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ZOR SANCAGI'NIN İMAR VE ISLAIH iLE ALAKALI 
üç LAYİRA 

1 dris Bostan 

Os~ımlı :Oevletinde bilhassa II. Abdülhamid (1876-1909) dö
neminde, siyasi ve idari bakımdan· olduğu kadar, ülkenin imar ve ıs
la.hı ile de alakalı olarak merkezde ve vilayetlerde birçok layiha ka
leme alınmıştır1 • İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde vazife yapan 
her kademedeki görevliler tarafından tanzim edilen bu layİhalardan 
şimdiye kadar Necid ve havalisi2 , Trablusgarb3 ve Yemen'e4 aid olan
ları neşredilmiş bulunmaktadır. Bu inceleme ise, önceleri Haleb'e tabi 
iken, daha sonra müstakil bir sancak olan Zor hakkında tesbit edi
lebilen üç layihaya dairdir. 

Zor sancağımn imar ve ıslahı için yazılan layİhalardan ilki Mu
.hammed Hilal Efendi, ikincisi Zor naibi, üçüncüsü de Kurd İsma
il Paşa'ya aiddir. 

Yazılış tarihlerine göre sıraladığımız bu layihalardan en hacim
Iisi ve m~lum~t olarak en teferruatlı <>lanı Muhammed Hilal Efendi'
nin layihasıdır. Bunu takiben Kurd İsni8il Paşa'mn layihasını zikret
mek gerekir. Ancak, O, ~endi layihasını yazarken hiç şüphesiz M. 
Hilal'e aid olam görmüş ve layihasımn girişinde kelimesi kelimesine 
bazı kısımları ondan almıştır. Daha sonraki bahisler ise, tamamen 

ı Bu layilialar ha!kkında sadece Başbakanlık Ar.şivi, Yıldız Esas Evra
kı'nda yapılacak tedkik ·bu husilsu fazlasıyla teyid edecektir. 

2 Yusuf Halaçoğlu, <<Midhat Paşa'nın Necid ve havalisi ile ilgili birkaÇ 
lii.yihası>>, Tar-ih Enstiti~ Dergisi, m, İstanbul 1973, s. 149-176+8 Levha+1 
harita. 

3 Nejat Göyünç, «Trablusgarb'a ait bir layiha», Osmanlı A.rll§t·ır

maları I, İstanbul 1980, s. 235-256: 
4 İdris Bostan, <<Muhammed Hiliil Efendi'nin Yemen'e dait iki layi

hası>>, Osmanlı Ara§tırmaları III, İstanbul 1982:, s. 301-326. 
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müstakil olup, kendi müşahedelerini aksettirmektedir. Zor naibinin 
layihasına gelince, sadece Abdiliaziz dağları ve Habur'a münhasır ol
ması sebebiyle oldukça muhtasardır. 

Zor sancağının kuruluşu ve teşkilatlandırılması belirli bazı mer
haleler sonucu gerçekleştirilmiştir. Nitekim, 1271-1286 (1855-1869) 
seneleri arasında Haleb vilayetiniıi ~erkez sancağı olan Haleb'e 
tabi ve bir diğer adı «Ormanlık» olan Zor", bu tarihlerde bir nahiye
dir ve idareci olarak da kaimmakam bulunmaktadır. Ancak 1287 
(1870) senesinde merkez kazası Deyr olmak üzere Zor sancağı teş
kil edilmiştir. Yeni kurulan sancağın mutasarrıfı olan Rumeli bey-
1erbeyliği rütbesindeki Arslan Paşa'nın zamanında idari taksimat 
arasında Işare, Ebu (Elbu) Kemal, Bri.Sayre, Rakka ve Sence kaza
ları yer almıştır11 • Bu tarihe kadar, Zor'a ~abi olarak sa,dece Rakka 
ve Işare zikredildiği halde, daha sonraları Re'sü'l-ayn, Kevkeb ve 
M~skene gibi kazalar da bazen Zor'a bazen civarındaki sancaklara 
bağlanmışlardır7• 

Arslan Paşa, Zor mutasarrıflığı sırasında, bölgenin imar ve 
ıslahı için düşündüklerini bir rapor halinde kaleme almış ve İstan
bul'a bildirmiştir. Bu raporda, diğer bazı istekleri yanmda Zor sanca
ğının Haleb'den ayrılarak müstakil bir sancak olması da vardı. Nite
kim, O'nun bu talebi Sultan Abdiliaziz tarafından uygun görülmüş, 
5 Rebi'ülahır 1288 (24 Mart 1871) 'de sadır olan irade-i seniyye ile 
Zor sancağının müstakil idaresine müsaade edilmistir8

• Bu dönemde, . . . 
Arslan Paşa'nın gayretleriyle kervanlarm geçtiği yollara hanlar 
yapılmış, yol emniyetinin temini için askerler yerleştirilmiştir9 • 

Zor'u sancak olarak teşkilatıandıran ve müstakil .bir hale getiren 
Arslan Paşa'nm. vefa:tı üzerine sancağın idari durumunda yeni bir 
değişiklik yapılması düşünülerek, Diyarbekir'den idare edilip-edile
rneyeceği meselesi ortaya atılmış, ancak Diyarbekir valisinden alı-

5 1272-1282 'arası Devlet salnameleııinin ilgili kısımlarında «·Zor nilm-ı 

diğer Ormanlık Kaiınmakamlığı» ifadesi yer <almaktadır. 
6 S4Zn4me-i Vil4yet-i Haleb, Haleb 1..2&7, s. 66-67, 166; 1288, s. 65-66, 184. 
7 Devlet ve Haleb salnamelerinin -ala.kalı ·kısımlarında ma.lumll.t bulun

maktadır. Zor sancağının teşkill ve idari taksimatı için ayrıca :bk. VitaL~et, 
La Turquie d.'.Asie, Paris 1891, ll, 275-31-3. · ./ 

8 Ba§ba:kanlık Ar§ivi (BA), !ra.de-<Meclis-1 MabSQs, nr. 1694. 
9 Şemseddin Sami, Kamııs-iL'l-a'14m, İs.tanbul 1311, liV, 2428. 
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nan telgrafdan bunun doğru olmayacağı anlaşılmıştır. 4 Şa'ban 1288 
(19 Ekim 1871) tarihli sadaret arzından öğrenildiğine göre, Zor san.:·. 
cağına ferik Ömer Paşa'nın tayini istenmiş ve 5 Ş;:L'ban 1288 (20 
Ekim 1871) tarihli irade-i seniyye ile de sancağın müstakil idaresi 
ve Ömer Paşa'nın tayini uygun görülmüştür10 ~ 

Ömer Şevki Paşa'nın Zor mutasarrıflığı esnasında sancağın mer
kez kazası olan Deyr'de imar faaliyetlerine girişilmiştir. Önceleri bir 
tepe üzerinde kurulan ve Fırat kenarında üç-beş yüz haneden ibaret 
olan Deyr kazası, O'nun idaresi altında büyük bir şehir haline gelı:.p.iş 
bahçe, dolap, değirmen, misafirhane, kahvehane, hamam ve resmi 
binalar inşa edilmiştir11 • Nitekim, Ömer Şevki Paşa'nın mühendis
mimar Ch. S. Aloe'ye çizdirdiği haritada -eski ve yeni Deyr ile kaza
daki diğer yerleşim merkezleri açık bir şekilde gösterilmiştir12• 

Devlet Salnamelerinde 1288-1290 (1871-1873) arasında Deyr ve 
Zor adıyla iki sancak zikredildiği gibita, 1295-1297 (1878-1880) ara
sında da Zor s aneağına aynı zamanda Deyr sancağı denilmiştir14 • 

Zor sancağı müstakil idare edildiği gibi, bazen Hale b Vilayeti'
ne bağlanıyordu. Nitekim, 1288-1293 (1871-1876) arasında müstakil 
idare edildiği halde, 1294-1299 (1877-1882) arasında tekrar Haleb'e 
bağlanmıştır1ö. Nihayet, Zor mutasarrıfı Hasan Paşa'nııi, sancağın 
Haleb vilayetinden ayrılarak müstakil ida;re edilmesi hususunu ihti
va eden arizası Meclis-i Mahsus'da görüşüldükten sonra 1 Şa'ban 
1299 (18 Haziran 1882) 'da sadrıazam tarafıı;ı.dan padişaha arzedil
miş ve 2 Şa'ban (19 Haziran) tarihip.de sadır olan irade-i seniyye1 " 

ile Zor müstakil Iivalar arasında ye:ı; almıştır. Bu tarihden itibaren 

10 BA, İrade-Meclis-i Mahsus, nr. 1714. 

ll Zor mutasarrıfı ömer Şevki Pa.§a'nın 5 Rebi'illalur 1290 (2 Haziran 
1873) tarihli arzı: BA. İrade-Meclis-i Mahsus, nr. 1973. 

12 Aynı yer. X!IX. asrın ·sonlarında ise, Deyr'de 2500 ev, ·kargi.r 'bir çarşı, 
hükürİıet konağı, kışla ve askeri hastane bulunuyor.du ·(Besim Dar.kot, «Deyr-i 
Zor,» İslam Ansiklopecli.si, m, İstan-bul 1963, s. 574). 

13 Sahuime-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, İstanbul 1288, s. 170; 1289, 
s. 160; 1290, s. 155. 

14 Salname-i Devlet-i Ali yye-i Osmaniye, · İstanbul 1295, s. 405'; 1296, s. 
214; 1297, s. 25·4. . 

15 Bk. Bu <tarihler arasındaki Devlet Salndmeleri'nin ilgili :kısımları. 

16 BA. İrade-Meclis~i MahsO.S, nr. 3295. 
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Devlet Salnlimelerinin Zor sancağına aid kısmında «müstakillen idare 
olunmaktadır» ifadesi yer almıştır•7. 

Zor· sancağının ismi, ekseriyetle Musul Vilayeti'ne tabi Şehr-i 
Zor· ile karıştırılmakta idi. Bilhassa yazışmalarda birine aid olan ev
rak ve mektup!ar yanlışlıkla bir diğerine gönderiliyordu. Bunu ön
lemek amacıyla 20 Receb 1310 (7 Şubat 1893) 'da Dahiliye Nezareti, 
bir tezkire ile durumu Şura-yı Devlet'e arzetmiş, 12 Şa'ban 1310 (1 
Mart. 1893) 'da yapılan ~üzakerelerde Şehr-i Zor sancağına eski adı 
olan «Kerkük» isminin verilmesi kararlaştırılmış ve ·bu husus, sad
rıazam Cevad P~şa tarafından 25 Şa'•ban 1310 (14 Mart 1893) 'da pa
dişah IT. Abdülhamid'e takdim olunm1,1ş -ve 26 Şa'ban (15 M~)' da 
muvifık bulan irade-i seniyye sadır olmuştur18• Nitekim, i311 tarihli 
Devlet Salniimesinde, Şehr-i Zor sancağının adı Kerkük sancağı olarak 
değiştirilmiştir19• 

Zor sançağı bilhassa aşiretlerin iskan mahalli olduğundan nü
fusu h~~ında kesin bir malfı.mat tesbit etmek mümkün olmamak
tadır. Mesela, 1294 (1877)_'de nüfusu 120.000 civarında iken20

, 1295 
(1878) 'de llO.OOO'e inmiştir21 • Ş. Şami ise, 100.000 dolaylarında 

tahmi:Q edildiğini yazaı-22• Bölgenin ve aşiretlerin nüfusu hakkında, 
M. Hilal ile ·Kurd İsmail Paşa'nın layihalarında yeri geldikçe bilgi 
verilmektedir. 

Deyr-i Zor, 1918'de İngilizler:ıa, 1921'de Frans~lar2~ tarafından 
işgal edilerek Osmanlı idaresinden ayrılmıştır. 

Zor Sancağının Kaimmakamlık ve Mutasarrıflık (Sancak) dö
nemlerine aid idarecileri Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'ler
den tesbit edilebildiği şekliyle aşağıda bir liste halinde verilmiştir. 

17 Bazname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, Kostantiniyye 1299, s. 323. Bu 
salname hicri 1300 senesine aiddlr. Müteiiltib seneler i!(in Devlet salnameleri
nin ilgili .kısımlarına. •ba.kılmalıdır. 

18 BA. İra.de-Da.hiliye, Şa'ban 1'310, nr. 26. 

19 Salname-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, Dersaadet 1311, s. 531. 

20 Salmime-i Devlet-i Aliyye-i OsmaniYe, !stanbul 1294, s. 496. 

21 Salname-i Devlet-i Aıiyye-i Osmaniye, İstanbul 1295, s. 405. · 
.... / 22 Kiimüsii.'l-afl<ım, IV, 2427. 

23 Darkot, · a.g.nı., s. 574. 
24 M.V.S.W, «Dayr a.z-Zawr.» E1ıcyclopaedia Br-itannica; vn, 114. 
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Bu listede 1271-1286 (1855-1869) arasında ·kaim.makamhk olan Zor'
un, 1287 (1870) 'den itibaren sancak halinde teşkil edildiği . görülmek-.... 
te dir. 

lS im 

Yusuf Paşa 

Mustafa Ağa 
Hasan Bey 

Osman Bey 
Arslan Paşa 
ömer Şevki Paşa 
Kasun Paşa: 
Hüseyin Rü.şdi Bey 
All Paşa . 
Hasa.n Mubsin Paşa 
Reşid Paşa 

Mehİned Paşa 
İbrahim Paşa 
Ahmed Tevfik Paşa 
Salih Paşa 
Mehmec;i Salih Paşa 
Mustafa Rıfkı Paşa 
!smail Zühdi Bey 
Aluned · Şük.ri Paşa 
Ahmed Reşid Paşa 
Mehmed Raşid Pa.~a 
Meluned Celaleddin Bey 

Abdülkadir Bey 

Görev Süresi · 

1271-4: 
1275 
1276-7 
1278-80 
1281-3 
1284:-6• 
1287-8 
1289-92 
1293-4: 
1295* 
1296-8 
1299-1300 
1301 
1302 
1303-4: 
1305-9 
1310-11 
1312-3 
1314 
1315-7 
1318-20 
1321-5 
1326 
1327-8 
1329-32 
1333-4 

Rütbe 

.mirmiran 

Dergiili-ı Ali 

( kaimmakamlık) 

(kaimmaokamlık) 

~ 

Istabl-ı Amire Müdirliği payeli ( » ) 

Rumeli Beylerbeyliği (mutasarrıf) 

· Ferik 

mirmiran 
Rumeli Beylerbeyliği 
Ferik 
Rumeli Beylerbeyllği 

» l> 

» » 
» » 

Mirmiran 
Rumeli BeylerbeyHği 
Mimniran 
Ba.ıa 

Rumeli Beylerbeyllğl 
» » 
» » 

üıa 

( * İ§aretli olanlar Haleb V11ayet Salnamel.eri'nden tesbit edilmiştir). 

I 

MUHAMMED HiLAL EFENDi'NİN LAYİRASI 
Lükiitatü'z-zeheb fi asaril-arab 

Zor Sancağı hakkında oldukça tafsilatlı tarihi, coğrafi ve idari 
malfu:natı ihtiva eden bir layiha hazırlayan Muhammed Hilal Efendi, 
1840-l'de Haleb'de doğmuştur. Tahsilini ikmal ettikten sonra vazife 
yaptığı ilk memuriyeti 1870'de tayin edildiği Zor'un Şer'iyye Mah
kemesi Naibliğidir. Daha sonraları Yemen, Adana, Ankara, Trablus
garb ve Konya vilayetleri !stinaf Mahkemesi Ceza Reisliklerinde 
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bulunmuştWS. Tarih. coğrafya, ilm-i feraiz ve benzeri konularda bir
çok eser telif eden Muhammed Hilal Efendi'nin, görev yaptığı vila
yetler hakkında layihalar kaleme aldığı görülmektedir. Bunlar ara
sında şimdiye kadar neşredilmiş olan Trablusgarb20 ve Yemen'e-ı7 aid 
olanlarını zikredebiliriz. Zor sancağına dair olanından bu yazımııda 
bahs edilecektir. Layihalarının h~r biri n. Abdülhamid'e takdim 
edildiği halde, resmi hal tercümesinde · sayılan eserleri arasında bUn
lardan söz edilmemektedir. 

Muhammed Hilal Efendi'nin Zor Sancağına aid layiliası, diğer 
iki layihaya nisbetle daha fazla malfı:mat ihtiva etmekte olup, o böl
gede yetişmiş olması ve Zor'da görev yapması itibariyle oldukça sıh
hatli ve tafsilatlıdır. Halkın ictimai durumu hakkında verdiği bilgiler 
yanında bilhassa arabı aşiretleri için önemli malfunat yer almaktadır. 

Bir layilianın sınırlarını aşacak kadar geniş olan eser, Lükatatü'z
zeheb fi asari'l-arab adıyla !stanbul Üniversitesi Kütübhanesi, Türkçe 
Yazmalar, nr. 697l'de kayıdlıdır2'•. Layiliada herhangi bir tarihin bu
lunmaması telif zamanının tesbitini güçleştirmekte ise de, eserin biri 
yazılış, diğeri de takdim ediliş olmak üzere iki kadernede ele alındığı 
görülmektedir. Buna göre, layiha 1287-8 (1870-1871)'de yazılıp, 
1298-9 (1881-2) seneleri içinde nihai şekliyle Sultan n. Abdülhamid'e 
takdim edilmiş olmalıdır. Bu neticeye varmak için ise şu bilgilerin 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

I. Layilianın 1287-8 (1870-1871) 'de yazıldığına delalet eden hu
suslar : 

a - M. Hilal Efendi, C ez im e ile ilgili kıssayı anlatırken ( vr. 1 4b) 
Zebba'nın inşa ettirdiği iki şehrin Hz. İsa'dan 80 sene önce yapıldı
ğını ifade ettil~~en sonra, bu binaların 1950 senelik olduğunu zikreder 
(vr. 20b). M.Ö.'ki tarih bundan çıkartıldığında elde edilen "!870 se
nesi layilianın yazılış tarihi olduğu gibi, bu tarih aynı zamanda M. 
Hilal'in Zor. naibi olduğu zamana müsadiftir. Yani M. Hilal layiha
sını kendisinin Zor naibliği sırasında kaleme almıştır. 

25 Muhammed Hilal Efendi'nin niyografisi :h'lllkkında geniş :bilgi için ·bk. 
Göy:ünç, a.g.m., s. 235-7. 

26 Göyünç, a.g.m., s. 235-256. 
27 Bostan, a.g.m., s. 301-326. 

/ 
./ 

27a Layilianın ·bir <liker nüshası ise, Ar.keoloji Müzesi Ktb. nr. 525'de olup, 
SO va rakdır. 
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b- Yine vr. 25b-26a'da bahsedilen Şenımer aşiretinin reisierin
den Ferhan Paşa ile Alıdülkerim Bey, 1287-8 (1870-1871) senelerind!! 
idareci idiler. Bunlardan Alıdülkerim Bey 1288 (1871) 'de isyan ettiği 
için takibata uğramış, yakalandıirtan sonra idamı için irade-i seniyye 
sadır olmuştur. Bu layihada. ise görevde gösterildiğine göre, layiha 
Receb 1288 (Eylül1871) 'den önce yazılmış olmalıdır. 

c- Nitekim, Zor sancağının idari teşkilatı ve kazalara aid ol
duğu zikredilen köyleri n isimleri ve verilen malUma.t 1287-8 Haleb 
Salnamelerindeki bilgilerle aynıdır. 

d - Ancak, vr. 8b'de «Zir-i niyabetinde bulunduğum sırada» 
ifadesi yer almaktadır ki, bu layihanın Zor naibliğinden ayrıldıktan 
sonra gözden geçirildiğini göstermektedir. 

II. Layihanın 1298-9 (1881-2) arasında takdim edildiğini gös
teren hususlar: 

a - M. Hilal Efendi, layihasının giriş yani takdim yazısında 
kendisinden sabık Yemen İstinaf Mahkemesi reisi olarak bahsetmek
tedir (vr. 1b). O, Yemen'deki ilk görevinden Ramazan 1298 (Ağustos 
1881) 'de ayrıldığına göre, layihasını bu tarihten önce takdim etmiş 
olamaz. 

b - Layihasında (vr. 3a) Zor sancağının Haleb'e bağlı olduğunu 
zikretmektedir. Zor ise Şa'ban 1299 (Haziran 1882) 'da mü.stakil idare 
edilmeye başlamıştır. Demek ki, bu tarihten sonra yazılmış olması 
mümkün değildir. 

Çelişkili gibi görülen bu .bilgileri şu şekilde telif etmek mümkün
dür : M. Hilal Efendi, layihasını Zor sancağı nai'bliği sırasında veya 
hemen sonrasında kaleme almış, 1298-9 (1881-2) arasında da t-akdim 
etmiştir. 

Layilıarun Muhtevası 

Muhammed Hilal Efendi, layİhasını arabca bir giriş ve beş bab 
iizere tanzim etmiştir. 

Besmele, harodele ve salvele'den sonra padişahı medhettiği giriş 
kısmında, -ayrıca layiıhada zikrettiği konuların çok kısa bir bulasasını 
yapmıştır. 

Birinci babda, diğer layiha sahibieri gibi o da Zor sancağı ile 
Mısır arasında, nehirler ve arazinin verimliliği konusunda be~et-
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m eler yaparak bu bölgede imar ve: ıslahın gerçekleştirilmesi halinde 
verimin artacağını anlatmaktadır. Daha sonra· iklim şartları ve coğ
rafi hususiyetleri üzerinde duran yazar, mutedil bir havası olan böl
genin güney kesimi haric, diğer taraflarının m&mur mahaller oldu
ğunu belirtir. Nitekim, Zor kıt'asının güneyindeki Hammad çölleri 
istisna edilirse, bartısında Hama, .H,aleb, Humus, kuzeyinde Urfa, 
Mardin, Musul ve doğusunda Ane, Bağdad arazileri gibi çeşitli mede
niyetiere sa:hne olm~ş şehirler yer almaktadır. 

İkinci babda bir bölgenin imar edilebilmesi için gerekli üç şarttan 
babsedilir. Bunlardan birincisi, ahalinin can ve mal güvenliğinin sağ
ıaıimaşı, ikincisi inSan nüfusunun arttırılması üçüncüsü ise, halkın 
fakirlikten kurtarılarak servetlerinin çoğaltılmasıdır. Layihada bu 
hususlar şu şekilde izah edilmektedir. · 

Mal ve · can güvenliği sağlanırsa yabancı tü c c arın buralara gelişi 
temin edilebilecek ve kervanlarm geçiş yeri baline gelecektir. Nite
kim, güvenliğin . olmadığı zamanlarda Haleb'den Bağdad!a gidecek 
kel"Vanlar yolun 'uzunluğuna bakmayarak Haleb-Diyarbekir-Musul
Bağdad hattını takib ediyorlardt. Ayrıca, buralara gönderilecek yöne
ticilerin halkı rencide etmemeleri, onları ziraat yerine başka şeylerle 
uğraştırmamaları sağlanmalıdır. 

Arazisinin genişliğine rağmen çok az nüfusu bulunan Zor böl
_gesinde evlenebilmek oldukça zorlaştırılmıştır. Mesela, kadınlar için 
tale~ edilen :znebir mikdarının yüksek oluşu 30 yaşından küçük ev
lenmeme gibi bir ad eti yaygınlaştırmıştır. Yine, bir veya iki kıii ·olan 
baba, onl.ar içjn en fazlamehri verecek kimseyi bekleyerek evlenmeyi 
geciktirmektedir. Bu hususun çözümlenmesini isteyen Muhammed 
Hilal Efendi, kendisinin Zor naibliği sırasında Vilayet Nizamnamesin
deki hükümlere göre, mebirlerin yüksek tutulmamasını ve akrabanın 
mebir almasının ·men edilmesini isteyen bir tezkireyi ~utasarrıfa gön
derdiğinden babsetmektedir. Yine, bir bölgenin· imarında esas olan 
halkın gelirinin arttırılinasıdır. Bunun için ziraatle meşgul olanların 
ektikleri araziyi, tüccarların sattıkları malı çoğaltınaları gerekecek
tÜ'. Bu.maksatla da mahsullerin satılacağı ve ticaretin yapılacağı dük
kanlar inşa edilmelidir. 

