
 

1 

Bölüm 27 

MARDİN’DE TÜRK OSMANLILAR DÖNEMİ  
MS-1516-1923 Döneminde Mardin  

Çaldıran Savaşı (23 Ağustos 1514)Yavuz Sultan Selim, 
Şahkulu isyanının sorumlularını cezalandırmak ve Osmanlı Devleti için 
büyük bir tehdit unsuru haline gelen Şah İsmail’i bertaraf etmek için 
çıktığı İran Seferini beş ay gibi uzun bir sürede tamamlayarak Çaldıran 
Savaşı’nın yaşandığı Çaldıran Ovasına ulaştı (23 Ağustos 1514). 
 
           Yavuz Sultan Selim, uzun süren İran seferi sırasında Şah İsmail 
ile mektuplaşmış, bu yazışmalar hem meydan okuma, hem tehdit 
hem tenkit içermekteydi. Bu yazışmaların en dikkat çeken detayı ise 
Yavuz Sultan Selim’in İran/Fars topraklarında hüküm süren Şah 
İsmail’e yazdığı mektuplarda Farsça, İran/Fars Hükümdarı Şah 
İsmail’in ise Türkçe kullanmış olmasıydı. Zira Fars edebiyatının hâkim 
olduğu Osmanlı Sarayına kıyasla Fars Topraklarına hükmeden Şah 
İsmail ve Safevi Devletinde Türklük ve Türk Kültürü ön plandaydı. 
 
            Yavuz Sultan Selim, sefere başlarken gönderdiği ilk mektupta 
Şah İsmail’in “İslamiyet’e aykırı hareketlerini tenkit etmiş, yaptığı 
mezalimlerden bahsederek katilinin vacip olduğunu ifade ederek 
kılıcından evvel İslamiyet’i kabul etmesi lazım geldiğini” yazmıştı. Şah 
İsmail ise harbe hazır olduğunu ifade ederek “Er isen meydana 
gelesin, bizde intizardan kurtuluruz” diyerek cevap vermiştir. 
 
            Sefer süresince elçiler aracılığıyla yapılan karşılıklı yazışmalar 
bir süre kesilip Şah İsmail’in cevabı gecikince Yavuz Sultan Selim, Şah 
İsmail’e bir mektup daha göndererek “Davete icabet edip uzun yollar 
geçerek memleketine geldik. Fakat sen meydanda yoksun. 
Padişahların hâkimiyetindeki memleket onların nikâhlı karısı gibidir. 
Yiğit olan ona başkasının elini dokundurmaz. Hâlbuki bunca gündür 
memleketinde yürüyorum hala senden haber yok. Bundan sonra 
görünmezsen erkeklik sana haramdır. Miğfer yerine yaşmak, zırh 
yerine çarşaf giyip serdarlık ve şahlıktan vazgeçesin” diyerek 
mektupla beraber hırka, şal ve çarşaf göndermiştir. 
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              Şah İsmail, Osmanlı Ordusunu çetin yollarda yorup savaş 
meydanına öyle çıkartmaya niyetlenmişti. Beklediği gibide oldu. 
Osmanlı Ordusu, aylarca süren sefer yolunda büyük zorluklar yaşamış, 
Yeni Çeriler huzursuzlanmış hatta Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan 
Selim’in çadırına ok atacak kadar fütur uzlaşmışlardı. Şah İsmail 
nihayet savaş meydanına indi ve Çaldıran Ovasında Osmanlı ordusunu 
karşılamak üzere hazırlandı.Osmanlı Ordusu, Çaldıran Ovasına ova 
sırtından indi. Osmanlı Ordusunun merkezinde Yavuz Sultan Selim ve 
Kapıkulu Askerleri bulunuyordu. Sağ cenahta Anadolu Beylerbeyi 
Hadım Sinan Paşa, sol cenahta ise Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa 
bulunuyordu. Ordunun en önünde ise Azap askerleri konuşlanmıştı. 
Şah İsmail’in ordusu ise sağ cenahta en büyük kumandanları olan 
Durmuş Han Şamlu ve Nur Ali, sol cenahta Diyarbakır Beylerbeyi 
Ustacluoğlu Mehmet Han bulunuyor, Şah İsmail ve muhafızları 
ordunun en gerisinde ihtiyatta duruyorlardı. İki tarafın kuvvetleri de 
sayıca eşit durumdaydılar. Osmanlı ve Safevi ordularının takribi 
güçleri 80-100 Bin kişiydi. Bu denk güçlerin galibiyeti ancak savaş 
stratejileri ve askerlerin yetenekleri ile belirlenebilirdi. 
 
             Osmanlı ordusunun en muntazam birliği Yeni Çerilerdi. Buna 
karşın Safevi Ordusunun yarısından fazlası mükemmel niteliklerdeki 
süvarilerden oluşuyordu. Üstelik 2500 km’lik yolu kat eden yorgun 
Osmanlı Ordusuna karşın hızlı süvarilerden oluşan Safevi Ordusu 
stratejik olarak daha avantajlı durumdaydı. Şah İsmail’in savaş 
stratejisi Osmanlı Ordusunun yorgun düşmesi ve Süvarilerin 
taarruzlarına karşı koyamayacak duruma gelmesi üzerine 
planlanmıştı. Osmanlı Ordusu ise gönüllü genç Azap askerlerinin hızlı 
hareket ederek düşmanın savaş düzenini bozarak Yeni Çerilerin üstün 
savaş yetenekleriyle düşmanı bertaraf etmesi üzerine kurgulanmıştı. 
 
               Çaldıran Savaşı fevkalade bir şiddetle başladı. Safevi 
Ordusunun Sağ cenahı Osmanlı Ordusunun sol cenahını bozguna 
uğrattı. Topların zamanında ateşlenememesi ve Azap askerlerinin 
topların vurduğu yollardan içeri girememesi nedeniyle Safevilerin sağ 
cenahı Osmanlı ordusunun sol kanadına üstün geldi. Beylerbeyi Hasan 
Paşa ölünce Osmanlı Ordusunun sol kanadına düzensizlikler baş 
göstermeye başlamıştı. Sol cenahın zafiyetini Hadım Sinan Paşa’nın 
yerinde hamleleri tamamladı. Zamanında ateşlenen hafif toplar ile 
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Safevi Ordusunun sol cenaha büyük zayiatlar verdirdi ve Safevi 
Ordusunun sol cenah kumandanı Ustacoğlu Mehmet bu taarruzla 
öldürüldü. Her iki ordunun da sol cenahları ağır zayiatlar vermiş, 
kumandanları öldürülmüş, sağ cenahları ise muvaffak olarak üstün 
gelmişti. 
 
            Bu eşitlik Yeni Çerilerin başarılı tüfek atışlarıyla Osmanlının 
lehine döndü. Safevi Ordusunun muvaffak olan sağ cenahını isabetli 
tüfek atışlarıyla bozguna uğratan Yeni Çeriler Şah İsmail’i de kolundan 
yaralamışlardı. Yeni Çerilerin tüfek atışlarıyla bozguna uğrattıkları 
Safevi Ordusu, Şah İsmail’inde yaralanması hasebiyle geri çekilmeye 
başladı. Şah İsmail’in esir düşmesi söz konusu iken Şah gibi giyinen bir 
seyis ortaya atılarak Şah İsmail benim deyince esir alındı. Şah 
İsmail’de hem ordusunu hem de sefer hazinesini arkasında bırakarak 
Tebriz’e kaçtı. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşından hemen sonra 
Tebriz’e doğru ilerledi. Osmanlı Ordusunun Tebriz’e yaklaştığını haber 
alan Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim’in gazabından kaçmak için İran 
içlerine kaçmak zorunda kaldı. Yavuz Sultan Selim, Tebriz’de 10 gün 
kadar kalarak burada yaşayan pek çok sanat erbabı, tüccar ve 
edebiyatçıyı İstanbul’a davet ederek seferini tamamladı ve İstanbul’a 
geri döndü.1 

           Fetihten önceki olaylar: Mardin ve çevresinin Osmanlı –
Türkleri tarafındın fethi, Yavuz Sultan Selimin uyguladığı stratejinin 
temelini Şii inanışa sahip bir Türk Devleti Safevilere Karşı Sünni inanca 
sahip Kürtleri İdrisi Bitlisi vasıtası ile örgütleyerek zayıflatma esas 
alınarak uygulamaya konmasıdır. 

              İdrisi Bitlisi Kimdir.?Aslen Bitlisli olan ve bu havalide büyük 
nüfuz sahibi bir şeyh olan Şeyh Hüsamettin’in oğludur.  İdrisi 
Bitlisi”nin babası Şeyh Hüsamettin Akkoyunlu Yakup bey zamanında 
(1478–1490) yılları arasında hizmetinde bulunduktan sonra. xvı. 
yüzyının başlangıcında Şah İsmail’in ortaya çıkarak Safevi Devletini 
kurması üzerine, Osmanlı İmparatorluğuna sığınmıştır.2İdrisi Bitlisi 
Heşt-Bihişti müellifi İdrisi-Bitlisi Yavuz Sultan Selimin itimadına 

                                                 
1 1 https://www.turktarihim.com/Safevi_Devleti.html 
2 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda Mardin 
Sancağı Nejat Göynüç s.15 



 

4 

Mazhar olmuş ve büyük görevler verilerek taltif edilmiştir.İdrisi-Bitlisi 
aldığı görev gereği Urumiye gölünden Malatya’ya ve Diyarbakır’a 
kadar uzanan bölgeyi Şah İsmail’e karşı ayaklandırıp Osmanlı 
İmparatorluğuna bağlanmaya teşvik için Doğu Anadolu’ya yollanmıştı. 

             İdrisi-Bitlisi görevi gereği önce Urmiye havalisine giderek, 
evvelce Şah İsmail’e karşı Osmanlıların tarafında yer alan Emir Sarim 
”in oğulları ile yaptığı görüşmede hudutlarının Safevilere karşı 
korunması konusunda görüş birliği sağlamıştır.3  İdrisi-Bitlisi Soran 
hakimi Emir Seyyid Beyin ve Baban Kürtlerinin Osmanlılarla iş birliğini 
temin etti.İdrisi-Bitlisi Beradost emirlerinden Yusuf İskender ve Sultan 
Ahmed’in Osmanlıların yanına çekerek Kürt kabilelerinin uzlaşmasını 
başarmıştır. 

              İdrisi-Bitlisi İmadiye ve Cizre taraflarına giderek İmadiye 
yöneticileri Emir Seyfeddin ve Oğlu Emir Sultan Hüseyin ile Cizre 
Yöneticisi Şah Ali Beyin Yavuz Sultan Selime biat etmelerini 
sağlamıştır. İdrisi-Bitlisi yukardaki başarılarından sonra Bitlis ve Hizana 
giderek bu havalideki Kürt beyleri Osmanlılara bağladı.İdrisi-Bitlisi 
tahrik ve çabaları neticesinde daha önce safevilerle Kürtler arasında 
büyük mücadele başlattı. Cizre ile Musul arasındaki sahayı da ayrıca 
yağma ve tahrip ettirdiği anlaşılmaktadır.4 

               İdrisi-Bitlisi gayretleri sonucu Melik Halil Eyyübi, Bitlis 
yöneticisi Emir Şerefeddin, Hizan yöneticisi Emir Davud, Sason 
yöneticisi Ali Bey, Narman yöneticisi Abdal Bey ve Kürt ümerasından 
(Osmanlı devlet teşkilâtında sancak beyleri hakkında kullanılan tâbir.) 
toplam yirmi beş kişi Diyarbakır dolaylarından Safevilerden 
temizlemek için Osmanlı hizmetine germesini kabul ettirdi. 5 İdrisi-
Bitlisi Osmanlılıkların hizmetine almış olduğu Kürtleri tahriki sonucu 
Bitlis ve Diyarbakır havalisinde Osmanlı karşıtı olan insanları 
öldürülmelerini sağladı. Ahalinin Osmanlı yönetimine bağlanması için 

                                                 
3 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda Mardin 
Sancağı Nejat Göynüç s.16 
4 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda Mardin 
Sancağı Nejat Göynüç s.16 
5 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda Mardin 
Sancağı Nejat Göynüç s.17 
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baskı uyguladılar. Baskılar sonuç verdi ve halk Osmanlı yönetiminden 
aman diledi.6 

              Şah İsmail Bitlis ve Diyarbakır havalisinde vuku bulun Kürt 
isyanlarına karşı Çaldıran muharebesinde ölen Ustacalı oğlu Mehmed 
Hanın Kardeşi ve evvelce Cizre çevresinde mühim roller oynamış 
bulunan Karahan’ı Urfa yöneticisi  olan Durmuş Bey ile birlikte 
Diyarbakır’ı muhasara ve almaya memur etti. Mardin, Hısnı-ı keyfa, 
Harput ve Ergani ”de bulunan Şah’a mensup kuvvetlere de Karahan’a 
iltihak etmeleri emrini vermişti.7  Şah İsmail Kuvvetleri Mardin, Hısn-ı 
Keyfa, Harput ve Ergani ”de Harput kuşatması için Karahan emrine 
5000 kişilik bir güçle Diyarbakır’ı kuşattı, Diyarbakır halkı da İdrisi 
Bitlisi vasıtası ile Yavuz Sultan Selimden yardım istedi. 

                 Yavuz Sultan Selim Diyarbakır halkından gelen talep üzerine 
aslen Diyarbakırlı olan Yiğit Ahmet, Amasya’dan hareket ederek 
Diyarbakır önlerine geldi ve muhasara hattını yararak ve şehre girdi.8 
Safeviler Diyarbakır’ı bir yıl kuşatma altında tuttuktan sonra Yavuz 
Sultan Selim Bayburt’ta bulunan Bıyıklı Mehmet Paşayı yardıma 
gönderdi. Aynı zamanda Rumiye-i Sugra Beylerbeyi Şadi Paşa”nın beş 
sancak beyi ile Bıyıklı Mehmet Paşaya yardım etmek üzere 
gönderdi.Aynı anda İdrisi-Bitlisi bölgedeki Kürtleri ayaklandırdı. Bu 
ayaklanmaya Palu yöneticisi Cemşit Bey ve Çemişkezek yöneticisi 
olmak üzere Kiğı sancağında birleşekek Çapakçur”u Safavilerinden 
elinden kurtarıp Diyarbakır önlerine geldiler ve Şadi Paşa da bu 
güçlere katıldı.9   

                Osmanlı Ordusu şehir yakınlarında Kara-Köprü mevkiinde 
toplandı. Bu durum karşısında Safavi kuvetleri komutanı Karahan 
Mardin istikametine kaçtı. Osmanlı Ordusu Eylül 1515 yılında 

                                                 
6 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda Mardin 
Sancağı Nejat Göynüç s.17 
7 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda Mardin 
Sancağı Nejat Göynüç s.17 
8 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda Mardin 
Sancağı Nejat Göynüç s.17 
9 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda Mardin 
Sancağı Nejat Göynüç s.17 
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Diyarbakır surlarına bayraklarını astı.10Yavuz Sultan Selim 4 Kasım 
1515 yılında Bıyıklı Mehmet Paşayı Diyarbakır Beylerbeyi olarak atadı. 

 Mardin Osmanlıların  ilk fethi :   

  Safavi Komutanı Karahan’ın Mardin istikametine gelmesi 
üzerine Osmanlı kuvvetleri de Diyarbakır’da zaman kaybetmeden 
Karahan’ı kovalamaya başladılar ve Cavsak mevkiinde bu yer Harzem 
yakınlarında olup şehrin görülebilen bir yerindedir. Bu sırada Karahan 
Mardin ”de bulunan aile bireylerini alarak Sincar istikametine 
gitti.Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından öldürülen Karahan bey için 
Osmanlı tarzı bir türbe yaptırarak gömdürdü. Bu türbe günümüze 
kadar gelmiştir. Şahkulu bey türbesi olarak bilinmektedir. 

 

Osmanlı kuvvetleri Cavsak”ta üç gün bekledikten sonra 
komutanlar bir toplantı yaptı bu toplantıda Mardin’in alınması 
görüşüldü. Şadi Paşa’nın sipahileri çoğunlukla Diyarbakır fethisin 
yeterli olduğu gerekçesi ile dönülmesi yönünde irade beyan ettiler.11 
Ancak bu karara İdrisi-Bitlisi Mardin halkı ile yapılacak görüşme 
sonucu savaşılmadan sulh yolu ile şehrin alınabileceği konusunda 
komutanları ikna etti. Bunun üzerine Hısn-ı Keyfa yöneticisi Melik 
Halil Eyyübi Kürt Kuvvetlerinden 500 kişilik bir kuvvet ile kale altına 
kadar gitti ve İdrisi Bitlisinin ağzından Şehri yönetici ve halkına teslim 

                                                 
10 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.18 
11 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.19 
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olmaları halinde mal ve can güvenliklerinin garanti altına alınacağını 
ifade eden yazıyı sundu. Mardin halkı bu teklifi müspet karşıladı ve 
kendilerini temsilen Seyyid Ali Nusaybini”yi görevlendirdi. İdrisi-Bitlisi 
ile görüşen Seyyid Ali Nusaybini bunun üzerine Yavuz Sultan Selime 
bağlılıkları sağlandıktan sonra Safevilere ait ne kadar kırmızı külah 
varsa toplatıldı. Bu Kızıl başlıklar lağım çukurlarına atıldı.  Bu durum 
Mardin” de neden Alevi inancına sahip kimsenin olmamasının en 
önemli kanıtı olsa gerek. Şehre yöneticisi olan Osmanlı Kuvvetleri 
olmasına karşın Kale Safevi Şah İsmail Kuvvetlerinin elinde 
bulunuyordu.12 

Osmanlıların Mardin’i ikinci fethi :   

Mardin Osmanlılar tarafından kale hariç Ekim 1515 tarihinde 
fethedilmiş olsa da tümü ile fethinden dolayı Yavuz Sultan Selim başta 
Bıyıklı Mehmet Paşa ve İdrisi-Bitlisi ve diğer asker ve komutanlara 
birçok unvan ve parasal hediyeler gönderdi. Safevi güçleri Osmanlı 
Komutanları arasındaki ihtilaflardan istifade ederek Mardin’i yeniden 
ele geçirdi. Osmanlı Şahdi Paşa yönetiminde bulunan kuvvetlerin 
çekilmesi bu durumu sağlamıştı. Bu hata Yavuz Sultan Selim 
Tarafından sorumlu tuttuğu komutanlara ağır cezalar verdi.13  

Yavuz Sultan Selim 25 Kasım 1515 tarihinde Karaman 
Beylerbeyi Hüsrev Paşa ”ya bütün Karaman Sipahileri ile Diyarbakır’a 
gitmesi emri verildi.Dede Kargın sahrasında yapılan savaşta galip 
gelen Karaman Beylerbeyi Hüsrev Paşa komutasındaki Osmanlı 
Ordusu savaşı kazandı. Mardin halkı şehri ikinci kez teslim etti. Safavi 
Komutanı Karahan’ın kardeşi Süleyman Bey kaleye çekilerek 
mücadeleye devam edeceğini gösterdi. Bunun üzerine Hüsrev Paşa 
Komutasındaki Osmanlı ordusu kaleyi toplarla vurmaya başladı. 14 
Kalenin hangi tarihte alındığı kesin olarak bilinmemesine karşın 
tahminen 15-20 Mayıs 1517 Yavuz Sultan Selime Kahire’de verildiği 

                                                 
12 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.19 
13 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.20 
14 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.32 
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ve haberi götüren üç kişiye Devlet-han b.Mustafa,12 akça, Mustafa 
biraderi-Dede,12 Akça-Mehmet b.Kasım 14 Akça armağan aldıkları 
kayıt altına alınmıştır.15 

Mardin kalesinin düşürülmesinden sonra Safevilerin elinde 
kalan Hısn-ı Keyfa kalesi ile de Bitlis yöneticisi Şeref Bey,Sason 
yöneticisi Mehmet Bey,Hizan yöneticisi Davut Bey ve diğer Kürt 
kuvvetleri Melik Halil Eyyubi’ninim gayretleri ve  İdrisi Bitlis’inin 
gayretleri ile teslim alınmış ve muhafızların Azerbaycan’a gitmelerine 
izin verilmiş. Yönetim yeniden Halil Eyyubi’ye verildi. Savur Kalesi de 
barış yolu ile Safevilerden alındı. Ayrıca Çermik ve Ruha (Urfa) kaleleri 
de alındı ve bunlardan ikincisi Piri Bey’e verildi.16    

Mardin M.S.1515 yılında Diyarbakır vilayetinin on iki livadan 
Amid,(Diyarbakır)Mardin, Sincar, Berriiyecik (ova ),Ruha(Urfa)Siverek, 
Çermik, Ergani, Harpurt(Harput)Arapkir, Kigı ve Çemişgezek. 
Artuklular döneminde Başkent olan Mardin Osmanlı döneminde liva 
seviyesine düştüğünü görmekteyiz.17Mardin Bizanslılar, İlhanlılar 
dönemlerinde de coğrafi olarak hep Diyarbakır’ın bir uzantısı kabul 
edildiği için bu durum Osmanlılar tarafından da aynı şekilde görülmüş. 

Mardin M.S 1518 tarihli tapu tahrir defterlerinde Mardin 
sancağına bağlı yerler olarak Mardin Kazası ile Savur ve Nusaybin 
nahiyeleri gösterilmektedir.18 Mardin XVIII. yüzyılda Mardin Bağdat’a 
bağlanmış.19  Mardin 1840 yılında bir ara Musul’a bağlandığı 1869 
yılında yeniden Diyarbakır’a bağlı bir sancak olduğu bu durum Türkiye 
Cumhuriyetinin Kuruluşuna kadar devam etmiş.20 

                                                 
15 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.34 
16 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.34 
17 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.35 
18 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.39 
19 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.46 
20 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.46 
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Osmanlı döneminde Mardin’in idari yapısı:   

Kadı : Mardin’in ilk kadısı,muhtemelen,1518 tarihli tapu 
tahrir defterlerinde 18,000 akça timar mutasarrıf görünen Mevlana 
Mehmet El-Remzi Efendi in olduğu görülmektedir.21  

Kadılar hukuki ve şeri işlerden başka ilçenin askeri işleri dışında bütün 
idari ve mahalli işlerine bakar, Osmanlı Yönetimin verdiği emirleri 
yerine getirir. 

