KAVALALI MEHMET AL~~ PA~A'NIN SUR~YE'DE
HAKIMIYET! ESNASINDA TATB~K
ETTI~I ~DARE TARZI
Dr. ~INASI ALTUNDA~~
Ankara Dil ve Tarih- Co~rafya Fakültesi Tarih Doçenti
Suriye Osmanl~~ idaresinde dört büyük eyâlete taksim edilmi~ti: Halep, ~am, Trabulus ~am ve Sayda. Kudüs, Yafa ve
Gazza gibi di~er ufak ~ehirler bu taksimin d~~~nda bulunuyordu;
yaln~z Sayda valisi kuvvetli oldu~u zamanlarda ekseriya bu ~ehirleri de kendi idaresi alt~ nda toplayabiliyordu. Mesela, Sayda valisi
bulunan Abdullah Pa ~ a devrinde vaziyet böyle idi. Abdullah
Pa~a Sayda ve Trabulus'tan itibaren Sina yar~madas~ na kadar
hüküm sürüyor ve merkezi hükümetin aczi ve zaf ~~ dolay~siyle,
burada a~a~~~yukar~~ yar~~ müstakil bir halde bulunuyordu
Süleyman Abu Izzeddin : Ibrahim Ba~a fi Suriyye, Berut, 1929, s. 131;
Netaic ül-Vukuat'ta (c. I, s. 129) Sayda müstekil bir eyalet halinde de~il, ~am
eyaletine tabi olarak gösterilmektedir; bundan dolay~~Sayda'n~ n son devirlerde
müstekil bir eyalet haline geldi~i anla~~ l~ yor. Hammer : Des osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung'da (c. II. s. 268-270) Suriye eyaleti
hakk~nda ~u malfimat~~ vermektedir: Eyalet-i Halep, bu eyaletin 6 s~~ dirlikli ve
3 ü dirliksiz Türkmen sanca~~~olmak üzere, 9 sanca~~~vard~ r.
1 — Halep, buras~~ Pa~an~ n idare merkezidir; 98 zeamet ve 295 timar~~ vard~ r; has geliri 817.772 akçedir.
2 — Adana, 2 zeamet ve 195 timar~~vard~ r: has~~ 100.095 akçedir.
3 — Kilis, 2 zeamet ve 90 timar~~ vard~ r; has~~ 522.867 akçedir.
4 — Azir, (Netaic ül-Vukuat'ta AZIZ ~eklinde geçmektedir.) 2 zeamet ve 195
timar~~vard~ r. has geliri 280.000 akçedir.
5 — Palis, (Netic ül-Vukuat'ta bu isim geçmemektedir) timar ve zeameti
yoktur; has geliri 220.000 akçedir.
6 — Maarra, 86 zeameti vard~ r.
Defterdar Kethüdas~ n~ n zeameti 101.933 akçedir.
Timar Defterdar~ n~ n zeameti 810.146 akçedir.
Bu m~ ntakan~ n 903 K~ l~ c~~ olup, bunun 104 ü zeamet, di~erleri timard~ r.
Umum geliri 10.022.819 akçe = 250.570 kuru~a ( Piaster ) bali~~
olur.
Eyalet-i ~am, umumiyetle on sancaktan ibarettir ki, bunun yedisi has üçü
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Abdullah Pa~a imzas~ n~, Sayda, Tarablus, Gazze, Kudüs,
Nablus ve Cenin valisi olarak at~yordu 2. Bu taksime, halk~ n~ n
ço~u h~ ristiyan olan ve Kaa b ailesinden seçilmi~~bir reis taraf~ ndan
idare edilen Lübnan~'da katmal~y~z
Suriye Kavalal ~~ Mehmet Ali Pa ~ a'n~ n üvey o~lu
~ brahim Pa ~~a'n~ n eline geçince Ibrahim Pa~a ba~komutanl~k
s~fat~na Suriye umumi valisi ve organizatörü ünvan~n~~ da katt~.
Ibrahim Pa~a ba~lang~çta bir çok Suriye ~ehirlerinde eski Osmanl~~
salyanedir; zeamet ve timar~~ olmayan üçü ~unlard~ r Tedmur, Sayda ve Barut.
Bütün m~ ntakan~ n 996 K~ l~ c~~ vard~ r; bunlardan 128 i zeamet, di~erleri timard~ r.
1 — ~am ( Dimi~k ), Pa~an~ n idare merkezidir; 87 zeamet, 332 timar~~ vard~ r: has mikdar~~ 1.000.000 akçedir.
2 — Kudüs, 9 zeamet ve 161 timar~~ vard~ r, has~~ 252.000 akçedir.
3 — Acelan, 5 zeamet ve 13 timar~~ vard~ r, has mikdar~~ 373.800 akçedir.
4 — Safed, 4 zeamet ve 61 timar~~ vard~ r, has m~kdar~~ 261.000 akçedir.
«
5 — Gazze, 7 «
508.338
« 108
«
««
6 — Nablus. zeamet ve timar~~ yoktur, has mikdar~~ 296.450 akçedir.
7 — Lecun, 9 zeamet ve 39 timar~~ vard~ r, has~~ 200.000 akçedir.
Hazine-i ~ahane Defterdar~ n~ n has~~ 130.000 akçedir.
Timar Defterdar~ n~ n zeameti 74.000 akçedir.
Senelik umum gelir 6.337.588 akçe = 158.439 kuru~tur.
Eyalet-i Trabulus ~am, dört sanca~~, bir timar Defterdar~ , bir hazine
Defterdar~ , bir de Defterdar Kethiidas~ , 63 ü zeamet ve di~erleri timar olmak
üzere 614 K~ l~ c~~ vard~ r.