Üçüncü babda, Zor sancağının sınırları tekrar edilerek id~/ tak
simata geçilir. ve sancak merkezi ile ona bağlı kazafar hakkında bilgi 
verilir. Sancak merkezi olan Deyr kasabası, Fırat kenarmda 800 ha-
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nelik bir yerdir. Bölge halkı dükkanları olmadığı için önceleri evle
rinde ticaret ve alış-veriş yaparlarken birkaç senedir 120 dükkan· inşa. 

edilmiş- ve tüccarlar buralara taşınmışlardır. Deyr kasabasının doğu
sımda 15 dakikalık mesafede bulunan kışla ile Fırat nehrinin kena
rındaki kışladan kasahaya kadar yer alan birçok bina ise, idari ve 
askeri binalardır. Deyr kasabasındaki evler küçük, çirkin görünüşiü 
ve· birbirine bitişikdir. Bu evlerde sema vi avlu olmadığı gibi odalar da 
han odalarına benzemekte ve her evde sabat denilen ikinci bir kat 
yer almaktadır. Deyr'de, arablara satılmak için Haleb'den siyah çivit 
ile boyanmış Amerikan bezi, ,ıne ve_ Bağdad'dan ise hurma getirtil
rriektedir. Bu kasahada bilhassahayvanlaranal yapan 20, deıiıirci dük
kanı vardıi- ve demircilik san'atı hayli gelişıİıiştir. Deyr ahalisinin 
çoğiı Haleb ve Şam'dan mal getirip satan tüccarlardır. De'yr'e bağlı 
kaza ve kasabalar ise, Rakka, Sence, Işare, Busayre ve Ebu Kemal'den 
meydana gelmektedir. 

Dördüncü babda kadim beldeler ve eski eserler anlatılmaktadır. 
Bunlar arasmda Süleyman aleyhisselamm sarayının bulunduğu Ted
mür ile Salihiyye, Rahbe, Kinde, Halebye, Medinetü'r-Rakka, Ebu 
Hureyre, Meskene, Sıffin, Kevkeb, Acac, Taya, Tenanir-i Sağiriyye 
gibi yerler ·bulunmaktadır. · 

Beşinci bab, buralarda yaşayan aşiretlerle onların kendilerine 
mahsus Örf, adet, giyim eŞyaları ve sair hususlanna ayrılmıştır. Zor 
sancağındaki arablar üç sınıfdan ve her sınıf da ~ahz denilen grup
lardan teşekkül ediyordu. Bunlar ziraat yapan aşiretler, · yağmacıhkla 
geçinen Aneze aşireti ve vahşi hayvanla,rın avcılığıyla uğraşan aşiret
ler olmak üzere üçe ayrılıyordu. · : 

Yağmacılıkla geçinen Aneze aşireti; Mehdiye, Sebea ve Şemmer 
adlı üç gruptu. Bunlardan birincisinin ikamet mahalli Fırat'ni kıble 
ciheti ile Şamiye tarafları~ ve nüfusları 3 bin çadır kadardır. Sebea 
aşiretlerinin ikamet yerleri Hama ve civarındaki çöller olup nüfusları 
4000-4500 çadırı bulmaktadır. Şemmer aşiretleri Urfa'dan Bağdad'a 
kadar olan bölgede idiler ve nüfusl~rı 8-15 bin hane tahmin edilmek
tedir. Urfa, Mardin ve Diyarbekir ellietindeki yağ ve yünlerin ür~tic.isi 

olan Şemmer aşiretleri bu sebeble çok zengindirler. 

Bütün Aneze aşiretleri geniş kollu, geniş bir gömlek ve bazısı 
bu gömleğin üzerine ayrıca aba giyerler. Başlarına ise, bir men.dil 
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örtüp üzerine ıkal sararlar. Saçlarını uzun ·bırakıp, ·bunl·arı önden 
ören bu aşiretler ayakkabı giymezler. Kadınların kıyafetleri de hemen 
erkeklerin aynıdır. Ayrıca küpe ve bilezik ile süslenen kadınlarm ek
serisi yüz, el ve ayaklarını boyarlar. Yemekleri ekmek, hurma, pek
mez ve deve sütünden ibarettir. Evleri, ahşab direkli kıldan yapılmış 
bir çadırdan meydana geliyordu. Buz.ıun da içinde kamışdan direkler i 
olan bir duvar bulunurdu ki, bu şekilde kadın ve erkeklerin ayrı otur
maları sağlanırdı. 

San'at ve geçimlerini avciliktan temin eden aşiretler Suleyb ve 
Zuleyb kabileleridir. En fazla avladıkları hayvan ceylan idi ve etini 
yedikten sonra derilerini dikip entari gibi giyiyorlardı. Bunların ça
dırları olmayıp harab yerlerde, yer altındaki mağaralarda yatıyor
lardı . Bin hane kadar oldukları tahmin edilmektedir. 

Layi-hanın Metni 

(l a) Yemen vilayeti mülga28 mahkeme-i istinaf r eisi sabık fa
ziletlü Muhammed Hilal Efendinin eseridir. 

(lb) BismilUi1ıirrahmanirrahim20 

Ey mevcfıdatı yokdan yaratan, dehirleri ve zamanları dilediği 
gibi yönlendiren, sana hamd olsun. İhsan etdiğin sayısız nimetler, 

· üzerimizden uzaklaştırdığın nihayetsiz · cezalar için... Onun zikri, 
in'am etdiği temeddün ve umranm m.inneti çok büyükdür. Ve O, bun
ları (temeddün ve umranı) insanın ahvalini ıslah için en büyük kıl
mışdır. İnsanların her ülkeden ziyareti için yola çıkdığı , bütün vi
layet ve şehirlerden ziyaretçilerinin akın ettiği, bizi hidayet yoluna 
yönelten, helak .yollarını bizden uzaklaşdıran, efendimiz Hazreti Mu
hammed' e, O'nun efrad-ı ailesine, şehirler ve kaleler fetheden, keli-

28 Yemen İstinaf Mahkemesi, 24 Ramazan 1305 (4 Haziran 1888) tarihli 
l.l'ade ile kaldırılmış (BA. İrade-DAhiliye, nr. 84941) ve Yemen'in son istinl!.f mah
kemesi reisi de M. Hiliil Efendi olmuştur. Nitekim, 1805 (1887-8) senesine aid 
Devlet Salndmesi'nde (s. 841) •bu .görevde M. Hilal Efendi 'kaydedlldig-1 halde, 
1.S06 (1888-9) tarihli salnii.mede (s. 426) Yemen İstinl!.f Mahkemesi Reisllg-1 yer 
almamaktadır. / 

29 Buradan itibaren Birinci Bab'a ka-dar devam eden ve Arabca/ kaleme 
alınmış olan Giriş kısmını tercüme etmek lütfunda bulunan muhterem hocam 
Prof. Dr. Nihad Çetln'e te§e.kkür ederim. 
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me-i tevhidi yüceltmek için ölüm acılarına katianan ashabına salat u 
selam olsun. 

!mdi, Yemen vilayeti istinaf mahkemesi sabık reisi fakirü'l-hakir 
Muhammed Hilal der ki: (2a) Devlet-i Aliyye'nin -ki Allah onun te
mellerini tahkim etsin ve bayraklarını ufuklar boyunca göklerde 
yükseltsin- görüşü, hisat-ı adlin kullar için yayılması, her vadide 
cevr u zulmün onların üzerinden kaldırılması olup, temeddün ve um
ranı sağlayacak tedbirleri aldı. Çünki bu iki şey, insanların rahaila
rını ikmal ederler. Böylece bu. HükUmet-i Hamidiyye devrinde ma'
milrluk, bütün vilayetlere ve şehirlere yayıldı ve çok eskiden beri 
huşfuıet ve yokluğun hüküm sürdüğü yerlere, yani yakın zamana 
kadar umran kelimesinin mahiyetini bile bilmeyen çöl arabiarının 
vahşiler gibi yaşadıkları bölgelere kadar ulaşdı. Devlet onların ah
valini ıslah, çok eskiden sahib oldukları kültürlerini ikmal için her 
türlü tedbir ve vasıtayı temin etmiştir. Onların günden güne bilhassa 
hükümdirın dirayeti sayesinde terakki yolunda ilerlediklerini görür
sün. Bu sebeble ahali ilerlemeğe ve umrana rağbet göstermiş, sonu yok 
olmağa varan isyan hareketlerinden uzaklaşmışdır. Neticenin başka 
türlü olması nasıl beklenirili? Bu, asırlar arasında öğülm.eğe la
yık bir devr olarak yerini almış, hüküm ve adaletinin saf ve isabetli 
oluşu ile temayüz etmiştir. Ve bu, geceleri ha.ııl.:ın emniyet ve huzilr 
gölgesinde uyumalarını temin eden, onları gündüzleri umran tedbirle
riyle gafletten uyandıran (2b) Sultanü'l-muazzam, zıllullahi fi'l-alem, 
bütün milletierin meliklerinin meliki, adalet ve kerem sancağının ya
yıcısı, her karşı kayanı -kahır ·kıhcı iJe mahv u perişan eden, sultan
ların güzel vasıflarını zatmda toplamış bulun·an, devletin istinad ettiği 
sütunlar mesabesinde vezirleri ile düşman ordularını dağıtan, kılıç 
ve kalem, sancak ve alem sahibi, bütün memleketlerinde temeddünün 
ve talimin intişar ettiği, ilimierin ve fenlerin kaynaklarının fışkırdığı 
yüce hükümdar ki, bütün bunlar kendisinden önce hiçbir hükümdarm 
yapmadığı bir eserdir. O'nun meziyetlerinin ve vasıflarının güzelliği, 
lütfunun ve yardımının kemali şairin şu beyitlerinde ifade ettiği gibi 
muhakkakdır. 

Cenab-ı Hak dilerse alemi tek bir varlıkda toplar. Böyle bir kim
senin noksansız bir şekilde medhinde büleğa ve füseha akşamdan 
sabaha kadar hepsi ömürlerini sarf ·etseler de, nasıl acze düşmezler! · 
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Bununla beraber O'nun medhi mevcud ve aşikar ·olan birisinin 
elde edilmesidir. Çünki O, yücelikierin en yüksek mertebesine ulaşmış
dır. Bu hususda söylediğim, şu beyitte ifade edildiği gibi, O hiçbir 
medhe sığmayacak kadar büyükdür. Şu kadar var ki, güzel vasıflarıy
la onu zik.ret:rn.ek :rn.evcud. ve 3.şikar olanın elde edilmesine çalışmak
dır. O yeryüzündeki bütün hükümdarların efendisi, iltica edenler:ip 
dayanağı, reayanın dizginlerini güçlü, kalır edici ellerinde tutan, ayuı 
zamanda (3a) emrinde ve nehyinde adaleti kemal derecesinde bu
lunan, hilmi, keremi ve atasında eşsiz, güzel 1?-al ve hareketl~ri ve. hu
susiyle cömerdliği dünyaca meşhfir~ öyle ki ne bardaktan boşalırca
sına yağan yağmur onun ilisanına benzeyebilir, ne de dehr onun gi
bisini bir. daha getirebilir. Çünki şairin şu sözlerinçle ifade ettiği gibi 
onun bir eşi benzeri yokdur. Yağmur boşaltan bulut eğer güzel ve 
güler yüzlü olsa da altın yağdırsa idi, dehr cevr etm.ese, güneş konu
şabilse, arslan mütekebbir ve isyankar olmasa idi, deniz, suyu tatlı 
olsa idi ona "Qiraz benzeyebilirdi. (İşte o) Sultanü's-selatin ve Haka
nü'l-havakm es-sultan ibnü's-sultan es-sultanü'l-gazi )\.bdülhamid Han 
ibnü's-sultani'l-gazi Abdülmecid Han ibnü's-·sultani'l-gazi Mahinud 
Han (Allah ?aman-ı devletini ebedi kılsın, hükümranlığını ve günle
rini uzatsın, insanları fazl u kereminden mahrfim etmesin, zama:p. akıp 
gittiği, gece ·ve gündüz birbirini ta'kib · ettiği müddetçe nlısretinin 
baYı'ağı ve sancakları yükselmek~e devam etsin) dır. · 

Toprağı ve suyu ziraate muvafık büyük sari.caklardan, biri, 
Haleb vilayetine tabi Zor sancağıdır. Burada eski devirlere· aid bakıy
yeler, hayret uyandıran (3b) çeşidli eski eserler var4ır.' Süleyman 
aleyhisselamın zaınanına nisbet edilen bina harabeleri bu cümleden 
olup aradan bunca zaman geçtikten .~onra bu harabelere bakan, .insan
oğlunun bunların bir benzerini yapamayacağını düşünerek hayrete 
ve dehşete kapılır. Aşağıda geleceği üzere Halebye harabesi ve diğer 
harabeler de böyledir. Hususiyetle lfaleb vilayeti ahatisi tarafından 
bu bölgenin vaziyeti mechul, eserleri metrtık ve unutulmuş olduğu 
ellietle bu hus"usda bir kit~b yazmak bölgenin sür'atle imarını terİı.in 
edecek arnilieri ihtiva ettiği nadir eski e~erleri anlatmak, burada 
yaşayan aşiretlerden, onların cedlerindeJ:?l tevarüs ederek sahib 9lduk
ları karakterlerinden, adet. ve an'anelerinden, kendilerine has' bazı .. ·. ~· · ·-.... -· -.~. . .. . ·' . . .._, .-·.· . . . -.;. . . ·~· ~· ':7 . ·-· 
giyeceklerinden, her alışanın ai'ayac.ağı bazı hususlardan bahs.etmek 
ve burada bölgenin imarını'ikmal hususunda devlete bazı tavsiyelerde 
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bulunmak istedim. Bu telife «Lükatatü'z-zeheb fi asari'l-arab» adın,ı 
verdim ve beş bab olarak tertib ettim. 

Birinci Bab: Bu k:ıt'anııı ıslahınaikdam edildiği halde an karib (4a) Mı
sır .kıt'asına şe?llı ola~ağı beyfuıındadır. 

Buna delil olmak üzere şurası der-meyan olunur ki enva-ı ziraatle 
imarın vücuduna elzem olan şey sulardır. Mısır'da Nil nehri var ise 
burada da garb ellietinden şark tarafının nihayetine kadar geçmekde 
olan Fırat nehri bulunduğu 'gibi şimal cihetinde vaki Re'sü'l-ayn 
denilen mahalden çıkup cenub·cihetinden geçerek Nehr-i Fırat'a mun
sab olan ve mahrecinden munsabına kadar kırk saatden ziyade me
safe bulunan Habfı.r nehri ve andan başka Urfa ile Rakka'nın ara:.. 
sında bulunup· yine Fırat'a munsab olan ve Habur'la heraber 'küçük
lüğü hasebiyle dolap ve ana mürnasil şeylere hacet mess etmeksizin 
araziyi irva ve iska eden Belih nehri vardır. İşte bu nehirlerden her 
birisinden şimdi Mısır'da olduğu gibi küçük su cedvelleri inşa ile 
araziye idhal edilür ise bütün etrafının iman kabil olur. Hele bazı 
yerlerinde asarı ile'I-an zahir ve mahkür birtakım su cedvelleri mev
cuddur ki bu cedvellerin tathir ve hal-i kadimlerine ircaı ve derilli
larmdan su geçirilüp arazinin iska ve irvası pek az bir himmete muh
taçdır. Habfı.r nehri etrafında bulunan ve kırk saatden ziyade mesa
fesi ola,.n arazi Fırat nehri etrafındaki araziden ziyade münbit olup 
Nusaybin ellietinde birkaç karye imar edilmiş ise de baki etrafı hali 
ve metrfı.kdur. Mahreci olan Re'sü'l-a;yn kaimmakamlık merkezi (4b) 
olup derUnunda bulunan asker-i çerakise burada dahi bazı mahaller 
tamir etmişlerdir. Bu kaza ile beraber Nusaybin kazasında Şemme
rü'l-aneze aşayirinden pek çok aşiret olmağla bunların daire-i temed
düne cem u idhalleri ve göçebelik 'halinden sarf-ı nazar etdirilme
leriçün burada bulunacak hakimin kemal-i dikkat ve basiretle idare-i 
umfı.r ·ve sakin olanların meskenleriiıi terk ile firarlarına sebeb olma
mak üzere mezalimden tevakki eylemesi lazımdır. Bu aşayrr servet-i 
cesime ashabından bulunduklarmdan bunlar göçebeliği terk ile te
niekkün eyledikleri halde hali mahaller kamilen ma'mfır olur ki gerek 
bu imardan ve gerek bunların· seryetlerinden devletçe edilecek istifa
de müstağni-i tafsildir. Bu Habfı.r nehrinin mahreci olan·mezkfı.r Re'
sü'l-ayn kibrit ma'deni bulunduğundan nehrin mahall-i menba'ı sair 
meadin kibritleri gibi sıcakdır. Şöhret-i kadimesi ve mevkiinin letafe
ti eş'ar ve ·kasasda münderic ·bulunan .bu Habfır nehri etrafının e~ser 
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mahallerinde en güzel bağçelere mümasil bir suretde ki yekdiğeriyle 
müştebek eşear-ı aliye ve nyaz-ı azime vardır. Hatta ol-vakt mahall-i 
mezkUrda hakim bulunan tbnü'z-zarif'in esnay-ı vefatmda bazı şu
ara-i arab bu eşear-ı hadaret-nisara hitaben «ey Rabtır'un eşcan, 
lbn-i Zarif'in vefatından müteessir almadınız mı ki böyle yeşilli duru
yorsunuz» ma'nasına olan şu beyti ~öylemişlerdir: 

.....<ı.)i. c.1. 1 ıY [5a] f:)i ). d'•\< * · ~ ;_,.- ı!IJL. ;J!ti-1 ~ ~ı 

Belih nehrine gelince bu da. Urfa ellietlerinden hurfıc ve. cenubdan 
geçerek Nehr-i Fırat'a munsab olur ki Zor kıt'asında geçtiği mahal 
yirmi saat kadar vardır. Bu nehir Fı.İ-at ve HabUr nehirlerine nisbetle 
her nekadar küçük ise de iska-yı zer'de menfaati pek büyükdür. Çünki 
bu nehirden iskii olunacak ar·aziye kadar toprak yüzünden ince bir 
yol açılur. Ve iska olundukdan sonra bu yolun başı bir parça toprak 
ile sed edilüp su tevkif olunur. Ve bu stıretde tarlalar adeta bağçe 
gibi sulanmış olur ki bu hal pirinç ve üzüm ve emsali gibi çok suya 
muhtac mezruatın tesbiline cidden bidmet eder, Fırat nehri ekser 
mahallerde heber tarafı bir iki saa:t kadar vasi bir dere ortasında 
cereyan edüp bu derelerin ovaların nihayetinde de tepe ve dağlar 
bulunduğu gibi içinde ağaçlar ve çimenlikler vardır ki bu ovalar Nil 
nehrinin feyezan etdiği araziye pek ziyade müşabibdir. Fazla olarak 
bunlar Mısır'ın Nil nehrinin suladığı mezkfır arazi gibi Fırat nehrinin 

.tuğyan ve feyezaniyle sulandıkdan başka bunlara yağmur dahi yağ
dığından Mısır'ın arazisinden ziyade münbit ve kuvvetlidir. Hatta 
ekser mahallerinde araziyi zer' içün sulara daima tarlayı basmamak 
üzre bir mecra yapmakdan başka ameliyyat icra etmediklerini bizzat 
gördüm. Harunü'r-Reşid'in zamanmda o vakitki vekayi'den bahis 
olan kütüb-i tevarihde münderiç olduğu üzere bu kıt'a (5b) ultım ve 
fünfın ile ma'mur malıallerin a'zamından olarak asarı meşhur olan 
memleketler ve Halebye medinesiyle birbirini ta'kib. eden yedi sur 
ile muhat ve bir saat mümted olan ve nice asırların mürUrundan son
raca rehin-i istikrar bulunan ve görenlere birkaç sene mukaddem 
ta'mir olunduğunu zan etdiren sarayı ile müdellel olduğu üzere bir 
müddete gelinceye değin şimdiden pekçok ziyade bir suretle ma'm\ir 
ve abadan idi. Siyyema bu kıt'amn ve Tedmür mevkünin mevkıan ve 
bevaen diğer malıallerden ziyade cibaret olmasa idi Hazret-i Sü
leyman aleyhisselamın ·bu mevkii tefıik ve ihtiyar ile ~de evsa.fı 
gösterilen sarayı inşa etmeyeceği şüphesiz idi. Bu kıt'a cenub cibetin-
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den ma'da etraf-ı selasesinden ma'mfır mahallede muttasıldır. Cenub 
cllieti ise sularilan ha.Ii ve kiitüb-i tevarihde Hammad namiyle mü- ··· 
semma olan düz çöllere gider ki garb cihetinden dahi Hama, Haleb, 
Humus, şimal cihetinden Urfa, Mardin, Musul ve şark cihetinden Ane 
ve Bağdad arazileri vakidir. Cenub ellietindeki çöller fi'l·hakika vasi 
ise de etraf-ı selasesinden hükitmet ile muhat bulunması hasebiyle 
buna hill çöl nazarıyla bakılamaz. Fırat nehrinin her iki tarafı da 
ma'mfır olur ise şima.I (6a) ellietindeki çöllerde bulunan urban da 
bi'z-zarfır dahil-i daire-i emn u itaat olurlar. Çünki cenub ellietinde
ki çöller eşçar ve mi yalıdan hali· kumluk olmasıyla bi't-tab urban içün 
o tarafa firar etmek mümkin olamaz. Bu çöller pek uzun bir mesa
feye kadar yani Necid hakiminin ta:ht-ı idaresinde bulunan İbn-i Re
şid ciba.Iine kadar imtidad ve Medine-i Müne\rvere etrafına ittisal 
eder. 

İkinci Bab : İmarın esMbı ve me~kUf-ı aleylıi olan umfu-ı tabiiyeniİı 
beyanmdadır. 

Esas-ı imar üç şey ile müesses olur. Birincisi aha.I.inin nefis ve 
malınca gerek bir mahalde ikamet ve gerek bir mahalle gidüp gelme
lerince emniyyetin husulüdür. İkincisi sehlü'l-imar olduğu me'mill bu
lunan mahallerde tenasülün ve ahalinin tezyidi esbabının istihsalidir. 
Üçüncüsü ki imarin rükn-i azamıdır, o da aha.Iinin fakir halde 'bıra
kılmayup istihsal-i esbab-ı servetlerine bakılmakdır. Bu üç esasın her 
birisi ber veeh-i ati tafsilen şerh edilecekdir. 

