
“Kürdistan Malumat›” bafll›¤›yla haz›rlanan bu rapor (layiha), Kürdis-
tan’›n çeflitli kazalar›nda kad› vekilli¤i (naiblik) yapm›fl Ahmet Faz›l Efen-
di isminde bir yetkili taraf›ndan 1895 y›l›nda kaleme al›nm›flt›r. Raporun
giriflindeki hitaba bak›l›rsa, ayn› y›llarda Anadolu Genel Müfettifli s›fat›y-
la bölgede görev yapan Müflir fiakir Pafla’ya yönelik yaz›lm›flt›r. Afla¤›da
transkrip edilmifl ve günümüz Türkçe’sine çevrilmifl halini sundu¤umuz
“Kürdistan Malumat›” bafll›kl› bu raporun ön sayfas›nda Ahmet Faz›l
Efendi’nin mezkur layihas› haricinde üç ayr› raporun daha haz›rland›¤›
ve Müflir fiakir Pafla’ya sunuldu¤u anlafl›lmaktad›r. fiakir Pafla, IV. Ordu
Komutan› Müflir Zeki Pafla ile birlikte bölgede Kürt afliretlerinden olufltu-
rulan “Hamidiye Alaylar›”n› teflkil eden ve II. Abdülhamit’in “Do¤u Siya-
seti”nin hayat bulmas›nda rol oynayan önemli isimlerden biridir. Bahsi
geçen ikilinin 1890 y›l›nda Kürtler aras›nda Hamidiye Alaylar›n›n teflkili-
ne girifltikleri bilinmektedir. Tanzimat’tan beri Kürt afliretlerine nüfuz et-
meye, onlar› denetimi alt›na almaya çal›flan Osmanl› Devleti’nin, müca-
dele içine girdi¤i Kürtleri gerek denetimi alt›na almak gerekse kendi po-
litikalar›na tabi k›lmak için Onlar› tan›maya yönelik bir tak›m faaliyetler
içine girdi¤i görülmektedir. Okudu¤umuz raporlardan anlafl›lmaktad›r ki
Osmanl› Devleti, Kürtleri yeterince tan›mamaktad›r. Bu anlamda Osman-
l›-Kürt iliflkilerinin önceki dönemine dair ipuçlar› da veren bu raporlar,
bölgede Kürtlerle birlikte yaflayan baflta Ermeniler olmak üzere di¤er
halklar›n yaflamlar› hakk›nda da önemli bilgiler ihtiva etmektedir.  

Kürdistan Malûmât›

Bahattin Demir, Nam›k Kemal Dinç, 
Ayhan Ifl›k, ‹nci fiahin1

1 “Osmanl› Kaynaklar›nda Kürtler Çal›flma Grubu”nun kolektif faaliyeti olarak haz›rlanm›flt›r.
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Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (BOA)
Y›ld›z Esas Evrak› (YEE) 131/32

Anadolu Genel Müfettifli fiakir Pafla Hazretlerine özeldir. 

Sason Naibi2 Faz›l Efendi’nin Kürdistan’a dair layihas›.
Erzincan’da Mustafa Efendinin Dersim’e dair layihas›.
Mardin Mutasarr›f›3 fiükrü Pafla’n›n “     “    “
Yüzbafl› Mehmet Beyin           “     “    “

Kürdistan Malûmât›

Ola ki üzerinde konuflulur ve araflt›r›l›r düflüncesiyle Kürdistan’da bildi-
¤im baz› durumlar› hâk-pâ [y] devletlerine4 sad›k bir flekilde arz etmeyi
uygun buldum. 

Burada her fleyden evvel dikkate al›nmas› gereken bir fley var ki, bugü-
ne kadar yüce hükümetimizle ahali ve tebaas›5 aras›nda iyi iliflkilerin or-
taya ç›kmam›fl olmas›d›r.

Memurlar: Kürtlerin idaremize girmesinden bu yana büyük hükümeti-
mize ›s›namam›fl olmalar›, özellikle halk›n ço¤unun Müslüman oldu¤u
halde hükümetimizi yabanc› olarak görmeleri memurlar›m›z›n affedilme-
yecek kabahatleri ve kötü idarelerindendir. 

Bize göre Kürtlere gönderilen hemen hemen bütün memurlar –durum ve
koflullara hâkimiyet ve uygunluk aranmaks›z›n- sahtekar ve dürüst olma-
yan veya iflledikleri suçlar nedeniyle gönderildikleri söylenmeyen “iki
anlamda” da geçinmek için gönderilmifl kiflilerdir. Kürdistan’da mahke-
meler yap›lan ifllere arac› k›l›narak yük haline gelmifl yahut zararl› bir bi-
çime bürünmüfltür. Güya –gerçek sebepleri bilinmiyormufl gibi- taflk›n fi-
kirlere çare olmak için, mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› tehdit edilmifl ve Ad-
liye Nezareti’nin resmi bir yaz›s› ile herhalde valilere, mutasarr›flara bo-
yun e¤dirilerek sürekli emir verildi¤inden, Müslümanlar dahi bu hükme-
dici emirlerden kendilerini kurtaramam›flt›r. 

2- Kad› vekili.
3- Sancak ad› verilen idari birimin bafl›nda bulunan memur için kullan›lan unvand›r. Sancak

(veya liva) kazâ ile vilayet aras›nda yer alan idari bir birimdir.
4- Burada kast edilen raporun yaz›ld›¤› kifli yani fiakir Pafla’d›r. Belgenin ilk sayfas›nda; ya-

zarlar›n›n görev yerleri, görevleri ve isimleriyle aktar›lan  dört layihan›n da fiakir Pafla’ya
hitaben yaz›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. 

5- Burada “tebaa” derken gayri-müslim kesimler kast edilmektedir. Raporun ilgili bölümlerin-
de ahali ve tebaa ayr›m› daha iyi anlafl›lmaktad›r.



