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BA'-'IKESİR'DE AYANLIK MÜCADELESi 

. Mücteba İlgürel 

Başbakanlık ArşiVi'ndeki çalışmalanın esnasında dikkatimi çeken bir 
vesika, beni bu hususta, daha da ciddi bir araştırmaya şevketti. Konusu ve 
tevlit ettiği neticeleri itibariyle, ilgi çekici bulduğum bu belge, Osmanlı Dev
leti'nin zayıf düştüğü ve sınır boylaiında, hatta Anadolu'da zabt: u rabtın 
temin edilemediği deviriere aittir. Balikesir ve civarında çıkan bir isyanı il
gilendiren mezkur vesikayı, destekler mahiyette, yazma ve matbu eserler- , 
den· inalfunat temin edemedim. Mühirİıme defterlerinde rastlayabildiğiıiı ka
yıtlar; daha sonra, Topkapı Sarayı Müzesi· Arşivi'nde mUhaiaza edilme~te 
olan·, Balıkesir'e ait Şer'iyye · sicillerindeki haberlerle, destek.lenmiş oldu: · Bu 
suretle, meraklısı bulunduğuriı ictima.l tarihimiz üzerinde bir tetkik yapma 
fırsatını elde ettim. 

Siyasi bunalımlan takip eden iktisadi· sıkıntılar, etkilerini eiı çok, çift
ci halk üzerin:i·e gösterdiği aşikardır. Zira tarlasından karnını dayurma um.u
du kalmayan veya 'isyanlar sebebiyle can e~yetini kaybeden insıiiıların, 

köylerini bırakıp şuraya buraya iş aramaya gittikleri; ve büyük şehirler et
rafında toplandıkları, yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Hatta bir 
kısım halkın, akın alan İstanbul'a göç ettiği ve bu defa Payitaht'dıi. çeşitli 
problemierin zuhuruna sebep olduklan vakidir1

• XV. asrın sonlarından ·iti
baren bu tip olayların bariz misallerini, Marmara bölgesinde görmekteyiz. 
Bilhassa bu bölgede, hırsızlık, yol kesme ve cinayet olaylan çôk . görülmüş, 
halkın güveni devamlı olarak bir türlü sağlanamamıştı2• Tetki.k edilecek 

1 Bu konuda mütemmim malumat için. bk: M. Münir Aktepe, XV lll. asnn iik yan
sında İstanburu11 mi/m mes'e/esine dair bQzı vesikalar, Tari/ı Dergisi, İstanbul 1958, v. IX, 
sayı 13, s. 1-30. 

2 Mustafa Akdağ, Türkiye'11in iktisadi ve içtimai' Tari/ıi, 1453-1559, Ankıira · 1971, 

c. ır. s. 389. 
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konu her ne kadar xvm. asırda vuku bulmuş ise de, olayları meydana ge
tiren sebepler hiç bir zaman değişmemiştir. 

Ayanlık müessesesi hakkında genel bilgi : 

XVTII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. ' yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı 
imparatorluğunu meşgul eden mes'elelerden bir tanesi de, ayanlık müesse
sesi ve ayanlar olmuştur. Osmanlı Devleti'nde xvm. yüzyıldan önce, şehir 
ve kasabalarda nüfuzlu aileler arasından seçilmiş birer ayan bulunuyordu. 
Bunların resmi · hiç bir sıfatı olmamakla beraber, mahallin ileri gelen zen
gin ve tanınmış ailelerine mensup bulunduklan için lüzumu anında hükü
metin ·kendilerinden istifade ettiği dahi görülüyoi'du .. Ancak,. Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa'nın kazaklar üzeriıie açtığı ·cehrin(Rus) seferini . mü
teakip, 1683 . senesüıde, ikinci Viyana kuşatması ~e başlayan sefer, Osman
lı · İm.paratorluğu!nun bünyesinde esaslı değişikliklere sebep .olmuştu. - -1699 

ila 1700 senelerine kadar, Rusya-Lehistan-Avlısturya ve .. Venedik ile Os
manlı İmparatorluğu araşında devam eden mücad~leler; her ne kadar 1699 
yılında Karlofça ve 170'0 senesinde İstanbul anlaşmaları ile sona -ermiş ise 
de, takriben yirini sene -kadar devam eden . bu h~rbin nihayetinde, Osmanl} 
Devleti, siyasi bakırndan olduğu gibi, mali ve iktisadi' bakım'dan da çok · sı
Jcıntılı günler geçirmişti. Bu sebeple devletin iç kuruluşlarında, idari, · aske
ri ve mili sahalarda bir takım yenilikler yapmak, yeni. dili:enler getirmek 
mecburiyeti Msıl olmuştu. İşte bu meyanda, devlet hazinesinin ·ihtiyaçlarını 
karşılamak · gayesiyle, mail mukataaların · ma~ane usulü' ve kayd-ı hayat 
şartı' ile in ahaili. eşraf ve . ayaruar tarafııldan alınarak . idare-· edilmesi, bun
ların zengin ô~alarına ve yavaş yavş devlet nezdind~ki nüfuilarıİllİı artı:ıia

sına · vesile oldu. Bu durum, 1722-17 4 7 ·yılları arasında devam edeiı ·Os
m·anlı-İnin ' ve 1736-1739 seneleri ·boyunca· devleti . işgal eden· Osmanlı:.. 
Avusturya ve Rusya savaŞları 'süresince de, biraz daha inkişaf gösterdi;: ya
ni ayaruar, .. devlet otoritesi karşısınôa bir varlık olarak meyd?na Çıkınaya 
başhidıl3\. Ayandan olan bazı kimseleriiı; impiıratorlük öahiliıideki ·bir ' ·çok 
mes'eleleroe, hükümete karşı, halk üzerindeki nüfuz ve te'sirleri . hissedil.i.İ' 
bir şekilde artmaya başladı3 • · 