Esas-ı eınıel : 

Bir mahalde nefis ve malca emniyyet hasıl olur ise ecanib tüccarı 
gidüp gelmeğe b~şlar ki bunların iyab u zihablarında kepdilerine 
me'killat ve saire füruhtunda ahatice hasıl olacak menfaatden başka 
ahalinin kalbierinden mallarının gasıblar tarafından ( 6b) nehb olun
mak korkusu da zail olur. Emniyetin mebde-i imar olduğuna Şemmeri 
kıt'asında emniyetin ibtida-yı müşahedesinden berü kafilelerin Zor 
tankıyle Haleb'den Bağdad'a ve Bağdad'dan Haleb'e gidüp gelmekde 
olması bir. delildir. Çünld bir kaç sene mukaddem mezkUr Zor'un 
yollarında emniyyetin mefkfıd olmasından-naşi Haleb'den Bagdad'a 
giden kafileler Haleb'den Diyarbekir'e ve Musul'a ve ba'dehu Bağ-
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dad'a ve Bağdad'dan Haleb'e giden kafileler dahi kezalik Bağdad'dan 
Musul'a: ve Diyarbekir'e ·ve oradan Haleb'e gitrneğe mecbUr olmak
da idi ki bu·yol Zor tarikınden yirmi beş inerhale ziyadedir. Şu haldf' 
tüccar kafilelerinin yirmi . beş m er halelelik bir mesafeyi dolaşma
ğa mecbUr olınayarak Zor tarlkıyla doğruca gidüp gelmelerinden ha
sıl olan fevaid müstağni-i tafsildir. İşte birkaç senedenberi.bu k.it'ada 
emniyyetin husfılündenberi bir veya iki adam yalnızca ve koı:_kmaksı
zm istedikleri mahallere ve bir karyeden bir karyeye ve daha uzak 
bir mesafeye gidebilmekde olduğundan ve bu suretle nehb u teaddi 
}?.avfının zili olmasından naşi karyeler yekdiğerinden infirad etmiş
dir. Hatta nefs-i Deyr kasabasında vüs'atli haneler olmayup hanele
rin odaları han, gibi yekdireğine girift olmasıyla şehrin etrafında nice 
·hanelerin imarı kabil iken· böyle ufak bir mahalde ve müzayaka için
de kalmalarının esbabını sual etdikde birkaç sene mukaddem bazı 
vakitler üzerimize urbanlar hücUın etmekde olduklarmdan biz de 
nefis ve maiımızı (7a) muhafaza içün şehrin içinde kalınağa ve ha
ric-i şehirde hane inşa etmemege mecbUr oluyoruz demişlerdir. Sılı
hat-i ifadeleri aniaşılmak üzere şurası nazar-ı millahazaya alınmalı
dır ki burada emniyyetin husfılündenberi şehrin haricinde yüzelli 
kadar hane ve yüz kadar da dükkan inşa edildiği gibi bir tarafdan da 
inşa edilmekde ve inşa olunan dükkaniarda bakkal, tütüncü, tüccar 
.oturarak belde ma~mur olmakdadır. Diğer kazalarda dahi şu yolda 
emniyyet hasıl olduğu halde ahalinin envfi.-ı hububatdan ibaret bulu
nan mahsulatını satunalmak üzere Şam ve Havrari ve sair -taraflat
dan tüccar gelmek ve kendilleri dahi satmak üzere mahsfılatlarmı 
alup istedikleri mahalle gitmek mümkin olur ki bu suretin emni;Yyetin 
fikdanı haliyle mukayese olunur ise ne kadar menfaat-bahş olduğu 
anlaşılır. Zira . emniyyetin fikdanı halinde ne mahsfılatl~ almak 
üzere kendillerine tüccar gelür ve ne de kendilleri satmak üzere bir 
mahalle gidemez olur. Binaenaleyh mahsulatları satılriı.ayarak nezd
lerinde kalur ki ·bu hal adeta ahalibin ziraat arzusunu mahveder:. 

istitrad: 

Balada nefis ve mala emniyyetin husulü lüzılmunu beyan etmiş 
idik. Bu emniyyetin ortada icra-yı hükUmet edecek hukkam

1 
tarafm

dan dahi husıll bulması lazımdır. Çünki ahşab ve saman vesaire gibi 
mallarının .ahzine tasallut (7b )" edilmesi ve ziraatlerini terk ile anınla 
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iştigali mucib olacak şeylerin icrasının teklif olunması ve hanelerinin 
hedmile enkazının ahz ve mahallerinin zabt edilmesi gibi muamelat-ı· 
gayr-ı layıka henüz ref' edilmemiştir. Bu hal ahalinin hane ve me'va
larını terk ve firarlarına sebeb olduğundan burada bulunacak h8.-kimin 
bu·yoldaki·muamelelerden tevakkiye iltizam-ı dikkat eylemesi lazım
dır. 

EsasJt sani : 

Ki o da bu kıt'ada tenasillün ve ah8.11nin tezyidi esbabının istih
salidir. Bu kıt'a ahalisi arazisinin vüs'atine nisbeten pek az bir halde 
olup kesret-i ahalinin vücuduna In:ani olan es bab. dahi atide dere kı-
~&. . . 

. . 
Evvela nis8.nın mehirleri ahalinin kıllet-i ·sel'vetine nisbeten. kesir 

yam la-ekall binden dört ve sekiz bine kadar ve daha ziyade pa;h~.lı 
olmasıdır. · 

Samyen ahalinin otuz yaşına girmedikçe teehhill etmemek gibi 
bir adet itilaflarıdır ki bu da mehrin çok olmasından münbaisdir. de
nilebilir . 

. . Salisen hir veya iki :kızı ·bulunan ·bir adamın kızlarının izdiv~cı
nı .meplağ-ı kesiri havi bir mehri verenin vücuduna intiz&.rep. te'hir 
etmesidir~ Çünki burada mehrin tamamı kızın ya peder veya .bira
de:r: veya akrabası tarafından almup yalnız ciiZ'i bir şeyin kıza veril
mesi adet olduğundan k~ların.teehhillü adeta meta-ı ticariyye ahz u 
i'tası gibi bir haldedir ki kızı bulunan bir adam kızlarının (8a) iz
divac~da .ödemek üzere diğer bir kimseden.istikraz edebilür. Ve ba
zılarının. kızları da dayine karşu te'minat ve kefil hükmünde tt~i~ur. 
İşte burada keşret-i tenasill-i fikd8.nın başlıca esbabı mehrin pa~a
lılığından münbaisdir. Hatta zir-i niyabetinde bulunduğum sırada 
Vilayet nizamnamesinde muharrer alıkarn vechile m.ehirlerin pahalı 
bulundurulmasından ve mehirlerin de kızın akaribi tarafından ahz 
edilmesinden ahalinin men edilmeleri hustısunun icab eden mahallere 
tenbih olunması zımnında makam-ı mutasarrıfiye sftret-i mahsftsada 
müzekkire vermiş idim. Hasılı kesret-i tenasille hill olan bu gibi es
bab izale edildiği halde hali mahalleri her bir taraftan iskan edec.ek 
kadar ahalinin kesir olması me'mftldür. 
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Esas-ı salis : 

Aha.lice servetin husulüdür. İmar ahalinin servetine menut oldu
ğu gibi esasin-i mezkıirdan mütahassil olunacak olan birinci .ve ikin
ci esasın vücudu lazımdır. Çünki ahatisi servetli ·bulunan bir mahalde 
bey' u şira daha çok olacağından tüçcarın -gidüp gelmesi de çok o~ur. 
Ve bunun içün kasaba ve karyelerde dekakin vesaire inşası lazım 
gelür ki bu süretde imar yavaş yavaş ziyadeleşür. Ve şimdi am ala
cak kimsenin adem-i vücudundan naşi zer'ine i'tilaf etmedikleri pa
muk (8b) ve emsalini .dahi oraya tüccarın k;esret-:i vürudunda şa
tılması kabil ·olmasıyla ekmeğe ahtllce rağbet hasıl olur ki ahalinin 
henüz ekmesine i'tilaf etmedikleri mezrfiatı ekıneleri malıallat-ı ha
liyeyi imar edeceği şüphesizdir. Ahaliden sımf-ı zürra'dan olanlar 
kesb-i servet etilikleri vakit şimdi on.kile tohumu ekecek kadar vasi 
olan bir mahalli ekiyor ise o vakit elli kile tohumu istiab eden mahal
li ekmeğe ve ışimdi zaif bir öküzle idare etdiği harmanını o vakit 
kuvvetli bir hayvan ile idare etmeğe muktedir olarak bu süretde 
metı:fik arazi mezruat ile mal am al · olur. V e sınıf -ı tüccardan olanlar 
götürdükleri malı az bir müddetde fürubt · ve bedelini nakden istifa 
etdiği vakit bi't-tab' daha ziyade kazanmak içün diğer malı getirrne
ğe müsaraat· eder. Ve bu süretle ticaret dahi kesb-i sür'at eyler. Hal
bu,ki ahalinin servet hrui mefküd bulunur ise bir tüccar getürdüğü 
mal, till müddet nezdinde kaldıkdan sonra veresiye satınağa mec
bür olacağı içün o mahalle bir daha mal getirmeği zihninden bile 
geçirmez. H:asılı bir mahalle tüccarın kesret-i iyab u zihabı o ·mahal
lin servet ve ma'mfiriyyetinin izdiyadım mu ci b ve . bunun da h~sUlü 
esas~n-i mezkürenin yani emniyyetin muhafazasına ve ahalinin kes
ı·et-i vücuduna vabestedir. Lehü'l-hamd şimdi esas-ı evvel .olan yani 
ahilice nehb u- selbden emniyyet hasıl olduğu (9a) gibi esas-ı sani 
olan ahalinin izdiyadı refte refte hasıl olması ve esası salis . ise bu 
mahallerde muttasılan imarın vücuduyla husul bulması me'mUldür. 

Bab-ı saJis : Zor kıt'~sının hududu ve bu kıt'anın bu namla tesmiyesi 
esbabı ve merkez-i liva olan Deyr kasabasıyla millhak kaza ve kurasının 
beyanmdadır. -, 

Bu kıt'anın garb cihetinden Haleb'in şark tarafında bfrlunan 
Nehrü'z-zeheb ve Hama ve Hunius ve şimru ciheÜnden Ma:;din, Ur
fa, Nusaybin ve şark cihetinden Bağdad vilayetine tabi Ane arazileri 



181 

ve kıble ellietinden müttesi ve hiili ve miyahdan ari olup Tedmür'ün 
arka tarafından ve Suleyb aşayirinin münteha-yı mahallatında vakı · 

çöller ile mahduddür. Bu kıt'anın Zor namıyla tesmiyesinin esbabı 
ise buradan ur-ban ve zürra'ca nısıf eezire ve msıf daire şeklinde ara
ziden -içine su dahil olan mahaller Zor namiyle tesmiye alunur. Frat 
nehri mecrasının agleb-i mahalleri bu suretde olup yani şarka doğru 
gitmekde iken cenub tarafına imale-i seyr ile bir müddet gider. Ve 
ba'dehu yine şark tarafına doğru rücu eder ki nehrin Zor namiyle 
tesmiye olunan bu imale-i seyri bazı mahallerde yarım ve bazı ma
hallerde bir ve iki saat ve daha ziyade mesafeye kadar mümted olur. 
İşte nehrin bu zorları bu kıt'anın Zor namiyle tesmiyesine sebeb ol
muşdur. (9b) Deyr kasabası Fırat nehri kenarmda mürtefi bir ma
halde yakı ve seksenesi sekiz yüz hane kadardır. ~ukaddema ahali 
dekakinin adem-i vücudundan naşi hanelerinde icra-yı ticaret ve hey' 
u şira eylemekde iken şu bir iki sene zarfında yüz yirmi dükkan ka
dar inşa edilmiş ve tüccarlar bu dükkanıara yerleşmişlerdir30 • Kasa
badan onbeş dakika kadar uzak ve şark tarafında kain kışla ile Fırat 
nehri kenarında bulunan kışladan kasahaya kadar Fırat nehri ·ke
narında nev'ama çok ebniye var ise de bunların çoğu me'miLrin-i 
mülkiyye ve askeriyyenin olduğu gibi tarz-ı inşaları dahi kasaba
nın dalıilinde bulunan haneler misillü olmayup tarz-ı cedid üzerinde
dir. Deyr:kasabasının hanelerisağirve rediül-manzar bir suretde yek
digerine mülasık olup hiçbirisinin Arabistan hanelerinde olduğu gibi 
semavi bir havlisi olmayup odalar'l yekdiğerine. mütelasık ve han 
odalarına müşabihdir. Her hanede bir ikinci kat bulunup buna sabat 
denilür. Deyr kasabasının mevcud haneleri böyle hey' et-i h3.zırası gibi 
olmayarak ancak bila~-ı saire misilli,i inşa edilmiş olsa idi şimdiki 
mahallinin dört beş misli kadar mahalli işgal eylerdi. Fakat yuka
rıda beyan olunduğu üzere vaktiyle nehb u garet gibi halatdan şid
det-i havflerinden dolayı li-ecli't-tahassün böyle mütelasi~ kalmış
lardır. Burada urbana satılmak içün Haleb'den kesretle amerikan 
bezi celb edilür. Çünki aşayir diğ~r mahallere nisbetle buraya daha 
yakın mevakıde ·olup burası mütevassit bir ·kıt'~da (10a) yani Ha-

30 1287 (1870) senesinde Deyr kazasında iki ciimi, üç mescid, 45 dükkan 
ve ·kahvehane, iki fıniı, beş boyahane, iki meyhane, bir hamam ve ondört de
mirel dükkanı mevcuddu (Haleb Salndmesi., Haleb 1287, s . 166) . .A.ıynca ıbk. 
Eduard Sachau, Reise in Syri.en- und Mesopotamien., Leipz1g 1883, s . . 262-267. 
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leb'e on ve Hama•ya ve Urfa'ya kezalik on ve·Mardin'e :nev'ama daha 
karib bulunması ve diğer beldeler aşayir-i urbana dahaca uzak ol
m·ası mülabes~siyle bu .bezden almak içün Deyr kasabasına gelrne
ğe mecbur olurlar. Bu bezin çoğu siyah çivit ile boyanmışdır. Ane ve 
Bağdad· taraflarından dahi kesretle hurma getirilmekde olduğu gibi 
burada demircilik san'atı da iyice ilı:rü gitmişdir ki daimen bu san',
atla iştigal eden yirmi dükkan bulunur. Bu dükkaniarın çoğu hay
vaiiiara yalnız na'l yapmakla meşgul olup çünki .bu kıt'ada aŞayirin 
aglebi hayvan beslemek-de olduğu içün demircilik san'atı diğeı: lbel
de.Iere nisbeten revac bulmuşdur. Nefs-i _Deyr. ~asabası. alıilis!zıin :ag
lebi Haleb ve Şam'dan satmak içün mal getirmekle meşgUl tüccar
dırlar. Deyr'e millhak kaza ve kasabalara gelince bunlardan; 

Rakka kazası : Cezire cihetinde vaki ve kutru müttesi olup mu:-' 
kaddema burada Afadile ve el-Velde aşayirinden bir Çoğu var iken 
firar etiliklerinden 'burada aşayirden yalnız az ·birşey vardır. Merkezi 
Harllp.ü'rreşidin zamanında meşhtır olan nefs-i Ra:kka kasabası olup 
bu 'kasa.'ba kebir ve fakat har ab ve içinde ebniye taşının kalınlığı na
zara hayret verir sftretdedir. Bu kazaya millhak kura onaltı karyeden 

. ibaret olup bunlar da Fercü's-selam ve Aktır ve Şeyh İbrahim ve 
__.----Ş_ey.h_ Hamcia,n ve Şeyh Hamid ve Şeyh Ebu Ressan ve Şeyh İsa ve 

Şey:tı Muhammed Ali ve Şeyh (lOb) Kaddftr ve Hacü'l-mülhim. ve 
Muliammedü'l-Kas~ ve Fatıma ve ·Ha tti ve Hamra ve· Berbik ve 
Ca'ber· nam karyelerdir. Bu karyelerin ismi olmayup meşayihinin 
e~~misiyle muanvendir. · 

. _. Sence kazası: Mahall-i hükümeti Fahl kazası aşiretinin şeyhi 
civarmda bulunan kışla derlınundadır. Bu kazaya dahi onbeş ~arye 
mülhak.olup b~ar da Ebu Hamed ve Firas ve Süveyde ve Ma'dan 
ve Reci ve Mağle ve el-Kacı ve el-Tini ve Cezvaye ve Askeris ve Salih 
ve Hameş ve Aksiye ve Şemmer ve Muhtar karyeleridir. 

. Işare kazası: Yüksek bir tepe üzerinde vaki ve l.çinde asar-ı ka:. 
cliırted~n garb Cihetinde Reci kal'a-i aziillesinin harabeleri ve . ana 
yakın SUr şeklinde bazı divarlar mevcuddur. Buriun kasabaları dahi 
Garbiye ve Deylan ve Sehban ve AlUca ve DUb ve Kavariyye ve Cer
~a .ve Süveydan ve Dernec ve Tayan ve Devber namiyle müsell'}ma on 
kasabadan ibaret olup hükümet ·mahalli küçük olan ve -fakif' gitdik
çe iman tezayüd etmekde bulunan Işare kasabasındadır. 
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Busayre kazası31 : Hü:kfunet mahalli cezire cihetinde vaki ve vasi 
ve yalnız asar-ı kadimesinden .bazıları mevcfıd harab bir beldedir . . Bu .. 
kazaya millhak (lla) kasabalar dahi on altı karyeden ibaret olup 
bunlar da Busayre ve Şüheyl ve Meyaclin ve· Havayi c ve Ragib ve Deb
yan ve Taban ve Malıkan ve Fatıma :ve Labüd ve Rii.ffi§iyye ve Sa'lfı 
ve el-Kat' ve el-Ce'did ve Savm-ı Haşim ve Cüreyha nam karyelerdir. 

· · Ebfı Kemal kazası : Mahall-i hükfıı:rieti pek küçükdür. Millhak 
karyeleri dahi Husaybe ve Suveyibe ve Sükkeriyye ve Abdeh ve Re-· 
madi ve Meyleha ve Kat'a ve Tak'a ve Ebfı Hamam ve. Garanik ve 
Bahre ve Hecini ve .Şuf'a ve -B3,gfız ve Suse nam . onbeş karyeden 
ibaretdir. 

Bab-ı rabi: Bilad-ı kadlnıe ve asar-ı atlka-i acibe beyanındadır. 

Tedmür: Süleyman aleyhisselamın saray ·mahalli olup Asi cebelin 
burnunda ve Cebel-i Safa silsile-i ciba.Iinin. münteha-yı şarkisinde 
vaki ve cihŞ.t-ı erbaadan mürte(i ve cevanib-i erbaası sfı.r ile mahsfır
dur. . Biı}asının bazı taşları beş arşun hacminde büyük olduğu 

gibi nefs-i sarayda ancak iki kişinin sarabileceği kadar kalınlıkda ve 
onbeş arşun u~lukda merkfız bir ta:kım mermer amfıdlar vardır ki 
sarayın tfıl mesafesi onbeş dakika kadar var iken nihayetine kadar. 
cevanib-i erbaasında bir uzunlukda bulunan ve yekdiğerinden altmış 
hatve mesafede olan beş yüzü mütecaviz mer.mer direkler merküzdur. 
Bunlardan bazıları yere düşmüş (llb) ise de o d;ı pek azdır. Bu di
r~klerden birisinin üzerine cezvi sfı.retde wulacak olsa saat gipi tm-. 
endaz olur. Bu sarayın şark tarafında mezktır . amfıdlardan daha bü
yük. dört .ml,U'abba amfıd mevcfı.d ve ·purasıııın saray kapfı.su olması 
maznfındur. Sarayın ortasında dahi yekpare mermerden onaltı daire 
kapusu bulunduğu gibi bir ferd umkunda bir su cedve~i vardır. Sfırun 
etraf-ı erbaasınC!..a dört büyük kule ve şehir derfınunda :yüz. yirmi 

· metre kadar mürtefi ve . latifü'l-manzar bir mahal ve bunun. şark 
tarafında dahi oniki yekpare .mermer amud mevcudd~ ki bu .ma-. 
hallin meşhfır Belkıs'ın kasrı olduğu mütevatirdir. Birilerce sene~ 
lerin mürfı.rundan sonra bu merroer direklerin .kemal-i metanetle re-

31 Busayre nahiyesi sancaık me*ezine tabi .iken, yrukınlığı sebebiY,le 7 
Re~eb 130.5 (20 Mart 1888) tarihli irilde-i seniyYe ile Işare .k~asma ·bağlan-
mıştır (BA. İııii.d·e-Şüra-yı Devlet, nr. 5347): · · 
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hin-i istikrar olması hakikaten şayan-ı istiğrabdır. Hele bunların 
cesametine ve b.ir de sarayın dört tarafı dere olan bir dağın zirvesin
de bulunmasına nazaran bunların oraya nasıl nakil ve yukaruya 
ref' edildikleri tefekkür edildikçe bu masnuatın vücuda getürülme
si kudret-i beşeriyyenin haricinde olduğuna hükm iderler.. Tedmür 
mevkii Deyr kasabasının cihet-i cenubiyyesinden otuz altı saat me
safede olup şimdi' derfı.nunda asker kişiası ve bazı urban haneleri .var
dır. 

Kan kal'ası namıyla da tesmiye edilmekde olan Salihiyye olup 
(12a) Deyr kasabasına cihet~i şarkıyyeden yirmi saat--mesafededir 
ki Fırat nehrinin boyunca mümted olan bir cebel üzerinde vaki -ve 
sfır ve hanadikile muhatdır. Derfı.nunda cesim ve büyük taşlarla meb
ni bir kal'a vardır ki ·binalanndan bir kısmı ile'I-an bakidir. Bu bina
nın. taşı camdan daha ziyade parlamakda: ve Üzerinde güneş var iken 
birkaç saat mesafeden görenler ·parlaklığı hasebiyle ~üş z-an ey
lemekdedir. Derlinuna ·girdiğim vakit her ne -kadar taharri etmiş 
isem de bir şebek üzerinde tarih veya y~ya dair birşey görüle
mediyse de -binasının iki veya üç bin seneük kadim olduğunu· zarinet
dirmekdedir. Bir rivayete göre bu malıal seyyidüna ömer ibnü'l
Hattab radıyallahu anh'ın zaman-ı hılafetinde feth olunmuş ve o 
vakitden harab olmuşdur. Derfı.nunda mühevvil birtakım serdab ve 
Qdalar vardır ki ekser odaların tavanl-arı nuküş-ı gfı.nagfın ile mü-

. ressemdir. Mezkfır ·azrbü'l-levn parla-k taş bir saat mesafe ile Fırat 
nehrine mümted olan bir cebelin ma'deninden olup · işbu taşın bu
Iuıimakda olan bazı taşları kağıt gibi kat kat olmakda ve ancak 
her katı ca:mdan d-aha ince ve parla:k bulunma:kda<lır. Mesela "bir 
buçuk santimetre kalınlığında ve beş santimetre hacminde bulu
nan bir taşın katları ayrildıkda yine beş santimetre hacminde ve her 
birisi lanba şiŞesinden daha ince olarak onbeş parça olmakdadır. 
işbu taşdan bir (12b) parçası ateşde ihrak olunup çıkarıldıkda 
kar gibi beyaz olduğu halde soğudukda yine evvelki hal ve renge 
giTmektedir, Şu cins taş ma'deninde "bir menfa'at olup olma<lığı ·bi
linemiyor. Bu taş içinde diğer bir nev' yumuşak taş vardır ki ince 
ve küçük bir parçası alınup kırmak istenil ür ise evvela eğil üp ha'
dehu iki-üçü bir yere geldikden sonra kırılur. Bu asar-ı kadimenin 
şimdiye kadar bekası ise galiba bundan neş'et etJ::giş olmalıdır:' Çün
ki mezkfı.r kal'anın bütün taşları ·bu cebel taşının cinsindendir. Mez-
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kfır cebelin taşları hep bu cinsden olup fakat renk ve elvanı ·muh
telifdir. Kimisi büyüklüğü ve rengi deniz şapı ve .kimisi cam gil?:t 
safi olup bir karış kalınlığında bir parçası yazu üzerine konulsa 
şeffaflığından naşi yazı taşın üzerinde okunur. Kimisi de mermer 
ve kimisi incü gi'bi ve kimisi dahi yekdigerinden tefriki kabil bir 
sfıretde tabaka tabakadır. 

