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Özet 
 

Kurt İsmail Hakkı Paşa, 1818 yılında Kars’ta doğdu. İlk memuriyetini 1833'te Kars Sancağı'na bağlı 

Şüregel Kazâsı'nın ayanı olarak yaptı. 1841'de İran, 1853'de Kırım Harbleri'ne katıdı. 1863'de aşiretlerin iskânı 

için kurulmuş olan Fırka-i Islahiyye'de görev yaparak başarılar kazandı. İsmail Hakkı Paşa, 1868 yılından 1875’e 

kadar Diyarbakır Valiliği'nde çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Diyarbakır'da bir matbaa kurarak, vilâyetin 

resmî gazetesi olan “Diyarbekir Gazetesi”ni çıkarmaya başlamış, ayrıca her yıl salname neşrettirmiştir. Eğitim 

alanında önemli bir hizmet olarak ıslahhaneyi açmış, bu ıslahhane sayesinde sahipsiz çocukların eğitilip meslek 

sahibi olmaları sağlanmıştır. Ayrıca birçok yeni sıbyan ve rüşdiye mektepleri açarak, Diyarbakır'da eğitim görmüş 

insan sayısını artırılmıştır. 

 

İsmail Hakkı Paşa, Diyarbakır'ın alt yapı çalışmalarına da çok büyük önem vermiş, diğer vilayetlerle 

bağlantıyı sağlayan eski yolları tamir ettirdiği gibi, yeni yollar da yaptırmıştır. Yeni su kanalları, açtırarak zirai 

alanda fazla ürün alınmasını gerçekleştirmiştir. İsmail Hakkı Paşa'nın güvenlik açısından Diyarbakır'da gösterdiği 

en büyük başarısı, göçebe halde bulunan aşiretlerin ıslah ve iskân edilmesidir. Devletin otoritesini tanımayan bu 

aşiretlerin iskânı ile Diyarbakır, güvenli bir şehir olmuştur. 

 

Diyarbakır Valiliği'nden sonra l876'da Erzurum Valiliği'ne atanmış olan İsmail Hakkı Paşa, 1877-1878 

Osmanlı-Rus Harbi'ne katılmıştır. Harpten sonra İstanbul'a çağrılmış ve burada da önemli görevlerde 

bulunmuştur. İsmail Hakkı Paşa, 22 Şubat 1897 tarihinde İstanbul-Üsküdar'da vefat etmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, ıslah, iskân, İsmail Hakkı Paşa 
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Enstitisü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 1999) adlı tezden üretilmiştir. 
 Yrd.Doç.Dr., Giresun Üniversitesi-Giresun. 
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Abstract 
 

Kurt Ismail Hakkı Pasha was born in Kars in 1818. He began his first career as a senator (ayan) in 

Şüregel district of Kars Sanjak in 1833. He joined the wars in İran in 1841 and and in Crimea in 1853. He got his 

reputation at Firka-i Islahiyye, where the place was founded for the tribes to settle down. He cendered his service 

at the governorship of Diyarbakır between 1868-75. Having founded a printing office in Diyarbakır, he began to 

publish Diyarbekir Gazetesi the offical gazette of the governorship. Also, he had an almanac (Salname) published 

every year. He opened reformatory (ıslahhane) having seen it as an important part in the field of education. By 

means of the reformatory, abandoned children had a chance of having education and career. At the same time, 

schools for the boys and grammer schools were opened the rate of educated people in Diyarbakır were increased. 

 

İsmail Hakkı Pasha gave a great importance to the severage system works in Diyarbakır and the worn 

out roads having a connection with the other province were repaired and the new roads were opened under his 

inspection. With the opening of the new water canals, more products were obtained in the agricultural areas. His 

most success in Diyarbakır was to reorganize and settle the moving tribes. Because those tribes were disclaiming 

the authority of the state. For the safety of Diyarbakır, Ismail Hakkı Pasha had to take some precautors for those 

tribes. 

 

After completing his dutf as a governor in Diyarbakır, he went to Erzurum in 1876. He joined the 

Ottoman-Russian war between 1877-78. After the war, he was summored to Istanbul and there, he had important 

duties. Ismail Hakkı Pasha died in Üsküdar, Istanbul on 22 February 1897. 

  

Key Words: Diyarbakır, reorganize, settle, İsmail Hakkı Pasha. 

 

Giriş 

 

Diyarbakır'ın çok eski tarihlerden beri insanlar tarafından yerleşim yeri olarak 

kullanıldığı bilinmektedir. Nitekim tarihi kaynakların incelenmesi sonucunda Diyarbakır'ın 

M.Ö. 2300 yılından itibaren insanlar tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Diyarbakır’ın 

ilkçağdan itibaren yerleşim yeri olarak kullanılmasının sebebi, stratejik olarak, kuzeyindeki 

dağlık yaylalar ile güneyindeki ovalar arasında yerleşmeye elverişli olan sahada bulunması ve 

anayollar üzerinde olmasından ileri gelmektedir
1
. 

 

Diyarbakır’ın eski ismi Amida olup, bu ismi nereden aldığı hakkında çeşitli rivayetler 

bulunmaktadır. İslami dönemde bu isim Amid şeklini almıştır. Şehrin daha sonraki adı olan 

Diyarbekir ise, Müslüman Araplar'ın bölgeyi fethinden sonra Dicle Nehri kenarına gelen Bekir 

b. Vâil kabilesinin yayıldığı topraklara verilen “Diyar-ı bekr” adına dayanır. Osmanlı Devleti 

zamanında ise şehir, Diyarbekir olarak söylenmiştir
2
. 

 

Diyarbakır, Dicle ve Fırat Nehirleri arasında verimli topraklarda bulunduğundan 

ilkçağdan itibaren burada devletler kurulmuştur. Şehir Doğu Roma İmparatorluğu zamanında 

önemli bir merkez olarak, İslamiyetin yayılışı ile birlikte kuzeye doğru çıkan İslam ordularının 

hedefi haline gelmiştir. Nitekim 639 tarihinde Halid b. Velid tarafından zaptedilerek şehrin 

İslami dönemi başlamıştır
3
. Diyarbakır'a daha sonra sırasıyla Emeviler, Abbasiler,  

Şeyhoğulları, Hamdâniler, Büveyhoğulları,  Mervâniler hâkim olmuştur
4
. 1232 yılında 

Eyyübler'in eline geçmiş
5
, 1240'da ise Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev 

                                                           
1 Nejat Göyünç, "Diyarbekir", DİA, IX., s. 464. 
2 J. Schleıfer, "Bekir b. Vâil", İA, II, s. 454-457. 
3 Basri Konyar, Diyarbekir Tarihi I, Ankara, 1936. s. 147. 
4 Kazım Baykal- Süleyman Savcı,   Diyarbakır Şehri,  Diyarbakır 1942, s. 18. 
5Adil Tekin, Diyarbakır, İstanbul 1971, s. 14. 



229                                                                                                                                      Oktay KARAMAN 

 
History Studies 

Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı / 2012 

tarafından zaptedilmiştir
6
. Moğol istilasından sonra Diyarbakır, 1259'da İlhanlılar'ın eline 

geçmiş 1394'te Timur tarafından fethedilip
7
,
 
1401'de Akkoyunlular'a verilmiştir. 1507 yılında 

ise Diyarbakır'a İran Hükümdarı Şah İsmail hâkim olmuştur
8
. 

 

Diyarbakır'ın Osmanlı hâkimiyetine geçişi Yavuz Sultan Selim zamanında İran Seferi 

sonucunda olmuştur. 1514 yılında Çaldıran Muharebesi'nde Şah İsmail yenilince, Diyarbakır 

ahlisi Yavuz Sultan Selim'e haber göndererek Osmanlı hâkimiyetini istemişti. Bunun üzerine 

Sultan Selim, Bıyıklı Mehmed Paşa'yı Diyarbakır fethine memur etmiş ve şehir 1515'te 

Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altına girmiştir
9
. 

 

Osmanlı devrinde Diyarbakır, en büyük ve en önemli eyaletlerden birinin merkezi 

olmuştur. Diyarbakır'ın bu önemi biraz da İran'a yakın olmasından kaynaklanmaktadır. İran ile 

yıllarca süren muharebelerde Diyarbakır, bir hareket üssü olarak kullanılmıştır. Ayrıca 

Osmanlı Devleti, Diyarbakır'a kültürel yönden de büyük hizmet ederek, Doğu Anadolu'nun 

kıymetli bir ilim beldesi haline getirmişlerdir. Osmanlı padişahları Diyarbakır'a verdikleri 

önemden dolayı devlet adamları arasında dirayetli ve çalışkan olanları buraya görevli olarak 

göndermişlerdir. 

 

Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra Diyarbakır Şehri, Osmanlı Devleti'nin en geniş 

ve en önemli eyaletlerinden birinin beylerbeyi merkezi yani paşa sancağı oldu. İlk beylerbeyi 

olarak da Diyarbakır'ı fethetmekle görevlendirilmiş bulunan Bıyıklı Mehmed Paşa, 4 Kasım 

1515 tarihinde tayin edildi
10

. 

 

Diyarbakır Eyaleti, 24 sancağı kapsamaktaydı. Bunun 11 tanesi normal Osmanlı 

Sancak yapısını taşımaktaydı, 8 tanesi özel bir şekle bağlanmış yurtluk ve ocaklık sancakları, 5 

tanesi ise idaresi babadan-oğula geçmek üzere mahalli beylere bırakılmış olan olan 

sancaklardı
11

. 

 

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat’la birlikte dirlik idaresi kaldırılıp, 1868'de vilayetler 

kurulmaya başlanmıştı. Diyarbakır'ın da idaresi değiştirilip, vilayet haline getirildi. Vali olarak 

Kurt İsmail Hakkı Paşa tayin edildi. İsmail Hakkı Paşa, 1869 yılında ilk olarak tertip ettirdiği 

Salname'de
12

, Diyarbakır ilinin, Amid, Siird, Mardin, Ma'muratü'l-Aziz Sancaklarından 

meydana geldiği görülmektedir. 

 

Kurt İsmail Hakkı Paşa'nın 1285-1292 (1868-1875) yılları arasında valiliğini yaptığı 

Diyarbakır Vilayeti'nin idari teşkilatı yine kendisinin tertip ettirdiği Salnâme'de beş sancak 

olarak gösterilmektedir
13

. 

1. Amid Sancağı, ilçeleri; Siverek, Lice, Silvan, Re'sulayn, Ergani Madeni. 

2. Siird Sancağı, ilçeleri; Eruh, Garzan, Şirvan, Sason. 

3. Mardin Sancağı, ilçeleri; Cizre, Midyat, Nusaybin. 

4. Ma'müretü'l-Aziz Sancağı, ilçeleri; Palo, Keban Madeni, Çarsancak, Eğin. 

                                                           
6  Konyar, a.g.e. s. 195. 
7  Yaşar Yücel, Timur’un Ortadoğu Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393-1402), Ankara 1989, s. 41. 
8 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi II, Ankara 1975, s. 229. 
9 Şinasi Altundağ, "Selim I", İA. X, s.428 
10 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 273. 
11 Diyarbekir İl Yıllığı 1973, Ankara 1973, s. 177.  
12 Diyarbekir Vilâyeti Salnâmesi (DVS) 1286 / 1869, Diyarbekir 1286. 
13 DVS. 1288 / 1871, Diyarbekir 1288.  
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5. Malatya Sancağı, ilçeleri; Akçadağ, Hısn-ı Mansur, Kâhta, Behisni. 

Aynı salnamede sancaklara bağlı bucaklar ise şu şekilde gösterilmiştir: 

1. Amid Sancağı; Şark Bucağı, Garb Bucağı, Kiki Bucağı, Ömergân Bucağı, Mahal 

Bucağı, Metinan Bucağı, Behremki Bucağı, Angevr Bucağı. 

2. Silvan İlçesi'nin Bucakları; Hazro, Mihrani, Kulp, Hevedan, Badikan. 

3. Lice İlçesi'nin Bucakları; Peçar, Tavusî, Hırte, Zikni, Genç, Hani. 

 

Ergani Madeni İlçesi'nin Bucakları; Ergani, Çermik, Cüngüş, Eğil, Ebû Tahir olarak 

gösterilmiştir. 