Kadı Naibi: Naipler kadıya vekâlet etmekten başka köyleri 
dolaşarak küçük davalara baktıkları ve hizmeti halkın ayağına 
götürdükleri görülmektedir. Ayrıca vergileri tarh ve tahakkuk 
ettirdikten sonra tahsiline nezaret ettirmekteydiler.1595 tarihli 
kayıtlarda Ahmet ve Hamdullah ın naiplik yaptıkları görülmektedir.22 

Dizdar: Kale Komutanıdır. Mardin sancağında üç kala 
bulunmaktaydı. Mardin, Nusaybin, Savur kaleleri dizdarlar tarafından 
yönetilmekte idi.23 

Alay-beyi: Alay-beyleri bir sancaktaki veya bir 
beylerbeyliklerdeki tımarlı sipahilerin en yükse amirleridir. 
Alaybeylerin tayini halkın, Sancak beyleri veya beylerbeylerinin talebi 
üzerine Osmanlı Sultanları tarafından atanırdı. 24 ilk kale Alay-beyi 
1540 yılında Mustafa Bey olmuştur. 

Kale Muavini: Diyarbakır çavuşlarından Ahmet 1552 yılında 

                                                 
21 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.47 
22 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.49 
23 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.49 
24 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.50 
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10,800 akça Tımarla atanmış ancak gösterdiği başarı nedeniyle 1,500 
akça daha ilave bir ödeme yapıldığı kayıtlardan anlaşılmaktadır.25 

Azaplar ağası: Azap: Piyade eri, geri hizmette dahi 
çalıştırılabilir, sucu, lağımcı, vb. ayak işlerinde görevli asker.   Bu 
askerinin en yüksek aşamadaki komutanı.1522 yılında Hamza ağanın 
yerine Dergah-ı Ali solaklarından Merzifonlu Mahmudun atandığı 
kayıtlarda geçmektedir.26  

Berriye ağzı muhafızlığı: Mardin ve Nusaybin önleri güneyi 
beriye ağzı olarak isimlendirilmektedir. Bu bölgenin ilik muhafızı 
32,000 akça ile mutasarrıf Haçı Şah-kulu bey atanmış.27 Osmanlı 
devletinde toprak HAS,ZEAMET ve TİMAR olarak üçe ayrılırdı.  

HAS: Osmanlı devletinde geliri 100,000 akçayı aşan dirlik, 
padişahlara ait olan araziler, yerler, topraklar…. 

ZEAMET : Yıllık geliri 20,000 ila 100,000 akça arasındaki arazi, 
toprak, vb…. 

TİMAR : Osmanlılarda belirli görev ve hizmetlerde çalışanlara 
verdikleri geliri3,000 ila 20,00 akça arasında olan toprak yerler veya 
araziler….28   

Nazır-ı emval: 1526 tarihinde Mardin’de nazır-ı emval olan 
bir zatın, aynı zamanda Ak Koyunlu Kasım Padişah evkafının da nazırı 
olan birinin görev yaptığı bilinmekte ise de ismine rastlanmamıştır.29 

                                                 
25 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv 
Dizi Yüzyılda Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.51 
26 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv 
Dizi Yüzyılda Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.51 
27 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv 
Dizi Yüzyılda Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.51 
28 Mardin ve Mardinliler1995 Latif ÖztüratalaySeçil Ofset Matbaacılık,Amblaj 
Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti Birinci Baskı s.63 
29 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv 
Dizi Yüzyılda Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.51 
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Kale kethüdası: 1540 yılında Mardin’e timar sahibi Ali nin 
atandığı kayıtlarda yer almıştır.30  

Zuema ve sipahiyan : 1526 yılında Mardin sancağında 9 zaim 
ve 113 sipahi bulunmakta idi.31 

Kale muhafızları ve azaplar : 1526 yılında 139 muhafız olduğu 
kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

Kale mehterleri : Mehter şehirde ve düğünlerde vb 
etkinliklerde sanat icra eden gurup sayı olarak bilinmemektedir.32 

Ceziye emini : Mardin sancağındaki Hristiyan  ve Yahudilerin 
cizyelerini toplamakla görevli memurlar. 

Voyvoda : xvıı. Yüzyıla ait metinlerde ve arşiv belgelendi 
Mardin’de bir voyvoda bulunduğundan bahis edilir. Bu husus 
Mardin’den gelip geçen bütün Avrupalılar da seyahat notlarında 
Voyvodalığın Türklerin Balkan Slovenlerden almış oldukları bir idari 
müessese olduğunu not etmişler.Türk idare sisteminde muhtelif 
anlamlar taşıdığı, vilayet, şehir ve nahiye voyvodalarının vazifelerinin 
kendi voyvodalığındaki umumi asayiş ve emniyeti temin etmek sonuç 
olarak idare etmek ve vergileri toplamak olduğu sancak-beyleri veya 
mahalli kadılar tarafından kontrol edildikleri belirlenmektedir.33   

Mardin başlangıçta Osmanlı Sultanları tarafından atanan 
Voyvodalar tarafından yönetilmiş ve topladıkları vergileri Valide 
Sultanın tasarrufuna gönderdikleri 1780 tarihinden sonra Bağdat 
paşası tarafından atandıkları görülmektedir.34 Mardin Voyvoda vekili 

                                                 
30 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.52 
31 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.52 
32 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.53 
33 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.53 
34 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.46 
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olan Milli-zade Muharrem Bey gibiler büyük bir güç sahibi olmuş ve 
Milli ailesinin müteakip yüzyılda şehrin yönetiminde önemli roller 
aldığı görülecektir. 

UMERA-İ AŞAİR: Aşiretlerin ileri gelenleri Mardin’de 1526 da 
204 Aşiret ileri gelen şahsiyetlerinden söz edilmektedir. Bu zatların 
kendi aşiretleri üzerinde büyük nüfuzları sayesinde genel asayişi 
sağlamakta ve devlet yönetimine sağlıklı bir bünye kazandırmakta 
idiler. 35 

BEVVABLAR :Kapıcılar Mardin kervan yolunun üzerinde olan 
İpek Yolu Gibi yerlerdeki görevliler. 

ALAY BEYLERİ : Mardin’in ilk alay beyi 1540 yılında atanan 
Mustafa Beydir. 

Mardin şehir ve köy yerleşimleri  

XVI. yüzyılda Mardin’de Yerleşik ve göçebe topluluklar:  
Mardin sancağının şehir köyler ve aşiret ve göçebelerden 
oluşmaktaydı. 

Yerleşik Halk: Bunlar genel olarak şehir ve köylerde oturan, 
şehirde kısmen, köylerde ise tamamen ziraatla uğraşan halktır. Din 
bakımından dört gurupta toplamak mümkün. 

Müslümanlar: Bunların mezhep bakımdan Hanefi veya safii 
oldukları anlaşılmaktadır. Mardin’in güney –batısındaki Kasım Padişah 
medresesinde XVI. yızyılda hem Hanefi ve Şafii müderris ve 
öğrencilerin bulunuşu, bu medresede ve Zinciriye Medresesinde 
Hanefi ve Şafii mescitlerin bulunması bu husustaki en önemli kanıttır.  

Mardin sancağındaki Müslüman halkı etnik menşeini tayin ve 
tespit edebilmek pek kolay değildir. Mardin’i ziyaret eden seyyahlar 
burada yaygın olarak kullanılan dilin Arapça olduğunu belirtmiş 

                                                 
35 Mardin ve Mardinliler1995 Latif Öztüratalay Seçil Ofset Matbaacılık, Ambalaj Sanayi ve Ticaret 
Ltd.Şti Birinci Baskı s.65 
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olmasına karşın kanaatimizce, İslam ülkelerinde dil bir toplumun etnik 
menşeini tayin hususunda dikkate alınacak yegâne kıstas 
değildir.Selçuklulardan başlayarak, Artuklular, Kara Koyunlular, Ak 
Koyunlular, Safeviler, Osmanlılar birer Türk Devleti olduğunu dikkate 
alırsak ve bu Türk Devletlerinden en uzun ömürlü olanı Artukluların 
305 yıl gibi bir Mardin’i yönetti.  

Artuklular Oğuzların Döğer boyundandır. Anadolu Fatihi 
Alparslan’ın Komutanı ve Damadı Artuk Beyi ilk görevlendirdiği 
bölgeler sekizinci bölümde geniş bir şekilde açıkladığım gibi Irak, 
Suriye (Helep-Şam), Körfez ülkeleri ve Kudüs valiliği görevleri yerine 
getirmiştir. Artukbey bu görevleri yaparken Döğer boyu Alpleri 
(Aileleri ve tüm unsurları ) ile birlikte gitmiş ve bu bölgelerde bu 
boyun Arapça konuşmayı öğrendiğini hatırdan çıkarmamak 
gerekir.Ayrıca döğer boyu ticaret yollarının güvenliği ve ticaretin 
düzenlenmesi gibi bir görevi üslenmesinin bir sonucu olarak Arap 
tüccarlarla daha iyi diyalog kurmak için Arapçayı bir ticari lisan olarak 
kullanıldığını da gözden uzak tatmamak gerekir. Mardin’de konuşulan 
dil her ne kadar Arapça gibi gösteriliyorsa da bu konuşulan dilin 
Türkçe, Süryanice, Arapça karışımı olduğu basit bir inceleme sonucu 
anlaşılabilir. Dört dilin karışımından oluşan bu konuşma diline kısaca 
MARDİNCE, diyebiliriz.36Arapça dilidir diye, damga basılan Mardinceyi 
konuşan bir Mardinlinin bir Araplarla tam anlamı ile anlaşması 
mümkün değildir.  Mardin’e yakın Suriye kasabalarında da aşağı 
yukarı aynı dil konuşulmaktadır. Mardin’de konuşulan dile Arapça 
denmekten çok “Mahali Türkçe” demek daha doğru olur.37   

Özellikle Mardin Akkoyunlular zamanında Hamza b.Kara 
Yülük Osman’ın Türkmenlerin Mardin ve etrafına iskân edilmesi 
hususunda görevlendirildiğini Müneccimbaşı kayıt altına almıştır.38  

Mardinde maziden gelen Türkçe yer adları. 

                                                 
36 Mardin ve Mardinliler1995 Latif Öztüratalay Seçil Ofset Matbaacılık, 
Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti Birinci Baskı s.67 
37 Mardin ve Mardinliler1995 Latif Öztüratalay Seçil Ofset Matbaacılık, 
Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti Birinci Baskı s.67 
38 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.75 
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XVI yüzyıla ait Tahrir Defterlerinde köy ve mezra adları tetkik 
edildiğinde, bunlardan pek çoğunun tamamen Türkçe isimler 
oldukları, hatta bir kısmının Türk kabile isimleri olduğu görülür. Örnek 
olarak, Kızıltepe ile Viranşehir arasında bulunan Dede-kargın bir oğuz 
boyunun ismidir. Şenyurt ile Nusaybin arasındaki Duraçlu aşiretinin 
oturduğu bölge Döger-oğlu adını taşıyan iki köy vardır. Oğuz 
boylarından Döger’ler ile münasebetleri aşikârdır.39  

Savur sipahileri tımarından bir köy Bayındır adını 
taşımaktadır. Bilindiği üzere Ak Koyunlular Oğuzların Bayındır 
kolundandır. Diğer bir köyün adı da Kapı Kışlağı adını taşımaktadır. 
Oğuzların kayı boyuna ait bir boy olduğu ve Artuklularla güçlü ilişkileri 
olduğu bilinmektedir.40 

Ayrıca, yukarda da işaret olunduğu gibi pek çok köy ve mezra 
adları tamamen Türkçedir. Boz-çalu,Çatal,depe,Çamurlu,Depe-
viran,Deve-kendi,Göçe-kaya,Gölviran,Göynük,Göllüçe,iki-
kuyu,Kamışlı-viran,Kanlu-viran,Karaçalar,Kızıl-mescit,Söğütlü,Yassıca-
pınır,Yılanlu,Kılduman,Türkmen deresi gibi. Bu misalleri artırmak 
mümkündür. Türler Rumeli ”de Anadolu ”da yerleştikleri mahallere 
bu gibi isimler vermişlerdir. XVI. yüzyılda Mardin ve havalisinde çok 
kuvvetli bir Türk Topluluğunun yerleşik bir halde bulunduğunu 
gösterir şaşmaz delillerdir.41 

 
               Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun, 
1500-1600 yılları arasındaki Osmanlı tahrir kayıtlarına dayanarak; 
Bugün kendini Kürt olarak bilen bazı ailelerin 16. yüzyıl kayıtlarına 
göre Türkmen olduğu görülüyor dediğini, bunun Kürtler yok demek 
olmadığını, Kürtleri reddetmediğini ve Kürtlerin tümünün Türkmen 
olduğunu söylemediğini, yaptığı tespitlere göre 2.287 aşiretin Kürt 
orijinli olduğunu belirlediğini ve bunu da kaydettiğini, bunun 

                                                 
39 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.76 
40 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.76 
41 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.77 
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Türkçülük yapmak veya Kürtleri inkar etmek anlamına gelmeyeceğini 
ifade etmesine rağmen, bazı siyasi partilerin milletvekilleri, çeşitli 
örgütlerin mensupları ve köşe yazarları, Halaçoğlu aleyhine adeta bir 
linç kampanyası başlattılar ve istifasını istediler. Osmanlı arşiv 
belgelerindeki gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılmasından tedirgin olan 
çevrelerin tutumunu anlamak mümkün değil. Halaçoğlu, aslında bir 
gerçeğe parmak basmıştır. Fakat o gerçek nedense pek dillendirilmek 
istenmiyor. Bugün Kürt olarak bilinen bazı aşiret, kabile, aile veya 
şahısların geçmişi farklı bir orijine dayanıyorsa ve buna dair kanıtlar 
da mevcutsa, bu gerçeği gizlemenin mantığı var mı? Osmanlı kayıtları 
dışında, yabancı bilim adamları, hatta Kürt tarihçileri bile Kürtleşen 
Türkmenler gerçeğinden bahsetmektedirler. 
 
                 Bitlisli Şeref Han, "Şerefname" (Kürt Tarihi) adlı kitabında 
(1597) Tunceli ve yöresindeki beyliklerin soy bakımından Türkmen 
olup Selçuklu hükümdarı Melikşah'a dayandıklarına değinmektedir. 
Tunceli halkının yaşlı kuşağı da "Horasan'dan gelen Türkleriz" 
demektedir. Tunceli bölgesinde Kürtçe veya Zazaca konuşan Balaban, 
Sarı Saltık, Koçgiri, Koç Uşağı, Abbas Uşağı, Arslan Uşağı, Alan, Lolan, 
Hormek vb. aşiretlerin Türkmen kökenli oldukları çeşitli kaynaklarca 
ileri sürülmektedir.Osmanlı döneminde Orta ve Batı Anadolu'dan 
Van, Erzurum, Diyarbakır, Maraş, Mardin, Urfa ve Antep yörelerine 
sürülen/yerleştirilen Beydili (Badılı), Karakeçili, Risvanli, 
Döger/Dögerli, Çakallı, Bazuki, Mukri, Gürkanlı, Gündeşli, Hamidlü, 
Danışmendlü, Cenbekli, Celali, Beritanlı, Hasananlı, Zaferanlı, 
Akcakoyunlu, Karakoyunlu, Karahanlı, Karsanlı, Bozulus, Kılınçlu, 
Becenevi, Halacan, Bayat, Bayındır, Salur, Bügdüz, Yıva, Karkın, Milli, 
Tilki, Atmalı, Kızkapanlı, Bayrambeyli vb. yüzlerce aşiret ve kabilenin 
de keza Türkmen asıllı olup, süreç içinde Kürtçe öğrendiği ve 
Kürtleştiği yönünde ciddi kaynaklar ve belgeler bulunmaktadır. 
 
              Evliya Celebi'nin (17.yüzyıl) "Seyahatname"sinde Bingöl 
Dağı'nı anlatırken, "Burada yasayan Türkmen aşiretlerinin adını 
yazsak kitap olur." demesi çok çarpıcı bir belirlemedir.Diyarbakırlı Ziya 
Gökalp, bölgedeki aşiretlere ilişkin yaptığı incelemeler sonucunda 
Kürtlerle beraber yaşayan Türkmen aşiretlerinin tedricen 
Kürtleştiklerini yazmaktadır. 
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                Ziya Gökalp Urfa ile Siverek arasındaki Döger nahiyesine 
yerleşenlerin Kürtçe öğrendiğini, Urfa ve Diyarbakır'daki Karakeçili 
aşiretinin Osmanlı'nın ecdadı olan Kayı boyundan ayrıldığını ve 
Kütahya yöresindeki Karakeçililerin amcazadeleri olup Kürtçe 
konuştuğunu. 
Ziya Gökalp ayrıca Diyarbakır’daki Türkan ve Mardin yöresindeki Kiki, 
Carıkan, Halacan adlı Türkmen aşiretlerinin de tamamen 
Kürtleştiklerini söylemektedir.  
 
            Kürtleşen Halacan (Halaç-lar) aşireti ile TTK Başkanı Yusuf 
Halaçoğlu'nun mensubu olduğu Halaç Türkmenlerinin aynı kökten 
geldikleri anlaşılmaktadır. Osmanlı kayıtlarında, Halaçlı, Halacan, 
Halacanlı, Khalac, Kalaç gibi Türkmen topluluklarından 
bahsedilmektedir.Şu belge, Türkmenlerin zamanla nasıl 
Kürtleşebildiklerini belirtmesi bakımından ibret vericidir: 976 (1568) 
Ruha (Urfa) Sancağı defterinde, bir Oğuz (Türkmen) boyu olan 
Dögerler, "Cemaat-i Ekrâdı Dögerlü" (Dögerlü Kürtleri Topluluğu) 
şeklinde kaydedilmiştir.(Döğer Boyu Artuk beyin boyudur. Evlatları 
Mardin Artulu Devletinin kurarak 305 yıl yönetmiştir).  Kabilenin 
vergiye tâbi şahısları arasında; Bayram, Gündoğmuş, Budak, Yağmur, 
Kaya, Sarı, Tanrıverdi, Durmuş, Dündar ve Satılmış gibi Türkçe adlar 
taşıyanlar görülmekte ve hatta Karkın gibi bazı Oğuz boyları adını 
almış kimselere bile tesadüf olunmaktadır.Osmanlı Paşası Mehmet 
Arif Bey'in, 1876-1877 yıllarında Doğu Anadolu'ya yaptığı gezi ile ilgili 
olarak anılarını anlatırken; "Oymak gördüm dede Türkçe konuşuyor, 
oğul Türkçe biliyor, fakat torun hiç Türkçe bilmiyor, Kürtçe 
konuşuyordu." demesi de bir başka enteresan durumdur. 
 
             Araştırmacı-Yazar Rıza Zelyut'un DTP İstanbul milletvekili 
Sabahat Tuncel ile ilgili yazdıklarını aktarmakta da yarar görüyorum: 
"Sabahat Tuncel'in ailesi, Balaban aşiretinden... Balabanlar, büyük bir 
aşiret olan Begdili aşiretine bağlıdır. 13. yüzyılda yasayan büyük 
tarihçi Reşidüddin, Begdili Türkmenlerini Oğuz boylarından birisi 
olarak kabul etmektedir.Begdili Türkmenleri, Kuzey Suriye'deki 
Türkmenlerin Boz Ok kolunu meydana getiren boylardan birisi idi. 
Begdilililer; Safevi devletinin kurulusuna da katılmışlardır. Bunlar, 16. 
yüzyılın başında Osmanlı devletine karşı çıktılar ve (Alevilerin bugün 
bile çok önem verdikleri) Şah İsmail'in yanında yer aldılar. 
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                   Bu durum, Begdili Türkmenlerinin tam Alevi olduklarını 
gösteren karşı konulmaz bir kanıttır. Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında, Begdili aşiretine bağlı olan boylar içinde Balabanlılardan 
100 evin vergiye bağlandığı gösteriliyor. 
 Begdili aşireti daha üst çatı olarak Şamlu Türk aşiretine bağlı idi. 
Şamlular, Alevi kimlikli Safevi devletinin kurulmasında rol alan 1. 
dereceden aşiret idi. 
 
               Kaynaklar gösteriyor ki, Güney Anadolu'daki Afşar boyu da 
Türk'tür ve Alevi kimliklidir. Çünkü bunlar da diğer Kızılbaş 
Türkmenler gibi İran'da devlet kuran Sah İsmail'e yardım etmişlerdir." 
Öyle anlaşılıyor ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugün Kürtçe 
veya Zazaca konuşan birçok Türkmen orijinli aşiretin neden ve nasıl 
kimlik değiştirdiğini ortaya çıkarma konusunda tarihçilere önemli 
görevler düşmektedir.42 Alparslan Türkeş te Afşar boyundandır. Evet; 
Çok da övündüğümüz Osmanlının Milletine karşı duyarsızlığı, başta 
İdrisi Bitlisi”nin telkin teşvik ve kışkırtmaları ile mensup olduğu Türk 
boylarının asimile olmasına zemin oluşturmuştur. 43 

Mardin gayrimüslim millet ve cemaatler 

Hıristiyanlar: Tapu tahrir defterlerine Ermenilerden 
bahsedilmiş . Ancak Mardin ve çevresinde oturan Hristiyanların hepsi 
Ermeni değildir. Aksine Hristiyanların büyük bir kısmı Süryani’dir. 
Süryanilerle Ermenilerin de ayrı Irklara mensup oldukları malumdur.44   

  Mardin’e uğrayan seyyahlar şehrin nüfusundan bahsederken 
Hıristiyan toplukları da sınıflandırır. Ermeni Katolik, Süryani Katolik, 
Yakubi, Nasturi, Keldani, olarak hem şehirde hemde köylerde 
yaşadıklarını kayıt altına almışlardır. 45    

Yahudiler: XVI. Yüzyılın ilk yarısında, sadece şehirde müstakil 

                                                 
42 Kaynaklar:-Şeref Han, Şerefname (Kürt Tarihi), Arapça'dan Çev.M.Emin Bozarslan, Ant 
Yayınevi, İstanbul 1971. 
43 TARKAN:Kürtleşen Türkmen Toplulukları Safkan Türk  09 Ocak  turkcuturanci.com 
44 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.77 
45 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.77 
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bir mahalle teşkil etmekte idiler. Aynı yüzyılın ikinci yarısında 
Nusaybin’de ufak bir Yahudi kolonisine rastlanmıştır.46 Mardin de 
hale Yahudilerin oturdukları yerlere Yahudi Mahallesi denmektedir. 

Şemsiler: XVI. yüzyılda Mardin de bir toplu olarak isimleri ile 
anılan bir mahallede yaşamaktaydı. Tapu tahrir defterlerinde bu 
toplukta Ermeni olarak yer almıştır. 

