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Mahmut H. Şakiroğ/u

Osmanlı Tarihinin son dönemlerindeki sorunlan arasında ayan-
lık konusunun özel bir yeri bulunmaktadır. Bulunduklan yöreleri
yıllar boyu egemenlikler altına alan bu kişilerin ortaya çıkışlan,
yaptıklan eylemler ve yarattıklan sorunlar zaman ..zaman araştırma-
lara konu oldu. Ayanıık konusu üzerinde Yücel Ozkaya tarafından
kaleme alınan eserden sonra etraflı bir eser meydana konulamadı
(Ankara 1977). Bununla beraber her bir araştırma bunlann bulun-
duklan yöreye yaptıklan etkinliL.deri açıklığa çıkarma aşaması için-
dedir. Bu kere Çukurova'nın son zamanlannda canlanan bir yerleş-
me yeri olan Payas'ı ele alıp burada bir süre egemen olan bir aile
üzerinde durmak istedim.

Payas tarihinin en eski zamanlanndan beri küçük fakat işlek bir
liman. şehri olması bakımından dikkati çekti.' En önemli atılımı
XVI. yüzyıl sonunda Sokullu Mehmed Paşa zamanında yapılan bü-
yük yatınmdan 'sonra gerçekleştirildi. .Gerek eski çağlarda yapılan
kalesi ve limanı ve bu arada Bizans Imparatorluğu ile Memlukıu
De'vleti yönetimı altında bulunduğu sıralarda yapılan ekler buraya
Osmanlı zamanındaki canlılığı yaratmaktan uzak kaldı (H. Hellen-
kemper-F. Hild, Neue forschungen in Kilikien, Wien 1986, s. 104-
108). Bunun yanında en eski kayıtlar ve hakkında yapılan en geniş
neşriyat bu devri içerir. Türk devrine ait araştırmalar dağınık gö-
rünmekle beraber hiç de az değildir. Belgeliklerde bulunan kayıtlar
ile yapıl.acak çalışmalar bu yörenin etraflı bir tarihini ortaya çıkara-
caktır. Ilk deneme olarak Salih Akyel tarafından başlatılan çalışma
(Payas Tarihi,. İstanbul 1966) sonrasında bazı tezlerde bu yöre ve
yapılan inşaat konu edildi. Son zamanlarda bir üniversite tarafından
bir top~u çalı~maya girişildiği haber verildi (F. Müderrisoğlu, Os-
manlı Imparatorluğunun doğu Akdeniz'deki iskeleri Payas ve So-
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kullu Mehmed Paşa külliyesi, şu dergide: Sanat ve Kültür sayı 8 s.
61-63). Bir mimari ve sanat tarihi açısından ele alınacağı anlaşılan
bu çalışmayı bir an evvelokumak isteriz. Payas'ı yeni baştan yara-
tan Sokullu Mehmed Paşa, her türlü sosyal tesisi de birlikte yarat-
tırmaktan geri durmadı. Kalenin yeni baştan yapılışından sonra ek-
lenen inşaatın Mimar Sinan tarafından gerçekleştirilmesi de yöreye
ayn bir kıymet kazandırmıştır (Aptullah Kuran, Mimar Sinan, Is-
tanbul 1986, s. 148,149). Burası hakkında bilgi veren Evliya Çele-
bi, 1648 yİlında Şam şehrine giderken uğradığı Payas hakkında çok
hoş ifadeler kullandıktan sonra kale hakkında ve aynca şehir için-
deki evler ve. aynı zamanda ahali hakkında, belgelere dayanarak
bil'giler verir. Onun verdiği bilgilerin hiç de uydurma olmadığı ar-
şiv belgelerinden karşılaştınldığı zaman doğru olacağı muhakkak-
tır. Kale koruculan arasında müslümanlar ile beraber gayri müslim-
lerin de bulunması sosyal tarih açımızdan bir önemi bulunması
yanında bazılannın da Türk adı .taşımalan da onomastica hakkında
incelenecek kayıtlardır. Bunanla beraber göç olayının başka bir ve-
sile ile ele alınması yararlıdır. Yüzyıllarca hem yaylalannda hem de
kışlaklannda devamlı bir hareketlilik içinde insan J:ümrelerini ba-
nndıran Çukuroca'nın bu özelliği yeterince aydınlatılmamış görün-
mekle beraber bütünüyle ihmal edilmemiştir (Yurt Ansiklopedisi,
c.l Adana kısmı).

Küçük Ali Oğullan diye tanınan ailenin XVIII. asır ikinci yan-
sında ortaya çıkışı ve hemen etkin bir faaliyette bulunduğu arşiv
kayıtlanndan anlaşılmakla beraber bu ismin nereden geldiği belli
değildir. Gerçi böyle bir durum yerleşik aileler arasında da alışılmış
bir durum değildir. Hiç bir aile iki nesil öncesini hatırlamaz ve elle-
rinde belge bulunmaz. Çağatay Uluçay tarafından Manisa tarafla-
nnda yapılan incelemeler sırasında ispat edilen bu girişim (Türkiyat
Mecmuası cilt X s. 288) , yüzyıllar boyu devam eden yenilgiler, ri-
catler devamlı olarak yapılan yer değiştirmelerden kaynaklandı ve
bu arada tapu hakkında ancak Tanzimat döneminden sonra saygı
gösterilmesinin büyük yeri bulunmaktadır. Ellerinde olan taşınır
veya taşınmaz malı an devamlı gizli yerlerde saklama hastalığı, bir
sosyal zaruretin sonucu idi. Ancak Cumhuriyet devrinde vazgeçilen
bu ekonomik yanlışlık, türk yatınmcılığını ve yaratıcılığını nesiller
boyu menfi yönden etkiledi: Bununla beraber sözlü halk edebiyatı-
nın yayılması ve gelişmesini kahramanlık hikayelerinin ağızdan
ağıza yayılmasına ve geleneklerin korunmasında gene aynı insanlar '
etkin oldular. Küçük Ali Oğular diye ortaya çıkan zümrenin de
b~nlardan olduğu anlaşılıyor.
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Bu ailenin en eski dönemini Başbakanlık Arşivi diye tanınan
eski Osmanlı kayıtlarının mahfuz bulunduğu kalıntılardan öğren-
mekteyiz. Mühimme Defterleri olarak günümüze intikal eden bel-
gelerden Haleb, Adana, Maraş ve civarlarında bulunan beylerbeyi
ve sair idarecilere gönderilen fermanlarda değinilen konular arasın-
da bazı kişilerin de adları vardır:

Çolakoğlu Kenan ve kardeşi Çolak (Müh'imme 160 s. 143),
Çobanoğlu. Abdullah ve oğullan Mehmed ile Kenan, Ivaz,
Uveysoğlu ıbrahim ve Musa adlı kişilerden başka. aşiretler de bu-
lunmaktadır : Bektaşlu, Karalar, Reyhaniye, Okçu Izzeddinli. Bun-
lar sürekli olarak bulundukları yöre ile etraftarını talan edip her tür-
lü şenati gerçekleştiriyorlardı. Bu arada açıklanmayan bir husus
bunların kendilerini haklı çıkaracak ve ayrıca belgelere yansıyan
konuların tahkik edilip edilmeden mi kaleme alındıkları açıkca an-
laşılmamaktadır. Her ne kadar kurulu düzene karşı çıkıp da emir ve
yönetmeliklere karşı gelmek Osmanlı yönetiminin asla kabul ede-
ceği bir tavır değildir ve bir çok.hasarlar yapmakda idiler (i).

Küçük Ali de bu çeşit bir eşkiyadır, ve faaliyetini tamamen
Başvekalet Arşivinde bulunan belgelerden tesbit ettik. Zira başvur-
duğumuz kitaplar bu adamdan en ufak bir şekilde bahis etmemekte-
dirler. Ancak oğlu Halil beyin kendi ismini taşıması ile tanınan bu
adam, tuhaf bir tesadüf olarak hiç bir müellif tarafından zikredilme-
mişdir. Devrinin vakanüvisleri ve onlardan geniş' suretde istifade
eden Cevdet Paşa onu tespit etmedikleri gibi, XiX. asır Çukurovası
de dolayısı ile konumuz hakkında çok değeril ve ihmal edilmeye-
cek maı.omat veren Barker bile ondan bahsetmez. Hatta Halil beyi
bize tanıtırken hem Küçük Ali hem de Küçük Ali oğlu diyerek bu /
iki kelimeyi karıştırmışdır (2) •

Küçük Ali'nin tesbit ettiğimiz faaliyetlerini tahlil edecek olur-
sak, onun hakkında şimdilik en eski belgenin Adana Beylerbeyisi
ve Özer-İli bey i olan Ahmed Paşa'ya yollanmış bir ferman olduğu-
nu görüyoruz. Bundan anlaşıldığına göre öteden bert bir çok suç .iş-
lemekte olan Küçük Ali, bu defa suç ortaklarından Uveys-Ç)ğlu ıb-
rahim ile b~ikte, fermanda ismi zikredilmeyen şahsı geceleyin
evine ~!1skınyapmak sureti ile öldürmü~lerdi . Yine aynı belgedeki
bir ka.f~a göre, bu iki suç ortağı, eski Ozer beylerinden müteveffa
Osman beyin yeğeni ile hazinedarını da öldürmüşlerdi (3).

(1) Mühimme defteri 162 s. 346 vd.
(2) Lares and Penales s. 74-84 deki muhtelif sayfalar
(3) Mühimme defteri 162 s. 205 EV3Sıt-ı B 1173= Şubat 1760
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Bu hadise kasaba halkını hiddetlendirmiş ve eşkiyalara karşı
cephe almağa sevk etmişti. Eşkiyalardan Çoban - Oğlu, oğlu Meh-
med ve Küçük Ali, aralarında anlaşmışlar ve Payas ahalisi ile za-
man zaman silahlı mücadeleye girişmişlerdi. Bu hal kasabanın asa-
yiş ve sükunun bozulmasına sebep oldu (4).

Aynı sıralarda Cerid ve Karalar aşiretlerinin, sebebi anlaşılma-
yan bir meseleden dolayı birbirleri ile,mücadele halinde bulunmala-
rı, diğer fırsatçılara da imk~n verdi.

O senelerde Şam kapu kethüdası olan Mehmed efendinin Çu-
kadarı Hüseyin bir arkadaşı ile Trablusşam'a giderlerken, Belen ve
Payas halkından sekiz kişinin hücuma uğramışlar ve tamamen so-
yulmuşlardı. Bu gibi ileri gelen şahısların adamlarının soyulmaları
ve durumun onlar tarafından şikayet edilmesi üzerine, hükumet er-
kanı müşkül bir durumda kalmışsa da, civardaki bütün kasaba ve
köyahalisinin soygunda roloynamaları veyasoygunu yapanlani
yataklık vazifesi görmüş olmalarından ötürü bu sözü geçen suçlula-
rın yakalanmasına imkan kalmamışdı (5) •

Daimi olarak bu bölgenin asayiş ve emniyetinin sağlanmasına
dair fermanlar birbirini takib etmektedir (6) •

Kara yolunun emniyetinin bozulması üzerine, deniz yolu ile se-
lamet çaresi aranmışdı(7); Adana'nın iskelesi olan Karataş ile Asi
nehrinin Akdeniz'e döküldüğü yerin ağzında ve bugünkü adı Sü-
veydiye olan limanların arasında gemiler nisbeten yolcuların emni-
yetini temin etmişdi. Fakat bilahare Küçük - Ali oğullarının bu de.:
niz yolunu da kestiklerine şahit olacağız. .

O devirler~.e, her şehir ve kasabanın başına musallat olan müte-
gallibeler gibi Uveys-oğlu Musa adında birisinin, Payas'a tahakküm
etmekte ve idaresini ete geçirmeğe muvaffak olduğunu görüyoruz.
Etrafına kurduğu klik ile diğer eşkiyaları sindiren ve geçici de olsa
bir üstünlük sağlamağa muvaffak olan bu adam, çevirdiği entrika-
larla, Babıaliye hoş görünmüş ve bu sayede yükselme imkanları

•
(4) Mühimme defteri 163 s. II Evhahir-i R 1176= Teşrin II. 1762
(5) Mühimme defteri 163 s. 149 Evail-i R 1176= Haleb valisi Mustafa Paşaya hitaben

yazılan bir ferman.
(6) Mühimme defteri 163 s. 189 ve 194 deki tekid yazıları; s.19O daki Adaha Valisine

ayni tarihde yazılan fermanlar ile s. 268 de Evahir-i C 1177 tarihli Haleb Valisi
Azim-Zade' Mehmed Paşa, Adana Beylerbeyisi Salih, Adana'dan Antakya'ya kadar
olan yerlerin ileri gelenlerine yazılan aynı mealdeki fermanlar dikkati çekerler.

(T) Mühimme defteri 163 s. 149



bulmuştu(8). Bu etntrikalar neticesinde ve merk~zin .bu gibilere
verdiğiresmi vazifeler dağıtım esnasında, o da Ozer-Ili beyliğini
ele geçirmişti(9).

Küçük-Ali de o zaman zarfında faaliyetine hızla devam etmek-
de veetrafına Iüzumlu adamlan toplamaktaydı. Onun Üveys-oğlu
ile aralannın ne için açık olduğunu resmi vesikalarla aydınlatamı-
yoruz. Bu yetersizlik karşısında kesin bir hüküm vermekden ziya-
de, bir kanaat olarak ileri sürebiliriz ki, daha toplayıcı ve tedbirci
bir adam olan Küçük-Ali, rakiplerini bertaraf atma yolunğa oldukça
büyük bir başan göstermişti. Onunla başa çıkamayan Uveys-oğlu
Musa bir tedbir olarak Civanndaki Adana ve Haleb valilerinin yar-
dımını is~ediği gibi, bazan bizzat Babıaliye şikayetlerde bulunmak-
da ve gereken tedbirlerin alınmasını isteme~de idi.

O sıralard~ vakıf arazilerin hasılatını da el~e eden Küçük-Ali,
yanına aldığı Omer ağa ile beraber çocukları Imam, Halil ve Be-
yoğlu ile bütün hac yolunu tıkadığı gibi, yolculuğu tamamen im-
kansız kılmışdı. Bu esnada Bursa'dan Haleb'e ipek götürmekde olan
zengin bir kervanı basarak soymuşlar, ganimet olarak da onbeş yük.
elde etmişlerdi (10).

Babı~ili tedbir olarak Adana ve Haleb valilerinin devamlı ola-
rak işbirliği halinde bulunmalannı emrediyordu. Her ne kadar
Üveys-oğlu, yukarda bahsi geçen ferman henüz kendisine. gelme-
den evvel, Babıaliye bir mektup göndefip, yağma edilen eşyalan
geri aldığını bildirmiş ise de, kanaatimize göre doğru olmasa gerek-
tir. Zira civannda bile asayiş temin edemeyen bu şahsın, nasılolup
da K.~çük Ali'nin elinden mal alabileceği tereddüd uyandınyor. Za-
ten Uveys - Oğlu, resmi vazifesi sırasında fazla bir kazanç elde
edemediği için, kısa bir zaman sonra vazifesinden ayrılarak, tekrar
.meşgale.si olan soygunculuğa dönmüştü. Hatta bu sırada Cidde mü-
başiri olan ,kapıcıbaşİ Ahmed'i(ll). ve Bursa'dan Şam'a gitmekte bu-
lunan bir kervan soymakdan geri durmamışdı (12). Onun bu hareket-
leri aleyhine yeni bi.r cephenin kurulmasına yol açtı. Antakya,
Payas, San-Seki ve ıskenderun ahalisinin birleşmesi ile meydana
gelen ~~ yeni klik, hükümet kuvvetleriyle işbirliği yapmak yolunu
seçdi. Uveys-oğlu yaptığı yağmalardan sonra Gavur-dağına ve ora-
dan da bir lj:okeşkiyanın en son barınak yeri olan Kürd-dağına ka-

(8) Mühimme defteri 163 s. 270 ona hitaben yazılan fennan
(9) Mühimme defteri 163 s. 307 Cevdet. Dahiliye las. 770
(10) Evvelki vesika
(I I) Mühimme def. 164 s.33
(12) Mühimme def.l64 s.179 vd.,.s.200
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çarak, müttefıki Çoban-oğlu'n~n yanına sığındı. Aynca Deli - Ha-
sanoğlu Mustafa adında bir eşkiya da o zamanlar onun yanında bu-
lunuyordu (13). Onun daha bir müddet bu halini muhafaza etmekde
9.lduğ~nu görüyoruz. Yıkılmayacak kadar kuvvetli bulunmakda ve
Ozer-Ili beyliğinde bulunan Memiş bey de onunla mücadeleye ce-
saret edememekdeydi (14). .