Rahbe kal'-ası, Işare kasabasından üç saat ve Deyr kasabasın
dan dokuz saat bu'dunda olup Fırat nebrine birbuçuk sa:at mesa
fede ' kain bir cebelin kenarında vakidir ki nefs-i kal'a teka:nilen 
ile'I-an baki ise de asar-ı . medeniyyeti münderisdir. Fakat ~da 
bulunan rüsUnı ve tesavir bu medinenin kadimen ·büyük olduğuna 
delildir. Bu k:al'a zarifü'l-manzara ve garibü'ş-şekl (13a) ve gayet 
yüksekde olup dört saat mesafed~n görünmekde ve etrafında bulu
nan hendekiere nazaran Haleb ·kal'asma teşbih edilm:ekd'edir. Hele 
bu kal'a binasının aşağı tarafı kerpiç ve üzeri ta:ş ile ·bina edilmiş
dir ki bu kerpicin bunca asırlardan berü t-aşın -altında dayanmış 
bulunması şayan-ı istiğrabdır. Bu hal kerpicin . muhkem bir su
retde yapılmış olur ise ta-şdan ziyade dayana-cağını isbat edebilür. Bu 
kal' anın yukarısına çıkup derfı.nuna girebilmek içün bir mahal · ta
harri etmek üzere etrafında dolaşdığımda şimal cihetinde yukarıya 
sufı.da müsaid bir mahal görülmekle birkaç ehıbba ile beraber yukarı- · 

ya çıkılmış ise de ancak mesafenin sülüs mahalline kadar çıkılahiimiş 
ve daha yukarı çıkdığımız halde sonra tekrar aşağıya inebilmeklikde
ki adem-i imkanını de'r-hatır eder etmez aşağı in,meğe mecbfı.r olmu
şuzdur. Bu kal'a cebelin kenarında vaki bir tepenin üzerinde ve et:
rafı ha:nadık ile muhat ve tepenin' başından hendekin nihayetine 
kadar mermer taşlar döşenilmişc:Hr: Kurbunda ve mezkfır cebelin 

' 
üzerinde imam Ali radıyallahu anhın dört-beş lrubbeli makam-ı 
meşhfı.ru mevcfı.d olduğu gibi arazi ve ılıca:da da:hl nebean eden 
bir su menbaı bulunup ekin arazisinden birçoğu bunl;illla iska 
olunur; 

Kinde beldesidir ki büyük agleb-1 asarı münderis ise de . (13b) 
İmrü'l-Kays gibi şuara-yı kadimenin ana mensfı.b bulunması kadim 
olduğunu isbat ·ediyor. 

Halebye, Fırat nehri kenarında va.Iri bir cebelin ·etrafında 

mümted ve asarı kadim olduğunu m.üsbetdir. İşbu beldenin uzun
luğu üç saatden .ziya d edir. Şark cihetinde kal'.a gibi c es im ·bir ~a-
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ray . ile'I-an mevcud olduğu gibi garb eilı.etinde qq,hi .vaktıyle yi,~e. 
böyle . bır . sarayın vücudunu gö~terir ·asar vardır. İş bu ·beldeı;ı.in 
mevkii .ortalarında Fırat nehri bulunduğu halde iki cebeljn · teşkil 
etdiği bir. ·boğaı .kenarındıı.dır. Bu medillenin asaqı:ı:da:p. ıı.ncak pe~ 

az birşey kalmış ise de l:iaray bilcüml~ . muhadi' ve mahalleri mev
cuddur. Bu bina taşının kalın ve büyüklüğü .:qıü yoksa bu cins. taşın 
tfı.l müddet kalacak cinsinden bulu:.hmç,sı mı nedir böyle bekru:iına 
sebeb oluyor bilinmiyo·r. Fakrut zahir-i ·hale göte. bu binanın :bekası 
şıkk-ı sanl·\ien iler:Ü g~lmiş o1malıdır~ Çünki . bu . binanın taşı. dq,hl 
Salihiyye }ral'asını:iı taşına berizer ise . de ·saliıhiyye taşlar~ eskiliğini 
gö~terriiek-de olduğU haıde ·bu hiİıa taŞinm ağlebf heı;iıen bir' sene ev~ 
vel ta.'mir edildiğini ~ann etdirecek sfı.retde yeni 've mermere mü~ 
şabilı bulurirnakd~dır. Işbu. sarayın . ·divarlan Fu:at iıehriıiiri kena-

. rindan cepelin 'zirvesine .kadar·nipm.ted o~u~ <!ebelrin zirvesi.ılde la
tifü'J-nianzar (14a) büYük köŞkler vardır~. Bu. saraya varılınazdan. 
ewel . ile'I-an asan baki di var şeklinde ve. kalıbla darb edilıİıiş . kÜ
çük .. ta:Şlıirla· ·melmi biri biri ar~ ca y~di sfu.· .;.ardır ki kule gibidir: 
B·u. sfı.rlardaıi bazıları kerpiç ile bina ediliiıiş ise de ·bazıları da ha
rab!'!- yüz tiıtmuşdur. Sarayın ·kapusı ·müıttesi ve kebir olup .yiıkarusı. 
yekpare taş dandır. . · : ·. 

· Bu belde karşusunda bq.Iunan tarafda .. yine . 1:Ju büyüklük~e bir 
medl~e .vardır ki Zelel;>ye namıyla . ma'rfıfdur. ·. Bu Zelebye belde

. sinden karşusı,ında ':bul~an mezk.ur Halebye beldesine ·gitmek iÇ:ün 
bir serd:ab ·Var imis ki her iki ·şehrin ortasında . vaki· bulunan Fırat . -. . . . . . - ~ . 

nehrinin al1;mÇl:an ·geçmekde imiş. Fırat nehrinin kenarmda görü: 
len ·bir kapu dahi bu iki .şehrin serdab kapusu olması muhtemeldir .. 
Bu mahallin Seyyidüna İsa aleyhisselamın vücudundan· evy~l mev-. 
~ud bulunduğunun mütev3:bir. olduğun,u. biliyor isem rd:e ·buna evvel 
eı;nirde jnall;lllamak · istedim. Sonra · birtakım· zarif.· hikaye ve 
hud'alard;ın b3:his . olup Ibnü'l~Cevzi'nin te'lili bulun.an J(itclbürt
ezkiyô/yı32 mütalaa eder iken bir fıkra müsadif-i nazar-ı mütalaam 
olmuşdur ki ·bu hikaye ez-Zebba'nın kendi pederini katı He mülkünü 
za,'bt . etmiş . olan Cezime . ibnü'l-Ebre§'i ne · yolda :kati ile pederinin 
millkünu 1stirdad ederek kuwet kes b. etdiğini ve· andan. so~a · Ce
zime vezirinin dahi Zebba'yı nasıl - ·hlle ile katı' (14b) ' eyiedigını hi-

·~ .. ... ... ;~.-· .. . : : : . • . . · _;~·' . · 
. . 32 İbnü'l-Cevzl'de .bu -kıssayı Hi§a:m b. Muhammed el-Kelbi'nin eserin:Q.im 

al.dığmı zikreQ.er (Kitabü.'l-ezkiya) Mısır 1306, s. 117-122). 
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kaye etdiği sırada bi'l-münasebe mezbfı.re Zebba'nın kendini düş-. 
mandan muhafaza içün Fırat nehri kenarında ·iki şehir bina et<UğJ._. 
ve bunun İsa aleyhisseıamm ba'sirrden sekseri sene .mu:kaddem 
vaki olduğunu 2likr ediyor. Bu hikayeden mezkfı.r nehrin .altında bir 
serdab bulunduğuna ve binasının iki. bin sene kadar ka'<lia:n oldu
ğu:r}.a kail ' oldum. Zebbanın melik Cezlıne bin el-Ebreş'i katı etdi
ğine ve ba'ıdehil kendüsünün dahi Cezime'nin veziri tarafından ·kati 
edUdiğine dair olan btr vak'anın zerafeti ve bu sarayın deriınunda 
vukü ·bulmuş •olması hasebiyle ber veeh-i ati zikrinde .bir beis ·gö
rülmedi. Cezime bin Malik ki altmış sene el-Hire ve etrafında hü
kümdarlık etmişidi. Kendüsünden karib ·ve baid olanlar korkmakd-a 
oldukları gi'bi urban da havflarından dolayı kendi ismini asıl isminin 
ma'nası olan [el-Ebreş (cüzzamlı)] demeyüp [el-Ebreş ('benli)] derler 
idi. Radar hakimi olan Melih bin el-Bera'yı katı ve kızı bulunan Zeb
ba'yı Şam'a tard eyledi. Mezbfı.renin hlmmeti vasi ve fasihü'l-lisan· 
ve asnnda misli bulunmayacak siiretde salıibe-i hüsn ·Ü an.idi. Saçı 
yürüdüğü vakit arkasından yerde sürünür ve açtığı vakit .bütün vü
cudunu kaplar idi. O sırada !sa bin Meryem aleyhisselam ba's 
olundu. Mezbfı.re de bezl-i nukiid u emvaı ile erkekleri toplayarak 
(15a) pederinin diyarına ric'at ve zabt ile pederini katı eyledikden 
sonra orada hükümdar!~ eden mezkiir Cezime'yi dilçar-ı .hezimet 
ederek Fırat nehri kenarmda karşu karşuya i-ki •belde bina ve bun
ların arasında nehr-i mezkiirun altmda bir serôab inşa etmiş idi ki 
a'dası tarafından dilçar-ı müzayaka olduğup.da b{ı serdi-bın derii
nuna. girüp anda tahassun eyler idi. Cezime iİ.e olan muharebesinden 
sonra· akd-i sulh ederek ricaiden inhizal eyledi·. Merku:İn Ceziı:p..e 
birgün merlrume ile teehhül etmeyi arzu etdiğinden müşavirlerlı;ıi 
cem ile bu husiis hakkında anlarla isti§areye başladı. ~zim,~'nin 
Kasir.hin, Said n3:rinnda akıl u lebib ·bir kölesi var idi ki S·ahi:b-i emr-~ 
vüzera ve umde-i devletinden idi. Bu istişare esnasında Cezime'ye 
dedi İri «ben bı.i' fikri tahsin edemem zira ri~aldim uzlet etıİriş mal u 
ce~al arzu etmez •bir kandır. Bahusfi.s sende bir intikamı . vardır 
~ hiçbir va:idt un~tmaz hıkd-ı ·kalb-i deriin:iındş, ~edf~dur ki ç8.k
mak ateşi gibi çakar isen parlar bırakır isen kalır. O .da ·böyledir. 
~kdını şim.diki halde kalbinde saklıyor. Fakat ilk firsatda k3.ıbin
dEm çrkarır. Sizin gi-bi bir melike k:iifüv <>lacak nice mülfi.,k ·kızlan 
vardır». Cezime de «Ya Kasir re'yin doğruluğu sendedir: Ve cezm 
de senin söylediğin (15b) kelamdadır. Halbuki nefis arzu etdiğini 
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icra etdirmekden gerü durmaz. Her •bir adam içün bir kader vardır. 
ki andan firar etmek de -mümkin olamaz» diyerek . bu teklifini .mez.
bfıreye tebliğ içün adamlar gönderir. Bunlar mezbfırenin . nezdine 
viisUl ve keyfiyyeti tebliğ eylediklerinde bunları i'zaz v.e ikram 
ile garlk-i bahr-i sürfır eyledikden sonra «Ben teehhülden ·kendime 
münasib ve küfüv olacak ·bir ki·mseyi bulamam:ak · mülahazasıyla 
sarf-ı nazar etmişidim .. Halbuki hlikümdannızm kadri .efzU.n ve 
ben de anın kadrinden dfuı .•bir haldeyim. Arzu :etdiği şeye ben de 
icabet eder ve arz-ı rağbet eylerim. Bu misillü husfı.satda sa'yin 
erkekler tarafmdan- i cra edilmesi adet .olmasa idi deve ve köle . ve 
ganem ve siyah gibi birçok hediyYeleri müstashiben ben bizzat 
ariın. nezdine gider idim» dedi. Bunun 'ijzerine mezkfı.r adamlar mü-· 
şarünileyh Cezime'nin nezdine avdet ve mezbfıreden gördükleri ik
ram ve i'zazı ve tebliğ etdikleri madde hakkındaki {)evab-ı me
serreti kendüsüne hikaye .etmeleriyle fevka'l-had ı:İıemnfuı olarak 
hernan kendillerine itimad etdiği havass~ı ehıbbasından ve ehl-i 
memleketden birçok adamları içlerinue merkfım Kasir dahil ol
duğu halde istishab ve icra-yı hükUmeti hemşire-zadesi olup .Necim 
sülalesinden el-Hire'de yüzyirırii sene icra-yı hükfıriıet eden ha,. 
kimlerin .birincisi ve çocuk iken cin tarafından ihti..taf ile ba'dehfı. 
iade edilmiş (16a) olan Amr bin Adiyyu'l-Labmi'ye ihale ile Zebba'ya 
müteveccihen hareket eyledi. 

Bika'ya geldikde icra-yı sayd ve şikar etdikden· sonra ana re
fik o~an . müşavirler:inin re~yini sual etdi. Bunların cümlesi sükfı.t 

etdikİeri halde merkfım Kasir bin Sa'd kelama agaz ile «Ey hü
kfulıdar her biT azm u arzu şiddetle hazm U: te'yid edilmemelidir. 
Biriaenaleyh neticesinde menfaati mefkud olan bir sürü kelam ve 
alayişe itimad etme ·ve hir tahavvülle değişrneğe seti'ü'l-isti'dad 
ol~ hevanın re'Yine i'tikad eyleme. Benim re'yime .göre siz. işini
zin vahim olan fukı:betini kemal-i teyakkuz ve hırz ile düşünmeli
siniz. Eğerçi bilcümle umfırun · takdir ile cari olmadığını bilsem 
azimetinize ci d den mürnanaat ·e'der idim» dedi.· Ve cemaate hi ta ben 
siz ne re'yd~ bulunursunuz ·deyü· sorunca bunlar ·da kendüsünün 
arzu ve hevasına ittibaen Cezime'nin re'yini tasvib ve bu sfıretle az
mini teşdid eylemeleriyle bu re'ylerini işiden merkw:ri ·Kasir «Ben 
görüyorüro ki kader ·hazeri müsabaka ediyor» _ ma'nasmar' olan 

;.ili J!t....ı. ;..ı4ll t.S;I' ' · dediyse de Kasir'in ·bu re'yini tasvi·b eden 
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olmadı. Gide gide Zebba'nın diyanna takarrub edince haber 
vuswünü !sal etmek Üzere bir -sai gönqermiş idi ki mezbfıı:~ . ~ebba 
bu saiyi da:hl -i'zaz·u ikram ile anın huzUrunda asakir ve havassma·· 
efendilerini: bir sftret-i i'zaz-karane-de istikbal etmelerini tenbih 
eylemiş idi. Bu (i6b) sai dahi yine Cezime'nin nezdine avdet ve 
müş8ihedatı~ı nakl. u ·hikaye eylediğinde . Cezime merlrum Kasir'i 
nezdine çağırup eski re'yinde musirr olup olmadığını sual eder. 
Merkum da evet fazla olarak şimdi ·basar-ı basiretim daha ziyade 
açıldı. Acaba sen de eski azminde misip. dedi. Cez!me de evet :ce
vabını i'ta .edince Kasir dedi . ki her şeyin akıbetini nazar-ı teem
müle almayan umfıruna sahib olamaz. Tehlikeden vukU.undan evvel 
hazer' ebnek lazımdır. Vasi bir ~a:hal. ve aşiretin hükümdarı .. bu:
lunduğuna ise hiç istinad etmemelisin. Zira ma'lfun 'Olsun ki ~u :azi
metle ·aşiret ve mekanından müfarakat ve anlan me~ u .gadrind,en 
hiçbir vakit emin olmamaklığın lazım gelenlere terk etmeğe se
beb olacakdır. Eğer bu işi mutlaka işieyecek ve heva-yı nefsine 
tabi olaca:k isen bari şu sözlerimi hatırından çıkarma ki eğer seni 
istikbrue gelece~ ol~ar fırka fırka geİüp ve sana millakl oldukdin 
sonra önünden yürürler .ise o halde sa:na tabi olacaklannı bilüxsün. 
Ve eğer cümlesi birden gelüp ve ortalarında bulunduğun halde bir 
halka teşkil . edüp yüıiirler ise seni tutmuş ve yed-i kabzalarına ge
çirmiş olduklarını anlarsın. O va:kit ·bu asaya rü:kiı.b edersin ki 
anın tozuna ·bile kimse Yetişemez. Eğerçi (17a) üzerinde kendünü 
tutabilür isep. bu . seni kurtarır. dedi. F.a:kat Kasir'in bu sözlerine 
Cezime· cevab bile vermedi. Bu asa öyle bir kısragdıT ki kuşu geçer. 
ve ri yalı ile müsabaka eder idi. ·Beri tarafdan Cez!me'nin gönder
diği sa.inin avdetinden· sonra mezbiire Zebba asakirine «Cezime. gel
diği vakit cümlenüz karşu gidib yemin u yesarından ·iki sınıf teş
kil ile durursunuz. Tamam ortamza gelür gelmez hemeı:t ön ve arka 
tarafındaa:ı kuşadırsınız. Fakat Zinhar aranızdan firarma meydan 
vermeyiniz». tenbihatını i'ta eylediğinden Gezime sağ tarafından 
merklım Kasir bulunduğu halde gelüp · anlara millakl olunca ber 
muceb-i ta'limat iki tarafından s~lar teşkil edüp durdular. Ve 
ortalarına geldiğinde etrafını kuşatdılar. Bu hali gören Cez!me 
nezdinde buluna:n merkUro Kasir'e «Ya Kasir pek doğru söylemiş-, . 
sin» deyince Kasir ya meli:k 33":-'I_,...JI ..:,\; ~ yi),.~ ~tbıl 

33 Kitabü'~ezkiya, s. 120. Arapça metin, Türkçe tercemeDin sadece ilk 
k:ısnunı ilıtiva etmektedir. 
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yani .«vakt-i savalı geçineeye kadar i'tay-ı cevabda betaet göster
din bad . gei Ş11 . altımdalti •asaya İiikub et ki ·belki seni kurtarır» 
d~ıİiyse .de· Cezime buıidan imtina ederek etrafındakilere ittibaen 
revarı, oiciu: Kasir ise Ceziı.me'nin esir edildiğini ve katli muhakkak 
bulunquğuna teyakkun edince altındaki asa yan~ .kısrağın licamın~ 
salıverir. Ve aralarından çıkup ~g~r gibi (17b) gözden nihan 
olur. Biınl•ar . Zebba'nın kasrın~ vasıl ve Zebba Cezime'yi -görünce 
kendi kendine ne güzel zifaf olunacak bir ·güveyisin der. Mezbftre 
Zebba etr;umda gerek hılkaten ve· gerek libasen hiçbiı1- yekdiğe
rine ·benzemey(m ·bin aded bakire -~zlar olduğu halde yıldızlar ta
rafından Üıata ohinmus karneri aridırır bir sftretde seriri üzerine 
calis -iken bu '.cariyeleri~e Çezime içün bir post sermel~rini emr He 
yekdiğerini yani Zebb~ ve Cezime görecek ve · sözünü aniayacak bir 
derecede kendine yakın olan bir posta oturtturur . . Ba'dehu cariye
lerine eiİır ile damaTlarını kat' ve altına bir leğen kodutdurur. Bu 
sırada Cezinie'nin damarlarından akmakda olan kanın ·bir damla
sıiıın yere döküldÜğü.İıü göreiı mezbftre cariyelerine «efen~ 
kıynietli kaİıınİ iza'a etİneyiniz» (der). Cezim.e de bu sözünü iş'idince 
·«kendisinde "i.ı:itikamınız . yani kanınız bulunan kimsenin kanı sizi 
malizUn etin:emeU.dir» der. Cezim.e'nin vefatından sonra mezbftre 
Zebba «Vallahi senin kanın sendeki borcuma muk-abil olmadığı 
gibi katlin de sendeki in:tikama kafi değildir» ıdeyüp 'defn etdirir . 