1 — Trabulus, Pa~an~ n idare merkezidir; 15 zeamet, 169 timar~~ vard~ r;
has mikdar~~ 220000 akçedir.
2 — Hama, 23 zeamet, 171 timar~~ vard~ r; has~~394.034 akçedir.
3 — Cebellâ ( Netaic ül-Vukuat ta Cebeliye ), 9 zeamet ve 91 timar~~ vard~ r; has geliri 214.000 akçedir.
4 — Selemiye, 4 zeamet ve 52 timar~~ vard~ r; has~~ 230.000 akçedir.
Hazine Defterdar~ n~ n has~~ 113.000 akçedir.
Defterdar Kethüdas~ n~ n zeameti 64.820 akçedir.
Timar Defterdar~ n~ n zeameti 610.000 akçedir.
Umum gelir m~ kdar~~ 6.418.856 akçe = 160.471 kuru~tur.
2 Asad Rustum. « Al-Usul al-Arabiyye li tarih Suriyye fi ahd Muhammed
Ali Ba~a » da Abdullah Pa~an~ n ~öyle imza att~~~ n~~ görüyoruz. ( c. I. s. 29 )
« As-Sayyid Abdullah, Vali Sayda ve Trabulus ve Mutasarr~ f liva Gazze ve
al-Kudüs ve Nablus ve Cenin halen. » ( c. 1. s. 31 ) « As-Sayyid Abdullah,
Vali Sayda ve Trabulus ve Mutasarr~ f liva Gazze ve al-Kudüs ve al-Halil ve
Nablus ve Cenin.
3 Ed. Driault : La Question orientale (Nafiz, Türk. trc. Meseleyi ~arkiye,
s. 210); kar~. ~slam Ansiklopedisi, burada bu haklar~ n 1860 da verildi~ini zikretmektedir.
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hakimlerini vazifelerinde b~rakt~~4. Fakat bir müddet sonra bilhassa
Suriye limanlar~n~~Mehmet Ali'nin eskidenberi müttefiki bulunan
Emir Be~ ir Saha b'a terketti; bu da, bu ~ehirlerin idaresini
akrabalar~ndan itimat etti~i kimselere tevcih etti. 1832 senesinin
Sonbahar~ nda Mehmet Ali Pa~a'n~ n bir akrabas~~ olan ~ erif P a ~~as
"Hükümdar-~~Arabistan„ ünvaniyle Suriye'ye umumt vali olarak gönderildi. ~ am hükümet merkezi olmu~tu. Maliye umum müdürü H an na al Bahri de Suriye'ye tatbik etti~i büyük mali
te~kilat~, buradan idare etmekte idi 6.
II. Mahmut ile Mehmet Ali aras~ nda Kütahya anla ~mas ~ 7 vücude geldikten ve Suriye ba~tan ba~a kat'i olarak
Mehmet Ali'nin idaresine geçtikten sonra eski idare memurlar~~
savuldu ve yerlerine Ibrahim Pa~a'n~n itimat etti~i kimseler getirildi. Mesela', Sayda'ya Süleyman Pa ~~a 8 Haleb'e de Ibrahim
Pa~a'n~n bir akrabas~~ bulunan Ismail Be y 8 atand~lar.
Lübna n'a verilen imtiyazlar da kald~ r~ld~; Frans~zlar bu
hususta hiç bir itirazda bulunmad~lar; çünkü Frans~ zlar, Mehmet
Ali'nin her sahada kazand~~~~geli~meleri elde etmek için ald~~~~
tedbirlere, kendi yenilikleri gözüyle bak~ yorlard~ . Nüfusu 20.000 i
geçen her ~ehirde bir isti~are divan~~ ( div an ül-me~vere ) vücude
getirildi; bu divan~n üyeleri ~ehrin ileri gelenlerinden seçilecek
ve bütün dinler bu divanda hep birlikte rol oyn~yacaklard~ ; ~amda vücuda getirilen divan, 10 müslüman, 10 h~ ristiyan ve bir de
4 Ankara Üniversitesi, D. T. C. Fakültesi Dergisi, say ~~ 2, s. 39-40. Kavalal~~ Mehmet Ali Pa~a hakk~ nda k~ sa bir etüd adl~~ makalemiz.
5 Mehmet ~erif Pa~a imzas~ n~~ ~öyle at~ yordu : Mir Mehmet ~erif, Kethüday-i Hidiv-i azam ve Hükümdar-~~ eyalet-i Berri~~am» veyahut »Kethüdayi
Divan-~~ azam ve Hükümdar-~~eyalât-~~Berri~~ arn» veyahut Mehmet ~erif, Kethüdayi ve Hükümdar-~~ eyaleti Berri~~am», bk. Asad Rustum : Al-Usul Al-Arabiyye li tarih Suriyye fi ahd Muhammet Ali Ba~a, e. II, s. 79, 93, 103. ~erif
Pa~ a bilâhara Osmanl~~ordusundan gelen Firdevs Bey isminde biriyle gizli olarak temasa gelmek ve Mehmet Ali'ye hiyanet etmekle ittiham edilerek hapsedilmi~~ve M~ s~ ra ba~l~~ olarak götürülmü~tür. Bk. Miizekkerat (un) Tarihiyye
( müellifi meçhul, n~r. ed. al-Huri Kostantin al-Ba~a al-Muhlisi), s. 231 - 333;
ayn~~ sayfa ayak notu I; A. Rustum, e. V, s. 265-267; S. Abu ~zzeddin, s. 301.

S. Abu ~zzeddin, s. 131.
May~s 1833.
