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laþýk 400 m. uzunluðunda büyük bir kale
yaptýrmýþtýr. 1820’de tamamlanan kale II.
Bayezid yapýsýyla birleþmiþtir. Uzun kitâ-
besi Vezir Kapýsý’nýn üzerinde bugüne ulaþ-
mýþtýr. Bölgeyi ziyaret eden Ýngiliz seyyahý
William M. Leake, Lord Broughton ve Ýn-
giliz romantik þairi Lord Byron kaleden öv-
güyle söz eder. Byron, Tepedelen’deki Ali
Paþa Konaðý’nda misafir kalmýþ, meþhur
“Childe Harold”unda buranýn ilginç bir tas-
virini yapmýþtýr.

Tepedelen’in son dönemine ait en ay-
rýntýlý bilgi 1306 (1888-89) yýlýna aittir. Bu
dönemde kasabada 1800 nüfus, otuz dük-
kân ve iki cami mevcuttur; biri Sultan II.
Bayezid, diðeri Ali Paþa tarafýndan yap-
týrýlmýþtýr. Ayrýca burada bazý tekkeler ve
Vjosë nehri üzerinde birçok defa yýkýlan
taþ köprü bulunmaktaydý. Ali Paþa Kona-
ðý’nýn kalýntýlarý hâlâ ayaktaydý. Tepedelen
kazasý dörtte biri hýristiyan olan 20.000
nüfusluk altmýþ altý köy içermekteydi. Böl-
genin daðlýk yapýsý sebebiyle ziraat sade-
ce nehir boyu uzanan küçük düzlüklerde
mümkündü. Nüfusun baþlýca geçim kay-
naðý Evliya Çelebi’nin de zikrettiði gibi ke-
çi ve koyun yetiþtiriciliðiydi. Bunlarýn yün-
lerinden bölgenin ana üretimi olan abâ ve
çuval dokumacýlýðý yapýlmaktaydý. Osman-
lýlar 1912 yýlý sonunda Tepedelen’i ve bü-
tün Arnavutluk’u kaybettiler. 1914’te Zog-
rafos’un Yunan çeteleri, Tepedelen civa-
rýndaki köylerin çoðunu yakýp yýkarak böl-
genin Yunanistan’a ilhakýný saðlayýncaya
kadar pek çok müslüman öldürdüler. 1920
Temmuzunda Ýtalyan askerleri tarafýndan
iþgal edilen Tepedelen Kalesi köylülerden
oluþan Arnavutluk askerlerince kuþatýldý.
II. Dünya Savaþý’nda Tepedelen ve civarý
büyük ölçüde hasar gördü, her iki cami ve
taþ köprü yýkýldý. Ayakta kalan büyük kale
1960’lý yýllarda onarým görmüþtür.
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Yanya valisi.
˜ ™