. Baladaki zikr ol unduğu üzere Cezime'nin m ülkü. hemşir~-zadesi 
Amr bin Adiy i~tihlaf eylemiş olduğuİıda.:z:ı hergün sabırsızlıkla da
yıs'ı.ndan ~ir' haber· vürftdunu bekler idi. Bir gün bir kısrağıİı-rüz
garı şak ederc~s~e gelmek4e olduğunu görmii§ ve her. ne· kadar 
(18a) bu kısrak Cezim.e'nin ise de üzerindeki Behime gibidir. Ne 

·actib ··bu · kıSrağın •avdet~delti sebeb nedir? ma'nasına olan 
3~w·, .::.S~ L. ...... ~ -~~~u' ı:.ı., · ·"-~ ;.A ..,..,;.ıl~~ 

kelamını söyler iken kısrağa raltib olan Kasir vasıl olur ve Cezi
me'den ne haber getirdiğini :kendisinden sorar. Kasir de cevaben 
kaderi nihayet-i kibrine rağmen kendüsini düşwdü ma'nasına oian 

. 
3$W"IJ ı)>'l ı:r ( )1 ~ 4.A:.> Jl ı!\111 ~ J-llll ..r · 

ketimatını irad 'eyledi~den -~onra . Zebba'dan ahZ-ı sar etmesini 
! ,./ 

34 Kitabü'ı-ezkiyii., s. ı20. 
35 Aynı yer. 

...... 
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merlrum A.mr'a teklif eyledi. Amr buna cev8..ben ·«Ya Kasir ·ana 
vüstı.I 'sema-daki ·ukab · kuşuna vusfılden daha mümteni olan Zeb: 
ba'dan hangi sarı' ahza muktedir olabiliriri:ı.» dediyse de Kasir "«da
yına olan nasihatlerimi !şitdin, Halbuki bunları istinia-dan · eceli 
kendini men eyledi. Fakat Valiahi ·anın kanına karşu 'kan talebiyle 
ahz-ı sar· et:mekden· sarf.:ı nazar etmem» ·diyerek ve ·kendi burnunu 
kendisi ·kat' eyleyerek Am.r bin Adiy'den firar ediyor gibi Zebba'nın 
nezcline azilnet eyl-edi'. Zebba'ya Cezime'nin vezir ve kölesi Kasir'iıl 
geldiğini haber verdiklerinde nezdlerine duhfılüiı.e müsaade ile ara
lar~da.lti 'kan davası var iken ne içün geldiğini Kasir'den sordu. 
Kasir ise ·«Ey milluk-ı izamin ser-firaz~ı kerimesi senin gibilere· ge
-lenler ne içün geliyor'ise ben de anın içün '(18b) geldim. Amr bin:Adiy 
dayısının buraya gelmesi içün verdiğim re'yde hıyanet etdiğimi be
yanla beni ittiham ve burn~u kat' ve malımı ahz ve ıyalimle ara
mızı tefrik ve. katı U-e tehdid eyledi. Bunuh içün nefsimi sıyanetc.a 
oradan firarla lutf u keremine istinaden sana dehalet etmeğe ·mecbur 

oldum» deyince mezbfi.re dahi 3a ~~' (..~ J .J'*' J> <!U :>tr- J )1.«.1 

yani «Senin müstecirliğine riayet vacibe-i zimmet oldU» de~p bir 
haneye inzM ve. i'zaz ve · ikrammı emr eyledi. Merkın:İı. K-asir çünki 
Zebba mümteniü'l-vusUI ·bir kasU"da mahsfi.n bulunduğundan· icra-yı 
hll-eye ·bir · fırsata intiza~en sa·kit oturur idi. Bir . ·gün m~zb~ey;e 
«Bepim Irak'da.müluke şayan zeh;ıir ve nefis. maliarım [var] . . Eğer 
ticaret kasdiyl~ gitdiğimi gösterrneğe ve bu vesile ile oraya d~Ule 
sebeb olmağa med3:r' olacak bir. ~tiyye verüp. oraya. aziı;n~time i~in 
.verir isen· bunların cümlesj.rıi getürüp sana takdim ederim» deme
siyle k~ndü.ş~e bİr ~ikdar mal verüP. azm;.etine mUsaade eyle:di. 
Merkum ~asir de :f!ak'a vas ıl v~ , mezbfi.reden aldığı_ mal üzerine 
bir takı:m nefayis daha i!avesiyle ;D.ezdine avdet ve ·bunu i'~i ile mez
btireyi mesrfi.r ve bu 'vechile kendisine daha ziyade riayeti mecbUr 
etmişdir. Ba'-dehu ikinci def'a olarak Irak'a azimet .ve ·bir~~i rl~'a 
getürdüğü mallardan. (19a) ziy.a_de . bir takım cevahir v,e ipeklj. ku
~aşlar. getirerek takdim ve z;ebba'nın nezdinde ·olan kadr u itiba:rııiı 
İııüzdad et-dirdi. Hulisa-i kelam Fırat nehrinin altınrlaki serdabın .. , . . 

mahallini. ve medhal ve mahrı~cini öğrenin~eye ka-dar •bu misillü 
talattufatdan gerü kalmayup bir üçüncü def'a daha Irak'a gidüp ev-

36 K'itabii-'1.-ezkiya, s. 121. 
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velkilerinden daha enfes hedaya celb u takdim etdi ki haysiyyet ve 
itibarı artdlkça artmak<ia idi. O derece ki müpimmat-ı umfirun 
katfesinde Kasir'in re'yi.le · istiane olunur idi. Kasir da hakikaten 
lebib-i edib ve hüsnü'l-vecih bir zat idi. Bir gün mezbfıre Zebba 
kendüsüne Şam diyarında mahalle gaza etmek efkarmda bulun
duğundan Irak'a azimetle silah v~ ana mürnasil birtakım şeyler 
getürmesini söylemesiyle Kasir da Amr ·bin Adi'nin biladında 'bin 
deve ve ·birçok köle ve silah ve siyah ve edevat-ı ha:rbim vardı:r ki 
Amr bunların malıallini bilmiyor. Bilse hemen za:bt ile anlarla senin 
aleyhine istiane eder idi. Ben .müt~:ı:ı~~kiren ora,.ya azimet ve an
larla beraber sair arzu etdiğin şeyleri müsteshiben avdet ederim 
cevabını i'ta etmiş ve Kasir'in bu sözüne karşu Zebba kemal-i mem
nuniyetle 

31 ov"l ~ ı!U.:.. ~ ~ J Cll!l ~~ ı!.l\11 ~ ~ 
yani mülk senin gibi adamların vücuduyla kesb-i hüsn ü salah eyler 
demişti :ki Zebba'nın bu sözünü havassından (19b) birisi işitmekle 

ss~ ,ıı .#-- ~i ;L· ~ J ).,~ ..ı-1 
kelimatını söylemiş idi ki bu adamın gaddar bir ese'd olduğunu ve 
hüctı.munda saklanmak içün ·bir çukur bulunduğunu ifham etmiş 
idi. Kasir, Ze·bba nezdindelri mevkiinin cidden mekin olduğunu gö-

rünce t.WI ':"'lk .)':/1 yani kılınçla urma;k şimdi mümkin oldu» di-
. yerek ve 'merkuİn Amr bin Adi'nin nezdine gelerek firsatı elde et
diğinde andan intifa içün isti'cal göstermesini söyledi. Am+ ise 
bu babda 'ne lazım ise hemen tehniyesine hazır bulunduğunu söy
leyince Kasir emval ve rica! lazım olduğunu ityan ve Amr dahi 
taht-ı hükmünde bulunanları kendüsüne teslim etdiğini ve her bir 
emrini anlara icra etdirmeğe meztı.niyyet verdiğini ·beyan eyledi. 
Binaenaleyh Kasir kavminin ricalinden itimad etdiği iki biİı şahıs 
tefrik ve cümlesini silahlarla techlz etdikden sorıra siyah çuvalla
nn içine indirüp ve çuvalların ağızlarını içerüden ola:r~ çuvalla
rın aşağı tarafından ·bağladup d~velere tahmil ve yola revan olmuş 
idi ·ki bu çuvalların içinde merkum Amr dahil idi. Zebba'nm bu
lunduğu medineye takarrub edince Kasir çuvalların içinde bUlunan 
erkeklere «şehrin içine duhulümüzü emare ile 'biliniz ve hemen çu-

. 1 

37 Kitabü'kzkiya, s. ızı. 
38 Aynı yer,. 

. ./ 
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valiarın bağlarını içinden açup çıkınız» deyu talimat vermiş idi. 
(20a) Bunları Ze'bba oturduğu ·kasırdan develerin sallana sallana ..... 
gelmekde olduklarını görünce yukarıda beyan olunduğu üzere bu 
Kıasir'den -hazer etmesini kendüsüne 'tenbih etmiş olan havassına 
hi taberi «Kasir bugünkü günde hakikaten bizden ma'dud oldu. ·Ken
düsü ·bu devletin sanii ve bu nimetin ·berisidir39 aranızda onun gibi 
bir kimse yokdur ·hasedinizden naşi aleyhinde bulunursunuz» de
mişdi. Fakat sonra develerin kesretini ve yüklerinin azametini gö
rünce kalbi şirare-paş-ı ateş olup «bu develer ne oluyor ki böyle 
ağır ağır yürüyorlar acaba yilideri demir veya taşdan mıdır yolısa 
bu çuvallar rical ile mi doldurulmuşdur» manasma olan şu beyitleri 

,_ . " <ı 

ı-~:...b r' ~~~ı* ·'""::--' tr..:... J~ \.. 
'4° 1,) _,..... c:._r-LI J Jl;.. )\ r' * i-~:....l.!. l,)J~ L'\; _,... i ı 

söyledikden sonra cariyelerinin nezdine gelerek «ben ölümümü bu 
siyah çuyalların içinde görüyoru:ffi» demiş ve K:asir'l-e yanındakiler 
ise şehrin içine vusfıl eder etmez -evvelce beynlerinde karadaşdı
rılan işaret üzerine develerin üzerindeki çuvalların bağları 3Şağı
sından fekk edilüp ellerinde -birer kılınç bulunduğu halde Cezi
me'nin kanını tali-b iki bin rical-i şüca' (20:ı)) meydana çıkıvermiş
dir. Zebba bu hali görünce Fırat nehrinin 'altındaki ma'hud serdaha 
teveccü:h etmiş ise de andan evvel Kasir serdab kapusunun önüne 
gelüp anın duhfilüne mani olmasıyle Zebba senin öldürmekliğinden 
ise ·ben kendi kendimi öldürürüro diyerek taşının altı zehirli bu- · 
lunan yüzüğünü ağzına atdı ve o sırada Aınr da gelmesiyle Kasir 

·ile beraber bir kılınç darbesiyle Zebba'yı h-elak edüp mülkünü is
timla.k. eyledi. Ve Cezime'nin kabri ÜZerine rimah ve asa.kir ve sü-. 
yfif-ı nadideye istinad etmiş ve niyyeti kendisini a'da·nın eline dü
şürmüş olan bu melik kabil-i tavsif olmayan evsa.f-ı azize ile mev
sUf ve mütevvec ve kılınç g1bi ·dehşet-engiz idi manasma olan şu 
ebyab · 

U..O.f.. \..o~~_,.:.!.\_, * l.iJ\_, _,)LJ~· p ~ 
4•._Ab.)l ı'u..ı_, u:ıı y> J * ~ı~ı Jl .u...· .::......; 

39 Kitiibii.'l-ez'kiytı (s. 122)'da ':-::J şeklindedir. 

40 .Aynı y&r. 
41 .Aynı yer. 



194 

yazdırmışdır. İşte bura:da hıtam bulan bu hikayeden . anl-aşıldığı 
üzere bu saray bin dokuz yüz elli sene mukaddem mevcfrddur. Bu 
sarayın gerek tahassün ve tahaffuz ve gerek tenezzüh cihetinden 
gayet latifdir. Burasını seyr u temaşa etmekde iken mezkfrr köşk
lere kadar çıkmak istedimse de irtifaının kesretinden naşi ancak 
yarısına kadar çıkabildim. Bu kasıdarm her birisinin arkasında 
cesim duvarlar ve dahilinde cesim ·daireler vardır. Bir duvarm 
(21a) bir tarafından içerüye medhali bulunan yirmi iki kapu say
dım. Ci:het-i yemininden daireye müntehi iki üç zira _ genişliğinde 

ve üzeri, yine ·arzına mümted taşlı nerdihanlar ve bu ner.diban
lardan evvel mütea;ddid odalar ve bu nerdihan ve daixelerin niha
~yetinde cebelin zirvesinde bulunan yüksek kasırlara çıkar yollar 
vardır. Bu sarayın kapusu rivayete göre yekpare ·bir taşdan ·olup 
mancınık nam aletle açılmak istenildiği vakit yu:karuya ve kapa
dılmak istenildikde aşağıya indirilir imiş. Kapunun yan duvarla
rının üzeri açık bulunması ve iki tarafından yukaruya kadar oyuk 
olması dahi bu rivayeti te'yid eder emaratdandır. Saray kapu
suna varılmazdan evvel ince ve beyaz ve beş arşun uzunluğunda 
bazısı yere düşmüş birçok mermer direkler ·görüldüğü gibi kapudan 
girildikde üç zira arzında bulunan duvarlarm asar-ı •b3.'kıyesi ve 
sarayın ortasında dahi mabed mahalli gibi kalın ve büyük taşlı ve 
kubbe ve kantaralı bir mahal vardır. 

Medinetü'r-Rakka : Fırat'ın Cezire dılıetinde kain kadim ve 
Hariınu'r-:-Reşid'in zamanındanbem meşhur ve bazı asarı mevcud 
·bir medine olup Haleb'in nısfı kadar vardır. Karşısında düz ve 
vasi bir ova bulunup sahabe-i kiram zamanında vukü bulan meş
htı.r Sıffin vıak'ası bu ovada (2lb) vukü bulduğu mütevatirdir. 

Ca'ber ka:.l'ası harab bir medinedir. Kal'ası .g-ayet büyük· ve fakat 
ekser mahallerini harab istila eylemişdir. Bu kal'a şekilce Haleb 
kal'asına pek ziyade şebih ve cezire cihetin:de mürtefi ve on saat
lik mesafeden rü'yet olunur bir mahalde vaki olup etrafında . hen
dekler ve yüksek surlar mevcuddur ki yalnız bu kal'·anın ·büyüklü
ğü vaktiyle bir şehir olduğunu zan etillrir bir stı.retdedir. Kezalik 
bu -da Fırat nehri üzerinde ve ismi anı bina edenin ismille münte
sibdir. .· 

-~ 

Ebu Hureyre yüksek bir. dağın üzerinde mümted harab bir 
belde olup bunda Ebu Hureyre radıyallahu anh medfiındur. Ker-
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piçle yapılmış birçok ebniyeleri bMti olduğu gibi Ebu Hureyre'nin 
medfenine yakın ·bir de mesci:d-i şerif vardır ki minaresi ylııe ker
piçle bina edilmiş -olduğu halde nerdibanda ayaklarm geçtiği yer.de 
cüz'i eşintiden başka birşey olmamasıdır. Bu mahal Fırat nehrine 
yarım saat mesafede ve vasatınd·a asak:ire mahsus bir kışla vardır. 

Meskene: Cidden kebir bir beldedir. Pek çok asarı baki bulunduğu 
gibi yine kerpiçle yapılmış ve iyice yüksek ve güzel manzaralı bir 
minare vardır ki üzerinde yazılmış olan şu :kelimatı okuya:bildim 

. ':"'Y.I ı:.t. JÇ ı:.t.l .d- ..:ılb.Lll J.>IJ\ c.!lllı \.U. J.r 
Bu melik-i (22a) adilin H§.riınu'r-Reşid'in ·zürriyyetinden olması 
ve binaenaleyh bu mahallin bi:n sene mukaddem ta'·mir edilmiş bu
lunması maznündur. Deriınunda .büyük taşlarla muhkem ·binalı .bir 
medfen olup sahabe-i kirarndan birisinin medfeni olduğu dahi söy
lenmekdedir. Bu medfen dahilinde yazılı birtakım taşlar görülmüş 
ise de nakışa ·benzer bir suretde -olduğundan bir şey anlaşılamadı. 
Bu belde dört tarafından mürtefi ve düz ovalara nazır ve Fırat 
nehrine yarım saat mesafesi olan bir ma:haldedir. Deriınunda ~cak 
bir kışla bulunduğu gibi birtakım urban haneleri de var ise de da
hilinde olmayup haricindedir. 

Sıffin : Rakka'mn kı:ble tarafında olduğu söylenmekdedir. 
Gerçi burası bizzat görülmemiş ise de Rakka'nın karşusunda olan 
ovanın beş saat mesafe ile mümted bulunmasına ve bu ovayı ve 
vati birtakım cibal-i müteselsile ta'kib eylemiş bulunmasına ve ·bu 
da bu cibalin müntehasında bulunmuş olm-aSına nazaren Fırat neh
rinden cidden uzak bir mesafede vakidir. 

Kal'atü'l-mehdfun harabe-zardır. Yalnız binasınd-an zarif su
retde müretteb ve etraf-ı erbaasında sekiz sur mevcud olan büyük 
taşlı bir kal'a vardır. • Etrafında bulunan asarın kesret-i mdirasına 
bakılur ise bu mahal pekçok kadim olmalı·dır. 

Kevkeb : Fırat nehrinden uzak ve Şemmer cebeline kar!b bir 
dağın (22b) tepesinde olup ·bazı asar-ı atikayı havi bir belde-i ika
dimedir. 

Acac : Kezalik Cezire cihetinde vaki bir harabe-zardır. Taya, 
Tenanir-i Sağiriyye : Bunlar da bazıları cezire ve ·bazıları Habür 
cihetinde ve bazıları da Fırat'dan uzak olup bunları re'ye'l-ayn 
görmedim. 
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Bab-r hfunis : Mütevattm bulunan aşayir-i urbanla Aneze'nin envaı ve 
bazı ahlak ve, melbusat ve me'lfıfat-ı gadbeleri ve evsaf-ı hasene-i acıbeleri 
beyanındadır. 

Bu kıt'ada mevcud buİunan urban ilifet ve san'at hasebiyle üç 
smıfa ve .bu üç sınıfın her birisi de fühfıza göre aksam-ı muhtelifeye 
münkasımdır. '-

. Kısm-ı evvel, san''atları ziraat ve fel.ahat olan aşayirdir. Kısm-ı 
sanı, san'atları yekdiğerinden nehb u selbden ibaret bulunan aşayir
dir ki bunlara Aneze·ıa denilir. Kısm-ı salis, Enva-ı hayvanat-ı vah

, şiyyerıin .saydıyle mü'telif ve müteayyin ~>lan aşayirdir. Bu aksam-ı 
selaserıin her :birisi hakkında ber veeh-i atı tafsilat i'ta olunur. 

Kısm'-"t evvel: 

Yani zira:at ve . felahatla müştagil olan aşayir kura ve kasa
batda mütevattın ve sakin olanlardır. (23a) ·Zor kıt'ası mer}tez ·ıi
vadan. başka Rakka ve es-Sence ve el-Busayre ve el-Işare ve.el-Ebu 
Kemal nam beş kazayı havi olup her bir kazanın ahatisi ecuas-ı 
muhtelife aşayir-den mürekke-bdir. Bunlardan Rakka kazasında 

Ma-dile ve el-V elde ve Sence kazasında Sence ve Busayre kazasında 
Bekir ve Ebu Leyl ve Kal'ayaben nam efhaza münkasem bulunan 

-Ukeydat ve Işare kazasında Şüveyt ve Ebu Hasan ve Kar'an ve 
Ebu Rahme nam fahzları havi Ukeydat ve Ebu Kemal kaz~mda 
cümlesi Ebu K:ema1 nam fahidan bulunan Ukeydat a:şayiri mevcud
dur. Merkez-i liva olan Deyr kasabasının aşayiri ise Bekare ·ve 
Ukeydat nam iki aşiretden ibaretdir. Bu kazanın Ukeydat .a:şayiri 

dahi Ehu Sı;ıraya ve Ebu I:Iayit ve Ebu Amr ve Ebu Haleeel ve Ebu 
Habfır namıyla ~İnüsemma beş fahza münkasemdir. Ziraat ve fela
hatla müştagil ·bulun·an aşayir-i mevcude zikr edilen aşayirden 

ibaret olduğu gibi bir cedvelde cümlesi camidir~. 

42 Bu lfuyihalar<la zikredilen aşiretlerin okunuşlarında :Max 'Freiherr Von 
Oppenheim'in Die Beduinen, Leipzig 1939 (New York 1983'·te yapılmış tıpkı 
basım), c. l'.den :istifa.de edilm:iştiı·. 

. . 
43 ·Rakki kazasında 16, Sence'de 15, Busayre'de 16, İ§are'.de 10, Deyri <Ie 17, 

Ebu' Keffial'de de 15 karye bülunmaskta idi. LayTha metnindeki 'cedvelierih ~ni.ih
teviyatı anliııtıın sırasında açıklandığından, •tekrar lbasımında lüzum gör:ülme
rniş, ·bu ve takip eden sahlfelerde yer verilmemiştir. 
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(23b) Bu urbamn melbusatı sair urban gibi geniş bir ·gömlek ve 
bir aba ve bir kuşak ve ba-şlarında üzerinde iki def'a sarilinış -:ıkal 
nam bükülmüş yünden ma'mUl bir mendilden ibaretdir. Me'kUlat
lan dahi darı unundan ma'mUl teremsüs (?)'dür. Bu da gayet 
kalın bir kir.de yani pideden ibaret olup ateşde yüzü pişmeeye ka
dar bırakllur ise de kalınlığı hasebiyle içi hamur ·kalır. Aslıab-ı ser
vet olanlan hmta unuyla yapılmış ekmek yerler. Mezrfıatlannı 

kirde tesmiye etdikleri dolapla Fırat nehrinden iska· ederler. ·Ek
di-kleri darının neşv u nemasında herbir kirde sa:hibi alışahdan yük
sek bir mah'al bina ve inşasıyla ~nın üzerinde durup kuşlan def 
etmek içün hem bağırır ve hem de yedinde bulunan miJPa' nam 
kuşak gibi bir şeyle taş atar ki hergün sabahdan akşama 
kadar bununla meşgUl olurlar. Mezruatı sul•amak içün su çekdik
dikleri mahallin umku yerin yüksek ve alçaklığma göre, üç ve beş 
ve sekiz arşun olur. Ekinciliğe ba:kıyye bilad gibi i'tina etmeyüp 
bir kirde yani dolabı bulunan bir tarlayı -dört-beş nefer bi'l-iştirak 
tohum ekerler ki bundan ziyadesini zer"a itilafları yokdur. Araziyi 
dahi suyun bütün tarlayı irva (24a) içün mecrasını ıslah: ederek 
kable'z-zer' ·bellemezler. Tecarib-i vakıaya nazaren arazileri mah.il
lat-ı saire gibi evvela belledikden sonra iska olun•acak olur ise ziraat 
ve arazinin haceti kesb-i izdiyad eder. Bu kıt'ada bir bostan blle 
mevcud olmaması ve hatta merkez-i liva olan Deyr kasabasın-da ·bile 
kadim ve müteferrik bazı eşeardan ·başka bağçeler mefkfı.d ·bulun
ması şayan-ı istiğrabdır. Bu urban eğerçJ. on ~e daha ziyade sene
denberi kura-yı müteferrikada ziraatle iştigal etmekde iseler · de 
bazı vakitler. Aneze'ler gibi marriri ve abirini nehb u selb ederler. 
Hatta Deyr kasabası ahalisinin Q?-zılarından istihbar olunduğuna · 
nazaren bunlar kadimen al.lün na.niıyla Deyr ahalisinden biİ mik
dar baç alqrlar idi. 

Kıs1n-'ı sami : 

San'atları nehb u selb olan aşayir Aneze olup ·bunlar da üç 
nev'a münkasım ve eğerçi en büyük hfrkimleri var ise de her bir 
nev'ine şüyfı.h-ı mütenevvia hakimdir. Birincisi Mehdiye aşayiri, 

ikincisi ba'nın fethiyle Seıbe'·a aşayiri, üçüncüsü mimin teşdidiyle 
Şemmer aşayiridir :ki bu aksam-ı selaseden her birisi efhaza mün
kasım olup her ·birkaç fa:hzın dahi ·kendüsüne itaat edilen kebir .bir 
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şeyhi vardır. (24b) Aneze aşayırının üç şeyhi vardır. Bunlar. da 
Şeyh Ced'an, -Şeyh Deham, Şeyh Ferec bin Heramis nam meşayih 
olup bunlardan herbirisi maiyyetinde bu lunan efhaz-ı müteaddide
.ye hakimdir . .Şeyh Ced'an'ın maiyyetinde Mehdiye ve Şümeylat ve 
Ruus nam fa.hzlar bulunup kendüsü genç ve umür-ı idarede yekdi
ğerlerine nisbetle dirayetlidir. Şeyh :peham seki.z fa:hza hakim. Bun
lar da Hıraşa ve A vv ad ve Cede'a ve -A vtini ve Mecaze ve Ceffel 
ve MeJJ:ı,ud ve İrmeıı nam fahz diye ·bu Şey;h Deham cidden ihtiyar 
ise de beyaz sakalını gayet kısa bir süretle kesmekle kendüsünü küçük / 
yapmaktadır. Şeyh Ferec b. Heramis dahi el-Acacire ve es-Sari nam 
fahzlara hakimdir. 

İşte bu cedvel de bunları cami ve muarTefdir. 

Zor kıt'asmda Aneze ·bu urbana ıtlak olunur. Bunların mahall-i 
ikameti Fırat'ın kıble tarafmda ve Şamiye cihetinde olup Cezire 
tarafına pek nadir olarak gelürler. Bu üç aşiretin İnikdarı rivayet 
olunduğuna göre üç bin (25a) çadır imiş. Sebe~a aşayiri iki sınıf 
olup sınıf-ı Ula aynın kesri ve ba'nın fethiyle el-İbad. Sınıf-ı sam ha
nın ve tanm fethiyle Batayan'dır. Bu iki sınıfdan her ·birisinin 
zir-i idaresinde meşayih ah.zı bulunan bir şeyh-i kebiri vardır. 

Birinci sınıf, yani Ibad'ın şeyh-i meşayihi Ma'cün b. Hudeyb'
dir. Diğer meşayihi de Şeyh Ali Fikeki ve İbn-i Muveyne' ve İbn-i 

· Vayil ve İbn-i Kerduşi ve İbn-i Şa:Q..il.ıa'dır. Bu sınıfın efhazı on 
dörtdür. Bunlar da Küveyzan, Mezari', Nısfa, Ketamire, .Abde, 
Cerbi', Duvam, Seni', Meseke (Meskene), I:Iuleyd, Remmah, Abdat, 
Arefe, Sere (Vesere) nam fahzdır. Fuhuz-ı mezküre Ma'cün ·b. Hu
deyb'in ve meşayih-i saire-i mezkürenin maiyyetiniie olup her bir 
şeybin maiyyetinde bulunanları ale'l-infirad tahkik edilemeıpiş ise 
de bu aşayirin tahminen iki binden iki bin beşyüze kadar Çadırı 
havi . olduğu söylenmektedir. 