 

İsmail Hakkı Paşa’nın Diyarbakır Valiliği’ne Atanması 

 

Diyarbakır,  özellikle 1865’lerden sonra güneyden gelen Arap ve Arap olmayıp da 

sonradan Araplaşmış aşiretlerin istilasına maruz kalmıştır. Bu aşiretlerin tazyiki sonucunda 

Diyarbakır'da otorite boşluğu meydana gelmiştir. Bu durum Diyarbakır'daki aşiretlere ıslah ve 

iskân edecek dirayetli bir valinin Diyarbakır'a tayin edilmesi zaruretini ortaya çıkarmıştır. 

 

Bu işleri yapacak kapasitede kişi olarak Kurt İsmail Hakkı Paşa tespit edilmiştir. 

Gerçekten de İsmail Hakkı Paşa, bundan önceki memuriyetlerinde birçok ıslah ve iskân 

hareketlerinde bulunarak başarılar kazanmıştır. Böylece Ahmet Cevdet Paşa'nın da bu işin 

üstesinden İsmail Hakkı Paşa'nın gelebileceği yönünde görüş bildirmesi üzerine İsmail Hakkı 

Paşa, Diyarbakır Valiliği'ne getirilmiştir
14

. 

 

Kurt İsmail Hakkı Paşa, Dördüncü Ordu-yı Hümâyun'da mirlivâ iken 5 Muharrem 

1285/28 Nisan 1868 tarihinde
15

 Diyarbakır Vilayeti Valiliği'ne tayin edilmiştir
16

. İsmail Hakkı 

Paşa, Diyarbakır'a vardıktan sonra bu görevin kendisine verilmesinden dolayı merkeze 

minnettar kaldığı ve teşekkürlerini ifade ettiği 21 Haziran 1868 tarihli sadaret arzından 

anlaşılmaktadır
17

. Kurt İsmail Hakkı Paşa, Osmanlı dönemi Diyarbakır Valilerinin 221.'si 

olarak tayin edilmiş olup
18

, 19 Ramazan 1292 / 19 Ekim 1875 tarihine kadar Diyarbakır'da 

unutulmaz eserler meydana getirmiştir. 

 

İsmail Hakkı Paşa'nın Diyarbakır'a vali tayin edilmesinin sebepleri, onun dirayetli ve 

iyi bir devlet adamı olmasının yanında, Diyarbakır'ın o tarihteki durumu ile de yakından 

ilgilidir. Çünkü Diyarbakır'da fazla sayıda yerleşik hayata geçmemiş göçmen aşiretler mevcut 

olup, bunlar yerleşik ahaliye zarar verip devleti tanımıyorlardı. Bu durum, ahali arasında 

devlete karşı hoşnutsuzluk meydana getiriyordu. Ayrıca güneyden gelen bazı Arap aşiretleri 

ve Araplaşmış aşiretler Diyarbakır ahalisini taciz edip zarar veriyorlardı. 

 

İşte bütün bu durumlar göz önüne alınarak, Diyarbakır'a bu göçebe aşiretlerle uğraşıp 

onları ıslah ve iskân edebilecek kudretli bir devlet adamının vali tayin edilmesi gerekiyordu. 

                                                           
14 Vak'anüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, XII, (Yayına haz. M. Münir Aktepe) Ankara 1989, s. 8.  
15Sicill-i Ahvâl Defteri'nde ise, İsmail Hakkı Paşa'nın 9 Muharrem 1285 tarihinde valiliğe getirildiği kaydedilmiştir. 

"Muharremü'l-haramînin dokuzunda defaten rütbe-i sâmiye-i müşiri ve 31.000 küsur kuruş maaş ile Diyarbekir 

Valiliği'ne tayin buyurulub.”. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Sicill-i Ahvâl Defteri, No: XXV, s. 87. 
16 BOA. İ. DH (İrade Dâhiliye) 40016.  
17 BOA. İ. DH. 40180. 
18 Bu dönemde görev yapan vali adedi 270 olarak belirlenmekte ise de bunlar arasında bu göreve iki-üç hatta dört-

beş defa atanmış olanlar vardır. Bu husus gözönünde tutularak yapılan hesapta Kurt ismail Paşa 221. vali 

olmaktadır. Şevket Beysanoğlu, Anıtlar ve Kitabeleri ile Diyarbekir Tarihi II, Ankara 1990, s. 691.  
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Bu devlet adamı olarak hükümet, Ahmed Cevdet Paşa'nın da fikrini alarak, Kurt İsmail Paşa'yı 

Diyarbakır'a vali tayin etmiştir. İsmail Hakkı Paşa'nın göçebe aşiretleri ıslah ve iskânı 

konusunda daha önceki görevlerinde birçok muvaffakiyetleri vardı. Nitekim 1261 / 1845'de 

Çıldır, 1262-1269/1846-1852 yılları arasında Muş, Van, Hakkâri, Dersim ve Siirt'te ıslah 

çalışmalarında bulunmuş, 1273/1856'da Diyarbakır'da aşiretlerin ıslahında bizzat rol 

oynamıştı
19

. 1282 / 1865 yılında ise devletten tamamen kopmuş bulunan Kozan, Gavurdağı, 

Zeytun, Kürtdağı, Akçadağ ve Dersim ahalisinin, tekrar devletin itaati altına alınması için 

teşkil edilmiş ve "Fırka-i Islahiyye" adı altında kurulan birliğe, bir alay süvari ve dört tabur 

piyade ile katılmış, verilen görevleri muvaffakiyetle yerine getirmiş, daha sonra bu birliğin 

komutanlığına atanmıştı
20

. 

 

İsmail Hakkı Paşa, Fırka-i Islahiyye'deki görevleri sonucunda, aşiretlerin ıslahı ve 

iskânı konusunda engin tecrübeler elde etmiş, kendisiyle birlikte Fırka-i Islahiyye'de çalışan 

Ahmed Cevdet Paşa'nın da katkısıyla, Diyarbakır'daki aşiretlerin üstesinden gelineceğine karar 

verilerek Diyarbakır'a vali olarak atanmıştır. Nitekim daha sonra Sultan II. Abdülhamid'e 

sunulan bir layihada, İsmail Paşa'nın almış olduğu cesaretli tedbirler sayesinde, aşiretlerin 

iskânında başarılı olduğu vurgulanarak şöyle denilmektedir
21

: 

 

"Vali-i Vilâyet İzzet Paşa, sâdık bendegândan ise de teb'an halim olup cebbarlığı 

olmadığı ve burada bulunacak vali ise cebbar olması mukteziyât-ı şedide olan bulunduğu 

cihetle gerek Kürdistan ve gerek çöl ahalisini hususiyle nüfuz-ı şahsiyelerini nâfiz kılmak 

üzere gece ve gündüz enva-i hile ve desâisle meşgul ve yevmen fî yevmen zuhura gelen şu 

fenalıkların vukuuna sebebiyet vermekte bulunan ümerâ ve ağavatın gözlerini yıldırıb ef'al-i 

fecie-i kadîmelerinden vazgeçirmekle dâhil-i vilayetin her vecihle emniyet ve asayiş altına 

alınması akdem umurdan olmağla bu makâsıd-ı hayr-ı mersudun husuli içün vilâyet-i 

müşârun-ileyhâda devlet ve milletine sadık din ve diyanetini sâhib Kurt İsmail Paşa ve buna 

manend bir valinin bulunması elzem ve vacib olduğu hasbe's-sadaka arz olunur." 

 

Kurt İsmail Paşa, Diyarbakır'da sadece esas ilgi alanı olan aşiretlerin ıslah ve iskânı 

konusuyla ilgilenmeyip, Diyarbakır'ın imarı için de çalışmış, günümüze kadar gelen 

unutulmaz eserler meydana getirmiş, Diyarbakır'ı o zamanın şartlarında gelişmiş bir şehir 

seviyesine çıkarmıştır. Nitekim ulaşım, haberleşme, eğitim, kültür, ticaret ve ziraat alanlarında 

faaliyette bulunarak, Diyarbakır'ın her yönüyle gelişmesine çalışmıştır. 

 

Diyarbakır Vilayeti'nde Bulunan Belli Başlı Aşiretler 

 

Diyarbakır Vilayeti'ndeki aşiretlerin sayısı, yaşayışları ve bölgeye verdikleri zararlar 

hakkında Diyarbekir Gazetesi'nde şu bilgiler mevcuttur
22

. 

 

"Dâhil-i Vilâyet'te bulunan aşiretler ve kabileler tahminen 20.000'den fazla haneyi ve 

100.000'den mütecaviz nüfusu şamil oldukları halde, ne daniş ve marifet ve ne de ticaret ve 

san'at bilerek hayvanat ve haşiye gibi ömür geçirmektedirler. Avrupa ve Amerika kıtalarında 

pek çok mahalle vardır ki bizim çöl havalisi ma'mur ve medeniyet ve servet iken oraları servet 

ve imarattan yoksun idi. Bizim çöl havalisinin bu halli gelişmesinin nedeni ise bu mahal 

                                                           
19  Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî IV, İstanbul 1314, s 847. 
20  Daha geniş bilgi için bk. Ahmed Cevdet Paşa, Ma'ruzât, (Haz. Yusuf Halaçoğlu), İstanbul 1980,  s. 117. 
21 Musa Çadırcı, "II. Abdülhamid'e Sunulan Bir Layiha", OTAM, III, Ankara 1992, s. 430.  
22 Diyarbekir Gazetesi (DG), 29 Receb 1286 / 4 Kasım 1869, Nr. 14.  
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halkının iltizam eylediği gayret ve hamiyet sayesindedir. Ancak bu çöl havalisinin saadet ve 

imaret nedenini bilmeyen aşiretler ve haşiye yüzünden havali harab ve bitab oldu. Çöl havalisi 

beş on sene evvellere gelinceye kadar bir veçhile nazar-ı itinaya alınmadığından, aşiretler 

burada gelişi güzel ve çöl ağzında olan yerleri işgal ederek, buraların huzurunu bozdular. Bu 

aşiretlere karşı tedbir olarak bir kaç yüz nefer asker tertib ve istihdam olunmuş ise de bu 

kuvvetler göstermelikten öteye gitmemiştir." 

 

Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere zamanında Diyarbakır bölgesi, 

gelişmiş medeniyet seviyesine çıkmış iken son 5-10 senede bölgeye gelip gelişi güzel yerleşen 

aşiretlerin yüzünden harap olmuş ve bölge halkının huzuru bozulmuştur. 

 

Bu aşiretlerle ilgili açıklayıcı bilgiler, İsmail Hakkı Paşa'nın emriyle, 1288/1871 

yılında üçüncü defa çıkarılan Diyarbakır Vilayeti Salnâmesi'nde bulunmaktadır. Salnâme'ye 

göre aşiretler, Arab Aşireti ve Müsta'rab yani Arablaşmış Aşiretler şeklinde verilmiştir. Arab 

Aşiretleri olarak; Şammar, Tay, Şerâbi, Cubur, Bekâri Aşiretleri verilmiş, Müste'arab olarak 

ise, Millî, Kiki, Kekûrî ve Karlaciyi Aşiretleri gösterilmiştir
23

. 

 

a. Şammar Aşireti 

 

Diyarbakır'da ikamet etmekte olan aşiretlerle ilgili geniş bilgi Diyarbakır Vilâyeti 

Salnâmesi'nde verilmiştir. Adı geçen salnamede Şammar Aşireti ile ilgili malumat şöyledir
24

; 

 

"Tahkike nazaran aşiret-i merkume ale'l-umum 10.000 haymeyi cami' bir aşiret olup 

şeyhleri üç familyadan ibarettir. İşbu üç familyanın birincisi, El-Cerbe tabir olunan familyadır 

ki, şeyhleri İzzetlü Ferhan Paşa ve Şeyh Abdülkerim ve Abdürrezzak ve Abdurrahman ve 

Ma'cun ve Muhammed ve Faris'dir. Muma-ileyhimin hepsi karındaştırlar. 

 

İkincisi, Ez-zeydan tabir olunur familya olup Semir ve Gazban namıyla iki ma'ruf 

şeyhleri vardır. Bir vakitten beri şu familya ile El-Cerbe familyası arasında nifak ve şikak vaki' 

olduğundan 150 hayme miktarı cemaatlerini alıp Haleb Vilâyet-i Celilesi dâhilinde seyyar 

bulunan Anze Aşireti derununa dehalet etmişlerdir. 