-· Ayanlar, para ve nüfuzlarından biİistifade, sancilk ve kazalardaki mü-: . ·. . . . . . .· . . . ~ -

.. 3 Mü.oir Aktepe, . Manisa ayan/annilan Kara Osman oğlıı .Mustafa 'Ağa- ve fiç vaktiyesi 
haklanda bir araştırma, Vakıflar Dergisi, Ankara 1971, sayı IX. s. 367-368. 
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teselliriı ve voyvodaların· görevlerini ellerine · geçirmeye başladılar. İÇlerinden 
liyakat ve dirayet sahipleri, nüfuz sahaliıniıı . geliştirip, bu görevi babadan 
oğula intikal eden bir memuriyet haline getirdiler. Bazılan .devlet · erkanının,·: 

gözüne girip seferde ve hazarda makbul hizmetlerde bulundular. Ayaruarın 
nüfuz sahalan genişledikçe halka zulümleri arttı. Hatta daha da ileri gide
rek hükümet işlerine müdahale eder oldular. Öyle bir an geldi ki Rumeli'nin 
her kazasında bir ayan türeyip, valiler bunlarla başa çıkamaz oldu. Nizam-ı 
Cedid'in ilan ve teşkilinden sonra, hem ayanlık mes'elesine bir son vermek, 
hem de devletip. başına yıllardır bela kesilen dağlı · eşkiyasın.ın hakkından 
gelmek üzere kuvvet gönderilince, Rumeli ayanlan birbirleriyle i~ak yap
mak· üzere Edirne'de toplandılar. Gayeleri devlet kuvvetlerine galebe ·et-
mek ve İstanbul' a yürümekti4

• · . 

Halk, ayan olmak isteyenlerin hepsine (lynı bağlılığı gösterm~m~ktey-. 

di. Anadolu'da pek çok kimse zorla ayan olmak istediğinden ve bunların. 

bu tarzdaki hareketleri ·halk tarafından tasvib ~dilmediğinden, bunlar İstan-. 
bul'a dilekçe gönderilmc;:si sUretiyle şikayet ed~ekteydi, Geniş arazilere sa
hip olan bu hanedanların insan unsuruna da sahip olacakları tabiid.ir._ 

Halkın Ayanlada İşbirliği yapınası : 

Bu arada, gayri meşru yollara tevessül eden ayaru~n etrafl~~a na
sıl adam toplayabildiklerini tetkik etmek yeriiıde olacaktır. xyrr .. yüzyılda 
olduğu gibi . XVIII. yüzyılda da savaşiann · de~am etm~si, bir çoklarında 
yenilmemiz, s~ferlerden fira,rların . artması,. artan· masraflan karŞılam~k üze
re millane usUlünün il:ı,dası, devl~t ·elinin Üzak. kaıni~sı, .1:ıalktan seferler 
için ağır vergiler tal~b edilmesi, onlaı:da isyankar bir .ruh:urı ~?ğınas':Ila ·se
bep oluyordu. Aşiretlerin iskan bölgelerinden fi.rarları, ~şlenen: ç~.ay~tl~rin 
cezasız kalması, efkar-ı umumiyede güvensizlik yaratıyordu6·• Böylece,· halkın· 

4 Mustafa Nuri Pa§a, Netayicü'l-vukucat, İstanbul 1327, c. IV, s. 42-43, 71-72, 98-99. 

5 Yücel Özkaya, XVIII. yüzyılın ikinci yarısmda Anadolu'da ayanlık ·iddiaları, An
kara Ünive~sitesi Dil ve Tarilı-Coğrafya Fa_kiiltesi .. Dergisi, cilt, XXIV, .~.ayı 34, 1266 dan 
aynbasım, Ankara 1969', s. 196. - · 

6 İsmail ·Hakkı . Uzunçarş1·lı, Meşhur Rmn~li a}'anl~rır;daıı Tfrsi;ıikli )smail, Yılık. oilıi 
Siileyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul 1942, s. 1-7; M. Çağatay Uluçay, 
18 ve 19. yılzy_ıllarda · satıılıan'da eşkiyalık ve halk hareketleri, ~stanbul 1955, s. 56; ·Yuzo 
Nagata, Mulısin-zıide Melımed Paşa ve fiydnlık miiessesesi, :istanbul: 1969, (Tarih Seıninei 

Kitaplığı, nr. 1454, yayınlanmamış Dr. tezi), s; 41-12, 163-185. 