İkinci sınıf, yani el-Batayan'ın şeyh-i meşayihi Süleyrqan 
b. Merşed olup kendisinden başka diğer şeyhleri de H::ı,med b. Abde 
ve İbn-i Şevva ve Devvan b. Said nam meşayihdir. Bu sınıfın ef
ha.zı dahi el-Mevahib, Kemesa, Acere, Hum.san, Madaribe, Resalini, 
Sar h, Aclan, el-Casim, el-Mes'ud, Süvey'id, Hüveyşan nam __ !)h iki 
fahzdan ±baretdir. Bu sınıfın aşayiri dahi iki bin haymeye baliğ
dir. (25b) 
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Bu iki sınıfın mahall-i ikametleri Hama ve etrafında bulunan 
çöllerdir. Bazen Haleb ve Bağdad'ın etrafına gelürler. Bu Q.şayirin . 

Sebe'a n8.m.ıyle tesmiye olunmasının sebebi vaktiyle kesirü'l-aded 
olarak her birisinin pekçok efradı bulunan yedi kablleden neş'et 

etmişdir. 

Üçüncü sınıf Şemmer aşayirinin dört şeyhi olup birincisi -Fer
han Paşa, ikincisi Abdilikerim Bey, üçüncüsü Şeyh Abdürrezzak, 
dördüncüsü Sümeyran'dır, Birincisiyle dördüncüsü, yani Şeyh 
Ferhan ve Şeyh Sümeyran'ın mahall-i ikametleri ~zire ellietinin 
Bağdad· etr-.afında ve AbdülkerimH ile Abdürrezzak'ın miskilileri 
dahi Zor tarafının Mardin cihetindedir. Bu aşayirin mecmu efhazı 
otuz iki olup bunlar da; el-Muhammed, el-I:Iıraşa, es-Seb'iyye, Uley
yan, el-I;Iaşbe, el-Ijamis, Feyyaa, ed-Düheyman, ez-Zühde, Taban, 
'Amfrr, Mecadife, Cefayife, (26a) es-Şabit, el-Büreyh, el-Büheyman, 
el-Vesid, es-Sid, Sincare, Cedban, ez-Zer'a, el-Valiğa, Heyde, ez
Zegerat, Cenare, el-Cedy, en-Necm, es-Şayi,l.ı, es-Şıblli, el-Eslem, ·el
Uumeyş, et-Jureyf nam efhazdır. 

Bu aşayirin cümlesi Fırat nehrinin şimal ellietinden yani Urfa 
etrafından Bağdad taraflarına kadar mümted olarak cezire ci:he
tinde ve Aneze aşayiriyle es-Sebe'a aşayiri dahi Fırat'ın kıble ta
rafında vakı Şamiye cihetinde sakindirler. Şemmer -aşayiri şeyh

lerine gayet muti olup hatta meşayihi kendillerinden emval ahz 
etmek ister ise hiçbir kimse tarafından mümanaa;t gösterilemez. 
Aneze a.şayirinin meşayihi is·e mesela Şeyh Ced'an resmen şeyh 
olup yolısa aşayirin kibarım eel b ve . anlar la istişare etmedik çe bir
şey yapınağa gayr-ı muktedir ve kendillerinden istişare edilenler 
de şeyhin arzusuna muhalefete kadirdir. Urfa ve Mardin ve Diyar
bekir ve o cihata vürUd eden yağ ve yünlerin ekserisi bu Şemmer 
aşayirinden gelmekde olduğundan (26b) ilkbaharda tüccarlar ma
hall-i mezkfrre yağ ve yün iştira etmek içün mebaliğ-i kesire irsal 
ederler. Bunun içün bu aşayirin diğer Aneze aşayirine nisbetle ga
yet gani ve servetli oldukları meşhfrrdur. Bu aşayirin mikdarım 

44 1287-8 . seneleri'nde Ista'bl-ı Amire müdirliği payesi ile Şemmer ~ire
t inin Şeyhü'l-meşayihi idi (Haleb Salnil:me.si, Haleb 1287, s. 67; 1288, s. 66). 
Ancak, -bu sene içinde !başlattıg-ı isyan güçlükle ıbastu-ılmış, sadır olan 13 Receb 
1288 (28 Eylül 1871) tarihli irade-i seniyye ile orada id1i..mı emredil.mişti 

(BA. İrade-Dahiliye, nr. 44404). 
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bazı . adamlar sekiz ·bin ve bazıları on bin ve bazıları da 'Onbeş bin 
· hane ta:bmin etmekde ise de mikdar-ı ha;kikisine kesb-i. vııktif edi

lemedi. Cümle Aneze· ·ka;bayili geniş kollu bir geniş .gömlek iksa 
ederek ·bunun altmda don giymezler. Bazısı da bir göınleğin üze
rinde bir ·aba giyerler. Başlarına da4i bir mendil örtüp üzerine ıkal 
sarArlar. Saçlarını uzun ·bırakup ön, tarafdan fitil fit:il örerler. Çok
ları servetli oldukları halde ayaklarında hiçbir şey giymezler. Ni
saları dahi o :yolda telebbüs ve başlarına da bükülmemiş ·yiinden 
ıkal saru_p küpe ve bilezik ile tezyin ederler. Bu karıların ekserisi 
yüz ve el ve ayaklarını boyarlar.. Yemekleri dahi etmek ve hurma 
ve pekmez ve. deve südüdür. Servet~i azime ümidleri deveden ibaret 
olup anları hem tevlid ederler ve hem :de· südünü alurlar. Koyun gi'bi 
hayvanatlan da bulunur. Bu kabailin -kameti ne kasir. ve. ne de 
tavil olmayup v.ücf:ıdları nahif, levnleri esmer, gözleri siyah, dişleri 
·gayet şiddetli beyazdır. Bu beyazlığın hikmeti de içdikleri deve 
südü imiş. Hayvanata rii.kf:ıbda gayet .maharetleri (27a) bulunup 
üzengi istimal etmezler. Şecaat ve kuvvet-i kalbieri dahi fevkalade 
olup hatta gazaya teveccüh etdiklerinde ·on günlük bir mesafeyi 
iki günile geçerler. Zikr olunan meşayihden her birisinin nezdinde 
alıkam-ı şer'iyye vechile da'valarını fasl etmek içün bir a-dam bu
lunup bunun hükmü hakayik-i alıkam-ı şer~iyyede ailem-i vuküfu 
hasebiyle el\seriya akla müstenid olduğu halde bile tarafeyni ikna 
·eder; İt§..oatden huruç ederek heyecanla rast ·geldiklerini nehb u selb 
etdikleri vakit rast geldi:kleri biİ . veya . birkaç kimsenin. yanında 
·kendi ka:bileleri olan Anezeden bir adam bulunur ise ve hatta o 
adam çoban gibi ehemmiyetsiz adamlardan bile 'Olsa bu kimseler
den birşey ~a hiç kimse muktedir olamaz. Ve hatta yanlarında 
böyle bir Aneze bulunduğu halde yürüyen ·bir kafileden bir adam 
girü kalup da 'mallarını nehb u sel b ~~:lür ise o kafile ile · beraber 
giden bir Aneze çobanın anlarla ·beraber vücudu şeyhlerine şika
y~tle aldıkları şeyleri ahz ve iade etdirmeğe se·beb olur ki, bu ·adeti 
kadimden berü muhafaza etmekdedirler. Diğer bir adetleri de bir 
kimse diğer bir şahsın yanında yemek yer ise o şahsı' vakt-ı lüzf:ım
da muhafaza etmesi icab eder ki, nezdinde yemek yediği adamın 
lüzf:ıin-ı muhafazasından kinaye olarak aramızda tuz ve etmek. var
dır der. Kezilik bir ·kimse diğer ·bir adamın hanesine üuhf:ıl. (2Th) ve . . ../ 

iltic.a eder ve siyyema hanenin haremin bulunduğu tarafına gi-der 
ise hane sahibi kendüsünü himaye ve galebe içün -kendüsüne muave-
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net etmeğe mecbiır olur. Büyük hanelerde kahveyi kesretle -şürb ve 
istimal ve müsafirlerine gayet büyük fincanlada iki ve üç def'-a $al.ı.-: 
ve içirmeleri d~ bir adetdir. Fakat bu .·kaıhvenin tabhı cidden o ka
dar tahsin ederler ki, bu kabailin pişirdiği kahveler . gibi . medine ve 
kasabalarda kahve görülemez. Sfıret-i tabhı ise, kahveyi üç cezve
nin içinde ·pişirüp birinden diğerine nakl eyledikden -sonra. bunların 
bulasalarını diğer ·bir . cezveye ahz ederek andan içerler. Nisada be
yazlık pek nadir. olup anlarca makbUI ol-an hüsn ü cemal, azanııı te
nasübü ve belin inceliği, kametin itidali, gözlerin siyahlığıdır. Bun
ların haneleri gerçi ahşab direkli kıldan bir çadır ise de bunun içe
rusünde kamışdan el-ğarab dedikleri bir duvar yaparlar. Nisalar 
bunun bir cihetinde ve zükfır dahi diğer cihetinde otururlar ·ki, bu 
duvar erkeklerle kanların arasında bir hail oluyor. Aneze urbanları 
daima göçebelik halinde bulunup, hatta her gün çadır ve. evlad ve ağ
namlarını yükletüp bir mahalden kıyamia diğerine gitdikleri çok va
kidir. İtilaf etdikleri bu göçebelik ıztıraridir. Çünki emvaııeri an
cak hayvanatdan ibaret olmağla yazda ot, kışda (28a) dikel'). . .bulu
nan mer'a mahallerini arayup oraya gitrneğe mecbfır .oluyorlar. 
Bunlarca hayvana rakib olduğu halde bir kimseyi selb u nehb içün 
giden adam .za'nın teşdid ve ya'nın feth u sükfınuyla- gazzay ve 
maşiyen giden adam ha'nın feth ve nun'un sükfın ve şin'in fethile 
hanşel tesmiye edilür. Hanşel neharen yürümediği gibi turukdan 
dahi geçmez. Ancak !eylen ve yolların. gayrısından yürür. Bunlar
ca yalan söylemek . veya husfısi yalan yere yemin etmek gayr-ı 
kabildir. Hatta bir kimseyi katlede~ bir şahsa:. yemin teklif ediiür 
ise yenlin etmeyüp katli .ikrar eder. · 

K ısrrlr't salis : 

San'at ve maişetleri ıstıyaddan ibaret ·bulunan ~ayir s~d'ın 
. zamm ve lam'ın feth ve ba'nın sükfınuyla es-suleyb ve sa.vabi ba'nm 
sükfın ve lam'ın fethiyle ez-zuleyb aşayiridir. Bunların enva-ı vuhfişu 
sayddan başka san'atları yokdur. Ağleb-i. saydiarı dahi ceylan olup 
çünki bunların lühfununu e·kı etdikden sonra derilerini diküp entari 
gibi giyerler5 • Ayaklarına kadar vasıl olan ceylan derisinden .entari, 

· 45 Ceylanın etini yiyip derisini giyen bu aşiret mensuplari aynı- zamarida 
beyaz müre-kkeb imal edip satıyorlardı ( Bal:nômıe~i De1Jlet-i Alryye-i Os-miiniye, 
tstanbul. 1294, .. s. 497; İstanbul 1295, s. 406). 
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uzakdan Fayyfı:m. küreği gibi güzel görünür. Bunlarda etmek bulun
madığı misillü meskenleri dahi san'atları iktizasınca Tedınür ne
vahisinde yani insan bulunmayan Hammad çöllerinde vaki malıallat-ı 

harabede ise -de ça-dır vesaireleri ·bulunmayup ha:rab mahallerde 
ve tahte'l-arz bulunan mağaralarda yatarlar. Bunların emvalin-den 
-gerek. Aneze ve gerek sair (28b) ~şayir ·bir şey ahzına muktedir 
olamaz. Çünki bunlar eins-i arabca bir nevi -derviş zan edilüp hatta 
mallarından birşey ahz edenlere ezelden bir lügat yazılmış olduğunu 
itikad etdikleri içün hiçbir kimse bunları ilişrneğe cesaret edemez. 
Bunların sakin oldukları mezkfı.r çöllerde hayvanat-ı saydiyye pek 
çok-dur. Kendillerinden gayrı adamlardan inziva ve bai-d bultin:mağı 
adet edinmişlerdir. Karılarının melbusatı dahi mezkfı.r derilerden 
ibaretdir. Bunların mikdan •bin hane ·kadar olduğu söylenür. Ka
saba ve karyelerde sakin ahalinin yani sınıf~ı zürraın pek kalil 
olduğu içün mikdarları tahkik edilmedi. 

Temmeti'l-kitab bi-avni'l-meliki'l-vehhab 
ve aleyhi'l-ittikal ve'l-i'timaid fe-inn.ehfı. 
lena hayru mürşiilin ve had. 

II 

ZOR SANCAGI NAİBİ'NİN LAYİDASI 

Zor Sancağı hakkında kaleme alınan ~kinci layiha, 21 Cemazi
yelevvel1301 (20 Mart 1884) tarihli olup, Zor Sancağı Niyabet-i Şer'
iyyesi tarafından hazırlanmıştır. Layihada, tanzim edenin ismi zik
redilmemekle beı:aber, salname'lerden bu tarihde Ömer Hıfzı Efendi'
nin naiblik görevjnde ·bulunduğu anlaşılmaktadrr16 • Diğerlerinden 

farklı olarak, Zor saneağının tamamı hakkında malfı.mat vermek
ten çok sadece Habur nehri ve geçtiği yerler ile Abdiliaziz Dağı ko
nusunda bilgi ihtiva eden bu layiha, Başbakanlık Arşivi, Yıldız Esas 
Evrakı,_ Kısım 14, Evrak 2358, Zarf 126, Karton 11'de kayıdlı bu
lunmaktadır 

. .. / 
46 Kimliği hakkında yeterli bilgiye sahlb ola:rnadığımız · ümer· Hıfzı 

Efendi, bu tarihde devriye müdertisi ünvanı ile Zor Sanc$ naibi ·olarak görev 
yapmaktadır (SU;Zname-i DevZet-i Aliyye-i Os'l?'l.dniye, İstanbul 1301, s. 538). 
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Layihanın Muhtevası 

Layihada coğrafi sınırlar çizilirken verilen mesafeler saat öl
çüsüyle belirtilmiş, topraklarm verimliliği ve asayişin temininin.lüzU
mu anlatılmıştır. Bu havalinin kudsiyeti üzerinde de duran Zor naibi 
layihasını 11 bölüm ve bir hatimede ele alıiııştır. 

Birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerde Habur nehri ile geçtiği yer
lerin coğrafi şartları, arazisinin husfısiyetleri ve ı;ıüffısu zikredilniiş
tir. Buna göre, Deyr kasabasının 80 saat kuzeyindeki Re'sü'l-ayn'
daiı doğarak Busayra köyünde'Fırat'a karışan ve dört mevsimde aynı 
seviyede akan Habur nehrinin suyu berrak ve lezzetlidir. Tarihin 
çeşidli · devirlerinde Habur nehrinin iki kenarmda büyük şehirler · te
şekkül ettiği halde, şimdi sadece 3000 çadırlık arab aşiretleri konar
göçer olarak bulunduklanndan btirası bir yerleşim merkezi olmaktan 
uzaktır. Nehriniki kenarındaki arazi son derece geniş ve münbit ol
duğu için ·arazi dolaplar ve bendler ile sulanabildiği takdirde bu top
raklarda en az 100.000 hanenin idaresi mümkündür . . 

Dördüncü ve beşinci bölümlerde Abdiliaziz Dağı ile oyası söz 
konusu edilmektedir. Urfa, Diyarbekir, Mardin, Nqsaybin ve Musul'
un orta kısmında yer alan Abdiliaziz Dağı'nda çitlenbik, ardıç ve sair 
meyvalı-meyvasız birçok ağaç bulunmaktadır. Akarsula:rı, dört 
tarafındaki geniş ovası ve mfıtedil havası. sebebiyle, ahali yaz-kış 
hayvanlarını buraya getirmekte iseler de, Şemmer aşiretinin saldırı
ları bunu büyük ölçüde engellemektedir. Dağı gibi ovası da bol otu, 
akarsuyu ve kuyuları ile yaylak-kışlak olmaya müsaid ve arazisi 
münbit olduğu halde uzun senelerden beri kullanılmamaktadır. 

' 
Altıncı bölümde anlatıldığına göre, Habur nehrinin iki yakası ile 

Abdiliaziz Dağının ovası önceleri bazıları tarafından tapulanmış, an
cak arab aşiretlerinin rahat vermemesi yüzünden sakinleri or~a
rı terketmiş ve bu sebeble bölgemiri arazi hükmüiıde kalmıştır . 

Yedinci bölümde, hayvan yetiştirilmesi ve ziraat yer almaktadır. 

Bu havalİdeki koyunlar senede iki defa yavruladıkları gibi arazi de 
büyük bir vilayetin hayvanlarını besieyecek kadar münbittir. Pa
muk, susam, buğday ve benzeri hubfıbatın bol yetiştirildiği bölgede 
yaz-kış mahsUl alınmaktadır. 
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Sekizinci bölümde bu bölge gibi verimli olmadığı halde, sırf 
asayiş ve emniyetin sağlanmış olması sebebiyle Haleb ve Bağdad'da
ki padişah çiftliklerinde bulunanların oldukça rahat bir hayat ya
şadıkları anlatılmaktadır. 

Dokuzuncu bölümde, Habur neh:ri ile Abdiliaziz Dağı'nın birçok 
mukaddes hadisenin zuhfır ve cereyan. ettiği bölgeler arasındl:!- yer 
aldığı zikredilmektedir. 

Onuncu ve onbiriner bölümlerde ise, emniyetin temini ve asayişin 
sağlanması ile bölgeye yerleş~ce~ olan zenğin kimselerin çağalaca
ğına işaret oltiiımaktadır. Nitekim Öll!er Paş;:ı:~ın mutasarrıfliğı 
zamanında Habur nehrJ civan 33 köy inş[siyle mamfır edilmiş ve bu
radan birçok gelir elde edilmi~se de, onun vefatından sonra beş bin 
haneden ibaret olan Şemmer aşiretinin saldırılarıyla harab olmuş ve 
eski haline dönmüştür. Bu bölgenin yeniden inşası ise, iyi bir mu
tasarrıfın tayiDi ve Şeminer eşkiyasinın tedibi ile mümkun olacaktır. 

Hatime kısmında, bu layihanın birçok defa qölgeyi gezmiş, tec
rübe.li kimselerle m~akere edilerek kaleme alındığı anlatılarak ida
reciler gereken gayreti 'gösterirlerse asayişizi kısa zamanda sağlana-
cağı ifade edilmektedir. . · · · · · · 

Zor naibinin bu layiliası hakkında, daha önce bölgedeki bir is
yan hareketini bastırmakla vazifelendirilmlş olan Kurd 'İsmail Paşa'
nın fikirlerinin alınmak istendiği, aynı dosyada bulunan 4 Mayıs 
1300 (16 Mayıs 1884) tarihli martızatdan anlaşılmaktadır. ~a bu
lunmayan .bu raporun Kurd İsmail Paşa'ya aid olduğl,ı, kendi ifadesi 
ile bu Iayihanın yedinci bölümündeki malıimatın birleştirilmesi so
nucu tesbit edilmiştir. Kurd İsmail Paşa layihada anlatılan bölge
nin -imarını, Zor sancağının sadece bir ·kısmını ihtiva etmesi s&be
biyle faydasız bulmakta, Bağdad, Musul; Diyarbekir, Haleb ve Su,ri
ye valileri ile dördüncü, beşinci ve altıncı· ordu kumandanlarından 
yardım alınarak seyyar bir komisyonun teşkilini ve onların' kont
rolü ile bütün arazinin ·imarına teşebbüsü tavsiye etmektedir. 

/ 
. -.,..,~· . 
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Layihanın Metni 

Bab-ı Fetva 
Daire-i Meşihat-ı İslamiyye 

.. 1'11 ek tU bi Kalemi 

Zqr sancağı dahilllide vak~. N~Iı!-i .Habfir ~e .Ceb~l-i AbdÜlaziz'
in evsa.f· ve isti'dadını mübeyyin Zor niyabet-i şer'iyyesinden varid 
olan 21 Cum.ade'l-Ula sene: ~01 ta~ihıi IayibaD.l}l siıretldir. · ·. 

Birinci: 

Mezkfir Habur nehrinin menbaı liv§,-i m~zJillru,n mer~ezi olan 
Deyr kasabasından şimalen seksen saatlik bu'd ve mesafede olan ve 
Re'sü'l-ayn demekle meşhur bulunan merkez kazanm·civar ve ittisa
linde vaki birbirine muttasıl ve munfasıl uyfın-ı seb'adan yenbuan 
ve yarım saat mahalde cümlesi ictimaen" cereyan ve mevsim-i 'sayf
da dahi Nehr-i Fırat'ın msfmdan daıha ziyadece olarak fustıl-ı er
baada müt.esaviyen kaldığı nümayan ve me.zl,rur Re'sü'l-ayn'd3:Jı sek
se~ ye kasaba-i mezbureden. al:tı saat mesafede olan Busa~ kar
yesinde Fırat ile . karışup ik~ tarafmd~n ci bal ye pıürtefi manall ol
mayarak vasat-ı sahı:adan m~cra ve suyu gayet berrak Y.~ .ma-ı Fı

rat'dan elezz ve münhazimdir. 

İkinci ·: . 

Tevarih-i mu'teberede tafsil olunduğu vechile meZkfir Re'sü'-ayn 
bundan dörtyüzı sene akdem .Timfirleng zamanmda makarr-ı saltanat-ı 
mülk-i reyyan olup nehl'-i mezkfirun iki tarafı boyunca· Urfa ve· Ha
leb misillü cesim. beldeler olduğu bi-şumar asar-ı atikadazi müsteban 
ve el-ha.Ietü hazihi nehr-i mezkfirun cambeyninde ancak üçbin çadır 
mikdarı bulunan aşair bazan meskiın ve bazan seyyar bulunup karye 
ve binadan hali ve bunlar dahi iskanları vaktinde nafira demekle 
ma'rfıf dolaplar ve bendler ile suyu tabiatiyle ·bi'l-ihrac ve ziraatleri
ni saky u irva iderler. 
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Üçüncü: 

N ehr-i. mezkUrun iki tarafmda olan arazi basit ve vasi ve belki 
memallk-i mahrftsede birinci derece münbit ve mahsUldar olduğun
dan ve·.mesdftd cedavil ve bendat-ı atika biraz gayret ve amel ile 
.hey'et-i asliyyelerine ircaı eshel iqüğünden zikr olunan dolaplarm 
ve neharen bila amel tabiatiyle ale'd-devam devran ile bir harkdan 
beheri ancak dörtyüz guruş mikdan masrafla vücuda gel üp · !eylen 
hasıl olan ma-ı cari bir dönüm tarlayı bir saatde baıiğan ma belağ 
saky u irva edegeldiği derkar ve şu siyak üzere nehr-i mezkUrun iki 
tarafmda on saat kadar olan arazi-1 mümtaze ve memdfı.hanın kaffesi 
bu vechile anifü'l-beyan dolaplar ve bendler iska olunmak isti'dadı 
be-didar ve bina-berin arazi-i mezkfı.re la-ekall iki yüzbin haneyi ida
reye kafi ve vafidir. 

