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rý gösterdi. Ardýndan Akkâ’ya yerleþti ve
pamuk ticaretini kontrol etmeye baþladý.
1746’da onun Akkâ’yý nüfûzu altýna aldý-
ðýna dair bilgiler vardýr. 1750’lerde aþiret
reisi sýfatýyla Taberiye kesiminde en önem-
li mahallî lider olarak zikredilir.

Sur ve Sayda taraflarýnda yaþayan Þiî
Benî Mütevâl (Metâvile) aþiretiyle birlikte
hareket eden Zâhir el-Ömer bulunduðu
bölgedeki Osmanlý idarecilerini uzaklaþtýr-
dý, Þihâboðullarý’nýn nüfuzu altýnda özel-
likle Safed kesiminde kendi idaresini kur-
du. Fakat onun adýný asýl duyuran olay Ak-
kâ’daki faaliyetleridir. Þehri ve harap du-
rumdaki kalesini tamir ettirdiði, ipek ve
pamuk ticaretiyle uðraþtýðý, bu müna-
sebetle Batýlýlar’la temas kurduðu, köylü
rençberleri koruyarak üretimi arttýrmaya
çalýþtýðý belirtilir. Akkâ’nýn Zâhir el-Ömer
sayesinde önemli bir liman haline geldiði,
hatta onun Suriye kýyýlarýnda dolaþan Mal-
ta korsanlarýna sýðýnak saðladýðý kayde-
dilir. Hakkýndaki ilk Osmanlý belgelerin-
de Sayda mukataalarýnýn mültezimi ola-
rak gösterilir. Buna göre daha Rebîülâhir
1176’da (Ekim 1762) Lübnan-Suriye sa-
hillerindeki pek çok köyü kendi denetimi
altýna almýþ, Hayfa Ýskelesi’nin kontrolünü
saðlamak amacýyla hemen yakýnýndaki bir
yerde kale inþa ederek adamlarýný yerleþ-
tirmiþ, Tantûre’yi de kuvvetli bir istihkâm
haline getirmiþti. Söz konusu tarihte Zâ-
hir el-Ömer’in yeniden itaatinin saðlanma-
sý için Þam valisine emir yollanmýþtý (BA,
Cevdet-Maliye, nr. 31931). Bundan iki yýl
kadar sonra kendisinden Akkâ mültezimi
diye bahsedilmekte, yetki alanýndaki vergi-
lerin toplanýp Þam eyaleti hazinesine gön-
derilmesi istenmekteydi (5 Haziran 1764:
BA, Cevdet-Maliye, nr. 7635). Bu kayýtlar,
onun Akkâ ve civarýndaki nüfuzunun Os-
manlý hükümeti tarafýndan kabul edildi-
ðini gösterir. Ayrýca oðullarýnýn her biri ma-
lî denetimi altýndaki yerlerde idarecilik
yapýyordu. Bir ara büyük oðlu Þeyh Ali Zâ-
hir ile anlaþmazlýða düþtüyse de ardýn-
dan onunla birleþerek üzerine gelen Þam
Valisi Osman Paþa’nýn birliklerini geri püs-
kürttü (1765). Böylece Osmanlý hüküme-
tiyle olan iliþkileri tamamen bozuldu.

Zâhir el-Ömer bulunduðu bölgede gü-
cünü zamanla arttýrýrken Osmanlý-Rus sa-
vaþlarý sebebiyle merkezin ilgisinden uzak
kalmýþ olan bu kesimde baþýna buyruk ha-
reket etmeye baþladý. Özellikle Mýsýr’da ay-
ný durumdan istifade ederek idareyi eline
geçiren Bulutkapan Ali Bey ile temas kur-
du. Mýsýr’da Ebü’z-Zeheb Muhammed Bey
tarafýndan maðlûp edilen Ali Bey’i hima-
ye etti. Onunla birlikte 1770’ten beri Ak-

