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Canik Muhassll çin Yaplan Siyasî Mücadeleler
Abdullah Bay
Özet
Osmanl Devleti’nin gerileme döneminde klasik Osmanl yönetim yapsndan farkl
bir sistem gelimeye balad. Bu deiimlere paralel olarak Canik sanca, sancakbeyi tarafndan yönetilirken muhassl tarafndan idare edilir hale gelmiti. Muhassl olarak atanan
kimse sancakbeyinden daha geni yetkilere sahipti.
Tarann merkezin aleyhine olarak gücünün artmasyla, yerel yöneticilerin kendi aralarndaki nüfuz mücadeleleri de iddetlenmeye balad. Canik muhassllarnn genellikle
Trabzon valisi olarak atanmas siyasî mücadeleleri daha da artrd. Siyasî mücadeleler o
kadar iddetli olmutur ki mahkemeler de bu mücadelelere alet edilmitir. Halk ise bu mücadelelerde taraf veya muhalif olarak yerini alyordu. Ancak hanedanlaan aileler zamannda bu mücadeleler durdurulabilmitir.
Anahtar Kelimeler: Canik, Muhassl, Orta Karadeniz, Âyan

XVIII. yüzylda tarann merkeze kar gücü ve yetkileri artmaya balaynca,
yerel yöneticilerin kendi aralarndaki nüfuz mücadeleleri de iddetlenmeye
balad. Bu makamlarn balcalar muhassl, voyvoda, âyan, mütesellim, kaymakam ve mutasarrf gibi ekonomik ve idarî hâkimiyetin artrlabilecei alanlardr. Aileler uzun ura ve mücadelelerden sonra bu mevkileri ele geçirebiliyorlard. Özellikle hanedan sindirme ve deiikliklerinde artan bu mücadelelerde meru olan ve olmayan bütün yollar kullanlyordu. Genellikle adlî ikâyetlerin bu zamanlarda artt gözlemlenmektedir. Bu durumun tarihçiler arasnda adli olaylarla ilikilendirilmesi yaygn bir kanaat olmasna ramen, konunun asl siyasî mücadeleler ile balantl olduu anlalmaktadr.
XVIII. yüzyln ikinci yarsnda Rumeli’nin birçok yerinde olduu gibi Anadolu’da da yerel güçlerin hâkimiyeti söz konusu idi. Anadolu’nun birçok sanca ve kazasnn yönetimi, u ya da bu ekilde âyan ve hanedanlarn eline
geçmiti. Özellikle XVII. ve XVIII. yüzyllarda ekonomik ve siyasî güç art
ayrlmaz bir ekilde birbiriyle balantldr. Bu durum bütün aileler tarafndan
bilindiinden siyasî mücadeleler çok iddetli olmutur. Merkez de bu durumu
bildiinden merkez-tara birbirine kar politikalar üreterek vaziyet almakta ve
merkez çok ince hesaplarla siyaset gütmektedir. Bakentin bu ekilde siyaseti
II. Mahmud’un saltanatna kadar devam etmi, bundan sonra ise bu politikann tamamen tersine olarak güç ve kudretleri krlmaya çallmtr.
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Abdullah Bay

CANK MUHASSILLII
Osmanl mparatorluu’na Anadolu Selçuklu Devleti’nden geçen muhassllk
makam, devlete ait vergileri toplamakla mükellef olan memurlar için kullanlan bir tabirdir. Muhassllarn sancakbeylii görevine haiz olduklar, sancakbeyi
yerine tayin olan bu kiilerin vergi toplama görevlerinin de bulunduu ve asayii de sancakbeyi gibi korumakla görevli olduklar anlalmaktadr.1
Canik olarak adlandrlan idarî saha, Osmanl idaresinde sancak olarak
tekilatlandrlm ve sancakbeyinin idaresine verilmiti.2 XVIII. yüzyln balarnda ise, Canik sanca “malikâne” eklinde “muhassl” idaresine verilmeye
balanmtr.3
“Mukataa- muhassllk- Canik maa avarz- liva-i Canik” vergi gelirleri
XVIII. yüzylda üç bölümden oluuyordu. Birincisi: Artk olaan hale gelmi
olan “avarz ve nüzûl- Canik” muhassllk gelirlerine dahil idi. Sancaktan alnan
yllk ücret 23785,5 kuru idi. Canik muhassl olan kii, donanmann ihtiyaçlar
için yllk 5597 kantar “tel-i Fatsa ve Kalyon- Hümayun kerestesi” de vermek
zorundayd.4 1741- 1795 yllar arasnda bu ücret hiç artmadan sabit kalm,
bu tarihten sonra ufak bir artla 5611,5 kantara, 1801’de 6000 kantara ulamtr.5
kincisi: “Bedel-i sancak- Canik” olarak adlandrlan 400 kantar kendir ki
donanma gemilerinde kullanlan önemli bir hammadde idi.6
Üçüncüsü: 1760 ylnda Canik muhassll gelirlerine dahil edilen “rüsûmat- toprak basdy- kaza-i Bafra ve gayriha” idi. Bu yeni vergi de “Zikrolunan
mahallerin tâife-i tüccarân emtia ve eyalarnda gümrük- toprak basd namy1
Özkaya, Yücel; XVIII. Yüzylda Osmanl Kurumlar ve Osmanl Toplum Yaants, Ankara 1985, s.202;
Çadrc, Musa; Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yaps, Ankara 1997, s.22;
Pakaln, M. Zeki; “Muhassl”, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüü, II, stanbul 1993, s.569570; Karagöz, Rza; Canikli Ali Paa, Ankara 2003, s.12-13.
2
Osmanllar, Samsun çevresini fethettikten sonra Canik sanca ad altnda tekilatlandrarak
Rum (Sivas) Beylerbeylii’ne balamlardr. XVIII. yüzyln balarna kadar bu statüsü devam
eden sancak, bu tarihlerden sonra muhasslla dönütürülerek Trabzon eyaletine dahil edilmitir. 1779 ylnda tekrar Sivas eyaletine balanan sancak Tanzimat’tan sonra yaplan idarî düzenlemeler srasnda tekrar Trabzon eyaletine baland. Canik sancann idarî durumu ve snrlar
için bkz; Öz, Mehmet; XV. ve XVI. Yüzyllarda Canik Sanca, Ankara 1999, s.30-39; Yolalc,
M.Emin; XIX. Yüzylda Canik (Samsun) Sanca’nn Sosyal ve Ekonomik Yaps, Ankara 1998, s.14-15;
Canik sanca snrlar tarihi süreç içinde deise de Satlm- Mezid Bey, Ünye, Canit-i Göl,
Samsun, Kavak, Bafra, Niksar, Gedegra, Sonisa ve Canik-i Bayram yörelerini kapsamaktadr.
3
Orhan Klç, Canik Sancann 1712’de muhassllkla idare edilmeye balandn belirtmektedir.
Geni bilgi için bkz; Klç, Orhan; XVIII. Yüzyln ilk Yarsnda Osmanl Devleti’nin darî Taksimat, Eyalet
ve Sancak Tevcihat, Elaz 1997, s.129; Bostan, dris; Osmanl Bahriye Tekilat: XVII. Yüzylda Tersane-i Amire, Ankara 1992, s.137.
4
BOA, Cevdet Askeriye, nr.19838; 1 Kantar= 44 Okka= 56,449 kg. gelmektedir. nalck, Halil;
Osmanl mparatorluu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-1600), I, stanbul 1997, s.443.
5
BOA, MAD, 9582, s.109; BOA, MAD, 9570, s.106; BOA, Cevdet Askeriye, nr. 15838; MAD, 9582,
s.109.
6
BOA, MAD (Maliyeden Müdevver Defterler), 9570, s.106; Kendirin Osmanl donanmas için stratejik
bir ürün olduu hakknda bkz; Darkot, Besim; “Samsun”, A (slam Ansiklopedisi), X, stanbul 1966,
s.175.
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la hariç ez defter ahz oluna gelen rüsûmat canib-i mirî” için alnmak üzere
1762 yl “Mart ibtidasndan senevî 500 kuru mal ile müceddeden mirî
mukataa kayd ve 1000 kuru muaccele ile malikâne tevcih olunub Canik
muhassll” gelirlerine dahil edilmitir.7
Dördüncüsü ise; rad- Cedid hazinesince eklendi. Canik muhassllna
1800 ylnda rad- Cedid hazinesi için “700 kantar tel” geliri eklenmitir.8
Bu miktarlar üzerinde bir inceleme yapldnda Canik Sanca gelirlerinin
donanma ve dolaysyla imparatorluk için ne kadar önemli olduu daha iyi
anlalr. Gemilerin gerek inas gerekse donatlmasnda kullanlan halat ve
bezlerin hammaddesi olan kendirin Tersane-i Âmire için temini çok önemliydi.
Kendir temin edilen bölgelerin banda Canik sanca gelmekteydi. Sancaa
bal Arim, Terme, Ünye, Hisarck, Ayvack, Ökse, Fenari ve Akçay kazalar
tersaneye kendir veren ocaklardand. XVII. yüzyln ikinci yarsndan itibaren
söz konusu kazalardan her ev bir avarz hanesi saylarak hane bana 40 kyye
kendir hesabyla, mevcut 5612 avarz hanesinden kendir temin ediliyordu.
Zamanla avarz hanesi saysnda azalma meydana gelmesine ramen sancaktan ocaklk bedeli mukabili istenen kendir miktarnda bir deiiklik olmamtr.
Kendir ham olarak alnd gibi, ilenmi ekilde urgan, kendir teli ve halat
eklinde de alnmaktayd. Toplanan kendirin Tersane-i Âmire’ye nakledilmesinden kendir emini sorumluydu. XVIII. yüzyln ikinci yarsna gelindiinde ise,
Canik sancandan tel ve ham kendir temin ve nakletme iini muhassllarn
yerine getirdiini görmekteyiz.9 te bu zengin gelir ve muhassllk makamnn
vermi olduu siyasî imkânlar iddetli mücadelenin asl sebebini tekil eder.
Canik sancann idarî birim olarak ksa süreler haricinde Sivas eyaletine
bal olmasna ramen Trabzon valiliine atamalarn Canik sancandan seçilmesi alacak derecede dikkat çekici bir durumdur. Dardan direkt atanan
valiler ya da baka sancaklardan vali atanmas nadirdir ve olaanüstü hallerden ileri gelmitir. Dardan gelen Trabzon valilerine Canik muhassll “ber
vech-i emanet” verilmitir. Bu durum mücadelelerin daha da artmasna sebep
olmutur.
Canik sancann muhasslla dönütürülmesinden sonra ve idarecileri
dardan atamak yerine yerel yöneticilerden atanma usulü getirildiinde, artk
yava yava mücadeleler de artmtr. Özellikle, XVIII. yüzyln ortalarna doru
toplumda meydana gelen sosyolojik deiimlere paralel olarak yeni yükselen
yerel âyan aileleri bu mücadelelerde etkili olmulardr. Bu mücadeleler en
youn ekliyle Caniklizâdeler ile balamtr.

