
Sayı. 15 Sene: 1995-1997 

İSTANBUL ÜNiVERSiTESi EDEBiYAT FAKÜLTESİ 

Prof. Dr. M. MÜNİR AKTEPE'YE 

\ıl( 

ARMAGAN 

TARiH ENSTiTÜSÜ DERGiSi 

EDEBİY AT F AKÜLTESİ BASIMEVİ 
İSTANBUL 1997 



İZMİR ŞEHİR HAYATINI TEHDİT EDEN KANUN DIŞI 
EYLEMLER, 1688-1'740 

Necmi Ülker"' 

Osmanlı İmparatorluğu n. Mehmed'in (1451-81) İstanbul'u 
zaptetmesinden itibaren Avrupa'nın büyük bir devleti olarak ka
bul edilmeye başlanmıştır. Kuşkusuz bu imparatorluk, Bilecik ci
varında küçük bir uç beyliği olarak kurulmuş ve özellikle çök
mekte olan Bizans İmparatorluğu•nun aleyhine sürekli olarak 
toprak kazanmış ve genişlemiştir. XVIII. yüzyılın sonuna kadar 
bu Türk . İmparatorluğu Balkanıara ve Avrupa içlerine doğru 
batı yönünde olduğu kadar, Orta Doğu•ya doğru doğu istikametin
de .~e büyümüş ve güçlü bir isl~m imparatorluğu haline gelmiştir. 

Hatırı sayılır siyasi bir devlet haline gelmeye başladığı sıralar
da, Osmanlı sultanlarının İtaıya•nın Levant'la doğrudan ilişkisi 
olan Venedik ve Ceneviz gibi Avrupa'nın ticaret devletlerine kendi 
arzularıyla t.ek taraflı olarak kapit'Ulasyonları bahşettikleri billn
m~ktedir.· XVI. · yüzyılda, Fransa da Osmanlı devletinin verdi~ bu 
özel ayncalıklardan 1569'da resmen yararlanmış, İngiltere ise 1580'
de yapılan bir ticari antlaşma ile Fransa'yı izlemiştir. Bu antıaşma
lardan sonra hem İtalyan şehir devletleri hem de adı geçen diğer iki 
güçlü Avrupa devleti kendilerine verilmiş olan kapitülasyonlara 
daya'runak suretiyle Osmanlı ülkesi içinde ticari faaliyetlerine ser
bestçe devam etmişler ve bu antlaşmalar tahta çıkan her yeni Os
~anJı sultanı tarafından tekrar gözden geçirilerek yenilenmiştir. 

· Osnlimlı merkezi yönetiminin takip ett~ olumlu ticari poli
tikasi, Batı AVrııpa devletleriyle yapılan ticaretin gelişmesinde te
meı · bir faktör olmU§tur. Diğer ·yandan, devletin bu yapıcı politi-
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kasından yararlanan İzmir, Batılı merkantilist devletlerin göster
dikleri büyük ilgiden dolayı, XVII. yüzyıldan itibaren, Osmanlı 
İmparatorluğu topraklan içinde önemli ticaret merkezlerinden biri
si durumuna gelmiştir. Özellikle J. B. Colbert 1661'de Fransa'da 
ticari · işleri;n sorumluluğu görevini üstlendikten sonra ve 1666'da 
Fransız Levant Kumpanyası'nın oluşturulmasından sonra, Fransa'
nın ticari faaliyetlerinin bu küçük Osmanlı liman kentinde yoğun~ 
laştığı görülmüştür. Aynca, adı geçen dönemdeki İzmir'in ticari 
yönden gelişen bir şehir ve liman haline gelmesinde İngiltere'nin 
büyük ilgi ve katkısının olduğu gerçeğinin de göz ardı edilmemesi 
gerekir. Fransa XVII. yüzyıl sonlarına doğru Levant pazarında, ti
cari sahada haltim ve güçlü bir poztsyon elde etmek için ciddi teşeb
büslerde bulunduğu sıralarda, İngiltere Doğu Akdeniz dünyasında 
güçlü bir Avrupa ticaret devleti d:urumundaydı. Sonuç olarak, dev
rin şartlar~na göre sanayi ve ihracata yönelik mal üretme alanında 
güçlü bir potansiyele sahip olan bu iki merkantilist devlet arasın~ 
daki büyük ticari rekabetin, İzmir'in Orta Doğudaki önemli tica
ret merkezlerinden bilisi haline gelmesinde hatırı sayılır bir rol 
oynadığı muhakkaktır. 

Bu çalışmamızda 1688~1740 döneminde İzmir şehri ve limanını 
hedef alan hem denizden hem de kara yoluyla yapılan tehdit hare
ketleıi üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda, bu tehditierin İzmir
de bulunan Osmanlı şehir yetkililerince nasıl karşılandığı ve şehir
de yaşayan yabancı kolonllerin bu dış baskılar karşısında nasıl 
davrandığı ve ne şekilde reaksiyon gösterdikleri bu çalışma çerçe
vesi içinde incelenecektir, Bunlara ilaveten, İ;?;mir §ehıini hedef 
alan bu tehditlere karşı Osmanlı hükümetinin politikası ve İstan
bul'daki Osmanlı devletinin üst düzey yetkililerinin olayları ve İz
mir'deki ticaretin akışını sağlama yolundaki gayretleri ve şehirde
ki yabancı• kolonUerin emniyetlerinin sağlanması konusunda nasıl 
bir tutum takındıkları verilmeye çalışılacaktır. . 

Bunlardan başka, faal bir ticaret merkezi olarak İzmir'i:İi. gü
venliği ile yakından alakadar olan Osmanlı merkezi hükümet yet~ 
kililerinin iki yönlü uluslararası ticaret akışının bu §ehir yoluyla de.. 
vam etmesi hususunda titiz davrandıkları ve ticart mallar üzerin
den alınan vergileıin Osmanlı hazinesine sürekli gelir sağlamakta 
oldu~unun bilincinde oldukları .biline.n .. bir gerçektir. Fransa ve İn-
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giltere gibi iki Batı Avrupa devleti arasındaki amansız rekabet ve 
buna karşı Osmanlı devletinin İzmir ticaretine gösterdiği oluriılu 
yaklaşım, XVIII. yüzyıl boyunca bu şehrin uluslararası bir ticaret 
merkezi olarak gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır. Bu d~um, 
Levant limanlan arasında üstün bir yer almasını sağlamış ve tica
ri üstünlük da~a sonraki yüzyıllarda da devam . etmiştir. . 

Yukarıda b'elirtilmiş olan sebeblerden dolayı, -İzmir zengin bir 
ticaret merkezi haline gelmiş ve zaman zaman yerli isyancı gurup
lann ve yabancı düşınan güçlerin dikkatini üzerine çekmiŞtir. .. . 

. I -- Metkezi Hükümetin İzmir therindeki Kontrolünün 
Zayıflaması 

Yaklaşık XVII. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı İmp·a
ratorluğunun .merkezi hükümeti kendine bağlı eyaletler. üzerinde
ki kontrolü kaybetmeye başlamıştır. Sultan II. Mahmud'la 
.(1808-39) birlikte devlet. otoritesinin eyaletler üzerinde tekrar tesis 
edildiğini görın~kteyiz. Böylece, iki yüz yıla yakın bir s'Q.re, d~san
traJizasyon eğilimlerinin, .merk~i büküroetin impa;ratorluk eyalet
leri üzerindeki kontrolünün gitgide zayıflamasında etkili olduğuna 
tanık olunacaktır. İmparatorluğ'l}.n yalnızca Avrupa eyaletleri değil, 
aynı zamanda Kuzey Afrika, Orta D9.ğu ve hatt~ Avrupa eyaletleri
nin de merkezi hükümetin emirlerine itaat etmedikleri ve hı:ı,tt.a 

açıkça karşı geldikleri bilinmekt~~r .. XVII. yijzyılın son çeğreğinde, 
1683 Viyana ~u.şatmasmdan sonra olu.şan . .fa. vrupa (<Mukaddes itti
fakı» da Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün büyük ölçüde 
çöküntüye uğramasında olumsuz bir etki yapmıştır. Bi2;i.ı'n burada 
üzerinde. duracağımız konu, 1688-1740 döneminde İzmir şehı'inin 
ve yakın çevresinin karşılaştığı problemler olacaktır. Merkezı hükü
metin İzmir ile ilgilenmesinin temel amacı yab;ıızca idari sebebler
den değil, vergi. şeklinde imparatorluk ~inesine gelen gelirlerin 
cazip olmasındandır. Aynı zamanda, İzmir ile birlikte Aydın, Muğ
la, Karaburun ve Foça bölgesi, Cezayir, Tunus, .. Trablugarp gibi 
Kuzey Afrika eyaletlerinin Batı Avrupa devletlerinin donanmalan
na karşı Akdeniz'de verdikleri mücadelede ih~iyaÇ duydukları in-... 
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san gücünün büyük bir kısmını ve gemilerinin ihtiyaçlarını karşı
lamaktaydı 1 • 

··,it;--.:_ Kuzey Afrikalılar . 