Tari/ı Enştitiisii Dergisi - F. ) 
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devlet idaresirie' karşı beslediği hisler itimatsizlığa ve zamanla nefrete 'dö
nüşmüştü. Bu lial, halkın eşkiyalara kolaylık · göstermesine ve hatta yardim 
etmesine sebep oluyordu. Burada isyankar halkın, ayanlardan maddi ve 
manevi yardım beklediğini kabul etmek gerekir. 

Devletin Tedbirleri : 

Osmanlı Devleti'nin dış siyaseti . de parlak bir durum. arzetmiyordu.
Avrupa devletleri nezdinde itibarını kaybetmişti. Rumeli ve Anadolu'nun 
çeşitli 'yerlerinden gelen şikayetler, hükümeti müşkül mevkide bırakıyordu: 
Artık hükümetin, bu işe bir çare bulması icabetmekte idi: Nihayet,· Muhsin.:. 
zade · Mehmed · Paşa'nın sadaretinde, ayanlık müessesesine yeni bir düzen 
verilmek üzere teşebbüse geçildi. Bu sebeple, sadaret makamına yeni tayin 
aliınan Muhsin-zade, Önce Nisan · 17 65 ( evalı-i Zilkade 1178) tarihinde, Ru
meli'nin üç koluna ve sonra, Ocak 1766 (evaliir-i Receb 1179)· tarihinde; 
Anadolu'nun üç koluna fermanlar gönderip kaza ayanlığının yeni bir ıiizaıiı 
altında tayin edileceğini bildirmişti7• Devlet, bu teşkilata daha sonraları da 
bazı tedbirler uygulamayı münasib görmüştü. Bu cümleden olarak 1786 ve 
1790 (1200 ve 1205) tarihlerinde dahi tatbik edilen kararlarla devlet kuv
vetinin bu müessese üzerinde kudretini hissettirme gayretlerini müşabede 
ediyoruz. Hükümet, 1786 tarihli hükmü ile ayanlığı kaldırıp şehir ketbüda
lığını ibdas etti. Şehir ketbüdası, orta tabakadan seçiliyordu. F akat, alışıla

gelmiş düzenden, ; süratle vazgeçHemediği için tekrar ayanlığın ihdasi uygun 
görüldü ~ Mayıs İ790 (evabir-i Ramazan 1205) tarihli bir hükme göre 
«... acyaruarın azil ve nasbina .valilei 've sa'ir me'mfırlar tarafından müdaba
le olunmayup abalinin intihabı ... » esas kabul edilmişti8• Bu durum IT. M~-. 

mud'un cillOsuna kadar devam etmiş ve onun kuvve!]l ve azimli İcraatı sa-. 
yesinde ayaruar saltanatı yıkılmıştır. 

Kanlı-~de Haİil Ağa'nın menş~i ve illc"memuriyetleri : 

Y azımıza konu teşkil eden Kanlı-oğlu Halil Ağa, şeriyye _ sicillerinden 
anlaşıldığına göre Balıkesirlidir ve idar1 işlerde · kabiliyeti ile temayüz etmiş~ 

7 Bekir Sıtkı Baykal, Aylinlık miiessesesiniıı düzeni hakkında belgeler, B~lgeler, ·An
kara 1965, c. I, sayı 2, s. 221-225. 

8 Hiikiim, Cevdet Dahiliye tasniii, nr. 1409. 
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tir. Şehrin civarında çiftliklere sahip bulunup, zepgindir. l<endisi_ Dergili-ı 
muC).llam yeniçerileri odaları ·neferatından olup, ondokuzuncu bölükten idi. 
Daha sonra bölüğün emekd;:ırlarından sayılmış ve Balıkesir'e gelmiştir. 1779 
(1193) yılında, Karesi sancağına, bir : ı:t?-Utasarrıf ile bir mütesellim tayin 
olunmuştur. Mutasarrıf olarak tayin olunan. AbdUllah Paşa;.devlet · tarafıh-. 

dan sefere tayin olununca, onun yerine bakmak üzere Kanlı-zade Halil Ağa 
4 Aralık 1779 (25 Zilkade 1193) de mütesellimlik makamına getirildi. Çok 
yeri barab olmuş bükümden aQ}aşıld~ğına göre, Kanlı-oğlu'nun ~~ tercih
li olmustur. Zira bu hususta « ... cümle ahali meclis-i ser'de inha ve ihbar . . 
etmeleriyle ... ~ ifadesi kullanılmaktadır. Halil Ağa bu mansıbda « ... hima
yet ve siyanet·ve :fukara..:Yi ra'iyyete ve idare-i iımilr-ı mühl.ıiımeye::.) azami 
dikkat edeceğini taabhüt etmiştir~. Kanlı-zade Halil Ağa'nın mütesellimlik 
vazifesi uzun sürmedi ve ·1780 senesi Şribat sonlarr (evabir,.i S afer 1194)nda~ 
serdarlık mektubunu alarak bu . görevden ayrılmak mecburiyetinde kaldı. 