Kökeni gibi doðum tarihi de tartýþmalý
olup Yanya’nýn kuzeybatýsýnda yer alan Te-
pedelen’de muhtemelen 1740 veya 1744’-
te dünyaya geldi. Döneminde yazýlmýþ ba-
zý kaynaklarda tarihin 1750-1751 olarak
gösterilmesi dikkat çekicidir (Holland,
s. 109; De Beauchamp, s. 23). Atalarýnýn
XVII. yüzyýlda Kütahya’dan göç etmiþ Na-
zif isminde bir Mevlevî derviþine dayandý-
ðýna (Ahmed Müfid, s. 32; Remérand, s. 9)
veya Yýldýrým Bayezid zamanýndaki Arna-
vutluk seferine katýlýp orada yerleþen Ana-
dolu kökenli Türk fâtihlerinden geldiðine
(Ýbrahim Manzour Efendi, s. 4; De Beauc-
hamp, s. 24) dair bilgilerin doðruluðunu
araþtýrmak mümkün olmamakla beraber
tevcih edilen üç tuðlu paþalýk beratýnda
kendisinden Anadolulu Ali diye bahsedil-
mektedir. 1805’te Mýsýr valiliðini elde eden
Kavalalý Mehmed Ali Paþa gibi bu dönem-
de devlet kuracak kadar güç kazanan âyan-
larýn böyle olmasa dahi köken bakýmýndan
Anadolu’dan göç etmiþ ailelere mensup
bulunduðunun vurgulanmasý ayrýca önem-
lidir. Aile kendini eski müslümanlardan say-
maktaydý (De Beauchamp, s. 24). 1717’de
Venedik savaþý esnasýnda Korfu seferin-
de þehid düþtüðü belirtilen büyük babasý
Muhtar Bey ve babasý Veli Paþa, Tepede-
len mütesellimliðini ellerinde tutmuþlar-
dýr. Hayatý komþularýyla mücadele ile ge-
çen Veli Paþa, 1753’te kýrk beþ yaþýnda öl-
düðünde Ali on üç-on dört (Ýbrahim Man-
zour Efendi, s. 6; De Beauchamp, s. 27) ve-
ya on beþ-on altý (Holland, s. 109) yaþla-
rýndaydý. Annesi Esmihan Koniçe Arnavut
beylerinden Zeynel’in kýzýdýr. Mütehakkim
kiþiliðiyle annesinin büyük ölçüde etkisin-
de kalan, onun kurnazlýðýný ve zekâsýný, ba-
basýnýn sert mizacýný tevarüs eden Ali’nin
gençliði de akrabalarýyla mücadele içinde
geçti. Bu sebeple aile 1770’te Tepedelen’-
den 18 mil uzaklýkta bulunan Gardiki’ye
kaçmak zorunda kaldý. Ali önceleri der-
bendler baþbuðu Kurt Ahmed Paþa’nýn hi-
mayesine girdi, onunla bozuþtuðunda Del-
vine mutasarrýfý Kaplan Paþa’ya intisap et-
ti ve onun Ümmü Gülsün (Ahmed Müfid, s.
42) yahut Emine (Ýbrahim Manzour Efen-
di, s. 9; De Beauchamp, s. 61) adýndaki ký-
zý ile evlendi (1768); ancak daha sonra Kap-
lan Paþa’nýn aleyhinde ve idamýna yol açan
geliþmelerde rol oynadý. Delvine mutasar-
rýfý Mustafa Paþa’nýn eþkýya tarafýndan
katli üzerine mîr-i mîranlýkla paþanýn ye-

üzerinde kurulmuþtur. Ancak arkeolojik ka-
zýlar esnasýnda Osmanlý öncesi döneme
ait herhangi bir kalýntýya rastlanmamýþ-
týr. Kasabanýn Arnavutça isminin Türkçe
Tepedelen’den geldiði açýktýr. Buranýn ta-
rihi savaþçý dað kabilelerine karþý verilen
sürekli çarpýþmalarla doludur.

926 (1520) tarihli tahrir kayýtlarýna gö-
re Tepedelen’de bir kadý bulunmakta olup
nüfusu yirmi yedi hýristiyan, üç müslüman
hânesinden meydana gelmekteydi. Tepe-
delen Kalesi’nde bir dizdar ve kethüdânýn
idaresinde 183 muhafýz görev yapýyordu.
Bu durum daðlýk bölgenin kontrolü için
askerî bir üs görevi yapmasýndan kaynak-
lanýyordu. Nitekim ayný tarihte yakýnýnda-
ki Skrapar kasabasý 105 müslüman, 205
hýristiyan sivil nüfusa sahipti, fakat bura-
da bir dizdarla otuz muhafýz bulunuyordu.
Diðer yakýn kasabalardan Premedi (Për-
met) ayný durumdaydý (208 hâne hýristi-
yan, bir dizdar, on muhafýz). Tepedelen’in
en ayrýntýlý tasvirini 1081 (1670) yýlýnda ka-
sabayý ziyaret eden Evliya Çelebi yapmýþ-
týr. Onun verdiði bilgiler kasabanýn 1520’-
lere nisbetle büyük bir geliþme gösterdiði-
ne iþaret eder. Buna göre Tepedelen, bir
kadý ile Arnavutluk’un yüksek tepelerin-
deki âsilere karþý mücadele iþiyle görevli,
emrinde 100 asker bulunan bir voyvoda ta-
rafýndan yönetilmekteydi. Kalede asker-
ler için ayrýlmýþ kýrk küçük ev vardý. Sur-
suz þehirde ise 200 ev, altý dükkân ve bir
cami mevcuttu. Evliya Çelebi, Tepedelen’in
fethini Gedik Ahmed Paþa’ya nisbet et-
mektedir ki bu doðru deðildir. Kalenin öl-
çüsü ve çevresiyle ilgili bilgi de (600 adým)
abartýlýdýr.