Osmanlı İmparatorluğunun Kuzey Afrika eyaletıeri genellikle 
İstanbul'dan bağımsız olara~ faaliyetl~rini şüı:dürmekteydiler .. Bun
lar, özellikle XVII. yüıyılın ilk yarısından itibaren kendi araların
da, mücadale ediyorlar ve birçok olayda da Osmanlı · sultanlarının 
kendilerine gönderdiği entirlere it~at etmiyorlardı. Kuzey Afrikalı 
reisler ve leventleri, Doğu Akdeniz'de ticari faaliyetlerde bulunan 
Avrupa devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu için sorun olmaktan 
ve problemler çıkarmaktan geri kalmıyorlardı. .Fransız kaynakları 
bunlara Barbarois, İngilizler ise Barbary, Corsairs adıarını vermiş
lerdir. 

Söz konusu olan bu Kuzey AfıikalıUı.r, ·bir kaç defa· İzmir' e 
karşı olduğu gibi İstabul ve diğer liman şehirlerine karşı· da teh~ 
ditkat tavır içinde olmuşlar ve hadise çıkarmaktan geri kalmamış
lardır. İZmir'in Fransız konsolosu olan Joseph Blondel ıs· Mart 
1691 taı'llili raporunda, İzmir ve ona bağlı diğer yakın limanlarda, 
daha önce Fransızların Cezayir şehriİti ağır bir biçimde hırpalamış 
oldukları için, Fransızlam karşı savaş açtıklarmdan ve birçok Fran..: 
sıza ha.karette bulunduklarından Söz etmektedir2 • 1692 yazmda 
İzmir'den ·söz eden Du Mont, Fransız donanmasının daha önce 
Cezayir şehriİli bombardımana tutmuş ve büyük zararlar verdir
miş olmalan gerekçesiyle Kuzey Afrikah korsanların İzmir'de yal
nızca Fransizlara saldırdıklanndan bahsetmektedir8

• ·Osmanlı İm
parat'orluğuna_hukuken b~lı, ·ancak yeterince kontrol altında tu
tulamayah Cezayir,· Tunus ve Trablusgarp gibi Kuzey Afrika'nın 
garp Ocaklarının ekonomisi ve yaşamları yalnızca Levant'a gidip 
gelen- ticaret gemnerinin · zaptma, ·bu geiililerdeki ticari · malların 
talaroi'ia ve gemi tayfalannın esir edUerek satılması esasına dayan-

1 1. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu yay~ An·kara 
1956, ni/2, 294-96, 804:-l'S. 

2. Af;t;aires Etrangeres BI 1~42 Tome I (1648-1705), lS Mart :1,691, s._ 150. 
{Bundan s®.ra ·kıs. A.N. A.E. BI 1042). . .... . .. 

