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I 

ÖNSÖZ 

Kürt meselesi ve tarihimiz içerisinde Kürtlerin içtimfil ve siya:si konumlan. iJmi 

çevrelerin genellikle ilgisiz kaldığı bir saha olmuştur. Bu ilgisizlik. gerek Osmanfı Devleti 

gerekse Türk.iye Cumhuriyeti üzerinde siyasi ve ekonomik emelleri bulunan yabancı 

devletlerin. yaptı·klan sistemli çalışmalarla bu konuda söz- sahibi olmalarına imkan tanımış ve 

siyi.si amaçlarla yoğun bir faaliyete girmelerine zemin hazırlamışbr. Maalesef günümüzde 

meselenin ilmi tedkilderden ziyade siyasi amaçlı çalışmalara konu olması üzüntü verici bir 

durumdur. İç ve dış istismara mevzu olan meselenin kökenlerinin ilmi bir yaklaşımla ortaya 

konması zarureti bizi bu çalışmayı yapmaya sevketmiştir. 

İttihat ve Terakki'nin Meşrutiyeti geri getirme çabasında yardımlanru sağlamak. için 

her türlü özgürlüğü vaadetti!i gayrımüslim unsurlar arasında. 1909 anayasa 

düzenlemelerinden sonra aynlıkçı fikirlerin yoğunlaştığını görüyoruz. Bu ayrılma çabalan, 

imparaıoriuk üzerinde emelleri bulunduğunu ifade ettiğimiz yabancı devletler tarafından 

körükJenmiştir. Osmanlı Devleti'ni parçalamaya yönelik akımlardan biri olarak yabancı 

devletlerin desteğinde hayat buJacak olan .. Kürtçülük •de. Meşrutiyeıin ilanının hemen 

akabinde belirli bir kavim bilincine sahip bazı Kürt kökenJi aydınlann bölgeseJ amaçlı ve 

kültürel ağırlıklı faaliyetleri ile İmparatorluk gündemine girmişti. Birinci Dünya Savaşı'run 

hemen sonrasında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu -Kürt- halkına rağmen. ilk defa Sevr'de " 

Bag ım.sız Kürdistan " istekleri uluslararası boyut ka7.alldı. Batılı devletlerin de yardımları 

sonucu bağımsız bir Kürt devleti kunna girişimleri, söz konusu oJmuştur. 

Başlangıçta. " il. Abdülhamid Döneminde Doğu Anadolu ve Kart Meselesi • olarak 

tesbiı ettiğimiz konu ile ilgili olarak yaptığımız ön çalışmaJar bize gösterdi ki. ne Osmanh 

Devlet:i'nin daha önceki devirlerinde. ne de il. Abdülhamid Döneminde devletin böyle bir 

meselesi olmaıruşbr. Zaten Osmanlı Dcvleti'nin miJlet. ümmet ve milliyet anlayıştan. böyle 

bir meselenin ortaya çıkmasına imkan tanımamıştır. Bu sebeble araştınnalanmızı. dönem 

itibariyle biraz daha yakın tarihlere getirerek. Osmanlı Müslüman unsurlarındaki ümmet 

bilincinin. milliyet esaslan.na göre şekillenmeye başladı!! II. Meşrutiyet yılJan tizerinde 

yoğunlaştırdık. 

Beş bölüm halinde hazırladığımız tezin " Giriş " kısmını. sonraki gelişmelerle de ilgili 

ve aydınlatıcı olması hasebiyle geniş tutmaya özen gösterdik. Hemen belirtmeliyiz ki, 

Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinin hızlandığı 19. Ytizyıl Doğu Anadolusunun ve buna 
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bağlı olarak Kürtlerin durumunun, siyasi maksatlardan uzak. ilmi esaslar çerçevesinde ted

kik edilmesi gerekmektedir. 

Tezimizin I. Bölümünde, Doğu· Anadolu kökenli - bir çoğunun Kürt olınadığı bilin

mektedir - Osmanlı aydınlarından bazılarının, Meşrutiyetin getin:li:ji geçici hüniyet ortamın

dan ve diğer müslim veya gaynmüstim etnik unsurlardan etkilenerek, devletin asli unsuru 

olan Türklen:len ayrılma eğiliminde bulunduklarını tesbit ettik ve bu amaçla giriştikleri çe

şidi faaliyederini ele aldık. 

II. Bölümde, Meşrutiyetin Doğu Anadolu da yaşayan. müs(im - gaynmüslim Osmanlı 

vatandaşlan üzerindeki çoğu olumsuz tesirleri ve bunun somut göstergeleri olan çete hare

ketlerini ve isyanlanru ele aldık. Özellikle de Kürt ve Ermeni tophımJannın bu dönemdeki 

ilişkileri ve Kürtleri devlet karşıtı bir konuma sürilkJemede Ennenilerin çabalan ilZerinde 

durduk. 

Araştınnaıruz esnasında şahit olduk ki. gerek Kürtçülüğün bir fikir olarak ortaya çık

masmdi gerekse devlete karşı tepkilerin sergilenmesinde. Doğu Anadolunun toplumsal ya

pısı gereği mevcut olan nüfuzlu aileler önde gelmişlerdir. Bunlardan Bedirhan1ıJan ve dini 

bir nüfOzun temsilcisi olan Şeyh Ubeydullah Efendizadeleri. hangi şartların Kürtçülük 

yapmaya zorladığı m. Bölümümüzün konusu olmuştur. 

IV. Bölümde ise, meselenin ortaya çıkmasında ve büyütülmesinde önemli derecede 

dış mihrakların etkisi olduğunu müşahade ettiğimiz için bunu konu edindik. Tezimizin 

sınırlan gereği incelemeye çalıştığımız dönem içerisinde, Kürt meselesinin ortaya çıkmasında 

en fazla Rusların gayretkeş olduklarım gördük ve bu amaçla Rusların Kürtlerle 

münasebetlerini tarihi süreç içerisinde inceledik. 

Son bölümde ise, Osmanlı, İran ve Rus hudOdunun kesiştiği noktada sakin olan Şikak 

Aşireti'ni ve- uzun yıllar bu aşiretin reisi bulunan Simko ( İsmail Ap )'mm gerek İran ge

rekse Osmanlı Devleti'ne karşı bazen bir eşkiya bazen de siyasi bir hüviyede Ruslann deste

ğinde yürüttüğü mücadeleleri inceledik. 

Çalışmalarımız esnasında bir çok zoriuklarla karşılaştığımızı belirtmemiz gerekiyor. 

Konunun genelde devletin birliği ve bütünlüğü açısından sakıncalı görülmesi dolayısıyladır 

ki. yapılan araştırma ve incelemeler sınırlı düzeyde olmuştur. Bir mesele olarak Türkiye 

gündemine hızlı bir şekilde girmesinden sonra. bilimsel olmaktan çok siyasi maksadı yun 

içinde ve ywtdışında yapılan çalışmalar ve ortaya konan eserlerdeki bilgilerin çoğu zaman 

birbiriyle çelişiyor olması daha etraflı çalışmalar yapılmasını g.erek:Ji kılmaktadır. Yer. Aşiret 
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ve şahıs isimlerini vesikadan okunduğu şekliyle vermeye özen gösterdik. ancak bazı hatala

-nn olması muhtemeldir. 

Konunun belirlenmesinden başlayarak, çalışmalarımın her aşamasında kontrol eden. 

uyarıcı ve aydınlatıcı açıldamaJan yarusıra maddi ve manevi yardım1ann.ı benden esirgemeyen 

Danışman Hocam Doç. Dr. Cezmi Eraslan'a teşekkür ediyorum. Aynca teşvik ve yardımla

nndan dolayı Prof. Dr. Mehmet Saray'a. Dr. Ali Arslan'a. Dr. Mustafa Budak'a. bağlı bulun

duju.m Türkiyat Amştınnalan Enstitüsü çalışanlarına. araştırmalarım esnasında çalışma yap

tığım Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri. Beyazıd Devlet ve 

Hakkı Tank Us Kütüphanesi mensublanna teşekkür etmek istiyorum. 

Fatih Ünal/ İstanbul l 995 
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KAVNAKLAR HAKKINDA 

Yaptığımız bu çalışmada kullarıdığıınız kaynakların en i.lrıemli kısmını Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi belgeleri (ılıışturnıaktadır. Arşi\' belgeleri devktin resmi kaynakları olması 

dolayısıyla malıiyeflcri iıibarıyle gilvcııilir oldu~ıı kadar. devletin ,,eya hükümctferirı görü

şUııU yansıtması açısından da önemi tartışılamaz. ı\yrıca arnştınnamızııı konusu güııilmllzde 

ele bir mesele özelliği taşıınası dolayısıyla. siyasi maksatsız hemen hiç bir yayının mevcut 

olmaması arşiv belgelerinin kıymetini hir kat daha arttırmaktadır. ı\rşh· belgeleri içerisinde 

de Dahiliye Nezareti Siyasi Kısım Belgeleri ik Biih-ı Ali Evrak Odası Belgeleri eıı verimli 

tasnifler olmuştur. Sadaretin en önemli dairelerinden birisi ol.ın Bab-ı Ali Evrak Odası. 

Sadaretin diğer nczarcı ve devlet daireleri ile yaptığı yazışmaların tanzim ,·c idare edildi~i bir 

merkez olmasından dolayı kıymetli belgeleri ihtiva cınıektedir. Bunurı yarıısıra. Kalenı-i 

Mahsus. Şifre Kalemi, lrndeler ve Yıldız ı\rşivi'ııin çeşitli evrakları da kullanılmıştır. Ancak 

dönem itihmıyle ittihatçıların veya T,.fcşrutiyet ıaraf <larlamıın DoJu Anadoluya veya Klirl 

Meselesine bakışın ı yansıtması. ~· esikaların dcğcnlendirilmesirıde güzöniincle 

buluııdurduğunmz husrnıların başında gelmiştir. 

Arşiv belgeleri dışında faydalandığımız kaynakların hemen tamamı. çalışınamızırı • 

Giriş " kısmında ve ilgili yerlerde kullanılmıştır. Bunlar içerisinde 8edirhanlılarla ilgili bö

lilmlcrde başvurduğumuz. Na1.mi Sevgcıı'iıı Belgelerle Tilrk Tarih Dergisi'ndc yayınladığı 

KUrtlet adlı makalelerindeki belgeler esas alınmakla birlikte. Bcdirhanlılar111 kendi sa

vunması rıileliğindeki Enıir Bl'dirhan adlı est"rden. bu özelliği dikkate alınarak isıifade 

edilmiştir. Hamidiyc Alayları başla olmak iizere İl. Abdlllhaınid dönemi ile ilgili yarar

landığımız eser. yine arşiv belgelerinden istifade edilerek ortaya konulmuş olan. Bayram 

Kodaman'ın, ti. AbdUlhamkl Devri lfoiu Anadolu Politikası adlı eseri ile Mehmet Sadık'ın 

tercUme ettiği Van ve Bitlis Vilayetleri istatistiği önemli bilgiler vemıektedir. Bu iki eserin 

Hamidiye Alayları ile ilgili ven.ligi malumatın birbirine çok yakın olması dikkat 

çekmektedir. Yine aynı konuyla ilgili P. Avrianorun, 19. Asırda Jbisyıt, TUrkiye, lran 

Muharebeleri; TUrk, lran, Rus Kürtlerinin Vaziyet-i ıtAzınıları adlı eserde geniş bilgi 

mevcuttur. Ancak eserden daha çok. Rusların Kürtlerle ilişkileri bahsinde faydalandığımızı 

belirtmeliyiz. Eserin ilaveler kısmında yayınlanmış olan Rus askeri nıakaınlarınııı belgeleri. 

ulaşabildiğimiz yegane Rus yaklaşımını vemıesi açısından önem arzetmektedir. Bu eserdeki 

bilgilerden önemli derecede istifade ettiği anlaşılan bir diğer çalışma Halfın'in 19. Yllzyıl 

KUrdistan Üzerinde Mücadele adlı çalışmasıdır. 
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Hatırat niteliJi taşıyan eserlere gelince: bunlar arasında Mehmet Kasım'ın hazırladığı 

Talat Paşa'hın Anıları. IIUrriyet Vakfınca yayııılanan Halil Menleşe'nln Anılan ile 

Dergah yayınlarıııdan Sultan Abdülhaınid'in Siyasi Hatıratım'ı zikredebiliriz. Ayrıca 

İbrahim Arvas'ın Tariht ffpklkatler adlı eseri Simko ile ilgili bilgi veren eserlerin başında 

gelmektedir. Gerek bu konuyla gerekse ilgili kısımlarda dikkate aldığımız modern araştır

malar tUrOnden bir di~cr eser olarak Bnıinessen'in kUrdlstan Üzerine Yazıtar adlı eserini 

zikredebiliriz. Ayrıca Berhem'clcn yayınlanan Slmko Hareketi adlı eser ite yine Simko 

hakkında önemli bilgiler bulunduğu bilinen M. S. Lazarev'in kort Sorunu (1891-1917) 

adlı eserlere ulaşamadığımızı burada belirtmeliyiz. 

Tezimizde kullandı~ımıı. kaynaklann ikinci derecede önemli kısmını gazete ve dergi

ler oluşturmaktadır. Ancak, çok sıııırlı ve Jogrudaıı konuyla ilgili gazeteleri inceleme fırsa

tımız oldu. Bu gazeteler içerisinde blllOn nllshalarına ulaşamamakla birlikte KOrt TeAvUiı l'e 

Terakki Gazetesi, Roj kUrd ve Şark ve Kllrdistan gazetelerinin yanısıra, milracaat edilen 

dijer bazı gazeteler de bibliyografyada gösterilmiştir. fl. Meşrutiyet dt\nemi Osmanlı Kurt 

aydınlarının gayretleri ile çıkarılmış olan bu gazetelerdeki fikirlerin. devletin kontrolOnU 

elinde bulunduran ittihat ve Terakki döneminde ortaya çıkmış olması önemlidir. Gazetelerin 

yayın surelerinin kısa olması ise gerçek fikirlerini ne ölçüde yansıttığını tartışmalı hale 

getirdiği gibi fikirlerinin htnUz netleşmemiş olmasını da dikkate alarak daha çok alıntılar 

yapmayı uygun gördUk. 

Son olarak, yerli arşivler içerisinde ATASE'de çalışma yapma imkanı bulamadığımızı 

belirtmeliyiz. Bunun yanısıra yabancı devlet arşivlerinden de istifade etme imkanımız 

olmadı. Yabancı arşivlerden, konumuz ve dönem itibariyle özellikle Sovyet arşivlerini in

celeyememiş olmanın eksikliAini hissetmekteyiz. Ayrıca, bilimsel olmaktan ziyade siyasi 

amaç taşıyan yayınlan da gözden geçinneye çalıştığımızı. ancak, bu eserlerin faydadan çok 

zararı olduğunu belirtmeliyiz. Zira, verilen bilgilerin ve yorumların birbirinden farklı 

yanlarının çok olması, araştırmayı zaman açısından olumsuz yönde etkiledili gibi, belli bir 

önyargıyla yazılmış olmaları, bizi mUmkOn olduğu kadar arşiv belgeleriyle yetinmek zo

runda bırakmıştır. Bu yOzden, bazı hususların eksik kaldığını ancak dipnotlarla bu çelişkilere 

temas etti!imizi söylemeliyiz. 
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Gildş 

lii-) kUttletiıı Osmanlı Himftyesin~ Girişi 

Kürdista,ı'ı,ı IJudutları: ilk defa Selçuklular zamanında ortaya çıkanl ve zamanla 

KUrtlerin yaşadığı yeri işaret etmekle coğrafi bir anlam kaz.anmış olan Kilrdistan2, genel 

bir tarifle, Urmiye ve Van göllerinden başlayarak, Kerhe ve Diyale nehirlerinin çıktığı 

noktaya ve oradan Dicle Nehri'nin ınenbaınn kadar uzanır. Kuzeybatı hududu, Dicle'nin 

mecrasını takip ederek Fırat'ı oluşturan Karasu havzasına ve oradan Kuzeye doğru, Aras 

havzasını Fırat ve Dicle havzasından ayıran bölgeye kadar ulaşır3. Kürdistan diye adlandırı

lan bu bölgenin sınırlan hususunda doğal olarak farklı yaklaşımlar söz konusudur. 

Genel hatlarıyla yukarıda işaret ettiğimiz coğrafyaya mukabil, beşeri coğrafya esas 

alınarak sınırların bazen daha dar, bazen daha geniş çizildiği görUlmektedir. Nitekim, baıı 

araştınnacılar tarafından, bir yandan Akdeniz'e, diğer yandan Basra Körfezine ve Doğu da 
Huzistan'a kadar dayandırıldığı ileri sürülmekle birlikte4, " üz.erinde Kürtleriıı yaşamış ı1e 

yaşamakta oldufu öz vatanları " olarak da değerlendirenler vardır5. Bu farkh tanımlar, si-

1 V. Minorsky, " Kürtler w, fslanı Anslklopedlsl (f.A), c. VI, s.1089-1 J 14. 

2 KUrdisıan denilen bölge daha sonmki dönemlerde de ahalisinin ekseriyetini Kürtler oluşturduğu için 

aynı isimle zikredilmiştir. HenUz milliyetçiliğin Osmanlı unsurlarına tesir etmcdigi dönemlerde 

KUrdistan Uibiri, gerek Osmanlı ,e gerekse lran devletleri tarafından sadece bir bölgeyi tarif etmek 

aımıcıyla kullanılmıştı. Zamanla Osmanlı De, leti'nde " Klirdistcm Va/il(fi • kurulduğu gibi lnın'ı.la da" 
1 

Kllrtlista,ı Eyaleti " bu isimle anılmıştı. lran'da Kürtlerin yaşadığı toprakların yaklaşık 4/3 UnU 

kapsayan " KordeJtan " adlı bir eyaletin Yarlığı bilinmektedir. bkz. Martin Van Bnıinessen, Ata, 
Şeyh ve Devlet, K:Urdlstan'ın Sosyal ve Poiltlk ÖrgUUenmesl, (Tere. Remziye Arslan), 

Ankara, s.31. 

3 Şemseddin Snmi, KamOsli'I - A'IAni, c V, İstanbul 1314, s.3840. ; 

4 Luciıın Rambout, ÇaJdaş k.Urdtstan Tarihi, Fırat - Dide Yayınları, 1sıunbu] 1992, s. 13-14. 

5 M. Emin Zeki, k.Ordlstan Tarlhl, BeybOn Yayınları, Ankara 1~2. s. 17-20. Burada, Kllrllcrin 

menşei hususunun da gencide siyasf agırlıklı yaklaşımlara konu olduğuna işaret etmek 1.arurcti ,,ardır. 

Konumuzla dogrudan ilişkisi olmadıgı için ayrıntıya girmemekle beraber, bu siy4si yaklaşımlar 

çerçevesinde Kürtlerin, Knrdu (Kurduk). Mcd (lnın). Arap, Hint-Anupa, GUrcU-Enncni ve Guti-SUmer 

asıllı oldukları hakkında iddialar olduğunu bclirtmcliyi,_ Bunun yanısım, TUrklcrle aynı ka\'mt mcnşee 

sahip oldukları hakkında da gUçlU ipuçları mevcuttur. Zinı, gUntlmll1.dc dahi rnrlı~ını dernnı ettiren vc 
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yasi olarak hiç bit devlete ad olmnıııış ve bnşka bir adin dn kllrtler tnmfındnn bumda bir 

devlet kunılmamış olmasındandır. Yani. larihde Kurt ve K0rdisıan adlarıyla anılan bir dev

le! olmamıştır6. 

Osmanlı llakiıniyeti Öncesinde KUrdütaıı: Uzun bir zaman Bizanslıların elinde bulu

nan bu bölgeye. lslam orduları ilk defa llz. Öıner'iıı halifeliği zamanında hakim olmuş, 

her dönemde merkezi özelliklere sahip olan Diyarbakır şehri. ltz. Muhammed'in sahabe

lerinden Iyaz lbn Ganem ve Halid b. Velid tarafından fethedilmişti7 . Bölge daha sonra. 

İran. Bizans ve çeşitli lslam devletlerinin . idaresi altında aralıklarla el değiştirmiş faka! uzun 

ınUddet tam hılkimiyet tesis edilememiştir. Ancak. Malazgirt zaferinden sonra ~·fUslüınan 

Türklerin bUyUk bir gUç olarak Anadolıı'yn girmeleri, söz konusu bölgenin, farklı isimler 

altında kurulmuş MnslUınmı Türk devletlerinin idaresi altındaki hayatının da başlangıcı 

olmuştur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Kuzey Suriye ve Musul -Kcrkilk bölgesi Buyuk 

Selçuklu Devleti'ne bağlı Aıabeklikler şeklinde yarı bağımsız birer devlet haline gelmiş

lerdir. Bunlardan, MengtlcUkler ( Erzincan. Şebinkarahisar. Divriğ ), Saltuklular ( 

Erzurum, Bayburd ). Ahlatşahlar ( Sökmenler ) - ( Van gölU çevresi ). Diınlaçlılar ( Bitlis -

Enen Yöresi ) birer beylik halinde leşekkUI etmişlerdi. Yine aynı şekilde Gilııey Doğu 

Anadolu'da da Artuklular ( Mardin - llısnkeyfa ) ve Yınallar ( Diyarbakır Çevresi ) hftki

miyet kurmuşlar. Mtıs!Uman ve MUslOınan olmayan tebfilarını adaletle idare etmişlerdi. 

Hakimiyet sahalarını sosyal eserlerle süsleyerek Türkleşmesinde ve )stanılaşmasında 

önemli hizmetlerde bulunmuşlardı. Yaklaşık bir asır varlığını devam ettiren TUrk beylikleri, 

Türkiye Selçukluları ve EyyUbiler tarafından ortadan kaldırılmışlardı8. Bölgede uzun bir 

süre varlığını devam ettiren Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türk devletleri de Anadolunun 

siyasi, sosyiil ve kültürel bakımlardan TUrk karakterini kazanmasında etkili olmuşlardır. 

Osmanlı Devleti'nden önce, son olarak bölgede hftkimiyel kurımış olan Akkoyunlu TUrk 

Oevleti'nin çökUşU, Safevilerin buralarda hftkimiyet kurmasına imkan hazırlamıştı. 

Kurt olarak tanınan Bcydilli, Karakeçili. Milli, Celali. Tllrkfin , ·c daha birçok aşiretin TUrkmcn asıllı 

oldukları bilinmektedir. 

6 Bruincsscn, Alıt, Şeyh te Devlet..., :d 1. 

7 Ali Emiri, Osmanlı VIIAyAt-ı Şarklyyesl, faldlf-ı lslfuniyc Matbuası, 1334 (1918), s.51; Salih 

San, Doftu Anadolu ve Muş'un izahlı kronolojik Tarihi, ( Haz. OUrsan Öner ), Ankara 

1982, s.112. 

8 Beylikler dönemi Dogu Anadolu tarihi hakkında tafsilatlı bilgi için bkı .. Faruk SUmcr, Selçuklular 

Devrhtde Doğu Ahadoluda TUrk IJeyllfderl, Ankara 1990; Yine bkz. Osman Turan. Dc;,ğu 

Anadolu TUrk Devletleri Tarihi, İstanbul 1993. 
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XVI. ylizyılın başlarında Safeviler ( İran ), bir çok kale ve şehirleri .ele geçinnişler ve 

hakimiyetlerini genişletmişlerdi. Diğer tarafdan Batı'da yükselmekte ve cihan hakimiye

tine hazırlanmakta olan Osmanlı Devleti'nin, Dolu sınırını tehdid eden İran üzerine birse

fer yapması kaçınılmaz hale gelmişti. 

Osmaıılı YiJııetiıniııin Kurulması: Osmanlı Devleti'nin hızla y0kselmekte olduğu de
virde Safevılerin Doğu'daki faaliyetleri, Osmanlı Devleti'nin dikkatlerini önemli ölçüde bu 

tarafa yöneltti. Bu esnada Osmanlı Devleti'nin başında bulunan Yavuz Sultan Selim, henüz 

tahta geçmeden önce Trabzon valisi iken fran'dan gönderilen Şii halifelerinin 

Anadolu'nun birliği ve dıni hayatı Uz.erindeki kuvvetli tesirine yakından şahit olmuş. tehli

keleri hakkında merkezi hUkilıneti ikaza çalışmıştı. Yavuz Selim, bir yandan da Erzincan 

ve Bayburt'a kadar Safevi topraklarına akınlar düzenliyordu. Tahta geçti~inde Anadolu ve 

Rumeli'ye kadar yayılmış olan Şiileri lesbit ettirip, önemli bir kısmını imha ettiren Yavuz 

Sultan Selim, Çaldıran zaferiyle Anadolu llzerindcki lran emellerine kesin bir darbe in

dirmiştir9. 

Bu şekilde Çaldıran'da gerçekleşen Osmanlı UstUnlUğiln0n oluşturduğu olumlu hava. 

Kürt beyleri arasJnda Osmanlı n0fOzunu önemli ölçUde artınnıştır. Buna rağmen, KUrtlerih 

yaşadığı bölgeler XVI. Yüzyılın başlarında Safevilerin nUfOzu altındaydı. Kilrt beyleri İran 

idaresinden hoşnut olmamakla birlikte. bağımsız yaşamağa alışmış olduklan için aralarında 

ittifak tesis edemiyordu. Bu durum ise bölgede kJZJlbaş hiikimiyetinin devamına sebeb 

oluyordu. Bölgedeki hemen bütün yerleşim merkezleri iran yönetimi altında idi to. 

Osmanlı yöneticileri Doğu'da İran nUfOzunda bulunan yerlerin Osmanlı hakimiyetine 

alınması için öncelikle Kürt beyleri arasında bir ittifakın tesis edilmesi gerektiğini gönnüş

lerdi. Bu amaçla Bitlis'in soylu ailelerinden ilim ve fazileti ile meşhur Molla İdris! ı -daha 

sonra İdris-i Bitlisi olarak tanınacaktır - Kllrt beyleri arasında birliği sağlamak amacıyla 

Merend'den Urmi ve Eşni yöresine gönderilmişti. Molla ldris'e Diyabakır'dan Malatya'ya 

ka~r bUtUn Kort beylerini Osmanlı Devleti'nin adaletine bağlama görevi de verilmişti. Bu 

9 Bekir KUtUkogıu, Osmanlı - lra~ Siyasi MUilasebetlerf, İstanbul 1962, s.3. 

IO Hoca Sa'dettin ,Efendi, TicU't • tevArlh, (Haz. ismet Parmaksızoğlu), c. fV. Ankara 1992, s.:?45. 

11 Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın oğlu Yakub'un yanında bir memur iken daJıa sonra Yavuz Sultan 

Selim'in hizmetine girerek, lron'a karşı yapılan sefere katılmıştı. KUrdistan'ın ilhakında ,·c idaresinin 

tanziminde önemli rol oynamıştır. tik sekiz Osmanlı PuJişahı hakkında Farsça manzum Heşı-Delıişt 

adlı bir eser bırakmıştır. CL Hııurt, " ldıis Bitlisi ", LA. .. c. 5 (il), s.936: ldris-i Bitlisi hukkınc,la 

ayrıntılı bilgi i~in bkz. Mehmet Bayrakdar, Bltllsll idris, Ankara 1991. 
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amaçla harekete geçen l\.1olla idris ilk önce Brfidost beylerinden 12 Urmi n Eşııi beylerine 

padişahın buyruğııııu knbuf cııirıncyi lmş,mfı . Dahn sonra dn Soran l\İeliki Şah Ali oğlu 

Emir Seyyid'i ikna etti. Ardından lınadiye •.c Bohıi beylerini de lran'a karşı kışkırınıakta 

başarılı oldu. Zaıcn İran yöneticilerinin zulınUııdcn kurıulınak ve Osmanlı Devlcti'ne sı 

ğınmak için rırsaı beklemekle olan Kllrt beyleri padişahın buyruğunu kabul ederek. min

ber ve mescidlerini padişahııı adıyla donatmaya başlamışlardı 13. 

Çok geçmeden Molla idris, Hasankeyf. Bitlis ve Hizan yöresine gitmiş ; bölgedeki 

KUrt beylerine padişahın gönderdiği felilıııarnclcri ileırııişıi. Bunun Uzerine bölgedeki 

melik ve beylerden oluşan ııüfıızlu 25 temsilci, bUyUk bir toplant ı düzenleyerek Osmanlı 

Devleti'ne bağlılık yemini etmişlerdi. Bunlar içinde en Unltilerinden biri Hasankeyf 

Hftkimi Melik llalil EyyUbi ile Tcbriz seferinde padişaha bnğlanan Bitlis ~lcliki Emir 

Şerefeddin idi 14_ Osmanlı Devleti 'ne bağlanmı ş olmanın verditi moralle Kllrt beyleri. lran 

işgaline uğramış olan eski h5kiıniyel bölgelerini kısa zamanda kurtarmışlardı. Fakat, 

Çaldıran savaşından sonra lrak'a kaçmış olan Şah. Osmanlı ordusunun Tebriz'den ayrılma

sını fı rsal bilerek bölgedeki hakimiyetini gerçekleş\irmek için tekrar harekete geçti. 

Öncelikle Diyarbakır', ele geçirerek, Kürt beylerini itaat altına almaya çaJıştı. Bu amaçla 

lranlı l ar, Karahan'ın önderliğinde Di yarbakır ilzeriııe yUrllyerek kaleyi kuşatınca 

Diyarbakır ahalisi kuşalınaya karş ı direniş gösterdi. Diğer larafdan Bitlis ve Ahlat yöresine 

de hareket eden lr-an kuvvetlerine karşı. Bitlis. Hizan, Şirvan ve Sason melikleri ittifak ha

linde karşı koyarak. İranlıları Dargiri ve Abagay dağlarına kaçırmaya muvaffak olmuş 

lard ı 15. Fakat bu sırada Di yarbakır kalesinde l ra ıı ordusunun kuşatması halen devam et

mekteydi. Kuşatmayı kaldınnak için Bıyıklı Mehmet Paşa'nın Diyarbakır'a doğru harekete 

12 Bradost Beyleri, Şerej,mme'yc güre ~ Gornıı " Aşircıindcn gclmcklcydi. Yine Şercllıan ' ın bclirtti!i 

başka bir rh·ayctc ~tire, Dinc\'cr n ŞchrC'7.ol hUktııııdarlan olan Hilal b. Bedir b. Hnsanvcyh soyundan

dırlar . Brftdostların birinci kolu, Snnıay Bcylcri 'nc, ikinci kolu ise Tcrkcwcr ,·c Damı Kalesi beyleri 

olmak Uzerc ikiye ayrılmakıaydı. Brlldost HUkUımlarları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ŞerernAme 

KUrt Tarihi, (Tere. Mehmet Emin Bonırslan) , lstanbul 1975. s.368-374. 

13 TAcll't- tevArlh, s.246-247; Bölgenin Osmanlı hinııiycsinc girişi hakkında Ali Emiıi'nin 

Osına11l1 Vilô_','Ôl -r Şarkl})'t.ti adlı eserindeki tcsbiti oldukça t'ıncmlidir. Bu scbcblc aynen vcnnek duru

mundayız. ~ Vildydı - ı Şarkiye, kalır ve c:ehr sflr<'liyle ddfıif .. j memalik- ı' O.mulııiye olmayrıp, ahalisı'ııiıı 

IJe,•let-i Alfyye'ye kemlll-i meyi ı•e ımılıcı/Jhetleri11deıı dolayı kendi lıll.m - 11 rr::.a ı ·e ar:.11/ım ve luıtıa mıı 

hiWflere senelerle kılır sallamaları kııı•veriyle lımflle gelıııişrir. O tarilıdeıı şimdiye kadar 400 .feııedeıı 

mnıecıivizdir ki gerek Diyıırbekir l'e gerek sair Vildyıir - ı Şarkiyye Deı•/e,.. ; O.mıaıı~}·e 'ııiıı sdye-i adfile

tiııde yaşamaktadır.• bkz. Ali Emiri. Osmanlı VIIAyAt•ı Şarklyyesl, s.72. 

14 TAcU't- tevirlh, s.247-248. 

15 a.g.e., s.252-254. 
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geçliğini haber alan Karahan, kuşatmayı kaldırarak Mardin yöresine kaçtı. 10 EylHI 

151 S'te Diyarbakır kalesine giren Osmanlı ordusu, ahalinin sevinç gösterileriyle karşı

landı 16_ Daha sonra Mardin ve lran hakimiyetinde bulunan diğer bir çok kale, KUrt bey

leri aracılığı ile Osmanlı hakimiyetine yeniden ginniş oldu. 

ldris-i Bitlisi ve Bıyıklı Mehmet Paşa bölgenin ilk idar1 teşkilatım yaparak, Diyarbakır 

merkez olmak Uzere Musul, DiyAr-ı Rabia, Mıızar ve Bitlis'den oluşan geniş bir vilayet 

teşkil etmişlerdir. 1dris-i Bitlisi vasııasıyJa 22'si berat, l 'i beylerbeyi beratı ve 7'si isti~Jet

name muhtevalı tevcihat yapılmış, KUrt beylerinin, hizmet ve sadakatlerinin karşılığı olarak 

eski hakimiyet bölgeleri sancak itibar edilerek tayin edilmişlerdir 1 7. 

Bölgede Osmanlı Devleti 'nin uyguladığı idari yapıya gelince; Öncelikle Osmanlı 

Devleti'nin genel teşkilatlanmasına göz atmak gerekmektedir. Bu noktada baktı~ımızda, 

karşımıza Uç farklı statUye sahip sancak şeklinin olduğu görtllmektedir. Bunlar, Klasik 

Osmanlı Sancakları, HUkllmet Sancakları ve Yurtluk-Ocaklık veya bir diğer tabirle Ekrad 

Sancaklarıdır. Doğu eyaletlerinde ( Diyarbakır. Van, Erzurum, Rakka, Halep ) yaygın ol-
. ' 

ması dolayısıyla HUkilmel ve Ekrad sancaklarından kısaca bahsetmek gerekmektedir. Bu 

sancaklar fetih sırasındaki hizmet ve itaa lleriııdeıı dolayı idaresi eski sahiplerine verilmiş 

olan sancaklardır. Sancak beyliği, belli bir sülalenin mülkiyetindedir. Sancak beyi ölan

ceye kadar beylik yapar, ancak devlete karşı itaat sizliği görUldtığU zaman kendi oğulların

dan veya kardeşlerinden birisi yerine tayin edilirdi. Aksi taktirde merkezi hilkilmelin azl 

veya nasb yetkisi yoktu. Bu sancaklarda tahrir yapıldığı gibi - Hükümel sancakları hariç -

Timar ve Zeamet sistemleri bulunmaktadır. Sancak beyi sadece kendisine tahsis edilen 

hasları kullanmakta, padişaha ayrılan hasların gelirleri merkez tarafından tahsil edilmekte

dir. Askeri hizmetle yükilmlil olan bti sancaklar sefer zamanında beylerbeyinin yanında 

haz1r bulunmaktadırlarl 8. 

Hükümet ve Ekrad sancakları , bölgenin sosyal ve coğrafi özellikleri yahısıra Osmanlı -

İran mücadelelerinin meydana getirdiği özel şartlarda teşekkül etmiş, ancak hiçbir zaman 

merkezi otoritenin denetimi dışında bulunmamıştır. Şunu da belirtmeliyiz ki , devlet birta

kım sebeblerden dolayı sancakların slalllsilnU değiştirebilmekte ve yörede nüfuz sahibi 

16 a.g.e., s.257-258. 

17 Mehmet Ali Ünal, " XVI. \C XVI I. YUzy ıllanfa Diyarbckir Eyalcliııc Tabi Sancakların ldı'lri 

Sta!Ulcri ", X. TUrk Tarih Kongresi (Ankara '.?'.? -'.26 EylUI 1986 ), c.5, Ankur..ı 1994, s. 221 t-'.?220; 

Diyarbakır'ın Osmanlı De\'kti'ne katıldıkıan sonra uygulanan idari teşkilatı ile ilgil i bk.7 ... Nejat 

OöyUnç, ff Diyarbckir Beylerbeyliğiniıı ilk idari Taksimatı ", 1. Ü .• Edebiyat FakUltesi, Tarih Dergisi, 

XXIII, 1%9. 

18M .. . Ali Unal, a.g.hı. 
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beylerden ve aşiretlerden istifade etmekle idi. Bunların devlete olan sadakatlerini kuvvet

lendirmek için diğer yörelerde olduğu gibi burada da bazı imtiyazlar tanınmıştır. Ancak 

bu imtiyazların devlet kontrolilnU Uzerlerinden atacak şekilde olmamasına özen gösteril

miştirl 9_ 

Ancak bu itaat her zaman geçerli olmamıştır. Nitekim Doğu Anacloluda Osmanlı 

Devleti'ne karşı ilk itaatsizlik Bitlis Meliki Şeref Han (l)'dan gelınişıi 2 0. isyanın bastırılma

sınıt görevlendirilmiş olan Ulama Paşa asileri kısa zamanda bozguna uğratmıştı. Bunun 

üzerine Ocaklık olarak Şeref Han'a verilmiş olan Bitlis, lrakeyn Seferi sonunda U1ama 

Paşa'ya devredilmiş ve Şeref Han'ın oğlu Şemseddi n de Malatya Sancağı'na tayin edil

mişti. Bu durumdan müteessir olan Şemseddin, iran şahı 1. Şah Tahmasb'a iltica etmişti. 

Şah ta ona Hanlık payesi ile Saray ve civarını vermiştir. Şeınseddin'in oğlu Şeref Han 

(II)'a, Şah İsmail (il) zamanında lran tarafından Ekrad Beylerbeyliği tevcih olunmuş ise 

de kendisini çekemeyenler Şeref Han ( il )'ı Nahcivan ve i<.azvin'den uzaklaştırmağa mu

v~fak oldu. O da Osmanlı Devleti 'ne mUracaat ederek af dileğiyle ecdadının ocakl ığı Bitlis 

sancağına talih olmuştur. Bitlis'in yrtnısıra, muharebelerde gösterdi ği gayretten dolayı Muş 

nahiyesi de tevcih olunmuştur2 l _ Şeref Han (il), Kürt tarihine ait "Şerejname" adlı Farsça 

bir eserin de ınUellifidir22. 

b-) XI X. Yüzyılda Doğu Anadolu 

Osmanlı Devleti1nin Doğu Anadoluda uyguladığ ı idari yapı, özel durumlarda değiş~ 

mekle birlikte idAri yapıda merkeziyetçiliğin ve modernizasyonun gerekliliğini n hissedil

meye başlandığı döneme kadar ciddi manada değişiklik göstermemiştir. XIX. Yüzyılın 

başlarına kadar bölgede varlığını kısmen de olsa devam ettiren Klirt sancaklarından bir 

çoğu zamanla kendiliğinden ortadan kalkmış bulunuyordu. Geride kalanlar ise bu tarih

ten itibaren imtiyazlarını kaybederek merkezin daha çok tesirinde kalmıştır. 

19 giis, yer; Ayrıca, Mir aşiretJi#i ismiyle Van, Diyarbakır \C Şehri1.0r'<la 4(XJ kadar aşiret rcisl iklcri

nin varlıgı bilinmektedir. Bunlar derece itibarıyla Sancak beyi ,·c zcfüncl sahipleri arasında bir statUye 

sahiptiler. Sancak beyi ile birlikle sefere giderler, öldUklcri 1.ıman dirlikleri çocuklarına , cyıı en yakı

nına rcrilirdi. bkz. lsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı tarihi, c. II, Ankarn 1988, s. 581. 

20 Pcçe,·i lbrnhim Efendi , Peçevt Tarihi 1. (Haz. Bekir Sıtkı Bayk.ıl). Ankar.ı 1992, s.129; Şeref 

Han isyanı için bkz. Kenan Akbulut, Şeref hart fsyani, 1. Ü. Edebiyat FakUllcsi, Basılmamış 

Yüksek Lisnns Tezi, Genci Kitaplık No 1873. 

2I Bekir KUtükoğlu," Şeref Han •. l.A. l:. XI , s.427-429; KUlilkoğlu, Osntanb - lran .. . , s.65. 

22 Şeref Han ve eserine dair tal'silatlı bil~i için bh. Bekir KUtUko~lu, Vakanilvls ( Makaleler ), 

s.363-365. 
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H. Mahmut iktidara geldiğinde bir dizi reform hareketine yöneldi. Ancak bu reform

lar muhafazakar Osmanlı toplumu tarafından endişe ile takib edilmekteydi. Reformların 

Osmanlı imparatorluğuna Batılı güçler tarafından zorla kabul ettirildiği inancı, yapılan uy

gulamalarla toplum nazarında daha da kesinlik kazanmaktaydı. Nitekim yapılan reform

larla Avrupalı ve Amerikalı misyonerlerin Gayrımllsliınler içerisinde daha rahat faaliyet 

gösterme imkanı doğmuştu. Bu faaliyetler özellikle Doğu Anadoluda hemen etkisini gös

termiş, Batılı gilçleri arkasında hisseden gayrımüsfim unsurların mahalli idarelere karşı baş

kaldırmaya yönelik faaliyetleri ilişkileri giderek gerginleştirmişti. 

Sultan il. Mahmut tahta geçliği zaman ( 1808-1839) Doğu Anadoludaki Kürt 

Beylerinin yanısıra Anadolunun çeşitli yerlerinde de yerel nilfuzlu aileler, idari yapıyı ele 

geçirmiş, bulundukları bölgelerde kısmen bağımsız hareket etmeye başlamışlardı. İçerideki 

bu otorite boşluğunun yamsıra, yüzyılın başındaki savaşta, Osmanlı Devleti'nin Rusya kar

şısında mağlubiyeti, yine 1828-29'da Erzurum ve Trabzon'un Rusya tarafından işgali ve 

ardından Yunanlstan'ın bağımsızlığını elde etmesi ( 1828) il. Mahmul'ta merkeziyetçilik 

fikrini güçlendirmişti. 

Vakit geçirmeden imparatorluğun yeniden toparlanması için çalışmalar başladı. 

Öncelikle Anadoludan hareketle, 1826 yılına kadar Anadoludaki nüfuzlu aileler pasifize 

edildi. Öte yandan Reşit Mehmet Paşa Doğu Arıadoluda oldukça güçlenmiş olan aileleri 

ortadan kaldınnak için askeri hazırlıklara başladı. Bu beyler içinde devleti en fazla uğraştı

ran ve yabancı müdahalesine sebebiyet veren de hiç şüphesiz eski Cezire Beyleriniıı 2 3 ta

kibçisi ve son Botan Beyi Bedirhan Paşa olmuştur. Doğu Anadolunun XIX. Yüzyıldan 

XX. YUzyıl başlarına kadarki içtimai ve siyasi durumunda oldukça etkili olan Bedirhanlılar 

hakkında ·bilgi vermeyi, ileride anlatılacak olaylara açıklık kazandıracağı cihetle uygun 

gördük. 

Bedirlıaıı Paşa İsyaııı: Taııziınaıın ilan edilmesinden sonra ülke yönetiminde bazı 

idari değişiklikler yapılmaya başlanmıştı. Bu değişiklikler zaman zaman bölgelerde huzur

suzluklara neden olmaktaydı. Fakat bu bölgede Tanzimata karşı asıl direniş. Yurtluk ve 

Ocaklık'lardan gelmekteydi. Tanzimatın uygulanmasında en bOylik tepki ise yukarıda 

bahsettiğimiz Bedirhan Beyin nüfuz sahası olan Cizre ve Hakkari yöresinde meydana 

23 Cezire Beyleri hakkında tafsilatlı bilgi için bkz. Şeref Han, Şerefname ... ·. s.147-190. Şeref Han, 

Cezire Beylerini, Azizi, Gtırgil ,·e Fınık. olmak U;,_crc Uç grubu ayımmktndır. 
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gelmiştir2 4 . Halid b. Velid 'in soyundan geldikleri rivayet olunan25 Bedirhanlılar ondo

kuzuncu yüzyılın başlarına kadar neredeyse tamamen etkisiz bir konumda iken. Bedirhan 

Bey'in ailenin başına geçmesiyle yeniden bölgede etkin olmaya başlamışlardı. Bedirhan 

Bey, emaretin başına geçince, bozulmuş olan idareyi düzene koymuş, dağınık ve isyan ha

lindeki küçük aşiretleri de itaatine alarak bölgede otoritesini tesis etmişti. Eşkiya çetelerine 

karşı amansız bir mOcadele verdiği gibi, Mehmet Ali Paşa isyanında devlet saflarında 

önemli hizmetlerde bulunmuş,26 karşılığında ise Miralay rütbesiyle birlikte birkaç kazanıtt 

idaresi de uhdesine verilmişti27. 

Bedirhan Bey'in ikametgahı olan Cizre kazası. eskiden beri anlaşamadığı Musul valisi 

Mehmet Paşa'nm hUkümele yaptığı ısrarlar sayesinde Diyarbakır eyaletinden ayrılarak 

Musul'a bağlanmıştı (1842). Fakat yine de kazanın bazı nahiyeleri Diyarbakır tarafından 

idare edilmekteydi. Musul valisi, Cizre'nin idare ve emniyetinin sağlanması için geride 

kalan nahiyelerin de Musul'a bağlanmasi hususunda ısrar etmekteydi. Bu durum bölgede 

büyük blr nilfClza malik olan Bedirhan Bey'le aralarının bozulmasına neden olmuştu. 

Bedirhan Bey Cizre'nin tekrar Diyarbak ı r'a bağlanması için çabalıyor, gerekirse Musul'dan 

gönderilecek askeri gllçlere mukabelede bul unacağını aç ı kca söylilyordu . Osmanlı 

HilkUmeti, bölgedeki Kürt aşiret reislerinin ve özellikle Bedirhan Bey gibi nüfuzlu 

Kürtlerin herhangi bir gaileye sebebiyet vermemeleri için Cizre'nin Diyarbakır'a bağlan

masını kararlaştırır28. 

Bölgedeki gerginliğin anmasında ve olaylann pallak vennesi ııde Gayrıınilslim azınlık

ların tutumları önemli ölçüde etkili olmaktaydı. Orta doğuda faaliyetlerini yoğunlaşlır

maya başlayan Yabancı misyonerlerin bölgedeki gayrıınüslimlerfe diyalog kurmaları ve 

onları, kendi devletlerinin, imparatorluktaki çıkarları için kullanmak üzere taraf darlıklarını 

kazanma girişimleri bunları c;:esaretlendinnişti. Öyle ki meşrO görülen kanun ve kurallara 

uymamağa, mahalli yetkilileri tanımamağa başlamışlardı. ~fisyonerlerin kışkırtmaları so-

24 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu kenUerl'nln Sosyal ve Ekonomik 

Yapıları, Ankara 1991, s.193-194. 

25 ŞerefnAtne ... , ıı . 147. Bedirhanlılar da, Bedirhan Bcy'in, Halid b. Vclid'in suyundan geld iğini iddia 

ederler. bkz. Emir Bedirhan, (Neşreden LUtfi), Matbau-i f çtihad, s.5 ; Ve nesebini şu şekilde sınılar

lar. • Bedirlıaır b. Abdııllalı Haır b. Mustafa Hmı b. l.muıil Haıı 1,. Maıısıır Hmı b. Emir Şeref Uciıı-ı Sıiııi 

b. Hmir Mıılıomıned Jlaıı b. Emir Şeref Hıiıı - ı l'.ııl'el •. Daha t'ınceki dl'ınem i de Şeref nameye atfederler. 

ö.g.e ., s.8; Bedirhanlılnrrn Abbasilere mcnsub oldukları da rirnycı kabilindendir. bkz. • 

Bedirhanpaşazadclcr •. Osmanlı, No 22, 15 Eylttl 1898. 

26 Emir Bedirhan, s. 12- 15. 

27 Naz.mi Sevgen, " Kürtler". Belgelerle Türk Tarih Dergisi (BTTD). V111. 12. s.42. 

28 a.g.m., s.43-45. 
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nucu zaman zaman bölgede çatışma çıktığı da olmaktaydı . Bu sıralarda NastOrilerden Tiyar 

Aşireti bir MUslUman köyüne saldırarak iki Kürt seyyidini öfdUrmllşUJ. Kendisini bölge

nin istikrSrından sorumlu gören Bedirhan Bey de NastOriler Uzerine şiddetli bir te'dib ha

reketi yaptı (1843). NastOri patriği Marşemun yakınlarıyla birlikte kaçarak Musul 'da 

İngiliz konsoloslujuna sıltndJ29, Bedirhan Bey'in bu hareketinin ardında, Uzerinde bUyUk 

etkiye sahip olan bir Nakşibendi Şeyhinin bulunduğu ileri sUrülmektedir30. Fakat bu ha

reketi, merkezi idareyi bölgede etkili kılmak için fırsat beklemekte olan hilkUmetin i şine 

meşru bir zemin oluştunnuş oldu. 

Tanzimatın ilanı bölgeyi, yabancı devletlerin nüfuz kunna milcadelelerinin merkezi 

haline getirdi. İngiltere, NastOrilerin hamilijine soyunarak müstakil bir hUkUmet hüviye

tine sahip olmalarına çalışıyor, Fransa ise Keldani unsurla temaslarını sallamlaştınyordu. 

Bedirhan Bey'in NastOriler üzerine yaptığı bu hareket, İngiltere ve Fransa'nm Bedirhan 

meselesinde Osmanlı Devleti'ne baskı yapmalarına fırsat verdi. Fransız elçisi, " vUcQdu 

devlet için utanç verici " diye nitelediği Bedirhan'm yumuşak!Jkla değil de cebren yoke

dilmesi konusunda Hariciye Nezareti'ni sıkıştırıyorcfu31. 

Bir yandan t.1usul valisinin dijer yandan f ngiliz ve Fransızlanıı baskıl art sonunda, 

Bedirhan Bey Uzerine askeri bir hareket devlet tarafından da zorunlu görUlmeye başlan

mıştı. Oysa Bedirhan 13ey, NastOô ve l<eldani unsurlara yakınlık gösteren Musul valisine 

cephe alarak bölgenin Musul'a bağlanmaması için mücadele ediyordu. Bum.in yanısıra 

devlete karşı herhangi bir i taatsizliğ i nin ol madıRmı her defnsında dile getiriyordu. Ancak, 

hUkUmetin kendisine karşı askeri hazırlık yapmakta olduğunu haber aldığında bir takım 

tedbirlere başvurmaktan da geri kalmıyordu. kaympederi Van'lı Han Mahmut, lmadiye1i 

İsmail Paşa ve diğer Kart reisleriyle ittifak ederek muhtemel bir taarruza karşı hazırlık 

yapmıştı. Bu arada bölgesinde hUkUmranlık aHlıneti olarak adına hutbe okutmak gibi mer

kezi yönetimi tanımamaya yönelik lıygulamalarda bulunduğuna işaret edilmektedir. 

HUkUmet Doğu Anadoluda yaygın olan Nakşibendi tarikatı ileri gelenlerini nasihat etme

leri Jçin Bedirhan bey'e göndermiş32 ise de bir netice alınamamıştır. Bunun üzerine askeri 

yöntemler kullanılmak mecburiyeO hissedildi. lstanbul'dan gönderilen askeri birliklerin 

yanısıra, Arabistan ordusundan da Musul'a birlikler sevkedilmeye başlanmıştı. Cizre'ye 

yaklaşmakta olan Ferik Ömer Paşa kuvvetleriyle Bedirhan Bey'in adamları atasında çar-

29 a.g.m., s.46. 

30 Bruincsscn bu şeyhin, Nakşibendi Tarikatı'nın Hııiidi kolunun kurucusu ulan Me,· l:ltıd Halid'in 

Şemdinli'deki halifesi Şeyh Ubeydullah' ın babası Seyyid Taha oldu~unu ıahnıin clmcktcdir (Laynrd'dan 

naklen Martin Van Bruinessen, KUrdlstan Üzerine '\'azılar, lstanbul 1992, s.131). 

31 Nazmi Se\·gen," Kürtler ", BTTD. VIII, 13, s.45; Musa Çadırcı. a.g.e., s.195. 

32 Sevgen, " KUrtlcr ", §+IQ, VIII, 12, s.49-51. 
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pişmaf at başlamış, asif erin bir kısmı hezimete ugratılmışti. ttoktımetin bu esnada Qeditban 

Sey'i tayıf dUşUnnek için maiyyetindeki ileri gelerlİere çeşitli memuriyetler vererek devlet 

saflarina meylettirdi!ine işaret etmeliyiz33. Ferik Ahmet Paşa da. giderek tehlikeli bir va

ziyet alan Van'dakl asilere karşı kuvvet sevkederek .5 Ramazan 1263'de Van'a girmiştir. 

İ)IJer yandan Müşir Osmıth Paşa Cizre dolaylarında Bedirhan Bey'in esas gtıçlerine doJnı 

harekata geçmişti. Çabştna, Hasankeyf mevklinde yoıunlaşmış, askerin An1 baskını sonUcQ 

Bedirhan Bey civar dallara çekilmek zorunda kalmıştı34. 

Anadolu ordusu kar91sında tutunamayacaAını anlayan 8edirhan Bey ve adamlan Oruh 

(Eruh) kalesine çekilmiş, kardeşi lbrahim Bey ve bazı Kürt reislerinin teslim olmalanndan 

$onta 8edirhan Bey de. 1846'da ailesi efradı ile birlikte teslim olmuştur35. Bedirhan Bey, 

Han Mahmut ve beraberindekiler, Kaymakam Reşit Bey'in muhafazasında İstanbul'a ge

tirilerek Zaptiye Nezareti'nde tevkif edilmişlerdi. Neticede Bedirhan Bey ve yakınları 

Oirit'e, Han Mahmut ve tayfası Ruscuk'a nefyedilmişlerdi. Bedirhan meselesi ortadan kal

dıntdıktan sonra lngiliz ve Fransızlar bundan duydukları memnuniyetlerini dile geürmiş

lerdir36. 

Böylece DoAu Anadoludaki son Kort Beyi de ortadan kaldırılmış, bundan dolayı 

Sultan AbdUlmecid'e Meclis-i VftlA tarafından " Ktırdbıtan Fatihi " Unvanı verilmiştir37_ 

Sıra Tanzimatııı gereklerini bölgede uy BUiamaya gelmişti . İsyanın bastırılmasının hemen 

akabinde merkezi Erzurum olan " KUrdlstah Eyaleti " teşkil edilerek Valiliğe Esat Muhlis 

Paşa ( Musul Valisi) getirilmiştir. Van, Diyarbakır, Cizre, Bohtan ve Mardin KUrdistan 

Eyaletl'ne dahil edilerek, 11 KUrdlstaıı f;yaletı JJefterdarbtı ", 11 kDrd.lstıUı Mollablı" gibi 

idarl değişikJikler yapılmıştır. Buralara atanan devlet memurlarına dolgun maaş veri1-

nıesi38 dikkate deler bir durumdur. Fakat butiln çabalara ntjmen, Tahzimahn öngör

dHIU dUzen, bu bölgelerde gerçeldeştirilememiştir39. 

33 Sevgen, • Kürtler •, lUJ]2. 1X, 14, s.59. 

34 Sevgen, ff Kürtler•, BITD, X, 15, s.55-57. 

35 Sevgen," Kllrller ", Jll1lı Xl, 16, s.39. 

36 Sevgen," Kürtler\ Jlllll,, XI, 16, s.39-40. Bedirhanlılar, İngiliz ve FnınsııJann, Bcdirhan'ın böl

gedert u1.aklıışlırılmaları için Osmanlı Devlcti'ne baskı yaptıklarını, 19{X)'IU yıllarda ynyınladıklan 

Emir JJedirlıan adlı risale He reddetmişlerdir. iddialarımı. göre, İngiltere, kendi bimAycsini kabul etıili 

taktirde Bedirhan Bey'e müstakil bir Kurt hükumeti te~ktli yönünde yardım edeccgini vaad etmiş ise de 

ijeı;İirhan Bey,• /ııglllzleriıı himdye ve mıtaı•enetiyle olacak saadete Osmanf esareti tercih etmiştir•. 

(ttnfr ftedfrhan, s.25.) 

37 Çadırcı, a.g.t., s. 194. 

3ft Sevgen," Kürtler", mıı, XI, 16, s.43-46. 

39 Çadırcı, ıt.g.e., s.197. 
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Bedirhan Bey ise IO yıl kadat Girid ( 1<:andiye )'de oturduktan sonra, Sultan 

AbdUlmecid'in Olrid'i ziyareti sırasında iltifAtma mazhar olmuş ve l>adişah ·1stanbul1a dönU

tUnde Bedirhan'ın affını meclis-i vllkelAya havale etmişti. Affa uğrayan Bedirhan Bey 

fstıınbul'a gelmiş bir müddet kaldıktan sonra kendi isteiiyle tekrar Girit'e dönmuıtur. 8 yıl 

daha Oirld'te kalmııht. Girit hadisesinden sonra ailesiyle birlikte lstaııbul'a gelmiş, 8 yıl 

kaldıktan SQnra 1867'de Şam'a nalcledilmiş, bu süre zarfında Anadoh.inun hiç bir yerinde 

ikametine müsaade edilmemittlr ki bu durum, aile fertleri için ti. Meşrutiyetin ilanına ka

dar devam etmiştir. 1870 (1285) yılında Şam'da vefat ederek SaJlhiye mevkiinde loprala 

verilen Bedirhan aey'ln, geride 21 oftul, 2 l kız evlat bıraktılı bilinmektedir-40. 

Bedirhan Bey'in ortadan kaldınlması, esasen, İmparatorluğun giderek artan Avrupa 

devletleri kaıltsındaki teslimiyetçllili ile doğrudan ilgiliydi. Osmanlı Devleti Tanzlmatı ilan 

etmek zotunda kalmıı, MUslim-OayrimUstim unsurlar arasındaki statU MustUman Unsurlar 

aJeyhfne tecelli etmeye başlamııtı. Yabancı devletlerin Oaynm0slim tebAya sahip çıkmasını, 

Ostnanh Devleu♦nln çaresiz kabutu, MllslUman halkın tepkisine yol açmıştı. Hele Doğu 

Anadolu gibi, feodal yapılı aşiret ve ailelerin tepkisi, Osmanlı Devletl'nl uzun sure rahatsız 

edecek ve bölgedeki huzursuzJuldarın başlıca Amill olacaktır. 

Yukarıda kısacı izah edilmeye çalışıldığı 0zere Osmanlı Devleti'nin Dofu Anadotti 

hakimiyeti uzun ulraşılar sonucu tedricen gerçekle,ebilmişti. XIX. YOzyılın başlarına ge

lfndilinde çoftu beylikler merkezi yönetimin mtldahalesi olmaksızın kendili!inden orta

dan kalkmış bulunuyordu. Son olarak ta Bohtari Emaretinln ortadan kalkmasıyla, devlet 

var gDcUyle bölgede dolnıdan varlılinı hissettinne yoluna glbnişti. Ancak yine de Dolu 

Anadolu uzun yırtar Osmanlı Devteti'ni uğraştJtmıştır. Esasında Doğu Anadoluntıı1 kendine 

hai politik ve içtimai yapısıhdaki değişim, bit nevi aşiret düzeninin hlkim olduğu karak
terik yapısi da dikkate aJındıAmda birtakım huzutsuzluklann çıkm~sı pek tabi idi. Bölgede 

kısmen istikrar unsuru olan beylikler ortadan katdıntdıktan soıira işbaşına gelen hokUmet 

görevlileri aıireder ve ahali Uzerinde yeterli otoriteyi sallayamamış1ardı. Devlet kendi hA

kimiyetini tam olarak tesis edememiş, bölgede g6revlendirdill yetkiUler halkın arzu ve ih

tiyaçlarına cevap vetemedlkleri ve bundan dolayı da meırOfyet kazanamadıkları için iste

dikleri düzenlemeleri yapamamışlardi. Ve zaman zaman yine gUçlU aşiretlerin desteline 

bq\'tırmak zorunda kalmışlardı. kdrdiıtan Eyaieii'nin kurulmasından sonra, bölgede de• 

netim !ıtJlayamayan yetkiJiJer, aıiret reislerine maaı bajJayarak, kaza tnUdUrlerinln yap

blc.ları görevleri vennişlerdir. bunda, aılret halkını vergi venne ve asker olma yUkUmlUIU-

40 Emfı- BedJrhiUı, s.32-34. Bedirhan be}in ahfAdı uzun yıllar Osmanlı hUkUmetlerine karşı dUş

manca tutum sergilemiş, bazı isyan girişimlerinde bulunmuşlardır. Sultan il. Abduthamit döneminde de 

Jönttırk grupları içerisinde devlete olan muhalefetlerini girlice dc,·am ettirmişlerdir. il. Meşruıiyetin ila

nından sonra Bedirfıanlı ailesinin Dogıt Anadoludaki f anJiyetleri için tık., s. 7 
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lUnt ıllıttırtna gayesi audulmuı ise de <>lumlu sonuç a1ınmnanuıtır4 1. Devletin bazı aıiret

leri götettneai diğer aşiretlerin rekabet hissine yol açmaktaydı. Nitekim parçalanan beylik

lerin daha kUçUk aşiretlere ayrılatak uıtın yıllar rekabet hlssiyte Dolu Anadolunun asayi

ıini tehdid ettiklerini ifade etmek mUmkUndUr. 

Ailelerin nUfQzunun kırılmasından sonra tarikatler bir nebze olsun bölgenin istikrlnnt 

muhafaı.a ebneye çalışrnıılardır. Emirlerden boıaJan nflfOzo boyUk ölçUde tarikader dol

dumtA)'A 91lışmı9tır. Dolu Anadoludakl tarlkatler içinde en yaygın ohtıt Nakşibendilik idi. 

Bu tarikat MevlAna Halit ile birlikte J9. yUzyıl boyunca Dolu Anadolunuıı slyAsi ve içti

mAi hayatında önemli bir rol oynamtıtır. MevlAna Hallt'in, Nakşibendi Tarikati'ne 

ltindiııtan'dıt girdiği ve Şehrezor bölgesinde yaşayan bir kurt sitesinden ofduJu bilinmek

tedir. 1808'de lrak1a döndükten sonta tarikatı yeniden cattlandıtamk İmparatorluktaki 

Nak4lbendiler arasında önemli sayıda taraftar toplayan MevtAna Halit, Nakıibendililin 

Hafidi katıadırun kurucusudur. Nakşibendi-Halidt, Doğu Anadolu dıt oldukça yaygınlık 

kazanmıştı. HaUd'ltı atadıjı halif eterin yarıya yakıninın .ktırt oldutu ve daha sonraki bJr 
çok dtn1 isyattıh önde gelen ltderleıinln MevlAna ltalit'in kolundan olduğu m0ıahıtdc 

edibıi.lftir42. 

Bölgenih atayiJlni tehdid eden 6nem1i bir gelişme de misyoner faaliyetlerinin tıide

rek genişlemesi olmuştur. Gerçekten de 19. YUzyılda yapılan refotndar sayesinde Doğu 

AtıadohııtUtı bit çok yerinde açılan yabancı okullat ve konsoioslukJat, misyonerlerin daha 

rahat faaliyet göst6rırieslne ortam hazirİamı,u. ~undan gUç alan b61gedeki Hristiyan 

gruplar mahallt k.Urt beylerine kafa tutmaya başlaniişlatdı. Oaynmoslim azınlıkların gide

rek artan •ırrtatıklılına mukabil Osmanlı llevleH1nin tavlzlait potitlkaJan Doğu Anadolu 

rtıUslUmatı ahalisinin zaman zaman hukumete ka.rıı tepkisine yol açtı. Bedirhan Bey ile 

başlayan isyanhtt, bu tarihten itibaren Osmanlı Devteti'nln en kritik anlanrlda tekrar kert~ 

dinJ göstermtye başlamıı ve hep böyle devam ebnlştir. Kırım harbi ( 1853-56) esnasında, 

bu defa Bedirhan Bey'in yeJeni Yezdanıir, Rusların tahrikleriyle 1855'de isyan ederek 

)Joğu Anadolunun bazı şehirlerini işgal etmişti. Ancak Osmanlı Devleti isyanı bastınniş ve 

Yeulanşit. lstanbul'a getirilerek tevkif edilmlştir43. Bu olaydan sonra, Bedirbanlı ailesinin 

t'tr/7-78 Osmanlı-Rus ltarbi'nin hemen akabinde lcnçDk çapta bir isyan girişimi ve ardın

dan meydana gelen Şeyh Ubeydullah hareketine kadar Doğu Anadolu'da belirgin bir hu

zttrsııtluk yap,nmaınJşbr. 