Küçük-Ali ile Musa daha bir müddet birbirlerini kollamak ve
kuvvet gösterisi yapmak suretiyle hazırlıklannı ilerletdiler. Nihayet
bu iki çetin rakip arasında en sert mücadele Rebiülevvel
1181=Ağustos 1767 senesinde patlak verdi. O zaman Belen müte-
vellisi ve Kara-Mut hanı ağası bulunan Abdurrahman Paşa, Küçük
Ali'nin oğullanndan birisini civaı:~aki kulelerin teftişine göndermiş-
ti. O sırada Payas kulesinde de Uveys-oğlu tarafından binbaşı rüt-
besiyle buraya tayin ettirilmiş olan, onun mutemet adamlanndan
Çoban-oğlu Çolak bulunuyordu. Bu adam kendisini teftişe gelen
Küçük Ali'ninoğlunu kurşunla öldürdü. Bu cinayet iki rakibi birbi-
iine daha ziyade düşürdü ve buralann asayişini uzun zaman için or-
"tadan kaldırmağa sebep olan bir kargaşalığa yol açıldı (15). Bu hadi-
se esnasında zaten toprak meseleleri yüzünden ihtilaflı bulunan
Payas ve Be~~nahalisi iyice birbirine düşman oldu. Bu tarihten son-
ra da gerek Uveys-oğlu'nun ve gerek Küçük Ali'nin isimlerine artık
vesikalarda rastlanamamaktadır. Her ne kadar Küçük Ali'nin ço-
cuklarına tesadüf edilmekteyse de. Üveys-oğlu ve ailesi ile ilgili en
ufak bir bilgiye rast gelinemedi. Anlaşılan Küçük Ali rakibini ber-
taraf ettikten sonra, oğlunu da kendisi gibi bir eşkiya olarak yetiştir-
miş ve böylece bir asırdan fazla ailesinin adını devam ettirmek im-
kanı sağlamıştı.

KÜÇÜK ALİ OGLU HALİL BEY
Babasının y~nınd.a teşkilatçı vasfı yüksek bir eşkiya olarak ye-

tişen Halil bey, Ozer-Ili'iıi kesin olarak tahakkümüne almış ve sene-
lerce idaresi altında bulundurmuştu. O da babası gibi kervan ve sür-
re .alaylannı yağmadan geri kalmıyor ve bir çok ganimetler elde
ediyorpu. Kara yo.lunu kesmesinden başka. elde ettiği veya yaptırt-
tığı gemilerle deniz yolunu da kesen bu adam, ailesi içinde icraatı
ile ve etrafta yarattığı korku ve endişe ile dikkati en fazla üzerine
çeken şahıslardan biridir. Nitekim ileride de açıklanacağı gibi Babı-

(13) Mühimme def.l64 s. LSEvahir-i Z i 177= Haziran 1764
(14) Mühimme def.l64 s.33
(15) Mühimme def. s. 239 ve Cevdet, Dahiliye tas. 15.391
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aliye kudretini kabul ettirmeğe muvaffak olan Halil bey, Kapucu-
başıılık ve Mirliva'lık rütbeleri ile Payas beyliğine (mutasamf) ka-
dar yükselmişti. Birkaç defa rütbe verilip arkasından azledilen 've
idamı dahi istenen Halil bey hakkında çeşitli kaynak ve belgelerde
etraflı malumata rastlıyoruz. Onun her sene~i ayn bir macera ile do-
lu olan hayatını çeşitli bölümlerde inceleyeceğiz.

Eşkiyahğa başlaması: Halil beyin tek başına girişdiği faaliyet
aşağı yukan H.1192=M.1778 senesinden sonra başlamaktadır. Ona
dair en eski ve tafsilatlı malumata, onun gadrine. uğramış olan Ha-
leb ve Şam tüccarlannın, beraberce Babıaliye sunduklan şikayet
mazbatasında karşılaşıyoruz. Bu belgeden anlaşıldığına göre, Halil
beyetrafına topladığı elli altmış kadar adamı ile daimi olarak tüccar
malını yağma ediyordu(16). Kara yolunun emniyetsizliğine karşı ça-
re arayan tüccarlar, Süveydiye ile Karataş limanlan arasında bir de-
niz yolu kurmak istemiş ise de, onlann bu teşebbüsünü haber alan
Halil bey, önleyici bir tedbir olarak ele geçirdiği kayıklara atlaya-
rak doğruca bunlann gemilerine hücum etmişdi. Buteşebbüsünde
de gemide bulunan zengin ganimetIeri başkasına kaptırmadan ken-
disine mal etmek yolunu bulmuştu. Bu duruma kızan Babıim, Halil
beyi tenkil etmeğe Karaman Valisi Süleyman Paşayı memur etti ise
de, Paşa daha vazifesine başlamadan evvel vefat etmiş, bu sebeb-
den dolayı da Babıali bir müddet bu mesele ile alakadar olmamıştı.
Bunun üzerine elimizde bulunan bir belgedeki kayda göre, Babıali-
nin bu çaresizliği karşısında Halil bey, meydanı boş bulduğu irin
büyük bir rahatlık içinde her türlü faaliyetini devam ettirebildi( 7).
Gerçi Babıali sözü geçen mezbatıda kaydedildiği gibi bu meselenin
yabancısı değildi. Fakat civar valilerin gevşekliği, ve daha mühimi
arazinin sarplığı, bundan dolayı da kaçmak isteyenlerin kolaylıkla
yer bulabilmesi, bu bölgedeki Halil bey gibi bir şahsın yakalanması
imkansız kılıyordu. Onun dikkati ve kızgınlığı çeken cüretli teşeb-
büslerinden biri de, Şam valisinin tatarını ve kapu kadısını gitmekte
olduğu gemide basarak soyması idi. O sıralarda da adı geçen şahıs- '
ların külleyetli bir para ve mal ile seyahat etmekte olduklarını işiten
Halil bey, tuttuğu bir şayka ile bindikleri gemiyi çevirmiş ve tama-
men soymuştu. Gemideki diğer yolcularda bu soygundan kendileri-
ni kurtaramadılat. Kaldı ki, soyulan kafile bir tek gemi ile değil,

(16) Keza, Barker Küçük - Ali oğlunun faaliyetlerine kervan soymakla başlayarak, kırk
elli kişi ile giriştiği bu işlerde, kuvvetlerinin zaman zaman ikiyüze kadar yaklaş-
makta olduğunu kaydeder. Bu arada da onun adam kazanmağa kabiliyetinden bil-
hassa bahseder. bk. Lares and Penates, s.75.

(17) Cevdet, Dahiliye tas. 5451.' aynı vesikada Evail-i Ş i 189 ve 24 1.1192 tarihli fer-
manların birer sureti vardır.
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dört gemi ile yoluna devamediyordu. Halil beyin ne kadar büyük
bir başan elde ettiği meydandadır. Her ne kadar onun bu işi bir şay-
ka ile yaptığı kaydedilmekte ise de, kanaatimizce böyle bir işin yal-'
nız bir tek şayka ile başanlması çok zor hatta imkansızdı. Yukanda
belirttiğimiz üzere Halil beyin kendi imkanlanndan sınırlan içinde
hazırlattığı küçük bir deniz kuvvetine sahip olmasına, ona aynı za-
manda kolay kolay teslim olmamak ve bu yolda çapulculuk yap-
mak imkanını da vermiş oluyordu (L8).

Bu bölgedeki durumu, bu zaman zarfında bize açıkça anlatan
bir bilgiye, Gedik Hasan efendinin mir! mallann gelirlerini topla-
mak için gittiği Haleb'de uzun ikarnet ve tetkikIerinden sonra, hü-
kümete verdiği bir tahrirden öğrenmekteyiz. Nitekim, bu zat da Ha-
leb'den Adana'ya gelmek için Payas 'dan geçmek istemişse de,
başaramamış, bunun üzerine Süveydiye limanından gemiye binerek
Karataş limanı na geçmişti. Verdiği bilgiye göre; Payas Küçük-Ali
oğlunun, Belen Abdurrahman Paşanın ve Kurd-Kulağı Adanalı Ha-
cı Beyin idaresinde olup, civardaki Bektaş ve Kılıçlı aşiretleri de
gezici olarak soygunculuk yapmakda idiler. Halil bey ve Abdurrah-
man Paşa verilen emirleri hiçe saymak suretiyle birbirlerine havale
ettikleri, o sıralarda soyulan bir Fransız kervanına at vermedikleri
ve oldukça zor durumlara düşürdükleri bildiriliyor. Oldukça iyi an-
laşan bu iki adamın ortadan kaldınlmalan bir hayli güçdü. Halil
bey, kuzey komşusu olan Hacı Bey ile de gayet iyi anlaşmakda ve
gelecek herhangi bir hücuma karşı da daima tedbirli bulunmakda
idi (19). - '

Yukarda adları geçen şahıslannahenkli durumlan uzun zaman
devam edemedi ve birbirleriyle mücadele etmeğe başlamışlardı. Ni-
tekim çok geçmeden aralarında anlaşıpazlık çıkmış ve birbirlerine
karşı hasmane tavırlar takınmışlardı. Ilerde etraflıca inceleyeceği-
miz bu anlaşmazlık, sonradan görüleceği gibi, Abdurrahman Paşa
ile Halil Beyin arasında çok şiddetlenmiş. hatta devamlı bir aile re-
kabet düşmanlığının atılmasına yol açdı. Hacı bey ile de Halil be-
yin amansız mücadeleleri oldu. ancak bu hususdaki bilgimiz Bar-
ker'e ve Lebia'ya inhisar etmektedir.

Babıali meydana gelen bu karışıklığı ortadan kaldırmak istiyor-
du. Fakat yapılan bütün teşebbüsler görüldüğü gibi neticesiz kalı-

(18) Mühimme def.175.s.J23 Evasıt-! L i 192 tarihli Adana valisi Ali Paşaya gönderil-
miş olan bir fermandan. Bu ferman ın birer suretleri de Abdurrahman Paşa ve Halen
mütesellimine gönderilmiş.

(19) Cevdet, Dahiliye tas. 14.996

110



yordu. En büyük sebeb de Babıalinin köklü bir tedbir almaması, ge-
çici ve sağlam olmayan temeller üzerinde kurulmamış teşebbüsler-
de bulunmasıydı. Küçük Ali-oğlunun böyle kendi başına hareket
edip etrafına örnek olması yetişemiyormuş gibi, o senelerde Rey-
hanlı aşireti de Sivas'ın güneyinden göç ederek Amik-ovası civarı-
na yaklaşmıştı (20). Bu yeni göz zaten rahat durmayan yerli bir çok
aşiret ve göçebelerin büsbütün tedirgin olmalarına ve yeni huzur-
suzluğun doğmasına sebep oldu. Ancak 1282=1265 de, Derviş Paşa
kumandasında buralara gelip, silah zoru ile mecburi iskan yapan
"Fırka-i Islahiyelinin icraatına kadar buralardaki huzursuzluk de-
vam etmişti.

Babıali, Iialeb. ve Adana vilayetleri arasında tampon bir bölge
olarak duran Ozer-IIi'nin idaresi ile bu iki vilayetin valileri tek baş-
larına uğraşamıyacakları için, işbirliği yapıp yürütmelerini arka ar-
kaya yolladığı fermanlarda bilhassa belirtiyordu. Ayrıca Adana va-
Iilerine ek vazifeler vererek maddi ve manevi nüfuzlarının
artmasına çare arıyordu. Fakat bu türlü tedbirlerin faydasızıtğı, ve-
sikaların ışığı altında açıkca görülmektedir. .

Halil beyin müstakil olarak eşkiyalığa başladığı devirlerin ilk
yıllarında, Adana valiliğine hazinedar Ali Paşanın tayin edildiğini
görüyoruz. Sadrazam tarafından bilhassa Küçük Ali-oğlunu yakala-
yıp idam etmesi için tayin edilen Ali paşa, tayininden kısa bir za-
man sonra , yürütrneğe çalıştığı yeni vazifesinde karşılaştığı güç-
lükler kendisini şaşırt!TIlş ve iş göremez hale getirmişti (21).Gene bu
esnada hac kafileleri Istanbul'a dönerken Payas'daki istirahatleri es-
nasında bir baskııı yapan Halil bey, Haleb kadısının para ve malla-
rını yağmaladıktan başka, onu da rehin tutarak dörtbin kuruş kurtu-
luş ücreti almadan serbest bırakılmayacağını bildirti. Babıali böyle
bir kötü duruma mani olmak için çeşitli fermanlar yolladı. Fakat
hiç birisi Halil beye tesir etmedi. Hatta silahlı bir çatışma bile mey-
dana gelmedi. Meselenin sonunda Halil bey istediğine kavuştu, ve
istediği ücreti noksansız olarak, ganimet paraların, arasında katdı
(22).

(20)

(21)

(22)

OğuzlannBayatboyundanbiroymakolanReyhanlıteşekkülü,aşiretleriyerleştirme
siyasetiesnasında,hükümeteepey faydalandokunmuş,Hataykurtuluşmücadelesi-
nin de liderleriniyeniştirmişti.bk.F.Sümer,Bayatlar, TürkDili ve EdebiyatıDcr.
İsı. 1952,c.IV s.IV s.376vd.A.CevdetTezakjr21-39 türlü yerler,A.F.Türkmen,
HatayTarihiII. '
Ali Emın tas.AbdülhamitI. ves. 1336İnhasıve tayiniiçin;Mühimmedef. 176s.
28 . AynızamandakendisineMaraşvaliliğide veriliyordu,Halebvalisiile işbirliği
yapmasıisteniyordu.Müh.def. 176s. 49
Mühimmedef. 176s.5i, i9i, i95vd.
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Abdurrahman Paşa da, Halil beyin bu~gibi faaliyeti esnasında
Babıaliye hoş görünmüş ve bazı resmi vazifeler elde etmeğe çalış-
mışdı. Bu teşebbüsleri sonunda kazançlı çıktı ve Belen mütevelili-
ğine kadar .yükseldiği gibi, oradaki topraklann gelirlerine hükümet
namına elkoydu.

