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TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Diyarbakır eyaleti 1515 tarihinde Osmanlı hâkimiyetine katılmış ve bu tarihten 
başlayarak, Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar, Diyarbakır şehri, Diyarbakır 
Eyaleti’nin merkezini teşkil etmiştir. Eyalet yönetiminde görevli olan yöneticiler, 
aynı zamanda sancak ve şehir yönetiminden de birinci derecede sorumlu 
olmuşlardır. Bu sebeple diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu gibi, Diyarbakır’da 
da yönetim-halk münasebetlerindeki en belirleyici unsur, idarecilerin halka karşı 
olan tutum ve davranışlarıdır. Buna karşı olarak, halkın idarecilere karşı olan 
tutum ve davranışları da üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.

Bu dönemler içerisinde yönetim-halk münasebetlerini açıklamak için, halkın 
içerisinde bulunduğu durumun da genel hatları ile bilinmesi gereklidir. Bu sebeple 
dönemin nüfus hareketlerine tesir eden faktörlerin de açıklanması gerekir.

Bu çalışmada Osmanlı döneminde, Diyarbakır’daki Yönetim-Halk 
Münasebetleri açıklanırken, özellikle Nüfus hareketleri ve halkın durumu ele 
alınmış, buna bağlı olarak bölgede görülen çeşitli hastalık ve tabii afetler karşısında 
idarecilerin tutum ve davranışları ortaya konulmuştur. Bölgede görülen eşkıyalık 
hareketleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan asayişsizlik ve aşiretlerin bu olayları 
içerisindeki durumu da incelenmiştir.

Osmanlı Devleti XIX. yüzyıla gelindiğinde, karşı karşıya kaldığı pek çok 
meseleye rağmen, gerek nüfus ve gerekse toprak bakımından hala Dünya’nın 
büyük devletleri arasında sayılmaktaydı. Ancak XVIII. yüzyılda Avrupa devletleri 
her alanda ilerlerken, Osmanlı Devleti daha çok Anadolu’daki karışıklıklarla 
uğraştığından her alanda, bu devletlere karşı üstünlüğünü kaybetmişti. Bu 
karışıklıklar ise tabii olarak iktisadi ve sosyal düzeni büyük ölçüde sarsmış, 
devleti çok daha zor duruma sokmuştu. 

İktisadî, idari ve askerî sahalardaki çözülme XIX. yüzyıla gelindiğinde çok 
daha belirginleşmiş, bu ise halkın durumunu çekilmez bir hale getirmişti. XIX. 
yüzyılda merkezî otoritenin zayıflamasına paralel olarak ortaya çıkan meseleler, 
özellikle taşra teşkilatında kendisini hissettirmeye başlamış, devlet, ümera 
ve ulema sınıfı ile halk arasındaki münasebetlerde çeşitli meselelerin ortaya 
çıkmasına engel olamamıştır.
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 Merkezî otoritenin zayıflaması ile birlikte gerek eyalet-sancak ve gerekse 
kaza yönetiminde söz sahibi olan vali, mütesellim, voyvoda, ayan, şehir kethüdası 
ve benzeri gibi görevliler, halk ile olan münasebetlerinde keyfî tavırlar içerisine 
girmişlerdir. Buna ilave olarak, ulema sınıfının (kadı, naib, müftü ve benzeri) 
da halk ile olan münasebetlerinde de aynı durum söz konusu idi. XIX. yüzyılda 
Osmanlı Devlet teşkilatı’nda merkezî otoritenin zayıflamasına paralel olarak, 
Yönetim-Halk münasebetlerinin oldukça bozulmasına yol açan bu gelişmenin 
özellikle taşra teşkilatında kendisini hissettirdiği göz önüne alınacak olursa, bu 
dönemde Diyarbakır eyaletindeki yönetim-halk münasebetlerinin incelenmesi, 
konuyu oldukça aydınlatacaktır.

Konuyu Belirleyen Faktörler

Diyarbakır eyaleti 1515 tarihinde Osmanlı hâkimiyetine katılmış ve bu 
tarihten başlayarak Osmanlı devletinin sonuna kadar, Diyarbakır şehri, Diyarbakır 
Eyaleti’nin merkezini teşkil etmiştir. Dolayısıyla XIX. yüzyılda da, Diyarbakır, 
“Paşa Sancağı” yani “Merkez Sancak” durumundaydı. Hal böyle olunca 
eyalet yönetiminde, görevli bulunan yöneticiler, aynı zamanda sancak ve şehir 
yönetiminden de sorumlu olmaktaydı. Bu sebeple diğer Osmanlı Eyaletlerinde 
olduğu gibi Diyarbakır Eyaleti’nde de, yönetim-Halk münasebetlerindeki en 
belirleyici faktörü, idarecilerin halka karşı olan tutumları oluşturmaktaydı. Buna 
ilave olarak, bu dönemde halkın içerisinde bulunduğu durumu da genel hatları 
ile ortaya koymak için, Diyarbakır eyaletinde nüfus hareketlerine tesir eden 
faktörlerinde açıklanması lazımdır. Bu sebeple Osmanlı döneminde, Diyarbakır 
Eyaleti’nde yönetim-halk münasebetlerini belirleyen, idarecilerin halka karşı 
tutumları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan meseleler ele alınmadan, bu dönemde 
bölge ve özellikle şehir halkının durumunu da ortaya konulmuştur.1 

Nüfus Hareketleri ve Halkın Durumu

Nüfusun azalmasına ve artmasına sebep olan menfi ve müspet faktörleri 
kısaca “Nüfus Hareketleri” olarak tanımlamak mümkündür. Osmanlı döneminde, 
Diyarbakır Eyaleti’nin nüfusuna tesir eden iki önemli sebep bulunmaktadır.

a.  Çeşitli Hastalıklar ve Tabii Afetler, ve İdarenin Bu Hadiseler 
Karşısındaki Tutumu,

b.  Eşkıyalık Hareketleri ve Buna Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Asayişsizlik.

Yukarıdaki iki maddeye, idarecilerin halka karşı olan davranışları ve bunun 
ortaya çıkarttığı meseleleri de ilave etmek mümkündür. Yakın Çağlarda diğer 
Osmanlı Eyaletlerinde olduğu gibi, nüfusa tesir eden en önemli faktörü, bölgede 
görülen çeşitli hastalıklar ve tabii afetler oluşturmaktaydı.
1 İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, 1790-1840, (Fiziki, İdari ve 
Sosyo-Ekonomik Yapı), Ankara, 1995. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: s. 247-255.
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a. Çeşitli Hastalıklar, Tabii Afetler ve İdarenin Bu Hadiseler Karşısındaki 
Tutumu

Bölgenin Osmanlı devletine katılmasından sonra XVIII. yüzyıla gelinceye 
kadar, tespit edilebilen çeşitli hastalıklar ve tabii afetler, bölgede önemli 
tahribatların meydana getirmesinin yanı sıra nüfusa tesir eden en önemli faktörler 
arasındadır. Bununla birlikte, bu konudaki en yıkıcı tesiri yapan hadiseler XVIII. 
ve XIX. yüzyıllarda gerçekleşmiştir.2

XVIII. yüzyılın hemen başlarında, Diyarbakır eyaletinde meydana gelen 
veba salgınında önemli sayıda insan ölmüştü. Nitekim 6 Aralık 1712 tarihinde 
Diyarbakır Valisi tarafından Harput Kadısı ve Kale Dizdarı’na gönderilen bir 
buyrulduda: “…iş bu sene-i mübârekede eyâlet-i Diyarbekir’e müstevli olan 
tâ’ûndan kal’a-i mezbûr neferâtının ekseri fevt olup gedikleri hâli ve hizmet-i 
lâzımesi mu’attal kaldığı…”dan bahisle, Harput’dan asker istemesi bu tarihte 
Diyarbakır şehir merkezinden de pek çok kişinin öldüğünü göstermektedir.3 
XVIII. yüzyıl içerisindeki ikinci büyük veba salgını 1762 yılında olmuş ve bu 
salgında Diyarbakır eyaletinde toplam 50 bin kişi ölmüştür.4