4 t Çadırcı, li.g.e., s.196. 

42 Bnıinessen, KUrdtstan Oıertııe ... , s.126. Şe)·h Ubeydullah'ın babası Şeyh Taha Me,·IAnA Halit'in 

hatifelerindendi. Cumhuriyet döneminin DoJu Anadolu'dald ilk isyanı otan Şeyh Said isyanının y6n

leıtdiricileri de bu kotdandı. ı,ı.e, s.157. 

43 ŞadilJili, Vedat, Tllrldyedt kUrtıUlllk Hateketlert ve İsyanlar 1, Ankara 1980, sjo, 
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c-) ll. Abdmhanıfd'ln Dotu Anadolu Polltlkala11 

Sultan il. AbdUlhamid'in saltanatının ilk yıllan genelde Osmanlı Devleti'nin, özelde 

Dojı.t Anadolunun istikbaldeki alacalı vaziyeti belirlemede önemli bir dönUm noktasını 

teşkil etmiştir. 

1877-78 Osmanlı - Rus Harbi'nde imparatorlutun mağt0blyeti, Gayrimüslim tinsur

lann devlete karJı tak.tnacalı tavn belirlerken, yabancı devfellerin 0zerlerindeki emellerini 

de resmileştiriyordu. Berlin Ahtlaşrnasıyla (61. Macide) Ermeniler Batılı devletlerin kotu

ması alhna giriyordu. Savaşın getirdiği olumsuzluklar memleketin bir çok yerinde huzur

suzlula yol açblı gibi, devleti, acıt tedbirler almaya da sevkediyordu. AbdUlhamid'in ilk 
yıllarında Dolu Ana.doluda devleti uğraştıran olaylardan ilki Şeyh lJbeydullah'ırl isyan te

eebbUs(,l idi. Ubeydullah'ın devlete karşı bu tavn,ndan ti. Meşrutiyet sonrasında çt>ctık.ları 

tarafından da devam ettirilmiş olmasını dikkate alarak kısaca bahsetmeli uygun gördük. 

Şeyh Ubeydullah Hareketi: Şeyh Ubeydullah, Hakkari (Şemdinan) yöresinde ikAmet 

edetı ve daha önce Bedirhan isyanında etkisi ofdujunu ziktettigimiz Şeyh Taha'nın ottu 

olup ntlf0zu Osrmınlı KUrtleriııin yan.ısıra, İran'ii1 kortlerle meskun bölgelerine kadar 

uzanmaktaydı. Astlhda isyanın kökleri Osmanlı - Rus Harbi'nirı 6ncesine gitmekteydi. 

İnuı'ın Unniye ve Hoy bölgesindeki KUrt aşiretlerinden vergi istemeşl 0zerine aşiretler 

Ubeydullah'a müracaat ede~k buna engel olmasını istemişlerdi. tnın•ın, bölgeye ( Kurt 

yerleşim yerleri ) tayin eltili memurlat kort ahaliyi yıldınruştı. Her turlll yolsuzluk hDkUtrı 

sürmekte, hakııız yete bir takım vergiler toplanmaktaydı. Yapılan bu müracaat Uzerine 

Şeyh, tneseleyi öncelikle diplomasi kanalıyla halletmeyi deneyerek Osmanlı HUkUmetl'ne 

baıvunnuş ve lran'ın ikaz edUıriesinl taleb etmişti. Ancak Ostnanh HlJkümeti'nin lraıı 

nezdlndeki te,ebbUsleri, Osmanlı-Rus Harbi'nin patlak vermesiyle yarım kalmııtı. Harbin 

getitdifi huzurstız1ukJar Dolu Anadoiunuti çeşitli bölgelerinde de mahalli ayaklanmaların 

çıktnasına neden olmuştu. Mahalli idarecilerin ve askerlerin bu ayaklanmaları tiddet kul

linarak bastınnası Uzerine haJk, bunları tek yetkili merci tanıdıJı Şeyh Ubeydullah'a tika
yet etmittir. Şeyh Ubeydullah'ın da İstanbul H0kUmeti'nden mahallt idarecilerin cezalan

dınlmalanru istedillni görttyoruz44. HUkUmetin bu isteffi hoş karşılamamasına mukAbil U. 

Abdtllharnid'in, lran'a karşı şeyhin nüfuzundan istüade etmek istedili bilinmektedir. Su 

amaçla 1880'de kendisine sadakat etmiş olan Bedirhan Bey1in oğlu Bahri Bey'I Şeyh 

Ubeydullah'ın nezdine göndererek İran topraklarındaki KUrtlerin lran•a karşı korunmasını 

Şeyhin uhdesine venniştir-4-5. Şeyh, Osmanlı Devleti'nin yanısıra lngiliz ve Rus konsolQs-

M ŞadilUli, a.i,t,, s.30-32. 

45 Bayram Kodaman, Sultan il. AbdDlhamld Devri Dolu An•dohı Polltlkası, Ankara 

1987, s.28. 
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hıklarıyla da irtibata geçmişti. lran üzerine yapacaAı harekAt için Erzurum ve Van Rus , 
konsoloslarına temsilci göndermiş ise de Rusya bu sıralarda da.ha çok Osmanlı 

Hristiyanları ile ilişki kunnakla meşgul bulundulu için olumlu cevap vermemişti46. Fakat 

lngilizlerin Van konsolosu ile teması olumlu neticetenmiş ve silah yardımJ alm.tşti. 

Ubeydullah, offlu Seyyid AbdUlkadir ve Sıddık ile birlikte çok sayıda Aşiret reisinin katJ

lımıyla lran üzerine harekete geçer. Kendisine ballı aıiretlerin yojun otdulu Mehlbat. 

Meyandiya ve Meraga'yı zabtederek Tebriz'e doAru yaklaşır. Anw gUçlendili oranda 

Osmanlı Devleti'ne itaatsizlile de başlaması Uzeriııe hUkUmet, Uzerine kuvvet göndennek 

zorunda ka1mışbr47. 

Osmanlı Oevleti'nin bu tavır değişikliğinin esas seheblerinden bir differi ise 

logiJizJerin Ubeydullah sayesinde bölgede nUfuz kazanmasını önlemekti. Yine bu durum

dan rahal!ltz olan Rusya'da Osmanlı Devleti'ni uyararak duruma müd8hale etmesini iste

mitti48. 

Osmanlı g0çlerinin bölgeye gelmesi Uzerlne işgaJ eltili yerleri bırakarak geri çekilen 

Şeyh Ubeydullah, ele geçirilerek fstanbul'a getirildi. 1882 yılında, bu sefer de Ruslardan 

yardım almayı Umid ederek kaçmaya teşebbUs eden Şeyh yakalanarak ailesi ile birUkte 

Mekke'ye sürgün edilmiş ve aynı yıl Mekke'de ölm0ştür49. Şeyh Ubeydullah'm bu hare

keti AbdUlhamid'i Kürtler ti.zerinde ciddi tedbirler almaya yöneltmiştir. Z.aten 1877~78 

harbinde bazı Kürtlerin (Yezidi) boyunlarına haç takarak Rusların saflarında Osmanlıya 

ihanet etmeleri ise yetkililerin dikkatlerini önemli ölçUde Kürtler fü:erine çevinnişti. 

Bu esnada Ermenilerin durumuna bakacak olursak, Berfin Antlaşması'ndan hemen 

sonra Rusların ve lngilizlerin Ermeniler Uzerinde yoğunlaşan nllf uz mücadelelerinin. 

Ennenileri devlete karşı daha pervasız davranmaya sevkettiğini görUrtız. Batılı devletler 

Doğu Anadoludaki konsoloslan vasıtasıyla dini ve siyasl maksatlarla açtıkları okullarda 

Hristiyan azınlıkları devlete kartı tahrik ediyordu. Yabancı Ulkelerde bir çok komite ve ba-

46 Halfın, XJX. \'Ozyılda KUrdlstan Ozertnde MUcadeleler, fsıanbul 1992, ıı.83. 

47 Şadillill, ll.g.e., s30-32. Bruinessen, Şeyh UbeyduJİah'ın gerçek amacının Oıımanlı ve Iran devlet• 

leri arasında batımsız bir Kurt devleti kurmak olduğunu ileri sürmektedir. bkz., Bruinessen, 

KOtdlstan Ozerlne ... s.228; Aynı iddia Mlmırsky'dc de mc\'cuttur. bkz. I.A. "Kürtler"; Yine blaA 

Sevgen, ff Seyyid Taha 9. Tarih Konu§uyor, c. 7, S 40, Mayıs 1967, s.3165-3167. Aynca, Şeyh. 

Ubcydullah'ı, Ktırt devleti kurulması yönUnde teşvik edenin Bcdirhan'ın otullanndnn Bahri Bey oldugu 

ileri sUtUlmektedir. bkz. Şadillili , a.g.e., s.28-29. 

48 Halrin, XIX. YUzyılda KUrdlstan ... , s.91. 

49 Şadillili, a,ı,t'., s.30-32. 
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sın yayın kuruluşları Osmanlı Devleti'nde Eıınetii meselesini oluşturmaya çalışırken, içer

deki Enneni gizli cemiyetleri de faaliyetlerini yoğunlaştmnaktaydı. 

BUtUn bu gelişmeler karşısında AbdUlharnid, merkezt otoriteyi güçlendirici tedbirler 

almak IUzOmunu hissetmişti. Diğer bir politik değişim ise, Tanzimada birlikte başlayan ve 

GayrimOslim Osmanlı unsurlarının imparatorluktan ayrılma elllimlerinin netleştiği Berlin 

Antlaşması ile iflas eden Osmanlıcılık fikrinin, yerini İslamcı siyasete terketmesiydi. 

Böylece devlet daha çok Müslüman unsurlara yönelmiş, Tanzimattan beri GayrımUslimler 

lehine yapılan reformlar artık lmpnratorlulun asli unsurları lehine de yapılmaya başlan

mııtıSO. Yine Abdülhamid'in dış politikadaki denge siyaseti iç politikada da farklı unsur

lar arasında muvazeneyi gerçekleştinnek şeklinde vukubulmuştu. Bunun en açtk örneli 

Doğu Anadoluda yaşayan Müslim - GayrımUslim unsurlar üzerindeki uygulam~lardı. 

AbdUlhamid'ln Doğu Anadoluya (Kürtlere) yönelik politikalarından en belirgini, 

Aşiretlerden II Uamldlye Alaylari " teşkil etmesidir ki, bu uygulamada, imparatorluk ge

nelindeki bUtiln politik değişimlerin tesirini görmek mUmkUndur51. 

Haınidiye Alayları : Daha, Şeyh Ubeydullah hadisesinin hemen akabinde Padişahın 

talimatıyla IV . Ordu kumandanı Müşir Zeki Pata ve Valller, Aşiret reisleriyle yakınlık 

kurmaya başlamışlardı. Bu ilişkiler Batılı devletlerin kışlurtmalan sonuct,ı Ermenilerin yer 

yer isyan çıkarmaya başladıgı 1890 yılına kadar iyice güçlenmişti. Müşir Zeki Paşa'run 

Aşiretlerden bölgenin asayişini sağlamada as1keri yönden de faydalanma teklifi, il. 

Abdülhamıt tarafından olumJu karıılanarak hemen çalışmalara başlan.ılmıştır52. 

Aşiretlerden askerJ birlikler kurulması devlete bir çok yönden fayda sallayacaktı. 

Alayların teşkili dOşUnUIUrken daha çok şu hususlar hedeflenmişti; " merkezi otoriteyi tesis 

50 Bu hususla geniş bilgi için bkz., Ce7.mi Eraslan, it. AbdUlhamld ve lslant Blrllll, Ötüken 

Yayınevi, lstanbul 1992. 

Si Kodaman, a,ı,e., s.22-24. 

52 Kodaman, a.ı,e,, s.33; Aşiretlerden alay teşkil edilmesi fikrinin ilk defa kim tarafından ortaya atıl

dığına dair çeşitli gfüflşler vardır. Sultan AbdUlhamid bu fikrin, Zeki Paşa'dan çtl..1ığını belirtmektedir. 

bkz. Sultan Abdülhamid, Siyasi Hatıratım, s.75. Aniımof, Kürtlerden Alay teşkil edilmesi fikrinin 

Şakir Paşa'ya ait oldugtınu ve bu fikrin tatbikinin rv. Kolordu Müşiri Zeki f'ı¾~'ya haYale cdildilini 

ileri sürmekte ve esas amacın, Kürtleri mUlkr idareye alıştınnak olduğunu belirtmektedir. bkı. , P. 

Avrianof, ı9. Asırda Rusya, TUrklye, lran Muharebelert; TUrk • lran ~ R-. s 

KUrtlerlnln Vaztyyet-1 HAzıraları , Kafkas Askert Dairesi ErUn-ı Harbiyycsi Neşriyatı (Tere. 

Adil Efendi, Mustafa Efendi), Ankara 1926, s.132; aynı amaç için bk:7_ Van ve Bttlls Vllayetlerl 

lstıatlstll', ( Tere. Mehmet Sadık), İstanbul 1330 s.13 l. Kllrt aşiretlerinden oluşturvlan bu alaylar, 

Rusya'daki ı1 Kazak Kıtaatı ft na benzetilmiştir. bkz. Van ve Bltlls. .. , s.195. 
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ederek devletin etkin olabileceRi yeni bir sosyo - politik denge kurmak, aşiretlerden asker1 

gUç olarak istifade etmek, Ermenilerin faaliyetlerine engel olmak, MUs/Uınaıılarla 

GayrımUsliınler arasında denge kurıncık ve yabancı deı·letleriıı tahriklerine engel olmak 

ıı53. Bu arada Kürtlerin Halifenin şahsında devlete baflılıklarını sağlamak da muhakkak 

dUşllnUlmUş. idi. Devletin bu planlan aşiretler için de cazib gelmişti. Hamidiye Alayına 

sahip olma sayesinde Aşiretler, nizAml orduda askerlik yapmak yükümlUIUğllnden kurtu

luyordu. Böylece hem aşiretinden hem de memleketinden uzaklaşmadan askerlik yapmış 

oluyordu. Aşiretin ve aşiret reisinin devlet katında, Halife nazarında itibarı artıyordu. 

Nişan, fahri Unvan, rütbe verilmesi aşiretin şftnı için önemli bir imtiyazdı. Bunun yanısıra 

maddi gUç de elde etmiş olacaklardı. 

1891 yılında bir çok Aşiret Reisi lstanbul'a gelerek IJ. Abdolhamid'i ziyaret etmişler, 

bağlılıklannı bildinnişlerdi. Abdülhamit de bu Aşiret reislerini çeşitli hediyelerle taltif et

mişti. İstanbul'a gelemeyenler ise IV. Ordu merkezine giderek Zeki Paşa ile görUşmUş ve 

onun vasıtasıyla Padişah'a bağlılıklarını bildirmişlerdi. irtibata geçen Aşiretlerin bu yakla

şnru bölgedeki diğer aşiretlere de tesir etmiş, çeşitli yerlerden gelen Aşiret rei sleri Zeki 

Paşa'ya müracaatla Padişahı ziyaret için tavassutunu istemişlerdi54. 

Bu arada (1891) Erzurum, Van ve Bitlis vilayetlerindeki kurt ve Katakalpaklardan 

yaklaşık 45 Alaydan oluşacak bir teşkilat kurulması karar altına alınmıştı. Aşiretler 

Hamidiye Alaylarına katılmak için birbirleriyle yanşa başlamışlardJ55. Hatta ~ğunlutu 

rütbe, nişan vesaire alabilmek için aşiretlerini sayıca olduğundan faz1a göstermeye çalış

mışlardıı-56. Başlangıçta alay kunna hakkı elde edebilmek için bazı kısıtlamalar getirilmiş 

ise de sonraları bUtun Aşiretlere Hamidiye Alaylarına katılma hakkı verilmiştir. Alayların 

kurulması için uygun görOlen iki bölge, maksadın da vuzOha kavuşması açısından dikkat 

çekmektedir. Birincisi Erzurum - Van arasında Rusya'mn, diğeri Mardin ~ Urfa arasında 

İngiJtere'nin siyılsi faaliyetleri dikkate aJınamk seçilmişti. Ayrıca her iki hat hOkilmet nil

fOzunun az olduğu Ermeni örgütlerinin faaliyet sahasıydı. Aşiretlerden kurutan süvari 

birliklerine, nizami ordu subaylarından alay ve bölilk komutan tayin edilmişti. Aşiret reis

leri ise kuvvetlerine göre alay komutan yardımcısı, yarbay. binbaşı, aşiretin diğer ileri ge

lenleri ise teğmen rütbesiyle görev yapacaktı57_ 

53 Kodaman, a.g.e., s.29-30. 

54 Kodaman, a.g.e., s.36; A•.:rianof, a.g.e., s.134-135. 

55 Kcxiarnan, a.g.e., s.36. 

56 A vrianof, a.g.e., s.134. 

57 Kodaman, a.g.e., s.37-38. 
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Alayların kurulması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmekteydi. Kurulan 

alaylar iV. orduya bajlı idi. BUtiln sorumluluJun Müşir Zeki Paşa'ya ait olması onu kısa 

surede aşiretlerin otorite mercii yapmıştı. Paşa'nın onayı olmaksızın Hamidlye Alayları 

mensublanru işledikleri bir suçtan dahi yargılamak imkansız hale gelmiştiS8. Böylece aıi

retler mahaJli hUkDmet memurlannj tanımamaja başlamıı, mahalli memurların nUfOzu ol

dukça lasıtlanmıştı. Bu durum valilerle Zeki Pap'nın arasının açılmasına sebeb olmuştu. 

Gerçekten de mahalli hUkUmet nilfuzunun Hamidiye Alayları nezdinde yok olması aşiret

lerin eski adetlerine dönmelerine yol açtıfı gibi bu duruma şahit olan ahali, hUkUmetten 

ziyade Hamidiye Alaylanm otorite olarak gönneye baılamış ve aşiretler giderek halk na

zarında daha gilçlU pozisyon elde etrnişlerdi59. Bu otoriteye dayanan Hamidiye Alayları 

ekonomik yönden de oldukça iyi bir duruma gelmişlerdi. Nitekinı Aşiret Kürtlerinden 

verginin tahsili Hamidiye Alaylarının uhdesine verilmiıti. Bu gelirlerden bir kısmı 

Hamidiye Alaylanhda hizmet eden kişi~re. geri kalan kısmı ise mal sandıRına verilmesi ge

relqnekte iken çoju zaman bu kurala riayet edilmedill görUlmU1t0r60. 

BUtUn bu olumsuz gelişmeler karşısında hUkUmet, kendi oluşturdutu bu yapıyı ıslah 

etmede kararlı, ancak o kadar da zor bir durumla karşı karşıya idi. Nitekim, 1893 yılında 

Hamldiye Alaylarını eğitmek için lstanbul'dan Van'a gelen Nizamiye Süvarisi zabitleri, 

bütün gayretlerine rağmen olumlu neticeler alamamışhtrd1. Aşiret reisleri, adamJan üzerin

deki ıtllfuzlannın kaybolacaAı endişesiyle bu subaylara itaat etmekten kaçmmışlardı61. 
Aıiret reisi istediji zaman efradını başına toplamakta, hazır bulunmayanların yerine başka

larını getinnekteydl. Alayların teşkilinden beri Umertl ve ı.AbitAn harp tekniklerine göre ta

lim görmemiş ve bildikleri şeyler, kendilerine mahsus ata binmek ve cirit oynamaktan öte 

gidemeıniıti62. 

1895 yılında alaylann sayısı 56'ya ylJkselmişti. Her alaya sıra numarası verilmiş, alay

lann bir kısmı yakmlıjı sebebiyle Halep'deki 5. Orduya ba!lanmışh. 1896 yılında yapılan 

yeni bir nizamname ile Hamidiye Alaylarının bölgede meydana getirdili rahatsızlıklar gi

derilmek istenmiştir. Bu nizamname ile alaylar daha disiplinli hale getirilmeye çalışılmış, 

yeni oluşturulacak alayların yine TUrkmen, Kurt, Karakalpak ve Arap aşiretlerinden teşkil 

edileceji ve ileri gelenlerin yüzbaşı, albay rütbeleri dışında çeşitli rütbelefi hlmil olarak 

subay olacaklan açıklanmıştı. Eşkiya takibinde alaylardan faydalanılacağı ve bu harekete 

58 Vatı n Bltlls ... , s.196. 

-'9 Avrianof, a.g.e., s.140-141. 

60 1891 senesinden 1897 senesine kadar Van vilayeti Hamidiye Alaylarından, maJ sandıJına hiç para 

girmemiştir. (Avrianof, a.g.e., s.141}. 

61 Avrianof, a.g.e., s.138. 

62 Said Paşe'nın Hatıratı, c. 2 (it), lsıanbul 1329, s.372-373. 
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kablanlara harbe katılmış gibi muamele edileceği belirtilmekteydi ki bununla daha önce 

adı eşkiyalıffa karışmış alaylar da ikaz ediliyordu. Bu yeni niı.amname ile alay ve bölUk 

kadrolarının yetiıtirilmesi için aşiret çocuklarının askeri okullarda okutulması da kabul 

edilmittl. Aşiret ileri gelenleri mahalli meclis azalığına kabul ediliyor. böylece mahalli ida

relerde söz sahibi olabiliyordu. Neticede yalnızca şehir eşrlfı ve AyAnın hakim olduğu 

idari meclislerde denge kurulmaya çahşıldıtı görUlmektedir63. 

Hamidiye Alaylannm kuruluş gayelerinden biri olarak bilinen &meni taşkınlıklarına 

set çekme işlevi için zemin oluşmaya başlamıştı. Enneniler arasında baffımsızlık fikirlerinin 

oluşmasında Enneni Ruhani Reislerin önemJi etkisi olmuştu. Manastırlarda Hristiyan -

MUslUman düşmanlığı üzerine nutuklar atılmaktaydı. Batılılar da kendi menfaatleri doğrul

tusunda oluşturulan bu dU~manhktan istifade ederek Osmanlı Devletinin başına Enneni 

meselesini icad etmişlerdi. Berlin Antlaşmasıyla elde ettikleri. " Osına,ılı Devleti'ndelci 

Hristiyanlar lehine yapılacak ısldhatlara nezaret etme" yetkisiyle. BAb-ı Ali'ye baskı yap

maya başlamışlardı. Hamidiye Alaylarının teşkili ise tabiatıyle Ermenilerin bajıınsızlık fa

aliyetleri için bUyUk bir engel teşkil edeceti için sürekli olarak Ermeniler tarafından 

Batı 1ya şikayet vesilesi oluyordu. Ermeni Komiteleri yaptıktan propagandalarda Hamidiye 

Alayları teşkilinin gayesinin Ermeni köylerini yağmafattınnak olduffunu iddia ediyor

lardı64. 

Abd0lhamid, 1897'de Şakir Paşa'yı Hamidiye Alaylarının inzibat ve intizamlarının 

sa)!lanması hususunda harekete geçirmi şti. Bu sırada Şakir Paşa, Anadolu tsllhfttı için böl

gede teftiş çalışmalannda bulunmaktaydı. Şakir ve Zeki Paşalar bu hususta bir rapor hazır

layarak padişaha sunmuşlardı. Rapora göre; Hamidiye Alaylarının kanun ve nizamname

lere göre talimleri yapılmadığı, Alaylara tayin edilen Niı.ami orduya mensub kurmay su

bayların aşiretler Uz.erinde otorite tesis edemedikleri tesbit edilmişti. Tayin edilen alay ve 

bölUk kumandanlarının liyAkatsizliği sebebiyle aşiret ileri gelenlerinin doğrudan ordu 

kumandanlanyla ntuhlberelerde bulunmakta oldukları ve askeri terbiyeden geçirilememiş, 

ısllh edilememiş olduklan belirtilmiıti. Hamidiye Alaylarının intizama sokulması için yeni 

bir takım tedbirler alınması kararlaştınlmıştı65, Fakat bu tedbirlerin de kajıt Uzerinde kal

dıMı ve istenilen derecede fayda. sa!lamadı!ı zamanla anlaşılmıştı. 

63 Kodaman, a.g.e .. s.43-47. 

64 \'an n !lltllı ... , s.132. 

65 Kodaman, ıa.g.e., s.51-53. Şakir Paşa, daha Hamidiyc Ala)farının kunıluşu esnasında çalışmalarına 

katılmış ve aklir göre\' atmıştı. Anadolu lslılMtını tertişi sırasında bu ıılaylann \'a1jyetlcrini kontrol 

etme imkanını bulmuş, 1897'dc Trabzon'da iken kendisine verilen bir emirle Alaylarla ilgili bazı düzen

lemeler yapmakla gBm'lendirilmlşti. Bu amaçla, bir suredir çeşitli eleştirilere mdruz kalan Alaylarla il

gili plan ve projeler sunmuştur. Buna ragmen Şakir Paşa kendisini çekemeyenler tarafından, Hamidiye 
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Gerçekten de arkalarında devletin gUcUnU hisseden Hamidiyeli Aşiretler, hem alaysız 

aşiretlere hem de şehir eşrifına karşı daha gUçHl konuma gelmişlerdi. Bu ise Aşireder ara

sında daha önceden var olan rekAbeti güçlendirdiği gibi, alaylı olmayanların alaylılara ve 

devlete karşı husOmetini artırmıştı . Bunlara ilaveten Abdulhamid1n aşiretlerle htıkUmetln 

aracılı!ı olmadan doğrudan bir bağ kurması aşiretlerin hUkUmetten ziyade kendisine bağ

tanmaıunı sağlanuşh. Hatta kendisini " KUrtlerln Babası " diye tabir ettiği vaki ol

muştu66ki bu da olumsuz bir gelişme gösterecektir. Aşiretler sürekli sürtüşme içerisinde 

oldukları mahalli idareleri, hUkUmetin bir uzantısı olarak görl1yortardı. Abduthamid'e 

bajlılık ise onun hal'inden sonra alayların devlete karşı olumsuz yaklaşımında etkisini 

gösterecek ve bir çok alay ya Ulkeyi terkederek Rus ve İran topraklarına sığınacak, ya da 

meşrutiyetçi görllnerek mesteeine devam edecekti. Bu arada, uygulanan politikaların de

vamlılığını safflayacak mUesseseleşmeııin gerçekJeştirilemeınesinin acısını devlet daha uzun 

yıllar çekecektir. 

Aıiret Mektebi: Abdülhamid'in Doğu Anadoluya yönelik bir diğer politik uygulaması 

ise Aşiret çocuklarının eğitimi alanında olmuştur. Bunda, aşiret reislerinin ve ağalanmn ço

cuklarını Osmanlı kUltUrilyle yetiştirerek devlete ve saltanata bağlı kalmalarını lemin etmek 

amaçlanmıştı. Bu hedefe ulaşmada en etkili araç ise " Aşiret Mektebi " olmuştur. A,iret 

mektebi herkese açık olmayıp sadece imparatorluktaki aşiretlere mensub muteber kimse

lerin çocuklarına mahsus bir okuldu. İlk başlarda yalnız Arab çocuklanna tahsis edilmiş 

olan bu mektep vasıtasıyla, Arab çocuklarını bir nevi TUrkleştirrnek gayesi gözetildiği de 

ileri sUrOlmektedir67. Daha sonralan Doğu Anadoludaki Kürt aşiretlerinin ve Hamidiye 

Alayları ileri gelenlerinin dikkatini çekmiş ve bazı aşiret reisleri kendi çocuklarının da bu 

mektebe alınmalarını istemişlerdir. Şakir Paşa'nın aracıhğıyln Aşiret ileri gelenlerinin ve 

Hamidiye Alaylan subaylarının çocuklarından ve her alaydan iki çocuğun her yıl okula 

alınması, tahsillerinin sonunda teğmen rtllbesiyle alaylara gönderilmesi kabul edilmiştir68_ 

Aşiret mektebinin nizamnamesi ve iki senelik hazırlanan ders proğramı 1892 tari

hinde tesbit edilmesine rağmen ancak iki sene sonra ejitime başlayabllmiştir69 . 

Alaylarına muhalefet etmekle suçlanmış , hattn Mabcyndcn kendisine bu konuda açıklama yapması 

istenmiştir. Verdi~i cernpta bUtUn bunların asılsız oldu~unu belirtmişti r. Şakir Pnşa'nın Hamidiye 

Alayları ile ilgili çalışmaları için bkz. Ali Karacn, Anadolu lslahltı ve Ahmet ŞAklr Paşa ( 

1838-1899 }, İstanbul 1993, s. 173-182. 

66 Şerif Fırat, Doğu illeri ve Varto Tarihi, Ankara 1983, s.123. Aşiretler arn.'iıııdaki bu rekabet

lere en çarpıcı misal olarak Honnekli re Cibmnlı aşiretlerini gBstcrcbilitiz. 

67 Osman Ergin, TUrkJye Maarif Tal'lhl, c. 3, İstanbul 1941 , s.978. 

68 Kodaman, a.g.e. ,s. 75. 

69 Ergin, a.g.e., s.977. 
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Mektebin yeri için Esma Sultan'm Kabataş'taki Sarayı tahsis edilmişti. Devlet parasız yatılı 

okuJu hUviyetinde olup, 12-16 yaşlar arası aşiret çocuklannın alındılı okulda talebelere 

ayda 30'ar kurut maaş verilmekteydi. Mezun olanlar kendi aşiretlerine döndüklerinde 

oralarda açılacak. okullarda ölretmenliğin yamsıra, memuriyetlerde de istihdam edilebile

ceklerdl70. Ölrencilerin Türkçe eAitirnleri öngörülmekteydi. İlk olarak SO Arap çocu

ğuyla ölretime başlayan mektep, daha çok lbtidai ve RUşd1 okullar seviyesindeydi? t. 

Bir çok aşiret reisi, çocuklarını bu okula kaydettinneye çalışmıştır. Bu rağbet karşı 

sında Aşiret mektebinin kapılan doğu illerinden bUtUn aşiret çocuklanna açılmıştır. Daha 

sonra Amavudluk'tan gelen 18 çocuk dahi Aşiret mektebine kabul ediİmi9tir. Aşiret 

mektebi mezunları Harbiye ve Mülkiye mekteblerine de kabul edilmişler, buralardan me

zun olanlar çeşitli rnemuriyetlere tayin edilmiılerdit. 1907'de Aşiret Mektebi öğrencileri 

yemek boykotu yaparak okul idaresine isyan ebnişler, bu ise okulun kapanmasına sebeb 

olmu,tur 72. 

Aşiret Mektebi mezunlanndan bazıları, Meşrutiyet sonrasında Doğu Anadoluda ortaya 

çıkan Kort çetelerine katılarak istihbarat vesaire hususlarda ltbirliği yaptıkları gibi, bir 

kısmı da çeşi tli knrt Cemiyetlerinde faaliyet göstennişlerdir. 

Netice olarak AbdUlhamid'in Doğu Anadoluda özellikle Kürtlerle ilgili polltlkalan 

gerek içerden ve gerekse dışardan bir çok tenkide uğramıştır. Kürtlerden oluşturulan 

alaylann Ennenilere vahşice davrandıklarını ileri sUnnUşler, teşki l atlandırıl an bu Kürtlerin, 

istikllllerini ilan etmek için isyan edeceklerinden endişe duyduklarını ifade etmişlerdir. 

Buna karşılık AbdUlhamid, " ... Muhabirler, Kardistaıı'daki vaziyeti, Beyollunda oturduA:

ları rahat köşelerini terketmeksizin, aııcaJ: Ermenilerin görllş zcn·iyesine göre mUtalaa edi

yorlar ... ıı7 3 diyerek bunlara aldırış etmemiştir. Aynı ıekilde Abdülhamid, " l<Urt 

A§alarının bazılarının ,·ocuklarını , lstanbul'a getirip memuriyete yerleştirdifim için de 

tenkid edildifiml biliyorum. Senelerdir Hristiyan Ermeniler Naz.ır mevkilerini işgal etmiş

lerdir. Bundan sonra da kendi dinimizde,ı olan KUrtleri kendimize yaklaştırmakta ne gibi 

70 Kodaman, a.g.e., s.71. Bunun bir ömeAi Cibranlı aşiretinde görUlmllştUr. Aşiret Mcktebi 'ndcn me

zun olan, Cibranlı Halit Bey, babruıı Mahmut Bey~n yerine it. Cibran Aşireti Alayı Kaymakamı olarak 

aşiretinin başına geimiştl. bkz.. Şerif Fırat, Dolu ltıerl ... s. 13.5. Yine Aşiret Mcktebi'nden mezun, 

Miri KatibiıAde Ahmet Cemil çeşitli ilçelerde Kaymakamlık yapmıştır. bkı., Naci Kutlay, İttihat 

Terakki ve KUrtter, Ankara 1992, s. t 37. 

71 Kodaman, a,a,e., s.73-74. ; Ergin, a.g.e., s.91g. 

72 Kodaman, a.g.e., s.79. ;Ergin, a.g.e., s.978-981. 

73 Sultan Ab4Ulhamid, Slyal Hatırahm, Dergah Yayınlan, lstanbul 1984, s.74~75. 
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bir ,arar olabilir? 111 4 diyerek Kurt politikasında haklı oldutunu savunmuştur. 

Abdfllhamid'in Bedirhanlılan himaye ederek merkezde muhafaza etmesi de eleştirilere ul
nunasına sebeb olmuştur 7 5. 

Meşrutiyet Öncesinde Geııel Duruın: BUtUn bu çabalara mukabil Aşiret Alayları poli

tikasının olumsuz bir takım sonuçlan da olmuştur. Nitekim, Doğu Anadolu'nun aşiret ya

pısı AbdUlhamid döneminde de devam etmiş ve Hamidiye Alaylanna dahil otan aşiretlerin 

bölge halkı üzerindeki nUfOzu daha da artmış, bazıları da bu 3HcO çoju zaman istismar 

etmişlerdi. Bunların en ıanmrmşlanndan Viranşehirli lbrahim Paşa 76 ve Cezire'li Mustafa 

Paşa, Hamidiyeli olmanın avantajlannı kutlanarak bölgelerindeki devlet memurlarından 

baı.ılannın da işbirliği ile maddi yönden güçlenirken, bölgedeki siylisi etkinliklerini de ar

tırmıtlardı. Bir nevi derebeyini de andıran bu kişiler Abdülhamid döneminde binbir güç

lUkle ve iyi niyetlerle kurulan Harnidiye Alayları sayesinde yan bajımsız hareket etmeye 

baflamışlardı. 

İmparatorluk merkezindeki gelişmeler Doğu Anadolunun bazı yerlerinde de etkile

rini göstermeye baılamııtı. AbdUlhamid yönetimine muhalefet ederek meşrOti bir yöne

timi savunan Jönttıklerin 1908 öncesindeki etkileri imparatorluk bünyesinde, ciddi boyut

lar kazanm1ş bulunmaktaydı. JöntUrklerin illegal basın yayın ve örgütsel çahşma1an Doğu 

Anadolunun merkezi yerlerinde tarafdar bulmaktaydı. Bölgedeki JöntUrk tarafdarları tabi 

olarak Devlet yanlısı olan Hamidiye Alayları ve onun destekçilerine karşı cephe almiş du

rumdaydılar. Onlar için Meşrutiyet. ferdt huk0kun ön plana çıktığı. aşiret yapısının ortadan 

kalktığı. ahalinin aşiret zulmünden kurtulduğu bir dönemin başlangıci olacaktı. Bu geliş

meler karşısında vaziyetin aleyhlerine tecelli edeceğini anlayan bazı Hamidiyeli aşiretler 

daha Meşrutiyetin ilanından önce h0kOmete iıaatsizlije başlamışiardı. Bunların başında da 

Milli Aşireti Reisi lbralıim Paşa gelmektedir. içlerinde Ziya Oökalp'in de bulunduiu bir 

&rup ahali daha Meşrutiyet ilan . edilmeden önce, iki kez tef grafhaneyi basarak, yıllardır 

halka eıiyet eden lbrahim Paşa'nın bölgeden uzaklaştınlmalanm istemişlerdi. Bir kısmı da 

daha önce temas ettiğimiz gibi Meşrutiyetin ilanı ve kısa bir silre sonra AbdUthaınid'ln ha1-

'iy1e ya Dikeyi terkedecekler ya da iktidara gelen ittihat ve Terakki 1-tUkUmetiyJe işbirliği 

yaparak Meşrutiyetçi bir tavır değişikliğine yöneleceklerdir. Bu geçiş surecinde 1906'da 

Erzunım'da bazı karışıklıklar meydana geldi. Bunu takiben Dersim'de 1907 ve onun de-

74 .. - ' 75 ••a.·'·· 8.. • 

75 18s. yer. 

76 Dogu Anadoluda ve özellikle etkili oldukJan Viranşehir yöresinde bir çok isyana önderlik eden Ye 

Osmanlı devletini daffılma döneminde huzursuz eden Milli Aşireti \'C şahst hırsları için aşireti ardından 

sllrtlklemiş olan resi lbrahim Paşa hakkında ayrı bir çalışmamız devam etmektedir. 
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vamı niteliğinde olan 1908'de iki kez küçük çaplı isyanlar başgösterdi77. Aynı şekilde 

BitJis'te, Sivas'ta vesair illerde bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkmıştı. Bu sıkıntıların kaynağı 

dojrudan meşrOti istekler olmamakla birlikte imparatorluktaki genel huzursuzluğun 

Doğu Anadoludaki yansımalan mahiyetinde idiler. 

Meşrutiyetin hemen öncesinde, Hamidiye Alaylan yOzllnden bölgedeki Ermenilerin 

şikayetleri ile Jönturk taraftarlarının şikayetleri arasında bir paralellik mevcuttur. 

Meşrutiyetten sonra Enneniler Hamidiye Alaylanndan intikam almak ve bölgeden uzak

laştınlmalannı sağlayarak Doğu Anadolu da hikimiyeti ellerine geçinnek amacındaydılar. 

İleride de görüleceği Uzere, bunlar aleyhindeki şikayetleri uzun zaman hUkllmet yetkili

lerini ujraştırmıştı. Mahalli HUkilmet yetkililerinden bazıları meşrutiyetçi olarak 

Ermenilerle birlikte " Deı1r-i Sabık " 'ın yolsuzluklarının üzerine giderken. _bir kısmı da fe

odal Kurt aşiretleri taraf mı tutarak maddi menfaatler için işbirliğinin devamına çalışmışlar

dır. ileride ayrıntılı bir şekilde verileceffi Uıere Meşrutiyetten sonra Doğu Anadolunun ah

vali eskisinden daha da istikrarsız bir vaziyet alacak, Mnslilm - GaynmOslim unsurlar ara

smdaki iyi-kötU kurulmuş olan dengeler MUslUmanlar aleyhine tecelli edecek ve bu da 

dini vasıflı tepkilere neden olacaktı r. 

77 Eşkiyalık, Dersim aşiretlerinin gelenekselleşmiş bir ö1.elliAi idi. Dcrsim'in lYLcl dunımu sebebiyle 

Osmanlı Oe\•leti en gOçlU olduJu devirlerde dnhi bölgeye tam nOfOz edememişti. Bu sebcble Dersim'in 

ıs!Aht girişimleri yozyılın başlanndn ciddi şekilde ele alınmaya çnhştlmıştı. 19ITT ve IWS'deki lsyanla

nn esas sebebi çapulculuktan dolayı aşiret kavgalarının yeniden hareketlenmesidir. Bu isyanlarda Dersim 

aşiretlerine Emıcnilerin silah yardımı ynptıklan tesbit edilmişti. HtıkfJmet Dcrsim'in Etmeni fesat ocağı 

haline gelmesini önlemek amacıyla asker1 tedbirlerle ayaklanmayı bastırır. Tafsilatlı bilgi için bkz. 

Burhan ÖZkök, Osmanlılar Devrinde berslm lsyanlari, 1937 Askeri Maıbaa: Yine bkz. Suat 

AkgUI, Yakin Tarihimizde Dersim isyanları Ye Gerçekler, İstanbul 1992, s.22-25. 
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1. BÖLOM. 11. MEŞRUTfYET DEVRİNDE K0RTÇ0L0ötlN ORTAYA ÇIKIŞI 

1. JUntUrkler lçhıde KDrt Osmanlılar 

Hiç bir dönemde halk hareketi veya tabandan gelen bir zorlama ile ortaya çıkmamıt 

olan KtırtçUIUk, Osmanlı Devleti ile aydınlan arasındaki ilişkilerin en fazla aynştılı bir za

manda. Jönltlrk hareketi içerisinde yer alan çok az sayıdaki DoAu Anadolu kökeni! 

Osmanlı - Kort - aydınlan tarafından dile getirilmiştir. Bu sebeble K0rtçUI0I0n oluıumu 

JöntOrk hareketi çerçevesinde ele alınmalıdır. 

il. AbdOlhamid'I tahttan indinnek ve 1876 Anayasasını yeniden yUrOrlOle koymak 

amacıyla 1889 yılında Askeri Tıbbiye öğrencilerinden beş kitinin temelini attığı ittihat ve 

Terakki Cemiyeti'nin iki kurucu Uyesi KUrt kökenli idi. Bunlardan Abdullah Cevdet 

gerek Jöntürk hareketi içerisindeki fikri faaliyetleri, gerekse il. Meşrutiyet sonrası ve hatta 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki farklı dfltUnce ve görUşleriyle, " KOrt " olmaktan öte tipik 

bir Jöntilrk aydınıydı. Ha.kezi ishak SukOti de yaşamının sonuna kadar mücadelesine 

devam etmiş fakat erken ölUm0 sebebiyle meşrOti ihtilalin gerçekleıtiğini görememişti. 

Başlangı~ta " Osmanlılık" a ne kadar bağlı of duğunu gördUğUmllz Abdullah Cevdet ve 

Jönturk hareketine iştirak etmiş olan bazı Osmanlı - Kürt - aydınlarının zamanla nasıl 

KürtçUIUk eğilimine yöneldiklerini sırası geldikçe belirtmeye çalııacaftız. 

Jöntilrk hareketinin geniş tarafdar kitleleri kazandığı dönemde imparatorluktaki bazı 

KUrt aydınları da harekete ilgi duymuşlat ve faaliyetlere iştirak etmişlerdi. Bunlar içeri

sinde daha önceki dönemlerde bazı isyan girişimlerinden sorumlu görülen ve neticede bir 

tedbir olarak lstanbul'da ikamete mecbur edilen ailelerin çocuklarının yanısıra, il. 

Abdülhamid d6neminde kurulan Aşiret mektebinden yetişmiş Doğu Anadolunun nüfuzlu 

alalannm ve aşiret reislerinin çocukları da bulunmaktaydı. Adı, il. Meşrutiyet sonrasında 

sıkça duyulacak olan Şeyh Ubeydullah Efendi'nin offlu Seyyid Abdülkadir, t896fda 

ittihat \'e Terakki Cemiyeti içerisinde bulunuyordu 78. 

En faal olarak harekete iştirak edenler de Bedirhanlı ailesi fertleriydi. Bunlardan 

Abdurrahman Bedirhan " kOrdlstan "gazetesiyle Jöntnrk hareketinin önemli bir KlJrt ka

nadını temsil etmekteydi. " KOrdlstan ". İttihat ve Terakki'nin yayın organı" Osmanh "ile 

birlikte aynı amaç uffnına yayınlarda bulunmaktaydı. Hatta her iki gazetenin birbirleriyle 

78 Sina Akşin, JUntDrlder ve ittihat ve Ttrakkl, İstanbul 1987, s.29-30. 
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yardımlaşma ve diyalog içerisinde bulundugu da bilinmektedir. Gazetenin yöneticisi ve 

başyazarı Abdurrahman Bedirhan, yazılarında, Abdülhamid yönetiminin Doğu 

Anadoludaki uygulamalarına şiddetle karşı çıkıyor, Kürtlerin e!itimsiz bırakıldığı, 

Ermenilere karşı Kürtlerin kullanıldığını ileri sürüyordu. Ermenilerle Kürt halkı arasında 

bir meselenin bulunmadıjı, ancak yönetimin bu iki toplumu karşı karşıya getirdiği kana

atini taşıyan Abdurrahman'ın, J 9001erde Osmanlı Devleti'ndeki Ermeni lhtilatcilerine karıı 

kıyasıya mücadele eden öz oğlu Osman Paşa'yı evlatlıktan reddettiği de ileri sUrUlmekte

dir 79, 

Bu dönemde Osmanlı Ktırdleri arasında etnik milliyetçilik henüz "Osmanblık il fikri 

nin çok gerilerinde bulunmaktaydı. Ancak daha sonraki dönemlerde, " Osmanlılık "şem

siyesi altında bir KUrt varhjının tanınması şeklinde gelişme gösterecektir. Oerçi Bedirhanlı 

ailesinden bazı fertlerin JöntUrk hareketine iştirak etmelerinde, ailenin sllrgUn edilmesin

den dolayı devlete karşı bir husumetin mevcudiyeti etkili olmuşsa da, Batı'dan gelen milli~ 

yetçilik akımları ve bunun Balkanlardaki tezahUrleıinin Osmanlı aydınlannda olduğu gibi, 

bu aydınlar içerisindeki K(lrtlere ~e tesir ettiji unutulmamalıdır. Bu tesirler Bedirhanfı 

ailesinin Doju Anadoluda vesair yerlerdeki Kürtler Uzerinde ciddi bir nUfuz sahibi olma

ları ile birleşince, Osmanlı Devleti'ne bağlı, ancak içişlerinde özerk bir " MUstakfl 

KUrdlstali Emareti " fikrinin kuvvetle ortaya çıkması sUpriz değildi. Nitekim Osmanlı 

Devleti'nin parçalanmasının muhtemel görOldUğO anlarda bu fikirlerin daha da belirgin

leştiği görülecektir. 

Sultan AbdUlhamid'in hal'lnden başka, aralarında ortak dOşOncelerin çok nadir gö

rOldUğU Jöntürkler arasında ilk ciddi aynlıldar, 1. JöntUrk Kongresi olarak bilinen ve Prens 

Sabahaddin ekibinin girişimiyle gerçekleşen 4 Şubat 1902 Tarihli kongre ile resmiyet ka

zanmıştı. BUtUn Osmanlı unsurlarının temsil edildiği kongrede Prens Sabahattin'in, 

Edmond Desmolins ve Frederic Le Play'dan aktardıtı llm-i İçtima ( Science Sociale ) 

doktirinlerinden etkilenerek ortaya attıfı " TeşebbOs-11 Şahst ve Adem-1 Merkeziyet " 

prensipleri, imparatorluktaki OaynmUslim ve TUrk olmayan MUslUman unsurların tem

silcilerine cazib gelmişti. Bunlar, meşrOti idareye dönUp ihıilAli gerçekleştinnek için her 

ttırf(J d1ş mUdahaleyi kabul ediyorlardı. Auguste Comte'nin pozitivizminden etkilenen di

ğer kanadın temsilcisi Ahmet Rıza ise, ihtilali gerçekleştirmede şiddete ve y9:banc1 müda

halesine karşı çıkıyordu. Ahmet Rıza, 1902 kongresinin çıkmaı.a girmesi Uzerine grubunu 

"Osmanlı Terakki ve ittihat Cemiyeti " adıyla ayırmış ve her iki taraf dUşUncelerinl 

Osmanlı toplumuna kabul ettirmek çabasına girmiştj80. Bu ortamda oluşan iki kanatlı 

79 E. E. Ramsaur, J8ntbrkler n 1908 lhtllall, (Tere. Nuran Yamı.), İstanbul 1982, s.81. Dn, 

29. 

80 Tank Zafer Tunaya, TUrklye'de Siyasal Partiler, c. 1, 1984, s.21; Akşin, a.g.e., s.57-57. 
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fikri ayrılık meşrutiyetin ilanından sonra da iktidar - muhalefet şeklinde devam edecektir. 

Osmanlı Devleti'ndeki bütün unsurların zamanla kendi haklarının savunucusu pozisyo

nuna ginneleri Uzerine Ahmet Rıza ve ekibi devletin asli unsuru olan T«rkferin haklarını 

savunmaya yönelecek ve meşrutiyetin ilanından sonra iktidarı ellerine aJan ittihatçılar 

giderek Türkçü bir politik atmosferin kapılarını aralayacaktır. Bu durum ise diğer unsur

ların tepkisine yol açarak muhalif partiler içinde yer almalarını sağlayacaktır. Bu kongreye 

Kürtleri temsilen Abdurrahman Bedirhan'm katıldığı görUlmektedir81. 

Yukarıda işaret ettiğimiz fikô ayrıhjın, hareketin gücUnil azalttığının görlllmesi tıze

rine 1906 yılı başlannda, Jöntürk hareketini yeniden toparlamak için çalışmalar yapılır ve 

bir profram hazırlanması görevi de Prens Sabahaddln 'e verilir. Sabahattin'in pro~raına, 
yine adem-i merkeziyet ilkesini sokması Jöntork hareketinin bölilnUşUnU kesinleştirdi. 

Bunun üzerine Prens Sabahattin ı 906'da " TeşebbOs-U Şahst ve Adem-1 Merkeziyet " 

cemiyetini kurar. Cemiyetin yayınlanan tllzUğU, her milliyetin sayısal oranına göre oluştu

rulacak vilayet um0mi meclislerinin, vilayetlerln maliyesi , kanun ve nizamlara ait konu

larda tam ve geniş yetkiye sahip olmasını öngörmekteydi. Ayrıca mebusların vilayet 

meclis üyeleri arasından seçileceği esası kabul edil iyordu82. Merkezi yönetimin gUcilnU 

zayıflatıcı , buna mukabil yerel yönetimlere geni ş yetkiler tanımaya yönelik Cemiyetin bu 

anlayışı , Oaynmfüılimlere ve TUrk olmayan MUslUman unsurlara cazip gelmiştir. Arnavud, 

Atab ve Kürtlerin cemiyeti destekledikleri daha sonraki ge l i şmelerle görlllmllştllr. 

Abdullah Cevdet, siyasi faaliyet açısından . Meşruti yet öncesinde Adem-i Merkeziyetçi 

grubun Mısır'daki şubesiyle ilişki kum1Uş ve kısa sürede önemli üyelerden biri haline 

gelmişti83. Jöntürklerin pek çoğunda görülen " Osmaıtlı Blrllli " arzusu Abdullah 

Cevdet'te, İmparatorluk dahilindeki ulus ve etnik gruplann kUftUrlerini geliştirerek bir " 

Çıkar Birliği" oluştunnak şeklindeydi84. Bu düşüncelerini Meşrutiyetin ilanından sonra 

kUllüre dayalı bir etnik milliyetçi olarak sık stk işlediği görülecektir. Buna mukabil 

Osmanlı-Kurt aydınının tamamının Adem-i Merkeziyetçi olduğunu söylemek m0mk0n 

değildir. HUkUmete yakın olan ve kendisini, KUrt oldutunu inkar etmemekle birlikte, 

Osmanlı klmli~iyle tanıyan ve her zaman bunu ön plana çıkaran Osmanlı KUrt aydınları, 

Kürtlerin gelece!ini belirlemede daha ağırlıkta idiler. Bunlardan, Kürtler Uzerinde ciddi 

nilf0za sahip olan Said-i Nursi, Prens Sabahallin'in Adem-i Merkeziyet dUşilncesini tasdik 

etmekle birlikte, O dönem için Osmanlı imparatorluğunun siyasi ve içtimai yapısının 

Adem-i Merkeziyetçili~i kaldıramayacaaını savunuyor ve karşı çıkıyordu. " Prens 

81 Ramsaur, a.g.e., s.81. Dn, 29. 

82 Akşin, a.g,e., s.47-48. 

83 M. Şükrü Hanio~lu, Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, lııtanbul 1981, s.287. 

84 Hanioğlu, a.g.e., s.278. 
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Sabahattin Bey'ln GUzel Fikrine Cevap " başlığını taşıyan açık mektubunda, " Bu 

topraklar Uzerinde bUtiln yaşayanları aynı kaltllr ve dUşUnce seviyesine eriştirmeden 

adem-i merkeziyet fikri veya kardeşioğlu ( Amcaoglu ) olan her unsura mahsus ku/Upler 

kurdurur.sak, zaten merkez.den ,ıefret eden diğer unsurlar ve milliyet/er bilsblltlln 

alevlenecek, ayrılık .fikirlerini tatbike dökme iınkam bulacalr.lardır ... muhtelif ırk, din ve 

milliyetler önce muhtariyet, daha sonra istiA:lal isteyeceklerdir ... "85djyerek önemli bir 

tesbitte bulunmuştur. 

Hem Osmanlı Devleti'nin idari olarak geleceğini belirlemede, hem de bu idari yapı 

içerisinde Osmanlı unsurlarının konumuna ilişkin tartışmalar yojunluk kazanmakta iken, 

meşt0ti ihtilali hızlandırıcı gelişmeler cereyan etmekteydi. 1906 EylUl'tlnde Selanik'te 

Mithat ŞUkril'nOn evinde, ço!unlutu IU. Ordu subayları olan JO kişinin katıldığı bir top

lantıda, " Osmanlı HDrrlyet C~lyetı " kurulmuştu. Bu komite mensublannın en ilginç 

özellflderi ise Mason olmalarıdır. Bu cemiyet_, 27 Eylül 1907'de Ahmet Rıza'run "Terakki 

ve ittihat Cemiyeti "ile birfeıti86. 27 Aralık 1907'de Ahmet Rıza, Prens Sabahattin ve 

Malumyan'ın (Ermeni) ortak başkanlığında yapılan il. JöntUrk kongresinden sonra hazır

lanan bildirgede Osmanlı Devleti'ni oluşturan milletlerin birlik olmayı baprdıkları ve 

amaca ulaııncaya delin ihtilal yolunda ısrar edecekleri açıklandı. Kongre, Türkçe, Arapça, 

KUrtçe, Amavudça, Ermenice, Bulgarca, Rumca risaleler bastırılmasını ve özellikle köylU

ler, memurlar, asker subay, ulemA ve yüksek sınıflara dalttılmasıru karatlaştınnıştı87. Bu 

gelişmelerin nihayetinde 3 Temmuz İ908'de Resneli Niyazi Bey, kuvvetleriyle harekete 

geçip fiili olarak isyanı başlattı. 23 Temmuz'da Manastır'da meşnıtiyel ilan edilince 

Abdülhamid de 23/24 Temmuz gecesi bu oldu bittiyi kabul etmek zorunda kaldı. 

Meınıtiyetin ilanından sonra ittihat Terakki Cemiyeti Osmanlı Devleti Uzerinde tek hakim 

olmaya çalıştı. 1908 Genel seçimleri 6ncesinde siyasal hayatta partileşme sürecini başlatan 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin karşısına, Adem-i Merkeziyet akımJn temsilcisi olan " 

Osmanlı Ahrar Fırkası " çıktı. Ahrarcılann fikirlerinin başında, Osmanlı Ulkcsindeki etnik 

unsurlara eşitlik tanınması, daha ileri bir dUşHnceyle adem~i merkeziyete dayanan bir si

yasi düzenin kurulması geliyordu88. Parti, seçimlere sadece lstanbul'dan katılmıt fakat tek 

mebus bile çıkaramamııtır. Ancak adem-i merkeziyetçi özelliği ile Arab, Amavud, Rum ve 

Enneni mebusların destelini aldı. Diler tarafdan lttihat ve Terakki'nin karşısındaki bOttln 

kuruluşlar da dolaylı olarak Ahrar'ın destekçisi olmuşlardır. 

85 Cemal Kutay, Tarih Sohbetleri, c. 4, s.212'den naklen Nccmeddin Şahiner, Blllnmeyen 

Tarananyla Bedluzzıiman Sald-l Nuni, lsıanbul 1979, s.114-115. 

86 Tunaya, a.g.e., s.21-22; Akşin, a.g.e., s.60-63. 

87 Akşin, a.g.e., s.65-68. 

88 Tunaya, a.g.e., s.144-145. 
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lmparatorluju claiılmaktan kurtarmak için tek çare olarak görUlen Meşrutiyetin. her 

derde deva olamayacaJı kısa zamanda anlaşılmıştı. Aksine devletin dajılmasını hızlandırdığı 

bir gerçektir. Meşrutiyetin ilanının ilk senesinde OaynmUslimler görUnUştc de olsa 

Osmanlıbla bağlı kalacaldannı açıklamışlardı. Devlete ve II Osmanlıhla" sıkı sıkıya bağlı 

görünen unsurlar, bu aşırı hürriyet ortamının beraberinde getirdiği olumlu olumsuz bUtUn 

geliımelerin tesirinde kalıp daha dar teşkilatlanmaya yönelerek, kendi toplumlannın çıkar

lannın peşine dUşmUşlerdi. Aslında İmparatorluktaki bağımsızlık emellerinde olan unsurlar 

daha meşrutiyetin ilanından çok önce çeşitli demek ve cemiyetler kurarak kendi toplum

larının çıkarlarını korumaya ve mUmkOn olan ilk fırsatta bajımsızlıldannı kazanmanın yol

lartru aramaya başlamışlardı. OaynmUslim unsurlarda başlayan ayrılıkç• dUşilnceler za

manla imparatorlutun TUrk olmayan Müslüman unsurlanna da tesir etmişti. Hürriyet or

tamı, Ermeni, Sup, Bulgar, Rum cemiyetlerinin yanısıra Amavud, Arab ve Kürt unsurların 

da cemiyetleımelerine ortam hazırlamıştı. 

GaynmUslim unsurlann kunnuş ofduiu çok sayıda ayrılıkçı örgütlerden burada bah

setmek konunun sınırlarını aşacaiı için yalnızca Müslüman unsurlann bu amaçlı teşkilat

lanmalarına kısaca temas etmekle yetinece!iz. Bunlardan Amavudlar, Jöntnrk hareketine 

aktif olarak iştirak etmişler, cemiyetin 1902 ve l9071dekf kongrelerine katılmıtlardı. 

19081de elde edilen hürriyet ortamından istifade ile Sultan Mahmut Türbesi karşısında h 

Başldııı ( ittihat J Cemlyed " -ni kunnı,ışlardır. Cemiyetin görilnUşteki amacı, Osmanlıca ve 

Arnavutça'nın öğretilmesi ve yayılmasıdır. OsmanlıJığa bağlı görllnen Başkim Cemiyeti, as

lında ayrılıkçı karaktere sahip idi. Öyle ki, Arnavut isyanlarının bazıları bu cemiyetin şube

lerinde tertib edilmişti89. 1908 yılının başlarında Osmahlılık çizgisinde iken 1912 yılına 

dolnı, Arnavut mebusların çogunun milliyetçilikleriyle iftihar etmeye başlamaları dikkat 

çekici bir geligmedir. 

Aynı şekilde İmparatorluktaki Arablar da çok sayıda dernekler kurarak faaliyetlerini 

yoAunlaştınnışlardı. Meırutiyetin ilanından önce de bir takım cemiyetler kunnuş ve gizli 

faaliyet göstermişlerdi. Meşrutiyet sonrasında kurulan ilk Arab teşekkUIU ise 2 EylUJ 

l 908'de açılan II iha El- Arabi El- OstnAnt " ( Osmanlı - Arab KardeıUAi Cemiyeti ) ce

miyetidir. Cemiyet prolramını yaklaşık dört ay kadar sonra ancak yayınlayabilmiştir. 

Arab vatandaşlar arasında Arab mllleti dUşilncesini yerleştirmek. Arab kUlt0rUnU yaymak 

için bir takım faaliyetlerde bulunmak gibi hedefler tayin etmiş olan Cemiyet. genel olarak 

" Meşrutiyet II ve " Osmanlı BlrHII " ni savunmakla bir1ikte, hiç bir zaman Osmanlı hUvi-

89 Tunaya, a.g.e., s.539. 
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yeti taşıma gayreti göstermemişfü90. Arab cemiyetlerinin kurucı,ı ve hftmileri de Osmanlı 

parlamentosundaki Amb· mebus ve azalardan oluşuyordu. Arab cemiyetlerinin çoğunun 

lideri, Ayan azası Abdülhamit Zöhravi Efendi idi. Amb cemiyetleri içinde en etkilisi El

lha'nın kapatılmasından sonra l 909'da lstanbul'da öğrenciler tarafından kurulan " El 

Mllntedi-tll Edebi " adlı teşekküldür. Esas olarak lstanbul'dald Arab öğrencilerinin ko

runması amaçlanmış ise de zamanla siyası faaliyetlere iştirak etmişlerdir. Cemiyetin kuru

cularından Ahmet lzzet Azami, Arap gençliğine milliyetçilik ruhu kaıartdmnada etkili 

olmuıtur9 1 . Cemiyetin kurucuları, · Adem-i Merkeziyete karıı çıkan ittihat ve Terakki 

Fırkası'nın muhalifi olmuşlar ve " Abrar II ve " HUrrlyet ve ltuar Fırkası " nın Adem-i 

Merkeziyet konusundaki tavizkar politik anlayışlanndan dolayı bu partileri desteklemiş
lerdir. Çoğu ayrılıkçı cemiyetlerde olduftu gibi, ıslahat, özerlclik ve balımsızlık aşamaları 

Arab cemiyetlerinin de ortak hedefi olmuştur. 

işte bu ortamda Doğu Anadolı,ı kökenli Osmanlı aydınlanndan bazılarında reaksiyo~ 

ner bir Kürtlük şuuru gel i şmeye başlar ve özellikle ö!renciler arasında belirginlik kazanır. 

Kadri Cemil Paşa bu duruma i şaret ederek, Rumelili öğrencilerin Amavudluklanyla, Arab 
öğrencilerin Arablıklarıyla, Doğu Vilayetlerinden gelen öJrencilerin ise KUrtlUkleriyle 

gurur duymaya başladığını söylemektedir92. Böyle bir ortamı değerlendiren İmparatorluk 

merkezindeki D<;,ğu Anadolu mebuslanndan bazıları ve o bölgelerce nüfuza sahip kimse

ler, Kürtleri bir arada toplama· gayretine girmişler ve çeşitli kuruluşlara yönelmişlerdir. 

Bunlardan ilki de, çot u zaman Kürt TeAII Cemiyeti ile karıştmlan ~Urt TeivUn ve Terakki 

Cemiyeti'dir. 

2. Ktb1 TeAvUn ve Terakki Cemiyeti (Kürt Yükseliş ve Yardımlaşma Cemiyeti) 

5 Eylül 1908'de cemiyetin kurulması ile ilgili çahşmalar başlamıştır. ilk olarak bu ta

rihde, lstanbul'da bulunan KUrt meşayih, ulema, eşraf ve ileri gelenlerinden oluşan yakla

şık .500 kişi, teşkil edecekleri Osmanlı KUrt Teavün ve Terakki KulUbOnUn hazırlık 

çalışmaları için Veıneciler'deki " Osmaniye Kıraathanesi "nde toplanmışlardır. Önemli 

olması dolayısıyla bu toplanbya kısaca temas etmeliyiz. Muş'lu mUftizade Reşid Bey'in açış 

konuşmasında değindiği hususlar, cemiyetin bir siyasi teşekkül olmadtjı ve Ktırtleriri 

90 Ztkeriya Kurşun, TOrk • Arap lllşkllerl, lstanbul 1992, s.88-92. ittihat ve Terakki muhalifi 

olarak gelişen bu cemiyet, diğer bir çok cemiyet gibi 31 Mart hadisesinde pannngı olduğu gerekçesiyle 

kapatılmıştır. g6s. yer. 

