TEPEDELENL~~AL~~PA~A VE MAL VARLI~I
AHMET UZUN'
Ondokuzuncu yüzy~l, Osmanl~~Devleti'nde h~zl~~geli~melerin ya~and~~~,
sonuçlar~~oldukça dramatik olan olaylar~n meydana geldi~i bir dönemi temsil etmektedir. Profesör ~lber Ortayl~ 'n~n imparatorlu~un en uzun yüzy~l~~
olarak nitelendirdi~i bu dönemde, özellikle Balkanlarda siyasi istikrars~zl~ k
artm~~; ba~~ms~zl~ k e~ilimleri güçlenmi~, devlet otoritesi ancak yerel güçlerin
(ayanlar~n) vas~ tas~yla belli ölçüde tesis edilebilir hale gelmi~tir. Yerel unsurlardan siyasi istikrar~n sa~lanmas~~amac~yla geni~~ölçüde yararlan~lm~~~olmas~na ra~men II. Mahmut döneminde belirginle~en merkezile~me e~ilimi, bu
güçleri bertaraf etme çabalar~n~~ art~rm~~t~. ~~te bu devlet politikas~ n~~söz konusu dönem için test edebilece~imiz ilginç bir örnek Tepedelenli Ali Pa~a
hadisesidir. Uzun y~llar Arnavutluk ve Yunanistan'~ n bir bölümünde geni~~
bir toprak parças~ n~n "tek yöneticisi" gibi faaliyet gösteren Ali Pa~a devletçe
de bilinen bir çok bask~~ ve zulmüne ra~men- ~stanbul'a ba~l~ l~~~n~~bildirme,
düzenli hediye ve rü~vet gönderme ve zaman zaman Devlet ad~na seferlere
kat~lma sayesinde hükümranl~~~ n~~ sürdürmü~, devletten sadece "uyan ve tavsiyeler" alm~~t~r. Ancak Ali Pa~a'n~ n gücünün zirveye ç~ kt~~~~ve ~star~burclan
gelen istekleri geri çevirmeye ba~lad~~~~tarihlerde, ~mparatorlukta merkezile~meyi tekrar art~rma çabalar~~da h~z kazanm~~; böyle bir ortamda kendisine
harekat düzenlenmesi kaç~n~lmaz olmu~tu.
Tepedelenli Ali Pa~a'n~n hayat~~Osmanl~~Devleti'nin Balkanlardaki serüvenini anlama aç~s~ndan oldu~u kadar, bu bölgede özellikle imparatorlu~un
son dönemlerinde iyice artan yerel güçlerle halk kitleleri aras~ndaki mücadeleleri ortaya koyma yönünden de incelemeye de~er bir konudur. Nitekim
onun ya~am~na dair özellikle yabanc~lar taraf~ ndan bir hayli çal~~ma yap~lm~~t~r. Bunlardan bir k~sm~~ Pa~an~n zaman~nda ya~am~~~olup burada görev
yapanlar~n veya seyyahlar~ n yaz~lar~ndan ibarettir. Bunlar aras~nda ~ngiliz
T.S.Hughes'un "Travels in Grecee and Albania" (Londra 1830); ve Frans~z
Pouqueville'nin "Voyage on More" (Paris 1805)'i özellikle belirtmek gerekir.
Onun hayat~na dair dolayl~~bilgi veren çal~~malar da çoktur. Bununla birlikte
Cumhuriyet üniversitesi. Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi.
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Pa~an~ n hayat~n~~Türkçe anlatan eserler s~ n~ rl~d~ r. Niyazi Ahmet Bano~lu'nun ve Ahmet Müfit'in çal~~malar~n~ n yan~ nda, A.Kemali Aksüt'ün Remerand'dan ve Murat Belge'nin William Palmer'dan yapt~~~~çeviriler ilk göze
çarpan eserlerdir. Bu eserlerin baz~lar~ nda Pa~an~ n hayat~~roman~ms~~ bir
tarzda ele al~ nm~~~olmas~ na ra~men hepsinde de faydal~~bilgiler bulunmaktad~ r. Ayr~ca Tepedelenli Ali Pa~a ve Mora isyarnyla ilgili ar~iv belgelerinden
yararlan~larak yap~lm~~~bir doktora çal~~mas~~bulunmaktad~r'. Söz konusu çal~~mada Ali Pa~a'n~ n hayali, d~~~ülkelerle ili~kileri, ayaklanmas~~ ve Mora isyan~ na dair bilgiler verilmi~tir. Yerli ve yabanc~~çal~~malarda Pa~an~ n hayat~~bir
çok yönüyle ele al~ nm~~~olmas~ na ra~men onun gücünün kayna~~n~~ olu~turan mal varl~~~ , bunu nas~l edindi~i ve öldürülmesinden sonra Devletin söz
konusu mal varl~~~ n~~ ne ~ekilde kulland~~~~gibi konular~ n üzerinde pek durulmam~~t~r. ~~ te bu çal~~mada Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n hayat~~incelenirken
bu konular~ n da ele al~ nmas~ na çal~~~lm~~t~r. Kullan~lan temel malzeme Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi'nde konuyla ilgili mevcut olan belge ve defterlerdir.
Bunun yan~ nda Pa~an~n hayat~na dair di~er eserlerden de yararlan~lmaya çal~~~lm~~ur.
Ali Pa~a'mn ~lk Y~lan ve Arnavutluk'ta Genel Durum
Do~um y~l~~hakk~ nda farkl~~beyanlar bulunan Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n
1744 y~l~ nda do~du~u daha yayg~n kabul edilmektedir. Anadolu'dan Rumeli'ye göçmü~~ve Tepedelen'e yerle~mi~~bir ailenin ferdi olmas~~ nedeniyle,
onun Türk oldu~u iddialar~~ vard~ r. Fakat bu iddian~ n Türklerin bir çe~it uydurmas~~ oldu~u, gerçekte ise onun güney Arnavutlardan geldi~i belirtilmektedir2. Kökeni ne olursa olsun Ali, Arnavut yerel güçlerin Sultana kar~~~yükümlülüklerini reddetti~i, büyük miktarlarda topraklar~~ellerinde biriktirmeye ba~lad~~~, dolay~s~yla çiftçilerin her geçen gün topraklar~n~ n ellerinden
ç~ kt~~~~ve yeni olu~maya ba~layan çiftliklerde birer serf konumuna dü~tü~ü3
bir zamanda do~mu~~ve yeti~mi~ti. Gerçekten de onyedinci yüzy~l~ n sonlar~ndan itibaren Osmanl~ n~ n gerilemeye ba~lamas~~ve Avrupa'da yeni güçlerin
yükselmesiyle birlikte, Devletin Balkanlardaki hakimiyeti azalm~~~ve yerel
güçler önemli bir yükseli~~göstermi~lerdi. Hatta Devlet kendisiyle i~birli~i kuran Müslüman kabile ~eflerine ve toprak sahiplerine pa~a, bey ve a~a gibi feodal unvanlar vererek, kendi bölgelerinde s~ n~ rl~~bir otorite kurmalar~ na izin
1 Hamiyet

Sezer; Tepedelenli Ali Pa~a isyan~ , Basilmanns Doktora Tezi, Ankara 1995.
Turkey in Europe, London 1900, s.402.
3 Stefanaq Pollo, Arben Puto; The History of Albania, London 1981, s.91.
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vermeye ba~lam~~t~4. Ku~kusuz yerel küçük birimlerin tam anlam~yla ba~~ms~z olduklar~~söylenemezdi; sadece pratikte bir otonomiye sahiptiler. Asl~nda
Balkanlarda bu çe~it bir yap~lanma bir aç~dan devletçe de destekleniyordu.
Çünkü Devlet söz konusu kabile ~efleri ve feodal yöneticiler aras~nda rekabet
ko~ullar~~yarat~yor, böylece güçlerini merkeze kar~~~birle~tirmelerini engellemi~~oluyordu. Devlet,"böl ve yönet" politikas~ n~~ and~ ran bu uygulamay~~
uzun süre ba~ar~yla yürütmesine ra~men Ali Pa~a gibi rakiplerinin ço~unu
bertaraf edip çok güçlü konuma gelen bir ki~inin ortaya ç~ kmas~na mani
olamam~~t~.
Onsekizinci yüzy~lda ba~lay~p ondokuzuncu yüzy~lda da devam eden bu
süreç, Arnavutluk'ta önceki devirlerde tesis edilmi~~olan t~mar sisteminin çözülmesine, böylece askeri hizmetlere ba~~ml~~olmaktan kurtulan bir feodal
s~n~f~n do~mas~na yol açm~~t~5. Di~er bir deyimle feodalle~meye ba~layan yerel güçler, kendi kontrollerinde olan topraklar~~özel mülkiyetlerine geçirmeye ba~lam~~lard~. Böylece devlet topraklar~~içerisinde "çiftlik" denilen özel
feodal topraklar ortaya ç~ km~~t~6. Çiftlikler ba~lang~çta küçük ölçekliydiler.
Ancak feodal yöneticiler, daha zay~f beylerin ve yoksul çiftçilerin topraklar~n~~
sat~n alarak her geçen zaman daha büyük mülklerin sahipleri olmu~lard~r 7.
~üphesiz ki, bu h~zl~~çiftlikle~me sürecinden en fazla çiftçiler zarar görmü~tü.
Çünkü yeni ko~ullarda çiftçiler kirac~~veya serf konumuna dü~mü~lerdi. Feodallerin I-andan ise yükselmi~ti. Öyle ki bir çiftli~in sahibi bazen tüm çal~ ~anlar~n (serflerin) gelirlerinin üçte birini, hatta bazen yar~s~n~~ al~yordu. Bu
kazanç, sipahinin reayadan ald~~~yla kar~~la~t~r~ld~~~nda oldukça ayr~cal~kl~~
bir gelir kayna~~yd~~8.
Feodalle~me çabalar~n~n yayg~ nla~mas~yla birlikte bir çok büyük toprak
sahibi ki~i servetlerini art~rmaya yönelik giri~imlerini ço~altm~~lar; Arnavut
beyleri birbirlerine siyasi ve ekonomik üstünlük kurmaya çal~~m~~lard~. Böylece hem anar~iye yol açan dü~manl~ klar do~du hem de çat~~malar ve kanunsuzluk ortam~~yayg~nla~u. Birkaç on y~l süren böyle bir ortamda, feodal bey4 Edwin E.Jacques; The Albanians: A Ethnic History From Prehistoric Times to the
Present, London 1995, s.249.
5 Albania: General Information, Tiran 1984, 5.26-7.
6 Ramadan Marmullaku; Albania and The Albanians, London 1975, 5.17-9.
7 Anton Lagoechi; The Albanians: Europe's Forgetten Survivors, London 1977, s.33.
8 Pollo, Puto; a.g.e, s.91. Burada anlaulan çiftlikle~me sürecinin tar~mda verirnlilik art~~~ n~~
sa~layacak bir reorganizasyon faaliyetini hedeflemedi~ini, aksine çiftçilerden daha çok art~ de~er çekecek bir yap~lanmay~~içerdi~ini belirtmek gerekir. Çiftlikle~me asl~ nda, koylünün
çiftlik sahiplerinin lehine fakirle~mesi anlam~ na geliyordu.
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ler kendi nüfuz alan~n~~ geni~letmek amac~yla çiftlik ve kasabalarda ya~ma ve
katliamlara giri~tiler; her taraf~~teröre iten silahl~~birlikler kurdular. Çiftlikler
ve kasabalar bunlara kar~~~sürekli mücadele etmesine ra~men topraklar~n~~
kaybetmekten kurtulamam~~ lar; kasabalarda ya~ayanlar ise feodal beylere
önemli aidatlar ödemek zorunda kalm~~ lard~°. Yerel güçlerin kendi aralar~ndaki nüfuz mücadelesi sonunda, onsekizinci yüzy~l~ n son çeyre~inde iki
güçlü "pa~al~ k" ortaya ç~ kt~: Bunlardan ilki Mehmet Bu~ hati'nin yönetimindeki ~~kodra Pa~al~~~, di~eri ise Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n yönetiminde bulunan Yar~ya Pa~al~~~~idi.
Pa~al~ klar Osmanl~~idari sistemi dahilinde herhangi bir birime tekabül
etmiyordu, ancak onlar~ n fiilen devlet içerisinde en geni~~s~n~rlara sahip olan
ve kendi içinde yar~~ ba~~ms~ z bir nitelik gösteren siyasi birimler olarak dü~ünülmesi mümkündür. Pa~al~ldar~ n yöneticileri do~rudan Sultana ba~~ml~~idi;
çünkü pa~alar konumlar~n~~devletin ve padi~ah~ n sayesinde koruyorlard~ '°.
Bununla birlikte ~stanbul'a vergiler ve hediyeler akukça, ayr~ ca Sultan~n otoritesi tan~ nd~ kça, onlar~n kendi s~ n~ rlar~~içerisinde ba~~ms~ z bir devlet yöneticisi gibi davranmalar~~olanakl~yd~.
Tepedelenli Ali Pa~a'n~n ilk y~llar~~yukar~da anlaulan kavga ve anar~i ortam~nda geçti. Kendisi dokuz ya~~ ndayken babas~~ ölmü~~ve dolay~s~yla h~ rsl~~
ve kindar bir kad~ n olan annesi Hanko taraf~ ndan yeti~tirilmi~ ti. Ali, gençlik
y~ llar~nda bölgenin önde gelen pa~alarm~ n hizmetine girdi. Önce E~riboz
pa~as~ n~ n ard~ ndan da Beratl~~ Kurt Pa~a'n~n yan~nda hizmet etti. Bir süre
sonra Kurt Pa~a'yla aras~~ aç~ld~~ve bu kez Delvinyeli Kaplan Pa~a'n~ n yan~ na
gitti. 1768 y~l~ nda Kaplan'~n k~z~yla evlendi. K~ sa bir süre sonra Ali, kay~nbabas~n~ n konumunu ve nüfuzunu ele geçirmek için çe~itli hileler yapt~~ve
bunda ba~ar~l~~oldu. Kay~ nbabas~n~n ölümünü sa~layarak onun yerine geçmeyi ümit etmi~, ancak Kaplan'~n o~lu Ali Delvinye mutasarr~fi tayin edilince
beklentisi bo~a ç~ km~~t~ n.
Ali Pa~a'n~n rul~seli~i
Ali Pa~a'n~n Kurt ve Kaplan pa~alar yan~nda yapt~~~~i~ler çevresinde giderek nüfuz kazanmasm~~ sa~lam~~t~. Ali, feodal beyler aras~ nda cereyan eden
kavgalara s~ k s~k kat~lm~~, ancak genelde Sultan~n taraf~nda yer ald~~~~için ~s9 ~bid, s.93-4.
I° Marmullaku, a.g.e, s.18.
II William Palmer; Yanya Sultan] (Çev: Murat Belge), ~stanbul 1997, s.19-23.
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tanbul'un dikkatini çekmi~ti. 1785 y~l~nda Delvinye mutasarr~f~~tayin edilerek
pa~a ünvan~n~~ ald~. Bir y~l sonra sancak mutasarr~fi oldu. Bu bölgede e~kiya
ve çetelerle mücadele ederek düzeni çabucak sa~lad~~ve Sultan ona Toskerya
(Güney Arnavutluk) ve Epir'in derbentler ba~bu~lu~unu verdi12.
Ali Pa~a'n~ n bu tarihlerde en önemli hedefi Yanya ~ehriydi. Önemli ve
varl~ kl~~bir ~ehir olan Yanya'da ekonomik faaliyetler oldukça geli~mi~ti. Tüccar ve zanaatkâr say~s~~ fazlayd~ . Bir çok feodal yönetici bu ~ehri otorite alt~na
almaya u~ra~mas~na ra~men ~ehrin kontrolü Ali Pa~a taraf~ndan 1788'de
sa~land~. Ard~ ndan Bâbiâli bir fermanla yerini teyit etti". Yanya mutasarr~fl~~~m ve derbentler ba~bu~lu~-unu ald~ ktan sonra Ali Pa~a Devlet saflar~nda seferlere kat~lm~~ , 1787'de Rusya ve Avusturya'ya kar~~~yürütülen sava~ta ve
daha sonra 1804'de S~ rbistan'da ç~ kan isyan~ n basur~lmas~nda yarar sa~lad~~~~
gibi Rumeli valisi olarak da~l~~isyanlar~ n basur~lmas~ nda da önemli roller üstlenmi~ti 14.
Ali Pa~a, bir taraftan Bâblâli'yle ili~ kilerini iyi tutmaya çal~~~ rken, di~er
taraftan da f~ rsat buldukça çevre bölgelere kar~~~harekâtlar düzenliyordu. Nitekim 1789-91 y~llar~~aras~ nda Devletin Avusturya ve Rusya ile sava~mas~n~~ f~rsat bilerek, Arnavutluk'un güneyine (Toskerya) ve di~er baz~~yerlere sald~rm~~~ve otoritesini kabul ettirmi~ tir. Ancak sava~~ n bitiminden sonra Padi~ah~n tepkisini çekmemek için sald~ r~lar~n~~ durdurmu~ tu". Bununla birlikte
Ali Pa~a'n~n yay~ lma, servet biriktirme ve dü~ manlar~ ndan intikam almaya
yönelik h~ rs~~ sürekli harekat f~ rsat~~ aramas~na yol aç~yordu. Onsekizinci
yüzy~l~n sonlar~ na do~ru Fransa'n~n Osmanl~y~~tehdit etmesiyle birlikte, Pa~a
tekrar yay~lmac~~ faaliyetlere ba~lad~ . Daha önceki dönemlerde kendisine
kar~~~gelmi~~olan Suli Ortodoks H~ ristiyanlanyla uzun süren kanl~~ çat~~malar
yapt~. Suliyotlar~n sava~ç~~ ve ülkelerinin da~l~ k olmas~~ nedeniyle sava~lar
uzun sürmü~ tü. Neticede Suliyotlar~ n önemli bir k~sm~~ katliamdan
geçirilmi~, bir k~sm~~ise Parga ve Kodu adas~ na s~~n~m~~ ur. Ali Pa~a bu s~rada
Frans~zlarca i~gal edilen Preveze'yi alm~~~(1798), bunun üzerine kendisine
vezirlik rütbesi verilmi~tir".
Pollo, Puto, a.g.e, s.99.
s.99.
14 M.Cavid Baysun, Ali Pa~a (Tepedelenli), ~slam Ansiklopedisi, cilt 1, ~stanbul 1993, s.343.
Hamiyet Sezer, 5.107. Ali Pa~a'dan bulundu~u bölgede halk~n e~luyadan korunmas~na yard~m
etmesi iste~ine dair bir belge için bkz: BOA, Cev. Dah. 1570, 1214/1799-1800.
13 Pollo-Puto, a.g.e., s.100.
16 Baysun, a.g.m., s.344.
12