XIX. yüzyılda da veba salgınlarının bölgede büyük bir nüfus azalmasına 
sebebiyet verdiği dikkat çekmektedir. 1799-1800 yılları arasında meydana 
gelen veba sebebiyle önemli miktarda nüfus telef olduğu gibi, bir kısım halk da 
memleketlerini terk etmek zorunda kalmışlardı.5 Bölgede meydana gelen veba 
Hani, Atak ve Tercil kazalarında da tesirli olmuş,6 bölgenin ticari hayatının da 
oldukça gerilemesine sebebiyet vermişti. Hatta bu ticari gerileme aynı dönemde, 
Kayseri debbağ esnafını da oldukça zor bir duruma düşürmüştü.7

Diyarbakır Eyaleti’nde XIX. yüzyıldaki ikinci veba salgını 1815-1816 (H. 
1231) tarihinde olmuştur.8 Yine bu yüzyılda bölgede meydan gelen üçüncü veba 
salgını 1827 yılında, dördüncü salgın ise 1848 yılında olmuştur. 1815-1816, 1827 
2 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: İbrahim Yılmazçelik, XVIII. ve XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde 
(Anadolu’da) Meydana Gelen Tabiî Afetler, XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Eylül,2002, 
Kongreye Sunulan Bildiriler, C. II, Kısım: 1, Ankara, 2005, s. 665-693.

3 Milli Kütüphane, Harput Şer’iyye Sicili No:388, s. 98.
4 Abdulgani Bulduk, El-Cezire’nin Muhtasar Tarihi, Tarihsiz Yazma, Diyarbekir.
5 24 Ağustos 1800 tarihli bir tahrirat hülasasında, bölgede meydana gelen veba sebebiyle, “…  ehl-i 
zimmet ve re’ayanın ekseri helâk ve küsûr kalanları dahî tahlîs-i can sevdasıyla mahal-i ahara 
garidâr oldukları…” belirtilerek, Diyarbakır cizyesinin tahsilatının geri bırakılması istenmekteydi. 
Ayrıntılı bilgi için bkz.: Başbakanlık Arşivi, Cevdet Maliye, No: 715.

6 BA,Cevdet Askeri, No:16540.
7 Bölgede meydana gelen veba sebebiyle, mazu (deri boyamasında kullanılan ve Diyarbakır 
eyaletinde yetiştirilen bir tür bitki) üretimi gerilemiş ve bu da keçi derisi fiyatlarının artmasına yol 
açtığından Kayseri debbağ esnafı, bu konunun halli için devlet merkezine arzlar göndermişlerdi. 
BA, Cevdet İktisat, No:2215, Ayrıca Bkz.: BA, Mühimme Tasnifi, No:209,s. 39, Hüküm: 113.

8 Elazığ Müzesi, Diyarbakır Mutasarrıfı İbrahim b. Muhammed’in hatırat ve Mektupları, 
Envanter No: 137, Varak: 30/B.
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ve 1848 yıllarında meydana gelen veba salgınlarını tespit etmekle beraber, bu son 
üç veba salgınının sonuçları hakkında fazla bir bilgi sahibi değiliz.9 

Diyarbakır Eyaleti’nde görülen bir diğer salgın hastalık ise kolera idi. 
1843,1848,1851 ve 1879 yıllarında bölgede görülen kolera salgınları adı geçen 
tarihlerde pek çok insanın kırılmasına yol açmıştı.10

Osmanlı döneminde, Diyarbakır Eyaleti’nde meydana gelen tabii afetlerin 
başında ise kıtlık gelmekteydi. Bölgede görülen kıtlıklar başta köyleri etkilemekte 
olup, bunun olumsuz tesirleri kısa bir zaman sonra kazalarda da hissedilmekteydi. 
Bu ise gerek iktisadi yönden ve gerekse sosyal hayatta önemli meselelerin ortaya 
çıkmasına sebep olmaktaydı. Nitekim hemen XIX. yüzyılın başlarında 1805 
yılında bölgede meydana gelen büyük kıtlık, bir anda fiyatların yükselmesine 
sebep olduğu gibi büyük bir asayişsizliğe de yol açmıştı.11 Bu dönemde Diyarbakır 
Eyaleti’nde görülen kıtlıklar içerisinde en büyük tesiri, 1810 tarihinde olan kıtlık 
yapmıştır. Bu kıtlık sebebiyle, Diyarbakır ve çevresi perişan ve perakende olmuş, 
etraf köyler haraplaşmış ziraat yapılamaz hâle gelmiş, fiyatlar devamlı olarak 
yükselmiş ve kıtlık sebebiyle köylüler yurtlarını terk etmeye başlamışlardı. 
Yerlerini terk edenlerin sebep olduğu vergi açığı, şehirde bulunanların ve 
özellikle esnafların üzerine yüklendiğinden bu durum, büyük bir hoşnutsuzluğa 
yol açmıştır. Bölgedeki idareciler bu tarihlerde devlet merkezine gönderdikleri 
arzlarda, vergilerin yükselmesi sebebiyle halkın işini terk etmek zorunda kaldığını 
belirtmişler ve halktan vergi alınmaması ve hatta halka yardım edilmesi gerektiğini 
iletmeye çalışmışlardır.12 Ancak bu isteğin kabul edilmediği daha sonraki yıllara 
ait vergi tevzii ile ilgili belgelerden anlaşılmaktadır. Bununla birlikte devlet bazı 
tarihlerde zorda kalan halka bazı yardım da yapılmıştır. Nitekim 1817 yılında 
meydana gelen kıtlıktan sonra, Mayıs 1817 tarihli “Diyarbakır Divanı”ndan çıkan 
bir buyrulduda, Diyarbakır’da köylünün “…mahsûl-i cedîdin zuhurundan nâşi 
siklet-keş oldukları…” belirtilerek fukaraya lâzım gelen ekmek için cânib-i mirî 
tarafından zapt edilen buğdayın verilmesi istenmekteydi.13

Bölgede XIX. yüzyılda meydana gelen kıtlıklar üzerine devletin köylülere 
de bazı yardımlar yaptığı görülmektedir. Mesela 1845 tarihinde Diyarbakır 
havalisinde sayıları ikiyüzü aşan bazı köylerin, “….kılat-ı nüzûl-ı barân 
münasebetiyle…..” yani mahsulleri yağmursuzluktan telef olduğu için, devlet 
tarafından tohum verilerek desteklenmesi dikkat çekmektedir. Söz konusu 
tarihte Diyarbakır Meclisi’nin teklifi üzerine gönderilen emirde, köylüler tohum 
9 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: İ. Yılmazçelik XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, s. 247-255.
10 13 Mart 1851 tarihli bir taktirde “… kolera illetinden dolayı nefs-i Diyârbekir ahâlisinden vefat 
eden ehl-i İslam ve re’aya vergileri…”nin tenzili istenmekteydi. BA, Cevdet Maliye, No: 28024

11 BA, Cevdet Dâhiliye, No: 13026.
12 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Defter, No:8977,Emir,No.8664,8486.
13 Milli Kütüphane, Diyarbakır Şer’iyye Sicili No: 594, s. 44.
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bulamayacaklarından bu köylülere “…mahsûl vakti verilmek üzere 1000 kile 
buğday ve 1000 kile arpa…” verilmesi karara bağlanmıştı.14

Diyarbakır Eyaleti’nde görülen veba, kolera gibi hastalıkların ve kıtlık gibi 
tabii afetlerin halkı menfi olarak etkilediği ve devletin dönemin şartları içerisinde 
duruma çareler aradığı tespit edilmişse de, bu konuda fazla başarılı olmadığı 
söylenebilir.

b. Eşkıyalık Hareketleri ve Buna Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Asayişsizlik

 Merkezî otoritenin zayıflamasından sonraki dönemlerde, Diyarbakır eyaletinde 
nüfus hareketlerine yani halkın durumuna tesir eden önemli bir sebebi de, bölgede 
görülen asayişsizlik oluşturmaktaydı. Bölgede görülen asayişsizliğin sebebini, 
büyük ölçüde aşiretler teşkil etmekteydi.