Tepedelen, XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda ve
XIX. yüzyýlýn ilk yýllarýnda bölgede yarý ba-
ðýmsýz vali olarak hüküm süren, Arnavut-
luk’un güneyini ve Yunanistan’ýn ana bö-
lümünü idaresine alan Tepedelenli Ali Pa-
þa’nýn doðum yeridir. Ali Paþa burada yak-

Tepedelen’in 926 (1520) yýlýndaki nüfus icmalini gösteren

tahrir kaydý (BA, TD, nr. 94)
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land, s. 107, 111) ve “sultanýn aslaný” laka-
bý verildi (Ýbrahim Manzour Efendi, s. 140;
De Beauchamp, s. 90). Ayný dönemde
devletin içinde bulunduðu zafiyet bölgede-
ki sancaklarýn mahallî güçler tarafýndan
âdeta yaðmalanmasýna ve bunlarýn birbi-
riyle açýk mücadele içine girmesine yol aç-
maktaydý (Özkaya, s. 57). Bu geliþmelerin
neticesinde büyük oðlu Muhtar Bey’e Eð-
riboz ve Karlý-ili sancaklarýnýn verilmesi,
Veli’nin de mîr-i mîran yapýlmasý ile nüfuz
sahasý ve gücü büyük ölçüde arttý (Cev-
det, VI, 306). Ali Paþa, Güney Arnavutluk-
Epir daðlýk kýyý bölgelerinde yaþayan hýris-
tiyan Sulyotlar’a karþý bunlarýn tamamen
imhasýyla neticelenen kanlý bir mücadele-
ye giriþti (1788-1800). Batý’da Ali Paþa’nýn
keyfî idaresine baþ kaldýran kahramanlar
diye takdim edilen Sulyotlar’ýn, Adriyatik
daðlýk bölgelerinin denetim altýnda tutul-
masýyla ilgili genel devlet politikasý uyarýn-
ca kontrol altýna alýndýklarý açýktýr (Þakul,
s. 120, 121, 316).

1791’de Rus-Avusturya-Osmanlý savaþý
esnasýnda Rusya ile iliþkilere girdi ve Yan-
ya’da bir Rus konsolosluðu açýlmasýna izin
verdi. Haziran 1791’de savaþ sonunda müs-
takil bir hükümdar olarak tanýnmasý ve
çarýn korumasý altýnda bulunmasý þartýyla
Rusya’ya bir ittifak projesi teklif etti. Buna
göre Rusya bölgedeki Ýslâm inancýna say-
gý gösterecek, Ali Paþa’yý malî yönden des-
tekleyecek ve çeþitli üslerde düzenli aske-
rî birlikler yerleþtirerek idaresi altýndaki
topraklarda hüküm sürmesine katký sað-
layacaktý. Ali Paþa da Grek-Ortodoks aha-
liye Türk-müslüman halkla eþit muamele-
de bulunmayý, karýþýk askerî birlikler kur-
mayý tekeffül edip güvence olmak üzere
oðullarýndan birini çarýn sarayýna rehine
yollamayý kabul etmekteydi. Ýttifak ger-
çekleþme noktasýna gelmemekle beraber
Ali Paþa’nýn, Rus ve Avusturya ile bu an-
lamda temaslarý olan Ýþkodralý Kara Mah-
mud Paþa gibi Bâbýâli’yi baský altýnda tut-
maya çalýþtýðý anlaþýlmaktadýr (Bartl, s. 78-
79).

Venedik’in ortadan kalkmasýyla (Ekim
1797) bölgede deðiþen siyasî durum Ali
Paþa’nýn konumunu önemli ölçüde güç-
lendirdi. Baþta Korfu Fransa’nýn eline ge-
çen Venedik denizindeki adalara ve Adri-
yatik sahillerindeki bazý yerlere (Preveze,
Butrinto, Voçina, Parga = Nevâhir-i Erbaa)
göz dikti. Gerekli askerî önlemleri almaya
ve bir deniz gücü oluþturmaya çalýþtý. Os-
manlý-Rus müttefik donanmasýnýn adala-
rýn zaptýna yönelmesi sýrasýnda (1799) Ne-
vâhir-i Erbaa’nýn ele geçirilmesi iþi Ali Pa-
þa’ya havale edildi. Ali Paþa, Butrinto’yu

zaptetti ve kendisine bu münasebetle ve-
zâret rütbesi verildi. Yörenin Ali Paþa’nýn
eline geçmesi çevre halkýný dehþete dü-
þürdü (Þakul, s. 117 vd.). Zilkade 1216’da
(Mart 1802) daðlý isyanýyla uðraþmak üze-
re Rumeli valiliðine getirildi ve daðlýlarýn
te’dibinde baþarý kazandý (Özkaya, s. 80).
Sert idaresi ve aleyhine oluþan muhalefet
yüzünden ertesi yýl azledildi. Týrhala’nýn da
kendisine tevcih edilmesinden ötürü (Ka-
sým 1803) etkinliði daha da artan Ali Pa-
þa’nýn karþýsýnda Rumeli valiliðine Ýþkod-
ra mutasarrýfý Ýbrâhim Paþa getirildi. Ey-
lül 1807’de oðlu Veli’ye Mora valiliði verildi,
derbendler baþbuðluðu da kendisine ha-
vale edildi.