Halil bey gene eski faaliyetine devam ederek kara yoluna oldu-
ğu gibi deniz yolunda da bütün gemilere ve yolculara korku saçma-
ğa devam etmişti. Vali Ali Paşanın, Abdurrahman Paşa ve Halep
mütesellimi ile' işbirliği yapacağı hakkındaki fermandan haberdar
olan Halil Bey, bir fırsatını bularak karargahı nı kurduğu Çoban-
oğlu dağındaki Arpacak köyünden bir müddet için uzaklaşmış ve
.izini bir müddet için kaybettirmişdi. Abdurrahman Paşa bu sırada
Halil beyle mücadele eder göründüyse de, onunla el altından işbirli-
ği yapma çarelerini aradı. Babıali de zaten bu durumdan şüpheli idi
ve Abdurrahman Paşaya tam bir itimat beslemiyordu (23). Haleb va-
lisi bulunan Abdi Paşaya yo,Iradığı bir fermanda, harekete geçmesi-
ni emretmişse de, vali en ufak bir kıpırdanma hareketi bile göster-
medi (24).'Abdurrahman Paşanın iki yüzlü siyasetine rağmen, Halil
bey yardımlann! elde ettiği Gavur-dağlanndaki eşkiyalar ile faali-
yetlerini başanlı olarak yürütmekte idi: Denizdeki faaliyetlerini es-
rarlı bir yerden kontrol etmek ve Adana'ya deniz yolu ile yapılacak
her türlü sevkiyat ve yardıma mani olmak, gerekirse ele geçirmek
için ayas liman ve kalesini ele geçirdi. Onun bu yerinde tutumu
komşulannın ve düşmanlannın endişe içine düşmesine sebep oldu.
Aynı endişe Babıalide de bulunuyord"1' Hükümet erkanı, bir çok
mühim gaileler arasında bunalırken, bit türlü tasfiye olunmayan bu
adamdan kurtulmak istiyordu. her gün kendi aralannda bu mesele-
nin münakaşa ve müzakeresini yapıyorlardı. Kendilerinden istenen
her türlü yardım ve malzemenin derhal bulunup gönderilmesini
adım adım takip ediyorlardı. Küçük Ali-oğlundan ne haber gelecek
diye her an tetikte ve dikkatle bekliyorlardı (25).

Halil bey de bu suretde teslim olmakdan kurtulmuş oldu. Onun
bu zorlu durumunda Gavur -dağı eşkiyalan yardımlannı esirgeme-
diler ve sonuna kadar yardımcı olarak kaldılar (26). Halil bey yaka-
lanmamakla beraber, hac kafilesinin soyulmadan geri dönebilmesi,
herhalde Babıaliyi memnun etmişdi. Abdurrahman Paşanın kaypak
politikası Babıalinin dikkatini çekmiş ve onu ilk fırsatda değiştirme

(23)
(24)
(25)

(26)
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Ali emiri tas. Abdülhamit i. vas. 1516 Burada bulunan diğer bir kayda göre, mesele
bazan kendilerini gece yanlarına kadar uğraştıoyordu.
Ayni emiri tas. Abdülhamit I.ves.960



i . temayülü meydana gelmişti (27). Abdurrahman Paşa girişdiği bu te-
şebbüs esnasında işi sıkı tutlmamış bir fırsatını bulunca h~r şeyini
yüzüstü bırakarak Adana'ya kaçmışdı. Kara Molla-oğluna da göz-
dağı vermişti (28). Hacı Ali de katıldığı bu hareket esnasında ancak
Ayas ve Merkez kaleleri gibi Payas'ın iki tarafındaki kilit noktalan
zaptetmiş fakat asıl hedef olan Payas'ı alamamıştı. Bu kuşatma sıra-
sında Ali bey zahire ihtiyacını zorlukla ve ancak deniz yoluyla elde
edebilmişti (29).

Halil Beyin Birinci Defa Affedilmesi: İcraatını ve başanlannı
yukardaki fasıllarda aydınlatmağa çalıştığımız Halil Bey, karşısın-
da çıkan kuvvetli gurupdan her halde çekindiği için, B'abıaliden af
taleb etmiş ve bu talebi kabul edilmişdi. Halil beyin af isteyen mek-
tubunu şimdilik elde edemedikse de, ona yazılan femianın baş ta-
raflannda özetini görüyoruz. Bu özete göre, Halil bey hakkında es-
ki suçlarından ötürü herhangibir hesap sorulup takibat
yapılmayacağı gibi. kendisinin de Payas'ın emniyetinin sağlanma-
sında hükümet emirlerine yardımcı olacak, ve geçen kafilelerin se-
lametini sağlayacaktı. Aynca oradaki menzil için konulan altıbin
kuruşluk vergiden ikibin beşyüz kuruşu, Halil bey üzerine al.~ayı
vaad ediyordu. Fermanı almış olan Adana valisi Ali Paşaya, Ozer-
İli , Karamut hanı, Bumaz köprüsü, Karanlık kapı geçitlerine lazım
gelen muhafızı an bulması emredildiği gibi, Halil beyin vazifesine
devam etmesi de tenbih olunuyordu (31)) •

Fakat Halil beyin böyle gösterişli bir sadakat devresinde ne de-
receye kadar ciddi olduğu şüphemizi uyandınyor. Zamanımıza gö-
re. onun bu geçici sükun devri, alttan alta sivannda bulunan ,rakip-
leri ile mücadele ederek geçmişti. Bu zam~n zarfında kuvvetini
daha da arttıran Halil bey, artık silahlı baskılar yapacak kadar ken-
disini kuvvetli görüyordu. Buradaki gelirlerin her ne suretle olursa
olsun devlet hazinesine gitmesinden ziyade kendikesesine girmesi-
ni arzuluyordu. Her ne kadar onun bu affediliş devrine ait vesikala-
n elde .edemedikse de, bundan sonraki faaliyet ve maceralan bu
tahminlerimizi teyid eder mahiyetde görünmektedir. Dört senelik
bir hazırlık devresinden sonra girişmiş olduğu faaliyet, onu ele ge-
çirmekden ziyade iki tuğlu mirmiran mevkiine yükseltmişti. Şimdi
elimizdeki belgelerin ışığı altında, bunun bu ikinci isyankar devrini
inceleyeceğiz.

(27) Aynı vesika
(28) Aynı tasnif, 842
(29) Aynı tasnif, 1516
(30) Mühimme def. 168 s.216 Evail-i Ş 1196
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Halil beyin eşkiyahğa devamı: Halil beyin şimdi incelerneğe
başladığımız bu devri, H.1200=M.1785 senesinden itibaren gerek
Babıaliyi meşgul etmesi bakımından gerek Çukurova tarihi için
mühim bir yer tutmaktadır. Devrin vakanüvisleri Halil beyin icraa-
tından sık sık bahis ettikleri gibi, Mühimme defterleri ile devlet ar-
şivinde çok sayıda belgelere rastladık. Bu kaynaklardan edindiği-
miz bilgilere göre, biraz evvel aralannın açıldığını işaret ettiğimiz
Halil bey ile Hacı bey, alttan alta ilerlettikleri mücadelelerini su yü-
züne çıkararak silahlı bir vuruşma IJaline getirmişlerdi. Bir aralık
Adana mütesellimliğinde de bulunmuş olan Hacı bey, toplamağa
muvaffak olduğu bin kadar askeri ile Halil beyin üzerine yürüd,ü.
Bu gibi hücumlara alışık olan Halil Bey, zorla da olsa rakibini de-
fetti. Fakat bu mücadele esnasında Hacı bey, Halil beyin kardeşi ve
birkaç ileri gelen adamını öldürmeğe muvaffak olmuştuOl). Bu ic-
raalı sırasında Kurt-Kulağı'na ilerleyen Hacı Bey, Halil beyin kar-
deşini katlederken, aynı zamanda Cerid aşireti beyi olan Hasan beyi
de esir etmiş ve Adana'ya getirterek kaleye haspetmişdi. Bunula da
yetinmeyerek aşiretin elinde bulunan bütün malları yağma ettiği gi-
bi el koymuştu. Babıali bunun üzerine derhal müdahale etmiş ve
mallann hazineye teslimini emretmişti. Hacı bey de bu hadise sıra-
sanda ölmüş, fakat Babıali onun malını ele geçiren kardeşine Ada-
na kadısı vasıtasıyla baskı yaparak malların hazineyebırakılmasını
tekrar emretmişdi (32).

Padişah Abdülhamed Lin devamlı ısrarları ile bu meseleye ya-
kındar ilgilenen Sadrazam Şahin Ali Paşa, bizzat müdahalede bulu-
narak, kethüdasını derhal kapu halkını hazırlamağa memur etti.
Ontı bu harekete sürükleyen, Hacı bey Yekardeşinin uğradıklan ba-
şansızlıkdı. lO-Rebiülevvel - 1200= 12-0cak-1786 da fermanlan
alan Sadrazamt Payas'ı kuşatmağa teşebbüs edenlere yardımda bu-
lunmak üzere ıskenderun'a lüzumlu buğdayı gön.derdiği gibi, Ha-
lebdeki bütün köylerde bulunan buğdaylann da Antakya'ya kadar
taşıtma masrafla~nı üzerine almışdı. Buğdaylar Antakya'da depo
edildikten sonra ıskenderuna nakledilmeğe başlandı. Aynca askere
lazım olan çadır çerke ile beraber sair malzemeleri de .tedarik edil-
miş ve tam onbeşinci gün hareket edilmesi kararlaştırılmış iken ani
-bir salgın hastalık, evvelce tasarlanan bu hareketi bir kaç günlüğüne
geciktirmişti. Bu gecikme ile yola çıkan kafile gelmekde olan hacı-
ları Haleb hududunda karşılamak üzere yola çıkdı. Aynca kethüda-
nın emrinde bulunan bütün piyade, süvari ve kapu halkı da hazır

(31) Lebiba, Tarih, Esad ef- 2158 var,29b
(32) Mühimme der. 183 s. 288
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idiler. Bu kafilenin Antakya'ya yaklaşması esnasında Payas ve Mer-
kez kalesiyle Sarı-Seki'de iyi biİer tahkimat kurmuş olan Halil be-
yin yerinden oynatılmıyacağ"ı görülüyordu. Bunun üzerine hükumet
adamları, sürre emini, Mekke, Medine ve Şam. kadılan, birinci ve
ikinci sakalar bir araya gelerek hal çaresi aramışlardı. Fakat silahlı
bir teşebbüs hem uzun sürebileceği gibi netice de vermiyebilirdi.
Bunun için masrafı Sadrazam tarafından ödenmek üzere onbeş gün
kadar Antakya'da'kalana kafile, çareyi deniz yoluyla gitmede bul-
du. Bu arada Kethüda ile Abdurrahman Paşa, piyade ve süvari ola-
rak üçbinden fazla asker topladıklan gibi, büyüklü küçüklü on üç
,aded de top tedarik etmişler, bunun verdiği cesaretle 5-
Rebiülahar=6-Şubat günü Payas ve Merkez kalelerine bir hücum
teşebbüsünde bulunmuşlardı. Fakat strateji bilgisi yüksek olan Ha-
lil bey; topların kullanılmas~na imkan bıraktırmadığı gibi, rakip as-
kerlerin de manevra kabiliyetlerini frenlemişdi. Bu başarısızlık üze-
rine daha fazla vakit kayb~tmek istemeyen askerler, Antakya'ya
dönerek"hacıların sel~metle ıskenderun'a. gelmesini sağladırlar. Ka-
fileden pek az insan doğrudan doğruya Istanbul'a dönmeyi arzula-
mış, büyük bir kısmı iyi ve sağlam bir deniz kon.voyu ile Adana sa-
hillerine gitmek ve oradan da kara yoluyla Istanbul'a dönmek
y'olunu seçmişdi (:13).

Halil beyin üzerine yapılan son teşebbüsden anlaşıldığı üzere,
yalnız kara yolu ile Payas kuşatıldığı takdirde lüzumsuz bir çaba
olacağı, bunun yanında deniz tarafı da kuşatılır ise Halil beyele ge-
çirilebillr. Ayrıca buralarda savaşacak askerler bu bölgeden toplan-
mış Türkmenlerden olurlarsa, istenilen neticeyi elde edemezler.
Onun için buralarda başarılı neticeler elde edilmek isteniyorsa Ar-
navud ve Mağrib askerlerinin kullanılması icap eder (34).

. '

Halil beyin tek bir şahıs tarafından yakalanıp esir edilemeyece-
ğini takdir eden Babıali, bu sefer Haleb valisi ve civarındaki nüfu-
zun şahıslar vazife başına çağrılmışlardI(5). Kara tarafından kuv-
vetli bir ordu tarafından çevrilen Halilbeyin, deniz tarafından da
kuşatılması gerekiyordu. Bu iş için donanmadan beş geminin ayrıl-

(33) Labiba, ay. az. 36a vd. Ali Emiri tasnifi vas. Abdülhamid ı. 1528 ,
(34) ,Evvelki vesika. SadrazamŞahin Ali Paşanın yukarda açıkladığımız kanaati. büyük

hir isabet ve değer taşımaktadır. Nitekim bir asır sonra burada haşarılı bir yerleştir-
me yapıp bir çok derebeyini yerinden atan Fırka-ı Islahiye'yi Arnavud askerleri ile
Zeybekler meydana getirmişlerdi (bk. Tezakir 2 i-39 s. 1:B)

(35) Vasıf, Tarih, Esad sf. 2189 var. 163 a vd. naklen a. Cevdet, Tarih, c.ııı s.323 vd.
Ayrıca Enveri, Tarih, Üniver s. kü. TY 98 Muhakkaki en güvenilir kaynaklar; Mü-
himme def. s. i200=Aralık i785 tarihli ferman. Aynı sayfada Abdurrahman Paşaya

, hir ferman. s.2 14 vd. Haleh valisine tekid ve tenhih yazısı.
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ması uygun görülmüştü. D~an kaptan kumandasında beş aded ge-
mi, Payas'a gönderildi (36). Ilk safhası hakkında etraflı malumat el-
de ettiğimiz bu harekat, Halil beyin başarısı ile son bulmuştu. Ha-
leb valisi Mustafa Paşa, Beylanlı Abdurrahman Paşa ile beraber
hareket ediyordu. Halil bey Merkez kalesini elinde bulundurduğun-
dan yakalanması oldukça zordu. Bu zaman esnasında İskenderun li-
manına bir gemi dolusu zahire gönderilmiş ve gemiyi boşaltan vali
içine iki tane ağır top koydurmuş. aynca Abdurrahman Paşanın kü-
çük bir perkendisi ve emrinde bulunan bazı Amavud askerlerini ka-
pu halkı arasına katmış ve beraberce gemiye bindirmişdi. Abdur-
r~hman Paşa piyade ve süvarilerini de denİz tarafından Halil beyin
üzerine yollamağa karar vermişefi. Onların bu hazırlıkları esnasında
Halil bey de boş durmuyor ve elindeki imkanları azami derecede
kullanabiliyordu. Nıtekim üzerine hücum edenlerden Adana müte-
sellimi Abdullah'ı mağlub ederek, onun perişan bir halde Adana'ya
kaçmasına sebep oldu. Kuzey tarafından rahatlayınca, Halil bey bü-
tün gücünü denizden ve güney yönünden gelmesini beklediği kuv-
vetler karşısında topladı. Fakat bu koruma çabası içinde yalnız Pa-
yas'ı elinde tutabilmiş, Merkez kalesi ve kulesi hükümet
kuvvetlerinin eline geçmişdi. Payas'ı ele geçirmeğe kendilerinin de
kuvvet göremeyenler, Adana tarafından kuvvetli birinin gönderil-
mesini istemişler, daha bazı yardımcı kuvvetlere ihtiyacı olduğunu
hükümete bildirmişlerdi. Babıali Mustafa Paşayı teşvik ederek, is-
teklerini derhal yerine getireceğine dair kesin teminat verdi(37).
Derhal Azaz ve Kilis voyvodası Daltabaİ1-zade Mehmed Ali'ye bir
ferman gönderilmiş, bu emirde de Haleb valisiyle işbirliği yaparak,
kesin surette Halil bey meselesini halletmesi, ve bu meselenin niha-
yetine kadar uğraşması emredildi(38). Aynı zamanda, Edirne'de
oturmakta olan Azim-zade Yusuf Pa~a da bu meseleyle ilgili olarak
Adana valiliğine tayin ohınuyordu(3 ). Halil beyi durdurabilecekli-
rin arasında Daltaban-zade de bulunuyordu. Hal il beyin eniştesi
olan (40) bu zat ın sıkı bir takip sonunda onu yerinden oynatabilece-
ğine Bapıali inandırılmışdı. Yaklaşan hacı kafilesİnin selameti için
Daltaban-zadeye yollanan fermanda, kendisine her türlü yardımı
koşmaları için Karaman valisi Demir Paşanın ve civarında bulunan

(36)
(37)
(38)
. (39)

(40)

116

Vasıf, Tarih, Esad sf. 2189 vad. 161b. naklen A.Cevdet, Tarih dIl s. 329.
Mühimme def. 183 s.272
Mühimme def. 183 s. 277 .
Vasıf efendi her ne kadar Azim-zadenin , yukarda lasvirine çalışdığımız muharebe-
nin kara tarafı kumandasına getirildiğini kaydediyorsa da (Esad sf. 2189 v. 16Ib),
mühimme defterinde (183 s. 247) sarih olarak kumandaya Adana mütesellimi Ab-
dullah'ın , Azim-zadenin Valiliği kayltlı~ır
Lebiba, Esad sf. 2158 var. 53a, Enveri, Vni. Kül. TY 98 v. 133b.