Diyarbakır Eyaleti, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerinden hemen sonra 
aşiretlerin yoğun olarak yaşadığı bir saha üzerinde bulunmaktaydı. XVI. yüzyıldan 
itibaren başta Boz-Ulus olmak üzere pek çok aşiretin, Diyarbakır Eyaleti sınırları 
içerisinde yaşadığı bilinmektedir.15 Diyarbakır Eyaleti sınırları içerisinde yaşayan 
aşiretlerin büyük bir çoğunluğu yerleşik olmayıp, çeşitli dönemlerde iskân edilmek 
istenmişlerse de buna yanaşmamışlardır. Yüzyıllar boyunca aşiretler arasında 
yaylak ve kışlak münazaaları bir türlü eksik olmamış ve buna ilave olarak bu 
bölgede yaşayan aşiretler yerleşik civar köylerin ekinlerini harap edip, bölgedeki 
asayişsizliğin başlıca sebebini teşkil etmişlerdir.16

Diyarbakır bölgesinde yaşayan aşiretlerin büyük bir bölümü, XIX. yüzyılın 
ilk yarısında da yerleşik hayata geçmemişlerdir. Bu sebeple çevredeki eşkıyalık 
olaylarına sık sık karışan aşiretler, asayişin de bozulmasına sebep olmaktaydılar 17. 
Bölgede yaşayan aşiretlerin yol açtığı rahatsızlıklar, 1795-1796 (H. 1210) tarihli, 
Diyarbakır valiliğine tayin edilen kişiye “Ayân-ı Belde” tarafından gönderilen 
bir arzda şöyle özetlenmekteydi. Söz konusu bu arzda, “Diyarbakır etrafının bir 
müddetten beri eşkıya tarafından istila edilmiş olduğu, köy ve mezraların harap 
ve ahalisinin perişan olduğu, kaza ve El-viye beylerinin de itaatten çıktıkları ve 
beldeyi harabeye çevirdikleri, köylerden zahire gelmediği belirtilmekte, ahâlinin 
memleketlerini terk ettiği bildirilerek, vergilerin 15 sene alınmaması talep” 
14 BA, Cevdet İktisat, No:637.
15 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretleri İskan 
Teşebbüsü, İstanbul, 1963, s. 16-17-38-42. Ayrınca Bkz.: Yusuf Halaçoğlu, XVIII Yüzyılda 
Osmanlı İmparatorluğunun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Ankara, 188, s. 34-
48-52-80.

16 Ahmed Refik, Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200), İstanbul, 1930, s. X.
17 XIX. yüzyılda Diyarbakır eyaletinde yaşayan aşiretler hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.: İ. 
Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, s. 170-174.
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edilmekteydi 18. Ancak daha sonraki yıllara ait vergi tahsili ile ilgili belgelerden 
bu isteğin de kabul edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu dönemde eşkıyalık olaylarına karışan aşiretlerden bir tanesi millî aşiretiydi.19 
Ancak XIX. yüzyılda bu bölgede devleti asıl uğraştıran aşiret “Ömerganlu” aşireti 
olmuştur. Nitekim 28 Ocak 1807 tarihli bir tahrirat hülasasında, “…zikrolunan 
Ömergânlu aşireti eşkıyalarının te’dibleri mümkün olmadıkça…” Diyarbakır 
havalisinin her geçen gün daha harap olacağından bahisle “…zikrolunan Ömergânlu 
aşireti her ne mahalde bulunur ise haklarından gelinmek kahr ve tenkîlleri…” 
gerektiği hususu önemle hatırlatılmaktaydı 20. 1809 tarihli bir buyrulduda da 
aynı isteğin tekrarlanmış olması, bu aşiretin şekavet olaylarına karşımağa devam 
ettiğini göstermektedir 21. Ayrıca kadı Sicilllerine geçen kayıtlardan da, söz konusu 
aşiretin uzun bir dönem bu tutumunu sürdürdüğünü tespit etmek mümkündür 22. 
Ömerganlu aşireti ancak 1847 yılında iskân edilebilmiş ve bu tarihe kadar sık sık 
şekavet olaylarına karışmıştır.23

Bölgede yaşayan ve “yerleşik olmayan” aşiretlerin sebep oldukları asayişsizlik, 
bunların iskân edilmeleri ile önlenmeğe çalışılmış ise de, bu konuda uzun bir süre 
başarılı olunamamıştır. Dolayısıyla, Ömerganlu, Millî, Ali Reşi ve Bahmramki 
aşiretlerinin bölgede sebep oldukları asayişsizlik ve eşkıyalık olayları özellikle XIX. 
yüzyılın ilk yarısında yönetimi oldukça uğraştırmıştır 24. Bölgedeki asayişsizliğin 
1825-1843 yılları arasında da devam ettiğini, kervanların soyulduğunu ve 
çevrede bulunan eşkıyanın özellikle Diyarbakır Eyaleti’nin kazalarında büyük 
bir tahribata yol açtıkların gösteren başka kayıtlar da mevcuttur.25 1841 tarihli 
bir emirde bölgede, “…ahâlinin tâmîm ü iskânları hâsıl olmaz ise ihtilâlden 
kurtulamayacağı…” nın belirtildiğine bakılırsa, aşiretlerin iskânının ancak 1845-
1850 tarihleri arasında, o da kısmen temin edildiği anlaşılmaktadır.26

Osmanlı Devleti bölgede devlet otoritesini tesis etmek için 1848 tarihinden 
itibaren bir kısım askerî harekâtlar yapmıştır. Bu harekâtlar sonucunda başlangıçta 
18 “….ahali perişan olub memleketlerini terk ile bur kafile vuku’unda ahâli-i raiyet diyâr-ı ahara 
hâneleriyle azametleriyle ahâlinin diyâr-ı aharda tevattün idüb pesmende ve perişan…” olduğuna 
dair ifadeler, halkın gerçekten de çok zor durumda olduğunu göstermektedir. BA, Cevdet Dahiliye, 
No: 5870.

19 BA, Cevdet Zabtiye, No: 1482, No: 3031.
20 BA, Cevdet Zabtiye, No: 3713.
21 Diyarbakır Mutasarrıfı İbrahim b. Muhammed’in Hatıratı, Varak: 23.
22 Diyarbakır Şer. Sic. No: 376, s. 44.
23 Diyarbakır Şer. Sic. No: 352. 44.
24 BA, Cevdet Zabtiye, No:3031, Cevdet Maliye, No:5056, Hatt-ı Hümayun Tasnifi II. Mahmut, 
No:17770, ayrıca Bkz.: Diyarbakır Şer. Sic.No: 376.s, 8-9-18-25-26-40-44, No:594, s:24-25-36.

25 BA, Cevdet Dâhiliye, No:68, No:9945, Cevdet Nafia, No:959.
26 Ömerganlu aşiretinin bir kısmının 1847 yılında iskân edilmesine paralel olarak, yine 1847 yılında 
Kiki aşiretine bağlı olan köyler de ayrı bir nahiye itibar adilmek suretiyle, bu aşiret de iskân 
edilmişti. Bkz.: Diyarbakır Şer. Sic.No:352, s. 38.
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bir kısım başarılar elde edilmiş ise de, askerin bölgeden çekilmesi ile durum 
tekrar eski hâline dönmüştür. Osmanlı Devlet adamlarının bölge ile ilgili olarak 
yazmış oldukları raporlarda yer verdikleri, bölgede askerî harekâtlarla beraber, 
ıslahatların yapılması gerekliliği, bir türlü uygulanamamıştır27.