91 Bu dönemde kurulan Arap cemiyetleri ve ctkfoliklcri hakkında geniş bilgi için bkz. Zekeriya 

Kurşun, a.g.e. 

92 Zinar Silopi (Kadri Cemil Paşa}, Doza Kurdlstan ( KUrdlstan Davasi ), (Hnz. Mehmet 

Bayrak), Ankara 1991, s.28. 
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içinde bulunduğu kUltOrel amaçlı bir zaruretin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı şek

lindeydi. Reşid Bey, bUtUn Osmanlı Kürtlerinin ilerlemesi ve mutluluğunu, vatanın selamet 

ve saadetini teminat altına elan KanOn-1 EslsPyi muhafaza uğrunda gerekirse kanlarının 

son damlasını akıtıncaya kadar gayret ve fedakArhkla çalışacaklanru belirtmişti. KanOn-i 

Esasi'ye aykın, Osmanlı ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin kararlarına ters düşecek hiç bir 

maksat gütmediklerini de ifade ettikten sonra KulUblJn kuruluş gayesini şu şekilde açıklı

yordu : " ... KUrtlerin, Kaııun-i Es8.sl'nin bahşetti8i salahiyet dairesinde ilmen, ticareten, 

medeniyeten, teraüt ve tealisine çalışılacagı ... "93 bunun yarusıra " ... asırlardan beri bir 

uhuvvet-i tıimme-i vata,ıiye ile hilsn-U mudşeret ve llınizeş ettikleri halde devr-i sdbık-ı is

tibdat'ta hiltUmetin siyaset-i şahsiye.vine afet olan bazı menfaatperest, hamiyetsiz memur

ların i/Mat ve tesvildt-ı htlin1Jnelerl seyyiesi olarak bir takım KUrt/erle Ermeni kardaşla

rımız arasında husllle getirilen burlldet ve ihtilaf efkarı her halde izdle ile bir nokta-i iti

la/da tevhldlerine fevkalade bir gayreı/e çalışmak ... .. 94_ Daha önceki dönemlerde 

Ennenllerle Kürtler arasında meydana gelmiş olan olaylarda tek sorumlu olarak zamanın 

yönetimlerini suçlamanın Jönttırk hareketine iştirak etmiş KUrtlerin hemen tamamının or

tak tavn olduğuna işaret etmeliyiz. 

Cemiyetin teşekktıl apmasında tcrtib edilen bu toplanbda, Reşid Beytin konuşmasının 

hemen ardından söz alan Diyarbakırlı Kaymakam Cemil Bey'in daha konuşmaya başla

madan orada bulunanlardan b1rinin, Trablusgarb'da sUrgUn olarak bulunan Bedirhanh Ali 
Şamil Paşa'nın tahliye edilmesi için teşebbüste bulunulması teklifi üzerine Reşid Bey tek

rar söz alıp bu tUr meselelerin kulUbO değil hilkUmeli ilgilendireceffini söylemiştir. 

Cemiyet daha önce de bahsedildili gibi siyasi bir teşekkül olmadığını bu tavnyla anında 

sergilemiş ve orada bulunanlar üzerinde de iyi bir izlenim bırakıntşbr95. Bir sonraki top

lantının, " ... Kilrtferin SaUlbeti Diniyesine yakışacak bir malıat-i ictiınli olmak Uı.ere ... 

Ayasofya Cami-i Şerifi'nde ... " yapılarak kulObUn idare heyetinin seçilmesi ve nizamname 

maddelerinin belirlenmesine karar veren toplantıı " yaşasın vatan "."yapsın ordu ", " 

yaşasın Osmanlılık"," yaşasın KftrtlDk "ıloganlanyla. son bulmuştu. 

Cemiyet resmi olarak 2 Ekim 1908'de lstanbul'da kuruldu96. Bu dönemde çeıitli 
demek ve cemiyetler kurarak Hürriyet ve Meşrutiyet tarafdan, Sultan Abdülhamid karşıtı 

olarak gözükmenin bir noktada geleceği teminat aftına almak oldulu unutulmamalıdır. 

93 • Osmanlı Kürt Teavün \'e Terakki KulUbU ", lııiüık, No 22, s.3. 6 Ey!İ.ll 1908. 

94 gllıı. yer. 

95 ıös. yer. 

96 Mehmet ŞUkrü Sekban, KOrt Meselesl, Ankara 1979, s. 153; Şadillili Vedat, a.g.e .. s.154; 

AlxlUlhalUk Çay, Kurt Tca,·Un ,·e. Terakki Cemiycti'nin İngiltere'nin desıcgiyle kurulan ilk ayrılıkçı te

şekkül olduğunu ileri sUnnekte ise de bu iddiaya başka yerde rastlamadık. bkz. AbdUlhalUk Çay, " il. 
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Cemiyetin hazırlanan nizamnAmesinden anlaşılacağı Uzere, ilk toplantıda kararlaştırıl

dığı gibi Ayasofya Cimi'inde lstanbul'da ikamet eden Kürtlerden uleml, şeyhler, eşraf ve 

aydınlan bir araya ıelerek cemiyetin idare heyetini belirlemişlerdi. Seçim gizli oylama ve 

çoğunluk usOIUyle gerçekleşmiştir97. idare heyetine hA olabilmek için Türkçe-Kürtçe 

konuşabilmek ve yazabilmek, Kürtçe bitinmediffi taktirde yabancı dillerden birine vS.kıf 

olmak98 gibi şartlar dikkate alınmıştır. Ayrıca bir de istipre heyeti oluşturulmuştur. 

Cemiyet, Şeyh Ubeydullah Ef endizAde Seyyid AbdUlkadir Ef endi'yi " zatıyla Mim ve 

kendilerine m/Jnhasır" olmak Uzere başkan, damadı Jsmail paşazade Müşir Ahmet Paş.a'yı 

da ikinci baıkan olarak seçmiştir99. 

Cemiyetin kuruluş maksadı nizamnftmesinin birinci maddesinden de anlaşılacağı gibi, 

hemen hemen ilk toplantıda Reşid Bey'fn temas ettiği hususlar esas alınmıştır. Buna göre : 

Cemiyetin gayesi, KanOn-i Esasinin nimetlerini Kürtlere anlatmak, Osmanlılık sıfabnı, meş

rutiyet ve meşvereti muhafaza etmek, Ermeni, Na.stOri ve diğer unsurlar arasındaki 

ilişkileri düzenlemek, Doğu Anadoludaki aşiret ve kabileler arasındaki dOşmanlık ve ihti

Jaflan ortadan kaldırmak, maarif, sanayi, ticaret ve ziraati teşvik etmektirlOO. Bu haliyle 

bir hayır cemiyeti olduğunu ilan eden cemiyet, İstanbul'da Kürtçe ve Türkçe haftada bir 

defa olmak Uzere bir gazele neşretmeye karar verdi I O 1. Cemiyet Kürtçe lisanı (?)'yla 

ibtidai tedr1sAt için KUrtçe (tedvir) ve yine Kürtçe sarf ve nahiv, mükemmel bir kamus iİe 

din ve fen ilimlerine dair Kürtçe ders kitaplarının hazırlanmasını gerekli görüyor ve en 

güzel Kürtçe ders kitapları hazırlayanları da ödUltendin:ceğini vaad etmek suretiyle teşvik 

ediyordu102. Cemiyet Türkçe1yi mekteplerde ve Kürtler arasında öğretmeyi zorunlu gör

mek.le birlikte, ne kadar matbO ve gayr-i matbO Kürtlerle ilgili eserler varsa hepsinin top

Janması, öiretilmesi ve Kort &lebiyatı (?) nm bir tarihçesinin hazırlanarak neşredilmesi 

vazifesini kendi üzerine almaktaydı. Yine KUrdistan'a heyetler göndererek Kürtlerle 

Enneniler ve diğer unsurlar arasındaki ilişkileri düzenleyecek, KUrt aşiretleri arasındaki 

husOmetin sebeblerini ara,tıracak ve onlara nasihat edecekti. Bu konuda ayrıca Ermeni 

Meşrutiyet Sonrası ihanet Şebekeleri •, Türk JÇUltUrU, S. 84; Kadri Cemil Pnşa ( Zinar Silopi )'ya gBrc 

cemiyet, meşrutiyetin ilanından sonra durumlarını gittikçe tehlikede gören Snray'a bağlı KUrt ileri ge

lenleri tarafından Gedikpaşa'da kurulmuştur. bkz. Kadri Cemil Paşa, a.g.e., s.28-29. 

':17 Tunaya , • Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti Ni1..anınamesi " ( Bundan sonra KTICN ) , a.g.e., s. 

409-413. Madde 4. 

98 KTTCN, Madde 5. 

99 KITCN', 7. Maddenin Zeyli. 

IOO KTICN~ Madde t. 

IOI KTTCN, Madde_ 1(). 

102 KITCN, Madde 11. 
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cemiyetlerinden de istifade ile Jstanbul 'da Kürt - Ermeni karma komisyonu oluşturularak 

bölgede incelemeler yapılması öngörülmekteydi 103. 

Cemiyet, nizamnfunesinde öngörUldllğO Uzere Dogu illerinde şObeler açmaya başla

mıştı . Oiyarbakır'da açılan şObenin başkanlığını Milfti Subhi Efendi üstlenmiş, Bitlis ve 

Musul'daki şObeleri ise ancak 17 Aralık 1908'de açılabilmiştir 104. 

Cemiyetin faaliyetlerine gelince; 1909 yılında " Anadolu alıı·illiııin tahkik ve ıs/dhı 

için " acil tedbirler alınmasını öngören bir muhtırayı Kamil paşa hOkUınetine vermişti. Bu 

uyarıyı ciddiye alan hUkUmet, Ayan'dan Galip Bey başkanlığında bir heyetin kurularak ic

raatlara başlaması ve yine ikinci bir heyetin kurularak. Kürtlerle Enneniler arasındaki an

laşmazlıklarm çözümünü üstlenmelerine karar vermiştir105. Bu kanunların uygulamaya 

konulup konulmadığına veya ne gibi bir netice verdiğine dair her hangi bir bilgi edine

medik ise de bu dönemde Kürt ve Ermeni aydınları arasında görtlnUş itibatıyle bir fikri 

paralelliğin mevcut olduğu, ancak zamanla Doğu Anadoluda her iki unsuru bir arada, 

kardeşçe yaşatma hayallerinin artık çok geri lerde kaldığı görülecektir. 

B•) KUrt TeAvUn ve Terakki Gazetesi 

Cemiyetin, fikirleri ni aydınlara ve halka aktarmak için bir gazete çıkarmaya karar 

verdiğini ve nizanamesinde bu hususa temas ettiğ i ni zikretmiştik. Bu amaçla cemiyetin 

ismini taşıyan " KOrt TeAvUn n Terakki Gazetesi " adlı bir yayın organı çıkanlm1şhr. 

Haftalık olarak yayınlanmakta olan gazetenin mildUrU Süleymaııiyeli Tevfik, başyazan ise 

Diyarbakırh Ahmet Cemildi. Gazetede Molla Said~i Kilrdi ( Said-i Nurs1 ), Malatyalı Bedri, 

Mehmet Tahir Cezri, Erzincanlı Hamdi SUleyman gibi isimler yazmaktaydı. HaJil HayAli 

ise Kürtçe ve Türkçe yazılarıyla, Kürt dili üzerindeki çalışmalanyla tanınmaktaydı 106. 

Meşrutiyetçi bir politika izlemekte olan gazeteyi diğer ittihatçı yayınlardan ayıran 

önemli özelliği Kürtlerin Osmanlı toplumundaki konumlarına ve istikbale dair bazı hedef

leri tayin etmesidir. 11 OsmanlıJık " tan aynlıkçı belirgin hiçbir tutumunu göremedifimiz 

bu cemiyet ve gaz.ete'nin en fazla ()zerinde durduğu husus haklı olarak Kürtlerin eğitimi 

meselesiydi. ÇUnkil, DoAu Anadoluda ikamet eden KUttlerden vit1lyet, sancak ve kazA 
merkezlerinde oturanlar hem TUrkçe hemde KUrtçe konuşmakta, köylerde oturanlar ise 

103 KTfCN, Madde 13-15. 

104 Tunaya, a.g.e., s. 404. 

105 Tuna ya, a.g.e., s.405. 

I06 HaJil Hayali, daha Meşrutiyetten önce KUrtçc 07,crinde bazı çalışmalarda bulunmuştu. Ziya OökaJp 

ile birlikte • Kurt Grameri n,: Sözlugu " nU hll7.ırladıkları, ancak bu çalışmanın daha sonraları Ziya 

Oökalp ta.rafından yakılmış oldu,u iddia edilmektedir. bkz. Kadri Cemil Paşıı, a.g.e., s.29-30. 
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eğitim imkanlarından yoksun oldukları için yalnızca KUrtçe bilmekteydiler. Bu ise onların 

maariften yeterince istifade edememesine ve Osmanlı toplumuna entegre olamamasına yol 

açmaktaydı. Bu sebeble efitimde öncelik olarak köylerde yaşayan Kürtlerin eğitimi ve 

Osmanlılıla kaı.andınlması fikri bu dönem Osmanlı KUrt aydınlanrun üzerinde durdukları 

hususların başında gelmekteydi 107. 

Erzincanlı Hamdi Süleyman bir yaz.ısında. bölgede okulların açılmasını, öğretmenlerin 

gönderilmesini, ibtidru tahsilin me<:bOri kılınmasını gerekli gönnekteydi. EAitimin - Kürtçe 

elitim araçlarının mevcut olmaması cihetiyle - TOrkçe yapılmasını isterken, lisanlarının or

tadan kaldırılmamasındaki ısrar dikkat çekmekteydi. Ayrıca KUrtçe'nin ortadan kalkma

ması için Kürdistan'da açılacak mekteplerde, özel bir şekilde Kürtçe tahsil yapılması için, 

Kürtçeye vAkıf olan kişilerden oluşturulacak bir komisyonun teşkil edilmesini ve sarf, lü

gat ve bir Kllrt Tarihi(?) yazılmasını önermekıeydj108. Yine Malatyalı Bedri de gazete

deki bir yazısında, Kürtlerin en bUyOk noksanının " Maarlrstzllk, MaarlfetsizHk "oldu

juna işaret ediyor ve onların esasen Ustan meziyetlere sahip olduklarından bahisle, 

" ... istikbalde bu ınUlk-U milletin, bu Osmanlılıfın en bUyUk ve en mUhim hizmetlerini kim

seye vermeyecekler, medeniyet -i garbiye yerine medeniyet-i lsl8miye ve Şarkiye ilıya 

edebileceklerini " söyleyerek, meşruti yetle birlikte bOtUn bunlar için en bUyUk adımın 

atıldığını ifade ediyordu 109, 

Görüleceği Uzere cemiyet ve gazete mensublan Osmanlılığa ve lslamlığa gönülden 

ballı bulunmakta ve Osmanlı Devleti içerisinde diğer unsurların oldulu gibi Kürtlerin de 

elitlm sayesinde imparatorluğun belki de en önemli bir uzvu olacağına inanmaktaydılar. 

Yine aynı dönemde yayınlarında Kürtlere özel bir yer veren başka bir gazete de " 

Şıtrk ve KOrdlstaiı " idi . Bu gazete meşrutiyetin hemen akabinde Hersekli Ahmet Şerü, 

Malatyalı Bedri ve yine Hersekli İsmail tarafından tesis edilmişti. Bu gazetede de yine " 

KOrt TeavOn va Terakki Gazetesi" nde olduğu gibi Kllrtferin elitimi en önemli konular 

arasında görülmektedir. 

ıo7 Erzincanlı Hamdi Suleymıın, " Kllrdistan'dn Maarifin Tarz-ı Tensik \·e lhyftsı •. Kürt Tea\'lln ve 

Terakki Oazctesi, c. ı, No 8, s.ro-61 . 

IOS ıUt. yer. 

109 Malatyalı Bedri, • Kürtler ve Şecaııt-i Aham ", Kürt Teavun ve Terakki Gazetesi. c. ı. No 6,, 

s.45. 
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BediOzzaman Said-i Nursi'nin daha _önceleri mabeyne veripte neticesinde bir çok 

musibetlere mAmz kaldığı ileri sOrtıJen 11 O layiha sureti de gazetede aynen yayınJannuıtı. 

Said-i Nursi bu IAyihıida, KUrdislan'da Türkçe lisanıyla yapılan eğitime karşı çıkmış , okul

lardaki öğretmenlerin Kürtçeyi bilmemeleri yüzünden Türkçe bilmeyen KUrt 

çocuklarının yeterince maariften istifade edememekte oldukları ve böylece halkın cahil 

kaldığını ileri sUrmUıtU 11 1. Benzer görüşler diler KUrt aydınlarında da görülmektedir. 

Malatyalı Bedri de " ... Milleı- i 0.vmd,ıiyenin ,ve,ıelerdeıı beri ınlltelıassırdne bekledıJi Mhe

i meırfJa-i meşrfitiyeıin feddkr!Jrı olduguınuzu blJtlJn fiiliyaıımızla bQtUıı gayretimizle gös

tereceNiz ... " diyerek artık meşrutiyetle bitlikte, cahil bırakılmış, Avrupa tarafından - Ermeni 

propagandaları neticesi - vahşi, barbar olarak görUlmüş olan Kürtlerin İslikbAlinden 

oldukça ümitli olduğunu gösteriyordu l 12. 

Bu faaliyetlerine rağmen Cemiyet, Seyyid AbdilJkadir Efendi ile Bedlrhanlılarm an

laımazhklan yUzUnden kısa zamanda dağılma noktasına gelmiş l t 3, imparatorluk merke-

l 10 Yıldız Askeri Mahkemesinde yarg·ıJanmış, Mckdtib-i Askeriye Nazm zuıunu lsmail Paşa'nın tav

siyeleriyle, kurtulma.,, için deli mporu alınmış ve Toptaşı Tımarhancsi'nc kapatıılmışt r . Daha sonra 

tekrar Zabüye Nezareli'ne göndcri l mişl ir. Said-i Nursl'nin mahkemedeki ifadelerini, bu dttncm fslamt 

nokta-i naı.ara sahip Kürtlerin • KIJrtlUğc " genel yaklaşımını ynnsıtmaı~ı açısından önemli gördııgumuz 

için aynen veriyoruz. Y ıldız Askeri Mnhkcmesi'nde, Hademe Feriki Şakir Paşa'nın kendisine sordugu" 

Hangi Kf/rt Aşiretine mensrıbsrm ? • sorusuna • Sen lıangl Tatar Aşiretine meır.uıhsuıı ? Ben 

Os,na,ılıyım. Benim Karııngam, dogdııJıım vıı bilyı7dngnm yerlıı lıalkına verilen isim dolayı.uyladır • 

diye cevap venniştir. Cemal Kutay, Tarilı Sohbetleri, c. 2, s.'.202'den nalclcn Necmeddin Şahiner, 

a.g.e., s.88-89. 

11 t Molla Said-i Meşhur, • Ktırdlcr Neye Muhtaçtır•. Şark ve KUtflistan. 19 Tcşıin-i Sani 1~. Said-i 

Nursi Kllrt ahalinin eğitimi için Van'da bir medrese kurularak dini , ·e fen ilimleriyle öğrenci }·etiştiril 

mesi gerektiğini ileti sllrtlyordu. Kurulacak olan medreseyi " ... maddf ve manevi olarak Kllrdisto,ı'ııı lıa

ydt-ı istikbdliyesi1ıl temin edeıı esbcib-ı ınilhimmeden ... • olarak görmel..-tcydi . 

112 M. Bedri, • Ktırtler ve KUrdislan •. Şark ye KUrdistan. 19 Teşrin-i Sani 1908. 

l l3 Kadri Cemil Paşa, a.g.e., s.28-29. Seyyid Abdili kadir Efendi ile Bedirhanlılar anısındaki bu an

lnşmazJık, KUrt aydınların ayrılıkçı wtunılnrının açıkça ortaya çıktıJr Birinci DUn)'B Savaşı sonrasında 

da devam edecektir. Nitekim ayrılıkçı bir KUı1 fügUIU olan Kı1rdlstan Teali Cemiyeti içerisinde de bu 

farklı görUş ve uygulamalar devam etmişti r. Cemiyetin, Seyyid AbdUlkadir Efendi başkanJıgındaki bir 

kanadının, KUrdistan'a, Osmanlı toprak butUnlUAU içerisinde Oto11om bir statU kanındımıa tarafdarı ol

duğu görtlfllrken, diöer kanadın ileri gelenlerinden Bedirhanlılar ,·c Ccmilpaşaı.adeler BaAımsız KUrdistan 

tarafdan olmuşlardır . bkı .. Oyn Girit, MIIII MUudele DUneml KUrtçDIUk Hareketi, Marmara 

Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları EnstitllsU, Atatürk ilkeleri ,·e fnkılap Tarihi AnabiHm Dalı, 

Yayınlanmamış Doktora Teıi, KUtUphnnc No 771. İstanbul 1994, s.45. 
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zindeki gelişmeler ise cemiyetin dağılmasına zemin hazırlamıştı. ittihat ve Terakki'nin mu

halifi olan ve bir çok Kürt aydının desteklediğini zikrettiAimiz Ahrar Fırkası tarafdarlannın 

adem-i merkeziyeı fikirleri karşısmda ittihat ve Terakki, bu cemiyeti de bölUcUIUkle suç

lamaktaydı. Sonunda aralarındaki gerginlik daha da derinleşti. Ahrarcıların İttihat ve 

Terakk.i'ye karşı Enneni komiteleriyle işbirliji gayretleri doruk noktasına ÇJknuştı. ittihat 

ve Terakk.i'nin muhalifi her gazete Ahrann yanında yer almıştı. Cemiyetin 3 l Mart hadi

sesiyle ilitkili buJunaıalc bir çok üyesi yargılannuş veya sUrülmUştO 114. 

Bu dönemde kurulmuş olan " Knrt Neşr•I Maarif Cemiyeti ", Kilrt çocuklarının 

tilinı ve tedrisine mahsus olmak üzere, " Mekteb.J Me,ırutfyet " adı altında bir okul 

açılması için hUkOmete milrac.aatta bulunmuş ve okulun açılmasına izin verilmiştirl 1 S. 

Sultan Mahmut Türbesi karşısında açılan Kilrt Meşrutiyet Mektebi'nde okunan bir Mevlid

i Şerirten sonra. okulun ileri gelenleri, Meşrutiyetin faydalarından bahsetmişler, Kürtler 

için eJitimirı gerekJili!i ve faziletleri hakkında, dinleyicilere nasihatlerde 

bulunmuşlardı 116. 

Bu arada impatatorluiun genel siyasi gelişimiyle do!rudan ilgili olan bu ttlrlU faali

yetlerin daha bir anlaşılması için gelişmelere iıaret etmek gerekmektedir. Bu noktada 

ittihat ve Terakki'nin TUrkçUIUje yaklaşımına karşı çıkan Abrar, 31 Mart hadisesiyle bir

likte ortadan kaybolmuş, fakat.üyelerinin bazıları 19tl'de yaklaşık aynı siyAsi paralelde 

kurulan "Hbrrlyet ve itilaf Fırkası "nda yer ahruşlaıdır. Meclis, ancak Mayıs - Ağustos 

aylan arasındaki dönemde çalışma yapabilmiş ve bazı kanunlar meclisten geçirilebilmişti. 

1~ ihtilaliyle tanınan aşın serbestliklerin imparatorluğu dalılmaya götOrdUğUniln İttihat 

ve Terakki tarafından anlaşılması Uzerine sözkonusu hakların bazı kanunlarla kısıtlanması 

yoluna gidilmiştir. Bu kanunlarla devlete daha merkeziyetçi bir yapı kazandınlıp, 

imparatorluğun çeşitli unsurlarını " Osmanlılaştırarak " Ulkede birlik ve bUtUnlUk sağ

lama çareleri aranmıştır 117. 

Bu meyanda" Cemiyetler Kanunu" ile ırki bir temele dayanan ya da bir millet ismi 

taşıyan politik derneklerin kurulması yasaklanmış, " Eşklyabk ve Fesatçılılın Önienmesl" 

ile ilgili kanunla Rumeli ve Doğu Anadoluda faaliyet gösteren çetelerin silahsızlandırılması 

H4 Tunaya, a.g.e., s.147~149. 

ı 15 Yeni Tanin. No 33-502, 26 Ocak 1910. 1900'de Diyorbokırh Fikri EJcndi'nin girişimiyle kurulan 

Kttrdistan Avn-i Kavt Cemiyetinin üyelerinden KUrdi Zddc Ahmet Ramiz Bey bu okulda MUdUrlUk 

yapmıştır. Kadri Cemil Paşa, a.g.e .. s.31. 

l 16Iınin,. No 563, 28 Mart 19JO. YaptıJımız çalışmalarda Kürt Meşrutiyet Mektebi hakkında daha 

fazla 31Jvenilir bilgi elde edemedik, ancak ıımştınlması gcrektigine inanıyoruz. 

1 17 Feroz Ahmad, a.g.e., s.11 1. 
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ve ortadan kaldırıJmaSJ için özel askeri birliklerin kurulması kararlaştmlnuşlJ 1 18. Fakat bu 

tedbirler fazla olumlu bir gelişme sağlayamamıştı. Sonunda İttihat ve Terakki, 27 

Temmuz l910'da ilan ettiği "M.lllete Beyanname " sinde, Osmanlı unsurlannın bir arada 

tutulması için uyguladılı yöntemlerin başarısız olduğunu itiraf ederek, ırka dayalı 

toplulukların Osmanlılıta karşı oldujunu kabul etmişti. Bundan sonra, birlik ve bütUn]OJU 

sağlamak için İmparatorlulu maddi refaha kavuştunnak, eğitime önem vermek ve bUtUn 

unsurları bir çıkar ortaklığı etrafında birleştinneğe karar verdiğini açıklıyordul 19. 

Abrar Fırkası'ndan sonra muhalefet olarak orlaya çıkan HUniyet ve İtilaf Fırkası, il. 

Meşrutiyetin en bUyUk ve en güçlU muhalefet partisi olmuştur. Ahrar'da olduğu gibi 

ittihat ve Terakki'nin karşısındaki bUtUn muhalefet grupları biraraya gelmişlerdir. " 

Osmanlı " görünmeleriyle birlikte, bağımsızlık ve milliyetçi amaçlan olan Rum, Bulgar, 

Amavud, Arab ve Ermeni mebusların btJyDk bir kısmı bu fırkaya katılmışlardı. Bununla 

birlikte ittihatçıların giderek TUrkçUIUfe kayan düşUnc.elerinin çok uluslu imparatorluğun 

sonu olacağının bilincinde idiler. Kendi bağımsızlıkçı fikirlerini örtmek için ise " 

Osmaııhci " olduklarını savunmaktaydıfarl20. Ortak olan tek amaçlan İttihat ve Terakki 

Fırkası'nı devirmekti. Bunun yanısım eski Ahrarcılar kanalıyla aktanlan adeın- i merkezi

yetçilik dOşllnceleri de mevcuttu. 

İmparatorluk merkezindeki Kürt ileri gelenlerinden bir çoju Partiye yakınlık duy

maktaydılar. Kapanan Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti'nin başkam ve aynı zamanda 

Ayan &msı olan Seyyid AbdUlkadir Efendi Parti ile görUşbirliğindeydi. Mütareke yılla

nnda KOrtçU olarak ortaya çıkacak olan Şerif Paşa ve daha bir çok adem-i merkeziyetçi 

Kort ileri gelenler bu cemiyetin içerisindeydiler. Fırkanın bazı Uyeleri Mahmut Şevket 

Paşa suikastinden sonra çeşitli yerlere stJrgOn edilmişlerdi. Bu aşamada Şerif Paşa'nın 

Paris'te örgutUn organizesini Usdendijini görUyoruz 12 1. 

l 18 Ahmad, a.g.e., s. l 12-113. 

119 Ahmad, a.g.e., s.148; Akşin, a.g.e., s. )87. 

120 Tunaya, a.g.e., s.264-268. 

121 Tunaya, a.g:e., s.282-283. Şerif Paşa, Bllb-ı Ali Baskınından sonra Paris'e dl>ncrek, luihat \'e 

Terak.ki'yi şövenist ve aynmcı polilikalanndan dolayı eleştirmiş ve bu politikalara karşı oluşan muhale

fetin, baskı, işkence \'e cinayetlerle susturulmaya çnlışıldıJını ileri sUnnUştUr. DUşOnc.elerinin esası, 

dini ve etnik guruplann eşil biçimde temsil edildiği mcşrOti bir siyasi dtlzen ve liberal bir ekonomik 

sistem şeklinde özetlenmektedir. Paris'te bulundugu yıllarda KUrtçU bir siyasi kimliAi benimseyen Şerif 

Paşa'nın Paris Barış Konferansına bir Kurt temsilcisi olarak katıldığı görtılmektcdir. Hazırladıft memo

randumla, Kurt haklarını sa,,unarak Wilson Prensipleri çcrçc\"esindc bir Kurt Devleti kunılrnaııını tnleb 

etmiş ve Ermeni temsilcisi Bogos Nubar Paşa ile bu yolda bir anlaşma inı7..nlamıştır. (Şerif Poşa, Bir 

Muhalifin Hahralan, Nehir Yayınlan, lstanbul 1990, s. 12-13.) 
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İttihat ve Terakki 1912 seçimlerinde iktidannı sağlamlaştırdıktan sonra kısa bir süre 

için de olsa adem-i merkeziyetçiliğe sıcak bakmaya başlamıştı. Bu aşamada baskı politika

larından vazgeçilerek, farklı unsurlara imtiyazlar tanıyan, uzlaşma taraf dan bir politika ta

kib edilmesi Parti tarafından öngörUIUyordu. Bu ılımlı tutumu ise muhalif çevreleri yeni

den harekete geçirdi. Bu ortamda KUrl adıyla oluşan bir diğer örgüt ise " KOrt Talebe 

Hevi Cemiyeti" idi. 

3- KUrt Talebe Hevi Cemiyeti 

Cemiyet Halkalı YUksek Ziraat Mektebi öğrencilerinden Kadri Cemil ( Zmar Silopi ), 

Fuat Temo ve Cerrahı1lde Zeki tarafından l912'd~J22 kurulmuştur. Cemiyetin kurulma-
' ' 

sında Halil Hayftli'nin ve özellikle maddi destekleriyle Mehmet Şükrü Sekban'ın gayretleri 

dikkat çekmektedir. Hevi Cemiyeti'nin ilk merkezi Sirkeci'de bulunuyordu. Sorumlu sek

reterliğini Ömer Cemil Paşa'run yaptığ.ı dernefin bir şubesi de Darahinili ( Bingöl'Un Genç 

ilçesinin eski adı ) Tayyib Ali tarafından Erzurum'da açılmaya teşebbüs edilmiştir. 

Hevi'nin bir dijer şubesi de Kürtleri Avrupada tanıtmak amacıyla lsviçre'deki Ktırt öğ

rencileri tarafından kurulmuştur J 23. 

Kerktıklil Necmeddin, Hevi Cerniyeti'nin, " ... Osmaıılı unsuru olup ı•e olacağında azm 

edeıı KfJrt unsuruııuıı te/1.Li ve terakkisi için .. . " 124 teşekkül ettiğini belirtiyordu, 

Hevi cemiyeti merkezi daha sonra Sirkeci'den alınarak Mehmet ŞUkrU Sekban'm 

maddi desle!iyle Şehzadebaşı'na nakledilmiştir. 1913 yılında burada yaptığı bir kongrede 

üyelerinden bir kısmı Kürtçülük yapıldığına kanaat getirerek cemiyetten ayrılmışlardır. 

Bundan kısa bir silre sonra da kanunsuz olarak kurulduju gerekçesiyle Hilk!Jmet tarafın

dan kapatılmış, üyelerinden bazıları gözaltına alınmıştırl 25. Bu dönemde Hevi Cemiyeti 

içerisinde, bir Kürt Devleti'nin kurulmasını düşünenler olmakla birlikte açıkca bunu ifade 

etmemişlerdir. Cemiyetin en faal elemanlarından ŞUkrU Sekban çok sonra yayınladığı 

eserinde, Hevi üyelerinin durumunu " ... He,·i üyeleri,ıin gerçekten Kürdistan 'ın ayrılma

sını _dUşllndükferiııe inanmıyorum. Oıılarm ıaııı itimadına mazhar idim. bilyle bir 

122 Bir diğer iddiaya göre cemiyet esasen Mcşrutiyctıen hemen sonra kurulmuş fakat resmi olarnk an

cak 1912 yılında faaliyetine başlamıştır. bkz. Şadillili Vedat, ıi .g.e., ı-: . 156. 

123 Kadri Cemil Paşa, a.g.e., s.34-35. 

124 KerkUklU Necmedclin, " Kurt Talebe Cemiyeti \ 'C KUrtlcrin Makılm- ı Hilllfetc Hizmetleri •, RQi. 

K!!m,, 14 Rcccb 1331, c. 1, s.5-6. 

125 Kadri Cemil Pnşıı, a.g.e., ıı.42-43 . Bu dönemde Hc\·i'nin. TUrk Ocağı'na katılması \ 'C kendilerine 

Türk Ocağı bünyesinde bir oda tahsis cdilebilccclinc dair başkan Hamdullah Suphi'nin ıcklifde bulun

dugu ve Hevi yetkilileri tarafından reddedildiği ileri sOrUlmektedir. Aynı yer. 
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d/JşUnceleri olsa idi bana 1ma ederlerdi ... Ama bu, bir Kürt Devleti'niıı kurulmasını 

dUşQnen hiç bir Kart yoktu, demek def ildir. Belki ı·ardı, ama bunu itiraf edemiyorlar, bu 

gizli emellerini açıkça beyan etmiyorlardı " 126 şeklinde açıklamııtır. 

a- " Roj Ktlrd " ve Mensuplannm Flklrlerf 

Cemiyet 1913 yılında, Saleymaniyeli Abdülkerim Befin idaresinde " Roj KOrd 11 

ismi altında aylık KOrtçe-TUrkçe bir dergi neşretmeye başlamıştır. Derginin muharrirlerin

den bazılarını, tanınmış ittihatçılardan Abdullah Cevdet, BabanzAde lsınail Hakkı, KerkUkJU 

Necmeddin, LOtfi Fikri ve Bedirhan ailesine mensub Salih ve Mithat Bedirhan oluıtunı

yordu. Dergi kapatıldıktan sonra da, MOkCJslO Hamza Bey'in yönetiminde çıkarılan " 

Hetave KOrd "adı altında yayınına devam etmiştir. Birinci Dünya Harbi'nin baıına kadar 

yayınını sürdüren derginin maddi destekçisinin Seyyid AbdUlkadir Efendi olduğu belir

Ulmektedirl 27. 

Hevi Cemiyeti mensublarının ve o dönem KUrd aydınlarınm fikirlerini tam ·olarak öi
tenebllmek için yayın organı olan Roj Kllrd'e mUracaat etmemiz gerekiyor. 

Bu dönem KOrt aydınlan, Osmanlı adı altında yaşayan kavimlerin aydınlarının ayn ayn 

cemiyetler tesis ederek kendi kavimlerinin temkktsi için çalışmalannın Osmanlı Devleti'nin 

geleceği için daha faydalı olacatı kanaatinde idiler. Gerekçeleri de, her kavmin aydınları

nın kendi kavimlerinin ihtiyaçlarını diJerlerinden daha iyi anlayacaJı ve ona göre çaresini 

bulmakta gUçlUk çekmeyecekleri inancı idi. Fakat her ıeyden önce samimi olmanın ge

rektiği de dUşUnblmekteydi. KerkUklil Nccmeddin Bey, Roj KUrd'deki bir yazisında, 

" ... ah/8.k ve btfdaıça mllmtaı yere sahip olan Kart kavminin terakliytu-ı filr.riye.'fi için gay

ret etmek derece-i vUcDbdadır. KUrtler talısile meyillidir, ilim ve irfana clşincl, cehlden bi

gane olmak isterler ... " derken Kürtlerin kUltUrel düzeylerinin yükseltilmesini gerekli 

görmekteydi l 28. 

Abdullah Cevdet'le yazcb!ı yazılarda, yaşanılan asnn milliyellerin ortaya çıkh!ı asır ol

duğuna ipretle, Kort gençlerinin, cesaret ve şecAati prensib edinmelerini gayeye ulaşmada 

birinci esas olarak görüyordu. Abdullah Cevdet Bey, KUrtlerin kendilerini tanımalarını, 

geçmişini bilme ve geleceğini şekillendirmeleri için mükemmel bir Kürt Tarihi (?)'nin 

126 M. ŞUkrU Sekban, a.,.e., s.29. 

127 Kadri Cemil Paşa, a.,.e., s.40-42. Heıave Kıırd dcrgisjoin yanısıra Pejdeki adlt bir derginin 

daha yayınlandıffı bilinmektedir. Fakat bu dergi hakkında her hangi bir malumat elde edemedik. Şadillili 

Vedat, a.,.e., s. 156. 

128 KcrkUk)U Necmeddin, "KUrt Tnlebe Cemiyeti ve Kürtlerin Makllm-ı HiUlfete Hizmetleri •, .Bm 
W, 14 Rcceb 1331, c. 1, s.5-6. 



38 

ortaya konmasını IUzumlu bulmaktaydı. Roj Kürd'deki bir yazısında, Kürtlerin " 

ŞerefnAme "den başka mazbQt ve mükemmel bir tarih kitabına sahip olmadıklarını ve bu 

sebeble Kürtlerin, " ... Şeref-i Tarih1sini ve Tarilı-l Şerefini tasarruf ve muhafaza .. " edeme

yecelini belirtmekteydi. Yine, " ... geçmiş >-'e gelecegini,ı tarihine ·mc21ik olmayan millet 

meıtılftk olur, başkalarınııı malı olur. KUrtlerin asra uygun bir tarih kitabı mevcut 

delildir. Ya idealleri ... " devam ediyor ve KUrt gençlerine " ... Osmanlı imparatorluRurıda 

bir unsur mu ? unsur. fakat nasıl unsur, çUrUyen ve çUrfJten bir unsur mu yoksa 

mUteceddit, hay ve muhiy bir unsur mu ? "olmak istediklerini soruyorcful29, 

Buna benzer görUşlerden biri de Bulgaristanlı Togan (?)'dan gelmekteydi. KUrl 

gençlerine yaptığı hitabda., Türk gençlerinin ( GençtOrkler ) dUştu!H hataya düşmemeleri 

için Kürtlerin fikri ve iktisAd1 yönden gllçlendirilmelerinin zorunlu olduğuna işaret edi

yordu. Ancak " ... bu yapıldığı takdirde KUrt milletini yeniden hayata getirmek delil, hiç 

yoktan bir Ktırt milleti (?) imal etmiş olursunuz ... " diyordu. Ve bu amaçla iyi muallimler 

yetiştirecek bir kaç DArU'I - Muallimin tesis etmelerini tavsiye ediyorctul30. 

KUrt~'nln ilk defa tartışma zemini bulduğu bu ortamda, daha 1s1Ami bir çizgiye sahip 

olan Baban Ailesine mensub Babanz.Ade lsmail Hakkı, Kürtler için olması gereken proğ

rarru şu şek.ilde belirlemekteydi. 11 Evvela /sldm sonra KiJrt ... Kıırtçe'yi lsMnıiyete hizmet 

edeceginden dolayı neşr ve tamim etmek...hissiydt- ı dind8rtınesi meşhD.r-u dlem olan KUrt 

kavmi için bundan dalıa mukaddes ı·e ô/1 proRram tasavvur edilemez "131. 

İmparatorluk merkezinde yeni yeni belirginlik kazanmakta olan Kürtlük bfünci, sJ

nırlı sayıda Dqjulu aydınlar tarafından hürriyet ortamının gündemine ginnişti. Fakat, adına 

konuştukları Doğu Anadolu ahalisi tarafından hiç bir şekilde destek bulmaları mümkün 

dejildi. Gerçi Kllı1~ olarak bazı yayınlar bir süredir yapılmaya başlanmış ve bir kısmı 

Dolu Anadoluya ulaştınlmaya çalışılmıştı. LUtfı Fikri Bey, 1912 seçimleri münasebetiyle 

Mam0retU-1 Aziz'e giderken Urfa üzerinde bir Kürt köyünde misafir olduğu sırada, 

Kürtçe yazılmış bir risaleye rastladığını ve köylUler tarafından dlni bir kitap menzelesinde 

muhterem tutuldujunu nakletmektedir. Bu mUşA.hadeden sonra kendi kendine " 

... Beyh/ıde teşebbtıs, bu ceryc:ln-ı millinin önU,ıe kiınse geçemez .. " 132 kanaatine ulaşmıştı. 

Meşrutiyetin ilanının ilk yıllarında gfüdiljUmdz Ermeni ve Kort aydınlan arasındaki 

yakınlık ve Doğu Anadoludaki Müslim - Gaynmllslim ahalinin uzlaşmasını sallamak için 

129 Abdullah Cevdet. Roj KUrd. • Bir Hltab ". 14 Rcccb 1331, c. 1, s.3-4. 

130 8ulgarisıanJı Tognn, R Milletini1..e Karşı Vazifeniz ", RQj Kgrd. 14 Şaban 1331, c. 2, s.2-5. 

131 Babanzftde lsmail Hakkı, • Mttslttmanlık ,·e Kurtluk •, Rqj KUrd, c. Z. 14 Şaban 1331, s.5-7. 

132 LUtfı Fikri, • KUrt Milliyeti ", Rqj K.Urd, c. 4, lO Şenal 133 l, s.2-S. 
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dUş0nUlen işbirliği çalışmaları. Ermenilerin bağımsızlık faaliyetlerinin ortaya çıkmasıyla 

bozulmaya başlamıştır. Bu dönemde Doğu Anadolu için her iki taraf da hak iddia etmeye 

başlamiş ve bunu isbat etme gayretine dUşmilştUr. Bu hususta, bazı gazeteler aracılığı ile 

Ermeni ve Kürt aydınlan arasında tartışmaların e>lduğu da görOlmektedirl 33. 

Meşhur Bı\b-ı Ali baskını ile iktidarı tamamen eline alan İttihat ve Terakki ileri gelen

leri yavaş yavaş TUrkçU politikalara ağırlık vermeye başlamışlardı. Bu politik değifimde 

l3alkan Savaşlarının ve Rumeli'nin kaybedilişinin önemli ölçüde etkili olduğunu söyleye

biliriz. Böylece Osmanlıcılık dlJşOncesi açıkca iflas etmiş oluyordu. Bu _ise, zaten bir süre

dir açığa çıkan Gayrımilslimlerin ve daha sonra Türk olmayan MUslUman unsurtarm 

imparatorluktan ayrılma eğilimlerini güçlendirmişti. Mehmet Emin Zeki çok sonralan ki

tabına yazdığı önsözde bunu açıkça ifade etmekteydi. " ... Tllrklye'de ' Osmanlı 'sözcllHU 

anlamı ile birlikte ortadan ka.lkıp, onuıı yerini ' TarkçUIUk ', ' Turancılık ' si>zJJ ve kavramı 

alınca: Osmaır/ı yönetimindeki diğer lralklar gibi. ben de KiJrt ulusuııun. yani kendi ulu

sumu,ı bünyesinde yerimi aldım. Da/ıa dogrusu ıılusal bilinci bütün gUcilmle duymaya 

çalıştım "134. 

İşte bu gelişmelerden sonra Kürtlerin ağırlıklı olarak yer aldıkları kuruluşlar da, gide

rek artan Arab ve Amavud'lann özerklik kazanma ça.balarıl 35 Kürtlerde de kendini gös~ 

termeye başlar. Mesela Dersim mebuslarından Lütfi Fikri'de bunu görmek mUmkUndür. 

O OsmanJı Devleti'nin idaresi altında bir Kürt birliğinin kurulmasına taraftar olurken, ba-

133 Abdullah Ce\'det, k!ilını, No 50. 16 Ocak 1913, s.1151-1153; lctihad, No 54, 14 Şubat 1913, 

s.1209-121 l. 

134 Mehmet Emin Zeki, KUrdlstan ... , s. 13. Bu zat, Balkan Savaşı \'e Birinci Dünya Sa\'aşı yılla

onda Osmanlı ordusunda önemli aı;kert gl\revlerde bulunmuş, bundan dolayı çeşitli madalya ve nişan 

almıştır. 1923 yılına kadar Harp Tnrihi Dairesinde göreYlcndirilmiş ve bu tarihten itibaren Irnk'a dt'ın

mUş ve Milli Savunma \'e uzun yıllar Ulaştırma Bakanltklannda göre\' yapmıştır. lrnk'la bulunduAu yıl

larda Kttrtlerle ilgili eserler kaleme almıştır. bkz., a.g,e., s.7-9. 

135 Meşrutiyet yıllan bir dizi Amavud isyanlarıyla karşı karşıya kalmıştır. İsyanların arkasının kesil

memesi üzerine Osmanlı HUkUmcti Arnnvudlnra karşı bastınna harek!ltına son verir ve kendilerine bir 

heyet gönderir. Rumelililerin askerliklerini Rumclide yapmaları. memurtnrın bulundukları yerin dil ve 

göreneklerini bilmeleri, lbtidılt, RUşdi ve ldAdi'lerdc yerli dilin okutulması gibi Bzcrklik yönünde 

Arnavudların teklifleri genel anlamıyln kabul edilir. bh_ Akşin, a.g.e., s.210-211. Yine Arablar da 

kısa bir sure sonra öz.erklik yönUndc bazı avantajlar elde ederler. J Ocak 1913'de Beyrut Vilayeı Meclisi 

bir lslılhat Ulyiba.,ı kabul ederek, Arabçn'nın resmi dil olması, yerel askerlik esasının getirilmesi ve ge

nel olarak Adem-i Merkeziycl )'önünde karar alır. ittihat ve Terakki HUkUmeti ilk başta bu istekleri ka

bul etmemişse de dnha sonra bu tm·i1Jeri \'ermek 1.orunda kalır. bb_ Akşin. a.g.e., s.257-25'8. 
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jımsız bir KUrdistan'a karşı tavır almışıı 136. Abdullah Cevdet'de ise Meşrutiyetle birlikte 

gelişen kOltUre dayalı etnik milliyetçilik dUşUncesi, mUtareke döneminde etnik ayrılıkçılık 

noktasına vamcaktır 13 7. 

Meşrutiyet yıllarında Kürtlerin eğitim sayesinde Osmanlılığa kazandırılma fikirleri 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında otonomi fikirlerine dönilşmUştUr. Bu gelişmelerde yabancı 

devletlerin tesirleri açık bir şekil almıştı. Özellikle Ruslar, savaş yıllarında, KUrtleri Osmanlı 

Devleti'ne karşı kullanmak için önde gelenleriyle işbirliği kunnaya çalışmışlardır. 

Bunlardan Şeyh Abdülkadir, Kürtlere otonomi verilmesi şartıyla Ruslarla anlaşma yapmış

tır. Buna bağlı olarak Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu Anadoluda özel mektuplar 

dağıtılarak. Kürtlerin Rus kuvvetlerine karşı savqmamaJan istenrniştir138 . 

Birinci dünya savaşı yıllarında, iktidarı elinde bulunduranlar artık iyice TUrkçUIUk -

Turancılık davasına kalkışmışlar, halen "Osmanhhk "Unvanını taşımakta direnen unsurların 

dahi birbirine olan emniyet ve gUvenl tamamen ortadan kalkmıştır. Savaşı bahane eden 

ittihat ve Terakki HUkUmeti, kendisine muhalif olan bUttın unsurları " icab-ı harb ve zarD

ret-i siy4set" perdesi altında ezmeye çahşnuştır139. ittihat ve Terakki'nin l916'daki kon

gresi.nde, OsmanhCJ ve lıtihld-J AnAsırcı nitelilini terkederdc TUrkçU ve MiHiyetçi bir ka

raktere bllrllnrnesiyle140, "Osmanb Blrlfll "ni savunmakta olan KUrt aydınlanndan ayrı

lıkçı olanların hUkllmete karşı · tavırlan kesinlik kazanmaya başlar. Devletin ittihat ve 

Terakki vasıtasıyla '' TUrkleşme " ye başlamasıyla, Kort aydın tabakasında " Kbrtleşme " 

nin belirgin bir hal aldılmı söylemek mUmkUndUr. 

Meşrutiyet döneminde kurulan çoğu leıı:AI KOrt cemiyet ve kuruluşlara gelince; 

Bunlar, mütareke ve daha sonraki dönemlerde kurulmuı olan ayrılıkçı, " Kbrdistaıı TeaH 

Cemiyeti ", "KUrt hıtlldAI Komitesi" ve "AzAdl "gibi örgütlere temel oluıturmuşlardır. 

Bu cemiyetler batımsızhk utrunda faaliyet göstermişlerdir. Bu cemiyetlerin ayrılıkçı tu

tumlarında muhakkak ki Wilson'un " her kavm ve milletin kendi mukadderatını tayin etme 

" prensibinin etkisi olmuıtur. Bu dönemde Kürtlerle en fazla yakından ilgilenen yabancı 

136 M. Nuri Dersimi, Haııraıım, Roj NO_ Yay, 1986 Stockholm, s.36'dan naklen, Naci Kutlay, a.g.e., 

s.cn-98. 

137 HanioJlu, a,g.e., s.315. 

138 Kemal Mazhar Ahmed, Birinci DUnya Savaşı Yıllannda KOrdlstan, ( Tere. Mustafa 

DUzgttn) , Ankara 1992, s.37. Savaş yıllarında, eski mebuslardan Seyyid Taha ile birlikte Seyyid 

AbdUlk:adir'in /stihlds-ı KQrdi.stan Cemiyeti 'ni Mısırda kurduk.lan bilinmektedir. Nikitin, Les Krırdes, 

s.195'den naklen Tunaya, a.g.e., s. 408. 

139 Ali Emiri, Osmanlı VIIAyAt-ı Şarklyyesl, EvkM-ı İslamiye Matbansı, 1334 (1918),s.15-16. 

140 Tunaya, a,ı.e., s.31. 
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devletlerden, özellikle lngiltere'nin bu cemiyetler vasıtasıyla Osmanlı Devleti'nden bir 

KUrdistan koparma gayretinde olduğu Atikardır. lngilizlerle doğrudan ilişkileri bulunari 

bu cemiyetlerin ilk çekirdek kadroları Cumhuriyetin başlangıcındaki Do~u Anadolu is

yanlannda da etkili olmuşlardır. Özellikle Şeyh Said isyanında bu kadroların doğrudan 

dahli olduğu bilinmektedir 141. Konumuzu, Meııuti yet dönemi ile sınırlandırdıtmuz için 

Şeyh Said isyanının mahiyetine ginnemeye, ancak, isyana Kürtçü bir karakter kazandır

maya çalışanların Meşrutiyet döneminin UrUnleri olduğuna işaret etmeliyiz. 

141 Yaşar, Kalafat, Şark Meselesi lşıtında Şeyh Said Olayı, Karakteri, Dffnemlndekl iç 
Ve Dış Olaylar, Ankara 1992, ıı . 115-128. Milli Mücadele yıllarında kurulmuş olnn KUrt 

Cemiyetleri, liderleri ve faaliyetleri hakkında geniş malumat için bkz. Oya Girit, a.g.t. 
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il. BÖLÜM. MEŞRUTiYET DÖNEMiNDE DOĞU ANADOLU 

1- Meşrutiyetten Sonra Ermeniler 

Ermenilerin önde gelenlerinden bir grup, meşruliyelin ilanından kısa bir -silre önce 

Jöntilrkler ile işbirliği yaptıkları için ihtilalin gerçekleşmesinde kendi paylarının da oldu

ğunu dUşUnmekteydiler142_ Bu yUzden Abdülhamit (il) döneminde yurtdışına giden 

Ermeniler meşrutiyetin ilanından sonra Ulkeye zafer edası ile dönmeye başlamışlardı. 

lstanbul'a dönen Enneni ileri gelenleri gösterişli merasimlerle karşılanmış. Abdillhamit 

döneminde ihtilalci faaliyetlerinden dolayı öldilrUlen Ermeniler için yas tutulmuş: nutuk

lar atılmış, meşrutiyet için dualar ve yeminler edilmişti. JöntUrkler de Ennenilere karşı ol

dukça samimi bir tavır takınarak bu mutluluğu paylaşıruşlar ve yeni rejimin Osmanlı un

surları arasında barışın teminatı olacağına gönUlden inanmışlardı l 43. 

Aynı şekilde ihtilalci Ermeni örgUtleri de silahlı çatışmalara son veriyorlardı. 

Meşrutiyetin ilanından hemen sonra Ermeni Hınç~k komitesi başkanı Kafkasya 

Ermenilerinden Sabah Gcılyan, Beyo!lu Surp Yervartyun Kilisesi'nde yaptığı açıklamada, " 

Bi1. Hınçaklar artık ihıildl çalışmalarına .wn vererek bütün )Jarlılıım;.Ja ,•a/anııı yükselme

sine çalışacağız''l44 diyordu. Bir diğer Enneni ihtilal örgiltU olan Taşııakslltyun Cemiyeti 

başkanlanndan Aknoni, '' Taşnaksagan/arın en önde gelen görevlerinden biri de Osmanlı 

Meşrutiyet rejimini korumak. Osmanlı kavimlerinin birbirleriyle kaynaşınalarmı saglamak. 

ittihat ve Terakki Cemiyeti ile işbirliHi yapmak ıı145 olarak görtınUşte Enneni politikalarını 

belirlemişlerdi. 

142 Daha 1907'dc lngiltere Kmlı VII. Edward ile Rus Çarı'nın Reval'dc görtışmelerindc, TUrkiyc'nin bö

lUştılmesiyle, Ermeni ve Makedonya meselelerinden sttzcdilmişti. Ermeni meselesini öteden beri siyasi 

çtkarları için kullanmakta olan f ngiltere ve Rusyu'nın bu konuyu tekrar gtJndenıc getinnesi Ermenileri 

umutlandınnışıı. Re\'al görtışmeleri devam ederken Ermeni TaşnaksUıyun komitesiyle Oenç Ttırk 

Adem-i Merkeziyet Cemiyeti arasında Paris'tc meşruti idare için işbirliği yapılmıştı. bkz.., Ermeni 

Konıltelerlnln ihtilal llareketlert ve Besledlkltrl Emeller, (Haz. ismet Purmaksız), Ankara 

1981, s.33. 

143 TaJat Paşa'nın Anılan, (Haz. Mehmet Kasım), lsıanbul 1986, s.59. Meşrutiyet dönemini yaşa

mış olan umum Osmanlı aydınları, nıcşrtltt ihtil1Uin bu ilk yılının oldukça tlmid ,·erici olduğu yolunda 

hemfikirdirler. Diyarbakırlı Ali Emiri bu ortamı " id-U mcfllt • ye benı.etmektedlr. Ali Emiri, a.g.e., s. l 1. 

144 Ermeni Komltelerl..., s.34. 

145 g6s. yer. 
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Bu sırada dikkat çekici bir şekilde Dogu Anadoluda eski hasımlarına karşı hllkUmetin 

tam destelini alabilmek için. KUrtlerin, meırutiyet karşıtı olduğunu iddia ediyorlardı. 

Taşnak Partisinin 5. Genel toplantısında alınan kararların 1. maddesinde daha çok 

Hamidiye Alaylarını kastederek; " Feodal beylerin artıkları , eski rejimderı faydalanmış 

olan imtiyazlı sınıflar, Meşrutiyet rejimini kettdi varlıkları için bir telulid saydıklaruıdan 

bir karş, harekat yapma fırsatım beklemektedirler "deniliyordu. Bu karıı harekata müsa

ade etmeyeceklerini genel kurulun 4. maddesinde, " örgUtllmUıU,ı yetenekli organları; 

Meşrutiyet rejimine olabilecek lıerhangi bir darbeye karşı korumak için gerekli oldufu 

zaman her yolla savaşmak zorunluluğuııdadır "146 deniliyordu. ittihat ve Terakki 

HUkllmeti Ermeni ihtilal komitelerinin, meşrutiyetten sonra izleyeceji bu politikalardan 

memnun olmuş, Ermeni düşUnilrleri arasında sivrilen kişilere önemli memuriyetler ver

mek suretiyle bu işbirliğini pekiştinne yoluna gitmJşti. 

Aslında Ermeniler meşrutiyeti, bajımsızlığa giden yolda sadece bir atlama taşı olarak 

görüyordu. Mevcut ortam da bu emellerine kavuşmaları için mUsait şartlar ihtiva edi

yordu. Zira, "Bajımsız Ermenlstan "a kav uşmak için ıneırutiyetin getirdiji imkanlar1, ya

sal sınırları zorlayarak ve arkasına sığınarak her tOrlU faaliyetlerinde serbest kalıyor

lardu 147. Nitekim kısa bir süre sonra meydana gelen Adana olayları Enneııilerin meşru
tiyete ne kadar bağlı oldukJannı ortaya koydu. Olayların, Ermenilerin kışkırtması sonucu 

1 

ortaya çıktığı soruşturma komisyonu üyesi olan Ermenilerin de i tirafları ile doğrulanmıştı. 

Biltttn bunlara raAmen meşrOti hUkUmet vatandaşlannın hepsine tarafsız davrandığım gös

tennek gayretiyle Müslüman veya Hristiyan farkı gözetmeksizin kanuni uygulama yap,

mış, olayları tahrik ettiği iddia edilen mllfıU ve diğer zanlıları idama mahkum etmiştil48. 
Aslında Enneni komiteleri Adana ihtilalini daha l 905'te Paris'te yaptıklan toplantıda ka

tarlaştınnışlardı 149. Adana ihtlllliyle bölgenin istikllUi hedeflenmişti. 31 Mart olayı ise 

Adana ihtilali için tam bir fJrsat oluşturmuştu. Adana ihtilalinin meşrutiyetin ilanına raj

men yapılması, Ennenilerin 1908 öncesi ve sonrası tutumlarında hiçbir dejişikliğin olma

dılı, hatta ihtilalci faaliyetlerin daha da hızlandınldığını göstermesi bakımından önemlidir. 

Nitekim bir s(Jre sonra Ermeniler ltzerinde tam bir nUfuz tesis etmeye çalışan " 

TaşnaksUtyün ", 11 lfınç.ak ", "Veraga.ı Mlyal Hıhçak " ve dijer komiteler ihtilalci faali

yetlere son vereceklerine dair verdikleri teminatı bir tarafa bırakarak yeniden örg0tlen

meye ve memleketin her yerinde şubeler açmaya başladılar. Diğer yandan da gazete, ki-

146 Oaro Sasuni, KUrt UlusaJ Hareketleri ve l!. YUzyıldan GUhllmUze Ermeni - KUrt 

lllşldlerl, ( Tercüme Bedros Zartaryan - Mcmo Yetkin ), İstanbul 1992 .. , s. 145-146. 

147 Oaro Sasuni, a.g.e., s. 143. 

148 Talat P&f8'nın Anılan, s.24-25. 

149 Ermeni Komltelerl ... , s.43. 
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tap, mecmua vesaire ile Osmanlı - TUrk düşmanlığı işlenerek Enneni milliyetçiliği canlan

dınlmaya başlanmıştı. Enneni vatandaşlar arasinda askerl ve lojistik ejitimleri, örgütlenme

leri ve isyan plinlan hakkında elitici çalışmalar yapıldığı gibi okullardaki ihtiUUci öğret

menler de Ermeni çocuklarına okuttuklan kiıaplarda TUrk dUşmanlıjını işlemekteydl
lerl 50_ 

Buna rağmen iktidarı elinde bulunduran ittihat ve Terakki'nin Ennenilere karşı ılımlı 

tavırlan Anadolunun _çeşitli yerlerindeki Müslllman ahAlinin olduğu gibi Doğu Anadolu 

halkının da hUkUmete gUvenferi noklasında endişelerinin artmasına sebeh oluyordu. 

Aynca ittihat ve Terakki hakkındaki dinsizlik. masonJuk gibi iddialar böylece güçlenmeye 

ve yaygınlaşmaya başlamıştı ki, dini oluşuınlann tepkiye dönUşmesinde bu iddialann etkili 

olduğunu söylemek mOmkUndUr. 

Bilindili gibi Enneniler, Abdülhamit döneminde, yabancı devletlerin tahrik ve teşvik

leri sonucu bir çok isyan girişiminde bulunmuşlardı. Hemen hepsi kısa sürede bastırılmış 

olan isyanların olumsuz neticeleri sonraki yıllarda etkisini göstennişli. Bir kısım Ermeniler 

yabancı Ulkelere sığınmış ve meırutiyetin ilanından sonra tam bir Ermeni milliyetçisi ola

rak yurda dönmüşlerdi. ÖzellikJe, Sasun isyanı sonrası çeoitli ülkelere dajılan Ermeniler, 

memleketlerine döndOk:ten sonra giderken bımkrıklarr topraklarında hak iddia etmeye 

batlamışlardı ki bu durum dini . endişelerin yanısıra lktisAdi olarak da Doğu Anadolu hal

kının bUyUk tepkisiyle karşılaşmıştı. 

Enneniler, İttihat ve Terakki hUkOmetinin "Osmanlıcdık "politikasının ardına sılına

rak mUslOman ahaliye karşı adeta önceki yılların intikamını alırcasına tahriklere ba§lamış

lardı. Öte yanda bir kısım Kürtler - Çoğu Hamidiye Alaylarına sahip aşiretler - ise 

Ennenilerin tam aksine kendisini " Kürtlerin Babası " olarak tanımladıöı bilinen 

Abdillhamid'in destekçisi oldukları için Meşrutiyet rejimine düşman olmaya başlamıştı. 

2- ltdhatçdann KUrt - Ermeni Unsura Yaklaşımı 

Yeni rejimin Doju Anadolu halkına ( MUslim ~ GayrımOslim ) yaklaşımındaki deği

şimleri ve bunun ne gibi neticeler verdijlni ortaya koyabilmemiz için daha önceki dö

nemlere kısaca değinmemiz gerekmektedir. Bu meyanda Abdülhamit döneminde, Doğu 

Anadotuda uygulanan politikalar önem arzetmektedir. Osmanlı HUkUmeti'nin Kürt aşiret

lerini Doğu Anadotunun gUvenliffl için himaye etmesi, rütbe, nişan vesaire ile taltif etmesi, 

Müslim - GayrımUslim gerginliklerini artırdıgı gibi. Kort aşiretleri arasındaki rekAbeti de 

gUçlendirmlşti. Devletin bu siyasetinin faydalı yanlanµın olmasına mukabil Dolu Anadolu 

l50 F.nnenilerin Osmanlı - Türk dUşmantıAı rııaliyetlcri hakkında daha geniş bilgi için bkz., Ermeni 

Komltelerl..., s.35-42. 
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uzun süre yağma ve cinayetlere mekan olmuştu. Ahalide mal ve can emniyeti kalmadığ1 

gibi devlet, nUfOzunu, imtiyazlı Aşiretler vasıtasıyla konımaya çalışmıştı. Aşiret reisleri de 

ço!u zaman devletin kontrolünden uzak, imtiyizı derecesinde, keyf ve arzulanna göre ha

reket etmişlerdi. 