deniz’de faaliyet gösteren Rus donanma-
sý kumandaný Aleksi Orlof’tan yardým is-
tedi ve idaresi altýndaki limanlarý Rus fi-
losuna açtý. Bunun üzerine Osmanlý hü-
kümeti Þam Valisi Mýsýrlý Osman Paþa’yý
serasker tayin ederek Zâhir el-Ömer’in ya-
kalanmasýyla görevlendirdi. Osman Paþa
oðlu Derviþ’i, Kudüs mütesellimi Deli Halil
Paþa ve Cezzâr Ahmed Bey’le birlikte Say-
da tarafýna gönderdi. Bunlar Þihâboðul-
larý’nýn Dürzî askerleriyle beraber hareket
edeceklerdi. Dürzî askerlerinin baþýndaki
Emîr Yûsuf, Osman Paþa’nýn birlikleriyle
Sayda’yý kuþattý. Yedi gün süren kuþatma-
nýn ardýndan Zâhir el-Ömer’in adamý Ah-
med Aða aman isteyerek þehri terketti.
Fakat Zâhir el-Ömer Sayda’dan vazgeçme-
di. Ruslar’ýn yardýmý, Bulutkapan Ali Bey’e
mensup askerler ve Benî Mütevâl urbaný
sayesinde 22 Mayýs 1772’de Sehlülgazi-
ye mevkiinde Osmanlý birliklerini bozguna
uðrattý. 1500 kadar kayýp veren Osmanlý
güçleri Sayda’yý boþaltýp çekilmek zorun-
da kaldý. Zâhir el-Ömer bunun ardýndan
Emîr Yûsuf’a baskýsýný arttýrdý ve Ruslar’ý
Beyrut üzerine sevketti. Beyrut’u deniz-
den bombardýmana tutan Ruslar karaya
asker çýkarttý, þehre girip yaðmaladý ve her
tarafý ateþe verdi. Ruslar’ýn buradan çekil-
mesi Emîr Yûsuf’un amcasý Emîr Man-
sûr’un dostluk kurduðu Rus kaptaný Rizo’-
ya 25.000 kuruþ ödemesiyle gerçekleþe-
cekti. Emîr Yûsuf, Beyrut’a bir miktar as-
kerle Cezzâr Ahmed Bey’in mütesellim ola-
rak yerleþmesini saðladý. Bu arada Zâhir
el-Ömer, Sayda’dan Remle’ye kadar uza-
nan kesimde giderek gücünü arttýrýyordu.

Mýsýr’a yeniden hâkim olmasý için des-
teklediði müttefiki Bulutkapan Ali Bey’in
Ebü’z-Zeheb Muhammed Bey tarafýndan
Sâlihiye’de bozguna uðratýlýp ölmesi üze-
rine Zâhir el-Ömer’in durumu sarsýlmaya
baþladý. Yeniden Þihâboðullarý’na yaklaþ-
maya çalýþtý. Cezzâr Ahmed Bey’in bulun-
duðu Beyrut üzerine yürüdü. Ruslar’la irti-
bat kurup onlarýn da Beyrut önlerine gel-
mesini saðladý. Dürzîler’e ve Ruslar’a kar-
þý þehri savunan Cezzâr Ahmed Bey dört
ay kadar dayanabildi ve sonunda Zâhir el-
Ömer’le anlaþarak Beyrut’u terketti. An-
cak bu sýrada Zâhir el-Ömer’in Ruslar’la
arasý bozulmuþ ve durumu iyice sarsýlmýþ-
tý. Bunun üzerine Osmanlý Devleti’yle irti-
bat kurmaya çalýþtý. Özellikle 1774’te Os-
manlý-Rus barýþ antlaþmasý ve Ruslar’ýn
çekilmesi Zâhir el-Ömer’in Osmanlýlar’a
yaklaþma çabalarýný daha âcil hale getiri-
yordu. Bu anlamda ilk resmî irtibat 1774
yýlý ortalarýnda vuku buldu. 22 Aralýk 1774
tarihli bir telhiste, donanma kalyonlarý teç-

ta, Resûl-i Ekrem ile aralarýnda geçen olay
dýþýnda ondan hadis rivayet ettiði de bi-
linmemektedir.
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Zâhir b. Ömer
b. Ebî Zeydân ez-Zeydânî

(ö. 1189/1775)

Filistin’in kuzey kesiminde
mahallî bir idare kuran aþiret reisi.