XIX. yüzyılda Doğu Anadolu bölgesinde meydana gelen eşkıyalık olaylarının 
sebebi sadece iktisadî meseleler değildir. Bu bölgede eşkıyalık olaylarına karışan 
aşiretlerin kendilerini geçindirmeğe yetecek kadar arazileri ve başka geçim 
kaynakları -özellikle hayvancılık- vardır. Dolayısıyla eşkıyalık olaylarına karışan 
aşiretler soygun yaparak elde edecekleri paraya muhtaç değildirler. Buna ilave 
olarak üzerlerine düşen vergileri veremeyecek durumda da değildirler. Aksine 
vergi vermek ve bu yolla kontrol altına girmek istememektedirler. Bütün 
bunlara dayanarak eşkıyalığın iktisadî ve sosyal düzensizlik, ahlakî çöküntü ve 
merkezî otorite boşluğundan doğan bir sosyal olay olduğu söylenebilir. Bu sayılan 
şartların tamamı oluştuğundan dolayı, eşkıyalık da kaçınılmaz olarak oldukça 
yaygınlaşmıştır.28

Uzun bir dönem devlet otoritesinden uzakta yaşayan bir kısım aşiret 
reisleri bölgede yapılmak istenen yeni uygulamalarla kendi hâkimiyetlerinin 
zayıflayacağını anlamışlar ve devamlı surette buna karşı çıkmışlardır. Devletin 
yanında görünen bir kısım aşiret reisleri de, bu niyetlerinde bir türlü samimi 
olmamışlardır. Diyarbakır Eyaleti’nin idari taksimatında 1840 tarihinden 
itibaren yer almaya başlayan kaza ve nahiyelere, 1847 sonlarında oluşturulan 
yeni idari düzenleme içerisinde de rastlamak mümkündür. Dolayısı ile 
yeni idari düzenleme Diyarbakır bölgesinin idari taksimatında pek fazla 
bir değişikliğe yol açmamıştır. Bölgenin yeniden teşkilatlandırılmasında 
“Tanzimat”ın uygulanmasında görülen güçlüklerin” ağırlık taşıdığı, 
Diyarbakır Eyaleti’nde 1845 yılında “Tanzimat’ın uygulanmaya başlanması” 
ile Yurtluk ve Ocaklık olarak toprak tasarruf edenlerden büyük bir tepki 
geldiği görülmektedir. Cizre ve Hakkari bölgesinde mütesellimlik yapan 
Bedirhan Bey’in sebep olduğu ve 1847 yılında bastırılan ayaklanmadan 
sonra29, bölgede yeni bir idari düzenlemeye gidilmiş ve bu idari düzenlemenin 
esas gayesini, bölgede Tanzimat’ın uygulanmak istenmesi teşkil etmiştir30. Bu 
idari düzenlemeye 1864-1867 yılları arasında idari sahada yapılan ıslahatla 
27 İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Dersim Sancağı, Elazığ, 1999,s. 149-180.
28 İbrahim Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Dersim Sancağı, Elazığ, 1999,s. 184.
29 Bedir Han Bey’in sebep olduğu ayaklanma hakkında daha ayrıntılı bilgi için Bkz.: Musa Çadırcı, 
Osmanlı Türkiyesi Yönetiminde Yenilikler 1826-1856,. Basılmamış Doçentlik Tezi, Ankara, 
1979, s. 48, vd. Ayrıca karşılaştırınız. Nazmi Sevgen, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da Türk 
Beylikleri, Ankara,1982, s. 61 vd.

30 Musa Çadırcı, Osmanlı Türkiyesi Yönetiminde Yenilikler 1826-1856,, s. 48-49-50-51. Ayrıca 
Bkz.: Musa Çadırci, “Tanzimat Döneminde Türkiye’de Yönetim (1839-1856)” Belleten, LII-
203,s. 615-617.
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son verilmiştir31. Dolayısıyla 1848 yılından itibaren bölgede yeni düzenlemeler 
yapmaya karar vermiş ise de, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına kadar geçen süre 
içerisinde bölgede ciddî mânâda bir ıslahat yapılamamıştır. Bunun en büyük 
zararı ise bölgede yaşayan halka olmuş ve bölge halkı özellikle aşiret reislerinin 
engellemeleri yüzünden bir türlü cehalet zincirini kıramamışlardır32.

Osmanlı devletinin son dönemlerinde, Diyarbakır Eyaleti’nde meydana gelen 
eşkıyalık olayları, çeşitli hastalıklar ve tabii afetler halkın durumunu daha da 
zorlaştırmıştı. Bütün bu olumsuzluklara ek olarak, idarecilerin keyfi tavırları ve 
halk ile olan münasebetlerindeki menfi tavırlar, Yönetim-halk münasebetlerinin 
sağlıklı olarak yürütülmediğini göstermektedir. Dolayısıyla Yönetim-halk 
münasebetlerindeki en önde gelen faktör olarak beliren ve ilk plana çıkan, 
idarecilerin halka karşı olan tutumlarının daha açık olarak ortaya konulması 
gerekir.

Yönetim-Halk Münasebetlerinde Yöneticilerin Halka karşı Olan 
Tutumları ve Ortaya Çıkan Meseleler

Diyarbakır Eyaleti’nde başta Ümera (vali, Mütesellim, Voyvoda, Şehir 
Kethüdası, Ayan ve benzeri) olmak üzere, ulema sınıfının (kadı, naib, müftü vb.) 
yani yöneticilerin halk ile olan münasebetleri incelendiğinde, bölgede görülen 
asayişsizliğin önlenememesinin en başta gelen sebebini, yöneticilerin bazılarının 
(özellikle eyalet valilerinin) sık sık azledilmeleri olduğu görülmektedir. 
Asayişsizliğin ve yönetim-halk münasebetlerindeki olumsuzluğun en önemli 
sebeplerinden bir tanesini de, yöneticilerin halka karşı olan davranışları teşkil 
etmektedir.

1780-1838 tarihleri arasında Diyarbakır Eyaleti’nde 58 yıllık bir dönemde, 
Diyarbakır Eyaleti valiliği toplam 58 kişiye tevcih edilmiştir. Bu da çok az istisnası 
olmakla birlikte bir valinin en fazla bir sene görevde kaldığını göstermektedir. 
Hatta eyalet valilerinden bazıları bir yıl dahi, bu görevde kalamamışlardır. 

Öte yandan bu dönemde Osmanlı Devleti’nin diğer eyaletlerinde de sık sık 
rastlandığı üzere, eyalet valilerinin bazıları bu görevlerini, Diyarbakır eyaletine 
gelmeden mütesellimler vasıtasıyla yürütmüşlerdir.33 

Dolayısıyla söz konusu tarihlerde eyalet yönetiminde, Mütesellimler büyük 
ölçüde söz sahibi olmuşlardır. Bu ise Yönetim-Halk münasebetlerinde pek çok 
meselenin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Ağustos başları 1803 tarihli 
31 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Ankara,1983, c. VII, s. 157.
32 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: İbrahim, YILMAZÇELİK, “Tarihi Dönemler İçerisinde Kürt Tarihinin 
Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler”, Türkler , C.:10, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s. 406-412, 
2002.