13 ~bid,
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Ali'nin nüfuz ve otoritesi her geçen gün art~yordu. Ancak onun en
önemli hedeflerinden birisi olan rakiplerini bertaraf etme i~i henüz tamamlanm~~~de~ildi. Delvinyeli Mustafa Pa~a ile Berath ~brahim Pa~a gücünün yay~lmas~ n~ n önünde önemli engellerdi. Bâb~âli, yerel güçlerin birle~melerini
engellemek amac~yla her zaman birini di~erine kar~~~kullanma yoluna gitti~i
için", ~brahim Pa~a'r Ali'nin yarlmac~l~~~mn önünde bir engel görüyor ve
destekliyordu. Ancak ~brahim Pa~a'n~ n elindeki topraklar~ n zengin ve verimli olmas~ , bölgede ticari olanaklar~ n geli~mi~li~i Ali'yi daha da h~ rsland~ r~yordu. Neticede Ali, iki k~z~ n~~ kendi o~ullanyla evlendirip akrabal~ k tesis
etti~i ~brahim Pa~a üzerine askeri birlikler göndermi~~ve ayr~ca onun kuvvetlerini parayla sat~ n alarak büyük ölçüde zarflatr~n~t~. Bunun üzerine ~brahim
Pa~a Avlonya'ya çekildi. Frans~ zlardan yard~m istedi ama alamad~. Ali Pa~a,
~brahim Pa~a'n~ n bu ili~kisini devlete ihanet söylentileriyle ortaya yayarak,
onu bertaraf etmek için gerekçe olarak kullanmaya çal~~t~ . Ali Avlonya'ya
sald~ rd~. ~brahim Pa~a'r Yanya'ya naklettirerek ölünceye kadar hapsettirdi.
Böylece silahtan çok parayla kazan~lm~~~olan Berat ve Avlonya yeni efendisine kavu~mu~~oldu18.
Ali Pa~a'n~ n Bâb~âli'de itibar sahibi olan ~brahim'e yapt~klar~~Sultan' çok
It~zd~ rm~~~olmas~na ra~men o tarihlerde Rusya ile sava~~halinde bulunuldu~u
için meselenin üzerine fazla gidilmemi~ ti. Ali Pa~a, o~lu Muhtar'~~Avlonya
mutasarr~f~~tayin etti. Bu tarihlerde Ruslara kar~~~ba~lat~lan harekata katilmakla görevlendirilince ya.~hl~~~ n~~ ve hastal~~~ n~~bahane ederek bu iste~i yerine getirmemi~, ancak Bâb~ âli'yle iyi geçinmeye çal~~t~~~~için o~ullar~~ Muhtar ve Veli'yi göndermi~tir.
Ali Pa~a di~er dü~man~~Mustafa Pa~a'y~~da yok etmek için Delvinye'ye
asker gönderdi. ~ehir 1811'de teslim al~n~ rken, Mustafa Pa~a Ali'nin geleneksel dü~manlar~n~n ya~ad~~~~Gardiki'ye kaçm~~t~. Bunun üzerine Ali Pa~a
Gardikilileri a~~r bir katliamdan geçirerek her taraf~~ya~malatu 19.
Ali Pa~a art~k bölgenin en önde gelen söz sahibi olmu~tu. Hakimiyet
alan~~Parga hariç tüm Güney Arnavutlu~u, Teselya'r ve Epir'i kaps~yordu.
Onun bu derece güçlenmesi Bâblâli'yi oldukça kayg~land~r~yor ve kendisine
s~ k s~k uyar~~gönderiliyordu. Asl~nda Ali Pa~a için daha sert tedbirlerin al~n-

Stavro Skendi, Albania , London, s.7.
Palmer, a.g.e., s.116-7. Baysun, a.g.m., s.345.
19 Palmer, a.g.e., 5.123-7.
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mas~~beklenebilirdi, ancak S~rp isyamyla u~ra~an Devlet bu meseleyi daha
sonraya b~rakm~~~gözüküyordu.
Ali Pa~a'n~n D~~~ülkelerle ili~kileri
Ali Pa~a nüfuzunu geni~~bir bölgeye yay~nca ba~~ms~z bir d~~~siyaset izleme çabalar~n~~art~rm~~t~. D~~~siyaseti herhangi bir ilkeye dayanm~yordu,
tüm ili~kilerini ç~kar üzerine kurmu~tu. Hedeflerine hizmet etmesi halinde
ani dönü~ümler yap~yor ve genelde kazanan~n yan~nda olmaya çal~~~yordu.
Örne~in ayn~~valcitte bir yandan ~ngiliz General Oswald'~~yeme~e davet edip
~ngilizlere olan ba~~ml~l~~~n~~dile getirirken, di~er taraftan da Frans~z elçi
Pouqueville ile birlikte Santa Maura'da i~gal alt~nda olanlara yard~m gönderme planlar~~yap~yordu 2°. Ali Pa~a'n~n bu tutumu yayg~n bir durumdu. K~saca temel özellikleri ikiyüzlülük, ac~mas~zl~k, ilkesizlik ve s~n~rs~z bir h~rs
olan Ali Pa~a'n~n herhangi bir d~~~veya iç ili~kiye girmesi için "amaçlar~na yaramas~" yeterli bir sebepti 21.
Ali Pa~a ilk yak~n ili~kileri M~s~r'~~i~gali s~ras~nda Fransa ile tesis etmi~ti.
Asl~nda Fransa da Ali Pa~a ile iyi ili~kiler kurmak istiyordu. Çünkü Fransa bu
sayede hem Türklerin Balkanlarda bar~nmas~n~~zorla~urarak M~s~r üzerindeki emellerine daha rahat ula~may~~hem de di~er dü~manlar~~Ruslar~n i~ini
zorla~urmay~~hedefliyordu. Nitekim Napolyon, generali Gentili'ye "tüm rakiplerini yenen bu (Ali) Pa~a cumhuriyetin menfaatinedir, dolay~s~yla Cumhuriyete hizmet etmeye yeterli bir prens olabilir"demi~ti 22. Ali Pa~a ise Fransa'n~n i~gal etti~i yerlere sahip olmay~, en az~ndan Parga ve Korfu'yu sava~madan ele geçirmeyi hesaphyordu23. Bunun d~~~nda her an Sultan~n kendisine kar~~~harekata kallu~abilece~i korkusu da Ali Pa~a'y~~sürekli d~~~destek
sa~lama çabas~na itiyordu. Fransa ile Rusya'n~n sava~maya ba~lad~~~~1806 y~l~na gelindi~inde Ali, Frans~zlarla iyi ili~kiler kurmaya çal~~t~. Napolyon, Ruslardan Korfu adas~n~~alabilirse kendisine b~rakaca~~~sözünü verdi. Ali Pa~a
bunun üzerine müttefiki Frans~zlarla hareket edece~ini bildirerek Yedi Ada'ya sald~rd~~ve Ruslarla ~iddetli çat~~malar yapt~. 1807'de Ali Pa~a Napolyon'dar~~Korfu hakk~ndaki sözünü tutmas~n~~istedi. Ancak Napolyon bu talebi
kabul etmedi ve Korfu ve di~er adalar Fransa'n~n kontrolünde kald~. Bunun

20 ~bid, s.115.
21 Constantine A.Chekrezi, Alt~ania: Past and Present,New York 1919, 5.43-4.
22 E.E.Jacgues, a.g.e., s.249.
" Sezer, s.107.
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üzerine Ali Pa~a'n~ n Fransa ile ili~kileri bozuldu" ve isteklerine kavu~abilmek
için ~ngiltere ile yak~ nla~ma giri~imlerine ba~lad~ . Bu kez amac~~Adalar ve
Parga'y~~ ~ngilizler sayesinde ele geçirmekti. Uzun süren çabalardan sonra Ali
Pa~a'n~ n Parga'y~~ ~ngilizlerden teslim almas~~ ancak 1819 y~l~nda ve tazminat
kar~~l~~~nda mümkün olmu~tu 25.
Ali Pa~a'n~n ~stanbul ile ~li~Idleri
Ali Pa~a'n~ n Bâb~ âli'yle olan ili~kilerine yön veren dü~ünce, d~~~ili~kilerine yön veren dü~ünceden pek farkl~~de~ildi: Hükümetle ili~kilerini, gerçekle~tirmek istedi~i hedeflerine zarar vermeden devam ettirmeye çal~~~yordu.
Çünkü Pa~a, bölgedeki hedeflerini ancak Bâblâli'yle iyi geçinerek gerçekle~tirece~ini dü~ünüyordu. Bâb~âli'yle iyi geçinmesi her ~eyden önce Sultan~n
hakimiyetini tan~maya ve düzenli vergi ve hediye göndermeye ba~hyd~. Bu
görevi yerine getirdikten sonra bölgede son derece rahat hareket edebiliyor;
asker topluyor veya terhis ediyor, sava~~ve antla~ma yap~yor ve vergileri tespit
ediyordu". K~saca pa~al~~~n~ n s~ n~ rlar~~içerisinde otoritesini kesin bir ~ekilde
kullan~yor, bunun bedelini ise ~stanbul'a gönderdi~i fahi~~mebla~larla ödüyordu.
Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n ilk zamanlarda, bölgesinde otoritesini yayg~ nla~t~ rma amac~yla Bâb~âli'nin taraf~ n~~ tutma hususunda daha gayretli davrand~~~ n~~söyleyebiliriz. Nitekim feodal beyler aras~ ndaki çat~~malarda daima
devletin yan~ nda görünerek ve derbentler te~kilat~ nda önemli roller üstlenerek k~sa sürede yükselmi~~ve derbentler ba~bu~lu~u ünvan~n~~alm~~t~. Devlet
kendisinden seferlere kat~lmas~ n~~talep edince, Ali Pa~a bunu istemeyerek de
olsa yerine getirmi~~veya o~-ullar~ n~~göndermi~tir. Devletin, Ali Pa~a'dan zaman zaman daha farkl~~ istekleri de olabiliyordu. Örne~in Yar~ya ve T~ rhala
sancaklar~~mutasarr~fl~~~ na atanmas~ ndan sonra kendisinden, yönetimindeki
bölgelerden Istanbul'un ihtiyac~~için hububat sat~n almas~~ve nakil için gerekli gemileri temin ederek göndermesi istenmi~ti27. ~üphesiz, tüm bunlardan Ali Pa~a'n~n Devletin her iste~ini yerine getirdi~i anla~~lmamal~d~ r. Ali
Pa~a, Devletin isteklerini kendisine aç~ kça tav~ r almas~n~~engelleyecek ve içe24 Pollo-Puto, a.g.e.,s.101.
" Baysun, a.g.m., 5.345.
26 Palmer, a.g.e., s.45
27 BOA, HH 29895, 1224/1809. Ali Pa~a'n~ n BâblMi'nin kendisinden isteklerini bazen özel
bir pazarl~k konusu yapt~~~~görülmekteydi. örne~in 1227/1812 y~l~nda merkeze gönderdi~i bir
yaz~da kendisine T~rhala sancag~ n~ n verilmesi halinde asker deste~ini art~raca~~ n~~bildirmi~ti
(HH 20984, 1227/1812).
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nde yapt~~~~uygulamalara kay~ ts~z kalacak kadar yerine getiriyor; bunun d~ ~~nda Bâb~âli'nin taleplerine ayk~r~~olsa bile istedi~ini yap~yordu. Örne~in
Derbentler Nezareti "himâyet ve slyânet-i ahâli ve re" ve "kimsenin mal ve
hazinesine zarar gelmemek üzere'28 kendisine verilmesine ra~men, Ali Pa~a'n~n bu görevi halka bask~~yapmak suretiyle daha çok servet biriktirmek için
kulland~~~~aç~ku. K~saca onun göreve gelmesiyle birçok gayri resmi h~rs~z~n
yerini tek bir resmi h~rs~z alm~~t~ .
Bâb~âli ise Ali Pa~a'n~ n a~~ r~~güç kazanmas~ na kesinlikle kar~~yd~. Bu
amaçla "böl ve yönet" politikas~ na uygun olarak Bâb~âli'nin özellikle Avlonya
mutasarnfi ~brahim Pa~a'y~~Ali Pa~a'ya kar~~~bir güç olarak kullanmaya çal~~t~~~~görülmektedir. Her ne kadar resmi belgelerde Ali Pa~a ile ~brahim Pa~a
aras~ndaki "münâka~a-i kadimenin der ve izâlesine taraf-1 Devlet-i Allyye'den
bi'd-defaât mübâ~irler"3° gönderildi~i bildirilse bile, Devletin iki pa~a aras~ ndaki husumetin bitmesini istemedi~i aç~kt~r. Dahas~, Bâblâli'nin tavr~~ ~brahim Pa~a'dan yana görülüyordu. Çünkü Ali Pa~a'n~ n her geçen gün daha
sald~ rgan hale gelmesi, ekonomik ve askeri aç~ dan gücünü art~rmas~~ ~stanbul'u endi~elendiriyor ve bu gücün kendisine kar~~~denenmesinden korkuyordu31.
Banâli ile ili~kilerin Bozulmas~~
Ali Pa~a gücünü arurd~ kça davran~~lar~nda da Bâb~âli'den daha fazla
ba~~ms~zla~~yordu. ~stanbul'un onay vermedi~i çok ~ey yapm~~t~~ve hâlâ yapmaya devam ediyordu. Suliyotlan katliamdan geçirmesi, Berat ve Avlonya'y~~
al~ p ~brahim Pa~a'y~~hapsettirmesi, yabanc~~ülkelerle özel görü~me ve antla~malar yapmas~, istedi~i yerlere sava~~açmas~, ya~ma ve talan faaliyetlerine
girmesi, haks~z yere zenginle~ mesi, büyük bir servet biriktirmesi, Devletin
dü~manlarma destek olmas~~ve merkezin emirlerini "istedi~i zaman" yerine
getirmesi, bunlann d~~~ nda o~ullann~ n halka yönelik bask~~ve zulümleri Ali
Pa~a'n~ n Bâb~âli'yle ili~kilerini kopma noktas~ na getirmi~ti. ~stanbul'un, Ali
Pa~a'n~ n say~s~z haks~zl~~~ na sessiz kalmas~~ k~smen sava~~ve isyanlarla s~kça
u~ra~mas~na ve bundan dolay~~ onun gibi güçlü bir ki~iyle u~ra~mak istememesine ba~hyd~. Ancak Ali Pa~a'n~ n ~stanbul'a kar~~~ ikili tutumu da önemliydi. Di~er bir deyimle Ali Pa~a Bâblâli'yi dinler gözüküyor; ancak kendi isCev. Dah. 1060, ?
Palmer, a.g.e., s.57.
" HH 21093, 1225/1810.
31 Palmer, a.g.e., s.83.
28

29
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tedi~ini yap~yordu. ~stanbul'a ise yapt~~~~~eyleri çok farkl~~bildiriyordu. Örne~in ~brahim Pa~a'y~~hapsettirdikten sonra onu öldürdü~ü ~eklinde bir haberin ~stanbul'a ula~mas~~ üzerine durumun incelenmesi için hemen bir
memur gönderilmi~; Ali Pa~a ise konforlu bir odada Pa~a ile memuru görü~ türüp hediyeler verdikten ve Sultana ba~l~l~~~ n~~ aç~ kça ifade ettikten sonra
geri göndermi~tir".
Yapt~ klar~n~~farkl~~gösterme çabalar~na ra~men Ali Pa~a hakk~nda Bâb~âli'ye yo~un ~ikâyetler gelmeye devam ediyordu. Ayr~ ca kendisi aleyhine Sultan nezdinde de olumsuz propagandalar yap~l~yordu. Ali Pa~a'n~ n eski dü~manlarmdan dergâh-~~âli kapucuba~~s~~~smail Pa~o Bey de ~stanbul'a gelip Ali
Pa~a hakk~ nda olumsuz kamuoyu olu~turmaya ba~lam~~t~. ~smail Pa~o Bey bir
süre sonra Sultan üzerinde önemli bir etkiye sahip Halet Efendi ile yak~nl~k
kurmu~, bu sayede Sultan taraf~ ndan kabul edilerek Ali Pa~a'n~ n uygulamalar~~hakk~ nda bilgi sunmu~tu.
Bu olaya seyirci kalamayan Tepedelenli, ~smail Pa~o'yu öldürtmek amac~yla e~itimli iki adam~ n~~ ~stanbul'a gönderdi. 1820'lerin ba~lar~ nda ~smail
Bey'e suikast düzenlendi, ancak ba~ar~l~~olunamad~ . Suikastçilerden biri yakalan~ p sorguyu çekilince, Ali Pa~a taraf~ ndan gönderildiklerini itiraf etti. Bu
olay barda~~~ta~~ ran son damla oldu". Böylece kendisini uzun süredir cezaland~rmay~~tasarlayan Sultan harekete geçti ve ilk etapta Ali Pa~a'y~~ derbentler naz~ rl~~~ ndan azlederek bu görevi T~rhala sanca~~~mutasarr~fi Süleyman
Pa~a'ya verdi; Ohri ve Elbasan sancaklar~n~~ise iskenderiye mutasarr~f~~Mustafa Pa~a'ya ve Veli Pa~a'n~ n kontrolünde olan ~nebahn sanca~~m da Preveze'de ikamet etmekte olan Pehlivan Pa~a'ya devretti. Ayr~ ca bölgedeki ayar~ lara merkezden "tahrirat" gönderilerek Ali Pa~a'n~n muhtemel ifsad giri~imlerine kar~~~dikkatli olunmas~~ve derbentler naz~rl~~~na atanan Süleyman Pa~a'n~n, derbent muhafazas~~için ihtiyaç duymas~~halinde kendisine asker yard~m~~yap~lmas~~istenmi~tir. Bunun d~~~ nda Arnavutluk ve T~ rhala taraflarma
ortam~ n incelenmesi için casuslar gönderilmi~tir34. Bununla birlikte Sultan,
~bid, s.130.
O ana kadar "menki-i ~er'-i ~erif ve mustafâvi ve mugayir-i r~ zâ-i âli nice nice fazâhati"
yan~nda "ifsâd-~~memâlik ve ~zrâr-~~ahâll güne envâ'-i h~ yânet ve sü-i harekete"giri~~ni~~olmas~na
ra~men, Ali Pa~a'ya vezir olmas~~ve af isteklerine binaen müsamaha gösterilmi~; ancak, "bu
ni'metin kadrini bilmeyup gün-be-gün fesâd ettirmekte oldu~undan gayri " bu kez "harem-i
saltanat makam~ nda olan makarr-i hilâfet-i hazreti z~ll-ullahide dahi bu vechile fesâda ictisân fimâba'd af ve müsknaha kabilinden mü berrâ olarak mü~ânin-ileyhin haddi bildirilmek fcâb
etmi~tir" (HH 21046, 1235/ 1819-20).
34 HH 21046, 1235/1819-20; 21032.A, 1235/1819-20.
32