 

Üçüncüsü, El-'Amur denilen familya olub, şeyhleri Ceza' ve El-Hamis nâm 

kimesnelerdir. 

 

Bunlardan ma'ada aşiret-i mezkure fürûundan El-Harise, Es-Sayyih ve El-Nihim ve 

El-Sebat ve El-'Amud ve El-Feddağa ve El-'Abade isimleriyle mevsum bir takım kabileler 

daha olub bâlâda isimleri tasrih kılınan büyük şeyhlere tabi'dirler. 

 

Aşiret-i mezkure külliyetli ağnam ve deveye malik olub yapağı ve revgan-ı sade, 

koyun ve kuzu ve deve sarfiyatından pek çok ticaretleri olduğu gibi kendi melbusâtları içün 

muhtaç oldukları eşya ve zahireyi çöle civar elviye ve kasabat ve kura ahali-i meskunesinden 

akçesiyle alurlar ve ağnam ve yapağı ve yağ ve deve iştirası içün içlerine tüccar giderler. 

 

                                                           
23 DVS. 1288 / 1871.  
24 DVS. 1288/ 1871, s. 186-187.  
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İşbu Şammar Aşireti, Siverek ve Urfa ve Belih ve Harran ve Mardin ve Cebel-i 

Abdülaziz ve Musul ve Tel'az ve Cebel-i Sancar aralarında bulunan bir yerde geşt ü güzar 

edüb sinin-i sabıkada hükümetten beğayet-i muhteriz ve vahişetleri mütezayid olduğu ve hatta 

ekser şeyhleri ebniye ve sekena dahi görmemiş bulundukları halde bir kaç seneden berü işbu 

vahişetler zail olduğundan hepsi hükümete gelip giderler." 

Şammar Aşireti kış mevsiminde Demirkapı, Unyat ve Sincar'ın kuzey ve güneyi ile 

Cebel-i Abdülaziz'in etrafına kadar olan sahada yaşıyorlardı. Yaz mevsimindeki ikametleri ise 

Sincar Dağı ile Cebel-i Abdülaziz arasındaki sahada olmuştur
25

. 

 

b. Tayy Aşireti 

 

Aşiret-i mezkurenin cesamet-i asliyesi olmayub Tayy denilen kabile üç-dört yüz 

haneden ibarettir. Muahharan bazı esbah üzere Bigare ve Ganame ve Heciş ve Harb ve Elsade 

ve Şerâbî Aşiretleri ve Cubur Aşireti'nin bir furu’ bunlarla ittihad eylediklerinden tahminen 

3.000 hayme kadar olmuşlardır. 

 

Aşiret-i merkumenin dahi Şammar misillü hane ve sekenaları olmayıb Nusaybin 

karibinde Cağcağ Suyu üzerinde haymenişinlerdir. 

 

İşbu Tayy Aşireti'nin harekât ve sekenatça Şammar'dan farkları yok ise de bunlar 

oldukça ziraat eder ve mukaddemler hükümet canibinden icra olunan tedabir ve teminat 

üzerine vergi ve aşar ve rüsumat gibi tekâlif-i mîrîye dahi verirler
26

. 

 

Tayy Aşireti reisi meşhur Hatem-i Taî neslinden Muhammed Abudurrahman b. 

Hüseyin b. Hasan b. Kaid b. Asaf tır
27

. Tayy Aşireti, kış mevsiminde Sincar Dağı'nın kuzey ve 

bazen güney taraflarında yaz mevsiminde ise Nusaybin'in güneyindeki kendi köyleri civarında 

yaşamaktadırlar
28

. 

 

c.   Şerâbi Aşireti 

 

İşbu aşiret ötedenberi Habur Suyu üzerinde haymenişin bulunub cemaatleri 500 

çadırdan ibarettir. Ziraatleri yalnız darı olub camus ve sığır ve manda beslemekle senevî 

haylice revgân-ı sade hâsılatları olduğundan hâsılat-ı mezkureyi Urfa ve Siverek gibi kasabat-ı 

meskune ahalisi füruhtla taayyüş iderler
29

. 

 

Şerabi Aşireti, kış mevsiminde Cebel-i Abdülaziz, Habur ve Cağcağ taraflarında yaz 

mevsiminde ise Re'sulayn, Habur ve Cırcıp mevkiilerinde yaşamaktadırlar
30

. 

 

d. Bekâri Aşireti 

 

                                                           
25Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, (Haz. Şevket Beysanoğlu), İstanbul 1992, s. 83-

84. 
26 DVS. 1288, s. 187-188. 
27 Gökalp, a.g.e. s.76. 
28 Gökalp, a.g e., s. 84. 
29 DVS. 1288, s.188. 
30 Gökalp, a.g.e. s. 84. 
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İşbu aşiret 1.000 kadar haneyi şamil olub mütefekkirdirler. Bir miktarı Zirkan Suyu 

üzerinde bulunub deve ve ağnam ve hayvanat-ı saireye malikdirler ve kezalik seenaları yoktur, 

biraz ziraatleri vardır
31

. 

 

Bekari Aşireti, kış mevsiminde Habur, Cağcağ etrafında yaz mevsiminde ise Fırat 

sahillerinden Rakka'ya kadar olan sahada ve aynı zamanda Habur ve Cebel-i Abdülaziz 

taraflarında oturuyorlardı
12

. 

e. Cubur Aşireti 

 

Aşiret-i merkumenin 600 kadar haymeleri olarak Nusaybin toprağında ziraat iderler. 

Harekât ve sekenatlan Tayy Aşireti gibidir
32

. Cubur Aşireti, kış mevsiminde Hasice, Şeddâde, 

Kevkeb'ten Deyrizor'a kadar olan sahada yaşıyorlardı. Yaz mevsiminde ise Habur, Cağcağ ve 

Deyrizor'da oturuyorlardı. Cubur Aşireti'nin köyleri Nusaybin'in 4 saat güneyinden başlayarak 

Cağcağ Nehri'ni takiben Habur'a kadar ve Re'sulayn'ın 6 saat doğusundan itibaren Habur 

Nehri'ni takiben Tell-Roman mevkiinden Zoremar Nahiyesi hududunda olan Şeyh Samed 

denilen mahalle kadar uzanan sahadadır
33

. 

 

f. Millî Aşireti 

 

Dâhil-i Vilayette iki takım Millî Aşireti olub birisi, Viranşehir taraflarında haymenişin 

Temavizâde Kabilesi ve diğeri dahi Resulayn ile Mardin arasında bulunan kabiledir. 

 

Birinci kabile haymenişin oldukları halde ziraat ve hırasetle meşgul olub hükümete 

müteallik tekâlifatı eda iderler. İkinci kabile yine birinci kabile gibi idare olunub fakat 

bunların mevzim-i ziraatte haymeleri ve ziraat mevsiminin maadası olan vakitlerde 

ikametlerine mahsus hane ve karyeleri vardır. 

 

Kabileteyn-i mezkureteynin ağnam ve kuzu ve deve ve hayvanat-ı saireleri ve bunlarla 

revgan-ı sade sarfiyatından ticaret kafiyeleri vardır. Hem Arabî hem de Kürdî tekellüm 

iderler
34

. Millî Aşireti de diğer aşireter gibi Şafi Mezhebi'ndedir
35

. 

 

g.  Kiki Aşireti 

 

Aşiret-i mezkure iki fırka olub birisine Kiki Cerkan ve diğerine Kiki Hulcan dirler. 

Resulayn ve Mardin arasında bulunan mahaller kendülerine mevki-i ikamet olark hal ve 

hareket ve ziraat ve ticaretleri ve lisanları Millî Aşireti gibidir
36

. 

 

h. Kekûri Aşireti 

Aşiret-i mezkureye Resulayn ve Mardin arasındaki bazi arazi ikamet olup hal ve 

hareket ve ziraat ve ticaret ve lisanca ötekiler gibidir
37

. 

 

i. Karlâciyi Aşireti 

                                                           
31DVS. s.189.  
32DVS.,s.189. 
33Gökalp, a.g.e. s. 84.  
34DVS. s.189-190. 
35Gökalp, a.g.e. s.76. 
36DVS. s.190. 
37DVS. s.190. 
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Bunlardan mevsim-i ziraatin ma'adasında bir takımı karye ve hanelerde bulunurlar: 

İkâmet yerleri; Siverek ve Viranşehir arasında olup ziraat ve hirasetle iştigal ve tekâlif-i 

hükümete inkıyad iderler. Ahvâl ve harekât-ı saireleri ötekiler gibidir
38

. 

 

Diyarbakır bölgesinde bulunan bu aşiretler daha sonraki yıllarda teşkil edilmiş olan 

Hamidiye Alayları'nda görev alarak daha etkin duruma gelmişlerdir.   Nitekim Bayram 

Kodaman aşiretlerin daha sonraki durumları hakkında şu bilgileri vermiştir
39

: "Aşiretler 

bulundukları bölgelerde hâkim duruma geçerek mevcut sosyal dengeyi kendi lehlerine çevirme 

imkânı bulabilmişlerdir. Bazı aşiret reisleri ellerindeki güçten ve bölgede nüfuzlarından 

dolayı sarayda ve Bâbıâli’de de etkin olmuşlar ve itibar sağlamışlardır." 

 

Aşiretlerin Islâhı ve İskânı 

 

İsmail Hakkı Paşa, Diyarbakır'a gelip valilik görevine başladıktan sonra, Diyarbakır'ın 

en büyük problemlerinden birisinin aşiretlerin hareketi olduğunun görmüştü. Bu aşiretler, 

devletin otoritesini tanımadıktan başka, yerleşmiş olan ahaliye de zarar veriyorlardı. Ayrıca 

ellerinde hiçbir meslek becerisi olmadığından tacizlikler yaparak otorite boşluğu meydana 

getiriyorlardı. 

 

İsmail Hakkı Paşa, bu durumun farkına vararak bu meselenin ortadan kaldırılması için 

çalışmaya başladı. Zaten kendisinin aşiretleri ıslahı ve iskânı konusunda engin tecrübeleri 

önemli muvaffakiyetler elde etmişti. İsmail Hakkı Paşa, bu tecrübelerinden faydalanarak 

askeri kuvvetin yanında kalıcı diğer faaliyetlerde de bulunmuştur. Nitekim kuvvet 

kullanılmasının gerektiği hallerde kuvvetten çekinmemiş, otoritesi altına almış, ancak bu 

otoritenin devamlı kuvvetle sağlanamıyacağını görerek, aşiretlerin yerleşik hayatlarını en iyi 

şekilde geçirmelerini ve göçebe hayatına dönmemeleri için bir dizi tedbirler almıştır. 

 

Bu tedbirlerin başında aşiretleri toprağa bağımlı kılmak olduğu görülmektedir. 

Nitekim zirai çalışmalar için gerekli olan suların getirilmesi sağlanmış bu çalışmaların nasıl 

yapılacağı öğretilmiştir. Yerleşik hayatın en önemli göstergesi olen evler ise hemen yapılmaya 

başlanmış, evlerin yapımında bizzat aşiretlerin ahalisi çalıştırılmıştır. 

 

a. Ma'muretü'l-Aziz ve Malatya'ya Civar Kazâ ve Nahiyelerinde Bulunan 

Aşiretlerin Islâh ve İskânı 

 

Ma'muretü'l-Aziz Sancağı'nın dâhilinde bulunan Hısn-ı Mansur Kazâsı'nda, küçük 

nüfuslar şeklinde bulunan Atmâlu, Çakallu, Muhamanlu, Bukalkî, Çukânlu, Dalyanlu ve 

Ruşvân Aşiretleri göçebe olarak çadırlarda yaşıyorlar ve yerleşik ahaliye zarar veriyorlardı. 

Ahalinin artık bu duruma son verilmesi için valiliğe şikâyet etmesi üzerine, İsmail Hakkı Paşa 

tarafından Hısn-ı Mansur kaymakâmı Halil Efendi, Diyarbakır'a çağrılarak, bu aşiretlerin iskân 

edilmesi konusunda talimat verildi. Hısn-ı Mansur'a geri dönen Halil Efendi, aşiretlerin 

iskânlarına muvaffak olup, aşiretlere ait nüfus defterini Diyarbakır'a göndermişti. Halil 

Efendi'nin bu muvaffakiyetinden dolayı kendisine 5. rütbeden Mecidiye Nişanı verildi
40

. 