Göçebe toplulukları: Tapu Tahrir defterlerinde cemaatler 
başlığı altında gösterilen birçok topluluklar vardır. Bunların bir kısmı 
yerleşik bir kısmı ise göçebedir. Tahrir defterlerinde ismen yer alan 
başlıca topluluklar; Sürgüciyan, Milli-Akkeçilü, Milli-Karakeçilü, Mişki, 
Dinabi, Şah Nasibi, Zoli, Duraçlu, Behramki, Bradi, Dehleki aşiretleri 
gibi.47 Bu da gösteriyor ki gerek Artuklu, Ak Koyunlu ve Kara Koyunlu 
devletlerinin bakiyelerinin hale hayatiyetini sürdürdükleri tahrir 
defterleri kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Tapu Tahrir defterlerinde cemaatlerden bahis edilirken hep 
cemaat-i ekrad deyini kullanılmaktadır. Bununla beraber aşiret veya 
kendilerine bağlı oymak beyleri arasında Timurtaş Bey, Budak Bey gibi 
tamamen Türkçe şahıs isimleri taşıyanlarına rastlanmaktadır. 
Muhtemelen bu aşiretlerden bir kısmı zamanla Kürtleşmiş Türk 
aşiretleri, hiç olmazsa içlerinde benliğini kaybetmiş Türk unsurlar da 
bulunan aşiretler olmalıdır. Bir kısım Türk aşiretlerinin zamanla 
Kürtleştikleri, hatta Araplaştıkları görülmüştür. 

Mardin’de 1518 yılında Türkmen Alevi inancına Sahip 
Safeviler devletinin yönetimine son verilmesi sonucu. Mardin’de 
Halkın başında bulunan kırmızı başlıkların kanalizasyon çukurlarına 
atılmasının büyük bir etkisi olsa gerekir. Türkmenler bu zeminde 
Kürtçe ve Arapça konuşarak hayatta kalmaya çalıştıkları 
görülmektedir. 

Mardin ve havalisindeki cemaatlerin kendilerine yakıştırılan 

                                                 
46 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.77 
47 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.79 
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“ekrad” sıfatına bakarak tamamen Kürt olduklarını düşünmemek 
gerekir. Kürt kelimesinin Türkçede bir topluk adı olmaktan ziyade 
“dağlı, şehir hayatından uzak” anlamına geldiğini, Toroslarda göçebe 
hayatı yaşayan Yörüklere- “ekrad” olarak kayıt altına alındığını 
görmekteyiz. 1520 yılına ait Diyarbakır Beylerbeyliğine bağlı 
sancakları ve onların beylerini gösteren bir listede Berriyecik sancak –
beyi Ak Koyunlu Tur Ali bey dahi Kürt olarak gösterildiğinden 
anlaşılmaktadır.48 

Tanzimat Fermanı sonucu Mardin 

  Tanzimat Fermanı,  3 Kasım 1839 yılında ilan edilmiştir. 
Dönemin padişahı olan Sultan Abdülmecid fermanı imzalamış, 
Hariciye nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa ise Topkapı Sarayı’nın, 
Gülhane parkında fermanı ilan etmiştir. Mardin’de Merkezden atanan 
yöneticilerin yerel unsurları mümessil tayin etmesi ile bu güçler 
arasında kanlı çatışmalara sebebiyet vermiş ve şehir halkı da bundan 
olumsuz etkilenmiştir. 

Tanzimat’ın İlanından sonra Mardin ve çevresinde kişisel 
özellikler ve bölgenin klasik yapısını muhafaza etme istekleri ön plana 
çıkmıştır. 

Osmanlı yönetiminin 1839 yılında başlatmış olduğu 
merkezileşme çabaları isyanlara sebebiyet vermiştir ilk isyan Bothan 
Miri Bedirhan Bey”in isyanıdır. Bedirhan Bey. Mardin bölgesinin Kürt 
Milliyetçiliğinin ilk temsilcilerindendir. Bedirhan Bey isyanı, çok genel 
anlamda bölgenin yüzyıllardır devam eden, Osmanlı yönetimi 
döneminde de resmiyet kazanan statüsünün, Tanzimat sürecinde 
değiştirilmeye çalışılmasıyla ortaya çıkmış bir isyandır.49    

Osmanlıların Mardin’i yönetmeye başladıkları 1518 yılından 
itibaren “Hükümet-i Cezire” isimli bir otonom yönetime kavuşturulan 
Bothan Emirliği ve Bedirhan Bey aşireti Şah İsmail ile yapılan 

                                                 
48 Atatürk Kültür Dil ve Tahir Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları xıv Dizi Yüzyılda 
Mardin Sancağı Nejat Göynüç s.80 
49 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.56 
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savaşlarda Osmanlı yönetimi tarafından ödüllendirilen bir guruptur. 
Bu gurup içinde yaşanan iç çatışmalarda Osmanlı yönetimi kendine 
yakın bulduğu kişileri Mir olarak desteklemiş ve iktidarını 
sağlamıştır.50Bothi aşireti Dumbuli, Nuki, Mehmudi, Şeyh Tarani, 
Masaki, Raşki, Pinkan, Dalam, siasturai, Şiruyan, Duturan 
aşiretlerinden oluşan bir federasyondu.Bu Federasyon 1839 dan 
sonra Bedirhan Bey gücünü artırmışken ve daha da arttırmayı ümit 
ederken, Tanzimat ”la birlikte artan merkezileşme faaliyetleri, bu 
ümitleri boşa çıkarmış ve çatışma ortamı oluşturmuştur.51  

Tanzimat sonrası merkezileşme çabalarında izlenen yollardan 
biri de eyaletlerin sınırlarını değiştirmektir. Bu yolla eyaletlerde 
zaman içinde oluşan güç dengelerinin kırılması ve merkezi otoriteye 
karşı direncin azaltılması hedeflenmiş olmasıdır.52 

Bu stratejinin izlendiği yerlerden biride Cizre olmuştur. 
Haziran 1841 de Çizre “Fermanın ifadesiyle Cizre kazası –
Diyarbakır’dan Eyaletinden alınıp, Vezir Mehmet Paşanın 
yönetimindeki Musul Eyaletine bağlanmasıdır. 

Bedirhan Bey, acımasızlığıyla tanınan Musul Valisine 
bağlanması durumunda sağlamış olduğu yönetimi sarsacağını 
düşünüyordu. Mehmet Paşanın kendisini ortadan kaldırarak Cizre’ye 
başka bir mütesellim atayacağını da biliyordu.  

Bedirhan bey bölgede bulunan Nasturilere yönelik tacizi 
sonucu Musul’a sığınan Patrik Mar şamon ve Batılı konsoloslar 
Osmanlı Devletinin Bedirhan Beyin üzerine gitmiş ve esir aldığı 
Nasturileri kurtarmaya talepleri.53 Bedirhan Bey 1846 yılında 
Nasturilere yönelik ilkinden daha sert bir harekat başlatması 
Avrupa’da infial uyandırması bardağı taşıran son damla olur.  

                                                 
50 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.61 
51 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.63 
52 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.64 
53 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.71 
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Osmanlı yönetimi tarafından istenmeyen kişi ilan edilen 
Bedirhan Bey taraftarlarının çözülmesine ve Osmanlı yönetiminin 
yanında yer almışı sağlanmış. Bedirhan Beye bağlı kalan güçler askeri 
yöntemlerle etkisiz hale getirilmiştir. Bedirhan Bey 29 Temmuz 1847 
yılında Osmanlı yönetimine teslim olduktan sonra Girit’e sürgüne 
gönderilmiştir. 

Nasturiler Kimdir ? 

Nasturilik,5. Yüzyılda Hristiyan dünyasındaki kristolojik 
tartışmalar sonrasında. Antakya Süryani Kilisesinin ikiye ayrılması 
sonucunda ortaya çıkmıştır. “Doğu Süryanileri “ olarak adlandırılan 
Nasturilerin kökleri, tarihi Urfa kilisesine dayanır. Etnik olarak ise 
Asurlulara dayandırılırlar.54   

Osmanlı yönetiminde Nasturiler, diğer gayrimüslim 
cemaatlerden farkı bir örgütlenme yapısına sahiptiler. Bu durumun 
temel sebebi, Nasturilerin Osmanlıdaki diğer gayrimüslim cemaatler 
gibi kilise etrafında teşkilatlanmış bir cemaatten çok, bir aşiret 
konfederasyonuna benzeyen örgütlenmeleridir. Aslında bu 
örgütlenmenin başında dini yetki ve sıfatlarıyla “Saygıdeğer ve Onurlu 
Babaların Babası ve Büyük Çoban Doğunun Patriki ve Katalikosu Mor 
Şomon”  veya sadece “Mar Şamon” unvanını taşıyan bir patrik 
vardır.55Nasturiler, Hakkâri’nin dağlık bölgesi, aşağı ve yukarı Tiyari, 
Volto, Tuhub, Tal,Diz ve Gevarda (Yüksekova) sekiz aşiret halinde 
yaşamaktaydılar. 19.Yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı yönetimi ile 
birkaç küçük vergi ihtilafı dışında bir sorun yaratmamışlardır. 56  

Bedirhan Bey İsyanının Mardin’e Etkileri   

Tanzimat’ın hemen ardında bölgede meydana gelen Bedirhan 
Bey isyanı.19. yüzyılın ilk yarısında Mardin ve çevresinde önemli 

                                                 
54 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.69 
55 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.69 
56 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.69 



 

22 

sonuçlara sebep olmuştur. Yerel güçlerin birbiriyle ve merkezi otorite 
ile çatışmaları sonucunu doğurmuştur. ABD ve İngiliz kökenli 
misyonelerler tarafından oluşturulan merkezler teşviki ile gayri 
Müslimler çatışmalarda taraf olmuştur.57 Bu çatışma sadece Doğu 
Süryanileri olarak tanımlanan Nasturileri değil aynı zamanda patriklik 
merkezi Mardin olan Batı Süryanileri (Yakubileri) de etkilemiştir. 
Turabdin”e sıçrayan olaylarda Süryani Kadim cemaatinin bir kısmı da 
taraf olmuştur.58 

Osmanlı belgelerinde 1848 de Bedirhan Beyin esir aldığı 
Nasturi ve Yakubilerin serbest bırakıldığı bu sıralarda Mardin ve 
çevresinde görülen kolera salgını bölge nüfusunun bir kısmının 
Diyarbakır’a göç etmesine sebep olmuştur.59Bedirhan Beyin isyanın 
bastırılmasını sağlayan Osman Paşa bölgedeki Kürt Emirlikleri’nin 
ortadan kaldırılmasını sağlamıştır.Bedirhan Bey isyanı sonrasında Kürt 
Emirlikleri’nin ortadan kaldırılmasını, bölgedeki dengeleri 
değiştiriyordu. Kürt emirlikleri, aşiretlerin devlete bağlıklarında bir 
nevi aracılık üstlenmiş oldukları için bu yeni dönemde ikame edilecek 
sistem önem arz ediyordu. Bu durum aşiretlerin bağımsız başıboş 
kalmasına sebep olmuş.  

Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması için Osman Paşanın 
teklif ettiği Diyarbakır Eyaleti, Van, Muş ve Hakkari sancakları ile Cizre 
Bothan ve Mardin Kazalarından meydana gelen bir eyaletin dirayetli 
bir vali tarafından yönetilmesi teklifi Osmanlı yönetimi tarafından 
kabul görmüştür. Osmanlı idari taksimatında ilk kez resmi Kürt eyalet 
ismi olarak kullanılmıştır.60 

Kürdistan Eyaleti’nin teşkili ve Padişah Abdulmecid”e Meclis-i 
Vala tarafından “ Kürdistan Fatihi unvanı verilmesi. Bedirhan Bey 
isyanının bastırılmasının, Osmanlı Devletince önemli bir başarı olarak 

                                                 
57 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.73 
58 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.73 
59 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.74 
60 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.80 
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algılandığını göstermektedir.61Yeni oluşturulan bu eyalete ilk atanan 
vali Musul Valisi Esad Paşa atandı. Eyalet Merkezi de Ahlat oldu. 
Ancak bu merkezin sorun yaratması nedeniyle Eyalet valisinin Eylül 
1848 de Merkezin Erzurum’a taşınmasını talep etmiştir. Daha sonra 
bu sorun Diyarbakır’ın eyalet merkezi olarak kararlaştırılması sorunu 
ortadan kaldırmış.62  Erzurum Defterdarı Tevfik Efendi, Ula rütbesinin 
ikinci sınıfına yükseltilerek Kürtistan Defterdarı olarak atanmış bu 
atama Merkezileşme için önemli bir adım olarak görülmüş. Kürdistan 
olarak anılan bu bölgede Türk yönetici seçilmesi dikkate şayandır.  

11-Kürdistan Valileri :   

Sıra No Tarih  Vali  Rütbesi  

01 1848-1851 Esat Paşa  Müşir  

02 1851 Abdi Paşa  Müşir 

03 1852 Ragıp Paşa  Vezir 

04 1853-1855 Hamdi Paşa Vezir 

05 1855-1856 İzzet Paşa  Vezir 

06 1856-1858 Selim Paşa Vezir 

07 1858 Hacı Kamil Paşa Müşir 

08 1859 Mahmut Paşa  Müşir 

09 1860-1862 Ali Rıza Paşa  Vezir 

10 1862-1864 Halil Kemal Paşa  Müşir 

                                                 
61 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.80 
62 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.81 
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11 1864-1867 Mustafa Paşa  Müşir  

Dikkat edileceği üzere atanan valiler kısa süre sonra görevden alınmış. 

Yeni İdari Taksimat ve Mardin İdari Yapısı: 

Kürdistan Eyaletinin kurulması aynı zamanda Mardin ”in 
Tanzimat sistemine girmesi ve sık sık yapılan değişiklikler sistemin 
tam anlamıyla uygulanmasını geciktiriyordu.Tanzimatçılar, merkezi 
örgütün ve iktidarın güçlendirilmesi için askerlik ve vergi sorunlarını 
çözmek zorundaydılar. Yeni eyaletin kapsadığı alanın genişliği 
yüzyıllardır devam eden klasik yapının tam anlamı ile kaldırılması 
anlamına geliyordu. Bu zorluğun en belirgin yansıması asker ve vergi 
toplamayı kolaylaştırmak için dikkat çekici bir şekilde sık sık idari 
değişikliklere gidilmesi ile sağlanmaya çalışılmıştır. 

Mardin, Bothan, Hacı Behram Kazalarının bu yeni sancağa 
bağlanmasıdır. Cizre bir sancak haline getirilip, kaymakam 
atanmasına rağmen bölgede aşiretlerin etkinliği kırılamamıştır. 
Kaymakam Mustafa Paşa, bölgede hâkimiyeti sağlamak için aşiretlerle 
işbirliği yapma zorunda kalmıştır. Mustafa Paşa mültezimlerle işbirliği 
yapması halkın daha ağır vergiler yüklemesi halkın şikâyeti sonucunu 
doğurmuş. Bu durum Mustafa Paşanın görevden alınmasını 
sağlamıştır. Yerine Kapucu başı rütbesindeki Hacı Salim Kaymakam 
olarak atanmış.Bu dönemde aynı sorunlar Mardin’de de yaşanıyordu. 
Cizre’ye bağlı bir müdürlük olan Mardin’in 1848 müdürü Behzad 
Ağadır daha sonra bu göreve Ali Bey atanmıştır.  

1855 yılında Mardin Kürdistan Eyaletine bağlı bir liva haline 
getirildi. Cizre ise Mardin’e bağlı bir kaza olarak teşkilatlandırıldı. 
1867 yılına kadar bu durum devam etti. 63 

Mardin’i yöneten Kaymakamlar:  

                                                 
63 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.83 
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Tanzimat’ın idari alanda getirdiği yenliklerden biri, 
sancak/liva yönetiminde kaymakam, kaza yönetiminde ise kaza 
müdürlerinin görevlendirilmesidir. Kaymakamlar, Tanzimat öncesinde 
sancak yöneticisi olan mütesellimlik kurumunun görevlerini 
üstlenmişlerdir. Kaymakamlar doğrudan Dâhiliye Nezaretine bağlı 
olup atama ve diğer özlük işleri bu nezaret tarafından yapılırdı. Ancak 
valilere karşı sorumlukları olup, bağımsız olarak kararlar alıp, yürütme 
yetkileri sınırlı idi. Sancak/Liva meclislerinin başkanlığı sancak idari 
sorumlusu olarak kaymakam üstlenmekteydi.  

Sıra 
No  

Bağlı Olduğu 
Eyalet  

Tarih  Kaymakam Adı  

01 Hakkâri  1852 Şerif Ağa 

02 Mardin Zaho 
kazasına bağlı 
bir müdürlük 
olan Cizre ile 
birleştirildi. 

1853 Muş Kaymakamı  Osman Paşa 
atandı Şerif Ağa Muşa atandı. 

03  1853-
1858 

Bu dönemde Osman Paşadan 
sonra Cemal Paşa Atanıyor 
ancak sistemdeki aksaklıklar 
nedeniyle Mahalli Aşiretinden 
Hacı Timur’a Avniye miralaylığı 
görevi verilmiş. Cemal Paşadan 
sonra Sivas Hanedanından Said 
Paşazade Cemil Bey Atanmış 
“aklına hiffet” akıl sağlığının 
bozulması sonucu Şerif Ağa bu 
göreve atanmış.  

04  1858 Mustafa Reşit Efendi. Mardin 
Tekye Mahallesinde 
oturmaktaymış. Eşi İstanbullu 
kendisinin nereli olduğu 
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bilinmiyor. 

05  1860 Mir-i Miran Mehmed Nazım 
Paşa Muhtemelen Mustafa 
Reşit Efendi gibi görevlerini 
yerli bir vekil tarafından 
yürütüldüğü 
sanılmaktadır.Mustafa Rüştü 
Efendinin vekili Nizameddin 
Efendi Mehmet Nazım Paşanın 
vekili Haçı Ömer Efendi 
üstlenmiştir. 

06  1861 Salise rütbesinden İsmail 
Efendi  

07  1862 Mehmet Tevfik Efendi kısa bir 
süre görev yapmış. 

08  1863-
1866 

Miri- miran rütbesinde olan 
Arsan Paşa 

Mardin’i yöneten Naibler:  

Mardin Osmanlı idaresinde katıldıktan hemen sonra, idari 
bakımdan olduğu gibi adli açıdan Diyarbakır Eyaleti “ne 
bağlanmıştır.Mardin farklı eyaletlere bağlandığı dönemlerde de adli 
bakımdan “Amid kadısına” bağlılığı devam etmiştir. Mardin’de adli 
işler için devamlı surette Diyarbakır kadısı tarafından atanan naipler 
tarafından adli işler görülmüştür. Bu durum Kürdistan eyaleti 
kurulduğunda devam etmiştir.64 

 

 

                                                 
64 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.87 
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Şer”iye  Sicillerine göre Naipler :  

Sıra 
No  

Tarih  Adı  

01 Haziran 1848 Mevlana El-Hac Ömer Efendi  

02 Ocak 1850 El-Hac Abdul Gafur Efendizade 

03 Mayıs 1850 Mevlana Seyyid Mahmut Kemal 
Efendi  

04 Mayıs 1850 Mevlana Şeyh Osman Efendi  

05 1842 Hindizade Şeyh Osman Efendi 

06 Ekim 1853 Mevlana Kadızade Mehmet Feyzi  

07 Aralık 1854 Mevlana Hacı Mehmet Efendi  

08 1858 Hindizade Seyyid Şehmus Efendi  

09 Ocak 1866 Mehmet Şakir Efendi 

10 Mart 1866 Seyyid Mehmed Emin Efendi  

11 Ağustos 1866 Seyyid Mustafa Sabri Efendi  

Müftüler:  

Müftüler, Osmanlı İdari yapılanması içinde idari sınıftan 
sayılmamalarına rağmen, konumları itibariyle kent yaşamında saygın 
ve etkin kişiler olmuştur. İstanbul’da bulunan ve ulemanın başkanı 
durumunda olan şeyhülislamın devlet ve hükümet merkezinde 
gördüğü işleri, eyalet ve sancak merkezi olan kentlerde müftüler 
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görevlendirilmiştir.65 1856 yılında Hacı Mehmet Efendi müftü olarak 
atanmış 1856 yılında Kaymakam Cemal Paşa ile Avniye Miralay Hacı 
Timur arasındaki iktidar mücadelesine taraf olmuş. Şahitlerin yerine 
atmış olduğu imzalar nedeniyle 1860 yılında Diyarbakır’a sürgün 
edilmiş.66Müftü  Hacı Kemal Efendi şeri hükümlere aykırı yaptığı 
icraatlar; 

Yapılan Hileli İşler  Müftü Hacı  Kemal Efendi ile Suca İştirak 
Eden Mardin Eşraf ve Hanedan 
Mensupları   

Düşük ayarlı sikkelerin 
piyasaya sürülmesi 
(Kalpazanlık) 

Şemdinizade Mehmet Efendi, 
Kermozadelerden Abdülgani Çelebi,Hacı 
İbrahim Ağa,Şehdetzade Hacı Hıdır Ağa, 

Fitne Meşkin ve Daşi 
aşiretleri arasında çıkan 
çatışmayı körüklemek. 

 Müftü Kemal Efendi  

Hacı Kemal Efendi”den sonra Cami-i Kebir Mahallesinde bir 
konakta ikamet eden ve Mardin eşrafından Ağazadelere mensup 
Yusuf Sıdkı Efendi b.Seyyid Ömer Efendi müftü olarak tayin edilmiştir. 
Müftülük görevine daha sonra Mesud Efendi ve Said Efendinin 
isimlerine rastlanmıştır.67 

Mardin’de 1847-1868 yıllarında Asayiş Problemleri:  

Mardin’de 1847 yılında Tanzimat’ın uygulanmasıyla birlikte, 
merkezi otoritenin gücünü etkin kılma çalışmalarına hız 
verilmesi.Merkezi idarenin Asker ve Vergi toplam arzusu nitelikli 
personelin ve altyapının olmaması iltizamın kaldırılması otorite 
boşluğu yaratmış.  

                                                 
65 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.88 
66 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.89 
67 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.89 
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Sorunlar  Taraflar  Doğurduğu Sonuç  

Vergi Toplama  Araban ve Tayyar 
aşiretleri  

Alacak verecek 
konusunda anlaşma 
sağlanamamış. 

Askere Alma  Daşi ,Şammar, 
Aneze, tehdit 
oluşturmuş. 