Dördüncü: 

Menba-ı mezkfı.rdan kıbleten on saat mesafede olup Nefs-i Urfa 
kasabasından on dört ve Diyarbekir'den otuz ve Mardin'den onaltı 
ve Nusay}?in'den onsekiz ve Musul'dan otuz saat bu'd ve ~esafede 
ve nefs-i bilad-ı mezkUrenin vasatında kain tfı.len otuz ve arzen sekiz 
ve irtif!en bir ve daha ziyadece saat mesafe ve vüs'atinde Abdill
aziz dağı demekle ma'rfı.f cebelde çitlenbik ve arduç vesair huda-na
bit eşear-ı müsmire ve gayr-ı müsmire ve miyah-ı cari ie. müzeyyen 
ve nebatat-ı nafia-i kesire ile memlu ve meşhfı.n olmağla cebel-i mez
kfı.run etraf-ı erbaası eteklerinden sülüs mi:kdarı on ve ·baki sülüsan 
yirmi ve •Otuz saatlik düz ovası olup· ber veeh-i muharrer hevası mu
tedil ve kar peyda olmadığından sayf ve şitada bilad-ı mezkfı.re alıa
lisi mukaddenia hayvanatını cebel-i mezkUrde ra'y etmekde bulun
dukları derkar ise de Şemmer aşiretinin tasallutundan ihtirazen hay
vanatıarını oraya götürmekden mahrfı.m kalmışdır. 

Beşinci: 

Cebel-i mezkfı.r gibi dairen-madar olan marrü'z-zikr ovası dahi 
gayet otlu ve .abar ve_ ma-ı cari ile memlu yaylak ve kışlak ~makin-i 
nafia ve birinci derece münbit ve mahsuldar olduğU halde sinin-i vefi
reden berü hali ve muattal kalmışdır. 
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Altıncı: 

Gerek nehr-i mezkurun iki tarafında ve gerek cebel-i mezburun 
ovasında bulunan bunca arazi-i cesime-i vasianın üç:yüz hisseden an
cak bir hisseden ekall olan arazisini mes'ele-i maziyeden akdem bazı 
hayme-nişin ahali tapuya rabt etmişler ise de ber veeh-i mebhfı.s ur
ban-ı mezkfı.run rahatsızlığından n8.şi aslıab-ı tapu muahharan terk 
ile cümlesi dağılmışdır. Ve şu ellietle kaffeten ve umfı.men arazi-i 
malılille-i emiriyye hükmünde kalmışdır. 

Yedinci: 

Arazi-i m.ezktırenin menafi ve muhassenat-ı adidesi iktizasınca 
ağnam senede iki def'a ve bir senelik inek hamilen ikinci senede te
vellüd iderler ve bir vilayet-i cesimenin cemi ağnam ve mevaşisini 
idareye bilamasraf kafidir. Ve bir kile hınta tohumu zer' ile kırkdau 
yetmişekadar hasılat alınageldiği ma'rfı.f ve müsbetdir. Ve penbe ve 
sisarn ve erz ve sair her nev'i hububatın huswüne müstaid oldugu 
gibi bir tarlada sayfi ve şitevi mahswat alınmakdadır. Ve Diyarbe
kir'de yedi sene valilik eden ehl-i iffet ve sadakatdan Devletlü İsmail 
Hakkı Paşa Hazretlerinin bu babda vukfı.f-ı tamını ve Devletlü Der
viş Paşa Hazretlerinin dahi bazı mertebe malfı.matı bulunduğu ve hat
ta müşarün-ileyh İsmail Paşa'nın vaktiyle takdim etdiği levayih 
dahi Bab-ı All'de mevcud bulunması me'mwdür. · 

Sekizinci: 

Nefs-iHaleb sancağı toprağında v.aki çiftlikat-ı hümaytı.nun kuv
ve-i nabitesi bundan pekçok dfı.n olup yini kat'a müba.Iağa olmayarak 
ve ziraatçe onda bir ve nebatatca Yüzde bir derecesinden ekall iken 
saye-i seniyye-i hazret-i taedaride çiftlikat-ı mezkilreden olan .hay
me-nişin zürr8.?: emniyet sayesinde cümlesi servet ve refih üzere ya
şamakdadırlar. Ve Bağdad'da olan çiftlikat-ı hümayfui ziraat ve 
nebatatca Haleb'e makis ve mürnasil ise de Habftr'un arazi ve mi
yalı ve hevasının letafetine hiçbir malıall muadil olamaz. 

Dokuzuncu: 

Zikr olunan Habfı.r nehri ve Cebel-i Abdiliaziz öyle mahall-i mü
harekedir ki tefasir-i şeriflerde tefsir olunduğu üzere Ceziretü'l
arab'da vaki ve mirac-ınebi aleyhissalatü vesselam'da enva-ı eşear-ı 
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lilürrahman aleyhisselamın gerek tevellüd-i şerifleri ve gerek Nem
rud'un nar-ı beliyyesine mübtela ile aklben necat bulduğu mancılık 
aynen ve malıalien mevcud idüği Urfa beldesine ondört ve Eyyüb 
aleyhisselam'ın mübtela ve ba'dehu sıhhat ve afiyet-i kamilebulduğu 
biri gayet barid ve diğeri har-ı şedid iki uyfin-ı mansusa-i meşhfı.de-i 
cariye ve bunca evkaf-ı kesiresi ve ._gerek Sillükler Gölü ve Kabr-i 
nevb-i mukaddeselen ve ittisalinde kam dergah~ı şerif mamfir ola
rak Nehr-i Habfir'un menbamdan cenuben dokuz saatdir. Ve serıne-i 
Nuh aleyhisseiam'ın necat bulduğu·Cebel-i ctıdi şarken yirmi saatdir. 
Ve kutbü'l-aktab seyyid Abdülkadir el-Gi:lani -kuddise sirruhu-: efen
dimiz hazretlerinin malıdüm-ı muazzam-ı akdesleri Abdülaziz Hazret
lerinin ism-i mukaddesleriyle cebel-i mezkfir tesmiye olunarak mer
kad-i şerifleri ve dergahı mevcud olup daima ziyaret olunmakdadır. 

Onuneo: 

Ber-vech-i mebhus Sure-i İsra'da nass-ı katı-ı rabhani ile mem
düh olan havali-i mübareke burası olup kuvve-i nabitesine havali-i 
Şam vesair bilad-ımamfire-i meşhlire bir vechile tekabül etmediğin
den ve şiddet-i şita ve hararet-i sayf olmayup mutedil ve eltaf oldu
ğundan mukaddema mamUriyetce dünyada birinci olduğu ve kaffe-i 
arazi saky u irvaya müstaid idüğü asarları mevcud olup mesdud bu
lunan la-yüad ve layühsa büyük ve küçük cedavil ve mecari-i şuubat 

. ile müsb et olup bereket-i İbrahim ve Eyytı.b aleyhimesselam burada
dır. Ve bi-mennihi telala çiflikat-ı hümayf:m ferman buyrulduğu hal
de evvel emirde cevanib-i erbaasına ihtisaren tahdid ve işbu ılavali 
Haleb gibi hayme-nişin veyahud ebniye ile mekin ·olmağa kabil ve 
müstaid ve iki ciheti dahi bila-masraf ·himmet u gayret ve emnii,yet 
ile hasıl olur. Ve ba-husüs ber-vech-i muharrer emniyyet husUlünde 
etraf ve ekna.fda-ve gerek baid mahallerde ve bilad-ı mamfirede ehl-i 
servetden sunm-ı teb'a kalben tavattun ·etmeğe müştak oldukları 

der kardır. 

Onbirinci: 

Onbir sene akdem mutasarrıf ömer .Paşa zamanında nehr-i mez
kür oldukca mamur ve mutasarrıf-ı müşarün-ileyh otuz üç karye pina 
ve inşa ve ahali-i kesire bi'l-iskan varidat-ı vefire-i emiriyye J:ıi.ıstı.le 
niüsmire ve enhar-ı müzeyyene-i la-yul:ı.Sa ile mü§ahede huyurulan 
Nusaybin nam belde-i bi-nemta oraya ·civar olduğU gibi İbrahim Ha-=-' 
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gelmişiken vefatiyle beş bin hane-i seyyareden ibaret olan Şemmer 
aşireti eşkiyası tasalluten, bütün bütün harab ve bina-berin eski .hali-... 
ne rucu' etmişdfr. Ve oranın mamfır ve abadan olması ehl-i iffetden 
bir mutasarrıfm vücuduna mütevakkıf olup Şemmer eşkiyasma yüz 
ve fırsat verilmemesine muhtacdır . .Ve bu sancakda mevcud olan ni
zamiyye ve jandarma iki taburun kuvve-i mevcudesi zikr olunan. 
Şemmer'in mazarratınm def u izalesine ve ger.ek inzibat ve muhafa
zasına kafi ve vafidir. 

Ha time 

Havall-i mübareke-i mezkfıreyi Hazret-i Hak Kur'an-ı Kerimin~ 
de medh buyurmuş olmağla bunun yasfmdan nev-i beşer aciz olup ic.:. 
malen beyanından ibaretdir. Ve balada mulıarrer on bir ben~de beyan 
olunan malflmat-ı icmiliyye havall-i mezkfıreyi kerrat ve defeat ile 
muayene ve müşahede etmiş erbab-ı vukuf ve ma1fımat ve aslıab-ı 
vüsuk ve emniyyet ve tecarib-i sahiha görmüş zevat-ı mutebere ile 
halisen müzakere ve tahkık ile arz ve beyanma. ibtidar ve eger mi
lfımat-ı :riı.ufassala matlub huyurulur ise tabii bir tarih kadar mu
tavvel olması iktiza edeceğinden tatviiden s?Xf-ı nazar olunarak her
vech-i ma'rfız ser-i karda olan zatın iffet ve gayreti olduğu halde · 
merkfım Şemmer'in adem-i tasallutu gayet eshel ve ehven~r. · 

Bu layiha hakkında Kurd !smail Pa§a'nın Görüşleri 

Marfız-ı çakerleridir ki 

İş bu emirname-i sami~i cenab-ı nieşihat-penahi ve melfufu bıil:ıi- · 
nan Zor sancağı niyabet-i şer'iyyesi~den mevrfıd layiha ·sfıreti mü
fad-ı rehin-i iz'an-ı çakeri oldu. LaYilia-i ma'rfızada beyan olunan 
arazi hakikaten münbit ve mahsuldar ve naib-i mfıma-ileyh daUerinin 
ifadatı vechile menafi-i azimeye istidad ve kabiliyyeti derkar olup. an
cak bunun ihya ·ve abadı bazı tedabir-i lazime istihsiline vabeste 
idüğü ve çakerlerinin Diyarbekir valisi bulunduğum zaman Şem
mer aşiretinin vaki olan şekavetleri cihetiyle ta'kxbleri zı:mnında gi
dilerek oraların bir mikdar yerleri re'ye'l-ayn görülmüş ise de Haleb 
ve Suriye vilayet-i celilelerine olan cihetlerine devletlü Derviş Paşa 
Hazretlerinin mrufımat-ı kamileleri bulunduğundan sua.I buyrullll' ise 
daha ziyade arz-ı malfimat edecekleri yani arazi-i ma!rfıza yalnız Zor 
sancağı dahilinde gösterilen malıallerden ibaret olmayup gayet vası 
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bir arazi olduğundan imarına teşebbüs olunduğu halde layiha-i ma'rtı.
zada beyan olunan cüz'i bir mahallin imarına çalışmak çakerlerine fai
desiz ·yani harita-i mersfune-i mahsusesine müracaatla malfım buyu
rulacağı ·vechile beş vilayet beyninde vakı bir arazi-i cesime olup ve et
rafında bulunan urbanın vukiiu melhfız tasallutları cihetiyle de müd
det-i kalile zarfında hey'et-i sabıkaşına rücu edeceği emsali vilayetle 
müsbet idüğünden hernan bu babda bir· gfuıe masarif-i zaide vuküuna 
meydan verilmemesi kaziyyeleri göze · alınarak sarfı iktiza -edeceği 

tabii bulunan meblağm fazla hasılatdan tesviye olunmak üzere Bağ
dad ve·Musul ve Diyarbekir ve Haleb ve Suriye vilayet-i celileleri dör
düncü ve beşinci . ve aLtıncı ordu-yı h~ayf:ı.nlar müşirlerinin him
ınetleriyle seyyar bir komisyonun teşkil ve taraflarından bizzat 
veya.bi'l-vekale nezaret buyurularak istihsal-i vesail imarına mübaşe
ret huyurulur ise ilerüde hey'et-i kadimesine irca'ı havfından va
reste ve cüz'i bir mahallin imar-ı bihf:ı.desiyle iktifa edilıneyerek me
nafi-i külliye usulü müşarün-ileyh hazretleri tarafından dahi tasdik 
buyurulacağı me'mf:ı.l idüğünden bu babdaki malf:ı.mat-ı çakeranemin 
arz u ifadesine ictisar kılınmış olmağın her halde emr u ferman. 

fi 4 Mayıs sene 1300 

m 
KURD İSMAİL PAŞA'NIN LAYİRASI 

İsmail Hakkı Paşa, kendisinin hazırladığı hal tercümesine 
göre417 Kars hanedarundan Mehmed Şerif Bey'in oğlu olup, 1818-9 
· (1234) 'da Kars'da dünyaya gelmiştir. Uk görevine 16 yaşında iken 
(1833/ 1249), Kars'ın Şüregel kazası müdürü olarak, 1200 kuruş 
maaşla başlamış, 1 ·Ekim 1837 (1 Receb l253)'de askerlik mesle
ğine intisa:b ederek redif binbaşısı olmuştur. 1841-1853 (1257-1269) 
·Seneleri arasında Bayezid, Çıldır ve Ardahan'da .meydana gelen is
yan ve saldırı olaylanın bastırmakla vazifelendirilmiş, Van; Hak
kari, Dersim eyaletleriyle, Muş ve civarının ıslahatma memur edil
miştir. Nisan 1853 (Receb 1269) 'de kaimmakamlığ·a getirilen İs
mail Hakkı, Kasım 1853 (Saf-er 1270) 'de miralaylığa terfi ile Rus 
muharebelerine katılmıştır. 1856-1862 (1273-1278) seneleri arasın
da Diya:r.bekir'deki arab aşiretlerinin ıslahıyle uğraşmış, Eyltiı 1863 

47 BA. Dahiliye NezAreti Sicilı-i Umümi Defteri, No. 25, s. 87. 
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(Rebi'ülahır 1280) 'de mirlivahğa terfi ederek dördüncü ordu er
kanlığına getirilmiş, Sivas, Kozan, Maraş ve Haleb askeri mev.:lq
lerinde bulunmuş, daha sonra Fırka-i Isl3.hiyye Kumandanlığı ile 
Kozan ve Cebel-i Bereket'in ıslahatma memur edilmiştir. 2 Mayıs 1868 
(9 Muharrem 1285) ta:ri·hinde m~irlik rütbesi verilen !smail Hak
kı Paşa, 31.000 kuruş maaşla Diyarbekir valiliğine tayin edilmiş 
ve 1874 (1291) 'de o havalide zuhfır eden Şemmer aşireti isyamm, 
devletten yardım istemeksizin kendi imkanlarıyla bastırmaya mu
vaffak olmuştur. Aynı sene içinde Diyarbekir valiliğinden ayrıl
dığı halde 24 Haziran (9 Cem&ziyelevvel) 'da memuriyeti iade edil
miştir. Bu sırada maaşlar.da yapılan uroilmi düzenlemeler sırasm
da Paşa'mn maaşı da 25.000 kuruşa indiril.miştir, Ocak 1876 (Mu
harrem 1293) '·da görevinden ayrilan İsmail Hakkı Paşa, ll Hazi
ran (18 Cemaziyelevvel)da 25.000 kuruş maaşla Manastır vilayeti 
vali kaimmakamlığına, 18 ·Kasım (1 Zilka'de)'& Erzurum valili
.ğine gönderilmiştir. Bu sırada vuku bulan Osrı:ı,anlı-Rus harbine, 
Anadolu Umumi Kumandanı olan Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ya
nında iştirak etmiş, harbde birçok yararhkları görülmüştür. Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa'nın 27 Aralık 1877 (21 ~cce 1294) 'de İs
tanbul'a dönmesi üzerine kumandanlık ve m~irlik vazifesine asa
leten tayin edilmiş, Erzurum'u düşmana karşı kahramanca müdafaa 
etmiştir. Ruslarla imzalanan barıştan sonra, ordu müşirliğine Der
viş Paşa'nın getirilmesiyle 15.000 kuruş müşirlik, 25.000 kuruş 

valilik maaşı verilerek Erzurum'a gönderildiyse de, o sadece mü
şirlik maaşıyla yetinmeyi tercih ettiği gibi, niemuriyeti .sırasmda 

valilik maaşmdan biriktirdiği 250.000 kuruş istihkakmı da bağış 
slıretiyle Hazine'ye bırakmıştır. 16 · Mart 1879 (22 Rebi'ülevvel 
1296) 'da 10.000 kuruş maaşla mülga Dar-ı Şfıxa-yı Askeri azalığına, 
29 Aralık 1879 (15 Muharrem 1297) 'da 20.000 'kuru§ maaşla Tef
tiş-i Askeri Komisyonu · Reisliğine, 12 Temmuz 1880 (4 Şa'ban 

1297) 'de Hassa Ordu-yı Hümayfın Müşirliğine tayin edilmiş ve 
Yaver-i Ekrem-i Hazret-i Padiş8:hl üp.vanını almıştır. 4 Kasım 1880 
(1 Zilhicce 1297) 'de görevi 15.000 kuruş maaşla Teftiş-i Askeri 
Komisyonunu ikinci reisliğine çevrilmiş, 18 Ağustos 1886· (18 Zil
ka'de 1303) 'da maaşma 15.000 kuruş zam yapılarak Irak ıslaha
tma memur edilmiştir. Bilahıre TeftiŞ-i Askeri Komisyonunun 
ikinci reisliği ile reis vekilliğini de beraber yürütmüştür. Memuri
yeti sırasında hiçbir suçla itharn edilmediği gibi muhakemeye .de 
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tabi tutulmamıştır. İsmail Hakkı Paşa'nın aldığı nişanlara gelince; 
Temmuz 1856 (Zilka'de 1272) 'da dördüncü Mecidi, Kasım 1857 
(Rebi'ülahır 1274) 'de üçüncü Mecidi, Temmuz 1865 (Rebi'ülevvel 
1282) 'de üçüncü Osmani, 2 Şubat 1870 (1 Zilka'de 1286) 'de bi
rinci Mec1di, 7 Mayıs 1877 (23 Rebi'ülahır 1294) 'de birinci Osmani, 
24 Haziran 1879 ( 4 Receb 1296) 'da murassa Mecidi nişanla
rıyla, Ağustos 1880 (Ramazan 1297) 'de murassa imtiyaz nişanım, 
12 Ekim 1883 (10 Zilhicce 1300) 'de altın ve gümüş imtiyaz madal
yalarını ve 4 Ocak 1885 (17 Rebi'ülevvel 1302)'de murassa Osma
ni nişanım almıştır~. 1896'da ölen Kurd İsmail Paşa Üsküdar'd?-ki 
Yeni Cami haziresine gömülmüştiir9 • . 

Osmanlı Devletinde bir idareci -olarak çeşidli hizmetlerde bu
lunan ve Kurd laka;bıyla da anılan İsmail Hakkı Paşa, Diyarbekir 
valiliği sırasında ıslalıat için Zor kıt'asına da gitmiş ve bölge hak
kında müşahedeye dayanan malfunat elde etmiştir. Daha sonra 
bunları bir rapor haline getirerek padişaha takdim eden KUTd İsma
il Paşa'nın bu layihası Başbakanlık Arşivi, Yıldız Esas Evrakı, Kı
sım 14, Evrak 269,. Zarf 126, Karton 8'de bulunmaktadır. 

Layilianın Muhtevası 

Layihasmı 8 Muharrem 1310 (2 Ağustos 1892) tarihinde, 
74 yaşlarında iken kaleme alan Kurd İsmail Paşa'iun, Zor .bölge
sinin imar ve iskarn hakkında müşahede ve tecrübelerini ihtiva 
eden görüşlerini şöyle özetleyebiliriz : 

Arazisinin genişliği ve tupraklarınm verimliliği cihetiyle Mı
sır'a ,benzeyen -zor kıt'ası imar ve ıslah edildiği takdirde, Dev
letin gelirlerinin çok fazla artacağı şüphesizdir. JIDsır toprakla
rını sulayan Nil nehri gibi, Zor arazisinde de •Fırat ve Şat nehir
leri ile birlikte yine Fırat'a dö:ıctllen Habur nehri, Belih ve Cağcağa 
suları bulunmaktadır :ki, bu akarsuların kenarlarmda yer alan do
laplar ve cedveller en iyi şekilde kullanılırsa, arazinin rahatlıkla 
sulanması ve ziraate elverişl.'i hale getirilmesi mümkündür. 

48 Göst. yetr. 

49 «Ha~ Pa~a» mad. Tiirk Ansikl.opeclisi, XiVIII, Ank:ara 1970, s. 336. 
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Zor kıt'asının batısında Haleb, Suriye, doğusunda Bağdad, Mu
sul, kuzeyinde Diyarbakır, ·güneyinde Badiyetü'ş-Şam vardır. Mes-·· 
kiin ahalinin hüyük çoğunluğu ça<lır hayatı yaşayan göçebe aşiret 
ve kabilelerden, bir kısmı ise Deyr kasabasıyla bazı bölgelerdeki 
yerleşik ahaliden ibarettir. Buralarda oturan halk, ziraat yapmakta 
iseler de 4-5 bin hanelik Şemmer aşiretiyle 15-20 bin hanelik Aneze 
aşiretinin zaman zaman vuku bulan saldırıları onlara rahat verme
diği gibi verimi -de -düşürmektedir. Nitekim, ·kendisinin Diyarbekir 
valiliği sırasında tedib edilen bu aşiretler, Şat nehri kenarında is
kan edilerek ziraate sevkedilmiş ve asayiş için karakollar kurul
muşsa da daha sonra bazı gailelerin ortaya çıkmasıyla bu faaliyet
ler -durdurulmak mecbfıriyetinde ~alınmıştı. 

Kurd İsmail Paşa'ya göre hu bölge, Zor saneağı adıyla bir mu
tasarrıflı.k ve üç kaimmakamlıktan ibaret olmakla ·beraber, arazi
sinin genişliği, aşiret ve kabilelerinin çokluğu sebebiyle idari haki
miyetin tesisine kafi gelmemektedir. Ayrıca, sancağın idari taksi
matında yer alan ·bazı kazalarm son zamanlarda Bağıdad, Diyarbe
kir, Musul ve Haleb vilayetlerine 'terkedilmesi, o il:aı;aflarda oturan 
aşiretler için birçok güçlükler doğurmuştur. 

Bu bölgedeki aşiretlerin ıslahı son ·derece önemlidir. Nitekim, 
Şemmer. ve Aneze aşiretleri ıslah edildiği sıralarda devletin geliri 
70-80 bin liraya ulaştığı halde, idari taksimatta yapılan değişik
lik sonucu ortaya -çıkan müşkilat suistimallerl~ 35 ·bin liraya ka
dar inmiştir. Daha sonra, idari taksimatın ne şekilde gerçekleş
tirilmesini ve alınması gereken tedbirleri anlatan İsmail Paşa, 
nüfusları 50-60 bin hane civarında :oıan aşiret ve ka:bilelerin ara
larındaki ihtilaftan istifade ile nasıl ıslah edilebileceklerini izah 
eder. 

Layillasının sonunda, bölgedeki imar ve ıslah hareketlerinin 
tamamlanması ile devletin neler kazanacağma temas eden müellif, 
aşiretler vahşi hayatlarmdan ·kurtarılarak iskfuı edildikleri ve 
ziraate sevkedildikleri tamdirde ·büyük faydalar sağlanacağını, her
gün gelişen yol-geçit inşaatı ve maarifin tesisi sayesinde birkaç 
sene içinde buralarda büyük bir vilayetin teşekkül edebileceğini 
anlatır. 
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Layi:hanın Metni 

, Zor kıtrası hakkındaki meşhudat ve malumat-1. çakeranemle . 
idare ve ıslahına dair layihadır. 