                                                           
38DVS. s.190-191.  
39 Bayram Kodaman, Şark Meselesi Işığı Altında Sultan II. Abdülhamid'in Doğu Anadolu Politikası, İstanbul 

1983, s. 73-74.  
40 BOA. İ. DH., Nr. 40416.  



Diyarbakır Valisi Hatunoğlu Kurt İsmail Hakkı Paşa’nın Diyarbakır’daki Aşiretleri…                      236 

 
History Studies 

Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı / 2012 

 

Hısn-ı Mansur'da bulunan aşiretlerin iskân edilmesine rağmen, Hısn-ı Mansur'a bağlı 

Gerger, Dere-ili ve Kâhta nahiyeleriyle Malatya Kasabası içinde bulunan Akçadağ ahalisi 10 

seneden beri asker ve vergi vermeyerek isyan halindeydiler. Hısn-ı Mansur Kaymakamı, 

Gerger Nahiyesi'ne vergi tahsili için memurlar çıkarmış ise de gönderdiği Kolağası Mahmud 

Ağa ile birlikte sevkolunan bir bölük piyade askerinin karşısına büyük bir kuvvetle çıkarak 

zayiat verdirdiler. Bu durum Siird'de ıslâh çalışması yapmakta olan İsmail Hakkı Paşa'ya 

bildirildi. İsmail Hakkı Paşa, derhal vilayette bulunan altı bölük nizamiye askerinin Diyarbakır 

yoluyla Gerger'e hareket etmesini emretti. Daha sonra kendisi de önce Diyarbakır'a gelip daha 

sonra bu bölgeye hareket etti. 

Gerger'in yanısıra Dere-ili Nahiyesi, Kâhta Kalesi'yle civarındaki mahaller, Hısn-ı 

Mansur ve Malatya Kaymakamlığı'na kadar her türlü fenalığı öteden beri adet haline getiren 

Akçadağ Nahiyesi ahalisinin bu eşkiyalıkları tahammül edilemiyecek dereceye gelmişti. 

Ayrıca Cebel-i Abdülaziz'e 3 saat mesafede bulunan Sultan Suyu Çiflik-i Hümayunu 

bu eşkiyalardan ötürü tehlike içinde bulunuyordu. Bu bölgenin ıslâhının bir an önce 

yapılmasını isteyen hükümet, Maraş'tan Dördüncü Ordu-yı Hümayun merkezine gelerek 

havaliye hareket edecek olan 1. Sür'at-i Taliya Taburu'nun bu iş için bir müddet İsmail Hakkı 

Paşa'nın refakatinde bulunması kararlaştırıldı. Altıncı Ordu-yı Hümayun'dan da iki tabur asker 

gönderilmiş, bu taburlardan birisinin 4 bölüğü Resulayn ve diğer 4 bölüğü Mardin'de kalması 

kararlaştırılmış, ikinci taburun ise Diyarbakır'da kalması uygun görülmüştü.  

 

Diyarbakır Redif Miralayı Abdurrahman Bey kumandasıyla Gerger'den Dere-ili 

taraflarına sevkolunan bölükler, ıslahat için gerekli olan talimatları uygulayarak eşkiyaları ele 

geçirdikten sonra, Dereili'nden Kâhta'ya geçip burada bulunan İsmail Hakkı Paşa'ya refakat 

etmiştir. Böylece bu havalideki ıslah çalışmaları yoluna koyulmuş ve Kâhta Kaymakamı 

İbrahim Bey refakatinde, burada geçici olarak 4 bölük piyade bırakılıp diğer askerlerle 

Akçadağ taraflarına geçildi. 

 

Cebel-i Abdülaziz'de 80 kadar köyü içine alan Görüne ve Görecek adlı iki nahiyede de 

eşkiyalık had safhaya ulaşmıştı. Bunun üzerine Miralay Abdurrahman Bey refakatiyle 6 bölük 

piyade nizamiye askeri Görecek Nahiyesi'ne Binbaşı Osman Bey refakatindeki taliya taburu 

ise, Görüne Nahiyesi'ne gönderildi. Bunlara eşkiyalığı bırakmaları yönünde her türlü telkinler 

yapılmış, itaate davet edilmiş, ancak yapmamaları üzerine asker şevkiyle ele geçirilmişlerdir. 

Böylece bölgedeki ıslahat çalışmaları muvaffakiyetle tamamlanmıştır
41

. 

 

b. Nusaybin ve Civarında Bulunan Aşiretlerin Islahı ve İskânı 

 

İsmail Hakkı Paşa'nın Nusaybin ve civarında bulunan aşiretlerin ıslahı ve iskânı 

çalışmasını vilayet memurlarından ismi verilmeyen ve kendisinden "çok mu'teber bir zat
42

" 

diye bahsedilen birisi kaleme alıp Diyarbekir Gazetesi'ne göndermiştir. Bu zatın bizzat İsmail 

Paşa'nın yanında bulunup anlattıklarına göre, İsmail Hakkı Paşa Nusaybin'de iken Tayy, 

Şerâbi ve diğer aşiretlerin şeyhleri Nusaybin'e gelerek Vali Paşa ile görüştüler. 

 

İsmail Hakkı Paşa, bu şeyhleri anlayacakları bir dil ile bedevi olarak yaşamanın 

zorluklarını ve zarar verdiklerini, bunun yanında yerleşik hayatın ve medeniyetin iyiliklerini 

                                                                                                                                                                        
 
41 DG. 24 Cemaziye'l-ahir 1286 / 1 Ekim 1869, Nr. 9. 
42 DG. 28 Şa'ban 1286 / 3 Aralık 1869, Nr. 18.  
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izah etti. Aşiret şeyhleri de, İsmail Hakkı Paşa'nın bu anlattıklarına hak vererek kabul ettiler. 

Bunun sonucunda aşiret şeyhlerinin istek ve arzuları, İsmail Hakkı Paşa'nın da almış olduğu 

tedbirler ve gösterdiği iyi muamele, aşiret ahalisi arasında memnunlukla karşılandı. 2.000 

çadırdan oluşan Cubur ve Şerâbi aşiretleri, Habur ve Cağcağ Suları boyunda çadırlarını 

kurarak kendilerine ev yapmaya başladılar. 

 

Bu aşiretler, iskân edilmeleri hususunda, ikna edildikten sonra kendilerine gerekli olan 

hizmet binalarının yapımına başlandı. Nitekim İsmail Hakkı Paşa'nın iskân konusunda takdiği 

önce ikna edip, hane yaptırmaya başlatması, daha sonra ise, güvenliklerini sağlamak için kışla 

ve hayvanlarına da samanlık, anbar ve ahır gibi binaları yaptırmasıdır. 

 

İsmail Hakkı Paşa, Nusaybin'de de bu planı uygulamış, aşiretleri ikna edip ev 

yapmaya başladıktan sonra, hemen yakınında bir kışla yaptırmaya başlamıştı. Kışladan başka, 

250 hayvan alacak büyüklükte iki ahır, bir zahire anbarı, 4 bölük seyyar süvari ve 4 bölük 

zapdiye piyadesi için tepe üzerinde iki koğuş yaptırdı. 

 

Bu binaların yapımında kullanılan ağaç, Cebel-i Abdülaziz'den hayvanlarla, burada 

yaşayan yerleşik ahali tarafından getirildi. Binaların yapımında ise yevmiye olarak 100'er para 

verilerek Cubur ve Şerâbi Aşireti'nin ahalisi çalıştırıldı. Bu çalışanlar, kazma ve küreklerini 

ellerine alıp asla yere bırakmayarak sabahtan akşama kadar büyük bir şevk ve azim ile işleri 

yapmışlardır. Nitekim şevk ve azimleri o kadar fazla olmuştur ki, mesela bir gün 150 işçiye 

ihtiyaç duyulmuşken 300'ü birden gelip, daha önce gelenlerin ellerinden kazma ve kürekleri 

alıp, "sen işleme, ben işlerim" diyerek işleri bitirmişlerdir
43

. 

 

İsmail Hakkı Paşa'nın izlemiş olduğu bu plan sayesinde Diyarbakır bölgesinde 

bulunan Cubur ve Şerâbi adıyla iki büyük aşiret Nusaybin ve civarına iskân edilip, hem 

bunların yerleşik ahaliye verdiği zararlar ortadan kaldırılmış, hem de devletin otoritesi altına 

alınarak, kendilerinin tarım ve hayvancılıkla uğraşıp daha üstün hayat seviyesinde yaşamaları 

sağlanmıştır. 

 

c.  Resulayn ve Kevkeb Civarında Bulunan Aşiretlerin Islâh ve İskânı 

 

İsmail Hakkı Paşa'dan önceki vali olan Derviş Paşa zamanında Cubur, Şerâbi, Bakara, 

Adran adıyla biline aşiretlerden 3.500 kadar hanesi biraraya toplanarak, bir kısmı Kevkeb'de 

diğer kısmı ise Resulayn'da iskân edilerek kendilerine alet, edevat tohumluk ve hayvan gibi 

araç ve gereçler verilip, ziraatle uğraşmaları sağlanmıştı. Ancak bu iskân yapılmasına rağmen 

daha sonra ziraat ve diğer çalışmaların takip edilememesi yüzünden bazı aksaklıklar meydana 

gelmişti. Bu aksaklıkları gören İsmail Hakkı Paşa, dirayetli ve başarılı bir zatın bölgede 

çalışmaları denetlemesi gerektiğini düşünerek, zamanında Fırka-i islahiye'de görev yapmış 

olup büyük muvaffakiyetler elde etmiş olan Yakub Beyi, 4.250 kuruş memuriyet maaşı ile 

Resulayn Kaymakamlığı'na getirdi. Yakub Bey, hem otoriteyi ele alarak aşiretler arasında 

meydana gelen hırsızlık olaylarını önlediği gibi, ziraat çalışmalarının da düzenli olarak 

yapılması için bir dizi tedbirler aldı. 

 

                                                           
43 DG. 28 Şa'ban 1286/3 Aralık 1869, Nr. 18.  
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Yakub Bey'in bu çalışmaları İsmail Hakkı Paşa'nın çok hoşuna gitmiş ve Dâhiliye 

Nezareti'ne gönderdiği yazıda Yakub Beyi överek kendisine Mecidiye nişanı ihsan 

buyurulmasını arzetmiştir
44

. 

 

Resulayn'da tarım ürünleri arasında darı ve pamuk üretiliyor, ancak sıcaklığın fazla 

olması yüzünden miktarda düşüklük meydana geliyordu. Bu durumu gören ismail Hakkı Paşa, 

Resulayn'a 4 saat mesafede bulunup zaman aşımından bozulmuş olan su bendlerinin tamir 

edilmesi için emir vererek, kısa zamanda bu tamirat gerçekleşti. Ayrıca İsmail Hakkı Paşa'nın, 

bir önceki sene buraya gelişinde yaptığı telkinler sonucunda ekilen karpuzlardan 1.800 

kuruşluk bir gelir sağlayarak, aşiretlere daha fazla tarımla uğraşmaları tavsiye edilmiştir
45

. 

 

İsmail Hakkı Paşa'nın Resulayn'da yaptığı ıslah ve iskân çalışmalarında, yanında 

bulunan vilayet memurlarından birisinin anlattığına göre, daha önce Resulayn'da yapılmış olan 

evler birer, ikişer odadan ibaret iken üçer, dörder oda haremlik ve selamlık daireleri ilave 

edilmiş, hayvanları için ahırlar yapılmştır. Ayrıca 200'den fazla cemaat alır bir cami ve iki 

mahalle mescidi, bir kahvehane ve Habur Nehri üzerine değirmenler yapılarak yerleşmiş olan 

ahalinin her türlü ihtiyacı düşünülmüştür. Bu ihtiyaçların giderilmesi sayesinde aşiretler artık 

tamamen yerleşik hayata geçip az da olsa göçebe hayata dönmek isteyenlerin de düşüncesi 

değişmiştir
46

. 

 

Kevkeb'de de İsmail Hakkı Paşa'nın emriyle 35.000 kuruş masrafla bir kışla inşasına 

başlandı. Kevkeb çok önemli bir yer olduğundan muhafazası için 4 bölük seyyare süvari ve bir 

bölük piyade zapdiye askeri bırakıydı. Barınmaları için ise iki koğuş ve 250 hayvan alır iki 

ahır ve büyük bir anbar inşa olundu
47

. 