8 As~ l ad~~ Seves olan bir Frans~ zd~ r.
9 Süleyman Abu ~zzeddin, s. 132 v. d.
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yahudiden müte~ekkildi; Berut'taki divan da 12 üyeden mürekkep
olup üyelerinin yar~s~~ müslüman, yar~s~~ h~ ristiyand~~
Divan~ n reisi üyelerinin aras~ ndan seçiliyordu. Divan her gün
muntazaman toplanmak ve halk~ n ~ikayet ve davalar~ n~~ dinlemek
ve halletmekle ödevliydi. Divan bütün muamelelerinde, davalar~ n
hallinde tamamiyle serbesti; verilen her karar ciddilik ve özenle
kaydedilirdi ". Bu idare sistemi görünü~e nazaran insana çok âdilâne temellere dayan~ yor gibi geliyorsa da, hakikatta hiç te öyle
Çünkü yeni M~s~ r memurlar~, Osmanl~~ idaresindeki mütegallibeyi aratacak derecede insafs~ z ve zalimdiler. Ordunun ödevi de
bitti~i için asker birlikleri ~ehirlere da~it~ lm~~lard~ ; bundan dolay~~
itiraz yollu bir isyana yer kalmam~~t~.
Hükümdar-~~ Arabistan namiyle hüküm süren ~ erif Pa ~ a
çok sert ve mutlak bir idare sistemi takip ediyordu. En fena taraf~~ çok haris ve paraya dü~kün olu~ u idi. Mehmet Ali'nin bir
akrabas~~ olmas~~ dolay~ siyle, kendisini zengin etmek için yapt~~~~
haks~ z hareketlerin önüne geçme~e, hatta bunlara itiraz etme~e
kimsenin cesareti yoktu. Di~er memurlar da bundan a~a~~~kalm~yorlard~ . Halep hakimi Ismail Bey de vicdans~z~ n biriydi; Mehmet Ali'den ö~rendi~i sistemi burada takip ederek, et, meyva ve
sebze gibi yiyecek maddelerini kendi inhisar~~ alt~ na alarak bizzat
ticaret yapmaktayd~ . Büyük çiftlikler 12 elde eden ~smail Bey, bunlar~~ kendisi için i~ ietiyor, elde etti~i ürünleri ~ehirde perakendecilere müzayede ile sat ~ yordu. Ba~kalar~ n~ n yeti~tirdikleri ayn~~
cinsten ürünler, Ismail Bey'in ürünleri, çar~~larda bitmeden önce
sat~lam~ yordu
H~ristiyan memurlar~ n da müslihnanlardan daha iyi denecek
bir taraflar~~ yoktu; Hann a Bey ve karde~i Ger m anus ellerindeki bütün salâhiy et ve kudreti devlet hazinesini doldurma~-a ve
dolay~ siyle Mehmet Ali'nin teveccühünü kazanma~a hasrediyorlard~.
m Ayn~~ eser, s. 135 ; Müzekkerat (un) tarihiyye, s. 56 vd. Hurub Ibrahim
Ba~a fi Suriyye ve ai-Anadol ( müellifi mechfil, n~ r. ed. Paul Carali ) fasikül
I. s. 37.
" Hurub Ibrahim Ba~a ... , fasikül I. s. 37.
12 ~ brahim Pa~ a da dahil olmak üzere, Suriyedeki M ~ s~ r büyük memur ve
ku~nandanlar~ , burada birçok emlak sat~ n alm~~lard~ . Kar~. Asad Rustuin, ve
al- Usul ... e. Il!. s. 36-40, 50-53, 60-61.
13 S. Ahu ~zzeddin, s. 133.
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Küçük memurlar da bunlardan daha iyi de~illerdi. Bunlar~ n
ço~u mai~etlerini ancak ald~ klar~~ rü~vetle temin edebiliyorlard~.
Çünkü ald~ klar~~ maa~~o kadar azd~~ ki, yaln~ z onunla ya~ amalar~ na
imkân ve ihtimal yoktu. Me~veret divan~ , bu süistimâllerin önüne
geçememekte, hatta baz~~ hususlarda bunlara bizzat sebep olmaktayd~ . Divan üyelerinden her hangi birinin, hükümetin zarar~ na
olarak verdi~i bir karar, hakl~~ olsa bile, maliye umum direktörlü~ü taraf~ ndan, bu zarar~~ ödeme~e mahküm ediliyordu. Bundan
dolay~~ divan üyeleri kendilerini bu gibi zararlardan koruyabilmek için halk aleyhine ve yahut daha do~rusu yaln~ z hükümet
için çal~~ mak mecburiyetindeydiler.
Süleyman Ahu izzeddin bütün bu fenal~ klar~~ mütemadi harplere ve yeni memurlar~ n tecrübesizliklerine hamletmek istemekte
ve Mehmet Ali'nin Suriye için iyi niyetleri oldu~unu söylemektedir.
Fakat ben, yapt~~~ m bu küçük tetkik neticesi aksi neticelere
vard~~~ m~~ san~ yorum. Mehmet Ali hükümetinin çekirde~ini te~kil
eden M~s~ r ve M~s~ rl~ lar, Mehmet Ali'nin tatbik etti~i ~iddetli
idare neticesi hadsiz, hesaps~z s~ k~nt~ lara maruz kalm~~, köyünden
~ehre gitmesini bilmeyen bu zavall~~ halk, Suriye gibi deniz a~~ r~~
memleketlere s~~~nmaya ba~lam ~~lard~~ 11 Bu böyle olunca, Suriyede
bunun aksini dü~ ünmek her halde yanl~~~olur. Bence Mehmet Ali
Suriyeye hususi imtiyazlar verme~i, buras~ n~~ M~s~ r'dan farkl~~ bir
rejim ile idare etme~i hat~ r~ ndan geçirmemi~tir.