Bu durumda imtiyazlı Aşiret reisleri ve ataların sOistimAline mtlnız kalan, Ağalık, 

Şeyhlik gibi dolal kurumlara ve her hangi bir aşirete bqlı olmayan Kort ahali zulme ut

ramış, köle durumuna dUşUrUlmUştU. Aynı şekilde ihtilSI örgütlerine ve Kürt aşiretleri gibi 

kendiliğinden teşekkUI etmiş cemaatlere bajlı bulunmayan ve çoğu zaman MUslOmanlarla 

aralannda pek problem çıkmayan Oaynmüslim unsurlar da bundan nasibini almıştı. Ancak 

Ermeniler, Kürt ahaliye oranla daha şanslıydılar. ÇUnkO Emıeniler, şikayetlerini murahha

sahine ve Patrikhıtne gibi kurumlarla gerek hilkllmeıe gerekse yabancı devletlere daha 

hızlı ve tesirli bir surette duyurmağa muvaffak oluyordu. Kürt ahali ise " TevekkeltU 

AUUlah " diyerek kaderine boyun eğiyordu. Ermeniler üzerinde yabancı devletlerin doğ

rudan hamiliğini dikkate alan ve bunu kınnaya çalışan meşrOti hükUmet dahi Kürt ahili

den ziyAde Ermenilerin sorunlarına öncelik tanımak zorunda kalmıştı15I. HUkUmetin bu 

yaklqımını suistimal eden Enneniler, iltizam sahibi KHrtlere, köylerinin aşarım vennemeye 

başlamış, hatta gelen tahsildarlara saldırarak bir çok olayın çıkmasına sebeb ·olmuşlardı. Bu 

gibi olaylar Ennenilerle Kürtler arasındaki gerginliklerin artınaiıına yol açmaktaydı 152, 

Meşrutiyetin getirdiği imkanlarla Ermeni örgütleri bağımsızlık~• faaliyetlerini gizli bir 

şekilde yOrUtUyor, ekonomik alanda olduju gibi eğitim alanında da hızlı bir şekilde çalışı

yorlardı. Hem çocuklannı Ermeni mlllyetçlsl olarak yetı,tırmelc hem de böl

gedeld ktlr-t çocuklarını e§ıterek Ennenıte,urmelı:: amacıyla açtıkları otcuı

larda Hınç.ık Partısı·nın isteği doöruıtuıunda faaliyet göstermekteydler153. 

İttihat ve Terakki HUkUmeti'nin Ermenilerle uzlaşma sağlama çabalan 1913 yılı sonlarına 

doğru Ermenilerin bölgedeki gizli faaliyetlerinin farkına varana kadar sUrdU. hte bu 

tarihten sonra hUkOmete yakın olan Kurt aydınlarının da tavsiyeleri ile olacak ki, hUkUmet 

Karı ahalinin eğitimiyle doğrudan ilgilenmeye başlarnıştır. Bu girişimlerde, Ermeni 

örgütlerinin ve yabancı devletlerden özellikle Rusların, bazı Kürtleri elde ederek KUrt 

halkını Osmanlı Devleti'nden uzaklaştırmak. çabaları etkili olmuştur. Doju Anadolunun bir 

çok yerinde okul ve benzeri eğitim imkanlannın kısıtlı olması yUzUnden ileri gelen 

ailelerin çocuklannın lstanbul'da elitim gönneJeri mahalli yetkililer tarafmdan lüzumlu 

151 Bitlis Vilayetinden Dahiliye Ne1..areti'ne 15 Mart 1911 Tarihli Tahrirat BOA. DH.SVS .. 23-1/ 

Lef 135-146. 

IS2Saıfarettcn Adliye, Mezahip ve Hariciye Neı.arcılerine gönderilen 21 AraJık 1912 Tarihli Tahrirat. 

BOA. BEO. 309426. 

153 İbrahim Arvas, Tarihi Haldkatler ( İbrahim Arvas'ın Hatıratı), Anknnl. 1964, s.8. 
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görülmekteydi. Bu amaçla Van'ın devlete sadık olan ailelerinden 20 kadar Kürt 

çoc:ujunun Mektebi SultAni'de tahsil gönneleri vilayetin isteği Uzerine kabili edilmiıtil54, 
Aynca vilayet dahilinde de eğitim imkanlan oluşturu1maya çalışılıyordu. 13u sebeble 

masrafları Evkaftan ya da Maariften karşılanmak Uzere birkaç yerde Medrese-i İbtidiiye 

aclıyla gece okulu, yine S0'şer kişilik Uç veya dört Mekteb-i lbtidii açılarak KUrt 

çocukJannm buralarda tahsil görmeleri için gayret sarf edilmekteydi 155, 

Osmanlı HUk0meti oldukça milşktll, ancak o derece gerekli bir politika izlemek du

rumundaydı. Bir yandan Ermenilerin yeniden Kllrılerln zulmüne mftruz bırakılmamasına, 

diler tarafdan Kürtlerin de gurur ve izzetinin okşanmasına çalışıyordu. Yani iki tarafı da 

idare etmek zaruretinin farkına vannıştı. Gerektiği zaman Kürt aşiret reislerinin para ve 

Unvan ile taltif edilerek hUk0mete sadikatlerinin kuvvetlenmesine 6zen gösteriyordu. 

HUkUmet Kürtlere uygulayacaJı bu politikada Ennenilerin tepki göstermesini engellemek 

için ileri gelen bazı Ermenilere açıklayıcı bilgi verilmesini de dUşUnmUıtU 156. Fakat. bu 

teşebbUsUn geçmifi hatulataca!ı için faydadan çok urar verebileceti ihtimal dahilindeydi. 

ÇUnkO meşrutiyetle birlikte Enneniler, KOrt ahaliye nazaran daha rahat ve huzurlu bir 

ortama kavuşmuştu. Doğu Anadoluda bulunan Ermeni RUesi ve Aylln'ının hemen tamamı 

Taşnak Komitesi'nin mensubu idi. Bu hususlar gözönllne alınarak, izahat verildiği tak

dirde hUkUmelten şllphelenmelerine ve Taşnak Komitesi'ni harekete geçirmelerine sebeb 

olacaAı endişesiyle vazgeçilmişti 15 7. Burada şu hususu da belirtmek gerekir ki, Doğu 

Anadoludaki toplumsal yapı, yalnızca Kurt ve MOslUmanlarla sınırlı delildi. "Ala", "Bey 

", "Aşiret " ve " Ahali "(Maraba) gibi toplumsal tabakalaşma Hristiyan unsurlarda da 

mevcuttu. &meni. Nast0r1 gibi Hristiyan gruplar bölgede gtıç odakları oluştunnuşlardı. 

Kürt Affa ve Bey'lerin, Müslüman ahali ile olan ilişkileri, Ermeni RUesA ve .Ayftn'ı için de 

sözkonusu idi. Bunun için meşrOti hUkürnel, Dolu Anadoluda yapmak istediği düzenle

melerde GaynmUslimlerin bu vaziyetlerini de gözön0ne almak durumundaydı. Kısacası 

hassas bir denge politikasının rakibi zarureti vardı. Bu çerçevede Ermeni örgütlerinin hil

kllmete kartı dUtmanca tavırlar sergilemeye başladıjı yıllarda dahi meşrOtt hükUmetln, 

Ennenilerle Kürtler arasındaki ilişkileri dllzenlemeye ve farklı toplumlar arasındaki uzlaş

mayı sağlamaya çalıştıjını görüyoruz. Bu esnada Ermenilerle Kürtler arasında meydana 

154 Van vilayetinden Maarif Nczaretinc .8 Nisan 1914. BOA. DltKMS., 20/49, Lef 1/1. Ncı.arcı 20 

KUrt çocuğunun seçilerek gönderilmesini istemiştir. Aynı Vesika, Lef 3. 

155 Van Vilayetinden Maarif Nemretinc 8 Nisan 1914. BOA. DH.KMS., 20/49, Lef 1/J. 

156 Sadaretten Dahiliyeye 12 Şubat 191 l. BOA. DH.SYS., 23-1, Lef 113. 

l57 Bitlis Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 15 Mart 1911 Tarihli MUtaJaa. BOA. OH. 

SYS., 23- t, Lef 135-146. 
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gelen olaylan önlemeye çalışan hamiyetli, vatanperver kilrt ileri gelenleri başkalarına da 

örnek olması amacıyla ödilllendiriliyordu158. 

HUkilmetin Meşrutiyet sonrasındaki ilk iki yıl içinde Dolu Anadoluda başanlı oldulu 

hakkında görüşler yaygındır. Herkesin kanun önünde eşit olarak hukukunun muhafaza 

edildiği, Müslim - GayrımOslim unsurlar arasındaki muamelelerde tarafsızlık kaidesine 

uyuldutu ve bu iki esasın bölgede huzur ve AsSyişi sağladıfı umOmen düşllnUJmekteydi. 

Bu sebeble aynı yaklaşımın devam etmesinin daha da iyi neticeler vereceği görüşü ha

kimdi. Daha da etkili kılabilmek için Meşrutiyetin feyizlerinin halka maddi delilleriyle 

gösterilmesi bölgedeki devlet memurlarının ahali ve aşiretferle diyaloglannı kmrvetlendir

mesi, gerektiğinde hediye ve bahşişlerle kalblerinin devlete ısındınlması mahalli yetkililerce 

lüzumlu görülOyordul 59, Fakat Doğu Anadolunun problemleri hiç de öyle kısa zamanda 

ç&Utecek nitelikte değildi. 

3- Balgenin Genel Meseleleri 

a-) Arazi lhtilaOarı 

Meşrutiyetin ilanından sonra bölgede karışıklıkların çıkmasında en fazla etkisi olan 

şüphesiz arazi meseleleriydi. Aslında bu mesele daha önceki uygulamalann bir netice

siydi. Uzun yıllar Doğu Anadoludaki devlet memurları, aşiret beyleri, ağalar ve zenginler 

çeşitli vesilelerle ahalinin arazisini ele geçinnişlerdi. HUkUmete yakın olan bu kişiler hal

kın arazisini ele geçinnek için ı.ayıf ahaliyi, komitecilik, kati veya asker kaçakçılığı gibi if

tiralarla, hUkUmet nezdinde suçlu duruma düşürüyor, daha sonrada himaye etmek va

adiyle nüfuzuna alarak elindeki arazi ve emlAki tedricen tasarrufuna geçiriyorlardı. Öyle 

ki bazı köyler zamanla, arazi, emlAk ve hatta ahalisi ile birlikte gUçlU agalann tekeline 

ginniş bulunuyordu. Arazilerin bir çoğu icara verilmiş, bayUk arazi sahipleri , ahaliye 

kendi köyünde bir miktar tarla ve çayır vererek ektirip biçtirmekte, fakat Urilnden en bü

yük payı yine kendileri almaktaydı. Bazen Uç beş kuruş karşılıfmda blitün hftsılAtı da aldık

ları olmaktaydı. Kısacası geçmişten beri devam eden ekonomik dengesizlik halkın bilinç

lenmesi paralelinde sorun olarak ortaya çıkıyordu. Ayrıca bölgenin merkezi idareye uzak 

olması , hUkUmet nUfuzunun fazlaca etkin olmaması hasebiyle Ağa1ar vergi dahi venniyor 

veya çok az bir miktarla geçiştiriyorlardı. Ekonomik yönden Ağa'ya bağlı hale gelen ahali 

158 Dahiliye Nezareti'nden Sadarct'e 10 Tcmmrnuz 1913. BOA. BEO., 314602. Şenısiki Aşireti Hafif 

Süvari Kaymakamı Sudun Bey, Reşadiye Nahiyesi Eşrafından Hacı Musa Bey, Takoıi Aşireti Reisi Hafif 

SUvari Kaymakamı Hllseyin Beyler nişanla taltif edilmişlerdi. 

l59 Bitlis Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 15 Mart 191 t Tarihli MütnJaa. BOA. DH. 

SYS., 23-1, Lef 135-146. 
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yerinden dahi emin olmadığı için ziraat yapamıyor, oturduğu köyde ev yaptıramıyordu. 

Ala'ya kartı en kUçilk bir itaatsizlili, AJa'nın nflfuz sah&ımm dışına çıkmasını gerektiri

yordu. Hal böyle iken, hürriyet, adalet ve eşitlik ilkelerini hayata geçinnek Uzere iktidarı 

eline alan meşrO.ti hUkUmet, tabi ki bu duruma karşı çıkacaktı. Bunun için ilk olarak arazi 

meselesine el attı. HUkUmet ağırlıklı olarak köylUniln arazi sahibi kılınarak toprajına bağ

lanması ve aşiret reisine bağımlılıAın ortadan kaldırılmasının gereklilili üzerinde durmak

taydı. KöylU halkın iktisadi durumu o denli vahim bir vaziyet alnuştı ki, geçimini temin 

etmek için bazen sınır ihl!line teşebbUs ediyordu. Mesela, çolunlukla görüldüğü gibi lran 

hududuna yakın Osmanlı aşireti, İran arazisine veya oradaki bir aşiret Osmanlı arazisine 

ginnek zorunda kalıyor, bu da çeıitli olaylann çıkmasına sebeb oluyordul60. 

Diğer yandan Sasun isyanı sırasında, bir daha dönmemek amacıyla yabancı ülkelere 

giden Ermeniler geride bıraktıkları araz.tlerini hakiki dejerinden çok dUşUk fiyatlarla sat

mışlar, bazılanmn karşılığını dahi alamamışlardı. Bu insanlann Meşrutiyetin ilanından sonra 

Ulkeye dönerek arazi ve emlftkleri Uzerinde tekrar hak iddia etmeleri, eski ve yeni sahip

leri arasında ihtllftflara yol açmıştı 16 1. Ancak, Enneniler Rusya vesair yerlere giderken 

Osmanlı vatandaşlılından çıktıklanna dair senet imıalamışlardı. Ermeni patriği meşrutiyet

ten sonra, Ermenilerin Rusya'ya gid i şlerinin ve vatandaşlıktan çıktıklanna dair senet imza

lamalannın mecburiyet karşısında gerçekleştiğini ileri sUrerek hem vatandaşlıja kabulleri 

hemde eski arazi ve emlAklanna yeniden kavuşmaları için gerekçeler bulmaya çaba sar

fetmekteydi. Esasen Enneniler hak iddia ettikleri bu arazilerin bir kısmım daha önceleri de 

tapu kaydı olmadan kullanmışlardı. Diğer kısmı ise kendi mallarıydı, bunları da giderken 

hakiki değerine bakmaksızın satmışlardı. Şimdi ise bu arazileri tekrar elde etmek için çe

titli yollara başvurmaktaydı. Öncelikle yeni mal sahiplerini - çoğunluk.la Kürt aşiretleri -, 

arazileri az fiyada veya zorla ele geçirmekle suçluyorlardı. Tarıma elverişsiz bozkırların, 

imar ve ihyAsına çalışanlara resmi belge karşılıjı verilmesi üzerine, buraların kendi toprak• 

lanna sınır oldutunu, dolayısıyla kullanımının kendilerine verilmesini istiyor, hAl!i tapusuz 

ise doğrudan hak iddia ediyorlardı. Ve daha bir çok yolla bölgede huzursuzlukların çık

masına sebeb oluyorlardı 162. 

Söz konusu bu ihtilaflardan istifade ile bölgede silkin Müslim ve Gayrım0slim ahali

nin de haksız kazanç elde etme peşine düşmesiyle mesele tam bir çıkmaza ginnişti. 

160 Meşrutiyetin ilanından sonra, yeni ytmcti~in Doğu Anadoluda yapmayı tasarladığı dUzcnlemclerle 

ilgili olarak oluşturulan Tensik Komisyonu Ulyihalarından. BOA. DH.SVS., 7/2-1, Lef 12/1 -2-3. 

16 1 Bitlis Vilayetinden Dahiliye Ne1.aretinc Gönderilen 22 Kasım 1910 Tarihli Rapor. BOA. DH.SYS., 

23- l/ Lef 130-134. 

162 Cezmi Eraslan., ~ 1. Sasun isyanı Sonrasında Osmanlı Devletinin Knrşılaştığ~ Prublcrnler •, 

KafigJs A.ny!ımıalan ll. tstanbul 1995 (Basımda). 
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Osmanlı yönetimi, Ermenilerin boş bırakttkları toprakları "lskin-ı Mııhlclrtn KomJs.. . 

yonu " ve mahalli idareler vasıtasıyla senet mukabilinde milslilman muhacirlere vermek

teydi. İhtilMların bu denli büyümesi karşısında hUkUmet, hem ahaliyi hemde Ermenileri 

memnun etmek için, aşiretlerin eline geçen yerler dışında, Müslüman halk tarafından kul

Janılan arazilerin toplam tutannı nakit olarak ödemeyi kabul etti. Bunun yanısıra " ŞftrA~yı 

Devlet" te de bir kanun layihası hazırlanmıştı. Ennenilerin arazi ve emJA.k davaları, mahalli 

tapu kayıtlan incelenmek suretiyle neıicelendirilme yoluna gidilmişti. Mahalli tapu kayıt

lannda ise söz konusu arazilerin Ermenilere ait olduğuna dair hiç bir kayıt bulunmu

yordu. Bu sebeble hUkUmet şikayetçilerin mahkemeye başvurmaları tavsiyesinde bulunu

yordu. Oysa hak taleb edilen kiıilerin çoğunun halen mahalli idarelerde meclis idare ftzA

lıklarında bulunuyor olmasının yanısıra, maha111 memurlar ve halk Uzerlndeki nUfuzlannın 

da devam ediyor olması, Ennenilerin itirazlarına yol açmıştı. Bu sebeble meseleyi mahalli 

mahkemelere havale etmek beklenen neticeyi vermekten uzak kaldı. 

ŞOrA-yı Devlet'te hazırlanan IAyiha da ihtiyaçlara cevap verememiş, hUkUmet bu defa 

görevi Dahiliye Nezareti 'ne havale etmişti. Bunun Uzerine Dahiliye Nezareti arazi ihtilM

fannın yoğun olduju vilayetlerden mesele hakkında geniş izahat isteyerek işe başlamıştır. 

Mahallinden gönderilen raporlara göre. arazi meselelerinin haJlinin ancak yeteri kadar " 

Seyyar Hey'et-i HAkinıe-i Sulhiye " teşkili ile mOmkUn olacağı bildiriliyordu. Bu heyet

ler, vilayetlerin Bidayet ve İstinaf mahkemeleri AzAsından veya Vali tarafından seçilen iki 

Aşiret Reisi, Defter-i Hlklnı vergi idarelerinden ehliyetli birer memur. veya muallimden 

oluşuyordu. Ayrıca bir Zabıt K&tibi ile Deffer-i HlkAni dairesinden bir klUibin katılması, 

heyete mahkeme reisi veya mahkeme-i istinaf Wsından vilayet tarafından seçilecek biri

sinin başkanlık etmesi öngörUIUyorduf 63. 

Bir sUre daha ınllzakereler ve tartışmalar devam ettikten sonra, neticede Dahiliye 

Nezareti'nce hazırlanan lftyiha esas alınıyordu. Buna göre; Abdülhamit zamanında giden

lerin yerlerine yerleıtirilen muhacirlere verilen topraklar, iddiacıların tapu veya kayıt gös

terebilmeleri halinde, aradan geçen zaman dikkate alınmaksızın asıl sahiplerine veriliyor, 

muhacirlere ise · başka yerler gösteriliyordu. Eğer muhacir kendi çabasıyla araziye bir 

şeyler katabilmi9se bunun bedeli ilk sahibinden alınmak şartıyla hilkllmet tarafından mu

hacire ödeniyordu. Ayrıca bölgede herhangi bir vatandaş, arazisinin Sasun isyanından 

sonra gasbedildiğini iddia ve isbat ederse mevcut kullanım belgeleri ve tapular geçersiz 

sayılıyordu 164. 

163 Bitlis Vilayetinden DahHiyc Nezaretine GUndcrilen 8 Kasım 1910 Tarihli Rapor. BOA. DH.SVS., 

23- 1/ Lef 120-129. Raporda Araı.i Meselelerinin çl:\zUmil için 22 Maddelik bir tnsnri sunulmuştur. 

164 Eraslan., a.g.m. 
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HUkUmetin, arazi meselelerine yaklaşımı Kürtlerin olduğu gibi, Dolu Anadolunun 

TUrk mebuslarının da itirazlarına yol açmıştı . Bu mesele yüzünden ittihat ve Terakki HU

kümeti aleyhine kuvvetli bir tepki oluşmuştu. Ancak bunu dikkate almayan hükumet, al

dığı kararları zorla uygulattırmaya karar vermiş bulunuyordu. Buna rağmen, Ermeniler, 

Avrupa devletlerinin dikkatlerini çekmek çabasıyla alınan kararları yetersiz bulmuşlardı. 

Bunun için yapılan görüşme ve deiiştinne işlemlerini uzatmaya, çıkmaza sokmaya çalış

maları 165 da Ermenilerin asıl meselesinin ekonomik olmadıgımn göstergesiydi. Zira he

defleri, hem Kürtlerle devler arasında uçurum yaratmak hemde bölgedeki mahalli idare

lerle merkezi hükfJmelin arasını açmaktı. Ancak bu sayede bir dış mtıdahaleye zemin 

oluşturabi I iri erdi. 

Toprak meselesi konusunda devletin aldığı bu kararların Kürtler nezdindeki etkisine 

gelince, durum hiç iç açıcı görUlmUyordu. Zira devletin arazi meselesindeki bu tutumu bir 

çok ahali ve aşireti mağdur etmişti. Yaklaşık 17- 18 yıl ekip biçtikleri toprakların bir anda 

ellerinden çıkması, zaten şüphe ile yaklaştıklan ittihat ve Terakki Hllkümeti hakkındaki 

kanaatlerini iyice kesinleştirmişti. Bir çok mağdOrin açıkça hUkllmete tavır alırken, bir çok 

aşi ret de Osmanlı topraklarını terkedcrek f ran ve Rus topraklarına sığınmıştı ki ileride bu 

aşiretler adı geçen devletler tarafından Osmanlı Devleti 'ne karşı kullanılmaya çal ışılacaklar

dır. 

b-) Aşiret Aİaylarının lslihı Çalışmalan 

Abdülhamit döneminde teşki l edilen Hamidiye Alayları, bUtUn çabalara rağmen ıslah 

edilememiş, kuruluş maksatlanna ulaşamamıştı. AbdUlhamid'in benzeri bir çok politikala

nnda görllldtİğU gibi, Hamidiye Alayları teşkilatı da muhalifleri olan Jöntilrkler tarafından 

eleştirilere maruz kalmıştı. Bu alayların kuruluş ve çalışmaları Ennenilere yönelik olduğu 

için - ihtilalci Ermenilerin emellerine ulaşamamasında inkar edilemeyecek hizmetleri ol

duğu ifade edilmelidir - meşrutiyetin ilanından önce ve sonra Enneniler tarafından sürekli 

hUkUmete ve yabancı devletlere şikayet vesilesi olmuştur. Zaten Padişah ( il. Abdülhamid 

)'a gönülden bağlı olan bu aşiretler ihtilAlden sonra yeni kurulan hUkUmet tarafından da 

pek benimsenmemişti. Tamamının bir anda ilgft. edilmesi hUkUmeti mOşkUI duruma so

kabilirdi. Bu yüzden derece derece ortadan kaldırılması ya da yeni rejimin bölgede yap

mak istediji icraatlara engel teşkil etmeyecek bir biçime sokulması düşUnUlüyordu. 

Bu maksatla iki komisyon teşkil edilerek, birinci komisyon Trabzonlu Binbaşı Hacı 

Hamdi Bey başkanlığında Rus hududuna yakın olan aşiretlerin, ikinci komisyon da 

Fahrettin Altay başkanlığında Güneydoğu bölgelerindeki aşiretlerin yeniden organizesi 

165 Talat Paşanın Anıları, s.65-66. 
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için görevlendirilmişlerdi. Bu komisyonlar gittikleri yerlerde alayların kayıt defterlerini 

incelemişler ve askerlik yaşı gelenlerin kayıtlarını yapmışlardır. Alayların atlan muayene 

ediJmiı, aşiret iJeri gelenlerine yeni rOtbeler verilerek 1910 yılma kadar yeni teşkiladanma 

tamamlanmıştır. Alayların adı Mahmut Şevket Paşa tarafından deffiştirilerek " Aşiret 

Alayları " ·adını almıştır. Tamamı 64 olan Aşiret alaylarına yeni sancaklar ve fermanlar 

verilerek mcşrOti hUkUmete sadlkatlerinin kuvvetlendirilmesine çalışılmışbrl66. 

HUkUmet, Hamidiye Alaylarını yeni bir nizamname ile de düzene koymaya ça

lıştı.Yeni nizamnamenin 2. maddesine göre . Hamidiye Alaylan ismi kaldırılarak " Aşiret 

SUvari Alayları " ismi kabul ediliyordul67. Fakat yine de bu değişikliklerin alaylar Uze

rindeki kötü imajı değiştirmeye yetmediji anlaşıldı. Nitekim bir sllre sonra alaylarla ilgili 

yeni tedbirlerin alındıAmı görUyoruz. 

Bu çerçevede tamamı 64 Alaydan oluşan Hafif SUvari Alaylarının 23-24 Alaya indi

rilmesi için çalışmalar başlamıştır. Alaylara mensub olanlar askeri hizmetten ve bazı vergi

lerden muaf tutulduklan için kadro haricinde kalacak olan alaylar bölgede bir tehdit un

suru olabilir veya yabancı ajanlar tarafından eski husOmetin istismarıyla Ennenitere sal

dırtılarak olay çıkarılabilirdi. Bu sebeble de hOkUmet bazı tedbirler almayı uygun gör

mOştO. Tensikita başlanmadan önce her alayın başına askeriyeden faal ve muktedir ku

mandanlar tayininin yanısıra, yine Süvari Alayları mıotıkalanna piyade kıtalan ikame edil· 

mesi kararlaştırıldı t 68. Fakat Tensikit itleminin biraz uzaması aşiret alayları arasında infi

ale yol açmıştır, Bu ortam, İttihat ve Terakki muhaliflerini harekete geçirerek Hafif Süvari 

Alayına sahip aşirellere, hUkümetin alayları ortadan kaldıracalma dair propoganda 

yapmalarına vesile oldu. Neticede bu durum aşiretler arasında bazı huzursuzluklara 

sebebiyet vermiı, aıirellerden bazıları kuşkulanarak yapılan düzenlemelere riayet 

etmemeye başlamıştı. Bu yOzden hUkümet tensikAt işlemini fuzlandınnak zorunda kaJmJş, 

Aıiret Alaylannm yeni teşkilabnın tatbikine başlanması, Van, Erzurum, Sivas ve Diyarbakır 

vilayetlerine bildirilmişti 169. 

l66 Bayram Kodaman, Sultan il. AbdUlbamlt Devri Dolu Anadolu Politikası, Ankara 

1987, s.62-63. 

167 Düstur. Tertlb-i SAni, c. 4, Matbaai Amire, Dcrsaadct 1331, s.371. Aşiret Süvari Alayları 

Hakkında Nizamname metni için bk. s.371 -398. Alayları şahısla kaim kılma dtış«nccsinden muessese

leşıneye doğru bir gelişme sayılabilecek bu uygulama aynı zamanda eski Padişahın ( il. AMUlhamid) 

ismini unuttunnaya da yönelik idi. 

168 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Nez.aretine 19 Mart 191 I. BOA. DH.SVS., 24/2-4, Lef I 14/1-2. 

l69 Harbiye Neznrcti SUvari Dairesi Tarafından Dahiliye Nezaretine 21 Kasım 1911. BOA. DH.SYS., 

23/1, Lef 45. 
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Gerek maksadın layıkıyla anlaşılmamasından. gerekse bu işte kullanılan memurların 

yeter.slzlillnden tens1kftt işleminde de bir çok problemler ortaya çıkmıştı. Aşiret efmdı 

hayvanlanrun çoğu damgalanmayarak kabul edilmemiş, kadro haricine çıkarılanlara da 

görevliler kötU muamelede bulunmuşlardı. Bazı alaylar lal,v edilmiş bazdan da diAerlerine 

bağlanmıştı. Bir haneden otan aşiret efradının bir kaçı alaylara kabul edilirken diğer bir

kaçı da" ahz-ı asker "muamel!tına tftbi tutulmuştu. Bu sebeble bölgedeki aıiretler arasında 

huzursuzluk oldukça gergin bir vaziyet almıştır 170_ 

Bazı Aşiretler yeni düzenlemeler sonucu kadro dışında kalmışlardı . HUkllmet bu aşi

retlerin olay çıkarmaması veya Rus ajanlannın tahriklerine kapılmaması için rütbelerinden 

mahrum bırakılmayarak gelecekteki dUzenlemeler için Omit vermişti. HUkUmetin tens1kft.t 

işleminde aıiret reislerinin en gOçlillerini hUkUmete mbtetmeye özen göstermiş olması 

dikkat çekicidir. Yine Rusya'ya meyilli aşiretlere öncelik tanıyarak tekrar Osmanh 

HUkUmeti'ne celbetmeye çalışmıı olması şartlara uygun bir politika olarak dejerlendiri

lebilir. Bunlardan Zilanlı ve Celili Aşiretleri'nin bir kısmı Rusya ve lran toprakJarında ya

şadıkları için tenstkllta dahil edilmişlerdi 171. 

Kadro dışında kalan aşiret aJaylnn ise sahip oldukları bUtiln imtiyazlardan mahrum 

kalmışlardı . Bu yüzden ~şitll toplantılar yaparak hilkümeti protesto ediyorlardı. Bu tavnn 

özellikle Rus hududuna yakın olan aşiretlerden gel miş olması hükUmel yetkililerini ciddi 

şekilde endişelendirmiştir. Bunlardan Karakilise aşiret reisleri hukuklarını müdafa için 

Bayezıt aşiret reislerini Karakilise'de topl antıya davet ediyordu. Bayazıt aşiret reisleri Erciş, 

Van, Bitlis ve Bayezit bölgelerinde dağınık olarak bulunduiu için toplantının Erciş'te ya

pılmasını kamrlaştJmııştı. Tam bu esnada Dolu Anadoluda olay çıkarmak için her yola 

başvurmaktan çekinmeyen Rusya'ıım Bargiri ve Abaga'ya çok sayıda silah ve mühimmat 

göndermesi mahalli idarecileri telaılandırmış l 72, bu aşiretlerin Ruslarla ltbirlijine ginne

sinden korkulmuştur. 

Ancak durumdan haberdar olan hUkümet bu aşiretlerin aleyhde bir faaliyete giriş

memesi için Karakilise'ye mahatn ulemildan Şeyh Hacı Mehmet Efendi ve Küçük Hasan 

170 Frzurum Hapishane MUdUrtı Adu,, Beyin Erciş'tcn Erzurum'a Göndcrdiıi 2S Ocak 1912 Tarihli Tahrirat 

Sureti. BOA. DH.SYS., 24/2-4, Lef 64. 

171 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 6 Aralık 191 l Tarihli Şifre. BOA. DH.SYS., 

24/2-3, Lef 33-34-35. 

172 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 16 Aralık 1911 Tarihli Şifre. BOA. 

DH.SVS., 24/2-3, Lef 37-38. 
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Efendileri göndererek aşiretlere nasihat edilmesini istemiştir 173. Bu şahıslar gittikleri 

yerlerde etkili olmuş olacaklar ki, her hangi bir olumsuz hadise yaşanmaıruşflr. 

Neticede Alaylar, kadro dışında bırakılanlar da dahil olmak Uzere bUtUn bu kannaşaya 

ragmen Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı kahramanca savaşmışlardır. Bu dönemde 

bazı KUrt kökenli subayların Hamidiye Alaylarına " KUrtçUIUk " aşılamaya çalışmalarına 

karşın hiçbirisinin bu propagandalara kannıadıkJamu biliyoruz 174. Hınıs yakınındaki Zoru 

Deresi mevkiinde Cibranlı Halit Bey buyuk kahramanlıklar göstermlıdir. Ancak Enver 

Pap'nın Sankanuş harekltından sonra alaylar kafilelerle cepheden firar ederek eşkiyalığa 

başlamışlardır. Diğer yandan bir kısmı da savaşta Ruslara yardım eden Ermenilere saldıra~ 

rak bir kısmını tenkil bir kısmım da Rus ordusuna dojru kaçınnışlardırt75. 

c-) iç n DL1 Kaynakb HUkUmetl Yıpratma Çabaları 

AbdUlhamid'in haJ'inden sonra iktidara gelen lttihatçılar hakkında, dini anlayışın ha~ 

kim olduğu çevrelerde olumsuz bir kanaatin mevcut olduğunu zikretmiştik. İşte bu du

rum gerek ekonomik gerekse feodal istekleri engellenmeye çalışılmış olan kesimler tara

fından istismar edilmeye çalışılmıştır. Maddi menfaatlerini kaybetme endişesiyle meşrOti 

hUkOmeı aleyhinde ahaliyi isyana teşvik eden bu gruplar, Kuzey lran'da başına buyruk 

yaşayan lran hanları tarafından da desteklenmekteydi. Bunlar içerisinde de Makil 

Hakimli!i ön sırada gelmekteydi. Gerek arazi meselesinden kırgın olan gerekse kadro dı

şında kalan aşiretler öncelikle MakU Hakimi'ne sığınmaktaydı. En büyük Kürt aşiretlerin

den birisi olan Haydaranlı Aşireti Reislerinden Ali Bey hükUmetin arazi meselesindeki 

tutumu Uzerine bazı aşirel reisleri ile birlikte lran'a firar etmiş ve Mak.U Hakimi'nin des

teğiyle eşkiyaJıja başlamış(). Bu durumun yaygınlaşmasının ileride bayOk tehlikelere yol 

açacağını düşünen yetkililer harekete geçerek Haydaranlı Ali Bey'le temas kunnu§ ve av

det edeceğine dair söz alınmıştıl76. Bir sllre sonra bu aşiretlerden bazılan yaptıklarından 

pişmanlık duyarak, tekrar hUkümete müracaatta teslim olmaya batlamışlardı. Bunlardan 

173 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Nc7llretine. 6 Nisan 1912. BOA. DH.SYS .. 24124, Lef 57. 

l74 Kadri Cemil Paşa, Dom kUrdlstan, (H37~ Mehmet Bayrak), Ankara 1991, s.45-46. Kadri Cemil 

Paşa. Birinci DUnya sa,·aşı'nda Er7.urum Hafif Süvari Alaylarından, Hasenan ,·c Cibran Aşiretlerinin 

oluşturdugu İhtiyat livdsına gönderilmişti. Burada Hasenan ve Cibran Alayları subaylarına KUrtçUlllk 

aşılamaya çalışmış ise de lslam Halifesine buyuk bir sadAkalle b-dğh olduklarını mUş{lhede ettiği bu 

alaylann KUrtçUIUkle hiç ilgilenmediklerini itiraf etmektedir. 

175 Şerif Fırat, Dolu illeri n Varto Tarihi, Ankara 1983, s. 143-144. 

176 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 8 Mayıs 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH.SYS., 7/2-

1, Lef 61. 
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Ercij'in Kalkanlı Aşireti Reisi olan Hacı Mirza. Van'a kadar gelerek teslim olmuştu 177. Bu 

olumlu gelişmelere rağmen Kürtlere yönelik olumsuz propaganda faaliyetlerinin arkası 

kesilmiyordu. Nitekim Selanik'ten gönderilen bazı kişiler, Kürtler arasında faaliyette bulu

nuyor, onları meşrOti hUkUmet aleyhine isyana davet ediyordu. HOkümet yetkilileri bu 

telkinlerin etkilerinin giderilmesi için, halk üzerinde tesiri olan kişileri görevlendirerek 

köylerde vaaz verdirmişti 178. Propagandacılann halkı isyana teşvik ebnek için kullandılJ 

en etkili yöntem dini hislerinin istismar ediJmesiydl. Örneğin, hihat ve Terakki 

HOkOmeti'nin bundan sonra hutbelerde ÇeharyAr-ı Güzin yerine hürriyet kahramanı 

Enver ve Niyazi Bey'lerin adlarını okutacajına dair yapılan propogandalarl79 oldukça 
. . ·-
etkiJJ olmuş, aşireder arasında hUkUmele olan -gilv;~s}zliği derinleştinniş gözükmektedir. 

HUkOmet, yanlıı anlaşılmalardan kaynaklanan bu rivayetlerin ortadan kaldmlması için 

Şeyh Sıddık Efendi'yi açıklamalarda bulunmak Uzere ahali arasına göndermişti 180. 

KUrtleri OsmanJı yönetiminden sojutmak için onların samimi imanlarına, dini heyecanla

nna el atılarak istismara çalışıldıAı dikkat çekici bir gelişmedir. Ancak ittihatçıların poziti

vizme yatkınlıklarının kolaylaştırdılt bu duruma karşı tedbirlerde kusur edilmediği de gö

rillmektedir. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında KUrtJerle yakından ilgilenecek olan lngilizler, bu dö

nemde daha çok Osmanlı Gaynmllslimleri arasında faaliyetlerini yoğunlaştırmış bulunu

yorlardı. Mektep açmak vesilesiyle Tayyiri Aşireti'ni baAımsızlık için teşvik etmekteydiler. 

Aşiretin, hUkfJmere itaatsizUAe başlaması üzerine ileride büyük bir gaileye sebeb olmaması 

için tedbir alınması gerekli görUJdu181. 1914 yılı başlarında Doğu Anadoludaki dış mih

raklı propagandalar daha da yoğunluk kazanmııtı. Bu dönemde bazı Arab cemiyetlerinin 

de p Urban ve aştliri, TtlrkliJk ve HükOmet-i Osmdniye aleyhinde musallehan kıyam ve is

yana "davet ettikleri görillUyorcful 82_ 

l77 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 10 Mayıs 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH.SYS .. 

7/2- t, lef 43. 

178 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine 8 Mayıs 1911. BOA. DH.SYS., 23/l, Lef 100. 

l79 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Neı.arctinc 19 .Mart 1911. BOA. D11.SYS., 24/2-4, Lef 114/1-2. 

Erciş'deki 68. Alay imamı AbdUlaı.iz'den Şemsiki Aşireti Reisi Ali Ağa'ya yazılan bir mektup ele 

geçirilmişti. 

180 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine 21 Mart 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH. SYS., 23/I, Lef 

36-37. 

181 Dahiliye Ne7.arctinden Van vilayetine Gönderilen 14 Haziran 1914 Tarihli Şifre. BOA. 

l>ff.ŞFR ., 42/12. 

182 Dahiliye Nezaretinden Suriye Vihıyeti'ne Gönderilen 19 Mart 1914 Tarihli Mahremane Şifre. 

BOA. DH. ŞFR., 39/19. 



55 

4- KUrt Çetelerin Ortaya Çıkması 

Ermenilerin Meşrutiyetin ilanından sonra bölgede Kürt ahaliye nazaran Ustun pozis

yona gelmiı olduklarım daha önce zikretmiştik. Bu psikolojik UstUnlUkten istifade ile yö

redeki KUrt Ayan ve eşrifımi karşı propogenda savaşına başlamış olan Ermeniler, 
kOrtıerı deı,fet nazarındo suçlu, meın,tıyet du,mant olarak lense etm•ye. 
hüküm eti Kürtlere kı r91 lı:ış kırtma ya çalı şıyort ıirdı. Öte yandan Abdülhamit1n 

hal'inden sonra Kürtler de devletten yavaş yavaş soğumaya ve giderek husOmetlerini açıja 

vurma noktasına gelmişlerdi. Bunlardan bazdarı Kürtler arasında dolaşarak. meşrOti hU

kUmet aleyhinde propaganda yapmaya başlamışlardı . A,iret alayları mensublarından 

merkezle irtibatı olan bazıları bu kişilerin Kürtler arasında tarafdar bulamayacaklarına 

inanıyorlardı 183. Ancak mevcut bUtOn olumsuzluklar ahali arasında devlete karşı güven~ 

sizliğe ve bölgelerindeki tanınmış, nUfuzlu kişilerin etrafında kenetlenmeye vesile teşkil 

ediyordu. Gerçekten de kışkırtıcılar halkın belli bir kesiminden destek bularak yörede hu

zursuzluk çıkarmada etkili olmuşlardı. Bu tarihten itibaren Doju Anadoluda bazı Kllrt 

cşkiya çetelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Burada bunların en etkili iki tanesi hakkında 

açıklayıcı bilgiler vermeye çahşacatız. 

a-) EyilphamAde Saki Çetesi 

Said'in babası olan Eyüp Han, Hamidiye Alaylarının teşkili sırasında Musul taraflann

dan göç ederek Van vilayetine yerleşmiş, burada arazi ve mal-mUlk sahibi olmuştu. 

Enneniferin Sasun isyanı sonrasında Rusya'ya göçetmeslyle boşalan arazilerin bir kısmını 

tasarrufuna geçirmiş bulunuyordu. Ancak Meşrutiyet sonrasında Ermenilerin Doğu 

Anadoluya dönerek bıraktıkları topraklarda hak iddia etmeleriyle, bu durumdan mutazar

rır olan ve arazilerin yeni sahibi bulunan otlu Said ile Ermeniler arasında uzun bir mUca

dele dönemi başlıyordu. 

Meşhur Bedirhan Paşa'nın da yeğeni olan Said. daha Meşrutiyetin ilanından hemen 

sonra 30-35 kişilik çetesiyle hUkUrnet aleyhinde faaliyetlere başlamıştı. Ele geçirilen bir 

mektubundan anlaşıldıjma göre İtihat ve Terakki HtıkUmeti'nin Ermenilerle işbirUjini 

protesto ediyor, Meşrutiyetin vaadettiii hUrriyetin sadece Ermenilere tevdi edildijini be

lirtiyordu. Hristiyanların Osmanlı mOlkUne iştiıiklnin Şeriata aykın oldujunu ileri sUren 

Said. özellikle adliyede davaların sUrilncemede bırakılmasından dolayı şikayetçi idi. 

183 Aşireı 3. Alay Kumandanlığından 4 Ocak 1912 Tarihiyle Karakilise 2. Aşiret Fırkası 

Kumandanlı~ı'na OBnderilen Mektupta, Ktırtlerin Meşrutiyete bağlı olduklanndan bahisle, " ... Ktırı 

Kavmi kadar Meşnııfyet - f Meşrflayn Jtidık kalaıı t•e ııdm- ı mııktufdesesiyle milftehir olan diler ı«ı,•iın 

olamaz ... " deniliyordu. BOA. DH. SVS., 90/1 -6, Lef 14/1. 
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Mektubunda haksız yere yıllarca gözaltında tutulan kişilerin suçsuz olduğunun anlaşılma

sından sonra devlete kırgın olarak mecburen eşkiyahğa tevessül etmekte olduğunu dile ge

tiriyordu 184. Kendisi de hükilrnetin bu tutumlarından dolayı eşkiyalığa başlamıştı. 

Daha çok Van vilayeti civannda köylere baskınlar yapıyor, ahaliden haraç topluyor, 

kendisine bir siyasi sUsU vererek Kürtleri ıneşr0t1 hilkümet aleyhine kışkırtıyordu. 

TWb&ta alındıjı zaman İran topraklarına kaçarak kurtuluyorduı 85. Hilkilmet yetkilileri 

Said'in elegeçirilmesi için, yakınlarıyla temasa geçmiş ise de izine rastlayamamıştı. Said'in 

gerek aşiretler arasında gerekse Süvari Alaylan arasında hUkUınete karşı kin ve nefret to

humlan ekmeye çalışmasının tesirleri kısa sürede ortaya çıkmaya başlamıştı. Aşiret Alayları 

arasında yavaş yavaş tepkilerin oluştuğu görülmektedir. Ele geçirilen adamlanndan birinin 

üzerinde bulunan mektubunda, benzerini daha önce de zikrettiğimiz gibi " ... irilde-i ıel

grafi sUdllr etti ki, b{Jdema hutbede ÇelıaryO.r-ı Gllzfn efendilerimizin isimleri yerine kalı

raman-ı lıUrriyet E,ıver ve Niyazi kesiJ11/arm ismi okuıısuıı. Halk kabul etmedi. Şimdilik sU

k.llt " ifadesi yer alıyordu. Propogandanın bu noktada yoğunlaştığını anlayan Hilkümet bu 

konuda vaaz vermesi için ulemayı ahali ve aşiretler nezdine göndermişti 186. 

Eşkiya çetelerini himaye ettiğini söylediğimiz MakU Hakimi Murtaza Ali Kuli Han, 

Osmanlı makamlarmın girişimi neticesi Said'in İran toprağından çıkarılması için emir ver

dijini açıklamış ise de bölgedeki Aşiretlerin Said'le olan iyi milnasebetlerinden dolayı bu

nun pek mümklln görillmediğini ifade elmişlir. Said bu esnada Osmanlı topraklarında 

bulunan aşiretleri ittifaka davet ederek isyan çıkamıaya çalışıyor, mesafe de alıyordu. 

Nitekim, Haydaranlı Aşireti Reislerinden Mustafa Bey diğer aşiret reislerine adam gönde

rerek Said'e destek vermelerini istemişti. Takori Aşireti Reisi Hüseyin Bey, Şemsiki Aşireti 

Reisi Sa'dun Bey'ler yardım edeceklerine dair teminat vermişlerdi. Ayrıca, Malazgirt kaza

sında oturan Hasenanh Aşireti Reislerinden Kufi Han tarafından da iki adam gönderilerek 

Said'in yaptıkları takdir edi imiş, her türlü yardıma hazır olduklarına dair söz verilmişti 187. 

Buna karşılık hUkUmet ve mahalli yetkililere gelince, Said ve adamları daha çok 

Mahm0d1 kazası civarında faaliyeue bulundukları için muhtemel bir isyana karşı daha çok 

184 Said'in Mektubu Sureli. BOA. DH.SYS., 7/2-3 , Lef 104- IOS. 

l8S Van Vilayeti VaH Vekili Defterdar Kazım Bey Tarafından Dahiliy~ Ncı.aretine Gönderilen 25 Şubat 
191 l Tarihli Şifre. BOA. DH.SVS., 7/2- 1, Lef 86-87-88. 

186 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Ne1.nretinc Gönderilen 19 Mart 1911 Tarihli Tahrinıt. BOA. DH. 

SYS., 24/2-4, Lef ll4/l-2.; Aynı Mealde, DH. SVS., 23/1, Lef 36-37. Van Vilayetinden Dahiliye 

Nezaretine Ol\nderilen 2 l Mart 1911 Tarihli. 

J8'7 Van vilayetinden Dahiliye Ncı.arctine GOndcrilcn 20 Mart 191 l Tarihli Şifre. BOA. Dll.SVS., 7/2-

1. Lef ~-84. Şakir Ağa'nın da Said'e ilıihak etmek Uzcre st\i ,·erdi#i belirtilmektedir. 
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bumda askeı1 tedbirler almışlardı. MahnıOdi'deki nizamiye taburunun seferber hlle geti

rilmesine, zabit eksikliklerinin giderilmesine ve özellikle efıidının Kürtlerden oluşmama

sına dikkat edilmiş olması önemli görülmektedir. Zira Daha önce askeriye içindeki bazı 

KUrt kökenlilerin Said'le işbirliği yapmıf of malan askeri yetkilileri bu hususta dikkat et

meye yöneltmiştir. Said'in ikamet ettiği köy civarına, sivil kıyafetli ve civarda tanınmayan 

polislerin gönderilerek göz hapsine alınması, maneviyatlarının kınlması için MahmOdi'ye 

iki daö topu gönderilmesi, aşiret reislerinden yardım istenmemesi, mahalli hUkUmet me

murlan tarafından dikkat edilen hususlardı. Bunun yanısıra Said'e yardım vaad eden aşiret

ler hakkında kAnOnt tahklkat yapılması istenirken, ona iltihak etmeyen aşiretlerden Milan 

ve Mukri Aşiretleri Reislerinin giıJi olarak taltif edilmeleri de mUnasib görülüyordu188. 

Alınan bu tert1bAta baktıjımızda, ele başının varlığıyla kftim olan bu tür örgUtlenmelere 

karşı hUkUmetin, kesin darbe vunnaya yönelik çözümlerini göremiyoruz. Yalnızca, çete

nin zayıflatılması veya emellerinden caydınlması amaçlanmış gibi görlllmektedir. 

BUttln bunlann yanında, hUkUmet tarafından 'tftlôbata alınan diğer bazı eşkiyalar da 

İran topraklarına kaçıyor ve Said'e iltihak etmek zorunda kalıyordu. Böylece Said giderek 

güçlenmeye baılamıştı. Durumun gittikçe nazikleştiğini gören hUkUmet, aşiretler Uz.erin

deki nUfOzunu muhafaza edebilmek için Said ve adamlarının bir an önce ortadan kaldırıl

masına katar verdi 189. 

Osmanlı HUkümeti'nin bu Asiden kurtulmak için yaptığı işlere baktığımızda, öncelikle 

Said'in devlet tarafından affolunacağma dair kendisine hususi adamlar gönderildijini, 

mektup ya1.1ldığını, ancak Said'in pek ilibar etmediğini, hAkhn ve memurların çoğunu 

Ermeni tarafdan olarak suçladıAJnı görüyoruzl90. 

HOkilmete isyankftr bir tavır alan bu tar grupların kısa bir zamanda gtıçlendili gibi, 

aynı hızla zayıfladığı da bir gerçektir. Bunun en önemli sebebi ise, yapbğı baskınlarda elde 

ettili gelirle ilgilidir. Ne kadar çok baskın ve soygun yaparsa o kadar adaın ve malzemeye 

sahip oluyorlardı. Aradan geçen zaman zarfında her hangi bir ciddi icraat gerçekleştire

meyen Said, hUkUmetin aJdığı önlemlerle köşeye sıkışmıştı. fıte bu dönemde hUkUmetin 

meselenin llzerine daha bir ciddiyetle yaklaşması, Said'in faaJiyet sahasını daraltmıştı. Bir 

sure sonra da Said'in adamJannın yavaş yavaş dağılmaya başladıjı görUlmUştOr. Hatta bazı 

adamlan iltica etmek tJzere hOkilmete başvurmaya başlamıştı ki, Said'in de ilerde af tale• 

188 Van Vilayetinden Dahiliye Ncı.aretine Gönderilen 20 Mart 1911 Tarihli Şifre. BOA. OH.SYS., 7/2-

1, Lef 80-84. 

189 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 20 Mart 191 l Tarihli Şifre. BOA. DH.SVS., 

7/2- l, Lef 80-84. 

190 Said'in Mektubu Sureli. BOA. DH.SVS., 7/2-3, Lef l04- I05. 
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binde bulunacalJ tahmin edilmekteydi ı 91. Gerçekten de kısa bir süre sonra Said, Van 

HudOd-ı lraniye Komiser Kaymakam Behçet Bey'e müracaat ederek iltica talebinde bu
lunmuıtu192_ Fakat iltica etmekten son anda vazgeçerek yeniden hUkUmeti yıpratmaya 
devant etmiştir. Bundan kısa bir sllre sonra da eşk:iya çetelerini tenkil için görevlendirilmit 

olan bir askeri mUf reze ile çatışmaya ginnişti. Bu esnada adamlarından Uç kişi ele geçl

rllmit, Said'de yaralJ olarak lran'a firar etmiş193ve Kürtlerle meskun böJgelerde destek 

aramaya çalışmıştır. 

Said, her ne kadar dini sebebleri kendisine perde yapmakla ise de esas olarak 

Ennenilerle arazi meselesinden dolayı eşkiyalıAa başlamıştı. Köyünden aynJmasından 

sonra ise Ermeniler tarlalarına, mal ve mUlkUne zarar venneye başlamışlardı. Bu sebeble 

Said, Van Enneni MurahhasahAnesi Meclisine Ermenileri şikayet ediyor, Ermenilerin bu 

tutumda devam ettikleri takdirde her tarlası için bir Ermeniyi öldOreceği tehdidinde bulu

nuyordu 194. Böyle durumları bir koz olarak deAer1endirmeyi prensip edinen 

MurahhasahAne, durumu Patrikhaneye bildirerek Ennenilerin KDrtlerin saldınlarına maruz 

kaldığını, kiliselerinin yakıldıtını, metropolidin katledildiğini ileri sürüyor, hUkOmete Said 

konusunda baskt yapılmasını isti yordu l 9 S. Aynı şekilde Said ve çetesinden M UslOman 

ahali de şikayetçi idi. Çıkarları gereği .MUslllman Hristiyan aynını yapmayan Said ve çete

sinin zulmUne maruz kalan MUslUman ahali de, eşkiya tarafından gasbedilen malının he

sabını hükumetten sonnaya başlamıştı. 

Diler taraftan Said, yaptılı bUtUn girişimlere rağmen Kürt aşiret reislerinden istediği 

desteği alamamıştı. Aşiret reislerinin bazıları, hUkUmetin arazi meselesi başta olmak üzere 

diğer hususlarda da Ermenilere yönelik t§vizkAr politikalarına karşı çıkıyor ve Said'in is-

191 Van vilayetinden Dııh.iliyc Nezaretine Gönderilen 8 Mayıs 191 l Tarihli Şifre. BOA. DILSYS., 7/2-

1, t.er 61. 

192 Dahiliye Nezaretinden Sadarete 14 Mayıs 191 ı. BOA. DH.SYS., 7/2-1, Lef 40/1. Behçet Beyin 

Şifresi 8 Mayıs 1911 Tarihlidir. Aynı Vesika, Lef 41. 

193 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine OBnderilcn 30 Ağustos 1911 Tarihli Şirre. BOA. DH.SYS .. 

7/2-1, Lef 116. 

l94 EyUphanbeyzAde Said'den Van MurahhasahAne Meclisine Gönderilen 13 Eylül 1911 Tarihli Mektup 

Sureti. BOA, DH.SVS., 112- 1, Lef 142. 

195 Ermeni Pntrikhanesi'nden Adliye ve Mezahip Nczaıeti'ne 16 Eylül 191 l. BOA. DH.SYS., 7/2-1, 

Lef 141. Dahiliye Nezareti 1 Ekim 191 l Tarihli Şifre ile Van vilayetinden hakikat hAlin bildirilmesini iste

miş (BOA. DH.SYS.. 7/2-1, Lef 140/1). Vilayet 7 Ekim 1911 Tarihli şifresinde Metropolit katli ,·eki

liselerin yakılması iddialannı yalanlamıştı (BOA. OH.SYS., 7/2-2, Lef 92). Said'in Ennenilere karşı bu 

tavrı Petersburg Telgraf Ajanın tarafındanda neşredilerek. Ermenilere yönelik Kurt baskılarından bahsedil

miştir. bkz., BOA. OIİ.SVS., 7/2-2, Lef 92. 



59 

yanına hak veriyorlardı. Ancak isyan ederek, dalla çıkarak haklılıklarını bu şekilde sa

vunma yöntemini benimsememişlerdi. Bu yüzden ona katılmaktan kaçınmışlardır. Osmanlı 

müfrezesi ile girdiği çatışmadan sonra, kaçtığı İran topraklarında daha etkili ve farklı bir 

yol izlemek için arayışa girdiğini görüyoruz. Bu esnada yine aynı bölgede bağımsız bir 

KUrdistan kurma hayalinde olan · Bedirhanlı Abdürrezzak ile temas kurmuştu. Bu tarihten 

itibarent Rusların emir ve hizmetlerinde bulunan Abdürrezzak ile işbirliği yaptığını ve 

Ruslarla dolaylı müttefik olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu gelişmelerin Said'in yeniden 

güçlenmesine vesile olduğunu belirtmekte de fayda vardır. 

Aslında Osmanlı HUkümeti, Said ve çetesini ortadan kaldırma hususunda ıhmlı bir 

politika izlemiş, Rusya gibi, Kürt eşkiya çetelerini elde etme hususunda mahir dış mihrak

lar tarafından kullanılmasına izin vemıemeye çalışmıştı. Said'in hUkUmet tarafından affedi

lecejine dair teminat venniş, nezdine adamlar göndermiş ise de, Said hUk0mete güvene

mediği için pek yanaşmamıştı. Esasen bu ılımlı tavırlar Said1 daha da şımartmıştı. Öyle ki 

adamlannm ıaJimini Van vilayet merkezine çok yakın sahalarda yapbnnaya başlamıfbl96_ 

İlk başlarda çok az kişiyle yola çıkmıştı, ancak, Ruslarm da desteği ile lusa zamanda 

adamlarının sayısını oldukça artınnış, aynı zamanda mUkemmel bir şekilde techizatlandır

mıştı. Bu oranda eşkiyaJık faaliyetlerini artırarak Rusların gözüne gimıeye çalıştığını ifade 

etmeliyiz. Nitekim elde ettiği bu destekle harekete geçerek, Ercik nahiyesinin telgraf tel

lerini tahrib etmiş, nahiye merkezine yanın saat mesafedeki Akzilan köyUnU basarak aha

liyi soymuş, birkaç kişiyi de yanında göttınnDştU. MakU hududundaki OsmanlJ komiseri

nin tahldkatına g6re Said, Makil hakimi tarafından silah ve cephane yönünden desteklen~ 

mekteydi 197. Adamlanrun, Rus mavzer silahlarına sahip olduğu ve çoiunun Makü böl

gesi Kürtlerinden olduğu teshil edilmişti ki, bu durum Makll Hnkimi'nin hem Osmanlı 

hem de Rus makamlarını idare ettiğim ortaya koyuyordu. 

Said bir tarafdan eşkiyahğa devam ediyor dijer tarafdanda kendisini " Din lt8dimi 

vatan nlic'isi" olarak göstererek ilişkiye girdiği Kartleri Osmanlı HUkUmeti'ne karşı cihada 

davet ediyordu. Van vali vekili Nazım Bey, Said'in Kürtlere saçtığı nifak tohumlarım izAle 

etmek için Vilayet mUftllsUnU Said'in dolaştığı bölgelere göndermiştil98. OUşUnce saha

ııında alman bu tedbirle birlikte mahalli hilkUmetin zabıta kuvvetlerini de harekete geçir

diğini görüyoruz. Bu cümleden olarak bir askeri mUf reze, alıaliyi Abdürrezzak ve Rus 

196 Van Defterdarlığının 7 Ekim 191 J Tarihli Şifrctclgrafnamcsi Sureti. BOA. DH.SYS., 7/2-2, Lef 

99-100. 

!97 Van Vilayetinden Dahiliye Neı..aretine Oöııdcrilen I Ekim 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH.SYS., 7/2-

2, Lef 124. 

l98 Van Vilayetinden Dahiliye Ncı.arctinc Gönderilen 12 Ekim 19ll Tarihli Şifre. BOA. DH.SYS .. 

7/2-2, Lef 119. 
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emellerine hizmet etmeye çajırmak üzere Said tarafından görevlendirilmiş 3 ve bunlara 

yataklık eden 4 kişi olmak üzere toplam 7 kişiyi ele geçirerek ifadelerini almış ve vilayete 

sevkebniştir. Yakalanan bu kişilerin bilfiil irticia hizmetlerinden dolayı doinıdan DivAn-ı 

Harbe verilmek 0zere hemen denaadete sevkleri; bölge ahalisinden eşkiyaJığa mUtcmAyil 

olanları caydıracağı cihetle uygun görUlmUşt0199. Diğer yandan Said'e yardım ve yataklık 

ettikleri anlaşılan aşiret reislerinden, Haydaranlı Aıireti Reislerinden Kaymakam Mustafa 

ve Mehmet Sıddık Beyler, Takori Aşireti Reislerinden Kaymakam Hasan Bey, Mukri 

Aşireti Reisi Binbaşı Necip Aja ve Milan Aşireti Reislerinden Kaymakam Mehmet Bey'in 

otlu Binbaşı Osman Bey - Aşiret içinde esas nUfuz sahibidir-' !erin Van vilayetinin sUk0n 

ve isAyitinin sağlanması için bölgeden uzaklaştmlmafan gerekli görülmu,ıu200. Bunun. 

yerinde bir karar olduıunu kabul etmekle birlikte burada bir hususa iıarel etmeliyiz. 

Bilindili gibi, meşrutiyetin ilanından sonra Doğu Anadohıda görevlendirilen veya meşru

tiyet tarafdarı olduğu için bölgedeki görevine devam etmesine izin verilen mahalli idareci

ler, bölgede, hUkUmetin gUcU dışında nüfuz odaklannın yaşamasına her zaman için karşı 

olmuılardır. Meşrutiyetin ilanından önce de Aşiret Alaylan ile mUlki idareciler arasında 

anlaşmazlıkların olduğunu biliyoruz. işte bu hususlar da gözönüne alınırsa. bölgedeki ida

recilerin, yukanda saydıAımız aşiret reislerini, Said ile işbirliAi kunnuş olmatannı da ba

hane ederek, bölgeden uzaklaştırmak istemiş olmaları dUşOnUlebilir. Çünkü meşrutiyet 

sonrası gelişmeler bu kişiler tarafından pek sıcak karşılanmamıştı. Bu hususu, Said'in 

kendilerine yaptığı teklife ilk etapda karşı çıkmamış olabileceklerini de eklemeliyiz. 

Bu sırada Osmanlı makamlarının çalışmalarının etkisiyle, MakU Hakimi tarafından hi

mllye olunan aşiretlerin tekrar Osmanlı HUkUmeti'nden ilticft talebinde bulunduktan gö-

rtılmektedir. Yine MakU Hakiminin ikaz edilmesi (}zerine Said bölgeden kovulmuştur. 

MakU Hakimi'nin bu tavrına karşın Said daha önce işbirliği içerisine girdiği Ruslardan 

yardım istemiştir. Bu amaçla Hoy Rus konsolosuna gönderdijl mektupta, Osmanlı 

Devletinin uyarısı üzerine MakU Hakimi'nln kendisini de kovduğunu ileri sürerek ikaz 

edilmesini isıemiştir20t. Bu gibi fırsatları kaçınnayan Rusların, Said'e sahip çık.tıklanru gö--

199 Dahiliye NC7..aretinden Sadarete 24 Ekim 1911. BOA. BEO., 296705. Sadaretten Adliyeye 26 Ekim 

1911 (BOA, BEO., 2965()C)}. Otuzbir Mart hadisesinden sonra, hUkUmeı şeklini deaiştirrnck amacında 

olanların yakalanarak Divlln-ı Harb'e ,·crilmelcri irade buyurulmuş idi. Said ,·c adamlarıd:ı Meşrutiyet aley

hindeki faaliyetlerinin tesbitinden ııonra bu kapsama alınmışlardı. 

ıoo Van vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 2 Ocak 1912 Tarihli Şifre. bOA. DH,SVS., 7/2-3, 

Lef00-63. 

201 Said Tarafından Hoy Rus konsolosuna gönderilen Farsça Mektubun Tercümesi Suretinden. BOA. 

DH.SVS., 712-2, Lef 28. Yine Snid kendisini bölgede rahatsız ettiğinden dolayı ikbal El Snltana'mn 



61 

rUyoruz. Said, Hor Rus konsolosunun himayesiyle Hoy'a civar " Kelevanes " köyüne 

yerleştirilmiş, Bedirhanh Abdilrrezzak'ın yanısıra Simko202 ile de irtibat kurarak Rusların 

hizmetine ginnişti203. Bir sure sonra da MakU Hakimi, Rusların uyarısı ile Said'le iyi mü

nasebetler kunnuş, hatta emrine Maktı Kürtlerinden adam venniştir. Böylece o da Osmanlı 

Devleti'ne karşı Rus emellerinin hizmetçisi olmuştur. Said Rusların KUrdistan'da isyan 

planları için önemli bir vasıta idi. Ruslann Osmanlı Devleti'ne karşı muhalif Kürt gruplarını 

tek çah altında toplamaya çalıştığı bu esnada Said, aralarında çıkan bir anlaşmazlık yUzün

den kendi adamlarından bin204 tarafından öldUrUldU. Bu olay, zaten fırsat kollamakta 

olan müttefiklerini harekete geçirmeye yetti ve 500 kişiden oluşan Rus kuvvetleri ( 4 topu 

hamil) ile birlikte Simko'nun 50 kişilik çetesi harekete geçerek KaraaJaç köyUnU işgal 

ettiler. Said'in öldürülmesinden, Osmanlı Devleti taraftarlığı ile tanınan Arusan Aşireti'ni 

sorumlu tutarak, aşiretin bulunduAu köye doğru ilerlemeye başlamışlardı205. Arusan 

Aşireti, lslAma ve Osmanlı HUkUmeti'ne bağlı cesur bir aşiret olarak tanınmaktaydı. 1500 

hane ahaliye sahip olan Arusanlılar bu gelişmelerden haberdar olarak Ruslara karşı mukl\

beleye hazJrlanmaya başlamışlardı. Osmanlı yetkililerine yaptık.lan açıklamada Ruslarla so

nuna dek savaşacaklarını, nihayetinde Osmanlı topraklarına sığınma ihtimalini de düşüne

rek aşiret reislerinden bir heyeti izin almak için MahınOdi merkezine göndennişlerdi206. 