33
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Ali Pa~a'n~ n üzerine hemen asker sevk ettirmeyerek kendisinden o~ullanyla
birlikte Tepedelen'e gitmesini ve orada oturmas~n~~istedi. Ali Pa~a'ya Yanya
sanca~m~n kontrolünün b~ rak~ld~~~~belirtilerek derbentlerden ve di~er yerlerden adamlar~ n~~çekmesi halinde can ve mal~ na dokunulmayaca~~~bildirildi35.
Bâblali, Ali Pa~a'n~ n bu kararlara uymas~n~~ pek ummuyordu. Bu yüzden
Ali Pa~a'ya kar~~~yap~lacak olas~~bir sald~ r~~ için çe~itli haz~ rl~ klar ba~lat~lm~~t~.
Ali Pa~a ise kendisini savunmak için kapsaml~~ çal~~malar ba~latm~~t~. Ali Pa~a
o~ullanyla bir araya gelerek üç gün görü~me yapm~~~ve neticede Muhtar Pa~a'n~n çok say~ da askerle Berat'a, Veli'nin 15 bin askerle Preveze'ye gitmesi
kararla~t~r~lm~~t~. Ali Pa~a ise Yar~ya varo~u etraf~ nda büyük hendekler açurmakta ve kale duvar~~ in~a ettirmekteydi. Ayr~ ca Merova yaylas~nda kuleler
yapt~rm~~t~. Ali Pa~a'n~ n T~ rhala da~lar~nda, A~refe, ~zdin ve Rivadiye taraflar~nda ve ~ nebahu kalesinde çok miktarda askeri vard~". Tepedelenli bunun
d~~~nda yo~un bir d~~~destek sa~lama çabas~ na da giri~mi~tir. Ancak Pa~a istedi~i d~~~deste~i sa~layamam~~t~ . Rusya 1818'de Viyana Kongresi ile belirlenen esaslar~~bozma niyetinde de~ildi. ~ngiltere ise Ali Pa~a'ya Sultan ile bar~~mas~n~~ önermi~ti. Bunun üzerine Ali Pa~a isyan etmeye haz~ r olan Rumlarla i~birli~ine çal~~t~ . Yunan devrimci hareketini temsil eden "Filiki Eterya"
örgütü üyeleriyle görü~meye ba~lad~~ ve bu örgüte siyasi ve maddi destek sa~lad~. Yunan ayaldanmas~ n~n önde gelen liderleri Ali Pa~a'n~ n komutanlanyd~ ; Ali'nin adada bulunan filosu da isyana büyük destek sa~lam~~t~ ". Ali
Pa~a'n~n bununla Padi~ah~ n dikkatini üzerinden uzakla~nr~ p Yunan isyan~na
yöneltmeyi veya Yunan isyan~~ba~ar~l~~ olursa bundan yararlanarak kurtulmay~~
hedefliyordu. Yunanl~ lar ise Ali'ye deste~e haz~ rd~. Nitekim 1821 y~l~na gelinceye kadar 5.000-7.000 Yunan sava~ç~~ Ali Pa~a'n~n saflanna geçmi~ti". Ancak Rumlar~ n deste~i Ali Pa~a'ya olan sevgilerinden de~il; hem Pa~an~n hem
de Sultan~ n güçlerini Arnavutluk'ta hapsederek isyan~ n basan ~ans~ n~~ art~rmak ve böylece Osmanl~~hakimiyetinden kurtulma arzusundan kaynaklan~ yordu".
Ali Pa~a bir taraftan bu tür haz~ rl~ klar yaparken, di~er taraftan da B.ab~âli'ye yaz~ lar göndererek gerekli emirleri yerine getirdi~ini belirtiyor ve affin~~
" Sezer, 3.109.
36 HH 21034.F, 1235/1819-20.
37 J.Swire; Albania: A Rise of Kingdom. London 1929, s.20.
38 James Pettifier, Albania, London 1954, s.31.
39 Polo-Putto, a.g.e., s.103; Palmer, a.g.e., s.184.
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diliyordu. Bab~ ali'ye takdim olunan bir yaz~s~ nda Padi~ah~ n iste~i üzerine
Elbasan, Selanik ve E~riboz sancaklar~ ndaki adamlar~ n~~ kald~ rd~~~n~ , Ohri
sanca~~~ile Rumeli valisince idare edilen Pa~a sanca~~nda adam~n~ n bulunmad~~~ n~~belirtmi~~ve T~rhala sanca~mdaki adamlar~ n~ n ço~unu daha önce
geri çekmi~~oldu~unu ancak her sene Preveze kalesinde bulunan askerlerin
ihtiyac~~ için Yeni~ehir kazas~ ndaki T~ rnova ve Büyükköy çiftliklerinde bir
miktar adam~ n bekletildi~ini ifade etmi~ti. Ali Pa~a devamla "...öteden berü
laz~ me-i sadakat ve istikametim üzere miii-el-kadim beyn-el-emsal ferde itâat
ve ink~yad ile müftehir ve mübâhi olan kullar~ndan iken dünya ve ahirette
mezm~lmiyeti bedihi olan harekat-1 reddiyyeye ne vechile mübâderet ederim
T~rhala'dan adamlar~m~n kald~r~lmas~~ ~öyle dursun hane-i fakirânemden
dahi olanca adamlar~= kald~r~lmas~~emr ü fermân buyrulsa bilâ-te'hir ink~ yada mübâderet akdem-i efkar~md~ r ve öteden berü hususen bu ihtiyarl~kta
sebeb-i selâmet ve necâtim ancak ~evket-meab efendimizin emr-i hümayünlarma imtisal ile ham' olaca~~~nezd-i acizanemde bi-i~tibah oldu~undan ba'de-1yem dahi resm-i ubûdiyyete mugayir çâkerlerinden ednâ mertebe hareket
vuku'u emre muhâldir hemân etrâf ve eknâfdan istimâ' olunan gün-a-gün
havâdis ve ~aibelerden derc-i vesvese ve hüc~l~n derkâr olma~la Allah a~lana
çakerlerine merhan~ et buyurup ley1 ü nehir dil-hah-1 çakeranem olan emniyyet-i kâmilenin hus~llu ile &kar oldu~um vesvesenin külliyyen de'fi
içun..."aff~n~n kabulünü istiyordu'.
Ali Pa~a bu ~ekilde aff~ n~~ isterken savunma haz~ rl~ klar~ n~~da devam ettiriyordu. Belirtti~inin aksine derbentlerden de askerlerini çekmi~~de~ildi.
Tüm bunlar aç~ kça isyan etti~i anlam~ na geliyordu. Bunun üzerine Sultan,
Ali Pa~a'n~ n tüm görevlerini ve ünvanlar~n~~kald~ rd~~ve k~ rk gün içerisinde ~stanbul'a gelip aç~ klama yapmas~ n~~istedi. Ali Pa~a bunu da dinlemedi. Böylece Ali Pa~a'n~ n idam~~ için fetva ç~kar~ ld~~ve "...ber-m~ldb-i fetvâ-i ~erif pa~ayi m~ Ima-ileyhin bir saat akdem ne vechile ve tank ile olur ise olsun idam ve
izâlesi esbab~n~~istihsal ile vakit geçmeksizin bütün ailesinin defi hususuna
ikdân~~ve mübâderete emr ü irade-i ~ahanenin hus~llü ne makule tedbire
mütevakluf ise hem un icra 'sma..." karar verildi 41 .

4° HH 21017, 1235/1819-20. Pa~a, ayn~~tarihlerde kendisine Istanbul'dan yollanan bir
tatara ise merkeze iletmesi için ~unlar~~ söylemi~ti: -...sadrazam efendimizin eteklerini öperim ~u
sefa'letime merhamet etsinler seksen ya~tma geldim sâye-i ~âhânede vaktim hep saf' ile geçti
~imdi ~u vakitlerde bana klymasmlar merhamet
(HH 21026, 1235/1819-20).
41 HH 21015, 1235/1819-20.
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Ali Pa~a'ya Kar~~~Harekâtm Ba~lamas~~ve Pa~an~n Öldürülmesi
Ali Pa~a art~k bir "fermanl~" olmu~tu. Vücudunun r~l-yi arzdan kald~r~lmas~~hususu için ne gerekiyorsa yap~lmallyd~ . Sultan bu meselelerin halledilmesi için ilk olarak ~smail Pa~a komutas~ nda 20.000 ki~ilik bir orduyu Yanya'ya gönderme karar~~ ald~ . Ayr~ca onlar~~desteklemek için bir filo haz~ rland~. ~~kodra pa~as~~ Mustafa Bu~hati'ye de yine destek vermesi için emir yaz~ld~. Bâb~âli, ayr~ca Ali Pa~a'n~ n çevresindeki insan gücünü zay~ flatmak için
tedbir al~yordu. Bunlar~ n en önemlisi Ali Pa~a'n~ n taraf~ nda olup da Devlet
taraf~na geçenlere aman verilmesi, aksi takdirde tüm mal varl~klar~ n~ n tahrip
edilece~i karanyd~. Bu karar, özellikle Toska Arnavutlann~~ Ali Pa~a'n~ n yan~ndan uzakla~urmak için al~ nm~~t~. Karar~ n Toska Arnavutlar~ n~ n akrabalann~n bulundu~u bölgelere de duyurulmas~~istenmi~ti 42 . Hemen belirtelim ki,
"bu makule hâin-i merkumu terk ile Devlet-i Allyye'ye ilticâ' edenlerin" sadece mal varl~~~~garanti edilmiyor; ayn~~ zamanda kendilerine çe~itli rütbeler
veriliyor veya daha iyi görevler vadediliyordu. Hatta önemli miktarda para
verilmesi de söz konusuydu". Ali Pa~a'n~ n yan~ nda bulunanlar~n ço~unun
kendisini terketmesinde bu (para yard~ m~ /rü~vet) faktörün çok etkili oldu~unu dü~ünmemiz mümkündür.
Ali Pa.~a'ya kar~~~gönderilen bu ilk kuvvetler çe~itli ba~ar~ lar kazand~ .
Pehlivan Pa~a Teselya'y~, ~nebahu'y~~ ve Foniçe'yi ele geçirdi ve Veli'nin savunmas~ ndaki Preveze'yi ku~atu. Ali'nin yan~ nda yer alan Ömer Viproni Bey
askerleriyle birlikte Devletin safina geçti ve kendisine mirimiranl~ k ünvan~~
verildi. Bu arada Avlonya ve Parga da teslim al~ nd~. Ali Pa~a, kontrolündeki
yerlerin ve yan~ ndaki güçlerin süratle elden ç~ kt~~~ n~~görünce ~ehrin varo~~
k~sm~ n~~yakuktan sonra bol miktarda asker, cephane, erzak ve top ile birlikte
Yanya kalesine kapand~~ ve kendisini savunmaya ba~lad~ ". Böylece Yan ya
maddesinde uzun sürecek bir ku~atma devresine girilmi~~oldu.
~smail Pa~a komutas~ ndaki Yanya ordusu kaleyi ku~atma alt~na almas~na
ra~men uzun süre ba~ar~l~~bir sonuç elde edemedi. Bunun üzerine Preveze'de bulunan Veli Pa~a'n~ n üzerine gidildi. Sultamn, Ali Pa~a hakk~nda verilen fermamn okullar~ n~~kapsamad~~~ n~; babalar~ n~~desteklemeyi b~ rak~ rlarsa
affedilecelderini bildirmesi üzerine" Veli ve o~ullar~~Mehmet ve Selim beyler
HH 21013, 1235/1819-20; 21070, 1236/1820-21.
örnek olarak bk~: Ayniyyat Defterleri, s.102, 1237/1821-22.
44 Baysun, a.g.m., s.347.
45 HH 21009, 1236/1820-21.
42

43
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teslim oldular. Ard~ ndan Muhtar ve Salih pa~alar, daha sonra da Muhtar'~n
o~lu Mahmut Bey Devlet saf~ na geçtiler. Devlet, Muhtar Pa~a ve o~lu Mahmut ile Salih Pa~a'n~ n Ankara'da, Veli Pa~a'n~n ise Kütahya'da ikamet etmesini kararla~t~rd~~46. Bu ki~ilerin, yanlar~nda getirdikleri mal ve e~yalar~n deftere kaydedilip kendilerine verilmesi ve tutulan defterlerin merkeze iletilmesi istenmi~tir47.
Devlet, Veli ve Muhtar Pa~alar~n d~~ar~dan gelebilecek tehlikelere kar~~~
korunmas~ na özel bir önem veriyordu. Çünkü ayn~~tarihlerde devlet saf~na
geçmi~~olan baz~~ Ali Pa~a taraftarlar~~ Yanya ordusundan kaçm~~lard~~ve ayn~~
~eyin Veli ve Muhtar Pa~alar için de ya~anabilece~i dü~ünülüyordu 48. Bu yüzden merkezden Anadolu valisine ve Ankara mutasarr~f~na yaz~lar gönderilerek 'Arnavut tâifesinin ayyâr ve mekkâr bir kavim oldu~u"; dolay~s~yla pa~alar~n `)/a-r ve ayar olunmayacak ve hiç kimesne ser-ri~te olup sezmeyecek
hasene" ile muhafazalar~~ gerekti~i belirtilmi~ tir 49. Bu tedbirlere ra~men
Devlet bir müddet sonra Ali'nin o~ullar~ = idam~na karar vermi~tir. ~dam~n
gerekçesi ise onlar~ n, babalar~n~ n kurtulmas~~için Arnavutlara gizli yaz~lar
göndererek isyan etmelerine çal~~malanyd~". Böylece Veli Pa~a ve o~lu
Mahmut Pa~a Kütahya'da; Muhtar Pa~a ve Salih Pa~a da Ankara'da idam
edilmi~~ve kesik ba~lar~~ ~stanbul'a gönderilmi~tir. Ard~ndan bu idamlar~n,
gerekçesiyle birlikte Yanya ve çevresinde duyrulmas~~ istenmi~tir. ~dam~n ard~ndan pa~alarm yanlar~nda bulunan ~ah~slar~n ayn~~yerde kalmalar~, mal ve
e~yalar~n~ n ise deftere geçirilmesi kararla~ur~lm~~t~ m.