Ýmparatorluðun Adriyatik denizine açý-
lan önemli bir bölgesini elinde tutan Ali
Paþa dýþ siyasetin yarattýðý fýrsatlardan
faydalanmaya çalýþtý ve baðýmsýz bir prens
gibi hüküm sürerek özellikle 1811’de gü-
cünün doruk noktasýna ulaþtý. Yabancý dev-
letlerle iþ birliði yaptý, bu arada Napolyon
Fransasý ile iliþkilerini geliþtirdi. 1806’da
Yanya konsolosluðuna tayin edilen Ch. H.
L. Pouqueville’in çalýþmalarý kendisinin si-
lâh ve para ile desteklenmesini saðladý. Ali
Paþa’nýn baðýmsýz bir hükümdar edasýy-
la, adamlarýndan aslen bir Ýtalyan papazý
olan mühtedi Mehmed Efendi’yi Tilsit’e
çarla görüþmekte olan (1807) Napolyon’un

rine getirildi (Þevval 1198 / Aðustos 1784).
Delvine ile birlikte Yanya’ya mutasarrýflýk
göreviyle ilk tayini 1199’da (1784-85) olduy-
sa da eski mutasarrýfýn yerinde býrakýlma-
sý gerekli görüldüðünden tayin iptal edildi.

Safer 1200’de (Aralýk 1785) Týrhala mu-
tasarrýflýðýna getirildi ve ayný yýlýn nisan
ayýnda buna ilâveten Kurt Ahmed Paþa’-
nýn vefatýyla (1784) boþalan, Tesalya-Epir
dað geçitlerinin güvenliðiyle vazifeli der-
bendler baþbuðluðuna tayin edildi. Ocak
1787’de eþkýyadan arýndýrma bahanesiy-
le kuvvet sevkettiði, otuz üç yýl idaresinde
kalacak olan Yanya sancaðýný elde etti. Ce-
mâziyelevvel 1202 (Þubat 1788) Avusturya
savaþý sebebiyle iki tuðlu paþa olarak 4000
yaya ve atlý askeriyle mehter çaldýrýp or-
duya katýldý (Zaîmzâde Mehmed Sâdýk, s.
49). Güçlü bir konuma sahip olduðu, sad-
razam tarafýndan Belgrad yörelerinde gö-
revlendirilmek istendiðinde Rumeli Valisi
Süleyman Feyzi Paþa’nýn maiyetine girme-
yi kabul etmediðini söylemesinden anla-
þýlmaktadýr. Bu görevi daha sonra sadra-
zamýn ricasý ve ýsrarý karþýsýnda kabul ede-
rek Ramazan 1202’de (Haziran 1788) yola
çýktý (a.g.e., s. 54). Ayný yýl derbendler pa-
þasý tayin edildi (De Beauchamp, s. 47).
Pançova (Pancevo) harekâtýna katýldý, sava-
þýn sonlarýna doðru Maçin muharebesin-
de (1791) yararlýlýk gösterdi. Savaþ esna-
sýnda Sýrplar’ýn isyan etmesini önlemekle
beraber bölgede zorla hâkimiyet kurmak
istemesi ve bu amaçla bazý tertipler içine
girmesi hoþnutsuzluða yol açtý.

Savaþýn ardýndan büyük bir mesele ha-
linde devleti yýllarca uðraþtýracak olan dað-
lý eþkýyasýnýn tenkilinde ve bunlarýn içinde
yer alan Arnavutlar’ýn daðýtýlmasýnda Ali
Paþa’nýn ve derbendler nâzýrý tayin edilen
oðlu Veliyyüddin Bey’in yardýmlarý görül-
dü (1792-1794). Vidin’de isyan eden Paz-
vandoðlu’na karþý yapýlan askerî harekâta
(1798) 15.000 askerle katýldý. Bu müna-
sebetle kendisine üç tuðlu paþalýk (Hol-

TEPEDELENLÝ ALÝ PAÞA

Tepedelenli

Ali Paþa
(Ibrahim
Manzour
Efendi,
Mémoires
sur la Grèce
et l’Albanie,
Paris 1827)