Memurlar›m›z burada milli onur ve flereften ziyade talan hevesini sürdür-
mektedirler. Özellikle büyük memurlar ve mülkiye memurlar› bu geçer-
li olan durumdan, özel idareden faydalanmay› ö¤renmifllerdir. Beyleri ve
a¤alar› eflk›yal›kla, ya¤mac›l›kla tenkit ederek; H›ristiyanlar› da bozgun-
culara ortak olmakla, kötü niyetle itham ederek ve ettirerek devlet daire-
lerine ça¤›r›p, genellikle buralarda a¤›rlay›p hakk›nda araflt›rma yapt›r-
d›ktan sonra geri gönderirler. Ünü yay›lm›flt›r ki, bir büyük memurun son
iki sene zarf›nda ald›¤› paralar hesap edilmifl ve sadece Ermenilerden al›-
nan›n toplamda 17 bin küsur lira oldu¤u ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

‹flte bu durumlar, bu resmi flekavetler özellikle Ermeniler aras›nda dolafl-
makta olan bozguncu reislerin eline büyük kozlar veriyor. Bir taraftan bu
reisler, di¤er taraftan hareket halindeki genç-Ermeniler bu durumu günü
gününe Avrupa ve Amerika’daki hamiyetli dostlar›na ihbar ediyorlar. ‹h-
timal ki bu eflk›yal›klar ‹stanbul’a dahi Avrupa’dan bildirilmektedir. Çün-
kü memurlar›m›z -hesaplar›na uygun gelen- bu durumu kimseye bildir-
mek istemezler. Bu anlamda Cizvit papazlar› da eksik olmad›k belalar›-
n›zd›r. Bu papazlar; Ermeni, Keldani, Süryani bütün Katolik dindafllar›n-
dan etkilendikçe, olaylar› Avrupa Cizvit flirketlerine mezalimi bildirme
yolunda ihbar etmekten geri kalmazlar.   

Ahali: Müslümanlar genelde fiâfiî veya mutass›b olduklar›ndan bize, Ha-
nefi Müslümanlara dahi bir nevi nefret ve tereddütle bakarlar. Onlar Si-
irtli, Vanl› biz ise Osmanl› yani yabanc› ve ayr› gayr› görünmekten kur-
tulamam›fl›z. Ulema ve Kürt fleyhleri dahi bu ayr› gayr›l›¤› muhafaza ede-
rek menfaat temin etmeye çal›fl›yorlar. Bunlar hükümetin emrine bak-
maks›z›n ulu orta her yerde düflüncelerini aç›klayarak gezerler. Halk›n
cahilli¤inden faydalanarak hükümetin zulmünden, meflruiyeti bulunma-
d›¤›ndan hatta cuma günü için Ezan-› Sultaniye gerek olmad›¤›ndan bah-
sederek, halk› hükümete karfl› nefret ettirmeye ve himayelerinde yafla-
d›klar› a¤alara yaklaflt›rmaya çal›fl›yorlar.

Gariptir ki, cuma günü hutbelerinde Müslümanlar›n halifesi ad›na okun-
mas› gereken duay› hutbenin d›fl›nda b›rakmak için, hutbeye bafllama-
dan evvel sürekli Kur’ân okuyarak bizi aldatmaya çal›fl›yorlar.

H›ristiyanlar: Kürdistan “gavurlar›” bedbaht adamlard›r. fiâfiîler nazar›n-
da H›ristiyanlar›n dinen koruma alt›na al›nmas› gerekmedi¤inden, mal ve
canlar› helal, yani uleman›n fetvas›yla kanlar›n›n dökülmesi caiz kabul
edilir. Halbuki bir bey ya da a¤an›n miras kalm›fl ve sat›n al›nm›fl gavu-
ru oluna. H›ristiyan köylüler büyük ço¤unlukla bir Kürt beyinin, a¤an›n
mal› yani H›ristiyan’› olur. A¤a, bey kazand›¤›n› al›r. Fakat her duruma
karfl› can›n› “ailesiyle beraber” korumas› alt›na al›r. Hatta bu himaye ko-
nusunda o kadar ileri gidilir ki, pek çok zaman bir bey ya da a¤a gavu-
runu korumak ad›na insanlar›n› ve afliretini feda eder. Bu onlar›n mert-
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lik kanunlar›n›n gere¤idir. Bu türlü H›ristiyanlar, efendisinin nüfuz ve
kuvvetine ba¤l› olarak halk ve kendi emsalleri aras›nda o oranda sözü
geçer ve sayg› görür. Ancak a¤a, bey kendi gavurunu her zaman satma
hakk›n› korur. Befl bin, on bin kurufl bedel karfl›l›¤›nda bir H›ristiyan ai-
lesinin sat›ld›¤› çokca görülürmüfl. 

Hala Bedirhanilerin gavurlar› –Siirt’de Abuflayanlar olarak tan›n›rlar– vak-
tiyle efendileri gibi nüfuzlu ve onlar›n himayeleri alt›nda zengin olduk-
lar› halde bugün muhtaç ve periflan bir durumdad›rlar. H›ristiyanlar
–Müslümanlarla beraber yaflad›klar› yerlerde– uygulama ile ilgili husus-
larda hor görülürler. Öyle bir hal ki, bir papaz›n hakarete u¤ramaks›z›n
sokaktan geçmesi kolay de¤ildir. Halen yüce devletimiz iki defa padiflah
buyru¤u ç›kard›ysa da, 20 senedir Keldanilerin kendi yaflad›klar› yerler-
de küçük bir kilise infla etmeleri sa¤lanamam›flt›r. Ulemadan birisiyle bu
konuda fleriatla ilgili münakaflada bulunduk. Nihayet bize dedi¤i gibi
“mademki hükümet bizdedir, mümkün de¤il yapt›rmayaca¤›z. Çünkü
onlar da do¤al olarak bize müsaade etmeyecekler.” Bu konuda ulema ve
Kürt fleyhleri avama hofl görünmek için devlete zorluklar ç›karmaktan
geri durmazlar. Zaten halden anlamazlar ki. 

Afliretlere mensup kifliler kasabalarda yaflayan ahaliden daha talihsiz ve
iki kat s›k›nt› içindedir. fiehirlerde yaln›z memurlar›m›z›n kötülüklerine
katlanan ahali, flehir d›fl›nda ise fazladan olarak a¤alar›n›n, beylerinin
emirlerini yerine getirmeye, vergilerine boyun e¤meye mecburdur, yok-
sa yaflayamaz. ‹flte bu afliret mensuplar›n›n –yerleflik olsun olmas›n– aflar,
a¤nam gibi ödemeleri gereken vergileri her sene önce bir kere a¤alar›
taraf›ndan al›n›r ve tahsil edilir. Sonra s›ra hükümete gelir fakat bu du-
rumda a¤alar yine memurlara ifltirak ederek hazinenin hukukunu çalar-
lar. ‹flte genellikle bakayâ6 denilen bu bela ile birkaç defa tahsil edilen
vergilerin hayalidir ki, bunlar devletin maliyesini, gelir ve giderlerinin
denkli¤ini oluflturur. Afliret halk› yüce hükümetimizin nüfuz ve himaye-
sine nail olmamalar› sebebiyle a¤alar›n›n günlük masraflar›n› dahi yeri-
ne getirmeye mecbur tutuluyorlar. A¤alar›n konup göçmek, misafirlerini
yedirip içirmek yahut hükümetten bunlar› saklay›p korumak gibi masraf-
lar›n›n karfl›l›¤› olarak sürekli bir çeflit vergileri vard›r ki, bunlar da za-
man› geldi¤inde hububattan, yün yapa¤›dan has›lat›n üçte birinin tahsil
edilmesi fleklinde sa¤lan›r. Zaten güzel civanlar, k›ymetli mallar daima
a¤aya sunulurdu. Aksi bir davran›fl muhakkak ki suç say›l›rd›. “Bey de-
mek bir k›tan›n hükümdar›, a¤a ve a¤aya ba¤l› memurlar beyin kölesi
demektir.” Temettü vergisi7 vaktiyle pek orans›z tayin edildi¤inden bir k›-