7

BOA, MAD, 9536, s.26, h.2.
BOA, Cevdet Askeriye, nr. 15838. Belgede öyle denilmektedir; “ki senedenberü Irad- Cedid-i
hümayûn tarafndan matlûb yedi bin kantar tel”.
9
Geni bilgi için bkz; BOA, Cevdet Bahriye, nr. 1797; Bostan, Osmanl Bahriye Tekilat, s.137-141.
8
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CANKLZÂDELERN MUHASSILLIK ÇN MÜCADELELER
Canik muhassll ilk defa 1737 ylnda Fatsal Ahmed Aa’nn idaresine geçti.
Fatsal Ahmed Aa 1741’de Ankara’ya sürgün edilmesine ramen, mücadeleye
devam etmi ve bir süre sonra muhassll yeniden ele geçirmitir.10 Balangçta Canik muhassllnn 1/3 hissesine sahip olan Ahmed Aa dört yl sonra
hisse miktarn 1/2 ‘ye çkarmtr. Sonunda Canik muhassll (mukataa-i
muhassllk- Canik maa avarz- liva-i Canik) kendisine “bervech-i malikâne”
olarak tek bana verildi.11
Ahmed Aa’nn muhassll ele geçirmesine ramen nüfuzunu tam olarak
tesis edemedii, nüfuz mücadelesinin devam etmesinden anlalmaktadr.
Dergah- âli kapcbalarndan Canik muhassl Elhac Fatsal Ahmed Aa, asl
memleketi olan Fatsa’dan ailesini ziyaretten dönerken, Terme’de Knacolu
Mehmed çetesi tarafndan baskna uram ve mütesellimi Abdurrahman Aa
dahil olmak üzere krk-elli adamyla beraber öldürülerek mallar gasp edilmiti.12 Olay balangçta basit bir ekyalk hadisesi olarak görünüyordu. Ancak,
olaylarn daha sonra da devam etmesi sonucu yaplan incelemelerin de gösterdii gibi Canik muhassl olabilmek için yaplan nüfuz mücadelesi olayn asl
sebebini ortaya koymaktadr. Elhac Ahmed Aa’nn öldürülmesinden hemen
sonra oullar Süleyman ve Ali Beyler itirâken Canik muhassllar olarak atandlar ve olayn sorumlularnn bulunmas için kendilerine hüküm gönderildi.
Olayn aratrlmas ve çözümlenmesiyle yakndan ilgilenmek üzere de ”hademe-i devlet-i âliyyeden” ve stanbul’da oturan Pik Mustafa Aa mübair tayin
olunmu ve Canikteki kadlara kendisine yardmc olmalar için emir gönderilmitir.13
MAHKEMENN SYASÎ MÜCADELEYE ALET EDLMES
Siyasî mücadelenin iddetini, ikâyet mekanizmasnn ileyi tarzn ve mahkemenin siyasî mücadeleye nasl alet edildiini belirtebilmek amacyla mahkeme sürecini ayrntl incelemekte yarar vardr. Bu olay özellikle belli dönem-

10

BOA, Cevdet Zaptiye, nr.1155.
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 7522; Üçüncüzâde Ömer Paa, 1738 ylnda Canik muhassl olarak
gözükmektedir. Kendisine 1738 ylnda yazlan hükümde, Aydn’da Sarbeyolu üzerine tayin
edildii, Aydn’a giderken Tokat ile Bolu arasndaki ekyalar temizlemesi istenmitir. Uluçay,
Çaatay; XVIII. ve XIX. Yüzyllarda Saruhan’da Ekyalk ve Halk Hareketleri, stanbul 1955, s.IX; Canik
muhassl Ömer Paa emir üzerine 3000 kiilik maiyetiyle yola çkm, 1739 ylnda Rakka Valisi
Vezir Ahmet Paa ile Sarbeyolu harekâtna devam etmitir. 1741’de Trabzon valisi atanmtr.
Van muhafz olarak atandnda Samsun, Bafra ve Alaçam taraflarndaki mallarnn idaresi için
Abdurrahman Aa’y mütesellim atamtr. BOA, Cevdet Dahiliye, nr. 16464.
12
Baz eserlerde Ahmed Aa’nn Canikli Ali Paa’nn kayn olduu ileri sürülmütür. Fakat Fatsal
Ahmed Aa’nn Canikli Ali Paa’nn babas olduuna dair belgeler vardr. BOA, Cevdet Zaptiye,
nr.1155; Fatsal Ahmed Aa’nn Süleyman ve Ali Beylerin babalar olduu u cümleden anlalmaktadr. ”zzetlü Süleyman Bey ve karnda Ali Bey ibn-i kapucuba- Elhac Ahmed Aa”.
BOA, Cevdet Adliye, nr.3259; Ahmet Cevdet, Tarih-i Cevdet, III, Dersaâdet 1309, s.144.
13
BOA, Cevdet Zaptiye, nr.1155
11
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lerde imparatorluun çeitli yerlerinde çkan birçok küçük ve büyük karklklarn asl sebebinin güç mücadeleleri olduunu da göstermektedir.
Padiah,”kapucubalk gibi rütbe-i âlay ihraz etmi kimesne”yi ve yanndaki krk-elli adam öldüren Knacolu Mehmed ekyasnn cezalandrlmas
için yakndan ilgilenmi ve Pik Mustafa Aa’y bu i için mübair tayin etmitir.14 Padiah, olayn sonuçlanmasn “vacibe-i uhde-i siyaset” olarak görmektedir.15 Katliamn sorumlular olan Knacolu Mehmed çetesinin bir ksmnn
Ahmed Aa’nn ölümünden hemen sonra cezalandrld fakat olayn tam da
çözülemedii anlalmaktadr. Bir ksm ise, baka yerlere ve bakente kaçarak
cezalandrlmaktan kurtulmulardr.16 Ancak be-on yl sonra hiç uzak kalmadklar siyasî mücadeleye yeniden balamlardr.
Elhac Fatsal Ahmed Aa zamanndaki bütün bu gelimelerle balantl
olarak, olaylar Canik muhassllar tayin edilen Süleyman ve Ali beyler zamannda da devam etti. Canik muhassllar Süleyman ve Ali beylerin halka zulüm
yaptklar konusunda, divana birçok arzuhaller sunulmu, sonuçta olayn aratrlmas için mübair tayin olunarak civar kazada mahkemeleri görülmütür.
Uzun süren mahkeme sonunda Canik muhassllarnn suçsuz olduuna da
karar verildi.17
stanbul’da bulunan kiilerin ikayetleri ve arzuhalleri dava sonuçlandktan sonra da devam etti. “Rikab- müstetâb- hazret-i cihandâriye muhasslun merkûmundan acz ve ikâyeti mutazammn ahali tarafndan arzûhaller” verilmesi üzerine davann geni katlmla taraflar dinlemek suretiyle “mahallinde” yeniden yaplmasna hükmedildi.18 Bundan sonra bütün tasarruf Trabzon
14