HH 21011, 1236/1820-21; Ayniyyat Defterleri 610, s.14. 1236/1820-21.
Defterleri 610, s.6, 1236/1820-21; HH 35901, 1236/1820-21.
merkumun (Mi Pa~a'n~ n) i~i gücü hile ve hud'adan ibaret olma~la ~imdi ba~~~
s~k~ld~~~ndan bundan akdem kendinden ayr~l~ p Yanya me'mürlar~~taraf~na dahil dü~enlerden
baz~lar~na dil sokup tahrik ve ifsâd etmi~~ve o makule boynuzu kurdu olanlar dahi as~llar~na
çekup Yanya ordusundan fira'r etmi~ler ve bu sürete balahnca sâir o misillüler dahi böyle bir
uygunsuz hareket etmeleri hat~ra gelmez ~eylerden de~ildir... "(Ayniyyat Defterleri 610,
s.1236/1820-21).
Ayniyyat Defterleri 610, 31-32, 1236/1820-21.
5° "...bunlar mev~-C~s-~~peder olan cibilliyederi iktizâ's~nca hâin-i nân u ni'met ve mechül-~~
fesâd ü h~yânet olduklar~ndan.., babalar~n~ n tahlisi içun zir ü perde-i hafâ'dan i'mâl-i sanâi' ve
hile ile gizli kâ~~ tlar ne~rederek Arnavud asâldrini ihâfe etrâfta olan reâyây~~dahi vaki ile
ayaldand~rmak misillü fazâhata cesâret etmi~~olduklar~~bu defa tutulan kâ~~tlardan ve sûret-i
hâlden gere~i gibi tahli'-gerde olmak mülâbesesiyle... idim ve izâleleri husâsuna..." (Ayniyyat
Defterleri 610, s.73, 1236/1820-21).
51 Ayniyyat Defterleri 610, s.74-5, 1236/1820-21.
46
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Bu arada Yanya meselesinde hâlâ bir ilerleme sa~lanamam~~t~. Üstelik
Ali Pa~a zaman zaman ba~ar~l~~ ç~ k~~lar yap~yor ve özel adamlar görevlendirerek çevredeki halk~n isyan etmesini temine çal~~~yordu. Ali'nin saf~ nda iken
Devlet saf~ na geçen baz~~ ki~iler de firar ederek ayn~~ amaçla çal~~~yorlar&
"Kakosil" reayas~~ise isyan halindeydi. Yanya'da görevli memurlar bu durumu
Bâblffli'ye bildirerek, Yanya ordusuna serasker olarak atanan Hur~it Pa~a'n~n
bir an önce büyük miktarda askerle gelmesini istemi~tir. Bâb~âli ise bir taraftan Yanya, Delvine, Avlonya, Ohri ve Elbasan sancaklar~ndaki görevlilere yaz~lar göndererek isyan te~ebbüslerine kar~~~mücadele edilmesini ve "magzubu merkuma uyan lar~n pi~man olacaklar~n~n" bildirilmesini isterken; di~er taraftan da görevlerindeki ba~ar~s~zl~ klar~ndan dolay~~ Yanya memurlar~na sert
uyar~lar gönderiyor ve daha gayretli olmalar~n~~istiyordu52. Gerçekten de Bâb~âli bu mesele için hiçbir masraftan kaçm~yor, Yanya ordusunun zahire ve
mühimmat ihtiyac~~için tüm tedbirleri al~yordu". Ayr~ ca ihtiyaç duyuldukça
de~i~ik bölgelerden asker tertip ediliyordu. Örne~in Yar~ya ordusuna serasker olarak tayin edilen Hur~it Pa~a'n~n Yanya'ya varmak üzere oldu~u s~ ralarda, Dukakin mutasarr~f~~1000, Üsküp sanca~~~mutasarr~f~~1000, ~vranyal~~
Hüseyin Pa~a 1000, Alacahisar mutasarr~f~~ 1000 piyade askerle bu i~~için görevlendirilmi~lerdi. Yakove kazas~ndan ise 500 asker gönderilecekti. Bahsedilen ki~ilerden Pirizren mutasarr~f~ na (görevleri kar~~l~~~ ) 30 bin, di~er memurlara ise 25'er bin guru~~para verilecekti. Ayr~ca Filibe köylerinden 2000,
Pazarc~k ve Eskiza~ra taraflar~ndan 500'er piyade asker tertip edilmi~ti".
Yanya maddesinde bu ana kadar her ne yaz~lm~~~ise...cümlesi tamam~yla icra'
52
olunmu~ ken... hala ~u tertib eyledi~iniz yirmi bin me~ta askerin üç ayl~ k ulüfesi... ihsan
buyrulmu~ken hala ~u tertib eykdi~iniz asker nerededir ki iki tak~m hazele yollar~~kapatur deyu
korkuyorsunuz bu keyfiyyeti hicab etmeden nas~l yanyorsunuz....bu vechile betaet ve rehavet
edenlere dahi ne yüzden muamele olunaca~~~dahi ma'llimunuz de~il midir....adem-i takayyüd
ve ihtimam ve kusur himmetinizden na~i olan bir i~~görüp vaki' olan... rehavetinizi setre
çah~mayarak... korkakhk ile dakika be-dakika i~i fenaland~rma~a sebeb olman~z çok ~eydir
bunun nihayetini g-üzelce m~llahaza edip ve gözünüzü aç~p bir i~~görmeye ve betaet-i sab~kamz~~
bast~rma~a müsaraat etmeniz art~k sizlere...izhara bizi icbar etmekte..." (Ayniyyat Defterleri 610,
s.15, 1236/1820-21).
53 Padi~ah "bu makule umöra rehavet göstermenin ve masraftan kaç~nman~n" mümkün
olamayaca~~n~~belirterek (HH 21007, 1235/1819-20) bu mesele için taleb edildikçe para
gönderiyordu. Zahire ise Ali Pa~a'n~ n zaptedilen çiftliklerinin mahsulünden kar~~lan~yor;
nakliyesi için ayr~ ca para gonderiliyordu. Zahirenin nakli 40-50 saatlik bir zaman alabiliyordu.
Zahire ve cephane ta~~nmas~~için gerekirse hayvan sat~ n al~nmaktayd~~(Ayniyyat Defterleri 610,
5.21,77, 1236/1820-21). Ancak zahire ve cephane nakli i~leminde s~ k s~ k aksamalar olunca, bu
kez bu i~e nezaret etmek üzere Yeni~ehir'de T~rhala mutasarr~f~~ maiyetinde At~f Efendi
görevlendirilmi~tir (Ayniyyat Defterleri 610, s.78, 1236/1820-21).
54 Ayniyyat Defterleri 610, 5.29, 1236/1820-21.
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Hur~it Pa~a bir süre sonra (1821 y~l~n~ n Mart ay~~ sonlar~nda) Yanya'ya
ula~m~~ t~. Pa~a orduyu tefti~~edip eksiklerin tamamlanmas~ na çal~~ t~. Bu
arada Ali Pa~a çevre bölgelerin reayalar~n~~isyana te~vik ediyordu. Nitekim
Tepedelen kalesini zapteden Toska Arnavutlar~~Yanya'ya sald~np Ali Pa~a'y~~
kurtarmay~~planl~yorlard~ . Bunun üzerine Bâb~ âli takviye kuvvetler gönderme
karar~~ ald~. Mora taraf~na görevlendirilmi~~olan E~r~ boz muhaf~z~~Yanya'ya
gönderilerek yol boyunca 'ayl~ kl~~ asker' toplamas~~ istendi ve 2000 guru~~
kaynak gönderildi". Hur~it Pa~a de~i~ik halklardan olu~an Yar~ya ordusundan Rum ve Arnavu.dann firar etmekte olduklar~n~~ Bâb~âli'ye yazarak,
Türklerden kurulu 8-10 bin ki~ ilik bir ordunun haz~ rlan~ p gönderilmesini istemi~ti. Bâb~lli bu iste~i yerine getirmeye çal~~~ yordu. Devlet, Karaman valisi Re~it Pa~a'r E~r~ boz muhaf~z~yla birlikte Yar~ ya meselesi için görevlendirmi~ti 57 . Bu arada Hur~it Pa~a'ya düzenli olarak para gönderiliyordu. Di~er
görevli memurlara da te~vik amac~yla "~u vakitler i~~görüp nam ve ~an olacak
zaman" oldu~u haurlanhyordu 58.
Tüm bu çabalara ra~men Yanya meselesi uzad~ kça uzuyordu. Ancak
Hur~it Pa~a, Ali'nin de kulland~~~~bir yolu yo~un bir ~ekilde uygulamaya koyunca sonuca giden ad~mlar at~lmaya ba~land~: Hur~it, Ali'nin yanda~larma
büyük paralar vererek kendi saf~na çekmi~ti. Nitekim Letriç kalesi muhtemelen bu yolla teslim al~nm~~t~. Ali Pa~a'n~ n gücü yamndakilerin kendisini terketmesinden sonra iyice zapflam~~ , elinde sadece göl kenar~ndaki kale kalm~~t~. Bunun üzerine Hur~it Pa~a Ali'ye teslim olmas~n~~önerdi. Ali Pa~a ise
(sultan taraf~ndan onaylanm~~~halde) ba~~~land~~~n~~gösteren bir ferman gedrilirse teslim olaca~~n~~bildirdi. Hur~it Pa~a kendisine güvence verdi ve ferman~n haz~ rlanmakta oldu~unu söyledi. Ali Pa~a daha sonra yan~nda bulunan birkaç adam~~ ile göl üzerinde bulunan bir adadaki manast~ ra çekildi.
Ancak Hur~it Pa~a Ali'yi öldürtmekte kararhyd~ . Kendisi Ali'nin katline dair
sahte bir ferman düzenledi ve kale hile ile teslim al~ nd~". Bir süre sonra ferman Mehmet Pa~a ve yan~ndaki otuza yak~ n askerle birlikte adada kendisine
ula~ur~ld~. Tepedelenli affedilmedi~ini ö~renince yan~ ndakilerle birlikte
kendini savunmaya kalkt~. Bu esnada ç~ kan çat~~mada öldürüldü. Kesik ba~~~
Ayniyyat Defterleri 610, 5.76, 1236/1820-21.
Hur~it Pa~a Bab~ali'ye "Arnavud kabilesine i~~gördürmek ihtimali ~öyle dursun
kendilerinden bir vechile emniyyet ve i'timâd caiz olmad~~~ ndan Türk u~a~~na e~edd-i ihtiyâc ile
muhtaç ichi~ü m " aç~ kt~r diye yazm~~t~~(HH 21044, 1236/1820-21).
57 Ayniyyat Defterleri 610, 5.78, 1236/1820-21.
" Ayniyyat Defterleri 610, 5.76, 1236/1820-21, 85, 1237/ 1821-22.
59 Baysun, a.g.m., 5.347.
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ise ~stanbul'a gönderildi ve te~hir edildi. Daha sonra çocukluk arkada~~~Dervi~~Süleyman tarafindan sat~n al~narak Silivrikap~'ya yak~n bir mezarl~kta
o~ullanmn ba~lar~n~n yan~na görnüldü60.
Tepedelenli Ali Pa~a'n~n ölümü ~stanbul'da büyük sevinç yaratt~. Hatta
onun idam haberini getiren Hur~it Pa~a'n~n kapu kethüdas~na ve yan~ndaki
tatarlara (toplam sekiz ki~i) 20 guru~~faizli, 9 y~l vadeli ve 1000 guru~~de~erinde olan eshamlar verilmi~ti61 . Bunun d~~~ nda bu meselede devlet saf~na
geçenlerin güvenlilderi sa~lanm~~; görev yapm~~~ayanlara ve di~er ki~ilere ise
çe~itli ünvanlar verilmi~~veya maddi kaynak sa~lanm~~t~r. Örne~in bir pa~aya
mirimiranl~k rütbesi, bir ba~kas~ na 10-15 bin guru~~getirisi olan bir mukataa
verilmesi kararla~unlm~~ ken; Mahmut Pa~a'ya Elbasan sanca~~ , Abbas Beye
Ohri sanca~-.1 ve yine bir ba~ka pa~aya 15 bin g~tru~ luk "atiye" verilmi~tir62. Ayr~ca Yanya meselesinde görev yapm~~~askerlerin ulufeleri için Tepedenli'nin
mal varl~~~ ndan 500'er kese ve ~ nebahu kalesindeki askerlerin ulufeleri için
de 650 kese para gönderilmesi kararla~unlm~~n63.
Harekk Esnas~nda Yap~lan Masraflar
Tepedelenli Ali Pa~a'n~ n üzerine idama mahkum edilmesinden hemen
sonra kalabal~k bir ordu gönderilmi~~ve destek amac~ yla Rumeli'deki ayanlann kontrolünde bölgeye asker sevkedilmi~ti. Meydana gelen baz~~çat~~malardan sonra Ali Pa~a Yanya'da ku~aulm~~ u. Ku~atma uzun sürdü. Çünkü Devlete ba~l~~kuvvetler yeterince haz~ r ve güçlü de~ildi. Ordudaki askerler de~i~ik kökenlerden insanlar~n yer ald~~~~bir kalabal~k niteli~indeydi ve bunlar
aras~nda s~k s~ k firar ve isyanlar oluyordu. Dahas~~askerlere kumanda eden
ki~iler yeterince liyakatli de~illerdi. Ayr~ ca Devlet, Rumeli'de bu tarihlerde
ba~ta 1821 Nisan~nda patlak veren Mora isyan~~olmak üzere ba~ka problemlerle de u~ra~mak zorunda kalm~~t~ . Yerel nitelikteki isyanlar Devlet güçlerinin da~~lmas~ na yol açmaktayd164. Ayr~ca Ali Pa~a'n~ n kendisini savunmak
için yapt~~~~haz~rl~k da oldukça kapsamhyd~~ve uzun vadeli savunmaya uygun
~ekilde yap~lm~~t~ . Tüm bunlar ku~atman~ n bir buçuk y~ l gibi bir süre devam
etmesine yol açm~~t~.

60 Palmer, a.g.e., 205.
Cev. Dal~. 6235, 1237/1821-22.
62 Artiyyat Defterleri 610,5.102, 1237/1821-22.
63 Ayniyyat Defterleri 610, s.107-8, 1237/1 821-22.
64 Sezer, 5.109.
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Ku~atman~ n uzun sürmesi harekâun maliyetini art~ran en temel sebepti.
Çünkü tertip edilen askerlerin ulufelerinden, ia~e ve mühimmat gereksinimlerinin kar~~ lanmas~ na kadar oldukça geni~~bir masraf dizisi vard~~ve bunlar~ n tutar~~gün geçtikçe kabar~ yordu. Devlet ise Ali Pa~a'n~ n ele geçirilecek
hazinelerini dü~ ünerek hiçbir masraftan kaç~ nm~ yor ve merkeze iletilen talepler büyük ölçüde yerine getiriliyordu.
Harekat~ n en önemli gider kalemleri aras~nda askerlerin ulufelerini, ia~e
ve mühimmat al~ m ve nakil harcamalar~ n~ , çe~itli pa~alara verilen maddi yard~mlar~, haber i~lerinde kullan~ lan tatarlara verilen paralar~ , Serasker Pa~a'n~ n ~ahsi harcamalar~ n~, a~ç~ lara, hekimlere ve terciimanlara verilen maa~lar~~
ve Ali Pa~a'n~n etraf~ ndaki adamlar~~ devlet saf~ na çekmek için yap~lan ödemeleri sayabiliriz. Hemen belirtelim ki, bunlar~ n d~~~ nda da bir çok önemli
say~labilecek harcama kalemi vard~ ". Harcamalar~n önemli bir k~sm~ n~ n Serasker Pa~a'n~ n kontrolünde yap~ ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Buna göre, iki y~ la
yak~ n süren harekat~ n ilk y~l~ nda (1236/ 1820-21) 5.724.751 guru~ , ikinci y~ l~ nda ise (1237/ 1821-22) 23.673.738 guru~~olmak üzere toplam 29.398.489
guru~~harcama yap~lm~~t~ . Harcamalar~ n düzeyi harekat~n seyrine ba~l~~ olarak aydan aya önemli farld~l~ldar göstermi~ti. En fazla harcama 1237/ 1821-22
y~l~ n~ n Cemaziyelevvel (1822 Ocak ay~ ) ay~~içerisinde yap~lm~~~olup 9.110.704
guru~a tekabül etmi~ti.
Ali Pa~a'run öldürülmesinden Sonra Arnavutluk'taki Geli~meler
Ali Pa~a'n~ n ortadan kald~ r~ lmas~~Rum isyan~ n~ n ba~ar~s~ n~~ engellemedi~i gibi Arnavutluk sorununun da bitmesi anlam~ na gelmiyordu. Bu tecrübeden sonra Sultan, hâlâ fiilen varl~~~ n~~devam ettiren ~~kodra pa.~as~ n~ n gücünün artmas~ na raz~~ olamazd~ . Nitekim 1829 y~ l~ nda Türk-Rus sava~~~sona
erince Sultan, sürekli merkeze kar~~~itaatsizlik içerisinde olan ve yar~~ ba~~ms~ z niteliklere sahip Arnavut beylerinin yok edilmesini kararla~t~rd~. Bu arada
Arnavut beyleri bir araya gelerek güçlerini birle~tirme karar~~ alm~~lard~. Devlet ise 1830 y~l~~A~ustos ay~ nda tüm Güney Arnavutluk'taki beyleri Manasur'a
yak~ n bir kasabaya ça~~rm~~~ve Padi~aha ba~l~l~ klar~ n~~bildirmeleri halinde
ödüllendirileceklerini bildirmi~ ti. Bununla birlikte beklenen olmam~~~ve gelen misafirler bandoyla kar~~ land~ ktan sonra kur~una dizilmi~tir. Rumeli kuv65 MAD 18671, s.2-144, 1236-7/ 1820-22. Masraf kalemleri hakk~ nda genel bir fikir
verebilmek için 1236 y~h CemaziyeLihir (Mart 1821) ay~~içerisinde yap~lan harcamalar~n özet bir
dökümö ç~kar~lm~~~ve Ek Ide gösterilmi~ tir (MAD 18671, s.25-28, 1236/1820-21).
66 MAD 18671, 1236-7/1820-22.
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vetlerinin komutan~~M.Re~it Pa~a kontrolünde gerçekle~tirilen bu olay esnas~nda 500 Arnavut beyinin öldürüldü~ü belirtilmektedir67. Ard~ndan Re~it
Pa~a 1831 y~l~ nda kuzeye yönelerek ~~kodral~~Mustafa Bu~hati'nin üzerine
gitmi~~ve onu a~~r bir yenilgiye Ligi-atm~~t~r. Bu olaydan sonra Bu~hati teslim
olup Sultamn hakimiyetini tan~m~~, böylece ~~kodra Pa~al~~~~da fiilen sona
ermi~tir.
Pa~al~ klar~ n yok edilmesinden sonra Sultan, merkezile~me çabalar~na
h~z vermi~~ve Arnavutluk'ta kontrolü sa~lamak için bir dizi siyasi, idari ve askeri tedbir alm~~t~r. Ülke (Arnavutluk) önce üç, sonra dört vilayete (~~kodra,
Manast~r, Yanya ve Kosova), vilayetler de sancak ve kazalara ayr~lm~~ur. Bu
yap~lanmayla Arnavut bölgelerinin idari aç~dan birbirinden kopmas~~ sa~lanm~~t~. Sultan ayr~ca, feodal sistemi yeniden kurma yerine zaptedilen çiftliklerin reorganize edilmesine çal~~t~. Vergi sisteminde de de~i~iklik yap~larak, vergilerin Arnavut beyler yerine devlet memurlar~~vas~ tas~yla toplanmas~na ba~land~. Askerlik hizmetleri ise 7-10 y~l aras~nda belirlendi.
Bu tedbirler, Arnavut halk kitlelerinin muhalefetini daha da art~ rm~~;
vergi yükü a~~rla~~rken, devlet memurlar~n~n vergi toplamadaki rü~vet ve suiistimalleri yayg~nla~m~~t~. Neticede kuzeyden güneye kadar tüm Arnavutluk'ta reformlara kar~~~e~~zamanl~~isyanlar ortaya ç~ku 68. ~syanlann hepsi bast~ r~lm~~t~, ancak bu, padi~ah~n k~rsal bölgelerdeki otoritesinden fiilen vazgeçmesi pahas~na ba~ar~lm~~t~. Bu da, isyanlar~n daha az s~k hale gelmesini sa~lam~~t~".
Tanzimattan sonra da Arnavutluk sorunu tüm a~~rl~~lyla devam etmi~ti.
Padi~ah, genel bir isyan~~engellemek amac~yla Tanzimat reformlanm a~amal~~
olarak uygulam~~t~. Reformlar, 1843'te Kosova'da, 1844'te ~~kodra'da,
1845'te ise Yanya'da uygulamaya konuldu. Fakat, ülkenin her yerinde toplum kesimlerinden büyük direni~~ve isyanla kar~~la~~ld~. 1840-70 y~llar~~aras~ nda devam eden bu isyanlarm ba~~aktörü ço~u Müslüman olan da~l~k bölgelerin çiftçileriydi. Ramadan Marmullaku isyanlarla ilgili ~u de~erlendirmeyi yapmaktad~r: "isyanlar daha çok eski rejim alt~nda çiftçi ve feodal lordlar~n elde etti~i lokal otonomiyi korumay~~hedeflemi~~olmas~na ra~men on67 E.Jacg-ties, a.g.e. s.251; J.Pettifer, a.g.e., s.31; Polo-Putto, a.g.e., 5.104; Odysseus, s.407; A.
Lagoechi, a.g.e., s.35; Tom Wmnifrith, Perspectives on Albania, London 1992, s.80.
69 Polo-Putto, a.g.e., s.105.
69 Albania: General Information, Tiran 1984, s.28.
Polo-Putto, a.g.e., 5.105.
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lar~n ayn~~zamanda daha geni~~bir ulusal ve Balkan ölçe~inde hedefi vard~.
Çünkü onlar imparatorlu~un tüm idari sistemine kar~~yd~. Vergiler ve di~er
yükler, 7-12 y~l aras~nda süren askerlik hizmetleri ve benzeri uygulamalar
Arnavutluk'ta ve imparatorlu~un idaresi alt~ndaki di~er bölgelerde tahrip
edici ekonomik etkiler yapm~~t~. Sistemin yaratt~~~~ekonomik e~itsizlikler sosyal dü~manhklara yol açm~~~ve Osmanl~~yöneticilerine kar~~~ulusal bir hassasiyeti kuvvetlendirmi~tir. Dolay~s~yla Arnavut çiftçilerin isyan~, Türklerin yönettikleri topraklar~~birle~tirmesine dayanan yeni merkezi sisteme a~~r bir
tepkiydi"71. K~saca Ali Pa~a'n~n öldürülmesi Arnavutluk sorununun çözümü
için ciddi bir fayda sa~lamam~~, Devlet tüm 19. yüzy~l boyunca bu meseleyle
u~ra~mak zorunda kalm~~t~r.
TEPEDELENL~~AL~~PA~A'N1N MAL vaRu~~~
Ac~mas~zl~~~, kurnazl~~~~ve diplomatik bilgisiyle Yan ya Asla~~~~olarak an~ lan Ali Pa~a, servet edinme hususunda da benzer bir unvan alabilecek kabiliyetteydi. Babas~ ndan sadece iki çiftlik miras alan Pa~a, zamanla yüzlerce çiftli~in ve binlerce gelir getiren gayrimenkulun sahibi olmu~tu. Osmanl~~Devleti gibi feodalle~me e~ilimleriyle sürekli mücadele edilen, a~~n zenginle~meler için müsadere uygulamas~n~n gelenekselle~tirildi~i bir ülkede, bir ayan~n
bu derece serveti biriktirmesi ve idam~na kadar korumas~~ilgi çekici bir husustur. Üstelik Ali Pa~a servetinin neredeyse tamam~n~~me~ru olmayan yollarla elde etmi~ti. Bâblâ.li onun devlet ad~na yapt~~~~baz~~hizmetleri ve ~stanbul'a gönderdi~i paralar~~dikkate alarak, birçok gayri me~ru faaliyetine göz
yummu~~veya yummak zorunda kalm~~t~. Asl~nda, Ali Pa~a da Devletin bölgedeki istikrar aç~s~ndan kendisine ve kendisi gibilere muhtaç oldu~unu biliyordu ve bu durumu amaçlar~na ula~mak için her zaman Bâb~âli'ye kar~~~bir
koz olarak kullanm~~t~ . Devlet bask~s~~ d~~~nda Ali Pa~a için büyük bir servet
biriktirmenin önünde engel olabilecek ikinci bir unsur "halk~n muhalefeti"
idi. Ancak, Ali Pa~a bunu, emrindeki çok say~da askerle izole edebiliyordu.
~~te Tepedelenli'nin mal varl~~~n~~incelerken, onun Devletle ve halk~yla olan
kendine has ili~kilerini daima göz önünde bulundurmak gerekir.
Ali Pa~a'n~n Zenginli~inin Kaynaklar~~
Ali Pa~a'n~n mal varl~~~~esas olarak devlet ad~ na görevler üstlenmesinin
ard~ndan büyümeye ba~lam~~t~r. Ali Pa~a devletin kendisine verdi~i görevleri
suiistimal ederek, daha çok iktidar ve servet biriktirmenin bir arac~~olarak
71