6- Tahsil olunamay›p ertesi seneye kalan vergi ve varidat.
7- Tüccar ve esnaftan senelik kazançlar› üzerinden al›nan vergi hakk›nda kullan›lan bir tabirdir.



221s›m halk›n hicret etmesine ve felaketine, memleketinde harap ve sahip-
siz kalmas›na sebep olmufltur. Öncelikle emlak ve arazi vergilerinin da-
¤›t›lmas› s›ras›nda afl›r›ya kaçan uygulamalar fenal›klara sebep olmufl ve
daima zay›flar› ezmifltir. 

Yirmi otuz bin kurufl de¤erindeki emlak ve araziye sahip olanlar nüfuz-
lu kifliler olmas›na ra¤men, üç yüz, befl yüz yahut befl bin kuruflluk bir
hane ve tarla sahibi kifli dahi sekiz yüz bin kuruflluk vergilere tabi-
i tutulmufltur. Uzun zaman oluyor ki sahipsiz kalan bir köyün, harap ol-
mufl bir mülk ve hanenin vergileri sebepsiz yere komflular›na yüklenir ve
onlardan tahsil edilir. Bunlar tahammül edilemez dereceye geldi¤inde,
zavall› fukaralar bu durumdan bir an önce kurtulmak için emlak ve ara-
zilerini terk ederek çoluk çocuk hicrete bafllarlar. Bugün -bizim bildi¤i-
miz Siirt livas›nda- gerek bu yüzden gerekse afliret beylerinin sataflmala-
r› ve ya¤malar› yüzünden ‹slam, H›ristiyan altm›fl kadar karye (köy) hal-
k› da¤›lm›fl, arazi ve emlakleri kuru bir toprak parças› haline gelmifl, esef-
le belirtmek gerekir ki vergileri hala o köyler nam›na ifa veyahut kom-
flular›ndan icra edile gelmifltir. Bu anlamda idare olarak yap›lmas› gere-
ken hepsinin geçmifl y›ll›k gelir giderini –devletin kanun de¤iflikliklerine
ra¤men- korumak gayretiyle istifade (…)8

Temettü konusuna gelince, bu da di¤er vergiler ölçüsünde yolsuzlukla
beraber köyler ve kasabalarda yaflayan halk› tar›msal aç›dan ezmifltir. Te-
mettü vergisinin aflar9 ve a¤nam10 gibi vergilerle ilgisi olmayan ticaretle-
re ait olmas› gerekir ki, Kürdistan’da ve Osmanl› ülkesinin bildi¤imiz
baflka baz› yerlerinde öyle ticaretle münasebeti olmayan köylüler, hatta
rençperlere bile emlak ve arazi vergileri kadar ve bazen daha fazla te-
mettü da¤›t›l›p, yüklenmifltir. Daima devleti flafl›rtan bakayân›n bir kay-
na¤› da iflte bu yolsuz vergi ve temettü felaketidir. Gerek bu yolsuz ver-
gi da¤›t›mlar› gerek a¤alar ve beyler ad›na yap›lan kay›tl› tahsil ve cibâ-
yetler11 devletin maliyesini yanl›fl hesaplara sevk etmifltir. Siirt’te bulun-
du¤umuz zamanlar buras› için görevlendirilmifl kimseler olarak, sanca¤›n
gerçek durumuna uygun vergilerin tahsilini, gelir ve giderlerinin denkli-
¤ini sa¤lad›k. Kamuya ait otuz iki yük maldan baflka -her sene (…)12 yö-
nelik olarak- on sekiz yük kadar tahsilat olabildi¤ini gördük. Buna kar-
fl›l›k bize ulaflan havalelerin ise neredeyse altm›fl yüke yak›n oldu¤unu
görünce, iflin gere¤ini yapman›n önemini veya hayret verici soylulu¤unu
düflündük. Bereket versin ki seneden seneye artan havaleler, o senenin
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8- Burada birkaç kelime okunamam›flt›r.
9- Tar›m ürünleri üzerinden al›nan onda bir oran›ndaki vergi.
10- Küçükbafl hayvandan al›nan bir vergi.
11- Vergilerin ve baflkaca devlet gelirlerinin tahsili. Bu ifli yapan kifliye câbî denir. 
12- Burada bir kelime okunamad›.
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mallar›na tahsis edilerek geçmiflin bugünle ilifli¤i kesilmifl ve bu flekilde
iyi kötü devam ederek bir denk bütçe karar› korunmak istenmifltir. 

Ek olarak; mevcut idarenin kaynaklar›n› araflt›r›rken oralarda dolaflan
papazlarla baz› yoldan ç›kar›c›lar›n hal ve durumlar›ndan bahsetmeyi
faydal› gördüm. 