Kendisine verilen emirde, Balıkesir ve civarında-. asayişi sağlıy_acaktı. Nite
kim,-gönderilen hükümde o: Kaza-i mezkı1run: -serdarlığı sana tefViz olUillİlağ
Ia, · gerekdir ki kaide-i kadim ve kanOn üzere zabt u rabt-ı neferat ve def'ü 
ref-i başerat ile tanzim-i bilad ... ve kaza-i merkürnda mukii:n misafir yeni
çerileri ve cebeci ve topcu ve top arabacı, gılman-ı acemi ve kul oğullari 
baric-i vaz ·u hareket [de] .bulunmuyup daima ita'at ve ~yad üzere olalar 
ve sen dahi cümle iımilrunu abkam-ı şer'-i şerif ve kanOn-ı kadim ve emr-i 
münife tatbik ... » etmesi emrediliyordu10• Halil Ağa'nın bu görevini ifa ettik
ten sonra !J1Ütesellirnlik-vazifesine döndüğünü anlıyoruz. Nitekim, 4 Temmuz 
1780 (~:Recep) ~94) tarihinde, Kocaili mutaşa!flflığından Balıkeşir Il).Uta
sagıflığwa tayiD. edilen Ömer Paşa· gelinceye 'kadar, Kanlı-zade'nin müte
sellimlik görevine devam etmesi bildirilmiştir11 • Halil Ağa, Ömer Paşa ge
linceye kadar müteselliı:ı,ilik makamını işgal etmiş ve amer P~a gelince çe
kilmiştir. Ömer Paşa'nın başka- yere tayini ç~ca, Halil Ağa· yeni mutasar
rıf gelinceye kadar yine mütesellimliği ubdesine almıştl:f. Yeni · tayin;· 15 
Temmuz P81 (23 Receb 1195) tarihli bir -ferman ile vuku bulmuştur12• 

Bu tayinlerden anlaşıldığına göre, Halil Ağa, ge_rek Balıkesir' de. gere~ . hü
]qimet nezdinde · itimat -telkiı;ı. etmiş bir zatdır. Kendisine v~rlıen vazifeleri 
bakkiyle yerine getirmiş olmalı ld, bin-i hacette aranan bii ·kimse olmuştur. 
Bu d~fa, _ Balıkesir' e mutas~ 9larak ·_gelecek olan, İbrahim Paşa-zade 

!} · Şer'iY.ye sicili, nr. 73_4, vi-k. ·1/b. 
' ı6· :Şer'iyye sicili, nr:· 734, vrk. 12/b: 
11 Şer'iyye sicili, nr. 734, vrk. 23/b. 
12 Şer'iyye sicili, nr. 734, vrk. 39/a. 
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Melimed Paşa'dii. Sicil defterinin ayni sabifesinde ve. mezkUr fermaıiı.ıi al
tında, Mutasiunf Mehmed Paşa'nın buyruldusu buhin.matciadır: Bu :buyrul- . 
du, Kanlı-zade. Halil Ağa~ya yazılmış olup, bazi t(mbihleii_ ihtiva -etmekte- · 
dir. ·. Tarihsiz bırakılıriasınm sebebi, her · halde, · yukarıdaki ferinaıi. :ile.: Çôk. 
yakından ala1Calı olmasındandır. 

Kanh-zade Halil Ağa'nın ilk isyanı ve affİ : 

.· 

Görülüyor ki, Kanlı-zade Halil Ağa, ger~k idarecilikte ve.:gerek ·;ser"' 
datlıkta kabiliyetini ısbat etmiş bulunmaktadır. Artık, . Balıkesit ve civarm:. 
da itiban · artmış, sevilen ve sayılan bir zat olmuştur.: Sicil defterlerinin ek,,· 
sik · olmasından mütevellit, bundan sonra, · Halil · Ağa . ile irtibatı kaybediy9-· 
ruz. · Ancak karşımıza 1785 (1199) tarihli bir fei:n:ıan ile çıkıyor . . Son :me::. 
muriyeti ile bu ferman arasında aşağı yukarı üç senelik bir zaman bulun~ 
maktadır. Halil Ağa, bu· zaman zarfında, belki mutad görevlerde ··btılundu.:: 

On~ öelki de bu arada, -serkeş bir hali görüldü ve devlet tarafından.ledibi 

düşünülünce, tehlikeli: bir hal aldı. Fakat en kuvvetli ihtimal, Balıkesir'de 
ayarilık arzu . edip servet kazanma temayülüdür . . Zira . cıvar vilayetleide,· 
ayanlar hüküm sürüyor ve' devlet kontrolü bir tarafa atılmış bulunu.yordu . . 

Sic il · defterind.eki 1785 (1199} tarihli ferman · sOreti, Kanlı-zade,>ıiin 
1784 (Ü98) sene~i.Öden evvelki durumu 'hakkinda ·bize bir-.. ipucü:verrnek
tedir. :B~ndm evvel, isyan bayrağını çeken Haliı. ·Ağa'~: :tedibi içi.ıi adab:l 
gönderilmiŞ ve Lin:iiıi adasında kalebeiıdlik· ile -cezalandinlması 'düŞünülİıiüŞ:. 
tü. · Ancak, Halil Ağa pişmanlık duyrip af dilemiş ve · kurtulniuŞiu. B if iii.ı
süsu, Mayıs ortalari i 785 · ( evail-i ·Receb 1199) tarihİi . niezkOr ·ferİncindali. 
şöyle takip edebilmekteyiz: «Balıkesir sakinleriiıden Kanıi.:zM~· H3ıiİ :ve 
Süpürge'Ci Mehiİıed nani kimes'n'eier vazifeleri olmayan umfua müdaniıle ~e: 
s~rdar ba);raği ·ile müretteb fukaianm tertib ve t3.hririne :mÜı:nfula'at. eöüp 
niZam-ı beldeye hadi haİeketleri bundan .. akdem inha olundükda ocaklardan. 
nie'i:İnir. 'Ahmed ·Çavuş'·rtıübaşere.tiyle Limni kal?asıiıa kal'a-benciılği 'Mbinda· 
eı:n!-i ·şeôfim sudOrundan sonra nierkümUh kendi hall~riride . 6Itip· Uıiiu.f:.j 
beldeye kanşmamatc ve çiftliıderinde. ikaİiıet .eylei:iıelc' şait:iyle kal;a-.f 'İnerkü
meye gönderilmekten afv ve ıtlaklan için bin ~.doksanşek,iz ,senesi,ev$if-i 

