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Mahallerin Ahvâliyle Heyet-i Mezkûr'un Harekâtı"

Prof. Dr. Musa ÇADIRCI*

Osmanlı İmparatorluğunda ülke yönetiminde Tanzimat Döne-
minde önemli düzenlemeler yapılmış, II. Abdülhamit Devrine ge-
lindiğinde yeni yönetim biçimi, bütün kurum ve kuruluşlarıyla yer-
leşmeye başlamıştı. Ne var ki, çağdaş bir anlaşıyla yapılan
düzenlemeler, tasanmda, kağıt üzekinde en iyi olarak görünmesine
karşın, uygulamada beklenilen olumlu gelişmeler yeterince sağla-
namamıştı. Yasa ve yönetmeliklerle, kaza, sancak, vilâyet yöneti-
minin nasıl olacağı en ince aynntılanna kadar belirlenmiş olması
yeterli değildi. Eski alışkanlıklanndan kurtulamayan yöneticiler, ül-
kenin her tarafında sorun olmayı sürdürmekte idiler.

Gelenekselleşmiş görünen bu tutuma, II. Abdülhamit dönemin-
de yenilerinin de eklendiğini görmekteyiz. Özellikle 1877-1878 Os-
manlı-Rus Savaşı sonrasında Berlin Antlaşması ile önemli toprak
kayıplan olmuş, buna bağlı olarak Anadolu'ya göç, giderek yoğun-
laşmıştı. Göçmenlerin vilâyetlere dağıtılmaları, yerleştirilip banndı-
nlmalan önemli bir sorun olmuştu. Öte yanda iç ayaklanmalar,
özellikle Ermeni Sorunu, bütün boyutlanyla bu dönemde ortaya
çıkmış bulunuyordu.

II. Abdülhamit dönemi yönetimi, devr alman sorunlarla yenile-
rine çözüm bulmada Anayasa'ya dayalı meşrutiyet idaresiyle işe
başlamışsa da bilindiği gibi bu deneme çok kısa ömürlü olmuştu.
Bundan sonra başvurulan yöntem, alışılagelenden farklı değildi.
Güvenliğin sağlanması, vergilerin düzenli alınarak hazineye aktanl-
ması ve asker toplanması başlıca sorunlar olmakta devam ediyordu.
Güvenilir, dinine, devletine bağlı, dirayetkâr üst düzey yönetici bul-
makla taşrada sorunlann çözüleceği kanısı geçerliydi. Bununla bir-
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likte ola geldiği gibi uygulamaları denetleme ve olup bitenler hak-
kında rapor isteme de öncelikle başvurulan yöntemdi.

II. Abdülhamit, saltanatının ilk yıllarında valilerden bulunduk-
ları bölgenin genel durumu ve sorunlarını kapsayan raporlar iste-
miş, bu istek doğrultusunda ülkenin her tarafından hükümet merke-
zine "Layiha"\ar gönderilmeye başlanmıştı1. Ayrıca ortaya çıkan
sorunları çözmek ve uygulamaları denetlemek amacıyla arada bir
denetleme kurulları oluşturulmuş, bu kurullardan da raporlar alın-
mıştı. Başvekâlet Arşivi, Yıldız Tasnifi'nde kayıtlı çok sayıda layi-
ha olduğunu, bunlardan bir kısmının yayınlandığını biliyoruz2.

Öte yanda, 1879 bahannda taşrada olup bitenlerin öğrenilmesi,
1871 tarihli Vilayet Nizamnamesi'nin uygulamaya konulmasıyla
ortaya çıkan sorunların saptanması ve özellikle kurulmakta olan
Jandarma teşkilâtı ile ilgili araştırmalarda bulunmak amacıyla Tef-
tiş Komisyonları oluşturuldu. Komisyonlardan birisi, Halep bölge-
sine, diğeri Erzurum'a, sonuncusu da Diyarbakır bölgesine gönde-
rilmesi düşünüldü. Komisyonların görevleri ve uyacakları kuralları
belirleyen yönergeler hazırlandı. On maddeden oluşan, kapsamları
aynı olmakla birlikte bölgelerin özelliklerine uygun hükümler de
kapsayan üç "Talimat" padişahın onayına sunulmuş, birer örneği de
komisyon başkanlarına verilmişti3.

1. Başvekalet Arşivi, Yıldız Evrakı arasında yer alan yayınlanmamış layihalardan
bazıları şu başlıkları taşımaktadır:

- Van Vilâyetine Dair Vali Hamit Paşa Lâyihası,
- Zor Kıt1 ası hakkında Kürt İsmail Paşa Lâyihası
- Şark Vilâyetleri Hakkında Sadettin Paşa Lâyihası
- Irak'ın Islahına Dair eski Bağdat Valisi Abdurrahman Paşa Lâyihası.

2. Yusuf Hallaçoğlu, "Mithat Paşa'nm Necid ve Havalisi ile ilgili Birkaç Lâyihası",
Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı iÜ, İstanbul 1973, s. 149-176.

Nejat Göyünç, "Trahlusgarh'a ait Bir Layiha", "Osmanlı Araştırmaları, Sayı 1, İstan-
bul 1980, s. 235-256.

İdris Bostan, "Muhammed Hilal Efendi'nin Yemen'e Dair İki Layihası", Osmanlı
Araştırmaları, Sayı III, İstanbul, 1982, s. 301-326.

Celal Dinçer, "Osmanlı Vezirlerinden Hasan Fehmi Paşa'nm Anadolu Bayındırlık
İslerine Dair Hazırladığı Layiha", Belgeler, Cilt V-VII-sayı 8-12., 1968-1971, s. 157-162.

Musa Çadırcı, "Mithat Paşa'nın Suriye Lâyihası", Prof. Dr. İsmail Ercüment Ku-
ran'a ARMAĞAN, Türk Kültür Araştırmaları, Ankara 1989, s. 29-40.

3. Başvekâlet Arşivi, Yıldız HUS, Dosya No: 160, Sıra No: 111. Selh-ı Rebiyü'l-
evvel sene 96 ve Hayreddin imzası ile İL Abdülhamit'e sunulan üç ayrı talimatdan birisi
"Diyarbakır Ciheti Komisarlerine Talimat" başlıklıdır.
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"Diyarbakır Ciheti Komiserlerine Ta'limât" başlıklı 13 Rebi-
yü'levvel Sene 96 (7 Nisan 1879) tarihli on maddelik yönergeyi in-
celediğimizde Komisyonun nelere dikkat edeceğini, nasıl çalışaca-
ğını bütün açıklığıyla görüyoruz. Şöyle ki, ilk maddede, Diyarbakır
vilayet merkezine vardıklarında öncelikle nüfus oranlanna göre bir-
den dörde kadar ya da gerektiğince her grup halkı temsil edecek
kimseler seçilerek bir komisyon kurulacaktı. Komiserlerin başkan-
lığında çalışacak olan komisyon, vilayet yönetiminin eksikliklerini,
yörenin gereksinimlerini ve yapılması gereken ıslahatın* valiyle bir-
likte yürürlüğe konulmasını sağlayacaktı. Ayrıca yürürlükteki yö-
netmeliklerden değiştirilmesi ve yenilenmesi gereken maddelerinin
gerekçesiyle birlikte Bâb-ı Ali'ye bildirilerek, alınacak yanıta göre
gereğinin yapılması hükmüne yer veriliyordu.

İkinci madde, bilirkişilerden ikinci bir komisyonun kurularak,
Jandarma Nizâmnâmesi hükümlerine göre, zaptiye teşkilâtının Jan-
darma örgütüne dönüştürülmesini, bu işin nasıl yapılacağını hükme
bağlamaktadır.

Üçüncü maddede, Komisyon'un nizamiye mahkemelerini de-
netlemeleri, gerekli görürlerse seçilmiş üyelerinin görevden alınma-
larını, Yönetmeliği gereğince uygun görürlerse mahkemelerin ikiye
ayrılmalarını öngörmektedir.

Dördüncü madde, İdare Meclisleri'nin seçilmiş üyelerinden ya-
kınma varsa, araştırma yapılarak böylelerinin mahkemeye verilme-
lerini, yerlerine Komisyon gözetiminde yenilerinin seçilmelerini
kapsamaktadır.

Beşinci maddede, mülkiye ve maliye memurlarının denetleme-
leri, suçlu görülenlerin mahkemeye şevkleri ve mutasarrıflarla ilgili
şikayetler varsa bunların suçlu oldukları anlaşılırsa gereğinin yapı-
labilmesi için hükümete bildirilmesi yer almaktadır. Şer'i mahkeme
görevlileri için de aynı yöntem uygulanacaktı.

Altıncı madde, İdare meclisleriyle birlikte Komisyon'un her çe-
şit verginin dağıtım ve toplanmasını inceleyerek, gerekli görülen
önlemleri almasını, hükümete bilgi vermesini hükme bağlamakta-
dır.

Yedinci madde, vilâyet merkezinde görev tamamlandıktan son-
ra vilayete bağlı görülmesi gereken yerlere komisyon üyelerinin
gitmelerini öngörmektedir.
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Sekizinci madde, yasa ve yönetmeliklerin bütünüyle uygulana-
madığı yörelerle, göçebe aşiretlerle ilgilidir. Gerekli görülürse as-
keri güçlerden de yararlanılarak aşiretlerin denetim altına alınarak
vergilerini ödemelerinin sağlanmasını, Olağanüstü önlemler alın-
ması gerekirse durumun Bâb-ı Ali'ye iletilmesi, örfü idare ilanı, is-
kânı mümkün olanlarının iskân edilmeleri de bu madde de yer al-
maktadır.

Dokuzuncu madde, gerek görülen yerlerde "Tahkik Komisyo-
nu" kurulabileceğini, komisyonun suçluları belirleyerek mahkeme-
ye sevk edebileceğini hükme bağladıktan başka, Cizre, Midyat, Sil-
van, Nusaybin kazalarıyla civarlarındaki. Kürtlerin ve Siirt
Sancağı'na bağlı Garzan ve Bitlis taraflarındaki aşiretlerin hıristi-
yan halka baskı yaptıkları, kilise eşya ve malzemesinin Siirtte açık-
ça satıldığı, Kürt ileri gelenlerinin birkaç köyü denetimlerine alarak
vergi aldıkları, hıristiyanlardan bazılarının da birbirleri aleyhine ça-
lıştıkları hususlannda şikâyetlerin olduğu, bunların araştırılarak
suçluların mahkemelere şevkini öngörmektedir.

r

Onuncu ve son maddede ise, 1869 tarihli Maarif Nizâmname-
si'nin yürürlüğe konulması için gerekli önlemlerin alınmasını kap-
samaktadır.

Bu talimat doğrultusunda görev yapmak üzere Diyarbakır böl-
gesine gönderilen komisyon'un kimlerden oluşturulduğunu, raporu
yazanın verdiği bilgilerden yararlanarak belirlemekle birlikte, bu
bilgileri aktaranın kimliğini saptamamız, adını saklı tuttuğu için bu
safhada mümkün olmadı. "Heyet-i Tefiişîye" diye adlandırılan ku-
rulun başkanı Sait Paşa (İngiliz) idi. ingiltere'de kalmış, bu ülkeye
olan hayranlığından ötürü "İngiliz" lakabım almıştı. II. Abdülha-
mit'in tahta geçmesiyle etkinliği artmış, Mabeyn müşiri olmuş,
Bahriye Nazırlığı yapmış, Osmanlı-Rus harbini hükümet merkezin-
de yönetmek için oluşturulan kurulda görev almış, Savaş sonrasın-
da İstanbul'dan uzaklaştırılarak Ankara valiliğine gönderilmişti
(1878). Daha sonra Bursa, Kastamonu, Halep, konya valiliklerinde
bulunmuştu. 1887'de yeniden İstanbul'a dönmesine izin verilmişti.

Sait Paşa teftiş heyeti başkanı olarak ayda yirmibin kuruş maa-
şın yanısıra onbin kuruş harcırah almakta idi. Osmanlı hükümetin-
den gizlice İngiltere'nin İstanbul Sefarethanesi görevlilerinden Cim
Sayed'in talimatıyla "Heyet-i Teftişiye"ye katılanlardan birisi oldu-
ğu belirtilen Beykır Paşa, teftiş süresince komisyonda yer almış,
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adı olaylara karışmıştır. Türkçe bildiği, daha önce Zeytundağı böl-
gesinde bulunduğu, Ermenileri ayaklandırmada etkinlik gösterdiği
vurgulanmaktadır. O'nun bu komisyona katılmasının kural dışı ol-
duğu kendisine defalarca hatırlatılmışsa da sonuç alınamamıştı. Re-
fakatinde erkân-ı harp miralayı Şakir ve jandarma alaybeyi Tahir
ve rum milletinden erkân-ı harp kolağası Zihni, jandarma mülâzımı
Yusuf un bulunduğu adı, geçenlerin Osmanlı Devletine hizmet et-
meleri gerekirken Beykır Paşa'ya yaranmanın yolunu tuttuktan be-
lirtilmektedir.

Sunduğumuz raporu hazırlayan kişinin kimliği ile ilgili olarak
elimizde bilgi ne yazık ki bulunmamaktadır. Kişi, kim olduğunu
gizlemektedir. Teftiş heyetiyle birlikte İstanbul'dan yola çıkmış,
uğranılan bütün yerler hakkında bilgi vermiştir. Komisyonun üyele-
rinden biri olabileceği gibi, Padişah'ın buyruğuyla özel görevle gö-
revlendirilmiş de olabilir.