33 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: İbrahim YILMAZÇELİK, “Osmanlı Hâkimiyeti Süresince Diyarbakır 
Eyaleti Valileri (1516-1838)”, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle 
Osmanlı Devleti Kongresi, 7-9 Nisan 1999, Bildiriler, Konya, 2000, s. 567-596,
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Diyarbakır eyaleti valisi El-Hac Mehmet paşa’ya gönderilen bir fermanda “…
Diyârbekir’den hareketin günü müktezâ-yı cibilliyetlerini icrâya mübâderet 
idecekleri ve mütesellim zabt ve rabtına kadar kâdir olmayacağı ve vali gelinceye 
kadar nice nice kaza hatta ibtidâr idecekleri aşikâr olduğu beyâniyle hâlefi duhûl 
itmedikçe sâlefi Diyârbekir’den hareket etmemek ve sâlefi makarr-ı Hükûmetini 
hâlefine teslim ve muktezî olan keyfiyâtı ifâde ve tefhîm iyledikten sonra mahalline 
azimet eylemek üzere nizâma ve rabbta tevsîk olunması iltimâs olmağa…” ifadesi 
devletin bu konuya verdiği önemi ortaya koymaktadır.34 

Bununla birlikte yukarıdaki fermanda söz konusu edilen hususlara uyulmadığı 
ve bu dönemde azledilen valilerin seleflerini beklemeden, yerlerine mütesellim 
tayin ederek, bölgeyi terk ettikleri anlaşılmaktadır. Zira Diyarbakır Eyaleti 
valilerinden Şeyh-zâde İbrahim Paşa’nın 15 Mart 1811 tarihli lahiyası, bölgede 
asayişin sağlanamamasının en önemli sebebinin, eyalet valilerinin sık sık 
azledilmeleri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.35 Bu durumda Diyarbakır 
eyalet valiliğinden azledilen kişiler hemen görevden alındıkları ve yeni eyalet 
valisinin göreve başlamasında geçen sürenin uzunluğu, bazı meseleleri de 
beraberinde getirmekteydi. 

Yeni eyalet valilerinin görevlerine geç başlamalarındaki en önde gelen sebebi 
ise, bölgenin gerek devlet merkezine ve gerekse diğer eyaletlere olan uzaklığı teşkil 
etmekteydi. Bu yüzden Eyalet’in bazı tarihlerde mütesellimler vasıtasıyla idaresi 
zorunlu hâle geldiğinden, devlet bu konuda ortaya çıkan sıkıntıları önlemekte bir 
hayli sıkıntıya düşmüştür.

Diyarbakır eyaleti valileri icra görevlerini, eyalette müşirlik idaresinin 
ihdasına gelinceye kadar geçen süre içerisinde (1838) “Kapu Halkı” vasıtasıyla 
sürdürmüşlerdir. Eyaletin oldukça geniş bir alana yayıldığı göz önüne alınacak 
olursa, valilerin “Kapu Halkı”nın sayıca fazla olmasını normal karşılamak 
gerekir.36 Ancak valilerin sık sık azledilmeleri sebebiyle, valilerin “Kapu Halkı”nın 
sayıca fazla olması zaman zaman bazı şikâyetlere yol açmıştır. Bu dönemde eyalet 
valilerinin bir yerden bir diğerine tayin olunduklarında, halktan çeşitli adlar altında 
vergiler almamaları ve halka zulmetmemeleri konusunda, diğer eyalet valilerine 
olduğu gibi, Diyarbakır eyaleti valilerine de sık sık fermanlar gönderilmişti.37 
Bununla birlikte bu hususlara fazla uyulmadığı, valilerin gerek zahire baha ve 
34 Diyarbakır Şer. Sic.No:356, s:52.
35 Şeyh-zâde İbrahim Paşa bu lahiyada bölgenin durumunu özetledikten sonra “… isyan eden    El-
viye ve kazâlar ahâlileri müdâm-ı şekavetten temâm ve mağrur olmaları hesabiyle bir de’a beş 
def’a mağlub olmalarıyla mütennebbih olmayub bu vali dahi ya azl olur ya mağlub olur ya fetür 
getürür hâliyasından hâli olmayacakları…” şeklinde ifade ettiği durum XIX. yüzyılda bu bölgede, 
yönetimin en önemli zaafını teşkil etmekteydi. Bkz.: BA, Cevdet Dahiliye, No:3582

36 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: İ.Yılmazçelik, XIX.Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır,s. 188-189.
37 Diyarbakır Şer.Sic.No.356,s. 6-7.
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gerekse kapu halkı ve hayvanatları için halktan türlü adlarla paralar topladıkları 
ve bunun da halkı oldukça zor bir duruma düşürdüğünü söylemek mümkündür.38

Bu dönemde yukarıda söz konusu edilen uygulama, diğerlerine göre esnaf 
gruplarını daha fazla bir yük altına sokmuştu 39. Yöneticilerden bir kısmı, esnaftan 
bedava mal almayı adet hâline getirdiklerinden, bu durum sık sık şikâyetlere yol 
açmaktaydı. Nitekim 7 Eylül 1823 tarihli bir buyrulduda, esnafın alacaklarını 
tahsil edemediği için şikâyeti ve Ocak 1805 tarihli bir arzda, mütesellim, 
voyvoda ve Yeniçeri Serdarının, Bazarbaşılık umuruna müdahale ettikleri için 
bunun önlenmesinin istenmesi, esnafın bu konuda hayli zor durumda olduğunun 
delilleridir.40 Ayrıca 7 Aralık 1825 tarihli Amid Kadısı, Müftüsü diğer görevlilere 
gönderilen bir buyrulduda da, yöneticilerin esnaftan bedava mal almaması ve 
esnafa olan borçlarını ödemesi istenmekteydi ki, bu da yukarıda söz konusu edilen 
durumu doğrulamaktadır 41.

Başta eyalet valileri olmak üzere, diğer yöneticilerin halka karşı takip ettikleri 
politikalar, XIX. yüzyılda Diyarbakır’da iki önemli karışıklığın meydana 
gelmesine sebep olmuştur. Konuya olan tesirleri bakımından bu karışıklıklar 
üzerinde de ana hatları ile durmak gerekmektedir.

XIX. yüzyılda Diyarbakır”da meydana gelen karışıklıklardan ilki, 1802 tarihinde 
meydana gelen ve belgelere “Diyarbakır İhtilali” olarak geçen karışıklıktır. Bu 
hadiseye yol açan sebepleri ise şöyle izah etmek mümkündür. 1800-1801 tarihleri 
arasında Diyarbakır eyaleti valiliğini yürüten Hüseyin Paşa zamanında, halktan 
haksız yere birçok kişi öldürülmüştür 42. Hüseyin Paşa zamanında, Diyarbakır 
voyvodası hacı Emin Ağa, Diyarbakır Müftüsü Mesud Efendi’nin konağını kışla 
hâline getirerek, şehirde görevli olan askerlerden “Otuzbir Ortası” adı altında 
yeni bir askeri sınıf oluşturmuş ve bu kişiler halka büyük eziyetler yapmışlardı.43 
Dolayısıyla 1802 yılında meydana geln bu karışıklığın asıl sebebini, halkın rızası 
dışında kurulan ve beldenin asayişini büyük ölçüde bozan askerlerin oluşturduğu 
“Otuzbir Ortası”nın hareketleri teşkil etmiştir. Nitekim Diyarbakır valilerinden 
İbrahim Paşa’nın tahrir eylediği bir kaimede, “…bundan akdem Diyârbekir 
ocaklılarından otuzbir ortası nâmını virenleri târık-ı haktan udûl ve râh-ı delâle 
sulûk eyleyüb nice ehl-i ırz fukara ve zu’efa ve bi-kesanlara kesr-i ırz eyleyüb 
38 İ. Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır,s. 188-192.
39 Diyarbakır Şer.Sic.No.601,s. 33,No:351,s. 39.
40 Diyarbakır Şer.Sic.No.351,s. 19(1823), BA, Cevdet Dahiliye, No:2495.
41 Bu buyrulduda “…bir müddetten berü ba’zı kesandan yevmiye’i nan-ı aziz ve lahm alub havayı 
diyerek adet etmişler ve derbar beleş alınmasını mu’tad itmişler olduğu ecilden esnaf-ı merkuman 
mucib-i Te’addi…” olacağı için bunun önlenmesi istenmekteydi. Diyarbakır Şer. Sic. No: 631, s. 
17.