Receb (Haziran ortalan 1784) inde emr-i şerifiriı."sa~ır o~Üşhi~~~: ... ~ _hal-
,,,! • 

13 Şer'iyye sicili, nr. 735, vrk. 7 / b. . ... .. :~· ·. ::.: 
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._de;_Halil Ağa! nin: .davasını ·o~ay~ koyuşu takriben 1783 · seı:ı.eleJinde _q4n,a
lıdir.; Bu . s~neler; Osmanlı - Devleti için çpk karanlık_ devrel~rdir. Çünkü, 
J774 de .Küçük l<aynarca m~ahedesi imzal~ış, devletin kötü günleri. baş-- - . . . 
1amıştJ: . Sık sık _- d~ğiştiP}en- şadnazamlar, dunıma bir . ç~re . . ıqıy9rlar, -fakat 
başarılı .. o1amıyorlardı. İşte, · Kanlı-?&de Haİil Ağa ve yap.ın_~ _.aJ.dığı Süpij.Jge
ci-.Mehm~d~ böyle bir zamanda iy~nlık iddiasiY.lt: ortaya atılmışlardı. · . 

: ·. Devletin müsbet tuJ:uimiD.un, . asilerde lislaJ?-Illa emareleri ·göstermediği_
ni fetriıanın devamından anlam:atctayız: «Bu def'a kaza-i ·mezb~ ahatisi _t~

rafındaiı :Der-i aliyyeme takdim .olunan bir kıt'a arz-ı halleri ·mefbumunda 
merküm .Halil -hilM-ı. emr-i ·au hareket ve şurut-ı ıtlakına adem-i rhayı;t bir
le kar-i kadiınine mücaseret eylediğinden gayri fuzUli· ve 'tagallübeıi ·.kaza-i 
mezbiirda a'yanlık daiyesiyle kendü nefsiyçün ez'M-:-ı muza'af tevzi' 9efteri
·ne mebaliga idhill ve cebren ve kahren fukaradan tallsil. ve bu vechile eımı 
ü . rahatları külliyen meslıib olmağla ol vechile zulm ve ta' addisinin üzerle
rinden def< ve menci tahrir ve istid'a ve husus-ı mezbiir bi'l-fii1· dergah:ı 
mu'allam yeniçerileri ağası iftiharu'l-ümera ve'l-ekabir Ahmed Ağa ·uluvve
hu tarafından .isti<Iam oluiıdukta ondokuz bölüğün yoldaşlarından Kanlı
oğlu Halil, öteden öerü kendi halinde o4nadığı mukaddema sad.ır.· olan emr-i_ 
8liden dahi niüstebao olmağla rahmen-li'l-fukara mezbiir ocaktan mübaşit
ma'rifetiyle ahz ve li-ecli't-tedib Seddülbahir kal'asına irsal ve · k;ııl'a-bepd 
bitle şerr ü mazarratından ahatiyi tahlls olunmak babında emr-i şerifim su
dllnınu ilam etmeğin ilamı mıicibince kal'a-bend olmak fermarum olmağın 
imdi sen ki mevHina-yi mıimaileyhsin mezbiir Halil ocaktan ta'yin olunan 
mübaşir macrifetiyle ahz ve li-ecli't-tedib kal'a-i mezbiire irs·a.ı ve isale mü
baderet ve seıi ki vezir-i m,erkümsun, merküro Halil ol tarafa vasıl oldukta 
·kaica;i mezbiireye vaz< . ve kal<a-bend eyl~yiip bila-emr-i şerif ıtlak ve ber
takrib tirarından tebasi ·[ve] ıiiücanebet ve vusıilünü mübasir-i mıima-ileyh 
ile Der-i aliyyeme taİirir ·ve lııbaya mübaderet eylemek bftbmôa ferriıan-ı 
all-ş~~- ~idır" olmuştUr~ 1\ · · · · · · 

~--- -- · ·_Kaiılı-iade'yi-ikinci def'a· cezalandımia teşebbüsü: 

:·: Bu arada-·. suçiuı-ann . cezalanöırılm~sı hususunda .hüJcümetin k~rarsız 
-tııiıınninu ziktetmek elbette yerliide olaciüctır. 21 Ekim ~1785 · (28 ·zilkade 

14 Şeriyye sicili, nr. 736, vrk. 7/b. 