Geçici bir vazife ile merkez tarafndan belli bir konuyu halletmek üzere bir nevi müfetti olarak
tayin edilen mübair, emirleri bölge idarecilerine ve ilgililere tebli eder ve konunun halledilmesi
için bizzat ilgilenirdi. Tayin edildii vazife sonuçlannca padiaha bilgi verirdi. BOA, Cevdet Zaptiye,
nr. 12094; XVIII. yüzylda mübairlik kurumu zulüm arac olmu, III. Selim zamannda çkarlan
Vezir-i Âzam Kanunnâmesi ile sorun giderilmeye çallmtr. Cevdet Paa, Tarih-i Cevdet, IV,
s.288; Özkaya, XVIII. Yüzylda Osmanl Kurumlar, Ankara 1985, s.205-206; Mübair uygulamas çok
sk bavurulan bir yöntemdi. Aadaki cümleler mübairlik kurumunu açklar mahiyettedir;
“Ba’delyevm malikâne mukataât mutasarrflarndan reâya teekki eyledikde, yalnz reâyann
teekkisine itimad olunmayub, mahsûsen mutemedun aleyh mübair tayin ve irsal ve ol memleketin âyanndan birkaç âdem dahi mukataa emini ile maân divan- hümayûna ihzar ve murafaâ
olduklarnda zulmü vâki ve teaddi muayyen ve zâhir olur ise bu makûle malikâne verilen
mukataat mutlak imar- memleket ve strahat- râiyet için iken reaya fukarasna cevr ve teaddi ve
perianlklarna sebeb ve bâdi olduuna binâen yalnz mukataâ üzerinden ref’ olunmala kanaat
olunmayub muktezay- er’i erif üzere cezas verile”. BOA, MAD, nr. 7359, s.11.
15
BOA, Cevdet Zaptiye, nr.1155.
16
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr.7522.
17
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr.7522 Belgede öyle denilmektedir; “Marûf kimesnelerin vücûh-u etta
ile ahaliye zulm ve teâddileri olduu bundan akdem ahali tarafndan olmak üzere dersaâdete
inha ve bid’defeât rikab- hümayûn’a ref’i ref’ine itika ve mahalline mahsûs mübair tayin ve
civar kazasnda ba’detterafu ihkak- hak olunduunu müir ilamlar hüsn-ü hallerini mübeyyin arz
ve mahzar olunmuken”.
18
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr.7522; Giresun kads davann paa divannda görülmesinin daha uygun
olacan belirtmitir. Bu istek göz önünde tutulmu ve dava Trabzon’a havale edilmitir. BOA,
Cevdet Adliye, nr. 3259; Reâya/Askeri, Zmmî/Müslüman, herkesin ikâyet için arz sunma hakk
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valisi Ali Paa’nn elindedir. Ali Paa, bir çukadarn vali buyruldusu ile mübair
tayin ederek Canik’te bulunan 9 kazaya görevli olarak gönderdi.19
Kaza mahkemesinde toplanan reâya arasndan, “mecmû- muhassllarn
hallerini ve sükkann hilaf- inha ve her kazadan ikâyetlerini mü’ir” üçer beer kiinin reaya vekili veya ahit olarak seçilmesi istenmitir.
Bunlar dnda daha önce stanbul’dan mübair ile beraber yola çkp,
Trabzon’da vali huzuruna çkan davaclar üzerinde durmakta da fayda vardr.
in elebaln yapanlar, Arim kazasndan Rufaros karyesinden Mehmed bin
Hasan ve Ahmed bin Süleyman, Akçay’da Lilik karyesinden smail, Dikili karyesinden Ali bin Mehmed ve Cebelü karyesinden Ali bin Himmet adndaki be
kiidir. Bu kiiler, ikâyetçi olan doksan yedi kiiden imza alarak mahzar düzenlemiler, bu mahzar padiaha arz etmiler, onun da ii yerel mahkemeye
havale etmesi üzerine Trabzon valisine mübair yannda gelip arzuhal vermilerdi. Tamam müslüman olan bu kiilerin, yirmi bir tanesinin isimleri ve ahslarnn nerede olduklar belli deildir. çlerinden büyük çounluu stanbul’a
göç etmi, burada genellikle de aa kapsnda çalan kiilerdir.20 Bir ksm da
Canik sanca dnda kazalarda yaayan kiilerden oluunca, Canik’te yaayan kiiler ikâyetçiler arasnda çok azdr.21 ikâyetçiler planlanm bir siyasî
dil kullanarak Süleyman ve Ali Beylerin “ehl-i yal ve evlad rzlarna taarruz”
ettiklerinden bahsetmilerdir.22
Bunun üzerine, iddia yüz yetmi alt adet reaya ahitlerine tek tek sorulmu, onlarn beyanatlaryla mahkeme sona ermitir. Reaya vekilleri, ikâyetçilerden Mehmed’in on iki senedir Karakaya’da kaldn ve dier dört kiinin
tamamnn da uzun süredir stanbul’da bulunduklarn kadya söylemilerdir.
Ayrca, kaza vekilleri isimleri yazl olan çou kiilerin Canik ahalisi olmadn
veya uzun süre stanbul’da yaadklarn beyan etmilerdir. Bütün bu ahitlikler üzerine ikâyetçiler uzun süreden beri stanbul’da kaldklarn beyan edince
kad, muhassllarn suçsuz olduklarna hükmetmitir.23
Mahkeme sonunda kaza vekillerinin beyanlar muhassllk için yaplan
mücadeleyi sosyolojik olarak ortaya koymaktadr. Reaya vekilleri “Bundan
vardr. Bütün bir kaza halkn temsil edenler dorudan doruya kadya gidip onun vastasyla arzu halde bunabilirler. Buna arz- mahzar’da denir. Buna biz toplu dilekçe de diyebiliriz. Arz ve
mahzar hakknda geni bilgi için bkz; nalck, Halil; Osmanl’da Devlet, Hukuk, Adalet, stanbul 2000,
s.49-71.
19
Çuhadar, padiaha has bir vazifeli olmasna karn vezir gibi büyük devlet adamlarnn maiyetinde de bulunur ve onlarn konak dndaki hizmetlerini görürdü. Geni bilgi için bkz; Sertolu,
Mithat; Osmanl Tarih Lügat, stanbul 1986, s.77.
20
Devletin üst düzey idareci snfnn yannda onlarn iini gören has adamlar bulunurdu. Bu
kiiler çeitli ünvanlara sahip olurlar ve çeitli iler görürlerdi. Çok kalabalk kapu halk olan üst
düzey idarecilerde vard. Bir yere idareci atandnda, yöneticiler kapu halkyla beraber giderdi.
Geni bilgi için bkz; Sertolu, Osmanl Tarih Lügat, s.8-9.
21
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr.7522.
22
Her eyalette bulunan vezirler, devleti temsilen kendi nezaretleri altnda stanbul’da olduu gibi
divan tertip ederlerdi. Buradaki kararlar kad sicillerine kaydolunurdu. Merkezin özellikle buraya
havale ettii davalar da olurdu. Geni bilgi için bkz; Sertolu, Osmanl Tarih Lügat, s.106-107.
23
BOA, Cevdet Adliye, nr.3259.
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akdem sancamzda zuhur edub Canik muhassl kapucuba Elhac Ahmed
Aa’y umûmen katliâm eden serekiyadan Knacolunun er’ ve mazarrat
indifa’ vaktinde ele girmeyen bakiyet’üs suyûfun âsitanede mukataa-i
mezkûrenin tam’en talibi olan ashab- araz ile yekdil-i bi’l-hüccet ettiini”
belirtmilerdir. ikâyetçilerden Ahmed ve Ali’de “Rüfekamzn muharrikleri Pik
Mustafa Aa demekle marûf kimesne ile Kavak kazasnda olub mukaddema
Amasya’ya nefy ve tlak olunan Kara Ebubekir Aa nam kimesnedir deyu” itiraf
ettiler.24 Pik Mustafa Aa ve Kara Ebubekir Aa, Canik muhasslln ele geçirmek için Knacolu’nun stanbul’da yaayan bölükbalaryla irtibata geçmilerdir. Bundaki maksatlarn ise daha sonraki bir belgeden anlayabiliyoruz.
Yine, Caniklizâde Süleyman Bey hakknda 10 Rebiülahir 1178/ 6 Ekim 1764
tarihli bu belgede, halk yaplan hakszlk ve zulümleri anlattktan sonra “Paay müarün ileyhin üzerinden hassa malikânesi ref’ ve âhire tevcihi veyahut
devlet-i âliyye tarafndan bir müddet mütesellim nasb” olunmasn istemitir.25
Bu tür ikâyetlerin mantn da Osmanl devlet idaresinde aramak gerekir. Bu
devlet anlayna göre, hükümdarn kudreti adaletle artar, fakat halka kar
adaletsizlik, zulüm ve bask bu gayeyi tehlikeye düüren bir eydir.26 Eer,
idareciler tarafndan halka zulüm ve basklar bütün uyarlara ramen devam
ederse, idareci olan kii deitirilir ve baka bir kii idareci olarak atanrd.
Muhtemelen Pik Mustafa Aa ve Kara Ebubekir Aa’nn yapmak istedii
de, halka zulümler yapldna dair uydurma arzlarla Canik muhassllnn
kendilerine ihalesini salamakt. Fakat mahkeme Canik muhassllar Süleyman
ve Ali Beyler lehine karar vermitir.
Bütün bu süreç, muhassllk, mukataa ve iltizam üzerinde meydana gelen
mücadeleleri bize daha iyi açklar mahiyettedir. Gelirleri ele geçirmek için âyann komu bölgelerde çkard karklk örneklerine daha sonraki dönemlerde
de rastlamak mümkündür.
Yine ayn bölgede ortaya çkan Cebbarzâde-Caniklizâde mücadelesinde
de ayn taktikler uygulanmtr. Caniklizâdeler Amasya çevresine egemen olmaya balaynca muhtemelen Cebbarzâde Mustafa Bey de bo durmam,
halk ve âyanlar bu aileye kar kkrtmtr. 17 aban 1190/30 Eylül 1776
tarihinde kad yazd arzda, Hac Ali Paa’nn, Cebbarzâde’nin hükümran
olduu yerlerle tüccarn ve halkn alveri yapmasn yasakladn, Ahmed
Mikdad Paa’nn kendi adamlarn kazalara tayin ettiini ve bu adamlarn da
halka zulüm yaptn açklamaktadr. 20 aban 1190/3 Ekim 1776 tarihli dier
bir arzda da ikayetler devam etmi ve halk, Mikdad Ahmed Paa’nn deitiri24