Maraş, Tarsus v.eAdana beylerbeyi ve mütesellimlerine emirler ve-
rildiği'bildiriliyordu. Çoban - oğlu aşireti beyi Hacı bey de bu işe
görevlendirildiği gibi, bunlardan başka Kapudan-ı derya Gazi Ha-
san Paşa da birer kalyon ve yevmiye, iki de çamlıca ile beraber
kendisine lazım olan asker ile birlikte bu işe memur edilmişti (41).

Artık her tarafdan böyle iyi hazırlanmış bir kuvvet tarafından,
kuşatılmış bulunan Halil beyin kurtulma imkanı pek az olduğu gö-
rülüyor. Tam bu esnada hükümet kuvvetleri arasında ayrılıklar be-
lirlenmiş ve kuşatmayı terk etmek gibi bir durum meydana geldiyse
de , Maraş beylerbeyisi bu anlaşmazlığı ortadan kaldırmağa memur
. edilmiş, mevcut kuvvetlere ilave olarak iki gemi daha gönderilmiş
ve hiç bir bahane ile her meydanı terk etmemeleri emrolunmuşdu.

Üç koldan var kuvvetleri ile saldıran hükumet kuvvtleri arasın-
da en cespru olan Daltaban-zade, dağ tarafından ilerleyerek, Halil
beyi. Karbeyaz'a firara mecbur etti. Zaman zaman bu kuvvetli ordu
karşısında silahlı bir kar-şılaşmaya kalkışan Halil bey, mağlup ol-
makla beraber esir düşmerneğe muvaffak oldu (42). Kuleyi de yıkıp
oldukça büyük bir başarı elde eden Dalataban-zade'ye bir samur
kürk ihsanı uygun görüldü (43). Halil bey de kısa bir zaman için sa-
vunma endişesi ile oturmağa mecbur olduğu Karbeyaz'da eski kud-
retini'elde etmek için lüzumlu olan hazırlıklara başlamış ve bitirme-
ğe de muvaffak olmuşdu.

Daltaban-zade, elde ettiği başarıyı iki mektupla Babıaliye bil-
dirmiş ve az bir müddet için Payas'da oturmuş i~.ede,. idaresiz kalan
memleketine dönme arzularını göstermiş ve Ozer-Ili'nin sıkı bir
kontrola alınmasının Haleb valileri t~rafından mümkün olabileceği-
ni il~ri süı:müşdü (44). Bir müddet 'için Mustafa Paşanın emrine veri-
len Ozer-Ili, d~ha sonra vakıf ve sair tediyeler~ zamanında teslim
etmesi şartıyla ıbrahim Paşaya verildi(45). Fakat ıbrahim Paşanın da
.Halil bey karşısında tutunamıyacağını ilerde göreceğiz.

Bu sırada da Halil beyin Payas'dan kaçmağa mecbur edilmesi
ortalığı teskine kafi gelmediği gibi, hükumet kuvvetleri arasında da
evvelden beri devam edegelenanlaşmazlığın su yüzüne çıkmasına

(41) Mühimme def. 183 s. 3 LOvd. Karaman valisinin Ereğli vs. Ulukışla'dan asker topla-
masına dair ferman s.3 i lde.

(42) Enveri, Üni. Kül. TY 98 138b vd. Vasıf. Esad sf. 2189. 163a bunlardan naklen
A-Cevdet, Tarih, c.I1l s.325

(43) Aynı yerler
(44) Daltaban-zadenin yolladığı mektuplann asıııarını şimdilik elde cdemedikse de, Mü-

himme def. 183 s. 277 deki fermanın başındaki hülasa kısa bir bilgi vermekdedir.
(45) Vasıf, aynı nüsha, 163b Enveri, aynı nüsha. 139b, Cevdet, a.y
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sebep oldu. Aynı zamanda zatenı akraba olduğu Halil beyin üzerine
yürürneğe fazla hevesli olmadığı anlaşılan Daltaban-zad~, Kilis'den
gelmekde olan zahiresinin yolda yağma edilmesini. bahane ederek
vazifesinden ayrılmış ay.rıca Beylanlı Abdurrahman Paşa da asker-
lerini gemilere koyarak oradan uzaklaşdı. Haleb valisi Mustafa Pa-
şa, böyle kanşık ve düzenin tam olmadığı bir anda onlann ayrılma-
larında ısrar etmişse de mani olamadı. Zaten Daltaban-zadenin de
Halil bey ile anlaştığı hakkındaki dedikodular da her tarafa yayılı-
yordu. Para yardımlaq. da kesild~ği için, Mustafa. Paşa da fazla kal- "
mamış, ayrılırken de Ozer-iline Imam ağanin mirmiranlık rütbesiy-
le tayin edilmesine yol açmışdı(46).

Halil beyeline geçirdiği kalelerle etrafına tahakkümü ve kudre-
tini gün geçtikçe daha çok ka~ul ettiriyordu. Ancak çok kuvvetli bir
ordu ile yerinden atılabilirdi. ıstanbul'dan böyle bir kuvvet şimdilik
yollanamıyacağı için, Babıali ilk defa Halil beyin düşmanlarını bir
ordu içinde toplamağa ve üzerine yollamağa muvaffak olmuşdu.
Tafsilatını elimizdeki belgelere göre, oldukça geniş suretde öğren-
diğimiz bu harekat, şu şekilde cereyan etmişdi: dönüşü haber alınan
hac kafilesi Payas'a yaklaştığı bir sırada, Halil bey tarafından soyul-
masına mani olunmak istendi. Bunun için de, o zaman Adana vali~i
rütbesini kapmış olan Beylanlı Abdurrahman Paşa, Babıaliden aldı-
ğı talimat üzerine har~~ete geçmiş ve kendi oğlunu, Molla-beyi,
Kara Molla-oğlunu ve Ozer-ili beyi Hacı Ali'yi de bu işe memur et-
mişdi. Bunların emrindeki dokuzbir kişilik bir kuvvet bulunuyordu.
Fakat bu kalabalık Halil beyin sarsılmaz cesareti karşısında uzun
zaman dayanamadı. Halil bey kendisini şiddetle, şiddetle olduğu
kadar ustalıkla korumasına bilerek, vuruşmayı iki ay kadar uzattı.
Bunun üzerine kuşatmaya katılanlar ve hac kafilesini sağ salim
Adana'yagötürme bahanesiyle, vuruşmaya katılan askerler süratle
oraqan uzaklaşdılar ve kendi memleketlerine döndüler.

: Halil beyin ikinci defa affeditmesi ve mirmiranlığı:
İmam ağanın da Özer-ili mihniranlığında bir başarı eldeede-

mediğini görüyoruz. Halil beyin gün geçtikçe genişleyen nüfuzu,
kimsenin kendisinden üstün olmasına fırsat vermiyordu. Bu duru- .
mu takdir eden B~bıali, bir çok benzerlerine yaptığı gibi, Halil beyi
de resmi vazife ile kendisine bağlamak istedi. Acaba bu resmi vazi-
feye geçiş Halil beyin arzusu ile mi olmuşdu? Veya Halil beyin
kuvvetini kabul edip geçici bir zaman için onu teskine gayret eden
hükumet adamlarının arzuları ile mi meydana gelmişdi? Devrin Va-

(46) Envcri. Üni. Kül. TY 98 ı33b.
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kanüvİslerİnden Enverİ efendi "bazı kimselerin tavassutu ile" de-
mekde ise de (47). Sorumu,za tatmin edici bir cevap olmamaktadır.
Zamanımıza göre, Halil beyin icraatını yakından takip eden bazı
devlet adamları, usulu dairesinde ona bazı topraklar ve vergilerin
tahsil işini meşru yollardan vererek hırsını frenleme yolunu aramış-
lardı. Böyle bir vazifeyi kabul etmekden kaçınmayan Halil bey, Ba-
bı~iliye razı olduğunu bildirmesi üzerine kendisine bir ferman gön-
derildi. Bu fermandan öğrendiğimize göre ehemmiyetli bir geçiş
yeri olan Payas'ın, her türlü tehlikelerden korunması, ezilmekte
olan reaya ve kuvvetsiz halkın her türlü zararlı adamlar tarafından
tedirgin edilmelerine mani olunması, Adana hududundan Antakya
kapısına kadar her türlü tehlikeden korunuphac kafilesinin selame-
_tinin sağlanması hususları belirtiliyordu. Halil beye Özer-İli mirriıi-
ranlığı ile beraber Kara - Hut hanı ağalığının da verildiğini görüyo-
ruz(4S). i .

Fakat bu yeni vazife Halil &ye uğurlu g~lmediği gibi, ortalığa
da sükuna kavuşturmağa kafi gelmemişti. Çok hareketli ve karışık
olan bu devir eskisine benzer bir halde devam etti. Nitekim vazife-
ye tayininden kısa bir zaman sonra oldukça büyük bir soygunmey-
danageldi: Sadrazam çukadarlarından olup, Rakka valisi tarafından
hazineye gönderilmekte olan parayı üzerinde taşıyan ısmail bey ve
yanında bulunan üç kişi, Halebden aldıkları kıymetli eşya ve nakit-
lerle, Belen yolu üzerinden dönerlerken, Sakal- Tutan'da onüç eşki-
yanın hücumuna uğramışlar, eşkiyalar ısmail beyin binbeşyüz ku-
ruşluk eşyasını, herbirinin Halebdtrn aldığı iki bohça mal ve
silahlarını, diğer birinin de bütün malını aldıklarından başka, Mah-
mud'u öldüreGek 'kadar cesaret ve cüreti göstermişlerdi(49). Hadise-

.. nin duyulması üzerine, Babı~ili müdahalede bulunmuş ise de, bu
mesele ile ilgili başka bir vesikaya rastlıyamadığımız için fazla söy-
leyecek bir kanaatirniz yokdur. Fakat Halil beye olan itimada bir
darbe olduğu söylenebilir. Onun para hırsı da bazı makul ve meşru
olmayan hareketlere sebep oluyorduki, bu da onun düşmanlarına
aleyhinde kullanılmak üzere fırsat veriyordu. 1203= 1789 sene'sinde
yıkılmağa yüz tutan Misis köprüsünün .esaslı bir tamire ihtiyacı ol-
duğu görülmüşdü. Halil bey durumdan faydalanarak nehirden çır-
nak tabir edilen kayıklarla para karşılığında adam geçirmeğe başla-

(47) Enveri,Ali Emiri67/1252bburadannaklenA.Cevdet,c.IV s. 274. Halilbeyeski
suçlaondantamamenaffediliyordu.

(48) Mühimmedef. 184s. 78 Evasıt-ıC 1201=Mart1787.Yukaodaadı geçeneserlerde
buvazifeyegetirilirkenkendisinayncaikide tuğverildiğibildiriliyor.

(49) Mühimmedef. 184s. 230.

119



mıştı. Babıali bunu önlemek için Halil_beye bir ferman yolladı(SO).
Hal.il beyin ne cevap verdiği bilinmemekle beraber, Babıalinin hid-
detini üzerine çektiği anlaşılıyor. Zaten 1787 senesi Rus seferi so-
nundaki mağlubiyetden dolayı keder içinde bulunan Abdülhamit I. ,
bizzat emirler yermekden geri durmuyordu (51). Halil beyin Misise
kadar uzanmasına sebep, her halde Misis'in 25 bin kuruşluk geçiş
geliri idL Yıkılan köprüyü bahane ederek buraya yaklaşan Halil bey
ilk fırsatta almayı tasarlıyordu. deniz tarafını da kontroluna almak
isteyen Halil bey bu teşebbüsünde muvaffak olamamış, adamlan
yenilmişlerdi (52).

Halil beyin yeni isyana: Artık anlaşmazlık had safhaya gelmiş,
Halil beyelde edemediği menfaatleri gene soygun yolu ile elde et-
me yolunu tutmuştu. Hac yolunu kesmesinden başka, daha cüretli-
bir teşebbüsde bulunarak Maraşa kadar hücum edebilme cesaretini
de gösterdi. Mirmiranlığı esnasın~a kuvvet toplamakdan geri dur-
mayan Halil bey, Maraş vilayeti sınırlanna girmeğe cesaret edebil-
diği gibi, elde ettiği mallara kendisi sahip çıktı. Ayıntab ve Haleb
yollanndakiler de onun bu hareketlerinden kendilerini kurtaramı-
yorIardı. Meydana gelen kargaşalık halkı bizar ettiği için bir çok
defalar Maraş valisine ve Babıaliye başvuruyorIardı. Babıali Halil
beyin üzerinde bulunan mirmiranlık ve han-ağalığı ünvanlınn geri
almış ve Adana valisi Mustafa Paşayı da Halil beyin yakalanmasına
memur etmişti (53). Mustafa Paşa bu göreve tayin edilirken kuvvetli
bir yardımcı birliğinin de kendi emrine verilmesini istemişti. Onun
emrine verilen adamlar arasında dirayetli bir asker olarak tanınan
eski Mısır valilerinden Diyarbekirli Kiki Abdi Paşa (54),eski sadra-
zamlardan Şahin Ali Paşanın oğlu Ataullah Paşa evvela mirmiran-
lık sonra vezaret rütbesi ile Adana mansabı verilmek sureti ile tayin
edilmişti(55). Davet edilenler arasında Kozanoğlu, Menemenci-oğlu
gibi bir müddet sonra müstakil olarak hareket edeceklerini görece-
ğimiz beylerbeyi olduğu gibi, Karsantı, Sırkındı, Cerid, Tecirli gibi

(SO) Mühimmedef. 189s. 132.
(51) A.Cevdet,Tarih,c. LV s. 2D-vd.
(52) Hall-ıHuma.15.52415.671.
(53) Mühimmedef. 190s. 180Evahir-iR 1203=aralık1789
(54) KikiaşiretindenolanAbdiPaşanınaşiretlerüzerindekigenişnüfuzugözönündebu-

lundurularakbu görevetayinedilmişdi.Bu hususlailgilivesikalar;Haıı-ıHuma-
yunlar9142-9452,kezaCevdet,dahiliyetas.474.