Ibrahim P a ~~a'n~ n Suriyede yapt~~~~yeniliklerin en önemlilerinden biri, hiç ~ üphesiz, bütün dinlere müsavât vermi~~olmas~~~
d~ r. Fakat ~ unu derhal söylemeliyiz ki, Ibrahim Pa~a bu müsavât
h~ ristiyanlar~ n kendisine yapm~~~olduklar~~ yard~ ma müte~ ekkiren
yapm~~~de~ildir. O, Mehmet Ali hükümetine yarayacak her kesten
hangi dine mensup olursa olsun istifade etme~i dü~ ünmü~~ve bu
müsavât~~ Suriye dinlerine bah~etmi~ ti. Bundan ba~ka, Mehmet
Ali'nin bu yenili~i, h~ ristiyan âleminde tabiatiyie iyi kar~~ lanacak,
Mehmet Ali'yi yapt~~~~i~ lerde hakl~~ bulacaklard~ . Filhakika bu tedbirlerin Avrupa umumi efkâr~~ üzerine büyük tesirleri olmu~, hatta
Osmanl~~ imparatorlu~unda Tanzimal'~ n ilân~ na h~ z veren sebeplerden birini te~kil etmi~ tir diyebiliriz. Bu devirde h~ ristiyanlar,
" Ankaru Oniv. D. ve T.—C. Fakiiltesi Dergisi. sene 1943, say: 2, s. 35
daki ~nakalemiz.
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mesela beyaz, ye~il ve k~ rm~ z~~ renkli bezden sar~ k saramazlar, ata
binemezlerdi.
Suriye'ye gelen ~ ngiliz konsolosu F ar r en 1829 tarihinden
beri Berutta oturmak mecburiyetinde kalm ~~t~; ancak 1834 te ~am'a
gelebildi. Ibrahim Pa~ a, konsolosa büyük bir istikbal merasimi
haz~ rlam~~t~ . Halk bunu öyle nadir bir hadise saym~~ t~~ ki, konsolosun Ingiltere armasiyle süslenen evi ~aml~ lar~ n günlerce seyretmek üzere gittikleri bir yer olmu~tu '5. H~ ristiyanlar ~imdi, do~rudan do~ruya devletin en büyük memuriyetlerine al~ nabiliyorlard~.
Vergiler de müslüman ve h~ ristiyanlara müsavi bir surette
da~~ t~ lm~~t~. H~ ristiyanlar evvelce bundan ba~ ka bir de haraç vermekte, fakat buna mukabil askerlikten muaf tutulmakta idiler.
Halbuki ~ brahim Pa~ a bunun aksini yadm~~, h~ ristiyanlar!, her
hangi bir isyana kar~~~kullanmak gayesiyle, silahland~ rm~~t~.
Fakat h~ ristiyanlar kendilerine verilen bu hürriyet ve müsavattan istifade ederek müslümanlarla birlikte, memleketin geli~mesi
hususunda çal~~mam~~ lar, her f~ rsattan yüz bularak, müslümanlar~ n
dini kanaatlar~ n~~ incitmek suretiyle, onlar~~ tahkir etme~e ba~lam~~lard~. A~a~~ da dercetti~im misal bu hususta bir fikir vermeye
kâfidir.
"~am h~ ristiyanlar!, ~brahim Pa~a'n~ n zafer/erini ve kendilerine
verilen haklar~~ kutlulamak gayesiyle bir tören yapmak isterler;
bu arzular~n~~ yapmak hususunda hükümetce kendilerine izin verilir;
bunun uzerine, h~ ristiyanlar bir deveyi bezetirler, üzerine ~arap içen
birini bindirirler ve bu suretle müslüman mahallelerinden "~~s a
yeniden do~du„ diye ba~~ rarak geçer/er'u.„
Suriye gibi çok müteass~ p bir muhitte, bu nevi hareketlerin
islâmlara yapaca~~~tesir, hiç ~ üphesizki, çok büyüktü.
Suriye halk~ , her ~ eyden evvel, Mehmet Ali idaresinin kendilerine emniyet ve siikiin getirece~ini ve kendilerini mütegallibenin
elinden kurtaraca ~~ n~~ sanm~~lard~. ~ brahim Pa~ a vergileri indirece~ini ve askerlik mükellefiyetini tamamiyle kald ~ raca~~n~~ vadetmi~ti
Müzekkerat (un) tarihiyye, s. 92.
Ayn~~ eser, s. 67 vd.
17 S. Abu izzeddin, s. 151; Kamil Pa ~
a: Tarih-i siyasi-i Devlet-i Aliyye-i
Osmaniye, c. III. s, 150 vd.
13
16
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Ibrahim Pa~a halk~ n kalplerini elde etmek ve Suriye'ye iyice
yerle~ebilmek için, ba~lang~çta bu vaitlerini, Suriye ~ehirleri hakimlerine tamimlerle bildirmi~~bu tamimlerin halka ilan edilmesini emretmi~ti ". Bundan ba~ka ticaret ve ziraati terviceden
tedbirler alm~~~ve halk ta hakikaten bu yeni idareden memnun
olma~a ba~lam~~t~. Fakat iyi günler k~sa sürmü~~ve Ibrahim Pa~a'n~ n hakiki idaresi çok geçmeden kendini göstermi~ti.
Kiitahga anla ~ mas ~~ ile beraber, Osmanl~lar taraf~ ndan
gelecek tehlike, muvakkat bir zaman için olsa bile, önlenmi~ti.
Bu anla~may~~müteakip Suriye'de her ~eyin de~i~ti~ini görüyoruz.