˜ ™

Adý Osmanlý kaynak ve belgelerinde Dâ-
hir Ömer ( ��� ��	 ) þeklinde yazýlýr. Medi-
ne civarýndan Suriye bölgesine gelen ve Þi-
hâboðullarý tarafýndan Safed dolayýna yer-
leþtirilen Benî Zeydân aþiretinin reisi Ömer
ez-Zeydân’ýn dört oðlundan en küçüðüdür.
Öldürüldüðünde doksan yaþý civarýnda ol-
duðu belirtildiðine göre 1690 yýlýna doðru
doðmuþ olmalýdýr. Hayatýnýn ilk yýllarý hak-
kýnda çok az bilgi vardýr. Babasý ve dede-
si gibi Taberiye bölgesi mültezimliði yap-
týðý bilinmektedir. Bu kesimde Sakr kabi-
lesiyle ittifak yaparak 1730’lardan itiba-
ren bölgedeki gücünü arttýrmaya baþladý.
1738’de Akkâ’ya 16 km. mesafede önemli
bir stratejik mevkide bulunan Ciddîn (Khir-
bat Jiddin) Kalesi’nin kontrolünü ele geçi-
rip Safed bölgesinde etkili oldu, Þam ile
Nablus arasýndaki ticaret yolunu denetim
altýna aldý. Kendisini durdurmak isteyen
Þam Valisi Azmzâde Süleyman Paþa’nýn
Eylül 1742’de baþlayan ve seksen üç gün
süren Taberiye kuþatmasýna direndi; 1743
Temmuzunda ikinci defa yapýlan kuþat-
mada da Süleyman Paþa karþýsýnda baþa-
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ber aldý. Yafa’yý kuþatýp ele geçirdi (9 Re-
bîülevvel / 10 Mayýs). Oradan Akkâ’ya yü-
rüdü. Zâhir el-Ömer Emîr Yûsuf ile Ane-
ze urbanýndan yardým talep ettiyse de bek-
lediði desteði göremedi. Ebü’z-Zeheb’in,
Akkâ’ya geliþinden birkaç gün sonra ansý-
zýn ölümü üzerine (12 Rebîülâhir / 12 Ha-
ziran) Mýsýr kuvvetleri geri çekildi (BA, HH,
nr. 16/716), Zâhir el-Ömer de Akkâ’ya dön-
dü. Durumdan haberdar olan Osmanlý hü-
kümeti bu defa Þam Valisi Mehmed Pa-
þa’ya emir yollayarak Osmanlý donanma-
sýnýn Cezayirli Gazi Hasan Paþa idaresin-
de Akkâ’ya hareket ettiðini, Adana Valisi
Vezir Mehmed Paþa’ya Sayda, Safed ve
Beyrut’un verildiðini, Karahisar mutasar-
rýfý Cezzâr Ahmed Paþa’ya Rumeli beyler-
beyiliði pâyesiyle Akkâ ve civarýndaki ka-
lelerin muhafýzlýðýnýn tevdi edildiðini, Gaz-
ze ve Remle sancaklarýnýn Kudüs muta-
sarrýfý Ýbrâhim’in gözetimine býrakýldýðýný
bildirdi. Bunlar Zâhir el-Ömer ile oðullarý-
nýn hâkimiyetine son vermek için birlikte
hareket edeceklerdi (1-10 Temmuz 1775:
BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 10116). Cezayirli
Hasan Paþa önce Hayfa’yý aldý (10 Aðus-
tos), oradan Akkâ’ya geldi, Zâhir el-Ömer’e
mektup gönderip itaatini istedi; üç yýllýk
vergi borcunu, ayrýca oðullarýndan birini
rehin olarak göndermesini talep etti. Fa-
kat Zâhir el-Ömer çeþitli bahaneler ileri
sürüp buna yanaþmadý. Akkâ 17 Aðustos
1775’te karadan ve denizden kuþatýldý ve
top ateþine tutuldu. Kale içindeki Deniz-
lili Mehmed Aða, maðribli askerleri de ya-
nýna alarak padiþahýn kuvvetlerine karþý
savaþmayacaðýný Zâhir el-Ömer’e bildirdi.
Kalede çýkan karýþýklýklar sýrasýnda Zâhir
el-Ömer kaçmak istedi, fakat bir maðribî
askerin kurþunuyla vuruldu ve baþý kesile-
rek Ýstanbul’a yollandý (23 Aðustos 1775).
6 Ekim tarihli bir belgede Zâhir el-Ömer’in
kesik baþýný getiren Tatar Uzun Ahmed’e
20 akçeyle sipahilik görevi tevdi edilmiþti
(BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 6182). Devlet ta-
rafýndan Zâhir el-Ömer’in nakit paralarý-
na el kondu. Para iþlerini idare ettiði an-
laþýlan kapý kethüdâsý Abraham Sabbâð
ele geçirilip sorgulandý ve iki oðlunun da
yakalanmasý için emir gönderildi (BA, Cev-
det-Maliye, nr. 28516). Zâhir el-Ömer’in el-
de edilip darphâneye teslim edilen nakit
varlýðý 21.511.565 “para” tutarýnda 137.915
adet çeþitli cins altýn olarak tesbit edil-
miþtir (BA, Cevdet-Maliye, nr. 31432). Ay-
rýca bir baþka kayýtta “zer-i mütenevvia ve
beyaz” olarak 551.066 kuruþ deðerinde
altýn ve gümüþ nakdinin hazineye teslim
edildiði belirtilmiþtir (BA, Cevdet-Maliye,
nr. 31932). Bazý tarihçilerin Filistin kesi-