"Heyet-i Teftişiye'nin geşt-ü güzâr eylemiş olduğu mahallerin
ahvaliyle heyet-i mezkûrun harekâtı " başlığını taşıyan layiha, Baş-
vekâlet Arşivi Yıldız Esas TasnifT'ne "1296'da Anadolu'ya gönde-
rilen Teftiş Heyeti'nin meşhudatını havi imzasız Layiha" olarak
kayda geçirilmiş, üzerine kurşun kalemle" İngiliz Baker Pş. ile Eski
Dışişleri Bakanı Sait Pş," yazılmıştır. Karton 14, Kutu 11-126'da
yer almakta olup, deftere yazılmış 39 sayafadan oluşmaktadır. Ol-
dukça düzgün ve okunaklıdır. Görülen kentler ayrı başlıklar altında
kendi adlayırla ele alınmıştır.

Rapor'u yazanın verdiği bilgilere göre, Heyet, 28 Kasım
1879'da İstanbul'dan hareket etmiş İskenderun yolu ile (Deniz yo-
luyla) Halep vilâyetine varmıştır. 28 Aralık 1879'da Halep'ten yola
çıkılarak üç gün uzaklıktaki Birecik'e ulaşılmıştır (31 Aralık 1879).
Burada bir iki gün geçirildikten sonra iki günlük yolculuk sonunda
Urfa'ya geçilmişti. (4 Ocak 1880). Oradan Siverek'e ve Diyarba-
kır'a gitmişlerdi. Şubat ayı sonuna kadar bu kentte kalınmış, Ergani
Bakır Madeni'ne uğranılarak, incelemeler yapılmış ve on iki saat
uzaklıktaki Harput'a gidilmişti. 7 Nisan 1880'de Harput'dan hare-
ketle Keban Gümüş Madeni'ne uğranılmış ve Malatya-Hekimhan-
Alacahan-Kangal-Dikilitaş nahiyeleri yoluyla Sivas Vilâyetine va-
rılmıştı.

İstanbul'dan Başvekalet'ten alınan telgraf emri üzerine 5 Hazi-
ran 1880'de Sivas'tan Erzincan'a doğru yola çıkılmıştı. 13 Haziran
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günü Endires (Suşehri) kasabasından hareket edilmiş, akşamı Kara-
hisar-ı Şarkî (Şebinkarahisar) mutasarrıflığına ulaşılmıştır Heyet-i
Temsiliye Erzinca'a 17 Haziran perşembe günü varmıştı. Burada 26
Haziran'a kadar kalındıktan sonra Erzurum'a doğru yola çıkılmış ve
dört günlük yolculuk yapılarak 30 Haziran akşamı kent'e ulaşılmış-
tı. Böylece İstanbul'dan hareket etmelerinden itibaren yedi aylık sü-
re dolmuş bulunuyordu. Raporu yazan, Erzurum hakkında verdiği
bilgilerle yetindiğine göre, bundan sonra dönüş yolculuğuna geçil-
miş olmalıdır. Heyet'e altı ay süre tanandığı gözönünde tutulursa
bir ayı yola çıkıldığı zaman altı ay kaldığı, bu süreyi de doldurduk-
ları anlaşılmaktadır.

Lâyiha'nın Kapsamı

II. Abdülhamet'e layihayı sunanın belirttiğine göre İngiltere'nin
de isteğiyle Anadolu'nun dört vilâyetinde polis ve jandarma teşkili-
nin denetimiyle altı aylık bir süre için görevlendirilmişlerdi. 16
Teşrin:i Sani 1295 (28 Kasım 1879) tarihinde İstanbul'dan yola çı-
karak İskenderun'a orandan da Halep'e geçmişlerdi. Haleb'e varışla-
rından itibaren bilgi vermektedir. Karşılanışlarını, İngiltere'ye hoş
görümmek için girişilen çabalan, vali Said Paşa'nın ingiliz konso-
losu ve Beykır Paşa ile gizlice görüştüğünü belirttikten sonra "...
hukuk ve Istiklâl-ı devlet-i Aliyye'ye muzır meşverette..." bulun-
duklarının anlaşıldığını ileri sürmektedir. Vali'nin İngiliz taraftan
bir polikita izlediğini, bütün devlet işlerini ona açık tuttuğunu, "...
adetâ İngiliz Konsolosu'nun vali-yi vilâyet hükmüne girdiğini ..."
belirttikten sonra haftada ancak iki gün görevi başında bulunduğun-
dan yakınmaktadır.

Halep hakkında bilgi verirken, belediyenin hizmet yapmadığı-
nı, sokak ve pazarlann dar ve düzensizliğine karşın, kent çevresinin
bahçe ve bostan olduğunu, ipek ve yün tezgahlannın bulunduğunu
yazmaktadır.

Halep'ten Birecik'e geçilmiş (31 Aralık 1879) ve bura hakkında
bigli verilmiştir. Fırat kenarında Urfa-Siverek-Diyarbakır-Musul-
Bağdat ticaret yolu üzerinde yer alan Birecik'te mavnalarla yapılan
ulaşımın sorunlar çıkardığını, köprü yapılabileceği, köprü geçişle-
rinden alınacak ücretten önemli gelir sağlanacağı ifade edilmekte-
dir. Birecik'te elde edilen gelirin yeterli olduğu, ne var ki Süreyya
Paşa'nın Halep valiliği sırasında bahçe tanzimi bahanesiyle beledi-
ye gelirlerinden önemli para aldığını, Urfa'ya bağlı olan kaza gelir-
lerinden beşbin kesesi'nin de mutasarnfa gittiği bu yüzden kasaba-
nın harabe durumunda olduğu belirtilmektedir.
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Heyet-i Teftişiye, Birecik'ten Urfa'ya hareket etmişti. Urfa'nın
eski bir yerleşim merkezi olduğu, İslâm, Ermeni, Protestan ile Siir-
yanileri banndıran, ticaretle uğraşan bir merkez niteliği taşıdığı be-
lirtilmektedir. Bir tabur düzenli askerin giderlerini, kent halkının
arada sırada karşıladığı, esnafın ise bando takımının giderlerini üst-
lendiği kaydedilmektedir. Şehir çevresindeki aşiretlerin yerleşik
halka verdiği zararlardan yakmılmaktadır. Önlem olarak, iç ve diş
işleri bilen, mektep mezunu, dirayetli bir yöneticinin atanmasını
önermektedir.Beraberlerinde bulunan İnhgiliz'in Halep, Birecik ve
Urfa'da halkın gelenek ve göreneklerini "... ahlâk ve adât-ı ahalliyi
ve ecnâs-ı mezâhib ve nüfus-ı mevcûde, gümrükler hasılatı, ithalat,
ihracat, m'amulât..." gibi konuların yanısıra, hapisanelerde bulunan
suçluların hangi mezhepten olduklarının, üretimin hangi mezhebin
elinde bulunduğu, zenginlerin hangi mezhebe mensup olduklarını
incelereyek kayda geçirdiği, ayrıca harp sanatı açısından önemli as-
keri noktalan haritada işaretlediğini, şimendifer hattının geçeceği
yerleri bile belirtmeye çalıştığını raporu sunan, acı acı dile getir-
mektedir.

Urfa'dan Siverek'e geçilmiştir. Küçük bir yerleşim merkezi
olan kasaba çevresindeki aşiretler arasında çatışmaların bitmediği,
halkın can ve malından emin olmadığı vurgulanarak, güçlü bir yö-
neticinin üç dört bölük süvari ile güvenliği sağlayabileceği dile ge-
tirilmektedir.

Siverek'ten sonra Heyet, Diyarbakır'a geçmiştir. Kentin konu-
mu, surları hakkında bilgi verildikten başka taş ve kerpiçten yapıl-
ma iki katlı gayet sık sokaklar çevresinde 4164 hanenin yer aldığı-
nı yazmaktadır. Kent çevresinde ve ovada tek bir dikili ağaç
olmadığını, ancak Şat Nehri kenarındaki mezralarda her çeşit seb-
zenin yetiştirildiğini, nehrin Mardin Kapı önlerindeki kesiminde
dut bahçelerinin bulunduğunu, bu bağçelerin yalnız ipek elde etme-
de değerlendirildiğini yazmaktadır.

Diyarbakır'da buğday, arpa, dan, susam, pamuk, yün ve ipek
elde edildiğini, ipekli ve adî çarşaf "çatara" denilen ipekli ve adî
kumaş ile mensucat üreten tezgâhlann bulunduğunu, nehir yolu ile
Cizre-Musul-Bağdat ve daha aşğılara emtia ve hububat nakledildi-
ğini, ticaretin oldukça geliştiğini vurgulamaktadır, Kentte 10650
kadar nüfus olduğunu, 5010 kadarının müslüman, kalanının ise
Keldani, Süryani, Ermeni Rum ve Protestan, Ermeni katolik ve Ka-
dim Süryani ile Yahudi kabilelerinden oluştuğunu (s.9), aynca Ya-
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kubî, İbrahimî, Yezidî kavimleriyle Arap, Kürtzâde ve Kızılbaş
cinsleri olduğunu, bunlann arasında daima anlaşmazlıkların olacağı
sonucuna varmaktadır.

Ermeni kilisesi despotu Filipos'un devlet aleyhinde çalıştığı,
valiyi ve halki rahatsız ederek, akıl almaz olaylara neden olduğu,
kendi kavmini bile birbirine düşürdüğünden Diyarbakır'daki hıristi-
yanlan ikiye ayırdığı, "... aşağı sınıf ahalliden olan fırka Filiposun
taraftan, üst takımdan olanlann ise..." aleyhinde bulunduklarını be-
lirtikten sonra anlaşmazlığın giderilmesi için Ermeni Patrikhanesi,
Urfa marhası Horin Efendi'yi göndermişse de sonuç alınmadığını
belirtmektedir. Patrikhanenin bir sefaret gibi çalışma istediğini,
Anadolu içlerinde bulunan ermeni ruhani görevlilerin Patrikhaneye
muhbirlik yaptıklan, "... Bu ermeniler, Ermenistan istiklaliyeti lâf-
zım işideli beri herbirisi bir mevkiin adeta konsolosluğunu kurmuş
olduklarından İngiliz ve Fransız elçileri kadar hüküm vermektedir-
ler. Bunun için bir çare-i a'cil ve seriane bakılmadığı takdirde ileri-
de devlete büyük büyük fenalıklar ve ağır ağır gaileler geleceği
şüpheden varestedir..." denilmektedir.

Diyarbakır surlan hakkında bilgi verdikten sonra vali İzzet Pa-
şa'dan söz etmektedir. Yumuşak tabiatlı olduğunu, aşiret beylerinin
nüfuzunu kıracak güçlü birinin vali olarak atanmmasının yararlı
olacağını yazar ifade etmektedir. Vilayet idare meclisinde ve diğer
yönetim birimlerinde görev alan ileri gelenlerin kişisel çıkartan
doğrultusunda çaba gösterdiklerini, "... daima biçare ahalliy-i, nü-
fuz-ı şahsiyeleri altında bulundurup gunâ gun vukuatın zuhurna..."
neden olduklarından yakınmaktadır.

Demiryolunun geçeceği yerlerin belirlenmesi işinin daha önce
nafia başmühendislerince belirlendiği halde İngiliz Beykır'ın yaptı-
ğı tespitlerin gereksiz olduğu işe yaramayacağı ifade edilmekte,
Beykır'ın Musul ve Bağdat taraflanna gitmek istediği, yönerge dışı
olan bu girişiminin engellenemediğini, 20 Şubat 1880'de Diyarba-
kırdan keleklere binerek yola çıktığını ancak Bab-i Ali'den gelen
telgraf emri üzerine geri döndüğünü belirtmektedir.

Teftiş Heyeti Diyarbakır'dan Harput'a geçmiştir. Ergani Made-
ni, maden çıkanlması, taşınması, fınnlar ve benzeri konularda ay-
nntılı bilgi verilmektedir. Harput'un konumu, gelir durumu, yöneti-
mi ele alınmaktadır. Aynca Keban Gümüş madeni hakkında da
açıklamalar yapılmaktadır. Buradan Sivas'a geçilmektedir.
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6 Haziran 1889 tarihli Başvekalet telgraf yazısıyla Sivas'tan Er-
zincan'a geçilmektedir. Ancak, kestirme yol varken, İngiliz'in hıris-
tiyan halkla ilişki kurmak ve askerî açıdan görmek istediği yerler
için Karahisar-ı Şarkî yolu tercih edilmiş ve o civardaki gümüş ma-
deninde İngiliz seyyar konsolosu Cim Sayed ile orada görüşmüştür.

Layihayı sunan bu vesileyle Beykır Paşa'nın gezide aldığı gizli
talimat doğrultusunda hareket ettiğini yineleyerek üç amacı olduğu-
nu yazmaktadır (s.29). Öncelikle askeri açıdan saldın ve savunma-
ya elverişli önemli yerlerin harita üzerinde gösterilerek, buralar
hakkında bilgi toplamayı öngörmektedir. Nerelerde hıristiyan bu-
lunduğunu belirlemek, onların okullarına giderek eğitim-öğretim
usullerini incelemek istemektedir.

İkinci amacı özel olup kişisel çıkarlarıyla ilgilidir. Gidilen yer-
lerde eski eserleri görmek bahanesiyle yöre halkının ahlâk, adet,
mezhep, nüfus, gümrük gelirleri, ithalat ve ihracat gibi konularla
yakından ilgilenmektedir. Hapishanelerdekilerin hangi mezhepten
olduklarının belirlenmesi, sanayinin hangi mezheptekilerin elinde
bulunduğunu, kimlerin zengin olduklarını belirleyerek, kitap haline
getirmek istemektedir. Erişemediği yerlerle ilgili benzer bilgileri
ise Sait Paşa aracılığıyla elde etmektedir. Kestirme yollan tercih et-
memesinin başlıca nedeni budur.