S Jean Du Mont, N<nw~aı~ Vovage du Lev(JIIıt, Haye, MDCXCIV, s. 353. 
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dığı için Batılı milletierin Akdenizde can ve mal güvenlikleri yok
tu. Anlaşıldı~ına .göre, Kuzey Afrikadaki küçük beyliklerin en güç
lüsü durumunda olan ve kendi ticaret gemilerine en çok zarar ve
ren ·Akdeniz'deki bu tehlikeyi kesin olarak ortadan kaldırmak is
teyen Fransızlar, Cezayirlilerin güç odaklarını teşkil eden üslei"ine 
saldınp yok ederek meseleyi kökten çözmeye karar verdiler. Bu 
mücadele 1681'den 1684 yılına kadar bütün şiddetiyle devam et
İniştii< ça~ın modern silAhlarıyla donatılmış olan Fransız deniz 
kuvvetl~ri, Cezayiriiierin yanısıra diğer Kuzey AfrikaWan da rp.ağ
lup etmeyi başarmış ve onıann güç kaynı:tğını 'teşkiı ~den kıYi böl
gelerirll sıkı bir şekilde kontrol altına almayı başarmışlardır4 • Öyle 
anlaşılıyor ki, Fransızlar tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldık
tMı sonra. özellikle. Cezayiı:li korsanlar derin bir infial içine girmiş
ler ve Fransızlann. bi:tş düşirianı olmuşlardır. Bundan böyle Ceza
ylrlp.e:rrransızlara karşı arruı,nsız bir. r.nücadeley~ girmişler ve on
~~~n.ia~t~~rid',ığı yerde öldürüfuiesi için ant etmiş oldUklan tah
iniri' edilinektedir . 

... · . ·Yuka;ı-ıqa bahsedilen sebeplerden dolayı Cezayirlllerin esas 
amacı İzmir'de yaşayan diğer koloniler içinde yalnızca Fransızlan 
tehdit etmekti. İzmir'deki İngiliz ve Hcllandalı tüccar yukarıda 
s~(i edilen meseleyle ilgilenmek veya müdahale etmekten çekini
yorlardı~. Bu dwum karşısında yalnız hareket etmek mecburiyetin ... 
de ·kalan İzmir'in Fransız konsolosu, vakit kaybetmeden iki Fran ... 
sız tüccannı iki tercümanla birlikte İzmir Kadı'sına gönderip Ce
zayirli korsanların Fransızlara karşı gir~tikleri faaliyetlerden dola
yı şikayet etti. Anlaşıl'diğına göre, Kadı Fransız korisolosuha ya.
oluınSuz cevap vermiş ya da konuya müdahele etmekten kaçınmış
tır.- Bu durum karşısında Kadı'nın olaylara doğrudan müdahale 
etmekten çekindiğini anlayan Fransız konsolosu Yeni Kale'nin as
keri komutanına müracaat etmek durumunda kalmıştır<!. Anla-

4 C. de la Ronciere, Hiatoire de ıa. Ha,rina Frcmça.i8e, Paris 1934, C. V, 
·S . 714~30, alıntr yapılan eser, W. H. Lewis, Levantine A<tvoo.turer: The Tra,vels 
ana Mia8ion of the Ohevaıier d'AnJi euw, 1658-169'1, New York Harcour, Brace· 
World, Ine., 1693, s. 213~15. 

5 Du Mont, a.g.e., s. 855. Ayrıca yazar s. 358.'de Kuzey Afr~kalıların 

sayısını kabaca 3-400 ki§i olarak verir. 
& Samcakburnu Kalesi 1688 deprem:inde tamamen harap olmuş daha sonra 

restore edildikten sonra buraya Yeni l{ale adı verilmiştir. 
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şıldığına göre, adı geçen ].{aJe k()mutanı aracılı~ı ile durumtın cid
.diyeti İstanbul'qaki hükümete izah edilmiş, ayrıca komutan bu 
Afrikalı korsanları kontrol altına almak için gerekli olan bir emir
nameyi._resmen talep etmi§tir .. Padi§ah emri İzmir'e gelinceye ka
dar geçen zaman s:üresi içinde, İzmir'deki Fransızlan üç hafta bo-
yunca rahatsız etmeye devam etmişlerdir7• . 

İstanbul'dan gelen padişah hü~mü, Kuz~y Afrikalı korsanlar 
kontrol altına alınıncaya kadar geçici olarak bütün dükkanlarm 
kapatılmasını ve tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasmı İzmir Ka
dı'sına emretmiştir: Alınan bÜtün tedbirlere ve edilen nasihatlere 
ra~en korSanlar İzmir ve yakın çevredeki Fransizları tehdit etme
ye devani etmişlerdir. Adı geçen korsanlar, daila da ileriye giderek 
İzmir'deki Fransız konsoiosluğunu kundaklamaya cesaret etmiş.:. 
ler fakat 15-20 kadar Yeniçeri gurubu tarafından engellenmi.Şler.:. 
dir. En. sonunda, Osmanlı deniz kuvvetlerinin komutanı olan Kap
tan Paşa İzmir'e gelmiş ve duruma kesin· olarak hakim olmuştur8 • 
Kaptan Paşa'nın bütün yetkisi ve emrindeki kuvvetleri kullanarak 
olaylan yatı§tırmak için gayret sarf etmesine rağmen, Kuzey Af
rikalı korsanıann Frenklere özellikle Fransızlara karşı olan düş
manca .tavırlarına son vermek mümkün olamamıştır. Bir sonraki 
yılın (1693) Nisan ayında, bu defa korsanlar de~k bir gurubu 
yani İngiliz kolonisini hedef almışlardır. Çeşitli sebeblerden 'dolayı 
Sakız adasında bulunan bu korsanlar, daha da ileri giderek İn
giliz tüccar gemilerini durdurmuş, bazı İngilizleri . yaralamış ve 
bazılan nı da öldürmekten çekinmemişlerdir. Bu duruma karşı 
kesin tavır alan Osmanlı devleti yöneticileri tarafından derhal ha
rekete geçilmiş, Kaptan-ı Derya Yusuf Paşa'yau, İzmir ve Sakız Ka
di'ların·a ve : İzmir · civarında bulunan kale .dizdarlanna ı o Padişah 
hükümleri gönderilerek ·Kuzey Afrikalı korsanların bu tür faaJi.: 
yetlerini kesinlikle menetmeleri emredilmiştir. 

7 Du ·Mont, a.g.e., s. 356. 
8 Ay. es., s. 367. 

~ Palabıyık Yusuf Paşa (1692-93). İ. H. Daru§mend, !zahlı Os,n111nlı Taril~i 
Kronolojisi, Türkiye Basımevi, !stanbul 1961, lll, s. 560.63. 

10 Publtc Record Office State Papers, London, 105/334. Mlacellaneous 
Registers, 1675-1702. {Bundan sonı;a kıs ... P.R.O. S.P.)., s.l7, Nisan .1693. 
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Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus da Akdeniz böl
gesinde korsanlık faaliyetlelinde bulunanlar yalnızca Cezayirli veya 
diğer Kuzey Afrikalı korsanlar değildi. Şurası da bir gerçektir ki 
Akdeniz'de korsanlık faaliyetlerinde bulunan diğer guruplar da 
vardı. Bunlar, her zaman Fransa'nın hizmetinde bulunan Malta 
korsanıanna ek olarak İspanyol, Rum, Arnavut ve diğer değişik 
Hıristiyan korsanlardır11 • Bu korsan guruplarının Ege Denizi'ndeki 
barınma ve sığınma yerleri genellikle Midilli, Cerigo (Çuha) ve 
İyon adalarıdrr. Venedik, İngiltere ve daha sonra d_a Ruışya, özellilt
le Rum· korsanıarını kendi siyası emelleri doğrultusunda kullan
!mşlar ve onların kendi bayrakları altında seyrü sefer yapmalarına 
Izin vermişlerdir12: 

III ..:...... V enedikliler 

Osı:İı.anlı İmparatorluğu ile «Mukaddes İttifakıı (Sagra Liga} 
·ar.ası:ndaki büyülı: harpte (1683-99) İzmir Venedik donanmasİnın 
saidinsma uğrayıp harap olmuştur. Habsburg ailesi yönetimindeki 
AvustUrya İmparatorluğunun 1684'de oluşturduğu, ve içinde temel 
bir güç olarak etkin bir siyaset izlediği «Mulı:addes İttifakıı safında 
bir müttefik olarak savaşan Venedik, 1694 yılmda Osmanlı İmpara
torluğuna karşı cesaretli bir girişimde bulunmuştur. Venedik do
nanmasının gerçekleştirdiği bu harekatın en önemli hedefini Os
manlıların yönetiminde bulunan Sakız adası oluştunnakta idi. Ve 
nedikliler, Osmanlı kontrolu altındaki.bu önemli adayı ellerine ge
çirmeyi planlamışlar ve burasını Ege Denizi'ndeki önemli strate
j ik konumundan ötürü kendi askeri amaçları doğrultusunda kul
lanmak istemişlerdir. Sonuç olarak da, bu adabın etkin coğra.fik 
konumundan dolayı, Akdeniz'den geçen ana ticaret yollannın kont-

11 .Nicholas G. Svoronos, Le Com.merce de Balonique a.u XVIIlc Siecle, 
Presses Universitaires de F rance, Paris 1956, s. 125-27. 

12 Ay. e-s., s. 128; İ. Haıkkı Uzwıç.ar§ılı , Os.manlı Ta.rihi, Türk Tarili Ku
rumu yay., Ankara 1956, IV /1, s. 101. Y·azar 1711'de özel bil' korsanlık hareketi 
olarak bir Osmaınlı gemisinin Akdeniı;'de bir Venedlk. gemisi taM.fından zapt 
edildig-inden söz eder. Yazar, Altdeniz'de faaliyet g österen Venedik gemilerinin 