BOA Cevdet Dâhiliye, nr.752. Bütün bunlara ek olarak reâya vekilleri eer ihtiyaç duyarlarsa
muhassllar için “tazallum-u hal” isteyebileceklerini belirtmektedirler. “Tazallum-u hal” çok geni
halk kitlelerinin ve halkn önde gelenlerinin kaddan toplu aldklar arz ve mahzarla divan- hümayûna, yöneticilerin zulüm yaptklar hakknda ikayette bulunmalardr. Konu mezalim divan ile
de balantldr. Mezalim divan hakknda geni bilgi için bkz; nalck, Osmanl’da Devlet, s.75-80.
25
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr.12094. Muhassl ve âyanlarn nüfuz ve ticarî mücadelelerine imparatorluun her tarafnda rastlamak mümkündür.
26
Osmanl devletinde adalet kavram için bkz; nalck, Osmanl’da Devlet, s.75-77.
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lerek yerine mütesellim atanmasn istemilerdir. 1778 yl sonlarnda, Amasya
âyanlarnn Cebbarzâde’ye snmalarndan, bu olaylar Cebbarzâde’nin bölge
idareciliini elde etmek için çkard tahmin edilebilir.27
Olayl ve zorlu bir mahkeme sürecinden sonra aile bölgede tamamen nüfuz kurmaya muvaffak olmutur.
CANKLZÂDELERN MUHASSILLII ELE GEÇRMES
1753 tarihinde Canikli Süleyman ve Ali Bey “berûca malikâne itirâken Canik
muhassllar” olarak gözükmektedir.28 26 Austos 1762 tarihli bir belgede
Canik muhassl olarak Ali Bey’in ad zikredilmektedir. Söz konusu belgeye
göre, Niksar âyanndan Küçük Ali, Ali Bey’i öldürerek onun muhassllk gelirlerine sahip olmay planlyordu. Kendisini öldürmek için sekbanlarndan alt
kiiyi, Bafra’ya gönderen Küçük Ali’yi cezalandrmas için Ali Bey’e Austos
1762 tarihinde yetki verilmitir.29
Ali Bey’den önce muhassllk idaresi, aabeyi Canikli Süleyman Paa’nn
uhdesinde bulunuyordu. Ksa süre sonra, muhasslln kendi üzerinde kalmasn isteyen Süleyman Paa ile Ali Bey arasnda Canik mukataas yüzünden
mücadele balamtr.30 Bu amaçla Süleyman Paa, kardei Ali bey’in devlet
hizmetlerinde baarsz olmas için çeitli yollara bavurdu. lk mücadeleyi
Gürcistan’da düzenin salanmas amacyla gönderilmesi emredilen askerin
temininde görmek mümkündür. Süleyman Paa, kendisinin tertip edecei
askerlerin iyi nitelikte olmasna özen gösterirken, kardei Ali Bey’in maiyetinde
toplanacak askerlerin, savamay bilmeyen kiilerden olmas için urat. Böylece Ali Bey baarsz olacak ve devlet nazarnda itibar düecek, dolaysyla,
Canik muhassll yine kendisine tevcih edilecekti. Aabeyi Süleyman Paa’nn engelleyici çalmalarna ramen yine de kendisine verilen görevde baarl olan Ali Bey, Canik bölgesinde ekyalk yapanlar engellemekte gösterdii baaryla da bir kat daha devletin teveccühüne mazhar olmutur.31 1764
ylnda Süleyman Paa’nn köylülere kar kötü davranlarndan dolay hissesi
iptal edilince, ayn yl Ali Bey tek bana muhasslla sahip oldu.
“Bervech-i malikâne Canik muhassl” olan Ali Bey, her sene 5611 kantar
Fatsa teli ile, sancak bedeli mukabili 400 kantar kendiri Tersane-i Âmire’ye
göndermekle yükümlü idi.32 Bu meblan tersaneye gönderilmesinde zaman
zaman aksamalar oluyordu. Nitekim 1762 senesinden itibaren on yllk bir süre
27

BOA, Cevdet Adliye, nr.5061; BOA, Cevdet Dâhiliye, nr.12500; Âyanlk ve mültezimlik gibi makamlar ele geçirmek için birçok kiinin benzer metodlar kulland hususunda baka bölgelerden de
örnekler bulunmaktadr. Karahisar- Sahip’te oturan eski müftülerden Ahmed âyanl ele geçirmek için kazada karklklar çkarmtr. Bu konu hakknda örnekler için bkz; Özkaya, Yücel;
Osmanl mparatorluunda Âyanlk, Ankara 1994, s.210 -230.
28
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 7522; BOA, Cevdet Adliye, nr. 3259.
29
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 414.
30
Mert, Özcan; “Canikli Hac Ali Paa Ailesi”, DA, VII, stanbul 1993, s.151.
31
Ahmed Cevdet, Tarih-i Cevdet, III, s.145.
32
BOA, Cevdet Bahriye, nr. 11797.
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içinde gönderilmesi gereken toplam 41813,5 kantar tel ile 3090 kantar kendirden 14394,5 kantar tel ile 417,5 kantar kendir gönderilmemiti. Canik
muhassl Ali Bey’e söz konusu miktar toplayarak bir an önce Tersane-i Âmire’ye göndermesi emredildi.33 Canik sancandan 1762 senesinden 1775 sonuna kadar toplam 14621 kantar telin gönderilmeyerek bakaya kaldnn
yazld baka bir hükümde ise, Ali Paa’ya, hem bu meblan hem de 1776 ve
1777 yllarna mahsuben gönderilmesi gereken miktarn tersaneye nakli hususunda emir verildi.34 Her iki hüküm arasnda yaklak dört yl gibi uzun bir zaman olmas, uyar ve ikazlara ramen Ali Paa’nn taahhüdünü yerine getirmedii veya getiremedii anlamna gelmektedir.
Canik muhassl Ali Bey’den, gelir olarak her yl gönderdii miktarn dnda, sefer zamanlar da satn alma yoluyla tel ve kendir temin etmesi isteniyordu. 1768-1774 Osmanl-Rus sava esnasnda donanma kalyonlarnn inas
için lazm olan 5000 kantar tel ile 1500 kantar kendiri Canik havalisinden satn
almas ve Tersane-i Amire’ye göndermesi hususunda Canik muhassl Ali Bey’e
yaz gönderilmitir.35 Tahsil edilmesindeki çeitli zorluklardan dolay 17681774 Osmanl-Rus Sava’nda 1771 ve 1772 yllar Canik sanca “cebelü
bedeliyye”sinin tahsili iine de Canik muhassl Ali Paa memur edildi. ayet
vermek istemeyenler olursa, bu gibilerin mukataalarna el konularak, ellerindeki mallardan cebelü bedeliyyeleri tahsil olunacakt.36
1776’ya kadar tek bana muhassllk hissesini elinde bulunduran Canikli
Ali Paa, bu tarihte ¼ hissesini olu Battal Hüseyin Bey’e terk etti.37 ki yl
sonra Battal Hüseyin Bey ½ hisseye sahip olmu, baba oulun bu hâkimiyeti
1779’da Krm’a firarlarna kadar devam etmitir.38 Firar olay siyasî pozisyonunu olumsuz etkiledi. Firarlarndan sonra Canik muhassll Kaptan- Derya
Gazi Hasan Paa’ya verilmi, Canikli Ali Paa’nn 1781’de Canik’e geri dönmesinden sonra, muhassllk tekrar kendisine iade edilmitir.39 Yaplan özel anlamaya göre ise; Tersane-i Âmire’ye her sene 5597 kantar Fatsa çividi ve 100
kantar kendir verecekti.40 Bundan sonra ölene kadar Canik muhassll, olu
Battal Hüseyin Bey(1/2) ve Süleyman Paa’nn olu Sadullah Bey (1/4) arasnda
bölüülmütür.