Resmi görevi olan polis ve jandarma teşkilatına ait cetvelleri
de hazırlamıştır. Amacı İngiltere'ye hizmettir. Sait Paşa bile yirmi
bin kuruş maaş almakta ve aylık harcırahı onbin kuruştan aşağı
düşmemektedir. Kişisel çıkarını düşündüğünden, bu görevden ya-
rarlanmaya çalışmakta, Beykır Paşa'nın amacına hizmet etmektedir.
Vanlan yerlerden halktan para almak için hile ve desiseyle de meş-
gul olmaktadır (s. 31).

Beykır Paşa'nın refakatende görevli olanlann da onun amacına
hizmet ettiklerini rapor etmektedir.

Endires Kasabası (s.32) başlığı altında Karahisar-ı Şarkîye yedi
saat uzaklıkta olan Köse Dağı'nın kuzey doğusunda yer alan kasaba
halkının islâm ve ermenilerden oluştuğunu, bağlık bahçelik biryer
olduğunu yazmaktadır. 13 Haziran 1880 pazar sabahı buradan ayn-
larak akşamı Karahisar-ı Şarki (Şebinkarahisar) mutasarnfhğına
ulaşılmıştı. Buranın Giresun İskelesine otuz saat mesafesi olan ve-
rimli bir yerleşim alanı olduğunu kaydetmekte, tüccarlannın İstan-
bul'da pek tutunduklarını belirtmektedir. Beykır Paşa'nın burada da
ermenilerle ilgilendiğini vurgulamaktadır.
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17 Haziran 1880 perşembe günü Erzincan'a varılmıştı. Orman-
ların tahrib edilerek tarla haline getirildiğinden yakınan yazar, yol-
da Erzurum, Van ve Bayezit taraflarına gönderilmekte olan zahire
taşıyan öküz arabalanyla karşılaştıklannı, yollann ulaşıma elverişli
olmadığını yazmaktadır.

Erzincan'nın Dördüncü Ordu Merkezi olduğunu, şayak, aba
imal eden bir fabrika ile top onarımına ait küçük bir fabrikanın bu-
lunduğunu belirtmektedir. Bölgede altın ve gümüş cevheriyle kö-
mür bulunduğunu, maden kömürünün çıkarılmasıyla pek çok yarar
sağlanacağını ifade etmektedir.

Erzincan'da da Ermenilerin burunlannın "pek yukan kalktığı"
görüşünü tekrarlayarak, burada mektep inşası için izin alıp yerine
tiyatrohane yapmak istediklerini belirtmektedir. Şimdilik buna izin
verilmediğini ancak bir fırsatını bulur bulmaz, tiyatro açıp devletin
aleyhinde gösterilere kalkışacaklarını ihtar etmekten geri durma-
maktadır.

26 Haziran 1880 cumartesi günü Erzincan'dan yola çıkılmış,
dört gün sonra Erzurum Vilayetine ulaşılmıştı. Erzurum kenti hak-
kında bilgi verilirken güvenliğin bir türlü sağlanamadığını örnekle-
yirle açıklayarak rapor tamamlanmaktadır.

Heyet-i Teftişiye'nin ana görevi, sözü edilen bölgelerde polis
ve jandarma örgütünün kurulmasında ortaya çıkan güçlükleri belir-
leyip, giderilmeleri yönünden önlemler almak olarak belirlenmişti.
Bu konuda alınan önlemler hakkında elimizde şu anda rapor dışın-
da yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak, II. Abdülhamit dönemi
üzerinde yapılacak aynntılı araştırmalar sonunda yeterli veriler elde
edilerek olup bitenler hakkında daha sağlıklı değerlendirmeler yap-
ma olanağına kavuşulacaktır. Heyet-i Teftişiye ile birlikte gezip
gördüğü yerlerdeki aksaklıkları bizlere aktaran layihanın önemi,
bildiğimiz Ermeni uyanışının yeni ipuclannı vermesinin yanısıra,
kimi Anadolu kentinin sosyal ve ekonomik yapısına ilişkin bilgi ak-
tarmasıdır denilebilir. Aynca yöneticilerin içinde bulunduklan du-
rumu bir kez daha gözler önüne sermesi, yabancı müdahalesinin
eriştiği boyutları ortaya koyması bakımından da ilginçtir. Verdiği-
miz özetle yetinilmeyip metnin bütünü okunduğu zaman vurgula-
maya çalıştığımız bu konular daha açıklığıyla ortaya çıkacaktır.
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HEYET-İ TEFTİŞİYE'NİN GEŞT Ü GÜZÂR EYLEMİŞ OLDU-
ĞU MAHALLERİN AHVÂÜYLE HEYET-İ MEZKÖR'UN

HAREKÂTI

İngiltere âmâl-ı harisânesi âsâr-ı mucibe ve esbâb-ı
m'aneviyesine mebni bu kere Saltanat-ı Seniyye'nin bâ talimât-ı
mahsûsa altı mâh müddetle Anadolu cihetinde vâki' yalnız dört vi-
lâyette polis ve jandarma teşkili teftişâtı vazife-i mahdudesiyle mu-
vazzaf ve Anadolu Heyet-i Teftişiyesi nâmı altında olarak ol canibe
a'râm buyurmuş olduğu Heyet-i Teftişiye fi 16 Teşrin-i sâni sene
95 (1295) (28 Kasım 1879) tarihiyle Dersaadet'den kıyam ve hare-
ket edib İskenderun tarikiyle Haleb vilâyetine muvassalat eyledi.
Buraya yevm-i muvassalatda vali-i vilâyet Said Paşa tarafından
müretteb muzika ve asakir-i Şahane istikbal ederek kemâl-i tantana
ve debdebe ile kabul olunduğu gibi İngiltere'ye hulus yollu bir çok
yerli Hıristiyan istikbâl eylemeleriyle nümayişler dahi gösterilmiş-
dir.

Burada bulunduğu müddet vali-i müşarünileyh ile Beykır ( )
Paşa ve İngiliz konsolosu mükerreren mülâkat-ı hafiyede bulunarak
tahkikât-ı acizâneme göre hukuk ve istiklâl-i Devlet-i Aliyye'ye
muzır meşeveretde bulunmuşlardır. Çünkü vali-i müşarünileyh ger-
çi sûret-i zahirede Haleb valisi ise de kendisini İngiliz tarafından
memur gibi hâl ve harekete koyulmuş olmağla memleketin devletçe
olan her bir umur ve hususu ingiliz konsolosuna açık olduğundan
adetâ İngiliz konsolosu vali-i vilayet hükmüne girmiş olduğu mu-
hakkaktır (s. 2). Müşarünileyh hastalığı bahane ile hâl-ı istifnada
bulunarak haftada ancak iki defa mükellef ve medyun olduğu me-
muriyeti başına gidip evkâtı-ı sairesini kamilen yatak odasında ge-
celik kisvesiyle bulunduğu halde ekseriyetle İngiliz konsolosuyla
yahud sair efrâd-ı Hıristiyaniye ile ümrâr ve kendisini hasta dedirte-
rek nadiren İslâm kabul eylemesi ve adat-ı İslâmiyeyi tezyif eyleye-
rek nazar-ı hakaretle bakması bu memleketin İslâm ahalisi ise taa-
sub-ı diniyye eshâbından olmalarıyla görmekte oldukları şu
muamelelerden dolayı hükümet-i metbualanndan teberrüd eyleme-
lerini şüphesiz netice vereceği derkârdır. Velhasıl Haleb ticaretgâh
bir vilayet olup ahalisi dindar Arab olmağla bu misillü hafıfü'l-
meşreb ve Frengiyü'l-etvâr bir valinin idaresinde bulunması gerçi
Hıristiyan kısmını hoşnud eder ise de İslâm ahalisinin hükümet-i
metbualanndan hoşnutsuzluğunu bâis olduğundan şu fenalıklardan
def ve izalesi vilâyet-i müşarünileyhada müstekimü'l-etvar devlet
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ve milletine sadık din ve diyanetini hakikaten bilir bir valinin bu-
lunmasına vabeste olduğu re'yü'1-ayn müşâhade olunmağın hasbe's-
sadaka arz olunur.

Haleb

Şehr-i mezkûrun belediye heyeti yalnız maaş almağa memur
olub belediye mahsusatı güya bunlann iaşelerine münhasır oldu-
ğundan bidâyet-i teşkilinden bu ana değin hiç bir şeye teşebbüs
olunmamış olduğunu esvâk ve pazann dar ve gayr-i muntazam (s.
3) bir halde bulunarak asla nezâfet yüzü görmemiş oldukları isbât
etmektedir. Nefs-i Haleb şehrinin etraf ve eknafı bahçe ve bostan
olub gayet münbit araziyi müstamel ve harir ve akmişe-i saire ma-
mulatına mahsus müteaddit destgahlan mevcut olduğundan gayet
vasi ticareti vardır.

Fi 16 Kanun-i evvel sene 95 (28 Aralık 1879) tarihiyle Haleb
vilayetinden bi'1-kıyam hareket olunarak şehr-i mezbûrun üç gün-
lük mesafe ilerisinde ve mutasavver şimendifer hattı güzergâhı üze-
rinde kain Birecik kasabasına gelinmiştir.

Birecik

Kasaba-i mezkûre Fant Suyu sahilinde ve gayet atik Belkıs
şehri civannda vaki' olub karşı karşıya nehren mavnalarla mürur ve
ubûr olunur. Burası Urfa-Siverek-Diyarbakır ta Musul ve Bağdat'a
vanncaya kadar bi'1-cümle Kürdistan karvanmın şâhrâh ve mih-
mangâhı olmağın külli yevm tüccannın emval ve eşya ve hayvanatı
akın akın nakl edilmekte olub gerek mavnalann uygunsuzluktan ve
gerek suyun feyezanı hasebiyle daima muhatara mevcud olduğu
ecilden senevi can ve malca vafir telefat vukuu mertebe-i vesvekât-
da mütevatır bulunduğundan ve mahall-i mezbûrun biraz ilerisinde
olmak üzere el-yevm su derununda eski taş köprü ayaklan mevcut
olub bunlann üzerlerine müstevfi masrafla bir kıt'a köprü mümkü-
nü'1-imâl olduğundan (s. 4) ol veçhile sarf-i nakdine himmet buyrul-
dukda zikr olunan cadde ez-sernev küşâde olacağı gibi her veçhile
emniyet-i umumiye hasıl olarak ol havali tevsi-i ticaret eyleyeceği
derkârdır.

Bunun mesarifi cihetine gelince Birecik geçidinde mevcut ene-
fü'1-beyân mavnalardan senevî alınmakda olan altı yediyüz kise ha-
sılatın iki üç seneliği kâfi olub Haleb ve Urfa'nın Birecik'e olan
zimmetleri tahsil edildikte bu halde mesârif-i mezkûre elde mevcut
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demek olduğu gibi mezkûr mavnalardan alınmakta olan rüsum da-
ha kalîl olarak mürûriye namiyle köprü üzerine vaz' olundukda ev-
velkinden ziyade hasılat tahsil edeceği aşikârdır.

Birecik mevkii muktezasınca ticaretgâh güzel bir kasaba olub
mukkademleri ma'mur ve abadan iken memurlarının tesyibi sebe-
biyle şimdi harab bir haldedir. Mezkûr kasabanın belediye varidatı
kendisini maa ziyadeten idare edeceği derkâr olub Sürreya Paşa'nın
Haleb valiliği hengâmında müşarünileyh Haleb'de bahçe tanzimi
nâmına olarak Birecik belediye hasılatından bin kise akçe celb ile
meblâğ-ı mezkûru sarf ve itlaf etmiş şimdi ise mezkûr Urfa Liva-
sı'nın taht-ı idaresinde bulunduğundan beşbin kisesini dahi Urfa
Mutasanflığı almış olmağla Birecik kasabası iktidarsızlığa düçâr
olarak şimdi harab bir hale gelmiş olduğu çeşm-i teesüfle görül-
müştür. Burada bir iki gün aramdan sonra hareketle iki gün hita-
mında Urfa Mutasarrıflığına muvasalat olundu.

(5 .5 ) Urfa

Urfa gayet eski nâmdar bir şehir olub ahallisi İslâm, Ermeni,
Protestan ve Süryani olmak üzere alel-umûm ticaretle me'luf olarak
orada bulunan bir tabur asâkir-i Şâhâne'ye ara sıra ianede bulun-
mağla ihzar etmekde oldukları gayret ve hamiyet hatta mesarif-i va-
kıasını kendi bedenlerinden vererek memlekete bando takımı mu-
bayaa eylemeleri ahali-i merkûmenin devlet-i metbua ve
vatanlanna olan muhabbet-i kaviyelerine bir delil-i alenidir. Şehr-i
mezbûr aşair-i Araban ve ekrad'ın cevlângâhlanyla hem hudut olub
mukaddem ve müehher gelip geçmiş olan mülkiye memurlarının
adem-i iktidarlanyla irtikâbleri hükümet-i mahaliyenin gevşekliğini
bais ve bu cihetle aşair-i merkûmenin arzulan veçhile meydan al-
malannı müntebiç olmağla bunlar ekseriyetle ahallinin çiftliğât ve
mezralanna hususiyetle kura-i mücavereye i'sal-ı dest-i hasarla ade-
ta öşür alırcasına mahsulat ve mevaşilerini yağma ve garet etmekde
olmalanndan bütün ahali-i merkûme sızlanmaktadırlar. Velhasıl
mevkiince Urfa şehrinin ehemmiyeti derkâr olub ahalisi gayretlu ve
dindar bulunduğundan bir tabur piyade ve birkaç bölük süvari ile
miralayı veya liva rütbesinde din ve devletine sadık müstekimü'l-
etvâr ve memduhü'l-ahlâk hakikaten idare sahibi umur-ı hariciye ve
dahiliyeye aşina mektepden neş'et etme sahibü'l-iktidâr ve cebbar
ve gayur bir zabitin mutasarrıf tayin kalınmasıyla ahali-i
merkûmenin refah ve istirahatlan aranılarak ol veçhile şirâze-bend
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idarelerine atf-ı nazar himmet buyrulmasının derece-i vücûbe var-
mış olduğu görülmüş ve anlaşılmışdır.