Asker Toplama ve 
Mardin ve çevresini 
korumak için Anadolu 
ordusuna bağlı çöl 
muhafızlığı teşkilatı 
kurulmuş. Yetersiz 
kaldığı durumlarda 
Diyarbakır’daki Asakir-i 
Nizamiyeden bölgeye 
Asker gönderilmesi.     

Yağma ve Talan Aneze ve Şammar 
aşiretleri  

Osmanlı Yönetimi 
tasarruf amaçlı 1500 
kadar başıbozuk askerin 
görevlendirilmesi. Bu 
askerler Aneze ve 
Şammar aşiretlerine 
düşman Tayy,Ömeryan 
ve Kiki aşiretleri 
mensubuydu. Yağma ve 
Talanı kısmen durdular.  

Asayişin Bozulması  Arap ve Kürt 
aşiretleri  

1853 yılında çöl muhafızı 
Hacı Süleyman Ağa Arap 
ve Kürt aşiretleri 
arasındaki mücadele 
nedeniyle asayiş 
bozulmuş. Bu yönde 
yapılan çalışmalar Kırım 
savaşa nedeniyle ıslah 
çalışmaları yarım kalmış. 
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1858 yılında Tayy 
aşiretinin tacizleri  

Tacize Muhatap 
olan Milli, Dekori ve 
Mirisinan aşiretleri  

Tayy aşireti,böledeki 
kabilelerden “hüve” 
adında para talep ederek 
ortamı 
gerginleştirmiş.Tayy 
Şeyhi Şeyh Ali ile 
Şammar Şeyhi Şeyh Hicir 
ittifak kurarak devlete 
karşı aşiretleri tahrik 
etmiş. Kiki Ağası Eyüp 
Ağının kuşkırtması ile 
Şammar aşireti Mardin 
çevresindeki birçok 
kabileyi Habur tarafına 
sürmüş.  

Aneze aşireti 
bölgeyi istila 
etmesi. 

İstilaya maruz kalan 
aşiretler. Kiki, 
Dekori ve Milli  

Kiki,Dekori ve Milli 
aşiretlerine ait köyler 
yağmalanmış. 

Merkezileşmeyi sağlamanın ön koşulu sayılan asayiş meselesi 
devletin tek başına çözebileceği bir mesel değildi. Asayişin sağlanması 
için devlet yerel güçlere yetki verdiğinde de yerel güçlerin bir biri ile 
mücadelesi Osmanlı yönetiminin en büyük engel ve merkezileşme 
sürecine zarar vermekteydi.68 

Yerel Güç Unsurları:  

Osmanlı merkezileşmenin en önemli engellerinden biri olarak 
kaşımıza çıkan “yerel güçler “ kavramı tek bir toplumsal 
organizasyonu ifade etmiyordu. Osmanlı toplumsal yapısının 
dayandığı temel unsur olan “cemaat” kavramıyla da ilişkisi çok 
belirgin değildi. 19. yüzyıla kadar “yerel güçler” kavramı içine 
genellikle Müslüman toplulukların kendi klasik sosyal örgütlenmeleri 
çerçevesinde, kırsal örgütlenme tarızı olarak “aşiretler” ve kentsel 

                                                 
68 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.96 
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örgütlenme tarzı olarak “eşraf” girmekteydi.  

Aşiretler: En basit aşiret tarifi ortak bir ataya dayanan ve 
akrabalık temelinde örgütlenmiş, ekonomik bütünlüğü olan, kendine 
özgü bir içyapıya sahip sosyo-politik bir birimdir. Aşiretin başındaki 
kişi bey olarak anılıyorsa Türk aşireti, Aşiret ağası olarak anılıyorsa 
Kürt aşireti, Aşiret Şeyhi olarak anılıyorsa Arap Aşiret olduğunun bir 
göstergesidir. 69 

Mardin’deki konargöçerler ve yerleşik aşiretler.  

Görcer ve Yerleşik Aşiretlerden Milli (Sürüciyan) Aşiretinin Mardin 
genelinde oynadığı  roller:  

Milli Aşireti :  Rakka-Erzurum-Urumiye kadar çok geniş bir 
bölgede görülen bu aşiret Ziya Gökalp’in yaptığı tespitte bir Milli 
aşiretinin bir aşiretler federasyonu olduğunu Hacigan, Sinikan,Köran 
Goran,Cınıkan,Hıdirenkan,Cebikan,Kumbinaşkan,Akkoyunlular 
devrine kadar Milli aşiretinin idaresi, bu yeddi aşiret arasında 
dönüşümlü olarak yapıldığını. Milli aşiretinin tabi aşiretlerin bir kısmı  
Tük -Kürt –Arap –Zaza-Yezid aşiretler barındırmaktaydı. Aşiret bu 
bölgede çok etkin olması II. Abdulhamid döneminde Milli İbrahim 
Beyi yakınlığı nedeniyle bölgede Hamidiye alaylarının kuruluşunda 
görevlendirilmiştir. 

Sürgücü Aşireti: Osmanlı tahrir defterlerinde Mardin’de 
yerleşik Aşiretlerden olduğu görülmektedir. Sürgücülerin bu 
defterlerde 20 köyde yerleşik olduğu görülmektedir. Köyler 
Zavgan,Şatıh,Berman,Şor,Eydo (Ando) Berdinç, Melik ,Abin, Kızıl 
Mescid, Şaistan, Baistan, Tizyan, Ayan, Oruç Bey, Dey-i Duk, Pare, 
Bafeva,Harab Reş, Ahmed, Mağaradelen. Sürgücüler Mardin 
yönetimine taraf olmak için 1795 yılında Millizade Necip Beyi 
desteklemesine kızan bir kısım aşiret mensupları Tüfençibaşı 
Abdurrahim “i desteklediğini görüyoruz. Sürücüler Mardin deki iktidar 
mücadelesinde Daşi ve Ömeryan karşıtı olmuşlar. Daşilere karşı, 
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Mişkin, Behramki, Danbeli ve Afes aşiretleri ile itifaklar kurduklarını 
görüyoruz. 1847 yılında aşiretin eski ağası Şemdin Ağa ile aşiretin yeni 
ağası Derviş bin Timur arasında Mardin mahkemesine yansıyan 
iltizam davasında Kürdistan Valisi Esad Paşa”nın aşiret reisliğine 
müdahele ettiğini görülmektedir. 1852 yılında idari teşkilatlanmada 
Sürgücü ler bir kaza olarak teşkilatlandırılmış. 

            Göcer ve Yeleşik Beziki, Şeyh (Milli Akkeçilü) Aşiret beyleri ve 
Mardin genelinde oynadığı olduğu ancak önemli bir rol almadığı 
görülmektedir.  

              Beziki, Şeyh Aşireti Göçer olmasına Karşın bir kolu 
oluolan(Meşki)Mişkin aşiretinin Mardin genelinde oynadığı roller; 
Mişkin Aşireti: 19.yüzyilda kentteki yönetim mücadelesinde çok etkin 
olan Mişkin aşireti,16.yüzyıldaki kaynaklarda bölgede yerleşik düzene 
geçmiş aşiretler arasında sayılmaktadır. Tahrir Defterlerinde bu 
aşiretin yerleşik olduğu köyler Pirmil, Satılmı, abas-kepaş, Pir Kepaş, 
Celali, Dery-i Adbi, Kasr-ı Rabia, Mutavvent (?) Zizni, Habarman 
(?),Mahlebiyye, Mağara namı diğer Kesme,Avni,Palos. Bu aşiret Bab-ı 
Cedid mahallesini kışlak olarak kullandığı kayda geçmiştir.1689 yılında 
Mardin”de Mişkin pazarı adıyla bir pazarları varmış. Mişki aşireti bu 
pazardan alışveriş yaparmış.18.yüzyılın ilk yarısında kent yönetime 
etkili olmayan başlayan Mişkinler,19.yüzyılın başlarında kent yönetimi 
için Daşiler”le mücadeleye girişmiş ve sürgücülerle itifak 
oluşturmuştur. Kente atanan Osmanlı yöneticileri her iki aşireti de 
etkisiz hale getirmeye çalışmış. 

Göçer Hindilü-Bölük,Ikeni,gülb göçer olmasına karşın yerleşik 
kolları (ianayy;Şah Dianayyi ;Şah Nasibi,(Nusaybin) Zoli ,(sonradan 
Milli Aşiretine dahil edilmiştir.),Duraçlu,Behramki, Barazi(Savur 
da),Milli ,Mirsinan, Mıhlı,Kavus,Tavusi, Piran-Zincir, 
Karadara,Rişmil,Kabala,Birmek,Cevzat,Hindulü,Telerman,Karacahisar,
İbrahimiye,Bilali,Kalentra,Şeyhan-
Zincir,Kültülü,Selah,Tekük,Sığlevan,Telfeyyaz,Makbele,) aşiretleridir.  

Göçer Hindilü-Bölük,Çkeni,gülbai,Çölek,Mehmet 
Kurs,Karakeçili, Kulu Behramki,Kadiyan,Melikan,Halan, 
Cealeddinlu,Sarilü, Daydanlü,lek Tabanlü, yerleşik kolu( Kiki) aşireti 
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yerleşik olup Mardin genelinde oynadığı roller; Bu aşiretin 
reislerinden Hacı Süleyman Ağa 1767-1773 yılları arasında Mardin’de 
yöneticilik yapmış. Kiki aşireti de tıpkı Milli aşireti gibi zamanla bir 
konfederasyon aşirete dönüşmüş. Konfederasyona bağlı aşiretler Kiki 
Helecan, Ömeran, Temirkan, Hesenkan, Derbasyon, Hacıyan, 
Sermehanan kabilelerinden oluşken Kiki Çerkanlar ise Necaran, 
İbrahim, Zerkan, İsmailan, Şekiran, Reakan, Muikan ve Azizan 
kabilelerinden oluşmaktaydı. Kiki aşireti kent merkezinde ve kentin 
güney kesiminde kırsalda (ova-çöl tarafında ) etkili olmuştur. Kiki 
aşiretinden Ahmet Ağa ve Osman Ağa 1688-1693 yıllarında Mardin’de 
yöneticilik yapmıştır. 18 ve 19 yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlının 
Mardin yöneticilerine Voyvoda Davut Ağa ya karşı oluşturulan 
ittifakın içinde yer almışlardır. 1826 yılında Çöl tarafından gelen Arap 
aşiretler Kiki aşiretine ait köyleri yağmalaması bu aşiretin gücünü 
oldukça zayıflatmış. Kikiler bir müddet Şammarlara vergi vererek 
hayatlarını sürdürmüş daha sonra Osmanlı yönetimi ile iyi ilişkiler 
içinde olan Milli aşiretine vergi vermeye başlamıştır.   

Yerleşik Ömeryan aşireti ve Mardin de oynadığı roller; 
Abdusselam Efendi, Cizre, Nusaybin ve Ömerli (Ömeryan) da yaşan 
Ömeryan aşiretinin aslan Mardinli olduğunu, Mardin dışındaki yerlere 
ise Mardinli yöneticiler tarafından sürgün edilmeleri sonrasında 
yerleştiklerini belirtir. 18. Yüzyıl başlarında Milli aşiretinin Rakka”ya 
sürgünü sırasında aşirete bağlı olarak gösterilen Ömeryan aşiretinin 
de aynı yere sürgün kararı verilmiş. Ömeryan aşireti aynı kökten 
olmayan,fakat zamanla birleştiklerine önanılan iki koldan 
oluşmaktadır. Osmanlı kaynakları ( Etmankan ve Mahmudkan) 
19.yüzyıl başlarında kent hakimiyeti için mücadele verdikleri 
görülmektedir. Bu mücadele Daşi aşiretini destekleyerek 
göstermişlerdir. 

Hem göçer hemde yerleşik Daşi aşireti Mardinde oynadığı 
roller; Daşi Aşireti : Abdusselam Efendi bu aşirete geniş yer vermiş 
Ömerli taraflarında yaşarken kıtlık nedeniyle Mardin ”in halkın itibar 
etmediği harap evlerinde yaşadıklarını yazmaktadır. 18.yüzyıla kadar 
Mardin ve çevresinde rasladığımız Daşiler Rişmil,.(Yeşili) Mansuriye 
(Yalım) ve Kabala köylerinde etkin iken kent merkezinde  rakipleri 
Mişkinler kent çevresinde ise sürgücüler olmuştur. 



 

34 

Göçer Şammar aşiretinin Mardinde oynadığı roller; Şammar 
Aşireti: Bölgede yakın dönemlerde yaşamaya başlayan bir Arap 
aşiretidir. Hayvancılıkla geçindikleri ve göçebe yaşadıkları 
kaydedilmektedir. Kışlak olarak Demirkapı, Unyat ve Sincar-ı yazlık 
olarak ise Sincar Dağı ile Cebel-iAbdulaziz asarını kullandıkları 
belirtmektedir. Mardin, Cizre, Musul ve Kerkük ile Bağdat “ta kadar 
olan bölgede etkinlik göstermiştir. Bu aşiret yönetime karşı hep 
uzlaşma bir tavır sergilemiş ve Tanzimat döneminde Şammar Şeyhi 
Ferhan”a paşalık unvanı verilmesine rağmen aşiret kontrol altına 
alınamamıştır. 

19.yüzyılın ikinci yarışanda bir yandan ezeli düşmanlırı 
Anzeler ile çatışırken diğer yandan Mardin çevresinde asayişi bozacak 
faaliyetlere girişmekte ve bölge aşiretlerini de haraca(hüve) bağladığı 
kayıt altına alınmıştır. Bölgede elde ettikleri güç,merkezi otorite ile 
araları açılan aşiretlerin Şammarlara sığını,vergiyi devlet yerine bu 
aşirete verebilecekleri bir seviyeye kadar yükselmişti. 

1850 yılında Tayy,Mill,Kiki,Dekon,gibi aşiretler Şammarlara 
sığınmış ve İstanbul hükümeti yerine bu aşerete vergi vermeyi uygun 
bulmuşlar.Bölgedeki talan ve yağma harketleri 1870 yılında bilge 
aşiretliri hakkında merkeze bigi veren Mithat Paşa”ının onlar için 
“Kabail-ı vahşiye” tabirin kullanmıştır.Ziya Gökalp”ın ise “Şammar 
aşireti çölde sakin ve zürrü olan aşiretlerin adeta çekirgesi gibidir.” 
Şeklinde tanımladığı Şammarların bu fütursuzluğu Osmanlı yönetimi 
boyunca sürmüştür. 

Göçer aşiret Aneze Mardin genelinde oynadığı roller; Aneze 
Aşireti: İslamiyetin kabulünden sonra Anayurtları Yemenden göç 
ederek Fırat kıyılarına gelen bu aşiret Şammar Aşireti ile sürekli bir 
mücadele içinde olmuştur. suriye çöllerinde hakimiyet 
oluşturdular.18.yüzyıl başlarında Vahabiler ile işbirliği yaptılar.1837 
yılında Tayy aşirtiyle birlikte Mardin-Bağdat arasında yerleşik 
aşiretleri yerlerinden oynatarak kargaşaya sebep oldular. Anze 
aşiretinin saldırıları sonucu bölgeyi terk eden ahali 
Adana,Maraş.Antep,Rakka ,Şam ve Trablusşam tarafına kaçmak 
zorunda kalmaştır. Anze aşiretinin baskıları sonucu Kürt aşiretlerin 
Şammar aşireti ile itifak yapmasına sebep olmuştur. 



 

35 

Göçer Tay aşireti Mardin genelinde oynadığı roller; Tayy 
Aşireti : Yemen Kökenli bir aşirettir.19.yüzyılın ikinci yarısında Mardin 
”deki Milli,Dekori ve Mirsinan kabilerini taciz etmesi ,bazı uygunsuz 
davranışlarda bulunması ve aşiretlerden “hüve” adında vergi talep 
etmesi üzerine kargaşaya sebep olmuştur. Şammar ve Kiki aşireti ile 
ittifak kurarar bilgede asayişi bozacak faaliyetler içine  girmiştir. 
Aşiretin önemli bir kısmı Diyarbakır Valisi Kurt İsmail Paşa döneminde 
Çağçağ vadisinde yerleşik hayata geçmeye ikna edilmiştir. 70   

Mardin ”de Eşraf :   

Mardin’in sosyal yapısı içinde “vücuh-ı memleket “”ayan-ı 
memleket” “eşraf-ı hanedan” diye nitelenen ve hem ekonomik hem 
de idari anlamda yerel güç unsurları arasında sayabileceğimiz bir sınıf 
mevcuttu. 

Osmanlı yönetimi altındaki Mardin merkezde yaşayanlar 
Ayan (orta sınıf), edna (alt sınıf ) Eşraf. Olarak üç sınıf olarak 
değerlendirmiş.71   Mardin Merkezde maziden beri yaşayan ve şehir 
yönetiminde kendini bu şehrin sahibi kabul eden iki gurup 
bulunmaktadır:  

Kentli nüfus dışında köken 
olarak kırsaldaki aşiretlerden 
kentleşen Eşraf 

Kentin maziden günümüze gelen ve 
Şer”iye sicillerinde yer alan aileler  

Milli, Kiki, aşiretlerinin kent 
içindeki uzantıları, Millizadeler 
ve Kikizadeler olarak 
görülmektedir. 

Ağazadeler,Arapzadeler,Azizzadeler,Çın
arzadeler,Çuhadarzadeler,Ensarizadeler,
Faşuhzadeler,Gömlizadeler,Gözüzadeler
,HacıAbdulkemizadeler,Hafızzadeler,Ha
ki 
Efendizadeler,Kanburzadeler,Kermozad
elery,Külahlızadeler,Mataracılar,Mehme
dEfendizadeler,Milluzadeler,Nikabazade

                                                 
70 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin 
Artuklu üniversitesi Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.98-112 s. 
71 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin 
Artuklu üniversitesi Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.113 
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ler,Rıhyezadeler,Necizadeler,Sıb”azadel
er,Şehdetzadeler,Şahindanzadeler,Şem
dinizadeler,Şerifzadeler,Şeyhzadeler,Şia
rzadeler, 
Terakizadeler,Tiryakizadeler,Zenizadeler
,Zirkatlizadeler,Şatanalar,Şahkulu ve 
Hamidiler. 

Mardin’de Eşraf ticareti ve bunun sonucu paraya yön veren kesimi ide 
bunların içinde “Tüccar-ı mutebaran “ olarak kayıtlara geçen iki aile 
görülmektedir. Gözüzadeler ve Necmizadeler, Kermozadeler.   

Gayrimüslim Cemaatler 

Mardin 19.yüzyılın ikinci yarısına kadar yönetim 
mücadelesinde sadece Müslümanlar rol oynadı. Gayrimüslimler ile 
ilgili düzenlemeler 19.yüzyılın başında Osmanlı Padişahı  II.Mahmut 
döneminde, statüde değişikliğine gidilmiştir. 

  Tanzimat Fermanı ile “kanun ve nizamnamelerin, bütün 
tebaanın can, mal ve namus güvenliğini temin etmesi gerekeceği ve 
padişah tarafından verilen bu hakkın hangi din ve mezhebi olursa 
olsun herkesi kapsayacağı, herkesi istisnasız bundan faydalanacağı” 

  Bu durum ilk defa kişi hakları, ceza ve vergi hukuku gibi 
alanlarda aynı güvencelerden yararlanacağı ilkesi kabul edilmiş.72 

Osmanlı Devletinde gayrimüslimlerin statülerinde köklü 
değişiklere sebep olan asıl gelişme  Islahat Fermanıdır (1856) Fransa 
ve Rusya’nın Osmanlıdaki gayrimüslimleri himaye etmeleri Osmanlı-
Rus savaşında yenilen Osmanlıya bir dayatmasıdır. Bu ferman ile 
gayrimüslimler vergi eşitliği ayrıca cemaat ruhani reisleri devlet 
tarafından bir yıllık süre ile tayin edilen birer memur, bütün tebaaya 
ait meclislerde  “Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye” toplantılarına 
katılmalarını sağlamıştır. Vilayet ve sancak meclislerinde Müslüman 

                                                 
72 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.117 
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ve gayrimüslim üyelerin seçim şekillerini belirlemek ve reylerini doğru 
kullanımını sağlamak ,meclislerin kuruluşu ve çalışma sistemlerini 
belirten mevcut nizamnamelerin gözden geçirilmesi sonucunu 
doğurmuştur.73 

Islahat Fermanının yayınlanmasından altı hafta sonra 
imzalanan Paris Antlaşması ile Osmanlı bir Avrupa Devleti sayılmıştır. 
Bu ferman ve sonrasında yapılan anlaşma sonucu 1861 de Rum 
Patrikliği Nizamnamesi,1863 yılında Ermeni Patrikliği 
Nizamnamesi,1865 yılında Yahudi Milleti Nizamnamesi, 1878 yılında 
Protestan Cemaati Nizamnamesi yürürlüğe girmiştir.  

Bu Nizamnamelerin etkisi ile (Lübnan,Girit ve Herse ) olaylar 
meydana gelmiştir. Bu olayların etkisi ile 1864 ve 1871 yıllarında 
hazırlanan Vilayet Nizamnameleri ile tüm vilayet. Sancak ve 
kazalarda, üyeleri çoğu seçimle iş başına gelen “İdare Meclisleri “ 
ortaya çıkmıştır. Bu meclislerin doğal üyelerin dışında iki Müslüman 
iki gayrimüslim üyeleri olacaktı. Bu gayrimüslimlerin yerel meclislerde 
söz sahibi olmalarını sağlamıştır.74 Bu düzenlemelerin bazen bir 
hakkın kötüye kullanılmasına sebebiyet verdiğini Nasturilerle 
Bedirhan Bey arasındaki ihtilaflarda ve Osmanlı yönetiminin yeni bir 
yapılanmaya gitmesine sebep olmuştur.  

Mardin’de 19.yüzyılda Müslüman gayrimüslim nüfus dağılımı 
%70 e % 30 Müslümanların lehine iken ticari gelirlerde durum tam 
tersidir. Ticaret gelirleriyle ilgili veriler ticaretin %60 gayrimüslimlerin 
kontrolünde iken Müslümanların payı %40 olduğu görülmektedir.75  
Mardin’de tefecilik yapan iki yabancı uyruklunun Hoca Oseb veledi 
Emsih ve Kardeşi Hoca Çebur veledi Emsih in varlığı mahkeme 
kayıtlarına yansımıştır.  