fırsat buldukça Osmanlı gemllerini ele geçirdijtini :üeri sürer. 
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rolünü ellerine geçirmek . istemişlerdir13 • Hiç şüphe yoktur ki Ve
nediklerin Sakız adasını ele geçirme girişimlerindeki temel ama·· 
cı, Levant'ta kaybetmekte olduklan etkin ticari pozisyonlaıı.nı tek
rar elde etmek olarak özetlenebilirl--4-. Bu girişimlerini başan ile 
gerçekleştirdikleri ve bu Osmanlı adasını ele geçirip barış görüş
melerine kadar ellerinde tuttuklan takdirde, bu görüşmelerde fev
kalade. pazarlık gücüne sahip olacaklarını ve daha uygun ticari 
haklar .elde edeceklerini düşünüyorlardı. 

Venedi.k. donaı:ıması Sakız adasını 1694'de istila etmiştirıs . 

21 Eylül 1694 tarihinde Sakız'ı ele geçirmiş olan Venedik filosu, Os
manlı donanmasım İzmir Körfezi'nin orta kısımlarına kadar takip 
etmiş ancakkörfezinen dar yerinde daha önce Osmanlı devleti ta
rafından yaptınlmış olan kalenin (Yeni Kale) güçlü toplan saye
sinde İzmir şehrinin önlerine kadar gitmesi önlenmiştirıo. Venedik 
harp filosunun İzmir körfez sulannda böylesine serbestçe yelken 
açıp ilerlemesi, İzmir şehrinde büyük bir korku, hatta panik yarat
mıştı. Bu durum üzerine şehrin Osmanlı yöneticileri Venedlk t eh
didine karşı İzmir'de savunma hazırlıklarına bile· girişmişlerdi17• 
İzmir'de t icaret sebebiyle yerleşmiş olan Fransız, İngiliz ve Rollan
dalı .tüccar kolonileri, Türklerden daha fazla endişelenmiş hatta 
kotkuya kapılmıştır. Venedik filosunun komutanı olan Senyör An
tonio Zeno körfez içlerine doğru donanmasıyla ilerlerken «Mukad
des İttifaknın dışında bulunan İzmir'de yaşayan Avrupalı koloni-

18 Philip P. Argenti, The Ocoupaticm. of Olıio8 'by the Venetian.,,· (1694), 
London, · J Ohn Lane, The Bodley Head Ltd., 1935, Giriş, s. 1. Yazar, şöyle bir 
ifade kullanır: « ... Sakız adası Venediklilerin elinde olmasından dolayı, bu durum 
Doğu Akdeniz bölgesinde (Levent) gell§mi§ olan 17 liman ile Osmanlı başkenti 
arasındaki ticareti ve mal akışını engellemektedir. Hatta İstanbul'daki Türklerin 
gUnlük ya§amlan için gerekli olan muayyen mallann sıkıntısı hissed!lmeye 
başıa.ml§tır. Bk.Z. Doe. 27, s. 97. 

14 P. P. Argenti, (t..g.e., s. xı. Onun ifadesi §Öyledir: « ... bu stratejik adaya 
.saldırmanın amacı, Levant'takt Venedik devletinin hA-kimiyet sınırlarını geni§· 
letmek ve Osmanlı :devletine çok · ağır dube vurma,k, müro.kU:n olursa onu yok 
etmeye çalı§IJiaktu . 

15 Silahdar Fındıkl1lı Mehmed Ağa, BilaJı.do,r Tarihi, Orhaniye Matbaası, 
İstanbul 1928-, ll, s. 787~89; İ. H. Uzunçar~ılı, Osma,ııı Devletinin. Merkez ve 
Bahriye T~kila.tı, TUrk Tarih Kurumu yay., Ankara 1948, s. 497. 

16 P. P. Argenti, a.g.e., s. XII. 
17 Silahdar Fındıklılı Meh:ıned. .Ağa, a .. g.e., s. 79p. 
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ler le irtibat kunnaya ve hareketiyle ilgili biigi vermeye dihi · ge-
rek duymamıştııs. · · . .. ~ · 

. ·Bu:durum üzerıne fransız, .İngiliz ve Hollanda konsolosluklan, 
ticaret mallannın ve kendi tica:r;et faaliyetlerinin· büyük ölçüde za
rar görmesinden hatta şehirde yaşayan kendi milletıerinden · olan 
tüccarm can güvenliklerinin sağlanıp sağlanamayacağı konusunda 
kuşkuya güşmüşlerdir19• Bunun yanında; İzmir şehrine karşı yapı
lacak Venedik donanmasının saldırısı ge;rçekleştirildiği tak.d)rde 
şehlin. Türk.-ye Müslüman halkının, b:u durumdan dolayı, Avrupalı 
tüccara karşı kesin tavır alacağı, hatta· daha da .ileri giderek malla
nın çaıııcaklanndan, ev ve iş merkezlerini yağmalayıp sonra da 
yakacaklarından, bununla da kalmayarak yabancılarm hayatıanna 
kastedeceklerinden kuşku duymaya başladılar211 • Nihay~t .durumu 
ve çıkması muhtemel vahim hadiseleri göz önünde tutan bu üç 
konsolos, aralarında iş birliği yaparak, İzmir'deki çıkarlariiıi' koru
mak içİn harekete geçmeye karar verdiler. Birlikte hareket eden 
konsoloslar, filo kaptanı Senyör Aii.toİıio Zeno ile müzak~rede bu
İünanik)) :timir · şehri üzerille saldırı · yapılmamasııi kon~s~cta; ga~ 
ranti aldılar21• Bu talebin <cbüyük bir miktar para)) ile yapılnııŞ of· 
du~ tahmin edilmektedirn. Sonuçta, İzmir konsoloslarının oluş
turduğu birliğin ileri sürdüğü talepler~ mantıklı bulup olumlu kar
şılayan Venedik Amirali Ze'no; İzrriir körfezinin sularindan çekile
rek Sakız adasına gitmeye karar vermiştir2'. Özellikle, Fransız kon
soiosu· ·ile konuştuktan sonra yapılan taleplere olül:nlu cevap ver
diği anlaşı~an Amiral Zeno, eelzmir konsoloslannin krallanna kar-

·.. " . . . 

· 18 P. P. Argenti, ay.ye;r. 

· 19 F. V. J. Arundell , DeacoveritJS in Asi.a Minor, Richard .Bentl~y, London 
l8S4, n , . s. S92. 

20 . Silahdar Fındıklılı Mclımed Ağa, Ay.yer. 

. ;n P . P. Argenti Co u nt della Sirena'yı eserinde. zikreder, a.g .f)., s.· XIII. 
Archivio di stato, Venezia. Avogaria di Commun, Mlscellanea, Penale. Busta 
3f:i-1, fasclcolo 5, cıı.rte 26, verso 30. 

22 Ay. yer. 

23 P. P. Argenti, Ay. yer., dip no.t S; Sllahdar, a;.g.e., s. 791. Yazar, Vene· 
dik filosunun İzmir Körfezi'nden ayrılma tarihi olarak 4 Safer 110&/23 ·Eylül 
1694.- tarihini verir. o, ayrıca Venedik fllosunun Körfezde 12 gün kaldı~ını 
ifade eder. 
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şı büyük saygı duyduğundanıı 2-ı emin olmalarını isteyerek, saldırı 
yapılmayacağına dair onlara teminat vermiştir. Gerçekten Amiral 
Zeno'nun İzmir Körfezinin en stratejik yerindeki Sancak Kalesi'nin 
toplarının gücünü ve Avrupadaki siyasi durumu göz önüne almış 
oldu~nu tahmin etmek güç değildir. Ayrıca, Veneclik devleti ile 
dostane ilişikieri bulunmayan Avrupa'nın bu üç güçlü devletinin 
temsilcileri olan konsolösların güç birliği yapmalarının Venedik 
amiralini çok etkilemiş olduğu da muhakkak görünniektedir. Bu 
hadiselere ek olarak bakıldığmda Amiraı · Zeno komutasındaki ge
milerin İzınir'e karşı bir saldınyı · uygulamaya koyacak derecede 
hazırlık yapmadıklan anlaşılmaktadır. Aynca, Venedi.k filosuyla 
birlikte ek kuvvet olarak gelen· Malta lmvvetlerinin komutanı em
rindeki gemileri çekerek İtalya'daki üssüne dönme talebinde bu-
lunduğu da bilinmektediru. · 

1694 yılında Veneclikliler tarafından işgal ~dilmiş olan Sakız 
adası, Osmanlı Kaptan-ı Deryası Mezemorta Hüseyiiı Paşa'nın takip 
etmiş olduğu enerjik bir politilı::a sayesinde btf yıl sonra yani 1695'
de tekrar Osmanlı hakimiyetine g-eçerek· Venedik üstünlüğüne son 
verilmiştir. 

·. IV - İzmir'in içinde ve Çevresindeki E§kiyalar 

Karlofça AntiaŞması Venedik tehlikesiiie kes~ bir son vermiş-: 
tir. Bir tarafta Osmanlı İmparatorlu~u eliğer yanda Avusturya, 
Venedi.k, Polonya ve Rusya'nın mücadele ettiği «Mukaddes İttifakn
la 1699'da Antlaşma imzalandıktan sonra Osmanlı İmparator
luğu kendi iç bünyesinde olan problemlerle uğraşma konusunda 
serbest kalmıştır.;.II. Mustafa (1695-1703), Batı Anadolu kıyılannı 
yaptıklan saldınlardan berteraf etmek ve bu bölgeden :kendi· ge.: 
milerine tayfa toplamalaıın:a engel olmak amacıyla Kuzey Afrikalı 
korsanıara karşı harekete geçerek katı bir siyaset izlemiştir'26 • 

24 Hollanda konsolosu, İzmir konsoloslarırun olu§tUrduğu «gÜC ittifakının» 
Tilrklt-.r tarafından planlandığını, hatta Kadı'nın ittifakın oluşmasında baş rolü 
oynadığını ileri sünnektedir. P. P . .A:rgenti, Ay. yer., Doc. 6~, (s. 259). 

25 P. P. Argenti, Ay. yer. 