Mehmet Ali'nin emirlerini, icabetti~i takdirde, zorla tatbik edecek
askeri kuvvet Suriyenin 'bütün ~ehir ve kasabalar~ na da~~t~lm~~~
bulunuyordu.
1834 senesi ba~~nda Mehmet Ali 'den Ibrahim Pa~a'ya gelen emirlerde, a~a~~daki noktalar~n derhal tatbiki istenmekte idi 19.
1 - Ipek inhisar~~ 20.
2 — " Ferde „ ad~~verilen, servete göre al~ nan, bir nevi verginin müslüman ve h~ ristiyanlardan mütesaviyen al~nmas~~ 21.
3 — Halk~n silahtan tecridi 22.
4 — Askerf hizmetin mecburl k~l~nmas~~".
1 br ahim Pa ~ a ald~~~~bu emirleri derhal tatbik etmekte
duraksamad~ . Halbuki bu yeni tedbirler Suriyelilere edilen vaitlerle taban tabana z~ d bulunmakta idi; bundan dolay~, bu idareye
yeni al~~ma~a ba~layan halk aras~nda ho~nutsuzlu~u, hatta isyanlar~~ do~urabilirdi.
Devrin müverrihleri, babas~n~ n emirlerine körü körüne itaat
etmesinden ve Suriyenin genel durumunu, hiç bir suretle nazar~~
itibara almamas~ ndan dolay~, Ibrahim Pa~a'y~~ suçland~rmaktad~rlar. Suriye halk~~ Mehmet Ali'nin idaresi ile Osmanl~~ devrinden
18 Açad rustum, c. Il. s. 31-32 ve 35-36; hatta baz~~ ~ehirlerde halk vergilerin kâmilen kald~ r~ ld~~~n~~ zannederek, vergi vermekten imtina etmi~lerdi, bk.
ayn~~ eser, c. II. s. 41-42.
19 Kamil Pa~ a, c. III. s. 150; S. Abu izzeddin, s. 152 vd.
20 S. Abu izzeddin, s. 156 vd.; Hurub ~brahim Pa~a... fasikül I. s. 32.
21 S. Abu izzeddin, s. 146-147 ve 157 vd.; Hurub ~brahim Pa~a... fasikül
I. s. 36; Müzekkerat (un) Tarihiyye, s. 90 vd.
22 S. Abu izzeddin, s. 165 vd.; Müz. Tar. s. 115-117 ve 155 vd.
23 S. Abu izzeddin, s. 162-164 ve 117-120; Asad Rustum, c. III. s. 4-5.
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daha iyi hayat ~artlar~na kavu~acaklar~ na inanm~~lard~; halbuki bu
yeni emirlerin yap~ lmasiyle Suriyelilere Osmanl~~ devrinde oldu~undan çok daha a~~r ~artlar yüklenecekti. Bu gibi tedbirler
halk aras~ nda Mehmet Ali idaresine kar~~~ho~nutsuzlu~u do~urabilirdi ki, Mehmet Ali'nin bilhassa bundan çekinmesi icabediyordu;
çünkü bu s~ rada Osmanl~~ devleti Mehmet Ali ile Kütühya anla~mas~ n~, büyük bir mecburiyet alt~ nda yapm~~t~. Takip etti~i siyasetin en önemli maddesi, Mehmet Ali'yi Suriyeden ç~ karmakt~.
Osmanl~~ casuslar~~ ve ~ngiliz paras~~ Suriyede bu hususta büyük
roller oynamaktayd~. Bundan dolay~, Suriyelileri M~s~ r idaresine
al~~t~ rmak bir zaruretti, bu yap~ lmad~. Ibrahim Pa~a Suriyelilerin
lehinde olan icraat~ nda devamedeydi, Suriyelilere yapm~~~oldu~ti
vaitleri tutayd~, hiç ~üphesiz, halk~ n temayülünü tamamen kazanabilir, icab~ nda her hangi bir tehlikeye kar~~~halk~ n maddi, manevi yard~m~ na dayanabilirdi. Bundan ba~ka, asayi~in temini, ziraat
ve ticaretin te~ vik ve terviciyle memleketin serveti de, k~ sa bir zamanda, artaca~~ ndan, vergiler de bu nisbette, fakat zamanla, tabii
olarak yükseltilebilirdi. Yaln~z ~unu da itiraf edelim ki, bu gibi bedihi
mülâhazalar, ~brahim Pa~a'n~ n gözünden kaçm~~~de~ildir; fakat Suriyenin, en k~ sa bir zamanda gerek mali, gerek her hangi bir
tehlikeye kar~~, askeri bak~ mdan kendi ya~~yle kavrulmas~~ icabediyordu. M~s~ r daimi harpler ve büyük mebla~lar~~ icabettiren
büyük te~ebbüs yüzünden, çok büyük fedakarl~ klarda bulunmu~tu.
~imdi buna ilaveten bir de Suriye'yi kendi kaniyle müdafaa etmesi ve Suriye'ye maddi yard ~ mda bulunmas~~ beklenemezdi;
çünkü böyle bir hal M~s~ r~~ da, netice itibariyle, zay~f dü~ürebilirdi.
Mehmet Ali'nin bu ~iddetli, yeni emirlerini tatbik edebilmek için, her ~eyden evvel, halk~~ silahs~zland~ rmak, onu kudretsiz,
her vaziyete ra~men boyun eyer bir hale getirmek gerekiyordu. ~ brahim Pa~a, h~ ristiyan halk~~ kendi taraf~ na meylettirdi~inden 24, bu arzular~ n~, pek büyük mü~külâta maruz kalmadan
tahakkuk ettirebilece~ini ummu~tu. Bundan ba~ka bu i~leri elde
etmek için yava~~yava~~hareket edecekti.