Tepedelenli Ali Paþa’nýn yaftasý (R. Walsh, Voyage en Tur-
quie et à Constantinople, Paris 1828, s. 322)
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Bunun üzerine vezâreti kaldýrýlarak Yan-
ya valiliðinden azledildi ve oðullarýyla bir-
likte Tepedelen’de zorunlu ikamete tâbi tu-
tuldu. Bunu reddetmesiyle de fermanlý
ilân edildi. Askerî harekât neticesinde Ali
Paþa’nýn hâkimiyeti altýndaki yerler kýsa za-
manda ele geçirildi, kendisi de Yanya Ka-
lesi’ne çekildi. Bu geliþme sonunda oðulla-
rý ve torunlarý teslim oldu. Ali Paþa’nýn Yan-
ya’da iki yýla yakýn devam eden direniþi
esnasýnda Rum isyaný genel bir yaygýnlýk
kazandý. Hurþid Paþa kumandasýndaki kuv-
vetler tarafýndan tamamen kýstýrýlan ve tes-
lim olmasý halinde hayatýna dokunulma-
yacaðý sözü verilen Ali Paþa göl üzerindeki
Pandeleimon Manastýrý’na sýðýndý ve Ýstan-
bul’dan gelecek son kararý beklemeye baþ-
ladý. Hurþid Paþa yaptýðý teklifin kabul edil-
memesi üzerine idamýna dair düzmece bir
ferman tertip etti (Cevdet, XII, 32, 200 vd.).
14 Þubat 1822’de odasýna girilerek gere-
ði yerine getirilmek istendiðinde Ali Paþa
buna silâhla mukabele etti ve çýkan çatýþ-
mada öldürüldü. Baþý 24 Þubat’ta Ýstan-
bul’a getirildi (a.g.e., XII, 33; De Beauc-
hamp, s. 354-356). Suçlarýný ifade eden bir
yafta iliþtirilmiþ olarak (yafta metni ve res-
mi için bk. Walsh, Voyage en Turquie, s.
321-323; Andréossy, s. 212-213; Cazacu, s.
347) teþhir edildikten sonra daha önce ay-
ný âkýbete uðrayan oðullarý Veli, Muhtar,
Sâlih ve torunu Mehmed paþalarýn kesik
baþlarýyla birlikte Silivrikapý dýþýndaki me-
zarlýða gömüldü ve mezarlarýna birer kitâ-
be konuldu (kitâbe metinleri için bk. Walsh,
Narrative, s. 56-57). Ali Paþa’nýn baþsýz ce-
sedi Yanya’da Fethiye Camii hazîresinde
eþi Emine Haným’ýn yanýna defnedildi. Dev-
let tarafýndan âsi ilân edilip kendisiyle uð-
raþýlmasý yüzünden Mart 1821’de baþla-
yan Yunan ayaklanmasýnýn rahatça geliþ-
me imkâný bulduðu, Ali Paþa’nýn bu geliþ-
meyi kendi çýkarý için kullandýðý, para ve
silâh yardýmlarýnda bulunarak isyanýn çý-
kýþýný ve geliþmesini desteklediði idam yaf-
tasýnda özellikle vurgulanmýþtýr. Ali Paþa
devlete karþý Rumlar’la iþ birliði içine gir-
mekle beraber onun idamýyla, göz açtýr-
madýðý ileri sürülen Rumlar’ýn isyan fýrsa-
týný ele geçirdiði hakkýndaki yaygýn kana-
atin doðru olmadýðý açýktýr.

Ali Paþa, dönemindeki birçok benzeri gi-
bi devlet kurma yeteneðine sahip mahal-
lî güçlerin en önde gelenlerinden biridir ve
çok geniþ bir bölgeyi idaresi altýna alma-
yý baþarmýþtýr. Ýstanbul’da “kapý çuhada-
rý” adý altýnda bulundurduðu adamlarý va-
sýtasýyla baþþehirden haber almakta, gön-
derdiði zengin hediye ve daðýttýðý yüklü
paralarla konumunu güçlü tutmaktaydý