Osmanlı yetkilileri, Anısan Aşireti'nin Rusl~ mukavemet edemeyerek hududdan içeriye 

mecbOri dehAlet ederse kabul edilmesini, Rusların Arusanhları takib bahti.nesiyle hududdan 

içerilere sokulduğu takdirde mtıkAvemet edilmesini kararlaştırmışb. Kısa bir süre önce ge• 

da sert bir dille ikaz edilmesini muhtevi diAer bir mektubu da Rus Tacirbaşısı Hacı Hac;an Afa'ya 

gBndermişlir. Aynı Vesika. 

202 Osmanlı, İran ve Rus hududunda ıanııımış bir cşkiya olruı Simko, bölgenin eıı gtJçlU aşiretlerinden 

Şikak Aşireti'nln bu dönemdeki en gUçlU liderlerinden birisiydi. lleride ayrıntılı bir şekilde temas edile

ccgi gibi, bölgenin Osmanlı, Rus \ 'C lrun de,,fetleri açısından önemli bir konuma sahip olması, 

Simko'nun ince ı.ckası ile birleşince u;r.un bir 1.ııman ynbancılann da dikkatlerini çekmeye ve çogu 7.A

man da kendisini desteldenıelerine imkan vermiştir. 

203 Van Vİiayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 17 Şubat 1912 Tarihli Şifre. BOA. DH, 

svs., 24/2-3, i.ef 68. 

204 Said, bir öldUnne suçundan dolayı firar ederek kendisine iltihak eden Mahmut Bey tarafından Bldürtll

mttştU. Yine aynı olayda, Said'in yegeni tslain Bey ,·e Yusuf adlı eşkiya da öldllrlllmUşlerdi. Bu olay Uze

rine Mahmut Bey hUkUmet gUçlerinc teslim olmuştu. bkı_ BOA. DEO., 322594. Dahiliye Neı.aretinden 

Sadarete7Temmuz 1914. 

20S Mahmudi Kaymakamı Kemal Beyin işarı Uzerinc Van'dan Dahiliye Nezaretine gl\nderilen 6 Temmuz 

1914 Tarihli Şifre. BOA. BEO., 322594. 

206 Van vilayetinden Dahiliye Neı,aretine Gönderilen 6 Temmuz 1914 Tarihli Şifre. BOA. BEO., 

322594. 
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niş yetkilerle KUrflerin yaşadığı bölgede görevlendirilen ve bir KUrdistan vaadiyle eşkiya

lıkla tanınan Kürtlerden dikkate değer bir gllç oluşturan Hoy Rus konsolosu Ça rkof, 

Rus tatafdarı kUrtıere ııerdl§I tallmatlerda " Osmanlı topraöıncJe, Ermeni , 

Müslüman, Nesturi, memur zeblt tim olursa olsun öldttrtınoz, yıeııcınız, yıkı

nız. AncıUc o zamıın bir KOrdlstan tetekktH edeblllt" diyerek onları tahrik 
ediyordu. Gerçekten de Azerbaycan topraklarında bulunan Rus siyasi memurlannın ye

gane mesleği , Osmanlı topraklannda isyan, katliam, anarşi çıkannak olmuştu. KUrdistan 

vaadlerinde de samimj delillerdi. Rusların amacı , KUrtlerin ve Ermenilerin yoğun olarak 

yaşadıkları bölgelerde, kendi himftyelerinde kurulacak blr Enneni stan'ın temellerini at

maktı . Kullandıktan Kort gruptan ise Ruslar katında, ancak Bağımsız bir Ermenistan için 

önemliydi. Yine Çerkof, "Alustos nihayetinde mutlaka Van'a, Bayazıt'a, Makli'ye Rus as

keri girecektir, /alcat siz verdiRim proRramı takib ediniz " şeklinde bir talimatla birlikte ol

dukça yUklO bir parayı bu Kürt gruplarına vennişti. Yeter ki dış ınUdahaleye sebebiyet ve

recek bir ortam oluşsundu. Çerkofun Van valisini Selanik'ten beri tanıdığını, vücudu orta

dan kaldırılmadan Kürtlerin refah ve selametinin sağlanamayac.ağını, dahası valinin Enneni 

tarafdarı oldutunu da söyleyerek valiyi hedef göstermesi207, Rus tarafdan KUrt grupları 

ile Enneniler arasındaki hus0metin mevcut olduğunun anlaşılması bakımından önemlidir. 

Said'in çetesi gibi hemen aynı özelliklere sahip bir diğer çete ise, Şiıak bölgesinin ta

nınnuı aşiretlerinden Giridi Aşireli'ne mensub Mir Muhiy tarafından teşkil edilmiş ve za

man zaman Said'le birl ikte. hUkUmele k311ı ortak tavır sergiledi!i de görülmüştür. 

b-) Mir Muhly Çetesi 

Meşrutiyet sonrasında gelişmelerden memnun olmayarak eşkiyahğa başlayan ve 

Said'den sonra ikinci derecede öneme sahip görünen Mir Muhiy, Van vilayetinin ŞUak 

kazası ve NllrdUz nahiyesinde ikamet eden Oiridi kabilesindendi. Zorba ve gaddar olarak 

tanınan Mir Muhiy'in, nUfuz sahasındaki ahali, zulmünden dolayı başka yerlere göçetmek 

zorunda kalmıştı . Meşrutiyetin ilanından sonra çetesiyle birlikle eşkiyahğa başlamış, ilk 

olarak NUrdUz taraflarında 7 Ermeniyi öldürmüş, takibine gönderilen Jandarma nizamiye 

müfrezesi ile çatışmaya girerek iki jandanna ile bir nizAm,iye zabitini şehit etmişti. 

HllkUmet güçlerinin takibi üzerine Osmanlı - İran hududundaki Şikak Aşireti reisi olan 

Simko'ya iltica ederek Kotur'a sığınmıştı. Daha sonra tekrar Hamidiye ve Nürdüz tarafla

rına geçerek bir kervanı soymuş, bir Nasturi ile bir Enneniyi kat1etmişti208. Bu olaydan 

2CY7 Van 1-·ilayeıinden Dahifi)'e Nezaretine 6 Temmuz 1914 Tarihli Şifre. BOA. BEO., 322594. 

208 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen, 24 Haziran 19JO Tarihli Şifre. BOA. DH.SYS., 

7/2-1, Lef 91. Dahiliye Nemretinden Adliye Ne1aretine Gönderilen 16 A~ustoı. 1910 Tarihli Tahrirat Aynı 

veslka, lef 94ft. 
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sonra Şitak Ermenileri hilkilmete müracaat ederek Mir Muhiy ve adamlarının cezalandı

nlmasını, Şitak'ta oturan amcası GirAdi Aşireti Reisi Şakir Ağa'nm eşkiyaya yardım ve ya

taklık ettiğini ileri sürerek bölgeden uzaklaştınlmasını istediler. Hem Şitak Ennenileri hem 

de Girtdi Aşireti'yle rekabet içinde olan bazı gruplar da şikayetlerini dile getiriyordu209. 

Ermeniler, hUkUmeti, meşrutiyetin gereklerini yerine getirmeye davet ediyor, Oirftdi 

A,ireti'nin bir an önce bölgeden uzaklaştırılmadığı taktirde kazada bulunan blltiln 

Ermenilerin hicret edeceji tehdidinde bulunuyorlardı210. Mir Muhiy'in, meşrutiyet son

rası hllk:Umetle Enneniler arasındaki iyi mllnasebetlere karıı çıktığı ve Ermenilere karşı kin 

ve nefret taşıdığı bilinmektedir. HUkUmet tarafından da bir eşkiya olarak tanınması, 

Enneniler için bir koz olarak değerlendirilmiştir. Ermenilerin asıl amacı Mir Muhiy'i hU

kDmete şikayet etmek değil, amcası Şakir Ağa'yı ve aşireti halkım bölgeden uzaklaştırarak 

daha serbest faaliyet ortamı oluşturmaktı. 

Şftkir AAa, aşiretiyle birlikte Abdülhamit Döneminde Enneni takibatına karışmış fakat 

meşrutiyetin ilanından sonra hUkilmetin en sidık aşiretlerinden biri olmuştu. Hatta NUrdUz 

ve Şitak bölgelerindeki eşkiya çetelerinin tenkilinde askeri müfrezelere kılavuzluk yapmış, 

eşkiya çetelerinin İran topraklarına atılmasında gayretleri görülmilştU. Ennenilerin bu şi

kayetten amacı hem aşireti bölgeden uzaklaştırarak dağıtmak hem de AbdUlhamid döne

minde yaptıklarından dolayı intikam almaktı21 t. Bunlardan birincisi önem arzetmektedir. 

Zira, Ermenller bu dönemde Doğu Anadoluyu, Enneni yurdu yapmak için kendilerine 

engel olarak gördUğO kişi ve gruplardan temizlemeyi amaç edinmişlerdi. Şakir Ağa da 

bunlardan birisi idi. Bu amaçla direnen Şitak Ermeni ahalisinden 30 kişi Ahtamar 

Katogikosu başkanlığında Van'a gelerek Mir Muhiy tarafından Ermenilere zulllm yapıldı

jını, bu durumun Şitak'ta huzursuzluk meydana getirdilini ve Mir Muhiy1n ŞAkir Ağa ta

rafından teıvik edildifini ileri sürerek cezalandırılmalannı istemişti. Bunun üzerine Şikir 

Ağa hakında adli tahkikat başlatılır2 12. Öte taraf dan Van vilayeti defterdarı Kazım Bey'in 

209 Şitak Ahalisi tarafından Sadarcıc çekilen 12 Kasım 19!0 Tarihli Telgraf. BOA. D11.S\'S., 7/2-J, 

Lef 103.; Diğer şikayetler için bb..Aynı Veıtka, Lef 104.; Yine bk7- , Aynı Vesika, Lef 108. 

210 Şitak Ahalisinden Sadarete, Suretleri Meclis-i Ayan ,,e Mebusan Riyasetlerinc YvJlan 3 Ocak 1911 

Tarihli Telgraf Sureti. BOA. DH.SYS., 7/2-1, Lef W5; Yina aynı mealde bir telgraf için bkz, Aynı 

Vesika, Lef 106.; Şakir AAanın Defterdar vekili tarafından himaye edildi~i haklcındnkl iddialar için bkz. 

BOA. OH.SVS., 7/2-1, Lef 125-126-127. Murnhha..ııa Vekili Keşiş Mıgırdış, Şeyh Halit, Şeyh Ali ve 

çok sayıda Ermeninin im1..aıııyla Şitak'ıan Dahiliye Ne1...arcıine Çekilen 27 Mart 191 t Tarihli Telgraf. 

2I t Van Vilayetinden Dahiliye Neı:arctine Gönderilen 18 Ocak 1911 Tarihli Şifretelgrafname Sureli. 

BOA. DH.SVS., 7/2-1, Lef 108-109. 

212 Van Vilayetinden Dahiliye Ne1.arctinc O0ndcrilcn 22 Haziran 1911 Tarihli Telgraf. BOA. DH.SYS., 

7/2- l, Lef-136. 



64 

Şrucir Ağa'yı himftye ettiJi iddiaları üzerine de, deflerdann başka bir bölgeye tayininin is

tenmesi213, hUkilmetin bu dönemde Ermeni politikasını yansıtması açısından önemlidir. 

HükUmet cephesinde bunlar olurken, Mir Muhiy en yakın adamlarından Kadir ve 

CAfeı: ile Osmanlı topraklanna girerek lalan yapıp, cinayet işliyor, askeri mUfrezelerin tA

kibi.tJyJa lcarşılaştığı.nda Jran topraklarma sığınarak belli ~ir sllre orada ikamet ediyordu. 

Aynı tekilde lran topraklarında faaliyet göstermeleri, İran makamlarını da harekete ge

çinnitti, Nihayet köşeye sıkışan Kadir ve CMer adlı eşkiya elebaşıları, lran memurları tara

fmdan Hoy'a yarım saat mesafedeki bir köyde yakalanmıştı. Durumu haber alan Hoy 

Osmanlı Şehbenderi hemen teslim edilmelerini istemiş, Van vilayetine de haber göndere

rek eıkiyanın teslimi için asker gönderilmesini taleb etmişti214. Fakat Kadir ve CMer'in 

teslim edilmedikleri, hatta 1914 Şubat'ma kadar eşkiyalı#a devam ettikleri görfllmektedir. 

Daha sonra lran memurlan tarafından tekrar yakalanarak Osmanlı HükUmeti'ne teslim 

edildiklerinde ise Bitlis mahkemesinde de yargılanarak mOebbed hapse mahkum edilmiş

lerdi. Yakalanan adamlarından bazdan da mahkeme neticesi beraat eınuşlerdir215. 

Ermenilerin şikayetlerine hedef olan Mir Muhiy ve çetesi, amcası Şakir Ağa'ya yap

tıklarından dolayı Ermenilere karşı daha da kinlenmişti. Sürekli vur kaç taktiği uygulayan 

çete, bunun intikamını almak için yeniden Şitak bölgesine saldırıya başlamıştır. lran top

raklannda tertip ettiği 37 kişilik çetesiyle yaptıiı ani bir baskınla Şitak ve NürdOz bölgele

rinin asayişini ihlal etmiş, tekrar ortadan kaybolmuştu. Bölgedeki Jandarma kuvveti yeter

siz olduğu için, NilrdUz'deki Şeydan Aşireti'nden oluşan Hamidiye Alayından bir böli1k 

silah altına alınmış, Nidmiyeye mensub zabitlerin kumandası altında jandarma ile nizimi

yeden tertib edilen müfrezeye yardımcı kuvvet oluşturularak216 tikibita başlanmıştır. 

Bunu da yeterli bulmayan Van vilayeti, Dahiliye Nezareti'ne gönderdiJi şifrede; Mir 

Muhiy çetesine kesin bir darbe vunnak için, efrad muhassesAtı olmak llzere 20 kişinin 

geçici olarak jandarma kayıt olunmasına ve umum jandarmaya bu konuda izin verdiril

mesine müsaade istemekteydi2 l 7_ Askeri hazırlıkların yanısıra, yöredeki Aşiretlerin Mir 

2l3 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 26 Haziran 191 l Tarihli Şifre. BOA. Dll.SVS., 

112-1. ter t3o. 

2l4 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gtinderilen I Nisan 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH.SYS., 7/2-

1, 1..er11. 

215 Hasan Fehmi tarafından Sadarete 25 Nisan 1914. BOA. DH.KMS., 2-1/36, Lcr 23/1. 

216 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 8 Temmuz 191 J Tıırihli Şifre. BOA. DH.S\'S., 

712-1, Lef 29. Özellikle Şeydan Aşireti'ndcn istifade edilmesinde, Mir Muhiy ile aralarındaki ezeli 

dUşmanlık dikkate alınmıştır. 

217 Van Vilayetinden Dahiliye Nc7.aretinc Gönderilen 8 Temmuz 1911 Tarihli Şifre. BOA. l)H.SYS., 

712-1. Lef 32. 
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Muhiy'e iltihak etmelerini önlemek amacıyla aşiretlere nasihat etmesi için Şeyh Mehmet 

Sıddık Efendi görevlendirilmişti. Şeyh Mehmet Sıddık Efendi aşiretlerle görUşerek Mir 

Muhiy'in din ve hUkUmet düşmanı olduğu yolunda telkinlerde bulunmuş, vaazlarının 

olumlu tesirleri görUlmUştU. Temas edilen aşiretler, Mir Muhiy'e yardım ve yataklık etme

yeceklerine dair söz vennişlerdi218. 

Kısa bir sure sonra Mir Muhiy'in takibine çıkan askeri mUf reze alınan bunca tertibata 

rağmen Zir deresinde çetenin pususuna dUşmOş, silah ve mUhimmlitı eşkiya tarafından 

zabtedilmlşti. Asker1 müfreze içindeki MUslUman zabitler eşkiya tarafından salıverilirken, 

Ermeni olduju tesbit edilen iki nefere ise işkence yapıldıktan sonra bırakılıruştu219. Daha 

önce Osmanlı askerleri ile de çatıştığını gfüdUğUmOz Mir Muhiy'in bu tavrı, esas proble

minin Ennenilerle oldutunu göslem1esi bakımından dikkate değerdir. 

Yine Mir Muhiy 50 kişilik çetesiyle NUrdUz nahiyesinin Erz köy0nU basarak Uç ki

şiyi yaralamış, ahaliden zorla para toplamıştı. Her zaman oldufu gibi, Jandannanm kifa

yetsizlili, askerin vilayet asayişini muhafaza edecek sayıda olmaması gibi hususlar eıkiya 

çetelerini iyice cesarellendinnişti220. Daha sonraları Mir Muhiy'in kendi aşiretinden ( 

Giridi Aşireti ) Kurt Bey tarafından öldUrUldUğU ileri sUrUlmektedir ki, bu durum 

Ennenilerin Giradi Aşireti hakkındaki Osmanlı HUkUmeti'ne yaptığı şikayetlerin - Şakir 

A.ıla Meselesi - yersiz olduğunu göstennektedir2 21. 

S- HDkllmetln Muhalif KUrt Çetelerine Karşı Tutumu 

Osmanlı HUkUmeti'nin Meşrutiyet sonrasında Dolu Anadoluda uygulayacağı politi

kalar yeni sistemle uyum içinde olmalıydı. Bölgede OayrımUslim çeşitli azınlık grupları 

yanında, ırk, dil ve din yönilnden de çok farklılıklar mevcuttu. Uzun sUredenberi birbirine 

dhıman nazanyla bakmak mecburiyetinde kalan bu farklı topluluklan birarada ve kar

deşçe yaşatmak, henUz politik ve devlet mekanizmasıyla yeni tanışmış JöntUrkler için pek 

de kolay olmayacaktı. Nitekim bOIUn çabalara raAmen Jöntürk idealleri Doğuda yavaş ya

vaş Umidleri ortadan kaldınnış ve bu toplumları birarada yaşatmanın ancak ortak menfaat-

218 Van Vilayetinden DahiHye Nezaretine G0ndeıilen 8 Temmuz 19ll Tarihli Şifre. BOA. DH.SYS., 

7/2- l, Lef 24. 

219 Van Vilayetinden Dahiliye Ne1..arctine Gönderilen 26 Ağustos 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH.SYS., 

7/2-l, Lef 19-20-21. 

220 Van Vilayetinden Dahiliye Neı.aretinc Gönderilen 15 Ekim 19ll Tarihli Şifre. BOA. DH.S1'S., 

7/2-2, Lef i0l-103. 

221 Süleyman Sabri Paşa., Van Tarihi ve KUri TOrklerl Hakkında lnc:elemelert ( Haz. 

Gamze Oayeoglu ), Ankara 1982, s.45. 
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terle milmkOn olacağı düşüncesi hakim olmaya başlamıştı . Doğu Anadolunun kendine has 

dini tutuculuğu, GaynmUstim unsurların eşitliğini hiçbir zaman kabul etmeyecekti. l.aten 

Gayrımüsllm unsurlarda böyle bir yaşama ta başından beri inanmamakta idiler. Onlar için 

meşrutiyet, bağımsızlığa kavuşmak için en önemli bir merhaleydi. Hükümet ise ne Doğu 

Anadoluda özel politikalar üretecek, ne de onları uygulayacak imkanlara sahipti. Bu se

bebte Doğu Anadoluda giderek büyüyen kanşıklıklara karşı ciddi tedbirler alınamamış, 

çoğu zaman reaksiyoner bir tavır sergilenmişti. Bununla beraber gösterilen çabaları iki 

grupta mütalaa etmemiz mümkündür. 

e-) Askeri Tedbirler 

Öncelikİe hilkOmetin, Kürt çetelerinin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki güvenlik güç

lerinin durumuna bakmakta fayda vardır. Bu meyanda, Askeri m(lfrezelerin, Jandannanın, 

Hamidiye Alaytanna rnensub aşiretlerin. bunun dışında devlete bağlılığını isbatJamış olan 

Kilrt aşiretlerinin ve Kürt çetelerinin zulmüne maruz kalan halkın, bUtOn olumsuzluklara 

rağmen gayret ettiklerini görüyoruz. Bunun· dışında bölgenin co~rafi yapısı ve eşkiyalarm 

baskınlar neticesi sılındıkları bölgeler dikkate alınarak " Esterll Takib MUfrezeleri " oluş

turulmuştur. Kürt eşkiya çeteleri karşısında hUkUmetin aldığı bu tedbirlerin çoğu durum

larda istenilen neticeyi vermemesinin sebeblerine gelince; Öncelikle istihbarata dayalı 

tedbirlerin yeterli derecede olmadığını ve bu yUzden bir çok defalar eşkiya çetelerinin yok 

edilmesi için büyük fırsatların kaçırıldıtını belirtmeliyiz. jandannalık maaşlarının az olması 

yOzUnden halk tarafından pek cazip bir meslek olarak görlllmUyor, katılanlar ise yine bu 

sebebden dolayı gereken gayreti gösteremiyordu. Aynı şekilde nizimiye müfrezeleri de 

gerekli başarıyı gösterememekteydi. Mahalli idarelerdeki jandarma güçleri sayı ve kalite 

bakımından oldukça yetersiz durumdaydı. Buna karşılık, KUrt çetelerinin bölgeyi daha iyi 

tanımaları ve ona göre rnUsldeme yoltanna sapmaları askeri mUfreıelerin başarısızlığının 

diğer önemli sebebiydi. Kürt çetelerinin mensub oldukları aile veya aşiretlerden yardım 

görmeleri, gerektiğinde hOkUmetin askeri planlan hakkında bilgi alabilmeleri işlerini ko

laylaştırıyor, takib müfrezelerinden kurtularak hududun öte tarafına sızmalarını temin edi

yordu. Diğer taraftan hUkümetin asker1 yönden KUrt çetelerine karşı çoğu başarısız giri

şimleri çeteleri cesaretlendirdiği gibi ahaliden katılımları da beraberinde getiriyordu. 

Böylece Kürt çeteleri kısa bir sürede güçleniyor ve yaptıkları baskınlar da o derecede talan 

ve yağma gerçekleştiriyorlardı. 

Bu zaafın farkına vamn hükümel, askeri mUf rezelerin yetersiz kaldığı durumlarda " 

Gönül/il Birlikleri " kurmaya yönelmiş, eşkiyayı ele geçirenlere mükafat verifecetini ilan 
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ederek olayı cazib hale getirmeye çalışmış. ahalinin desteğine her zaman için ihtiyaç gös

tenniştir222. 

Diğer yandan hUkümet yetkililerinin de ortak bir karar ve tavırlannın olmadığına dik

kat çekmeliyiz. Bir taraf dan eşkiya çeteleri önemsiz olara_k görülüyor, t§kib müfrezeleri

nin yıpranmaması için eşkiya takibine çıkan müfrezeler geri çekiliyor, diğer yandan eşki

yanın bölgedeki zulmll ahalinin tepkisiyle karşılaşınca mahalli idareler zor durumda kalı

yordu. Yani başarısızlığın kaynaklarından biri de mtılki ve askeri makamların yeterli işbir

liği kuramamış olması idi. 

Hükilmet eşkiya çetelerinin ani saldırıları karşısında zabit eksikliklerinin giderilmesine, 

taburların seferber haline getirilmesine çalışmaktaydı. kUrl eşkly& çetelerine kar, ı 
oluş turule n askeri b lrllkl ere özellllcle KU rd e rr&dın alınmam ası yanında, 

özel durumlarda Kürt &flretferlnden de destek afınmnmasımt dllctat edll

mekteydl ıcı, bu dauranı, eşkıya çeteıerl ile asketıye içindeki tUrt kökenll

ler arasında bir takım lllşkllerln m~ucut olduğunu göstermesi bakımından 
ön emll dlr. Bunun yanısıra hllkOmete bağlı olan Ham idi ye Alaylan ndan önemli derecede 

istifade edildiji görillmllştur223. Çetelerin varlığı ele~mm varlığı ile ınUtenasib olduAu 

cihetle öncelikle çete liderinin ortadan kaldırılması esas alınmış, bu sebeble elebaşının ika

met ettiği yer çoğu zaman bilindiği için, bulunduğu köy civarına, sivil kıyafetli, yörede 

tanınmayan polislerin gönderilerek tarassut altında tutulması bir tedbir olarak görülmilş

Ulr. Aynca çetelerin miineviyatlannın kırılması için merkezi yerleşim yerlerine askeri rnU

himmAt sevki yapıldığı da olmaktaydı224 ki, bu durumun merkezi yerlere uzak bulunan 

köylere saldıran eşkiya çeteleri için pek etkili olduğu söylenemez. 

b-) Nasihat Heyetleri 

Osmanlı Devleti, ötedenberi, devlete karşı itaatsizliği görülen ve bazen isyana sebebi

yet veren mahalli liderlere öncelikli olarak etkili olabileceği düşünülen bir nasihatçi gön-

222 Van Vilayetinden Dahiliye Ncııırctinc Gönderilen 6 Temmuz 19IO. BOA. OH. SYS., 7/2-1, Lef 

98. İlk olarak 24 kişiden oluşan • Gö-,ıfil/17 Bir/ili " ne maaş tahsis edilmesi istenmiş, daha sonra bu bir

liğin 26 kişiye çıkanlması uygun görlllmllşlUr. Aynı Vesika, Lef 96-rn. 
223 Eşkiya çelelerinin ıenkil edilmesinde Hafif SUvari Alaylarına mcmıub Milan Aşircti'ndeıı istifa<lc edil

mişti. HUkUmet bu aşiretlerin eşkiya ile çatışmada harcadıkları ccphnncyi tekrar iade cımcı...1eydi. bkı .. , 

BOA. DH.SYS., 7/2- t, Lef 89/ l. Dahiliye Neı.arclindcn Harbiye Ne1.aretinc Gönderilen 28 Ocak 1911 

Tarihli Tahrirat. 

224 Van vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 20 Mart 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH.SVS., 7/2-

t, Lef 80-84. 
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dermeyi prensip haline getirmiştir. Do!u Anadoluda meydana gelen isyanlarin hemen 

tamamında. devletin ask.er sevketmezden önce böyle bir girişimde bulunduju görülmek

tedir. Bu nasihatçıfarın zaman zaman bOyOk musibetleri önlediği gcSrülmekle birlikte, Asi

leri ikna etmede tamamen başarılı olamadıkları da v!kidir. 

rı. Meınıtiyet dönemine gelindiğinde ise bu kişilerin sayı ve etkinliği önemli dere

cede azalmıştır. Bunun sebeblerine gelince; HUkUmet, mahalli yetkililer ve halk arasında 

bir nevi köprO vazifesi gören bu kişiler, dini nufOza sahip olan ve özellikle Doğu Anadolu 

için söyleyebiliriz, belli bir tarikate veya cemaate mensub olan kişilerdi. Ancak Hristiyan 

unsurların ( Ennenl, Rum v .s ) Osmanlı mülküne iştirakinin fiil1 olarak yUrUrlOğe girdili 

bu dönemde, bu kesimlerin hfJkümete karşı sessiz bir bekleyişi söz konusu olmuştur. Bu 

durumdan ise daha çok İslamı, Şeriatı kendisine perde yapan Kürt çeteleri istifade etmiştir. 

Kurt çeteleri, bölgedeki Kürt ahalinin çoğu zaman dint hislerini istismar ederek hil

kOmet aleyhine tahrik etmekteydiler. MefrOti hUkOmetın dinsiz ue masonlardan 

oıu, tu§unu, dinin hftmislz kttldıfiını Heri sürerek, Kürtleri sllahlı kıg&me da
ı,et ettllderl görUlmektedlr. Diğer yandan Rusya'nın uzun ııilredir Kürtler ll.zerindeki 

sOi telktnAtı semeresini venniş, bazı Kurt grupları Rusya'dan medet ummaya başlamıştı. 

HUkOmet bütün bu of umsuzlukJarı bertaraf etmek lçin huzursuzluk çıkan veya Kürt çete

lerinin daha çok faaliyet gösterdili bölgelere yukarıda bahsettilimiz şekilde Nasihat he

yetleri göndermekteydi. Bu kişilerin çoğu, Doğu Anadoluda uıun süre ahalinin eğiti

minde ve içtim&i hayatın düzenlenmesinde önemli bir yeri <;>lan Tarikat - Dotu 

Anado)uda ve Kürtler arasında yaygın olması hasebiyle genellikle Nakşibendiye - men

subu kişilerdi. Bunlar içinde özellikle Kürtler arasında sevilen ve itaat edilen Alim ve 

şeyhlerin görevlendirilmesine çalışılmıştı. Nasihat heyetlerinin Kürt ahali ve aşiretlere ya

pacakları telkinat ise daha çok dönemin şartları nazar-ı dikkate alınarak şu hususlara yö

nelik olmuştur; 

1- Kürtleri ibidete teşvik etmek. 

2- Başkasının hukOkunu çiğnememek ve yalandan sakınmak. 

3- Nikah ve talik hususunda dikkatsizlili terketmek. 

4- Ulu-1 Emr ( HOkUmet )'e tam itaat etmek. 

5- Aşiretler ve bölgedeki Müslim - OayrımUstlm ahali arasındaki dOşmanlıklan ortadan 

kaldırmak. 

6- Dışımdan gelecek tahriklere kapılmaınalc. 

7- GayrımOslim komşuların ve vatandaşlann hukOkuna rHlyetin farzolunduğu ve onların 

hukOkuna kendi hukuklarından daha fazla dikkat etmeninin İslamın gereği olduğu yo

r unda bilgi vennek. 
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8· Meşrutiyetin itılhi emirlere mUstenid ve meşrO oldutu, devletin ve milletin ilerlemesinin 

teminfttı olduğu yolunda aydınlatmak.225, 

Dint vecibelerin yamsıra burada özellikle dikkati çekmemiz gereken hususların ba

şında, hOkUmetin MUslUm ve OayrımOslim unsurlar arasında bir uzlaşma meydana getir

meyi amaçlaması gelmektedir. İkinci olarak, aleyhinde bir çok propaganda yapıldılı dik

kate alınarak meşrutiyete- sahip çıkmaları istenmiştir. Billtın bunlara ise lslAml bir kılıf uy• 

durularak etkili olmasına çalışılmıştır. Ahali ve aşiretlere gönderilen vaizlere, hUkUmete 

bağlılıklarını kuvvetlendirecek vaaz vermeleri ve özellikle Ermenilerle iyi münasebetler 

kunnaJan sık sık görülen önleınlerdendir226. 

Hükümet, Doğu flnadoludo efklya çeteıerıne yönelik pollllkalerdn deı.,

ıete ba§lı olen nüfuzlu KUrtterın blgl ue teusıyeıerlnt de dikkate elmtık
taydı. Bu sebeble Aşiretler üzerinde hUnnet ve itibar sahibi olan ve meşrutiyet döne· 

minde kurulan Kürt cemiyetlerinde etkili bir lider olarak gördUffUmOz Şeyh AbdOlkadir 

Efendi çeşitli zamanlarda hUkUmete bu hususlarda yardımcı olmuştur. Doğu Anadohınun 

vaziyeti, KOrtlerin durumu hakkında bilgisine ve önerilerine başvurulmuş ve hUkUmete 

cephe almış olan eşkfya çeteleri ile devler arasında arabuluculuk görevleri yapmıştır. 

Ancak hUkümetin, AbdUlkadir Efendi ve benzeri hUkOmete yakın olan ve aynı zamanda 

Kürtlerle ilgili siyasi ve kOltUrel çalışmaları bulunan kişilere fazlaca itimat etmedili de gö. 

rOlmektedir. Nitekim. bir defasında. Dogu Anadoluda faaliyet gösteren Kürt çeteleri ile 

hUkUmet arasında tavassutta bulunması için ErkAn-ı Harbiye'ye çağınlmış, eşkiya elebaşıla

rına mekt.up göndererek ikna etme teklifi ise, bölgedeki yetkililer tarafından, onlar Uze

rinde nUfOzuoun tanınması anlamına geleceği için pek makOI karşılanmamışb 227. 

HUkümelin bu tedbirleri kısa vadeli çözümler getirmekle birlikte, ancak halk tarafın

dan dikkate alınmaktaydı. Eşkiya çetelerinin tenkili için bir başarı sağlanması oldukça 

zordu. Nitekim bir süre sonra hUkOmet, eşkiya çetelerinin ortadan kaldınlması için nasi

hatçılann yanısıra kannni bir yaplınmı denemiş ve bu amaçla " Çeteler Nizamnamesi " nin 

bölgede uygulanmasını dUşUnmUş ise de bölge, İmparatorluk genelinden farklı bir pozis

yona sahip olduğu için muvafflkiyetten ziyilde olumsuz neticeler vereceği hesaba katıla

rak uygulamaya konulmamıştır. ÇUnkü Dolu Anadoluda hadiseler zaman zaman fevka-

225 Kürtlere nasihat etmesi için görevlendirilen Şeyh Hacı Mehmet Efendi'ye verilen Program. BOA. 

DH.SYS., 24/2-4, Lef 61. 

226 Kürtler nezdinde hürmet ve itibar sahibi olan NakşibcnıJiye-Halidi Tarikatı Şeyhlerinden olan Muşlu 

Şeyh Hacı Yusuf Efendi, Hıms \'C Pasinler bölgelerine gönderilmişti. bkı .. , BOA. DH.SVS., 23- 12, Lef 

2, Erzurum Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen to HaıJran 1913 Tarlihli Şifre. 

227 Harbiye Nezaretinin 6 Ocak 1912 Tarihli Arzı. BOA. DH.SYS., 24/2·3, Lef 61. 
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IAde bir vaziyet almaktaydı. Hatta idare-i örfiye ilanının bile yetersiz olacağı durumlar ol

muştur. HUkümet dnibinden, hadiselerin daha çok bölgedeki zlibit ve memurların tutu

mundan ileri geldiği kanaati yaygmlaşıruı;tır. Bu sebeble Jandanna güçlerinin intizamının 

sağlanması, adli meselelerin daha sUratli yUrUtUlmesi için muktedir memurların gönderil

mesi gibi daha çok uzun vaadede gerçekleşebilecek tedbirler daha muvft.fık görülmekte 

idi228. 

Diğer tarafdan bölgenin Rusya ve lran devletlerine sınır olması ve aşiretlerin bu dev

letler tarafından zaman zaman kullanılmaya müsait. olmalan, çeteler hususunda bu devlet

lerle diplomatik görüşmeleri gerekli kılıyordu. Eşkiy~ çeteleri çoğu zaman İran toprakJa

nnda barınmakta, ancak İran memurlarından ziyade Rus yetkililerin kontrolune girmek

teydL Kürtler konusunda Ruslarla çok nadir mUzakerelere giriliyorsa da olumlu bir netice 

alınamıyordu. Aynı şekilde İran makamlan ile de işbirliği çalışmaları başarısız oluyordu. 

Örneğin, lran ile suçluların iadesine dAir görüşmeler yapılmış, ancak lran'ın meseleyi 

kendi lehine çözümleme önerisi Osmanlı makamlannca kabul görmemiştir. Bu hususta 

Van vilayetinin lşSrını dikkate alan hUkUmet, hudut üzerinde eşkiya banndırılmaması için 

her iki hUkUmet arasında bir sözleşme yapılmasını hudut asayişi için daha IUzumlu gör

mllştilr229. 

n. Meşrutiyet sonrası Doğu Atıadoludaki genel istikrarsızlığın en ciddi şekilde gözler 

önüne serildiği olay Birinci Dünya Savaşı'nın arefesine rastlamış olan " Bitlis isyanı " veya 

"Molla Selim " isyanı olarak bilinen hadisedir. Fakat bu süre içinde oluıan kısır tepkiler 

geniş tarafdar toplayamamıştır. Ya bir Aşiret reisinin insiyatifı dahilinde kalmış, ya da şu 

veya bu sebeble hUkümet tarafından dışlanmış olan bazı kişilerin şahsi hırslannın somut 

göstergeleriyle sınırlı olmuştur. Tabi ki bu dönemde halkta genel bir pasif direnişin mev~ 

cuı oldugu ve bunun giderek isyana dönilşeceAi de muhakkaktı. 

6- BJtJis isyanı ( MoUa Sellin veya Şeyh Selim isyanı ) 

a-) ikinci Meşrutiyetin ilam ve Bitlls'de KOrt - Ermeni ilişkilerine Tesiri 

il. Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra, İttihat ve Terakki HOkümeti'nin 

Anadolunun çeşitli yerlerinde birarada yaşayan Müslim - Gaynmüslim unsurlar arasında 

eşidik, kardeşlik ortamı oluşturmaya çalıştıiını ifade etmiştik. Özellikle Doğu Anadoluda 

KUrdlerle Ermenilerin içiçe yaşadığı bölgelerde Meşrutiyet, Müslüman unsurlar tarafından 

228 Sadaretten Harbiye ve Dahiliye Ne1..aretlcrinc Gonderilen 6 Ocak 1913 Tarihli Tahrirat. BOA. 

BEO., 309966. 

229 Sadaretten Harbiye ve Dahiliye Nczareılcrinc O0ndcrilcn 6 Ocak 1913 tarihli Tahrirat BOA . 

.. EO., 309966. 
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kaygı ile izlenmekteydi. Oysa Ermeniler ve diğer ĞnyrımUsliın azınlıklar gelişmelerden 

oldukça ümitli idiler. 

Enneniler, uzun bir suredir mücadelesini verdikleri " Ermenistan" idealine ulaşmak 

için yeni bir fırsat olarak düş0ndükleri meşrutiyeti hemen benimseyip sahip çıkmışlardı. 

Yeniden ilan edilen Kan0n-i ~si'nin verdiği imkanlar sayesinde, ilk fırsatta hükümete is- . 

yan ederek, Avrupa tarafından yapılacak bir müdahale sonucu kendilerine özerk bir yö

netim ve sonunda bağıınsızlık kazanmak amacındaydılar230_ İlk başlarda Meşrutiyetçi gö

zükerek faaliyetlerini daha çok gizli yürütmeye ve hUkUrnele hissettirmemeye özen gös

termişlerdi. 

Bir taraftan Ermenilerin pervasızca hareketleri, diğer yandan İttihat ve Terakki HU

kUmeti'nin Ermenileri benimseyen, kollayan tutumlan, dini duyguları oldukça kuvvetli 

olan Doğu Anadolu halkının önce şaşkınlığına sonra da yavaş yavaş hus0metine neden 

ol~u. Bitlis ve civarında Kürt - Ermeni gerginliji de bu oranda giderek artmaktaydı. 

HUkUmetin arazi meselesini de Ermeni ler lehine çözllmlemesi bu gerginliği bir kat daha 

artınnıştı . 

b-) isyana Doğru Bitlis1deki Gelişmeler 

Ermeniler bu uygun ortamdan istifade ile bölgedeki n0fuzlu KUrdler aleyhine iftira 

kampanyasına başlamışlardı. KUrdl eriıı yapııklan herhangi bir toplantı Enneniler tarafın

dan kendilerine karş ı yapılm ış hissiyle yaygaralar kopannalanna sebeb oluyordu. 

Nitekim 191 l'de Aşiret Alayları zabitlerinden bazıları, Tensik Kornisyonu'nun " 

Görev zamanlarınm hariciııde askeri elhüe giyilmemesi " hakkındaki kararının tiidilini is

tirham için Bulanık ve Muş'un bazı köylerinde toplantı yapmışlardı23 l. Bu toplantıyı 

haber alan Ermeniler telaşa kapılarak Ermeni Murahhasasını harekete geçirmişlerdi. 

Murahhasa, Erzurum ittihat ve Terakki merkezine gelerek Kürt reislerinin Bulanık ve 

Muş1un çeşitli köylerinde toplanarak Ermeniler aleyhine bazı kararlar aldıklarını, bu top

lantılarda aşiret reislerinden KUrt Musa232 ve kardeşi Kasım Bey'lerin de bulundu~unu 

23o Talat Paşa 1nın Anılan, ( Haz. Mehmet Kasım ), lstanbul 1986, s.24. 

231 Bitlis vilayetinden Dahiliye Neı.aretine Gönderilen 2 Nisan 1911 Tarihli Şifre. BOA, DH.SYS, 

71/1, Lef 2. Bu toplanııda istirhamname ıahrir ,·c takdim cdi lmeksi1in 7.abitlcr dagılmışlardı . bkz. 

BOA. DH.SYS, 71/1, Lef 4/1. 

232 Kurt Musa Bey, 1889- 1890 yıllarında Bitlis bölgesi Erıncnilcıi tarafından çeşitli iftira.lıua uğramış, 
yurt dışındaki Ermeni taraftarı çeşitli basın , ·e kuruluşlar tarafından Ermeni dUşmanı olarak tanıtılmıştı . 

HUkUmet, yabancı devletlerin bu olayı istismar etmelerini önlemek için Musa Beyi Medinc'ye sürgün 

etmişti. Mcşruıiyelih ilanından sonra Bitlis'e dönen Musa. Bey, yine Ermenilerin şikayetlerine hedef 
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iddia ederek hilkUmeti ikaz etmişti233. Oysa yapılan tahkikatler neticesinde Kürtlerin 

Enneniler aleyhine toplantı yapmadıkJan ve ayrıca Kilrt Musa ve Kasım Bey'lerin de bu 

toplantılara iştirak etmedikleri tesbit edilmişti234. 

GörOIUyor ki Ermeniler bir yandan devletin dikkatlerini Kürtler üzerine çekerken di

ğer yandan Şeyh ve ulemi kesiminin etrafındaki Kürtlerin bir tilrlü ısınamadıkları İttihat 

ve Terakki Hilkümeti ile aralarındaki uçurumları daha da derinleştiriyorlardı. 

c-) Rusya'nın BUlgedeki Tutumu 

Kuzeydoğu komşumuz Rusya da, Ermenileri himiye politikasında, ingiltere ve 

Fransa gibi devletlerin onayını aldıktan sonra Ermeni ıslahatı konusunda Osmanlı 

Devleti'ne baskı yapmaya başlamıştı. Rusya esasında hem Ermenileri hem de Kürtleri dev

lete karşı harekete geçirmenin yollarını arıyordu. Kllrtlerle ilgili planlarını daha çok 

Osmanlı - Rus hududundaki Kurt aşiretleri üzerinde yoğunlaştırmıştı. Van ve Bitlis'deki 

konsolosları vasıtasıyla da Doğu Anadoludaki Kürtleri kullanmanın fırsatlarını kolluyordu. 

Rusya daha 1912 yılında Rusya, Bitlis ve Bayaiit'e propogandacılar göndermeye, çok 

sayıda para ve silah nakletmeye başlamıştı. Osmanlı HUkUıneti bu esnada Bitlis havalisinde 

bir " Hareket•İ lrtidUye " çıkarılmaya çalışıldığını ö!renmişti2.15. Aynca KUrt ümerftsın

dan bazılarının Tiflis'te Ruslarla irtibata geçtiklerine dair rivayetler de dolaşmaya başla

mıştı. 

İlk etapda olayı fazlaca dikkate almayan Osmanlı yetkilileri bunun, her zaman 

olduğu gibi Kürtler aleyhine şikdyet vesilesi icaı etmek isteyen Ermeni nıüfsitlerinin bir 

oyunu olduğunu düşünmllştü. Zira dışarıda bUytik çaplı problemler birbiri ardrnca 

geliyor, yönetim çözUm üretememenin sıkıntısıyla bunalıyordu. 

Trablusgarb hadisesinin hemen akabinde patlak veren Balkan harbleri Doğu 

Anado)udaki MilslUman ahali arasında bilyUk UzUnlU ynralmışlı . Bu zamana kadar faali

yetlerini silrekli gizleme ihtiyacı hisseden Ermeniler, devletin gUçsUzlilğünltn anlaşılma

sıyla, Osmanlı Devleti'ne karşı açıkca tavır almaya başlamışlardı. Taşnaklar gazetelerinde ilk 

kez Osmanlı ordusunda silah altına alınmış olan Enneni askerlerini firara kışkırtınaktaydı. 

olmaktan kurtulamamıştır. Bu hususla geniş bilgi için bkz, Fatih Ünal, • Enncni Oluylarmdan Bir 

Saflın; Kürt Musa Bey Olııyı ft. Kafkas Anışlınpaları 11, fstıınbul 1995 (Basımda). 

233 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Nc:,,urctinc 27 Mart 1911. BOA. D1-1.SYS, 71/1, Lef 9. 

234 Enurum Vilayelindcn DahHiyc Ncnrrctinc 9 Nisan 1911. BOA. DH.SYS, 71/1, Lef 5. 

235 Erzurum vilayetinden Dıı.hiliyc Ncı.arctinc gönderilen 17 Şubat 1912 Tarihli şifre. BOA. 

DH.SVS, 23-3, Lef 59. Harac gnı.cteııiniıı 13 Şubat 1912 tarihli nüshasında bu husus belirtilmiştir. 
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Yine bu çerçevede 5 Mart 1913 tarihli bir bildiri ile, Batılı devletlerin Ermeni meselesini 

Rumeli meselesi çözUldUkten sonra masaya koyacaklarına karar verdiğini bildiriyordu. 

Köstence ( Romanya )'de toplanan Hınçak kongresi hazırladığı tutanakta, ittihat ve 

Terakki İdaresinin eski Osmanlı idarelerinden pek farklı olmadığından ve partinin Türk 

bürokrasisini korumakta olduğundan bahsediyordu236_ Balkan harblerini fırsat bilen 

çeşitli Ermeni" örgütleri aralarındaki çekişmeleri bir tarafa bırakıp birleştiler ve ortaya 

Doju illeri ıslahat problemini çıkardılar ve Avrupa merkezlerine heyetler gönderdiler237_ 

Bu gelişmeler Ermeniler arasında Osmanlı hakimiyetinden kurtulma fikirlerini 

güçlendirmişti. Ermeniler en fazla deslek gördükleri Rusya'nın yakında Van, Bitlis ".e 

Erzurum'u işgal edeceğine inanıyorlardı. Bunun için daha erken hareket ederek olay 

çıkarmak ve Rusya'ya davetiye hazırlamakla meşguldüler. Kürt ahaliyi Uzerlerine 

çekebilmek için olanca imkanlarıyla çalışıyorlardı. Zaten gelişmelerden iyice huzursuz 

olan halk gerek Ermenilere gerekse muhtemel bi r Rus taarruzuna karşı bölgenin ileri 

gelenleri etrafmda kenetlenmeye başlamıştı. Bitlis Rus Konsolosu, İstanbul Rus 

BüyUkelçisine gönderdiği 24 Aralık 1912 Tari hli Raporunda · .. Müslümaııla r arasında 

lıuzur.mzluğuıı giderek artmakta o!Jıığımdcııı. Ermenilerin i.~e Rusya'nın hiJfgeyi iş~al 

ettikten sonra milslümmı larm rekileceğini ı·e mılardmı kalem mal ı ·e millkün paylaşımı ile 

uğraşmakta "238 olduğundan bahsetmekteydi. Ermenilerin bu faal iyetlerinde 

TaşnaksU tyun örgUtünUn rolti bilyll k ol muştu. Bu örgil ı Ermenilerle Müslüma_nlar 

arasında çatışmalar çıkarmaya ve Ermeniler içi n Bitlis ve civarında meydana gelebilecek 

bir olay ı bahane ederek Rusya'nın müdahalesini ve memleketi n Rus kuvvetleri nce işgalini 

sağlamaya gayret sarfetmekteydi. Bu örgfltUn yaıusı ra Hınçak ve Sahmanas Taragan 

Ermeni örgütleri de Bitlis'le isyan için çalışmalannı hızlandırmıştı. Komiteler, Ermeni 

ahaliyi uyruk değiştirmeye zorluyordu. Komitelerin tertibiyle Ermeni köylüleri 

tarafından yüzlerce mUhllr ve imza ile Kürt zulmü gerekçesiyle tabiiyyet değiştirmek için 

Bitlis Rus konsolosluğuna müracaatlar vukubulınuştu239_ 

Bu sırada " Ermeni lslfthfttı " meselesinin yeniden gündeme getirilmesi, zaten bir su

redir devam etmekte olan isyan çıkarına planlarını hı1.laııdırmışlı. Ermeni ıslalıfilı koını 

sunda Rus elçisinin kendi menfaatleri lehine hazırladığı ve sunduğu ıslahat projesi 

Osmanlı hilkilmetince kabul edilmemişti240, Bu kararda Almanlarm şiddetle karşı çıkma-

236 Ermeni Komiteleri..., s.51. 

237 a.g.e .. .. s.56. 

238 a.g.e ... , s.59 

239 a.g.e .. , s.60-61. 

240 Talat Paşanın Anıları , s.32. Rusların. kabul edilmeyen ıslahat projeleri için bk1.. Aynı eser, 

s.30. 
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sının önemli tesirleri olmu,tu241. Bunun üzerine Bib,.ı Ali'nin hazırladığı ıslAhat teklifleri 

bDyt;k ölçüde yiJrilrlUk kazanmıştı. isyanın başlamasını hızlandıncı bir etken olarak bu 

projeye temas etmemiz gerekmektedir. Bu projeye göre, " VilAyAt-ı Sltte " nin iki bölgeye 

aynlması ve başlarına da, devletlerin mUvA.fakati ile birer yabancı " Umftmt MUfettq " in 

tayini ve bu müfettişlere, valilik de dahil olmak Ozere, bUtUn memurların tayin ve azl yel

k.Jsi tanınması kabul ediliyordu. UmOmi Müfettişlik makamına Bilb-ı Ali iki lngiliı'in ta
yinini teklif etmiş fakat İngiltere, Rusya_ ile dostluğunu bozmamak için, Rusya'nın razı ol

mayacağı gerekçesiyle teklifi reddetmişti. Nihayet Rus ve Alman elçilerinin onayı ile 

Hollandalı ve lsveçli "iki UmOml MOfettişlik '' ile birlikte iki "Yabancı MllşAvirin "ta

yini resmileşir. Ayrıca KUrt Hamidiye Alaylarının lalvedilmesi, mahalli dillerin kullanıl

ması ve İdare Meclisi 'ne nisbi aza seçilmesi de kabul edilen proje dalıilindedir2 4 2. 

Bu sırada Doğu Anadoluya Hollandalı ve İsveçli mUf ettiş- i wnOmilerin tayin edilmesi 

Kürtleri kendi safına çekmek veya Kort-Ermeni çatışmalarım başlatmak Ozere fırsat kolla

yan Rus konsolosluğunu harekete geçirdi. Konsolos, Osmanlı HUkUmeti'nin Ermenilere 

taviz verdiğini, MilslOmanları ihmftl eylediğini telkinle yardım vadederek Kürtleri isyana 

teşvik eui243. Bu geıı,meıer kar,ııında lslam uatanının " Bafiımsız 

Emıenıston " için büyüle iUçOde temellertnın atıldı§ını gören Müslüman 

ahalfde hf.lkttmete kar,, tın ı,e nefret doruk noktasına uıa,m,, bulunu
yordu. İslam ahalinin vaziyeti böyle iken, Islahatlar hususunda kendilerini destekler nite

likte gösterdiği gayretten dolayı Enneniler arasında Rus haymnlı!J her zamankinden daha 

fazla artmış bulunuyordu. Yani her iki halk Osmanlı HUkUmeti aleyhinde kullanılmak 

üzere Rusya için tam bir kıvaına gelmiş durumdaydı. 

d-) Bitlis'te isyan Hazırhk.Jar 

Bitlis, Enneni ve İslAm ahalinin iktisadi, siyasi ve sosyal menfaatlerinin çatışdığı Doğu 

Anadolunun önemli bir merkezi durumundaydı. Bu çatışmalar Meşıutiyetle birlikte, eski 

dönemlere nazaran İslim ahaJi aleyhine ciddi bir OO}'Ut kazanmıştı. Meşrutiyet sonrasında 

bölgedeki gelişmelerden en fazla endişelenenler de, Aşiret beyleri, din adamları ve şeyhler 

241 Halil Mente§C, Alınanya'nın Ermeni meselesindeki tulumunun sebeblerini iki şekilde ınutaıaa et

mektedir. • ilki, Bdb-ı Ali'ye, daha lıaldki ıslı1hatlardan yana o/dutunu ı•e Rusların daha \•ast ıslahatının 

lJııQne geçti§lııl siJyleyebllmek. Diler{, kendi ııllfıı:. mmtıka.mıdaıı addetılll Ada,ıa ,•e _vlJre.fi 

Ennenlterinln teveccllhllnn kazanınat• şeklindedir. Bu sebeblc Almanya'nın Enneni Islllhatı meselesin

deki tutumu şüpheli görUlmUştur. bkz. Halli Menteşenin Anılan, HUrriyet Vakrı Yayınları, 1986, 

s.174-175. 

242 Akdes Nimet Kurat, Tllrklye ve Rusya, Ankara 1990, s.208-209. 

243 Ham Meute,e'nln Anıları, s.176. 
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olmuştu. isyanın elebaşılarından Halife Selim ( Molla Selim ). daha isyana kalkışmadan 

önce çeşitli girişimlerde bu_Junmuşru. İsyanın muvaffakiyelle neticelenmesi için yöredeki 

diğer aşiret reislerine, ağalara ve dint nilfuzn sahip kişilere başvurarak on1arm da desteğini 

almak, böylece isyanı geniş bir alana yaymak istiyordu. Bu sebeble 1913 yılında 

1stanbul'a gelerek, hem bir süredir hakkında oldukça fazla olumsuz kanaatlerin uyandığı 

hllkümet yetkililerinin gidişatını yakından takib etmeye çalışmış, hem de Hakkari ve 

civarında nüfuzlu bir şeyh olan Ubeydullah'ın oğlu Şeyh AbdUfkadir Efendi'ye misafir 

olarak kendisiyle çeşi tli mtlzakerelerde bulunmuştur. Bir süre sonra da tekrar Bitlis'e 

dönmuşıu244. İzlenimlerinde fazlaca yanılmadığına kanaat getiren Molla Selim, isyan 

hazırlıklarını hızlandırdığı sıralarda Van'da bul unan Said-i Nursi'ye de müracaat ederek 

yardımını istemişti. Fakat O yapılan teklifi geri çevirmiş ve isyan milrettiblerine, bu 

niyetlerinden vazgeçmeleri hususunda nasihatlerde bulunınuştur2 4 5 . 

Şeyh Selim bilhassa Bitlis'in merkez ve Hizan kazasında taraftar bulmuştu. isyanın 

diğer önderlerinden Seyyid Ali246 ile kardeşi Şeyh Şehibeddin ve diğer şeyhler tarafın

dan Van vilayeti aşiretlerine de haberler gönderilini ş ise de kaUhm az olmuştur247. Kesin 

ola'rak bilinmemekle birlikte, isyana Ermenilerin de katıldığ ı hakkında bazı iddialar mev

cuUur248 _ 

244 Van vilayetinden Dahiliye Ncı.urctine 18 Mart 1914 Tarihli tahrirat. BOA. D11.KMS, 16/30, Lef 

3. B4b- ı Ali baskınında Harbiye Nazırı Nazım Paşn'nın şchid edilmesi Ye Kamil P..tşa ile birlikte de\'lel 

erkftnının iktidar mevkiinden uzakluştınlması ittihat ve Ter.ık.ki muhnlincri tarafından bardugı taşıran 

son damla ol muşlu. Halife Selim 'in ziyaret elti#i Seyyid Ab<lUlka<lir Efendi lıtihut \'C Terukld Muhalin 

olan Kürtlerin başında gelmekteydi. Molla Selim'in isyan etmeye karar \'ermesinde Seyyid AbdUlkadir 

Efendi'nin teŞ\'ikleıi olduğunu bir tahmin olarak ileri sUrmek mUmkUndtlr. 

245 Said Nursi, daha sonraları Şııdlar udlı eserinde bu olayı şu şekilde anlatıyor: " Eski 1-larb-i 

UmQınideıı biraz evvel hen Vaı,'da iken ha:.ı di,ıdar ,,e mnuakf zatlar yanıma .rıeldiler. Dediler ki: 'Bav 

kııma,ıda,ı/arda din.sizlik oluyor, gel l>fze iştirak et, biz im reMere iJyaıı edecegiz '. lkıı de dedim: 'O 

/eııalıklar ve o dlıısizlikler, o gibi kumaııdaıı/ara ıııah.nıstıır, ordıı 0111111 ile me.tııl olmaz. llıı Osmarılı 

ordusmıda belki yfl;:blıı eı•li_ya wır. Ren bu orduya kılır rekıııem ve si.:.e iştirak etmem ' "diyerek asilere 

katılmamıştır. Said-i Nursi, Şııfllar , s.3:?4'dcn naklen, Necıncddin Şahiner, Bilinmeyen 

Taraflarıyla BedlOzzaman Sald•I Nursl, s. l 52. Said-i Nursi 'yc. bunu bcnı.ct teklifler daha son

raki Doğu Anadolu isyanlarında da rnkubulmuş ise de aynı kararlılığı gl'ıstcmtiştir. 

246 Seyyid Ali, Demokrat Partisi milletvekillerinden Selahaddin lnan ' ın babası ,·c Kamuran lnan'ın de

desidir. bkı. Naci Kutlay, lttthat Terakki ve K0rtler, Ankara 1992, s. 169-170. 

247 Van \-'ilayctinden Dahiliye Nc:zaretine 18 Matı 1914. BOA. DH.KMS., 16/30, Lef 3. 

248 Molla Selim'in, 1913 yılında Ermeni hareketinin ileri gelenleriyle sıkı ilişkiler kurduğuna, batta 

bir mektupla Ermeni Paırigine mUracaaı ederek• hyamıı .mdece JiJ,ılllrldere karşı ofdııgıı,ıa " dair bilgi 
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Kürtler arasındaki bu faaliyetleri yakından lakib eden Mazhar Bey (?) öncelikli ola

rak Molla Selim nezdine ilmiyeden ve eşraftan oluşan 8 kişilik bir nasihat heyeti gön

denniştir. Nasihat heyeti döndilkten sonra da Molla Selim'e Kürtler arasında pliye vererek 

ikna yöntemine başvunnuştur249 . Bütün bu tedbirlerin ötesinde Osmanlı HükUmeti bir 

yandan Rumeli işleriyle uğraşırken, Doğu Anadolu da da muhtemel bir Kilrt isyanına 

karşı askeri hazırlıklara girişınişti250. 

e-) isyanın Başlaması ve Bastırılması 

Gelişmelerden, artık bir isyanın çıkacağı anlaşılmaya başlamıştı ki, hUkümet bu nok

tada askeri hazırlıkları hızlandım1ayı zonınlu görmllştll. Vilayetteki gllcUn yetersiz kalabi

leceği düşüncesiyle Muş ve Van'dan askeri takviye birlikleri harekete geçirilmişti251. 

Neticede, Ermeni ısllihlitını protesto etmek amacıyla ayaklanan isyancılar II Şertai-ı 

Muhammedi II yi taleb ederiz diyerek isyanı başlatmışlardı252. İlk başlarda Bitlis vilayeti -

verdiıi ve Ermenilerden de isyana destek olmalann ı istedi~i hakkında iddialar mcvcuıtur. Yine aynı idda 

sahipleri, Ermenilerin isyanda Kürtlere destek olduklarını ileri sürmektedirler. bk7.. Celile Celil, XIX. 

YUzyıl Osmanlı lmparatorluftunda Kllrtler, ( Tere. Mehmet Demir). Ankara 1992, s.201 -214; 

Bu husustaki iddialar da birbiriyle çelişmektedir. isyan hazırlıklan esnasında Ennenilerle Kürtlerin 

işbirliğini, yalnızca Seyyid Ali'nin kabul cııigi hatta, TaşnakJarla gl'ırtlşmc isteginde bulundugu, bu hu

susta gu,,endigi bir kimse olan Molla Sclim'i Muş yakınındaki Surp Garabet mannstınna gönderdiği 

ileri stlrtılmcktedir. Buna gfüc, Molla Selim, Danın Tnşnak Merkez Komitesi azas ı olan Rahip Vartan 

Vartabet ile gttrtışmUş ,·e KUrt - Ermeni işbirliği tesis edilmiştir. bk7.. Garo Sasuni , KOrt 

Ulusal... ,s.156-157; isyanda KUrtlcrle Ermenilerin birlikte hareket ellikleri hakkında yine bkz. 

Şadillili Vedat, TUrklyede KUrtçUIUk , s.35; Fakat'Osmantı Arşh· lcriııde yııpt ı ~ıınt7. çalışmalarda bu 

iddi aları doArular nitelikte belgeye racıtlamadık. 

249 Van vilayetinden Dahiliye Ne:,..aretine 19 Mart 1914. BOA. OH.KMS., 16/30, Lef 4. 

250 BOA. DH.SYS, 23-3, Lef 42. Biıli s rilayeti, Siird ve Biılis'c birer tabur seı· kinin gerekli oldu

ğunu bildiriyordu. 

251 Dahiliye Nezaretinden Biılis Vilayetine 14 Mart 1914. BOA. DH.ŞFR .. 39/7.lsyanı bastırmakla 

görevli Ihsan Paşa'nm, isyanın bastırılması için, Muş bOlgesi Ermeni ileri gelenlerine mUrncaat ederek 

katılmalarını istediği \"e Ermenilerden de olumlu cc,·ap nldıgı hakkında iddialar da mevcuttur. bkı. 

Celile Celil, a.g.e. , s.208. 

252 Van ı· ilayctinden Dahili)'c Nc1.arcıinc 18 Mart 1914 Tarihli ı;.ıhrirnt. BOA. D11.KMS., 16130, 

Lef 3. 
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nin bir kısmını işgal etmeyi başaran253 isyancılar, askeri birliklerin şehre gim1esiyle kısa 

sUrede dafılmışlardır254. 

Şehrin dışına gruplar halinde kaçan asiler askeri takibata alınırken bir kısmı da hemen 

orada yakalanıp idam edildi25.S. İsyanın önderlerinden Seyyid Ali ve Şehabettin de idam 

edilenler arasındaydı256_ Halk tarafından sevilen ve hUmıet edilen Seyyid Ali'nin idam 

edilmesi halk tarafından bUyilk tepkiye neden olmuş, uzun süre matem tutulınuştu2 S 7 . 

İsyanın kısa surede etkisizleşme surecine girdiğinde, Bitlis Rus konsolosu, " tarafeyn ateş 

kesmek şartıyla Telif-i hey11 " için mahalli hükUmete arabuluculuk teklif etmiş ise de hU

kUmet tarafından kabul edilmemiştir258_ Bu arada Molla Selim de Rus konsolosluğuna 

sığınmışur259. HükUmet Molla Selim'i Rus konsolosluğundan almak için hukOki bir mes

ned aramıştır. Bunun için Molla Selim'in Enneni vukOatına iştirak etmekten veyahut kati, 

gasb gibi suçlardan dolayı ceza alıp almadı~ının araştırılması için adliyeden tevkif müzek

kiresinin çıkanlmasını istemiştir260. Fakat bUtUn çabalara rağmen Molla Selim Rus konso

losluğundan alınamamışlı. Daha sonra Molla Selim'in Rus konsolosluğundan firar ettiğine 

dair bir şayia dolaşmaya başlamıştı26t. 