Marmullaku, a.g.e, s.21.
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kullanm~~t~r. Örne~in Rumeli derbentler naz~ rl~~~~yard~mc~l~~~na atand~ ~~nda, görevi e~kiyal~k.' önleme olmas~na ra~men Ali Pa~a bizzat e~k~yalann
faaliyetlerini kolayla~t~rm~~~ve kar~~l~~~ nda önemli mebla~lar edinmi~tir". O,
servet edinmek için me~ru veya gayri me~ru oldu~una bakmaks~z~n her yöntemden yararlanma yoluna gidiyordu. Servet edinmek için yapamayaca~~~bir
i~, denemeyece~-i bir yol olamazd~. Bu amaçla en s~k kulland~~~~yöntemler ise
~öyleydi":
-Devlet ad~na 1/10 nisbetiyle al~nmas~~gereken vergiyi 1/5 ile toplayarak
aradaki fark~~ele geçiriyordu.
-Köy ve kasabalara kanunsuz veya keyfi vergi yüklüyordu.
-Erkek çocu~u olmayanlar~n miras~na el koyuyor veya zenginlerin tere kelerine sahip ç~k~yor, mallar~n~~haks~z olarak gasbediyordu.
-Mahkemede görülen davalardan vergi al~yor ve ayr~ca mülkiyeti dava
konusu olan her mal~n de~erinden %10 vergi topluyordu.
-ihracat ve ithalattan (keyfi) gümrük vergisi al~yordu.
-Ucuza ald~~~~mallar~~ zorla pahal~ya sar~yordu.
-Belirli amaçlar için yan~ na gelenlerden rü~vet ve hediye al~yordu.
-Devlet ad~na harekata gidildi~inde, yol boyunca halktan ve yakalanan
e~k~yalardan büyük miktarlarda haraç topluyordu.
-Özellikle mücadele halinde oldu~u çevre bölgeleri ya~mal~ vordu.
Tepedelenli'nin zenginli~inin en önemli kayna~~ n~~ çiftlikleri olu~turmaktayd~. Kendisi, o~ullanyla birlikte yüzlerce çiftli~in sahibi olmu~tu. Ancak bu çiftlilderin tamam~na yak~n~~haks~z yöntemlerle, bazen korkutma ve
gasp ile ele geçirilmi~ti. Bizzat Ali Pa~a'yla da görü~mü~~olan ~ngiliz William
Leake, topraklann köylülerden Pa~an~ n eline nas~l geçti~iyle ilgili ~u örne~i
vermektedir: "Matzuki, buralar~~son ziyaretimden sonra Vezir Ali'nin çiftli~i
haline geldi. Mali yükümlülüklerini ödeyemeyen fakir köylüler Yanya'da ve
di~er yerlerde %20 faizle borçlanmak zorunda kal~yorlard~. Bu zorunluluk
zamanla artm~~, dolay~s~yla halk~n bir k~sm~~A~refe'ye kaçm~~~geri kalan~~da
tüm kasaba ve topraklar~n~~satma teldifiyle Vezire (Ali'ye) ç~km~~lard~. Ali'Palmer, a.g.e, s.26.
73 Palmer, a.g.e, s.29-181.
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den 12 kese para talep etmi~lerdir, ancak kendilerine sadece 2 kese para verilmi~ti "7'I
Ali Pa~a, topraklar~ n kendi kontrolünde çiftlikle~ mesini sa~layarak
önemli bir gelir kayna~~~yaratm~~t~. Ayr~ ca birçok köyü çiftli~e dönü~türerek,
buralardan düzenli gelir elde ediyordu. Mesela Alasonya'da 300 haneli bir
köyü çiftli~e dönü~ türen Ali Pa~a buradan her y~ l 21.500 guru~~mebla~~tahsil
etmeye ve köylünün tar~ msal üretiminin üçte birini kendine almaya ba~lam~~u. Ayn~~kazada bir ba~ka köyü, reayas~ n~ n 35.000 guru~ luk borcunu ödemeyi üstlenmek suretiyle çiftli~e dönü~türmü~ , üstlendi~i borcu ise ödememi~ti. Ali Pa~a T~ rhala Sanca~~ nda ise 15 köyü çiftli~e çevirmi~tir. Bu köylerdeki araziler reayan~ n elinde bulunurken, Ali Pa~a taraf~ ndan korku tma ve
bask~~ yöntemleriyle ele geçirilmi~ tir. Bu çiftliklerde üretilen ürünlerden de
üçte bir hissesi Ali Pa~a taraf~ na veriliyordu75.
Tepedelenli'nin "çiftlikle~ tirme" için kulland~~~~benzer bir yöntem, de~i~ik insanlar~ n mülkünde olan topraklara, ekilen toprak miktar~na göre sahiplerine maktu bir ücret vermek suretiyle (mesela, dönüm ba~~na 2 guru~)
zaptetmekti. Bu yöntemle Alasonya'da dört çiftli~i ele geçiren Ali Pa~a, ço~u
zaman ise herhangi bir bedel ödemeden köylülerin elindeki topraklar~~ zaptediyor ve ard~ ndan çiftli~e dönü~türüyordu. Pa~a, Dominik kazas~ nda 5 çift
arazisi olan bir çiftli~i, Alasonya'da 3 çift arazisi olan bir çiftli~i, T~ rhala'da
ise 5 çiftli~i ve Çatalca'da 240 dönüm arazisi olan bir çiftli~i bu ~ekilde ele
geçirmi~ti. Çiftlikleri gerçek de~erinin çok alt~ nda bir bedelle köylülerden
sat~n almak, Pa~an~ n ba~vurdu~u bir ba~ka yöntemdi. T~ rhala'da Fatma Hatun isimli bir kad~ n~ n de~i~ ik çiftliklerde bulunan 22 çift arazisini ve belirli
say~da dükkan, konak gibi emlâk~ n~~ Pa~an~n 20 bin guru~~bedelle zorla sat~ n
ald~~~~anla~~lmaktad~ r. Ayn~~ ~ekilde Ali Pa~a, T~ rhala'da üç çiftlikte de~i~ik
ki~ ilerin mülkünde olan 23,5 çift araziyi 14.750 guru~~bedelle; Lütfullah A~a
isimli bir ~ahs~ n de~i~ ik çiftliklerdeki 27 çift arazisini 22.000 guru~~bedelle;
dört çift arazisi olan bir çiftli~i ise 1000 guru~~bedelle tasarrufuna geçirmi~tir.
Ayr~ca bir k~s~ m topra~~~Tepedelenli taraf~ ndan sat~n al~ nan baz~~ çiftliklerin
kalan arazilerinin de zaman içerisinde Pa~a taraf~ ndan haks~z yöntemlerle
ele geçirildi~i görülmektedir. Son olarak Pa~an~ n topra~~~ve bir k~s~m geliri

74 Aktaran H.inalcik, D.Quataert; An Economic and Social History of the Ottoman
Empire: 1300-1914, Cambridge 1994, s.688.
75 D.B~M.MHF 13315, s.3-5, 1235/1819-20.
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dini kurumlara veya vak~ flara tahsis edilmi~~baz~~ çiftlikleri de zaptetti~i
anla~~lmaktad~r76.
Tüm bu anlat~lanlann ~~~~~~alt~nda Ali Pa~a'n~ n büyük servetinin, bask~~
ve zulümle halktan toplad~~~~aidatlara ve zorla veya dü~ ük bedelle ya da benzer yöntemlerle köylülerin ellerindeki topraklan alarak gelir getiren çiftliklere dönü~türmesine dayand~~~~ortaya ç~ kmaktad~ r. Onun gücü o~ullann~n
çe~itli devlet görevleri üstlenmesiyle daha da büyümü~tü. Bask~~ve zulüm hususunda baba ile okullar aras~ nda herhangi bir fark bulunmuyordu. Ali'nin
okullar~ndan Veli Pa~a'n~ n Mora'da görev yapt~~~~s~ralarda halktan canavarca
para s~zd~rd~~~~ belirtilmekteydi77. Veli Pa~a'n~n Yeni~ehir ve T~ rhala'da yapt~~~~bask~~ve toplad~~~~haks~z aidatlar hakk~ nda bölgedeki bir devlet görevlisinin yazd~~~~~ikâyette yer alan ~u ifadeler bu yarg~r do~rular niteliktedir:
"Veli Pa~a Yeni~ehir-i Fenar ve civar-~ nda onun bunun çiftlikât~n~~ve kuralann~~zabtederek selcizbin kise frâd tedârük edüp zir-i destinde ve zil-4 deste~inde olan çiflikâun üzerlerine edâs~~lâz~mgelen tekâlifat-~~pâdi~ahiden bir
tekâlifi verdirmeyüp bi-z-zarûre âherlenne tahmil ve Yeni~ehir-i Fenar kazas~~
ve ol-havâli kazalar~~bu esbâb ile harâba yüz tutmu~ tur...". Ayn~~görevli devamla "derbentlerin muhâfazalanna me'mûr olan bölükba~~lann~z
emr ü r~ zâ' münir ü ubür eden ebnâ-yi sebilin ve hademin devletin her yerinden ne ald~ klanndan habersiz sâir eyledikleri mezâlim ve teâddiyât ~öyle
dursun bu kadar o~ullann~zda ve etrif~n~ zda ferec vermeye Allah ve Padi~ah
raz~~olur mu? Cenib-~~devletleri okullar~n~z~~kendiniz gibi vezir ettiniz ve
bölükba~~larm~z~~dahi mfrimirândan ziyâde etti~iniz ve herbiri kendi ba~~na
hükm-i hükümet eder zir-i destinizde olan memâlik-i pâdi~âhi ve fukarâ-~~raiyyet üç vezire ve yirmi mirimirâna tahmil ve tâkat getürebilir mi?"78 diyerek

zulmün boyutlar~n~ n ne derece ilerledi~ini anlatmaktad~r.
Ali Pa~a'n~n Mal Varl~~~n~n Tesbiti ve Zaptedilmesi
Tepedelenli'nin fermanl~~ilan edilmesinden sonra kendisinin ve o~ullann~ n tüm servetlerinin devletçe zaptedilmesine karar verilmi~ti. Buna göre
76 D.B$M.MHE 13315, s.3-5, 1235/1819-20. Ali Pa~a, Alasonya'da 80 haneli olup
sakinlerinin, Istanbul'daki bir vakfa 1000 guru~~ve ayr~ca y~ll~ k vergi vererek üretim yapt~~~~bir
köyü, vakfa verilen 1000 g-uru~luk mebla~la birlikte vergi olarak (senelik) makul 2500 guru~~
ödemek ko~uluyla çiftli~e dönü~türmü~tii. Ard~ ndan buradaki hane sakinlerinin ellisini
Yeni~ehir-i Fenar kazas~ndaki bir ba~ka köye göndermi~~ve ayr~ca senelik ödenen vak~f aidatlyla
vergi bedelini tekrar reayaya yuklemi~ti (Ayn~~defter, s.3, 1235/1819-20).
77 Palmer, a.g.e., s.119.
" Cev. Dah. 2054, 1218/1803-04.
Belleten C. LXV, 67
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Ali Pa~a ve aile bireyleriyle taraftarl~~~ nda ~srar edenlerin tüm menkul ve
gayrimenkul varl~ klan Darphane-i Amire taraf~ ndan zaptedilecek ve yönetilecekti. Her sancakta tespit edilecek kaynaklar~n (çiftliklerin) hem yeniden
imar~~ve yap~land~r~lmas~~hem de lây~luyla yönetilmesi için "çiftlik-i hümâyün
naz~ r~" ismiyle birer memurun gönderilmesi, her memura kanuna göre
Darphane-i mire'den uygun miktarda maa~~ba~lanmas~; makul yöntemin
cari oldu~u kaynaklar~n ise "emaneten" idaresi veya bu mümkün olmazsa iltizama verilmesi kararla~t~ r~lm~~t~. Böylece bir y~ l~ n sonunda tüm bu çiftlik ve
di~er kaynaklar~ n y~ll~ k has~latlan tespit edilecek ve ona göre yeni uygulamalara gidilecekti. Tepedelenli'nin zaptedilecek han, dükkan, menzil ve benzeri gayri menkullerinin ise tayin olunacak çiftlik naz~ rlan vas~ tas~yla ve aç~k
arurma yöntemiyle sat~ lmas~ , elde edilen gelirlerin Darphane-i Amire'ye
gönderilmesi benimsenmi~ti79.
K~ymetli Maden/E~ya ve Alacak ~eklindeki Mal Varh~~~
Ali Pa~a ve o~ullar~ n~ n mal varl~~~~üç ana kalemden olu~uyordu. Bunlardan ilki yukar~da belirtildi~i üzere kendisi hayattayken zaptedilmeye ba~layan çok say~ daki çiftlik ve çiftliklerin içinde veya ba~ka bölgelerde bulunan
çe~itli iltizam gelirleriydi. Di~er önemli bir kalem, ölümünden sonra Yanya
kalesinde ele geçirilen hazineleriydi. Son olarak ise pa~ali~~ n~ n s~n~rlar~~içerisinde bulunan çe~itli ki~ilerden olan alacaklanyd~. Bu son iki kalemde yer
alan alacaklar Pa~an~n ölümünden sonra ele geçirilen defterlerin tercümelerinden ve pa~a ve o~ullar~= yak~nlar~~ ile yaz~c~l~~~n~~yapan ki~ilerin ifadelerinden hareketle tespit edilmi~ti. Bu amaçla Pa~an~ n ölümüyle birlikte söz
konusu defterler ele geçirilmi~, ilgili ki~iler de tek tek dinlenmi~ti80.
Ali Pa~a'n~ n Yanya'da ele geçirilen muhallefatm~n büyük olmas~~beldendi~inden, bunun yaz~lmas~~ için Sofya naz~n Hasan Tahsin özel olarak görevlendirilmi~ti81. Ancak Pa~an~ n ele geçen hazinesi beklenenden bir hayli dü~ük ç~ km~~ t~ . Bunun en önemli sebebi Ali'nin Mora isyan~na yard~ m için
Rumlara büyük mebla~lar vermesiydi. W.Palmer'a göre hazinelerin de~eri
40 milyon guru~u buluyordu 82 . Ancak Pa~an~n hazinesinin gerçek de~erinin
79 Ayniyyat Defterleri 610, s.63, 1236/1820-21.
80 Ali Pa~a'n~n nakit mal varl~~~~yaz~c~s~~Manto, yak~n dostu Tanas Vaye, kar~s~~ve Sinayo
isimli ~ah~slardan; o~lu Muhtar'~n mal varl~~~~yaz~c~s~~Dimitri Permingos, Yanyal~~Dimitri Deroso
ve Yanyal~~ Ali Efendi'den, Veli Pa~a'n~ n mal varl~~~~ise yaz~c~s~~Dimitri'den sorulmu~tu (HH
31844, 1237/ 1821-22).
81 Ayyniyat Defterleri 610,5.104, 1237/ 1821-22.
82 Palmer, a.g.e., s.205.
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bu miktara ula~t~~~~~üphelidir. Çünkü onun öldürülmesinden sonra Yar~ya
kalesinde tespit edilen alt~nla= rayiç de~erinin 23.275.288 guru~~oldu~u
anla~~lmaktad~ r. Alt~nla= d~~~ nda Ali'nin 181.675 adet "be~li alt~n~", 155.625
adet "ecnas-~~ guru~u" ele geçirilmi~~ve ayr~ca 2.630.500 guru~a tekabül eden
paras~n~n oldu~u tespit edilmi~ti". Tüm bunlar dikkate al~ nd~~~ nda Ali Pa~a'n~n Yar~ya kalesinde belirlenen hazinesinin 27 milyon guru~~civannda oldu~unu söylemek mümkündür.
Pa~an~n o~ullar~= çiftlik d~~~ndaki mal varl~ klar~n~n bir k~sm~~Anadolu'ya geçi~lerinde yaz~lm~~~ve kendilerine teslim edilmi~ , öldürülmelerinden
sonra ise bunlara el konulmu~ tur. Gerek Pa~an~n gerekse o~ullar~n~n, burada belirtilenler d~~~ nda da mücevher ve benzeri de~erli varl~ klar~n~n bulundu~u tahmin edilebilir. Nitekim Muhtar Pa~a'n~n, mücevherat~n~n bir
k~sm~n~~gömdü~ü belirtilmi~, Veli Pa~a'n~ n ise teslim olmadan önce Preveze'de bulunan Miner isimli ~ngiliz konsolosuna k~sa bir müddet için
(muhtemelen içinde mücevher olan) iki sand~ k teslim etti~i yaz~c~s~~Dimitri
taraf~ndan ifade edilmi~ ti. Ancak konsolosun bu sand~ klarla gizlice kaçt~~~ n~n anla~~lmas~~ üzerine mesele incelenmi~~ve sand~ klar~n Ayamadere adas~nda oldu~u yönünde bilgi edinilmi~ tir. Bunun üzerine ~ngiltere elçisi nezdinde sand~kla= ~star~bul'a getirtilmesi için çal~~malar ba~lat~lm~~~olmas~na
ra~men olumlu bir sonuç al~n~ p al~nmad~~~~kesin de~ildir". Bunlann haricinde Ali Pa~a'n~ n Yanya'da kaleye kapanmazdan üç ay önce 10 milyon guru~luk bir mebla~~~Korfu adas~na kaç~ rmaya çal~~t~~~, ancak bunun gerçekle~ip gerçekle~medi~inin bilinmedi~i Veli'nin yaz~c~s~~Dimitri taraf~ndan ifade
Ali Pa~a ve o~ullar~= çe~idi vilayetlerin halk~ndan olan alacaklar~~da
önemli bir yekün olu~ turuyordu. Devletin, söz konusu yekünun tahsil edilebilmesi için öncelikle kimlerden veya nerelerden hangi miktarda alacak oldu~unu tespit etmesi gerekiyordu. Bu amaçla ele geçirilmi~~olan Rumca yaz~l~~defter ve di~er evraldar tercüme ettirilerek alacak toplam~na ula~~lm~~t~.
Halk~n, Pa~aya ve o~ullanna olan borçlar~~genellikle ~u kalemlerden olu~uyordu: Çiftlik sakinlerinin borçlar~ ndan, köylülerin vergi borçlanndan, nüzül
" HH 221024.A, 1237/1821-22. Ali Pa~a'n~n hazinesindeki alunlar çe~it çe~itti. Miktarlar~~
farkl~~olmak üzere Macar, ~spanyol, Ceneviz, ~stanbul, M~s~ r ve daha birçok alt~n türü
bulunmaktayd~ . Bunlar~n birim fiyatlar~~ oldukça farkl~~ olup, 2 ile 100 guru~~aras~nda
degi~mekteyeti (Ayr~l belge).
84 HH 31844, 1237/1821-22.
83 HH 32123, 1237/1821-22.
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ve avar~ z zimmet bedellerinden, t~ mar cebelü zimmetlerinden, cizye evralu
zimmetlerinden, a~nam say~c~l~~~~borçlar~ ndan, köy â~ar bedelinden, ispenç
akçelerinden, çiftlik has~ latlar~ ndan, lu~lak iltizam~ndan, mand~ ralar~n iltizam bedellerinden, seferiye altçesinden, mukataa hesaplar~ndan, gümrük
hesaplar~ndan, Pa~an~ n çiftliklerini i~ leten ki~ilerin çiftlik has~lat~ndan,
memleket vergilerinden, çiftlik iltizam bedellerinden, a~nam resimlerinden
vs. Bu borç kalemleri içerisinde en büyük mebla~~~ise çiftlik sakinlerinin
borçlar~ , köylünün vergi borçlar~ , lu~lak iltizam borçlar~ , cizye zimmetleri ve
zahire bahas~ ndan olan alacaklar te~kil ediyordu. Alacaklarm miktar~~ve vilayetlere göre da~~l~m~~ise ~öyleydin
Tablol: Ali Pa~a ve O~-'ullarm~n Çe~itli Vilayetlerden Alacaklar~~
Vilayet

