vücühu bi'l-cümle meclis-i ~er'-i ~erifde haz~ rün olub böyle talcrir-i kelâm
ve bu vechle bast-~~ meram eylediler ki hala Haleb Beylerbeyisi devletlü
Mehmed Pa~a hazretleri bâ-emr-i padi~ah-~~ cihan-penahi Payas'a vürüdlar~nda Dergah-1
Kapucu-ba~~lar~ ndan Sa'adetlü Hac~~ Hüseyin Bey
müba~eretiyle emr-i pacli~ahi üzere `amel ve harekete k~ yam ve di~er
hüccetimizde zikr olundu~u vech üzere tem~ iyet ve intizamlan karin-i
hüsn-i hit:am oldukda huzür-~~ devletlerinde ma'küd olan meclis-i ~er'e tekrar bizleri cem' ve ihzâr ve fi-ma-ba'd ahval-i sab~ka misillü birbirlerimizle
kavga ve husümet ve nizam-~~ tank ve kasabaya muhal olacak hareket ve
nefsâniyet ve ba'de'l-yevm e~ kiyaya mütaba'at ve derün-~~ kasabam~zda ittifâka ve cem'iyyet itmek üzere cümlemiz müte'ahhid ve mütezammin olub
içimüzde fesâd ve ~ekavet yahud e~ kiyaya tab'iyyet ider olur ise ekid ve
~edid ve tehdid idüb tenbihe peydâr olmad~~~~süretde cümle ma'rifetiyle
ahz ve te'dib içün vali-yi Haleb taraf~ na irsal itmek üzre kavl ve karâr olunub ve illa cümlemiz bu haliyle atuv ve ~akavet ve derün-~~ kasabam~za e~kiya idhaliyle bir dahi cem'iyyet ve makdet halleri zuhür ider ise Matbah-~~ `Amire'ye 30.000 guru~~nezr ve misak olsun deyü cümlesi bi'l-ittifak
ikrâr ve bu vechle nezr ve ahd ve karar eylediklerinde bu güne kasabam~za ta'ahhüd ve mebla~-~~ mezbür otuzbin guru~~nezri bi't-tav' ve'r-r~za
ta'ahhüd ve taklidimizi tahrir ve minvâl-i me~rüh üzre tahrirlerimiz hüccet
ve tastir olunmak matlübumuzdur didiklerinde g~bbe't-tahrir ta'ahhüd ve
takrirleri Devlet-i `Aliyye'de mahalline kayd olunmak içün ma-huve'l-vaki'
bi't-taleb ketb ve tahrir olundu. Tahriran evas~t-~~ ~ehr-i Cerniziye'l-ahir
sene tis'a ve seb'in ve mi'e ve elf.
~uhüdü'l-Hal
Haleb Çavu~~Kethüdas~~

Beylan Mütesellimi

Hac~~Bekir A~a

Abdurrahman A~a

Ve Kannda~~~Süleyman A~a

Antakya Sakinlerinden
Bertuz-zâde Halid A~a

Kilis Voyvodas~~ isma'il A~a

Çavu~-zade ~brahim A~a
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Kilis A~âyir Beylerinden Dede Bey Hâc~~ Ömer-o~lu Veli Bey
Savran A~a
Amiki Boybeyi Ali A~a
Osmân A~a

Di~er Hüseyin A~a

Vâbecih Hâc~~ Veli

Haleb Serdengeçti A~as~~
Abdurrezzak A~a

~eyhlerlü sâkini

Beylan Müftüsü Abdulkâfi

Çolak Bekir A~a
Vâ'iz Süleyman Efendi

Efendi

Tüccar-o~lu ~brahim A~a
Dâni~~Hasan

Aziziye'den Mehmed Be~e
Seyyid Ali Fak~~

Tatar Ahmed

Mustafa Çelebi-o~lu Mollâ

Ibrâhim Çelebi

Abdurrezzak-o~lu
Mehmed A~a
EK: VIII
Antakya ~er. Sic. No: 9
Belge No

42

Hâlâ Antakya'da me~eyyet-ni~in-i ~eri'at faziletlü Efendi hazretleri ve
Voyvodas~~ A~a inhâ olunur ki kezâ-i mezbür kurâlanndan Alakent sükkân~ndan ~akâvet-~i'âr Mursal-o~lu nâm cebâbire ve avâneleri olan e~kiyâlar
dâ'imâ fukara ve ra'iyyete ve ehl-i ~rz tâ'ifesini tekdir ve katl-i nüffisa
mübtelâ oldu~u cümlesi e~hâd ve dera dahi Fak~-o~lu Mehmed'i darb ve
mecrüh eyledikleri taraf~m~za irade ve arz u hâl oldu~undan bu makülelerin tertib-i cezas~~ lâz~m ve lâ-büd olma~~n merkümu ve, avânelerini ma'rifet-i ~er' ve Voyvoda ma'rifeti ve taraf~m~zdan ta'yin olunan mübâ~ir
ma'rifetiyle bu tarafa irsâl ve isâle mezid dikkat eylerfieniz içün tezkere
tahrir ve irsâl olundu bi-minnet-i te'âla vusülünde gerekdir ki vech-i me~K~l~~ üzere ma'rifet-i ~er' ve ta'yin olunan mübâ~ir ma'rifetiyle merk~lmu ve
avânelerini bu tarafa ihzâr ve hafisiyle murâfa'a-i ~er' ve icra-y~~ hakk olunub ve gerçi ketm ve ihtira ideri olur ise karye-i mezbüre ihtiyârlanndan
dört be~~neferi bu tarafa ihzâra mübâderet idüb müceb-i buyruldu ile `amel ve hareket eyliyesiz.
9 L. 11849
Seyid Mustafa
Kethüdâ-y~~ Vâli-yi Haleb Hâlâ.

Ölçek: 1/2.85C.000

Mustafa Öztürk
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