Rusların, bu isyanın ortaya çıkmasıııda parmağı olduğunun böylelikle anlaşılması Oze

rine, bu dönemde Avrupa kamuoyunda hakim olan, " Kürtlerin Ermenilere zulllın yaptığı 

ve Osmanlı Devleti'ni,ı Ermeni ıslt1/u2tı fııısusuııda gel'şek dm·ra11dığı " anlayışı, ortadan 

kalkmaya başlamıştı. İsyandan hemen sonra, Osmanlı aleyhdarlığı ile tanınan 

Stockholm'de çıkan II Svenska Dağbiladet II gazetesi, bu gerçeği görerek " Tebdil-i Siydset 

253 Halil Menteşenin Anıları , s. 176. 

2.-s4 isyancıların sayısı hakkında çeşitli giirUş ayrılıkları mcn:utlut. Kemal Ma.ı.Jıar Ahmet, Bu sayının 

9 Mart'ta 4000 olduğunu, 10 Mart'da bu sayının iki katını aştığını ileri sUrmektedir. Kemal Mazhar 

Ahmed, Birinci DUnya Savaşı ... , s.33. 

255 Garo Sac:mni, KUrt Ulusal ... , s.158. isyanın bastırılmasından sonra Billis OlağanUslU mahke

mesi tarafından 14 kişinin idam edildiği bilinmektedir. 

256 Celile Celil, a,g.e., s.2IO. 

257 Dahiliye Nezaretinden Bitlis Vilayetine Gönderilen 5 Temmuz 1914 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

ŞFR., 42/194. Seyyid Ali ,·e Şeyh Şehabettin hakkında halk ağıtlar yakmıştır. Bu a~ıtlar, 1943 

yılında Beyrut'da çıkan Rojn Nfl ga1,cıcsindc yayınlanmıştır. bkz, Naci Kutlay, a.g.e., s. 164. 

258 Halll Menteşenin Anıları, 1986, s.176. 

259 Molla Selim 'in Rus konsolosluğunda kaldıgı sırada, Rus HUkUmcti'nin destegini istediği ,·c 

Kürtleri Rus uyruguna geçmeye dtn·et ettiğine dair iddialar da nıeYcuttur. bkz. Celile Celil, a.g.e., 

ıı.211. 

260 Dahiliye Nezaretinden Bitlis Vilayetine 16 Nisan 1914. BOA. DH.ŞFR., 40/18. 

261 Dahiliye Nezaretinden Bitlis Vilayetine 23 Nisan 1914. BOA. D11.ŞFR., 40/78. 
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" etmiş, Osmanlı Devleti'nin, " kanunsuz yaşamana alışmış Ki1rt eşkiyasını ıslalı etme 

gayretinde" olduğunu ve buna Rusya'run engel olmaya çalıştığını belirhnişti262_ 

İsyanın bastırılmasından sonra hükumet, görevini kötilye kutlandığından dolayı baı.ı 

devlet memurlannı görevden aldığı gibi, Kltrtlerin de çeşitli hediye ve paralarla hilkUmete 

kalplerinin ısındınlmasına çalışmıştır263 . Hadisenin bastırılmasında yörenin ileri gelen 

eşrafı askeri kuvvetlere yardım etmiştir. Bunlardan Bitlisli Hacı Nec~eddin Efendidde 

Şemseddin, Şeyh AbdUlbtiki, Hacı Fazıl Efendizade Şeyh Mehmet. Şeyh Fethullah 

Efendizide Şeyh Atseddin ve Şeyh Ziy§eddin Efendiler hUkUmetin yanında ftsilere karşı 

mücadele ettiklerinden ve devlete bağlılıklarını isbatladıklarından dolayı beşinci ratbeden 

mecidiye nişanı ile taltif edilmişlerdir264, 

İsyanın hemen akabinde Bitlis'te " D'ivaıH Harb " teşkil edilerek cUnnleri sabit olan, 

Bitlisli Sabık Mebus Abdullah, Şeyh Nureddin, Şeyh Nasreddin, Şeyh Nasrullah Efendi, 

Simik köyünden Sftdık ve ahaliyi isyana teşvik eden Ciranlı Aşireti'nden CUndi Ağa'lar 

Oiyarbekir ve Medine tarikiyle Taire sevkolunmuşlardır265_ Fakat. yapılan haberleşme 

neticesinde Taife sevklerinin mUmkiln olamayacağının anlaşılması üzerine Medine-i 

MUnevvere'de ikametleri kararlaştırılmış ve korunmalarına itina edilmesi Medine 

Muhafızlığı'na bildiri l miştir266. 

Birinci Dünya Harbinin başlaması üzerine Molla Selim Rus konsolosluğundan alına

rak idam edildiğini görüyoruz. idam edileceği sırada yaptığı açıklamalar ise asıl maksadını 

göstermesi bakımından önemlidir. idam sırasında yanında bulunan ve daha sonra Erzurum 

Mebusu olacak olan Durak Bey'e söylediğine göre; " ... Ey Tllrkler ! Beni idam edecekseni'<. 

262 Stockholm Sefareti Seniyycsindcn Hariciye Ne1.arctinc gönderilen 7 Nisan 1914 Tarihli Suret. 

BOA. DH.KMS., 3/35, Lef 19. Bu siyasi dcfişikliktc, bölgeye atamın Mllfcttiş-i UnıOmi'nin ls,·eçli 

olmasının ve buna Rusya'nın razı olmamasının yaiıısım, Rus tehlikesinin ts,·eç kamuoyunda giderek 

artmakta oldu;unu da göstennektedir. 

263 Van Vilayetinden Dahiliyeye I Nisan 1914. BOA. DH.KMS., 19/27. Lef 2. 

264 Hasan Fehmi tarafından Bitlis \'İlayetinc çekilen 16 Mayıs 1914 Tarihli Telgraf. BOA. 

DH.KMS., 21/55, Lef 3/1. 

265 Dahiliye Nemretinden Sadarete 8 Haziran 1914. BOA. BEO., 321738. SUrgUnler Halcp'len gön

derdikleri telgraOnrdn kendilerine ye\'miyc tahsisini istemişlerdir. Dahiliye Ncıarcli Dİ\'l\n - ı Harp'çc sUr

glln edilen kişilere verilmekte oldugu gibi bunlnrada münasip miktar yevmiye tahsisini kararlaştırmış

tır. 

266 Dahiliye Nezaretinden Medine Muhafızlığına gönderilen 22 Haziran 1914 Tarihli Şifre. 80A. 

DH.ŞFR., 42/102. Bu husus Suriye vilayetine, BOA. DH.ŞFR.,44/103, 22 Ha1fran 1914; Hicaz 

vilayetine, BOA. DH.ŞFR. , 43/130, 30 Temmuz 19l4'de tebliğ edilmiştir. 
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ediniz. Fakat memleketinizdeki idareden utamnıyormuswııız. ? Bu kadar yerleri verdiniz. 

ne kadar yerleri şuna buna hibe ettiniz. O vakit ki idareyi hepiniz bilirsiııiz. Bunda bizim 

kusurumuz vardır diye söylemiyorsunuz. Ne zararı mr. Biılis'i de bize ı-·eriııiz ııe olur 11267 

diy~rek isyanın ortaya çıkmasında, hilkOmetin memleketi idaredeki acziyetinin esas sebeb 

olduğunu gözler önUne senniştir. Ancak, " Bitlis'i de hize ı·eriniz " ifadesinden, kızgınlığı

nın yanısıra, bölgede muhtar bir idare kurmak gibi bir gayesinin olduğunu söylemek de 

mUmkUndilr. 

Bu esnada hfi.Jen fıraô olan asiler ele geçirilerek savaşa gönderilirken, Medine, Sivas, 

Ankara, Bitlis ve diğer yerlerde mahkOm ve menfi bulunanların, lsJam camiası üzerinde 

iyi bir tesir yapaca~ı cihetle affedilmeleri gUndeme geldi268. Kısa bir süre sonra da 

affedildiler. 

Neticede isyanın ittihat ve Terakki HükOıneti'nin Ennenilere karşı uygulamış oldu~u 

politikalara bir tepki mahiyeti taşıdığım söyleyebiliriz. Fakat isyanın elebaşılan Kürtlerden 

umduğu katılımı bulamamış. hatta bir çok ntlfuzlu Kürtler isyan sırasında görUldUğU Ozere 

Osmanlı gUçleri yanmda yerini almıştı. Ancak Molla Selim gibi '' dünyanın yumrlak o/dıı

ğunu iddia edeııleri kafirlikle itham etmekle taııman " 269 az sayıda kişi tarafından 

desteklenmiştir. 

İsyanın çıkmasında Rusların parmağı olduğu gayet açıktır. İsyanın başlamasından he

men sonra, Van valisi "Ru.Jya, bıı lııı.msta/,.i programım Bitlis'te pek güzel tatbike muvaf 

fak oldu "270 diyordu. Ruslar Doğu Anadoluyu işgal bahanelerinden biri olarak bölgede 

btiyilk bir isyan çıkarmayı her zaman dUşUnmekteydi. Hele hilkilmete muhalif olan 

Enneni ve Kürt unsurların birlikte yapacaklan bir isyan Rusların işini oldukça kolaylaştı

racaktı. Nitekim İsyanda Kürtlerin ve Ermenilerin ittifak halinde Osmanlı güçlerine baş

kaldırdıklarına dair rivayetler olduğu gibi2 71, Ennenilerin isyana Osmanlı saflannda ka-

267 Hasan Yıldız, Scvr - Lozan - Musut Üçgeninde KUrdlstan, Koral Yayınları, Jstanbul 

1991, !1.139-140. 

268 Dalıiliycden Sadarete 10 Kasım 1914. BOA. BEO., 324157. Dahiliye Neı.arctindcn Bitlis, Si"as, 

Ankara vilayetleriyle Medine Muhafızlığına 26 Kasım l914'dc tebliğ yapılarak scrbcııt bırakılmaları 

sağlanır. bkz., BOA. DH.ŞF'R., 47/19!}. 

269 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gtlnderilen 18 Mart 1914 Tarihli. BOA. DH. KMS., 

16/30, Lef 3. 

270 Van Vllayetinden Dahiliye Nezaretine Ot>ndcrilcn 18 Mart 1914 Tarihli. BOA. DH. KMS., 

16/30, Lef 3. 

271 Celile Celil, a.g.e., s.205. Oriwıı adlı Ermeni gazetesinin muhabiri, görgü tanıklarına dayananık 

pek çok Enncninin isyancılarla birlcştitindcn bahsetmiştir. 
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tddıklarına dair iddialar da mevcuttur. " Azadamcırt Gazetesi ". " Kilrtleriıı Bitlis'e ilk lıll

cQ,nu esnasında ermeııilerdeıı bir_ kaç askerin ' Biz feddi oluyoruz ı-·e öne geçeceğiz diye

rek ilerledikleri ve kendileriııi /Jir Türk çavuş takih etmesi üzeriııe bu lıalirı askeriıı kuvve-i 

milneviyesini tezy1d ettigi ı-·e bu fed{U ıııilfrezesinin mııht1c:imleriıı iki cenahı karşısında so

,ıuna kadar kahramanca mukabelede bulundukları ve masddeındıta Ermeni askerinden 

dört neferin makıUI diiştağü " nU yazmıştı . Dahiliye Nezareli Bitlis vilayetine gönderdigi 

şifrede gazetenin bu haberinin dogru olup olmadığı konusunda bilgi isteınekteydi2 7 2, 

isyanın basbrılmasmdan kısa bir süre sonra Ermeniler tekrar harekete geçerek, Kürtlerin 

zulmüne maruz kaldıkları yolunda şikayetlerine devam etmişlerdir2 7 3. Bitlis'teki KUrt is

yanının Türk ve dünya kamuoyuna yansımış olması o dönem için Ermenilerin önemli öl

çüde işine yaramıştı. Ancak isyan daha uzun yıllar siyasi platfomtlara taşınma özelliğini 

korumuştur. Nitekim Musul meselesinin Lozan'da göriJşilldüjil sıralarda TUrk yetkilileri 

nin önüne çıkarılmıştır. Lord Curzon'un, KUrılerin TUrk yönetiminden memnun olmadık

lannı beliıtikten sonra, Bitlis isyanının da bunun göstergesi olduğuna işaret etmesine sebeb 

olmuştur274. 

Neticede, Meşrutiyet döneminde Kürtlerin sebep olduğu huzursuzluklar ve isyanların, 

. Ennenilerle çıkar çatışmasından kaynak landığını ve tepkilerin devleıe karşı dejil de, ikti

darda bulunan ittihat ve Terakki idaresine karşı yönel diğini rahaılıkla söyleyebili riz. Daha 

çok isUlmi endişelerin gözlendiği bu dönem olaylarından hiçbirisinde geniş halk kitleleri 

devlet karşıtı bir konumda yer almamıştı r. Ancak dev lete karşı genel bir güvensizliğin ol

duğu malumdur. Bunun sebeblerinin başında ise, isli\mi yöııO ııUn dnha ağır bastığı il. 

AbdOlhamid'in hal' edilerek, ittihatçıların idari mekanizmaları ele geçi rmesidir. Tabi ki bu

rada, ittihatçıların fikirleri ve Meşrutiyetin ne gibi değişiklikler getireceğinin bölge halkı 

tarafından layıkıyla anlaşılamamış olması da önemlidir. Öte taraf dan bu isyanlara karşı 

devletin etkili önlemler alamayışında gerek dış tehditler ve gerekse iç politikadaki karga-

272 Dahiliye Newretinden Biılis Vilayetine OHndcrilcn 28 Nisan 1914 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

ŞFR., 40/104. Bazı kaynaklarda buna dair bilgi bulmak mUmkUndUr. Gam Sasuni , isyan esnasında gö

nUllfl Ermeni grubu oluşturulduğu ve daha önce Ermenilere eziyet elmiş olan Kör Mıho ile çarpıştıkla

rını ileri sürmektedir. bkz. Onro Sasuni, KUrt Ulusal ... , s. 158: Yine, isyanı bastırmakla görevli 

Ihsan Paşa'nın, Muş Ermeni liderine,• Kflrtlere yapılacak baskma luıtı/ması için silalılı bir 11117/rer.e lıa

zırlaması " için b-Jşvuruda bıılundu~u iddia edilmektedir. Yine aynı iddiacıya göre, Enncnilcr, İllihul ,·e 

Terakki tarafından kendilerine gelecek tehlikelerden kaçınmak için bu istcge olumlu cernp ,•ermişlerdir. 

bkz. Celile celil, a.g.e., s.208. 

273 Dahiliye Ne1..aretinden Bitlis Vilayetine Gnndcrilcıi 30 Nisan 1914 Tarihli Şifre . BOA. DH. 

ŞFR . , 40/121. 

274 Ha.ııan Yıldız, a.g.e., s. 138- 139. 
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şanın etkili olduğunu, bunun yanısıra bölge halklarını uzlaştırmanın dönem şartları içeri

sinde mllmklln olmadığını söyleyebiliriz. 
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UI. NOFÜZLU AİLELERiN KÜR'f MESELESiNiN ORTAYA ÇIKMASINDAKI 

ROL0 

A-BEDIRHANZADELER 

1- Bedlrhanhların Doğu Anadoludaki Faaliyetleri 

a-) Meşrutiyetin hanmdan Önce Bedlrhanlılarm Devlete Karşı Tutumu 

DoJu Anadolunun yapısı gereği mevcut olan, aşiretler , tarikatler ve bOyUk aileler, 

Osmanlı Devleti'ne karşı herhangi bir ilaatsizlikleri sözkonusu olmadıkları müddetçe uzun 

yıllar varlıklarını devam eUinne imkanına sahip olmuşlardır. Cizre merkez olmak Uzere yö

rede tanınmış olan Bedirhanlılar da bunlardan birisi ve belki de Bedirhan Bey'in aileye ri

yaset etti~i dönemde en güçlü olanıdır. işte bu sıralarda bölgede kurduklan ve genişlettik

leri etkinlik, onları uzun zaman yörenin dolat hakimi haline getirmiştir. Ancak, "giriş'' 

kısmında temas ettiğimiz isyanlanndan dolayı bölgeden uzaklaştınlarak merkezi denetimin 

kontrolüne al ındıkları için bölge halkı ve aşiretleri Uzerindeki nüfuzları kısmen ortadan 

kalkmış idi. Bedirhan Bey'in ölUmUnden sonra çocukları. Sultan AbdUlaziz'in irAdesiyle 

çeşitli mem0riyetlere Ulyln edilmişlerdi. O zaman çocukları ndan en büyükleri olan Necib, 

Mustafa, Bedri ve Bahri Bey'ler kaymakamlık veya o derecedeki memuriyetlere, daha kU

çUk olan çocukları da mUnAsib birer maaşla "Akllma" verilmişlerdi275. AbdUlhamid'in 

tahta geçişinin hemen ardından başlayan 93 Harbi1nde Bedirhanlı ailesi mensubları da 

hizmetlerde bulunmuşlard1. Bunlardan Bedri Bey Şam'da, Hüseyin Kenan Bey Adana'da, 

Ali Şamil Bey lstanbul'da, Bahri Bey de Do~u Anadoluda Kürt gönUIIUleri toplamıı

lardı276. 

1877-78 Türk - Rus Harhi'nin bitiminden sonra Bedirhanlılardan Hüseyin Bey 

(pederinden kalan miras meselesi için) Cizre'ye dönmUştU. Bölgedeki gelişmelere karşı 

son derece hassas olan Padişah il. Abdülhamid, HUseyin Bey'in derhal oradan çıkarılma

sını ernretmiş ise de Hüseyin Bey emre itht etmeyerek yaklaşık iki sene bölgede kalmıştır. 

275 Emir Bedirhan, s.34. 

276 Emir Bedirhan. s.36; • Bedirhanpaşazadcler •, Osm.yıh, No 20, 15 Eylül 1898. Bcdirhanlılann 

T0rk - Rus harbi esnasında Mardin, Cizre \'e Midynı bölgelerinde isyan çıkarttıklan ve hnrb esnasında 

Ruslar hesabına çalıştıklan da ileri sUrUlmektedir. Bu husustaki iddia için bkz. Şadillili Vedat, a.g.e., 

s.30. 
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Burada kaldığı esnada, bir isyan hazırlığı içine girdiğinden şüphelenen hükumet, bölgede 

yeni bir karışıklığın yaşanmaması için ısrarlı hareket etmiştir. Ancak Hiiseyin Bey'in yöre

den çıkarılması için zor kullanmanın sakıncalı olacağı düşflncesiyle, kardeşlerinden Bahri 

Bey gönderilerek yöreden çıkarılması sağlanmış ve Şehremaneti AzAlı!ıyla taltif edilmiş

tir277, Böylece Bedirhanlıların fırsat buldukları zamanlarda Kürdistan'da karışıklıklar çı
karma eğilimlerinin devleti etkili tedbirler almaya sevkettiğini görüyoruz. Nitekim 

1882'de Binbaşı Ali Şamil Bey, Mustafa ve Halid Bey'ler Şaın'a, Bahri Bey Trablusgarb'a 

ve HUseyin Bey•de KudUs'e birer kaymakamlıkla tayin edilmişler, bir nevi uzaklaştınlmış

lardı. Bu beylerin görev yerlerinde rahat durmamaları llzerine görevden aJınarak tekrar 

lstanbul'a getirilmeleri ve yeniden birer memOriyete tayin edilmeleri sözkoııusu olur. Bir 

kaç sene sonra Doğu Anadohıdaki eşrafa gönderilmek üzere Bedirhanldarca yazılmış bir 

mektup ele geçirilir. Mektuptaki, " Biz Kürdütcın'a mııltt1cereı edeceğiz. Pederimizitı va

tanında hatm-i enflls-ı hayat etmek bizler için blldi-i sacldetıir. Bizim içiıı hdııe üticllr 

ediniz " ifadesinden Bedirhanlıların yöreye geri dönmek niyeıinde olduklarını anlayan 

Ömer Efendi isminde bir zaı, durumu Padişah'a bildirdi278. Bu gelişme Ozerine AH 

Şamil, Emin, Murad, Hasan ve Kamil Bey'ler önce Taşluşla, daha sonrada Bllb-ı Zabtiye'de 

Uç ay süreyle hapsedildiler. 1898'de padişahın affı ile serbest bırakıldıtar279. 

Fakat daha aradan çok geçmeden bu sefer Şehremini Rıdvan Paşa'nın Bedirhanlılar 

tarafından öldürtülmesi280 Bedirhanlıların meşrutiyet öncesindeki son sürgünlerinin se

bebi olur. 

Meşrutiyetin ilanından önce Bedirhanlı ailesinden bazılan kendilerine karşı Osmanlı 

Devleti'nin sttrekfi haksızlık yaptığı gerekçesiyle Jönıürklere katılmışlar ve devlete karşı 

muhalefetlerini JöntOrklük perdesi altında devam ettirmişlerdir. Bunların önde gelenlerin

den biri olan Mithat Bey l898'de ilk Kilrtçe gazete olan " Kttrdlstan " ı çıkarmıştı. Daha 

sonra Londra'da " Ktlrdfstan " ın yayınını devam ettiren Abdurrahman Bedirhan'ın 

Avrupaclaki JöntUrklerle yalun temasları mevcuttu. Hatta l902'deki Jöntürk Kongresi'ne 

2n Emir Bedirhan, s. 39-40. • Bedithani HUscyin Paşa". Roj Kürd. cild 3, 11 Rnmaı.an 1331. 

278 • Bedirhanpaşa7..adclcr •, Osmanlı, No 20, 15 Eylül 1898. 

279 Emir Bedirhan, s.42-45. Bcdirhanlıların hapsedilmesi Uı.crinc Osmanlı gazetesinin l5 EylUI 

1898 Tarihli sayısında • Bedirhanpaşnzadelcr • adlı bir yazı yayınlanır. Yımdn AbdUlhamid'in 

Bedirhanhlara karşı tutumu eleştirilerek, • .. . /Jiwe bnyilk bir familyaya me11sflbiyrt Mls-ı1 nikbelllr. 

Abdlilhamid asôleneıı, tedlaııan nefret eder ... hıı fmnil_vmım T<.t1rdl.tlaıt'ca 0l<111 nlljfltımıı bilir. Malıv için 

hiçbir fır.~arı /evi eımt"l ... " deniliyordu. Osmanlı. No 20, 15 Ey!UI 1898. 

280 Bu konuyu doAt-udan ilgilendirdiJi için Abı.lUITC1.ıak ve Ruslarla Münasebeti kısmında ele alaca~ız. 
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de katılmışt,281. Bu dönemde Osmanlı devleıiniıi Bedirhanlılara karşı tutumlarını haksız 

bulduklarını belirten "Emir Bedirhan " adlı risileyi Mısır'da lçtihad Matbaası'nda bastır

mıştı. Meşrutiyetin ilanından sonra Jönlilrk Bedirhanlılardan Mithat ve Abdurrahman 

Bey1er Dikeye dönmUşlerdi2 82. 1908'de kurulan "KOrt TeAvUiı ve Terakki Cemiyeti " 

içerisindeki en etkili gruplardan bir tanesinin de Bedirhanlılar olduğu görillmektedlr. 

Nitekim, Emin Ali Bedirhan, cemiyetin kurucu üyeleri arasındaydı . Abdurrahman 

Bedirhan ise tamamiyle Kürt çocuklarına mahsus olarak kurulan " Meşrutiyet Mektebi 

"nin yöneticisi id;283. Aileden bazıları 31 Mart hadisesinden dolayı tutuklarunışlaıt11284. 

ittihat ve Terakki'ye muhalif Kürtlerden bazıları Hürriyet ve itilaf Fırkası ile iyi ilişkiler 

kurmuşlardı. Bu partinin iktidarda bulunduAu kısa süre zarfında, Bedirhan1ılardan Milhat 

Bey Dersim mutasarrıflığına atanmıştı285. Yine aileden bazıları J913'de tesis edilen" Roj 

KUı-d " le ilişki içine gireceklerdir. Fakat belirtmemiz gereken bir husus, KDrt 

Bedirhanlıların bu dönemde Osmanlı Devleti'nden ayrılmak veya bağımsız bir devlet kur

mak gibi bir düşüncelerinin mevcut olmadığıdır. Ancak Abdillhamid'e karşı, bHtun 

Jöntürkler gibi kin ve nefret ıaşıdıklarını söyleyebiliriz. Tamamı olmamakla birlikte, dev

lete muhalif olanlara karşı hUkilmetin tavizsiz yaklaşımını ise Sultan Abdillhamid'in devle! 

adamlığı vasfı ite açıklayabiliriz. Yine bunların it. Meşrutiyetin ilanından sonra oluşan 

hürriyet ortamından cesaret alarak yeniden devlete karşı husOmetlerini devam ettirdikleri 

dikkat çekmektedir. 

b-) l l. Meşrutiyeün hanından Sonra BedlrhanWann Bölgeye DönUşU 

Bedirhanlı Ailesinin lstanbul'da ikamet eden ileri gelenleri Meşrutiyetin safladığı ser

bestlikten yararlanarak Bedirhan Bey'in derebeyliğini tekrar canlandırmak amacıyla 

Cizre'ye dönmeye başlamışlardı. Bunu bir nevi feodal istekler olarak da tanımlamak 

mümkOndUr. 

Bu durum tabiatıyle Doğu Anadoludaki yerel idarecileri oldukça endişelendirmiıti. 

Meşrutiyet idaresinin Dolu Anadoludaki hedeflerinden biri de, nüfOzlu ailelerin ve zorba 

ajalarm halk Uzerindeki nllfOzunu tesirsiz bırakarak halkın fek otorite olarak devleti tanı

masını safflamaktı. Bu amaçla bir araştırma yapan Diyarbakır valisi, Bedirhanhlann, peder

terinin derebeyliği zamattının hatıralannı tekrar canlandmnak ve bu hatıraların Cizre ve. yö-

281 E. E. Ranısaur, JtintUrkler n ı,os lhtllall, Tere. Nuran Yarn1,. lstnnbul 1982. s.81, Dn, 

29. 

282 • Bcdirhanzadelcr •. Şark ve KUrdislan. 19Tcşrin-i Sani 1~. 

283 Naci Kutlay. ittihat Terakki ve Kürtler, Ankara 1992, s.135 ve 139. 

284 Naci Kutlay, a.g.e., s.219. Bunlanhm SUrcyya Bcdirluın, Bckimga 1x>ıugunc lıapscdilınişti. 

285 Naci Kutlay, a.,.e., s.238. 
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resindeki halk ve aşiretlerin Uzerindeki tesirlerini hükilmete isbat etmek amacında olduk

lannı tesbit etmişti. Diyarbakır valisi bunu yapmaktaki esas gayelerinin, ya kendilerine ve 

kardeşlerine birer makam elde etmek, ya da pederlerinden kalan emlftk ve araziyi halkın 

cahil ve fakir olmasından istifadeyle geri alarak servet elde etmek olduğunu 

düşünüyordu. Bu amaçla, bölgenin Rusya ve 1ran'a hudud olmasını gözönUne alarak, 

daha baştan bunlann bölgede nllfOz kazanmalarının önüne geçilmesi hususunda hUkUmeti 

uyannış ve kendilerini gücendirmeyecek bir şekilde tekrar merkeze celbedilme1eri ge

rektilini ileri sUrmUştU286_ Ancak hUkUmet bunun kanuna aykırı olduğu mülahazasıyla 

şimdilik yalnıı.ca hareketlerinin kontrol edilmesini tenbih elmiş, onun için de Cizre'ye faal 

ve basiretli bir polis komiseri tayin edileceğini bildirmişıi287. 

HilkUmetin tavrını net olarak ortaya koyamadığı bu esnada, Bedirhanlılardan Bedri ve 

Mithat Bey' - Kürdistan'ı tik defa gönnektedir- ler memleketlerine dönünce hemen çalış

malarına başlayarak Bohtan bölgesinin dedelerine ait olduAuıın dair tertip ettikleri dilek

çeyi Pervari ve Garzan Aşiretlerine mUhOrfeıiyor, Bedirhan Bey'in kasrını imar etmek için 

de yöredeki aşiretlerden para topluyorlardı288_ Mithat Bey'in de Eruh kazasının Tanzi 

köyünde dedelerine ait eski bir medreseyi tamir ederek Mekteb-i İbtidAi'ye dönüştürmeyi 

dUşUndUğO ve bu amaçla yöredeki eşraf dan maddi yardım talebinde bulunmakta olduğu 

zikredilmektedir289_ 

Bedirhanlılar Bohtan kıtasınm kanOni mirasçıları olduklarını ve yurtlarının hUkUmet ta

rafından haksız yere zaptedildiğini iddia ile hazırladıkları bu dilekçeleri Pervari, Eruh ve 

Şirvan Aşiretlerine de ulaştırmışlardı. Milhat Bey, Bedirhanlı ailesinin nUf uzunu tekrar 

kurmak için aşiretler arasında dolaşıyor, daha önce zikrettiğimiz KUrt Emareti (?)'nden 

bahseden " Emir Bedirhan " adlı kitabı ve Osmanlı hanedanını yerici risi.leleri aşiretlere ve 

ahaliye dağıtıyordu. Saf ve masum halkı Osmanlı hanedAnı ve husOsiyle Türkler aleyhine 

teşvik ve tahrik etmekte oldukları belirtilmektedir. Bazı yerlerde Kllrt KulOpleri açmışlardı. 

Yerel idarecilerden bazılarınında onlara destek olduğu, halla açtıkları bu Kürt Kulüplerine 

Uye olarak faaliyetlerde bulundukları rivayet edilmekteydi290_ Bu durum karşısında he

nüz meşrOti idareyi tam olarak tesis edememiş olmanın endişesini taşıyan hilkllmet, bir de 

Do!u Anadoluda muhtemel bir isyanla karşı karşıya bulunuyordu. Ancak Bedirhanlılar 

286 Diyarbakır Vilayetinden Dahiliyeye I Mart 1911. BOA. D11.SYS., 24/2-1, Lef 11-12. 

287 Dahiliye Ne1.aretinden Diyarbakır ı·iJayetinc 6 Mart 1911. BOA. DlLSVS., 24/2- 1, Lef I0/1. 

288 Diyarbakır Vilnyetinden Dahiliye Nezaretine 17 Nisan 1911. BOA . . DH.SYS., 24/2-1, Lcr 51. 

289 Bitlis vilayetinden Dahiliye Nezaretine 24 Nisan 191 l. BOA. DH.SYS., 24/2- l, Lef 50. 

290 KUnJislru1 Muhabirinden ~ Gayet Ehemmiyerli Bir Mektup M adlı 28 Mayıs 191 l Tarihli Bcnd. 

Siird- Mehmet imzalı. BOA. DH.SYS., 24/2-2, Lef 48. 
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hakkmda mahalli yöneticiler tarafından gelen çelişkili raporlar hükümetin nasıl bir mese

leyle karşı karşıya bulunduğu noktasında lereddUtlerini artırıyordu. 

Bedirhanlılar devletin dikkatlerini çekmemek için Cizre'ye dönüşlerinin amacını " 

Ecdadına ait olan ı:akıf!arı tekrar ele gerirerek büyük bir 'Kürt Daruljüııflnu' tesis etmek, 

Kürtleri ittifıat ı·e ittifaka dm•et etmek ,,e ümera arasıııdaki mılaşmazlıkları ortadan kal

dırmak "olarak belirtiyorlardı. Bu kadarıyla dahi tehlikeli olan amacı kamufle etmek için 

ayrıca Osmanlı Devleti'ne sSdık olduklarını isbaı etmek Uzere, Bedirhanlı ailesinden olup 

Ruslarla teşrik-i mesfii içinde olan Abdilrrezzak291 •ın Kürdler ()zerindeki zararlı faaliyel

Jerini de izaJe etmek amacında olduklarını her defasında açıkhyor292, kendilerinin " 

Hürriyet ", " Meşrutiyet " larafdarı , kardeşleri olan Abdilrrezzak'ın ise " Şerıat " tarafdarı 

oldu~unu vurguluyorlardı293. Bu şekliyle hükümete güvence vermekle birlikte, " 

HUrrlyet ", "Meşrutiyet" gibi kavramların arkasına sı~ınarak aynen İmparatorluktan ay

rılmak e~iliıninde bulunan Osmanlı unsurlarının yolunu takib elmekleydiler. Elbette ki 

hUkUmet, Ktırtlerin ejitimi, ö#retimi hususunda en az kendileri kadar istekliydi. Ancak 

bunun kendi i ns i yatifı dışında gerçekleşmesine sıcak bakmıyordu. llelc bu gi rişime, devlet 

nazarında mimlenmiş bir ailenin önclllUk etmesine ise şU phel i yaklaşması elbette ki devlet 

nokta-i nazarında makuldU. 

Aslında meşrutiyetin i l anı ve getird iği yenilikler Doğu Anadol unuıı kendine has içti

mai ve siyasi durumu nu altUst elmi ş, Abdullıamid döneminde kurulan dengeler bir anda 

bozulmaya başlamıştı. GayrımUslim unsurların, özellikle Ermenilerin görünüş itibariyle 

devletçi . bir çizgiye gelmesi, ittihat ve Terakki . Hükumeti hakkındaki dinsizlik, masonluk 

gibi şAyialar, Kürt ahali ve aşiretleri devlete karşı şUpheli yaklaşımlara itiyordu. Bazı aşiret

ler Rusya'ya daha fazla yaklaşırken bazıları da Osmanlı topraklarını terkederek daha ba

ğımsız hareket edebilecekleri İran topraklarına geçmeyi düşünüyorlardı. 

Bu keşmekeş ortamda Bedirhanlrları " Kilrdista11'a ayak hastırmak hiiyiik hir lıata idi 

" diyen Mam0retU-1 Aziz valisi, kısa sürede halk nazarında nıeşrOiyel kazandıklarını 

bildiriyor, Milli Aşireli'nden boşalan nUfOzun Bedirt1anlılara geçmek Uzere 

bulunduğundan yakınıyordu294. Hakikaten Mardin, Cizre ve yöresinde güçlU bir aşiret 

olan Milli Aşireti ve Reisi lbrahim Paşa'nın teııkilinden sonra halk başsız kalmış derdini 

iletece!i bir merci bulamamıştı . Doğu Anadoluda görev yapan devlet memurlarının ço~u. 

291 AbdUrrezzak'ın ·Ruslarla mUna,;cbcllcıi için bk "!,,;a)-falar. 94 vd. 

292 Erzurum ,·iiayctindcn Dahiliye Ncn.ırctinc 21 Hu1Jran 1911. BOA. DH.SYS., 24/2-2, Lef 33-34. 

293 Pcr\'ari Kaymakamlığının 11 Ağustos 191 I Tarihli Tahriralı. BOA. DH. SYS., 24/2-2, Lef 

62/1. 

294 Mamuretülazi1. Vilayetinden Dahiliyeye I Atustos 1911. BOA. DH.SYS., 24/2-2, Lef 54. 
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ne Doğu Anadolu insanının karakterine ilşina, ne de dertlerine devi olabiliyordu. Bu 

yüzden halk, güçlU aşiret ve beylerin nUfOzuna kolayca girebiliyordu. Ahali ve aşiretlerle 

doftrudan temasa geçmeye çalışan, araya vasıta sokmak istemeyen . mahalli hOkUmet 

yetkilileri ise Bedirhanlılardan şikayet ederek tekrar merkeze celbedilmeleri hususunda 

kararlı idi. 

3. Seçimler ve Bedirhanlılar Hakkında KUrtçUIOk ŞUphelerl 

Bedirhanlı ailesinin devletle ilişkilerini daha gerginleştiren ve KUrtçUIUk suçlamalannı 

gündeme getiren olay aile fertlerinin seçimlerdeki faaliyetleri idi. Nitekim Hüseyin Paşa 

ile Hasan ve Süleyman Beyler de bölgeye gelerek mebusluk seçimlerine aday olma baha

nesiyle bir çok köy ve kasabalarda ahali ve aıirellerle temas kurmaya başlamışlardı295. 
Bedlrhanh Kamil Bey Musul'dan mebusluia adaylığını koymak istemiş ise de "Ehliyet-i 

Kd.nQniyesi " olmaması cihetiyle kabul edilmemişti296. Gerekçe olarak da Kamil Bey'in 

Musul ile hiçbir alakasının mevcut olmaması gösterilmekteydi. Gerçekten de 

milletvekillili adaylıjı için yerli sicil nüfusunda kayıtlı olmaları gerekliydi. Bu durum 

Bedirhanlılar hakkındaki ştıpheferi iyice olgunlaştırmıştı. HUkOmet askeri tedbirlerin 

yanısıra aşiretlerin ve ahalinin uyarılmasına ~lışmış, Bedirhanlıların kftnQnen mebus 

olamayacakİannın halk arasında yayılmasını istemişti297, 

HUkUmet Bedirhanlılann bölgede zararlı faaliyetlerini tesbit eıtikten sonra bunlara 

karşı cebrt tedbir almaktan ziyAde sahip çıkarak, devletin kendilerine karşı her hangi bir 

art niyetinin olmadılını isbat etmeye çalışmış. bu amaçla, Bedirhanhlardan Hüseyin Paşa'yı 

Kırşehir Mutasarrıflı~ına tayin etmişti. Ailenin diğer fertlerinin de birer memOriyele t.Ayin 

edilmeleri hakkında Diyarbakır vilayeti ile mUzAkere içerisindeydi. Fakat Hüseyin Paşa bu · 

memOriyeti kabul etmeyerek bölgeden ayrılmak istemiyordu. Bunun üzerine hUkUmeı 

meselenin ciddi bir boyut kazanmakta oldulunu idıik ederek, askeri çözUmUn gerekli 

olduğu kanaatine varmışu298. Bedirhanlılann bölgedeki faaHyetleri hOkOmet dışında bazı 

kesimler tarafından da kaygıyla izleniyordu. Özellikle Siirt yöresi ulema ve şeyhleri ol-

295 Bitlis vilayetinden Dahiliyeye 19 Ekim 1911. BOA, DH.SYS., 24/2-3, Lef 2. 

296 Dahiliye Nezaretinden Musul Vilayetine Gönderilen 18 Şubat 1912 Tarihli Şifre. BOA. 

DH.SYS., 2412-4, Lef 52/1. Dahiliye Nernrctinin uyarısı U1,erinc Musul ,·alisi Kamil Bey'e mebusluk 

adaylı~ı i~in red cevabı vermişti. Aynı vesika, Lef 53. Musul Vilayetinden Dahiliye Ne1..aretinc 

Oönderilen 19 Şubat 1912 Tarihli Şifre. 

297 Siird Mutasarrıflığından Bitlis ,·ilayetinc gönderilen 23 Aralık 1911 Tarihli Mahrem Tebligat. 

BOA. DH.SYS., 2412-3, Lef 74. 

298 Dahiliye Nezareti Mubaberal-1 Umumiye Dairesinden Diyarbakır Vilayetine Oöndcrilcn 15 Mart 

1912 Tarihli Şifre. BOA. OH. SVS., 100/4, Lef 9/1-9/2. 
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dukça şikayetçi idiler. HtikUınete çektikleri telgraflarda bu ailenin, pederleri Bedirhan 

Bey'in isyanından beri hiç bir zaman ahali tarafından sevilmedikleri ve " KUrdistan 

Meselesi " çıkannak amacında oldukları dile getiriliyo~du299. 

d-) Bedirhanlıların Mahalli idftreleri Yıpratma Çabaları 

Sonunda Bedirhanlı Hasan Bey mahalli hükihneti yıpratmak ve halk nazarında devleti 

aciz bırakmak için tahrik ettiği KOrt gruplarını Cizre merkezine doğru harekete geçirmiş

tir. Kasabaya giren göstericiler kaymakamlık önünde bir ntlmayiş yaparak hükllmeli 

protesto etmişlerdir. İsyanın çevreye dağılmaması için Siirt'de " İdare- i Örfiye " ilan edil

miş, Bitlis'ten gönderilen binbaşı Akif Bey kumandasındaki askeri müfreze isyancıları kısa 

sürede dağıtmıştır. Yapılan aramada Bedirhanlılardan IIUseyin Paşa'nın Eruh'a kaçtığı öğ

renilmiştir300. Olayda Bedirhanlılara teınayill gösterdiği tesbit edilen Siirt Mutasarrıf ve

kili Raşit Bey'in de başka bir yere tayini istenınekteydi30I _ 

Bölge kısa bir stlre sakinleş t ik ten sonra, bu defa Bedi rhanlılardan SUleymaıı Bey'in 

çeşitli kabi le reislerinden ve hizıııelkarlrırından oluşan 40 allı ile lekmr· Cizre'ye girerek 

hUkOmete meydan okuması sUkOneti yeniden bozdu. Yapı lan ınOdfihale sonucu silahlarına 

el konuldu. Ancak bu duruma hidde tlenen Bedirhanlılar, silahlar geri verilmediği taktirde 

zorla alacaklarını söyleyerek mahalli yetkilileri tehdit ettiler. Kaymakam yeterli gilciln 

mevcut ol mamasını dikkate alarak silahların " luıstı.<i'i " bir şekilde iade edilebileceğini söy

leyerek savuşturdu302_ Böylece Kaymakam hem halk nazarında devleti küçük düşürmek

ten kurta racak hemde askeri takvi yeni n yetişmes i için zaman kazanmış olacaktı. 

Hükilmetin büyük gailelerle uğraştığı bir dönemde, buna yenilerinin katılmaması ve hele 

Doğu Anadolu gibi her an karışınağa hazır bir bölgede isyanların çıkmaması için hU

kümet, meseleyi biraz alttan almayı daha uygun görüyordu. Böylece zaman zaman 

Bedirhanlıların nüfuzunu tanımak zorunda kalıyordu ki , bu durum mahalli lıUkUınetlerde 

yeterli savunma hizmetlerinin bulunmaması gözönüne alınırsa, geçici bir tedbir olarak 

olumlu değerlendirilebilir. 

299 Bitlis Val i vekili Ulvi'nin 9 Şubat 191'.! tarihli telgrafnamesi. BOA. DH.SYS .. 24/2-4, Lef 

47,48,49. 

300 Bitlis Vilayetinden Dahiliye Newreline 26 Nisan 1912. BOA. DH.SYS. , 24/2-4, Lef 79,80. 

301 Muş mutasarrıOı#ı rnsıta.~ıyla Dahiliye Ncnıretinc 12 Mayıs 1912. BOA. DH.SYS .. 24/2-4. 

Lel'93. 

302 Diyarbakır Vilayetinden Dahiliyeye 16 Aralık 1912 Tarihli Şifre. BOA. DH.SYS., 100/4, Lef 

44. 
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Hal böyle iken Bedirhanlıhı.r bölgede nUfuzlarını gittikçe kuvvetlendirmeye devam 

ediyordu. Bedirhanlı Hllseyln ve Kamil Bey'ler Sincar'a giderek, daha çok Yezidi 

Kürtlerinden oluşan Sincar ahalisinin de ittifAkım temin etmişler303 ve tekrar Cizre'ye dö

nerek ahalinin silahlanmasına daha bir önem vermişlerdi. Bunu da, ileride aleyhine kulla

nacakları devletten lemin etmeyi planlamaktaydılar. Zaten kılıfını da hazırlamışlardı. GUya 

Rusların KUrt aşiretlerini silahlandırarak Doğu Anadoluyu işgale hazırlandıklarını ileri sU

rerek vatanı savunmak için kendilerinin de silaha ihtiyaçları olduğunu bildiriyorlardı. Bu 

konuda halka propaganda yaparak mahalli hUkUniete baskı yapmalanna çalışıyor ve silah

ları hOkUmet kanalıyla temin etmeyi planlıyorlardı. Bu sebcble halk tarafından kendilerine 

silah verilmesi husOsunda hUkUmere çok sayıda müracaat olmuş304. aksi taktirde 

Bedlrhanlılarla birleşerek vatanı mUdafaaya mecbur olacakJarını söylemişlerdir305. 

Bedirhanlılar Rus tehlikesiyle halkı galeyana getiriyor, hOkOmetin memleketlerini sa

vunmada aciz kalacağını halka yayarak kendi otoritelerini tanımalarına çalışıyorlardı. 

Muhtemel bir Rus işgali karşısında Osmanlı Devleıi'nin parçalanacağına, hiç değilse Doğu 

Anadoluyu mUdafa ederek kurtarmaya ve bu böİgede " KUrdlstan . EmAretl " kurmaya 

yönelik fikirleri oldukça güçlenmişti. Halkı da buna inandınnaya gayret ediyorlardı ki, bu 

hususta başanlı ofduklannı söylemek mUmkUndOr. 

e-) Bedirhanhların 881,gede NUfuz Kazanmaları ve HllkbmeUn Aldığı Tedbirler 

Meşrutiyetin ilanından sonra halkın sosyal ve iktisadi beklentilerinin hiçbirine cevap 

verilememişti. Toprak meselesi halledilememiş, egitime gereken özen gösterilememiş, Us

tetik Ermeni örgütlerinin bölgedeki faaliyetleri engellenememişti. Bu durumda zaten 

devletten beklentisi kalmayan bir kısım ahaliye, Bedirhanlılar yeni bir Umit kaynağı ol

muştu. Nitekim kısa surede Sincar Yezidllerinin, Şırnak ve Gaızan civarındaki Kllrt ağala

nnın da güvenini kazanmışlardı. Bu gelişmeler karşısında mahalli hllkUmet yetkilileri bazı 

tedbirler almak hususunda merkezi hOkilmete çeşitli planlar sunmuşlardı. Bunlardan 11kt 

Bedlrhıınlı alleslnln Heri gelenlerlnl &nı bit baskınla ele geçirerek lstanbul'a 

303 Bedirhanlı Ailesi ile Sincar Y e7jdileri arasında akrabalıktan dolayı bir yakınlık nıe\'cuttu . Bedirhan 

Paşa'nın zevcesi Sincar Yezidilerindcndi. Yezidi Ali Paşa (?)'da Bedirhanlılann dayısı addolunmaktaydı. 

Diyarbeldr Vilayetinden Dahiliye Ne1..aretine 6 Ocak 1913 Tarihli Şifre. bk7.., BOA. DH.SVS., 

100/4, Lef 59. 

304 Dahiliye Neı.aretinden Sadarete 14 Ocak 1913 Tarihli. BOA. BEO., 309712; Ayrıca bkz., BOA, 

DH. SYS., 100/4,Lef 5; 

30S Dahiliye Nezareti Muhabcmtı Umumiye Daircı:ıindcn Diyarbakır, Bitlis, Van, Erzurum ve Musul'o 

g~nderilcn 14 Ocak 1913 Tarihli Şifre. BOA. DH.S\'S .. 100/4, Lef 57/1; Dahiliye Nezaretinden 

Sadarete 14 Ocak 1913 Tarihli. BOA. BEO .. 309712. 
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ıeı,ketmek idi. Fakat bı, fllclr daha önce de olduQu gibi kAnOnl engellere 

takılmı,tı. Bu yüzden hem k&nfinl olmadıjjı hemde olumsuz tesir edeblle
ce§I gibi gerekçelerle hUkOmet tarafından pek muı,lfık görülmedi. Aynca 

Bedirhanldar çok geniş bir aile olduklarından yeni liderlerin çıkması hiç de zor olmaya

caktı. Onun için daha çok, Bedlrhanlıların nüfuz sahilarındakl mahalli ldarelerl 

güçlendlrlcl tedbltler ele alındı. Bunlar içinde Z&bıta kuuuetıerının artırıl

ması, nahlyelerln çojaltılması, hükUmet konaklonnın lnşlsı, Hyftkatıı kay

makam ı,e müdürlerın tayini ue edllyenın ısl8hı306 en önemlileri idi. Fakat bu 

tedbirler daha çok uzun vadede yapılması gerekenlerdi. Oysa ailenin fertleri. hUkUmetin 

bölgedeki nüfOzunu tamamen silmek için olanca gayretleriyle çalışmakta ve giderek etki 

sah&lannı genişletmekteydiler. 

Bu defa Musul vilayeti Tahrirat MüdUrlUğil'ndeki kardeşleri Halil Bey vasıtasıyla da 

MusuJ'daki Kürt aşiretlerini devlet aleyhine kışkırtmaya başlamışlardı . Ancak Musul eşrMı 

bir araya gelerek erken hareket edip. bunlann zararlı faal iyeılerinc engel olmak için bir 

komisyon teşkil etmişletdi307, Cizre 'kaymakamı, MUftU Şeyh AbdUlvehap ve Seyfeddin 

Ef endi'yi yanına alarak Bedirhanlı ailesinden Hüseyin ve Kamil Paşa ile görOşmeye git

mişti. Bedirhanlılar yaptığı açıklamalarda din ve devlete bağlı olduklarını fakat muhtemel 

Rus işgalinden endişelendiklerini dile getirmişlerdi. HUkUmetin kendilerine gUvenmesini 

isteyerek, ejer hUkUmetin kendilerine itimAdı yoksa Osmanlı illkesini terketmeye nAmus

lan ilzerine söz vennişler, bunun böylece NezA.rete bildirilmesini ve gelce.ek cevAba göre 

hareket edeceklerini söy leınişlerdi308. Bedirhanlıların verdi ği bu teminat, Dahiliye 

Nezareti'nce memnOniyet verici bulunmuş. bu tavırlarında devam ettikleri müddetçe hU

kOmetin kendilerine " Hasn-a Nazar " la bakacağı bi ldirilmiş ve hemen ardından emin ol

mak_ için Hüseyin Paşa'nın tayin edildiği Kırşehir Mutasarrıflığt'na gitmesi için yeniden gi

rişimlerde bulunulması Diyarbakır vilayetine bildirilmişti309. HUkUmetin bu yaklaşınu ise 

Bedirhanlılar larafından, hUkUmetin kendilerine itimat edilmedili şeklinde 

yorumlanmıştır. 

Bu görUşmeler olurken, seçimler de yapılmış, ancak Bedirhanlılar 1912 seçimlerinde 

mebus olamamışlardı. Bunun için mahalli yetkililer, Bedirhanlıların. nllfuzlarına aldıklan 

306 Diyarbakır Vilayetinden Dahiliye Ne1..aretine 19 Ocak 1913 Tarihli Şifretelgrafname. BOA. 

DH.SVS., 100/4, Lef 61. 

3t17 Musul vilayeti ahalisi adına Dahiliye Nc1.ıırctine gönderilen 21 Ocak 1913 Tarihli telgraf. BOA. 

D11.SVS., l00f4, Lef 66. 

308 Diyarbakır Vilayetinden Dahiliye Nezaretine 2 Şubat 1913. BOA. DH.SVS., 100/4, Lef 74. 

309 Dahiliye Nezareti Muhabcmt- ı Umumiye Daire.'linden Diyarbakır Vilayetine Oi.lnderilen 2 Şubat 

19l3 Tarihli Şifre. BOA. DH. SVS., t00/4, Lef 71/1. 
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Şırnak ağaları ile birleşerek bir karışıklık çıkarmalarının muhtemel olduğunu 

dUşilnUyor,bu amaçla caydırıcı olacajı dUşUncesiyle Eruh, Bitlis ve Siirt'te askeri tertibAt 

alınmasını lüzumlu hissediyorlardı310_ 

Bedirhanlılann şimdiye kadar yOrUUilkleri faaliyetlerin, bölgede önemli birer memO

riyet elde etmek amacına yönelik olduğu Diyarbakır Vilayeti'nden bildiriliyordu. Ancak 

Bedirhanlılar, Siirt, Mardin gibi etkili oldukları yerlerde kendilerine memOriyet verilmesi 

halinde kabul edeceklerini bildim1işlerdi. Bu istekle_ri bölgede daha tehlikeli olacağı ci

hetle kabul edilmemiş, uzak yerlerdeki mutasarrıflıklara tllyinleri, geçici de olsa maksatla

rını engelleyeceği için mün!sib görillmilştü31 1. Kırşehir Mutasarrıflığı'nı kabul etmeyen 

Hüseyin Paşa için Valilik makamı istemişler ise de, her istedikleri yerine getirilecek olursa 

daha da taviz isteyecekleri " nazar-, dik/iaıe " alınarak uygun görOlmemişti. Bunun Uze

rine tayin edildiği Kırşehir Mutasarrıflığı'nın maaşının daha da artırılması teklif edil

mişti312. Bu tavizleri kabul etmemekle birlikte, hUkUmete, istendiği tekdirde muharebe 

için gönUJlll toplayaca~ını bildiren Bedirhanlı Hüseyin Paşa, öte taraftan Musul'un Zaho 

ve Dehuk kazalarındaki KUrt ve Arap aşiretlerini ziyaret ederek, reislerine hil'at giydirmiş, 

aşiretlere, ınuharebenin (Balkan) Osmanlı Devleti aleyhine neticelenecegini söyleyerek 

halkı ümitsizliğe sevketmeye çalışıruşıı313 . 

Siirt ve Eruh'da durum oldukça gergin bir vaziyet alınıştı. Billis - Musul hududundaki 

aşiretler silahlanmış, heyecan had safhaya çıkmıştı. Kllrt ve Arab { Cebel-i Şammar ) 

aşiretleri arasındaki ezeli husOmet her an büyük bir karışıkfıja sebeb olabilirdi3 l 4. 

Bedirhanlılarla onlara yardım eden diğer aşiretlere karşı caydırıcı bir asken gösteri tertib 

etmek zorunlu hale gel°mişti. Bu dilşilnceyle Eruh, Garzan ve Sason bölgelerine askeri 

kuvvet sevkedHmiş, Cizre ve Midyat kazalanna da Musul'dan bir tabur sevki istemnişti315. 

3 10 Van 11. Kolordu Kumandanlıgından Erkan-ı Hru:biyeye 8 Şubat 1913 Tarihli Telgraf. BOA. 

DH.SVS., 100/4, Lef 82. 

3I 1 Diyarbakır Vilayetinden Dahiliye Nezaretine O0ııdcrilcn 9 Şubat 1913 Tarihli Telgnıf. BOA. OH. 

SVS., l00/4, Lef 94. 

3l2 Dahiliye Neı.aretinden Diyarbakır Vilayetine 16 Şubat 1913. BOA. DH.SVS., 100/4, Lcr 93/l. 

313 Bitlis Adliye MUdUrlU~(!nden Adliye ve Me1..ahip Nezaretine 23 Şubat 1913 Tarihli Şifre. BOA. 

DH.SYS., 100/4, Lef 77. 

3l4 Bitlis Adliye MUdtJtlUSUndcn Adliye ,·e Mezalıip Nezaretine 3 Mart 1913 Tarihli Tahrirat. BOA. 

DH.SYS., 100/4, Lef 78. 

3tS Van 11. Kolordu Kumandanlıgından Umum Erkan-ı Harbiye D.ıiresiııe GtınJcrileıı 18 Mart 1913 

Tarihli Şifretelgrafname Sureti. BOA. DH. SYS., 100/4, Lef 39. 
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Doğu Anadolu. OUney Azerbaycan KUrtleri atasında faaliyet gösteren Abdürrezzak 

ve Seyyid Taha gibi Rusların hizmetindeki Kürtler ıarafmclan tehdit edildiği gibi lran aşi

retleri arasındaki çatışmaların da Osmanlı aşiretlerine sirayet etmesi muhtemeldi. Seyyid 

Taha ve Abdürrezzak'ın 1mAdiye ve Revanduz taraflarından hüc0ma kalkııacakları haber 

alınıyordu316. Çölemerik kaymakamı Tevfik Bey. Cizre. Eruh ve lmidiye bölgelerinde 

ihtilal başladığım. Bedirhanlı Hüseyin Bey'in Cizre'ye hUc0m ederek kaymakamı öld0r

dUID ve idareyi efe aldılını haber veriyor, Barı.an Şeyhi'yle Nasruriler arasında çatışmalar 

çıktığından bahsediyordu31?. Yapılan tahkikatta Kaymakamın ihbarı doğru çıkmamış, 

lmldiye taraflarında sadece 4di cinayetler olduğu arılaşılnuşh318. Bu sebeble Tevfik 

Bey'in yanlış ihbarlarda bulunarak ahali ve hükilmet arasında gerginlik meydana getirdiği 

için merkez livaya celbi istenmiştir. 

f-) Alınanlann Dolu Anadolu'da EtklnUk Kurmalan ve Bedlrhanlılar 

Bu sıralarda Almanlar da Doğu Anadoluda Kürtlerle diyalog kunnaya çalışmaktaydı

lar. Hem Rusların Kürtlerle temasları hakkında bilgi edinmek hemde bunları etkisiz hale 

getirme yolların ı aramaktaydılar. Alman konsolosu, Mayı s 1913 başlarında Diyarbakır'a 

geldilinde vali ile göıilşmllş, Rusya konsolosunun KUrtleri elde etmek hususunda yaptıgı 

çalışmaları bildirerek, bunu etkisiz kılmak için karş ı propoganda yapmak istediğini be

lirtmi ş ve Bedirhanlı larla temas kunnak istedi ıini bildirmişti. Bunun yanısıra, bölgede bir 

kumpanya adına arazi satın almak istemiş ise de vali bu hususta hUkUmete mUracaat et

mişti . Bölgede Rus etkisi o kadar anmışt ı ki. DJyarbakır valisi Almanları kullanarak 

KUrdistan'da hak:imiyeli tekrar elde etmeyi muvafık buluyordu. Yani Rus tehdidine kar~ı 

ancak Almanlardan istifade etmek suretiyle bölgede Osmanlı hakimiyetinin devamı mUm

ktın göıillmekteydi. Rusya HUkOmeti'nin gerek işgal ve gerekse kontrol suretiyle Doğu 

Anadoluya nUfOz efmeğe teşebbüs ettiği takdirde, karşısında Almanya gibi bir devlete te

sadüf edeceğinin dikkate alınmasını hatırlatan vali, Almanların bölgedeki menfaatlerinin 

temin edilmesinin, " Kardistan'ın ahvdl-i dtiyesine bllyllk bir tesiri olacagı " kanaatin

deydi 319. Diyarbakır Valisi Celal Bey, Dahiliye Nezareti'ne verdiği bilgide, Osmanlı 

HllkUmeti'nin 11 ... Rusya'nın ciına/- i istil&:uyanesine karşı durarak, KUrdistaıı'da i.vtikMl-i 

idtlri ve siyasi iddme edebilir. Hiç hir devletin buralarda peydtJ. -yı naJQı. eylemesi bittabi 

316 12. Kolordu Kumandanı Esad Pnşa'dan Umum-o Erkan-ı Harbiye Dairesine Gönderilen 20 Mart 

1913 Tarihli Şifretelgrafnamc sureli. BOA. DH.SYS., 100/4, Lef.38. 

3l7 Van Vilayetinden Dahiliyeye 28 Nisan 1913 Tarihli şifre . BOA. f>H.SYS., 100/4, Lef 35. 

318 Musul vilayetinden Dahiliye Nezaretine 29 Nisan 1913 Tarihli şifre. BOA. DH.SYS., 100/4, 

Lef 34. 

319 Diyarbakır Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 6 Mayıs 1913 Tarihli Tahrirat. BOA. 

DH. SYS., 23-15/4. 
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caiz olınaz ... "320 ifadesi dahi Doğu Anadolunun önemli derecede Rus tehdidi altında 

bulunduğunu göstennesi bakımından önemlidir. Osmanlı HUkUmeti mahalli yetkililerin 

bu uyarılarını dikkate almış olmahdıt. Nitekim bit sUre sonra Alman konsolos 

Bedirhanhlarla görüşmüş, bölgedeki Rus konsolosu aleyhinde propoganda yaparak onları 

ikna etmeye çalışmıştır. Bedirhanlılarla görllştUğU sırada, daha çok Ruslarla İJbirliğlnde 

olan Bedirhanlı Abdflrrezzak hakkında bilgi edinmeye özen göstermiştir. Onun Doğu 

Anadoludaki nUfOzu, ve diğer Bedirhanhlarla ilişkileri üzerinde dunnuştur. Cizre'den ay

rılırken de Bedirhanlı Hasan Bey'den. yolda aşiretler tarafından herhangi bir saldınya mil

ruz kalmamak için aşiret reislerine hitaben açık mektup atmışıı32 t. Bu durum aynı za

manda bölgede hUkUmetin asayişi sağlayamadığını ve Bedirhanlılarm, bölgede devletten 

daha fazla meşrOiyyete sahip olduklarının yabancılar tarafından dn tasdikini gösteriyordu. 

Bu suada Bedirhanlı Hüseyin Paşa Siirt'de vefat etmiş322, geriye aile içinde etkinliji • 

olan Kamil Bey ve onun her emrine itaat eden kardeşi SUleyınan Bey kalmıştı. Sllleyman 

Bey daha ihtiraslı bir kimliğe sahipli. Kamil Bey Bitlis Genel Meclisi Azilıjı için aday ol

muv ve çoğunluğu elde etmiş olmasına rağmen şüpheli davranışlarından dolayı hUkUmetin 

dikkatlerini üzerinden atamamıştır. Bu şUphelerln daha da artması Uzerlne Siirt 

Mutasamflığı Kamil Bey'e nasihat edilmesi veya bir mem0riyetle bölgeden uzaklaşlmlması 

gerektiğini ileri sUrerek hUkUmetl bu hususta uyarmııtır323 . Bu gelişmelerden haberdar 

olan Bedirhanlı KamiJ Bey, Tiflis'e kaçarak Ruslarla işbirlijine girmiştir32 4 . Birinci 

320 Aynı Vesika. 

321 Bcdirhanlı Hasan Bey'dcn Mardin Mutasarrıfı Şc\'kct Bcy'c yaı.ılan 24 Mayıs 1913 Tarihli Mektub 

Suretinden. BOA. D11.SYS., 23/14, Lef 6. Bu dönemde Osmanlı Devleti ile Almanya ara,;ında ya.kın 

mUnasebetJer mevcuttu. Bundan istifade ile Almanlar, Dofu Amıdolunun bir çok }'erinde araştırma ,·c 

incelemeler rapmışlar, bazı Kllrt beyleriyle yakın ilişki kurmuşlardı. Almanlann bu bölgedeki mali

yetlerinde dikkati çeken önemli bir husus, bölgedeki aşiretlere Rus aleyhdarı propogandn yapmalarıdır. 

Bu çalışmalarının semeresini Birinci Dünya Sıwaşı esnasında gtimıUşlcrdir. bkz. Kemal Mnı.har Ahmet, 

Birinci DDnya ... , ıı.20. 

322 Bitlis vilayetinden Dahiliyeye 29 Haziran 1913 Tarihli Şifre. BOA. D11.S\'S., 100/4, Lef 16. 

Bedirhanlı Hüseyin ",;a'nın vefatı üzerine RDJ Kllrd Un ikinci sayısında • KUrdlUk 1çin Ziylln-ı Azim " 

başlıtıyla ilanı yapılır ve UçUncU sayısındnlci kısa tcn:Ume-i hal'inde ~ .. . ha.\·atmm somma kadar Kflrdfllk 

lçlıı nıllcadele eNi§I ... " yı.t7.Jlır. • Bedirhan! Hüseyin ~ııa •. Roj Kllrd, c. 2 ,·e 3, 1 l Rnmaı.,an 1331. 

323 Billis vilayetinden Dahiliye Ncı.aretine 5 Agustos 1913 Tarihli Şifre. BOA. DH.SYS., 100/4, 

Lef 42. 

324 Naci Kutlay, ittihat Terakki ve KUrtler, Ankara 1992, s. lSl-152. Bedirhanh Kamil Bey, 

Rusların Erzunım'a kadar ilerledikleri 19t7'de Ruslar tarafından Erzurum Valili#ine atanır. a.g.e., s.78. 