(Tepedelenli Ali Paþa, trc. Ali Kemali Ak-
süt, s. 151). Eðitim durumu hakkýnda bir
bilgiye rastlanmamakla beraber olaylarýn
içinde kendini yetiþtirdiði bilinmektedir. Ar-
navutça dýþýnda Rumca bilmekteydi (Hol-
land, s. 126). Ancak 1787’de orduya gel-
diðinde Türkçe konuþamadýðý ve bildiði ka-
darýný da unuttuðu ortaya çýkmýþtýr (Zaîm-
zâde Mehmed Sâdýk, s. 53). Ýdamý tari-
hinde oðullarý Muhtar elli dört, Veli kýrk
dokuz, Sâlih yirmi iki; torunlarý Muhtar’ýn
oðullarý olan Hüseyin yirmi altý, Mahmud
on bir; Veli’nin oðullarý olan Mehmed yir-
mi beþ, Selim yirmi bir ve Ýsmâil on iki ya-
þýndaydý (Ýbrahim Manzour Efendi, s. 231;
Pouqueville, III, 433). Elli üç yaþýndaki ikin-
ci karýsý Vasilissa 19 Mart’ta Ýstanbul’a gel-
miþ ve patrikhânede saklanmaya çalýþmýþ-
týr (Walsh, Narrative, s. 57). Daha sonra
kendisine ve hazinedarýna bir miktar ma-
aþ baðlanmýþ ve Bursa’da zorunlu ikamete
tâbi tutulmuþtur (BA, HH, nr. 502/24621).
Veli ve Muhtar’ý nüfuzlu bir Arnavut aile-
sine mensup olan Berat paþasý Ýbrâhim’in
kýzlarýyla evlendirmiþtir (De Beauchamp,
s. 61). Babasýnýn siyahî hareminden Yûsuf
(Paþa) adýnda bir kardeþi vardý (a.g.e., s.
275). Türk, Arnavut, Berberî askerleri, Türk
zâbitleriyle vekilleri, Rum-yahudi sekreter-
leri, Rum tüccarlarý, Tatar ulaklarý, mü-
kellef sarayýnda iç oðlanlarý ve köleleriyle
kendisine misafir olan Lord Byron’ýn da
yazdýðý üzere tam bir hükümdar gibi ya-
þamaktaydý (Holland, s. 123). Tepedelen’-
deki zengin döþenmiþ sarayý 1818’de yan-
makla beraber yerine yenisini yaptýrmýþ-
týr (De Beauchamp, s. 285; Pouqueville,
s. 362-370).

Ali Paþa güçlü bir askerî kuvvet oluþtur-
muþtur. 7000’i dâimî olmak üzere ordu-
sundaki asker sayýsý 30-40.000’e ulaþmak-
taydý. Ayrýca küçük bir donanma kurmuþ-
tur. Yönetimi altýndaki bölgelerde nüfus
1,5-2 milyon tahmin edilmekte olup yýllýk
geliri 4-5 milyon kuruþ tutmaktaydý (Hol-
land, s. 114-117). Kendisinin dýþýnda üç
oðlunun 1817 yýlý hesabýyla toplam gelir-
leri 7 milyon kuruþu (600.000 sterlin) bul-
maktaydý (De Beauchamp, s. 270 vd.). Ýda-
resi altýndaki bölgelerde Rumca resmî dil
gibi geçmekte, Arnavutça günlük konuþ-
ma dili olarak kullanýlmaktaydý; ancak bu
dilin yazýlý olarak da öðrenilmesini istemiþ-
tir. Yönetimde bir divan kendisine yardým
etmekte, onayý olmadan hemen hiçbir þey
gerçekleþmemekteydi. Eðitilmiþ insan-
larýn varlýðýný siyasî ihtiraslarý için gerekli
görmüþ, çocuklarýnýn eðitimiyle ilgilenmiþ,
özellikle halefi Sâlih’in Türkçe ve Yunanca
öðrenmesine dikkat etmiþtir. Ýtalya’ya ta-

nezdine elçi sýfatýyla göndermesi bu irti-
batýn boyutlarýný gözler önüne serer. Bu-
nunla beraber Venedik adalarý Fransa’ya
býrakýldýðýndan umulan yakýnlýk oluþmadý.
Yine Yanya konsolosluðuna gönderilen Wil-
liam M. Leake vasýtasýyla Ýngiltere’nin de
yardýmýný saðlamaya teþebbüs eden ve
Londra’ya Seyyid Ahmed Efendi adýnda
bir elçi yollayýp (1809) özellikle silâh satýn
almak için görüþmelerde bulunan Ali Pa-
þa’nýn (Ýbrahim Manzour Efendi, s. 54) bu
adalarý ele geçirmeye çalýþmasý iki taraf
arasýnda düþmanlýða yol açtý. Osmanlý-Rus
(1806-1812) ve Ýngiliz (1807-1809) savaþý
esnasýnda Preveze ve Voçina’yý ele geçirdi.
Parga Ýngilizler’e teslim oldu ve Ali Paþa’-
nýn idaresine ancak 1819’da terkedildi.