 

                                                 
73 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.118 
74 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.119 
75 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.120 
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Mardin’deki gayrimüslim cemaatler:  

Sıra 
No  

Cemaat İsmi  

01 Süryaniler  

02 Ermeni Gregoryenler 

03 Ermeni Katolikler 

04 Protestanlar 

05 Yahudiler  

06 Keldaniler  

Süryani Kadimler ve Süryani Katolikler : Süryani halkının 
kökeni ile ilgili yoğun tartışma , özellikle Süryanilerin Ortadoğu'dan 
Avrupa ve Amerika 'ya göçünden daha çok inceleme konusu 
yapılmıştır. Fikirler ve fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Bir taraftan Süryani 
aydınlarının oluşturdukları ve adına 'Asurcu' dedikleri grup, diğer 
taraftan bunlara karşıt ve daha muhafazakâr kanadı oluşturan ve 
kendilerini ' Aramici ' olarak niteleyen grup. Asurcular öncelikle 
siyasal bir toplum olma iddiasını taşıyorlar.  

Aramiciler Hıristiyanlık inancı temelinde birlik ve 
beraberliklerini koruma fikrini benimsemekte. Bunların dışında kalan 
bir grup tarihçi, Süryanilerin kökenini 'tüm eski Fırat ve Dicle 
havzasında yaşamış olan halklarına dayandırma eğilimindedir. 

Asurcular tarih tezlerini, Fırat ve Dicle Havzası günümüzde 
Türkiye, Irak, sınırlarında imparatorluk kurmuş  Asur ve Babil’e 
dayandırıyorlar. Aramiciler de aynı şekilde tezlerinde tarihlerini Fırat 
ve Dicle havzasında yaşamış Aramiler de bulmaya çalışıyor.Ancak son 
yıllarda bu ayrım önemini giderek yitiriyor. Taraflar artık birbirini 
tümden reddetmiyorlar. Gruplar  diyaloga açık duruma geldi. Gruplar 
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ortak paydalarda beraberce faaliyet göstermekten kaçınmıyorlar. 

  Aslında Asur, Süryani ve Arami ile anlatılmak istenen halk hep 
aynıdır. Eski Fırat ve Dicle havzasında yaşayanların kültürünü taşıyan, 
Hıristiyan olan ve Ortadoğu da Süryani (asuri) olarak tanınan halktır 
söz konusu olan. Bu halk İran ve Irak da daha çok " Asur " adıyla 
tanınırken, Türkiye ve Suriye de aynı halk için   "Süryani " adı 
kullanılıyor. Süryani kelimesi özellikle Hıristiyanlıktan sonra yaygınlık 
kazanmıştır ve Hıristiyan olan yukarı Fırat ve Dicle havzasının üs 
tarafında yaşayan halktır. 

 Süryaniler Suriye çölünde göçebe veya yarı göçebe bir hayat 
süren Aramiler İÖ 12.yy’ın başında  Fırat ve Dicle havzasının üs 
kısımlarına sızmaya başladılar. Arami kabilelerinin Fırat ile Dicle 
nehirleri arasına girmeye Asur bölgesinde bulunan kentlere baskınlar 
yapıyor, kent ve köyleri yakıp yıkıyor, halkı köleleştiriyor ve Asur 
şehirlerinden ganimetler topluyorlardı. 

Bu akınlardan korunmak için vadi ve ovalarda oturan halk 
dağlara kaçıyor ve kentlerin nüfuzu azalıyordu. Asurlu halk kuzey ve 
kuzey-doğu ( urmiye bölgesi) bölgelerine kaçıyorlardı.Fırat ve Dicle 
havzasına yerleşen Aramiler  aşama aşama yerleşik hayata geçtiler ve 
Asurlu halkla kaynaştılar. 

Tarihte Süryani Krallıkları   

Sıra 
No 

Krallığın Adı   Kuruluş 
Tarihi  

Yıkılış 
Tarihi   

Krallığın 
Hüküm 
sürdüğü Yer  

01 Urfa Krallığı M.Ö.132 M.S.249 Urfa  

02 Tedmur Krallığı M.Ö.14 
yüzyıl 

M.S.272 Suriye 
Toprakları 

03 Petra veya 
Nebatiler 
Krallığı 

M.Ö 312 M.S .106 Suriye Çölü 

04 Hathara 
Kraliyeti  

  Musul 
Yakınlarında  

05 Kerkük   Irak 
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Kraliyeti  Topraklarında  

06 Hedyap/Erbil 
Krallığı 

  Irak Toprakları  

07 Hira Ülkesi  M.S. 403 M.S.431 Irak Sınırları 
içinde  

08 Gassani Devleti  M.S .528 M.S.563 Suriye Sınırları 
içinde  

09 Himyeriler 
veya 
Himeyriler 
Devleti  

M.Ö 115 M.S.532 Lübnan 

Süryanilerde Misyonerlik Faaliyetleri: Süryanilere Med, Pers, 
Roma ve Bizans gibi egemen güçlerle uzun bir süre geçiren 
Süryaniler,7.yüzyılın ortalarında Müslüman Araplarla tanışmalarından 
sonra yeni bir sürecin başladığını görmekteyiz. Bu süreç 12.yüzyılın 
ortalarına kadar devam etmiş. Misyonerlik faaliyetleri ile Ermeniler 
üzerinde yoğunlaştırmış sonra Irak ve Şam’daki Arap aşiretlerinden 
Rebia, Beni Tağlah, Beni Kelb, Himayariler ve Yemen ”den 
Tai,Behra,Selig,Temuğ,Gassam vb Antalya Süryani kilisesine 
bağlanmaları sağlanmış.76  

Süryaniler bu dönemde üç parçaya ayrılmıştı.  

1-Süryani Ortadokslar 

2-Süryani Nasturiler 

3-Süryani Melkitler 

Süryaniler Misyonerlik Faaliyetlerine Hristiyanlığın ikiye 
bölünmesine ve mezhep çatışmalarına sebebiyet vermemek için son 
vermiştir.Süryaniler 19. Yüzyıla kadar Yakubi olarak adlandırılan 
“Antakya Ortodoks Süryani Kadim “ cemaatinin 1293 yılından itibaren 
patriklik merkezi olarak Mardin yakınlarındaki Deyruzzafaran 

                                                 
76 I.Uluslarası Mardin Tarih Sempozyumu Editör İbrahim Özcoşar-Hüseyin 
H.Güneş ISBN: 975-588-622-6 s.Gabriyel Akyüz s.529 
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Manastırını kullanmaya başlamaları, Mardin’i bu cemaatin merkezi 
haline getirmiştir. Osmanlı yönetimi merkezinin İstanbul olması 
nedeniyle Süryanileri Ermeni patrikliği tarafından temsil edilmesine 
zorlamıştır.  

Süryaniler 18.yüzyılın sonlarına kadar kapalı bir toplum bir 
cemaat özelliği taşımakta iken Papalık ve Fransa destekli Katolik 
misyonerlerin çalışmaları ve cemaatin kendi içlerindeki sorunlar, bir 
kısım Süryani’nin Katolik olması sonucu Katolik Patrikliği kurulmuş.77 
Katolik patriğinin eski cemaat mensuplarını kendi yanına çekmeye 
çalışması Mardin ve çevresini bir çatışma alanına çevirmiş. 
Fransızların desteğini alan Katolik Patriği Ermeni patrikliğine bağlı 
olmak yerine kendi nizamnameleri olan bağımsız bir “millet” olma 
çabaları, Süryani Kadimleri Ermenilerle karşı karşıya getirmiştir.78   

Süryaniler 19.yüz yılda cemaati hem kendi içinde hem de 
Ermenilerle çatışmalarının yanı sıra Müslüman yerel güçlerin kendi 
içindeki iktidar mücadelesine Taraf olmayan Süryanileri de 
etkilemiştir. 1801 yılında Daşi aşiretinin kentin yönetici Erbilli 
Abdullah Ağa “ya karşı giriştikleri başarısız isyan girişiminden sonra 
Daşi aşiret mensupları Süryanilerin yerleşik bulunduğu Mansuriye”ye 
sığınmaları ile Abdullah Ağa tarafından talan edilmeleri sonucunu 
doğurmuştur. 1819 yılında Sürgücüler aşireti ile Ömeryan aşireti ile 
çatışmamalarda Ömeryanlardan taraf olan Daşi aşireti Ömeryanların 
emri ile Süryanilerin ruhani merkezi Deyruzzafaran “a ve yaşadıkları 
Benabil Köyüne yerleşmiş. Bu vahşi hareketler Mihail isimli bir Süryani 
tarafından Osmanlı başkentine şikâyet ettiğini kayıt altına alındığını 
görüyoruz.  

Süryaniler 1854-1860 yılları arasında Mardin ve çevresi ve 
Midyat’ın bazı köylerine yönelik saldırılara karşı Süryani aşiretlerin 
bazı Müslüman aşiretleri ile can ve mal güvenlikleri için işbirliği 
yoluna gittiği görülmektedir.  Mardin ”de bugün konuşulan Süryanice, 
doğu  Aramca nın Urfa da gelişen ve konuşulan lehçesidir. Tarihsel 

                                                 
77 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin 
Artuklu üniversitesi Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.121 
78 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.121 
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süreçte, politik ve dinsel nedenlerle bu da kendi içinde çeşitli 
lehçelere ayrıldı. 

Süryanice  Bazı bilim adamlarına göre dünyanın en eski 
dillerindendir. Süryanice, 6 tanesi ( b-g-d-k-f-t ) yumuşak ve sert 
olmak üzere çift telaffuza sahip olan özel işaretlerle bilinen toplam 22 
harften oluşur.Süryanice, Türkiye’de Turabdin ( Mardin-Midyat 
bölgesi ) İran’da Urmiye bölgesi ile Kuzey Irak , Suriye ve Lübnan’daki 
Süryaniler ile öteki bazı küçük topluluklarca konuşulmaktadır. 
Türkiye’deki Süryaniler in ancak % 1 I   kendi anadilini okuyup 
yazabiliyor. Ve sadece   %30 u yarım yamalak Süryanice 
konuşabiliyor.Bu durum yalnız Türkiye için geçerli olan bir durum 
değildir. 2018 Mayıs ayında değerli dostum Kenan Gürdal kanalı ile 
telefonda Görüştüğüm Patrik vekili Monsenyör Yusuf Sağ ile yapmış 
olduğum görüşmede bana bu gün Dünyada Orijinal Süryaniceyi şu 
anda Suriye’ye sınırları içinde iki köyün dışında konuşanın kalmadığını 
ifade etmiştir. 

 Daha önceki bölümlerde de belirtiğim gibi Gerek Sultan 
Alpaslan’ın Malatya için verdiği imtiyazlar ve Torunu Mardin Artuklu 
Devletini kuran Necmeddin İlgazi beyin dostane yaklaşımları sonucu 
Süryani cemaati bu dönemde 50 kilise yapmasına olan yaklaşımı 
Süryani tarihçiler tarafından da kayıt altına alınmıştır.  

Süryanilerde Edebiyat :Süryani edebiyatında baskın olan 
dinsel öğelerdi;  ama ilahiyat, kilise hukuku, dinsel törenlerde usul, 
mistizm gibi çok çeşitli konularda  eserler verilmiştir. bunun yanında 
şiir, tarih, felsefe ve astronomi alanında yunanca dan Süryaniceye 
çeviriler yapılmıştır. 
 

Süryanilerde Sanat ve Mimari: Fırat ve Dicle havzasında da 
yapılan arkeolojik kazılarda bulunan heykel ve rölyefler bu halkın 
sanat ve mimari konusunda önemli eserler verdiğini gösteriyor.  

Süryaniler Hıristiyanlık, sanat anlayışını da tümden 
değiştirmiştir.  Süryani sanatının Özellikle mimari,  resim ve minyatür 
sanatı Hıristiyanlıkla birlikte önem kazandı ve bu alanda görkemli 
yapıtlar oluşturdu. 
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Süryani Kilisesi : Süryani kilisesi genel deyimiyle ,dinsel 
hizmet ve ayinlerinde Süryani geleneğine bağlı olan kiliseler 
kastedilmektedir.Süryani kilisesiyle temel olarak şu kiliseler 
kastedilmekte; Süryani Ortodoks kilisesi ( Antakya patrikliği) ,Süryani 
Nesturi kilisesi ( doğu ve Asur’un kilisesi ) , Süryani Maruni kilisesi ( 
Antakya patrikliği ) , Süryani Keldani kilisesi ( Babil patrikliği ) , Süryani 
Katolik kilisesi, Süryani Melkit kilisesi ( Rum Ortodoks ve Rum Katolik  
patrikliği) ve Süryani Protestan kilisesi., yani etnik olarak kendini 
Asurlu (Süryani) gören bir kişi temel olarak bu saydığımız kiliselerden 
birine bağlandıklarını görmekteyiz. 

 
Süryanileri kiliselerinin içindeki işaretler:  

Kilise Yönü: Mesih’in doğudan geleceğinin bir simgesi olarak ,kilise 
yönü doğuya bakacak şekilde uzunlamasına inşa edilir. Günahtan 
ötürü kovuldukları ilk yurtları Adem bahçesi ne olan özlemlerinin ve 
Mesih in ikinci gelişi doğudan olacağının bir işareti olarak kilise 
bireyleri de yüzlerini doğuya çevirerek günlük dualarını 
yapmaktadırlar. 

Kilisenin Kapısı  :   Mihrap ( madehho ) , Gude ( grupluk ) bölümü  ve 
Hayklo ( dua ) bölümü olmak üzere üç ana bölümden 
oluşmaktadır.Mihrap ( madehho ) , bazı kiliselerde metropolitin 
saygınlığı ve oturması için mihrap bölümüne bir kürsü konulmaktadır. 
Ayrıca bu bölümde belirli zamanlarda, özel anlamlar için açılıp 
kapatılan birde perde bulunmaktadır. Giriş bölümünün ortasında 
Süryanice de “ Gogulto “ ( cilcile ) denilen incil sehpası vardır. 

Gude ( grupluk ) ; ruhani ve diakoslara özgü bölümdür sağdaki 
peygamberler , soldaki Rab bin elçilerine işaret eden iki grupluktur. 

 Hayklo  : üçüncü bölümde inanan topluluğun dua için hazır 
bulunduğu bölümdür.Genellikle bu bölümün bitişiğinde ( bazı 
kiliselerde ayrıdır ) cemaati dua ya çağıran bir de çan bulunmaktadır. 

 Kilisenin üç bölümden oluşması başlı başına bir anlam içermektedir. 
Mihrap bölümü insanın başını, grupluk  iki ele, hayklo bölümü ise 
insanın göğüs ve ayaklarına birer işarettir. Çünkü baştaki akıl, insanı 
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yaşam boyunca yönlendirmektedir. 

Bugün 10 bini İstanbul’da olmak üzere Türkiye’deki Süryani nüfusu 15 
bin civarındadır (Midyat ve İstanbul kiliselerindeki kayıtlar ile bu kilise 
yöneticilerinin sözlü olarak verdikleri rakamlar ) 

 

Hoşgörü Şehri Mardinde Kiliseler  

Mardin’de Ermeniler:  

a) Mardin Ermeni piskoposları Sis Katalikosları tarafından takdis 
edilmekteydi. 1632 yılında Mardin Piskoposu olan Dimoteus 
Karnuk”un misyonerler vasıtasıyla Katolikliği kabul etmesiyle beraber 
Mardin Ermenileri arasında Katolik inancı yayılmaya başlanmıştır. 
Karmuk, gördüğü baskılar karşısında İtalya ”ya kaçmış ve orada 
ölmüştür. Mardin Ermenileri arasında 1630”lu yıllarda Katolikliğin ilk 
tohumları atılmasına rağmen Katolikleştirme bundan yaklaşık yarım 
asır sonra, kendisi de Mardinli bir Ermeni olan, Melkon Tazbazyan”ın 
yaptığı faaliyetler sonucunda amacına ulaşacaktır. Mardin “de  
Avrupa’dan gelmiş Hristiyanlar olarak başarılı olamayacaklarını 
anlayan Katolik Misyonerler, kendi yanlarına çektikleri Ermenileri 
kullanmaya karar vermişlerdir. Katolik misyonerler Tazbazyanı eğitim 
için Roma’ya gönderilmiştir. 1680 yılında Tazbazyan Mardin’e 
dönmüş ve piskoposluk kürsüsünü kurmuştur. 79 Tazbazyan Mardin 
de 1860 Ermeni ailesinden 200 aile hariç olmak üzere Katolik olmasını 
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sağlamıştır.  

Ermeniler Mardin’de ticarette önemli bir rol oynamıştır. 
Ermeniler 19.yüzyılın son çeyreğinde yaşanan olaylarda sadece bir 
yerel güç unsuru olarak değil, uluslararası bir planın da parçası olarak 
bölgedeki kargaşada yerlerini almıştır.  

Misyonerler:  

Avrupa’nın coğrafi keşiflerin ardandan başladığı sömürgecilik 
faaliyetleri sadece siyasi ve ekonomik boyut tan ibaret kalmamıştır. 
Sömürgeciliğin önemli bir destekçisi olan Katolik kilisesi, sömürge 
bölgelerinde Hristiyanlığı yaymaya çalışarak sömürgeciliğe dini ve 
kültürel bir boyut da kazandırmıştır.80 

Mardin’de Katolik Misyonerler: Mardin’de Katolik 
misyonların çalışmaları, Musul’daki misyon merkezince yönetilmiştir.  
1540 yılında bölgeye gelen Katolik misyonerler,17.yüzyılın sonlarında 
bölgede ciddi bir örgütlenme oluşturabilmişlerdir. Mardin’de özellikle 
Ermenilere yönelik çalışmalarda başarıya ulaşmışlardır.Mardin’e 1838 
yılında iki kapusen rahip gelmiştir. 1841 yılında İspanya ve İtalya 
Kapuseneri, Urfa ve Mardin’de kendi misyonlarını kurmuşlar.  

Mardin’de Protestan Misyonerler : Osmanlı yönetiminde 
Protestanlık inancı 19.yüzyılda ABD ve İngiltere’nin siyasi destekleri 
ile gelmiştir. Mardin’e ilk gelen Amerikalı misyoner “1858 yılında 
Musul’dan Williams ”tır 1867 Ocak ayında 19 üyeli ilk kiliseyi 
oluşturmuştur. Bu kilisenin ilk papazın, maaşı cemaat tarafından 
ödenen, Cercis bin Abdullah Hadeye isimli bir Süryani’ydi. 

Nisan 1868 yılında 24 yaşındaki Dr.Alpheus Newell Andrus ve 
karısı Louisa Türkiye’ye geldiler. Endrus altı ay Arapça çalışıp, yıllık 
1000 dolar maaşla, yeni gelişen Mardin misyonuna atandı. Andruslar 
kısa süre Harputta kalıp, Mardin İlahiyat okulunda görevli Theodora 
pond”la birlikte Mardin’e geçtiler. Bu sırada Yaşlı Williams öldü ve 
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Theodora ile Julua Pond başka bir yere gittiler. Andruslar Mardin’de 
yalnız kaldılar. Louisa öğrecilerin eşleri için okuma, biçki, diki, sağlık 
kurslarına başladı. Andrusk, üç istasyon ve köylere uzun süreli 
seyahatler yaparak, Cudi köylerine kadar gidiyordu.  

Protestan misyonerler, Mardin’e faaliyetlerin Mişkin Kapıda 
oluşturdukları bir komplekste yürütüyorlardı. Bu üs Amerikan 
misyonerlerine ait eğitim kurumlarıyla birlikte, hasta hane, 
yetimhane, eczane ve misyonerlerin kalacakları mekan olarak 
düzenlenmişti. Mardin Amerikan misyonerlerinin çalışmaları etkisini 
daha çok yüzyılın son çeyreğindeki Ermeni olaylarında göstermiştir.81 

 

Resim 1. Misyonerlik merkezinin kuruluş yıllarındaki hali. 

Resim 2 Misyonerlik merkezi bu günkü hali  
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3-ncü Resim Misyonerlik Merkezinin hasta hane olarak inşa edilen ve 
şimdi Mardin Jandarma Alay Komutanlıgı içinde kalan bina. 

4.Resim 28/10/2018 tarihinde Misyonerlik merkezinin resmi Mardin 
ziyaretimde çekilmiştir. 
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5. 4.Resim 28/10/2018 tarihinde Misyonerlik merkezinin (Amerikan 
Koleji bölümü) resmi Diyarbakır kapıdan görünümü Mardin 
ziyaretimde çekilmiştir. 

 

6-Misyonerlik Merkezinde görev yapanlar ve öğrencilere ait resimler. 
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82 

 

American Kolejinin Misyoner öğretmen ve öğrencileri 1911  83 
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Protestan öğretmler 1913 88- 89 

MARDİN”DE MECLİSLİ YÖNETİM  

Klasik Osmanlı yönetim anlayışında yerel güçleri yönetime 
katmak, belli bir kurala bağlı olamasa da, en azından danışma 
düzeyinde mevcuttu.  

Tanzimat döneminde oluşturulan meclisli yönetimin ilik 
uygulama alını, iltizam usulünün kaldırılmasıyla oluşturulan 
muhassıllık (Vergileri tahsil eden memur) meclisleriydi. Bu meclislerin 
faaliyetleri merkezileşme ile çelişen durumu ve yeterli alt yapının 
olmaması nedeniyle 1842 yılında yeniden iltizam sistemine dönülmüş. 

Muhassıllık (Vergileri tahsil eden memur)  meclislerinin 
kaldırılmasından sonra “memleket Meclisleri “ adı altında yeni bir 
meclis oluşturuldu. Bu meclislerde 1849 yılında kaldırıldı. Yerlerine 
Eyaletlerde  “Eyalet meclisleri, Kazalarda Küçük meclisler kurulmasına 
karar verildi. 

1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ile ülke yönetimi, meclisi 
yönetimin eğemen olduğu yeni anlayış çerçevesinde yeniden 
düzenlendi. Vali, en üst düzeyde hükümeti temsil eden ve çeşitli 
birimlerin gördükleri hizmetleri denetleyen bir görevli idi. Defterdar, 
.mektupçu, zabıta amiri, ticaret ve ziraat memurları valinin denetim 
ve emri altında ildiler. Ancak bu görevliler ayrı nezaretler tarafından 
atanmaktaydılar görevlerini kendileri planlayıp yürütüyorlardı. 
Memleket meclislerinden beklenen sonuçların alınmaması üzerine 
“Vilayet İdare Meclisleri “ kuruldu. Tanzimat öncesi Valiler sert katı 
bir yönetim sergilemelerine karşı yeni seçilen valiler toleranslı ve 
demokrat olmaya zorlayan önemli bir ektendi.  