Alacak Miktar~~(Gurus)

Avlonya
Yanya
DeMnye
Pa~a
T~rhala
Selanik
Elbasan
Ohri
~nebah ta
A~ustos
Toplam

5.913.715
2.657.691
622.795
2.071.324
1.757.139
34.936
222.300
132.630
688.445
1.046.218
15.127.153

Pa~an~ n vilayetlerden olan yakla~~k 15 milyon gurt~~ luk mebla~~d~~~nda
Yeni~ehirli bir sarraftan 1.172.757 ve di~er iki ~ah~stan 8.138 guru~~olmak
üzere toplam 1.180.895 guru~luk daha alaca~~~vard~ m. Bunlarla birlikte toplam alacak miktar~~16.316.186 guru~a ula~maktad~ r. Buradan hareketle, Ali
Pa~a ve okullar~ndan ak~n/k~ymetli e~ya ve alacak ~eklinde ele geçirilen toplam mebla~-~ n 43 milyon guru~u a~t~~~n~~belirtmek mümkündür.
Ali Pa~a'n~n Çiftlikleri ve ~ltizam Gelirleri
Ali Pa~a'n~n zenginli~inin temelinde tasarrufundaki yüzlerce çiftlikten
elde etti~i gelirler yauyordu. Pa~an~n tüm mal varl~~~n~ n zaptedilmesi karaHH 21137, s.2-24, 1237/1821-22.
87 HH 137, 1237/ 1821-22.

88 HH 21024.A, 1237/ 1821-22; HH 21137,5.18, 1237/1821-22.
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nndan sonra, çe~itli kazalarda bulunan çiftlikler merkezden görevlendirilen
ki~ilerce tek tek incelenmi~~ve gerekli bilgiler defterlere geçirilmi~tir. Çiftliklerle ilgili haz~rlanan ilk deftere göre, Pa~an~ n tasarrufunda 450'ye yak~n çiftlik bulunmaktayd~. A~a~~daki tablodan ve tabloya ait notlardan da anla~~laca~~~üzere Pa~a, çiftliklerin önemli bir k~sm~ nda, reayaya hiçbir destek sa~lamaks~nn ürünün üçte birini kendisi için al~yordu. Bazen çiftlilderden ayni
veya nakdi olarak maktu aidatlar topluyordu. Hissesinin oldu~u çiftliklerden
de üründen maktu bir pay almaktayd~. Çiftliklerde aylakç~~olarak çal~~anlardan maktu bir aidat ve ayr~ca hane kiras~~ al~n~ rken; çiftlikte bulunan çay~ r,
de~irmen, menzil, dükkan vb. gibi yerler kiraya veya iltizama veriliyordu.
Çiftlik bünyesindeki ba~lar~ n mülkiyeti genellikle çiftlik sakinlerine aitti, ancak bunlardan da maktu bir bedel toplan~ yordu. Çiftliklerden ayr~ca a~al~k
va~idat~~ad~yla bir bedelin al~nd~~~~da vaki olmaktayd~. A~a~~daki tabloda Ali
Pa~a'n~n çiftlikleriyle ilgili haz~ rlanan ilk defterlerden yararlan~larak hangi
kazada kaç tane çiftli~in bulundu~u ve bunlara ait rakamlar verilmi~tir.
Çiftliklerdeki ortak uygulamalar hakk~ ndaki baz~~ bilgiler vermek için tabloya
k~sa notlar eklenmi~tir.

89

MAD 9761,5.4-152, 1234-36/1818-21.
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Nasliç ve Horpe~te kazas~ ndaki çiftliklerden bir k~sm~ n~ n, reayalar~ndan toprak sat~n
al~nmak suretiyle çiftli~e dönü~türüldü~ü, bir k~sm~n~ n da Ali Pa~a ile giri~ilen miicadelelerin
kaybedilmesi sonucu zaptedilen köylerden çiftlik haline getirildi~i anla~~lmaktad~r. Çiftliklerdeki üretimin üçte biri Ali Pa~a'ya verilmekte olup, ayr~ca millkü reayamn olan ba~lardan dönüm ba~~na 8 guru~~makul bir aidat toplanmaktayd~. Ekim için gerekli olan tohum reaya taraf~ndan sa~lanmaktad~r. Çift aletleri ve hayvanlar~ n mülkiyeti reayaya aitti. Çiftliklerde çal~~an aylakç~lar~n her birinden senelik 10 guru~~maktu bir aidat ile 15 guru~~hane kiras~~alinmaktayd~.
Ayr~ca çiftliklerin maktu bedellerinin bir k~sm~~Pa~a taraf~ ndan ele geçirilmekteydi. Çiftliklerde
310 adet reaya menzili bulunmaktayd~. Has~lat rakamlar~~1234/1818-19 y~l~ na ait olup, çiftliklerden üçünün tarla miktarlar~~ve has~latlar~~toplama dahil de~ildir.
8 T~rhala kazas~ ndaki 9 çiftlik Ali Pa~a'n~n çiftlik kethüdas~~Anta~~taraf~ ndan idare edilmekteydi. Buradaki çiftliklerde de ürünün 1/3'ü yan~ nda ba~lardan dönüm ba~~ na 5 guru~, dut
a~açlar~ n~n her birisinden 10 pare, aylakç~ lardan y~ll~ k aidatlar~~ve kiralar~~ al~nmaktayd~. Ayr~ca
çiftliklerde bulunan çay~rlar, samanliklar, k~~laklar, dükkanlar v.s, kiraya verilmekteydi. Çift hayvanlar~~ve aletleriyle ba~lar~ n mülkiyeti reayaya aitti. Bir çiftli~in dönüm miktar~~ belirtilmedi~inden toplama dahil edilmemi~tir.
3 T~rhala'daki 53 çiftlik de Pa~an~n çiftlik kethildas~ nca yönetilmektedir. Çiftliklerin zaptedilmesinden sonra mevcut tah~l üretiminin özellikle de bu~day ve arpan~n bir k~sm~~Yanya ordusuna, T~rhala'daki e~k~yan~ n kovulmas~~ için gönderilen askerlere, ürünlerin muhafazas~~ için görevli ki~ilere ve nihayet çiftlik halk~ na verilmi~ti.
4 Dominik kazas~ ndaki çiftlikler Pa~an~n imam~~ve kocaba~~s~~ taraf~ ndan idare ediliyordu.
Çiftlilderden birisi Veli Pa~a'ya aitti. Di~er bir çiftlikte ise Pa~an~n arazisi yoktu ancak buradaki
üretimin de di~erlerinde oldu~u gibi 1/3'ünü almaktayd~. Bir çiftli~in dönümil belirtilmedi~inden toplama dahil edilmemi~tir.
3-8 Bu kazadaki çiftlik üretiminin 1/3'ü Ali Pa~a taraf~ndan at~lmaktad~ r.
7 Ali Pa~a Karheli sanca~~ndaki çiftlikleri, halklar~ na korkutarak ve onlara bask~~yaparak
köyden çiftli~e dönü~türmü~tii. Ayr~ca buralarda de~i~ik miktarlarda de~irmen, lu~lak, konak
v.s. bulunmakta olup iltizam bedelleri 400.000 guru~u a~maktayd~.
8-9 Bu çiftliklerden 4 tanesi Veli Pa~a'ya aitti. Tüm çiftlikler, ürünün üçte birinin al~nmas~~
esas~yla yönetiliyordu.
lo Pa~an~n Tepedelen'deki 12 çiftli~inde 331 çifthane mevcuttu. Çiftliklerden bir k~sm~~
1218/1803-4 y~l~ nda bedelsiz zaptedilmi~ti. Çiftlilderden biri reayadan y~llik maktu bir bedel
al~nmas~~kar~~l~~~nda, ikisi çiftlik has~lat~n~ n ö~~-ii ayr~ld~ktan sonra kalan lusm~n e~it payla~~lmas~~
~eklinde i~letilmekteydi.
Ali Pa~a Ohri kazas~ndaki çiftlikierin has~ laundan genelde maktu bir pay almaktayd~.
Çiftliklerde 34 çifthane vard~~(34x40=1360 dönüm).
12 Elbasan'daki 6 çiftli~in yakla~~k %20 hissesi Pa~aya aitti. Çiftliklerin y~ll~k üretiminden
hissesine dü~en miktar~n bedeli, rayiciyle Pa~aya ödenmekteydi. Bu bedel toplam 863 guru~tu.
Ayr~ca bu kazada Pa~an~n y~ll~k 2.500 guru~~getiren hisseleri vard~.
13 Manast~r kazas~ ndaki 5 çiftlikte birisi büyük olmak üzere 2 konak, iki zahire ambar~, 6
dönüm çay~r, bahçeler v.s, de bulunmaktayd~. Bir çiftli~in dönüm miktar~~toplama dahil de~ildir. Çiftliklerin y~ll~k toplam has~lau 26.136 guru~tu. Çiftliklerde bulunan alet ve e~yalardan ayr~ca senelik 3.170 guru~luk bir has~lat elde ediliyordu.
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14
Pa~an~ n bu kazadaki çiftliklerinde 162 adet ba~, 441 dönüm çay~ r, 5 han, 2 konak ve 10
harap mahal bulunuyordu. Aylakç~ lann her birisinden 10-15 guru~~maktu bir bedel ahnmakta,
yine çay~ rlar maktu bir bedelle i~letilmekteclir. Çiftliklerin toplam getirisi 1235/1819-20 senesinde 43.970 guru~, toplam net has~lat~~ise 29.311 guru~~olarak gerçekle~mi~tir. üç çiftli~in alan~~
toplama dahil de~ildir. Florina'da ayr~ ca Veli Pa~a'n~ n 1.592 dönüm tarlas~~ve 43 reayas~~olan bir
çiftli~i bulunmaktayd~.
15 Sangöl diye isimlendirilen kazalar Cumapazar~ , Egribucak ve Çar~anba'd
~r. Bu üç kazada Pa~an~ n 8 degirmeni, 25 adet ba~~~bulunmaktad~r. Kazalar~ n 1235/1819-20 y~l~~geliri 3199
guru~, has~lat~~ise 31.222 guru~tur.
16 Çiftliklerdeki 60 dönüm bagdan senede 300 guru~~maktu bedel alinmaktad~
r. Çiftliklerin 1235/1819-20 senesi geliri 407 guru~, has~lat~~ise 7.860 guru~tur.
17

Üç çiftli~in 1235/1819-20 senesi has~lat~ n~n de~eri 10.235 guru~tur.

AvIonya'daki 16 çiftlik aslen Ibrahim Pa~a'n~ n tasarrufunda iken, Ali Pa~a taraf~ndan
zaptedilmi~ti. Bu çiftlilderden dördü, ürünün 1/3'timun al~nmas~~kalan 2/3'in~~reayaya verilmesi
suretiyle, on iki tanesi ise çiftliklerin uretimlerinden maktu miktarlarda ürün al~nmas~~~eklinde
i~letilmekteydi.
15

15 Çiftliklerde 200 adet ba~~
ve 3 bostan vard~r. Çiftliklerin y~ll~ k tahmini kazanc~~45.000 guru~u a~maktayd~ . Çiftliklerde 399,5 çifthane vard~~(399,5x40=15980 dönüm).

2° Çiftliklerde 1055,5 çifthane vard~ r (1055,5x40=42200 dönüm).
Bu 71 adet çiftlik, emlâk-~~hümayun statüsünde olup 1235/1819-20 senesi i~letimi Ali
Pa~a'ya aitti. Çiftliklerin toplam has~lat~~2 milyon guru~u a~maktayd~ .
21
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Ali Pa~a'n~n, çiftlikleri d~~~ nda Tepedelen ve çevresinde yakla~~k 315 dönüm ba~~ve bahçesi vard~. Bunlardan y~ll~ k 31.582 guru~~gelir sa~l~yordu.
Pa~a, ayr~ca de~i~ik köylerde de yüzlerce dönüm arazi sat~n alm~~t~. Tepedelen kalesinde büyük bir kona~~~ve konakta çok say~da özel e~yas~~vard~. Ayr~ca
yine kalede 1.200 k~yye pirinç, 4.500 k~yye bu~day, 2.100 k~yye m~s~ r bu~day~~
ve 1.800 k~yye saman ele geçirilmi~tir.
Ali Pa~a, bir k~sm~~çiftlikler dahilinde olan çe~itli mukataa ve benzeri yerlerden de önemli gelir elde ediyordu. Pa~an~n çe~itli mukataalardan, gayrimenkul Itiralar~ndan ve kazalar~n maktu bedellerinden y~ll~ k kazanc~~yalda~~k
1,5 milyon guru~tu. Ali Pa~a, Avlonya kazas~nda bulunan Avlonya gümrü~ü
ve çe~ itli gayrimenkul ve vergilerin (geçit resmi, Itamar resmi, dühan resmi,
adet-i a~nam vs.) iltizam~ ndan ve di~er baz~~yerlerin iltizam~ndan da y~ll~ k
450 bin guru~~civar~nda gelir sa~l~yordu. Pa~an~n ayr~ca de~i~ik ki~ilerin ellerinde bulunan 2.025 ba~~koyunu vard~m.
Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi'inde Ali pa~a ve o~ullar~ n~n zaptedilen mal
varl~klar~n~~gösteren bir ba~ka defterden ise Pa~a ve o~-ullar~n~n 500'den fazla
çiftli~inin ve çok say~da de~i~ik mülklerinin oldu~u anla~~lmaktad~ r. Söz konusu defterin, Pa~an~n Yanya kalesindeki kona~~ nda ele geçirilen defter ve
evraklarm tercümesinden, çiftliklerin y~ll~k has~latlar~~ve iltizam bedellerinin
incelenmesinden ve di~er gelir kaynaldarm~n bilgi sahibi ki~ilerden sorulmas~ ndan hareketle haz~rland~~~~belirtilmekteydi. Ali Pa~a'n~ n sahip oldu~u
çiftlikler ve 1237/1821-22 y~l~na ait tahmini has~latlar~~ hususunda defterde
yer alan bilgileri a~a~~daki gibi tablola~urmak mümkündürg'.

9° MAD 9761, 1234-36/1818-21.
91 MAD

9767, s.2-271, 1237/1821-22.
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Tablo 3: Ali Pa~a ve O~ullar~= Çiftlikleri ve Tahmini Has~latlar~~
(1237/1821-22)
Ciftlik yeri
Yanya

Yanya
Yanya

Foniça
Girina

Narde

Delvinye

Delvinye
Yeni~ehir (Ova
kolu)

Yeni~ehir
(Mecdan kolu)
Yeni~ehir (Bay~ r
kolu)
T~rhala (Sahra
kolu)

Tahmini y~ll~k
Say~s~~ has~lat (Guru~)
Aç~klama
19
137.144
Çiftliklerden 1237/1821-22 y~l~~için 67.385 guru~~has~lat beklenmektedir. 69.779 gur~~~luk noksan mebla~~ise bo~~ve harap olan çiftliklerden dolay~~ortaya
alm~~t~r.
13
120.764
Has~ lat tutar~ n~ n 64.387 guru~luk k~sm~ n~ n
"cenahlar~ nda tenzil olundu~u" belirtilmektedir.
17
100.950
Cerkoste nahiyesindeki bu çiftliklerin tümü isyan
halinde olduklar~ndan bu mebla~~ n 1237/1821-22
senesinde ortaya ç~ kmas~~beklenmemektedir.
21.026
Bu bedelin 15.116 guru~ u cenahlar~ nda tenzil
olunmaktad~r.
9+3
51.335
Son üç çiftli~in reayalar~ n~ n hanelerinde oldu~u
ancak peri~an durumda bulunduklan belirtilmekte dir.
67
564.616
Bu çiftliklerden bir k~sm~ nda Ali Pa~a'n~n 2/5 oran~nda hissesi vard~. Bu hissenin ö~rü ayr~ ld~ ktan
sonra kalan k~sm~~pasaya veriliyordu.
132
Bu bedel Delvinye kazasnun çe~itli yerlerindeki çift799.341
lik ve buralarda bulunan veya çiftliklerin d~~~nda
olan lu~lak, de~irmen v.b. yerlerden edinilmekteydi.
Söz konusu bedelin 196.190 guru~u halk~n zimmetlerinden olu~maktad~r.
41
198.097
Bu has~lata mezra, lu~lak, hane, dükkan v.s. has~lau
da dahildir.
25
Ali pa~a ve o~lu Veli'ye ait olup Yeni~ehi-i Fenar ve
T~rhala'da bulunan çiftlikler daha önce yap~lan say~= eksik oldu~unun belirlenmesi üzerine tekrar
17
say~lm~~ur. Yeni say~ m, söz konusu bölgenin kollara
ayr~lmas~~suretiyle gerçekle~tirilmi~~olup, emlâk na38
z~r~~ ve milba~iri taraf~ ndan yiinitillmil~til. Bu bölgede ayr~ca hâlâ e~k~yan~n elinde olan 22 çiftlik
39
daha tespit edilmi~ti. T~ rhala'da ise çiftliklerle birlikte üç köy de Pa~an~n kontrolündeydi.