26 İ. H. Uzunçar§ılı, Osm.anıı Tarihi, IV /1, s. 4-5. Ramazan 1112/Şubat 

1701. 
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1701 de çıkarılan bir padişah hükmüyle Kuzey Afrikallların Batı 
Anadolu kıyılarmda faaliyet göstermeleri, özellikle kendi gemi
lerinde kullanmak üzere asker veya tayfa toplamaları kesinlikle 
yasaklanmıştır. Öyle anlaşılıyor ki Osmanlı devletinin mahalli yö
neticileri kısa bir süre için de olsa, bu hükmün gereğini yerine 
getiriniŞ Kuzey Afrikalı korsanların adı geçen' bölgedeki faaliyetle.: 
rine Sôn verınişti2·7• Bununla beraber, ı 732 yılının sonlarına doğru, 
Osmanlı hükümeti Cezayirlllerin Bati Anadolu'dan asker alına ve 
ihtiyaç duyduklan malzemeleri toplamalanna yeniden iziiı. ver
ni1Ştii'28. Daha önceki döneme kıyasla (1695-1703) Cezayirlileı,.e kar
şı uygulanan 'siyasetteki bu değişiklik ve yumuşamanm teniel se
bebi kesin olarak henüz bilinmemektedir. Osmanlı yönetimi altm
daki Batı Anadolu bölgesinden toplanan erkekler, Cezayirli kor
sanıann gemilerinde tayfaolarak kullanılmıştır. Böylece, Cezayir li 
ve diğer Kuzey Afrikalı korsanlar gemilerinde tayfa veya savaşçı 
olarak kullanacakları· insan kaynağını Batı Anadolu' dan, eskiden 
olduğu gibi, büyük bir serbestiyet içinde temin etmeye devam 
ettiler. 

Osmanlı devletinin izni ve kontrolu çerçevesi içinde devam 
eden bu durum, Batı Avrupalı tüccar kolonilerinin artık saldırı
lardan ve taciz edilmekten kurtulup güvenlik içinde yaşayacak~ 
lan anlamina gelmiyordu. Bölgesel kanun dışı guruplar ve haydut
lar Batılı ticaret erbabının hem canları hem de maliarına karşı 
büyük bir tehlike oluşturmalarına rağmen aynı bölgenin mahalli 
Osmanlı yetkilileri adı geçen guruplaı-a karşı genellikle harekete 
geçip onları bastırmakta b~arısız oluyorlardı. 

Yabancı konsoloslann ve tüccarm sayfiye evlerinin bulunduğu, 
İzmir'in yakınmda bir köy olan Buca'da yaşayan . iş adamları ve 
tüccar, mahalli eşkiya guruplarının kötü niyetli faaliyetlerine karşı 
güven' içinde değillerdi. Bazen bu eşkiya gurupları Buca'ya saldırı 
düzenleyip orada bulunan yabancıların evlerine ve manarına bü
yjik zarar veriyorlardı. İzmir Kadı'sına gönderilen bir resmi Osman-

;:l7 Ay. yer. 
28 İstanbul Ba§bakanlık Arşivi. MiUıimm.e Dejte·ri (Kıs. İ. B. A. M. D.), 

139, s. 21, Zikredilen yer 1. H. U:r.unçaı·şılı, Osnıcınlı TariJıi, T. 'l~. K. yay. An· 
kara 1954, III/2, s. 305. 
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lı belgesine göre:o bir eşkiya gurubu ll Mart 1707 günü Buca'ya sal
dırmış, Fransız konsolosuna ait evi yakınakla yetinmeyerek Hol
landa konsolosUııun hizmetkfmnı da kaçırmışlardır. Bu olay üze
rine Fransız, ingil~, Hollanda ve Venedik konsolaslan olayı pro
testo etmek için kendilerini temsilen tercümariıarını İzmir Kadı'sı
ha gö~4~pnişle:çdir. Bun1,1n üzerine harekete geçen yetkililer hay
d:Ü:tlan.lzln.ii;de Ya-kalayıp hapse koymuşlardır. Öyle anlaşılıyor ki, 
tzfnir'in Osmanlı yöneticileri Buca; da yaşayan yabancılar içİ.n yeter~ 
li ve etkin emniyet önlemleri almakta yetersiz kalmı§lardır. Bu du
rum Üzerine çaresiz kalan Avrupalı tüccarın güvenlik tedbirlerini 
~izzai kendileri ·aimak zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. · 

. · .· I;>iğer yandan, özellikle yabancılara tasallutta bulunan eşkiya 
gruplarının, İzrn.i.r'in bazı ileri gelenleri tarafından korunÇluğu 
hususunun kesinlik .kazanmış olduğu anlaşılmıştır. Durumun ger., 
çekten böyle olduğu İzmir'de düzen ve nizarnı sağladığı anlaşılan 
Burhan Ağa'nın 1720'de İzmir'den ayrılmasından sonra açıkça 
Qr~ya çıkmıştı~0• 

İngiliz tüccarı yanı sıra, hiç şüphesiz, İzmir ve yakın çevr~iİı~ 
de yaşayan .diğer Avrupalılar da İngiliz belge~erinde Rogues ola
rak 'tanımlanan ve esas· olarak serserilerden oluşan bir çete tarafın
dan eziyet görmekteydil er. İzmir şei:ırinin bazı ileri gelenleri tarı;ı.
fındari korunduğu ve orılan kontrol altında tutma konusunda is
teksii davranıldığından dolayı bu grup kısa zamanda güçlenmiş
tir1 . . Sonuç olarak bu cani grubu sadece İzmir şehrinde değil aynı 
zamanda kırsal alanda Avrupalılara karşı kanun dışı faaliyetleri
ne devam ediyorlardı. 2 Temmuz 1720 tarihinde Fransız ~onsoloslu.
ğu koruması altında bulunan Abyo oğlu ve Yusuf Sercis oğ~u ad
larındaki iki Ermeni tüccan, yanlarında ~ile fertleri ve bir Türk 
arkada9lan olduğu halde adı geçen grup tarafından dağa kaldırıl
niışlardır. Bu çete <<kurtuluş akçesi» olarak 2300 dolar talep et
irii§lerdiı12. Kaynaklar bu konuda yeterli bilgi vermedikleri içhı 
bu olaYın nasıl sonuçlandığı bilinmemektedir. · 

29 I. B. A. M. D~ nr, Nisan 1708. 
30 P. R. O. S. P. 105/335, s, 190. İzmir Konsolosu John Cooke ve İngiliz 

kolonisinden İstanbul'daki İngiltere elçisine yazılmış 8 Temmuz 1720 tarihli 
mektup . 

. 31 Ay. yer. 
32 Ay. yer. 
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ı 'UQ.v~ ı 720 yıllannda İngiliz ve yabancı tüccar guruplan ayuı 
~ki,ya. çetesi tarafınctan değişik zamanlarda tehdit edilmişlerdir. İz
mir'de zayıf bir.yöntemin yanısıra güçlü biı· askeri birliğin olmama
sı kanun dışı grupların yabancı ticaret erbabı içlıı problem olarak 
devam etmesine sebeb olmuştur. Bu yüzden, İngiliz konsolosu bağ
lı olduğu İstanbul'daki'elçisine yazdığı bir mektupta mümkün olan 
en kısa zamanda İzmir'in yönetiminde bir değişiklik yapılmasını 
talep etmiştiraa. İzmir'deki diğer yabancı gruplar da kendi kon., 
solosları vasıtasıyla aynı teklifi yapmaktan geri kalmamışlardır. 
Yabancı konsoloslar Kütahya, Konya ve Güzelhisar (Manisa) p~a
larmın (yönetici) Anadolu'daki diğer kanun dışı faaliyetleri ara"' 
larında müzakere etmek amacıyla Manisa'da toplandıkları zaman, 
temsilcileri olarak kendi sorunlarını dile getirmesi için bir. yem.:. 
çeriy;i. toplantı yerine gönderdikleri kayıtlarda geçmektedir. Yaban
ç~ .ko~o.loslar İzmir'de ve civarında faaliyet gösteren yukarıda ·adı, 
g~ç~n s~rseri ·çete grubunun insafına terkedildiklerinden, çektik
leri güçlüklerden ve yetersiz İzmir yöneticilerinin yabancı tüccara 
karşı gösterdikleri ilgisizlikten yakındılar. Aynı zamanda onlar, 
Kiraki Ali adında nüfuzlu birisinin serseri çetesini koruyanların 
başında .geldiğini q1le getirdiler04• İzmir'i olduğu ·kadar, burada ya
şayan'yabancı.kolonileri tehdit edenlerin başında, şehir içinde ve 
çevresinde merkezi hükümet tarafından görevlendirilmiş olan Os..: 
ma:qlı.· askeıi birliklerinin geldiğini· tahmin .etmek mümkündür. 
Gerçekten, İzmir ve çevresindeki kanunsuz hareketlerden söz eden 
kaynaklar yukarıda sözü edilen gruplardan başka bir gruptan 
bahsetmemektedir. 

İzmir'in İngiliz tüccarı tarafından İstanbul'daki İngiliz elçisi
ne' gönderilmiş olan ı 732 tarihli diğer bir rapor mevcuttur. Bu. dö
kümai:ı, İzmir'de yaşayan Avrupalı tüccarı tehdit eden c ani bir grup 
ola:rak karşımıza çıkan Zantiotes3~ (Zanta adalılar) 'ın varlığından 

St P. R. O. S. P. 105/335 s. 193. 9 Mar.t 172ı tarihli mektup. 
34 Ay. yer. 

· 35 Zantiotes (Zantaılılar) Ege Denizinde Peloponnes yanmadasının batı
sında .bulunan Zente (Xianta) adasından olanlara verilen addır. Svoronos'un 
a.g.e,, s. 128'-de .kullandığı 7 Ocak 1726 .tarihli ·bir dokümana göre Za.ntalılar 
Venedik uyruklusu idi. Bu durum belgede aynen şöyle geçer: «Les bandits de 
Zante sujets de la Republique de Ventse continuent leurs ravages.» La.ıdn, Rum