Vilayet idare meclisinin görevleri, maliye, bayındırlık ve miri 
(Hazineye ait mallar) mallara ait konularda görüşme ve karar 
organıydı. Suç işleyen devlet memurlarının yargılanması da meclisinin 
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görevleri arasındaydı. Zaptiye askerlerinin yönetilmesi, olağanüstü 
durumlarda düzenli asker ihtiyacının karşılanması, livalar arasında yol 
yapımı. Özetle halkın medeni ve müşterek tüm ihtiyaçlarına cevap 
veren tüm görevlere sahipti.90 Vilayet idare meclisinin başkanlığını 
vali yapardı. Bu meclislerin doğal (Aza-ı Tabiiye) ve seçilmiş (Aza-i 
Müntehaber) üyelerden oluşuyordu.  

Mardin’de İdare Meclisi :  Vilayetlerin alt birimi olan livalarda 
(1876”dan sonra sancak) mutasarrıfın başkanlığında “liva/Sancak 
idare Meclisleri “ oluşturulmuştur.İdare meclislerinde doğal ve 
seçilmiş üyelerden oluşmaktaydı. Naib, muhasebe müdürü tahrirat 
müdürü, müftü ve gayrimüslimlerin dini önderleri meclisin doğal 
azalarıydı. Halk tarafından seçilen ikisi Müslüman ikisi Gayrimüslim 
dört azadan oluşmaktaydı. Bu meclisler haftanın belirli bir gününde 
toplanırdı. Sancakla ilgili medeni ve müşterek ihtiyaçlarının yanı sıra 
güvenlik konuları da gündemin önemli bir bölümünü teşkil 
ederdi.1876 yılında Mardin idare meclisinde ruhani temsilci 
bulunduran cemaatler Katolikler (Ermeni) Keldaniler, Süryani 
Katolikler, Süryani Kadimler ve Protestanlardır.91 

Adli Meclisler : Tanzimat öncesinde Osmanlı Devletinde 
hukuki işlere şer”i mahkemeler bakmaktaydı. Şeri mahkemeler 
dışında gayrimüslim cemaat mahkemeleri, kendi cemaatlerinin 
sadece özel hukuk kapsamındaki miras, nikâh vesayete ait hukuki 
işleri çözmekle vb görevleri vardı. 1875 yılında yapılan düzenlemeler 
ile Adalet Bakanlığının yukarda belirtilen hukuki sorunları çözmekle 
görevli mahkemeler oluşturuldu. Bu mahkemelerde batının telkinleri 
ile gayri Müslim’ler etkin donuma geçti. Mardin’de 1869-1877 yılına 
kadar “Mahkeme-i Ticaret-i liva” adıyla bir ticaret mahkemesi 
bulunmaktaydı. Bir reisin başkanlığındaki mahkeme, daimi ve geçici 
üyeler ile bir kâtipten oluşmaktaydı. Genellikle iki kişiden oluşan 
daimi üyelerdin biri Müslüman biri gayrimüslimdi. Bu sayı üç ede 
çıkabiliyor ve sadece Müslümanlardan da oluşabiliyordu. Geçici 
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üyeler genelde iki Müslüman iki Gayrimüslimden oluşmaktaydı.92  

Mardin’de Belediye Meclisi Osmanlı Devletinde belediyecilik anlayışı, 
Avrupa kentleri ile olan ilişkiler sonucu 19.yüzyılın ikinci yarısında, ilk 
olarak İstanbul” da “Şehremanti” unvanıyla başka bir değişle şehrin 
emini anlamına gelen bir başkanın olduğu anlaşılmaktadır. Günümüze 
kadar gelen İstanbul Şehremini semti ilk belediyenin faaliyet 
gösterdiği semtin adı olarak yaşaya gelmiştir. Belediye meclisi bu 
tarihte “Şehir Meclisi” adıyla İstanbul’da 1867 yılında “Vilayatta 
Devair-i Belediye Meclislerinin Vezaif-i Umumiyesi Hakkında” başlığı 
altında çıkarılan kanunla başlıca büyük kentlerde uygulama alanı 
bulmuştur. Mardin’de de “Daire-i Belediye” muhtemelen bu kanun 
dan sonra  kurulmuştur. Diyarbakır Vilayet Salnamelerinde 1869 
yılında Mardin’de belediyenin olduğunu görmekteyiz. Mardin 
Belediyesinin başında mutasarrıf tarafından atanmış bir “reis” 
bulunuyordu. Reisin yanında ilk yıllarda üçü Müslüman ikisi 
Gayrimüslim beş üyeden seçilmiş üye ve bir kâtip görev yapmaktaydı. 
Sonraki yıllarda bunlara sandık emini, memleket tabibi ve garipler 
hasta hanesi memuru da eklemiştir.  93 

Yeni Bir Çatışma Alanı: Meclisler ve Yerel Güç Unsurları: Meclisler 
yoluyla oluşturulan sistemler bir yandan doğrudan Osmanlı hükümet 
merkezinden atanan memurlar ve teftiş heyetlerinin gönderilmesi 
yoluyla merkezi yönetimin taşradaki etkinliği artırılırken diğer yandan 
bir türlü saf dışı bırakılmayan yerel güçlere yönetimde 
merkeziyetçiliği egemen kılaçak şekilde, yer veriliyordu. Bu durum 
yeni çatışma alanları çıkarıyordu. Kent yönetiminde görev alarak 
oluşan rant ve meclis üyelerine ödenen maaş her güç gurubunun 
etkin olmasına zemin hazırlamıştı. Belediye meclis üyeliği seçimine 
katılabilmek için Mardin’de yerleşik olmak,30 yaşında büyük olmak, 
Türkçe okuryazar olmak, vilayet ile liva merkezlerinde asgari 500 
kuruş, kaza merkezlerinde ise 150 kuruş vergi vermiş olma şartı 
aranmaktaydı.  
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Mardin de ilk belediye meclis üyeleri şunlardır; 

Sıra 
No 

Müslüman Belediye 
Meclis Üyeleri  

Sıra 
No 

Gayrimüslim Belediye 
Meclis Üyeleri  

01 Meşayih-i Kiramdan Şeyh 
Hemid Efendi  

01 Ermeni Katolik 
Milletinden Cercis Kassar 
Efendi  

02 Mardin Müftülüğü 
Müderislerinden Hilmi 
Efendi  

02 Ermeni Katolik 
Milletinden Tüccar Yosef 
Efendi  

03 Müderrislerden  ve 
Mahkeme-i Bidayet 
azasından Sırrı Efendi 

03 Süryani Kadim 
Milletinden Hanna Efendi 

04 Ensarizade Şeyh İbrahim 
Efendi 

04 Keldani Milletinden 
Şohazade Hanna Efendi 

05 Müfti-i Sabık Hacı Kemal 
Efendi 

05 Mudde-i Umum 
Muavinliği vekaletinden 
Mercan Efendi  

06 Müftizade Mehmed 
Derviş Efendi  

  

07 Millizade İbrahim Bey   

Burada göze çarpan en önemli husus aşiret mensuplarından çok kent 
merkezi ileri gelenlerinin seçilmiş olmasıdır. 94 

II ABDULHAMİT DÖNEMİNDE GÜÇ DENGELERİ  

Mardin ve çevresinde Osmanlı Devletinin ilk yıllarında İran da 
hüküm süren Türk Şah İsmail tehlikesine karşı kullanılan Kürt unsurlar 
Osmanlı yönetimi tarafından o kadar büyük bir güç haline getirilmiş 
olması İngilizlerin bu güçleri kullanmaya başlaması Osmanlı yönetimi 
için büyük bir tehlike oluşturmaya başlamıştı.  

İngiliz ve Rus emperyalistleri Ermeni ve Kürt unsurları 
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kışkırtarak Osmanlı Devlet yönetimi için büyük bir tehlike 
oluşturmaya başladığı bu yıllarda II Abdulhamid Müslüman toplukları 
kendine ve devlete bağlama için farklı stratejileri uygulamaya koydu. 
Balkanlarda Arnavutlar için “Saray Muhafız Alayı”nı” Doğuda Arap 
aşiretleri için “Aşiret Mektepleri ”ni ve Kürtler için “Hamidiye 
Alaylarını”  Osmanlı merkezi yönetimine bağlamayı ön görüyordu.  

Osmanlı sultanı II.Abdulhamid emperyalist güçler tarafından 
Kürtleri yönetim aleyhine örgütlemeye başlaması özellikle 1878 Berlin 
Antlaşmasından sonra Ermenilerin sahip oldukları haklar ve bölgede 
Nassturilere yönelik misyonerlik faaliyetleri Osmanlı yönetiminin 
yanında olan Kürt aşiret beylerini Tedirgin Ekmekteydi. Osmanlı 
Yönetimine Yakın Hakkâri dolaylarındaki Şeyh Ubeydullah bir Osmanlı 
memuruna “Bu duyduklarım Nedir? Ermeniler Van ”da bağımsız bir 
devlet kuracak, Nasturiler de göndere İngiliz bayrağı çekerek 
kendilerini İngiltere’ye tabi olduklarını ilan edecekmiş “ serzenişi 
yankı bulmuş. Sultan II Abdulhamit yaveri vasıtasıyla bölgede halen 
etkinliği devam eden Bedirhan Bey in oğlu Bahri Bey vasıtası ile 
bölgedeki aşiretler ve Şeyh Ubeydullah arasında aracılık 
yapmaktaydı.Şeyh Ubeydullah “a bağlı Herki aşireti kaymakam 
tarafından cezalandırılması otorite sarsılması olarak yorumlamış ve 
sultanla aralarının açılmasına sebep olmuştur. Gösterilen tepki Şeyh 
Ubeydullah’ın 1879 yılında İstanbul Sürgünü ile sonuçlanmıştır. Şeyh 
Ubeydullah sultana tüm kışkırtmalara karşın bağlı kaldığını 
kaynaklarımızda görmekteyiz. Ancak Osmanlı yönetimi 1883 yılında 
Şeyh Ubeydullahı mecburi ikamet için Mekke’ye sürgün etmekten de 
geri kalmıyor.95      Osmanlı yönetimi Şeyh Ubeydullah deneyiminden 
sonra strateji değişikliğine giderek Bölgedeki Rus ve İngilizlere karşı 
Müslüman halkı ve özellikle aşiretleri silahlandırmayı ön görüyor. 
Batılıların Ermeniler lehine talep ettikleri reformları ge geciktirme, 
Batı taraftarı memurları bilgeye göndermemek. Batı emperyalist 
istekleri doğrultusunda hareket eden misyonerlerin faaliyetlerini 
engellemek şeklinde özetlenebilir.96 Bu strateji ile Hamidiye 
alaylarının kuruluşu gerçekleşecektir.  
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Hamidiye Alayları 

Osmanlı yönetimi Tanzimat süresince doğu eyaletlerinde 
merkezi otoriteyi tesis edememiştir. Bu başarısızlığın başlıca sebebi 
bölgesel güçlerin etkinliğinin kırılmasının getirdiği husumet ve bu 
husumeti iyi kullanan Rus ve İngilizlerin varlığını gösterebiliriz. 
İngilizler sadece Ermenileri kışkırtmakla Kürt milliyetçiliğini ”de 
körüklemiştir. Sultan II. Abdulhamit bu İngiliz stratejisinin farkına 
varması Kürt aşiretleri ile daha sıkı işbirliği kozunu ortaya sürmüş. 
Bölgede “Bave Kurdan” (Kürtlerin babası) olarak adlandıran Kürt 
aşiretleri Kurmuş olduğu Hamidiye alaylarında unvan ve makam 
vererek işbirliği yolunu seçmiştir. 97 

Rusların Kazak Alayları Hamidiye Alaylarına ilham olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu fikri II. Abdulhamide veren kişi Şakir Paşadır. 
Hamidiye alaylarının kuruluşu 1891 yılında çıkarılan Nizamname ile 
düzenlenmiştir. Gerekçe olarak, “Memleketin teaddiyat  ve 
tecavüzat-ı ecanibten  mufazası zımımında tertibi muktezi olan heyet-
i askeriyenin terkibi ol memleket ahalisinin müfus-i umumiyesine ait 
mükellefiyet cümlesinden olup,bu mükellefiyetten ahaliden bir 
kısmının istisnası kuvve-i umumiyenin noksanının icap edeceği derkar 
bulunduğuna ve bu kaide-i meşruanın Memalik-i Muhruse-i Şahanede 
bi-hakkın mer-i tutulmasıyla kuvve-i umumiye-i Osmaniyenin tenzil ve 
teksir olunması maksad-ımeşruasına binaen hususiyet-i halleri 
hasabiyle şimdiye kadar tamamiyle intizam-ı askeri altında olarak 
hizmet-iaskeriyede bulunmayan ve cundilik ile meşhur ve me mel”luf 
oldukları halde haymenişin olan efradı-aşairden mücaddeleten asakir-
i Hamidiye”nam-ı celiliye Süvari Aşair Alayları teşkili muktezay-ı 
seniyyei hilafet penahidir.”98 Yani bu gün anlaşılacak Türkçe ile 
özetlersek ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak ve oluşabilecek 
telafisi güç zararları önlemek amacıyla Osmanlı yönetimi altında olan 
her kes gibi Kürt aşiret reislerine görev vermeyi ön gören bir 
düzenlemedir.  Hamidiye alayları en fazla altı bölük halinde 512 ile 
1152 kişi arasında olması ön görülmüştür. Büyük aşiretler alay, Küçük 
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aşiretlerin bölük oluşturması esası getirilmiş. Alay ve bölüklerin 
oluşturulmasında aşiretlerin birleştirilmemesi kuralı konmuş. Ancak 
savaş zamanlarında aşiret birleştirilmesine imkân tanınmıştır. Alay ve 
bölüklerde 17-40 yaş arasında bulunan aşiret mensuplarının katılması 
esası getirilmiş. 

Hamidiye Alaylarında yaşa göre bir düzenleme ön görülmüştür. 

Yaş Sınıflandırma  

17-20 İptidaiye 

20-32 Nizamiye 

32-40 Redif 

Her alaydan iki çavuş Ordu-yı Hümayum merkezine 
gönderilerek eğitilmeleri ön görülüyordu eğitim alan çavuşlar alaydaki 
askerleri eğitmeleri sistemi kurulduğunu görmekteyiz. Ayrıca her 
alaydan bir genç Süvari mektebinde eğitimi tamamlayan bu gençler 
teğmen rütbesi ile geldikleri alaylarda görevlendirilmiş. Hamidiye 
alaylarında giyim kuşam, hayvan ( At vb) ve silahlar Osmanlı yönetimi 
tarafından karşılanıyordu. Giyim sivil halktan ayırıcı özellikte olması 
esastır. Bu elbiselerde isim ve numara bulunan bir nevi üniforma idi. 
Hamidiye alaylarında yöneticilerin yetersiz kalması durumunda 
“ümera ve rüesasından “ tayin edilmesi sağlanmış. Askeri eğitim 
konusunda nizamiye süvari alay subaylarının tayini başka bir 
tedbirdir. Harp birliği olan  alay ve bölük kumandanlarının mutlaka 
askeriyeden, diğer subayların (kaymakam, binbaşı. kolağısı gibi ise ) 
aşiret ileri gelenlerinden olması karar altına almış. Aşiret ileri 
gelenlerinden devlete sadık olanlar ve hizmette bulunanlar, irade-i 
seniye ile miralay rütbesine terfi yapılmakta ancak yardımcıları 
mutlaka nizami bir subay olması oto kontrol olarak atandığını 
görmekteyiz.  Hamidiye süvari Alaylarının subay ve erlerine verilecek 
maaş ve tayin bedelleri, terfi, disiplin ve teftiş usulleri ayrı ayrı 
belirlenmişti. Hamidiye alaylarının kuruluşu sırasında daha önce 
asayişi ihlal eden aşiret mensupları için af çıkarılmış devletle barışın 
yolu açılmıştır.  

Mardin ve çevresinde bulunan aşiretlerde Hamidiye 
alaylarına karşı büyük bir sevinç ve heyecan yarattığını görmekteyiz. 
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Milli aşireti Hamidiye alaylarının teşkilinde önemli bir rol oynamıştır. 
1891yılında İstanbul’a giden aşiret reisleri arasında Milli Reisi İbrahim 
Bey de vardı. İbrahim Bey ”in kurduğu ilk alaya Diyarbakır’da Miralay 
Vehbi bey tarafından sancak verildi. 99 Özel olarak hazırlanmış 
üniformalarla törene katılan alayın disiplini Nizamiye Alaylarını 
aratmayacak düzen ve intizamda olmuş. Milli aşireti çok kısa bir 
sürede ikinci alayı kurmuş.Milli Aşiret Reisi İbrahim  II.Abdulhadi 
tarafından çok sevildiği ve oğlu gibi davrandığı ve kendisine oğlum 
diye hitap ettiği arşivlerimize yansımıştır. Bu sevgi İbrahim beye 
Mardin Liva”sına bağlı Hamidiye Alaylarının mirlivası olmasını 
sağlayacak ve Paşa unvanı ile anılmasına vesile olmuş. 1893 yılında 
İbrahim Paşaya Mardin livasına bağlı alayların dışındaki dört alaya 
daha ferik unvanıyla yetkili kılınmış.  

Alay No Alay Komutanı  Alayın Bağlı Olduğu kişi  

42 İbrahim Paşa   

43 Kaymakam Mehmet Bey İbrahim Paşanın Oğlu  

Milli Aşireti 1891 yılında yayınlanan nizamnameye aykırı 
olmasına rağmen Dekori aşireti ile birlikte bir alay daha 
oluşturmuştur. Dekori ve Milli aşiretlerinden oluşan 46. Alayın 
başında Milli aşiretinin ileri gelenlerinden Binbaşı Yusuf Abdullah 
görev almış. 1897 yılında iki aşiret arasında sorun çıkmış ve yapılan 
teftiş sonucu ayrılmalarına karar verilerek iki yeni Alayın kurulmasına 
karar verililmiş. 100Mardin ve çevresinde Milli aşireti dışında Kiki 
aşireti de Hamidiye Alaylarına katılmış ve 45. Alayı kurmuştur. Alayın 
Başına Kiki aşiretinden Kaymakam sıfatı verilen Reşid Bey getirilmiş. 

Mardin ve civarında görevli Alaylar ve bağlı oldukları aşiretler. 

Alay No Alay Komutanı  Alay Üst Sorumlu Ferik   

41-42 Milli Aşireti İbrahim Paşa  Milli Aşiretinden 
İbrahim Paşa  

43-44 Milli İbrahim Paşanın oğlu Milli Aşiretinden 
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Kaymakam Mehmet Bey İbrahim Paşa 

45 Kiki Aşireti Kaymakam Reşit 
Bey  

Milli Aşiretinden 
İbrahim Paşa 

47 Suriye çöllerinden Tay Aşireti  Milli Aşiretinden 
İbrahim Paşa 

48-49 Musul ve Cizre  civarındaki 
Miran  aşiretinden iki Alay    

Milli Aşiretinden 
İbrahim Paşa 

50 Musul civarından Artuşi 
aşiretinden bir alay  

Milli Aşiretinden 
İbrahim Paşa 

Alay oluşturmak isteyen bir kısım küçük aşiretlerin bu talepleri Milli 
Aşiretinin karşı çıkması nedeniyle kurulamamıştır.  

Hamidiye Alayları ve Asayiş Problemleri:  

II.Abdulhamid”in aşiretleri kendi denetimi altına alarak 
merkezi hakimiyeti güç dengelerini değiştirmesine rağmen çatışmaları 
sona erdirmiş. Mardin’e 1888 yılından itibaren göç eden Çeçenler 
Rasulayn Kazası ile Kızıltepe taraflarına yerleştikleri görülmektedir. 
Çeçen aşiretler Mardin ovasında bulunan bazı köylere baskın ve talan 
faaliyetinde bulunduğuna dair şikâyetlerden biri de Göllü Köyü 
muhtarı Eylül 1888 yılına ait şikâyeti arşivlerimize yansımıştır. Bu ve 
benzer şikâyetler sonucu Çeçenlerin bir kısmının başka bölgelere 
gönderilerek güçleri kırılmış. Bu gün başta Ürdün olmak üzere 
Lübnan, Suriye’de yoğun bir Çerkez nüfusun olmasının başlıca 
nedenidir. 

 Mardin ve çevresinde bu dönemde baş gösteren 
problemlerden biri de Osmanlı yönetimi tarafından nüfus sayımımın 
askerlik zorunluluğu getireceği gerekçesi ile Başta Milli ve Kiki 
aşiretleri direnç göstermiş. Devletin resmi görevlisi haline getirilmiş 
olan bu iki aşiretin sergiledikleri bu hareketler hoş karşılaşmamış ve 
daha önce bu aşiretlerin korkulu rüyası olan Şammar aşiretine 15 Alay 
oluşturması sağlanmış ve Aşiret Reisine Paşa Unvanı verilmesine 
rağmen “aşkıya” olarak anılması başka bir çelişki olarak 
görülmektedir.  

Mardin ve çevresindeki asayişin sağlanması için Şammar 
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Aşiretine ovada arazi tahsis edilerek bir kısmının yerleştirilmesi 
tedbirlerin bir başka örneğidir.  Şammar Aşiret mensuplarının Milli 
Aşiretinin sürülerini gasp etmesi iki aşiret arasındaki husumeti 
artırmış. Şammar aşiretinin el-Hamis kolu, Milli aşiretinin komuta 
ettiği 41-42-43 alaylarına sardırarak 3 kişiyi öldürmüş ve 20 kişiyi 
yaralanmış,20 kısrak gasp etmesinin yanı sıra 600 atlı ile Milli aşireti 
üzerine hücum eden Ali Abdurrezzak isimli şahıs, İbrahim Paşa”nın 
takibi sonucu yakalanmış ve Diyarbekir Vilayeti”ne teslim etmesi Milli 
İbrahim paşanın taltif edilmesini sağlamıştır.  

Şammar Aşireti reislerinden Ali Abdurrezak”ın yakalanıp 
Diyarbakır vilayetine teslimi Milli ve Şammar aşiretlerinin husumetini 
artırması olayları daha da alevlendirmişti. Mardin mutasarrıfı 
tarafından eyalet merkezine gönderilen bir telgrafta “Şammar Aşireti 
Reisi Faris ile Milli aşireti Reisi İbrahim Paşalar aralarındaki husumetin 
henüz bertaraf edilmemesinden dolayı “ yeni olayların 
yaşanabileceğini bildirmiş. 101 Şammar ve Milli Aşiretlerinin 
çatışmalarının önüne geçmek için Şammar Aşiretinden Ali Abdurrezak 
“ın serbest bırakılarak önüne geçilmeye çalışılmış. Bu sorunun kesin 
çözümü için Şammar Aşiretinin görev alını Musul olarak değiştirilmesi 
ile çözülmeye çalışılmış.  