(55) Butayinleriçinbk.Mühimmedef. 190s. 189;Evail-iR 1203.Enveri,Tarih,Millet
(AliEmiri)küt.IT 67/1s. 252b, bundann~.lenCevdet,Tarih,c. IV s. 272.Ayn-
ca, evvelEdirnebostancıbaşlığındabulunanümer de,onikifermanalarakAdanve
civarındabulunanher sınıfidareadamlarına,aşiretve yürüklerinboybeyilerineHa-
lil beymeselesinekatılmalarınıbildirmişdi.bk. Mühimmedef. 190s. 179Evail-i
Ra 1203tarihliferman.
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her devirde isimlerini duyurmuş boylar da mevcuttu. Fakat bu boy-
beyleri ile tatmin olmayan Ataullah Paşa gerek karadan gerek de-
nizden kendisine faydalı olacağına inandığı yardımcılar istemekden
geri durmadı. BabdUiyi ikaz edip hac seyahatinden iki ay kadar ev-
vel bir zamanda hazırlığa girişilmesini bildirdi. Bu 'iş için de Kara-
taş iskelesine konulmak üzere araba, cephane ve diğer lüzümlu eş-
yadan başka, bunlan kullanabilecek insan istendi. Fazla mikdar ve
çeşit top da istemekden geri durmadı: dört tane balyemez top, dört
şahi ve dörtde çarha top~ istendiği gibi, topçu. ve humbaracı da is-
tendi. Valinin bu arzusu Istanbul'a bildirilir bildirilmez derhal "ter-
sane-i amireye" havali olundu. İstediği toplar şalope,tipi gemilere
bindirilmiş ve elli nefer de ulQfe ve harcırahlan verilmek sureti ile
Karataş tarafına gitrneğe memur edilmişlerdi. Yollanan eşya ve in-
sanıann muntazam kayıtları tutulmuş, topçubaşı ağanın istediği ile
bir ferman alınmış, humbaracıbaşı ağaya da altı aded humbaracı
yollaması emrolunmuşdu. Defterdar da, işin mali cephesini tanzim
ve hallederek Ataullah Paşanın bu isteklerinin yerine getirilmesini

, sağlamış bulundu (56). Fakat bu toplann meseleyi kökünden hallet-
mesine imkan yoktu. Bunu takdir eden Ataullah Paşa, Halil beyin
deniz tarafından da kuşatılmasının lazım geldiğini takdir etmişti.
Toplan getirecek gemilerden başka, daha da gemi isteyen valinin
bu arzusuda yerine getirilmiş, bir kıt'a kalyon ve ikişer aded şalope
ve çamlıca tipi gemilerden gönderilmesi Kaptan-Paşaya havale
edilmişdi. Bu.emri alan Kaptan Paşa, tam olarak yerine getirdiği gi-
bi, m~iyetinde bulunan "Bahr-i Sefid salyanelu kapudanlanndan"
Merabıt - zade Hasan-Kapudanı kalyoniyle, yine salyanelu kırlan-
gıçlardanŞahin Mehmed kapudanın kırlangıcını Ataullah Paşanın
emrine göndermişdi (57). Bu zaman esnasında Rusya ile şiddetli bir
muharebeye tutulmuş olan Babıalinin, Rumelideki meşguliyetleri
esnasında takatinin son haddini kuııanarak, kendisini uzun zaman-
dır meşgul eden bu meseleden kurtulmak istediği anlaşılıyor. Onun
için valinin bütün isteklerini yerine getirmişti. Ataullah Paşanın da
gözünü korkutan Halil beyin etrafındaki, sayılan az olmayan müte-
fikieri idi. Zaten bu sırada Halil bey de bir müddet için, anlaşmakta
olduğu bu adamlarla görüşmeye çıkmış ve Ayas iskelesinde de kısa
bir inüddet kalmış. Atauııah Paşa, böyle bir fırsat esnasında Payas
ve Karbeyaz'ın ele geçirilmesine taraftardı. Esaslı bir harekata giriş-
rnek jsteyen vali, civanndaki eli si!ah tutanlardan başka(58), Babıali-

(56) Hatt-ı Humayun. 8l89'Ataullah Paşaoın mektubunun hülasasıdır. Üzerinde "muce-
bince amel oluna" hattı vardır.

(57) Hatt-I Hum. 8054. Ataullah Paşaya yollanan ferman; Mühimme def. 192 s. 1 vd.
Evail-i C 1204= Ocak 1790. Kaptana yazılan ferman s. 86'dadır.

(58) Mühimme def. 192 s. vd., s. 72 de Tarsus voyvoda ve beylerbeyisine s. 73 de Çuku-
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nin emri .üzerine Terkemiş (Budur)li Sağır-zade Asman beyin bini-
kiyüz süvariyle beraber yardımını temine muvaffak 0Imuştu(59).
Onun da yanında Kara-ağaç'dan Hacı Ramazan ikiyüz nefer, şeyh
Hüseyin-zade Hacı Hüseyin, efendi deüçyüz nefer ile Ataullah pa-
şanın emrine verilmişlerdi(6ö). Ataullah Paşaya bu meselede en bü-
yük yardımı dokunacaklardan birisi de muhakkak Abdurrahman
Paşa idi. Halil bey ile arası tamamen açılmış olan Abdurrahman Pa-
şa, onunaleyhine tertiplenecek herhangi bir seferde görevalmaya,
her an hazırdı. Nitekim Babıali bütün hazırlıklan tamamladıktan
sonra, onu da Halil bey üzerine yürümeye memur etmiş bulunuyor-
du(61). -

İkinci defa böyle iyi hazırlıklı bir ordu ile mücadeleye mecbur
kalan Halil bey, cesaret ve kabiliyetinin en yükseğini göstermiş,
mağlup olmasına rağmen. gene de esir düşmemeye muvaffak ol-
muştu. Emri altında çok sayıda asker bulunduran Ataullah Paşa üç
taraftan Payas'ı sıkıştırmaya başladı. Tam bu.sırada hac için yola Çı-
kan kafilenin emniyet ve selameti için Adana civannda gerekli ted-
birler alındı. Evvelki sene Maraş yolu üzerinden gidildiği için kafi-
leye çok ağır gelmiş, bu. sene ise valinin zamanında müdahalesiyle
bu gailenin nisbeten önüne geçilmişti. Fakat Küçük-Ali oğlu yaman
bir adam olduğu için ten~ilini beklemek uzun sürecekti. Onun için
kafilenin Ayas'a getirilip ıskenderun limanına gemilerle yollanması
cihetine. gidildi. Ayas kalesine de Çolak-oğlu Mehmed muhafız ta-
. yin edildi. Valinin davetiyle Ayas'a i~en hacılar gemilere binmeye
hazırlandılar. Abdurrahman Paşa da ıskenderun limanını emniyet

i • altına aldı. Tam bu sırada kale muhafızı Halil bey ile anlaşarak, ka-
leyi ona teslim etmek istemişse de, duruma zamanında müdahalede
bulunan vali, buna fırsat vermedi. Her ne kadar onu da yakalı yama-
mış ise de, kalenin Halil beyin eline geçmesine mani olabilmişti.
Vali aynca emrinde bulunan gemilerin. yardımlan ile, Halil beyin
civannda dolaşmak üzere denize açılmış bulunan iki büyük gemisi-
niele geçirdi. Reisierinin de kafa:lannı kesti. 21 Şabanda Adana'ya
gelmiş bulunan hacılar, beşbin a.skerin himay~sinde Ayas iskelesin-
de gemilere binmeye ve oradanıskenderun'a geçmeye muvaffak 01-
dular(62). Bu meşgaleden kurtulan Ataullah Paşa esas bedefi olan

rova ve Gavurdağında yaşamakda bulunan aşiret beylerine Halil bey üzerine katıl-
maları.

(59) Sağır-zadeye yazılan ferman Müh. def. 192s. 3 de olup s. 72de bir tekid yazi'sı var-
dır. Aynca bk. Cevdet, Dahiliye tas. 12.478.

(60) Cevdet Dahiliye tas 12.478. .
(61).Aynı tasnif. 1328Evail-i Ca 1204.Aynı numarada Aiaullah Paşaya yazılan bir fer-

man müsveddesi.
(62) Cevdet, Dahiliye tas. 3805. Sekiz tane vesika vardır.

122



Halil beyin üzerine yürüdü. Onu Payas'dan kaçmaya mecbur etti ve
hemen akabinde Cin ve Payas kalelerini elde etti. Karbeyaz'a kaçan
Halil bey, üzerine gelen muntazam ve kudretli hükumet kuvvetleri
'karşısında tutunamıyacağını anlayınca müttefIki olan Gavur dağı
aşiretleri arasında kaçtı; Bu muharebeler esnasında Halil bey, ka-
yınpederi olan Karalar aşireti beyi Topal-Paşayı yedi adamıyla be-
raber valinin eline düşmekten kUrtaraı'J.1amışve vali de onları idam
ederek kafalannı teşhir edilmek üzere Istanbul'a yolhimıştı. Eşkıya-
ların kesik kafaları "Babıhümayun" önünde teşhir ed~ldi. Kafası ke-
silenler arasında Halil beyin muhafız ve bölükbaşısı Ibiş ve arkada-
şı da bulunuyordu. Babıali, Ataul1ah Paşanın başarısını takdir
etmekle bareber, asıl arzusu olan Halil beyin başını istemekte ısrar
ediyordu(63). Fakat bölg~yi çok iyi bilen Halil beyin karşısında de-
vamlı bir muharebe mümkün olamıyordu. Halil bey en umulmadık
zorlukları yenebiliyordu. Asıl zorlı;ık, çok asker ile yürümek isteyen
valinin uğradığı mal! zorluklardı. Ilk yaptığı sefer ve hacılan koru-
maya mecbur ettiği askerler valiye altmışbin kuruşa mal olmuşlar-
dı. Gelirini epeyaşan bu meblağı, vali Babıaliden rica etmişdi(64).
Bunu takip eden uzun sefer masrafın çoğalmasına sebeb olmuş, za-
hire azlığı zaten istekli gelmeyen askerlerin yanından ayrılmasına
sebeb olmuşdu. Hatta Payas kalesine yerleştirilmiş olan aylıklı mu-
hafızlar, vazifelerini terketmişlerdi(65). Halil beyin hiç değilse af
yolu ile y~tıştırılıp, geçici bir zaman için masraf kapısı açılmaması
istenmişse de, Padişah Selim III. razı olmamışdı(66). Ataullah Paşa-
ya masraflarının karşılığı olarak Adana gelirinden başka, Niğde
sancağının da geliri tahsis edilmiş, fakat vali isteklerini daha da art-
tırarak yüzbir kuruş da hazineden istemişdi. Mali darlık dolayısıyla
bunun ancak 25T30 bininin verilmesi kararlaştırıldı. Fakat devlet iş-
leriyle yakından alakadar olan Selim III., sefer dolayısıyla fazla pa;'
ra ziyan edilmesine razı olmamış, valinin gözünü korkutmak yqlu-
na sapmış, "zaten siz bizi aldatıyorsunuz, eğer Küçük-Ali'nin
hakkından gelmezsen selamet yok" mealinde bir fermanın çıkması-
nı emretmişdi(67). Ağır masrafların 'altından kalkamayan Ataullah

(63)

(64)
(65)

(66)

(67)

Hall-ı Humayun. 8130.8004.10.930 (Halil beyin yardımcılarının idamlarına dair).
Mühimme def. 194 s. 29 da bulunan fermanda. İstanbul'a yazılan yazılaiın özeti bu-
lunmaktadır:
Cevdet. Dahiliye tas. 3805 deki vesikalar külliyatından.
Hall-ı Hümayun. 55.818. Ataullah Paşa Payas'ın iyi bir idareciye tesliminde daima
ısrar etmişti.
Yukardaki vesikaya Selim III.in yazdığı hat: "şimdiden sonra Küçük-Ali af olun-
maz".
Haıı-ı Hümayun. 54.896. aynı seride 55.943 deki bir vesikada yarısı verilmek isten-
mişsede. Adana ve.Niğde'nin verildiğini ileri süren Selim III. reddetmişdi.
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Paşa, etrafındakilerin de kendisiniyalnız bıraktıklannı görünce, hiç
değilse Payas'ın emniyetinin sağlanmasını istedi. Firuz Paşa adında
oral an iyi tanıyan bir adamın tayinini inha edip Halil beyi ele geçi-
remediği için tessüriinü bildiren vali, taarruzu geri bıraktı(68). Ayn-
ca Kiki Abdi Paşa rahat ettiği memleketi Diyarbakıra dönmek isti-
yordu. Halil beyin teslim alınmasında ne gibi faydalar
sağlanacağına dair tereddüde düşdü(69). Ataullah Paşanın düşmüş
olduğu zorluklan görerek, kış mevsiminin yaklaşıp yiyeceğinin
azalmasını bahane ederek geri çekildi ve çekilirken baharda Beylan
tarafından geçerek Payas'ı güneyden kuşatacağını bildirdi. Vali ile
anlaşan Abdi Paşa Halil beyi iki ateş arasında alacaklardl(70) .

Fakat .Halil bey, yeni tahta çıkmış olan Selim III'in iyi bir tara-
fını bularak af isteme yolunu aradı ve bu isteğinde de isabet göster-
di; zaten idare adamlan ile ahali Halil beyin resmi bir görevle bağ-
lanabileceğine kani idiler. O seneki sürre emini de Halil beyin iyi
tavırlannı rapor edince, Halil beyin affı için engel kalmadPl) .

Halil beyin son defa olar~k atTı ve resmi görevi; Bu sıralar-
da OsmanJı ordulan Rumeli'de Ibrail kalesini kaybettikleri gibi, Ba-
badağı ve Maçin'de Ruslar karşısında tutunamayacak bir durumda
idiler. Az bir zaman sonra Ziştova ve Yaş gibi ağır andıaşmalar im-
zalamak zorunda kalacak olan Babı~ili, daha fazla asker kırdırmağa
tahammülü olmadığı için, hiç değilse Halil beyin gizli bir tertiple
ele geçirilip başının kesilmesini istedi. Ataullah Paşanın başansızlı-
ğı Babıalide oldukça büyük bir memnuniyetsizlik havası yaratmış-
dı. Silahlı mücadelede istenilen sonuca varamainı~ olması, validen
böyle böyle bir istekde bulunulmasına yol açdl(7 ). Fakat tedbirli
bir adam olarak görülen Halil bey böyle bir oyuna düşmedi. Evvel-
ce kaybettiği mimiranlık rütbesine tekrar kavuşmuş, eski suçlann-
dan dolayı hiç bir takibata uğramıyacağı gibi, oniki bin beşyüz ku-
ruşu da Payas ve Kurt-Kulağı menzillerine masraf karşılığ olarak
aldl(73). Bu konu ile ilgili ferman H.1205= 1790/91 senesi sürre
eminiyle yollandI. 8 Ramazan günü Şam'a gelen emin, tatar ,ağası
ile fenhanı Halil beye gönderdi. Yollanan bu fermandan çok mem-
nun olan Halil bey buralardan geçecek olan bütün yolcu .ve hacılan

(68) Ilall-!Hum.8.100.55.818.
(69) Aynıseri.55.267.
(70) Aynıseri55.278.
(71) Enveri,Tarih,Millet(aliEmiri)TY67/1var.253a,naklenA.Cevdet,tarihc. IV s.