Mesela, hürriyete en ziyade al~~k~n olan Lübnan halk~ n~~ silahs~zland~ rmay~~ en sonraya b~ rakt~. Hatta burada bile Dürzüleri
h~ ristiyanlardan ay~ rd~.
24 Bk. Ankara Oniv. D. ve T.-C. Fakültesi Dergisindeki makalemize, sene
1943, say~~ 2, s. 40.
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Art~k ~brahim Pa~a'n~ n ilk mülâyim idaresinin muvakkat oldu~u
herkesce a~ikâr bir hal alm~~t~ . Bunun neticesi olarak Suriye'nin
her taraf~ nda Mehmet Ali'nin Suriye felâketini haz~rl~yan isyanlar 25
ba~lad~ . Durumun nazikli~i neticede Mehmet Ali'ye katiyetle
malûm olmu~~ve "Bu Suriyeliler benim mahv~m~~ haz~rl~yacaklard~r„
demi~ti. Çünki Suriye'deki bu durum ayn~~ zamanda, Mehmet Ali
aleyhine hareket etmek istiyen devletlere de, Mehmet Ali'nin Suriye'deki idaresine kar~~abilmeleri için me~ ru bir bahane veriyordu.
M~s~ r'da Mehmet Ali ticaret ve ürünleri kendi inhisar~~ alt~na
almak için elinde mühim bir bahane vard~ : Yap~ lacak büyük imar
ve geli~me i~leri ancak devletin te~ebbüsü ile mümkündür, bunun
için de paraya ihtiyaç vard~r, diyordu. M~s~r'da al~nan bu tedbirlerin halk~ n zarar~na olu~undan sarf~ nazar, Suriye'ye ayn~~ bahane
ile ticaret inhisar~n~~ da sokmak demek, bir çok aileleri ekmeksiz
b~ rakmak demekti; ticaretteki bu inhisar, halk~, elde etti~i ürünlerini hükümetin tesbit etti~i alçak fiyatla hükümete satma ~a icbar
ediyor ve bundun halk büyük zararlar görüyordu. Fiyatlar~ n
yükselmesi hususunda büyük roller oyn~ yan simsarlar da bu
suretle ekmeklerinden mahrum edilmi~lerdi.
Ferde vergisi bilhassa müslümanlar aras~nda çok fena tesirler yapt~ . Böyle bir vergi onlara hiç bir zaman malûm olm~yan
bir ~eydi. Bir ~ehre tarhedilen Ferde vergisinin, bu vergiyi vermekle mükellef olan erkeklerin, harp, ölüm veyahut kaçmak suretiyle azald~~~~taktirde bile, yine aynen verilmesi gerekiyordu.
Bir baba bazan 4-5 ki~i için Ferde vergisini vermek zorunda kal~ yordu; henüz hiç bir kazançlar~~ olm~yan küçük çocuklar~~ ve
devlet hizmetinde bulunan, hatta harplerde ölen o~ullar~~ için bu
vergiyi vermek mecburiyetinde tutuluyordu, Erkekler 14-60 ya~~na
kadar -hatta bir rivayete göre 12 ya~~ndan itibaren- Ferdeyi vermekle mükelleftiler. Ferde tahmin edilen servete göre, adam ba~~na 15-500 kuru~~olmak üzere, tarhedilmi~ti. Ferde miktar~~ her
~ ehir ve kasabada, Osmanl~~devrinde verilen bütün vergiler cemedilmek suretiyle tesbit edilmi~ti. Halka, Osmanl~~devrinde verdikleri vergilerin miktar~~ soruldukta, herkes eski devrin fenal~ kla~zzeddin, s. 167
25 Suriyede Mehmet Ali'ye kar~~~isyanlar için bk. S. Abu
vd.; Paul Carali (n~r. ed.), Hurub ~ brahim... fasikiil II.; Asad Rustum, al-Usul
al-Arabiyye... e. II. s. 110-116 ve e. V. s. 79-86, 94, 97-104, 108-110, 117-118,
121-122, 130 vd.
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r~ n~~ göstermek ve yeni hükümetin, vadetti~i vechile, merhametini
kazanmak maksadiyle, ömründe bir defa vermek mecburiyetinde
kald~~~~her hangi bir hediyeyi, bir memura verdi~i bir yeme~i
ve yahut at~ na yedirdip,'-i yemi bile saym~~t~ . Suriye halk~~ sonradan çok ac~~ bir ~ekilde aldand~ klar~ n~~ gördü.
Memlekette asayi~ in tesisi üzerine, art~ k halk~~ korumak meselesi tabiatiyle hükümet taraf ~ ndan deruhde edilecekti; ayr~ ca bu
gaye için silah ta~~ma~a lüzum kalmam~~t~ . Fakat buna ra~men
silahs~ z gezmek ehaliye çok a~~ r gelmi~ti. Bilhassa silahl~~ maiyyetleriyle dola~ mak Reisler için büyük bir ~erefti. Bundan ba~ka
hükümet bu hususta da çok gaddarca hareket etmi~~ve bütün
Suriyelileri silahl~~ farzederek, her kesten silah istemi~ti. Bu suretle
ömründe silah ta~~mam~~~zavall~~ fakir halk ta paras~ yle silah tedarik ederek hükümete teslim etmek mecburiyetinde kalm~~t~.