 

İsmail Hakkı Paşa'nın yanında bulunan ve yapılan çalışmaları yazarak Diyarbekir 

Gazetesi'ne gönderen zat yazısının sonunda İsmail Hakkı Paşa'nm yaptıklarını överek şöyle 

demektedir
48

: "Müşarun-ileyh hazretlerinin seyyar olmasında yani vilayet dâhilinde her bir 

mahalle uğrayıp lâzimetü't-tesviye olan hususatın bizzat icrasında görülen muhassenat 

hakikaten takdir ve teşekkür olunacak derecede olduğu ve bu kerre Diril, Mardin, Kevkeb ve 

Zirkan Nehri ve Resulayn taraflarını teşrif ve azimetlerinde muhacirinin böyle haraset 

merakına düşmeleri ve tedarik-i emlak yolunda derkâr olan gayretleri bilhassa müşarün-ileyh 

hazretlerinin refah ve rahatından tavizler vererek fedakârlık ve büyük bir himmetle 

çalıştığının gööstergesidir." 

 

Resulayn Kasabası'na Arab aşiretlerinin yanında Çeçen muhacirleri de 

yerleştirilmiştir. Nitekim Dâhiliye Nezareti'nden gelen irade de bu muhacirlerin iskân ve 

idareleri hakkında ne kadar kabile, nüfus ve hanedan ibaret bulundukları ziraat ve harasetleri 

                                                           
44"...... Şu kadar ki bu maslahat gayret ağır bir iş olarak hem umûr-ı fevkalâdeden ve hem de me'murînin şevk ve 

azmiyle kabil olacağı ve muma-ileyh Yakub Bey'in şimdiye kadar ikdâmât-ı sadıkâne-i fevkalâdesi görünmüş ve 

şân-ı âli-i mülûkâneye uygun bir lutfe mazhariyeti maslahat tamamıyla teshîl edeceği ve maslahatın götürdüğü 

lüzum ve husulünden hususât-ı mezkurece me'mul olan hidmet-i hayriyeye nazaran muma-ileyh Yakub Bey 

bendeleri uhdesine Rikâb-ı şahane Kapucubaşılığı ve 4. rütbeden bir kıt'a Mecidiye Nişân-ı âlisi ihsan 

buyurulması emr ü ferman Hazret-i men lehü'l-emrindir Fî 12 Cemaziye'l-evvel 1285/31 Ağustos 1868”. 

    BOA. Î. DH. Nr. 40454.  
45DG. 6 Ramazan 1286 / 10 Aralık 1869, Nr. 19. 
46 DG. 6 Ramazan 1286/10 Aralık 1869, Nr. 19. 
47 BOA. İ. MM. (İrade Meclis-i Mahsus) Nr. 1579.  
48 DG. 6 Ramazan 1286/10 Aralık 1869, Nr. 19. 
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ve şimdiye kadar mahsul alıp-almadıklarının incelenmesiyle başka tarafa gidenler olmuş ise 

bunların ahvaline dair bilgi istenmiştir
49

. 

 

d. Mardin, Dirik ve Ergani Civarında Bulunan Aşiretlerin Islahı ve İskânı 

 

İsmail Hakkı Paşa, hem ıslahat çalışmalarında bulunmak hem de, imar faaliyetlerinin 

teftişi için Mardin'e gelerek yanına Mardin Mutasarrıfı Ali Paşa, Miralay Tayfur ve Resulayn 

Kaimmakamı Yakub Beyleri aldı. Mardin'de bulunan aşiret ağalarını yanma çağırdı. 

Aşiretlerin Mardin'de hangi kurallara uyacağına dair 6 maddeden oluşan layihayı okutturarak 

tenbihatta bulundu. Böylece Mardin'de aşiretlerin meydana getireceği karışıklıklar olmadan, 

baştan engellenerek ıslah edilmeleri sağlandı
50

. Ayrıca Cubur Aşireti'ne mensup kabilelerden 

bazıları Mardin'e ait 16 köyde iskân olunarak, kendilerine evler yaptırılıp ziraate 

başlattırıldılar
51

. 

 

Daha sonra İsmail Hakkı Paşa, aşiretlerin iskânını yerinde görmek için Dirik'e geldi. 

Yanında bulunan Vilayet memurlarından birisinin kaleme alıp Diyarbekir Gazetesi'ne 

gönderdiği yazıda şöyle denilmektedir
52

: 

 

"Müşarun-ileyh hazretleri tarafından sarf olunan bunca mesai sayesinde az vakitte 

bunca icraat meydana konulmuş gece ve gündüz denilmeyerek ne veçhile çalışmakla olduğu 

beraber bulunduğu zamanlar dahi gözle görülmüş olmasına nazaran bundan sanra da bu 

icraatlarıyla İslah çalışmalarına devam edecektir. Cümleye ma'lum olduğu üzere bir vakitler 

me'muriyetten mahrum kalmış olduğu halde Hazret-i Padişah'ın umûr-ı nafi'a-yı dest-i 

himmete aldığı şu günden bu güne gelinceye kadar meydana konulan eserler hakikaten şayan-

ı teşekkürdür. Zira keşif ve tahkik olunup imarı ele alınan mahallerin vaktiyle kimse yüzünü 

bile görmediği gibi göz önünde olan arazi dahi ekseriya ziraatten mahrum idi. Bütün bu gezi 

sırasında göründü ki bütün çöl havalisi ıslah edilerek imar ve ihya olunuyor." 

 

Ergani Madeni'nde de göçebe olarak bulunan Pencenâr Aşireti ahalisi, herhangi bir 

meskende bulunmadıklarından yerli ahaliyi taciz edici hareketlerde bulunuyorlardı. Bu durum 

Vali Paşa'ya bildirilmişti. İsmail Hakkı Paşa'nın emriyle bu aşiret Ergani'de harab bulunan 5 

köye yerleştirildikten başka, bu köylerin harap olan yerleri tamir ettirilerek aşiret halkı, ziraat 

çalışmalarına başlattırıldı
53

. 

 

e. Diyarbakır’daki Konar-Göçer Aşiretlerin Islah ve İskânı 

 

Diyarbakır Vilâyeti sınırları içinde bulunan aşiretlerden Bakrân, Rüştükân ve 

Şeyhdudân aşiretleri, kış mevsimlerinde Silvan, Hayyan ve Garzan taraflarında göçebe olarak 

yaşayıp yaz mevsimlerinde ise Erzurum'a bağlı Muş Sancağı'nın yaylalarına gidiyorlardı. Bu 

gidiş ve dönüşlerinde geçtikleri köy ve civardaki yerleşim yerlerindeki ahaliye taciz 

hareketlerinde bulunup zarar veriyorlardı. Bu yüzden Dâhiliye Nezareti tarafından Diyarbakır 

Valiliği'ne, aşiretlerin kontrolü hakkında irade buyuruldu. 

 

                                                           
49 BOA. AD. (Ahkâm Defteri), Nr. 888, s. 58.  
50 DG. 1 Receb 1286/7 Ekim 1869, Nr. 10. 
51 BOA. AD. Nr. 888, s. 93. 
52 DG. 13 Ramazan 1286/17 Aralık 1869, Nr. 20. 
53DG. 27 Ramazan 1286 / 31 Aralık 1869, Nr. 22.  
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Bu durum üzerine Miralay Abdülkadir Bey, gerekli kadar nizamiye askeri ile Sasun 

taraflarında olan yolları kontrol altına alarak aşiretleri bulundukları yerlerde olan köylere 

taksim ederek evler yaptırılması sağlanmış ve yaylalara gitmesi yasaklanmıştı. Bu aşiretler bir 

sene kadar bulundukları köylerde kalmışlar, ancak eski adetlerinden vazgeçemediklerinden 

gidiş mevsimi geldiğinde, Muş taraflarına çekilmeye başlamışlardı. Bu sırada Erzurum Valisi, 

ıslahat için Muş'ta bulunuyordu. O da aşiretlerin öte tarafa geçmemeleri için tedbirler aldı. 

 

İsmail Hakkı Paşa da Muş tarafına gelmiş olan bu aşiretlerin iadesini, eski yerlerine 

bırakılmasını ve imkân olduğu nispette yeni evler yapılmasını, görevlendirdiği memurlardan 

istedi. İsmail Hakkı Paşa'nın diğer bir düşüncesi ise, bu çeşit tedbirleri almak olmuştu. Çünkü 

aşiretler iskân sayesinde yerleşik hayatın güzelliklerini ve ziraat yaparak menfaatlerini 

anladıkları takdirde, kendi hallerine bırakılabilirdi. Aksi takdirde ilkbaharda yine yaylalara 

gitmek üzere yollara çıkabilirlerdi. Bu yüzden aşiretlerin en az iki-üç yıl kontrol altında 

tutulmamalrı gerekiyordu
54

. 

 

Nitekim İsmail Hakkı Paşa, bu aşiretlerin iskân edilmesinin üçüncü senesinde, yine 

tedbireri elden bırakmayarak, Miralay Salih Bey refakatinde Diyarbakır'dan 4 bölük nizamiye 

askeri sevk etti. Ayrıca bu aşiretlerden evlerini yapamamış olanlara yardım edilip, evleri 

yapılmış, bir daha göçebe hayata geçmelerini önlemek için, çerki denilen çadırları ellerinden 

alınıp, parça parça kesilerek çuval vs. gibi şeyler imal edilmiş ve bunlar satılıp parası 

kendilerine verilmiştir
55

. 

 

f. Şammar Aşiretinin Islah ve İskân Çalışması 

 

 İsmail Hakkı Paşa'nın Diyarbakır Valiliği sırasında ıslah ve iskân için en fazla 

uğraştığı aşiret, Şammar Aşireti'dir
56

. İsmail Hakkı Paşa, Şammar Aşireti'nin 1286-1289/1869-

1872 yılları arasında, Diyarbakır Bölgesi'nde yapmış olduğu fenalıklara karşı, çok çetin 

müncadeleler vererek muvaffakiyetler kazanmıştır. 

 

Şammar Aşireti, 1286 / 1869 yılından itibaren Urfa, Siverek ve Mardin taraflarından 

Nusaybin'e kadar, Diyarbakır bölgesinde bulunan ve sayıları 600 kadar olan köylere gelip 

taciz hareketlerinde bulunmuşlar ve buralar zamanında mamur köyler olduğu halde, şimdi 

harap ve viran kalmıştı. Bu köylerin ahalisinin tekrar yerlerinde iskân edilebilmeleri için teftiş 

amacıyla gönderilen Ali Bey, çalışmaları sayesinde ahaliden geri dönenler verimli arazilere 

yerleştirildiler. Ayrıca Nusaybin havalisinde bulunan Cubur Aşireti'ne mensup ahali de 

yeniden imar olunan 16 köye iskânları gerçekleştirildi
57. 

Şammar Aşireti'ne karşı bölgede 

mücadele etmek için Asâkir-i Seyyare adıyla bir kuvvet oluşturulmuş ve bu kuvvet için 800 

adet iğneli tüfenk alınmıştı
58

.
 

 

İsmail Hakkı Paşa, Dâhiliye Nezareti'nden gelen tahrirat üzerine, çeşitli tedbirler 

almak için 1286/1869 yılının yaz mevsiminde bölgeye geldi. Bir miktar asâkir-i seyyare 

kuvvetlerini münasip yerlere iskân edip bu çalışmalarını Dâhiliye Nezareti'ne arz etti. Dâhiliye 

Nezareti'nden gelen cevapta, Şammar Aşireti Reisi Şeyh Abdülkerim'in diğen aşiretler 

                                                           
54DG. 27 Ramazan 1286 / 31 Aralık 1869, Nr. 22. 
55 DG. 28 Safer 1288 / 19 Mayıs 1871, Nr. 93. 
56Daha geniş bilgi için bakınız; A. Guailleme, "Şammar", ÎA. XI, s. 406-408. 
57 BOA. AD., Nr. 888, s. 79; DG. 3 Cemaziye'l-ahir 1286 / 10 Eylül 1869, Nr. 6. 
58 BOA. AD. Nr. 888, s. 94.  
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nezdinde büyük etkisi olduğu bildirilerek kendisine buyruldu verilmesi istenmişti. Bu emir 

üzerine Şeyh Abdülkerim'e 27 Nisan 1870 tarihinde Diyarbakır Vilâyeti tarafından buyuruldu 

verildi. 