274; ayrıcaHal.Hum.55.284-55.45354.931;Haıı-ıHumayun.56.303de Padişa-
~.ın,Halilbeyiaffelliğinedair.

(72) üzet halindeAtaullahPaşanınbütünharekatınıgösterenbilgiyeMühimmedef. 194
s. 124dekibir fermandarastlıyonız(Evaslt-IS 1205=Eylül1970).

(73) Mühimmedef. 194s. 371s. 419daparanıngönderildiği
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Padişahın emrettiği şekilde tanzim edeceğini bildirdi. Ancak bu is-
teği sırasında yeni bir istekden de geri durmadı; Beylan (Belen)lı
Abdurrahman Paşanın oğlu tarafından elkonan Kara-Mut hanı ağa-
lığını iştedi. Halil beyin kazanılması cmetine giden BabıaH onun bu
dileğini de yerine getirdi(74). Selim m. de Halil beyin isteğine ol-
muş ve derhal Haleb valisine bir ferman yazılmasını emretmişdi
(75). Derhal kaleme alınan fermanda, Kara-Mut'un Beylanlılardan
alınarak Halil beye devri emredildi. senede altıbin beşyüz kuruş ge-
tiren bu han ağalığının kaydı da Halil beyin üzerine yapıldı(76). An-
cak bu d"vranış Payaslılarla Beylanlılann arasının açılmasına sebep
olmuş, evvelce de işaret ettiğimiz gibi, Halil beyle Abdurrahman
Paşanın aileleri arasında da zaman zaman şiddetlenen bir geçimsiz-
liğin derinleşmesine sebep olmuşdu.

Halil beyin hareketlerini takip eden Babıali, onun kısa bir za-
man içinde olsa Payas'ı terk edip, Adana sahillerine gitmesine razı
olmamış ve derhal yerine dönmesini emretmişdi(7?) .

Halil beyin bu yeni mirmiranlığı zamanında meydana çıkan ye-
ni bir olay Babıaliyi uzun zaman meşgul etti. Bu da, Halil beyin
soy du ğu yabancılann mallannın iadesi meselesi idi. Payas iskele-
sinde bulunan bir Fransız gemisine baskın yapan Halil bey, Ha-
leb'deki Fransız tüccarlanna ait olan ı68.820 kuruşluk mal ele geçi-
rir ve Maraş'a yakın olan Zeytuniye bırakır. Akabinde civannda
bulunan ahaliye haberler gönderir. Böyle bol bir malın geldiğini
öğrenen Kilis ve Ayıntab sakinleri ile Payas civanndaki Hancı dağı
aşiretleri gelerek epey mal almışlar, aynca gemicilerden olan alaca-
. ğa mahsuben eşya alıkoydukdari başka, dağdaki Hacı-Musa ve To-
pal-Fakıh cemaatleri Halil beyden onbeşer bir kuruşluk mal satın
aldılar. Böyle otuz yüklük kıyme.tli bir malın elden kaçmasından
müteessir olan Fransız kolonisi, Istanbul'daki elçileri vasıtası ile,
müsebbiblerin yakalanmasını rica ederler. Babıali gereken müdaha-
lede bulunarak Adana, Maraş, Kilis vs. idare adamalnna birer fer-
man gönderir<78) . Fakat diğer meselelerde olduğu gibi bu meselede,
Halil bey bir ödeme mecburiyetinde bırakılamaz. Ancak mirmiran
oldukdan sonra, Babıali durumunu kısa bir an esnasında düzeltebil-
mek için böyle tali meselelerden mümkün olduğu kadar kaçındığın-

(74) Hatt-ıHumayunlar56.305Halilbeyinyollamışolduğumektubunaslı olmamakla
beraber,Padişahasunulanbuan tezkeresindebirözetinigörüyoruz.

(75) yukarıdakian tezkeresinePadişahınkaydı
(76) .Mühimmedefteri196s. 44deEvasıt-ıi205tarihliferman
(77) Mühiminedef. 196s. 166dabulunanEvahir-iR 1205tarihlifermandan.
(78) Olaylarıntafsilatınıbildirenve yukardayazılıolanida.recilereyollananfermaniçin

bk.Mühimmedef. 191s. 71Evail-im 1205=Eylül1790tarihlidir.
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dan, Fransa ile dostluğuna halel gelmemesine çalışmakda idi. Zaten
Halil beyin affına sebeb olan şartladan biri de bu mallanniadesi
idi. Fakat paylaşılmış olan bu mallann hemen iadesine imkan ola-
mazdı. Nitekim yapılan birkaç teşebbüsde müsbet sonuç alınama-
mış, ancak büyük güçlüklerle topl~abilen yan mallar da Fransızla-
n memnun etmediği gibi, daha ellibin kuuş taleb etmişlerdi. Bu
parayı bütünüyle kurtaramıyacağını anlayan Fransız elçisi, hiç de-
ğilse bir se!le zarfında muhtelif cinsdeki hububat ile ödiyebileceğini
Halil bey ıskenderun'daki Fransız konsolos vekiline bildirmiş ise
de pek fazla ikna edememişdi. Böyle bir yekunu ödeyecek durumda
bulunmayan Babıali, biraz da meseleyi oyalamak için Halil beye
eline ne kadar mikdar para geçirebilirse geçirsen, teslimini bildirdi
(79). Fakat Halil bey bu işi de savsaklamağa muvaffak olmuş ve hiç
bir ödeme yapmamışdır.

Halil beyin ömrünün son iki yılında işgal ettiği mirmiranlık gö-
revinde, isyankar olmamakla beraber, sadık bir hizmetkar olduğu
da iddia edilemez. Gerçi usUlsüz tutumlan ile Babıalinin uzun za-
man uğraşmalanna sebeb olmamış ise de bazı zorluklar çıkartmak-
dan da geri durmamışdı. Fakat şu noktayı da işaret etmeliyiz ki,
uzun zaman Babıali ile olan silahlı mücadelesi ona hatın sayılır bir
nüfuz temin ettiği gibi, bölgeyi ço~ iyi t?ğrenmiş olması da, hiç de-
ğilse kendisi gibi başka bir asinin Ozer-Ili'nde kuvvetlenmesine en-
gelolmuşdu. Bu zaman zarfında ondan halli istenenbir mesele de;
adana vilaye.~isın~rlan içinde zararlı bir yürüyüşe çıkmış olan Kara-
lar aşiretini Ozer-Ili'ne sokmaması idi(BO).

Bu sıralarda Halil bey maddi zorluklar içine düşmüşdü. Bey-
lanlı Abdurrahman Paşa onun tasarrufu altında bulunması lazım ge-
len bazı topraklann gelirlerine el koymuşdu: Halil beyin niçin bir
ordu kurup silahlı mücadeleye girişmemiş olması bizi düşündürü-
yorsa da, şimdilik elimizde bulunan vesikaların ~şğı altında, Abdur-
rahman Paşa ile oğullarının iyi birer savaşçı olarak Belenlileri etrafo:
larında topladıklarını görüyoruz. Bu suretle üzerlerine gelebilecek
herhangi bir hücumu arazi imkanlarından faydalanarak kolayca ön- .
liyebilirlerdi.

Ayrıca Halil beyin ilerlemiş yaşının ve geçirdiği sayısız tehli-
J.celerledolu yorucu hayatın onu iyice yıpratmış olduğu akla gelebi-
lir. Nitekim Babıaliye yolladığı bir mektupda kendisinin öderneğe

(79) Mühimme def. 191 s. ııı Evasıt-I Ba lı06=EkimIKaslm 1791.
(BO) Mühimme def. 186 s. ı56 E'vasıt-I m lı07=Ağusıos 1792.
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mecbur olduğu 4699,5 kuruşluk vergiyi elinden alınmış topraklar
yüzünden ödiyemediğini ve o sene meydana gelen kıtlık dolayısıyla
çok ağır şartlar altında zahire bulabildiğini bildirmişdi. Bu mektu-
bundaki şikayetine ek olarak Abdurrahman Paşanın hacılardan ayn-
ca bir bac istemesini ve Adana hududu na giden kafilenin Tarsus
voyvodası Tor-Oğlu tarafından deniz yolu ile sevkettirilmesini pro-
testo etmişdi(SI). Halil bey bu itirazında haklı olabilir. Zira o sene-
lerde teftiş maksadı ile Adana vjlayeti sahillerini dolaşan "Çukada-
ran-ı Asafi"den Süleyman bey Istanbul'a döndükten sonra verdiği
raporda, Halil beyden para alınabilmesi için, Arsuz'un da ona veril-
mesinin şart olduğunu bildiriyordu(S2). Halil beyin bu mesele ile ne
kadar uğraşmış olabileceği de şüphemizi davet ediyor. zira bu me-
sele ile ilgili diğer bir vesikaya bakınca arada on iki senelik bir boş-
luk meydana gelmektedir. H. ı207 - i219 yıllan arasındaki bu boş-
luğu telafi edebilecek vesikalara rastgelemedik. Ancak kanaat
olarak ileri sürebiliriz ki, Halil bey ödemek istemediği vergilere ve
yaptığı bazı soygunlara bahane olarak elinden. alınan topraklan gös-
termek yolunu tercih etmişdi.

Aynca düşmanı olan Abdurrahman Paşayı BabıaHnin gözün-
den düşürmek isteyen Halil bey, yolladığı diğer mektuplarda, üze-
rinde görünen mukaatalardan ancak dört sene müddetle para alabil-
diğini, sonra Abdurrahman Paşa el koyunca kendisinin hiç bir para
alamadığım bildirerek, vergilerin Abdurrahman Paşadan istenme-
sinde ısrar etmişdi. Onun terk etmiş gibi göründüğü eşkıyalık hare-
ketleri, bilerek veya bilmeyerek vazgeçmemiş old~ğunu görüyoruz.
Nitekim bu zamandaki mirmiranlığı esnasında, ıstanbul'dan dön-
mekde olan Cezzar Ahmet Paşanın tatar ağası olan Hacı Hasan, bir
arkadaşı ve iki adamı ile beraber Halil beyin topraklanndan geçer-
lerken dokuz atlımn hücumuna uğramışlardı. Tatar ağası bir adamı-
m kaybettiği gibi, kendisi ve diğerleri soyuldular. Aym zamanda
yaralı olarak bırakılmış oldular<s3). Halil bey asayişi kommağa gö-
revli olmasına rağmen suçlulan, yakalıyamamış veya yakalamak is-
tememişdi. Belki de ilerde bu asilerin kendisine yardımcı olabile-
ceklerini düşünüyordu. Zaten bu yeni yeni ortaya çıkan asilerin
devamlı bir faaliyetlerini de göremiyoruz. Yapılan eşkıyalık hare-
ketleri tek olarak Jcalıyordu. Bu sıralarda, Halil beyin yukarqa söy-
lediğimiz üzere hac kafilesinin Tarsus şehri üzerinden deniz yolu
ile gönderilmesini şikayet. etmesine karşılık olarak topraklannda

(SI) Cevdet, Maliye tas. 936722s. 1207=10Ekim - 1792tarihli mektup.
(S2) Yukardaki numarada kayıtlı diğer bir vesika. .
(S3) Cevdet, Maliye tas. 595Sikitane an tezkeresi. 1219=ISO.
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devam eden asayişsizli gösterilmişdi(84). Bu asayişsizlik ve emni-
yetsizlik görüldüğü üzere Halil beyin tutumlanndan ileri geliyordu.
Hatta kendi vaziyetine düşenleri de korumakdan da geri durmuyor-
du. Nitekim Maraş Valisi olup, Napolyon'uMısır seferi esnasında
Ariş'de bir cephane patlaması sonund~ ölen Mustafa Paşanın kapu
halkı perişan olmasın diye kethüdası ısmail ağa vezaret rütbesiyle
ve Mısır'a gitmekten imtina etmesi üzerine Maraş'a dönmesi emro-
lunmuşsada, o gösterdiği bazı uygunsuz hareketlerle Babıaliyi aley-
.hine döndürmüş ve bu sebebden de etrafındakileri terk etmesi em-
rolunmuşdu. Fakat o, bu emri dinlemiyerek isyana teşebbüs etmişse
de, üzerine' yollanan hükumet kuvvetleri karşısında tutunamamışdı.
Bunun üzerine Ayıntab voyvodası Hüseyin ağa ile anlaşmış ve onu
beraberce Maraş'a doğru yürürneğe teşvik ve razı etmişdi. Fakat
hükumt;t taraftarlan Hüseyin ağanın memleketine dönmesini temin
edince ısmail ağa yalnız kaldı. Yaptığı mücadelede muvaffak ola-
mayıp adamlannın çoğunu kaybetti. Etrafına toplamağave kendisi-
ne bağlanf!lağa muvaffak olduğu az sayıda adamı ile Gavur-dağına
kaçabilen ısmail Ağa Cezzar Ahmed Paşanın yanına gitmek istedi.
Bunun .için de Payas'da bulunan Halil beyden yardım talebinde bu-
lundu. Istenilen yardım teklifini memnunlukla karşılayan Halil bey;
onu bir müddet korudukdan sonra Cezzar'ın yanına gidebilmesi için
her türlü kolaylık ve imkanı gösterdi(85). .

Babıali onun bu tutumunu tasvip etmemiş ve onu bertaraf et-
mek için münasip zaman ve fırsatı her zaman kollamışdı. Nitekim,
179S'de Mısır'a Fransız ordusuna karşı bir sefer yaptıktan sonra
dönmekde olan sadrazam Yusuf Ziya Paşa, Halil beyi ortadan kal-
dınp Payas yolunu açmak istemişsede, asıl hedefi olan Rumelı ısla-
hatını geciktirec~ği mülahazasıyla bundan vazgeçmiş, kuzey yolu-
nu takip ederek Istanbul'a dönmüşdü(86).

Diğer taraftan Halil bey, Napolyon'un Mısır seferi esnasında
sahilleri koruma bahanesiyle gene bir çok aşireti kendisine bağla-
mağa muvaffak oldu. zulkadriye topraklanndan getirttiği bu göçe-
beleri, Adana ile hudut mevkii olan Kurt-Kulağı'na yerleştirmesi
dikkati çeken bir tutumdur. Babıali bunu kabulden başka bir çare
bulamamıştl(87). Görüldüğü üzere Halil bey, evvelcede olduğu gibi

(84)

(85)
(86)
(87)
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Mühimme def. 201 s. O Evasıt-ı S 1209=Ağustos 1794 tarihli Hali! beye yollanan
ferman.
Mühimme def. 203 s. 61 Evaslt-I R 1211=Eylül 1796 tarihli bir fermandan.
A.Cevdet, Tarih c. VII s. 89 vd.
A. Cevdet, Tarih c. VII s. 137. keza Tezakir s. 130 ve Manızat TfEM (TOEM) No.
ıo/87 1341 s. 284.
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bu sefer de Babıaliyi gücendirdiğinde şüphe olmayan serkeşane ha-
reketlerden kendisi alıkoyamıyordu.

Deniz tarafından ne türlü faaliyetler yaptığını evvelce gördüğü-
müz Ha.lil bey, bu kısmın da emniyet tedbirlerini almışdı. Hatta
1218= 1803/de Payas'da üç tane korsan gemisi hazır bulunduruyor-
du. Bunlar da, oralarda bulunan yabancıların ve yabancı gemilerin
daimi olarak korku ve vesvese içinde bulunmalarına sebep oluyor-
- du. Böyle zamanlarda herhangi bir yabancı devletin müdahalesini
arzu etmeyen Babıali, bağlılık sözleri isteyerek herhangi bir korsan-
lık veya eşkıyalık yapmamasını tenbih etti(88).