ca konuşan eşkiyanı:n !zmir' de yalmz ba§lanna .hareket ettiğine inanmak zordur. 
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bahsetmektedir'Q· Öyle anlaşılıyor ld bu grup Rogues (Sers·eri Çe· 
tesi) gibi, serbestçe ve aleni olarak yabancı kolonUeri sütekli tehdit 
ediyorlardı. Kanun dışı faaliyet gösteren bu grup, Bornova köyünün 
yakınlannda bulunan yabancı tüccann evlerine tasallutta bulunu
yor, onların hruıelerini ateşe veriyor ve hatta hiç çekinmeden yaban
cı uyru.klulan yani Frenkleri sokaklarda acimasızca öldürme ·cesa
retini gösteriyorlardı37 • Bu ve buna benzer kanun dışı hareketler 
mahalli yönetim görevlilerince kontrol altına alınamadığı için . İz
mirde bulunan yabancı gruplarm can güvenliğinden söz · etmek 
mümkün de~ildir. Ancak, yukarıda bahsetti~miz kayda .geçmiş 

münferit olaylardan da anlaşılaca~ı gibi, Osmanlı merkezi hüküme
tinin kanun dışı hareket eden bu grupları zapt ve rapt altına almak 
için gerekli tedbirleri almış oldu~nu varsaysak bile, başarılı ola
madı~ı ortadadır. Kaynaklar bu konuda yeterli ve açıklayıcı bil
gi vermemekte hatta sessiz· kalmaktadır lar. Biz belgelerde ·geçen bu 
olayları yalnızca İzmir'in yabancı konsoloslarının İstanbul'daki el
çilerine yazdıkları raporlardan öğrenebilmekteyiz. Herşeye rağmen, 
bu yabancı tüccar, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına Osmanlı 
devletinin izni ile gelip yerleşerek ticaret yaptıklan için, merkezi 
hükümetin bu konuda özellikle İzmir ve civarında daha titiz dav
randıklarını tahmin edebiliriz. ·naha önce de zikrettiğimiz gibi Os
manlı hükümetinin burada yaşayan yabancı tüccarm emniyeti ve 
özellikle İzmir üzerinden geçmekte olan yo~ serbest ticaretin de
vam etmesini her zaman isteyip destekledikleri de bir gerçektir. 

V - Sarıbeypğlu Mustafa 

. . . 
Yukarıda sebebleri kısaca izah edildiği gibi, şehrin z~ngin ticari 

pozisyonundan dolayı, İzmir zaman z·aman yer,li ve yabancı l{anun 
dışı grupların dikkatini üzerine çekmiştir. Sıkça alıpasa da İz
mir, XVIII. yüzyılın başından itibaren esasta merkezi hükümetin 
otoritesine karşı isyan etmiş olan eelali benzeri ve diğer yasa dışı 

Zantalı korsanların Türkçe konU§an Kuzey Afr1kalı korsanlarla. işbirliği yap
mış ve az da olsa Tüt'kçe •bilmiş olmaları gerekir. Yahut Zantalı olarak döküman
da zikredilen grubun Zantalı oldukları l!:annedilen ve· Zante adasında f.lslenmiş 
Afrlkalı korsıı.nlar olması muhtemeldir. · 

·SS: P. R. O. S .P. 105/336, s. II, Nisan 1732. 
37 .P. R . . o, ·S. P. 105/SSe, s. 28; 26 Mayıs 1733. 
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grupların saldırısına hedef teşkil etm:iştir:~s. Bu yasa dışı ha
reket, eden guruplardan birisi de ı 735 yılından 1739'a kadar olan 
süre içinde Batı Anadolu'da etkin bir güç haline gelmiştir. Batılı 
kaynakların Soley Bey olarak tanımladığı Sarıbey oğlu Mustafass 
merkeze karş~ baş .kaldırmış. büyükçe bir silahlı gurubun lideri idi. 
Onun faaliyetlerinin merkez · üssü Denizli'nin Honaz köyü idi. 
XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Batı Anadolu'da isyan etmiş ve .organize 
kuvvetleriyle devleti. bir hayli uğraştırmış. olan Sarıbey oğlu, Mer
sin'den Balıkesir'e ve Aydın'dan Alaşehiı .. e kadar olan geniş bir böl
geyi tehdit ediyordu"0 • Şüphesiz o, Osmanli devlet otoritesine .karşı 
dört yıl süren isyanın lideri olarak zikredilen bölg-edeki. devletin 
iqaresini .olumsuz yönde etkilemiş, ticaret yollarını kontrolu altın~ 
da tutmuş ve ticareti de. büyük ölçüde baltalamıştır. Emrindeki 
kuvvetıerle Batı Anadoluda faaliyet gösteren Sarıbeyoğlu, yalnızca 
b:U bölge<le Y8i?-Yan. nüfl;lsa karşı büyük. bir. tehlike . oluştuı~amış, 
ayni zamanda . İzmir' e gitme]:tte olan Tokat dap.il birçok ticaret 
kervanlarmı so~uştur41 • o, kendi faaliyet bölgesinde bulunan've 
gayri memnun olan sivil halktah topladığı insanları eğitmek sure
tiyle 'emı'inde eğitilmiş bir ordu teşkil ederek kentlisini ortadan kal
dırmak amacıyla üzeıine gönderilen Osmanlı askeri birliklerini 
i:nağlup etmeyi başarmıştır. · · 

Osmanlı hükümeti. 1736 yılında, Avusturyı:ı,'ya karşı açılmış 

olan harbe (1736-39) kendi kuvvetleriyle birlikte Osmanlı ordusuna 
katılm~ı şartıyla Sarıbeyoğlu Mustafa'yı affetti. Devletin bu çağ~ 
rısını siyasi bir hile olarak değerlendiren Sarıbeyoğlu, davete ica
bet etmeyerek Batı Anadolu'da faaliyetlerine devam etinişth.,..2 • 

38 XVm. yüzyılda Celali'lerle ilgili bilgi için bkz. Mustafa Akdağ, 

«Celali İsyanlarının Baıılaınası» DU ve Tartlı-Ooğrafya Fa1çül;tesi Dergisi {Kıs. 
D. T. O. I<'. D.), I:V/1, Ankara, Kasım-Arairk 1945, s. 23-50; Mustafa Akdağ, 
«Celall Fetreti» D. T. O. F. D., :XVI/1-2, Mart-Haziran 195-8, s. 53-107. 

39 Bkz. Necıni 'Ülker, 8a.rıbeyağıu Mueta..fa. ·ve Faalilyetler&, 1735-1739, 
istanbul üniversitesi, Ta.rlh Bölümü, 1964 basılmanuş lisans tezi. 

40 Çağatay Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruham.da Eşkiyalık ve Halk 
Hatreketleri, İstanbul 1955, s. 88. · · 

· 41 İ. B. A. :ıvı:: n:, 104, Haziran 1735. Bu belge Ç. Uluçay, a.g.e., s. 149-52. 
Bu belgede '§Öyle bit' ifade vardır : « ... Salıncak KöprüAli · nam mahalde Tokat 
karbamnın vesair ebna-i sebile dahi isal-i basaret ve Ala§ehir yaruna gittü
tünü ... » 

42 İ. B. A.M. D., 142, s. 151, Ocak 1736. Bu belge Ç. Ulu çay, a.g.e., s. 
164-65 de yayınlandı. 
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Zengin ve. faal bir ticaret merkezi olarak İzmir Sanbeyoğlu'na 
cazip . gelmiştir: Bunun için o, 1736 yılında İzmir' i taıan ·etmekle 
tehdit .etti. Sarıbeyoğlu'na karşı şehrin savunmasının etkili bir şe
kilde yapılabilmesi amacıyla Osmanlı yetkilileri hemen harekete 
geçmişletdir. Yaklaşık 150.000 guruş ·veya dolar değerindeki otuz 
kese para şehrin .kara tarafındaki bir surun· yapılmasını finanse et
mek için toplanmıştır. Yapımının gerçekleştirildiği bilinen bu sur, 
daha sonra <<Sanbeyoğlu Duvarı)) olarak anılacaktır. Aynca savun
ma. faaliyetlerine katılan yabancı tüccar ve konsoloslar da arala
rında topladıklan para ile şehre muhkem kapılar inşa edip üzerle
rlıie .şehrin -'savunması için toplar yerleştirdileı:1-s. Sanbeyoğlu ve 
emrindeki ·isyancı grubu, esas olarak Anadolu ve İran'dan bu şeh
re gelen kervan yollannı keserek İzmir'in uluslararası ticaretini 
tehdit. ediyordu •. 

. . .' , Esaş itibariyle OSmanlı devleti kervanla yapılan ticaretin de
y~ıl 'ol.~;r.~k .. akişmıp)ağianması.k~r Batı ~nadolunun güvenli
ğinin: teinlıı ·edilmeSi hususunda gücü yettiğr'kadar titiz d~vranı
yordl_l.,. saribeyoğlu isyan~n hastınlması için merkezi hükümet 
tarafindan 'bir paşa 1737 Yılında tayin edilmiş ve Batı Anadolu'da 
görev ·yapan Osmanlı yöneticilerine konuyla ilgili gerekli önlem
lerin alınmasına dair bir emir gönderilmiştiz-4'4. Canik muhassılı 
ömer Paşa bu 'isyanı bastırmak için görevlendirtlmiş ve Batı Ana
dolu'ya hareket etmeden önce Tokat ve Bolu aras:uidaki bölgede 
bttlurtan :.bütün eşkiya.J.ar.in J:iakkından gelmesi· emredilmiştif"ll. 

. . . .. . . . . 

Osmanlı İmparato~iuğu Avusturya ve Rusya;ya karşı iki ayrı 
cephede mücadele içinde olmasına rağmen, Osmanlı hükümeti de
vamlı geniş~eme~te -olan Sanbeyoğlu'nun tehlikeli boyutlara. var
mış bulunan isyanına karşı etkin askeri faaliyetlerde bulunarak 