Ali Paþa’nýn Berat ve Avlonya’yý zapte-
derek (1810) aradaki hýsýmlýða raðmen
Ýbrâhim Paþa’yý saf dýþý býrakmasý, Berat
idaresinin eski mutasarrýfýna iadesi emri-
ni, Ruslar’a karþý savaþmak için orduya il-
tihak etmesiyle ilgili emri dinlememesi ve
Berat’ý kendiliðinden oðlu Muhtar Paþa’-
ya tevcih etmesi II. Mahmud’un derin in-
fialine yol açmakla beraber sefere katký-
da bulunabileceði beklentisiyle kendisine
tahammül edilmekteydi. Mora valisi olan
küçük oðlu Veli Paþa’nýn kötü idaresi yo-
ðun þikâyetlere yol açmaktaydý. Berat’ý ele
geçirmesi Ýstanbul’da iyi karþýlanmadýysa
da dönemin fevkalâde þartlarý sebebiyle
tasvip edildi (Cevdet, IX, 198; Tepedelenli
Ali Paþa, trc. Ali Kemali Aksüt, s. 157).

II. Mahmud’un merkezî otoritenin sað-
lanmasý amacýyla mahallî güçleri ortadan
kaldýrmayý hedefleyen siyaseti, yarý müs-
takil bir tutum içinde her geçen gün bir
tarafa saldýrmakta ve yayýlmakta olan Ali
Paþa’nýn ortadan kaldýrýlmasýný kaçýnýlmaz
duruma getirmekteydi. Merkezde önem-
li bir konumda bulunan, çeþitli hesap ve
entrikalarýyla dengeleri deðiþtiren Niþancý
Hâlet Efendi ile arasýnýn açýlmasý Ali Pa-
þa’nýn sonunu getirdi. Ali Paþa derbend-
ler baþbuðluðundan ve oðlu Veli Týrhala
paþalýðýndan azledildi (Mart 1820). Çeþitli
yerlerde mevcut sayýsýz çiftliklerindeki as-
kerlerini geri çekmek þartýyla Yanya Ali Pa-
þa’nýn uhdesinde býrakýldý; ancak buna uy-
mayacaðý beklendiðinden harekete geç-
mek için kuvvetler hazýrlandý ve Mora va-
liliðine tayin edilen Hurþid Ahmed Paþa bu
iþle görevlendirildi. Ayaklanmaya hazýrla-
nan ve Rumlar’ýn desteðini alan Ali Paþa
bunlarla Yanya’da bir toplantý düzenledi
(23 Mayýs 1820), kendi idaresinde bir Rum
eyaleti kurulmasýna tevessül etti. Bu amaç-
la Rumlar’a para ve silâh yardýmýnda bu-
lundu (Ahmed Müfid, s. 156; ÝA, I, 346).
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týr (BA, Defter, nr. 9761; HH, nr. 21024-A;
ayrýca bk. Uzun, LXV/244 [2001], s. 1054
vd.). 1275’te (1858-59) yaþanan malî sýkýn-
tý esnasýnda kendisine ait emlâk içinde
vaktiyle padiþah adýna zaptedilmiþ olan
Yeniþehir çiftliklerinin satýlmasýna karar
verilmesi bunlarýn bir kýsmýnýn daha son-
raki tarihlere kadar ayakta kaldýðýna iþa-
ret etmektedir. Yapýlan bu satýþtan 200
kese gelir saðlanacaðý tahmin edilmek-
teydi (Hayreddin, II, 48). Modern Arna-
vut tarihçileri Ali Paþa’yý Ýskender Bey ile
karþýlaþtýrarak yüceltmekte ve baðýmsýz bir
Arnavutluk kurulmasýnýn öncüsü diye gös-
termektedir. Zamanýnda Avrupa’da “Yan-
ya aslaný” sýfatýyla tanýnmýþ, ismi etrafýn-
da efsaneler doðmuþ, ölümünün ardýndan
hakkýnda pek çok eser kaleme alýnmýþ, böl-
geye dair yazýlan kitaplarda (Hughes, s.
108-329) veya genel Osmanlý tarihlerinde
(Zinkeisen, VII, 253-289) kendisine geniþ
yer verilmiþtir. 1824’te Albert Lortzing onun
hayatýný “Yanyalý Ali Paþa” adýyla yazdýðý ilk
operasýnda ebedîleþtirmiþtir (Bartl, s. 80).
Kendisi ve çocuklarýyla ilgili önemli bir ev-
rak birikimi dört ciltlik bir külliyat halinde
yayýmlanmýþtýr (bk. Arkheio Ali Paþa).
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Osmanlý Devleti’nde
çeþitli idarî ve askerî görevlilere

gelirlerine ek olarak
verilen tahsisat.