.Ancak, Halil bey ömrünün son' senesinde meydana gelme.şine
yol açdığı bir olay, belki sıkı bir vuruşmaya sebeb olabilirdi. OLÜ-
mü ve oğlunun temkinli davranışları meseleyi büyümedi. Bu olay
1218'de Mekke'den dönmekte olan kafilenin Payas'a gelmesiyle
başladı. Hudut yerinde kafileyi alıp Payas'a getirenHalil bey, onlara
bazı eşya ve zahire satdı. Kafilenin hareket edeceği esnada, Halil
bey, başka bir bahane ile onları durclurttu. Buna sebeb; Adana taraf-
larına kaçan Karalar aşirelinin yüzbir kuruşluk borcu idi. Halil bey
bu parayı almadıkça kafilenin gidişine izin vermiyeceğini bildirdi.
Adana'ya giden sürre emini, Adana mütesellimi ile anlaşarak ya
aşireli Payas tarafına yerleştirmek veya bu işi başaramazlarsa yüz- .
bin kuruşu ödeyeceklerine dair bir kağıt hazırladılar. Senedi alan
Halil bey kafileyi serbest bırakmışsa da, eşyaları ve Medine mollası
Debbağ-zadeyi rehin olarak alıkoydu. Asker yollama imkanı olma-
yan Babıali, kabul eden bir yazı göndem:ıek zorunda kalmıştı(89).
Fakat, muhakkak ki Babıali bu durumun uzun zaman devam etme-
sini istemezdi. Bundan dolayı aras! çok geçmeden sadaret çukadar-
larından Musa efendi, Debbağ-zadeyi kurtarmak için Payas'a gön-
derildi. Ancak, Tarsus'a geldikten sonra Halil beyin karşısına
çıkmak cesaretini kendisinde göremeyen Musa efendi, cevabı bura-
da beklerneğe başladı. Bu bekleyiş sırasında. da Halil beyin ölüm
haberini aldı ve bunu derhal bir mektupla Istanbul'a bildirdi. Bu
suretle yukarda icraatını vesikaların imkanı nisbetinde aydınlatma-
ğa çalıştığımız Halil beyin sergüzeşt dolu hayatı sona eriyordu.
Onun ölümü ile devlet şüphesiz büyük bir gaileden kurtulmuş olu-
yordu. Ancak oğullarının eJahabir müddet devleti uğraştıracaklarını
ilerki fasıllarda göreceğiz.

(88) Mühimme der. 209s. ıo7Evahir-i N 1213=1799Şubaı.
(89) Mühimme der. 218s. 84Evail-i R 1218=1803Temmuz başı.
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Hayatını tasvir ederken dirayetli, eli silah tutan bir adam olarak
gördüğümüz Halil bey hakkında, onunla görüşmüş olan vekanüvis
ve mütercim Asım efendilOldukca enteresan bir ifade kullanmakta-

. -
dır. Onun ifadesine göre Halil efendi; "muhibb-i ulema ve mutekid"
olup, yanına gelen talebe-i ulum'un bütün isteklerini yerine getirdi-
ği gibi onlann hayır dualannı isterdi. Bütün emirlere ve ahkam-ı
şer'iyyeye riayet ederdi(9O). Asım efendi onunla Maraş'da görüştüğü
zaman(91), devlete itaat etmemesinin sebebini sormuş, o da: "efendi

-birader, devlet dedikleri yalnız saltanat mıdır, yoksa vükelay-ı
umur-u devlet midir Yahud ikisinden meydana gelen bir hayat mı~
dır? Eğer yalnız saltanat ise bütün emirlerine boyun eğeriz. Zi.ra
saltanata karşı kıl kadar isyan edenlerin. nikahları sahih olmaz. 11-
kinci bir de~.letde birkaç padişah olamaz. Biz ancak bir kişiyi padi-
şah tanırız. Uçüncü de aynı minval üzeredir. Müslüman olduğumuz
için imam-ı m.üslimine itaatimiz tamdır. Bizim bu sergüzeştiğimiz
Yusuf ağa ve ıbrahim kethüde gibilerine karşıdır" cevabını vererek
teessür içinde gözyaşlan döktü(92). Bu ifadeden anlaşıldığına göre
Halil bey, serkeşane tavırlannı devleti idare edenlere yüklemek su-
retiyle kendisini mazur gösteriyordu.

Halil beyin 1205'de yaptırttığı veya tamir ettirdiği mescid bu-
gün harap bir halde ayaktadır. Onun Beylanlı olduğuna dair esassız
bir kanaat Charles Texier'nin bir kaydından ileri gelmektedirC93).

MEHMET DEDE BEY

Halil beyin oğlu olan Dede bey hakkındaki bilgiye babasının
ölüm tarihinden sonra rastlamakdayız. Babasının faaliyetine katılıp
katılmadığı hususunda bir bilgiye sahip değiliz.

Dede bey babasının ölümünden sonra merkeze yolladığı mek-
tupta, devlete sadık kalacağını ve itaatkar olacağı vaadinde bulun-
du(94).Onun bu dileği Babıali tarafı!}dan ~abul edildi ve bir ferman
yollandı. Mirmiranlık rütbesi ile Ozer-Ili'nde tayin edilen Dede
beyden babasının üzerinde bulunan borçlar istendi ve bir an evvel

\

(90)

(91)
(92)

(93)

(94)

130

Vasıf, Tarih Millet (Ali Emiri) kül. T.Y. 609 var. 263vd. buradan naklen A. Cev-
det, Tarih c. VII s. 28 i vd.
Asım, Tarih, c. II s. 226.
Müellif tarih vermemelde beraber, F. Köprülü bu görüşmenin 1217=1802de olduğu
kanaatindedir. Asım mad. LAc. i s. 667.
G, Texier, Asie Mineure, Paris 1881s. 729türkçe tercümesi s. III s. 280vd. naklen
A. F. Türkmen, Hatay Tarihi c. III s. 563. Naci Kum, Görüşler (Adana Halkevi Der-
gisi) sayı 67/68s. 16vd. .
Asım, aynı eser, c. II s. 227.



yollamasıiçin bir mübaşir tayin edildi(95).Aynca gelecek paralann
yolda soyulmasının önüne geçilrnek üzere yeni bir ferman çıkanldı
(96)., '

Dede bey yukarda adi geçen fermam aldıkdan sonra !>abasımn
malanmn sayımını yaptırtnuş ve iade edilecek olanlan Istanbul'a
göndermişdi(96); daha sonra Babıaliye bir mektup yazan Dede bey
zaten babasının hayatında mescidlere ve sürre alaylanna pek çok
masraflar yaptığım ve bir kaç seneden beri Deli çay üzerinde bir
köprü kurmakla ağır masraflara girdiğini ileri sürmüş, bundan dola-
yı kendisinin başkalanndan epey miktar alacaklı olduğunu ileri sür-
müştü(98). Sonradan üzerinde altı bin yirmi kuruşluk bir zimmet da-
ha çıktı ise de fazla durulmuyarak affolundu(99). Hollandalı bazı
tüccarlar uğradıklan zararlann tazmin edilmesini istedikleri zaman,
Dede bey verdiği cevapta; "eğer babamın bütün borçlanm öderneğe
kalksam, Payas dağlarının bütün taşlan altın olsa gene karşılaya-
mam" diye cevap vermişti(lOO).

Dede beyi bu .vazifesinde ilk rahatsız' eden olay Çay-Köy'lü
Seydi adında birisinin Payas'ı almak için girişdiği bir teşebbüsdü.
Fakat Adana mülesellimi ile işbirliği yapan Dede bey kurtulmağa

(95) Hall-ı Humayunlar, 3431 ve A. Çukadar Musa ile Mehmet Dede bey tarafından İs-
tanbul'a yollanan mektuplar .

. (96) Mühimme defteri 222 s. 2 i de Evasıt-I L i2 i9=Ocak i805 tarihli M. Dede beye
yollanan ferman. Evahir-i L 1219 tarihli bir ferman tayin olunan mübaşire. Babası-
nın hastalığı esnasında bağlılık mektubu yollamış olan Dede beyaynı vazifeye ve-
rilmesini rica etmişdi. Babıali tereddüdü düşünce Maraş beylerbeyisi Kalender paşa,
Beylan (Belen)li Abdurrahman Pafl ve Adana müteııimi Ahmed'in tavsiyeleri üze-
rine kabul edildi. bk. Yasıf. Tarih, Universite kül. 6014 var. 77 vd.

(97) Cevdet Maliye tasnili. Evail-i Ca 1220=Ağustos 1805 tarihli bir ferman müsveddesi
(98) Cevdet dahiliye tasnifi 8364 de kayıtlı bir vesika külliyatında şu hususlar vardır;

a- 9822, (kuruşluk elde edilen harc miktarını gösteren defter).
b- Yalide ve Esma sultanların sakabaşlarından gasbedilen malların iadesine dair tu-
tulan zabıt ve Dede beyin mührü ile arzı 5 C 1220.
c- Gelen paraların teslim alındığı ve defterdara verilişi hazineye nakledilmesi hak-
kında.
d- Dede beye yazılan 22 C 1220 tarihli ferman müsveddesi olup yolladığı para ve
malların alındığı ve babası gibi yapmamasına dair.
e- iS L 1220 tarihinde verilen bu arzda Dede beyde kalmış olan paraların istenmesi-
ne dair.
f- Dcde beyin teslim ettiği mallardan hariç'olarak daha ne gibi mallar isteneceğine
dair iki tane arz. 20 L.

(99) Yasıf, Üniver. Kül. 6014 var78 a vd. Haıı-ı Humayun. 3376 A ve G. kürd aşiret le-
rinden alacaklı olduğunu bildirdi. İdarenin zorluğunuileri sürerek buraya bir akçe-
lik ı.arar verene iki akçe ödeteceği iddiası ile Kurd-Kulağı hanının tamir ve nizamını
üzerine aldı.

(100) Hall-ı humayunlar. 51. 790,
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muvaffak oldu(IOI). Seydi de daha bir müddet ortalığı karıştırmaya
devam etti. Dede beyonun üzerine yürüdü ise de ele geçiremedi.

Babası gibi devlete isyan edenleri korumakdan geri durmayan
Dede bey 1231=1816 senesinde idamı emredilen Adana'lı Hasan
Paşazade Mehmed beyi, Adana valisi Mustafa Paşanın eline düş-
mekten kurtardı. Bu da, hac kafilesinin o sene Maraş yolu üzerin-
den gitmesine sebebiyet verdi(l02). Fakat bu tutumu kendi hayatına
malolacak bir yanlışlıkdı. Nitekim Haleb valisi Mehmed Celaled-
din Paşanın üzerine yürüdüğünü haber alınca üçbin. kadar adam
topluyarak Payas ve Karbeyaz'ı tahkim e~ti. Elinde bulunan dört to-
pu da korunma vasıtası olarak kullandı. Iki ordu Payas'a bir buçuk
saat mesafedeki San-Çam mevkiinde karşılaştılar, sekiz saat süren
şiddetli bir muharebeden sonra dede bey üç yerinden yaralanarak
kaçdı. Etrafında bulunana bütün akraba ve dostlan kendi başlannın
çaresine baktılar. Hükumet kuvvetlerinin durumuna hakim olmalan
üzerine bütün kuleleri yıktırdılar, Payas'a yeterli sayıda asker konu-
lup başlanna bir binbaşı tayin ed~ldi. Her ne kadar Dede bey bu ça-
tışmada esir düşmemişse de, ahali kendisini yakalayınca hükumet
teslim edeceklerine dair söz verip buna dair imzalı bir taahhüdü
Haleb valisine teslim etmişlerdi. Dört aded top da Halep'e gönderil-
di(l03).

Mağlub olan Dede bey, Maraş sancağı hududlan içinde bulu-
~an Bulanık kazası (şimdi Bahçe ilçesi) ayanı Ağça bey ve biraderi
Ahmet beyin yanına kaçdı. Dede beyin de katılması ile faaliyetleri-
ni genişleten ayanlar Payas istikametine doğru akınıar. yapmağa
başladılar. Eski alışkanlık ve en iyi fırsat olan hac yolu soygunculu-
ğuna teşebbüs ettiler. Bunun üzerine Haleb valisine ve bütün o ha-
valide bulunan aşiret beyler.ineoı;azılan fermanlarda bu asilerin orta-
dan kaldınlmalan emredildi(l ). Fakat bu yeni emrin tatbikinden
evvel harekete geçen eşkıyalar, Karbeyaz'ı ele geçirerek Payas'ı
tehdid etmeğe başladılar. Bunun üzerine Haleb valisinin ket~üdası
olan Maraş kaymakamı sürre alayını Kayseri'de karşıladı. Ikibin

(WL) Laresand Penates s. 84 buradan naklen L. Alishan, Sissouan (ennenice metin) s.
404.

(102) Mühimme defteri ~23 s. 39 Evail-i Ş 1220=Ekim 1805.
(103) A. Cevdet; Tarih c. X s. 194.
(104) Cevdet tas. Askeriye ves. 35.538 II-B-1231=8-Haziran 1816 tarihli Mehmed Cela-

leddin paşanın raporu.
Payaslılar imzaladıkları muhzırda Dede beyin muhakkak suretde hükumet adamları-
na teslim edileceğini, karşılık olarak yüzeııi bin kuruş "nezir" yatıracaklarını bildir-
diler bk. Cevdet, Dahiliye tas. 6844 24-b- iPi tarihli olup alt tarafda isimler ara ta-
rafda mühürler vardır. Aynı numarada Ozer-tli mutassarrıfı ıbrahim'e yazılan
fennan müsveddesi vardır. .
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kadar ,süvarinin bu işle meşgulolmasını fırsat bilen Dedebey, Pa-
yas'ı elde edebilmek için etrafındaki kaleleri kuşattırdı ve kendisi _
de bizzat Payas üzerine yürüdü ise de kaledeki binbaşı kendisini
korumada başan göstermiş ve arkadan yetişen hükumet kuvvetleri
Dede beyi mağlub etmişlerdi. Karbeyaz'a kaçan Dede bir müddet
için ele geçmedi(IOS). Fakat onlan takip eden Adana valisi hepsini
toplu bir halde Savrun (Savranlı) kalesinde kuşatdı. Mağlup olacak-
lannı anlayan asiler kurtuluş yolu da bulamayınca teslim olmak zo-
runda kaldılar Devleti eri fazla. uğraştıranlar aralanndan aynldı ve
kafalan kesildi. Kesik başlan Istanbul~agönderilerek teşhir edildi
(106). Böylece en büyük darbeyi de yemiş olan Dede bey son bir
mukavemet gayreti göstermek istemişse de, Andınn civannda mey-
dana gelen silahlı çatışmada Dede bey yeniIdi. Kafası kesilerek Is-
tanbul'a gönderildi. Aynı zamanda başsız cesedi de bir ibret olmak
üzere Adana'da yaklldl(107). .

Buiıdan sonra Dede bey ve Fettah oğullannın akrabalannın Ro-
dos'a süngünlerinedair bir ferman çıkartlldl(108). Dede beyin karde-
şi olup, sonradan bu aileyi Payas'da devam ettirecek olan Mustafa
henüz onbeş yaşında bulunuyordu. Kadınlar arasında kalarak kur-
tulmağa muvaffak oldu. Dede beyin yardımcılığında bulunan aşi-
retler Ayıntab'a sürgün edilmeğe başlandl(109). Adana valisi Musta-
fa Paşa bu başansından sonra Payas menzillerinini idaresini üzerine
aldı ve masraf olarak kendisine yetmişbeşbin kuruş ve neferat ulu-
fesi ile sair masraflara' ait olmak üzere altmış bin kuruş tahsis edil-
di(l 10).