Buralarda gizliden gizliye iflleyen ve günden güne yerleflen ve yay›lan iki
felaket vard›r ki, nihayetinde devletin idari iflleri veyahut özellikle hükü-
met flekli ile ilgili olup bunu acizane bir tarzda yaz› ile bildirir, arz ede-
rim: Birincisi ecnebi Cizvit papazlar›d›r. Bunlar›n -merkezi Musul olmak
üzere- Diyarbekir, Bitlis, Hakkari, Van vilayetleri ve çevresinde, genel
olarak köylü, cahil H›ristiyanlarla baz› Müslümanlar üzerinde yürüttükle-
ri çal›flmalar tesir etmektedir. Bu papazlar ad› geçen vilayetlerin hemen
her kaza ve köyüne yay›larak her yerde birer ikifler bulunmaktad›r. Bu
papazlar Avrupa’dan kendilerini kovan ve uzaklaflt›ran ecnebi konsolos-
lar›n özel himayelerine girerek ve baz› Osmanl› memurlar›m›za -tavsiye
ve hediyelerle- yak›nl›k gösterip, gizli ifllerini ö¤renerek yard›m etme
olana¤›na ulafl›rlar. fiu baflar›lar›ndan istifade ederek “bizim hükümette
nüfuz ve itibar›m›z vard›r, sizi himaye ederiz, vergiden kurtar›r›z” tarz›n-
da sözler söyleyip dolaflarak zaman zaman zavall› köylüleri Katolik ol-
maya sevk ederler. Bu durum bir tak›m yerli H›ristiyanlar› fena halde et-
kiliyor. Galiba befl sene kadar önce Papa’y› ziyaret eden Katolik Patri¤i
Azaryan Aks Papa taraf›ndan fiark H›ristiyanlar›na “Kondâk”13 tabir edi-
len kutsal vasiyetler ve bir bildiri ile yetkiye sahip olarak geri dönmüfl.
Buralarda yayg›n olarak dile getirilen yorumlara göre “fiark H›ristiyanla-
r› Roma kilisesine itikaden ba¤land›klar› taktirde papal›¤›n güçlü nüfu-
zuyla maddi manevi özgürlüklerine kavuflacaklar› ve kendilerinin hima-
ye edilece¤i” aç›kça vaat edilmifl. Bunun böyle okunmas› hükümetin gaf-
letine atf olunarak kiliselerde heyecan uyand›rm›flt›r. 

Düyûn-› Umûmiyye14 idare meclisi üyesi “Halarsisen” olup, Cizvit Domini-
ken flirketinin etkili üyelerinden olan mösyö “Berje”nin buralardaki papaz-
larla o yolda aç›k, deflifreli mektuplar› eksik olmamak da ve hükümetçe
aç›lm›fl olunan baz› posta evrak›nda papazlara uygun büyücek Düyun-›
Umumiye memurluklar› tavsiye edilmekte oldu¤u görülmektedir.

Bu papazlar hükümetin gaflet ve yard›m›yla senede birkaç defa dolafla-
rak propaganda yaparlar. Musul’da serbest matbaalar› ve bugün kay›ts›z

13-Dini bir s›fat olan bu kelimenin karfl›l›¤› bulunamad›. 
14-(Genel borçlar) Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra yabanc›

devletlerden ald›¤› borçlara karfl› gösterdi¤i gelirleri toplamaya mahsus, yabanc› memurla-
r›n idaresi alt›nda ve ‹stanbul’da bulunan müessese.



223ve flarts›z çocuklar ve k›zlar için mektepleri vard›r. ‹slam k›zlar›n›n terbi-
yesinin yabanc›lara b›rak›lmas› Müslümanlar› yaralayaca¤› gibi Süryani,
Keldani ve Ermeni çocuklar›n›n dahi yabanc›lara terk olunmas› hüküme-
tin kay›ts›zl›¤›na dayanmaktad›r. Yukar›da bahsedilen durumlar›n cere-
yan etmekte oldu¤u yer ve mevkilerde ahalinin vahflilik ve cahillikleri,
yabanc›lar›n bahsetti¤imiz niyetlerini korumalar›, memurlar›m›z›n bilgisiz
ve acizane bulunmalar›, haysiyet sahiplerine Cebel-i Lübnan (Lübnan
Da¤›) mevkisini ve tarihini hat›rlatmaktad›r.

Di¤er taraftan bu papazlar ara s›ra bu gezmelerinde a¤alara dahi u¤raya-
rak hediyeler takdim ederler ki, konumuzun ikinci bölümü bunlara yö-
nelik olacakt›r.

Siirt livas›n›n do¤u taraf›nda bulunup, vaktiyle Bedirhanlar›n flekavetler-
de bulunduklar› Botan bölümünde, mevcut durum ve co¤rafi konumun-
dan istifade ederek yeni Bedirhanlar gibi ortaya ç›kmaya çal›flan a¤alar
eksik olmamaktad›r. Bunlarda ya¤ma ve çapul fikirlerini muhafaza et-
mek üzere, ele geçirilmesi güç mevkilere yerleflmifl olmakla beraber, iç-
lerinde okur yazar olan, daha garibi yüce devletimizin tarihini ve nas›l
meydana geldi¤ini araflt›ran ak›ll› kifliler de bulunmaktad›r.

Bunlardan A¤ay› Sor15 ismiyle tan›nan Mehmet A¤a ve Betvan A¤as› Meh-
met M›sto ve Cizreli M›sto Pafla silahl› eflk›ya olarak en önemlilerinden
say›labilirler.

Bunlardan iki M›stolar daima birbirini gözetim alt›nda bulundurup çat›fl-
ma halinde olduklar›ndan, Eruh kazas› Deyr-i gul16 nahiyesi yayla güzer-
gahlar› boyunca yetmifl seksen kadar köy harap olmufl ve ahalisi bofla-
l›p sahipsiz kalm›fl bulunmaktad›r. A¤ay› Sor bunlar›n okur yazar ak›ll›-
lar›ndan olmakla birlikte “hükümdar dahi bizim gibi afliret a¤al›¤›ndan
ortaya ç›km›flt›r” düflüncesini ara s›ra sarf etmekten vazgeçmez. Bunlar›n
etraf›nda ya¤ma ve çapul etmek üzere özel eflk›yalar› vard›r ki, gizlice
çald›klar› eflya ve hayvanlar› a¤an›n merkezine götürüp teslim ederler ve
tamam› bir çeflit paylafl›ma tabi olurlar. Bunlar gerek böyle eflk›yal›klar-
dan ve gerek di¤er ahali ve hükümetten zorla ve vergi tahsiliyle elde et-
tikleri mallar sayesinde zengin olduklar›ndan fazlas›yla yeni silah›n da
sahibi olmufllard›r.

A¤ay› Sor, fi›rnak merkezinde otuz k›rk oday› bulan bir ev yahut kale in-
fla etmifltir. Buraya gelecek “kaymakamlar, mutasarr›flar gibi” hükümet
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15- Sor, Kürtçe k›rm›z› renge verilen isimdir. 
16- Bugün Eruh ilçesine ba¤l› Dergül isminde bir nahiye bulunmaktad›r. Bahsedilenin bu na-

hiye olma olas›l›¤› yüksek görünmektedir.



memurlar›n› kolay kolay huzuruna kabul etmez veyahut bir iki gün son-
ra birkaç dakikal›k bir kabule müsaade eder, sonra kaybolurmufl. A¤ay›
Sor’un nüfuzunun etkinlik alan› k›smen Siirt livas›nda ise de a¤›rl›kl› ola-
rak Hakkari Van taraflar›nda olmak üzere üç yüz kadar köyü kapsam›na
almaktad›r. 