70 MÜCTEBA. İiGÜREL 

1199) tinihli ·bir hÜkümden anlaşıldığın:a göre, Kanlı-zade Halil yakaranmış 
ve cezalandırılacağı sırada · yine af dilemesiyle· ve ocağa· men'sub bazı şahıs~ 
larm aiaya girmeleriyle serbest bırakılmıştır. Fakat, ·Halil Ağa; hüküinetin 
aczinden istifade ederek tekrar isyan etmiştir. Bu def'a, hükümet merk;~zine 
·halk tarafından mahzarhir ·ve müte5ellim tarafından tahrirat gönderilmiştii. 
Bundan da anlaşılıyor ki, hükümet aczinden dolayı fıisatları· değerlendire
miyor ve acısmı halk çekiyordu. 'Sicil ."defterinden tesbit edilen hükümde, 
bu konu, şöyle belirtil:İniştir. Balıkesri- sakinlerinden Kanlı-oğlu Halil'in 
kaza-i mezbılrede müretteb askerin. tehhine sebeb ve memleketin ihtilalini 
mucib hareket ve a'yanlık druyesjyle kendü nefsiyçün tevzi' defterine meba
liğ iddihar ve tahsil ve fukııranm meslubü'l-ı;-ahat olmalarına müeddi halata 
cesaret eylediği mukaddema lede'l-inha kalca.:bendiçün ·ba•dehu· unifu::ı . bel'
denin ihtilalini mucib halat'da bulunmayacağına Orta-i mezbılrda ma'lii
mü'l-ism kirnesnelerin ta'ahhüdleriyle ıtlakiyçün mukaddemce evamir-i şe

r1fim sMır olmuş· iken Karesi müteselliminin mukaddema tevarüd eden tah
riratmda ve ahali-i kazamn mahzarlarında kaza-i : mezbılrda sabık serdar 
olan merküro Halil etvar-ı sabıkasına ictirL. bu dera. sen ki mevlana-yi 
muma-ileyh Mustafa Edib zide ilmiyyesin... ıriezbur Halil'in hesabı rü'yet 
ve zimmetinde tahsili ıazım gelen hukük-ı ibad tahsil ve ashabına teslim» 
olunması hakkında ferman sadır olmuştur15 • 

Devletin yeni siyaseti·: 

Devlet artık, Anadolu'da yer .yer zuhur ede~ ft..}.'an denen mütegallibe 
taifesi ile basa çıkamaz olmustu. Hükümler ve fermanlar kağıt üzerinde ka-

. ' ' ' ' 

lıyor, tat~iki mümkün alamıyordu. Halk sahibsiz kaimış, eşkiya takımının 
eline geçmisti. Devletin dısarıdaki durumu da hiç iç açıcı değildL Osmanlı 
Devleti'nin, · çok ağır hüıctİm.ıeri ihtiva eden KÜçük :K~Yııarca ~u3hedeslııi 
imzalaması, Rusya'yı tatmin etmemişti. Kırım Hanlığı, muahede hilafına 
Rus nüfuzu altma alınmış ve çaresiz kalan Türkiye'ye Aynalı-kavak tenkılı
narnesi tasdik ettirilmişti. İşte, böyle bir anda devlet, Ağustos 1787 (Şevval 
1201) de Rusya'ya harb ilan etti. Rusya'nın müttefiki Avusturya da, Şubat 
.1788 ( Cumadel-ula 1202) de . Türkiye~ye karşı_ sayaşa girdiği . görüldü. Du-
· rum bu merkezde iken~ zavallı halkın haykırı:İı~~a riasıl cevap verile~i-

15 Şer'iyye sicili, nr. 736, vrk. 17/a-b. 
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lirdi. Yapılacak tek şey vardı. O da mütegallibe züınreyi bir müddet hoş tut
maktı. _Devlet de bu yolu tercih edip her şeyi- duymadı ve görmedi. O, sade
ce, ayaruarın ve mütegallibenin seferler için gönderecekleri aske~ mikdaruıı 
düşündü: Buna da şöyle şahid oluyoruz: <lK~esi mütesellimi ve zikri atı as
·keri Ordu-yu hümayunuma isa!e ocakdan zide-kudrehümaya ki, Moskov ve 
Nemçe kefereteri üzerlerine bu sene-i mübareke evabirinde sefer-i hüma
yfın-ı bas1ret-makrı1num tahakkuk ve takarrür etmiş olduğu ve kefere-i mes
fılre ile berren ve balıren mukabele ve mukiitele olunmak üzere idüğü §.şikar 
olduğuna binaen... Balık esr! sakinlerinden Kanlı-oğlu Halil zide-kudrehu 
malen ve bedenen sefer-i hümayı1numa azimete ·kudreti zahir iken gelmeyüp 
Balıkesir'çle ikiimet... sen ki mütesellim-i mılma-ileyhsin merküm Halil'in 
kendü yedinden yüzel,li nefer tahrir ala-eyyi-Ml bir saat aledem teleniilen ya
nına istishtıb etdirüp Ordu-yu hümayfuıuma'.jrsaline mübaderet_'eylemek fer
manım olmağın ... >> 16. Bu hüküm, Nisan 1789 ( evabir-i Receb 1203) tarih
lidir. Demek ki, artık ayblık iddiasınd~ muvaffak olinuş buiunan Halil 
Ağa, yine de devlete yardımdan ictinab ediyor ve istenileni göndermiyordu. 
Bu hükmün gidişinden takriben bir ay sonra yeni bir hükmün gönderildiği
ne şahid oluyoruz. Bu bükümde ise <ı:Merküm Halil emr-i şerüe adem-i itacat , 
birle el-an yerinden hareket etmediği bi'l-ihbar reside-i derece-i tahkik 
olmakdan na şi sadır olan emr-i ali mucibİ!).Ce mukteza-y~ . Jl!e'murm üzere 
merküm ol mikdar asker ile seri'an mahallinden ihrac ve bir gün evvel savb-ı 
me'murine irsale ihtimam ve dikkat-i tam eylemeleri fermamm olmağın te'
kid ve isti'calen bassaten emr-i ali-şanım ısdar ve irsal olunmuştur. İmdi 
siz ki mevlana_ ve mütesellim-i muma-ileyhsiz merkümu matlub ol;m asker 
·ue bir saat mukaddem mahall-i me'muriyete vusulü matiiib-ı şaMnem idiğü 
maclumunuz oldukda ber-vech-i meşrub merküro Halil yedinden cengaver ve 
babadır ve eli kılıca kadir ol-mikdar askeri bir an aledem tahrir ve tekmil 
ve bi'n-nefs istishab etdirüp mahallinden ihrac ve Ordu-yu hümayfuı'uma 
acaleten irsai ve isai ... l) olunması emrediliyordu17. 