(S.6) Urfa şehrinin etrafı bağ ve bahçe olup arazisi münbit ve
mahali mücavereye nisbeten ticareti vâsidir. Buranın belediyesi ke-
zalk hiçbir icraatda bulunmamış olduğundan şehrin esvâk ve pazan
gayr-ı mazbut ve nezâfetden külliyen arî bir halde bulunduğu
ma'etteesüf görülmüşdür.

Refakatımızda bulunan İngilizlü ise Haleb ve Birecik ve Ur-
fa'da ahlâk ve adât-ı ahaliyi ve ecnâs-ı mezâhib ve nüfus-ı
mevcûde, gümrükler hasılatı, idhalat, ihracat, ma'mûlhat, hasılât-ı
tabiyie ve nakdiye ve bunlardan teferruatiyle hapishanelerde mev-
cut eshâb-ı cerâyim ve merkumların kangı mezhepten oldukları ve
sanayi-i mütenevvia ekseriyetle kangı mezheb efradının yed-i me-
sailerinde bulunduğunu ve eshâb-ı servetin kesreti kangı mezheb
efradından olduğu bi't-tahkik kayd ve tahrir etmek, ez cümle fünün-
ı harbiye nokta-i nazarında mevâkı-ı mühimme-i askeriyeyi muaye-
ne birle harita üzerinde göstermek şimendifer hattı güzergâhını
ta'yin ve intihâb etmek merakında bulunduğundan Urfa'da bir müd-
det aramdan sonra kıyyam ve hareketle Siverek ve Mardin tarikle-
riyle dolaşıb Diyarbakır vilâyetine muvassalat eylemişdir.

Siverek

Mülkiyeden bir nefer kaymakamla idare olunur ufak bir kasaba
olub etrafında bağlar ile ziraate elverişli münbit arazisi mevcut is-
lâm ve hıristiyan ahaliyi muhtevi olduğu gibi hâl-ı harabiyetde ufa-
cık bir kal'ası dahi vardır. Esvâk ve pazan dar ve gayr-ı mazbut, ne-
zâfetden büsbütün âri bi'1-cümle ebniyeleri kagir olarak gayr-ı
muntazam bir haldedir.

Kasaba-ı mezkûrenin mevkii açık, etraf ve eknâfı aşair ve ka-
bail-i Ekrad olub mevkii iktizasınca aşair ve kabail-i merkumeye
hâkim ise de mülkiye memurlannın gerek idaresizlikleri ve gerek
irtikâbleri hasebiyle aşair ağavatının nüfuzlan nafiz olmağın bey-
ne'1-aşair husumet daima eksik olmayıb ağavat-ı merkûmenin baş-
lan altından olmak üzere ara sıra iki aşiret silâh-ı husumete sanlıb
yek diğeri aleyhine kıyam birle şiddetli sadmeler vukua getirerek
külli nüfus telefatına sebeb olmakda bulunduklarından bütün bura-
lar ahalisi can ve malca asla emin olmadıklan cihetle dağılacaklan
şüphesizdir.
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İşte havali-i mezkûrece öteden beri devam etmekte bulunan şu
muhasamat ve mukâtelâtın önü alınarak iade-i emniyyet ve asayiş
kılınması asâkirden miralay veya kaymakam rütbesinden din ve
devletine sadık sahib-i iktidar, cebbar ve gayur bir zabitin tayiniyle
mezkûr kasabanın mülkiye memurları yedinden tahlis buyrulması-
na vabeste olduğu ve memleketin umur-ı muhafazasına memur ol-
mak ve iktizasına göre devre çıkarılmak üzere mir-i mumaileyhin
maiyetine üç dört bölük süvari verilerek ol veçhile şiraze-bend ida-
relerine himmet (s. 8) buyrulmasının derece-i vücûbe olduğu görül-
müş ve anlaşılmış olmağla hasbe's-sadaka arz olunur.

Diyarbakır

Şehr-i mezbûr Kürdistan'ın kürsi-i bilâdı ve çölün nokta-i hâki-
mesi olub Karacadağ namiyle şöhretgir gûhun şark-ı şimal cihetin-
deki ova üzerinde vaki ve cihet-i şarkiyyesinden Şat Nehri caridir.
Ekser mahalleri harab bir sur-ı cesim ile muhat olub muhtevi oldu-
ğu 4164 hanenin kafesi nim kârgir yani taşla kerpiçten mamul yal-
nız ikişer kat gayet sık esvak ve pazarın ekserisi dar ve dolambaç
olarak gayr-ı muntazam ve nezâfetden külliyen ari bir haldedir.

Diyarbakır şehri zikr olunan ovanın hemen orta yerinde vaki
olub ova üzerinde hiç bir dikili ağaç olmadığı ve hâil olacak dağ ve
tepe dahi bulunmadığı gibi etraf ve eknâf kamilen açık ve çıplak bu
lunduğundan şehrin cevanib-i erbaasında beş altı saatlik mesafeye
gelindikte minare ve saire ebniye-i mürtefiâ müşahede olunur. İşte
bu ova ta çöle müntehi olduğu halde gayet münbit ve mahsulat hu-
sulüne birinci derecede elverişli hatta Şat Nehri kenannda vaki
mezralarda envai sebze matlub veçhile yetiştirildiği gibi ikisini bir
hayvan götürebilir cesim karpuzların neşv-ü nümâ bulunmakta ol-
dukları meşhurdur. Mezkûr Şat Nehrinin memleket cihetinde ve
sur-i kebirin Yeni Kapı ve Mardin Kapılan pişgahında bir hayli dut
bağçeleri mevcut (s.9) olub bu bağçeler yalnız ipek mahsulüne
mahsusdur.

Buğday, arpa, dan, susam, pamuk, yün, ipek husule gelip ipek-
li ve adi çarşaf, çatara tabir olunur ipekli ve adi kumaş ve mensu-
cat-ı saireye mahsus müteaddit destgahlar vardır.

Diyarbakır nehren "Kelekle" (Yüzden ikiyüz adete kadar tu-
lumlan şişirip birbirlerine bend ve üzerlerine smk döşeyerek imâl
edilen bir nevî saldır) Cizre-Musul-Bağdat ve daha aşağıya vann-
caya değin emtia ve hububat nakl edilmekde bir hayli ticareti olub
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mamulât-ı mahalliye memleketi idare ettikten başka harice de sü-
rülmede olduğundan ol veçhile ticaret-i hariciyesi dahi vukubul-
makdadır. Şehr-i mezkûr on bin altıyüz elli kadar nüfuzu müştemil
olub bu mikdann beş bin on kadan müslim mâ'bakisi dahi Keldanî
ve Süryanî ve Ermeni ve Rum ve Protestan ve Ermeni katoliği ve
kadim Süryani ve Yahudi kabilelerinden ibarettir. Bu vilâyet dahi-
linde şu zikr olunan ecnâsdan başka Yakubi ve İbrahimi ve şeytan
pereste eder Yezidi kavimleriyle Arap Kürtzâde Kızılbaş cinsleri
dahi olub mezâhib-i muhtelifede bulunduklarından bunlann beyin-
lerinde daima mübayenet ve husumet bulunacağı derkârdır.

Mukaddema bâ telgraf ve bi'1-münasebe arz olunan Filipos, Er-
meni kilisesinin despotu olup Rusya içerisinde vâki'üç kilisede des-
pot olmuşdur. Merkum Filipos gerçi sûret-i zahirede memuriyet-i
ruhaniyede bulunuyorsa da hilkât-ı tabiiyesi enva-i (s. 10) müfse-
det-le alûde olmağın ömrünün her bir dakikasını Devlet-i Osmaniy-
ye aleyhine sarf etmekte olub Diyarbakır'a gelen valileri i'zâc ve
ahâliyi ifsâd ederek havsala-i tarifin haricinde dürlü dürlü fenalıklar
ikâ'ına mütecasir olmuş hatta kendi kavmini bile fesada, verib her
bir ferdini diğerine adûv-ı ekber kılmış olduğundan bütün Diyarba-
kır hıristiyanlan beynine tefrika düşmüş olmağla iki fırka olmuşlar-
dır. Aşağı sınıf ahaliden olan fırka Filipos'un taraftarı olub
merkumu istemekde ve ağniya takımından olan fırka dahi aleyhin-
de olub istememekde bulunmuşlardır. İşte bunlann beyinlerini te'lif
birle merkum Filipos kelevvel iade etmek içün Ermeni Patrikhanesi
Urfa marhasası Horin Efendi'yi memuren Diyarbakır'a göndermiş
ve merkum Horin Efendi dahi bu işin husuli için pek çok çalışıb ça-
baladı ise de li'1-hamd muvaffak olamamışdır. Ma'zallahu Teala bu
fırkalann beyinleri te'lif olunarak tarafeyn birleşecek olursa murad
etdikleri Filiposi gibi fesâdü'l-efkar adam vücuduna mezcun bir
müfsidi oraca makâm-ı ruhaniyete geçirdib bu nâm altında devlete
büyük büyük gaileler çıkarabileceklerinden bu misillü bir müfsidin
değil Diyarbakır'da bulunmasını hiçbir memuriyete tayini asla ve
kat'a caiz olmayıb mümkün ise vücudunun hükümet-i Osmaniyye-
den büsbütün tebaüdü derece-i vücubeye varmışdır.

Hele patrikhane kendisini adeta bir sefaret tarzına koymuş ol-
duğundan bütün (s. 11) Anadolu içerisinde bulunan Ermeni ruhani
memurlan Patrikhaneye muhbirlik etmekde olduktan başka ruhani-
likten çıkıb cismâni memur olmuşlardır. Rabbim Teala Takaddi
Hazretleri vücud-ı nâdirü'1-mevcud-ı Hümâyunlannı ilâ âhirü'd-
devran taht-ı ali baht-ı saltanatlarında daim ve ber-karar ve eüda-i
din ve devleti mekhûr ve ma'dum buyursun âmin.
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Bu Ermeniler Ermenistan istiklâliyeti lâfzını işideliden beni
her birisi bir mevkiin a'deta konsolosluğunu kurmuş olduklanndan
İngiliz ve Fransız elçileri kadar hüküm vermektedirler. Bunun bir
çare-i acil ve seriane bakılmadığı takdirde Hûda nâ gerde ileride
devlete büyük büyük fenalıklar ve ağır ağır gaileler zuhura geleceği
şüpheden varestedir.

Nefs-i Diyarbakır şehrini muhit olan sûr tahminen devren beş
bin metro olduğu halde irtifai on beş'den on dokuz metroya kadar
olub kalınlığı dahi bir buçukdan iki buçuk metroya kadar tahlif
eder. Sûr-ı mezkûr seksen iki adet cesim kuleleri müşte'mil ve bu
kulelerin beheri ise kavisen elli bir ve irtifaen yermi bir ve yirmi iki
metro olmak üzere kagir olarak metin ve mütahkem suretde i'mâl
edilmiş ise de şimdi ekser mahalleri hârâb ve viran bir halde olub
asnmızda mevcut nev icâd top alât-ı nâriyesinin mermiyâtma hiçbir
veçhile mukavemet edemeyeceği aşikârdır.

Zikr olunan sûr-i kebirden başka takriben sekiz yüz metro imti-
dadında ve sûr-i kebir (s. 12) dahilinde iç kal'a nâmıyla ma'ruf on
adet kuleleri şâmil diğer bir daire daha mevcut olub mahkeme, telg-
rafhane, postane, umum hapisane, tahrir-i emlâk ve zabıta işbu iç
kal'a dahilinde vâkidirler. Bi'1-cümle mevcut olan doksan iki adet
kulelerin her biri fevkani ve tahtanî olarak ikişer adet kebir anbarla-
n muhtevi olub bu anbarlann beheri dahi yirmi beş bin keyl-i İstan-
bul! zahire isti'ab eder vesaatde olmağın mezkûr kulelerin cümlesi
hin-i hâcetde üç milyon altıyüz seksenbir keyl-i İstanbulî zahire
hıfz edebilirler.

Enefü'l-beyân sûr-ı kebirin hârice açılur Yeni Kapu, Mardin
Kapusu, Rum Kapısı, Dağ Kapısı nâmlanyla yâd olunur dört aded
kapulan olduğu misillü iç kal'anın nefs-i memlekete açılır iki ve ha-
riç sûr'a açılır diğer iki adet kapılan daha varsa da hariç-i sur'a açı-
lan işbu iki adet kapular daima kapalu bulunub ebvâb-ı saire dahi
gurub-ı şemsden tuluğ-ı şemse değin geceleri kapalı gündüzleri
açık, fakat cuma ile bayram günleri evkât-ı halvet hulul ederek ehl-
i islâm camilerden huruç edinceye kadar bir saat mikdan kapalı ve
kilidli bulunmak memleketin usul-i kadimesindendir.