42 A. Bulduk, a.g.e., s. 123.
43 Diyarbakır Mutasarrıfı İbrahim b. Muhammed’in Hatıratı, Varak: 69/A-B.
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mallarını ekl ve garet ve yağma….” ettikleri bildirilmektedir ki, bu da söz konusu 
hadiseyi doğrulamaktadır.44

Diyarbakır eyaleti valiliği Hüseyin Paşa’dan sonra Mehmed paşa’ya tevcih 
edimiş (1802-1803) ve Mehmet paşa, Diyarbakır’a geldikten hemen sonra 
“Otuzbir Ortasını” kaldırmak üzere harekete geçmiştir. Bunu fırsat bilen şehir 
halkı da, ocaklıya karşı harekete geçmiş, başta şehir halkı olmak üzere asayişi 
bozan ocaklıya karşı esnaflar45 ulema ve bu karışıklığı fırsat bilen diğer bir takım 
eşkiya da ayaklanmıştır.46 Diyarbakır şehrinde meydana gelen bu büyük karışıklık 
3 gün sürmüş ve şehirde bir tahribata yol açmıştır.47 

1802 tarihinde Diyarbakır’da meydana gelen bu hadiseler sırasında 
“Diyarbakır Mengenehanesi” de tahrip edilmişti.48 Hadiselerin bastırılmasında 
sonra “Diyarbakır Divanında” alınan bir kararla 1 Temmuz 1803 tarihinde 
“Otuzbir Ortası” kaldırılmıştır.49 Bu arada eyalet valisi Mehmed Paşa’nın katıldığı 
“Diyarbakır Divanında” esnaf temsilcileri, mengenehanenin kendi rızaları dışında 
tahrip edildiğini bildirmişlerse de, ancak mengenehanenin tamiri ile tekrar tahrip 
edilmemesini önlemek üzere 30 bin kuruş nezre bağlanmayı kabul ettikten sonra 
affedilmişlerdir.50 1802 yılında meydana gelen karışıklığın hemen ardından pek 
çok kişinin de sürgün edildiği görülmektedir. Sürgün edilen kişilerin başında, 
Diyarbakır Müftüsü Mesud Efendi ve naibi Salih Efendi gelmekteydi 51. Ancak 
10 Ağustos 1802 tarihinde Amid Naibine hitaben gönderilen bir fermandan, söz 
konusu kişilerin Diyarbakır valisinin arzı üzerine affedildikleri anlaşılmaktadır.52 
Bu arada hadise sonrası ulemadan da 31 kişinin sürgünü istenmişse de,53 bunun 
uygulandığına dair herhangi bir belge bulunmaktadır. Asıl karışıklığı çıkaranların 
tamamı firar ettiklerinden, bu mesele de “Diyarbakır Divanı”nda ele alınmış ve 97 
kişinin sürgün edilmesine karar verilmiştir54 Ancak söz konusu kişilerin tamamı 
Şeyh-zade İbrahim Paşa’nın ricasıyla 29 Haziran 1803 tarihinde affedilmişlerdir.55 
1802 yılında meydana gelen bu hadise sonuç olarak yönetim-halk münasebetlerinde 
44 Diyarbakır Mutasarrıfı İbrahim b. Muhammed’in Hatıratı, Varak: 69/A-B.
45 BA, Cevdet Zabtiye, No:1364.
46 Diyarbakır Şer.Sic, No:299, s. 42.
47 Diyarbakır Mutasarrıfı İbrahim b. Muhammed’in Hatıratı, Varak: 69/A-B, Abdulgani Bulduk 
ise bu hadisenin ocak 1802 tarihinde (Ramazan 1216) meydana geldiğini belirterek, 5 ila 10 gün 
arasında sürdüğünü kaydetmiştir.Bkz.: A. Bulduk, a.g.e., s. 372.

48 BA, Cevdet Zabtiye, No: 1364.
49 Diyarbakır Şer. Sic. No: 356, s. 36.
50 Diyarbakır Şer.Sic. s. 42-85.
51 BA, Cevdet Adliye, No: 574.
52 Diyarbakır Şer. Sic. No: 299, s. 33.
53 Diyarbakır Şer.Sic.No: 299, s. 42.
54 Diyarbakır Şer.Sic.No: 356, s. 79-80.
55 29 Haziran 1803 tarihli buyruldudan, sürgün edilen kişilerin “..herkes kâr u kesbleriyle mukayyed 
ve kendi umurlarıyla ve arzlarıyla meşgul olmak...” şartıyla affedildikleri anlaşılmaktadır. 
Diyarbakır Şer. Sic. No: 356, s. 35.
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idarecilerin keyfi tutumları sebebiyle halkın mağdur olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır.

XIX. yüzyılda Diyarbakır eyaletinde meydana gelen ikinci önemli karışıklık 
ise 1819 yılında Diyarbakır eyaleti valisi Behram Paşa’ya karşı girişilen isyandır. 
Bu tarihe gelinceye kadar gelişen hadiseler, söz konusu isyana zemin teşkil 
ettiğinden, kısaca açıklanmasında fayda vardır.

1808-1809 (H. 1223) tarihinde Diyarbakır Eyaleti valiliği Mehmet Şerif Paşa’ya 
tevcih edilmişti. Bu vali zamanında eyalette pek çok karışıklık ortaya çıkmış, 
bunun üzerine Diyarbakır eyaleti eski valilerinden Şeyh-zade İbrahim Paşa, şehir 
halkıyla birleşerek valiyi şehirden çıkartmış ve bunu takiben Diyarbakır eyaleti 
valiliğine Şeyh-zade İbrahim Paşa getirilmiştir.56 1817-1818 tarihleri arasında 
Diyarbakır eyaleti valiliği yapan Zeynel Abidin Paşa zamanında da, halka birçok 
eziyetler yapılmıştır.57 Bunun üzerine Zeynel Abidin Paşa vezareti alınarak, 
Ağustos sonları 1818 tarihinde Ermenek’e sürgün edilmiştir.58 Abidin Paşa’dan 
sonra eyalet valiliği Ali Paşa’ya (1818-1819) tevcih edilmişse de, zamanında 
şehirde bir kısım karışıklıklar meydana geldiğinden, Ali Paşa ancak sekiz ay 
görevde kalabilmiştir.59 Bunu takiben Diyarbakır eyaleti valiliği Temmuz 1819’da 
Milli aşiretinden Deli lakabıyla tanınan Behram Paşa’ya tevcih edilmişti.60

Osmanlı devleti bu dönemde sadece Diyarbakır eyaletinde değil, diğer 
Anadolu Eyaletlerinde de meydana gelen karışıklıklarla uğraşmak zorunda 
kalmıştır. Nitekim Ahmet Cevdet Paşa’nın verdiği bilgilere göre, 1819 yılında 
Van Muhafızı Mahmud Derviş Paşa ile Muş Sancağı Mutasarrıfı Selim Paşa 
arasındaki anlaşmazlık oldukça büyümüş, bu meselenin halli için Mahmud Derviş 
Paşa üzerine asker göndermişti. Ancak bu sırada Diyarbakır eyaletinde, Vali 
Behram Paşa’ya karşı isyan baş gösterdiğinden askerin bir kısmı Diyarbakır’a 
sevk edilmişti.61 

Behram Paşa’ya karşı girişilen bu isyan hareketi, isyan sonucunda Anapa’ya 
sürgün edilen Müftü Mesud Efendi’nin oğlu Hacı Mehmed Ragıb Efendi tarafından 
yazılan bir yazmada uzun uzun anlatılmıştır.62 Buradaki bilgilere göre; Behram 
Paşa şehire geldiğinin üçüncü günü bütün ahaliyi yanına çağırmış ve “….te’dibiniz 
taraf-ı devletten bana havale edilmiştir. Sizi öldüreceğim, keseceğim, evlerinizi 
ihrâk edeceğim diye…” korkutmuş, bunun üzerine şehir halkı 18 Temmuz 1819 
56 A. Bulduk.a.g.e., s. 347.
57 A. Bulduk.a.g.e., s. 375.
58 BA, Cevdet Dahiliye, No: 3005.
59 A. Bulduk.a.g.e., s. 375.
60 Fahrettin Kırzıoğlu, “Millü Deli-Behram Paşa’ya Karşı Ayaklanma ve Sonucu”, Kara Amid 
Mecmuası, Sayı:2-4, s. 351.