Baz› fikirlere göre bunlar üzerinde yüce hükümetimizin tesisi veya nüfu-
zunun temini, eflk›yal›k ve sald›rganl›klar›n engellenmesi bir yolun vücu-
da getirilmesine ba¤l›d›r. 

Bu yol Van, Hakkari, Bitlis vilayetlerinin huzur ve asayiflinin temini ve
Diyarbekir, Musul vilayetleriyle beraber hepsinde ticaretin geniflletilmesi
aç›s›ndan pek mühim olacakt›r.

Diyorlar ki bu yol Botan Nehri’nin Dicle’ye yak›n bir noktas›ndan kara-
yolu ile Botan bölümünün içerisine girerek ve Deyr-i gul, fi›rnak nahiye-
lerinden geçerek Hakkari, Van vilayetlerine varacak ve uygun mevkileri
elbette karakollarla sa¤lamlaflt›r›lacakt›r. Baz› yerler için böyle yollar›n
yap›lmas› önemli olsa gerektir.

Mütâlaa: Kürdistan’da hukuk ve görevler eflitlik temelinde tayin edilerek
genç memurlara emanet edilmeli ve bunlara iki kat maafl verilmelidir.

Ahalinin okullar ve e¤itimde kat›l›m› sa¤lanarak devletin mezhep ve
resmi dili burada kuvvetlendirilmeli ve hükümetin özel ruhsat› olma-
d›kça fleyhler ve ruhban›n irflat toplant›lar› yapmas› ve dolaflmas› ya-
saklanmal›d›r.

Eski Siirt, Halen Sason Naibi

Ahmet Faz›l 19 Eylül 1895

224

Toplum
 ve K

uram
, Say›: 3, B

ahar-Y
az 2010



Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (BOA)                            
Y›ld›z Esas Evrak› (YEE) 131/32

Yâver-i Ekrem Hazret-i fiehr-yârî ve Anadolu-i fiâhâne Müfettifl-i Umû-
mîyyesi Devletlû                     
fiakir Pâflâ Hazretlerinin Hâk-pâ[y] sâmîlerine mahsûsdur.

Sason Naibi Faz›l Efendinin Kürdistana dâir lây›has›
Erzincanda Mustafa Efendinin Dersime dâir lây›has› 
Mardin Mutasarr›f› fiükrü Paflan›n    “     “      “
Yüzbafl› Mehmet Beyin                    “     “      “

Kürdistan Ma’lûmât› 

fiâyed medâr-› bahs ve tedkîk olur mütâlaas›yla Kürdistanda bildi¤im
ba‘z ahvâlin hâk-pâ[y] devletlerine sâd›kane arz›n› münâsib gördüm.

Burada her fleyden evvel nazar-› dikkate ma‘rûz bir fley var ki flimdiye
kadar henüz hükûmet-i seniyyemizle ahâlî ve tebaas› aras›nda râb›tan-›
hasenenin adem-i husûlüdür. 

Me’mûrîn. Kürdlerin idâremize duhûllerinden beri hükûmet-i ummâni-
yemize  ›s›namam›fl olmâlar› bil-hâssa ekser-i ahâli Müslüman olduklar›
makam-› mukaddes-i hilafete yabanc› nazar›yla bakmâlar› me’mûrlar›m›z
içûn afv olunmayacak kabâhat ve sû-i idârelerindendir.

Bize geliyor ki Kürdlere gönderilen hemân umûm me’mûrlar –hâl u ma-
hâle vukûf ve münâsebeti aranmaks›z›n– nazl› ve dürüst olmayan veyâ-
hûd seyyiât› sebebiyle söylemeyan bir sürü ihtiyârlar gençler geçinmek
“iki ma‘nâs›yla” üzere gönderilmifllerdir. Kürdistanda adliyye vas›ta-i icrâ-
ât ola ola yük hâline gelmifl yâhûd muz›rr bir renk ve sûret alm›fld›r. Gü-
yâ –esbâb-› hakîkiyye bilinmiyormufl gibi– tu¤yân-› efkâra çâre olmak
üzere mahâkimin istiklâli tehdîd idilmifl ve adliyye nezâretinin bir emir-
nâme-i resmiyyesiyle herhâlde valilere mutasarr›flara itâatle hükm oluna
oluna Müslümânlar dahi bu hükm-i âmir-âneden azâde olamaz olmufldur.

Me’mûrlar›m›z burada hamiyyetden ziyâde çâpûl hevesini muhâfaza
iderler. Bil-hâssa büyük ve mülkiyye me’mûrlar› ahval-i câriyyeden idâ-
re-i husûsiyyeden istifâdeyi ö¤renmifllerdir. Be¤leri a¤âlar› flekâvetle
gasb ve gâretla tenkît H›ristiyanlar› dahi ifltirâk-› fesâd ve sû-i niyetle it-
hâm iderek itdirerek merâkize celb ve tahkîk eyledikdensonra ekseriyâ-
› mu‘azzezen i‘âde iderler. fiöhret bulmufldur ki bir büyük me’mûr son
iki sene zarf›nda ald›¤› paralar defter idilmifl “Ermeniler taraf›ndan” ve 17
bin küsûr liraya bâli¤ oldu¤u tahakkuk eylemifldir.
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‹flte bu hâller bu resmî flekâvetler bil-hâssa Ermeniler aras›nda gezmek-
de olan erkân-› fesâdiyeye âzim ser-riflteler viriyor bir tarafdan bu erkân
di¤er tarafdan sâir genc Ermeniyân bu ahvâlî hemân güni günine Avru-
pa ve Amerikadaki ihvân-› hamiyyet-mendâne ihbâr idiyorlar. ‹htimâl ki
bu flekâvetler der-bâr-› flevkete dahi Avrupadan intikâl eyler. Çünki
me’mûrlar›m›z –hesablar›na muvâf›k gelan– bu ahvâlî kimseye bildirmek
istemezler. Bu bâbda Cizvit pâpâslar›da eksik olmad›k belalardand›r. Er-
meni Keldani Süryani hâs›l› Katolik dîndâfllar›ndan müteessir oldukça
vukûât› Avrupa Cizvit flirketlerine arz-› mezâlim yolunda ihbâr itmekten
hâlî kalmazlar.