33

BOA, HH (Hatt- Hümayûn), nr.4501-A.
BOA, Cevdet Bahriye, nr. 11797.
35
BOA, Cevdet Bahriye, nr.10217.
36
BOA, Cevdet Askeriye, nr. 18180.
37
BOA, Cevdet Maliye, nr. 2241.
38
BOA, MAD, 9570, s.106-107.
39
BOA, MAD, 9570, s.106-107; Canik hanedannn merkezle ilikilerini bozduu dönemlerde
Canik muhasslnn baka kiilere verildii dikkati çekmektedir. 1792 ylnda Canik muhassl
“serbevvabin-i dergâh- âli Osman Aa”dr. BOA, D,BM, MHF (Bamuhasebe Muhallefat), Dos.95,
Göm.136; 1782 senesinden önce de Mehmed Emin Bey Canik muhassll yapmtr. Mehmed
Emin Bey’in Caniklizâdelerin damad olmas dikkati çekmektedir. BOA, Cevdet Maliye, nr. 29134;
BOA, D, BM, MHF, Dos.67, Göm.71.
40
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 9971.
34
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1785’te Ali Paa’nn ölümünden sonra Battal Paa ve Sadullah Bey ¼ orannda hisseleri bölütüler ve Ali Paa’nn hissesi, Battal Paa’nn olu
Hayreddin Bey’e geçti.41 Sadullah Bey ölünce, muhasslla tek bana Battal
Hüseyin hakim olmu, ksa süre sonra Battal Hüseyin Paa 3/4 hissesini yeniden olu Hayreddin Paa’ya devretmitir.42 Ancak Hayreddin Paa, devletin
arzu ettii geliri elde edemediinden, sancak bir süreliine merkezden atanan
muhassllarca idare edilmeye çalld.43
Battal Hüseyin Paa, affedilip Rusya’dan dönünce Canik muhasslln
yeniden ele geçirmi ve 1801’de ölene kadar elinde tutmutur. Ayn aileden en
son olarak Mahmud Tayyar Paa 1802’de Canik muhassl olmu,44 kendisi
1808 ylnda öldürülünce, muhassllk bir süre bölgeye gönderilen Yusuf Ziya
Paa’ya ihale olunmutur.45
MÜCADELENN SONRA YENDEN BALAMASI
Caniklizâdelerin büyük bir hanedan haline gelerek Canik sancana her yönden egemen olduklar tarihlerde, onlarn izni ve korumas altnda, orta büyüklükte baz aileler de etkinliklerde bulunmulardr. Caniklizâdelere bask uyguland zamanlarda, bu aileler etkinliklerini artrmak için birbirleriyle mücadeleden çekinmemilerdir. Bu kiilerden en önemlisi Ünye âyan Canikli Genç
Mustafa Aa’dr. 1792 ylnda Battal Paa’nn firarndan sonra Genç Mustafa
Aa’nn Canik bölgesinde etkinliini artrdn Battal Paa’nn muhallefatnn
zapt için bölgeye gönderilen Mehmed Aa’nn “Ünye kasabas sakinlerinden
Genç Aa’nn suihallerinden nefy ve tediblerini istidadan” eklindeki ifadesinden anlalmaktadr.46 Genç Aa “ekâveti hasebiyle liva-i mezbûru kabza-i
tasarrufuna” almtr. Mübair Mehmed Bey dier bir takririnde, Genç Aa’nn
mütegallibeden olduunu ve “Canik sanca kazalarna atale-i dest-i tagallüb
üzere olmakla taraf- devlet-i âliyyeden vârid olan mübaerete itibar ve
evâmir-i âliyyeye itaat etmeyüb ihtilal-i belde ve tatil-i umûr- mühimmeye”
sebep olduunu bildirerek, Canik kazalarnda gücünün snrlandrlmas için
Çaramba kazasnda oturan Hazinedaroluna devlet tarafndan “istimâlet ve
ruhsat” verilmesini tavsiye etmektedir.47
Ayn zamanlarda Hazinedarzâdelerin dier güçlü rakipleri bir dönem
Canikli Ali Paa’nn baodabaln da yapan Engizli Ali ile Kara Mustafa Aa
olmutur. Hatta Kara Mustafa Aa’nn bu nüfuz mücadeleleri sebebiyle Çar41

BOA, MAD, 9570,s.106-107.
BOA, Cevdet Maliye, nr.2241; BOA, Cevdet Askeriye, nr.15025; BOA, HH, nr.8663; BOA, Cevdet
Askeriye, nr. 5035.
43
Canik muhassllnn bir süre için idare ekli ve muhasslnn kim olaca düünülmütür. Bu
srada, Battal Bey’in Ünye’deki olu Ali Bey’in muhassl olmas da düünüldü. BOA, HH, nr.
11204.
44
BOA, Cevdet Maliye, nr.21576.
45
BOA, HH, nr.4053.
46
BOA, Cevdet Maliye, nr. 27716.
47
BOA, Cevdet Maliye, nr. 17101.
42
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amba’da “mal- mirî”yi toplad srada “Kaza-i mezkûrede sakin malûm’ul
esâmi kimselerin tahriklerine mebni ekyay- merkûmeye katl ettirildii” anlalmaktadr.48 Bunlar yaptranlarn kim olduklar belli olmasa da, siyasî rakipleri olduklar tahmin edilebilir. Bir dönem Bafra âyanl da yapan Engizli Ali’nin
Engiz’de bir çiftliinin “ceddinden irsen” kendisine kald düünüldüünde
yerel bir güç olduu da ortaya çkmaktadr. Ökse âyan olan Kara Mustafa ise
ölümü srasnda Bafra mütesellimi idi. Kendinden sonra olu da Ökse âyanln ele geçirmitir.49
Siyasî çekimeler, Caniklizâdelerin ortadan kaldrldklar tarihlerde daha
da artarak devam etti. Kaymakam Paa, padiaha yazd tahriratta “Canikli
Hazinedarolu Amasya’ya isal-i teaddi ve hasar- birle Amasya müftisini ahz ve
girift ve habs etmi ve Amasya sanca kazalarndan Lâdik ve Gedera kazalar
âyanlarn bi ayr- hakk katl ve yerlerine bölükbalarndan âyan nasb etmi”
olduunu açklayarak “bu makûle haini istishabdan bir fâide olmayub beherhal
mazarrat derkâr ve maslahatça def’ ve izalesi fârizadan” olduunu belirtmitir.50 Padiah da “sonu fesada varaca ve Anadolu dahi Rumeli gibi ihtilale
düecei” endiesiyle Amasya ve Tokat mukataalarnn Cebbarzâdeye “taltif”
olunmasn emretti. Padiah bu emriyle Canikteki dengeleri ve düzeni korumaya çalmtr.51
Canik muhasslln ele geçiren smail Aa’nn elinden bu makam almak
için Hazinedarolu Süleyman Aa bildik bir yola bavurarak “Canik ulemasndan dört nefer efendiler”i halkla beraber stanbul’a gönderdi. Durumun dikkat
çekmesi üzerine, sancaktan gelen ulema halktan ayr olarak sorguya çekilmi,
ulemann “Mezaliminden bahisle mecbûren geldiklerini beyan ve irad ile bekâ
ederek yed-i zulmünden bizi hulûs eder iseniz Kâbe yollarn açm olursunuz”
eklindeki aleyhte ahitlikleri üzerine Hazinedarolu Süleyman Aa’ya muhaslln verilmesinden bir süreliine vaz geçilmitir; ancak Hazinedarolu
Süleyman Aa, “maksadn tervic için smail Aa gibi etrafsz muhassllar ile
münakaaya” devam etmitir.
Hazinedarolu Süleyman Aa’nn muhassllk için en ciddi rakibi ise Tayyar Paa’nn kethüdas ve yakn adamlarndan Lütfullah Aa olmutur.
Lütfullah Aa, Mahmud Tayyar Paa’nn kethüdalk görevi gibi önemli bir konuma ve nüfuza sahipken iltizam faaliyetlerinde bulunuyordu. Aa, büyük ve
zengin mukataalardan “Gedik tmarha-i mustahfazân- Kal’a-i Bedreme der
liva-i Trabzon maa avarz ve kaza-i Kürtün” mukataasn 17 Haziran 1801 tarihinde 5000 kuru muaccele ile tasarrufuna almtr.52
48

BOA, Cevdet Maliye, nr. 27716; BOA, Cevdet Maliye, nr. 11704.
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 1610; BOA, HH, nr.14115.
50
BOA,HH, nr.26549. Devamla “Amasya ve Tokat mukataalarnn iltizam Canik tarafna veyahut
bir âhire ihale” olunmasn tavsiye etmektedir.; Baka bir belgede ayn hususta öyle denilmektedir. “O havalide etmedii mel’anet kalmayub ikiyüzden mütecaviz kan olduundan gayri yirmiden ziyade hanedan katl ve idam”. BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 9890.
51
BOA, HH, nr. 26549.
52
BOA, Cevdet Dahiliye, nr. 130.
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77

Abdullah Bay

Lütfullah Aa’nn oullar Ahmed ve Mehmed de bu sralarda “hasha-i
Amasya ve tevabi-i mukataas”n 1098 kuru, “Amasya sancanda Gedera
kasabasnn Mizan kapancl mukataas”n 58 kuru, “hasha-i Amasya ve
Altkilise ve tevabiha mukataas”n 1098 kuru, “mukataât- Kanclu der kaza-i
Gedera der liva-i Amasya mukataasn” 3000 kuru ve “karye-i Hacet ve
gayrihi tâbi-i nahiye-i Arîm der liva-i Canik havas- humayûn mukataas”n
1250 kuru muaccele ile üzerlerine almlardr.53
Lütfullah Aa, çok sayda köle, cariye, emlak, çiftlik ve tarlalara sahiptir.54
Belli ki Lütfullah Aa, kethüda olmadan önce Merfizon, Havza ve Köprü civarnda yerel bir güç olarak bulunuyordu. Gedera kazasndaki baz çiftliklerinin
anne ve babasndan kendisine geçtii dier bir belgeden anlalyor.55
Lütfullah Aa “Tayyar Paa müteallkâtndan olmak hasebiyle aay- mumaileyh ol tarafta hatr saylr etrafl ve muktedir-i âdem olduundan” Süleyman Aa dier muhassllar gibi kendisiyle uraamamtr. Lütfullah Aa’nn da
tersane ilerini aksatmayaca ve halk açsndan iyi olaca tavsiye edilmi,
muktedir bir kii olduu bundan dolay da geçmite yapt muhassllk vazifesinin kendisine tekrar verilebilecei belirtilmitir.56 Ancak buna zaman bulamadan Tayyar Paa isyan srasnda ele geçirilerek öldürüldü.57
Canikli Ali Paa’nn ufak çiftlie sahip has adamlar da muhassllk için ikinci derecede adaylar arasndadr. Has adamlarndan Kavakl Deli Ali’nin Amasya Sancanda Merfizon havalisinde Bayat ve Kulay adnda iki çiftlii ile
ortakç karyeleri vardr.58 Canikli Ali Paa’nn yakn adamlar görünen bu nüfuzlu kiiler bakentten destek gördüklerinde muhassll elde etme teebbüsünde bulunabiliyorlard.
HAZNEDARZÂDELERN MUHASSILLII ELE GEÇRMES
Hazinedarzâde Süleyman Paa’ya ait vakf kaytlar incelendiinde, ailenin ilk
zamanlarna ait önemli bilgilere ulalmaktadr. Vakf kaytlarnda geçen “Ayvack kazasna tâbi Kurt Ahmedlü karyesinde medfûn hitibar (akraba ve yaknlar) ve iyal ve evladnn medfûn olduklar kabirlerinde” cümlesinden ailenin
çk yerinin ve meneinin Çaramba kazasndaki Kurd Ahmetlü köyü olduu
anlalmaktadr. Ailenin daha sonra zenginletikçe Çaramba kazasna doru
nüfuzunu artrd yine vakfiyedeki “Rahatva cami-i erifi havalisinde ve Küclü
53