Soiıuç: ·' 

Bu def'a, elimizde h~ yakarışına tercüman olan bir arzuhal bulun
maktadır18. Bu arzuhaı: ıs, Mart 1789 (18 Cemaziyelevvel 1203) tarihlidir. 

16 ·.Miilıimme Defteri, -~. 190, · s. 38, hüküm 79. 
17 Miilıimme Defteri, nr. 190, s. 93, hüküm 198. 
18 Arzulıal, ·Cevdet Dahiliye tasnili, nr. 1585 6/b. 
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Sınır boyhınndaki savaşlardan iyi neticeler alınamadığı ve Padişah I. Abdül
hamid'in üzüntüden hasta ·yattığı devre . aittir: Tabiatiyle asi Kanlı-oğlu Ha
:lil ve hempaları,. fırsatı ganimet b.iliP Balıkesir ve civarında zulümlerine de
vam etinektedirler. Bu zulüm, vesikadaki ifadeye göre « ... · daima kati-~ nü
.ffis . ve hetk-i ırz ve gasb:.ı emval adet-i müstemirreleri ... :ı> olmaktadır. V esi:. 
kadalö başka bir ifadeye göre devlet, şakinin tedibi için sekiZ def'a emir ıs
dar etmiş, fakat, bir netice alınamamıştır. Bütün bunlardan başka, halktan 
çok fazi~ vergi de alınmaleta ve şikayeti mucib olmaktadır. Hatta, halk ade
ta aÇlıkla başbaşa bırakılmakta veya tehcire zorlanmaktadır. Köylülerin et
raf kai;alara ve İstanbul'a can attıkları müşahede edilmektedir. 

Vesikanın bir köşesine düşülen notdan anlaşıldığına göre, arzuhal pa
dişaha takdim edilmiş v_e o da, Kanlı-zade'nin sefere çağınlmasını ferman 
buyurmuştur. Yani, halkın bütün dertleri, mecburen rafa kaldırılmıştır. Ve
sikada bulunan hatt-ı ' hümayun bizi bu hususta daha da tenvir etmektedir: 
-~MerJcum Halil kendü bedeninden yüz elli nefer tahrir edüp ala-eyy~::!J.al bir 
saat aledem tekmilen yanına istisbabile Ordu-yu hümayfuı'a az'imet eyleme
siyçün ocak tarafından tacyin olunan mübaşire ve Balıkesri kadısına hitabeo 
iktizasına göre mü'ekked ve müşedded emr-i şerif irsal olunmak merkümu 
tekı:nil n~feratiylç tahrir etmedikçe mübaşir-i. m~rküma avdet eylernemesi 
hususunda tenbilı ve tekidi dahi dere oluna». 

Anadolu'da ve Rumeli'de devlete .isyankar tavırlar takınan ayanların 
saltanatı, II. Mahmud devrine kadar devam etmiştir. Zaman zaman istikr~
-ra · kavuş·an ·devlet idaresi, bu müessese hakkında tedbirler almak için gayret 
sarfetmiştir. Devletin halkın ·derdlerini her ·zaman dinleyemediği aplar ol
muştur; fakat iyi zamaiıHınnda · da çareler araştırmaktan da geri kalmamış
tır. · Kanlı-oğlu Halil'in akıbeti de bir zamanlar Anadolu'yu kasıp kavuran 
mütegallibe iümrenin arasında tarihe karışıp gitmiştir. Bu izahati verdikten 
sonra, arzuhalin tam metnini buraya koymak yerinde olacaktır kanaatinde-
yiz. 

Cenab-ı Hakk feyyaz-ı mutlak celle-şanühu ve ümme nevalehu hazret-
leri. 