Döneme ait kayıtları incelediğimizde devletin silahlı gücü 
haline getirimmiş olan tüm aşiretlerin halkın can ve mal güvenliği ile 
dışardan gelecek tehditleri bertaraf etmeyi hedefleyen kuruluş 
gerekçesinin dışına çıkararak hem bir birlerine hem de ahaliye zarar 
verdiklerine yöneliktir.102  

Mardin’de Hamidiye Alayları ve Eşraf İlişkisi  

Mardin’de Tanzimat uygulamaları sonrasında kent 
merkezinde egemen olmaya başlayan bürokrat-eşraf ikilisi Hamidiye 
Alaylarının kurulması sonucu aşiretlerin kent merkezine müdahaleleri 
zaman içinde ideolojik bir ayrışmaya dönüşerek şekil değiştirecektir. 
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Hamidiye Alayları güçlerini doğrudan sultandan almakta 
olmaları nedeniyle şehirde yaşayan resmi memurları hiçe sayması, 
kent yönetiminde meclisler yoluyla etkin olan eşrafa karşı kendini 
daha güçlü görmesi eşraf-bürokrat ikilisinin Hamidiye Alaylarına 
mensup kişilere olumsuz bakmaları sonucunu doğurmuştur. Miran 
aşireti mensuplarının halka olan davranışları özellikle tehditleri 1899 
yılında Cizre de eşraf ve ulemadan şikâyetçiler; 

Müslüman Şikâyetçiler  Gayrimüslim Şikâyetçiler  

Abdulaziz Keldani vücuhudan Yunus 

Ensarizade Abdulvahap Süryani büyüklerinden 
Abdullahad 

Sadattan Abdulkerim Keldani vücuhudan Mensur 

Osman Musevi Muallimi Şemoil 

Abdulmecid   

Seyfettin  

Mehmet  

Diyarbakır Vilayetine ve Mardin Sancağına yaptıkları şikâyetin 
karşılık bulmaması sonucu en üst merci olan Adliye Nezaretine 
şikâyetlerin taşıdıkları görülmektedir.103 

Milli ve Şammar aşiretleri arasındaki çatışmalarda aracılık 
yapan Mardin eşrafından Abdulgafur Bey ”in Millilere kaşın 
Şammarlra yakın bir tavır sergilemesi, eşrafın özellikle Milli aşiretinin 
bizzat II.Abdulhamit tarafından korunup kollanması karşısında İttihat 
ve Terakki Cemiyetine bazı eşrafın yakınlaşması durumunu 
doğurmuştur. Diyarbakır eşrafından Arif Pirinçzad”nin yeğeni olan 
İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi Ziya Gökalp’in bu süreçte önemli bir 
rol oynayacaktır. 

Ziya Gökalp Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşanın Diyarbakır 
köylerinde zulüm ve haksızlıklar yapması üzerine 1905 yılında halkı 
arkasına alarak Diyarbakır Postanesini işgal etmiş bu işgali 1907 
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yılında tekrarlayacaktır.104  Bu olaylar T.C Devletinin Ulus devleti 
olmasının önünü açacaktır. 

Mardin’de Ermeni Olayları  

Osmanlı yönetimi özellikle II.Abdullhamit döneminde Ermeni 
milliyetçiliğinin yükselişi ve uluslararası aldığı destekler önemli bir 
asayiş sorunları yaratmış. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın sonrasında 
Avrupalı devletlerin gündeme getirdikleri ve Berlin Antlaşması’nda bir 
maddede yer alan, Ermenilerin yaşadıkları b bölgelerde ıslahat 
yapılması talebi, Ermenilerin Balkan Hristiyanları gibi Avrupa’dan 
destek alıp bağımsız bir devlet kurma ümidine kapılmalarına sebep 
olmuştur.105  

Bu durum Rusya ve İngiltere arasında kurulacak Ermeni 
devletinin hamisi olma arzuları Türk –Ermeni çatışmalarına sebep 
olmuştur. 1877”de Hınçak ve 1890”da Taşnaksutyon Ermeni ihtilal 
örgütleri kurularak, özerk veya bağımsız Ermenistan’ın kurulması 
faaliyetlerine hız verdi. Bu iki örgüt dünyaya seslerini duyurmak için 
1889 yılından itibaren çeşitli vesilelerle isyanlar çıkardılar.İngiltere ise 
sık sık Berlin Antlaşmasını gerekçe göstererek Osmanlı yönetimine 
notalar vererek baskılar yapıyordu. 1894 yılında Sason olaylarından 
sonra Rusya, İngiltere ve Fransa İstanbul’daki büyükelçileri tarafından 
hazırlanan 40 maddelik bir ıslahat projesini Mayıs 1895 yılında bir 
muhtara ile Osmanlı yönetimine verdiler. II. Abdulhamid kapsamlı bir 
ıslahat programı ilan etmek zorunda kaldı. Ermeniler daha çok hak 
elde etmek için isyanlara devam ettiler.1061877–78 Osmanlı –Rus 
savaşında bazı Ermenilerin, Ruslara destek olması tüm Anadolu ”da 
olduğu gibi Mardin ”de özelde Ermenilere genelde gayrimüslimlere 
yönelik bir güvensizlik yaratmıştır. 

Mardin’de Misyonerlerin çalışmaları, büyükelçiliklerin 
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gayrimüslimler lehine bölgedeki asayiş problemlerinden şikâyetçi 
olmaları, gayrimüslimlerin çok uluslu ticaretin bir parçası olarak 
ekonomik anlamda Müslümanlara göre çok büyük ölçüde 
güçlenmeleri gibi hususlar güvensizliği artıran başka bir nedendi. 107 
Mardin’de Müslüman ve Gayrimüslim guruplar arasındaki gerginlik 
1866 yılında “Katolik Ermeni, Süryani ve Protestan murahhasları 
(seçilmişleri ) Mardin’den Adliye Nezaretine (Adalet Bakanlığı) 
çektikleri telgrafla Gayrimüslimlere yönetil baskıların olduğunu ileri 
sürerek şikâyet etmişler. 108  Bu şikâyet üzerine Adalet Bakanlığı 
Diyarbakır valisinden olayla ilgili bilgi istemiş. Valilik tarafından verilen 
cevabi bilgide 1877 Haziran ayında Süryani Katolik Murahhasının 
başka şikâyetlerde de bulunduğunu. Nasri adlı bir Hristiyan’a bir 
Müslümanın saldırdığını.Hristiyan mektebi çocuklarından üç tanesinin 
evlerine giderken yaralanması ve Buğday, Pazarında bir kişinin 
yaralanması şikâyetleri araştırdıklarını.Bu araştırma sonucu 
şikâyetçilerden Keldani cemaatinden olduğu anlaşılan Nasri adlı kişi 
“lisanı-ı Fezahatta” Alçakça sözler söylemesi sonucu Müslüman bir 
kişi tarafından saldırıya uğradığı. Bu saldırı görevli askerler tarafından 
engellediği. Evine gitmekte olan Hristiyan mektebi çocuklarının basit 
bir çocuk kavgası olduğu. Keşişe yapılan saldırının araştırıldığı. Alçakça 
sözler söyleyen Nasri Tutuklanarak Diyarbakır’a gönderildiği şeklinde 
ki yazıyı Adalet Nezaretine göndermiş.109 

Mardin’de 28 Şubat 1888 tarihinde geçe saat 11”den geçe 
yarısına kadar  Cami-i Kebir Mahallesi, Meşkin Mahallesine kadar 
dokuz Hristiyan Mahallesinden tüfekle ateş edilmiş ancak tüm halka 
ceza kesmenin mümkün olmadığı asayişin bozulduğu hususunun 
rapor edildiği.110Nasri isimli Hristiyan Diyarbakır Valisi ve Mardin 
Kaymakamı tarafından suçsuz bulunması 1890 yılında Ermeni 
cemaatinden Murahhası Melkon tarafından Hükümet merkezine 
teşekkür telgrafı çekmiştir. Bu olay Mardin Müftüsünün görevden 
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alınması ile son bulmuş. 111Mardin’de gayrimüslimler ile yaşanan tüm 
sorunlara rağmen, ermeni olayları sarasında diğer kent merkezlerinde 
yaşanan olayların, Mardin kent merkezinde yaşanmadığıdır. Hatta 
çevre aşiretlerden Ermenilere yapılan saldırılara karşı, şehirdeki 
Müslüman eşrafın siper olması kent içinde bir ayrışmanın olmadığının 
en önemli kanıtıdır.  

Ermeni olaylarının Mardin’e önemli yansıması 1895 Kasım 
ayında Ermeniler tarafından Diyarbakır’da Müslümanlara 
saldırmasıyla başlayan olaylarda Mardin’de Hamidiye Alaylarından 
45.bölüğünü oluşturan Kiki aşiretinin başta Tel Ermen olmak üzere 
bazı Ermeni köylerine saldırması sonucunu doğurmuş.  Mardin 
Sancağında görevli Hamidiye Alayları mensubu Kiki,Çerkan,ve Hercan 
aşiretlerinden iki bin kadar şahısın Göllü, Kalatılmarra ,Benabil ve 
İbrahimiye gibi Süryani köylerini yağmalamıştır.112  Ermeni Katolik 
Murahhası Melkon bu saldırıların müsebbibi olarak Hamidiye Süvari 
Alayı’na mensup Kiki Çerkan ve Kiki Helecan aşiretleri reisi Kaymakam 
Reşit Bey ile Binbaşı Osman ve Timur Ağayı sorumlu tutmuştur. 
Diyarbakır valiliğinden, hükümet merkezine gönderilen bir telgrafta; 
Mardin Mutasarrıfından aldıkları bilgiye göre “Ermeni kışkırtması ile 
galeyana gelmiş aşiret mensupları Mardin dahilindeki Hristiyan olan 
Mansur iye yerleşim yerine saldırdıkları Hamidiye kaymakamımı ve 
jandarma binbaşı ve bir miktar askerin olayların üzerine giderek 
saldırıların püskürtüldüğünü bildirmiştir. 113Mardin ve çevresinde 
klasikleşen aşiret yağmalarını hem Ermenilerin hem de aşiretlerin 
siyasi bir sebebe dayandırarak, bu durumu kendi lehlerine kullanma 
çabası içine girmiş olduklarını göstermektedir. 114 

Mardin kent merkezinde hükümet kuvvetleriyle birleşerek 
aşiretlerin kente girmesini engelleyenler. Hamit oğlu Şeyh Sadullah, 
Hüseyin Saraçoğlu, Fuat Efendi ,Daşili Ahmet Efendi, Hamdan 

                                                 
111 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.176 
112 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.177 
113 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.178 
114 Merkezileşme Sürecinde Bir Taşra Kendi Mardin (1800-1900) Mardin Artuklu üniversitesi 
Yayınları Dr.İbrahim Özcoşar s.178 



 

65 

Ağa,Mişkinli Ahmet ve Hanaş Ağalar, Mendikanlı Faraç Bey ve 
Kermozade Hacı Faris Çelebi.115 Ermenilere yönelik saldırıları 
önlemiştir. Bu olaylar sırasında şehre sığının Ermeniler için Amerikan 
Protestan Misyonu sığınak yerlerinden biri olmuştur. Yerinden olan ve 
kent merkezine sığınan Ermenilerin geçimleri padişah tarafından 
temin edileceği ve bu iş için “Mardin Mutasarrıflığının görevli olduğu 
“ Osmanlı Hükümet Merkezi İstanbul tarafından emredilmiş.116Bu 
olaylar sırasında devlet ve misyoner gruplarıyla beraber Mardin’e 
sığının mültecilere yardım edenler arasında Süryani Kadim patriği 
Abdul Mesih Efendi kendilerine sığınanlara elinden gelini yaptığı, 
Deyruzzafaran Manastırı’nda bir yardım kapısı açtırmış ve yardıma 
muhtaç olanların bir süre orada kalmalarını sağlamış.117 Osmanlı 
yönetimi yapılan bu güzel davranış karşısında manastırın korunması 
için bir müfreze askeri, patriğin emrine vermiş. Patrik yoksul ve öksüz 
kalan çocukların yetişmesi için bir de okul açmıştır. Sonradan ailelerin 
müracaatı ile çocuklar kendilerine geri verilmiştir.  

Mardin’de aşiretler tarafından baskılara maruz kalan başta 
Ermeniler ve diğer Hristiyanların sorumlusu olarak Kaymakam Reşid 
Bey ile Binbaşı Osman ve Timur Ağa görülmüş ve Yargılanmak üzere 
Diyarbakır’a gönderilmiş. Mardin’de faaliyet gösteren bir kısım 
aşiretlerin içinde yer aldığı Hamidiye Alayları menfi bir rol oynarken, 
II. Abdulhamid”e yakınlığıyla bilinen ve bölgede en güçlü alaylara 
sahip Milli aşiretinin ve aşiretin reisi İbrahim Paşa’nın olaylara 
müdahil olmamasıdır. Faaliyetleri sebebiyle Müslümanlar tarafından 
defalarda hükümete şikâyet edilen İbrahim Paşa hemen tüm 
kaynaklarda Hristiyanlara iyi davranan ve Hristiyanların pozitif 
yaklaşım içinde olduğu. Viranşehir’de kurduğu pazarda Ermeniler ve 
Keldanilerin ticaret yapmasını sağladığı. Bu durum aslında yaşanan 
kargaşanın Osmanlı Devleti tarafından yönlendirilmiş Hamidiye 
Alaylarınca gerçekleştirilen bir “Ermeni Kıyımı” olmadığının önemli bir 
göstergesidir. Kiki aşiretinin yaptıkları, yukarıda da belirtiğimiz gibi 
Hamidiye Alaylarından olma özelliklerden çok aşiret olma 
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özelliklerinden kaynaklanmaktaydı. 118  

 MİLLİ MÜCADELEDE MARDİN 

Mardin, yöneticileri ve halkı I.nci dünya ve istiklal savaşı 
yıllarında ülkesine önemli katkılarda bulunmuş eli silah tutan herkes 
silah altına alınmış 18-45 yaş. Mardin’de bu yıllarda erkek nüfus yok 
denecek duruma düşmüş. Özellikle istiklal savaşında kuvay-i milliye 
ruhu ile hareket ederek şehrin önce İngilizlere sonra Fransızlara 
teslim etmemekteki direnci ile milli mücadelede M.Kemal ATATÜR 
“ün direktiflerini yerine getirmiş, Sakarya savunmasından önce 
çıkarılan tekalif-i milliye (ulusal yükümlülük) kanunu gereğince verdiği 
katkı gücünün üstündedir. Mardinliler özellikle ordunun ihtiyacı olan 
zahire, et, giyecek, kap-kacak ve çadır yardımını savaş boyunca 
sürdürmüştür.119 

M.Kemal ATATÜRK” ün Mardin’i ziyaretleri: Mustafa Kemal 
Atatürk’ün  ilk ziyareti 13 Mart 1916 günü gerçekleştir. Karargâhı 
Diyarbakır’da bulun 16 ncı Kolordu Komutanlığına atanması nedeni ile 
Ceylanpınar a demir yolları ile gelmiş buradan otomobile önce 
Mardin’e gelmiş ve bir geçe kalmıştır. Mardin’de kaldığı geçe almış 
olduğu bir telgraf ile 1.Nisan 2016 tarihi itibari ile generalliğe terfi 
ettiğini öğrenmiş olmasının sevinci Mardinliler içinde öğünme vesilesi 
olmuştur.120 Mustafa Kemal Atatürk’ün bu Mardin ziyaretini Süryani 
Metrapolit Hanna Dolapönü “Tarihte Mardin “ isimli kitabında Mardin 
girişinin bozuk ve dar olması nedeniyle yanında bulunan zamanın 
Belediye Reisi Kömürcü Hıdır Çelebinin huzurunda maiyetine talimat 
vererek 200 kişilik bir istihkâm birliğinin yolun genişletilmesi ve 
düzeltilmesi emrini vermiş.  Mustafa Kemal Atatürk’ün Mardin’in 
imarı için verdiği ilk emridir.121 Mustafa Kemal Atatürk Mardin’i ikinci 
kez 2.Ordu Komutan vekalet emrini aldığının hemen sonrasında 1917 
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yılının şubat ayının tahminen 10 Şubat Mardin deki Alman Karargahını 
ziyareti içindir.122   

 

Bu ziyaret şehirdeki eski tarihi eserlerin görülmesi ve Mardin 
çarşısından alış veriş yapılmasından sonra aynı gün Diyarbakır’a 
dönüşü ile sonuçlanmıştır. 

 Mustafa Kemal Atatürk “ün bilinen bu iki ziyaretin dışında 
Mardin’e 1917 yılının Mart ayının sonuna doğru bir defa daha geldiği 
anlaşılmaktadır. Büyük ihtimalle Suriye ”deki 7 nci Ordu 
Komutanlığına atanması ve bu göreve başlamak için Halep’e gitme 
amacına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Mustafa Kemal 6 
kişilik karargahıyla birlikte otomobille Diyarbakır’dan Mardin’e gelmiş 
ve belediye başkanı Hıdır Çelebi tarafından evinde misafir edilmiştir. 
Belediye başkanı Mustafa Kemal Atatürk için gece evinde verdiği 
ziyafete Mardin’in gözde Tüccarlarından Abdurrahman Kavas 
Atatürk’e sansar derisinden yapılan çok güzel bir kürk hediye etmiştir. 
Kürk şuanda Konya Müzesinde muhafaza edilmektedir 123 Mustafa 
Kemal Atatürk bu kürkü istiklal savaşında da giydiği resimlerden 
anlaşılmaktadır. 
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Erzurum ve Sivas Kongrelerden Mardin 

Erzurum Kongresi: 23 Temmuz 1919 da toplanan Erzurum 
Kongresinde Mardin’i Necip Bey (Güven) ile eşraftan tüccar Ali 
Efendinin temsil etmek üzere seçildiği, bu iki delegenin Erzurum’a 
gidip kongre öncesi bizzat Mustafa Kemal Atatürk’e Mardin’in itilaf 
devletleri tarafından işgaline karşı toplu direniş ve kararlılık 
gösterilmesi konusunda direktif aldıklarını birçok kaynak teyit 
etmektedir.124 

Sivas Kongresi :Diyarbakır’daki 13 nco Kolordu Kurmay 
Başkanı Halid Bey Mustafa Kemal Paşaya gönderdiği telgrafta, Mardin 
mutasarrıflığı yönetici ve eşrafının Sivas Kongresine katılım kararı 
aldığı bildirilmiş olmasına rağmen bu kongreye katılan olmamış.125 
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Mardinde Mili Mücadele Sırasında Askeri Yapı (1919-1921) 

Diyarbakır’daki 16 ncı Kolordu karargahının Silvan’a taşınması 
ve 7-8 Ağustos 1916 “da Mustafa Kemal Paşanın komutasındaki bu 
birliğin Rusları yenerek Muş ve Bitlisi düşmanlardan kurtarmasından 
sonra, Irak cephesinde görevini tamamlayan 13 ncü Kolordu 
Musul’dan Diyarbakır’a intikal etmişti. Bu Kolorduya Irak cephesinde 
iken komutanı olan Ali İhsan (Sabis) Paşa’dan sonra miralay ‘Albay) 
Ahmet Cevdet vekâlet etmekteydi. 13 ncı kolordunun 
kaymakam(yarbay) Mehmet Kenan komutasındaki 5 nci Tümeninin 
kargahı ve bazı birlikleri Mardin merkezinde,6 ncı alayı Savur ”da,24 
ncü Alayı ise Nusaybin ”de bulunmaktaydı. Personel sayısı olarak 
yetersiz olan bu birliklerin görevi daha çok asayişi sağlamaktı. 
Mustafa Kemal Atatürk Nutuk ”ta milli mücadele başlangıcındaki 
kuvvet yapısını anlatırken bu konuda;” Diyarbakır bölgesinde bulunan 
2 tümen olan  13 kolordu müstakildi. İstanbul’a bağlı olmadığı 2 nci 
Tümeni Siirt’te,5 nci Tümeni Mardin’de idi. 3 Temmuz 1919 da 13 ncü 
kolordu Kurmay Başkanı Halid Bey’e Mardin tren istasyonun sıkı 
kontrol altında tutulması talimatını verdim “ şeklinde açıklama 
yapmıştır. 126     

Mardin”in İtilaf Devletleri Tarafından İşgal Girişmleri ve Mardin 
Halkının İşgali Engelleme Başarısı  

Osmanlı İparatorluğunun,1nci Dünya savaşı sonrasında 30 
Ekim 1918”de itilaf devletleri ile imzaladığı MONDROS ateşkes 
anlaşması gereğince Anadolu’nun güney kesimi başlangıçta İngilizlere 
bırakılmış ve Urfa, Antep, Maraş ve civarı Şubat-Mart 1919 aylarında 
İngilizler tarafından peş peşe işgal edilmişti.Ancak İngiltere petrol 
kaynaklarını ele geçirmek ve Irak üzerindeki emellerini 
gerçekleştirmek için Mondros anlaşması ile kendisine verilen yukarda 
yazılı bölgeyi 15 Eylül 1919 yılında Paris’te imzaladığı 5 maddelik bir 
anlaşma ile “Suriye itilaf namesi” ile İngiltere ,Güney Anadolu ve 
Suriye’yi Fransızlara terk ederek Irak ve Filistin’e tam olarak 
yerleşmeyi başarmıştı.  Mardin bir yandan tarihi önemi, Fırat ve Dicle 
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havzasına hakim olması demiryolu şebekesinin varlığı bünyesinde 
çeşitli unsurları bulundurması nedeniyle de siyasi ve stratejik ağırlığı 
dikkate alınarak önce İngilizler sonrada Fransızlar tarafından işgal 
edilmek istenmiştir. Mardin’in işgal edilmesi ile ilgili çeşitli rivayetler 
ve tarihsel çelişkiler nedeniyle şu anda Genel Kurmay Başkanlığı 
Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlıı arşivi ile Milli Savunma 
Bakanlığında bulunan Osmanlıca belgelerin tercümesinden sonra tam 
olarak bu konu açıklığa kavuşacaktır.  