Bu havalinin her hangi mevkiinde olunursa olsun emniyet-i
can ve mal kaziyeleri pek zayıf olub her tarafda ekseriyetle adam
öldürmek adam soymak ırza tasallut etmek gibi vu'kuât-ı fe'ciye ve
kabaca zuhura gelmekde olub bunlardan gayn (s. 13) vukuat-ı mü-
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teellime-i saire ise âdet-i belde hükmüne girmiş olduğunu orada
ikâmetimiz esnasında gerek sûrun dâhil ve hâricinde ve gerek me-
vâki-i sairede zuhura gelen vukuat-ı müteaddide isbât etmektedir.

Vali-i vilâyet İzzet Paşa sâdık bendegândan ise de teb'an hâlim
olub cebbarhğı olmadığı ve burada bulunacak vali ise mutlak ceb-
bar olması mukteziyât-ı şedideden bulunduğu cihetle gerek Kürdis-
tan ve gerek çöl ahalisini hususiyle nüfuz-ı şahsiyelerini nafiz kıl-
mak üzere gece ve gündüz envâ-i hile ve desaisle meşgul ve
yevmen fi yevmen zuhura gelen şu fenalıkların vukuuna sebebiyet
vermekde bulunan ümerâ ve ağavatın gözlerini yıldınb ef al-ı fecie-
i kâdimelerinden vaz geçirmekle dahil-i vilâyetin her veçhile em-
niyyet ve asayiş altına alınması akdem umurdan olmağla bu maka-
sıd-ı hayr-ı mersudun husuli içün vilâyet-i müşârünileyhâda devlet
ve milletine sâdık din ve diyanetini sâhib iktidar-cebbâr ve gayur
çölü ditretmiş Kurd İsmail Paşa ve buna manend bir valinin bulun-
ması elzem ve vâcib olduğu hasbe's-sadaka arz olunur.

Memleketde ileri gelir takımından ve eşrâf-ı ahaliden sayılarak
gerek meclis-i idare azalığında ve gerek sair hükümet işlerinde bu-
lunanlar bütün muhtekir güruhundan olub meclisçe verilen her türlü
kararlara agâh olduklarından kendi menafi-i zâtiyelerine göre fırıl-
daklar ve desiseler kullanarak daima biçâre ahaliyi nüfuz-ı şahsiye-
leri altında bulundurub gûna-gûn (s. 14), vukuatın zuhuruna sebeb
olmaktadırlar.

Şimendifer hattı güzergâhının keşfiyâtına gelince Beykır Pa-
şa'nın şimendifer hususâtınca mahareti olmadığından o yolda icra
eylemiş olduğu muayene bir merakla beyhude vakit zayi' etmekten
ibaret olub hiç bir vakit sıhhata şayan olamaz. Çünkü bu keyfiyet
bundan akdem Devlet-i Osmaniye'nin umur-ı nafıa baş mühendisli-
ğinde bulunan Mösyö Brasıl nam zata ihale olunmağla mühendis-i
mumaileyh dahi senevi sekiz bin lira-i Osmanî maaş-ı zatiyesinden
başka mahiye otuz binden kırk bine kadar lira-i Osmani mesarif-i
vakıa hazine-i devletden olmak üzere maiyeti mühendislerle şimen-
difer güzergâhı keşfiyatı komisyonu teşkil ve şubelere taksim birle
memalik-i Şahane Anadolu kıt'asında vaki' bir kaç mevakiden keş-
fiyât-ı ibtidaiyeye bedâ ve mübaşeret ettirib mezkûr şubeleri ol veç-
hile hareket etdirmekle sonra bu şubelerin yapmış oldukları keşfi-
yat haritalan Dersaadet'e getirilib mumaileyh Brasıl'ın tahat-ı
idaresinde bulunan komisyona verilerek bunların mucebince
mezkûr komisyonda mufassal haritalar tanzim ve ol zamanın Nafia
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Heyet'ine takdim edilmiş olduğundan mezkur haritalar Nafıa Neza-
retinde mahfuz olmak gerekir.

İşte devlet bir kaç milyon lira mesarif ihtiyariyle layıkı veçhe
üzre şimendifer hattı güzergâhının keşfiyâtını icra ve lâzım gelen
haritalarını tanzim ettirmiş olmağla elbette minvâl-ı meşruh üzere
icra edilmiş olan (s. 15) keşfiyattan tanzim olunanan haritaların şa-
yân-ı i'timad olmaları lâzım gelir. İhtidaları Beykır Paşa Devlet-i
Osmaniyye'de bu misillii muntazam yapılmış haritalar mevcut ol-
duğuna dair malumatı olmadığını kendisi mu'teref bulunduğundan
âciziden i'zâh-ı keyfiyetle mezkûr haritaların bizde elan mevcud
idiğü ifhâm edildiyse de yine efkârından şaşmayıb bir hayli evkatı-
nı dahi o yolda sarf eylemişdir.

Diyarbakır'da bir müddet aramdan sonra haric-i ez talimat yine
Musul ve Bağdat cihetlerine gitmekliğe kalkışmalanyle şu hareket-
leri ta'limât-ı Seniyye'nin hilâfına olub mutlak istizân'a muhtaç bu-
lunduğu ve gidilecek mevâki'şiddetle kahtzede olduğundan burala-
ra gidilmek herhal ve kârde münasebetsizliği mucib olacağının
ifhamiyle bir hayli pend ve nasihat edildiyse de asla kulak verme-
yib fi 8 Şubat sene 95 (20 Şubat 1880) tarihiyle bilâ istizan Diyar-
bakır'dan kıyam birle kelek suvar oldukları halde hareket etmeleri-
ne mebni hakpayı Şahanelerine olan arz ve i'şâr-ı âcizi üzerine
Bâb-ı Âli canib-i samisinden gelen emr-i telgrafı mucibince avdetle
Hazine-i Celile-i Şahanenin bir hayli bi lüzum mesarifa giriftar ol-
masına sebebiyet vererek Ergani Nuhası Madeni'ne bi'1-muvassala
iki gün aramdan sonra Harput'a gelmişlerdir.

Ergani Madeni Hakkındadır

Maden-i mezkûr heseb 38 derece-i arz-ı şimal ile İstanbul'dan
itibaren 12 derece (s. 16) rul-ı şarki'de ve Diyarbakır vilâyetinden
on saatlik mesafede kâin birbirlerine nazır iki adet cibâlin eteğinde
gayr-ı müstevi arazi üzerine mebni taşla kerpiçden ma'mul beş yüz
on beş İslâm üçyüz Rum, ikiyüz Ermeni olmak üzere ceman bin on
beş haneyi ve zükûr maainas beşbin sekeniyi muhtevi bir kasaba
olub bir nefer mutasarrıfla idare olunmakdadır.

Nefs-i kasaba cihet-i yeminine müsadif Mihrâb Dağı namıyla
şöhretgir mürtefi'-i cibâl üzerinden vârid olan dere vasıtasıyle ikiye
tefrik olub etraf ve eknâfı kamilen gûhistân olmağla kasabanın içe-
risinde her kangı noktadan nazar olunsa heman kurşun varabilecek
raddede sengistân-ı cebel-i mürtefia şivleriyle semadan başka bir
yer görülemez.
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Diyarbakır vilayetinden Maden Mutasarnfhğı'na vârid olan ta-
rikin vaki' olduğu arazi, Maden Mutarassıfhğından dört saat mesa-
fede olan Ergani Hanı'na değin düz yollar dahi İsmail Paşa'nın Di-
yarbakır valiliği hengamında tesviye ve tanzim edilmiş ise de
mezkûr dört saatlik mesafe kamilen gûhistan yollar gayr-ı munta-
zam olarak cebel-i mürtefianın bendleri çevresine doğru tehlikeli
bir vaziyette dolaşıb gitmekte olduğu ve'1-hasıl Diyarbakır'dan kı-
yam olunduktan sonra ikinci konak menziline müsadif olan tarikin
müşarünileyh İsmail Paşa'nın Diyarbakır'dan infisah sebebiyle nâ
tamam kalmış ve mevcud köprülerden bazılarının dahi haraba yüz
tutmuş oldukları çeşm-i te'esüfle görülmüşdür.

(S. 17) Dördü muhassıl beşi dahi el yevm sahibleri tarafından
işledilmekde olan dokuz adet bakır madeni mağaraları kasabanın
garb-ı cenub cihetinde vaki tepe üzerinde ve nefs-i kasabanın pişga-
hından akıb gitmekte olan suyun zemininden takriben ikiyüz metro
mürtefa mahalde bulunmuşlardır.

Maden kasabası ahalisinin ziraat etmeğe elverişli arazileri ol-
madığı cihetle heman kâfe-i ticaretleri madene münhasır olub ol
veçhile taayyüş ve idare-i beytiyyelerini tevsiye ederler. Ahalinin
bir kısmı mağara sahibi olub madencilikle bir kısmı dahi madrabaz
olub cevher bey' ve furuhtiyle kısm-ı ahan ise gündelikçi olub ma-
ğaralar içerisinde hafriyat ve nakliyat ve cevher kavurmak ve kal
etmek hususlarıyla me'lufdırlar.

Şöyle ki masarifât-ı hafriyesi kendi üzerlerine olmak şartıyla
madenciler tarafından mağaralar derununda kazdınlmakla tedarik
edilen ham bakır cevheri küfeciler marifetiyle lede'l-ihrâç mağara
agızlannın civarlanna vaz' ve istif edildikten sonra cevherine göre
beher kovası (İkiyüz altmış kıyyeden üçyüz kıyyeye değin cevher
isti'ab eder bir ölçüdür) on kuruştan on iki kuruşa kadar fiyatla
madrabazlara furuht olunur. Bundan sonra dahi kâfe-i masarifat-ı
vakıası madrabazlar üzerine olarak cevher-i mezkûr açık fmn ma-
nasına filika tesmiye kılınan ocaklara nakl edilerek kal edildikten
sonra hâm bakır olduğu halde kantar (s. 18) edilib beher batmanı
(Altı kıyyesi) yirmi kuruş fıyat-ı maktu'a ile kalhane kurbunda vaki1

anbarlara bi't-tevcih memuruna terk ve teslim edilmek ve cânib-i
mirîden dahi beher batman on yedi buçuk kuruşu nakden baki iki-
buçuk kuruşuna bedel-i hınta i'tâsiyle tesviye-i deyn edilmek şurut-
i mer'iyeden olub ol veçhile icra-i umur oluna gelmekdedir. İşte
cevher-i mezkûr minvâl-ı meşrûh üzere kal edilmekle mirî uhdesine
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geçdikten sonra kıyye başına birer kuruş mesârifat-ı nakliye
i'tâsiyle develere bi't-tahmil Tokad'a nakl edilerek tekrar izabe ve
bir dereceye kadar tathîr edilegelmektedir.

Maden-i mezkûrun müsta'mel olduğu mağaralardan ihraç edi-
len cevherin cinsiyet ve zenginliğine gelince bakır madeni bütün
dünya yüzünde iki aded ise biri Ergani madeni olduğu tarifden va-
reste olub fakat idaresinin uygunsuzluğu sebebiyle mağaralar derin-
lik peydah etdikçe dâhil-i madenden çıkan su gerçi lâyin katı' akıb
gitmekte ise de mukaddema mecra suretiyle hafr edilmiş ufkî ma-
ğaranın zemininden düşüb mağaralar dahilinde terâkim etmekle
hafriyata külli sekte irâs ederek ameliyat-ı mukteziyenin şiddetle
betaetini mûcib olmakdadır. Yukarıda da zikr olunduğu veçhile dâ-
hil-i madenden zuhura gelen ve enefü'l-beyân ufkî mağaradan çıkıb
takriben ikiyüz metro irtifaında bulunan arazinin şivî üzerine aşağı
boşa akıb gitmekte olan bakır madeni suyu ale't-tahmin beş lüle ce-
sametinde olub humuzet-i (s. 19) şedide ve mürekkebât-ı nuhasiye-
si hasebiyle içerisine atılan demire bi't-tesir müddet-i kalie zarfında
demirin şekliyle müşşekil olarak üzerinde bakır peydah eylediği gi-
bi demiri dahi yiyerek taflil eylediği ve hasıl olan bakır-ı mezkûr
demirin üzerinden alınıb terar ameliyat edildiği suretde demir büs-
bütün mahv olarak hâlis bakır husule geldiği hayretle görülür.

Bu suyun mecrasının aşağı tarafına havuzlar imâl edilerek de-
runlanna hurda demirler ilga olunduğu takdirde yalnız bu vasıta ile
senevi iki üç yük kıyye mevâd-ı ecnebiyyeden âri nühâs-ı safi alı-
nacağı aşikâr iken böyle bir servetin nafile yere lâyenkati' akıb git-
mekde olduğunu görenler te'essüf etmemeleri adimü'l-ihtimâlidir.