61 Ahmet Cevdet, Tarih-i Cevdet, Der saadet, H.1301-1309, Cilt XI.s. 65.
62 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: İ. Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, s. 195.
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da, Berham Paşa’ya karşı isyan etmiştir.63 Oysa Berham Paşa’ya karşı meydana 
gelen isyanın temelinde, Berham Paşa’nın halkı korkutması değil, Diyarbakır 
eyaleti eski valilerinden Şeyh-zade İbrahim Paşa’nın torunu olan Mehmet Beğ’in 
liderliğini yaptığı ve Müftü Mesud Efendi, Naib Şerif Mehmed, Karahocaoğlu 
Ömer ve Yeniçeri Serdarı Öksüz Hacı Mustafa’nın oluşturduğu kişilerin,64 “…
Diyârbekir’de vâli ikâmeti istemeyerek, mütesellimlikle idâre olunub da, 
mütesellimlik umûrunu kendilerine hasretmek…” gayesi yatmaktaydı.65 

XIX. yüzyılda diğer bir pek çok Osmanlı eyaletinde de görüldüğü üzere, 
Diyarbakır eyaleti mütesellimliğini yürüten birçok kişi yerli ailelere mensuptu. 
Diyarbakır eyaletinde bu aileler arasında Gevran-zâdelerin ismini zikretmek 
mümkün ise de, en meşhurları Şeyh-zâde ailesi idi. Bu aileden, Şeyh-zâde 
İbrahim Paşa ilki 1800, ikincisi 1809-1813 tarihleri arasında olmak üzere iki defa 
Diyarbakır eyaleti valiliğinde bulunmuştur. Şeyh-zâde İbrahim Paşa, Diyarbakır 
hanedanından Şeyh Yusuf Veli’nin torunu olup babası İsmail Bey de, uzun süre 
Diyarbakır Kethüdalığı ve Voyvodalığı görevlerini yürütmüştü. Behram Paşa 
isyanına karışan torunu Mehmet Beğ ise 1825-1826 tarihlerinde Diyarbakır eyaleti 
mütesellimliği, 1834 tarihinden sonra ise Diyarbakır eyaleti voyvodalığında 
bulunmuştu. Bütün bu bilgilerden anlaşılacağı üzere, Şeyh-zâde Ailesi 40 
seneye yakın bir müddet Diyarbakır Eyaleti’nin yönetiminde tesirli olmuştur 66. 
Dolayısıyla Şeyh-zâde torunu Mehmet Beğ’in, Behram Paşa’ya karşı girişilen 
isyanda liderlik yapmasını, bu eyalette vali ikameti istemeyip, mütesellimlikle 
idare olunmasını istemesine bağlamak gerekir.

Behram Paşa’ya karşı girişilen isyan Ekim 1819 tarihine kadar sürmüş, bu sırada 
Behram Paşa, İçkale’ye kapanmış, isyanın duyulması üzerine Diyarbakır eyaletine 
önemli bir miktar asker sevk edilmesi ile birlikte isyancılar dağılmışlardı.67 Öte 
yandan da isyan bastırılmadan önce Ekim 1819 tarihinde, isyana karıştıkları tespit 
edilenlerin ele geçirdikleri yerde hapsedilmeleri için Anadolu valilerine hükümler 
yazılmıştı.68 Bu arada isyanın hazırlayıcıları olan Şeyh-zâde torunu Mehmet Beğ, 
Karahocaoğlu Ömer, Yeniçeri Serdarı  İskender-zâde Öksüz Hacı Mustafa’nın 
idamları, Diyarbakır Müftüsü Mesud Efendi ile Naibi Salih Efendi’nin sürgün 
edilmeleri ve bütün malları ile üzerlerinde bulunan bütün mukataalara el konulması 
için de fermanlar gönderilmişti 69. Bunlardan başka isyan sonunda, şehir halkından 
71 kişinin Diyarbakır’a girmeleri nezre bağlanmıştı.70 İsyana karışanların bazıları 
63 Hacı Mehmed Rağıb Efendi tarafından yazılan yazmadan en son olarak Abdulgani Bulduk istifade 
etmiştir. Orjinali kayıptır. Bkz.: A.Bulduk,a.g.e.,s. 375-376.

64 BA, Cevdet Dahiliye, No:9713, Ali Emiri, II.Mahmut, No:71.
65 A.Cevdet, a.g.e., Cilt XI,s. 67-68.
66 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: İ. Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, s. 195.
67 A.Cevdet a.g.e., Cilt XI, s. 67-83.
68 BA, Cevdet Dâhiliye, No: 15315.
69 BA, Cevdet Dâhiliye, No: 9713, Ali Emiri, II. Mahmut, No: 71.
70 BA, Cevdet Dâhiliye, No: 10942.
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zamanla affedilmiş, Şeyh-zâde torunu Mehmet Beğ de, İstanbul’da ikamet 
şartıyla 4 Ocak 1821 de affa dâhil edilmişti.71 Bu isyana karışan ve 750 bin kuruş 
nezre bağlanan 71 kişi ise 14 Eylül 1823 de affedilmiş, böylece isyandan beş sene 
sonra bütün suçluların Diyarbakır’a girmelerine ruhsat verilmiştir.72 Sonuç olarak 
1802 yılında meydana gelen ilk karışıklıkta olduğu gibi Behram Paşa hadisesinde 
de en zararlı çıkan yine halk olmuştu. Zira bu hadiseler sırasında şehir oldukça 
tahrip olmuş, nüfus büyük ölçüde azalmış ve bu da iktisadi hayatı menfi olarak 
etkilemişti.

Behram Paşa’dan sonra Diyarbakır Eyaleti valiliğinde bulunan bazı kişilerin, 
yine ahaliye iyi yolda mua’mele yapmadıkları görülmektedir. Mesala 1823 yılında 
Diyarbakır Eyaleti valiliğinde bulunan Gevranlı-zâde Mehmed Paşa, halka 
pek çok eziyetlerde bulunmuş, Diyarbakır ulemasından Abdulhamid Efendi’yi 
sebepsiz yere öldürmesi ve “…vücûhdan nice nufûsu bî-cürm ve cinâyet ve bilâ 
sâbıka…” idam ettirdiği için Ekim 1823 tarihinde Bağdat’ta idam ettirilmişti.73 
1823-1824 tarihleri arasında Diyarbakır eyaleti valiliği yapan Hüseyin Paşa da, 
ahaliye yaptığı zulüm sebebiyle vezareti ref olunarak, Bursa’da ikamete memur 
edilmişti.74 1826 tarihinde ise Diyarbakır eyaleti valisi olan Ebu’l-bud Mehmet 
Paşa da yine, “… ahâli hakkında mezâlim ve ta’addiyatından dolayı azl ve rütbe-i 
vezareti…” alınarak, Tokat’a sürülmüştü. Bütün bu uygulamalarda göstermektedir 
ki, devlet Yönetim-Halk münasebetlerinde, halka sebepsiz yere zulüm yapan 
idarecilerin sürgün edilerek, vezaretini alarak ve hatta zaman zaman idam etmek 
suretiyle halkı korumaya çalışmaktır. Ancak bunda ne derece başarılı olduğu 
konusu ise tartışmaya açıktır.