Suriyeliler ve bilhassa Lübnanl~ lar her ne kadar, harpçi insanlarsa da, askeri terbiye ve disiplin bunlara tamamiyle yabanc~~
~ eylerdi. Bunlar kendi men~leketlerini ilgilendiren ve memleketleri
içinde geçen sava~lara i~tirak etme~e al~~m~~lard~ . Böyle bir durum kar~~s~ nda, akraba ve arkada~ lariyle birlikte, kendi bayraklar~~ ve reislerinin idaresi alt~ nda giderlerdi. Halbuki, M~s~ r ordusu
Suryelilere bu cesaret ve ödev duygusunu vermekten uzakt ~; çünkü M~s~ r ordusu Suriye menfaatlar~~ için dö~ü~ müyordu. Fazla
olarak M~s~ r ordusunda askerlik hususunda bir nizam ve bir
kanun yoktu; Halk istenildi~i anda, Eski Ça ~lardaki istipdat ve
zulmü and~ ran bir ~ ekilde, esir gibi muayyen olmayan bir devir
için askere al~ nmakta idi. Bu devrin ça~da~~mütefekkirleri, Mehmet Ali'nin en yak~ nlar~ ndan biri olan Clot Bey de dahil olmak
üzere, Mehmet Ali'nin bu icraat~ n~~ ~iddetle tenkit etmi~lerdir. Asker almak için muayyen bir devir yoktu ve gayet gizli ve ani
olarak yap~ l~ rd~ . Bu suretle halk~ n kaçmas~ na ve yahut ba~ ka
bir suretle kendisini askerden kurtarmas~ na imkan kalmazd~. Asker
toplamak için emir gayet gizli olarak verilir ve hemen arkas~ ndan
da bütün ~ehir ve kasabalarda asker birlikleri adeta insan av~ na
ç~ karlard~ . Tutulan kim olursa olsun art~ k mahvolmu~~demekti.
Bu gibi hallerde köylüler uzun zaman ~ ehirlere gelmez olur,
kurtulabilenler kaçar, ~ ehirlerde ticaret hayat~~ uzun bir zaman
tamamiyle kesilirdi. Bir çoklar~~ kendini sakat etmek suretiyle
askerden kaçma~~~dü~ ünürdü; parma~~ n~~ kesenler, gözünü kör
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edenler çoktu. Hükümet asker toplamak için panay~ r ve bayram
gibi günleri seçerdi; çünkü bu gibi günlerde ~ehirlilerden ba~ka
bir çok ta köylü ~ehirlere gelmi~~bulunurdu.
Poujoulat, böyle bir vak'ay~~ ~u suretle anlatmaktad~r
"Humus'a geldi~imizin ikinci günüydü; o gün ~ehirde panay~r
vard~. ~ehrin kap~lar~, dolaydaki köylülerin de erkence ~ehre girebilmel eri için çok erken aç~lm~~t~. ~ehir, insanlardan kaynad~~~~ve
ticaretin en yüksek bir raddeye geldi~i, takriben on sular~ nda, ~ehrin kap~lar~~ans~z~ n kapat~ld~~ ve bir piyade k~tas~~ panay~r yerine
hücum ederek kendi i~leriyle me~gül olan zavall~~erkekleri kâmilen yakalad~. Bunlar, arkalar~ ndan a~layan bir sürü kad~n ve çocuk
oldu~u halde, derhal k~~ laya götürüldüler. Burada hüviyetleri tesbit
edildi; ihtiyarlar ve h~ristiyanlar serbest b~rak~ld~lar; geri kalan
müslümanlar, esir gibi askeri kontrol alt~ nda, belki de ölünceye
kadar asker olmak üzere, M~s~ r'a gönderildiler... „
Suriyelilerin felaketi bununla sona ermiyordu; zavall~~ halk
bundan da çok büyük haks~zl~ klara boyun eymek zorunda idi.
~ehirlerde hiçbir kimse binek, mekkâre veyahut araba hayvan~n~~
angaryadan kurtarmas~ na imkân bulamazd~~27. Hükümet memurlar~~
için a~~lam~ yacak hiç bir set yoktu; istedikleri evin kap~s~n~~ k~rar,
hayvanlar~~ ah~r~ndan ç~ karabilirlerdi. Böyle bir hal kar~~s~nda
mal sahibinin hayvanlariyle beraber gitmekten ve yahut birini
birlikte göndermekten ba~ka yapaca~~~bir i~~kalmazd~. Çünkü
hükümet i~inde çal~~ an bu hayvanlara kendisi yem verecek ve i~~
bitince bunlar~~geri getirecekti. Aksi taktirde mal sahibinin hayvanlar~~kaybolursa hükümete ~ikayete hakk~~ yoktu. Bundan ba~ ka
~ehre gelip angaryaya yakalanmamak mümkün de~ildi. Hükümetin böyle bir emrine imtisal etmiyenlere öyle ~iddetli dayak at~l~rd~~ki, neticede, en dik kafal~~ erkekler bile boyun ekmekten ba~ka çare bulamazlard~~28. Amele ve d~varc~ lar Akkâ ve Gülek bo26 B. Poujoulat. Voyage dans l'Asie Mineure etc, Paris 1840, c. Il. s. 37
vd.; kar~. S. Ahu Izzeddin, s. 163 vd.
iddetli emirler veriyor, her hangi bir
27 ~brahim Pa~a bu hususta çok ~
n derhal müsadere edilerek, askeri cebe
~n~
ehirde
bulunan
bütün
nakil
hayvanlar
~
ve ia~esinin nakline tahsis edilmesini istiyordu, bk. As. Rustum, c. II. s. 30-31;
Berut mütesellimi Seyyit Hüseyin Ra~it imzal~ , 7 Zilkade 1252 tarihli bir tahrirde, istenilen atlar~ n gönderilmesi, tekiden istenmektedir, bk. As. Rustum, c.