Memalik-i malıruse-i şahanelerinden olup vüs'at-i ara·zi ve 
kuvve-i iubatiyesi cihet[iy]le Mısır';a şebih olan ve asar:-ı atika-i 
mevcfıdesiyle Tedmür gibi bir şehr-i azim ve emalcini .ve ale'l-husfıs 
H~zret-i Süleyman aleyhisselam hazretlerinin pay-ı taht-ı salta
natlarına makarr bulunduğu mütevatir olan Zor kıt'a-i ces1mesinin 
imarat ve ıslahatİ halinde varidaf:ı devlet kat kat tezyid edeçe
ği zikr-i ati delail ile sabit ve zahirdir .. . 

. Mısır'ın Nil nehri var ise Zor ikıt'asının dahi arazisini iskaya 
· kafi Fırat ve Şat nehirleri var.dır ki bundan yirmi sene evvel hasbe'l
ıslahat ol cihetlere vakı olan me'mfıriyyet-i çakeranemde_ re'ye'l
ayn müşahede eylediğim vechile kıt'a-i mezkfırenin .garb cihetin
den münteha-yı şarkisine kadar va-si çölleri yararak geçmekde 
olı;ı.n Fırat nehriyle şimal cihetinde vakı Re'sü'l~ayn namıyla meş
hfır olan ve mahreciııden munsabına kadar 40 _saatden ziyade tulü 
bulunan Habfır nehri ve andan -başka Urfa ile Ra:kka arasında -bu
luı;ı.up yi~e Fi~at'a ~unsab olan ve Habfır nehriyle beraber küçük
IUğü. hasebiyle dolap ve ana mürnasil şeylere hacet olıİıayarak ufak 

, cedveller ile arazi-i haliyeyi irva ve ihyaya salili bulunan Belih ve 
Çahcak (Cağcağa) suları mevcfıddur ki .Mısır'da olduğu gibi..mas-· 
raflı ce~vellere hacet olmayup adi harklar ile arazinin her tarafını 
irva ve iska edeceği derkardır. . . 

· Kıt'a-i mezkfırenin suya olan ihtiyacı şu suretle saye-L şaha, _ 
nelerinden az· bir himmetle def' edileceğine mebni arazisinin ·vüs'at 
ve kabiliyyetine dair olan meşhfı-dat ve malilmat-ı çakeranemi arza 
cür'et ederim şöyle ki : Kıt'a-i mezkfıre harita-i mevkiiyyesinden 
dahi mulıat-ı ilm-i alem-şumfıl-i hazret-i hilafet-penalılleri buyur).ll
duğu üzere garben Haleb ve Suriye şarken Bağdad ve Musul şi
ma:Ien Diyarbekir vilayetleri ve cemiben Badiyetü'ş..,Şam ile mahdfıd · 
(3) ve tahminen 360 saat muhit mesafeyi şamil ve birçok cibal-i 
münbite ve .~eza[ri]i havi gayet vasi ve cesim bir kıt'acİır., ..}liali-i 

· meskilnesinin -kısm-ı azamı hayme-nişin aşair ve kabailden ve-~kısm-ı 
cüz'isi de 'Deyr ·kasabasıyla :birkaç mahalde müstaka:r ahaliden 
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ibaretdir. Ahali-i meskil.nesi ziraate meyyal iseler de aşair ve ka
bailin cevelan-gahı olmak ve arasıra tecavüzat-ı na-becada ··bulun--... 
mak gibi halat mani-i ziraat ve felahat olma:kdadır. Çünki Şemmer 
ta'bir olunan ve dört-beş -bin haneden ibaret olan aşair. ile onbeş
yirmi bin hane kadar Aneze ve sair aşair-i muhtelife hayvanat
larını o cihetlerde barındırmakda oldukları cihetle seyyar- ·bir hal
de ·bulunarak şu yüzden ahali mezrfı'atlarından hakkıyla istifade 
edemediklerinden başka hükfımet-i seniyye dahi icra-yı vazitede 
müşkilata tesadüf etmekdedir. Aşair-i merkfımen:in ·bundan yirmi 
sene mukaddem Diyarbekir ve Mardin cihetlerine kadar vaki elan 
tecavüzat ve teaddileri üzerine terbiyelerine kulları . memfır buyu
rularak saye-i şahanelerinde bir tabur .asker-i nizamiyye ve iki 
bölük süvari ile bi't-ta'kib terbiye ve ıslah ~dildilderinden başka 
emr-i iskaniarına da haylice gayret edilmiş ye hatta çöl ellietinin 
Şat kenannda iskana salih bulunan .Şerkat nam mahalde irae olun-· 
muş ve Şeınnier aşairi meşayihinden merhfım ıFerhan Paşa ile ka-

/ bilesine iskana kabil mahal tahsis50 ve bir mikdar da üzüm bağı 
ve sair fidanlar rekzine müb5.şeret et-dirilmiş ve bu ısla.hat meya
nında çöl ·cihetinin münasib mahallerinde asakir-i şahane ve zab
tiye il_c'ad edilmek üzere ·kule ve karakolhaneler inşa-siyle refte 
refte imarat ve ıslahata çalışmakda bulunulmuş iken ahiren bazı 
gavailin _haylfrleti arzu olunan ısiahat ve iskan kaziyyesinin teeh
hürde ka:Imasını mfıcib olmuş ve şu hal dahi asr-ı eelil-i saadet
delil-i hazret-i hilatet-penahilerine ·bir za:mime-i adile olmak isti'da
dında -bulunmuş idi. Arazisinin vüs'at ve kuvve-i in'batiyesinin ma
hiyeti her dürlü imarat ve ıslahata layık olan ·böyle bir kııt'a~i 
cesimenin hal-i sabıkında kalmış katfe-i makasıd ve amal-i şeh
riyarileri mülk ü milletin saadet-ha:İini te'mine masrfıf olan zat-ı 
akdes-simat-ı hilatet-penahilerince asla ·karin-i tecviz huyurul
mayacağı bedaheten malfım olmasına .(4) ve kıt'a-i mezkfı.renin 

imarat ve ıslahatının başlıca sebebleri sehlü'l-icra bulunmasına bi
naen saye-i ·şahanelerinde kıt'a-i mezkfıre hakkındaki ma'rfı.zat-1 
memlfıkanem nezd-i hikmet-vefd-i hilafet-penalıllerinde rehin-i tas
vib ve müsaade huyurulduğu halde az bir zaman içinde marz-i ali 

50 İsmail Hal@o Paşa, Diyar.bekir valiliği sırasmda, lıuraiia anlattığı 

hususları 3 Eylül 1287 tarihli bir telgrafla İstanbul'a ulaştınnıştı (BA. İrade
DahUiye, nr. 44404)'. · 



216 

dairesinde en varidatlı bir vilayat-ı şahaneleri adadına dahil ve 
mücerred asar-ı yümn ve teveccühat-ı hila.fet-penaııileriyle pekçok 
terakkiy~ta vasıl olacağı itikad-ı sahihasındayrm. Kıt'a-i mezkfıre

nin hey'et-i hazırası Zor sancağı namıyla müstakil bir mutasarrıflık 
ve üç ka.iınmakam.lıkdan ibaret ise de arazisinin vüs'ati ve aşair 
ve kabailinin kesreti cihet[iy]le ]q.ıvve-i zabıta ve hakimesi şim
diki halde bile idare kafi değildir. Sancak-ı_ mezkfı.run merkezi 
Deyr namıyla birkaç yüz haneli bir kasabadır. Muka;ddenia vfuki 
olan ısiahat ve lüzfun görünen teşkilat ve ehemmiyet-i mevkiiyyesi 
üzerine sancak-ı mezkiirda esterli alay namıyla sekiz yüz mevcudlu 
iki tabur teşkil -olunmuş ise de elan bu taburlardan iki yüz mev
cudlu bir esterli taburu kalmı-şdır. 

Sancağın tertibat ve taksima.t-ı asliyyesi birçok tefrikaya uğ
ratılara;k ahiren her ne hal ise merbut haz~lardan bazıları Bağdad, 
Diyarbekir, Musul ve Haleb vilayetlerine almarak bu yüzden san
cağın idare ve inzi'batına tetarruk arız olmuşdur. Çünki o cihetde 
bulunan a;şairin kaffesi idarelerini Zor şancağından te'min ede
geldiklerinden merci 'leri de halen ve maslaha,ten ·behemahal orası 
olmak lazım gelür ki matlub ve milltezim-i ali olan emr-i idare ve 
inzibat bi:-hakkın hasıl olsun salifü'l-arz Zor kıt'asının ehemmiyyet-i 
mevkıiyye ve vasiası üzerine Şemmer ve Aneze aşairinin hin-i ıs
lahlarmda kaza ve nevahisinin teşkilatı mahallince görünen lüzfun 
ve ihtiyaç üzerine tertib ve teşkil edilmiş ve ol-vakt varidat-ı dev
let yetmiş-seksen bin lira raddesine çı,kdığı -görülmüş iken . ~hiren 
sancak-ı mezkiirden tefrik olunan· kazalar ile umiir-ı idare ve in
zibata arız .olan müşkilat ve su-i isti'mallerinden naşi varidat-ı 
mezkur otuZ beş bin liraya kadar tenezzül etdiği anlaşılmışdır. 

Kıt'-a-i me_z~urenin bir vilayet teşkiliyle umüm urban ve aşa
ire merkez-i icraat tanı.tdın.lması muhassenat-ı -adideyi calib ve 
teksir-i varid-at ve umra:niyyeti mucib olacağı •bi-iştibah ise de 
varidat-ı hazırası vilayetin masarifatma (5) şimdilik kifayet ede
ceği ve saye-i şahanelerinde müstakil bir mutasarrıflıkla müstevfi 
maaşla muktedir ·kai.mmakam ve müdirler ta'yin buyurularak ve 
sanca·k-ı mezkiirden tefrik edilen kaza ve nevahi kema fi's-sa'bık 
ra:bt ve iltihak olunarak kai.mma'kamJ.ıkl.ar ilerde mutasarrıflık ve 
müdirlikler kai.mmakamlık olma,k üzere 'Zir de ta 'd ad edilecek ma
hallere mikdar-ı kifayede asakir-i şahane ik'adiyle aşair ;e kaba
ilin cevelangahı olan nükat-ı münasebeye karakolhane vesaire ih-
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· dası halinde husus-ı .ma.-ksad müyesser olacağı ve ilerüde varidat 
tekessür ve ıslahat ve imarat takarrur etdikde vilayete tebdlli mu
vafık-ı hal ve masıahat bulunmuşdur. 

Kıt'a-i mezk:U.run ilcaat-ı mevkiiyyesine göre. tertibat ve taksi
matı bahsine gelince zaten Zor sancağına mer-büt iken her nasılsa 
Musul vilayetine ilhak olunan Sincar ve Mardin'e alınan Nusaybin 
kazalanyla nevahi-i erbaa ve Diyarbekir'in Siverek kazasma terk 
olunan Yenişehir nahiyesinin kema fi's-sabık Zor sancağma iade-i 
irtibatı ve Zor sancağma -tabi Haıbfır, Kevkeb, Huseyke ve Bağdad 
vilayetine merbut olup da el-Cezire nam mahalde imrar-ı eyyam 
eden Şemmer aşairinin ferhan Paşa fırkalarıyla beraber Abdiliaziz 
nam mahalde bir kai-ı:q.makamlık . teşkili ve 2000 guruş maaşla bir 
kaimmakam ve biner ıguruş maaşla da nabiyelerine mücUrler ta'yin 
ve piyadesi A:bdülaziz'de esterli taburu dahi icab eden meva.kıinde 
ik'ad edilmek üzere dördüncü ordu-yı hümayfınlarından iki tabur 
asakir-i şahane tertib ve i'z8.mı. veemakin-i askeriyye inşası ve mi
ne'l-kacUm Zor sancağına merbut oluuğu halde Haleb vilayetine alı
nan Aneze ve Şemmer aşiretlerinin .asıl ·cevelangahı ve hayvana-t
larının idareleri Tedmür ve Sence ve Ş8.miye ve Rakka ellietleri 
olduğuna ve ·karargah-.ı daimileri Tedmür dahilinde Cebelü'r-revak 
ve mahall-i saireden ibaret 'bulundıJğuna binaen merkez kaza Ted
mür olmak ve .Mevali ve HacUcUn ve Ebu Hamis ve Lüheyb ve Ve
led-i Ali ve ~ubar aşiretlerinin kema fi's-sabık Zor'a ilhak olmak ve 
nihiyelerine kezali]r müdirler ta'yin kılınmakla beraber piyadesi 
merkez kazada ve esterli taburu m~vakı-i lazimesinde ik'ad edilmek 
üzere beşinci ordudan iki tabur a,si'kir-i şahane sevkiyle -bunlan 
istiab edecek (6) bir kışla inşası ve Şam tariki üzerinde bulunan 
Kasrü'l-hamir, el-Büveyb, Matla ve Sükkeriyye nam mahallerde ve 
bil-dik havz resminde müceddeden dört aded karakolhane inşası ve 
Zor kıt'asının en mühim nokta-i haJdmesinde bulunan Te9mür mev
kiinin tecavüzat-ı aşairden taht-ı te'mine alınması kıt'a-i mezküre
nin imar ve ıslahına pek ziyade hizmet edeceği bedihidir. 

Yine Zor mülhakatından iken ahiren Haleb'e alınan Rakka ka
zasının Haleb'e münasebet-i mev:k:ıiyyesi olmadığı gibi Cezire ve 
çöl cihetini teşkil eden arazinin ·bir kısm-ı mühlmmi ve ·bunda mes
kün aşair-i ur'ban ise nefs-i Deyr kasabasında meskün ahali ve ·aşair 
ile malılut ·bulunması cihet[iy]le bu tefri:k. meselesi ·beyne'l-al;ı.ali 
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ve'l-aşair pekçok münazaatı dai bulunduğuna ·binaen buranin dahl 
nefs-i Deyr'e ilhakı ve kezalik Bağdad'a alınan el-Kaim nahiyesi 
Bağdad'ın Ane kazasına onsekiz ve Zor sancağının Ebu Kemal ka
zasJD,a ise dört . ·saat bulunduğundan anın da Ebu Kemal kazasına 
iade'-i irtibatı ve Ebu Kemal mevkiinin nokta-i mühimıne ve haki
meden bulunmasına mebni kezalik bir taburu esterli . olmak üzere 
altıncı ~rdud'an ilP. tabur asakir-i şihanenin ik'adı lazımdir. . . . . 

Usul-i idare ve zabıtası bahsine gelince salifü'l-arz teşkilat-ı sa
bıkada Zor sancağının kuWe-i mevcudesi ahiren 200 esterli nizamiye 
ve piyade ve suvari 24:0 jandarmaya;. tenezzül ederek muhiti 360 saat 
bir araziYi şamil olan böyle bir kıt'a-i cesimenin bu kadar mevcudla 
hüSn-i idaresi kabil olmayacağı cihetle ·hal-i hazır hazine dahi piş-i 
nazar-ı mütalaa ya alınarak ilerüde saye-i şahanelerinde · varidatı · 

· tekessür etdikçle icabında yine tezyid edilm~k üzere şimdilik ordu- _ 
lardan tertib ve ta'yini arz olunan taburlar ile idare ve jandarma ne
feratının dahi nısfı yerli ve nısf-ı diğeri vilayat-ı saire ahalisinden 
olmak ve teşkil olunacak kaimmakamlıklar ile müdirliklere mevki 
ve lüzftmuna göre taksim ve ilave ve inşa olunacak karakolhanelerde 
bulunmak üzere 150 süvari ve 100 nefer piyade jandarma neferatı
nın dahi kuvve-i hazırasına zamm edilmesi (7) ilcaat-ı hal ve mevki 
cümlesinden -bulunduğu gibi Kıt'a-i mezkftrede bulundurulacak kuv
ve-i askeriyyenin dahl verilecek ta'limat ahk§ımına tevfik .hareket 

· eylemek ve. idare ve kumandaları kendüsüne muhavvel olmak üzere 
muktediran-ı ümeray-ı askeriyyeden münasib bir kumandan nasb ve 
ta'yin kılınması lazımdır. · 

Şu sftretle emr-i inzibat ve idare bi-hakkın icra edilerek.herkes 
ziraat ve hırasete döküldüklerinde kuvve-i inbatiyesi bi't-tecrübe sa
bit olaı:.ı arazi-i mezkftrede mahall-i sairede yetişen eşçar-ı niü~mire 
burada .daha' seri yetişeceğinden kurbiyyeti Cihetle üzüm ve sair fi
danların dahi Urfa, Mardin ve Maraş taraflarından celbiyle rekzi ve 
ahali şu sftretle bağ ve emlake sahib edildiği halde terk edüp .bir 
tarafa gidecekleri gibi arazi-i haliyede iskan edilecek aşair ve ahali
nin bina edecekleri ebniyelere lüzum görünecek kerestenin dahi Fı
rat nehrinin geçmekde olduğu Kemah ormanlarından suya döküle
rek doğruca Zor kıt'asına götürülmesi eshel olacağından eb!Y§e in
şasınca her türlü teshilat lfasına ve iskan edecek aşa.ir ve ·ahaliye 
arazi-i haliyeden yalnız tapu ve evrak balıası alınarak meccanen 
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arazi i'tası hususunun memılrin-i hükılmet tarafından cümleye ilan 
ve işaası teshil-i imaratı mılcibdir. 

Zor kıt'asmda bulunan Şemmer ve Aneze aşairi daima yekdiğe
ri aleyhinde bulunduklariçün ittifakları kabil ol~adığmdan her han
gislı::ıin hükılmet-i seniyyece terbiye ve ıslahları ica'b eder ise yekdiğe
re muavenet etmediklerinde hükılmet-i seniyyenin icraatına sühulet
bahş olmakdadır. Aşair-i merkılme Bağdad, Musul, Diyarbekir ve 
Haleb vilayetleri gibi dört vilayete münkasim olarak bunlann mü
teferrikan vilayet-i mezkılrine rabt v.e iltihak olunmalarmdaki illet-i 
gay~ aşair-i merküme rüesasınııı vilayet-i mezkılre müteneffizanına 
olan münasebetlerinden ve müteneffizan-ı mılma-ileyhima'nın 'dahi 
menafi-i zatiyyelerine hizmet maksadından ibaret olup bu. halin men'
iyle aşair-i merıkılmenin bir noktaya ce~'i muhassenat-ı adideyi mıl
cib ve varidat-ı devletin sür'at-i tahsil ve hüsn-i cibayetini. müstevcib 
olacağı .gibi ıslahat ve imaratca da pekçok istifadeyi calib<?r. (2) 
Şemmer ve Aneze aşairiuin yekdiğeri aleyhindeki adavetleri pek ka
dim ve gayr-i kabil-i te'llf bir halde olup her ne kadar kesret-i nü-. 
fusça Anez~ aşairi Şemmer'e galib iseler de Şemmer -aşireti ·bir mev
kide topluca bulunmayıp fırsat buldukça otuzar kırkar atlu ile ·birer 
çete tertib ederek Aneze aş~irini ur+nak ve gasb etmekden hŞ.lfıkal-. 
mamakda ve adeta arab üzere şu hale gazve namı vermekdedider. 
Aıieze aşairi ise iki-üç senede ·bir kere adat-ı kadimeleri vechile siyah 
bayraklarını çıkararak kabailin güzide atlularını cem' ile Şemrı:ıer 
aşairi üzerine hücılm ve emval ve mevaşilerini gasb ve ahz-ı intikam 
ederler. Mezkılr Şemmer aşairi gayet dessas ve hilekar olduklarmdan 
hükUmet-i sei).iyye terbiyelerine kalkışdığı anda derhal ruy-ı muta
vaat göstererek bir takım mevaid-i hilekaraneye sillük ile içlerinden 
bazı meşayih ve rüesası da hükılmet ' tarafına geçerek ıslahatm n eta
yicine intizar ederek nihayet bir müddet hal-i sükünetde bulunarak 
fırsat düşürdükleri halde yine eski şekavetlerini ele alurlar.· İşte asıl 
maksad bunların şu hal-i desayis-karanelerine meydan verilmeyerek 
hükUmet-i seniyye kemal-i ihtiyatla ıslahlarını hüsn-i neticeye ifrağ 
etmedikçe öyle tedbir-i muvakkatla vakit geçişdirilmemesine itina ve 
dikkat edilmesi ve salifü'l-arz ısiahat ve imarat tahakkuk ve takarrur 
etmedikçe o cihetlerde asakir-i şahanenin kaldırılması caiz olamaya
cağı gibi bulundurulacak memılran ve asakir-i şahane kumandanla
rının daima teyakkuz ve intibah üzere bulunmaları elzemdir. 
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Kıt'a-i mezkurede seyyar bir halde bulunan aşair-i Şemmer ve 
Aneze, Beyne'ş-Şateyn ve Tedmür cihetlerinde tahmini yirmi-otuz 
bin haneden ibaret oldukları gibi diğer bazı kabail ve aşair daha 
vardır ki anlar da Şemmer ve Aneze'nin mağlubu olduklarından anla
ra tebaiyyetden gerü durmazlar. Gerek Şemmer ve Aneze ve gerek 
diğer aşairin umiı.m nüfusları tahminen elli-altmış bin hane raddesin
de bulundukları halde o vasi arazide İskan olunduklarında kuvve-i 
inbatiye ve mevkı'nin ab u hevası ciıb.etle zaman-ı kalilde büYük bir 
menba-ı servet u saman (9) olacağı ve bu slı.retle Berrü'l-arab kıt'
asında bulunan ahali ve aşair-i isla~iyyenin rayat-ı zafer-ayat-ı Os
mani altına cem' u idhal buyurulacağı zahir .ve aşikardır. 

Maksad-ı ma'riı.ze-i kemteranem saye-i şahanelerinde kıt'a-i mez
kiı.renin imar ve ıslahına ve şu slı.retle hal-i bedavet ve ·vahşiyyetde 

bulunan aşair ve urbanın mazhar-ı atıfet ve inayet-i cihan-hanileri 
olmalarına ma'ttı.f bulunduğuna binaen inşaallahu teala suver-i icra
iyyesi hakkında arz olunan mevad cilve-nüma-yı yar u ağyar oldukça 
.aşair-i merkume dahi lezzet-i hükiı.met ve ni'met-i medeniyyeti 
alarak bir yandan iskan ve bir yandan emr-i ziraata şitaban olarak 
zaten her tarafça teessüs ve takarrur etmekde olan emr-i maarif ve 
turuk ve meabir inşaatı gihi müessesat-ı hayriyye -dahi ilerledikçe 
şu birkaç sene içinde kıt'a-i mezklı.re bir vilayet-i .cesime şek! u hey'
etine girerek ve varidat-ı devlet şimdiki halinin birkaç mislini bula-

. rak ahali-i meskiı.ne ve aşair ve kabail umiı.men . daavat-ı hayriy
yet-i hazret-i padişahileri ile bir kat daha giı.nagiı.n olacaklı;ı.J:1 be
didar bulunduğU mütebadir-i hatır-ı aciz ve mefatir-i kemteranem 
olmuş ve meşhudat ve ma'liı.mat-ı çakeraneme istinaden işbu layiha-i 
kemteranemin arz u takdimine cür' et kılınmış ise de yine her halde 
ve katıbe-i ·ahvalde emr u ferman padişah-ı bi-imtinan efendimiz haz-
retlerinindir. · · · 

kulları 

İsmail Hakkı bin 
Menmed Şerif 
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