Osmanlı döneminde, Diyarbakır eyaletinde yönetim-halk münasebetleri 
incelenirken, eyalet valilerinin yanı sıra mütesellim, voyvoda, müftü ve naib 
gibi görevlilerin de halka karşı olan davranışlarından dolayı zaman zaman 
cezalandırıldıkları dikkat çekmektedir. Nitekim yukarıda çeşitli vesilelerle bu 
yöneticilerin de, halk ile olan münasebetleri konusunda bilgi verilmiştir. 

Mesela 1802 yılındaki hadiselerden sonra Müftü ve Naib, 1919 yılındaki 
hadiselerden sonra ise Yeniçeri Serdarı, Müftü, Naib ve Ayan-ı beldeden pek 
çok kişi sürgün edilmişlerdi. Bütün bunlara ilave olarak, 1800-1801 tarihleri 
arasında Diyarbakır eyaleti mütesellimliği yapan İbrahim Beğ’in idam edilmesi 
hususu da bu yöneticilerin halka karşı olan davranışları sebebiyle yeri geldiğinde 
cezalandırıldıklarını teyit etmektedir. Hüseyin Paşa zamanında Diyarbakır eyaleti 
mütesellimliği yapan İbrahim Beğ, görevde kaldığı süre içerisinde (Eylül Ortaları 
71 BA, Cevdet Dâhiliye, No: 5879.
72 Diyarbakır Şer.Sic. No: 351, s. 42.
73 Diyarbakır Şer.Sic. No: 351, s. 22-23-31. BA, Cevdet Dâhiliye, No: 10089.
74 A. Bulduk, a.g.e., s. 378.
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1800-6 Ekim 1801) Diyarbakır’da pek çok hadiseye sebebiyet vermişti.75 Hüseyin 
Paşa’nın azlinden sonra Mardin’e kaçmış ise de burada ele geçirilerek, idam 
ettirilmiş ve bütün mallarına el konulmuştu. Görevde kaldığı süre içerisinde halktan 
büyük miktarda paralar toplayarak servet sahibi olmuş, ancak bunun bedelini canı 
ile ödemek zorunda kalmıştır.76 1818-1819 (H. 1234) tarihleri arasında mütesellim 
olan Osman Beğ de, zimmetine para geçirdiği için görevinden alınan yöneticiler 
arasına katılmıştır.77 Öte yandan Müftülerin de zaman zaman kendi işleri ile meşgul 
olmadıkları ve bu sebeple sürgün edildikleri görülmektedir. 1802 ve 1819 yılında 
meydana gelen hadiselerde önemli bir rol oynayan Mesud Efendi’den başka, yine 
Hükûmet işlerine karıştıkları için çeşitli tarihlerde sürgüne gönderilen müftüler de 
bulunmaktadır. Mesela Kasım 1798 tarihinde eski Diyarbakır Müftüsü Mütevelli-
zâde Osman, Kıbrıs adasında sürgünde bulunmaktaydı.78 Buna ilave olarak, 19 
Ekim 1811 tarihinde Müftü Hasan Efendi79 ve 2 Aralık 1841 tarihinde ise Müftü 
Derviş Efendi’nin sürgün edilmeleri, bizzat eyalet valilerince istenmişti.80 Bütün 
bunlarda göstermektedir ki, XIX. yüzyılda müftülerin halk üzerinde büyük bir 
tesiri bulunmaktaydı. Dolayısıyla eyalet valileri, yönetime karışan veya halkı 
idareye karşı isyana teşvik eden bu gibi görevlileri sürgün etmek suretiyle 
tesirlerini azaltma yoluna gitmişlerdir. 

SONUÇ

Yönetim-halk münasebetlerinin incelenmesi sonucunda, Osmanlı Devleti’nin 
içerisinde bulunduğu durum ve konumun, her dönemde değişik şekillerde bölgeye 
fazlasıyla tesir ettiği tespit edilmiştir. XIX. yüzyıla gelinceye kadarki süre içerisinde 
yönetim-halk Münasebetlerinin iyi ve normal düzeyde olduğu söylenebilir. Ancak 
XIX. yüzyılda Diyarbakır eyaletinde Yönetim-Halk Münasebetlerinin pek fazla iyi 
olduğu söylenemez. Fakat bu durumu sadece bu bölge veya eyaletin özel şartları 
ile değil, bu dönemde devletin içerisinde bulunduğu genel şartlar çerçevesinde 
değerlendirmek gerekir.

Devlet, yönetim-halk münasebetlerinde çoğu defa halktan yana tavır koymuş, 
bununla birlikte merkezî otoritenin zayıflaması sebebiyle halka zulum yapan 
kişileri görevden uzaklaştırmasına rağmen, halkın ezilmesini önleyememiştir. 
Bu arada bu dönemde bütün yöneticilerin halka zulüm yaptıklarını söylemek 
de mümkün değildir. Mesela 1816-1817 (H. 1232) tarihleri arasında Diyarbakır 
Eyaleti valisi olan Hacı Ebubekir Sıtkı Paşa’dan, Diyarbakır halkı oldukça 
memnun kalmıştır. Ramazan aylarında iftar ve sahurda top atılması, bu vali 

75 BA, Mühime tasnifi, No: 211, s. 97, Hüküm; 404, Cevdet Dahiliye, No: 10859.
76 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: İ. Yılmazçelik, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır, s. 197 ve 
devamı.

77 Harput Şer. Sic. No: 398, s. 20.
78 BA, Cevdet Adliye, No: 5754.
79 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Emir, No: 1579.
80 BA, İrade Meclis-i Vala, No: 509.
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zamanında gerçekleştirilmiş olup, bu ise halkın oldukça hoşuna gitmişti.81 Bu 
da göstermektedir ki, halk oldukça küçük bir hizmetten bile fazlasıyla mesut 
olmaktaydı. Ancak buna rağmen devrin genel şartları içerisinde bu dönemde 
bütün Osmanlı Devleti’nde görülen merkezi otorite boşluğundan kaynaklanan, 
yöneticilerin keyfi tavırları, pek çok mesele ile uğraşmak zorunda kalan halkı 
oldukça bezdirmiş olmalıdır. Bu arada Diyarbakır ayanından bazı kişilerin çeşitli 
tarihlerde kendi menfaatleri için yönetime karşı tavır aldıkları, ancak her halükarda 
bundan zararlı çıkanın halk olduğunu da buraya eklememiz gerekmektedir.

Yönetim-halk münasebetlerinde XIX. yüzyılda devletin içerisinde bulunduğu 
olumsuz şartların, bu konuda oldukça tesirli olduğu görülmüştür. Nitekim 1802 ve 
1819 tarihlerinde meydana gelen hadiseler de, yine devletin içerisinde bulunduğu 
olumsuz şartlardan kaynaklanmıştır. Bu tarihlerde meydana gelen isyan 
hareketleri, devlete karşı bir hareket olmaktan ziyade, yöneticilerin keyfi 
uygulamalarına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

XIX. yüzyılda Anadolu’nun bazı eyaletlerinde de buna benzer hadiselerin 
meydana gelmiş olması, büyük ölçüde merkezî otoritenin zayıflamasından 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla XVIII. ve XIX. yüzyıllarda merkezî otoritenin 
zayıflaması sonucu ülke genelinde meydana gelen buna benzer olaylar, XIX. 
yüzyılda Diyarbakır Eyaleti’nde de vuku bulmuştur. Bu sebeple bu olayların 
Anadolu’nun diğer eyaletlerinde meydana gelen hadiseler gibi siyasi, dinî 
veya etnik bir mahiyeti bulunmamaktadır. Ancak XIX. yüzyılda yukarıda da 
söz konusu edildiği üzere, Diyarbakır eyaletinde, yönetim-halk münasebetlerinin 
devletin içerisinde bulunduğu şartlar sebebiyle pek fazla iyi olmadığı da 
söylenebilir.

81 A. Bulduk, a.g.e., s. 375.