Dede beyin ve~eği vaad ettiği Hollandalılara ait borcu öde-
mediği anlaşılıyor. Olümü üzerine parasına hükOmetce elkondu
(ll 1). Fakat Babıali, bu aileden elde ettiği paralarla onlann borçlan-
İlI ödernede istekli görünmedi(l12).

Dede beyin ortadan kaldınlması Babıalinin ayan ve derebeyler
aleyhine yürüttüğü sert politikanın bir başansı oluyordu.

(LOS)Şanizadec. 2 s. 321naklenA.Cevdet,Tarih,c. X s. 209.
(I06) Hall-ıhumayunlar31.466Halebvalisininyazısı.Ayrıca31.337de bu işin Rüs-

tem'inbaşardığınadair.
(ıo7) Şanizade,c. nı s. 347Cevdet,c. X s. 217.
(ıo8)Tezakirs. 131.
(109)Şanizadec. ın s. 347.Hall-ıHumayun.24.60Sde7-S-1233=18-XIIL817tarihlifer-

manmüsveddesi.
(1ıo) Haıı-.Hum.35.049.
(lll) Mühimmedefteri238s. 66Evahir-iRa 1232=Şubat1817.
(112)Mühimmedefteri238s. 233Evahir-iCa 1233=Nisan1818.
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MU STAFA BEY (PAŞA)
Kardeşi Dede beyin yakalanıp idam edilmesi esnasında, Musta-

fa beyele geçmiyerek diğer iki kardeşi ile beraber kaçmağa muvaf-
fak olmuşdu. Onun hakkında da idam edilmesi için ferman çıkanl-
mış ise de, yaşının küçüklüğü ve bir kusuru görülmemesinden
dolayı affedilmişdi(l13).

Henüz yirmi' yaşını geçmemiş olan Mustafa bey, dört beş sene
sonra Adana cihetine geçmiş ve.o zamanlarda hatın sayılır bir kuv-
vet kazanan Adana'lı Hasan Paşa zadelerden Karaca beyin emrinde
faaliyet göstermeğe başlamışdıOI4). Babası zamanından beri etrafa
yayılan aile şöhreti, Mustafa beyin de Gavur Ulaş dağı aşiretlerinin
lideri olmasına yol açmışdı.

Zamanla babası gibi olma yolunu tutan Mustafa beyin bu faali-
yetine daha ilk zamandan itibaren mani olunmak istendi. Nitekim .
Adana valisi Mehmed Nurullah onunlayaptığı bir çarpışmada onu
bozguna uğratar~k kaçırttı. Adamladında yifIİ1i altı kişiyi öldürterek
kesik kafalaonı Istanbul'a gönderdi(ııS). Mustafa bey Gavur dağın-
da Çolak oğlunun yanına kaçdı. Yaz mevsimi dolayısı ile mücadele
edemiyeceğini anlayan Mustafa bey, Adana'ya gönderdiği bir' araçı
ile af talebinde bulundu. Şimdilik kaydı ile bu isteği kabul eden va-
li, onun tavsiyesi ile de Veys-oğlu adında birini de Payas ayanı ta-
yin etti(l16). Fakat bu geçici af esnasında süratle lüzumlu kuvveti
toplayan Mustafa bey, bir sene sonra Adana'da ayanlık meselesin-
den dolayı meydana gelen silahlı çatışmaya katıldı. Bu olay şöyle
cereyan etmişdi; Adana'da bir müddetten beri hakim olan Hasan
Paşazedeler Menemenci-Oğlu Habib beye yenilerek ayanlık mevki-
ini kaybetmişlerdi. Eski ayan Hacı Ali bey, Karalar 'aşiretleri ile be-
raber Adana'ya getirterekrakibi üzerine sürmüş, meydana gelen ça- .
tışmada şiddetli bir kıtal olmuş, sonradan Adana şehri sokaklannda
da devam etmiş ve neticede bir çok ölü ve yaralının ortada kalması-
na sebebiyet vermişdi, Yardım işinde başarı gösteren Mustafa bey,
ovalardaki koyun sürülerini de beraberinde götürdü(1 17).

Mustafa herhalde bu hareketten kısa bir müddet evvel affından
faydalanarak Payas'a tayin edilmişdi. Onun bu tayini ile ilgili resmi
tebliğe rastlıyamadıksada, 1244 senesi olduğunu ileri sürebiliriz ..
Nitekim bu sıralarda yazılmadığını tahmin ettiğimiz bir mektubile,

(113)Cevdettasnili,Hariciye3660dakivesikalar.
(114)Şanizade,Tarihc. ıv s. 2 vd. 1234vakayli.Tezakirs. 13ı.
(115)Tezakir,aynıyer.
. (116)Başv.Arş.Hall-ıHumayunlar.22.62821-Ca-1243=1I-XII-I827.
(117)Aynıtasnifde,33.63012-Ra-1243=5-X1827.
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beraberinde hac yolunukoruyacaklanna dair Özer-İli'ler tarafından
verilen taahhüdnamede, Mustafa belıİn "Ayan-ı Payas" ünvanı ile
imza koymuş olduğunu görüyoruz(ll ). - .

Mustafa bey bundan sonra faaliyetine devam ile kuvvetini ta-
~ıtmağa çalışdı. On~n önüne çıkan diğer bir engel, babasının rakibi
Imam-Ağanın oğlu Imam bey idi. Fakat ikisi arasında mücadeleler
Mustafa beyin yerinden atılma.sına yol açamamışdı(l19). Onu uğraş-
~ıran diğer bir konu da Mısırlı ıbrahim Paşanın Anadolu seferi oldu.
Ilk önceleri Mısırlılar tarafına geçen Mu~tafa bey kısa bir zaman
sonra vazgeçerek Maraş tarafına gitmiş, ıbrahim Paşanın Anado-
lu'dan ayrılmasından sonra tekrar esas yurdu olan Payas'a dönmüş-
dü0,20). Bu dönüşünden sonra babasının şöhretini devam ettirirken,
hükümet ile bir ihtilaf çıkarmamağa da çalışıyordu. Fakat onun bu
uzun yerleşme zamanına ait maalesef fazla sayıda vesika elde ede-
medik. Ancak 1260 senesinde sebeb olduğu karışıklık etrafındaki
ve ayrıca sütgünü ile ilgili vesikalara etraflıca sahib bulunuyoruz.
Bu vesikalarda; 1260 senesindeki isyanına sebeb olarak, geçiş ver-
gilerini alamadığını ve idaresi altında bulunan topraklarda oturanla-
rın da borçlarını ödemediklerini gösteriyordu(12f). Ayrıca dikkati-
mizi çeken noktalardan biri de, UI~ş dağındaki eşkıyaların bu
senelerde onun karşısında olmasıdır. Ilk önce Adana vilayeti liva
meclisi üzerine asker sevketmiş ve onu evvela Erzin'e ve oradan da
Karbeyaz yolu ile Maraş'a kaçırtmağa muvaffak olmuşdu. Sonra
vergileri ve borçları hesab edilmeğe başlandı. Bunun için bir ko-
misyon kuruldu(l22), ancak Mustafa bey böyle bir müdahaleye iti-
raz ederek, kendisinden daha fazla borçlu olanların korunduğunu
ve Ulaşlılann da' iki seneden beri vergi vem'ıemekle isyan halinde
olduklarını bildirdi ise de dinletemedi. Hükümetle yaptığı bu yazış-
malar sırasında Mustafa beyin esir düşmediğini görüyoruz. Hatta o~
bir müddet sonra gene Payas'a döndü ve dönmeden evvel de kendi-
sinin lüzumlu olduğuna dair sözler yaydırdı(123).

Babıali böyle itaat etmeyen birini elbette daha fazla yerinde
tutmak istemezdi. Nitekim başda Mustafa beyolmak üzere Mene-

(118)Aynı tasnifde,22.379E, 18-C1244=17-XII-1828.Aynca.KasımEner.Tarih b0-
yuncaAdanaovasınabir bakıı. s. 264vd.Bunakilbizimhaberdarolduğumuzfakat
kuııanmakimkanınıbulamadıgımızyazmaMenemencitarihindend~:

(119)Haıı-ıHumayunlar.22.379F. ayncaCeridveTecirliihtiyarlanileOzer-tli(Uzeyr).
Kurt-Kulağıve çay Köyüihtiyarlanda imzakoymuşlardı.

(120)Tezakirs.BI Fakatşimdilikbumücadeleile ilgilibaşkavesikabulamadık.
(121)Tezakir.aynıyer.Hall-ıHumayunlar20.070,20-397,20.609W.B.BarkerLaesand

Penates.s. 90.
(122)Meclis-iVaıi. 43281efII.
(123)AynınumaradaSve9.lefler.
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menci-oğlu Habib, Çadıcı Mehmed. Ağa ve Köroğlu Mehmed gibi
resmi vazifeler almağa muvaffak olmuş asılan yerlerinden birer bi-
rer çıkartmağa karar verdi. Fakat bu karannı derhal tatbik imkanı
bulamadı(124). Bu tarihten uzun bir zaman sonraya kadar Mustafa
bey hakkında malumata rastlayamıyorsak da, onun tam bir bey ola-
rak hüküm sürmekde olduğunu tahmin etmek zor değildir.

Onsekiz sene sonra Mustafa beyin Payas'dan çık~nlması ile il-
gilenen Babıali, 1860'daki Lübnan ıslahatı esnasında ıskenderun ile
Beyrut arasındaki yolun da sıkı bir teftişini istedi(125). Payas civan-
nı teftişle görevli olan M. Kabul. Paşa, görüşünü bir rapor halinde
hükfimete bildirdi. Mustafa beyin muhakkak Payas'dan sürgün edil-
mesinde ısrar eden Kabuli paşa, onun kudretini kabul ederek çok
dikkatli davranılmasını, açık olarak azli imkansız olduğu için Belen
ve Kilis tarafından hücuma geçebilecek kumandanlar tarafından sa-
nlmasını veya ailesi ile beraber Payas'dan tamamen sürgününde is-

i rar etti(126). Bu görüşün kabul edilmesi üzerine bir mikdar asker
gizli bir emirle bu işle görevlendirildi. Belen tarafİna gitme bahane-
si ile Payas'dan geçerlerken Mustafa beyde misafir ~aldılar. Ku-
mandan aldığı emir üzerine bütün aileyi esir ederek Iskend~run'a
gö~derdi. B,!r~dan gemiye bindirilen Mustafa bey ve ailesi Istan.-
bul a sevkedıldıler<l!7). .

Ancak Mustafa beyin sürgünü ile mesele sona errnemiş, oğlu
Dede bey Ulaş dağina kaçmağa muvaffak olmuşdu. Imam bey de
Mustafa beyin yerini tutunca Payas yolu bir daha tehlikeli bir hal
aldı(128).

DE][)E BEY
Ailesinin şöhretlni devama azimli olduğu anlaşılan Dede bey,

süratle taraftar toplamaya başladı ve epeyce başan sağladı(129). Fa-
kat kısa bir zaman sonra Fırka-i Islahiyye'nin buraya gelişi onu faa-

(124)Aynınumarada10.11ve 12.lefler.Kezaaynıtasnifde1198. ..
(125)Meclis-iVa1a1198.Mec1is-iva1a-iahkam-ıadliyeninMustafabeyinUskübesüriil-

mesihakkındakikararı.
(126)MehmedEmin.Fuadve M.Kabulipaşalarayollanan fennanınsuretiiçinbk.Mü-

himmedefteri162s. 114Evasıt-ıs. 1278=Ağustos1861. .
(127)M. Kabuli paşanınmektubuMeclis-iVa1a21.462 lef. 5 17-Sefer-1279/Ağustos

1278=25-Ağustos-1861.
(128)tezakir.s. 132,iradedahiliye35.253'deBeşinciOrduMüşiriMehmedReşidPaşa-

nın29-Teşrin1.-1279tarihlitelgeafındaayın22sindeoğullarıHamdiveAhmedile
akrabasındanYusufbeyveDedeağaile İskenderon'agetirilenMustafabeyburadan
bir YüzbaşıveMülazımileİstanbul'agönderilmişti.

(129)Tezakir.aynıyer.MustafabeyinsürgünüPayaslılar'üzerindebir şok tesiriyapmış,
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liyetlerinden alıkoydu. Bu kuvvett de evvelki fasıllarda kısmen be-
littiğimiz gibi geçici tedbirler almağa gelen bir hükümet kuvveti
zanneden Dede bey, karşı koymağa çalışmışdı. Fakat Fırka kuman-
danı Derviş Paşa'nın aldığı sıkı tedbirler bir çok eşkıya gibi Dede
beyi de korkuttu. kurtuluş yolu. olarak itaati gören Dede bey, teslim
oldu. Evvela Adana'ya oradan Istanbul'a babasının yanına gönderil-
di(130). Bir müddet sonra baba ile oğul aileleri ile beraber Niş kasa-
basına sürgün edildiler. Mustafa beyin ne. olduğunu şimdilik bilmi-
yorsak da, Dede bey'in 1877-1878. Osmanlı-Rus harbinden sonra,
burayı terk ederek Antakya şehrinde yerleşdiğini biliyoruz(131).

DEDEBEYOGLU HAKKı ÖZER

Küçük Ali oğullannın son meşhur ferdi olan Hakkı bey İstiklal
Harbimiz esnasında Hatay bölgesinde Fransızlara karşı bir çok ba-
şanlar göstermiş bir kahramanımızdır.

Birinci Cihan Harbinin sonunda Fransız işgaline uğrayan Payas
ve civannda ilk silahlı mücadeleye Hakkı bey başlamış oluyordu.
Topladığı kuvvetlerin başına geçen Hakkı bey büyük bir cesaretle,
13 Mart 1920 tarihinde Antakya'ya silahlı bir baskın yapan Yüzbaşı
Asım'ın en yakın yardımcısı idi. Bu baskından sonra üzerlerine yü-
rüyen Fransız kuvvetleri ile başanlı mücadeleler yaptıktan. sonra
tekrar Antakya'ya gitdi. Bu sırada da çete reisieri arasına giren an-
laşmazlıkda, o da Asım bey le bozuşmuşdu. Bir müddet sonra da
yalnız başına hareket etmenin bir faydasını görmeyen Hakkı bey,
düzenli kuvetlerin emrine girmiş bulunuyordu. Fransızlara karşı bü-
yük bir zafer elde edilmesine yol açan Derküş savaşında(l32), o ön-
ce kuvvetlerin başında bulunuyordu. Bu başanlanna sonuna kadar
devam eden Hakkı beyaynı yıllarda iki rakip çeteyi ~ağlub etmiş
ve üzerine gelen Fransız kuvvetlerinin muhasarasından kurtulması-
nı bilmişdi.

Bu başanlı mücadeleleri esnasında bir ayağını kaybetmiş olan
Hakkı beyin, bugün hayatta iki oğlu vardır(l33).

ünlühalkşairi Dadaloğlu,halkedebiyatınınen güzeleserlerindenbiri olantürküsü
ilebu üzüntüyüdilegetirmişdi.bk.T. Toros,Dadaloğlu,s. 13-14.

(130)Meclis-iVili. 22.725ve 22.723.
(131)AhmetFaikTürkmen,HatayTarihic. iv s. 946.
(132)Busavaş7-1-1921de yapılmışdı. ...
(133)HalekıbeyinhayatıhususundakimalumatıA. FaikTürkmentarafından'kalemealı-

nan HataytarihininLV. cildinden,ve rahmetliNazmiSevgenvasıtasıile Hakkıbe-
yinailesindenaldık.
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