Rusların bBtgeden çekilmesinden S(mra tekrar Tlllis'c dönerek J.934 yılında orada öltır. 
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Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Bedirhanlıların bölgedeki faaliyetleri sona ermiş gibi gö

zUktU . 

.2- Bedirhanlı AbdUrreu.ak 'ın Ruslarla JıişkiJeri 

a-) Bedirhanlı AbdOrrezzak'ın Treblusgarb'a StırgUn Edilmesi 

Bedi rhanlı ailesinden Ali Şamil ile AbdUrrezzak'ın, eski şehrerninilerden Rıdvan 

Paşa'yla aralarındaki bir meseleden325 dolayı çıkan olay neticesinde, Rıdvan Paşa'nııı öl

d.UrUlmesiyle ilgili olarak hem siyıisi hemde Adi suçlu bulunarak Trablusgarb'a sürgün 

edildiklerini daha önce zikretmiştik326. Daha meşrutiyetin ilanmdan önce meydana gelen 

bu olaydan sonra Bedirhanlı ailesinin di~er fertleri de devlet nazarında şüpheli pozisyo

nuna düşmllşlerdi. Ali Şamil meşrutiyetin ilanından kısa bir süre sonra vefat etmiş, 

AbdUrrezzak ise daha sUrgUn sıralarında Trablusgnrb'tan firar ederek uzun bir zaman 

Osmanlı Hilkilmeti 'ne karşı II Bağımsız KUrdlstan II tahayyUlil ile Doğu Anadolunun bir 

çok Kürt aşireti ile ilişki kurmaya çalışmış ve bu arada, Bedirhanlı lar gibi, Kürtler arasında 

itibar edilen, bUyilk aşiret balları bulunan, ihtiraslı şahsiyet arayan Rus ların pençesine dU

şerek onlara " ,çermaye-i fe.~at " olmuştu. Şi mdi onun bu ihtiraslı macerasın ı ana hatlan ile 

ele alalım. 

BedirhanlJ Necib Paşa'nm oğlu olan Abdürrezzak, sUrgünde bulunduğu 

Trablusgarb1tan ayrı l dıktan sonra Ruslarla ilişkiye geçmek Uzere GUney Azerbaycan'a 

gelmiş ve orada Rusların dikkatini çekerek Rusya'ya davet edilmişti. Rusya'da kaldığı su
rece bir çok hediyelerle taltif edilmiş, bir takını anlaşmalara vamıışh. Ruslardan aldığı tfili 

mat gereğince Kafkasya ve daha çok lran'ın Kürtlerle meskun olan kuzey kesiminde aşi

retlerle irtibata geçmişti. Ktırdistarı'daki Bedirhan Bey Emareti'nin takibçisi olarak sahip 

olduğu nUfOzuda kullanan Abdürrezzak KUrtler amsıııda taraf dar toplamaya çalışmı ştı. Bu 

dönemlerde Ruslar, özellikle İran Meşr0ti inkılabını bastınnak ve her zaman söz geçirebi

lecekleri eski 1ran Şahı'ru ( Mehmet Ali ) tekrar iktidara getirebilmek için bölgedeki fe

odal Kurt beylerinin yardımına ihtiyaç duymakta ve onları maddi menfaatler karşılığında 

325 Abdürrcuak'ın Şişli 'de oturduğu C\inirı önündeki yolun tanıir edilmesi meselesinden dolayı 

Şehremini Rıd\'nn Puşa'yla ıırnlnrında tartışma çıkar. AbdUrrcızıık, Rtd\·an Paşa'nın adamlarından birini 

rehin alır. Yalcınhırı rehini kurtamıok için AbdUrre1.1nkla silahlı çatışmaya rnnncuya kadar mUcadcle 

ederler ve rehini kurtarırlar. Bunun Uzeriııc olay csnaı;ında lurtaklıınnuş olan AbdUrrcznık. bunların ar

dında Şehremini Rıdvan Paşa'nın olduğu dUşUnccsiylc onu öldUrtUr. Bu arada Bedirhanlı Ali Şamil'de 

olaydan mUdhaldar görtlldUğU için muhakemeleri yapılarak ccı.aya çarptırılırlar. 

326 Karakilisc Kaymakamlı~ı'nın Hl Ocak 1912 Tarihli ve 29 No'lu Tahrirntı Sureli. BOA. DH. 

SYS., 90/1 -6, Lef 11. 
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elde etmekte. çofu zamanda başarılı olmaktaydılar. Bu sebeble GUney Azerbaycan ve 

Nevahi-i Şarkiye'dekj Kürtlerle yakın temas kurarak lran'a karşı bir tehdit unsuru oluş

turmaya çalışıyorlardı. İran inkılibmı bastınnak için Ruslar en fazla da Şikak Aşireti'nden 

istifade etmişlerdi. Ruslar Osmanlı topraklanndaki konsolosları ve ajanları vasıtasıyla da 

Osmanlı Kürtlerini, Ermenilerle aralarındaki gerginliği daha da artınnak suretiyle ve ge

rektilinde bir isyan çıkararak bölgeyi işgal etmek amacıyla bir baskı aracı olarak kullan

mak: istiyordu. GörUldilğU gibi Kürtler, hem Iran hemde Osmanlı Devleti için Rus emelle

rinin vazgeçilmez bir parçasıydı. 

b-) Meşrutiyetin Jlanı Sonrası Abdtlmmak 'm Ruslarla lrtibala Geçmesi 

Bu arada Osmanlı meşrutiyeti ilan edilmiş. AbdUrrez:ıak da çıkarılan af kanunundan 

yararlanarak lstanbul'a dönmUştU. Fakat kısa bir sUre sonra il. Abdillhamid'in hal'i ve 

İttihat ve Terakki'nin iktidara gelmesi ile yeniden muhalif bir tavır alarak, daha önce itbir

liji yaptığı Ruslarla yeniden temasa geçmiş ve Rus etç;sinln mUıaharetiyle Rusya'ya kaç

mıştı. Burada Rus makamlarıyla yaptığı anlaşma gereli Kafkaslara dönerek Güney 

Azerbaycan'ın Kürtlerle meskun bölgelerinde faaliyetlere başlamıştı. 1910 yılının başla

rında Ruslar için ça]ıştığı görUlmektedir. Öncelikle, Rusların tahrikleriyle Osmanlı 

Devleti'ne karşı hus0met içinde olan bazı Kürt ileri gelenleriyle ve eşkiya çeteleri ile irti

bata geçmenin yollarını araşunnıştı. Bu tarihlerde yine Ruslara hizmet etmekte olan lran 

Kürtleri içindeki en gUçlU aşiretin reisi Simko ile işbirliği yapma ihtimali, Osmanlı hUkU

met yetkilileri tarafından gözönUne alındığı için, Rumlye ve Salmas Osmanlı şehbenderlik

leri harekete geçirilmişıi327. 

AbdUrrezzak'ın Rusların oyuncağı haline gelmemesi için, HudQd-ı lrAniye 1. Komiseri 

Erklln-ı Harbiye Kaymakamı Behçet Bey'in tavsiyesi ile328 Dahiliye Nez.areti, Şeyh 

Ubeydullah isyanının kumandanlarından Seyyid Abdülkadir Efendi'nin görUşlerine baş

vurmuıtu329. Abdülkadir Efendi meşrutiyetten sonra Jstanbul'a dönmüş ve hükUmetin 

güvendiği biri olarak A.yan Azruığına getirilmiıti. 

Bu sıralarda Abdürrezzak Tiflis'te Rus askeri yetkilileriyle görOşm0ş, Ruslar hesabına 

Doğu Anadolu Kürtleriyle ilgili planlan tatbike başlayacağı Osmanlı HUkümeti'nce anla-

327 Emniyel-i Umumiye MüdUriycti'ndcn Dahiliye Nezarcti'nc gönderilen 25 Aralık 1910 Tarihli 

Tahrirat. BOA. OH. SYS., 24/2-1, Lcr 2. Dahiliye Ne1.arcıindcn Hariciye Nezareti'ne 28 Aralık 

l9IO. Aynı Vesika, Lef 111-1/2. 

328 BOA. DH. SVS., 24/2-3, Lef 16. 

329 Dahiliye Ne:1.aretinden, Ayan'dan Alxlülkadir Efondi'ye 18 Aralık 191 l. BOA. DH. SYS., 24/2-

3, Lef 15/1. 



96 

şılmıştı. Bedirhanlılar Cizre ve civarında eskiden beri nUfOz sahibi oldukları ıçın 

Abdilrrezzak'm öncelikle Cizre'ye geleceji tahmin edilmekteydi. Zaten İstanbuldaki kar

deşlerinin Kadıköy'den Cizre'ye gönderdikleri bir telgraf da bu yöndeki tahminleri gUç

lendirmekteydi. Bu durum karşısında Cizre Kaymakamı Diyarbakır vilayetine danışarak 

geldiji takdirde nasıl bir muamele yapılacalı hususunda bilgi istemişti330. HUkUmet, 

AbdUrrezzak'm ftrAri olmadılını, hllkUmetin bilgisi dahilinde GUııey Azerbaycan'a gitti

ğini ve yanlış bir hareketi görülmedikçe serbestçe seyehat etmesine müsaade edilmesini 

bildirmişti.(?) Yine de her ihtimale karşı müteyakkız bulunulmasını tenbih etmişti331. 

Bunun Uzerine Siirt ve Bohtan mıntıkalarında daha fazla tedbir alınmış, yörede fazlaca ta

nınmadığı için de - Bedirhanlı ailesinin meşrutiyet kuşa!ı sOrgOnde doğmuş ve KfJrdistan'a 

dönmelerine mllsaade edilmemişti. Bundan dolayı Abdürrezzak bölgede tanmrnamaktaydı 

- BeyoAlu fotoğmfhanelerinde bulunun fotoğraflarından bir n(lsha elde edilerek gönderil

mesi Erzurwn vilayetince istenmekteydi332, 

HllkUmet tarafında bu hazırlıklar yapılmakta iken Abdtırrezzak Tiflis'te Rus konsolo

suyla görUştOkten sonra Tiflis'ten ayrılarak MakO cihetine geçmişti. Burada kaldığı sürede, 

Osmanlı HUkllmeti'ne husOmetiyle tanınan Kurt Eşref Bey'le temas halinde oldujunun 

tesbiti bölgedeki Osmanlı yetkililerince endişe verici bulunmuşıu. Çünkü Kürt Eşref Bey, 

bir süre önce Osmanlıya ballılıktan ayrılarak Rusya'ya tAbi olmuş bir aşiret reisiydj333. 

Erzurum Vilayeti Meclis il idaresi katibi Hüseyin Bey, alınan bu istihbarattan hareket 

ederek Abdllrrezzak'm faaliyetlerinin taklb edilmesi için Makll'ye gönderilmişti. Yaptığı 

tahkikAtlerden elde ettiği bilgilere göre; Abdürrezzak Makll'ye gelmiş ve MakU 

Hakimi'nin konağına misafir olmuştu. MakU yetkilileri tarafından kendisine çok hünnet 

edilmekte olduğunu müşahede etmiş, Makll ağalanmn sabah akşam ziyaretine gittiklerini 

gözlemlemişti. AbdUrreızak'ın Makü'den ayrıldıktan sonra Tebriz ve »oy taraflarını dola

şarak Van'a gideceğini de öğrenmişti ki, orada da Osmanlı HUkUmeti'ne muhalefetiyle ta

nınan Hüseyin Hacı ve Emin Paşa'nın yaşıyor olması yetkililer tarafından dikkat çekici 

bulunmuştur. Abdürrezzak ise 19 Mart J 91 l 'de bölgedeki işlerini hallettikten sonra veri-

330 Diyarbakır vilayetinden Dahiliye Nc:zaretine Gönderilen 12 Ocak 191 l Tarihli Şifre. BOA. DH. 

SYS., 2412-1, Lef 4. 

331 Dahiliye Ne1..aretinden Diyarbakır Vilayetine Gl'ındcrilcn 14 Ocak 1911 Tarihli Şifre. BOA. 

IJU.SVS., 2412-l, Lef3/I. Aynı mealde, Erzurum, Van, Bitlis ,,c Diyarbakır Vilayetlerine de tebligat 

yapılmıştı. Aynı Vesika, Lef 6/1. 

332 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Ne1..aretinc Gönderilen 27 Şubat 191 l Tarihli Şifre. BOA. DH. 

SYS., 24/2-1, Lef 8. 

333 Tinis BaşşehbendcrliAi'nden Hariciye Neı.aretine Gönderilen 1 Mart 191 l Tarihli Şifre. BOA. 

DH. SYS., 2412-1, Lef 5. 
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len istihbaratta da işaret edildi~i gibi Hoy - Salınas şehirlerine gitmek üzere MakU'den 

ayrılnuşt1334. Bu arada veklileten yUrUtülen Van valiliğine asi\leten bir valinin tayini vila

yet asayişi için zorunlu olacağı cihetiyle gerekli görülınekteydi335. 

c-) Şikak Aşireti Reisi Simko ile işbirliği Çalışmaları 

Abdürrezzak seyehatleri esnasında Şikak Aşireti Reisi Simko ile görüşmek ve 

Osmanlı HükUıneti muhalifi Kürtlerle işbirliği kurmak için Kotur'a giderek336, Simko'ya 

misafir olmuşıu337. Kotur'dan ayrıldıktan sonra Van hududlarına ginniş, 2 Nisan 191 J'de 

Milan Aşireti Reisi Mehmet ve oğlu Osman Bey'lerin ikamet ettiği Satmanas köyüne gel

mişti338. Satmanas köyünden ayrılarak yakınındaki Rodi köyünde bir gece kalmış, bura

daki Makuri Aşireti reisi Necip Ağa'ya misafir olmuştu. Daha sonra da Van merkezine 

gelerek vali vekili Katım Bey'le görUşmUştU. Abdürrezzak şllpheleri üzerinde 

toplamamak için mahaJli Osmanlı yetkilileriyle görüşmekten çekinmemektedir. Zira 

bumda yaptığı açıklamalarda, tidiri işlerini yoluna koymak ve mebusluk seçimlerine 

katılmak için bölgeye geldiğini ileri sürmesi dikkat çekmektedir. Daha sonra Rusya 

konsolosluğuna uğramıştır. Yine vilayet merkezindeki Osmanlı HUk11meti'ne saddkatiyle 

tanınan aşiteı reislerine misafir olmuştu339. Muhalif- tarafdar pek çok kabile ile 

görüşmesini dikkat dağıtmak çabası olarak değerlendireceğimiz Abdürrezzak Van'da 

kaldığı sürede Ermeni Taşnak Örgütü reislerinden İşhan'ın evi yakınlarında gizlice bir ev 

tutmuştu. Öte yandan Kürt eşkiya çetelerinden Said'in köyünde, kardeşi ( Mithat olabilir) 

334 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Ncı.arctine Gönderilen 21 Mart 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

SYS., 24/2- t, Lef 35. MakU'yc Gönderilen Nahiyeler Katibi Hasan Rıza Bcy'in Beyaz.ıt 

Muta.ııarrıOığı'na Ollndcrdi#i Tahrim!. Ayrıca bkz. Aynı Vesika, Lef 37/1-2 ,c 38/1. 

335 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gündcrilcn 17 Mart 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

SYS., 24/2-1, Lef 21. 

336 Hoy şehbenderinin işarı üzerine Tahran Sefaretinden Hariciye Nc1..arctine oradan da Dahiliye'ye 

çekilen 28 Mart 1911 Tarihli Tnhrirat. BOA. DH. SYS., 14/2-1, Lef 33. 

337 Bayezıd SancııAı m<;elis idare Baş katibi Hasan Bcy'in Vali vekili Kazım Bey'lc yapugı mUı.fikere. 

Van vali ,·ekili Kazım Bcy'dcn Dahiliye Nezaretine Olindcrilen 12 Nistın 1911 Tarihl'i Şifre. BOA. 

DH. SVS., 24/2-1, Lef 47. 

338 Van Vilayeti'ndcn Dahiliye Nczarcti'nc Otinı.lcrilcn 3 Nisan 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

SYS., 2412-1, Lef 45. 

339 Van vilayeti ,..a]j \'ekili Ka7.ım Bcy'den Dahiliye Nezaretine Gönderilen 12 Nisan 1911 Tarihli 

Şifre. BOA. DH. SYS., 24/2-1, Lef 47. 
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ile görUtmllştU340. Bohtan bölgesinde faaliyet gösteren kardeşleri her ne kadar Osmanlı 

yetkililerine yaptıkları açıklamalarda AbdUrrezzak'la bağlantılarının mevcut olmadığını ve 

onun karşısında olduklarını söylüyorlar ise de, gizlice görilşmeletde bulundukları 

görtılmektedir. Mebusluk seçimlerini kendilerine perde yapmak, bu dönem Kurt kökenli 

aydın ve pofitikacılarının ortak siyaseti idi. Aynı yöntemi sanki söZJeşmişcesine bir suredir 

Cizre bölgesindeki kardeşleri de kullanmakta idiler. Böylece KUrt aşiretleri ile yaptıklan 

görüşmeleri hUkUmet nazarında meşrO hale getiriyor ve dikkatleri Uıerlerinden atmaya 

çalışıyorlardı. Fakat ne AbdUrrezı.ak'ın ne de Cizre ve dolaylarında faaliyet gösteren diğer 

~irhanlıların mebusluk çalışmaları kAnunlara muvAfık delildi. Gerek lran'a tibi Kürt 

aşiretleriyle temas kunnası - İran aşiretleri mebus intihab edemiyordu - gerekse Ruslarla 

iliıkisinin kesinleşmesi, mebusluk çalışması iddialarını çUrUtUyor, dikkatleri bOtUnllyle 

llzerinde topluyordu. 

Abd0rrezıak'ın Van'da işlerini tamamladıktan sonra Hizan ve Bohtan cihellerine gi

deceğinin anlaşılması üzerine takibine memur edilen Hasan Bey görevi tamamlandığı için 

Bayazıt'a celbi istenmiştir34 l . Hem Taşnak1lı lşban ile hem de Rus konsolosuyla sık sık 

görllJmeleri devam etmekte olan AbdUrrezzakın takibine bu sefer de Hasan Fehmi adında 

biri görevlend i rilmiş ti. Hasan Fehmi Efendi hem Taşnakları ve hemde yörede 

AbdUrrezzak'm irtibatla olduğu Kort aşiretlerini tfilôbAta almıştı342. Bu noktada hUkümet 

yetkilileri AbdUrrezzak'la Ermeniler arasında bir işbirlili olması ihtimalinden şüphelen

mekteydi. Bunda da haklı sebebleri vardı. ÇünkU, bir yandan Abdtırrezzak'ın Rusların 

emriyle hareket etmekte olması, diger yandan Ruslann yine Ermenilerle malum ilitkileri, 

muhtemel Kürt - Ermeni işbirlifi lni gUndetne getirmekteydi. Zaten Abdi.lrrezzak ' ın 

Osmanlı hududuna girmeden önce Tinis'ten Petersburg'a geçerek bizzat imparatorla gö

rllştU!U ve Doğu Anadoluda isyan çıkarmak konusunda anlaşmaya vardığı vesikalarda 

zikredilmektedir. Ermenilerle ilgili her hangi bir husus görülmemekle birlikte, önemli 

bulduğumuz bu anlaşmaya göre; Abdürrezzak Doju Anadoluda siJahlı çatışmayı başlata

cak, Rusların yardımı ve himAyesinde kurulacak " KUnllstan Devleti " nin başına geçe

cekti. Rus f abrikalan, Uç sene zarfında ödenmek şartıyla ucuz olarak 50. 000 tuf enk ile 50 

adet top verecekti. Aşiret reisleri arasında birlik sağlandıktan sonra silahlann gönd~rilme-

340 Bitlis valisine, Van'da gUvendiği biri tarafından gönderilen ihbar mektubundan yapılan alıntı . Bitlis 

Vilayetinden Dahiliye Nc1.ııretine O0nderilen 21 Nisan 19J 1 Tarihli Şifre. BOA. DH. SVS., 24/2- t, 

Lef 55. 

34! Erzurum Vilayetinden Dahiliye Newretine Gönderilen 14 Nisan 191 1 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

SYS., 24/2-1, Lef 25. 

342 Bitlis Vilayeıinden Dahiliye Ne7.aretine Otlnderilen 8 Mayıs 1911 Tarihli Şifre . BOA. DH, 

SVS .. 24/2-2, Lef 3. 
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sine başlanacaktı. Silahların aşiretlere dağıtımı , karşılığında cUzi miktar para alınacaktı. 

AbdUrrezzak'ın, Van Rus konsolosu vasıtasıyla Ruslar tarafından maddi destek sağladığı 

bilinmesine raffmen Osmanlı HllkUmeti'nin Rusya -nezdinde her hangi bir girişiminin 

mevcut olmaması dikkat çekmektedir. HUkUmetin sıkı takibatına ratmen seyehat serbestisi 

olan Abdürrezzak, Van ve çevresindeki görevini tamamladıktan sonra Cizre'ye uğramak• 

sızın aniden bölgeyi terkederek lran topraklarına geçmi§tİ. Yine bu dönemde Simko ile de 
işbirliği içinde olduAu görülmektedir. Yukarıda bahsedilen ve Ruslar tarafından yapılan 

bu plan çerçevesinde MakU Hakimi, Mahm0di kazası ajaları ve Simko'nun, AbdUrrezzak'a 

tam destek vereceklerine dair teminat aJınnuş idi343. Ancak verilen teminatlara çoğu za

man taraflann çıkarlarına ters dUştUğUnde riayet edilmediği sonraki gelişmelerle sabittir. 

HUk0met, 15 Mayıs'da Rumiye'ye geçen AbdUrrezzak'ın bir " KOrdlstan GAiiesi " 

plinlamakla nıeıg0I olduğuna sonunda kanaat getirerek bazı tedbirler almak IDzumunu 

hissetmişti. Bu amaçla bölgedeki nUfuzlu kişilerden Şeyh Ubeydullah Ef endizAde Taha 

ile Hakkari'li Şeyh Abdülhamit Paşa'dan istifadeyi dUşUnUyordu344. Oysa Seyyid 

Taha'da bu sıralarda Ruslarla işbirliği içerisine girmek Uzereydi. 

Bu aşamada hUkUmet hata yaptığını geç de olsa anlayarak seyehat serbestisini kaldır

dığı Abdürrezzak hakkJnda kiln0ni takibat yapılmasını kararlaştırmıştı. Bu sebeble 

Rumiye'den Osmanlı topraklarına girdili anda tutuklanması vilayetlere yazılmış idi345_ 

HUkümeti n bu yasaklama kararı üzerine bu esnada Rumiye'de Osmanlı 

Şehbenderhanesi'nde kalmakta olan Abdürrezzak Rusya konsolosu tarafından başka bir 

hAneye nakledilmiştir. Burada kaldılı sürece Beyzade Aşireti'yle sık sık görUşmüş ve onları 

elde etmeyi başarmıştı. Bunun Uzerine Bey1Adeleıin Rusya konsolosluğu ile münasebetle

rini daha da sıklaşbrdığ.ı görUJmektedir.346, AbdUrrezzak'ın Rus konsolosluğundan bir 

miktar lran akçesi alması Iran cihetine gideceli ihtimalini kuvvetlendinnişti347. 

343 Hudud- ı Jraniye 1. Komiseri Erkan- ı Harb Kaymakamı Behçet Bey'den Dahiliye Nezaretine 

Gönderilen Mahremftnc Şifre . BOA. DH. SYS., 24/2-2, Lef ı l.; Bitlis Vilayetinden Dahiliye 

Ne7.aretine Gönderilen, 8 Mayıs 191 ı Tarihli Şifre. Aym Vesika, Lef 3. 

344 Van Vilayetinden Dahiliye Ncz.arelinc Gönderilen 23 Mayıs 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

svs., 2412-2, Lef 19. 

345 Dnhiliye'dcn Erzurum ve Van Vilayetlerine GUndcrilcn 31 Mayıs 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH, 

SYS., 24/2-2, Lef 17/ I. 

346 Van Vilayetinden Dahiliye Ne7ıırctine 27 Mayıs 191 J Tarihli Şirrc. BOA. OH. SYS., 24/2-2, 

Lef 9. Bu esnada AbdUrreZ7..ak.'ın Rumiye'de bulundugu surede ayyaşlıgn başladığı , bir Ermeninin hane

sine tecavUı.den dolayı tartaklandığı ,·e Osmanlı hükumeti tarafından te\'kif edileceğinin haber alınması 

Uzerine Rus konsolosunun delaletiyle Tcbriz'e kaçınldığı hakkında Cari 1. Komiser -Erkan-, Harbiye 



100 

AbdUrrez.zak'ın aşiretlerle kurduğu mUnasebetler hemen semeresini venneye başla

mış, Hakkari yöresindeki Kürtler arasında olaylar başgöstermişti. Dahiliye Nezareti 

olayların yatıştınlmas.ı hususunda aşiretlere nasihat etmeleri için UlemAdan Seyyid Mehmet 

Kasım Efendi'yi bölgeye göndermiş, Şıtak ve NUrdUz cihetlerine de Şeyh Mehmet Sıddık 

Efendi gönderilmişti348, Dahiliyenin Sadaret tarafından " şdydn-ı takdir" görUlen349 bu 

uygulaması üzerine NUrdUz'e hareket eden Şeyh Mehmet Sıddık Efendi'ye gizli ödenek

ten 40 lira verilmişti3 50. Yetkililerin aldığı bu tedbirlerin AbdUrrezzak'm emellerini 

ortadan kaldırmaya yetecek nitelikli olmamasına rağmen, ancak bazı safdil ahali ve 

aıiretlerin AhdHrrezzak'a kanmamaları hususunda olumlu neticeler verdiğini tahmin 

etmek mUmkUndUr. 

Olayların gelişim seyrinin gösterdiıi üzere AbdUrrezzak'm yaklaşık bir sene boyunca 

lran ve Osmanlı Kürt aşiretleriyle ilişki kurması ve onları kazanmaya çalışması beklendiği 

ölçüde başarılı olamamıştır. Osmanlı - Rus hududunda bulunan Zilan Aşireti'nin Rusya 

kısmındaki reislerinden Sofu Eyllp Paşa'nın kilçUk kardeşi Ali Eşref Bey'le gfüOşmUş ve 

ondan yalnızca bir miktar para aJamk tekrar TiOis'e dönmOşfU. Van'm şark kısmındaki ça

lışmalannda da başarılı olamamıştı. Zaten Meşrutiyetin ilanından itibaren ahali Uzerindeki 

aşiret reisinin nUfOzu bir nebze de olsa kınldığı için ahaliyi ayaklanmaya çağırma fikri et

kisini kaybetmeye başlamıştı. Zilan Aşireti reislerinden EyUp Paşa kolu ite hısımlık dola

yısıyla yakınlığı - Eyüp Paşa'nın bUyUk oğlu Kaymakam Hüseyin Bey'in kayınpederi idi -

olmasına ragmen onlar dahi AbdUrrezzak'a iltihak elmeyi reddetmişlercfi351, Zilan Aşireti 

ve kolları, &imanlı. Sepkl, Celiıli Aşiretleri arasında hiç itiban katmamıştı. Zilan 

Aşiretlerinin Osmanlı toprakJarındaki kesimi ise Osmanlı HUkilmeti'ne bağlılığını devam 

ettirmekteydi352. Fakat Abdllrrezzak'a, Rusya HUkUmeti'nden ve Kafkasya Genel 

Kaymakamı Behçet Beyden Dahiliye Nezaretine O0nderilen 8 Ha7Jmn 1911 Tarihli Şifre için bkz., 

BOA. DH. SVS., 24/2-2, Lef 15. 

347 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 22 Mayıs 191 l Tarihli Şifre. BOA. DH .. 

svs .. 24/2-2, Lef 10. 

348 Dahiliye Nezaretinden Sadarete Gönderilen l Temmuz )911 Tarihli Tahrirat. BOA, DH. SYS., 

24/2-2, Lef 38/1. 

349 Sadaretten Dahiliye Nezaretine Gönderilen 10 Temmuz 191 l. BOA. Dil. SYS., 24/2-2, Lef 40. 

350 Van vilayetinden DahHiye Nezaretine Gönderilen 18 Temmuz 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

SYS., 24/2-2, Lef 41. 

351 Karakilise Kaymakamlıgının 30 Eylül 191 l Tarihli Tahriratı Sureti. BOA. DH. SYS., 90/l-6, 

Lef ıo. 

352 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Ncı.arcıinc Gönderilen 14 Aralık 191 l Tarihli Şifre. BOA. DH. 

svs .. 24/2-3, Lef 13. 



101 

Valisinden son derece bol yardım gelmeye devam etmekteydi. Anlaşılan odur ki, Rusya 

prestijini önemli ölçüde yitiren Abdürrezzak'ı gözden çıkarmamıştı. Buniı ileride daha 

müsait zeminler için saklama olarak da değerlendirebiliriz. 

d·) AbdUrrezmk'm Ruslar Adına lran Meşrutiyetçllerine Karşı Tutumu 

Aıerbaycan'da, Sabık lran Şah'ı, lran HOktimeti'ne karşı tekrar iktidara gelebilmek 

için harp açmış. AbdUrrezzak'ta lran Kürtleriyle birlikte Şah'a yardım etmiş ve f ran aske

rine büyük kayıplar verdirmişti. Şah'ın zaferle neticelenen muharebesinde de hazır bulu

nan AbdUrrezzak bu zafer neşesiyle Şah'ın kardeşi SalarUddevle ile birlikte kuvvetini ar

tınnak için Azerbaycan'da KUrdlerden gönüllll toplamaktaydı353. Bütün bunların arka

sında da Ruslar vardı. Ruslar bu sıralarda Kafkasya'ya kadar sirayet etmiş olan lran meşru

tiyet dalgasını söndürmek ve lran'ı daha iyi kontrole alabilmek için lran'da kUçilk hanlık

lar meydana getirmeye çalışmaklayı354_ Abdürrezzak da Rusların bu planlarının bir 

uygulayıcısı durumundaydı. Bu sıralarda pederinin memlek~ti olan Bohtan - Cizre 

mıntıka,ına geçtiğine dair de şayialar çıknuş ise de355 yapılan tahkikatlerde Cizre'ye 

gelmediği ve Eruh civarındaki kardeşlerinin de hUkümetin gözetiminde oldukları 

anlaşılmıştı3.56. 

Osmanlı Devleti'nin tevkif kararından sonra AbdUrrezzak'ın daha çok gizli faaliyet 

göstermeye başladığı dikkat çekmektedir. Hükilmete gelen istihbaratlarda Bohtan, Eruh ,,e 

353 MakU serdarını tedaviye giden Beyazıt Ni:w.n1iyc Taburu Tabibinin işarı üzerine Beyazıt 

Mutasarrınıgından 8 Kac;ım 1911 Tarihiyle Erwnıın'a, Erwrumdan da Dahiliye Ncı.aretine 11 Kasım 

1911 Tarihli Şifre. BOA. DH. SYS., 24/2-3, Lef 7. 

354 Eruh Kaymakamlığından Siirt Mutasarrınıgına Gl'ındcrilen 17 Aralık 1911 Tarihli Tahrirat BOA. 

DH. SYS., 24/2-3, Lef 75/ l . 

355 Van il. Kolordu Kumandan Vekili Cabir P...ışa'dan memul 12 Kasım 191 l Tarihli Şifretclgraf'namc. 

BOA. DH. SYS., 24/2-3, Lef 10. 

356 Diyarbakır Vilayetinden Dahiliye Nc7..aretinc 30 Kasım 191 l. BOA. DH. SYS., 24/2-3, Lef 11. 

Bu sırada AbdUn-c1.zak ,·c arkadaşları Amhk ayının ilk haftasında gi1.licc Dogu Anadolu}ıa girerek faali

yetlere başlamış, adamlarıyla birlikte MUkUs nahiyesi mUdUrtı Mutiullah Bey nezdinde bir gece misafir 

olmuşlardı. Kendisini doktor olarak tanıtnn AbdUrre1.1.ak ,·c adamları rovölvör silahlara ı;ahiplilcr. Birisi 

sarıklı diğerleri si\'il olan ştıpheliler MükUs'ten ayrıldıktan ııonra aynı ka7.nnın Tınıs , Hiı.an'ın Ta\'Os, 

Selim ve Nuhmiran köyU Uzcrinden Pervari yönllne doğru yola çıkmışlardı. bkz., BOA. DH. SVS .. 

24/2-3, Lef 20. Bitlis Vilayetinden Dahiliye Nezaretine 21 Aralık 191 t Tarihli Şifre. Fakat da.ha sonra 

yapılan tahkikatlcr neticesinde AlxfUrren.nk'ın Bitlis'lc olduğu ri,·ayelleri Erzurum Vilaycrince tcl..7.ip 

edilmişti. bkz. BOA. DH. SYS., 90/1-6, Lef 3. Er7.unım Vilayetinden Dahiliye Nezaretine 8 Ocak 

1912 Tarihli Şifre. 
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Cizre taraflarında olduğu söyleniyorsa da kesinlik kazanmıyordu. Bu dönemlerde 

Rusların Doğu Anadolu da isyan çıkanna planları oldugu hemen her yetkili tarafından 

dile getlrihnekteydi. Sason Kaymakamı FirOzan Bey, Halep'te bulunduğu sırada, buraya 

tayin edilen Rusya konsolosuna alel ecele bir isyan çıkarılması için emir verilmiş 

olduğunu belirtiyordu. Konsolosun, Ennenilerle Kürtler arasındaki ilişkileri tetkik etmek, 

Van ve Bitlis vilayetlerinde incelemelerde bulunmak amacında olduğunu tesbit 

etmiıti35 7• 

Bu gelişmeler doğrultusunda Van'daki aıiret reisleri vilayet merkezine çağrılarak hU

kUmet tarafından müdsib bir dille ikaz edilmiş ve kendilerinden devlete bağlılıkları hak

kında söz alınmıştı. Aşiret reislerinin görüşü ve halk arasında yapılan tahkikatlerin neticesi 

olarak halkın dini duygulan ve hilMete bağlıhklan, padişah'a sadakatleri son derece mem

nOniyet verici bulunmuştu. Fakat Rusya'nın lran'ı i9galinden sonra sıranın Doğu 

Anadoluya da geleceji korkusuyla ahalide endişe ve telaş gözlenmekteydi358, 

e-) AbdUrrezzak'ın Affı Meselesi ve Sonu 

Bölgedeki aşiretler arasında etkinlili ve Rusya tarafından kullanılması dolayısıyla 

Osmanlı yönetimini oldukça uğraştıran AbdUrrezzak'ın, affı yoluyla tekrar h0k0mete ka

zandırılması fikri ilk defa Karakilise kaymakamlığı tarafından dile getirilmişti. Eşkiya çete

lerinin pasifize edilmesi için zaman zaman hUkUmet tarafından bir tedbir olarak düşUnO

len af uygulaması kısmen olumlu neticeler vennekle birlikle, bunun Abdtırrezzak gibi li

der konumunda bulunan biri için müsbet netice vermesi oldukça gilçtO. Yine de 

Karakilise Kaymakamı, Abdürrezzak gibi Dogu Anadoluda erkin Bedirhanlı ailesinin bu 

ferdinin, Osmanlı Devleti Uzerinde ezeli emelleri olan Rusya'nrn elinde tehlikeli bir silah 

haline gelmesinin devlet açısından zararlarını belirterek affını istirham etmiş, 

AbdUrrezzak'ın çaresiz bir şekilde llzerindeki ftdi bir suçla dolaşması ve Rusya'ya alet ol

masını engellemek fikrini ileri sUrmllştu359. Bunun Uzerine Osmanlı Hükümetl mahalli 

357 Sa-.on KaymakaınlıAından Muş Muıasarrınııına Gönderilen 18 Aralık 1911 Tarihli Talıriraı. 

BOA. DH. svs .. 24/2-3, Lcr 59. 

358 Van vilayetinden Dahiliye Nezaretine 9 Ocak 1912 Tarihli Şifre. BOA. OH. SYS., 24/2-2, Lef 

6--7. 

359 Katakilise Kaymak.amlıjından Erzurum'a 10 Ocak 1912 Tarihli Tahrirat BOA. OH. SVS., 

90/1-6~ Lef 11. Erzurum Valisi Mehmet Emin, Karakilise Kaymnkamlıgınıo Abdürrezzak hııkkındald 

bu tedbirini 17 Ocak 1912 Tarihiyle Dahiliye'ye ar1.ctmişti. Aynı Vesika, Lef 8 ,·e 9. 
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yöneticilerle_ Abdfln-ezzak'ın affını görüşmekle iken. kendisinin Tiflis'ıe Osmanlı fabiiyye

tinden çıktığı bildirilmiştir360. 

Abdürrezzak ve Rumiye Konsolosu Mösyo Sergi Golobinof tarafından Osmanlı Hil

kllmeti aleyhine ittifak için bazı aşiret reislerine mektuplar yazılmıştı. Bu mektuplardan bir 

kısmı, Ömer Mirzazade Hasan Ağa tarafından elde edilerek Mavane Mülki İdaresine, ora

dan da Hakkari Mutasarrıflığı vasıtasıyla Van vilayetine gönderilmiş, Farsçadan tercümeleri 

yapılarak Nezarete arzedilınişti36 I. Bu mektuplar hem AbdUrrezzak'ın Ruslarla münase

beti açısından hem de Osmanlı Devleti'ne karşı cephe alışının sebebleri açısıııdan oldukça 

· önemlidir. 

Abdürrezzak, Şikak Aşireti Reislerinden lsmail ve Cihangirz!de Timur Ağa'ya yaz

dığı mektupta, "oıımı, olunuz k:I, harek:&tı zAllmAnesı müşfthude edllen bir 

deulet-1 ls16mlyenln terkiyle, lslam olmasa bile diğer bir deuletln penôhıno 

iltica c&lz ue f er'on uôclbtlr" diyordu. Ruslarla ittifak sebeblerini buna dayandıran 

Abd0rrezzak, Osmanlı Devleti'ni idare edenleri farmasonluk ve kafirlikle suçlamaktaydı. 

Bu sebeble ağaları ve aşire t reislerini, kafir ve İslama ihanet ermiş olan vükela ile mal ve 

canı için mücadeleye davet ediyordu. Burada Halife - padi şahı bUtlln bu suçlamalardan 

uzak tutması hiUifete olan bağlılığ ı göstermesi bakımından di kkate değer bir durumdur. 

Zaten, Doğu Anadolu da dev lete karşı oluşan bUUJn ayaklanma ve isyanlarda hiçbir 

zaman Halife suçlanmamış, hükUmet yetkilileri ve onun uzantıları olarak görülen mahalli 

yetkili ler suçlamalara hedef olmuş l ardı . Yine aynı mektuptan, kendisi gibi bir Rus 

tarafdan olan Seyyid Taha ile aralarında anlaşmazlığın olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu 

anlaşmazlıkların liderlik ihtirasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bunun yanısıra 

iletişim eksikliğinin olması da muhtemeldir. Zira, Ubeydullah Efendizade Şeyh Taha'nın 

şahsi maksatları için Kilrl ağalarını yanma alarak İstanbul Farmasorılarıyla işbirliği 

yaptığını ileri sUrllyor ve Rumiye taraflarına gelişinde, İttihat ve Terakki Hükümeti'nin 

parmağı olduğundan bahisle itibar edilmemesini istiyordu. Hatta, İsmail ve Tiınur 

Ağaların ittifak halinde bölge hakimliği için kendisine rakib kabul etti!i Taha'ya karşı 

koymalarını istiyordu362. Yine mek.tupta, " ... azmimiz sayesinde Türklerin /ıusDlü 

360 Hudud-ı ironiye 1. Kısmı Komiserliğinin işarı üzerine Sadarctıcn Dahiliye Ncı.arcti VekaJctinc 25 

Mart 1912. BOA. DH. SYS., 24/2-4, Lef 19. 

361 AbdUrrcn.ak bn. Necib Bcı.lirhani Tarafını.lan lsmail \'c Timur Agalara ya7.ılan 4 No'lu Mektup 

TcrcUmesindcn. BOA. DH. SVS., 24/2-4, Lef 112. Aynı kişilere Rus konsolosu da mektup yunırak, 

AbdUrren..ak Beyin kendileri hakkında sualde bulundugu ,·c kendisinin bi1.111t gelerek hatırlarını soraca

ğını belirtmiştir. bk7.., BOA. OH. SYS., 24/2-4, Lef 106. 

362 Van \ 'İlayctindcn Dahiliye Ncwretinc 22 Nisan 19 12 Tarihli Arı .. BOA. DH. SYS., 24/2-4, Lef 

113. 
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makc'i.sıdına meydaıı bırakmayacağı;:. ... " ifadesinde kullandığı " TUrk " kelimesi ise 

Abdfirrezzak'ta KUrtlHk şuurunun oluşmaya başladığını göstermekteydi. Artık Osmanlılık 

yerine milliyetler ön plana çıkmaya başlamıştı. 

Daha önceki dönemlerde Kürtler tarafından bir çok isyan çıkarılmış ve fakat bunlar

dan hiçbirisi milli maksatlar taşımamıştı. Mesela 19. asrın son çeyreğinde görülen Şeyh 

Ubeydullah isyanının bir çok araştırıcı tarafından milli maksatlar gUUUğU iddia edilmek

teyse de bu görüşlere katılmak oldukça zordur. Şeyh Ubeydullah'da belki bağımsız bir 

devlet kunna fikri olgunlaşmakta idi. Fakat bu devlet hiçbir zaman milli bir hllviyete sa

hip olmayacaktı. Çünkü onun gUcUniln kaynağında dini misyon hakimdi. Abdürrezzak 

ise ilk defa Kürt adıyla bir devlet kunna emelinde olan kişi olarak görülmektedir. Esasen. 

bunun iddialarında da İslami endişeler ön plandadır. Onu Osmanlı Devleti'nden ayrılarak 

bağımsız bir Kürt devleti fikrine yönelten, cUretlendiren de muhakkak ki Ruslardı. Onu bu 

fikre iten ikinci ve belkide en · önemli heden ise meşruti yel sonrasındaki Gayrımüslim 

Osmanlı azınlıklanyla başlayarak Osmanlı Türklerine de - ittihat ve Terakki Yöneticileri -

sirdyet eden milliyetçilik fikirleriydi. Fakaı bu dönem Kurt aydınlarında milliyetçilik an

layışının, daha çok bölgesel menfaatlerin lemini hus0suna yönelik olduğuna işaret etmeli

yiz. 

AbdUrrezzak'm Ruslarla ilişkileri, dUşilncelerini uygulama alanına sokmasma imkan 

sağlamıştı. Bu amaçla en fazla destek sağlayacağına kani olduğu Şikak Aşireti'yle temasla

rını gilçlendirerek onlann desteğini almaya çalışıyordu. Zaten ımıhalli Rus yetkilileri de 

Kürtler arasındaki bu ittifak girişimlerinin perde arkasındaki tertipleyicisiydi. Ruslara 

hizmet eden Kürt aşiret reisleri arasında liderlik rekabetleri de mevcut idi. Ruslar her bi

riyle belli bir dönem ayrı ayrı ilişkiler kunnuşlar ve bir süre sonra tek merci oluştunnaya 

çalışmışlardı. Bu dönemde Rusların, Kürtler arasında Abdilrrezzak'ın liderliğini diğerlerine 

kabul ettinne gayretleri görillmektedir. Rusların bu tutumuyla cesaretlenen Abdürrezzak, 

Şikak Aşireti reislerine ve Simko'ya yazdığı mektuplarda aralarındaki ihtilafları ortadan 

kaldırarak yek vücut halinde olmalarını, kendilerine verilecek emre itaat etmelerini isti 

yordu. 11 Emiriniz AbdUrrezzak b. Necib Bedirhôni "363 imzasını kullanması da bu ihtiras

larının mevc0diyetini göstennektedir. Yine Mehmet Şerif ve Ömer Ağalara yazdığı mek

tuplarda da aynı hususlar üzerinde durmuştuı364. 

Bedirhanlı Abdürrezzak ile Seyyid Taha'nın Rus HilkUmeti'nin desteliyle Nevahi-i 

Şarkiye'deki aşiretleri ve biltUn Kllrtleri kendi yanlanna alarak Şemdinan ( Şemdinli )'a 

363 AbdUrrcnak Tarafından lsmail A#a ( Simko )' ya Ya1.ılan 3 No'lıı Mektup. BOA. DH. SYS., 

2412-4, Lef 108. 

364 BOA. DH. SVS., 24/2-4, Lef 104. 
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saldırmayı planladıkları yolunda çıkan ş!lyialar Uzerine yapılan tahkikatlerde Taha'nın 

böyle bir niyetinin olmadığı ve padişahın affına mazhar olabilmenin yollarını araştırmakla 

meşgul olduğu anlaşılmışlı365. Artık AbdUrrezzak'ın yalnız kalma ihtimali güçleniyordu. 

Zaten Rusya ile ilişkiye girmesinden sonra yakın adamlarından bazıları da kendisini ter

ketmişlerdi. 

Her ihtimalde AbdUrrezzak'ı tekrar kazanmaya çalışan Osmanlı Hilkilmeti, bu dunım

dan yararhmarak Abdilrrezzak'ın Uç hizmetçisiyle birlikte affedildiğini Ruıniye 

Şehbend~r Vekili Stileyman Bey'e bildirmişti. Fakat Rusların konlrolnnde olması af tebli

ğinin güçlUkle iletilmesine neden olmuştur. Abdürrezzak tebliği öğrenince endişelerini 

dile getinniş ve bizzat Dahiliye Nazırı Talat Bey tarafından leminit verilmesini taleb et

mişti366. Bunun üzerine affa uğradığı ve kendisi ne teminat verildiği hus0su Tahran 

Sefareti aracılığı ile de bildirilmişti. Abdürrezzak ise Osmanlı Hilki1meti'nin bu karannı 

Ruslara bildirmiş ve onların talimatına göre hareket etmeyi tercih etmi ştj36?. Bu arada 

Petersburg'tan gelen emir Uzerine AbdUrreızak Hoy'dan hareket etmiş, af meselesinin ke

sinleşmesi de Rusya dönüşünden sonraya kalm ıştı. Ancak bu aşamadan sonra Osmanlı 

HUkUmeti'nin de, vereceği kararda AbdUrrezzak'ın Rusların talimAtıyla hareket ettiğini 

dikkate alacağım göreceğiz368. 

BiltUn bunlara rağmen hUkUmct Abdürrezzak', Rusların pençesinden kurtannak için 

peşini bırakmamı şt ı r. Rumiye Şehbenderi Tahran Sefa re ti'ne gönderdi ği telgrafta 

Abdürrezzak'ın Kafkasya'ya gittiği ve yeri nin tam olarak belli ol madığını bildirmek

teydi369_ Bu sıralarda Abdürrezzak'ın Tebriz 'de bulunduğu ve oradan hareket ettiği es-

365 XII. Kolordu Kumandanlıgıııdan Erkfuı - ı Harbiye'yc Gelen 8 Şubat 1913 Tarihli Tahrirat. BOA. 

DH. SYS., 100/4, Lef 18. Şinu'da Zc17..il Aşireti Reisi, Hud0d-ı lmniye 1. Kısım Eski Mua\'ini Rıza., 

halk üzerinde eski itibarını elde etmek amııcıyla a..~ılsı1. ihbarlarda bulunmuştur. 

366Tahran Sefareti Scniyycsindcn D-.ıhiliye Nezaretine Gelen 30 Kasım 1913 Tarihli Tahrirat Sureti. 

BOA. DH. KMS. , 8/20, Lef 3. Belgenin derkenarında gerekli teminatın verildiğinin sefarete işarı 

neı.areıe ha,·ale edilmiştir. 

367 Hasan Fehmi Tarafından Van Vilayetine Gi.in<lcıilen 13 Aralık 1913 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

KMS., 8/20, Lef 1/1 . 

368 Hariciye Nezaretinden Dahiliye Nezaretine 5 Ocak 1914 Tarihli Tczjkire. BOA. DH. KMS., 

8/20, Lef 2. 

369 Hasan Fehmi Tanıfımlıın Van Vilayetine Gönderilen 13 Ocak 1914 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

KMS., 8/20, Lef 5/1. Aynı mealde bir tez.kire Hariciye Ne7 .. aretindcn Dahiliye Ncnıretine 12 Ocak 

l9l4'te bildirilmişti. bkz., Aynı Vesika, Lef 6. 



106 

nada katledildiğine dair bir iddia ortaya atılmış3 70 ise de bunun asılsız olduğu ve 

Azerbaycan'da ikamet elliği Tiflis Başşehbenderliği'nden bildirilmişti. Bunun Ozerine hü

kümet Abdürrezzak'ın dehalet ve ilticası için Hoy, Tebriz ve ROıniye Şehbenderliklerinin 

uyanlmasım istemişti3 7 l. Osmanlı HükUmeti'nin bu istekli tutumuna rağmen Abdürrezzak 

halen Ruslardan ümidini kesmemişti. Birinci Dilnya Savaşı'nın başladığı bu yıllarda Ruslar 

Doğu Anadoluyu işgal için AbdUrrezzak ile irtibatını devam ettirmeye çalışıyordu. 

Makü'de bulunduğu sıralarda, Rus konsolosu, bölgedeki bUlilıı aşiretlerin kendi emrine 

verildiğini ve buna dair biat ettirildikleri hususunda Abdürrezıak'a teminat vem1işti372. 

Abdürrezzak Birinci Dünya Savaşı yıllarında Rusların Doğu Anadoluyu işgalinde 

Ruslar adına önemli görevlerde bulunacaktır. Rusların işgal ettikleri Doğu illerinden çe

kilmesinden sonra, HilkUınet, etkili olacak bir zaman olduğu dUşUncesiyle Musul valisi 

Haydar Bey'e gönderdiği şifrede, AbdUrrezzak'ın affedildiğini ve kendisine bu hususta 

tebligiit yapılarak Musul'a getirilmesi, daha sonra da güvenlikli bir şekilde lstanbul'a sev

kedilmesini istemekteydj373. Nihayet, 1918'de ·Musul'da İttihat ve Terakki yönetimi tara

fından idam edildiği araştırmalarda yer almıştır374. 

Netice olarak söyleyebiliriz ki, Meşrutiyet yılları Bedirhanlılar için bir arayış dönemi 

olmuştur. Ancak Kürtçülük konusunda kesin tavırları Birinci Dünya savaşı sonrasında or

taya çıkmı ştır. Kürtlere otonom verilmesi veya ba!ımsız bir Kilrt Devleti kurulması dUşUn

celerinin siyasi platformlara taşınmasında bir takım faaliyetleri söz konusudur. Ailenin, bu 

tarihten itibaren siyasal hayatta temsilcileri, yurt dışına kaçarak faaliyetlerini oralarda yü

ruten Kamuran Bedirhan ve Celadet Bedirhan olmuşlardır. Bunlardan daha renkli bir si

yasi yaşamı olan Kamuran Bedirhandır. ilk defa Ermeni - Kürt ittifakının gerçekleştiği 

Hoybun Cemiyeti'nin kuruluşunda kardeşi Celadet Bedirhan'la birlikte önemli görev 

370 Dahiliye Nezaretinden Van Viluyeıiııc Gündcrilcn 20 Tcmıııuı: 1914 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

ŞFR., 48/58. 

371 Dahiliye Nwıretindcıı Van Vilayetine Gönderilen 24 Eylül 1914 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

ŞFR., 45/81. 

372 Erzurum Vilayetinin işarına atfen Dahiliye Ne1 .. ıretim.lcıı Van Vilayetine Gönderilen 8 Ekim 1914 

Tarihli Şifre. BOA. Dl-1. ŞFR., 45/215. 

373 Dahiliye Ne1.urelindeıı Musul Vilayetine Gönderilen 22 Mayıs 1917 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

ŞFR., 76no : Aynı mealde, BOA. DH. ŞFR., 76/228. Dahiliye Nc1.arctinden Musul Vilayetine 

Oönderilcn3 Hazfran 1917Taıihli Şifre. 

374 Naci Kutlay, a.g.e., s.78-79. Alx.lUrreı.1.ak'a dair elde cıtiğiıniz en son tarihli belge 10 Mart 1919 

Tarihlidir. Dahiliye Nezaretinden Musul Vilayetine O<lndcrilen bu şifrede, AbdUrrcn..ak'ın Musul'a gelip 

gelmediği ,·e kendisine ara1j tahsis edilip cdilmcdi#i hususlarında bil~i istenmekteydi. bkz., BOA. 

DH. ŞFR., 84/151. 
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yapmıştır. Celadet Bedirhan 1932'de " Hawar ", 1942'de '' Ronahi "dergilerini çıkarmıştır. 

Bu tarihten sonra KUrtçU yayınları sUrdUren Kamuran Bedirhan 1943'de Beyrut'da " Roja 

Nu " gazetesini ve " Ster "dergisini çıkarmışlır. 1947'de Fransa'da " Kürtçe Araştınna ve 

İnceleme Kurumu "nu kurmuş, Paris'te bulunduğu sırada " Yaşayan Doğu Dilleri Okulu 

"nda Kürtçe dersleri veren Kamuran Bedirhan, aynı zamanda Irak'ta da çeşitli siyasal fa

aliyetlerde bulunmuştur3 7 5. 

B- ŞEMDINLI ŞEYHLERi VE SEYYiD TAHA 'NIN RUSLARLA iLIŞKiLERi 

1- Şemdinli Şeyhleri ( 19. YUzyıhn ikinci yarısı) 

Doğu Anadoluda oldukça yaygın olan Nakşibendi Tarikatı'nın tanınmış simalarından 

MevlAna Halid'in halifelerinden olduğu bilinen Seyyid Talıa•3 7 6 Seyyid Abdülaziz 

GeyUini'nin ahfMından olarak bilinmektedir. Abdülaziz GeyUini maiyyetiyle birlikte 

HUUlgO Han zamanında ikamet etliği Akre'den kaçarak Şeındinan dağlarına sığınmıştı. 

Seyyid Taha, Şam'da Nakşibendi Tarikatı'nın Mevlevi kolunun kurucusu Mevlfuıa Halid'e 

ba!lanm1ş ve ondan ichet alarak Nehri ( Şemdinli )'ye dönmUşıu377. Kısa zamanda böl

genin dini lideri · olan Şeyhin Kafkaslarda Şeyh Şamil ile irtibatı olduğu bilinmekte

dir378. Bu dönemlerde Mir'ler tarafından yönetilmekte olan Şeındinan'da halkın 

Mir'lerden hoşnut olmaması yüzUnden giderek huzursuzluklar artmaktaydı. Bu dönemde 

idareyi elinde bulunduran Mir Musa Bey, halk tarafından bölgeden çıkarılmış ve bu tarih

ten itibaren Taha'nın oğlu Şeyh Ubeydullah, yörenin .en gUçlO adamı haline gelmiştir. 

1877-78 Osmanlı - Rus Harbi'nde önemli hizmetlerini göreceğimiz Şeyh Ubeydullah, ba

basının nUfOzundan istifade ile kısa zamanda bölgedeki blltUn aşiret reislerini kontrolilne 

almıştır379. 1880 yılındaki isyanından sonra bölgeden umk.laştırılmasıyla Osmanlı - İran 

hududu üzerinde özellikle de aşiretler arasında ciddi otorite boşluğu meydana gelmiş, ve 

bu durum uzun yıllar bölgenin dış müdahaleye açık olması sonucunu doğunmıştur. 

375 Solan Amedi, KOrller ve KUrdlstan Tatilıl, Fırat - Dicle Yayınları, lsıanbul 1991, s. 169-

174 ve 182-185. 

376 Daha sonraki bö!Umlcrdc geniş olarak ele alaca~ımı7., Scnid Taha'nın büyük babasıdır. 

377 Muzaffer Jlhan Erdcıst, Şemdlnll RopDrtajı. lstanbul 1987, s.23-25. Mevlana HaJid'e ba~lan

masına dair bir menkıbe anlatılır. Seyyid Tahn Ocylflni, Abdlllkadir Ocylfüıi Tllrbcsi'ni ziyarete gitti

ğinde, tUrbcdc uzun bir murdkabeyc dalar. RUyasında Kadiri Tarikatı'nın kurucusu Abdülkadir OeylB.ni 

görtlnUr ve ona Mcvl!lna Halid'e teslim olmasını söyler. Bunun üzerine Seyyid Taha, Bağdııt'tan hareket 

ederek Şam'a gelir ve burada kendisini beklemekte olan Mc,·h'lna Bıılit'c bnğlanır. 80 gün süren özel bir 

e~itimden sonra ica1.ct nlır ve Şam'dan yola çıkarak Nehri'ye döner. a.g.e., s.24-26. 

378 Halfin, XIX. YOzyılda KUrdlstan O.zerinde MUcadeleler, lstanbul 1992, s.55. 

379 Erdost, a.g.e., lstanbul 1987., s.25. 
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Şeyh Ubeydullah'ın isyanından sonra, Şeyh ve isyanın kumandanlarından olan oğlu 

Abdülkadir Efendi İstanbul'a getirilmişlerdi. Şeyh bir müddet lstanbul'da kaldıktan sonra 

Şam'a gitmiş ve Abdülkadir Efendi İstanbul'da kalmaya devam etmiştir. Abdülkadir 

Efendi fstanbul'da bulunduğu sırada kendisine verilen maaşın yetersizliğini bahane ederek 

memleketine dönmek istemiş ise de izin verilmeınişti380. il. Meşrutiyetin ilanından başla

yarak, Şeyh Said isyanından dolayı idam edilene kadar, önde gelen bir KUrt lideri olarak 

gördUğ0milz Abdülkadir Efendi, imparatorluk merkezindeki geliıınelerden etkilenerek 

Jöntürk faaliyetlerine iştirak etmişti. 1896 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde faaliyet 

gösteri yordu. Cemiyetin Merkez Komi lesi'nin de üyesi buluııuyordu3 81 . Bu gibi 

faaliyetleri dolayısıyla daha sonra Medine'ye sürgün edilmişti r382. 

Meşrutiyetin ilanından sonra lstanbul'a gelen Abdülkadir Efendi Ayan Meclisi Azalı

ğına getirildi. Kürtlerin eğitimi ve faydalı bir unsur olarak Osmanlılığa kazandırılma mü

cadelesine gönülden katıldı. Bu dönemde imparatorluğun diğer unsurlarıııda görülen ve 

özerklik için ilk adım olarak değerlendirebileceğimiz kUltUrel amaçlı dernekler, Kürtler 

· tarafından da kurulmaya başlanmışt ı. Meşrutiyet sonrasında kurulan " KUrt TeftvUn ve 

Terakkt Cemiyeti II ıı i n kurucu başkanlığın ı da Seyyid Abdlllkadir Efendi yapmaktaydı. 

Bu dönemde İmparatorluktaki unsurlar arasında Meşrutiyetin ilk olumlu heyecanı 

kaybolmaya , ar~larmda yavaş yavaş gerginlikler oluımaya başlamıştı. Özellikle Doğu 

Anadoluda Kürt ve Ermeniler arasındaki geçimsizli kler yeni boyutlar kazanmaktaydı. 

Osmanlı Hükümeti bu gerginl ikleri ortadan kald ırmak için Doğu Anadolu i n sanı üzerinde 

nüfuz sahibi olan kişilerden istifade etmekteydi. Seyyid Abdülkadir ve daha bir çok Kürt 

aydını ahali ve aşiretlere, Meşruıiyeıe sadık kalmaları hususunda tebliğlerde bulunmak~ 

taydı. Meşrutiyetin tehdid edildiği ilk ciddi isyan olan 3 t Mart vakasının yankılan 

Anadolu ve Doğu Anadoluda tesirlerini göstermeye başlamıştı. Seyyid Abdülkadir Efendi 

bu dönemde Doğu Anadoludaki Kürt aşiret reislerine telgraflar yollayarak, Ennenilere 

karşı taşkınlık yapmama1annı tavsiye etmişti383. 

Öte yandan Şeyh Ubeydullah'ın diğer oğlu Muhammed Sıddık, 1880'deki · isyandan 

sonra kaçmayı başarmış, Osmanlı askeri kuvvetlerinin bölgeden çekilmesinden sonra 

380 BOA. YA. Hus., 335/32, Lef l. 24 Ağustos 1895. 

381 Akşin, J6nt0rkler .. . , s.29-30. 

382 Kutlay, a.g.e., s.81. 

383 Sasuni , Kllrt Ulusal ... , s.153. Ayrıca yörede nUfuzu olan Said Nursi de bu hususlara dair 

Aşiretlere nasihatlerde bulunmuştu . Geniş bilgi için bb .. , Bcdiüu..aman Said Nursi, MUnazarat , 

Sözler Yayınevi, İstanbul 1977. 
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Şemdinli'nin merkezi Nehri'ye dönerek ailenin liderliğini üstlenınişti3 84. Ölümünden 

sonra idareyi oğlu Seyyid Taha alınıştı ki, bu durum, uzun zaman Nehri'den uzak kalmış 

bulunan amcası Abdülkadir Efendi ile aralarındaki ihtilaflann meydana_ gelmesine sebeb 

olmuştur. 

2- Seyyid Abdlllkadir Efendi he Seyyid Taha Arasındaki Anlaşmazbklar 

Şeyh Ubeydullah Efendi Hakkari civarında olduğu gibi lran hududları dahilindeki 

KUrtler arasında da büyük bir nUffiza ınAlikti. Hakimiyeti altındaki Ktırı aşiretlerinin 

vergilerinin bir kısmını alarak mali yönden oldukça gllçlil hale gelmişti. Bu servetin pay

laşımı, çocukları ve torunları arasında uzun sUre çalışmalara sebeb olacaktır. 1911 

Ağustos'unda Seyyid AbdUlkadir Efendi ile kardeşi Şeyh Mehmet Sıddık Efendi'nin oğlu 

olan Seyyid Taha'nm adamları arasında büyük bir çatışma çı kmış, her iki tarafın adamla

rından bir çoğu ölmüş ve yaralanmıştı. Olaydan sonra Seyyid Taha'nın adamları 

Urmiye'ye firar etmişlerdi. Bunun üzerine Seyyid Abdlllkadir Efendi , beraberindeki 100 

sUvari ile Urmiye'ye geçerek Osmanlı Şehbenderliğine gelmi şt i. Burada da kllçük çapta 

bazı olaylardan sonra, Abdll lkadir Efendi'ııin isleğ i Uzere firaril erin bulundu~u mahal ku

şatılm1ş ve elebaşdarı ıevkif ediler~k3 85 Hakkari hapis hanesine sevkedil mişlerdi386. 

Olaydan sonra AbdUlkad ir Efendi istanbul'a dönmüş, oğlu Seyyid Mehmet Abdullah 

Efendi Şemdinan'da kalm ı ştı. Bir silre sonra Seyyid Taha ve Abdullah Efendi arasında 

çatışmalar başladı. Olayları n devamlı olacağ ının anlaşılması üzerine her ikisininde 

İstanbul 'a gönderilmeleri Dahiliye Nezareti'nden vilayete yazılmış idi. Bunun üzerine 

Seyyid Mehmet Abdullah Efendi lstanbul 'a gelmiş ve Taha'run da yakında gönderileceği 

bildirilmişti. Dahiliye Nezareti her iki tarafı da nezarete celbederek Seyyid Taha'ya, 

amcası Abdülkadir Efendi'nin elini öptürmeyi ve amcazadesi Seyyid Mehmet Abdullah 

ile de barıştırmayı dUşUnUyordu387. Bu dUşünceyle Dahiliye Nezareti mahallinde 

yapılmakta olan kan0ni takibatın kaldınlrnasını hudud ahvalinin asayişi için IUzumlu ve 

zaruri gördilğünden Meclis-i Mebuslln tarafından kanunun acilen müzakere edilerek 

kanunlaştırılmasını arzetıniştir388. Meclis-i VükelA'da yapılan müzakere sonucu hududun 

384 Erdost, a.g.e., s.32. 

385 Hariciye Ncıııretinden Sadarete 17 Aralık 191 l Tarihiyle Gönderilen Tahrirnı, Sadareııcn Harbiye 

ve Dahiliye Nc1..arcılcıinc 18 Aralık 1911. BOA. BEO., 298311. 