Şevketlu kerametlO. mebabetlO. azametin padişab-ı aıem~penab hazret
leriıiin mübarek-vüct1d-ı mes't1d-ı kerainet-alt1d-ı büsrevanelerin ·ekdar-r ar
ziyye ve afat-ı semaviyyeden me'mO.n ve masftn eyleyüp atvel-i ömr ile se
rir-i saltanat-ı cihan-darilerinde daim ve a'da-yi bed-halıların dauna .kalır u 
makht1r eyleye amin. Mübar~k-rik~b-ı ~amyab~ı şevket-ma'ab-ı şabaneleri-
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ne arzuhal. kullandır . ki, medine-i Ballkesri ve kuralannda sakinfuı ule.ına 
ve suleha ve sadat..:ı kiiaıiı ve .. agavat ve askeri. . v~ . satr-oi!t:-cüınle .:abalf:fu
kara ye . reayal~ı olup medine-i mezbfu' sakinlerinden Kanlı-oğlu Halil ve 
oda baş.i&i..Meb.ıı:ied .:n~un şakavet-pişeler ez-kadim kendi hallerinde olma
yup, d~iıiı.a ·k~tl-i ı:ıütUS ve İletk-i ırz ve gasb-ı emval adet-i müsteınirreleri 
olmağın icdam ve nefy olm~ariyçün bundan akdem mezbür Halil'in hakkın
da sekiz kıt'a evamir-i aliyyeleri sactır olmuşiken adem-i ita'atlerinden naş] 
infaz ve icra olunmayup el-yevm şakavet ve tuğyan üzere olup ez-kadim 
beldemizin menzili senevi beş bin ve seferler vukücunda yedi bin guruş ile 
idare olunur iken bu sene-i mubarekede altmış bin guruş ve M-ferman-ı ati 
ha-buyruldu matlub huyurulan kalyoncu neferatı on bin guruş masarn ile 
techiz olunur iken yirmialtı bin guruş tevz1' ve cebren ve kahren tahsil ve 
liva-yi mezbUru.n mütesellimliği ve serdarlığı uhdesinde olmağın evamir-i 
aliyye ile vand olan mühimmat sefer-i hümayfuı ve tekilif-i pür-şahiye zam 
eylediği mebaıiğ-i külliyyenin nihayeti olmayup ahvai-i fukara diğer-giln 

ve eşkiya-yi mezburana pend ü nasih kaydında olan hanedan ve fukara
perver kirnesneleri ve bu esnada müderrisinden Elbac Ahmed Efendi ve 
karındası-oğlu Molla Mustafa ve Aise Bacılı Molla Hasan narnun kimes
neleri aİenen ve bi-gayr-i hakkın kati: emvaı ve eşyalimnı gasb ve garet ve' 
anbarlarımızda olan hınta ve sair ecnas zehairlerimizi fuztlli zabt ve beşer 
guruştan akçesini verüp onar guruşa fukaraya kerhen füruht ve babbazan 
ve furunlarını fuzUli zabt ve aslıabiarını tard kendi tarafından furunlara ek
mekci vaz' ve kavl-i bodi üzere dirbem ile nan-ı aziz tabb ve ibadullaha fü
ruht ve derebeği ve hem mubtekirlik edüp zulm-i azimesine adem-i· liyakat 
ve her birleriiniz mütebayyir ve ser-gerdan ve ıyal ü evlad ve ırzlarımıza 
dest-i tetavül ve e:ınn ü rabatlarımız bi'l-külliyye meslılb ve bu maküle ef'al-i 

· şeni<asına bir vechile ırzlarımız tahammül edemeyüp ve M-husus abkam-ı 
şerc...i mutahhar ve evamir-i aliyye infaz ve icra olunmayup mu<attal ve vü
cılh-ı belde ve ehl-i ırz tauelerinin ekserisi terk-i evtan ve Asitane'ye ve et
raf kazalara müteferrik ve perişan ve her birlerimiz medyfuı-ı müstağrak ve 
acyai [ve] etfallerimizi terk ve el-yevm sefil ve ser-gerdan ve hevadarları eş
kiyaian başılanca cemc ve şer'an ve kanfuıen mukavemet ve icra-yi şer' 

emr-i astr ve şevketlı1 efendimiz zaman-ı ada.Ietlerinde fukaraya bu misillı1 
zu1m olunduğuna rıza-yı hümayUnları olmadığı zahir ve bahir olmağın ar
zuhale cesaret olunmuştur. Eltaf-ı kerem-i şahanelerinden mercu ve mu
tazzam'dır ki hasbeten-li'l-lahü-teaıa ve resulibi mübarek ser-i bümayUnları 
sadakasına rahmen-li'l-fukara eşkiya-yı mezbı1rların vücıld-ı babasetleri ro
yi 1arzdan menc ve defc ve şerr ü mazarratlarından bu fukara kullarını halas 
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buyurulıiıak ·babınd·a e.m.r-i hüm,ay.ıln-ı inayet-rnakrUn. şevketlu kerarnetlu 
- rnehabetlı1 azarnetlı1· pür-şalı-ı alern-penaıı hazretlerinindir. 

Beodegan-ı ahiliy-i 
. . f:ukata ve reaya 
be-kaza-yı 

Balıkesri 
Mıa. · 