Kalhaneye gelince mağaralarından heman on dakika mesafede
ve dere içerisinde iki atik dördü cedîd olarak altı fırın ma'küregi
şâmil iki bölük kalhane mevcud olub kâfe-i kürekleri su kuvveti ve
dolab ianesiyle işlemekde ise de mezkûr fırınlar ile kürekler kâr-ı
kadim olmağın her halde fi zamanen Avrupa'da müsta'mel izâbeha-
nelerden fersah fersah geri olduğundan ayrıca bunun İslahından da-
hi fevâid-i kesire husule geleceği beyandan müstefnidir. Maden se-
bebiyle Ergani Madeni kasabasının etraf ve eknâfında on dört
saatlik mesafeye varıncaya değin bütün ormanlar mahv edrilerek bu
vesaat dahilinde bulunan dağlar kamilen çıplak bırakılmış (s.20) ol-
duktan başka daha ilerisinde bulunanlar dahi mahv edilmek üzere
olub yalnız ufak tefek kök ve filizlerden ibaret bulunduklarından
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şimdiden bir çare-i aciline bakılmayacak olursa biraz müddet içinde
büsbütün mahv edileceği şüphesizdir. Ergani Bakır Madeni'nin
müştemil olduğu usul-i idare-i hazıraya gelince hâsıl olan bakırdan
kıyye başına nihâyetü'n-nihâye bir kuruş menfaat kalıyorsa da bu
da yalnız memurinin maaşına ancak kifayet eyleyeceğinden bu hu-
susda devlet havali-i mezkûrede kâin ormanların mahvından başka
hiçbir faide ile müstefıd olmadığı gün gibi aşikâr olmağla zikr olu-
nan usul-i idare-i haziranın terkiyle diğer yolda bir idare-i cedîde
aramak devlet için her hâl ve kârda hayırlı ve faideli olacağı şüphe-
den azadedir.

Bu da iki şık üzere olub şıkk-ı evvel ormanların tahlisi için ma-
ğaralardan ihrâc edilen cevherin mahallinde doğrudan doğruya Av-
rupalı talihlerine furuht edilmesi ve bu cihetle vukua gelen irtikâba-
tın önü alınmasından ibaretdir. Şıkk-ı sâni dahi mesmûât-ı sahiheye
nazaren maden-i mezkûrun on iki saatlik mesafesinde vâki' Palu
Kazasında maden kömürü zuhura gelmiş olduğundan erbabı vasıta-
siyle taharri etdirilib maden kömürü ihraç ve lazımgelen yollar tes-
viye ve imâl etdirildikten sonra ya ihraç olunan kömür bakır cevhe-
ri mevkiine veyahud bakır cevheri kömür mevkiine nakl etdirilerek
mutlak maden kömürü harikiyle kal ve izabe edilmesi hususundan
ibaret olub bu iki (s. 21) şıkdan birinin usul ittihhazı devlet içün en
faideli ve kârlı görünüb bunlann gayrı hiç bir veçhile hüsn-ı suretde
idaresi mümkün olmayacağı umur-ı vâzıhadandır. İleride sırasınca
tefrik ve beyân olunacak Keban Gümüş Madeni dahi ayniyle bu
yolda olduğundan anın da ıslahı bu veçhile olmak gerekdir.

Ergani Madeni kasabasında Harput şehrine vârid olan tarik on
iki saatlik mesafeden ibaret olub madenlerden kıyam olunduktan
sonra takriben dört saatlik mesafe derelik olduktan başka tarik dahi
bu derenin boyuna doğru cebel-i müteselsile eteğinden ve oldukça
yapılmışsa da bakılmadağından haraba yüz tutmağa başlamışdır. İş-
te bu dört saatlik mesafe kat' olduktan sonra iki saat kadar dahi düz
yol gidilib Deve Boynu tabir olunan yokuş inişe bir buçuk saat çe-
ken dağ aşılarak Harput Ovası'na nüzul olunur. Bundan sonra dört
buçuk saat mikdân bu düz ova üzerinde kat'-ı mesafe olunarak Mâ-
muretü'1-aziz Vilâyeti'ne muvassalat olunur. Bu yollarda tesadüf
olunan Deve Boynu gibi bazı uygunsuz mahaller tesviye ve tanzim
edildiği takdirde Ergani Madeni'yle Harput şehri her veçhile mün-
sebât-ı kaviyye peydah eyleyerek tevsi-i ticâret eyleyecekleri şüp-
heden andır. Altun madeni denmeye seza olan enefü'l-beyan Har-
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put Ovası tulen kırk elli mil ve arzen dahi on onbeş mil imsıdâd
edib tarifi nâ kabil arazi-i münbiteyi müştemil ve ekser mahalleri
sulak olmakla zer' olunan her nevi mahsulatı bire onbeşden yirmiye
kadar verdiği meşhur olub burada yetiştirilen mahsulât mahall-i sai-
reye hiç bir veçhile kıyâs kabul etmez.

(S.22) İngiliz askeri erkân-ı harbiye mülâzimlerinden olub sey-
yar konsolosu sıfatiyle İngiltere'nin Dersaadet Sefarethanesi
ma'iyeti olan Mösyö (Cim Sayed'in) hükümet-i Osmaniyye'den giz-
li olarak Heyet-i Teftişiyye'nin peşinde bulunması için Beykır Paşa-
ya ta'limât-ı hafiye i'tasiyle merkumu davet etmiş buna sebeb ise
merkum mukaddema Zeytundağı'nda bulunub Türkçe bilir ve Er-
menileri celb ve ifsâd etmek gibi ef âlde mahâret-i kâmilesi oldu-
ğundan beraber bulunması İngiliz meramına her halde faideli olaca-
ğından i'bâretdir.

Merkumun hizmet-i devlet-i Aliye'de olmayıb İngiltere hizme-
tinde bulunduğu halde Heyet-i Teftişiye peşinde bulunması mugâ-
yir-i nizam ve usul olduğu zârifane kendisine beyân olunmuşsa da
hiç bir semeresi görülmedikten başka Diyarbakır'dan sonra her ne-
reye gidilmiş ise yine peşimizden ayrılmamıştır. Hatta Diyarbakır'a
muvassalat olundukda Mösyö Cim Sayed İngiltere'nin Diyarbakır
konsolosu Mösyö Trator'e misafir olub mezkûr konsoloshanede
Beykır Paşa ile birleşerek dilhâhlan veçhile teâti-i efkar eyledikden
sonra Diyarbakır'dan hareketle Musul cihetine azimet olunduğu
gün merkum Cim Sayed dahi li maslahaten Musul'a gitmeyi bahane
ederek kelek suvar olduğu halde takibe devam ve müşâriley Beykır
Paşa'nın ol cihete azimetine karşı Bâb-ı Âli canib-i samisinden vâ-
rid olan emr-i telgrafi mucibince Paşa-yı müşârileyh Cizre'den av-
det etdikde Cim Sayed dahi avdetle Ergani Madeni'ne gelmiş ve
Diyarbakır konsolosu Mösyö Trotar dahi Ergani Madeni'ne gelerek
müşarünileyh Beykır Paşa'ya mülâki olub birlikte (s. 23) bir iki gün
aramdan sonra buradan Harput'a hareket olundukda Macor Trotar
Diyarbakır'a avdet etmiş fakat Cim Sayed kâlâ evvel takibe devam-
la Harput'ta Beykır Paşa ile bir mahalde buluşmuşlardır. Paşa-yi
müşârileyh bundan başka Belçikalu Şefred nâmında meçhulü'l-
ahvâl bir kimseye daha rağbet göstermekde ol dahi heyetin peşine
düşmüş olduğundan sebeb-i refakati sual olundukda merkum mu-
kaddema İngiliz zabitanın Macor Komoron namında birisiyle Bağ-
dat'a değin etrafı keşf ederek seyahat etmiş olmağın mâlûmat-ı
mevkiyyesi bulunduğundan bahisle beraberince bulunmasına müsa-
ade ve muvafakkat eylediğini beyân eylemiş ve merkum Mösyü Şe-
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ferd dahi bu me'muriyetin intihasına değin ayrılmamış olduğu gibi
Berkin namında bir de İngiliz sır kâtibi var idi.

Harput

Şehr-i mezkûr enefü'l-beyân Harput Ovası'nın cihet-i şarkiye-
sinde kâin cibâlin zirvesine mebni olub müştemil olduğu hanelerin
bazıları kagir ise de ekserisi kerpiç ve damlan düz toprak ve kâfe-i
esvâk ve pazarı dar ve dolambaç oldukdan başka sokaklann neman
kafesinde kaldınm bulunmadığı ve mevkiinin yükekliği hasebiyle
müddet-i medide berfle mâ lâ mâl olduğu misillü tabii mevsiminde
kesretle bârân nüzul eylediği cihetle karlı ve yağmurlu mevsimler-
de ziyâde çamur bulunmaktadır. Nefs-i Harput şehri ezmine-i kâdi-
mede havali-i mezkûrece müstevli olan hof ve hırâs-ı âşâyir-i mü-
câvere sebebiyle mârü'z-zikr cebel-i mürtefi' üzerine te'sis ve inşâ
edilmişse de sad hezâr şükürler olsun şimdi o misillü ahvâl büsbü-
tün münâdim olub saye-i asayişvaye-i hazret-i Padişahî'de emniyet-
i ahalli ber-kemâl ve kâfe-i reaya ve bereyâ heman derece-i
matlûbede nâil-i hüsn-i a'mâl olmağın bir müddetden beru ekser
ahali ovaya rağbet ederek ol veçhile eshâb-ı emlâkin şehri terke
mezra' tabir olunan düz araziye nüzul ve alâ-kadrü'1-istita' mesken
inşasiyle vâsıl-ı hadd-ı me'mul olmuşlardır. Hatta hükümet-i mahal-
liye dahi buraya nakl edilmiş olduğundan mahall-ı mezbûrun şerefi
şehre tefevvuk etmiş ve şehrin cevami' ve mesâcid ve emâkin-i sai-
reyi muhtevi olması büsbütün terkine mani bulunduğundan ol veç-
hile şehr ikiye tefrik olunmuşdur. Mezra' vadisi üzerinde hükümet-i
mahelliyeden bir saatlik mesafatda sayfiye misillü bir hayli kura-yı
mücavere mevcut olub ekser ahalli eyyâm-ı seyfde mezkûr kariye-
lere giderek yaz mevsimini ümrâr ve vakt-i merhununda herkes
mülkünde mevcud olan mahsulat-ı tabiyyiyeyi alarak kış mevsimi-
nin vürudunda avdet ederler.

Harput havalisinin muhtevi olduğu bi'1-cümle arazi sulak ve
her nevi mahsulata elverişli olub ziraat ve felâhatçe istidâd-ı kâmi-
lesi olduğundan esbâb-ı nakliye vücuda getirilecek olursa mahal-i
saireden kat ender kat kesb-i servet ve şeref edeceği bedîhidir.

Mahal-ı mezkûrde matlub veçhile her nevi hububat husule gel-
diği misillü başlıca olarak pamuk hınta, şa'ir, yulaf, yün hasıl olub
ve ihtiyâcat-ı mahalliyeyi def ederek harice dahi sevk olunur. Ak-
mişa-i mahalliye destgâhlan dahi mevcutdur.

(s.25) Fi 26 Mart sene 96 (7 Nisan 1880) tarihiyle Harput'tan
bi'1-kıyyam Keban Sim Madeni'ne uğrayarak lede'l-muayene hare-
ket edib Malatya'ya ondan sonra Hekimhan, Alacahan, Kangal ve
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Dikilitaş nahiyeleri tarikiyle hareket olunarak Sivas vilayetine mu-
vassalat olundu.

Keban Gümüş Madeni Hakkındadır

Maden-i mezkûr Harput Vilayeti'nden on iki saatlik mesafede
ve Fırat nehrine çeyrek saat mesafede olan mevkide kâin olub sen-
gistan gayet şivli cebel-i mürtefia ile muhat olduğundan mağarala-
rın bulundukları mahalden kal'haneye gelen yolların cebel-i
mezkûre şivleri üzerine gayr-ı muntazam bir halde gayetü'1-gâye
sa'bü'l-merder olması hasebiyle esbâb-ı nakliye ziyadesiyle deşvâr-
dır.

Bu madende gerçi kesirü'1-aded mağaralar mevcud ise de bun-
ların obeş adedi elli seneden beri muatal kalmış mâ bakisi dahi üç
seneden beri işlememekde olub lüzumu takdirinde yalnız üç aded
mağaranın cevher ihracına elverişli olduğu inde't-tahkik anlaşılmış-
dır.

Mahall-i mezkûrde dört aded izabe fırınlarını şâmil bir bâb kal-
hane mevcud olub mukaddemleri işlemekde imişse de idaresinin
uygunsuzluğu sebebiyle bakılmayıb şimdi hârab ve muattal kalmış-
dır. Bu madenin cevher ölçüleri ayniyle Ergani bakır madeni ölçü-
leri gibi olub yalnız ednâ cinsinden olduğu suretde beher koğa iki-
yüz kırk kıyye ve âlâ cinsinden olduğu takdirde dahi beher koğa
üçyüz kıyye cevher istiab edebilir. Ham olarak ihraç edilen cevhe-
rin yüzde onbeşden (s. 26) yiğirmiye kadar tematüi zuhure geldiği
ve mikdâr-ı mezbûrun tekrar vasati suretde beher kıyyesinde bir bu-
çuk dirhem gümüş olmak şartıyla yani kıyyesinde yirmidört dir-
hemden kırk dirheme kadar nisbetinde sim istihsâl edildiği muhak-
kakdır.