Ahâlî – Müslümanlar umûmen fiâfiî veya mutaass›b olduklar›ndan bize
Hanifî Müslümanlara dahi bir nevi nefret ve tereddütle bakarlar. Onlar
Si‘irdli Vanl› biz ise Osmanl› ya‘ni yabanc› ve ayr› gayr› görünmekden
kurtulamam›fl›z. Ulemâ ve meflâyih-i Ekrâd dahi iflbu ayr› gayr›l›¤› muhâ-
faza iderek te’mîn-i menfaate çal›fl›yorlar. Bunlar hükûmetin emrine bak-
maks›z›n sellemeh-üs-selâm her yerde efkâr satarak gezerler ve halk›n
cehlinden bil-istifâde hükûmetin zulmünden, meflrûiyyenin ademinden
hatta cum’a içûn ezan-› sultâniyye hâcet olmad›¤›ndan bahs iderek hal-
k› hükûmetten tenfîre ve himâyelerinde yaflad›klar› a¤âlara rabt ve takrî-
be çal›fl›yorlar. 

Garibdir ki cum’a günü hutbelerinde hâlîfe-i müslimîne du‘ây› hutbe-
den hariç b›rakmak üzre hutbeye ibtidâdan evvel k›râatle bizi i¤fâle ça-
l›fl›yorlar.

H›ristiyanlar. Kürdistan “gâvur”lar› bed-baht adamlard›r. fiâfiîler naza-
r›nda H›ristiyanlara zimmet olmad›¤›ndan mâl ve cânlar›n› helâl ya‘ni
ulemân›n fetvâs›yla demleri heder i‘tikad olunur. Meger ki bir be¤ ya
a¤ân›n mevrûs ve müflterî gâvuru oluna H›ristiyan köylüler  aliyy-ül-ek-
ser bir Kürd be¤inin a¤ân›n mâl› ya‘nî H›ristiyan› olur. A¤â be¤ kazând›-
¤›n› alur fakat her hâle karflu cân›n› “ailesiyle beraber” muhâfaza ider.
Hatta bu himâye bahsinde biraz da ilerü var›l›r ki çok vakit bir be¤ ya
a¤â gâvurunu muhâfaza u¤urunda nüfusunu aflîretini dahi fedâ ider. Bu
nâmûs-u merd-âneleri iktizâs›d›r. Bu dürlû H›ristiyanlar efendisinin nü-
fûz ve kuvvetine tâbi‘ olarak halk ve emsâli aras›nda o nisbetde nâfiz ve
muhterem geçünür. Ancak a¤â be¤ kendi gâvurunu her vakt satmak
hakk›n› muhâfaza ider. Befl bin on bin gurufl bedel mukabili bir H›risti-
yan ailesinin sat›ld›¤› çok vaki‘ olur imifl. 

Hâlâ Bedirhanilerin gâvurlar› – Si‘irdde Abuflyanlar dimekle ma ‘rûfdur –
vaktiyle efendileri gibi nüfûzlu ve sâyelerinde zengin olduklar› hâlde
muhtâç ve periflân olmufllard›r. H›ristiyanlar – Müslümanlarla beraber ya-
flad›klar› mahâllerde – icrâiyye husûsunda muhakkir olurlar. Bir hâlde ki
bir pâpâs›n dûçâr-› hakaret olmaks›z›n sokaktan geçmesi kolay de¤ildir.
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Hâlâ hükûmet-i seniyyemiz iki defa fermân-› hümâyûn ›sdâr eyledi¤i hâl-
de yi¤irmi senedir Keldanilerin kendi mahâllelerinde küçük bir kilisâ in-
flâ itmeleri müyesser olmam›fld›r. Ulemâdan birisiyle bu babda mübâhi-
se-i fler‘iyyede bulunduk. Nihâyet bize dedi¤i “mâdemki hükûmet bizde-
dir mümkün de¤il yapt›rmayaca¤›z çünkü onlar da olsa tabiidir ki bize
müsâade itmeyecekler”. Bu bâbda ulemâ ve meflâyih-i Ekrâd avâma hofl
görünmek içûn devlete müflkilât ç›karmaktan fârig olmazlar. Zaten hâl-
den anlamazlar ki.

Aflâyir efrâd› kasabalar ahâlisinden daha bed-baht ve iki kât müsîbet için-
dedir. fiehirlerde yaln›z me’mûrlar›m›z›n seyyiât›na kâtlanan ahâlî d›flaru-
larda fazla olarak a¤âlar›n›n be¤lerinin dahi tâat ve tekâlîfine boyun e¤-
meye mecbûr yoksa ma‘dûmdur. ‹flbu aflâyir efrâd›n›n – meskûn olsun
olmas›n – a‘flâr a¤nâm gibi tekâlîf-i emriyyeleri her sene evvela bir kere
a¤âlar› taraf›ndan ahz ve cibâyet olunur. Sonra s›ra hükûmete gelür fa-
kat bu hâlde a¤âlar yine me’mûrlara ifltirâk iderek hazînenin hukûkunu
çalarlar. ‹flte ekseri bakayâ denilen belaya hep böyle birkaç def‘alar tah-
sîl gören virgûlerin hayâlîdir ki bunlar devletin muvâzene-i mâliyyesini
teflkîl iderler. Aflâyir halk› hükûmet-i seniyyenin nüfûz ve himâyesine nâ-
il olmad›klar› cihetle a¤âlar›n›n masârif-i rûz-merrelerini dahi ifâya mec-
bûr tutuluyorlar. A¤âlar›n konup göçmek misâfirlerini yedürüp içürmek
yâhûd hükûmetten bunlar› saklayub muhâfaza itmek masârifi olarak dâ-
im-ül-cereyân bir nev‘ virgûleri daha vard›r ki bunlar da vakt u zamaniy-
le hubûbâttan yün yapa¤›dan hâs›lât›n sülüs mikdâr› cibâyet olunarak
tesvîye olunur. Zaten güzel civânlar k›ymetli mâllar dâimâ a¤ân›n hâk-
pây›na ma‘rûzdur yoksa zevâl muhakkakd›r. “Be¤ dimek bir k›t‘an›n hü-
kümdâr› a¤â dahi taraf›ndan mensûb me’mûrlar›  bende-gânî dimekdir”.
Vîrgû-› temettu‘ vaktiyle pek nisbetsiz tarh idilmifl oldu¤undan bir k›s›m
halk›n hicret ve felâketine memleketinde hârab ve hâlî kalmas›n› icâb ey-
lemifldir. Evvelâ emlâk ve arâzî vîrgûleri hîn-i tevzî‘de ifrât ü tefrît seyyi-
esine u¤rayarak dâimâ zuafây› ezmifldir