˜ ™

Sözlükte “ilerleme, yükselme; artma, ço-
ðalma” anlamlarýndaki terakkî kelimesi
bazan bir görevden daha yüksek bir göre-
ve geçmeyi ifade etmek için kullanýlmýþ-
týr. Fakat daha çok bürokrasi terimi ha-
linde devlet görevlilerinin gelirlerine yapý-
lan zamlarý belirtir. Osmanlý bürokrasisi-
nin malî kayýtlarýnda izdiyâd ve ziyâde keli-
meleri terakkî ile eþ anlamlý olarak yer al-
maktadýr. Terakkî özellikle hazineden “me-
vâcib” veya “ulûfe” ismiyle maaþ alan dev-
let görevlileriyle timar ve zeâmet sahiple-
rine verilen ek tahsisatý ifade etmektedir.
Timarlarýn “kýlýç” adý verilen, eyaletlere gö-
re 2000 ile 6000 akçe arasýnda deðiþen te-
mel birimiyle zeâmetin 20.000 akçelik ký-
lýç sayýlan temel birimine zaman içinde
yapýlan zamlar terakkî veya hisse adýyla
anýlmýþtýr. Terakkî usul ve nizamlarla be-
lirlenmiþ bazý sebeplere baðlýdýr. Sefer es-
nasýnda önemli hizmetleri görülen timar
sahiplerine bu hizmetin önemine göre te-
rakkî verilirdi. Koçi Bey, seferde düþman-
dan “baþ ve dil” (bilgi verebilecek esir) geti-
ren timar sahibinin timarýnýn 10 akçesine
1 akçe olmak üzere terakkîye hak kazan-
dýðýný söyler. Eðer on beþ kadar baþ ve dil
getirirse kendisine zeâmet verilirdi (Risâ-
le, s. 25). Dirliðinden memnun kalmayan
timar sahipleri bazan hile ile veya baha-
ne bularak terakkî elde etme yoluna gi-

lebe göndermiþtir. Zosimca Rum Lisesi’n-
de 300 talebesi okumaktaydý. Ýncil’in Ge-
ga ve Toska lehçelerine çevrilmesiyle kili-
senin Arnavutça kullanýmý yasaðýna karþý
gelmiþtir. Yanya’da iki medrese ile Arap-
ça ve Türkçe öðretilen on dokuz sýnýflý bir
mektep açmýþtýr. Bu okullar yanýnda Bo-
nila’da bir askerî okul bulunmaktaydý. Or-
du masraflarý 6 milyon kuruþ (500.000 ster-
lin) tahmin edilmektedir. Çeþitli kalelerde
200 top ve askerî birlikler yerleþtirilmiþti.
Ýdaresi altýndaki bölgelerde güvenlik ön-
de gelirdi; yaygýn ve modern bir polis teþ-
kilâtý bunu saðlamaktaydý. Kendisi genel-
de hiçbir þey yazmaz, okumaz, ancak hiç-
bir þeyi unutmaz ve gözünden hiçbir þey
kaçmazdý.

Vermesini bilmeyen, hep alan bir þah-
siyet olarak tavsif edilmesi mübalaða de-
ðildir (a.g.e., s. 273, 280). Ali Paþa’nýn ida-
mýndan sonra müsadere edilen, genelde
pek temiz sayýlmayan yollardan elde etti-
ði, Güney Arnavutluk, Kuzey Yunanistan ve
Makedonya’nýn bir kýsmýný kaplayacak þe-
kilde geniþ bir bölgede yaygýnlýk arzeden,
feodal mülkiyete çevirdiði, arazinin verim-
liliðine göre geniþlikleri 80-130 dönüm ara-
sýnda deðiþen çiftliklerinin sayýsý 950’den
fazladýr. Ýdamýnýn ardýndan düzenlenen def-
terlerden zimmetindeki nakit para varlý-
ðýnýn 2,5 milyon kuruþu aþtýðý anlaþýlmýþ-
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Tepedelenli Ali Paþa’nýn metrûkâtýyla ilgili kayýtlar (BA, HH,
nr. 21024-A)