 

Sözkonusu bu buyruldu da Şammar Aşireti Reisi Şeyh Abdülkerim'in Diyarbakır 

Vilâyeti dâhilinde bulunan çöl tarafının muhafazasına tayin edildiği bildirilerek hükümetin ne 

zamandan beri buraları ıslah edebilmek için çalılığı belirtiliyordu. 

 

Ancak, önceden iskân edilmiş olan aşiretler zamanla bulundukları yerleri terkederek 

Şammar Aşireti'ne katılmışlardı. İşte bu yüzden, vilâyet meclisinden verilen mazbata 

gereğince bu aşiretlerin Şammar Aşireti'ne katılmaması ve bulundukları yerlerde kalarak ziraat 

çalışmaların devam etmesi için Nisan 1286'dan itibaren Şeyh Abdülkerim 5.000 kuruş maaş 

ile memur tayin edilmişti. Buyuruldu da Şeyh Abdülkerim'in görevleri arasında, Şammar 

Aşireti'nden olmayan kabilelerin hiç birisinin Şammar içinde kabul edilmeyerek Cubur, 

Şerâbi, Bakara, Tayy Aşiretleri gibi diğer aşiretlerin Şammar'a iltihak etmiş olan gruplarının 

hükümetin istediği yerlere sevkettirilmesi, diğer aşiretlerden   bir   hane   bile   Şammar   içine   

gider   ise, bunun familyası ile beraber derhal eski yerine gönderilmesinin sağlanması  

bulunuyordu
59

. 

 

Dâhiliye Nezâreti'nden gelen cevabî iradede ise şöyle denilmekteydi
60

: 

 

"Diyarbakır Vilâyeti çöl cihetinin esbâb-ı ma'mûriyet ve oralarda bulunan ahalinin 

emniyeti istihsal ve Şammar Aşireti'nin ahvâli ıslah olunmak üzere mukaddema gösterilen 

teminat üzerine aşiret-i merkûme meşayihinden Diyarbakır'a gelmiş olan Abdülkerim'e 

meşayih-i merkumeden olup mumaileyhin taht-ı emrinde ve hidmetkârı makamında bulunan 

hamisi ile ceza'ın bâ-irade-i seniyye hazine-i celileden mahsusu olan 6.000 kuruş 

maaşlarından 1.000 kuruşunun sa'yen terkiyle 5.000 kuruşun tahsisine meclis-i vilâyette karar 

verilip ve şeyh-ı muma-ileyh Şammar dâhilinde ne kadar müste'arab ahali var ise kâmilen 

hükümete teslim ile mahall-i ma'lumede iskân edilmek ve her türlü muhafaza ve hidmette 

bulunmak ve muhalif harekette bulunur ise maaş kat'   olunmak üzere senede rabt olunub işbu 

şurutu cami' kendisine buyruldu dahi verilmiş olduğundan şerâit-i mezkûreyi ifâ ettikçe şeyh-i 

muma-ileyhe verilmek ve hilafına hareketi onda kat' olunmak kaydının derciyle maaş-ı 

mezburun tahsisine müsa'ade olunması vilâyet-i mezkure valiliği tarafından tevar edüb evrak-ı 

müteferri'a ve dâhiliye muhasebesinden terkim olunan mezkure ile beraber arz ve takdim 

kılınan tahriratta inhâ ve iş'âr olunmuş ve siyâk-ı iş'âra nazaran muma-ileyh Abdülkerim'in 

tavzif ve taltifi orala-ileyhe verilecek maaşın yine mahallince karşılığı dahi bulunmuş 

olmasıyla zikr olunan 6.000 kuruş maaşın 1.000 kuruşu hazineden verilerek 5.000 kuruşunun 

ber-minvâl-i muharrer şeyh-i muma-ileyhe tahsisi ve i'tası hususunun vilâyet-i merkumeye 

cevaben iş'âriyle hazinece ifâ-yı muktezâsının dahi maliye nezâret-i celilesine havalesi 

hakkında her ne veçhile emr ü ferman hazret-i mülûkâne şeref-sunûh ve südûr buyurulur ise 

ona göre hareket olunacağı beyaniyle tezkere-i senâverî terkîmine ibtidâr olundu efendim. Fî 

Gurre-i Rebiü'l-evvel sene 1287." 

 

Şammar Aşireti reisi Şeyh Abdülkerim'e Diyarbakır vilâyeti tarafından verilen 

buyruldu ile çevredeki diğer aşiretlerin Şammar Aşireti'ne karışıp taciz hareketlerinde 

                                                           
59 BOA. Î. DH. Nr. 42779. BOA. Ir.-DH. Nr. 42779.  
60 DG. 25 Rebi'ül-âhir 1288/14 Temmuz 1871, Nr. 101.  
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bulunmaları önlenmiş, ayrıca bunların devlet tarafından tesbit edilecek başka yerlere şevkiyle 

iskân edilmeleri planlanmıştı. Ancak Şammar Aşireti'nin yerleştiği Re'sulayn ve Nusaybin 

kazalarının özel bir idare ile Zor Mutasarrıflığı'na bağlanması, bu aşiretin devlete karşı 

ayaklanmasına yol açtı. İsmail Hakkı Paşa Re'sulayn ve Nusaybin civarlarında bulunan 

Şammar Aşireti'nin daha iyi kontrol altında tutulabilmesi için bu iki yerleşim yerinin adı geçen 

mutasarrıflığa bağlanmasının uygun olacağını düşünerek Dersa'âdet'e başvurmuş ve Dersa'âdet 

de Zor Mutasarrıfı Arslan Paşa'yı durumdan haberdar etmişti. Böylece Re'sulayn ve Nusaybin 

kazaları Zor Mutasarrıflığı'na bağlanarak idareye başlanmıştı. 

 

Şammar Aşireti'nin reisi Şeyh Abdülkerim ve kardeşi Abdürrezzak, gerçekte 

Re'sulayn ve Nusaybin'in Zor Mutasarrıflığı'na bağlanmasına kızdıklarından, bahane olarak ise 

bu kazalarda görev yapan memurlardan hakaret gördüklerini söyliyerek ahaliye karşı taciz 

hareketlerine başladılar. Mardin'in bazı nahiyelerine ve Cizre kasabasına kadar gelerek burada 

ahaliyi katlettiler. Bu durum Mardin Mutasarrıfı tarafından îsmail Paşa'ya bildirildi. İsmail 

Paşa bu sırada ıslahat faaliyetleri için Harput'ta bulunuyordu. Hemen emir vererek 

Diyarbakır'daki Süvari alayı ve Re'sulayn'da bulunan Seyyare zabtiye bölüklerinin bölgeye 

hareket etmesini istedi. Kendisi de Diyarbakır'a gelerek buradan Mardin'e hareket etti. 

 

İsmail Hakkı Paşa akılcı bir politika ile bölgede en çok nüfusa sahip olan Şammar 

Aşireti'ni kontrol altında tutabilmek için aşiret reisi Şeyh Abdülkerim ile görüşüp Onu maaşa 

bağlamış ve bu kötü hareketlerden vazgeçmesini istemişti. Ayrıca Şeyh Abdülkerim'in 

nezdinde diğer küçük aşiretlerin Şammar Aşireti'ne katılarak bölge için daha tehlikeli olmaları 

engellenmişti. Ancak Şeyh, İsmail Paşa'nın her türlü iyi niyetine karşılık küçük bir bahane ile 

yeniden eskisi gibi, vilâyette göçmen aşiretleri organize ederek ahalinin huzur ve sükûnunu 

bozmaya devam etti. Bu durum karşısında İsmail Paşa, Şammar Aşireti'nin bu yıkıcı 

faaliyetlerini engellemek için gerekli tedbirleri alarak harekete geçti
61

. 

 

İsmail Hakkı Paşa'nın bölgeye hareket ettiğini duyan Şeyh Abdülkerim, telgraf 

hatlarını bozarak Cizre'den aşağıya doğru çekilmişti. İsmail Hakkı Paşa, Cizre'ye gelerek, 

telgraf hatlarını tamir ettirip eşkıyanın safdışı bırakılması için her türlü tedbirin alınmasını 

istedi. 

Şammar Aşireti eşkıyasının bir kolu ise, Cizre'den aşağıya doğru hareket ederek 

Beşhabur Nahiyesi'ne hücum edip yağma hareketlerinde bulunmuştu. Nahiyede bulunan asker 

ile ahali ittifak ederek eşkıyaya karşı koymuşlar 50 kadar eşkıya öldürülerek dağıtılmış, 

askerlerden ise 2 ölü meydana gelmişti
62

. 

 

İsmail Hakkı Paşa, eşkıyanın durdurulması için, Dâhiliye Nezâreti'nden gelen telgraf 

üzerine harekete geçmiş ve faaliyetleri hakkında Dersaadet'e bilgi vermeyi ihmal etmemiştir. 

Nitekim İsmail Hakkı Paşa, eski Musul'a kadar gelip, eşkıyanın takibi için yapmış olduklarını 

ve ayrıca Hamam Ali denilen yerde, Şammar Aşireti eşkıyası ile karşılaşılarak hezimete 

uğratıldıklarına dair, Dersaadet'e 11 Cemaziye'l-evvel 1288/29 Temmuz 1871 tarihli 

telgrafnâme gönderdi. Bu telgrafnâmede İsmail Hakkı Paşa, şu bilgileri vermiştir
63

: 

 

"Taliya taburunun her ikisi, süvari bölükleri Miralay Osman Bey kumandası ve 

asâkir-i zabdiye ile aşâir-i atlusu Kurd Osman Ağa refakatiyle bir koldan gelen altı bölük 

                                                           
61 DG. 25 Rebi'ül-âhir 1288/14 Temmuz 1871, Nr. 101.  
62 DG. 10 Cemaziye'l-evvel 1288 / 28 Temmuz 1871, Nr. 103. 
63 DG. 17 Cemaziye'l-evvel 1288 / 4 Ağustos 1871, Nr. 104.  
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astarlu binbaşıları Hakkı Efendi ve seyyare bölükleri tabur ağası Şemhal Bey ve asâkir-i 

atlusu da Mardinli Hacı Süleyman Ağa ile diğer koldan Şammar Arabanı'nın tertibi zımnında 

kaç gün önce gönderildiği gibi bir tabur asâkir-i şâhâne dahi Musul kumandanlığı canibinden 

hareket ettirildiği Bağdat Vilâyet-i Celilesi'nden cevaben alınan telgrafnâmede beyan 

buyurulmuştu: Binbaşı Hakkı Efendi, Hacı Süleyman Ağa ile arabân-ı merkumenin Hamam 

Ali'de tesadüf ederek aralarında çatışma olmuş eşkıya tarafından 19 nefer öldürülmüş, 

diğerleri firar etmiş velehü'l-hamd asâkir-i şahaneden bir neferin burnu bile kanamayıb eski 

Musul'a hareket edib Bağdat Vilâyet-i Celilesi ile haberleşerek eşkıyanın takibine devam 

edilmiştir." 

 

Daha sonra İsmail Hakkı Paşa, 13 Cemazye'l-evvel 1288/31 Temmuz 1871 günü 

beraberinde bulunan askerler ile Musul'dan üç-dört saat aşağıda bulunan Hamam Ali Köyü'ne 

gelip eşkıyanın takibi için gerekli olan tedbirleri aldı. 