Yi¤irmi otuz bin gurufla k›ymetli emlâk ve arâzî (müteneffizân›n olma¤-
la) üç befl yüz yâhûd befl bin guruflluk bir hâne ve tarlâ dahi sekizyüz
bin guruflluk vîrgûlere tâbi‘ tutulmufldur. Çok oluyor ki hâlî kalan bir kö-
yün hârab olmufl bir mülk ve hânenin vîrgûleri bilâ-mûcib komflulara
tahmîl ve tahsîl olunur. Bunlar tahammül olunmaz dereceyi buldukça zâ-
vall› fukarâ hâlâs ve firâra flitâbân olarak ve emlâk ve arâzîlerini terk ide-
rek çoluk çocuk hicrete bafllar ki bugün ––  bizim bildi¤imiz Si‘ird livâs›n-
da ––  gerek bu yüzden gerek aflîret be¤lerinin tasallut ve gâretleri yüzün-
den ‹slâm H›ristiyân altm›fl bu kadar karye halk› ta¤›lûb arâzî ve emlâk-
lar› berr ü yebân hâline geçmifl vaz‘ it-teessüf vîrgûleri hâlâ o köyler nâ-
m›na ifâ veyâhûd komflular›na icrâ oluna gelmifldir. Bu bâbda esâs idâ-
re  hepsinin sâb›ka vâridât-› muvâzenesini –devletin ta‘dîlât kanûnlar›na
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ra¤men– muhâfaza gayretiyle istifâde ve (... ...)17 “Temettu” bahsine gelin-
ce buda vîrgûler derecesinde yolsuzlukla  berâber bil-hâssa kurâ halk›n›
zirâî ezmifldir. Temettu’ a’flâr ve a¤nâm gibi rüsûmada taalluk idemeyece-
¤i ticâretlere aîd olmak lâz›m gelûr ki Kürdistanda ve bildi¤imiz sâir-i me-
mâlik-i mahrûsada öyle ticâretle münâsebeti olmayan köylilere hatta renc-
berlere bile emlâk ve arâzî vîrgûleri kadar ve ba’zen daha ziyâde temet-
tu’ tarh ve tahmîl olunmufldur. Daimâ devleti flafl›rtan bakayân›n bir men-
ba’›da  ifl bu yolsuz vîrgû ve temettu‘ dâhiyesidir. Gerek bu yolsuz tev-
zî’ler gerek a¤âlar be¤ler nâm›na yap›lan muharrer tahsîl ve cibâyetler
devletin mâliyyesini yanl›fl hesâblara sevk itmifldir. Si‘irdde bulundu¤u-
muz zamanlar müretebbât-› umûmiyyen livân›n asl›n› tahsîlini muvâzene
eyledik. Otuz iki yûk emvâl-i umûmiyyeden nihâyet –her sene (...)18 mâi-
le olarak– on sekiz yûk kadar tahsîlât olabildi¤ini gördük. Buna mukabil
vârid olan havâlât ise hemân altm›fl yûke karîb olma¤la icâb-› maslahat
veya flâyân-› hayret soylulu¤unu düflündük. Bereket virsûnki seneden se-
neye tâflûb giden bak›yye-i havâlât senesi emvâline hasr idilerek mazînin
hâle taalluku kesilmifl ve bu vechle iyi kötü devam iderek bir muvâzene-
i mâliyye dahi karâr›n› muhâfaza itmekde bulunmufldur. 

Lâhike – idâre-i hâz›ra menâbi‘ini taharrî iderken oralarda dolaflan pâ-
pâslarla ba‘z› igvât›n hâl ve flânlar›ndan bahs itme¤i fâidelî k›yâs eyledim.

Buralarda gizliden gizliye ifller ve günden güne temekkün ve tevessü‘ ey-
ler iki dâhiye vard›r ki bil’âhire idâre-i fluûn-› devlete veyâhûd flekl-i hü-
kûmete taalluklar› mahsûs olma¤la aciz-ane arz ve izbâr olunur: birincisi
ki ecnebi Cizvît pâpâslar›d›r bunlar –merkezi Musulda olmak üzre– Diyar-
bekir  Bitlis Hakkârî  Van vilâyât ve k›t‘alar›nda  ale-l-umûm köylü câhil
H›ristiyanlarla ba‘z› müslimân üzerinde icrâ-y› te’sîr itmekdedirler. Bu pâ-
pâslar mezkûr vilâyât›n hemân her kazâ ve karyesine intiflâr iderek her
yerde birer ikifler bulunmaktad›r. Bu pâpâslar Avrupadan kendilerini tard
ve ihrâc eylayan ecnebi konsoloslar›n himâye-i mahsûselerine ve biler bi-
linmezim ba‘z› Osmanl› me’mûrlar›m›z›n –tavsiye  ve hediyelerle– tevec-
cüh ve mahremiyyetlerine muvaffak›yyetle mazhar-› muavenet olurlar. Bu
pâpâslar flu muvaffakiyyetlerinden bil-istifâde  “bizim hükûmetde nufûz
ve i‘tibâr›m›z vard›r sizi himâye ideriz vîrgûden kurtar›r›z”  vadilerinde do-
laflarak vakt vakt zavâll› köylileri Katolik olma¤â sevk iderler. Bu hâl bir
tâk›m yerli H›ristiyanlara fenâ te’sîr idiyor. Gâlibâ befl sene kadar evvel
pâpây› ziyâret eylayan Katolik patri¤i Azâryan Aks Pâpâ taraf›ndan fiark
H›ristiyanlar›na “Kondak” ta‘bîr olunur mukaddes-i vesâyâ ve beyân-nâ-
meli hâs›l olarak avdet eylemifl. Buralarca intiflâr eylayan meâline göre

17- Burada iki kelime okunamam›flt›r.
18- Bir kelime okunamam›flt›r.



“fiark Hristiyanlar› Roma kilisâs›na i‘tikad eyledikleri hâlde Pâpâl›¤›n nü-
fûz› berekât›yla mâddî ma‘nevî hürriyyetleri îâde ve kendileri himâye k›-
l›naca¤›” sarâhaten va‘d olunmufl. Bunun böylece k›râati hükûmetin gaf-
letine atf olunarak  kilisâlarda heyecân› mûcib olmufldur.