Çatalca

14

Yanya, Narde,
Aydonat, Yeniceivardar

56

508.314

Bu bedel 50 çiftli~e ait olup kalanlann bedeli belirtilmemi~tir. Çiftliklerin tamam~~Muhtar Pa~a'ya aitti.
Çiftliklerin has~launa çiftlik içerisinde bulunan çe~itli yerlerin gelirleri ve kiralanyla çarrlann getirisi
de dahildir. Toplam çiftlilder has~lat~n~n 1237/182122 y~l~~için 96.789 guru~~gerçekle~ece~i, 411.525 guru~luk lusm~n ise reayan~ n isyan~~ve benzeri sebeplerle noksan kalaca~~~tahmin edilmi~ti.
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Ermiye, Narde,
Yanya

17

49.867
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Bu bedel Narde ve Yanya'da bulunan 7 çiftli~in has~~tat ve sair iltizam getirisidir. 1237/ 1821-22 y~l~nda
söz konusu bedelden sadece 2.750 guru~~elde edilebilece~i, kalan lusm~ n ise çiftliklerin harap durumundan dolay~~noksan kalaca~~~belirtilmi~ti. 17 çiftli~in tamam~~Veli Pa~a'ya aitti. Veli'nin bunlar~n d~ ~~nda özellikle Yeni~ehir-i Fenar ve T~rhala'da çok
say~da çiftli~i ve di~er mal varl~klar~~ bulunuyordu.

Defterde yer alan bilgilere göre çiftlikler birkaç yöntemle i~letilmekteydi. Çiftli~in has~ laundan 2/3'ünün reayaya, 1/3`iinün ise (sipahiye ö~ür
veya maktu bir mebla~~verildikten sonra) Pa~aya verilmesi en yayg~ n yöntemlerden birisiydi. Has~ lattan önce sipahiye verilen lusm~n ayr~lmas~, ard~ndan
kalan lusm~n 2/3 ve 1/3 oranlar~nda payla~~lmas~~ di~er bir yöntemdi. Çiftliklerde hisse sahipli~inin söz konusu oldu~u durumlarda, has~lattan hisseye
göre pay al~nmas~~yoluna gidilmekteydi92. Veli Pa~a'ya ait baz~~çiftliklerde ise,
çiftlik has~lat~ n~n ö~rünün ayr~lmas~ ndan sonra, kalan lusm~ n e~it ~ekilde
payla~~ld~~~~anla.~~lmaktad~ r 93.
Yukar~ da belirtilen defterin incelenmesinden hareketle Ali Pa~a ve o~ullar~mn elinde, çiftliklerin d~~~ nda gelir getiren bir çok varl~~~ n bulundu~unu
söylemek mümkündür. Bunlar~ n bir k~sm~~Tablo 4' te gösterilmi~ tir". Bunlar~n d~~~ nda Pa~a ve o~ullar~na ait çok say~ da arsa ve benzeri mülkhaneler,
konaklar, dükkanlar, zeytinya~~~de~irmenleri, süt de~irmenleri, menzilhaneler, ki~isel e~yalar, kap-kacak ve benzeri alet ve edevat bulunmaktayd~. Ayr~ca
Ali Pa~a'n~n Parga kalesi içinde ve d~~~ nda da çok say~da emlak, ba~, bahçe
ve benzeri varl~~~~mevcuttu. Buna göre Parga'da Pa~an~ n 71.447 adet zeytin,
16.490 adet kavun, 2.156 adet portakal, 1.621 adet limon, 1.071 adet incir,
2.584 adet armut a~ac~ n~n yan~ nda; 741dönüm ba~, 261 dönüm tarla, ba~~ve
bostan~~varc1195.

92 MAD

9767, s.2-271, 1237/1821-22.

95 MAD 9767, s.117, 1237/1821-22.
94 MAD 9767, s.2-271, 1237/1821-22.

MAD 9767, s.92-4, 1237/1821-22.
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Tablo4: Ali Pa~a ve O~ullar~ na Ait Baz~~Gelir Kalemleri (1237/ 1821-22)
S;elirin Cinsi
Miktar~~(Gurus)
Yanya'ya yak~ n bir kalede ve iskelede bulunan emvalden
3000
Baz~~konak, dükkan ve benzeri yerlerden
8.150
Pa~an~ n bir avanesinin sat~ lan emlâk~n~n geliri
1.750
Yar~ya civar~ ndaki çarrlar~ n geliri (tahmini)
15.420
Narde kasabas~ nda sahip oldu~u 25 adet menzilden
25.000
Delvinye'de muharebeyle ald~~~~10 köyün has~ laundan 2/15 hisseyle
toplad~~~~aidat
11.101
Preveze voyvodah~~~ve Yenice kasabas~~ mukataas~ n~n senelik has~lau
42.090
Veli ve Muhtar'a ait emlâk, han, konak, dükkan v.s. kiras~~
4.730
Veli Pa~a'ya ait çe~itli gelirler
3.200
Veli Pa~a'n~ n halktan olan zimmetli alacaklar~~
14.575
Veli Pa~a'n~ n halktan olan nakit alacaklar~~
87.858
Muhtar'~n doktoruna ait tarla. lu~lak. bahçe ve sair emlâlun geliri
29.000

Çiftliklerde Reorganizasyon Çal~~malar~~
Ali Pa~a ve o~ullar~yla, taraftarl~~~ nda ~srar edenlerin mal varl~ klar~n~n
zaptedilmesinden sonra, Devlet buralar~~daha kazançl~~yerler haline getirme
çabalar~na ba~lam~~t~ . Buna göre Pa~adan al~nan çiftlik ve mukataalar~ n mevcut durumlar~n~ n korunmas~, di~er bir tabirle çiftlik ve mukataa ~eklindeki
yap~lanmalar~ na dokunulmamas~, ancak özellikle çiftliklerin içerisinde bulundu~u olumsuz ko~ullar~ n iyile~tirilerek has~latlar~ n~n art~ r~ lmas~~ hedeflenmi~ ti. Bu amaçla söz konusu emlâk ve çiftliklere öncelikle Darphane-i
Amire'den birer naz~ r gönderilerek emaneten idare edilmesi, sene sonunda
ortaya ç~ kacak has~latlara göre de iltizama geçilmesi veya daha farkl~~uygulamalara gidilmesi kararla~t~r~ lm~~t~. Asl~ nda Devletin bu husustaki temel dü~üncesi çiftliklerin hâlihaz~ rdald yap~s~n~~bozmadan, gönderilen memurlar
vas~ tas~yla has~latlar~n~ n belirlenmesi ve ard~ ndan süratle buralar~ n iltizama
verilmesiydi. Çünkü çiftlik ve mukataalar~ n hem gelir düzeylerinin dolay~s~yla
devletin buralardan alaca~~~vergilerin art~ r~lmas~~ve hem de çiftliklerdeki
üretim ko~ullar~ n~ n iyile~tirilmesi için iltizama geçilmesi kaç~ n~lmaz görülüyordu. Ancak Devlet bu iste~ine k~sa sürede ula~amam~~u. Çünkü Rum
isyam~ ndan dolay~~çiftliklerin has~latlar~ n~ n ço~u tespit edilememi~~oldu~undan iltizam uygulamas~ na geçilmesi mümkün de~ildi. Bu yüzden Ali Pa~a ve
o~ullar~ ndan zaptedilen çiftlik ve di~er emlâkm i~letilmesinde, birçok yerde
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1238/1822-23 y~l~ na kadar çiftlik naz~rlar~~vas~tas~ yla emaneten idare yöntemi
devam ettirilmi~ tir. 1235/1819-20 y~l~ ndan itibaren görevlendirilmeye ba~lanan bu ki~iler, Rum isyan~mn do~urdu~u anar~ik ortamda çiftlik has~ ladann~~
lây~ktyla tespit edememi~lerdi. Nitekim 1237/1821-22 y~l~nda haz~rlanan defterde çiftliklerin has~ latlan tahmini olarak belirtilmi~ti. Söz konusu y~lda ula~~lmas~~mümkün görülen has~ lat seviyesinin ise tahmini (potansiyel) de~erlerin oldukça gerisinde oldu~u anla~~lmaktad~ r (bkz. Tablo 3).
Devletin, çiftliklerdeki üretim ve dolay~s~yla vergi düzeyini art~ rmaya yönelik çabalar~~iki yönlüydü. Bunlar~ n ilki, i~letim sisteminde de~i~iklikler yaparak, çiftlikleri daha rantab~ l birimlere dönü~ türmekti. Çiftlikler
1236/1820-21 ve 1237 /1821-22 y~llar~ nda Devletçe görevlendirilen ki~ilerce
yönetilmi~ti. Manast~ r, Florina, Cumapazan, Çar~anba, Pirlepe ve Serviçe kazalar~ nda olan çiftlik ve benzeri varl~klar hacegan-~~divan-~~hümayundan Hüseyin ~akir Efendi; Görüce, Behle~te, Horpe~ te, Nasliç ve Gölkesdi kazalar~ ndaki emlak Maden Emini Mustafa Efendi; T~ rhala'n~ n Ova ve Bay~ r kollar~ndaki varl~ klar ise dergah-1 alt kapucuba~~lanndan Mesud A~a taraf~ndan
emaneten idare edilmi~ ti. 1237/ 1821-22 senesinde Hüseyin ~akir'in ihtiyarligi gerekçesiyle ~stanbul'a dönmesi üzerine, idaresinde olan çiftlikler Mustafa Efendi'ye devredilmi~ ti. Devir i~leminden sonra, H.~akir'in görevi esnas~nda yapt~~~~tüm harcamalar~ n, gelirlerin ve di~er hesaplar~n incelenerek
defter haline getirilmesi ve Mustafa Efendi'ye verilmesi, ayr~ca durumun ~stanbul'a bildirilmesi istenmi~ tir. T~rhala'mn Ova ve Bay~ r kollanndaki çiftlikler için görevlendirilen Mesut A~a ise görevinde ba~ar~s~z bulundu~u için
azledilmi~~ve yerine Salih Efendi atanm~~u. Ba~ar~s~zl~~a gerekçe olarak, Mesut A~a'n~ n 1236/1820-21 y~l~ nda çiftliklerin has~ latlar~~ile ilgili haz~rlad~~~~
' ~~görülmemesi, 1237/1821-22 y~l~nda da söz konusu defdefterin itibâra Oyal
gösterilmi~tir.
teri haz~rlamamas~~
Çiftliklerin iltizama verilemedi~i yerlerde bu kez, çiftlik idaresinin
"maktu" sistemle gerçekle~ tirilmeye ba~land~~~~görülmektedir. Genellikle
Rum isyan~n~n yayg~n oldu~u bölgelerde uygulanmaya ba~lanan bu yönteme,
Manast~ r taraf~ndan ça~r~lan birkaç kocaba~~ yla ve Tersane Eminiyle yap~ lan
görü~meler zemin haz~ rlam~~t~. 1238/1822-23 y~l~n~ n Mart ay~ndan itibaren
T~rhala sanca~~~Ova kolunda bulunan ve emaneten idare edilmekte olan 13
çiftlik, 120.500 guru~~bedelle maktu yönteme ba~lanm~~t~". Ayn~~ ~ekilde
96

MAD 8403, s.41, 1238/1822-23.
MAD 8403, s.33, 1238/1822-23.
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Manast~ r, Florina, Astarova, Görüce, Kolonya, Kesriye ve Nasliç kazalar~ nda
bulunan 25 çiftlik ve mezra da mevcut durumlar~ na ve önceki y~llar has~latlar~ na bak~larak 196.000 guru~~ile maktu surete çevrilmi~ti. Belirlenen maktu
aidatlar May~s ve Eylül aylar~nda iki e~it taksitte emlak naz~rlar~~ve kocaba~lar~~
taraf~ ndan tahsil edilip Darphane hazinesine gönderilecekti. Devlet, maktu
yönteme çevrilen çiftliklerde "reâyâmn himâyet ve slyânetine" dikkat etmek
ko~uluyla çiftlik naz~rlar~ nca bir veya iki ki~inin sürekli ikamet edecek ~ekilde
görevlendirilmesini; bu ki~ilerden usulsüz davrananlar~ n derhal de~i~tirilmesini ve de~i~tirme i~leminin emlak naz~rlar~nca sadece kocaba~~lar~ n de~il, ayn~~zamanda tüm çiftlik halk~n~n isteklerinin dikkate al~narak yap~lmas~ n~~kararla~t~ rm~~t~ . Ayr~ca Devlet söz konusu çiftlik ve mülldere kaza
ayanlar~~ ve benzeri ki~iler taraf~ ndan kolcu ve tahsildar ismiyle gönderilen
ki~ilerin engellenmesini, bunlara aidat toplama f~ rsaun~ n verilmemesini,
çiftlik sakinlerinden sadece "hisse-i tekaliflerinin" al~nmas~n~~ve söz konusu
verginin toplanmas~nda müsamaha gösterilmemesini istemi~ti98.
Rum isyan~ n~ n etkili oldu~u T~ rhala ve çevresindeki çiftliklerde
1238/ 1822-23 y~l~nda maktu yönteme geçilmesine ra~men çok say~da çiftlik
ve benzeri mülk yine emaneten i~letilmekteydi. Nitekim T~ rhala sanca~~ ndaki 50'den fazla çiftlik ile çok say~ da dükkan, konak, arsa, daire, menzil,
han ve bostan emlak naz~rlar~ nca emaneten idare edilecekti99. T~ rhala'daki
çiftlikler 1239/ 1823-24 senesinden itibaren peyderpey iltizama verilmeye
ba~lanm~~t~. Örne~in Yeni~ehir-i Fenar kazas~n~n Ova kolunda bulunan 13
çiftlik, 1239/1823-24 y~l~nda 145.000 guru~~bedelle iltizama verilmi~ti. ~ltizam
bedeli 1240/1824-25 y~l~ nda 145.200 guru~, 1241/1825-26 y~l~nda ise 160.000
guru~a yükselmi~ti. Ayn~~ ~ekilde T~ rhala sanca~~ nda bulunan 48 çiftlik
1240/1824-25 y~l~nda 120.000 guru~~bedelle, Yeni~ehir kazas~ n~n Bay~r kolundaki 35 çiftlik ise 105.000 guru~la iltizama verilmi~ti. Yine ayn~~ kazada yer
alan 25 çiftlik de 1241/1825-26 y~l~ndan itibaren ihale edilmi~~ve söz konusu
y~l~ n ihale bedeli 90.000 guru~~olarak gerçekle~mi~ti".

MAD 8403, s.41-2, 1238/1822-23.
MAD 8403, s.34-5, 1238/1822-23. Ali Pa~a ve o~ullar~= Rum isyan~n~n etkili oldu~u ve
dolay~s~yla iltizam sisteminin hemen tesis edilemedi~i T~rhala ve çevresindeki gayri menkulleri
hayli fazlayd~. Söz konusu bölgede Pa~a ve ogullar~ na ait 119 çiftlik vard~. Çiftliklerde toplam
2760,5 çift bulunuyordu. Dolay~s~yla çiftlik topraklar~ n~n yek~lnunun 110 bin dönüm civannda
oldu~unu söylemek mümkündür. (MAD 7675, 1237/ 1821-22).
" MAD 8403, s.64-99,1239-42/1823-27.
98

99
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Ali Pa~a ve o~-ullanmn T~rhala d~~~ ndaki bölgelerde bulunan emlâk ve
çiftlikleri 1238/1822-23 y~l~ ndan itibaren iltizama verilmeye ba~lanm~~t~ .
Çiftliklerin bir k~sm~ n~n sancak mutasarr~flar~na ihale edildi~i görülmektedir. Örne~in Yar~ya sanca~~ndaki çiftliklerin ve di~er emlâlun ço~u bu sanca~~n mutasarnfi olan Ömer Pa~a'ya ihale edilmi~ti. 1238/1822-23 y~l~ nda Yanya'da Ömer Pa~a'ya 135 çiftlik, 1 han ve 2 lu~lak 208.000 guru~~bedelle ihale
edilmi~ti. Ömer Pa~a'ya ayn~~zamanda 9 adet mukataan~n da iltizam~~verilmi~ti. Söz konusu mukataalar, 1236/1820-21 ve 1237/1821-22 senelerinde
emaneten emlâk-~~hümayun naz~rlannca idare edilmi~; ancak has~latlar~~tam
anlam~yla tesbit edilmeyince iltizama dönü~ türülmesine karar verilmi~til°1 ~ltizam bedeli 378.750 guru~tu. 1238/1822-23 y~ l~nda mukataalar Yanya ve Avlonya'daki 233 çiftlilde birlikte ihale edilmi~; toplam ihale bedeli 777.250 guru~~olarak gerçekle~mi~ti1°2. Bu mebla~~1239/1223-24 y~l~nda 935.261 guru~a
yükselmi~~olup 1241/1825-26 y~l~ nda ayn~~düzeyde kalm~~t~103. A~a~~daki tabloda 1238/1822-23 y~l~nda çe~itli sancaidarda Ali Pa~a ve o~ullanndan zaptedilen emlâk ve iltizam bedelleriyle bunlarda takip eden senelerde görülen
de~i~iklikler belirtilmi~dr".
Tablo 5: Ali Pa~a ve O~ullar~= ~ltizama Verilen Çiftlikleri ve ihale Bedelleri
(1238-41/1822-26).
Y~llara Göre ihale Bedelleri
Say~s~~
Çiftli~in Bulundu~u Yer
1238

1239

Yar~ya

135

208.000

Yanya

56

Avlonya

42

115.500
75.000

7

37.000

47.000

25
94

49.139
117.350

78.500
175.000

Yanya
Alasonya
Narde
T~rhala

48

Yeni~ehir (Ova kolu)

13

Yeni~ehir (Bay~ r kolu)

35

Yeni~ehir (Ova kolu)