 

Hamam Ali Köyü'ndeki çatışmadan sonra Şammar Aşireti mensupları Musul'a bağlı 

Şirman Köyü'nde oldukları hafiyeler tarafından öğrenilince İsmail Hakkı Paşa, Miralay Osman 

Bey ile Kurt Osman Ağa'yı Şammar Aşireti'ni tenkile gönderdi. Dört saat süren muharebeden 

sonra Şammar Aşireti dağıtıldı. Bu muharebe ile ilgili bilgileri İsmail Hakkı Paşa, Erdebil'e 

bağlı Sendic Köyü'nden, Musul Telgrafhanesi vasıtasıyla Dersaadet'e telgraf çekerek 

göndermiştir. İsmail Hakkı Paşa, bu telgrafında konu ile ilgili şu bilgileri vermektedir
64

: 

 

"Şammar Aşireti'nin Şirman nam mevzide olduğu 16 Cemaze'l-evvel 1288 (2 Ağustos 

1871) tarihli telgrafname ile bildirilmişti. Bunlardan 3.000 haneden mütecavizi burada bir 

cemiyete karar verdikleri tayin olunan casuslar vasıtasıyla tankik olunmasıyla Miralay Osman 

Bey kumandasıyla Taliya Taburu ve astarlu asâkir-i şahane ve seyyare ve zabtiye ve Kurd 

Osman Ağa, aşair atlusuyla sevkolunub oraya varmalarıyla dört saat kadar muharebeden 

sonra 300'den fazlası öldürülmüş ve bir haylucası Dicle Nehri'ne dökülerek gark etmiş 

velehü'l-hamd asâkir-i merkûmeden bile zarar ve ziyan isabet etmeyerek fakat asâkir-i 

zabdiye-i seyyareden iki nefer ölmüş bir nefer yaralanmış, aşair atlusundan 10 nefer 

yaralanmıştır.Çarpışmadan sonra Abdülkerim, zevcesini terkederek rezaletle kaçmış 

muharebe meydanında kalan karı çoluk ve çocukları ise salıverilmiştir. Ele geçen emval, eşya 

ve sairenin bahsine gelince cins ve miktarını mübeyyin defteri derdest olduğundan ve 100 

kilodan fazla zahire çuvallarıyla beraber şimdi meydanda bulunduğundan bu çadırların 

mezkûr Şirman'a mesafesi yakın olup Bağdat Vilâyet-i Celilesi dâhilinde bulunan Tekriyyet 

Kasabası'na nehren şevkiyle orada muhafaza edilerek satılıp Osman Vak'ası'nın tüccar ve 

ahalisinin yağma ve zorla alınmış emvallerine karşılık tutulmasının uygun olduğu Dahiliye 

Nezâret-i Celilesi'ne ve Bağdat Valisi Hazretleri'ne telgrafla arz ve iş'âr olundu." 

 

Şammar Aşireti'nin Bağdat Vilâyeti tarafındaki kolunun ber-taraf edilmesiyle ilgili 

olarak İsmail Hakkı Paşa, yine Sendic'ten 6 Ağustos 1871 tarihinde çektiği telgrafla şu 

bilgileri vermiştir
65

: 

 

"Şammar'ın Bağdat Vilâyet-i Celilesi dâhilinde geşt güzar eden fırkalarının darb ve 

tenkiline Eşref Paşa Hazretleri kumandasıyla sevkolunan iki tabur bunları tazyik ederek çıkan 

çatışmada Abdülkerim'in kardeşi Abdürrezzak dahi bulunduğu vilâyet-i müşarun-ileyhadan 

alman telgrafnamede beyan buyurulmuş olduğu gibi iki nefer zevcesi de vefat etmiştir. Bu 

                                                           
64DG. 24 Cemaziye'l-evvel 1288 / 11 Ağustos 1871, Nr. 105.  
65DG. 20 Cemaziye'l-evvel 1288 / 6 Ağustos 1871, Nr. 104.  



Diyarbakır Valisi Hatunoğlu Kurt İsmail Hakkı Paşa’nın Diyarbakır’daki Aşiretleri…                      244 

 
History Studies 

Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı / 2012 

tarafça çoluk-çocuklarını çöl ortasında terk ve firar eden Şammarlular hakkında Musul'a 

telgrafnâme yazılmıştır. Bunlar yek-diğerini sekiz-on saat kadar aç ve susuz çölde arayıp 

bulamadıklarından vefat ettikleri hafiye memurlarının dönmesiyle anlaşılmıştır." 

 

Şammar Aşireti ile olan bu mücadele ve çarpışmalar sonucunda artık aşiret eşkıyalık 

edemez hale gelmiş ve dağılmıştı. Ancak bu başarılara rağmen aşiret reisi Şeyh Abdülkerim 

ele geçirilememişti. Bu durumu tehlikeli gören İsmail Hakkı Paşa, mutlaka şeyhin 

yakalanmasını istiyordu. Bunun için de arama faaliyetlerine devam etti. 

 

İsmail Hakkı Paşa'nın Şammar Aşireti'ne karşı elde ettiği muvaffakiyetle ilgili olarak 

Diyarbekir Gazetesi'nde şu bilgiler yer almaktadır
66

: 

 

"Şeyh Abdülkerim, isyan eylediği zaman Vali-i Müşarünileyh hazretleri Ma'muretü'l-

Aziz'de idiler. Ma'muretü'l-Aziz'le Diyarbakır arası 28 ve Diyarbakır ile eşkıya-i merkumenin 

bulunduğu Cizre havalisi 56 saat mesafe olub 80-90 saat mesafesi olan uzak bir mahalde ve 

durmayıb seyyar bulunan eşkıya-i arabanın tenkili için Vilayet Valisi bizzat tedbire teşebbüsle 

giderek onlara yetişmesi ve varması mahal olacağını mülahaza ile eşkıya yakalarını ele 

vermeği hayal bile etmez iken keyfiyetleri şekavetleri Diyarbakır'a ve Diyarbakır'dan 

Ma'muretü'l-Aziz'e akseder etmez Vali Paşa Hazretleri, Ma'muretü'l-Aziz'den bir gün bir 

gecede Diyarbakır'a gelerek derhal tekmil ve ikmal ile Mardin, Nusaybin, Cizre ve ondan çöl 

tarikiyle aşağı doğru azimetle asakir-i nizâmiye-i şahanenin piyadeleriyle beraberce olmak 

üzere geceli gündüzlü giderek mahall-i mezkurede eşkıyayı yakalamış ve Şammarlılar'ın böyle 

şımarmasından dolayı gereken ceza verilmiştir. Buralarda bile işbu mevsimde gündüzün yol 

gidilmesi ne kadar müşkül iken güneşin şiddetine bakmayarak Cizre ve Musul havalisinde çöl 

tarikiyle her gün fevkalade bir mesafe ile eşkıyayı yakalayıncaya kadar usanmadan gitmesi 

müşarünileyh hazretlerinin gayret ve hamiyyet-i zatiyyelerine büyük delildir." 

 

Şammar Aşireti'ne karşı alınan bu muvaffakiyetlere karşılık, Diyarbakır şu'arasından 

Hakkı Efendi iki tarih yazmıştır. Birincisi şöyledir
67

: 

 

"Hazret-i Abdülaziz Han kim vücûdun âleme 

Bâis ve iman etmiş hûda-yı müste'an 

Bazı ve isyan eylemiş idi Şammarlular bütün 

Bir şamarla kahr ve tenkil eyledi, Osmaniyan 

Vali İsmail Paşa'nm şu âleb-i himmetin 

Doğrusu şayestedir takdir eylerse cihan 

İşitince söyledim Hakkì iki tarih-i tam 

Her biri olsa sezahatır pesend şâran 

Eşkiyayı vurdu İsmail Paşa cenk ile 

Harble arabanı bozdu asker-i cenk-i avran" 

Hakkı Efendi'nin diğer şiiri ise şu şekildedir
68

:  

"Sâye-i devletle İsmail Paşa-yı şecîr  

Bir Şamar vurdu ki hep oldu Şammarlu târ-ı mâr  

İki çeşme çıktı bedi'i hâhın didim tarihini  

Bozdu arabanı cüyûş Padişah nâmdır." 

                                                           
66DG. 24 Cemaziye'l-evvel 1288 / 11 Ağustos 1871, Nr. 105.  
67DG. 24 Cemaziye'l-evvel 1288 / 11 Ağustos 1871, Nr. 105. 
68DG. 24 Cemaziye'l-evvel 1288 / 11 Ağustos 1871, Nr. 105.  
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Şammar Aşireti'nin son durumu ve ele geçirilen mallarla ilgili ismail Hakkı Paşa 23 

Cemaziye'l-evvel 1288/9 Ağustos 1871 tarihinde Dersaadet'e çektiği telgrafta, Şammar 

Aşireti'nden kalan zahire ve çadırların Bağdat Vilâyeti'ne bağlı Tikrit Kasabası'nda satıldığını, 

hâsılatının yağma edilen mallara karşılık tutulduğunu bildirdi. Yine aynı telgrafında Şammar 

Aşireti perişan edildikten sonra Dicle'de boğulanların yanında, çöllerde açlık ve susuzluktan 

ölenlerin sayısının 1.500'ü geçtiğini eşkıya reisi Şeyh Abdülkerim ve kardeşi Abdürrezzak'ın 

oğullarının vefat ettiğini, geriye kalanlarının ise Sersar, Hazer ve Safra taraflarına çekilerek, 

burada su bulamadıklarından Habur tarafına çekilmek niyetinde olduklarını, içlerine 

gönderilen casuslar vasıtasıyla öğrenildiğini bildirdi
69

. 

 

İsmail Hakkı Paşa'nın Şammar Aşireti'ne karşı giriştiği mücadele, yanında bulunan 

vilayet memurlarından birisinin kaleme alıp Diyarbekir Gazetesi'ne gönderdiği ve gazetenin 

yazıya göre, İsmail Hakkı Paşa, eşkıyayı takibe çıktığı sırada şiddetli bir baş ağrısına tutulmuş 

ancak buna aldırış etmeyerek hareketine devam edip eşkıyayı dağıtmıştır. 

 

Ayrıca İsmail Hakkı Paşa, devletin namusu için her türlü fedakârlığı göze alıp, 

bedenen çekmiş olduğu eziyetlerden başka, yalnız casus memurlarına kendi özel kesesinden 

harcadığı meblağın iki maaşından daha fazla olduğunu belirtmiştir. Aynı nüshada bizzat 

gazete tarafından da "Vali-i müşarun-ileyh hazretlerinin uğur-ı meyamen devlet ve millete işbu 

besalet ve himmeti dahi hûdâmat-ı sabıkası misillü dünya durdukça sahayif-i tevârihin rûnk ve 

cümlemize bais-i iftihar müteallik olduğundan muzafferiyet-i mezkureyi gazetemiz lisanından 

dahi tebrik ederiz.
70

" denilerek dile getirilmektedir. 

 

Şammar Aşireti'nin isyanında başlangıçta Şeyh Abdülkerim'e uymuş olan ve 2.000 

haneden meydana gelen Es-Sayih Aşireti de, Şammar Aşireti'ne karşı alınan muvaffakiyet-

lerden sonra, aşiret reisi İsmail Hakkı Paşa'ya haber göndererek devletin yanında yer 

alacaklarını bildirmişti. İsmail Hakkı Paşa gönderdiği cevabında ellerinde ne kadar, 

yağmalardan almış oldukları mal varsa, teslim etmek şartıyla affedeceklerini bildirdi. Ancak 

Es-Sayih Aşireti yağmalamış oldukları malları sarfetmiş olduklarından yapılan anlaşma 

sonucunda bu mallara karşılık her hanenin ikişer deve ve beşer koyun vermeleri kabul 

edilmiştir
71

. 

 

İsmail Hakkı Paşa, Şammar Aşireti'nin Diyarbakır ve havalisi için tehlike olmaktan 

çıkarmak için sonuna kadar mücadele etmekte kararlıydı. Nitekim Şammar Aşireti'nin takibini 

bırakmayarak 16 Cemaziye'l-ahir 1288/2 Eylül 1871 tarihinde Dersaadet'e telgraf çekerek bilgi 

vermiştir. Bu telgrafa göre, Şammar eşkıyası dağıtıldıktan sonra Şeyh Abdülkerim bir kaç yüz 

adamıyla Musul'dan aşağıda bulunan Sarsar'a gittikleri haber alınmıştı. Sarsar'a İsmail Hakkı 

Paşa'nın isteği ile 6. Ordu-yı Hümayun 13. alayının 1. taburu, eşkıyayı takibe gönderildi. 

Askerin geldiğini duyan Şeyh Abdülkerim, 200 kadar adamıyla ilerlemek istedi. Fakat Fırat 

Nehri'nin geçitleri tutulduğundan geçiti olmayan bir yerinden yüzerek Şamiye'ye geçmeye 

çalıştı, fakat kendi kurtulmasına rağmen birçok adamı boğuldu
72

. 