. 43 Rl:chard. Pococke, A b ·es01'iq'Jtion of the Ea8t, ~ondon MDccXLV, II, 
ss;· F.:v; J. Arundell, Discoveries' 'in Asia Mmor, Richard Bentley London 
1834, II, 400. . . . 

44 . İ. B. A. M. D. 45-,' s . 110, 1737; Ç. muçay, a.g.e.,. I7o-ı. Bu doküman 
Manisa, Sa.ruhan, Meııteşe, s.ıg-ıa, ,Kütahya, Canl.k; Tek~, Haınid, A.ydm, _ İzmir'de 
bulunan· Osmanlı yetkililerine.' gönderilmiştir. . · · · 

'. ·. 4S 1; B. A.:ce:~det Tas~ift..;Dş.hUiye, no. 11307, 173S: Bu döküman-dald ifade 
şöyledir : «TOkattan Boluya ıgellnce otuz kadar kutta-ı .tarık eşkiytı.ııı ~at~ı ta
rt;ıt ır,~.,: e;b.l:\a-1 . ~ebU v.esa,ir .al:Allaha islil-i mu zir ~re ·,oldu~ ... » 

........ . ·. 
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Tokat-Bolu-İzmiı· kervan yolunun açık tutulması hususunda has
sas davranmıştır. Osmanlı devleti için önemli olan konu, savaş 
zamarnnda dahi Anadolu'nun sulh ve sükünetinin sağlanması ol
<;iuğu kadar kervan yollarının sürekli olarak açık tutulması key
fiyetidir. 

Devlet tarafından alınan tüm tedbir ve karşı askeri faaliyet
lere rağmen, isyanı bastıtılamayan Sanbeyoğlu Mustafa Batı Ana
dolu'daki merkezi hükümetin zaafından yararlanarak 1738 Mar
tında İzmir üzerine yürümeye karar verdi. Önceleri o, kuvvetle.:. 
riyle Alaşehir önünde göründü ve hatta İzrnir'e giden yol üzerinde 
bulunan Kasaba (Turgutlu) 'ya karşı yürümeye kararlı olduğunu 
göstermek istedi..ı'l). Gelişmekte ve İzmir üzerine gelmekte olan bu 
ciddi tehlikeye karşı direnmek için şehrin ileri gelenleri, şehirdeki 
yabancı kolonilerden, daha önce de yapıldığı gibi, yardım· isteme.:. 
lerine rağmen, Avrupalılar bu meseleye kanşmak istemediler. 
Onların Osmanlı şehir yetkililerinin isteklerine karşı verdiği cevap 
şöyledir: «Frenk milletleri buraya (İzrnir'e) padişahm izinleriyle 
yerleşmişlerdir. Bu işe karışmamak bizim için en akıllı ve en uy
gun yol olacaktır.ı,H Oysaki bir önceki olayda (1 736) aynı yabancı 
koloniter tam aksi bir tutum içinde olup Osmanlı yetkilileriyle 
maddi ve manevi olarak i§birliği yapmışlardı. Her nedense,. bu 
defa bilinmeyen sebeblerden ötürü daha önce kendilerine veril
mi§ olan ve kapitülasyonlarda belirtilmiş olan haklannı ileriye 
sürüp şehir yetkilileri ile işbirliği yapmayı reddetmi§lerdir. Gerçek
ten Osmanlı devleti yukarıda sözünü ettiğimiz Osmanlı ülkesinde 
serbest ticaret yapma hakkını Fransız ve İngilizlere tanımıştır. 
Bu ayrıcalıklı Avrupa milletlerinin tüccarı Osmanlı İmparator
luğunun ticari merkezlerinden devamlı ikamet etme hakkına da 
sahip bulunuyorlardı. Başlangıçta, verilmiş olan bu geniş hak ve 
imtiyazlar, yani kapitülasyonlar, gerçekte sınırlı ve tek taraflıdır. 
Osmanlı devleti bu kapitülasyonları, siyasi desteğine ihtiyaç duy
dukları ve ilişki kurmakta yarar gördükleri Avrupanın Hııisti-

46 P. R. o. ,s, P. 105/336, s. &3. lngüiz milletinin S Mart 1738 tarihli top· 
lantı zabtında, Sarıbeyoğlu'mun İzmir ayanı olan Hoca Haliloğlu'na Kasaba 
(Turgutlu) ne ilgili niyetlel'ini içeren blr mektup gönder.mi§ olduğu ifade edil· 
mt-.ktedir. 

47 Ay. yer. 

'l'afih EtısUtüB·ü Dergisi F . 11 
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yan devletlerine ihsan etmişlerdir. Bununla beraber, Osmanlı top
raklarına~ giriş sürekli olarak kontrol altında tutuluyor ve bunun 
için pasaport anlamına gelen Aman belgesi almamış olan yabancı 
uyrukl.ulatın. Osmanlı ülkesine girişine .izin verilmiyordu .. 

Di~er taraftan, yabancılar yaşadıklan ((Frenk Caddesi>>nde 
kendi güvenlikleri için gerekli önlemleri almaya karar verdiler·uı. 
~aban~ı· tüccar kolonllerinin bu tür davranışlarını anlamak .ve 
i~ah. etmek çok zor olmakla birlikte, bir bakıma Osmanlı yetkilile
rinin şehri etkin bir biçimde isyancılara karşı savunroada başa
qlı. olamayacaklarına kanaat getirmiş olmalarıyla açıklanabilir. 
Ayrıca yabancılar, gelmekte olan tehlike karşısında yalıuz bırakıl
mışlar ve kendi imkanlarıyla kendılerini savunma durumunda. kal
mışlardır. İzmir'in doğusunda, kervan ile 12 saat mesafede b~u
naıı Bayındır'a ka.rşı Sarıbeyoğlu'nun yürümesi üzerine, İzmir Ka
~ı'sı ve ayanla.rı alarma. geçmiş ve isyancı grubun en azınq.an 
şehr.e yaklı:ı,şmasını veya girmesini .önlemek amacıyla Frenk mii
letlerinden( ,bi.rİ St. Veneranda ve diğeri de Dalyan'da hazır o~ak 
.üzer~ iki gemiyi. hazi.r tutmalan için ricada bulunmuşlardır~P. 

İzmir İngiliz konsolasunun İstanbul'daki elçisine gönderdiği 
23 Mart· i738 tarihli raporr.o, Sarıbeyo~lu İzmir önünde kuvvetleriyle 
birlikte güründüğü zaman, 15-18 Mart tarihleri arasında şehirde ne
ler oldu~una dair bilgi vermektedir. Konsolos raporunda İzmir'de 
yaşamakta olan Avrupalıların hepsi fiileleriyle ve değerli eşyaları~la 
birlikte· İzmir limanında demirli bulunan kendi gemuerine -siğındık
larmdan :söz eder. Sanbeyoğlu'nun gerçek amacı tam oHı.rak 'bilin.: 
memekle birlikte, onun şehir yönetiellerine gönderdiği ulak «Sarı~ 
beyoğlu ve onun kuvvetleri İzmir'de bazı işlerini halletmek için 
geldiğini ve şehrin en uygun yerinde kendisini ve adamlarmı misa
fir :etmek için bir yer -hazırlaınalarım .arzu etti~ii) haberini ge
tirir51. Bu sıralarda şeh.rh:ı cadde ve sokaklan tahkim edilmiŞ ve 
şehrin güvenliğinden ·Sorumlu olan Voyvooa da isyancılardan gele
cek muhtemel bir saldırıya karşı şehir hıllkını .silAhlandırınıştir .. ;Bu 
arada Sarıbeyoğlu'nun temsilcileri ve bu olayda önemli bir görevi 

48 Ay. yer. 
·49 Ay: yer., 14 Mart 1738 ·tarihli toplantı; 
50 P. R. O. S. P. 1()5/336, s. 63·4. 
51 .Ay. yer . 

. · .. :·· 
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üstlenen ayan'lar dahil şehrin yöneticileri arasındaki görüşmeler 
bii antllişma. ile sona.· emi iş ve <<yaptıkları yüruyüş masraf~ın be
deli: ~larak» ·s~rıbeyoğlu'na. 30 keser.~ para ödenmiştir. Bii paıiiyı 
a~~- isy~ncılaı', İzmir'in Çevre köylerinde bUlunan hemen heme.n 
bütün Frenk evlerİlii yağma ettikten sonra 18 Mart 1738 tarihinde 
Izrrlii· ve ç~·ideSinden uzaklaşıp gitmişlei·dir. Özellikle Buca ve Bqr
i:ıova'da ve . diğer yerlerde yaşayan yabancı tüccara karşı Sarıbey:: 
o~lu;nun bu' cüretkar hateketi· çok ilginçtir.·Burada dikkatiçeken 
hus~, :qiÇ şüphesiz, ~arıb~yoğlu'ntm İz~ir yetkiılleriyle antlaşt~k-: 
tan" ve istediği iıakit parayi aldıktan sorira bile yabancılara ·srt:ldtr
inası keyfiyetidit. ·Böylece bu meşhur 'isyancı ve ona. bağlı silahlı 
kuvvetlei'inin· İzmir ve ·civarında yaşayan ·yabancılaı'a ·karşi olan 
acımasız tavrı veya husumet ctuygularmın aÇü:Ea : ·iii:taia çıkÜ~i 
görülmektedir. · · · · · 

-·Aynı· rapor değerli bilgileri. ortaya koyarken daha ·önce· de ol
duğU •gibi İzmir'de yapilan yönetim değişikiiğinin sebebi hakkında 
bizi aydınlatm'aktadir. İzinii·'in Sarıbeyoğlu krizini yaşadığı sırada 
şehirde bulunan ve bir ösinanli'hükümet yetkilisi olan TurnaCı'tia§ı; 
izınir'del~i: yabancı milfetleıin :konsolosh.iklarına. şu bilgiyi vermiŞ~ 
tir : · İzmit'in yönetim şekli, Sanbeyoğlu'nun İzmir önünden ayrıl
masından itibaren: 25 güri içinde <<Paşalık» idaresille çevıilmediği 
takdlı·<;le; isyancıların «mutlaka tekrar İzriıir'e geri döneceğh> kaçı
nılniaz olacaktır03• ·Ariıaşıldiğına göre,· bu keyfiyet, vakit ka.ybet~ 
rneksizin İstanbul'dan İzmir'e hemen bir Paşa'nın · göndeıilİnesi 
kon:usunda Frenk mil_letlerini İz~jr kaclısı'yl~. müza~ere ya.pma