28

1240

1241

120.000
145.000

145.200

160.000

105.000

120.000
90.000

~ cu Ali Pa.~a ve okullar~ndan zaptedilen di~er 7 adet mukataan~ n ise sancak mutasarr~llar~~
veya emlâk naz~rlar~nca emaneten i~letilmesine karar verilmi~ ti (HH 26467, 1238/1822-23).
102 MAD 8403,5.32, 1238/1822-23.
1°3 MAD 8403, 5.55-63, 1239-41/1823-26.
1°4 MAD 8403,5.2-119, 1238-42/1822-27.
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Daha önce belirtildi~i gibi Devlet, zaptedilen emlâk~ n idaresinde de~i~ik
yöntemler kullan~ yor; ancak iltizama geçilmesi için gerekli ko~ullar~~ olu~turmaya çal~~~ yordu. Çünkü iltizam usulünün, çiftliklerde vergi gelirlerini art~rma aç~s~ndan oldu~u kadar reayan~n durumunu iyile~tirme yönünden de
uygun yöntem oldu~u dü~ünülmekteydi. Nitekim iltizama verilen çiftliklerin
has~ latlar~ nda zamanla art~~~kaydedildi~i görülmektedir. Örne~in
1238/ 1822-23 y~l~ nda Yanya, Avlonya ve çevresinde bulunan 233 çiftlik ve 9
mukataa 777.250 guru~a ihale edilmi~ken'", söz konusu bedel takibeden
y~lda 935.261 guru~a yükselmi~ti106. ~ltizam gelirlerinde zamanla aru~lann
oldu~u tablodaki de~erlerden de anla~~lmaktad~ r.
Devletin, çiftliklerin reorganizasyonuna yönelik çabalar~n~ n hedefi, daha
önce var olan karga~a ortam~ nda topraklar~n~~terk eden çiftlik sakinlerini
eski yerlerine döndürmek ve içerisinde bulunduklar~~olumsuz ko~ullar~~bertaraf etmekti. Bu amaç do~rultusunda Ali Pa~a zaman~nda uygulanan a~~r
vergi yükünün düzeltilmesi istenmi~ tin". Çünkü çiftlik halk~~normal vergilerini (ö~ür vs.) ödedikten sonra, ürünün 1/3'ünü Ali Pa.~a'ya vermek durumundayd~ . Bu da çiftçilere hayli a~~r geliyordu. Reayan~ n topra~~n~~ terk etti~i çiftliklerde, halk~ n geri dönmesini temin edecek ko~ullar~~ olu~turmak
çiftlik halk~~için yap~lmas~~gereken önemli bir i~ti. Bu amaçla en ba~ta harap
olmu~~hane ve benzeri yerlerin in~as~~ve hayvan tedarik edilmesi, dolay~s~yla
kaynak sa~lanmas~~gerekiyordu. Devlet, söz konusu kayna~~~kendi hazinesinden kar~~lama imkan~~bulamad~~~ndan; bu tip emlâk~n uzun dönemli ihale
edilmesine karar vermi~ti. Bu sayede do~rudan bir harcama yap~lmaks~z~n
çiftliklerin imar edilmesi amac~ na hizmet edilmi~~olacakt~. 1238/1822-23 y~l~nda Karakarye kazas~ nda Pa~a ve o~ullanndan al~nan 16 çiftlik ve 4 köyün
Selanik Mütesellimi Mustafa A~a'ya ihale edilmesinde söz konusu hedef göz
önünde bulundurulmu~ tur. ihale bedeli ba~lang~çta dü~ük tutulmu~tu;
çünkü idareyi alan ki~inin bu avantaj~~ de~erlendirerek çiftlik iman için çal~ ~aca~~, böylece izleyen senelerde has~lat~n da yükselece~i dü~ünülüyordu.
Dolay~s~ yla Karaferye kazas~ ndaki çiftliklerin iltizam bedelleri de 123841/1822-25 y~llar~~aras~ nda s~ ras~yla 50 bin, 60 bin, 75 bin ve 100 bin guru~~
olarak belirlenmi~ ti. 1242/1826-27 de ise ortaya ç~ kacak duruma göre yeni
bir tespit yap~ lacakui". Bu örnekten hareketle Devletin çiftlik sahiplerinin
105 MAD 8403,5.32, 1238/ 1822-23.
1°6 MAD 8403, s.63, 1238/ 1822-23.
107
Ayniyyat Defterleri 610, s.77, 1236/1820-21.
108 MAD 8403, s.43, 1238/1822-23.
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durumlar~ n~~ iyile~ tirme hususunda aktif çaba gösterme yerine daha çok,
idari mekanizmada de~i~ iklikler yapmakla yetindi~ini söylemek mümkündür.
Devlet, Ali Pa~a ve o~ullar~ ndan zaptedilen çiftliklerde üretim ve vergi
has~lat~ n~ n artmas~n~~sa~lamak amac~ yla bu yerlerin yönetimini belli kaidelere oturtmaya çal~~m~~t~ . Öncelikle idarede hangi yöntem benimsenmi~~
olursa olsun, tüm görevlilerin reayay~~ koruyup eski yerlerine naldedilmesine
ve iskan~ na çal~~mas~ , çiftlik halk~ndan belirlenmi~~aidatlar~ n d~~~ nda herhangi bir ~ey talep edilmemesi ve d~~ardan bu tür giri~ imlerde bulunanlar~ n
engellenmesi hususlarma büyük dikkat sarf etmeleri gerekiyordu. Bu esaslar
dahilinde, çiftlik ve mukataalar~~daha fazla bedelle yönetmeye talip olanlar,
gerekli sarraf taahhüdünü sa~lamalar~~ halinde görevlendiriliyorlard~. Bu
~artlar~~tam anlam~ yla yerine getirmeyenler ise görevden al~ n~yordu. Örne~in
Yanya ve Alasonya'da bulunan emlâlu i~leten Yanya mutasarr~f~~ Ömer Pa~a
1238/1822-23 y~l~ nda zam teklifinde bulunmal~-115 ve sarraf taahhüdii sa~layamam~~~oldu~undan, yerine Ali Cevad Pa~a 125 bin guru~~fazla taahhüd ile
atanm~~umg. Ayn~~ ~ekilde 1242/1826-27 y~l~ nda Yeni~ehir, Çatalca, Ermiye ve
Valestin kazalar~ ndaki çiftlikler, iltizam bedeline 100 bin guru~~ilave etmeyi
taahhüd eden Mehmet A~a'ya verilmi~ tir. Bu zamla birlikte söz konusu kazalardaki çiftliklerin iltizam bedeli 841.500 guru~a ula~m~~ u110. Devletin, emlik
ve di~er varl~ klarm iltizam bedellerini her geçen y~ l yükseltmesi çiftliklerdeki
ko~ullar~ n zamanla iyile~ti~i ve buna ba~l~~olarak da has~ latlarm~ n artt~~~~dü~üncesine dayan~yordu. Çiftliklerin y~ll~ k iltizam süresi her senenin Mart ay~~
ba~~ ndan izleyen senenin ~ubat~~sonuna kadard~. Çiftliklerde arazinin sürülmesi, reayaya tohum ve sermaye verilmesi i~lemi Kas~m ay~ nda yap~ld~~~ ndan, iltizam i~ leminin geciktirilmemesine çal~~~ llyordu. Ali Pa~a ve o~ullarmdan zaptedilen çiftlik ve mukataalar~n izleyen y~llarda ayn~~ yöntemlerle idaresine devam edilmi~tir.
Özet ve Sonuç
Onsekizinci yüzy~l~ n ba~lar~ ndan itibaren Osmanl~~ Devleti'nin Balkanlardaki otoritesinin zapfla~nas~ yla birlikte yerel unsurlar önem kazanmaya
ba~lam~~~ve zamanla bulunduklar~~bölgelerin güçlü yöneticileri haline gelmi~lerdir. Yerel güçler, merkeze ait otoriteyi belirli ölçüde ele geçirerek Sultana kar~~~olan sorumluluklar~ n~~ da yerine getirmemeye ba~lam~~lard~. Böyle
1°9 MAD 8403, s.63, 1238/1822-23.
Il° MAD 8403, s.103, 1242/1826-27.
Belleten C. LXV, 68
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bir ortam~n belirgin oldu~u bölgelerden birisi de Arnavutluk'tu. Arnavut sipahilerinin ve di~er yöneticilerin Bâbli'nin isteklerine kulak asmadan
kendi görevlerini istismar ettikleri, böylece siyasi ve ekonomik nüfuzlar~n~~
daha da art~ rd~ klar~~görülmekteydi. Devlet bu tip ki~ilerle sürekli mücadele
etmeye çal~~~ yordu. Ancak mücadeleyi s~ n~ rlayan hususlar vard~ . Öncelikle
Devlet sava~~zamanlar~ nda kendilerinden yard~ m istemek zorunda kal~ yordu.
Ayr~ca vergilerin toplanmas~~ ve genel asayi~in sa~lanmas~~aç~s~ ndan da Devletin yerel güçlere ihtiyac~~ vard~. ~~ te böyle bir ortamda, Tepedelenli Ali Pasa
gibi bulundu~u bölgede yar~~ ba~~ ms~ z bir devlet yöneticisi ~eklinde hareket
eden bir ayan~ n yükseli~ ine engel olunamam~~ t~.
H~ rsl~ , kindar ve ac~ mas~z bir ki~i olan Ali Pa~a bölgesinde nüfuzunu artt~ rmak için her yolu denemi~; Sultanla ili~ kilerini bozmadan amaçlar~ na
ula~maya çal~~m~~t~ . Sefer anlannda devlet ad~ na giri~ti~i mücadeleler ve ~stanbul'a gönderdi~i düzenli hediye ve rü~ vetler sayesinde merkezle ili~kilerinin uzun süre bozulmadan devam~ n~~ sa~lam~~t~ . Ancak Ali Pa~a, bu sayede
her f~ rsatta çevre bölgelere sald~ rarak geni~~bir co~rafi alan~ n neredeyse tek
yöneticisi haline gelmeyi de ba~arm~~t~ . Onun gücü sadece siyasal alanda de~ildi. Pa~a ayn~~zamanda hayat~~boyunca yüzlerce çiftli~in ve gelir getiren
mülkün sahibi olmu~ tu. O~ullann~~önemli mevkilere getirmesi gücünü daha
da art~rm~~t~ . Tepedelenli, mevcut konumunu ve gücünü her zaman ç~ karlar~~
do~rultusunda kullanm~~, bitmek tükenmek bilmeyen para h~rs~yla çevresini
her f~ rsatta ya~malam~~, çiftliklerde çal~~ an insanlardan a~~ r vergiler ve aidatlar alm~~ ; benzer yöntemlerle o~ullar~~da büyük mebla~lara varan servetin
sahibi olmu~lard~ . Bu siyasi ve ekonomik güç sayesinde Ali Pa~a, ~stanburclan
gelen emirleri neredeyse tamamen geri çevirmeye veya de~i~ik bahanelerle
savu~turmaya ba~lam~~t~ . Onun iyice artan nüfuzundan büyük kayg~~duyan
Sultan, yak~ n~ nda bulunan baz~~ ki~ ilerin de etkisiyle yok edilmesine karar
vermi~~ve kendisine harekat düzenlenmi~tir.
Ali Pa~a bu olaydan sonra say~lar~~40.000'e varan tüm askerlerini alarma
geçirdiyse de ba~ar~l~~olamam~~t~. Pa~a, k~ sa bir süre içerisinde yan~ nda bulunanlar~ n ço~u, hatta o~ullar~~ taraf~ ndan bile terkedilmi~ti. Asl~nda Pa~an~n
gücü büyük ölçüde Arnavut nüfusa dayan~yordu; yönetici s~ n~f~ n tamam~~Arnavuttu. Buna ra~men kendisi Arnavutlardan ciddi bir destek alamam~~~ve
yaln~z b~ rak~lm~~t~ . Çünkü onun gücünün sosyal temeli oldukça zapft~. Kendisi büyük mülklerin sahibi olarak y~ llarca çiftlik çal~~anlar~n~~insafs~zca sömürmü~~ve halkla aras~ nda büyük bir uçurum olu~mu~tu. Bütün diktatör ya-
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p~l~~insanlar gibi o da paraya halk~n deste~inden daha fazla güvenmi~ti. Ali
Pa~a zenginle~mi~ti, ancak bu geni~~kitlelerin fakirle~mesi pahas~na sa~lanm~~t~. S~n~rs~z bir i~tahla büyük bir mal varl~~~~biriktiren Ali Pa~a çevresindekilerin servet biriktirmesine firsat vermemi~ ti. Onun yan~nda çal~~anlar sadece ücretli hizmetçilerdi. Kendi görevlileri ve dan~~manlar~~ bile mülk
edinme olana~~~bulamam~~lard~ . Böyle bir ortamdan sonra geni~~bir halk
deste~i bulmas~~oldukça zordu. Sadece ayaklanma haz~rl~~~nda olan Rumlar
Pa~aya destek vermi~lerdi. Nitekim Tepedelenli'ye yönelik harekat esnas~nda
Rum isyan~~da ba~lam~~t~. Ali Pa~a Rum isyan~n~n ba~ar~ya ula~aca~~~ve bu sayede kendisinin de kurtulaca~~~ümidiyle kapand~~~~kalede uzun süre ku~atmaya direnmesine ra~men 1822 y~l~nda öldürülmü~~ve mal varl~~~~devletçe
zaptedilmi~tir. Bu noktada Ali Pa~a'n~n direni~inin ba~ar~s~zl~~~nda, a~~r~~görünen gücünün gerçekte ciddi bir halk deste~ine dayanmamas~n~n önemli
rol oynad~~~n~~dü~ünmek mümkündür.
Tepedelenli Ali Pa~a hayat~~boyunca büyük miktarlara varan servetlerin
sahibi olmas~na ra~men gerçekte bulundu~u bölgenin ekonomik geli~mesine katk~~yapacak tutarh ekonomik politikalar uygulamaya hiçbir zaman te~ebbüs etmemi~ti. Onun zaman~ nda Yanya ve çevresinde ticari faaliyetler geli~mi~~olsa bile, Ali Pa~a'n~n ticarete verdi~i deste~in tüccarlardan ald~~~~
önemli aidatlarla ili~kisi olmal~d~r. Yoksa Pa~an~n yönetti~i bölgenin zenginle~mesine dair herhangi bir kayg~~ ta~~mad~~~~çevresini ya~rnalamas~ndan ve
di~er haks~z uygulamalar~ndan anla~~lmaktad~ r. Nitekim Ali Pa~a, tüm toplumun çabalar~n~~üretime kanalize edecek tedbirler alma, tar~ m, ticaret ve
s~nai faaliyetlerin geli~mesine öncülük etme yerine; bir çok köyü çiftli~e dönü~türerek ve buradaki insanlar~~adeta serf konumuna dü~ürerek tar~mda
yarat~lan art~~de~erden daha fazla alma yoluna gitmi~ tir. Yapt~~~~kapsaml~~
in~a faaliyetleri de kendi rahatl~~~~veya daha fazla rant geliri elde etme amac~na yönefikti. K~saca halka yönelik bask~c~~tutumu yan~nda gelir sa~layan bir
çok kayna~~~kontrol alt~na almas~~ve yarat~lan kazançtan hak etmedi~i büyük
paylar almas~~bölgede verimli ekonomik faaliyetlerin önünde önemli bir engel te~kil etmi~ti.
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EK 1
1236 Senesi Cemaziyelâhir ay~~ (Mart 1821) içerisinde Serasker Pa~a marifetiyle yap~lan masraflar
Masraf~n türü

Miktar~~(gurus)

Cebehaneciba~~~vas~ tas~yla T~ rhala'da mübayaa olunan cephane bahas~~

363

Rumeli eyaletine ferman götüren kapu kethüdas~~ çukadar~na verilen harçl~k

1.000

Preveze'de memur kapudana gönderilen tatara verilen
Hekimlerin ve tercümanlann maa~lar~~

2.400

Asitane'ye gönderilen adama verilen harc~rah
Köstendil ayan~~taraf~ ndan arzuhal götüren adama inân~~
Mübayaa olunan kat~ r bahas~~(54x200 guru~)
Selanik'ten gelen kat~ rlar için mübayaa olunan levaz~ mat
bahas~~

100
1.500
100
10.800
1.280

A~ç~ba.~~ na verilen inâm

100

Yanyal~~ Ha~im Bey'den çama~~ r ve gül suyu getiren adama
inâm

100

Muhtar Pa~azade Mehmet Bey'e inâm

2.000

Mahmut Bey'i Ankara'ya götürmek için tatara verilen harc~ rah

750

Yanya mutasarnfi ~smail Bey'den donanm~~~at getiren
adama inârn

400

Yanya ordusuna mensup askerlerin ulufeleri kapsam~ nda
Selanik valisi Hüseyin Pa~a'ya verilen mebla~~

150.000

Göl kenar~ nda olan Usturum köyünün fetih ve teslimi müjdesiyle gelen adama inâm

1.500

Mübayaa olunan ocak demiri ve odun bahas~~
Yaral~~ iki topçuya inâm

127

Gülle mübayaas~~için verilen

390

Narde yolunun tamire muhtaç yerlerinin tamiri için görevlendirilen ki~iye inâm
Mora valisi Mahmut Pa~a hazretlerine inâm
A~ç~ ba~~n~ n maa~~~
Topçu, arabac~~ve humbarac~~ ustalanna inâm

50

1.000
25.000
500
800

TEPEDELENL~~AL~~PA~A

Serasker Pa~a'n~n silahtanna inârn
Mirimiran Ömer Pa~a'ya verilen atiye
~stanburdan hazine getiren tatar ve yard~mc~s~ na inâm
Piri~tineli sekbanba~~~~brahim Bey'e inâm
Serasker Pa~a'n~ n tabyalara te~riflerinde tabya topçulanna
inâm
Yanya'da vüzaraya üçer ayl~ k tahsis edilen harçlar kapsam~nda ~smail Pa~a'n~ n hissesi için verilen
Üç ayl~k ulufe için Mahmut Pa~a'n~n hissesine verilen
Üç ayl~k ulufe kapsam~nda ~nebahn mutasarnfi Hasan Pa~a'n~n hissesine verilen
Serasker Pa~a'n~n T~ rhala'ya gelmesinden sonra on gün boyunca yap~lan mutfak ve Kilercia~a vas~tas~yla verilen zahire
bahas~~
Hazine katibi Abdullah Efendi'ye inâm
Tepedelenli'nin hapsinden kurtulan Zain~~A~a'ya verilen
Serasker Pa~a'n~ n Silahtara~a tabyas~ na te~rifinde verilen
inâm
Hasan Pa~a taraf~ ndan gülle getiren adama inâm
Mora valisi Mehmet Pa~a'ya verilen atiye
Oda dö~emelerini dolduran yorganc~lara verilen
Divanhaneye al~ nan kandil, süpürge ve ka~~k bahas~~
On dokuz günlük zahire bahas~~
Di~erleri
Toplam

K~salt~nalar:
BOA: Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi (~stanbul)
MAD: Maliyeden Müdevver Defterler
HH: Hatt-~~Hiimayün
Cev. Dah: Cevdet-i Dahiliye
D.B~M.MHF: Ba~~Muhasebe Kalemi; Muhallefat Defterleri

1077

2.500
10.000
300
500
700
225.000
150.000
150.000

2.164
1.000
500
1.300
200
50.000
10
11
15.735
47.999
858.179

•,•