minde baðýmsýzlýk hareketinin öncüsü di-
ye takdim ettiði Zâhir el-Ömer’in yedi se-
kiz kadar çocuðu olduðu, bunlardan Þeyh
Osman, Ali Zâhir ve Þeyh Ahmed’in Say-
da civarýndaki bazý yerlere hükmettikleri
anlaþýlmaktadýr. Oðlu Ali daha sonra taki-
bata uðramýþ, diðerleri Cezayirli Gazi Ha-
san Paþa tarafýndan Ýstanbul’a götürül-
müþtür. Þeyh Osman’a kardeþi Ahmed ile
birlikte geçinecekleri kadar tahsisat ayrýl-
mýþ, ayrýca geçimleri için Þeyh Osman’a Hu-
dâvendigâr sancaðý verilmiþtir (BA, Cevdet-
Maliye, nr. 29080). Zâhir el-Ömer’in bölge-
deki nüfuzu ve gücü Akkâ’ya yerleþen Cez-
zâr Ahmed Paþa’ya intikal edecektir.
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Ebü’l-Kåsým Zâhir b. Tâhir b. Muhammed
en-Nîsâbûrî eþ-Þehhâmî

(ö. 533/1138)

Muhaddis.
˜ ™

14 Zilkade 446’da (14 Þubat 1055) Nîþâ-
bur’da doðdu. Muhaddis olan babasý ta-
rafýndan küçük yaþta ilim meclislerine gö-
türüldü. Küçük yaþta hadis dinlemeye baþ-

hizi için Sayda’ya giden sadrazam çuha-
darý Mehmed Aða’nýn Akkâ’da Zâhir el-
Ömer ile yaptýðý görüþmeden bahsedil-
mektedir. Bu görüþme sýrasýnda Zâhir el-
Ömer, kendisinin affedilmesi durumun-
da birkaç senedir zimmetinde kalan ver-
gi borçlarýný ödeyeceðini dile getirdi, ay-
rýca bir de mektup yolladý. I. Abdülhamid
bunun üzerine sadrazamdan meselenin
devletin menfaatine uygun þekilde halle-
dilmesini istedi (BA, HH, nr. 20/950). Bu-
nun üzerine Zâhir el-Ömer’e yazýlan 23 Zil-
kade 1188 (25 Ocak 1775) tarihli bir mek-
tupla af talebinin kabul edildiði bildirildi
(BA, HH, nr. 20/950 A). Zâhir el-Ömer’in
Arapça olarak devlet merkezine yolladýðý
mektupta Vanî Hüseyin Efendi vasýtasýy-
la Þam valisiyle irtibat kurduðu, kendisi-
nin affý için devletle görüþeceklerine dair
kendisine vaadde bulunulduðu, kalyon teç-
hizatý için para almaya gelen çuhadarýn
kendisine gösterdiði, iki yýllýk olmak üze-
re 50.000 kuruþ talebiyle ilgili fermanýn
ona hitap etmediði, bu sebeple emrin ic-
rasýný yerine getirmediði, ortalýðýn o sýra-
larda iyice karýþýk olduðu ve Þam valisinin
dedikodularýna aldanýlmamasý gerektiði
gibi hususlar yer alýyordu (BA, HH, nr. 16/
716 B). Ayrýca bir baþka af mektubunu
þeyhülislâma göndermiþti. Fakat mektu-
bunda maktû vergiyi yollama hususu pek
açýk deðildi ve bu konuda bazý bahaneler
ileri sürülüyordu. Sonunda devlete baðlan-
ma hususundaki tereddütleri samimiyet-
sizliðine yorularak derhal ortadan kaldý-
rýlmasý için yeni tedbirler alýndý. Konuyla
ilgili Þam valisine gönderilen bir emirde,
Zâhir el-Ömer’in Ebü’z-Zeheb Muhammed
Bey’in kendisine karþý harekete geçeceði
endiþesiyle devlete affý için baþvurduðu,
bu sebeple Seyyid Hâþim Ahmed Efendi
ile afnâme yollandýðý, fakat devleti kandý-
rýp oyalamak için böyle bir harekete giriþ-
tiðinin anlaþýldýðý açýk þekilde belirtilmek-
tedir (BA, Cevdet-Dahiliye, nr. 10116).

Zâhir el-Ömer’in bulunduðu bölgedeki
iskele ve limanlarýn gümrük gelirlerine el
koymasý hem Þam vilâyeti hazinesi hem
de devlet hazinesi için ciddi bir kayýptý. Sa-
vaþ dönemine son veren Osmanlý hükü-
meti öncelikle Zâhir el-Ömer meselesine
artýk kesin bir çözüm bulmaya karar ver-
miþti. Bu hususta Ebü’z-Zeheb Muham-
med Bey’in gönderdiði haberler de etkili
olmuþtu. Zâhir el-Ömer’in eski düþmaný
Ebü’z-Zeheb Muhammed Bey, hükümet
merkezinden aldýðý emirle 18 Muharrem
1189’da (21 Mart 1775) harekete geçip
Gazze’ye geldiðinde Zâhir el-Ömer’i des-
tekleyen kuvvetlerin Yafa’ya çekildiðini ha-
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