 

                                                           
69DG. 24 Cemaziye'l-evvel 1288 / 11 Ağustos 1871, Nr. 105.  
70DG. 9 Cemaziye'l-ahir 1288 / 26 Ağustos 1871, Nr. 107. 
71DG. 23 Cemaziye'l-ahir 1288 / 9 Eylül 1871, Nr. 109. 
72DG. 23 Cemaziye'l-ahir 1288 / 9 Eylül 1871, Nr. 109.  
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İsmail Hakkı Paşa Dersaadet'e 21 Cemaziye'l-evvel 1288 / 7 Eylül 1871 tarihinde 

gönderdiği diğer telgrafta ise şu bilgileri vermektedir
73

. 

 

"Altıncı Ordu-yı Hümayun mensûbanından Miralay Osman Bey kumandasındaki 

asâkir-i şâhâne canibinden Elhede'de çevrilen eşkıya dağtıldıktan sonra Sarsar nâm mevziide 

içtima' eden eşkıyanın saire ile birleşmek üzere oraya gittikleri istihbar kılınmasıyla icabı 

kadar asâkir-i şâhâne vesair atlısının Sarsar'a azimetleri Binbaşı Azmi Efendi ve Yakub Bey'le 

Kurt Osman Ağa’ya işar ve geçende dehalet eden Sâyih Aşireti'nden 500'ü atlı 1.000 kadar 

olmak üzere ve on günlük yem ve binekleri kendi yanlarında bulunmak üzere buradan tesyar 

olundu. Şayet eşkıya uzak mahalle sıvıştıkları anlaşılırsa fevkalade masraf ve memhubât-ı 

muamelenin hemen ru'yetiyle merkez vilâyete avdet-i âcizanem musammem olup keyfiyet 

Dâhiliye Nezâret-i Celilesi'ne arz olunduğunu beyan ederim." 

 

Şeyh Abdüikerim, Şamiye taraflarına geçtikten sonra, İsmail Hakkı Paşa askerle 

etrafını çevirerek sıkışıp kalmasını sağladı. Bu durum karşısında Şeyh Abdüikerim ise, Bağdat 

Vilayeti'ne mektup yazarak, güya kabahat sahibinin firar etmiş olduğunu bildirerek, kendisinin 

ne kadar mal, hayvan ve eşyası varsa hükümete terk edeceğini belirtti. Bağdat ise gönderdiği 

cevapta, kendiliğinden gelmesini aksi takdirde vurularak öldürüleceğini bildirdi. Ancak Şeyh 

Abdülkerim'in bu anlaşmaya uymaması üzerine harekete geçen ismail Hakkı Paşa, Mirliva 

Salih Paşa kumandasındaki askeri bir kaç koldan Şeyhin üzerine gönderdi. Taraflar arasında 

vuku' bulan çarpışmalar sonucunda Şeyh Abdülkerim yaralı olarak ele geçirilip Bağdat'a 

getirildi. 

 

İsmail Hakkı Paşa, 17 Eylül 1871 tarihinde Dersaadet'e çektiği telgrafta Abdülkerim'in 

ele geçirildiğini bildirdi. Şammar Aşireti Reisi'nin bu şekilde ele geçirilmesiyle Diyarbakır 

Vilâyeti ve çevresi tam bir huzura kavuşmuş oldu. Nitekim bu muvaffakiyet haberi Diyarbakır 

Kalesi'nden top atışı yapılmak suretiyle ahaliye duyurulmuştur
74

. 

 

Şammar Aşireti'ne karşı mücadele etmiş olan askerî ve mülkî erkânın isimleri 

Diyarbekir Gazetesi'nde belirtilerek muvaffakiyetleri ile ilgili şu bilgiler verilmiştir
75

: 

 

"Şammarluların kahrı zımnında Devletlü Vali Paşa hazretleri maiyyet-i aliyyelerinde 

bulunarak hüsn-i hidmetleri meşhud olan zevatın vuku' bulan arz ve inha üzerine suret-i 

latifeleri icra buyurulmuş olmağla zevatın isimleri ve suret-i latifeleri gazetede dere olunur." 

 

Gazetenin bir başka nüshasında ise şöyle denilmektedir
76

: 

"Şammar Aşireti'nin kahr ve tenkili zımnında Devletlü Vali Paşa hazretleri refakatiyle 

bahadırlıkları ve hidmetleri müşahade olunan ümera ve zabıtân-ı askeriye ve me'murin-i 

mülkiyenin icra-yı taltifleri lazım geleceğine dair vuku' bulan arz ve inha üzerine me'murin-i 

mülkiye hakkında icra buyurulan taltifat 129 numrolu gazetede derc olunmuştu. Ümera ve 

zabitan-ı mumaileyh hakkında icra buyurulan taltifat-ı seniyyeye dair suret-i vürud eden 

tahrirat-ı aliyye-i hazret-i askeriyye melfûf pusulanın sureti gazetede dere olunur." 

 

                                                           
73DG. 23 Cemaziye'l-ahir 1288 / 9 Eylül 1871, Nr. 109.  
74DG. 7 Receb 1288 / 22 Eylül 1871, Nr. 111. 
75DG. 22 Zi'l-ka'de 1288 / 2 Şubat 1872, Nr. 129. 
76DG. 21 Zi'l-hicce 1288 / 2 Mart 1872, Nr. 132. 
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Kurt İsmail Hakkı Paşa, Diyarbakır'daki aşiretlerin en büyüğü olan Şammar 

Aşireti’nin kontrol altına alınmasıyla vilayette yeniden huzur ve sükûnu sağlamıştı. Şammar 

Aşireti'nin azgınlıkları diğer küçük aşiretlere de örnek teşkil ettiğinden onları da itaat altına 

almak mümkün olmuyordu. Şammar Aşireti'nin itaat altına alınmasıyla diğer aşiretler üzerinde 

de nüfuz sağlanmış, onların ıslahı ve uygun yerlere iskân edilmeleri mümkün olmuştur. 

 

İsmail Hakkı Paşa'mn bütün bu muvaffakiyetleri karşılık yine Diyarbekir Gazetesi'nde 

şunlar yazılmıştır
77

: 

 

"Vali-i müşarun-ileyh hazretleri bu vilayete teşrif buyurduğunda terakki-i me'muriyet 

ve ıslahı hakkında vücuda getirdiği hidmetler ve gösterdiği besaletler önce ve sonra çıkan 

gazetelerle arz olunmuş olup hususiyle geçen sene Şammar Aşairinin çöl havalisini cayır cayır 

yakmakta oldukları halde müşarun-ileyh Midhat Paşa hazretlerinin teşkil buyurdukları tedbir 

ve ıslahata Vali Paşa hazretleri azimetle muvasalat ve ikisi ittifakla naire-i mezkureyi 

söndürüp vilâyat-ı ma'lume arasındaki çöl havalisini öyle bir gaile-i daimeden istihlasa 

himmetle hem vali-i ni'met bî-minnetleri olan zat-ı âli-i hilâfetpenâhi efendimizin istihsal rıza-i 

âliyelerine ve hem de teb'a ve ahalinin iade-i asayişte muvaffak olmuşlar idi.  

 

Dest-i isyan insafa girer bir gün çıkar  

Bu meseldir ki sen insaniyet et ummana at  

 

Medlûl-ı hükümet-i şemaveli üzerine hidemat-ı celile-i mezkure zaten mukabil-i âli-i 

hazret-i tâcidârı buyurulmuş ve sedâ-i vücud ider derecede tehlike içinde ve yetmiş derece 

harareti olan çöllerde ve mesmûm havalar derununda yürüyerek saltanat-ı seniyyenin şan ve 

satvet-i celilesini Bedevilere göstermeye vasıta-i müessire olan zatın hidemât-ı celilesi mefkûd 

olamayacağına hisâl-i merâhim iştigal, Hazret-i mülûkane müteahhit ve mütekeffil bulunmuş 

olup hidmetindeh her zaman istifade olunan zevat-ı sıddık-ı sefatın hiç bir vakit nazar-ı 

aliyyeden düşmeyecekleri ve düşürmeye çabalayanların - "el-cezâ'ü min cinsi'l-'amel
78

- sırrına 

mazhar olacakları bedihidir." 

 

Sonuç 

 

Sonuç olarak Kurt İsmail Hakkı Paşa'nın 1868-1875 yıllan arasında yapmış olduğu 

Diyarbakır Valiliği çok başarılı bir dönem olmuş ve kendisinin Diyarbakır Tarihi'ne geçmesini 

sağlamıştır. İsmail Hakkı Paşa, Diyarbakır'da daha önce yapmış olduğu görevlerindeki 

tecrübelerinden de faydalanarak büyük hizmetler gerçekleştirmiştir. Onun Diyarbakır'da 

gerçekleştirdiği önemli hizmetlerinden birisi göçebe aşiretlerin ıslahı ve iskânı olmuştur. 

 

Nitekim İsmail Hakkı Paşa, ıslah çalışmalarına 1845 yılında Çıldır ve Ardahan 

taraflarında başlamış, 1846 yılından 1852'ye kadar Van, Hakkâri, Dersim, Muş ve Siird 

Sancaklarinda ıslah çalışmalarında bulunmuştur. 1864 yılında ise, doğu illeri olan Kozan, 

Akçadağ, Zeytun, Gavurdağı, Kürt Dağı ve Dersim'deki ahaliyi ıslah etmek için kurulan Fırka-

ı İslahiyeye katılarak başarılar kazanmış, daha sonra ise bu teşkilatın komutanlığına gelerek 

bölgeye tekrar huzur ve rahatlık getirmiştir. 

 

                                                           
77DG. 4 Cemaziye'l-ahir 1289 / 9 Ağustos 1872, Nr. 155.  
78 Bir hukuk tabiri olup, "ceza işin cinsinden olur" demektir.  
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İsmail Hakkı Paşa'nın bu ıslah çalışmaları, kendisine Diyarbakır Valiliği'nin yolunu 

açmıştır. Diyarbakır, önemli ve büyük bir şehir olup özellikle güneyden gelen Arap 

aşiretlerinin tazyiklerine maruz kalıyordu. Bu aşiretlerin varlığı merkez tarafından tespit 

edilerek, mücadele etmek için daha önceki görevlerinden engin tecrübeleri olan İsmail Hakkı 

Paşa, Ahmed Cevdet Paşa'nın da olumlu fikri alınarak Diyarbakır Valiliği'ne getirilmiştir. 

 

İsmail Hakkı Paşa, Diyarbakır Valiliği'nde kendisinden beklenen hizmetleri fazlasıyla 

vermiştir. Diyarbakır'a güvenlik açısından en büyük hizmeti Şammar Aşireti'ne karşı giriştiği 

ve muvaffak olduğu mücadelesidir. Şammar Aşireti, göçebe aşiretler arasında en kalabalık 

nüfusa sahip olup, diğer aşiretler nezdinde de etkisi vardı. Nitekim bu düşünülerek Şammar 

Aşireti Reisi Şeyh Abdülkerim ile anlaşma yapılmıştı. Ancak bir süre sonra Şammar Aşireti, 

bu anlaşmayı tek taraflı bozarak yerli ahaliye karşı tazyik hareketlerinde bulunmuş ve vilayette 

otorite boşluğu meydana getirmiştir. Bu durum karşısında İsmail Hakkı Paşa tedbirlerini 

alarak hemen faaliyet geçmiştir. 1870-1873 yılları arasında devam eden mücadelede İsmail 

Hakkı Paşa, gerektiği yerde askeri tedbirleri uygulamaktan çekinmemiş, sonuçta Şammar 

Aşireti'nin isyanını bastırarak vilayette huzur ve güveni sağlamıştır. Şammar Aşireti'nin itaat 

altına alınması bölgedeki diğer aşiretler üzerinde de etkili olmuştur. Ayrıca askeri tedbirlerin 

yanında diğer bazı tedbirler de alarak bu huzur ve güveni pekiştirmiştir. 

 

İsmail Hakkı Paşa'nın Diyarbakır Valiliği, dirayetli ve işin ehli olması sayesinde çok 

başarılı geçmiş ve bu 7 yıllık süre zarfında Diyarbakır'da çok büyük hizmetlerde bulunarak 

şehri, Osmanlı Devleti' nin gelişmiş ve huzurlu bir vilayeti yapmıştır.  
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