BOA, Cevdet Maliye, nr. 10470.
BOA, MAD, 9755, s. 135; BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 130; BOA, MAD, 9729, s. 441; BOA, MAD,
9753, s.161, h.1; Daha sonra kendisine ait baz çiftlik kaytlar yeniden çkarlmtr. Balca
muhallefât kaytlar u ekildedir; “Köprü’de 2 adet menzil 1100 kuru, 3 han ve dükkân 3000,
çiftlik 2000, 2 dükkân 400, Merzifon’da 2 han hissesi 3000, konak 5000, Çorlu çiftlii 600, Havza’da icar 1317”. Kaytlar için bkz. BOA, MAD, 9729, s. 329.
55
BOA, MAD, 9755, s.135.
56
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 9890.
57
BOA, MAD, 9753, s.161,h.1.
58
BOA, Cevdet Maliye, nr. 24782. Kavakl Deli Ali Aa, bir dönem ailenin Kavak mütesellimlii
görevini yapmtr.
54
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cami-i erifi kurbunda medfûn akraba ve iyallerinin iki mahalde olan
makberleri” cümlesinden anlalyor.59
Hazinedarzâde Süleyman Bey’den önce de aile Çaramba yöresinin nüfuzlu ailelerindendi. 1793 ylna ait bir belgeye göre, Ünye âyanndan Canikli
Genç Mustafa Aa’nn mütegallibe hareketlerinin önlenmesi için “Karahisar
Mütesellimi Halidzâde ve Canik sancanda Hazinedarzâde Mustafa Aa’ya
baka baka evâmir-i âliyye” gönderilmi ve Canik muhassl Osman Aa yannda görevlendirilmilerdir.60
Yine Kasm 1793’te Trabzon ekyasnn çkard ayaklanmann bastrlmas için Fatsa âyan Canikli Süleyman Paazâde Mehmed Paa’nn olu Mir

59

SS (Samsun er’iyye Sicili), 1755/1, s. 76; Osmanl mparatorluunun çeitli bölgelerinde
hazinedarzâde olarak adlandrlan birçok aile vardr. Ege Bölgesinde de bu ekilde adlandrlan
mehur bir âyan ailesi vardr. Daha fazla bilgi için bkz. Nagata, Yuzo; Tarihte Âyanlar:
Karaosmanoullar Üzerinde Bir nceleme, Ankara 1997, s.173-174; M. Emin Yolalc da, halk arasnda
yaygn olan hazinedarzâde adnn bu sülâleden olan Süleyman Bey’in Canik bölgesinin mültezimi
olan Hac Ali Paa’nn hazinedarln yapmasndan kaynaklandn belirtir. Ancak Süleyman
Bey’e daha ilk belgelerde dahi Hazinedarzâde Süleyman Bey olarak hitap edilmesinden babasnn nüfuzlu bir kimsenin yannda hazinedarlk yapt anlalmaktadr. Süleyman Bey’in kardeleri
de Hazinedarzâde Emin Bey ve Hazinedarzâde Mustafa Aa olarak geçmektedir. BOA, Cevdet
Maliye, nr. 27716; Belgelerde de halk arasndaki bu kanaati destekleyen bilgiler vardr. “Altun ve
mücevherat ve emtia ile memlû üç yüz keselik nesne olub baz kimseler zabt eyledikleri ihbar
olunmakla beyhal bunlarn dahi zahire ihrac ve cânib-i mirîden zabt ve Hac Ali Paann evvelki
validesi ve Hazinedar Süleymann halilesi (ei) hanm bundan mukaddemce ol tarafta
müteveffiye oldu”. BOA, Cevdet Maliye, nr. 11704; Yine dier bir belgede öyle geçmektedir: “Arzuhal-i kullardr ki, bu ferman- âli der âliyyeye ihzarlar matlûb buyurulan Firari Ali Paa’nn
damad Sadullah Bey’in ve hazinedarolunun haremi ve mirmirandan Mehmed Paa’nn ve Süleyman Paazâde brahim Beyin haremleri”. BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 15976; Hazinedar Süleyman
Aa’nn Mahmud Tayyar Paa’nn mütesellimi olduu u cümleden anlalmaktadr. “Mahmud
Tayyar Paann hal-i hayatnda müarün ileyhe Süleyman Paa mütesellimi olmak takribiyle”.
BOA, MAD, 9729, s.278; BOA, Cevdet Maliye, nr. 434;
60
BOA, Cevdet Maliye, nr. 27716; M. Emin Yolalc’ya göre, Behram Bey aslen Orduludur. Daha
sonra Samsun’a gelmi ve Samsun çevresinde mültezimlik yapmtr. Yazar bu bilgiyi vermesine
karn kaynak olarak herhangi bir eser göstermemektedir. Dier bir aratrmasnda ise bu bilgiyi
Samsun Belediyesi tarafndan yaynlanan el kitab niteliindeki bir kaynaa dayandrmtr. Ksaca ailenin menei ile ilgili bu bilgiler çok da güvenilir görünmemektedir. Yolalc, Mehmet Emin;
Samsun Erafndan Hazinedarzâde Esseyid Abdullah Paa’nn Terekesi, Samsun 1987, s.14; Akyol, Veli;
Bütün Yönleriyle Samsun, Ankara (Tarihsiz), s. 33; Özcan Mert ise, Süleyman Bey’in babasnn
Canikli Süleyman Paa’nn olu Mehmed Bey olduunu belirtir. Mert, Özcan; XVIII. ve XIX. Yüzyllarda Çapanoullar, Ankara 1980, s.53; Fakat bu tespit çok tutarl gözükmemektedir. 1794 tarihli
bir belgede, “Fatsa kazas müteeyyenatndan Canikli Süleyman Paazâde Mehmed Paa’nn olu
Mir Ahmed” kaydnn ardndan Hazinedarzâdeler hakknda, ayr hitap olarak “Canik kazas
müteayyenatndan Hazinedarzâde Mustafa’ya” ifadesi geçmektedir. BOA, A, DVN, MHM, 200
(Divan- Hümayûn Mühimme Defterleri), s.258-259, h.905,908; Yine dier bir belgede öyle geçmektedir; “Fatsa kazas müteeyyenatndan Canikli Süleyman Paazâde Mehmed Paann olu Mir
Ahmed sergerde nasb olunan Canik müteeyyenatndan Hazinedarzâde Mustafa”. BOA, A, DVN,
MHM, 200, s.42, h.145; Bu belgelerden hareketle Süleyman Bey’in Canikli Ali Paa’nn damad
olmas dnda ayn aile ile herhangi bir akrabalk ilikisinin olmad rahatlkla söylenebilir.
Hazinedarzâdeler ailesi, Caniklizâdelerin bölgedeki hâkimiyetinin sona ermesinden sonra müstakil bir aile olarak ortaya çkmtr. BOA, A, DVN, MHM, 200, s.31, h.98.
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Ahmed Bey’in toplad üç bin askere Hazinedarzâde Mustafa Aa sergerde
tayin edildi.61
Süleyman Aa’nn dier kardei Hazinedarzâde Emin Aa da ekyalar
tenkil faaliyetlerinde görevlendirilmitir. Mahmud Tayyar Paa’nn firar esnasnda, kendisini destekleyen Trabzon âyanlar ve Perembeli Ömer Aa’nn
isyan üzerine Hazinedarzâde Emin Aa görevlendirilmi, bu srada Canik’te
bulunan Süleyman Aa’nn da Canik’in emniyetini salamak üzere harekete
geçmesi istenmitir.62
Süleyman Aa en erken Mart 1794 tarihinde “dergâh- âli kapucubal”
ünvanyla “rad- Cedid hazinesi tarafndan zabt ve idare olunan Canik muhassll”n ele geçirdi.63 Mays 1796 tarihli bir belgeden Temmuz 1795’ten
itibaren Canik sancann yine Süleyman Aa’nn tasarrufunda olduu anlalmaktadr.64
Caniklizâdeler gibi Hazinedarzâdelerin de ele geçirdikleri ilk büyük mukataa, Canik muhassll oldu. Canik muhassll ele geçirilmeden önce de aileden baz kiilerin özellikle de Hazinedarzâde Süleyman Paa’nn baz küçük
mukataalar iltizama ald tahmin edilebilir. Canik muhassllnn Hazinedarzâdelere verilmesine yol açan olaylar ise geçmitekilere benzer ekilde olmutur. Hazinedarzâde Süleyman’dan önce muhassl atanan kii sancaa sahip
çkamam, “Canik havalisinin birkaç seneden beri vuku’ bulan ihtilali hasebiyle ashab- zraat eküp biçmekten kalp Tersane-i Âmire bu vecihle muzakaya