Burada bulunan madenciler derece-i kifayede sermayeye mâlik
olacak olurlarsa zikr olunan mağaralann beheri bir sene zarfında on
bin batmandan onbeşbin batmana kadar cevher verebileceğini mü-
teahhid olduktan tahkikhat-ı vakıadan müstebandır. Ergani made-
ninde olduğu gibi Keban gümüş madeni ahalisinin dahi ziraat etme-
ğe elverişli arazileri olmayıb kâfe-i ticâret ve idareleri maden
ihracına münhasır olduğundan âmeliyat-ı hafriye ve ihrâciye-i ma-
deniyenin devam eylediği sıralarda dört beş bin haneyi müştemil
Keban madeni kasabası mamur ve abadan iken her nasılsa umur-ı
idaresi rehnedar olmağla tatil-i ameliyat olunan tarihden beri ahali-
nin kısm-ı küllisi terk-i vatan ve diyar-ı ahere hicret edib şimdi hâ-
râb bir halde yalnız ikiyüzelli kadar hâne mevcud idigü çeşm-i tees-
süfle görülmüştür.
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Maden-i mezkûrun etraf ve eknafında on dört saatlik mesafeye
değin maden sebebiyle mahv edilerek orman eseri kalmamıştır. Bu
madenin işledilmesi mutlak maden kömürünün vücuduna muhtaç
olub mesmuata nazaran civar mahallerin bazılarında maden kömü-
rü mevcut idigü ve bu husus taharri edilmekle maden kömürü keşf
ve ihraç edilerek ol veçhile maden-i mezkurun işledilmesi hususuna
sarf-ı nakdine-i himmet buyrulduğu suretde hem hasılatça fevâid-i
kesîre husule geleceği ve hem de kasaba-i mezkûre (s. 27) ez ser-i
nev mamur olacağı cihetle hükümet-i seniyyece menafi-i vâfire tah-
sil edeceği şüpheden azadedir. İşbu madene on dört saat mesafesi
olan (Baş Vartinik) nâm nahiyede kömür mevcut idigü ve berren
naklinde gerçi suubet-i kesîre varsa da mevkiince esbâb-ı nakliye-i
münâsibe tedarikiyle nehren heman altı saat zarfında nakl edilece-
ğinin muhakkak olduğu menba-i mevsûke ve mesmuât-ı sahiheden-
dir.

Sivas

Şehr-i mezbûr Karadeniz sahilinde vâki Samsun İskele'sinden
altmış saat içeri kain olub pişgahından Kızıl Irmak câridir. Muşte-
mil olduğu hanelerle esvâk ve pazann gayr-ı mazbut olarak nisbet-
siz bir halde bulunuşu belediyesinin adem-i dikkat ve rehavetini is-
bat etmektedir. Bu vilâyetin muhtevi olduğu bi'1-cümle arazi vasi'
ve münbit olub fevkâlede mahsul vermeğe istidadı vardır. Şehrin
her tarafından cereyan eden sular mevcud olduğundan esbabı tahar-
ri edilmekle su kuvvetiyle makine ve destgâh işletilmeğe kabiliyet-
lidir.

Vilâyet-i müşarünileyhada üç seneden beri izhâr edilmiş olan
aşar malı seleflerinin tesyibi sebebiyle çürümüş bir hale gelmiş
iken oraya vusulümüzde henüz tayin buyrulmuş olan vali-i vilâyet
Hakkı Paşa ile eşrâf-ı ahaliden bir iki kimselerin ikdâmat-ı mütevâ-
liyeleriyle zâhire-i mezkûre tathir edilib gerek tohumluk ve gerek
tabhiye olmak üzere muhacirin ve kahtezedegâna tevzi olunduğu
misillü yüz yetmiş bir kıyye kadar dahi peyder pey Diyarbakır ve
Musul cihetlerine sevk (s.28) ve i'zâm edildiği manzûr-i çeşm-i ifti-
harımız olmuşdur. Velhasıl Sivas havalisi zahire husuluna birinci
derecede elverişli bulunduğundan vaktiyle buradan etrafa münâsib
yollar mevcud olmuş olsa idi zahire-i mevcude kifayet eder derece-
de vakt ve zamaniyle sevk olunduğu takdirde kahtezede bulunan
mahallerin hiç ızdırâb görmeyecekleri şüphesiz idi. Sivas'da bir aya
mütecaviz ikâmetimiz esasında polis ve jandarma henüz teşkil et-
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memiş olduğundan mevcut zaptiye muayene olunarak pek çok ne-
vâkızı görülmüş olduğu gibi belediyece hiç bir şeye dahi dest-res
olunmamış olduğu ma'etteessüf görülmüştür.

Anadolu'nun ekser mahallerinde olduğu gibi burada dahi Er-
meni mekteplerine gidildikte kapılannda içeriye girecek olanların
gözlerine mutlak çarparak nazar-ı dikkatlerini celb ve cezb edebile-
cek münasip mahallere mevzu' bir kıt'a resm müşahade olunur ki
bu resme atf-ı nazar dikkat olundukda harabezâr kabristan-ı şebiyye
arazi üzerine mütevveccihe saçlarıyla elbisesi perişan bir halde zen-
ne tasviriyatı ellerini gözlerine kapatmış olduğu halde fevk-i mâte-
yessür âlâm ve ekdâr içinde bulunurcasına hazin hazin ah ve anin
ederek ağlamakda olduğu görülüyor. Bu resmin medlul-i behiyane-
den ibaret olduğu sual olundukda mezbûre Ermenilerin vatanı yani
Ermenistan olub mevta halinde bulunan evladlannı kabirleri üzerin-
de durub ağlayarak istiane ve istimdâd etmekde olduğu cevabı alın-
mışdır.. Ma'mafi mezkûr mekteblerin her kangısında olursa olsun
şâkırdana coğrafya dersi (s. 29) sual olundukda Ermenistan tabir et-
dikleri Van, Muş, Diyarbakır, Sivas, Erzurum havalilerinin hududu-
nu ezbere tersîm ederek bu havaliler dahilinde bulunan mevakiin
isimlerini teadâd etmekle cevab vermekdedirler.

Tarik, meabir ve umur-ı nafia husussatı Sivas vilayetinde pek
geri kalmış olduğu görülmüş vali-i vilayet Hakkı Paşa vilâyet-i sai-
rede görülen valilere nisbeten mukaddem ve gayur ise de kendisi
memuriyetince daha yeni olub selefleri dahi hiçbir eser bırakmamış
oldukları çeşm-i teesüfle görülmüşdür.

Sivas vilayetinde bir müddet aramdan sonra Başvekalet canib-i
sâmisinden vârid olan emr-i telgrafı mucibince fi 24 Mayıs sene 96
(5 Haziran 1880) tarihiyle vilâyet-i müşarünileyhadan bi'1-kıyyam
hareket olunub buradan Erzincan'a diğer kestirme yol mevcut iken
İngiltere makâsıt-ı menfaat-ı cuyânesinin meabü'l-istinadı olan teş-
vik ve celb kıhb ahal-i hıristiyane ile fünun-i harbiye nokta-i naza-
rında mevaki-i mühimme-i askeriyeyi teftiş ve taharri seddiyle Ka-
rahisar-ı Şarki tarikim ihtiyar birle ol veçhile hareket ve mahall-i
mezkûre muvassalat ol civarda kâin gümüş madenini muayene zım-
nında mahall-i mezkûre giderek her an ve zaman takib etmede bu-
lunan seyyar İngiliz konsolosu merkum Cim Sayed ile orada birle-
şerek teati-i efkar eylediği gibi esnâ-i rah da tesadüf eylediği göl
ve nehirlerde mevcut takımıyle balık sayd ederek meşgul olub bir
hayli evkatını bu veçhile umrâr eylemişdir. Müşarünileyh Beykır
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Paşa'nın şu memuriyet esnasında tutmuş olduğu meslek talimat-ı
hafiyesi mucibince üç dereceye münkasım olduğu görülmüştür.

(S. 30) Şöyle ki, birinci derecede fünûn-i harbiye nokta-i naza-
rında tecâvüzi ve tehâfüzi harekât-ı askeriyeye salih ve müsâid me-
vâki'-i mühimmeyi harita üzerinde gösterib bunların ahvâl-ı fenniye
ve ameliyatı hakkında tahkikat ve ahz-ı malumatla kangı mahaller-
de tegalüb-i hıristiyan olduğunu ve ecnâs-ı ahaliyi ve hıristiyan
mekteplerine bizzat giderek usul-i tedrisiyelerini muayene ve istid-
lal etmek, ikinci derecede menafi-i hususiyyesi yolunda olarak gidi-
len vilâyet ve mutasarrıflıklardan başka âsâr-ı 'atika seyr ve temaşa
bahanesiyle gidebildiği ve gidemeyib de Said Paşa'nın vilayetle ba
telgraf ahz-ı malumat edebildiği mahallerde ahlâk ve adât-ı ahali ve
ecnas-ı mezahib ve nüfus-ı mevcude, gümrükler hâsılatı, idhalat,
ihracat, mamulat, hasılat-ı tabiiye ve nakdiye ve bunların teferruatı
ile hapishanelerde mevcud-eshâb-ı servetin kesreti kangı mezheb
efradından bulunduğu ve esna-ı rahda olan meşhudatını tahrir birle
kitab suretine koyub tab' etdirerek füruht etmek niyetinde olduğun-
dan ol veçhile faide-mend olmaklığı yoluna cehd etmekde bulundu-
ğundan bir mahalden diğer mahalle lüzum-ı hareketi esnasında ma-
lumat-ı mukteziyeyi ahz eylemek üzere kesdirme olarak nizâmı
dairesinde bulunan yollardan hareket etmeyib sapa yollardan hare-
ketle ol veçhile ücret-i mezil ve harcırah almışdır.

(S. 31) Müşarünileyhin şu harekâtı harcırah nizâmnâmesinin
haricinde olub ileride mesuliyeti davet edeceği kendisine ifhâm
edildikde mevâki-i mukteziyyenin tecâvüzü ve tehafüzü harekât-ı
askeriyeye elverişli olub olmadığının muayenesi lazımdır cevabı
alınmışdır.

Üçüncü derecede dahi sûret-i resmiyede vazife tanıdığı polis
ye jandarma teşkilâtına ait cedvel tanzimine mübaşeret etdirmişdir.
İşte müşarünileyh Beykır Paşa'nın her bir harekât ve sekenatı cid-
den ve hakikaten İngiliz meramına hizmetden ibaret olub Said Paşa
dahi yirmibin kuruş maaş almakda ve şehriye harcırahını onbin ku-
ruşdan aşağı düşürmemek üzere yalnız menâfı-i şahsiyesini vikâ-
yetten memuriyetin imtıdadiyle istifade etmek fikrine tabi olub
Beykır Paşa'nın her bir meram ve maksadını daima terviç ve teshil
etmekde olduğu gibi muvassalat olunan mahal emvalinden para al-
mak hile ve desisesiyle meşgul bulunmuşdur.
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Müşarünileyh Beykır Paşa'nın refakat memurlanna gelince
bunlar erkân-ı harb miralayı Şakir ve Jandarma Alaybeyi Tâhir ve
Rum milletinden erkân-ı harb Kolağası Zihni ve Jandarma mülâzı-
mı Yusuf Beylerden ibaret olub bunlar Devlet-i Aliyye'nin nân ve
nimetiyle perverde olmuş ve olmada bulunmuş oldukları halde mü-
şarünileyhin lütf-i dideleri olduklarından kendilerini bendegân-ı
Devlet-i Aliyye'den hariç tutarak daima Beykır Paşa'nın efkâr-ı ha-
fiye ve celiyesini terviç ve icra etmeyi i'tidâd edib her hâl ve kârda
ol mesleği muhafazadan geri durmamışlardır.

(S.32) Endires Kasabası (Suşehri)

Karahisar-ı Şarkî'ye yedi saat mesafesi olan Köse Dağı namiy-
le ma'ruf kûhın şark-i şimal cihetinde vaki' ovaya hâkim bir nokta
üzerinde mebni islâm ve Ermeni ahalliyi muhtevi bir kasaba olub
bir nefer kaymakamla idare olunmakdadır. Endires kasabasının et-
raf ve eknâfında envai meyve ağaçlanni müştemil bağ ve bahçeler
mevcut almağla gayet ferahnak bir mevki-i dilâra olub soğuk ve
mebzul sularıyla münbit arazisi mevcut olduğundan her nevi mah-
sulat husulüne istidadı vardır. Bu kasabanın arazi-i mevcudesi üze-
rine serpiştirilmiş bir çok karyeler mevcut güzel bir ova olup ma-
halli-i mücâvereye nisbetten sıcak olduğu gibi heman kâfe-i
tarlaları dahi sulak olmağla ekinleriyle hububat-ı saire civar mahal-
lerden evvel burada kemal bulmuş olduğu görülmüşdür. Fi 1 Hazi-
ran sene 96 (13 Haziran 1880) tarihine müsadif olan pazar günü
ale's-sabah kasaba-ı mezkûrden kıyyam ve haraket birle yevm-i
mezbûr akşamisi Karahisar-ı Şarkî mutasarrıflığına muvassalat
olundu.

Karahisâr-ı Şarkî (Şebinkarahisar)

Karahisâr-ı Şarkî ezmine-i kâdimede cari olan usul ve a'detâ it-
tibaen mürtefi-i cebel üzerinde kain yalçın kayaya arkasını vermiş
olduğu halde ticaretgâh bir okur, şehir olub mezkûr kayanın üzerin-
de vaki kâr-ı kadim kalasının ateşi altında bulunmuş olduğundan
zikr olunan kal'a gerçi kâr-ı kadim ise de şehrin her tarafına hakim
olduğu gibi memleketin içerisinden başka hiç bir cihetden dahi yo-
lu olmadığından teshiri pek müşküldür.