Y~-;zprlamıştır. Aynı zamanda yabancı milletler İstanbul'daki ken
cı,ı elçili;kh~rine müracaat. ederek. İzmir ve ·çevresinin ~venliğinin 
sağlanması için İzmir'de kadılık yerine bir paşalık yönetiminin 
süratle sağlanmasını talep etmişlerdir. 

... İngiliz milleti dilekçelerinde şu ifadeleri kullanmışlardır :· «Yal
Vatıyoruz o (paşa)· teftişciolabilir ... gelecekte güvenliğimizi sağ-: 
lamak ve hali hazırdaki tehditlerden kur~ulmanm tek yolu .ola
caktır ... » rı4 . 

52 x\im. yüzyılın ilk yansmda (1720) 1 Kese 1000 akçe ola_ı:ak hesapla-. 
nırdı. A. Z. Zeki Pakalın, Osmamıı Ta-rih Deyimleri ve Terbm-leri Sö.zZti-ğü, II, 
Mİ11İEğittrn Bakanlığı yay., İstanbul 1953, s. 24~. · · 

53 Ay. yer. 
54 Ay. yer. 
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Bununla birlikte, İzmir yönetimindeki bu değişikliğin yapıl
ması ricasının sonucu veya paşalık idaresinin uygulanıp uygulan
madığı hakkında herhangi bir bilgi ortaya çıkmış değildir. Bu ko~ 
nuda bilinen odur ki İzmir'deki yabancı milletler Frenk Caddesı•
ni.n güvenliği için dört adet muhkem kapı inşa edilmesini kaı;ar 
altına almışlar ve bu proje tamamen yabancı tüccar grupları tara
fından finanse edilmiştirr.:;. Ayrıca, yabancı koloniler adı geçen 
kapıların yapılması için İzmir kadısı'ndan yazılı bir belge (hüccet) 
almayı da iliınal etmemişlerdirr.ıı. Projenin 1500 dolar tutan finans
nıanı İzmir'deki dört konsolosluk tarafından karşılanarak ve kapı 
inşaatlan hiç vakit kaybedilmeksizin 1738 yılı Nisan ayının baş
lannda başlatılmıştırt'7• 

İzmir ve çevre bölgesinin isyancıların etkisi altına girmesi key
fiyeti'nin İzmir'in ticaretini olumsuz yönde etkilediği kayıtlarda 
rapor edilmiştir. Bir rapora göre « ... sadece ticaret tümüyle dur
marnış, aynı zamanda şehrin kendisi büyük bir tehlike içinde bu
lunuyordu ... ))36. Şurası muhakkaktır ki İstanbul'daki merkezi hü
kümet 1736~39 yıllan arasında Avusturya ve Rusya'ya karşı harp 
içinde olup tüm dikkat ve enerjisini bu mücadeleye teksif etmişti. 
Batı Anadolu'da ortaya çıkan bütün bu olumsuzluklara rağmen, 
Sarıbeyoğlu. isyanının merkezi hükümet tarafından. bastınlıp her
taraf edilmesinden önce bile yani Ocak 1739'da İran ipeği İzmir'e 
ulaşmayı başannıştın9• 

Nihayet, dört yıl kadar uzun bir mücadeleden sonra Osmanlı 
askeri kuvvetleri Sarıbeyoğlu Mustafa liderliğindeki isyanı 30 Ni
san 1739'da bastırmış ve Osmanlı hükümeti Batı Anadolu'da is-

55 P. R. O. S. P. 105/836>, s. 61:. İngiliz :milletinin 24 Mart ı 738 tarihli 
toplantısı; P. R. O. s. P. 105/117, 13 ıMart 1738 ta.J.':lhli mektup. Uygun olan ve 
yapilması gereken ne ise yapılması · konusunda !ngı1iz Levant Kumpanyası 
İzmir·deki İngiliz milletine daima destek vermiştir. 

56 P. R. O. S. P. 1()5/336, 3() Mart 1738. 

57 Ay. yer., s. 65. 3 Nisan 173S. Raporda konsoloslann adları geçmemckw 
le blrlekte, biz btmların lnglliz, Fransw, VenedJ..k ve Ceneviz ·konsolosl:a.rı olduk· 
lanru söyleyebiliriz. 

5-8 Ay. yer., s. 64. İstanbul'daki elçi'ye gönderilen 28 Mart 1738 tarihli 
rapor. 

Ş9 .A$f •. yl':r., 2. ~. 
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yanla ilgisi olanların yakalanıp bertaraf edilmesinde çok titiz dav
ranmıştırao. 

Sonuç 

·Gelebilecek muhtemel saldırılara karşı nispeten güvenli olan 
ve · ıyi ~orunmuş bir körfezin en sonunda kurulmuş olmasına rağ
men İzmir, kenctisiiıe kai'§ı karadan gelebilecek her hangi biı· teh
likeye kai'§ı iyi bir §ekilde korunmuş değildir. Bu kısa çalışmamız
da göStermeye çalıştığımız gibi kara veya deniz saldırılarının ger
çekleşmesi durumunda hem Osmanlı yetkilileri hem de yabancı 
tüccar· kolonileri birlikte hemen alarma geçiyordu. Şehirde YWiayan 
yabancı tüccar kolonileri, bazen gösterdikleri reaksiyonlar dışında 
yerel yönetirole işbirliği yapmaktan kaçmamış, hatta kendi yaşam
larını tehlikeye düşürebilecek durumları önlemek için, YWiadıklan 
Frenk Caddesi gibi kendi bölgelerini savunmak içinihtiyati önlem
leri almaktan geri kalınamışlardı. Bunun yanında yabancı tüccar, 
kendi güvenlikleri ve ticari çıkarları söz konusu olduğu zaman, şeh
rin müdafaası için mAli yardım teklif ediyorlardı. 1694 yılındaki Ve
nedik donanmasının İzmir'e saldınsı söz konusu olduğu zaman 
bunu önlemek isteyen yabancı ülke konsolosları aralarmda ittifak 
kurarak ·aktif bir rol oynamışlar ve Venedildi amirali şehre kai'§ı 
böyle bir harekette bulunmaması için ikna etmişlerdir. 

Diğer taraftan, Kuzey Afrikalı korsanların İzmir'de ya§ayan 
yabancı tüccara karşı yaptıkları saldırı sırasında şehrin en yük
sek mülki amiri durumunda olan Kadı dahi duruma hakim ola
mamıştı. Kadı'dan ba§ka şehirde bulunan diğer Osmanlı yetki
lileri bu olaylarda İzmir'deki yabancı tüccara yardım edemediler. 
İzmir'deki olayların büyümesini önleyen ve şehre sukuneti geti
ren, Kadı dahil şehir yetkilileri değil, sadece İstanbul'dan gön
derilen padişah emri ve Osmanlı kaptan-ı derya'sının olaya doğru
dan müdahale etme keyfiyetidir. Bu durum da bize Osmanlı hü
kümetinin İzmir şehrinde ve civannda yaşayan tüccar kitlesine 
karşı olan yakın ilgisini açıkca göstermiştir. 

60 Ç. Ulu çay, a.g.e., s. 167 -90'da zikredilen Manisn Mahkeme-ı Şer'iyye 
Sicilleri, s. 96-7. 
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· · İzmir, Osmanlı · İmparatorlu~u içinde . küçük bir idari .birim 
olmasına rağmen, ticari sahada önemli bir rol oynamıştır. O!;man
lı merkezi hükümeti İzmir üzerinden işleyen uluslararası ticaretin 
kesiksiz devam etmesini istiyor, İzmir'de bulunan Fransız . .v.:e İn
giliz gibi yabancı milletierin güvenlik içinde yaşatnl.itrmı . sür
dürmelerini sa~lama politikası güdüyordu. Hiç şüphesiz, İstan
l?.u~'daki devletyetkilileri İzınir·ypluyla yapılan beynelmilel ticareti 
destekliyordu. :Btinun temel sebebi de·· ticaret · hacmfnın· gemşie~ 
!!lesi oramnda. Osmanlı hazinesme daha; fazla gelir temin etmektL 
Nihayet, bütuh bu· zorluklara tağmeh, · Osınaillı hükümetin1İı şeh~ 
re karşı ·uygUlAdığı yabancı tücd·ar ]{o lo nileri koruyucu /v~ .tica;r:eti 
d.estt::kleyic) Pcııitik~ı. iinlir'iİı Do~tı A,kdeni~ bölg~sinde en öne#ili 
bir liman haline gelmesinde büyük bir .katkı yapmıştı~. . . . ·: ~ 

· .. : . 
Bu yüzyılda, ·çeşitli sebepler yüzünden Osmanlı İmparatorlu~, 

Avrupamn .dev· adımlarla Uerlediği endüstri alanındaki gelişme
lere. aya:k··· uyduramamıştı. Aynca, · Osmanlı devletinin · merkezi 
otoıitesinin özellikle XVIII. yüzyılın başlarından itibaren açık. bir 
.şekil!ie ·zaaf :içinde oldu~nu. ·belgelerden rahatça anlamak müm
·kündür. Diğer yandan, F.ransa ·ve İngiltere .gibi yüzyılın: şa:ı:tları~ 
na göre gelişmiş olan ·ülkeler1 daha önce elde etmiş oldukları 
·kapitülasyonlara dayanarak, Osmanlı ülkelerinde tam .bir ticaret 
özgürlüğüne sahip bulunuyorlardı. Avrupa'nın bu merkantilist 
devletleri İran ve Anadolu'da. üretilen ham maddeleri Avrupa'ya 
götürüyor, ~aı'§ılığında Os.manlı ~eler~e marotU end~tr~ ürün
lerini ihraç ederek, kendi sanayilerini geli§tiriyor, kendi: ülkele
'dnde kapital b!rildrriine.büyük ölçüde yarduncı: oluyordu. · Bu' du
'i:uirı ·. yıllar llerled~kçe Osmaiilı . deVle'tinin gelişmesini engelleyeri 
~n 'büyük . etken olac~k .ve' hatta. ps~nlı devletinin gerilemesih~ 
ve yıkılınasında bü)rü.k amil olacaktır. . . · .. 

' . 
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