Düyûn-› umûmiyye meclis-i idâre a’zâs› “Hâlârsis” olup Cizvît Dominiken
flirketinin  müessir a‘zâlar›ndan bulunan mösyö “Berje”nin buralardaki
pâpâslarla o yolda aç›k deflifreli muhâberesi eksik olmamakda ve hükû-
metce güflâd olunan ba‘z› posta evrâk›nda pâpâslara müsâid büyücek
düyûn-› umûmiyye me’mûrlar› tavsiye idilmekde oldu¤u görülmüfldür.

Bu pâpâslar hükûmetin gaflet ve mu‘âvenetiyle senede birkaç def’a dev-
re ç›karak efkâr satarlar. Musulda serbest matbûalar› ve hemân bilâ-kayd
ü flart s›byan ve inâs mektebleri vard›r. ‹slâm k›zlar›n›n terbiyen ecânibe
b›rak›lmas› efkâr-› islâm› dâg-dâr idece¤i gibi Süryani Keldani ve Ermeni
çocuklar›n›n dahi efkâr-› ecânibe terk olunmas› hükûmetin kayds›zl›¤›na
haml olunmakdad›r. Ahvâl-i mezkûrenin cereyân itmekde oldu¤u mahâll
ve mevâki‘le ahâlinin vahflet ve cehâletleri ecânibin makasid-› mezkûreyi
himâye itmeleri me’mûrlar›m›z›n vukûfsuz ve aciz-âne bulunmâlar› erbâb-
› hamiyyete cebel-i Lübnan›n mevki’ ve tarihini ihtâr eylemekdedir.

Di¤er tarafdan bu pâpâslar aras›ra geflt-u güzârlar›nda agavâta dahi u¤-
rayarak hediyeler takdîm iderler ki bahsimizin ikincisi dahi bunlara mü-
teallik olacakd›r. 

Si‘ird livâs›n›n flark taraf›nda vaki‘ olup vaktiyle Bedirhânlar›n cevelân-
gâh flekâvetleri bulunan “Bohtan” k›t‘as›nda hâl ve mevki’den  bil-istifâ-
de yeni Bedirhânlar gibi zuhûr etmeye çal›flur a¤âdan eksîk olmuyor.
Bunlar da gârat ve çâpûl fikrini muhâfaza itmek üzere sa’b-ül-menâl me-
vâki’e sokulmufl olma¤la beraber içlerinde okur yazar ve daha garibi
devlet-i aliyyemizin tarihini ve keyfiyyet-i zuhûrunu tedkîk eyler uka-
lâ’da bulunmakdad›r.

Bunlardan A¤â-y› Sor diye meflhûr olan Mehmed A¤â ve Betvan a¤âs›
Mehmed M›sto ve Cizreli M›sto Pâflâ müsellâha-i eflkiyâ olmak üzere mü-
himmlerinden ad olunabiliyorlar.

Bunlardan iki M›stolar dâima murâkabe ve muhârebe üzere bulundukla-
r›ndan “Eruh” kazâs›  Deyr-i gûl nâhiyesi hâs›l› yayla güzergâhlar› bu
yönde hâlâ yetmifl seksân kadar kurâ harâb ve ahâlîden hâlî bulunmak-
tad›r. A¤â-y› Sor bunlar›n okur yazar ukalâs›ndan bulunma¤la “devlet-
meâb dahi bizim gibi aflîret a¤âl›¤›ndan zuhûr itmifldir” fikrini ara s›ra
sarf itmekden fârig olamaz. Bunlar›n etraf›nda gârat ve çâpûl itmek üze-
re mahsûs eflkiyâlar› vard›r ki akab sirkat eyledikleri eflyâ ve hayvânat›
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a¤ân›n merkezine götürüb teslim iderler ve cümlesi  bir nevi ‘taksîme tâ-
bi’ olurlar. Bunlar gerek böyle flekâvetlerden ve gerek sair ahâlî ve hü-
kûmetden cebr ve cibâyet idegeldikleri emvâl sayesinde zengin oldukla-
r›ndan hayli esliha-i cedideye dahi mâlik olmufllard›r. 

A¤â-y› Sor fi›rnak merkezinde otuz k›rk oday› flâmil kâr-gîr bir hâne yâ-
hûd kal‘a inflâ itmifldir ki buraya vârid olacak hükûmet me’mûrlar›n› “ka-
im-makamlar  mutasarr›flar gibi” kolay kolay huzûruna kabûl itmez ve-
yâhûd bir iki gün sonra birkaç dakikal›k bir kabule müsâade ider sonra
gaib olurmufl. A¤â-y› Sorun dâire-i nüfûzu k›smen Si‘ird livâs›nda ise de
ekseri Hakkari Van cihetlerinde olmak üzere üçyüz kadar kurây› flâmil
olmaktad›r.

Ba‘z›  efkâra göre bunlar üzerinde hükûmet-› seniyyemizin tesîsi veya te-
mîn-i nüfûzuyla men‘-i flekâvet ve tasallutlar› bir tarîkin vucûduna vâ-
bestedir.

Bu tarîk Van Hakkari Bitlis vilâyetlerinin temîn-i râhat ve asâyifli ve Di-
yarbekir Musul vilâyetleriyle beraber cümlesinin tevsî‘-i ticâretleri nokta-
i nazar›ndan pek mühim olacakd›r.

Diyorlar ki bu tarîk Bohtan nehrinin Dicleye karîb bir noktas›ndan ber-
ren ile Bohtan k›t‘as›na duhûl iderek ve Deyr-i gûl fi›rnak nâhiyelerinden
geçerek Hakkari Van vilâyetlerine müntehi olacak ve münâsib mevki’le-
ri bit-tab’ der-bendlerle te’yîd k›l›nacakd›r. Ba‘z› yerlerce böyle yollar›n
güflâd› mühim olsa gerekdir. 

Mütâlaa. Kürdistan da hukûk ve vezâif müsâvât üzere ta‘yîn olunarak
genç me’mûrlara tevdî’ olmal› ve bunlara iki kat maâfl virilmelidir.    

Ahâlî mekâtib ve maârifde teflrîk olunarak hükûmetin mezheb ve lisân-i
resmîyyesi te’yîd idilmeli ve hükûmetin ruhsat-› mahsûsas› olmad›kça
meflâyih ve ruhbân›n irflâd ve cevelânlar› men’ olunmal›d›r.

Sâb›k-› Si‘ird hâlâ Sason Nâibi 
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