(S. 33) Şehr-i mezkûrun arka tarafı minvâl-ı meşrûh üzere yal-
çın khava olduğu misillü batı cihetinde Dekle (?) menzilinde keza-
lik mürtefi ve aynı suretde diğer cebel daha mevcut olmağla mem-
leket tabii bu iki cebelin miyânelerinde hâsıl olan boğaz arasında
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vaki olub tarif olunduğu veçhile mevkii ferah ve dil-küşâdır. Şehr-ı
mezbûrun etrafında bağ ve bahçeler olub gayet münbit arazisi var-
dır. Mahsulatı karidesini idare ederek harice de vermekdedir. Burası
Karadeniz sahilinde vaki Giresun Iskelesi'nden mesafesi otuz saat
olub, fakat şose tariki yapılmamış bir iki defa bu tarikin tesviyesine
mübaşeret olunmuş ise de neticesiz kalmıştır. Karahisâr-ı Şarkî
ahalisi İslâm ve Hıristiyan olub kamilen ticaretle me'luf olarak ga-
yet açıkgöz ve müsta'id ve Dersaadet'çe muteber tüccarları ve mü-
nâsebâtlan vardır. Buraca zuhura gelen yangın memleketin çarşu
ve pazarının bir mikdannı tahrib etmişse de li'1-hamd ekser mahal-
leri kurtulmuşdur. Ahalinin mutasarnf oldkulan arsalann yaptır-
mak üzere âmâde bulunduklanndan mühendisin vüruduna intizâr
etmekde bulunurlar. Bir müddetden beru mutasarnf güya umur-ı
zaptiyesini tesviye zımnında gitmiş ve şu halin devamı birçok uy-
gunsuzluğa ve muhasebenin dahi pek çok fenalıkları görülmüş ve
işidilmiş, tahkikât-ı acizanem de aynı yolda netice bulmuş olduğun-
dan bunun ıslâh ve icrâ-i serisi her halde fermân-ı ma* delet-unvân-ı
seniyyelerine vabeste olduğu hasbe's-sadaka arz olunur.

Sair yerlerde olduğu misilli burada dahi Ermenilerin burunları
yukarı kalkmış ve Beykır Paşa dahi ahallinin kısm-ı mütegalibesiy-
le ticaret ve servet hususlarını tahkik ve muayene etmişdir.

(S.34) Fi 5 Haziran sene 96 (17 Haziran 1880) tarihine müsadif
olan perşembe günü Erzincan'a muvassalat olundu. Sivas vilayetin-
den kıyyam olunduktan sonra ikinci ve üçüncü konak mezillerine
tesadüf eden mahallerde yolumuz çend defa birer ikişer saat kadar
orman içerisine müsadif olub bu ormanlar tarla yapılmak üzere yer-
li ahalli tarafından kat' ve ihrak olunmağla hiç kimse tarafından ba-
kılmadığından binlerce çam ağaçlan dereler ve ormanlar içinde ya-
tıp çürüyerek mahv olmakda bulundukları çeşm-i teesüfle
görülmüşdür. Esnâ-ı râhda Erzurum, Van ve Bayezid cihetlerine
sevk olunmak üzere gerek Sivas'tan ve gerek mevaki-i sairede der-
anbar edilmiş zahireyi nakl eder veyahut .zahire almak üzere henüz
gider olduğu halde binlerle öküz arabalanna tesadüf olunub bunlar
Erzurum'dan Sivas'a geceli gündüzlü hareket etmek üzere ancak
yirmi gün veya bir ay zarfında gelebildikleri ve yollann adem-i in-
tizâmından görmekte olduklan müşkilât hudud-efzun bulunduğu ta-
riften varestedir.
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Erzincan

Şehr-i mezbûr şimdilik Dördüncü Ordu-yı Hümâyun merkezi
olduğu halde Erzincan Ovası ta'bir olunan arazi-i münbite ve vasia-
nın heman vasatında vaki olub etraf ve eknafınd eşcâr-ı müsemireyi
havi muntazam bağlar ve bahçeler mevcud olduğu gibi mezkûr ova
üzerinde öbek öbek serpişdirilmiş birçok kura-yı ma'mure çimzâne
bir halde mevcut olub icra-i ziraat ve felâhat etmekdedirler.

Şehr-i mezkûre yanm saat mesafede ma'mur bir halde cesim
bir bâb askerî kışlası (s. 35) vaki' olub mükemmel suretde eczahane
ve saireyi müştemil bir bâb hastahane dahi mevcutdur. Kurt İsmail
Paşa'nın Dördüncü Ordu-ı Hümâyun müşirliği hengâmında inşa
edilmiş idare-i askeriye içun şayak ve abâ i'mal eder bir bâb fabrika
mevcud olub su çarkı vasıtasıyle işlemekde olduğu misillü top ede-
vatı tamiratına mahsus olarak bir bâb ufak fabrika dahî mevcutdur.

Kürtistan'm en mu'tenâ mahalli bulunan Dersim Dağı Erzincan
havalisine pek civar olub buralarda altın ve gümüş ve kurşun ve
mermer madenleri mevcut olduğu gibi Erzincan'dan beş altı saatlik
mesafede maden kömürü dahi mevcud idüğü hatta mahall-i
mezkûreden kırk elli bin kıyyeye karib kömür ihrâc olunarak leva-
zımât-ı askeriye için sarf ve istimal edilmiş olduğu muhakkakdır.

Bu maden kömürünün Erzincan'ca olan münasebeti teshil olu-
narak ihracına himmet buyrulur ise hem hateb ihtiyacatı def oluna-
cağı ve hem de ileride maden ihraç olunduğu takdirde kal ve izâle
hususlarında isti'mal olunarak ol veçhile fevaid ve muhâsenat-ı adî-
desi görüleceği beyandan müstefnidir.

Erzincan'dan Harput'a on günlük mesafe olub buradan Harput'a
Erzincan'ın Mercan Boğazı ile Dersim içerisinden heman iki üç gün
zarfında gidilebildiğinden bu tarik tesviye ve i'mâl olunacak olursa
Erzincan ile Harput beyninde münâsebât-ı kaviyye peydah oluna-
rak sevkiyat ve nakliyatça pek çok teshilât görüleceği gibi câ be câ
kutta'-i tariklik ve isyanda bulunan Dersim Kürtlerinin de ef al ve
(s. 36) harekât-ı kabahiyelerine meydan kalmayacağı şüphesizdir.

Mahâl-ı sairede olduğu misillü Erzincan'da dahi Ermenilerin
burunları pek yukarı kalkmış hatta mektep inşası namına olarak hü-
kümet-i mahâlliyeden istihshal-ı ruhsat eyledikten sonra ebniye-i
mezkûreyi tiyatrohaneye tahvil etmeye kalkışmışlar bu da ileri gelir
bir takım Ermenilerin teşvikiyle Devlet-i Aliyye aleyhine olmak
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üzere Ermenice bir takım tiyatro oyunları icrasiyçün mahâll-i
mezkûrun tiyatrohaneye tahvilini hükümete külli yevm ısrar etmek-
dedirler. Bu ise her devletin nizâmına mugayir bir halat olduğunu
kendilerine tefehhüm etmişler ise de yine kanaat gelmediğinden ıs-
rara devam etmektedirler. Hele şimdiki halde bunun önü alınmış
ise de fakat bunlann bi't-takrib yol bulub ruhsat alabilmeleri
melhuz olduğundan ve burada icra olunacak lâbiyât ise Ermenistan
hakkında olub her hal ve kârda Devlet-i Osmaniyye'nin hukukuna
muzır bulunacağından asla ve kat'a ruhsat vrilmemesi hususuna
i'tinâ buyrulması hasbe's-sadaka ihthar olunur.

Fi 14 Haziran sene 96 (26 Haziran 1880) tarihine müsadif olan
cumartesi günü sabah saat üç kararlarında Erzincan'dan kıyyam ve
hareketle dört gün hitâmında Erzurum Vilâyetine muvâssalat olun-
du.

Erzurum

Şehr-i mezbûr, Erzurum ovası tabir olunan arazi-i vasıa ve
munbitenin müntehâ-ı şarkında kâin cebel-i müteselsile eteğinde
mezkûr ovanın hayli kısmına hâkim bir mevkide vaki" olub etraf ve
eknâfında metin suretde istikâmat-ı cesime mevcutdur.

(s. 37) Memleketin müştemil olduğu bi'1-cümle ebniyeler kagir
ise de ekserisi suret-i gayr-ı muntazamada olub bazıları dahi harab
bir halde bulunduğundan her kangı nazardan nazar olursa çirkin bir
halde müşahâde olunur. Esvak ve pazan gayrı mazbut ve nezâfiyet-
den ari olarak mevsim-i seyfde müteaffin bir halde bulunması bele-
diye heyetinin adem-i dikkatiyle ehliyetsizliğini isbât etmekdedir.

Burada kezâlik henüz polis ve jandarma teşkil edilmemiş oldu-
ğundan elan usul-i atik üzere zabtiye mevcut olub memleketin
umur-i inzibatiyesi ol veçhile idare olunmakda ise de büyük ve kü-
çük kâfe-i zabita memurları maaş alıp elbise giymeye heveskar ve
hısrusat-ı? nefsâniyelerine tabi olub umûr-ı idare-i inzibâtiyenin
yalnız bundan ibaret idüği efkâr ve zehabında bulunan cehile gü-
ruhundan bulunduklarını ve idare-i inizbâtiyeye gayr-ı muktedir ol-
duklarını orada bulunduğumuz müddet-i kalile zarfında iki üç defa
zuhura gelen büyük vukuatlar meydana koymakdadır.

Şöyle ki birinci defa da envai şekavetle me'luf olarak o yolda
şöhret kazanmış bir Kürt hapishane kapısındaki nöbetçi neferiyle
bi'1-ittifak mahpusdan firar ederek henüz der-dest olmamışlardır.
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Şimdi merkum Kürd başına bir ikiyüz kişi tecemmu birle kuvve-i
külliye peyda ederek etraf ve eknâfda dahi kanlı ve katil olub mü-
ebbeden kürek cezasıyla mahkum bulunanlardan dokuz nefer es-
hâb-ı cinayet firar edib söylendiğine nazaran bunların birisi der-
dest edilmiş ise diğer sekiz neferi tutulamamışdır.

Üçüncü defa olmak üzere hapishanede mevcut umum mahbu-
sin evvelki firar edenlerin mahbus olmalarını emsal utatarak boşal-
mağa kıyyam ettiklerinden bunları iskât içün dam de bacalardan
üzerlerine ateş edilib bir kaç kişi telef ve bir hayli ve cerh edilmiş-
dir. Bunlardan başka şehrin heman yanm saat mesafesinde hırsızlar
tarafından iki nefer yolcu kati ve itlâk edilmişdir. İşte vukua gelen
şu fenalıkların kafesi idare-i inzibatiye memurlarının adem-i ikti-
darlarından ileru gelib mesmuata nazaran hapishane keyfiyetleri ise
gerek memur-i mumaileyhin ve gerek hapishane memurlarının irti-
kapleri semeresi olarak vuku bulmuştur.

Vali-yi vilâyet Fosfor Mustafa Paşa ihtiyar, mağşuş olup hük-
müne sahib olmadığından memurin-i sairenin cümlesi dalkavuk tar-
zına bildikleri gibi hal ve hareketde bulunub zikr olunan şu fenalık-
ların zuhuruna meydan vermişlerdir.

Hele şu kanlı ve katil sekiz kişinin firar etmeleri memleketin
her tarafında dehşet-i umumi ve büyük emniyetsizliği mucib olmuş
velhasil Erzurum Vilâyeti'nin ehemmiyet-i mevkiyesi tarifden va-
reste olub vukubulan fenalıkların önü alınması idare-i inzibatiyye
memurlarının ıslahına muhtaç bulunduğu anlaşılmışdır.

Erzurum'un yalnız Trabzon İskelesi'ne kadar olan yollan mun-
tazam olarak bundan çend sene mukaddem bir hayli masrafla imal
ettirilmiş ise de tarihi-i tesviyesinden beru bakılmadığından ekser
mahalleri harab olmuşdur. Bu tarikin tamiri şimdiki halde külli
masrafa muhtaş olub hiçbir nukud mevcudu dahi olmadığından
böyle bir tamir vukuunda sarf edilmek üzere mukaddemleri hakı-ı
mürur olarak akçe alınması iktizâ eder iken her nasılsa terk olun-
muş olduğu gibi yol üzerinde bulunan hanlann menzilhaneciler ve
gerek sairleri taraflanndan iltizâm olunarak üç beş yüz lira vâridat-ı
seneviye hasıl olub Erzurum cihetinde bulunanların varidâtlannı
Erzurum belediyesi sandığı ve Trabzon cihetinde bulunanlann vari-
datını dahi Trabzon sandığı alarak tarik-i mezkur açıkda bırakılmış
olmağla günden güne harab olmakdadır. Hele Erzurum cihetine
hiçbir şeye bakılmakdıktan başka gerek vali ve gerek memurin-i sa-
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ire yalnız menafi-i zâtiyyelerini gözeterek peşlerinde ikişer üçer
zaptiye olduğu halde debdebe ve tantana ile ümrâr-ı evkat etmekde-
dirler. Bunların görülmekte olan şu reviş hallerinden idare-i umu-
miyyenin ne yolda olduğu aşikar olmağla arz-ı keyfiyete ibtidar
olundu. Ol babda emr ve ferman velinimetim Padişahım Efendim
hazretlerinindir.
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