28 S. Abu ~ zzeddin, s. 159-165.
III. s. 53-54.
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~az~~ gibi tahkim edilmesi icabeden yerlere götürülürdü. Bunlar
buralarda muayyen ücretin dörtte biriyle günlerce, ailelerinden
birkaç günlük bir mesafede olduklar~~ halde, çal~~~ rlard1 29. Zavall~~
mekkârecilerin durumu daha kötü idi. Bunlar zaten, M~s~ r ordusunun daimi angaryac~lar~~ idiler. Bunlar~ n vazifesi Lübnandan elde
edilen ta~~kömürünü, çok az bir ücret mukabilinde, ta~~ makt~. Bu
da~l~ k, sarp arazinin geçilmesindeki zorluktan sarf ~~ nazar, bunlar
ekseriya ald~ klar~~ bu az ücreti de k~ smen ve yahut tamamen kaybetmek zorunda kalmakta idiler. Çünkü bunlar k~ zg~ n güne~in
alt~ nda gelirken kömürün kurumasiyle vücude gelen eksikli~i ödemekte idiler 31.
Çiftciler, tarhedilen muayyen vergiden ba~ ka, orduya hububat, zeytin ya~~~vesaire vermekle ödevliydiler. Çiftciler bu maddeleri en yak ~ n askeri karargâha kendi hayvanlar~~ ve yahut ta
kiralad~ klar~~ hayvanlarla getirirler ve " tabiatiyle „ bu nakil hususundaki masraflar~~ da kendi keselerinden öderlerdi; fakat bu
zavall~lar~ n zarar~ , bununla sona ermi~~de~ildi: devletin a~~ rl~ k
ve saire hususunda iki türlü ölçüsü vard ~~ : kendisine teslim edilen
emtiay~~ büyük ölçülerle al~ r, bu suretle meydana ç~ kan eksikler
ya tekrar getirilir ve yat~ at ta mukabilinde para al~ n~ rd~. Fakat
hükümet halka bir ~ey satmak istedi~i takdirde o zaman, küçük
ölçüleri kullan~ rd~~ 31.
Hükümetin bu zalim idaresinden yaln ~z i~ ciler, çiftciler ve
ameleler zarar görmekle kalm~ yor, halk~ n en zavall~ lar~~ bile, bu
yükün alt~ nda eziliyorlard~ . Hukûmet bunlardan tutabildiklerini,
sürüler halinde, ormanlara kereste kesme~e gönderiyordu. Fakat
bunlardan birinin kesdi~i a~aç, her hangi bir sebepten dolay~,
hükümetin i~ ine yaramad~~~~takdirde, bu biçare o günkü gündeli~inden mahrum, yani açl~~a mahküm ediliyordu 32.
29 Dülger, marangoz ve saire gibi i ~çilerin büyük bir k ~ sm~~
reayadan olduklar~ ndan, bunlar angaryaya gönderildikleri taktirde, konsoloslar müdahale
ediyorlard~ ; halbuki memurlar, konsoloslara iyi muamele edilmesi hususunda
emir aldiklar~ ndan, memurlar neticede, bunlar ~~ serbest b~ rakmak mecburiyetinde
kal ~ yorlard~ ; bundan dolay~~ Berut müteselliminin bu i~ in top yekün olmas~ n~~ ve bu
gibi i~ çilerin hep birden toplanmas~ n~~ teklif etti~ini görüyoruz. Bk. Asad Rustum, c. II. s. 77-78.
30 S. Abu ~ zzeddin, s. 160; kar~. Ch. Napier : The war in Syria. London
1842. c. I s. XXVII.
31 S. Abu Izzeddin, s. 149-150 ve 160-161.
32 Ayn~~ eser, s. 160.

MEHMET ALI'NIN SURiYE iDARESt

243

Bu tazyiklere ~ehirliler daha ziyade maruz kal~yorlard~. Bunlar oturduklar~~ evde bile hak iddia edemezlerdi. Ordunun istedi~i
evler, hiç kimseye sorulmadan, derhal i~gal edilir, çoluk, çocuk
e~yalariyle beraber soka~a at~l~ rd~~33.
Fiyatlar hükümet taraf~ ndan tesbit edilmekte idi; yaln~z fiyatlar~n yükselip alçald~~~~iki muayyen devir vard~. Hükümet ordu
için ihtiyac~n~~ temin ve vergileri toplamak istedi~i zaman fiyatlar~~
dü~ ürür, bunu temin ettikten sonra da tekrar yükseltirdi 84.
Bu suretle, memleket içinde bulunan müstahsil s~n~f~~ ve ameleler git gide, askeri hizmet veyahut angaryalarla azalm~~, amele
ücreti pek çok artm~~t~ ; bundan dolay~~memleket içinde bulunan
birçok atölyelerin kapat~ lmas~~ icabetmi~ti.
Mehmet Ali bu sert ve halk aleyhine olad_tedbirleriyle hakikaten hiçbir kazanç temin edemedi. Bu idareden memnuniyetsizlik dolay~siyle patl~yan isyanlarda M~s~ r ordusu Suriy e'den elde
etti~i askerden daha fazlas~ n~~ feda etmek zorunda kald~. Her ne
kadar, ~brahim Pa~a Suriye'de ç~ kan muhtelif ihtilâl ocaklar~n~ n
birle~ mesine ve Suriye'de umumi bir yang~n~n ç~ kmas~na mani
olmak üzere, buradaki partilerin aras~n~~açma~a muvaffak olmu~~
ise de, 1834 tarihinde Filistin'de patl~ yan isyan süratle Orta ve
Kuzey Suriye'ye sirayet etmi~~ve ~brahim Pa~a'n~ n Suriye'yi terketmesine kadar devamederek, hiçbir zaman lây~k~~vecihle söndürülememi~ti.
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Ayn~~ eser, s. 161.
Ayn~~ eser, s. 162.