61
BOA, A, DVN, MHM, 200, s.31, h.98; BOA, A, DVN, MHM, 200, s.42, h.145; Yine baka bir
belgede, kendisine “Canik müteayyenatndan Hazinedarzâde Mustafa” diye hitap edilmitir.
BOA, A, DVN, MHM, 200, s.251, h.905,908.
62
Belgede öyle geçmektedir; “Mumaileyhe Hazinedarzâde Emin Aa kullar vesâir asâkir-i
bendeganem savlet endezâne eylediklerinde her biri birer canibe perian ve merhûm Ömer Aa
kullar talebi re’y ve aman olmala Canik sancaklarndan Çaramba kazasnda olan kethüdas Ali
ve Mikdad Paazâde Hasan Bey’in dahi üzerlerine sevk ve tayin klnan muhassl vekilimiz ve
mumaileyhe Hazinedarzâdenin biraderi Süleyman Aa”. TS (Trabzon er’iyye Sicili), 1968, s.62;
Ayrca 2 Nisan 1810 tarihli hatt- hümayûnda Hazinedarzâdelerin Çaramba’da köklü ve geni bir
aile olduunu gösteren kaytlar vardr. “Bu defa Canik Muhassl Hazinedarzâde saadetlü Süleyman Aa’ya hitaben bir kt’a emr-i âli isdar ve Canikten bin nefer güzide olarak tüfenklü tertib ve
tanzim ve yeenini asâkire babu nasb ile Hazinedarzâde tarafndan asâkirin tayin
buyurulduunu ve yeenleri babu nasb olunduunu”. BOA, HH, nr. 42034/C; Firari Ali Paa’nn
yakn adamlarndan birisi olan Hazinedarolu Ali’de büyük ihtimalle bu aileye dayanyordu.
Paa’nn mallarnn müsaderesi srasnda Hazinedarolu Ali’nin de stanbul’a gönderilmesi istenmi, ancak kendi halinde olduu anlalnca bundan vazgeçilmitir. BOA, MAD, 178, s. 143,
h.2.
63
BOA, Cevdet Maliye, nr. 13161; BOA, A. DVN, MHM, 200, s.122, h.382; Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmani, V, stanbul 1311, s. 1548; BOA, A. DVN, MHM, 200, s.122, h.390; 1793 senesinde Canik
muhasslnn Hac Osman Aa adnda birisi olduu ve bu kiinin ekyalk hareketlerini önleyememesi üzerine devletin farkl kiileri muhassl tayin etmeyi düündüü görülmektedir. BOA,
Cevdet Maliye, nr. 27716.
64
BOA, A, DVN, MHM, 202, s. 96, h.321; BOA, A, DVN, MHM, 203, s.21, h.46; BOA, A, DVN,
MHM, 203, s.189, h.549.
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dûçar” olduundan Hazinedarzâde Süleyman Aa muhassl olarak atanmtr.65
Belgelerde, 1796 ve 1805 tarihleri arasnda Canik muhassll yaptna
dair herhangi bir bilgi yoksa da baz yllar bu göreve getirildii tahmin edilebilir. Hazinedarzâde Süleyman Aa, 22 Austos 1805 tarihli bir belgeye göre,
Canik muhassl vekili olarak atanmtr.66 Kimin yerine vekil olarak tayin edildii belli deildir. 1806 ylnda yeniden tek bana Canik muhasslln ele geçirmitir.67
rad- Cedid hazinesinin çeitli sebeplerden dolay ortadan kaldrlmasndan sonra, Canik muhassll yeniden Tersane-i Âmireye baland. Canik
muhassllnn Tersane-i Âmire için önemi XIX. yüzyl balarnda da devam
etmektedir. “Sefayin-i hümayûnlarn levâzm- âzam- külliyesinden olan tel ve
kendir ve ecnas- kereste sancamza mahsûs olduundan kat’ ve nakilleri ve
tedarik ve isâli Canik muhassllarnn nezaretleri ve vucûh-u beldenin ittffak ve
marifetleriyle” olduundan, devlet hem Canik sancana hem de sancaa atanan muhassllara çok itina göstermitir. “Umûr- mühimme-i muazzamann
tatili aikâr” olaca bilindiinden muhassl atanacak kii konusunda çok seçici davranlyor ve karklk çkmas durumunda hemen önlemler alnyordu.
te bu artlar göz önünde bulundurularak, gizli ve açk çeitli sorgulamalardan
sonra 1809 tarihinde Süleyman Aa Canik muhassl atand. Bu atamann ayr
bir önemi vardr. Caniklizâdelerin Kuzey Anadolu’daki hâkimiyetleri tamamen
krldktan sonra yeni bir hanedan ailesinin ortaya çkmas için ortam hazr
hale gelmitir.68
Süleyman Aa’nn muhassllnn ilk zamanlarnda rakiplerinin ümitleri
devam etmitir. Bu mücadelenin parças olarak halkn çeitli tahriklerle ikâyet
etmeye ikna edildii anlalyor. Halkn ikâyetine göre “Canikli Hazinedarolu
Amasya’ya isal-i teaddi ve hasar- birle Amasya müftisini ahz ve girift ve habs
etmi ve Amasya Sanca kazalarndan Lâdik ve Gedera kazalar âyanlarn
bigayr- hakk katl” ettirmitir.69 Yine halktan gereksiz ve çok vergi ald da
ikâyetler arasndadr.70 Bütün ard arkas kesilmeyen bu ikâyetlerin Canik
muhassllnn ele geçirilmesi için yaplan mücadelelerin bir parças olduunu
ortaya koyan belgeler vardr.71 Padiah da bu ikâyetler üzerine gizli mübair
65

BOA, HH, nr. 27973.
BOA, HH, nr. 4047.
67
BOA, Cevdet Maliye, nr. 10946; 1808 ylnda da Canik muhassl gözükmektedir. SS, 1755/1,
s.65.
68
BOA, Cevdet Maliye, nr. 434. Belgede öyle denilmektedir; “zzetlü defterdar efendi ibu hatt-
hümayûnu arzuhaliyle erefefzay- sudûr olan hatt- hümayûn- ahanede bu keyfiyeti tahkik için
tarafmdan hafî memûr eylediim âdem bu defa gelüp verdii takriri ibû arzuhali mefhûmunda
mutabk geldiinden baka sâir erbab- vukûfun dahi ihbar üzere devlet-i âliyyeme gelmek istikâmetle hizmet eylemek artyla Hazinedaroluna Canik muhasslln tevcih”; BOA, MAD, 9755,
s.374; BOA, HH, nr. 27973; BOA, HH, nr. 42034/C; BOA, HH, nr. 41855/C.
69
BOA, HH, nr. 26549.
70
BOA, HH, nr. 41855/F.
71
BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 9890.
66