İngiliz İşgal Teşebbüsleri (22 Mart-26 Mayıs 1919 

Daha savaş sırasında bölgede cirit atan İngilizlerin ünlü 

casusları Arabistanlı Lawrence, First Leydi El Hatun Gertrude 

Bell ve Noel aracılığıyla Osmanlıyı parçalamada  kimlerle bağlantı 

kuracağını belirlemişti İngilizler Musul’un ardından hızla Suriye, 

Antep, Maraş, Kilikya’yı(Adana) ve  Urfa’yı işgal ederek Mardin 

sınırına dayandı. Irak’ta İngiliz Siyasî Hakimi olan  Noel, yanında 

kumandanları olduğu halde, şehri savaşsız elde etmek için Mardin’e 

12 Mayıs 1919'da geldi. 

 

 İngiliz Noel, şehrin ileri gelenleriyle bir araya gelerek, şehri 

teslim etmeleri için önce teklif, ardından telkin ve tehditlerde 

bulunarak, hangi devletin egemenliği altına girmek istediklerini sordu. 

Ateşkesin ardındaki hızlı işgaller karşısında şaşkına dönen eşraf, bir 

süre sonra cevaplarını vereceklerini söylediler. Birkaç toplantı 

yaptıkları halde bir sonuca varamayınca; şehrin saygıdeğer 

bireylerinden olan Süryani Kadim Patriği III.İlyas Şakir Efendi’ye 

başvurdular. Uzun görüşmelerden sonra Patriğin önerisi oybirliğiyle 

kabul edilerek, Noel’e bildirildi: 

“Biz Türküz! Türk idaresinden başka bir idareyi istemiyoruz. Aksi 
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halde yek vücut olarak canen ve malen mücadeleye hazırız.”Noel 

Kendi inancından bildiği patriğin, bu mücadeleci tavırı, Noel’i şaşırtır. 

Bir şey demeden 14 Mayıs günü Mardin’den ayrılıp, Derik ve 

Midyat kazalarına geçer. Halkı kandırmak için elinden geleni yapar. 

Fakat Derik halkı başlarında Rutan Aşireti Reisi Salih ve 

Necim Ağalar olduğu halde, aynen Mardin’in verdiği kararı verirler. 

Noel burada da umduğunu bulamayınca, Mardin’i işgal edebilmek için 

kuvvet toplamak üzere Viranşehir’e giderek İbrahim Paşa oğullarını 

elde eder. Bu kandırmadan sonra Siverek ve Urfa birleşerek isyan 

çıkarır. O sırada başarılı bir komutan olan Diyarbakır’daki Elcezire 

Kumandanı  Albay Nihat (Anılmış Paşa), Derik’teki Necim 

Ağa’nın  oğulları Salih ve Abdi ile birleşmek üzere gönderdiği 500 

asker isyanı bastırır. İsyancılar Suriye’ye kaçarken, Salih ve Abdi 

gösterdikleri kahramanlıktan dolayı  İstiklâl Madalyası ile taltif 

edildiler.Bölgedeki farklı dil ve dinden insanların dayanışma içindeki 

millî duruşu karşısında tutunamayacaklarını anlayan Noel, geri 

dönerek genel durumu ve bölgenin batak olduğunu üstlerine 

bildirdi.127 

 Fransız İşgal Teşebbüsü (9 Ocak 1920) 

Osmanlı Hükûmetinin işgallere karşı konulmaması direktifine 
uyan Maraş, Urfa, Antep, Kilikya’nın başına neler geldiğini duyan 
Mardinliler sıranın kendilerine geldiğini anlayarak, Kartal Yuvası 
kalenin geçmişte olduğu gibi kolay işgal edilemeyeceğini düşünüp, 
kendilerince tedbirler almaya başladılar. Mıntıka Komutanı Yarbay 
Kenan millî bir birlik oluşturabilmek için ileri gelenlerle görüşmeye 
başladı. 

                                                 
127 Ayten Başabaş Dirier http://www.aytendirier.com/blog/blog. 
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b)Mardin Mıntıka(Bölge) Komutanı Yarbay KenanBey, millî bir örgüt 
kurulması için Milli zade Eyüp’ü (Önen) görevlendirdi. İngilizler 
yapılan anlaşma gereği  Önemli bir demiryolu İstasyonu 
olan Râsül’ayn (Ceylanpınar)‘ın yönetimini  iyi bir diplomat olan 
Kolonel Norman komutasındaki Fransızlara devrettiler. Norman’ın 
yanına birkaç subay daha verilerek Mardin’i işgal etmek üzere 
görevlendirildi.Mardin halkı gelişmeleri duyunca, hemen protesto 
etti. 30 Ekim 1919 tarihinde, binlerce kişinin katıldığı bir miting 
yapıldı. Heyet-i Merkeziye namına Hüseyin imzası ile şu protesto 
yayınlandı “Haksız ve adaletsiz bir sulh kararının, medeniyet âlemine 
refah ve saadet getireceği yerde, kanlı bir istikbal doğuracağı 
herkesçe bilinmektedir.”Fransızlar Mardin’i Suriye’nin bir parçası, 
halkını da Arap olarak görüyorlardı. Bu nedenle Maraş, Urfa, 
Antep’te olduğu gibi bir direnişle karşılaşmayacaklarını 
düşünüyorlardı. Norman başta Süryani ve Tehcir sonrası yoğunlaşan 

  Ermeni kökenli halk tarafından sevinçli bir törenle 

karşılanacağını düşünerek, büyük bir özgüvenle harekete geçti. 

Yanına asker almaya gerek görmeden, dört subay ve bayrakla şehre 

yöneldi. Mardin’de Coşkuyla karşılanacağını, ileri gelenlerle tanışmak 

ve kaleye Fransız bayrağını asma görevini yerine getireceğini 

düşünüyordu! Oysa ömrünün en uzun, seksen yıla bedel sekiz saatini 
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yaşadı…128 

 

Güney Doğu’da işgallere sessizce boyun eğildiği o günlerde, 

Mardin’de doğru dürüst bir askerî birlik yoktu. Bir yıl önce ordusu 

dağıtılarak Osmanlı Devleti’nin kolu, kanadı kırılmıştı. Eli silâh tutanlar 

da saldırıya uğrayanların yanına koşmuştu. Mardin’de yaşlı erkekler, 

kadınlar ve çocukların yanında, güvenliği sağlayan birkaç Zaptiye 

dışında, bir saldırıya karşı koyacak kuvvet te yoktu…16 

Kasım’da Mustafa Kemal Paşa’nın Fransız işgaline karşı konulması 

hususunda yayınladığı beyannâme gereğince, Millî bir kuvvet 

oluşturmak için girişimlerde bulunan Eyüp Önen, civar köylere haber 

saldı. Daşiler, Zazalar, Rutanlar, Rammanlar akın akın şehre gelmeye 

başladı. On gün içinde sekiz bin kişilik bir kuvvet oluşturuldu. Bu 

kuvvetle Mardin’i korumak için plânlar yapmaya ve silâh bulmaya 

çalıştı.Norman emrindeki kuvvetlerle Mardin’i  güneyden sarmaya 

başladı. Emrindeki kuvvetlerin bir bölümünü Deyr’ül Zaferan’a 

yerleştirdi. “Asker’ıl Deyr” denilen bu Fransızlar, halkın ürünlerine el 

koymaya, taciz etmeye başladılar. Pışpışte(çalı çırpı) toplamaya giden 

yaşlı bir köylü kadına tecavüz etmeleri nefretle karşılandı. Bu olay, 

diğer illerdeki kadınların taciziyle başlayan direniş ruhunu Mardin’de 

de harekete geçirdi.Norman’ın emrindeki kuvvetlerle şehre doğru 

harekete geçtiği görülünce, Yarbay Kenan Belediye Reisi Hıdır 

Çelebi(Kömürlü),Mutasarrıf Mustafa Nadir Bey, Müftü, Abdurrahman 

Kavas, Daşilerin Reisi Hamdan Ağa, yardımcısı M.Derviş(Başabaş), 

Ramman Aşireti reisi Ali Ağa, Rutan aşireti Reisi Hacı Necim ve Salih 

Ağalar, Hıdır Kümeli, Abdülgani Ensari, Millizîde Esat-Mithat, Necip 
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(Güven), Şatanalardan Abdülrezzak Efendi, Paşavatlardan 

Süleyman(Sülo Emo),Zabtiye Abdurrahman ve kardeşi muallim 

Abdülgani(Taşkent), Hoca Ali(ye) Efendi(Aykaç), Sıt Faraçlardan 

Abdülgani(Beşer), Remzi Memet(Çelik), Acem ismaillerden Numan 

Pabuçi(Efe) Süryani Kadim Patriği III.İlyas Şakir Efendi,Metropolit 

Cercis Efendi gibi ileri gelenleri toplayarak, Nusaybin’de bulunan Eyüp 

Önen’i acil bir telgraf ile geri çağırdı. Halk ise gerekli emirleri almak 

için Millî Teşkilât Reisi Eyüp Önen’in evinde toplanıyordu.129 

Mardin Fransız işgaline karşı mücadeleyi üstün bir stratejik 

zekâ ile şu tedbirleri almıştır. 

1-İlk tedbir olarak İstasyon ile şehir arasındaki tepelere  birçok çadır 

kurularak, içinde millî teşkilâtın bulunduğu izlenimi yaratıldı. 

2-Silâh ve cephane yönünden imkânlar çok azdı. Karargâhta sadece 

birkaç mavzer vardı, ama Fransızların birkaç subayla geleceği 

anlaşılınca rahat bir soluk alınıp, diğer tedbirlere  başvuruldu. 

3- İnce odunlara süngü ölçüsündeki et bıçakları bağlanarak, tüfek 

süsü verildi. Kayalar arkasına yerleşenler başlarını ve sadece 

süngüsünü gösterdikleri sahte tüfekleriyle kalabalık bir askeri kuvvete 

dönüşmüştü! 

4-Kaledeki iftar topunun yanına, top süsü verilmiş birkaç soba 

borusu yerleştirildi. 

5-İstasyon ve çevresi Millî Teşkilâta bağlı Süvariler tarafından 

tutuldu. Amaç Fransızların diğer illerde yaptığı işbirliği gibi, Norman’ın 

da Ermeniler ile irtibata geçmesini önlemekti. 

 

İstasyona gelen Norman yoğun kalabalığı görünce çok şaşırdı. 

                                                 
129 Ayten Başabaş Dirier http://www.aytendirier.com/blog/blog. 
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Ellerinde mavzer, balta, hançer, bulunan insanların bakışları hiç de  -

Araplar gibi-  dostane değildi. Bir an geri dönmeyi düşündü, ama 

askerî gururu anında baskın çıkıp, bunu önledi. Hemen otomobiline 

binip, şehre doğru yöneldi. Belediye binasına girdiğinde kendisini 

bekleyen eşrafla karşılaştı. Hepsiyle selamlaşırken, Belediye 

çevresinde gitgide genişleyen silahlı insan halkasını fark etti. Tedirgin 

bir şekilde, Sevr Antlaşması uyarınca bölgenin kendilerine verildiğini 

ve geliş amacını açıkladı: 

“Biz buraya memleketin selâmet ve asayişini temin için geldik. Başka 

bir niyetimiz yok. Mardin’in selâmet ve saadetinden başka bir 

düşüncemiz yok. Amacımız şehirleri değil, kalpleri işgal etmektir. Bu 

konuda hükûmet-i mahalliyenin (yerel yönetim) ve eşrafın da kemal-i 

samimiyetle bize yardım etmelerini rica ederim… Urfa, Antep, 

Maraş’ta direnenler cezalandırıldı. Hükûmetimiz Mardin halkını 

Suriye halkından ayrı görmediğinden ve direnmeyeceklerini 

düşündüğünden askerî birlikle gelmedim. Hükûmetim Mardin’i bir 

Avrupa şehri haline getirecek… İç Yönetimi yerel halka bırakıp, 

Diyarbakır’a geçeceğim. Bize düşen görev Fransız bayrağını kaleye 

asmak…”130Belediye’de bulunan eşraf adına Millî Teşkilât 

Başkanı Eyüp Önen, başı dik, mağrur ve azimli bir ifadeyle  şu 

karşılığı verdi: 

“Tercüman! Hepimiz namına, bütün Mardin ve Mardinliler adına 

Norman’a bildir ki; burası zannettiği gibi Suriye’den bir parça değil, 

binlerce senelik bir Türk şehridir. Türklüğünü muhafaza ve müdafaa 

yolunda bugüne kadar nasıl çalışmış ve istilâları nasıl kahramanca 

karşılamışsa, yine öyle yapacaktır. Hükûmetimiz her türlü 

                                                 
130 Ayten Başabaş Dirier http://www.aytendirier.com/blog/blog. 



 

76 

ihtiyaçlarımızı temin etmeye kadirdir. Kolonel belki de Mardin’i işgale 

kalkışır. İyi bilsin ki, bu takdirde karşısında kadın-erkek on binlerce 

müdafi bulacak ve bu tecrübeden çok zararlı çıkacaktır. Tek kişi kalsak 

bile, şehri ona teslim etmeyiz! Hayatına acısın ve Mardin-Diyarbakır 

sevdasından vazgeçerek, geldiği gibi gitsin!..” 

 

 

 Eyüp Önen beyin yaptığı bu Konuşmayı duyan Mardin 

gençleri  heyecanla, nümayiş yapıp Norman’ın şehri hemen terk 

etmesini istediler. O sırada kaleden gelen top sesleri, heyecanı 

tırmandırdı. Bu kesin tavır karşısında Norman, Askerî Mıntıka 

Komutanı ile görüşmek istediğini belirtti. Bu sırada Davut Önen 

ve  arkadaşları Osman Ağa ile İbrahim (Bayraktar), Albay Norman’ın 

emrindeki bir subayın elinde onurluk(plâket) içinde bulunan kaleye 

dikilecek Fransız bayrağını alarak, karşılıklı çekiştirip yırttılar. Bu 

hareket Norman’ı korkutmaya yetti… Tedirgin bir halde silahlı halkın 

arasından geçerek Mıntıka Komutanlığına geçen Norman, Albay 

Kenan Bey’den şu karşılığı aldı: 

“Ekselanslar! Hükûmetin elinde bir şey yok!.. Millî Kuvvetlerin 

tepeleri nasıl tutmuş olduklarını ve şehri ellerinde bulundurduklarını 

gördünüz. En iyisi Mardin’i bir an önce terk ediniz. Yoksa hayatınıza 
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kasıt maksadıyla yapılacak bir hareketin mesuliyetini yüklenemem. 

Ayrıca Diyarbakır’a geçerken yolları tutmuş olan çetecilerin sağlığınıza 

bir ziyan verecekleri endişesi içindeyim…”131Gördükleri ve 

duyduklarından durumun ne derece tehlikeli olduğunu anlayan 

Norman, en akıllı hareketin şehri bir an önce terk etmek olduğunu 

anladı. Mardin’den sağ salim çıkabilmekten başka bir şey 

düşünmeyen Norman, gitmeden önce Amerikan Koleji Müdiresi Miss 

Finengey’i ziyaret etmek istedi. Binaya yaklaştığında, kapıda bekleyen 

Mişkin Mahallesi ileri gelenlerinden Osman ve İbrahim(Amak) ile 

karşılaştı.(Bu kolejin mülkiyeti şu anda Amak ailesine aittir) Silahlarla 

mücehhez, sertlikleriyle ünlü Mişkeviler, şehri derhal terk etmesini 

istediler. Norman Belediye binasına geri döndü. Çanakkale’de 

savaşlarında bir kolunu kaybeden komutanlarından General 

Gouraud’ın belirttiği gibi, “Şövalye ruhlu düşmanlar!”Türklerin bu 

özelliğine yine tanık oldu. Şerefine verilen ziyafeti görünce şaşırdı, 

ama o kadar bitkindi ki; değil yemek yemek, ayakta duracak hali 

kalmamıştı. Ağzına bir lokma bile koymadan, bir an önce geri dönmek 

istedi. Gelirken İstasyon-Mardin arasındaki tepelere vuran Güneş 

ışığıyla parlayan süngüler aklına gelince, yanlarına güvenilir bir 

muhafız verilmesini istedi. Kimse bu göreve yanaşmayınca, Yarbay 

Kenan Norman’ın refakatçisi olarak otomobile bindi. Otomobil 

Artukluların yazlık sarayı Firdevs(Ferdos) Kasrına yaklaştığında, seksen 

çeteci yollarını kesti. Çeteciler silahlarını Norman ve yanındakilere 

yöneltince, Yarbay Kenan önlerine geçerek, bağışlanmalarını rica etti. 

Korkudan sapsarı kesilen Fransızlara İstasyon’a kadar refakat eden 

Yarbay Kenan geri dönerken, tarihî bir dönemeci aşmanın onur ve 

                                                 
131 Ayten Başabaş Dirier http://www.aytendirier.com/blog/blog. 
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gururunu iliklerine kadar hissediyordu.132 

Bu olay Mardin’de hızla bir teşkilatlanma gereğini ortaya çıkardı. 

Teşkilatlanma işi Eyüp Önen’e verildi. O sırada Diyarbakır’da bulunan 

Elcezire Cephesi komutanı Albay Nihat (Anılmış) ile görüşen Eyüp 

Önen, bir tabur oluşturdu. Ama ihtiyaç duyulmadığı için tabur 

herhangi bir harekette bulunmadı ve askerleri diğer cephelere 

gönderildi. 

Şehirde askerî bir kuvvet olmadığını Fransızlar her an duyabilir ve 

güçlü kuvvetlerle geri dönebilirlerdi. Ama bu ihaneti şehirde yaşayan 

hiçbir kimse yapmadı. Birlik ve beraberlik içinde kenetlenen halk, 

kendi inancına göre şükür duaları etti. Bu konuda yazılı bir kaynağın 

bulunmamasının nedeni bu ketümiyetti… Dilden dile, kuşaktan 

kuşağa aktarılanMardin’in Kurtuluş Destanı aydın her Mardinlinin 

belleğinde, birlik ve beraberliğin önemini pekiştirerek  yaşıyor.133 

 

                                                 
132 Ayten Başabaş Dirier http://www.aytendirier.com/blog/blog. 
133 Ayten Başabaş Dirier http://www.aytendirier.com/blog/blog. 
http://www.artukluhaber.net/yazar-mardin 
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Fransız bayrağını yırtan osman ağa amca oğlu İbrahim Paşa Bayraktar 
lardan 

İlk Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Mardin Vekilleri 

 23 Nisan 1923 tarihinde açılan TBMM ”inde Diyarbakır 
vilayetine bağlı Mardin mutasarrıflığından (Liva) diğerlerinde olduğu 
gibi aşağıda belirtilen beş üye seçilmiş ve gönderilmiştir.  

 
1.Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Mardin 

Milletvekilleri134 
Hasan Tahsin Arık      Mehmet Necib Güven       Esat Önen  

 
 
İbrahim Turhan                Mithat Uysal           Mehmed Derviş Ural 
 

 

Bunların dışında 18 Mart 1920 de İstanbul’da toplanan son Osmanlı 
Meclisi-i mebusan”ın İngilizler tarafından dağıtılması üzerine 

                                                 
134 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_ 



 

80 

Ankara’ya gelen ve yeni meclise katılan Mardin mebusu Musazade 
Mithat Bey”i de dahil ederek Mardin ilk Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde 6 Millet Vekili ile temsil edilmiştir.135     

1921 Anayasa Taslağı, Atatürk’ün yönlendirmesiyle Bakanlar 
Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
özel bir encümende incelendikten sonra görüşülerek kabul edilmiştir 

21.1.1921 tarihli ve 85 sayılı “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” adını 
taşıyan bu Anayasa, milli egemenlik ilkesine dayalı yeni bir devlet 
kurmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunlar gibi genel usule 
göre görüşülmüş olması, nitelikli çoğunluk aranmaması ve değişiklikle 
ilgili katılaştırma tekniği içermemesi sebepleriyle “esnek (yumuşak) 
anayasa” olarak nitelenen 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, aynı 
zamanda sadece 24 maddeden oluşan kısa metni sebebiyle “çerçeve 
anayasa” olarak sınıflandırılmaktadır. Kuvvetler birliğine dayalı 
“Meclis hükümeti” sistemini benimsemiş olan 1921 Anayasası, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sürekli toplantı halinde olmasını 
öngören Nisab-ı Müzakere Kanunu’nun 1. Maddesine atıf 
yapmıştır.136Anayasanın orijinal metni,137  

Saltanatın ilgasına dair olan l Kasım 1922 tarihli kanunun 

metni şudur:Teşkilâtı Esasiye kanunu ile Türkiye halkı, hukuku 

hâkimiyet ve hükümranisini, mümessili hakikisi olan Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin şahsiyet maneviyesinde, gayri kabili terk ve tecezzi 

ve ferağ olmak üzere temsile ve bilfiil istimale ve iradei milliyeye 

istinat etmeyen hiçbir kuvvet ve heyeti tanımamaya karar verdiği 

cihetle misak-ı millî hudutlun dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hükümetinden başka şekli hükümet tanımaz. Binaenaleyh Türkiye 

halkı, hükümeti şahsiyeye müstenit olan İstanbul’daki şeklî hükümeti 

16 Mart 1920 tarihinden itibaren ve ebediyen tarihe müntakil 

                                                 
135 Uluslarası Mardin Tarihi Sempozyumu BildirileriI Em.Genalarl Dr.Yavuz Ölçen S.657 SBN: 975-
585-622-6 s.663 
136 https://anayasa.tbmm.gov.tr/1921.aspx 
137 T.B.M.M. Kütüphanesi 3. Tertip Düstur, Cilt:1, 196. Sayfasında yayımlanmıştır 



 

81 

addetmiştir.Hilafet, Hanedan-ı Âli Osman’a ait olup, halifeliğe Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından bu hanedanın ilmen ve ahlaken erşed 

ve eslah olanı intihap olunur. Türkiye devleti, makamı hilafetin 

istinatgâhıdır.” (Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak.) 

 

                Bazı politikacılar ise; "Hilafet aynı hükümettir, hilafetin 

hukuk ve görevini iptal etmek hiç kimsenin hiç bir meclisin elinde 

değildir" diyerek, Halife'yi, Padişah gibi yaşatmak istiyorlardı. Bu 

durum halifelik kurumu hakkında bir an önce önlem alınmasını 

gerektiriyordu. Fakat Mustafa Kemal Paşa'yı halifeliğin kaldırılması 

için zorlayan önemli sebep, Halife mevcut oldukça Türkiye'de 

yapılması zorunlu olan sosyal ve laik karakterdeki devrimlerin 

yapılamayacağı gerçeği idi.138 

 

 

 

                                                 
138 http://www.osmanli700.gen.tr/olaylar/olayh4.html 