81

Abdullah Bay

göndermi, raporun olumlu olmas sebebiyle Hazinedarzâde Süleyman Aa’nn muhassllk görevine devam etmesi uygun görülmütür.72
29 Temmuz 1809 tarihli maliyeden yazlan hükümden, Canik muhassllnn hangi artlarda verildiini de çkarmak mümkündür. “Canik muhassll ve
tevabii mukataasnn merbût olan cizye ve avarzyla mâen senevî bedel-i
iltizam olan” altm sekiz bin sekiz yüz yetmi be buçuk kurua Süleyman
Aa’ya iltizama verildii anlalmaktadr. Dört bin be yüz yetmi üç kuru
“kalemiye ve harac aklamn zaman- zabt olan” muharrem aynn ilk günü
vermesi de art kouldu. ltizam bedeli de “yirmi üç bin kuru taksit-i evvel
olarak Rebi’ül-âhir gurresinde ve yirmi üç bin guruunu taksiti sâni olarak
Receb-i erifi gurresinde ve on sekiz bin üç yüz iki buçuk kuruu dahi taksit-i
sâlis olmak üzere evval gurresinde Tersane-i Âmirem hazinesine eda ve
teslim eylemek” üzere üç takside bölünmütür. Ayrca “Canik sancann avarz ve bedel-i nüzûl mukabili bervech-i ocaklk Tersane-i Âmireme muayyen
olan senevî ûmirem hazinesine be bin alt yüz on buçuk kantar tel-i saf sancak bedeli olarak dört yüz kantar kendir ham dersaâdete” yollamas art koulmutur. Bundan baka, “Beher kantar yirmi ikier kuru olarak beher sene
mübayaâs, tertib ve tanzim olunan üç bin dokuz yüz seksen sekiz buçuk kantar kendir-i ham zimemât mezkûr ile bahas olan seksen yedi bin yedi yüz krk
yedi kuru bedel-i iltizam mezkûrdan mahsûb olunmak üzere” zaman geldiinde Tersane-i Âmireye teslim etmesi emredilmitir.73
Süleyman Paa’nn 1817 tarihindeki “avarz ve cizye-i Canik muhassl”
iltizam bedelinin senevî yetmi iki bin yedi yüz doksan sekiz buçuk kurua
çkarak biraz artt görülmektedir. Süleyman Paa’nn ölümünden sonra, aile
ekonomik ve siyasî yönden gerileme dönemi yaam, özellikle aile ile yakn
ilikiler içinde bulunan Çeçenzâde Hasan Paa, ailenin aleyhine olarak, Trabzon Valiliine ve ardndan da çevresine hâkim olmutur.74
Hazinedarzâde Süleyman Paa’nn en büyük olu olan Osman Bey, Trabzon valilii srasnda Canik sancana muhassl vekili olarak atand.75 Babasnn
vefatndan sonra Trabzon valisi olarak atanan Mehmed Hüsrev Paa, ayn
zamanda Canik muhassl olarak tayin edilmi, o da muhassl vekili görevine
72
BOA, Cevdet Maliye, nr. 434; Bir dier belgede Hazinedarolu’nun Canik muhassll hakknda
öyle denilmektedir. “Bu keyfiyeti tahkik için tarafmdan hafî memur eylediim bu def’a gelip
ahalinin honud olduu Hazinedaroluna muhasslln tevcih”. BOA, HH, nr. 27793; 2 Nisan
1810 tarihli bir belgede Canik Muhassl gözükmektedir. BOA, HH, nr. 42034/C; Trabzon mütesellimi olarak atand srada da Canik muhasslln bir süre üzerinde tutmutur. Geni bilgi için
bkz; BOA, HH, nr.41855/H; BOA, HH, nr.41855/B; BOA, HH, nr. 4047; Mahmud Tayyar Paa
isyannda önce paa tarafn tutan Hazinedarzâdeler, Yusuf Ziya Paa’nn muhassllk vaâdiyle saf
deitirdiler. Geni bilgi için bkz; Serbestolu, brahim; “Trabzon Valisi Canikli Tayyar Mahmud
Paa syan ve Caniklizâdelerin Sonu (1805-1808)”, Uluslararas Karadeniz ncelemeleri Dergisi, I/Güz,
Trabzon 2006, s.97.
73
BOA, Cevdet Maliye, nr. 434.
74
BOA, MAD, 9758, s.170.
75
“Canik Muhassl vekilimiz olum necabetlü Osman Bey”. SS, 1755/1, s.102; BOA, HH, nr.
42045; BOA, HH, nr. 23579; BOA, A, DVN, MHM, 233, h.92; BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 3822; BOA,
HH, nr. 31120.
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yeniden Hazinedarzâde Osman Bey’i getirmitir.76 Vali olmadan önce “dergâh muallâ kapucubal” ünvanyla77 baz zaman muhassl vekillii ve muhassl
görevlerinde bulunan Osman Bey, valilik görevine yakn, tek bana Canik
muhassl olarak atanm ve ailenin bölgedeki nüfuzunu devam ettirmitir.78
Hazinedarzâde Osman Bey ancak Mehmed Hüsrev Paa’nn Trabzon Valiliinden alnmasndan sonra Canik muhassllna tam anlamyla hâkim olabilmitir.
1830 tarihli bir belgede “Trabzon Valisi ve ilhaken Gönye sanca mutasarrf ve Canik muhassl” olarak gözükmektedir.79 26 Aralk 1835 tarihinde
“halen Trabzon Valisi ve Canik ve Karahisar- arki sancaklar mutasarrf” görevlerinde bulunuyordu.80
Hazinedarzâde Osman Paa’nn Canik muhassl üzerinde kalmak artyla Trabzon Valiliine atanmas üzerine kardei Hazinedarzâde Abdullah Bey,
Canik muhassl vekili atand.81 Hazinedarzâde Abdullah Bey, Süleyman Paa’nn küçük olu idi. Hazinedarzâde Süleyman Paa ölünce yerine büyük olu
Osman Paa Trabzon Valiliine getirilmi, bo kalan Canik muhasslna da,
Abdullah Bey tayin edilmitir.82 Canik sancanda muhassl ve muhassl vekilliinde gösterdii baarlardan dolay kendisine “kapucubalk” ünvan verilen
Abdullah Bey,83 aabeyi Trabzon Valisi Osman Paa’nn Mays 1841’de ölümünden sonra,84 yerine vezir rütbesiyle Trabzon Valiliine atanmtr.85
MUHASSILLIK DARESNN SONU
Abdullah Paa, Tanzimat’tan sonra da mutasarrf olarak bir müddet daha
Canik’te hâkimiyetini sürdürdü. XIX. yüzyl ortalarnda Tanzimat’n getirdii
yeni idarî tarz ile Hazinedarzâdelerin Samsun’da sürdürdükleri hâkimiyet son
bulmu ve bundan sonra Canik’e merkezden mutasarrflar tayin edilmitir.86

76

BOA, MAD, 9758, s.361; BOA, TAD (Trabzon Ahkâm Defteri), c.4, s.2, h.3.
BOA, A, DVN, MHM, 240, h.315.
78
ubat 1822 tarihli mühimme kaydnda kendisine “dergâh- muallâm kapucubalarndan Canik
muhassl vekili Osman Beye hüküm ki” denilerek hitapta bulunulmutur. BOA, A, DVN, MHM,
240, h.315; TS (Tirebolu er’iyye Sicili), 1, s.137, h.3. “Canik Muhassl vekili devletlü Osman Bey
efendi hazretleri”; Kendisi Canik muhasslnn en temel görevlerinden saylan “kendir-i ham
bakayasnn” toplanmas görevini yerine getirmek için büyük gayret sarf etmitir. BOA, A, DVN,
MHM, 240, h.315.
79
TS, 1960, s.11,23; 1831 tarihli dier bir belgede Canik muhassll halen üzerinde gözükmektedir. BOA, A, DVN, MHM, 246, h.1,2,3,4.
80
TS, 1958, s.19; TS, 1, s.32, h.3; TS, 1,s.29, h.3 TS, 1, s.15, h.2.
81
Akyol, Bütün Yönleriyle Samsun, s.21.
82
Akyol, Bütün Yönleriyle Samsun, s.33; Yolalc, XIX. Yüzylda Canik, s.13.
83
Yüngül, Naci; “Trabzon’daki Hazinedarzâde Abdullah Paa Çemesi”, Vakflar Dergisi, XIX, (Ankara 1985), s.261-266.
84
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, IV, s.1306; TS, 1966, s.8; TS, 1968, s.13.
85
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, I, s.81; Usta, Veysel; Anabasis’ten Atatürk’e Seyahatnâmelerde
Trabzon, Trabzon 1999, s.119-120.
86
Yolalc, XIX. Yüzylda Canik Sancann Sosyal ve Ekonomik Yaps, s.13.
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Sonuç olarak, Süleyman ve Ali Paalarla ilgili bu olaylar, bölgelerinde çkan karklklarn sebeplerini açklamaktadr. Muhakeme sürecinde, taraflar
ikâyetçiler, ikâyet edenler ve halktan temsilciler olmak üzere üçe ayrlyordu.
Merkezî hükümet ve paa divan, halkn ahitliine ve vekilliine çok önem
vermilerdir. Bu ahitliin ve halka kötü muamelelerin engellenmesi arzusunun
yerel yönetimlerin güçlerinin ve yetkilerinin daha da artmasna sebep olduu
görülmektedir. Merkezî hükümet, halkn yöneticilerini seçebilmesini yolsuzluklar engelleyici bir çare olarak düünmü, ancak bu mücadelelerin iddetlenmesinden baka bir ie yaramamtr.
Hanedan ailelerinin ortaya çkt ve devlet nüfuzunun azald zamanlarda mücadelelerin de iddeti artmtr. Sosyolojik olarak deerlendirildiinde
halkn da taraf ve muhalif olarak ikiye ayrld anlalmaktadr. Bu mücadelenin halk için ekonomik çkarlarnn da olduu düünüldüünde çatmann
iddeti daha net anlalr. Kapu halk uygulamas da bu mücadelenin tezahürüdür. Muhassl veya âyan hâkimiyet sahasnda tam bir nüfuz kurduktan sonra
mühim mevkilerdeki kiileri temizlik harekâtna giriiyor ve buraya kendi adamlarn tayin ediyordu. Bu durum Tanzimat idaresinin getirdii merkezî eitime alnm bürokrasi ile giderilmeye çallm, ancak güç mücadelesinin
tezahürleri deiik biçimlerde küçük de olsa devam etmitir. Alnan önlemler
sonucu yüzyln sonlarnda bir “mülkiyeli” tarz olumutur. Mülkiyeli tarznn
olumasnda âyan ve eraf arasndaki bu güç mücadelelerinin kötü anlarnn
etkisi olduu ortadadr.
Abstract
During the Ottoman’s Regression Period, a different system is started to progress at
Ottoman’s Classical Regime. Parallel to this change, Canik Sanjak is governed by Muhassl
instead of Governer of Sanjak. The Person who is assigned by Muhassl has wider authority
than Governer of Sanjak.
By increasing the power of provinces opposed to the Center, the struggle of Local
Managers between each other is become more violent. The political fights is increased by
assigning Trabzon Governer instead of Canik Muhassl, in general. As the political fights
became so violent, it is acted upon the trials. The public took place as “siders” or
“opponents” in this struggle, too. But the families who built a huge dynasty were able to stop
this struggle on time.
Key Words: Canik, Muhassl, Middle Black Sea, Ayan.
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