386 Harbiye Ne1..aretindcn Sadarete, Sadaretıcn Hariciy~ Neı.arctinc 19 Şubat 1912 Tarihiyle Gönderilen 

Tahrirat. BOA. BEO., 300320. 

'.IR? Dahiliye Ne:ı..aretindeıı Sadarete 2 Mayıs 1912. UOA. BEO., 302591. 

388 Dahiliye Nc1.arctinı.len Sadarete 8 Mayıs 1912. BOA. BEO., 302591. 
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emniyeti için kanOni takibatın tehir edilmesi uygun görülmUşto389. Seyyid Taha'da bir 

süre sonra istanbul'a getirilmişti. Hükilmet, Abdülkadir Efendi'nin oğlunu serbest 

bırakarak memleketine dönmesine müsaade etmiş fakat Taha'ya izin vermemişti. Bunda, 

bölgeye gelmesi halinde olayların yeniden çıkabileceğinden endişelenen mahalli 

yetkililerin, lstanbul'da alıkonulması için hUkilmeti uyarmaları etkili olmuştu390. Fakat 

bir süre sonra Tahanın, lstanbul'dan firar etmeye muvaffak olduğunu ve ardından da 

olayların tekrar patlak verdiğini görüyoruz. 

3- Kara Karyesi VukOatı. 

Seyyid Abdülkadir Efendi ile Taha arasındaki uzun süredir devam etmekte olan ihti-

13.f, Seyyid Taha'nııı adamlarının, Şeyh Abdülkadir'in adamlarından iki kişiyi öldünnesi 

Uzeıine tekrar şiddetlenmişti (Ağustos olayları). Bu çekişmeden etkilenen Şeındinan aha

lisi ikiye ayrılarak Kara karyesinde çatışmaya ginnişlerdi. Mavane idare memuru ve müf

reze kumandanının beyilnlitına göre 170 ev, 1 elimi, 2 dükkan ve 1 han'dan ibaret olan 

köy yerle bir ol muştu. Ç.atışmada 5-6 kadın ve 17 masum yanarak can vermiş, her iki ta

raftan 9 öllf ve 5 yaralı bulunmuştu. Maddi hasar ise o zaman için 20 bin liranın Uzerinde 

lesbit edilm i şti. Olay yetine gelen Van Savcısı, maarif ve Polis mUdUrlerinden oluşan heyet 

tarafından verilen raporda, bu olaydan sonra da bir takım h§.diselerin cereyan ettiği bildi

riliyordu. Ve bu olaydan dolayı 29 kişi adliyeye sevkedilirken, Seyyid Taha hakkında da 

celb mUzekkiresi çıkmıştı . Daha sonra Seyyid Taha'nm adamlarından eşkiya olarak tanınan 

Fettah Bey'le, tAkib müfrezesi arasında 21 Mart 1912'de çat ışma çıkmı ştı. MUUlzım- ı sini 

Sami Bey'in şehit olduğu bu olaydan sonra Fettah Bey lran'a kaçarak kurtulmuştu39 I _ 

4- Taha'nın Affı Meselesi 

Seyyid Taha lstanbul'dan firar ettikten sonra, yörede, yukarıda kısaca işaret ettiğimiz 

asayişi ihlıil edici pek çok faaliyette bulunmuştu. Osmanlı HOkiJmeti bölgede otoritesini 

sağlamlaştınnak için Cftbir Paşa'yı vazifelendinnişti. Cilbir Paşa da askeri bir harekat_ başla

tarak Seyyid Taha ve Ruslarla işbirliğinde olan Bedirhanlı Abdilrrezzak ' ı yakalamıştı. 

Ancak Van'a gölilnnek Uzere yola çıkarıldıktan sonra Ori yakınlarında 200 kişilik bir 

grupla Simko'nun tuı.ağına dtışürOlınOşlerdir. Askeri müfrezeye baskın yapan Simko, 

muhafızları esir almış, silahlarına el koyduktan sonra serbest bırakmış, Seyyid Taha ve 

389 Sadaretten Dahiliye ve Adliye Nezaretlerine 13 Mayıs 1912 Tarihli Tebligat. BOA. BEO., 

302848. 

390 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 23 Eylül 1912 Tarihli Şifre. BOA. BEO., 

302848. 

391 Dahiliye Ncı.aretinden Sadarete 25 Ekim 1912. BOA. BEO., 302848. 
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Abdürrezzak' ı da alarak Kotur'a geçmiştir39 2 . Ruslarla işbirliğinde olan Siınko'nun bu 

yardımından itibaren Taha'nın da Ruslarla mlinasebetleri başlamış bulunuyordu. Rusya 

konsolosunun incelemeler yapmak amacıyla bölgede bul unması, kaçırılma olayında 

Ruslann parmağı olduğu şüphelerini uyandınnıştı. Dahiliye Nezareti Taha'nın kaçırılması 

olayından sorumlu tutulanlar hakkında kanOni soruşturma açılmasını kumandanlığa bil

dirdiği gibi, affının gerekliliği üzerinde de dum1aktayd1393 . 

Taha'nın kaçırılması, bölgedeki aşiretlerin askere ve hiikUmete karşı güvenlerini yok 

etmiştir. Diğer yandan Seyyid Taha'nın Rusların pençesine düşmesi ihtimali de dikkate 

alınarak temkinli hareket ediliyordu. Van vilayeti Hısnü-1 Ekrad kaymakamına gizli bir ta
limat göndererek, Taha üzerinde büyük etki yapacağı dilşilnillen annesi Meryem Hanım'la 

temasa geçilmesini ve Taha'nın her halde merkeze getirilmesini istiyordu. Ayrıca affedile

ceğini bildiriyordu394. 

Yine bu çerçevede kendisini yakınen tanımakta olan Said'i Kürdi de ( Said-i Nursi ) 

Seyyid Taha'nın affedilmesi için Sadarete çektiği telgrafta, onun KUrdistan'a bir çok hiz

meti olduğunu, sOi idare neticesi maddi olarak zararda olduğunu belirtiyor, aksi takdirde 

Kürdistan'da büyük bir meseleye sebeb olabileceğini bildiriyordu395. 

S- Seyyid Taha'nın Ruslarla işbirliğine Girmesi 

Osmanlı yetkililerinin kendisine haksı zlık yaptığına inanan T aha, bu haksızlığı çeşitli 

vesilelerle hUkUmete hissettirme ve baskı kunnaya çalışıyordu. En etkili yöntem ise isyan 

çıkannaktı . Bu amaçla, kendi bölgesinde yaptığı aşiret reislerini tarafına kazanma girişim

leri boşa çıkmış, ancak Osmanlı Devleli 'ne itaatsıılığıyla tanınan çeşitli Kürt aşiretleriyle ir

tibat kurarak onların desteğini alabilmişti. Fakat yetersiz bulduğu bu gUç karşısında umut

suzluğa kapılmış ve yakınlarının da önerileri üzerine Osmanlı HUkUmeti'nden affını istir

ham etmişti . Uzun suredir askıda kalan af kararının bir an önce belirginleşmemesi halinde 

Siroko ve Abdürrezzak gibilerin devreye girerek kendi taraflarına çekmesi ihtimal dahi -

. !indeydi. Bu yüzden Taha'nın kaybedilmesinin önüne geçmek için hem mahalli yetkililer 

392 Van 11. Kolordu Kumandanı Cabir Paşa'dun Dahiliye Ne:,,arcıine Çekilen 18 Ekim 191'.! Tarihli 

Şifre . BOA. BEO., 30'.!Rtffl; Van Vilayetinden Dahil iye Ncntrctinc 01\ndcrilcn 18 Ekim 191'.! Tarihli 

Telgraf. BOA. BEO., 30'.!848. 

393 Dahiliye Ne1.aretinden Sadarete '.!4 Ekim 19 1'.! Taıih l i Ari7a. BOA. BEO .. 302848. 

394 Van Vilayetinden Dahiliye Nc7aretine Çekilen 21 Ekim 1912 Tarihli Mahremfine Telgraf Sureli. 

BOA. BEO., 302848. 

395 Said-i Nursi Tarafından Saray'dan Sadarete Çekilen 26 l'vf. Tarihli Tclgıaf. BOA. BEO .. 302848. 
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hem de halk af tebliğ kararını beklemekte olduklarını bildiriyorlardı396. Nihayet yetkili

lerin korktuğu başına geldi. Zaten mahkeme davalarının uzun silre askıda kalması bir çok 

zanlıyı eşkiya saflarına sokmuştu. Bu durumun bir çok defalar, başka eşkiyalar için de 

aynı neticeyi vermesine rağmen hükünıet yetkililerinin bu hususta gereken hassasiyeti 

göstennemeleri büyük bir hata olarak değerlendirilebilir. işte böyle bir fırsatı kollamakta 

olan Rusların Simko'yu devreye sokarak Seyyid Taha'yı Rus emelleri için ittif'Aka davet 

etmesi Taha tarafından benimsenmişti. Simko ile birlikle Rumiye'ye giderek Rus konso

losluğuna uğramışlardı. Bir süre sonra evine Rus bayrağı çekmesi, mahalli Rus yetkilile

rince fevkalade memnOniyet verici bulunmuştu. Rusya konsolosu, aşiret reislerine yaptığı 

konuşmada; " Rusya Devletinin teı1eccllltiinll kazanmak hteyeıı, Talıa Ue uzlaşsm " öneri

sinde bulunuyordu. Böylece Seyyid Taha KUrdistan isyanı için Rusların önemli bir vasıtası 

olacaktı. Bu sıralarda Osmanlı HUkUmeti tarafından tahliye edilmiş olan Nevihi-i 

Şarkiye'de Rus konsoloslan, henüz Ruslara itaat etmemekte direnen Kürtleri celbe çalış

maktaydı. Bölgedeki otorite Ruslar lehine gelişirken Osmanlı yetkilileri Taha hususunda 

Ruslarla müzakereden uzak duruyor, ancak sözedilen bölgenin İran topraklan olması ha

sebiyle İran yetkilileriyle görüşilyorlardı. Ancak Tahran sefiri Emin Bey'in, Taha'run tes

lim edilmesi hususunda da Hariciye Nazırının Azerbaycan KArgUzArına tekrar tekrar yap

tığı müracaat İran makamlarınca " alıvcll-i malıalliye " nin uygunsuzluğu sebebiyle tehir 

edilmişti397. 

Gerçi Meclis-i VUkelA'nın kararı ile 26 Aralık 1912'de Taha ve Abdürrezzak'm hu

kOk-ı şahsiye davaları baki kalmak Uzere kabOI -U dehaleılerine dair tanzim edilen İrade-i 

seniyye layihası padişah tarafından tasdik edilmişse de398 artık iş işten geçmiş bulunu

yordu. 

Seyyid Taha Ruslarla işbirliğine giriştiği sıralarda Şemdinan'daki halk arasında hu

sOmet devam etmekteydi. Taha'nın affedilmesinden sonra, hUkUmete teslim olması için 

kaza dahilinde birtakım cezbedici faaliyetler yapılmaktaydı. Zira Seyyid Abdülkadir'in 

oğlu Seyyid Mehmet ve adamları hükllmetin maıh8riyeti içinde daha da şımarmışlardı. 

Taha ise Osmanlı HükUmeti'ne karşı güvensizliğe itilmiş ·ve dışlanmıştı. Hükllmet geç te 

olsa bu aynının zararlarını farkederek, Taha ve adamlarına şirin görünme ve onları ka

zanma çabalarına girmişti. Bu sebeble hftlen. gergin olan ortamı yatıştırmak için bir " 

Hey'et-i ls!Ahiye ve Adliye " nin bölgeye gönderilerek öncelikle Abdülkadir Efendiz.Ade 

396 Dahiliye Nezaretinden Sadarete 21 Kasım 191'.!. BOA. BEO., 302848. 

397 Tahran Sefiri Emin Bcy'in 15 Aralık 1912 Tarihli tclgmfı. BOA. BEO. 309556. Hariciye 

Neı.aretindcn Sadarete 24 Anılık 1912. BOA. BEO, 308843. 

398 Sadaretten Adliye, Dahiliye ve Harbiye Ncı.arctlcıinc 26 Aralık 191::! Tarihli Tahrinıt. BOA. 

8EO., 309556. 
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Seyyid Mehmet Abdullah Ef endi'nin adaınlanrıın daiıtılınası uygun görülınekteydj399. 

Dahiliye Nezareti di~er yandan Seyyid Taha ile aralarındaki meselenin ha!Ji için 

Abdülkadir Efendi'ye tavsiye ve ihtarda bulunulmasını da gerekli gönnekteydi400_ Bu se

beble Abdülkadir Efendi hUkUmet merkezine çağırılmış, O da meselenin mahkemeye ha

vfi.le edilmesi takdirinde verilecek hükme uymaya hazır olduğunu bildirmlşti401 . 

Bunun yanısıra hOkUmet, Taha Uzerinde etkili olabilecek yakınlannm, onu ikna etmek 

için çalışmaları hususunda desteklerine başvunnuştu. Seyyid Taha'yı celbe çalışması için, 

Van Bidftyet mahkemesi azasından Şeyh Yusuf Efendi, Şemdinan'da Taha'nın Vekil -i 

UmOr'u Seyyid Mehmet Said Efendizade Seyyid Tahir Efendi görevlendirilmişlerdi. 

Sadaret, Van vilayetine tebligat yapılarak, Taha'ya etki edebilecek kişilerin 

tavassutlarından istifade edilmesi için Dahiliye Nezaretini uyarrnıştı402. Bu uyarıyı dikkate 

alan Nezaretçe Vilayet Naibi, Redif kumandanı ve Adliye mOdürUnderı oluşan bir heyetin 

Şemdinan'a gönderilmesi mUnasib görillmUştU403. Fakat bölgeye giden heyet, Nevfthi-i 

Şarkiye 'n in Osmanlı Hllkilmeti tarafından tahliye edil mesi sebebiyle şahi t bulamamıştı. Bu 

da adli tahkiklitın dürüst bir şeki lde yapılmasını zorlaş tınnaktaydı404. Bu esnada Taha ise 

hilkümet tarafından gönderilen kişilere, olaylardan dolayı hapsedilm iş olan yakııı adam

lannın tahliyesini şart koşrnaktaydı. Adamlarından Şeyh Abdullah ile 45 arkadaşı Hakkari, 

4 tanesi de Van hapishanesindeydifer. Van vilayeti, Taha'n ın teslim olmasını temin etmek 

için bUtüo mahkumların tahl iye edil melerini gerekli gördUğll gibi, mahkumların hukOki 

olarak da mahkumiyeti hak etmedi kleri kanaatinde idi. Fakat hUkHmet. mahkumların 

kanOni takibatları zarOri sebeblerden dolayı kesin hükme ulaşmadığı için affa uğrayarak 

tahliye edilmelerini milmkiln görmüyordu. Taha'nın nllfOzunu, Rusların maksadını ve 

bölgenin hassasiyetini dikkate alarak yalnızca hukOk-ı umOmiye cihetinden 15.kibat- ı ad

liyenin ertelenmesi milnasib görU(mUştU405. Bu ise bir süre sonra mahkumların serbest 

bırakılarak yeniden Taha'nın emrine girmelerine imkan vermiştir. 

399 Dahiliye Ncwrcıi 5 Ocak 1913. XI. Kolordu Kumandanl ığı Telgrafı Sureti. BOA. BEO., 

310096. 

400 Dahiliye Nezaretinden Sadarete 6 Ocak 1913. BOA. BEO., 310066. 

40! Sadaretten Dahiliye Neı.arctinc 19 Ocak. 1913. BOA. BEO., 3HX)96. 

402 Sadaretten Dahiliye Nezaretine 19 Ocak 1913. BOA. BEO., 310096. 

403 Dahiliye Ne1.areti ndcn Sadarete 21 Ocak 1913. BOA. BEO., 310212. 

404 Dahiliye Nezaretinden Sadarete 27 Mayıs 1913. BOA. BEO., 313257. 

405 Dahiliye Nezaretinden Sadarete 27 Ma)'IS 1913. BOA. BEO., 313257. Sadaretten Dahiliye 

Necaretine 29 Mayıs 1913. 
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6- Taha'ntn NevAhi-1 Şarkiye'dekl Faaliyetleri 

Rus konsolosu ve Rumiye'de bulunan lran yetkililerinin teşvikleri ile Seyyid Taha, 

kendisini Nevihi-i Şarkiye'de tek yetkili merci olarak görmeye başlamıştı. Gerçekten de 

Rus İmparatorunun emri ile, Başkale'den Musul'a kadar olan bölgenin hakimiyeti Seyyid 

Taha'nın uhdesine veriliyor ve bölgedeki aşiretlerin Taha'yı otorite olarak tanımaları iste

niyordu. Bu sırada Ruslar Taha'ya 6.0(X) mavzer sözU vermişlerdi. Bu silahların bir kısmı 

Ruslar tarafından teslim edilmiş butunuyordu. Seyyid Taha'nın kumandan( arından önde 

geleni ise daha önce bahsi geçmiş olan Mir Muhiy idi. Onun Van ve Bitlis bölgesindeki 

eşkiyalık faaliyetlerinin durdurulmasından sonra Taha'ya iltica ederek onun hizmetine 

girdiğini yukarıda zikretmiştik406. HUkilmelin bUtün gayretleri neticesiz kalmıştı. Taha, 

Van ve Hakkari hapishanelerinde tutuklu bulunan adamlarının kurtulmasını temin etmiş 

fakat Ruslarla birlikteliğine devam ederek Kürt aşiretlerini Ruslar lehine celbetmeye ça

lışmıştır. 

Taha, Merkuvar Beyddelerinden Abdullah Bey ve hudud Uzerinde bulunan Serh!ni 

Aşireti Reisi Ahmet ve Abdül Han'lan da Rusya'ya tllbi olmaya davet etmiş, kabul edildigi 

takdirde kendilerine altın kılınç ve çeşitli hediyelerle birlikte Ruslar tarafından himaye 

edileceklerini de bildirmişti407 . Osmanlı HUkllmeti'ne tftbi olan bölgedeki aşiretler 

Taha'nın yaptığı bu teklifi kabul etmeyince, 3000 kadar Rus askeri 5 top ile Nevllhi-i 

Şarkiye'ye hücum etmişler, köyleri yakmış, ahalinin mallarına el koymuş, bir çok kişiyi 

öldünnUş ve yaralanuşl~dı408. Seyyid Taha'ıun isteğiyle Ruslar tarafından perişan edilen 

ahali, mUnasib bir mahalde iskan edilmeleri için Osmanlı Devleti'ne iltica talebinde bu

h,ınınuştu409. 

Rusya'nm aşiret reislerini, bUllln imkanlarını sererber ederek kendi tarafına çekme 

politikasını şiddetle takib ettiği bir sırada, hükUmete iltica talebinde bulunan bu aşiretlerin 

ilticalarını kabul etmemek aşiretler arasında sOi tesir hasıl edebiJirdi41 O. HUkUmet ne 

406 Nevllhi -i Şarki}'c Şinu Be11c7A Aşireti Reisi, Hudud-ı lraniye J. Kısım Sabık Komiseri Mum·ini 

Rıza'dan Dahiliye Neznretinc. BOA. BEO., 310096. 

407 Musul Vilayclinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 14 Temmuz 1913 Tarihli Şifre. BOA. BEO., 

314759. 

408 Umum Beyzadegdn Reisi Fcrdu \'c Heriki Aşireti Reisi Binıt imzalarıyla Şcmdinan'dan telgraf 

çekilmişti. Sadaretten Haıiciyc'yc 7 Ağustos 1913. BOA. BEO., 315226. 

409 Musul Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 14 Temmuı. 1913 Tarihli Şifre. BOA. BEO., 

314759. 

4 t O Dahiliye Nenı.rctindcn Sadarete 17 Temmuz 1913. BOA. BEO., 314759. 
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Taha'dan, ne de Rusların zulmOne uğrayan aşiretlerden vaı.geçmeyi dUşOnmilyordu. Fakat 

ikisinden birini tercih etmekle karşı karşıya bulunuyordu. 

Seyyid Taha, Osmanlıya tAbi aşiretlere Ruslar tarafından zulüm yaptırırken hUkUmet, 

anlaşılması son derece güç bir tarzda, mOlteciterin kabul edilmesinin, avdet edecejine dair 

söz vermiı, olan Taha'nın sözünden dönmesine sebeb teşkil edeceğini düşünmekteydi. Bu 

sebeble Vilayetten " ... Talıa'nm m•detini temin için Abdullah Bey'iıı ( Mültecilerin ) istim

dadının reddi mi ? yoksa bir çrlre-i te'lif aramak mı daha uygun? " olduğu konusunda 

izahat istiyordu41 ı. Müzakerelerin cereyan elli~i sırada Seyyid Taha ile çatışmaya girdik

ten sonra firar etmek zorunda kalan Abdullah Bey, Osmanlı ·yetkililerinin kesin bir karara 

varamaması üzerine Barzan Şeyhine müracaat ederek kendisine yardım edilmesini iste

miştir. Fakat Barzan Şeyhi'nin, statüko haricindeki bölgeye yardım edemeyeceğini beyan 

etmesi üzerine, Bradost BeyzAdelerine sığınmıflı r41 2. 

Osmanlı HUkUmeti'nin kendisine tAbi olan aşiretlere sahip çıkamadıjı, onlann dertle

riyle hemhal olamadılı gibi, Rus taraftan eşkiya çetelerinin baskı ·ve zulmü altında eziyet 

çekmelerine seyirci kalmıştJr. Dahası, Ruslann hizmetinde bulunduğu kesinleşmiş ve teslim 

olup olmayacajı da kuşkulu buJunan bir Asi liderle pazarlık konusu haline getirilmesi bile 

hUkUmetin tutarsız politik tutumunu yansıtması açısından önemli görülmektedir. Kısacası 

hUkUmet, bölgedeki Osmanlı laraftarı aşiretleri kendi başlarının çaresine bakmakla karşı 

karşıya bırakmıştır. Oysa bu aşiretler bölgede Osmanlı varlığının teminatı durumunda 

idiler. HUkOmetin bu yaklaşımı ise Rusların işini önemli ölçüde kolaylaştırmaktaydı. 

Nitekim bir süre sonra harekete geçen Ruslar, NevBhi-i Şarkiye'yi tamamiyle işgale 

başladıkları sırada kendilerine Ulbi olmayan aşiretleri itaat altına almaya çalışmıılar fakat 

direnişlerle karşılaşmışlardı. Yukanda bahsettiğimiz gibi özellikle Abdulah ve Kurt Bey1er 

Ruslara karşı kahramanca karşı koymuşlardı. Kürtler nezdinde çok itibarlı kişilerin Ruslar 

tarafından şehit edilmesi aşiretler üzerinde olumsuz tesir yaratmıştı. Osmanlı dahilindeki 

KUrt aşiretlerinin de bu durumdan tedirgin olması hilkllmeti ciddi endişeye sevketmişti. 

Hakikaten Osmanlı Devleti Nevihi-i Şarkiye ahalisinin hukOkunu korumada gerekli 

gayreti gösterememişti. Bölgedeki Osmanlı memurlarının başansızlıjı, aşiretlerin Osmanlı 

HOkUmeti'ne karşı güvensizliğine neden olmaktaydı. Bu durumların dUzeltilmesi için çoğu 

zaman başarısızlıkla neticelenen Rusya ve lran hükumetleri nezdindeki ·protestoların da 

hiçbir etkisi görülmemekteydi. 

4I I Sadaretten Dahiliye Nelllrctinc 19 Temmuz 1913 Tarihli Tahrirat. BOA. BEO., 314759. 

41 2 Sadaretten Dahiliye ve Hariciye Nezaretlerine Gönderilen 27 Temmuz 1913 Tarihli Tahrirat. BOA. 

BEO., 314954. 
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Seyyid Taha bir yandan Rusların yardımıyla Nevlihi-i Şarkiye aşiretlerini nUfuzuna 

almaya çalışıyor, diğer yandan da Osmanlı yetkililerine yaptığı açık.lamalarda gelip teslim 

olacağını söylUyordu. Ancak, biraderzftdeleriyle olan tUtUn iltizimına ait işleri için dahi 

bizzat gelmeyerek adamlarından birini göndermişti. Buna rağmen hilkUmet peşini bırak

mamakta kararlı görUn0yordu. Nitekim avdet _etmesi için tekrar girişimlerde bulunulma

sını gerekli gör1Jyordu413. HOkUmetin uzlaşma girişimlerine mukabil Seyyid Taha, otori

tesini tanımayan aşiretlere karşı zecr1 yöntemler kullanmaya devam ediyordu. Osmanlı 

hududu yakınındaki Merkuvar Nahiyesi köyleri ahalisine yaptıjı açıklamalarda Rusların 

yakında geleceğini söyleyerek kendisine tftbl olmadıkları takdirde köyleri boşaltmalarını 

istemesi de bu hususta kesin kararlı olduğunu gösteriyordu414. 

7- Seyyid Taba'ya Karşı Alınan Önlemler ve lıtkası Konusu 

Seyyid Taha 1914 baharında faaliyetlerini yoğunlaştırmış, Ruslardan satın aldığı 500 

Wfeği kendisine tabi olan eşkiya çetelerine dağıtmaya başlamıştı. Bu arada Slmko ile bir

likte Osmanlı hududunda büyük bir gaile çıkarmak için hazırlık yapmaktaydı415. Osmanlı 
yetkilileri haber aldıkları bu hazırlıklara karşı bazı tedbirler de almaktaydılar. Yetkililer 

muhtemel isyan merkezi olarak Van ve civarını görüyorlardı. Fakal bölgedeki Osmanlı 

kuvvetlerinin durumu hiç iç açıcı görUnmUyordu. Kolordu efradmın yetersizliği sebebiyle 

tedip harekatını Jandanna gUçleri gerçekleştirmek zorunda kalıyorlardı. Van valisi Tahsin 

Bey, ErkAn-ı Harp Kazım Bey'in jandarma kumandanı tayin edilerek hemen harekete 

geçmesi, Trabzon ve İstanbul Harbiye mekteplerinden 300, Aydın Efrid-ı Cedidesinden 

300 olmak üzere toplam 600 kişilik bir kuvvetin 15 Mart'a kadar Van'da haz.ır olmaları, 

Rumeliden de takib lecrtlbesi olan 5 - 10 Jandarma bölUk ve takım kumandanının bir an 

önce Van'a yetiştirilmesini hUkUmetden istemişti. Valinin, Hakkari mutasarrıfı Cevdet 

Bey'in Mart ayı başlarında görevi başında bulunmasını istemesi yöredeki mUlki duru

munda iyi olmadığına işaret etmektedir. Bu arada kendisi de bazı hazırlıklar yapmışb. Bu 

cümleden olarak Eşkiya t!kibinde istihdam edilmek Uzere " Esterll Jandarma 861010 " 

teşkil ve hazır edilmiş, Osmanlı - İran hududu üzerinde bulunan, devlete bağlı aşiretlerden 

de askere yardım edeceklerine dair söz alınmıştı416. 

4l3 Dahiliye Nezaretinden Sadarete 11 Agustos 1913. BOA. BEO., 315226. 

4l4 Rumiye Şehbenderi Ragıb Bey~n Telgrafına atfen Hariciye Nezaretine Gelen 4 Ocak J 914 Tarihli. 

BOA. BEO., 318351. 

415 Vali Tahsin Tarafından Dahiliye Nezaretine Gönderilen 2 Şubat 1914 Tarihli Şifre. BOA. OH. 

KMS., 9/26, Lef 8-9. 

416 Vali Tahsin Tarafından Dahiliye Neı.aretinc Gönderilen 2 Şubat 1914 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

KMS., 9/26, Lef 8-9. 
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Olayların olduğu kadar ikili ilişkilerin de değişkenlik gösterdiği yörede, yukarıda 

zikretttiğimiz isyan ve mUdafa hazırlıkları olurken Seyyid Taha'nıo Tebriz 

Başşehbenderliği'ne iltica ettiği söylentisi çıktı. Tahran sefirinin haberine göre, Taha'nın 

yeniden Rus tarafına meyletmemesine gayret ediliyor ve hududdan silimen geçirilmesi 

çareleri aramlıyordu4 17. Tebriz'de iken yapugı açıklamalarda, bir tarafdan affolunduğu 

taktirde Osmanlı Hükilmeli'nin adille! ve merhametine sığınarak, avdete hazır olduğunu 

bildirirken, diğer yandan müsadere edilen arazisinin iadesini de ısrarla istemekteydi. 

AbdUlkadlr Efendi ile olan davaların halli için ise Osmanlı HUkUmeti'nin adAletine gü

vendiğini bildirmişti4l8. Bütün bu çabaların ışığında Seyyid Taha'run affedilerek Rusların 

elinden alınmasının hUkUmetçe zaruri görüldUjU anlaşılmaktadır. Osmanlı yönetimi mev

cut şartların bütün İslamların memleket mUdafaası için yek vtıcut olmalarını gerektirdiğine 

inanıyordu. HUkUmel Taha'nın avdeıi halinde İcab ederse başka bir bölgede ikamet etti

rilmesinj dlişUnUyor41 9, bir yandan da Van vilayetinin bu husustaki görüşlerine başvuru

yordu. 

8-- Birinci DUnya savaşı ve Taha 'nın Sonu 

Çalışmamız her ne kadar 1. Dünya Savaşı öncesinde bitiyorsa da bu mevz0yu vuz0ha 

kavuşturmak amacıyla Seyyid Taha'nın savaş sırası ve sonrası faaliyetlerini hülSsa etmeyi 

gerekli gördük. Van vilayetinin tesbitlerine göre Seyid Taha avdet etmek niyetinde de

lildi. Osmanlı H0kUmeıi'ni oyalayarak geleceğini garanti altına almaya çalış ıyordu. Aynı 

zamanda Tebıiz şehbenderini de iğfale çalışmaktaydı. Ruslar, Tebriz'den çekili r, kendisi 

yalnız kalır ve Kürtlerin saldınsına uğrarsa ancak o zaman hUkUmete teslim olabilirdi. 

HUkUmet yetkililerine gelince onlar, avdeti halinde kab0IH ve Van'da ikametiyle, arazi ve 

emlAk davaJarırun haJJinde hiçbir mahzur olmadığı görOşUrıdeydiler420_ 

HUkllınetin ısrarla konuyu takibi neticesinde Taha'nın Osmanlı Devleti tarafından af

fedildijine dair iride-i seniyye, ancak Birinci Dünya Savaşı'mn sonlarında çıkmıştır. 

Musul'a geldiği ta~tirde g0venlikJi bir şekilde lstanbul'a sevkedilmesi de istenmiştir42 l. 

417 Tahran Sefirinin işanna atfen Dahiliye Ne1.aretindcn Van Vilayetine Çekilen 10 Haziran 1914 

Tarihli Telgraf. BOA. DH. ŞFR. , 45/241. 

41 8 Tahran Sefiri Asım Be)"den Hariciye Nezaretine 4 Ağustos 1914 Tarihli Telgraf. BOA. BEO., 

322900. 

419 Dahiliye Nezaretinden Van Vilayetine 10 Ağustos 1914 Tarihli Şifre . BOA. DH. ŞFR., 43/218. 

42o Van Vilayetinin işnrına atfen Dahiliye Ncnırctinden Sadarete 17 AAustos 1914. BOA. BEO., 

322900. Sadaretten Hariciyeye 18 Ağustos 1914. Aynı Vesika 

42! Dahiliye Nc7.aretinden Muııul Vilayetine Gönderilen 3 Hrudrnn 1917 Tarihli Şifre. BOA. OH. 

ŞFR., 76/228. 
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Taha'nın Güney Azerbaycan'ın Ruslar tal1lfından işgali sırasında yakalanarak BakO'ye sil

rUldUIUnU, ancak affın çıkmasından sonra kaçarak Musul'a gelip Musul valisi Haydar 

Bey'e teslim olduğunu görüyoruz422. Aynı hatalan bir daha işlememesi için uyar1lan 

Taha'ya, gizli ödenekten bir miktar da para vcrilmiştir423. Bolşevik ihtilaliyle Kürt - Rus 

münasebetlerinin bir sUre sekteye uAramasından sonra İngilizler devreye girerek Kürt 

reislerini elde etmeye çalışmışlardı. Bu defa da İngilizler Seyyid Taha ile temas kurarak, 

ona Şemdinli kaymakamlılını teklif etmişler ve bir çok altın ile kendilerine bağlamaya 

muvaffak olmutlardır4 2 4. Musul'un İngilizler tarafından işgalinden sonra ise Taha 

İngilizler adına Revanduz kaymakamı olmuştur425. Amcası Seyyid Abdülkadir Efendi ve 

yakınlannm Şeyh Sait isyanından sonra idam edilmesiyle, Abdülkadir Efendi'nin diler 

oJlu Seyyid Abdullah, İran ve Irak'tan topladılı aşiretlerle Şemdinli isyanını başlatmıştır. 

Seyyid Taha vasıtasıyla İngilizlerin destek sözü verdiklerini bildijimiz isyan, 1 Ağustos 

1925'de askeri birlikJerce bastırılmış ve Seyyid Abdullah lrak'a kaçmıştır426. Daha sonra 

da Seyyid Taha'nın lran'da öldürOldUğU kaynaklara geçmiştir. 

422 Nazmi Sevgen, ft Seyyid Taha", Tarih Konuşuyor. c. 7, S.40, Mayıs 1967, s.3165-3167. 

423 Dahiliye Nezaretinden Musul Vilayeıine GOndcrilen 2 Tcmmuı. 1917 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

ŞFR., 77/148. 

424 Erdost, Şemdlnll .. . , s.44-45. 

425 Sevgen, a.ı,tn. 

426 Erdost, a.g.e .. , s.51-60. 
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Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilişkiler, 18. yüzyıldan itibaren Rusya'nın süralle 

kuvvetlenmesi ve cografl yakınlıjı gereği, zaman zaman ı.ayıf düşen Osmanlı Devleti aley

hine genişlemek istemesi şeklinde tayin ve tesbit edilmiş ve özellikle sıcak denizlere ulaş

mak bir ideal haline gelmişti427. Ruslann gerek Batıdan ve gerekse Kafkaslardan yayılma 

devri olan 19. yUzyıl boyunca Kürtlerle münasebet kunna girişimleri zaman zaman 

olumlu neticeler de vennişti. Osmanlı - Rus ve Rus - İran harplerinde stratejik bir öneme 

sahip ve çoğunlukla Kürtlerin yaşadığ ı bölgeler taraflar için önemli bir nüfuz sahası idi. 

Ruslar, daha Deli Petro ve il. Katerina zamanında Kafkaslara sokulmayı başarmıştı. 

XIX. yfizyılın başında Gürcistan, Tiflis ve ardından 1804/1805 yıllan.nda Bakil, Nahcivan 

ve Erivan hanlıklarını da işgal eden Ruslar Kafkaslara yerleşerek Osmanlı Devleri'ni doğu

dan tehdit etmeye başladılar. Ruslann bu dönemde Osmanlı Devleti'nin Hristiyan teblsmın 

hAmiliğine de soyunduğu ve 1806 Osmanlı - Rus Harbi'nde bir çok Enneninin Ruslarla 

işbirl iji yaptığı görilldırf28. 

Rusların Kürtlerle ilk defa bu harble karşı karşıya geldiklerini görmekteyiz. Bu sa

vaşta Rus generalleri Erivan bölgesindeki Kürtleri kendi saflarına davet ederek, himaye ve 

427 Kurat, TUrlı.lye n Rusya, Ankara 1990, s.99. 

428 Kurat. a,ı,e., s.50-51. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan KUçUk Kaynarca Barışı'nılan 

sonra Rusya, Osmanlı Dcvleti'ndeki Hristiyan Oı1odoks tebanın koruyucusu olarak fırsat buldukça 

Osmanlı Devleti nezdinde baskı_ yapmaya başlamıştı. Rusya'nın Ermeniler üzerindeki hakimiyeti Erivan 

ve çevresinin Ruslar tarafından işgaliyle başlamış, 1828-29 ve özellikle Kırını Harbi'yle gelişen ilişki

lerde Ermeniler Ruslara casusluk yapmış •,e menfaat karşılığı Ruslara hi1.ınct etmişlerdi . Rus - Ermeni 

ilişkileri Berlin Antlıışması'yla yeni bir veche kaz.anarak Osmanlı De\'lcli'nc karşı baskı aracı olarak 

kullanılmaya · devam etmiştir. Rusların Ermenilerle ilişkilerinde hedefleri, Ermenileri Ttlrk 

Hakimiyetinden çıknnnak ,·e Rus idaresindeki Ermenilerle birleştirip Rm: egemenliği altına almaktı. Bu 

politikaları. 1880'de lstanbul'daki lnsiliz bUyllkelçisi Sir Henry Layarc.l tarafından tesbil edilmişti. 

Kurat, a.g.e., s.212. 
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taltif edecekleri vaadinde bulunmuşlardı429_ Fakat istedikleri neticeyi alamamışlar, yal

nızca Ermenilerden bir kısmını elde ederek bir asır boyu kullanma sürecini başlatmışlardır. 

1828-29 Harbinin başlamasıyla Ruslar tekrar Kürtlerle ilişki kurma yollarını aramaya 

koyulmuşlardı. Osmanlı ve İran aleyhinde yayılmanın ancak bölgedeki Kürtleri elde et

mek, en azından tarafsız kalmalarını sağlamakla mOmkUn olacağını anlayan Ruslar, ·bölge

deki nüfuzlu Kort aşiret reisleriyle yakından ilgilenmeyi zorunlu görmüşlerdi. Takip ede

bllecekleri politika ise gerek Osmanlı gerekse İran devletlerinin lam hakimiyetini benim

seyememiş, sadece dini bağlarla bağlı olan hudud üzerindeki KUrı aşiretlerinin maddi 

menfaatler mukAbilinde saf değiştinnelerinl sağlamaktı. Bu amaçla hem kendileri doğru

dan ilişki kuracaklar hemde daha önceleri kendilerine ıabi olan Ermenileri kullanacak

lardı . Nitekim, Ermeni Eçmiyazin Katogigosluğu'nun KUrtleri Osmanlı Devleti'nden 

uzaklaştırarak kendi saflarına meylettirmek için Kürt Aşiretlerinin ileri gelenlerine mek

tuplar yazdığı görutecekti.-430_ 

Kürtleri elde etme hususunda kararlı olan Rus generalleri izlenecek genel siyaseti 

hemen tesbit etmişlerdi. Nitekim Graf Paskviç imparatora verdiği raporda Kürtlerin elde 

edilmesinin zorunlu olduğundan bahisle izlenmesi gereken genel siyaseti şu şekilde teshil 

etmi şıi; " Nlljuzlıı KUrtleri imparator ıarafındaıı lıiınaye edi/ecekleri,ıe inandırmak. diger 

Kürt Ayanma ise Osmanlı Dev/eti'nin verdiği maişetteıı dalıa fazlasını vererek Rusya'ya 

meylettirmek ". Rusl arın bu pol itikaları hemen netice vermeye başlamış, bazı Kürt reisleri 

Rus himAyesini kabul edeceklerine dair söz vennişlerdi431. 

Paskviç'in KUrdlerin elde edilmesi hususunda imparatora sunduiu rapor hararetle 

kabul gönnUştU. İmparator IO Bin Kürt silvarisinin istihdamı ve bölgedeki Kürt aşiretle

rinin elde edilmesi için 100 Bin altının hemen gönderilmesini emretınişti432_ Paskviç vak.it 

kaybetmeden harekete geçerek " Türkiye Vilayetleri Alta/isi " hitabıyla yayınladığı beyan-

429 P. Anianor, 19. Asırda Rusya, TUrklye, lran Muharebeleri, (Tere. Adil Efendi - Mustafa 

Efendi), Ankara 1926, Vesika No 1, s. 172. Prens Silsiyntov Tarafından Erimn Kllrtleıi Reisi HUseyin 

Ağa'ya Yazılan 24 Temmuz 1804 Tarihli Mektup. 

430 Ali Arslan, " Rusların OUney Kafkasya'da Yay ılmnlarım.la Etmeni Eçmiyaziıı Katogigosluğu 'nun 

Ro!U ". Kafkas Araştırmalan 11. lstanbul 1995 (Basımda). 

431 Avrianof, a.ı,e .. Vesika, No 3, s. 173-175. Oraf Pashiç'in 11 Kanun-i Sani 1829 Tarihli Rus 

imparaıonına Oclndcrdi#i rapor. 

432 A vrianof, a.g.e. , Vesika No 4, s.176. General Çcrnişo,· Tarafından Oraf Paskviç'e yazılan 

Mektup. 
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namede Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne harp ilan ettilinden bahisle kendilerinden alınacak 

er:rAkın para mukabilinde olacağını ve Rus imparatorunun hiınAyesini teklif edlyordu433. 

Savaş esnasında sadece Yezidi Kürtlerinin lideri Ruslara hizmet etmiş ve kaqılığında 

oldukça yUkJU maddi menfaatler temin etmişti434. General Paskeviç kumandasındaki Rus 

ordusu Kafkas cephesinde Osmanlıya karşı bUyUk başarılar kazandılar, Suhum, Kanı ve 

Erzurum kaleleri Rusların eline dUştU. Osmanlı Devleti yapılan banş antlaşması gereli 

Erivan ve Nahcivan hanlıklannm Rusya'ya ait olmasını taruyacaktı435. Fakat Rusların bu 

savaş esnasındaki, KUrtlere yönelik yaklaşımlarında istedikleri kadar başarılı olduklarını 

söyleyemiyoruz. Ancak, bau KHrt grupları yardım vaadinde bulunarak maddi menfaat 

temin etmiştir. 

b-) Kırım Harbi ( l853-18S6)'nde KUrtlerle MUnasebetleri 

Osmanlı - Rus ilişkileri, Mehmed Ali Paşa krizi esnAsında biraz yumuşamaya ginnişti. 

HUnkAr iskelesi Antlaşması ile BoAazlar üzerinde Rusya'ya tanınan imtiyazlar, Ruslarm gi

derek İstanbul ve Bofazlar üzerindeki emellerini daha da kamçılamış ve nihayet 1852 yı

lının sonlarında Osmanlıya karşı harb hazırlıklarına sevketmiştl. Ancak, Kırım Harbi'nde 

(1853), lngiliz ve Fransızların devreye girmesiyle Ruslar ajır kayıplara uğradılar. Bir ara 

Kars kalesi Rusların işgaline uframış ise de Rusların mağl0biyetiyle neticelenen harbin so

nunda yapılan anlaşma gereğince Kars kalesi tekrar Osmanlı Devletine terkedilmiş ve eski 

statü konınmuştur436. 

Ruslann KUrtlerle işbirliği kurma çalışınalannın bu savaş esnasında oldukça arttı!mı 

görüyoruz. Gerçekten de Harbin başlamasından hemen önce Ruslar KUrtferle yine yakın

dan ilgilenmeye başlamıştı. Ruslar 1 Temmuz 1854 senesine kadar, harp ilan edildiği es

nada Ruslara sadakat gösteren KUrt aşiret reislerine, hudut ötelerinde Kürtlerin harekAbnı 

yönlendiren gizli ajanlara ve çeşitli aşiret reislerine olmak Uzere toplam 2150 altın sar

fetmieti. BütUn bunlara rağmen harp ilan edildiği zaman Osmanlı - Rus hududundaki bir 

çok aşiret Osmanlı ordusuna katılarak Ruslara karşı cephe almışlardı. Ancak, Osmanlı or

dusunun Başgedikler mevkiindeki mağl0biyetinden sonradır ki, mal, mülk ve arazilerinin 

elden gitmesinden korkan Kort aşiretleri Ruslara itaatlerini bildinnek zorunda kahruş ve 

433 Avrianof, a.g.e., Vesika No 2. s. 172-173, Graf Paskviç'tcn Türkiye Vilayetleri Ahalisine 

Beyanname, 

434 Avrianor, a.g.e., Vesika No 5, s.176-177, .Ye7ldi Elçisi Pelms Haı..arorTarafından arar Pasbiç'e 

Verilen 17 Kanun-ı Evvel 1830 Tnrihli istida 

43.5 Kuraı, a,ı,e., s.56-57. 

436 Kurat, a.g.e., s.73. 
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ilk iyi ilişkilet kurulmaya başlanmıştır43 7 . Bu aşiretlerin reisleri Ruslar tarafından çeşitli 

hediyelerle taltif edilmişler ve Rus harekfttına yardım vaadinde bulunmuşlardı. 

Bu çerçevede Kızıl Kilise Köyünde Kürt reisi Kasım Han. akrabalan ve Osmanlı top-

raklarmda yaşayan bazı aşiret reisleriyle Miralay Loris Melikof arasında Ocak 1854'de 

anlaşmaya vanlmışh. Buna göre; 

1- Kasım Han beraberindeki Kürtlerle birlikte Osmanlı Devleti'nden açıkça aynlı

yordu. 

2- Kasım Han, istenildiji zaman en iyi Kort e0vaıilerinden 800 - 1000 kişilik kıtalar 

oluşturacaktı. 

3- Rus hududundaki asayişten Kasım Han sorumlu olacaktı. 

Buna karşılık Ruslarda Kasım Han'a şu vaatlerde bulunmuşlardı . 

l- Kasım Han, Rus ordusunda miralay rU1besiyle vazife alacaktı. 

2- Kendisine bağlı KUrtler üzerinde nüfuzu devam edecek. 

3- TekftUd maaşı tayin edilecek. 

4- Osmanlı DevJeli tarafından Kasım Han'a karşı yapılacak bir harekAt esnasında 

Ruslar yardım edecekti. 

Bu anlaşma ile Ruslar hudut boyunu emniyet altına afmış oluyordu. Ruslar işgal ettik

leri bölgelerde Osmanlı Devleli'ne bağlı diğer aşiretlerin direnişlerini de Kasım Han ve 

yandaşları vasıtas ı yla kırabileceklerdi. Aynı zamanda hudut boyundaki bütün ahali Rus 

tabiiyyetine girecek ve Rusl arın hizmetinde çalışacakıı. Miralay Loris Melikof yapılan mU

zAkereler esnasında Kürtlere çok miktarda hediye takdim etmiş, iki taraf arasında yapılan 

anlaşmada arabuluculuk yapan Ahılkelek ahalisinde_n Abdullah Efendi - 1828 - 29 

Muharebesi'nde Ruslann sadAkatini kazanmış -'ye de gayretlerinden dolayı 450 Ruble ve

rilmiıti438. Bu anlaşmaya rağmen Kasım Han sözünde durmamış ve Osmanlı Oevleti'ne 

karşı harbe iştirak etmemişti. Fakat Kars, Bayazıt ve Van bölgelerindeki Kürtlerin bir ço

ğunun Ruslara karşı direnişini de engellemiştir439. 

Ruslar daha bir çok bölgelerdeki Kürtlerle temasa geçerek, Osmanlı Devletinin çök

mek Uzere olduğu propogandaeı yapmış, onlara Rus himayesini teklif ehnişlerdi. Bu arada 

K0rtlerle temas kurma işini de Erivan m0frezesi kumandanlığı yapmaktaydı. Ruslar 

K0rtlerle kurduğu iyi münasebetler sayesinde işgal ettikleri bölgelerdeki direnişleri kırdılı 

43? Mustafa Budak, 1853-18!6 Kırım Sava,ı'nda Karkas Cephesi, fstanbul Üni\/crsitcsi 

Sosyal Bilimler EnstitllsU, Basılmamış Doklora Tezi, lstanbul 1993, s . .59. 

438 Avrianof, a.g.e.,, Vesika No 7. s.179-183. Miralay Loris Melikof tarafından 9 Teşrin- i Sani 

l954'de Kafkas Türle hududundaki hareket kolordusu kumandanı Prcm-ı Bcyutuk'a verilen rapor. 

439 HaJfın, XIX. YOzyıl KOrdlstan Ozerlnde MOcadelt, İstanbul 1992, s.57. 
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gibi, istikbaldeki muharebelerde de Rus ordularına yardım edebilecekleri ilmidinde idiler. 

Bunun için her tllrlU imk&nı seferber ederek mUnisebetlerin devamına çalışmaktaydılar. 

Rus komutanlardan General Muraviyef yöredeki Osırumh vatandaşlarına yayınladığı 

beyannamede, Rus kıtalannın yalnızca Osmanlı Devleti'ne karşı tehditkar olduğunu, böl 

gede sAkin ahaliye karşı herhangi bir düşmanca tutumu olmadığını, mal ve canlarının em

niyet altına alınacağını belirtiyordu. Ahali arasında Rus kııalanna karşı itaatkar olan kişile

rin muhtarlar vasıtasıyla " Korıinma Listesi " ne alınacaklarını bildiriyordu440, Bunun 

yanısıra, Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın yardımıyla kurtul

duğunu, şimdi ise İngiliz ve Fransızlar tarafından yönlendirildiğini ileri sürerek, Kürtleri 

Osmanlı Devleti'nden soğutmaya çalışıyordu44I . 

Kürtlerle temas kunnada öze11ikle Osmanlı Devleti 'ne karşı hasım olan aileleri ikna 

etmeye özen gösteren Rusların yaptıkları çalışmalar zaman zaman etkisini gösteriyordu. 

Bu amaçla, Bedirhan Bey'in yeğeni Yezdan Şir'i Osmanlı Devleti'ne karşı isyan ettirmiş

lerdir. Ruslann Erivan Müfrezesi kumandanlığı , 20 Ağustos J954'de Yezdan Şir'e yazdığı 

mektupta, TUrk HUkUmeti'nin kökünden sarsıldığından bahsediyor ve enkaz altında kal

maması için Rusların safına davet ediyordu44 2. Nitekim !usa bir sUre sonra K.mm 

Harbi'nin en şiddetli bir döneminde Yezdan Şir Bitlis bölgesinde isyanı başlatarak Musul'a 

kadar bir çok dolu bölgesini i ıgal etmiş ise de Osmanlı güçleri isyanı bastınnış, Yezdan 

Şi r de tevkif edilerek 1sıanbul'a getiri lmiştir443 . 

Diğer taraftan yine bu savaş esnasında Van ve Muş bölgelerindeki ahali gerek Ruslara 

gerekse onlara yardımcı olan KUrt aşiretlerine kaqı hasm!ne bir tavır almışlardı. Ruslar 

bunlan ortadan kaldırmak için bir takım tedbirler almayı düşünmekteydiler. Bunun için en 

uygun yol, daha önce Rusların hizmetine girerek binbaşı rütbesini alan Cağfer Aja'nın 

Kort aşiretleri Uzerindeki nUfOzundan istifade ederek Ruslar aleyhindeki propagandayı 

izile etmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. Bunun yanısıra Kürtler arasında bulunan 

Osmanlı zAbitlerinin tutuklanması da önemli görUIUyordu444. Ruslar aşiret reislerinden 

440 Avrianof, a.g.e., Vesika No 17, s. 186-187.Gcncnıl Muruviycf Tarafından Türkiye Tcbalarına 

Neşredilen 1855 Tarihli Beyanname. 

441 Avrianof, a.g.e., Vesika No 18, s.187-188. General Muraviyef Tarafından Türkiye Tebalarına 

Neşredilen 16 Haziran 1855 Tarihli Beyanname, 

442 Avrianof, a.g.e., Vesika No 8, s.183. Erivan mUfrc:r.esi kumandanhgından Ycı.dnn Şir'e yazılan 20 

Ağustos 19.54 Tarihli Mektup. 

443 Şadillili vedat, a.g.e., s.30. 

444 Avrianof, a.g.e. , Vesika No 19, s.189-204. General Muraviycf Tarafından Erivan Müfrezesi 

Kumandanı General Susıora Gönderilen 19 Ağustos 1855 Tarihli Mektup. 
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bazılannı maddi menfaatler karşılığında elde ederek Kürtlerle olan ınünaşebetlerde bunlar

dan istifade etmeyi prensib haline getirmişlerdir. 

Fakat bOmn bu gayretlerine rağmen, Rusların, birliklerine uzak mesafelerdeki 

Kürtlerden hiçbir şekilde istifade edemedikleri görülmüştilr. Ancak Rusların işgal ettikleri 

bölgedeki bazı aşiretler mecburiyet karşısında Ruslara itaatlerini bildirmişlerdi. Kürt aşiret

leri, ancak Osmanlı Devleti'nin kendilerini muhafaza yolunda ümidlerini kaybettikleri za

man mal ve canlarını kurtarabilmek için Ruslara itaat arzetmekteydiler. Yine de Ruslara 

karşı direniş gösteren KUrt aşiretleri de mevcuttu. Bazı büyük aşiretlerin Ruslardan destek 

gören bir kolu Rusların yanında yer alırken diğer bir kolun Osmanlı saflarında yerini be

lirlediği de görülmekteydi. 

Propaganda çalışmalarındaki bu başarısızlık. Rus generalleri arasında, Kllrtleri elde et

mek hususunda çeşitli görUş ayrılıklarının çıkmasına yol açıyordu . Bir kısmı, Kllrtleri her 

zamanki gibi maddi yönden destekleyerek kazanmak, diğer bir kısmı ise cebren yola ge

tinnek fikrinde idiler. Cebr fikrinde olanlar, en fazla güvendikleri Binbaşı Cağfer Ağa'dan 

bile şUpheleıımişlerdi. Bu sebchle, Ruslaşmış bir kaç Enneniyi gizlice Cağfer Ağa'yı kon

trol etmekle görevlendirmişlerdi445. Diğer yandan Osmanlı teb§larına hitaben yapılan 

neşriyat, Kürtçe'ye vA_kıf baz, kişiler tarafından Kürtçeye tercüme ediliyor ve öyle da~ıtılı

yordu. 

Kllrtlerle münasebet tesis etmek amacıyla General Suslorun maiyyetine Miralay 

Bartolomi ile Yüzbaşı Popku görevlendirilmişti. Bunların biltün gayretleri Kürtleri Rus hi

mayesine yaklaştıramamıştı. Harp esnasında, yalnızca Cafer Ağa ve Ahmet Ağa'nın ku

mandasındaki yaklaşık 500'er kişiden oluşan ·Kort aşireı birlikleri Rus kuvvetleri yanında 

harbe katılmışlar446, Kilrtlerin btiyilk bir bölilmü ise Osmanlı kuvvetleri yanında muhare

beye iştirak etmişti. General Suslora göre, Kürtlerin Rus saflarına celbi hediyelerle olma

yıp tehdid ve cebr ile mUmkündu447_ Bu görüşe Miralay Fon Feifman, askeri yönden za

rarlı olacağı cihetle karşı çıkıyor, Kürt meselesinin ileri bir tarihte tam olarak ele alınması 

gerektiğini düşilnüyordu448. Diğer yandan Miralay Bartoloıni yaptığı incelemeler neti

cesi Kürtleri Rus saflanna çekmenin tek yolu olarak, yaşadıkları bölgenin işgal edilmesi, 

445 Avrianof, a.g.e, Vesika No 19, s.192-194. Miralay Bartolomi'<len Genemi MuruYiyere Yazılan 6 

Eylül 1855 Tarihli Mektup. 

446 Halfin, a.g.e., s . .56. 

447 Avrianof, a.g.e., Vesika No 19.s.200-202. General Suslof Tarafından Miralay Fon Kaufman'a 

Gönderilen 12 T. Enci 1855 Tarihli Mektup. 

448 Anianor, a.g.e., Vesika No 19, s.~02. Miral.ıy f-on f-cifman'dan Genemi Suslol'a Yuzılan 20 

Teşrin-i Evvel 1855 Tarihli Mektup. 
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ekonomik vaziyetlerinin Rusların kontrolüne alınmasıyla mümkün olacağı kanaaıine var

mıştı449. 

Rusların Kürtlerle münasebetleri bir müddet sonra daha bir ciddiyetle ele aldıklarını. 

General Muraviyefin emriyle 30 Kasım'da Miralay Loris Melikof tarafından düzenlenen " 

K0rt Kabileleri idare NfzamnAmesl " ile anlamaktayız. Kürtleri elde etme metodları da 

diyebileceğimiz Nizamname, Kürtlerin vaziyeti, hareketli tabiatleri, yaşam tarzlan ve idet

leri dikkate alınarak ortaya konmuştu. Burada önemli gördUğilmUz bir kaç maddesini zik

retmekle yetinece!iz. Nizamnıimenin 1. Maddesine göre, Kürtler Uıerinde Rus hakimiyeti, 

Kürtçeye vıikıf yüzbaşıdan daha üst rütbede olan bir Rus zabitinin idaresiyle kurulmalıdır. 

2. Maddesinde ise, Rus zabitine muavin olarak nüfuzlu iki KUrt ağası tayin edilmelidir. 

Nizat'nnAmenin diğer kısımlan ise daha çok, aşiretler arasındaki ilişkileri dOzenleyici ted

birler ihtiva etmekteydi450_ Fakat bu nizamname uygulanamamıştır451. 

c-) 1877-78 Osmanlı -Rus Harbi Esnasında 

Ruslar bu dönemde esas itibariyle çalışmalarını Balkanlarda yoğunlaştırmışlardı. 

Buralardaki Rus kons~loshıkları balkan slavlannın tahrik ve teşvik merkezi haline gelmişti. 

Özellikle lgnatiefin Balkan slavları üzerinde ciddi çalışmaJan olmuştu. lgnatierin gayret

leri hemen neticesini vermeye başlamış ve l 875'de Bosna'da, daha sonra Karadağ, 

Bulgaristan ve Sırbislan'da Osmanlı Devleti'ııe karşı ayaklanmalar başgösterıniştir452 . 

Netice de, Rusya, Osmanlı Devleti'ndeki Gaynmüslim teba için reformlar yapılmasını ba

hane ederek 24 Nisan l877'de harb ilan etmişti. Ruslar bir yandan Balkanlardan hareketle 

Edirne ve İstanbul istikametinde ilerlemeye başlarken diğer yandan, Kafkas cephesinden 

de büyük kuvvetlerle harekete geçmişti. Ahmet Muhtar Paşa'nın büyük gayretlerine rağ

men, Kasım 1877'de Kars kalesini alarak Erzurum istikametine yönelen Ruslar yine bu sa

vaşta Kafkas harekatı proğramı dahilinde KUrtlerle yakın temasa geçmişlerdi. Bu defa hu

dudun daha iç kesimindeki Kllrtleri elde etmeye çalıştıkları, özellikle Osmanlı hakimiyeti

nin de tam olarak giremediği Dersim yöresi KUrtleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişki

leri tetkik ettikleri dikkati çekmektedir. 

Bu dönemde Dersim'de olaylar zaman zaman ciddi boyutlar kazanmaktaydı. Osmanlı 

HUkUmeti Bohtan, Cezire ve Dersim'de asayişi sağlamaya çalışıyordu. Bunda da Dersim'in 

449 Avrianof, a.g.e., Vesika No 19. s.202-203. Miralay Bartolomi'dcn General Mura\'İycl,c Yazılan 

14 Ekim 1855 Tarihli Mckıup. 

450 Niz.amname Metni İçin bkz. Anianof, a.g.e., s.205-208. 

451 Halfin, ıı.g.e., s.61-62. 

452 Kural, a.g.e., s.79. 
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nUfuzlu beylerini hUkUmete celbederek bölgedeki Mkimiyeti bunlar vasıtısıyla kurmaya 

yönelmişti. Erzincan mutasarrıfı Şefik Paşa, Dersim beylerini beraberinde Erzurum'a ge

tirmiş, özel merasimle karşılanmış, padişah namına hediye, nişan vesaire verilmişti. 

HUkUmet Dersim'e nllfuz edebilmek için Pülümür. Hozat, Mazgird ve Palu'dan geçmek 

şartıyla Erzincan'dan Diyarbakır'a kadar Şose yolunun imanna başlamış, Dersim Kürtlerin

den yaklaşık 15 seneden beri alınamayan vergilere mukabil olmak üzere işi Dersim Kürt

lerine vermişti. Dersim Kürtleri de yolun imarını yapacaklarına dair teminal vermiş

lerdi453. 

Balkan Slavlan üzerinde etkili olduğunu gördüğümüz Müşir lgnatiyef, bu harp esna

sında da Kafkasya erktin ve Omen\sının eski muharebelerde olduğu gibi Kürtlerin hissiytl

tını kazanmaları ve onlarla gizli münasebetlere girmelerini pek lüzumlu görmekteydi. 

Osmanlı idaresinin, Kürtlerden 60 Bin mevcutlu bi r kuvvet çıkararak, bunları niz!ıniye kı

talarına dahil etme girişimlerinden ve İngiliz entrikalarının Kürtleri ~uslara karşı harekete 

geçirme ihtimallerinden endişelenmekteydj454_ Fakat Rus hududuna yakm bölgelerdeki 

Kürt aşiretlerinin vaziyetinden emin görUnUyorlardı. Bu teşhislerinde makili dayanakları 

vardı. ÇHnkU daha önceki muharebelerde bu aşiretlerin ileri gelenleri Ruslara hizmet et

mişti. 

General Boris Melikof askeri vazifesi gereğince GUmrü'ye geldiği nde, aşiret reisleri 

onun. nezdine murahhaslar göndererek itaatlerini arzetmiş, emrine amade olduklarını be

yan etmi şlerdi. Melikof, KUrt murahhaslara çeşitli hediyeler vererek, yapmaları gereken 

hususlarda talimat vermiştir. Bu IIUimata göre; Rus kıtatı hududu geçmedikçe harekAta 

başlamamaları ve eşkiyalık yapmamaları tenbih olunmuştu. Ayrıca sad§katine güvendikleri 

Cağf er Ağa ve Kürt muhtarlarına adamlar gönderilerek, harekftt başladığı zaman Rus mllf

reı.elerine Kürtlerden süvari kuvveti katmaları emredilmişti455 . Aym zamanda, daha ön

ceki muharebelerde olduğu gibi Doğu Anadolu ahalisi arasında dağıtılan beyannamelerde, 

Rus kıtitının Osmanlı Devleti'nin sulh ve sükRnda yaşayan tebasına bir kastı olmadığı, ak

sine taı.yik altmda bulunduğunu iddia ettikleri ahaliye yardım etmek amacıyla hareket 

edildiği vurgulanarak, Rus kıtilanna karşı ahalinin itaatkar olması, aksi takdirde sert dav

ranılacağı ifade olunuyordu456_ 

453 Avrianof, a.g.e,, Vesika No 23, s.2!0. 1876-77'dc Erı.urum'da gizli askeri memur sıfatıyla bulu

nan Veveinov'dan GcneraJ Dohofeski'yc \'erilen 24 Mart 1876 Tarihli Rapor. 

454 Avrianof, a.g.e., s.221. Müşir lgnatiycf Tarafından 23 T. Sani 1876 Tarihli Şifreli Telgraf. 

455 A vrianof, a.g.e., Vesika No 26, s.222-224. Genemi Boris Mclikof Taral'ıııdan General Pavlof'a 

Yazılan 2 Kanun-, Evvel 1876 Tarihli Mektup. 

456 Avrianor, a.g.e., Vesika No 31, s.229.1877-78 Osmanlı - Rus muharebesi esnasında ahali ara

sında dağıtılan bildiri. 
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Savaş, Osmanlı Devleti aleyhine tecelli ederek bOyUk bir mağlubiyetin neticesi oJan 

Ayestafanos antlaşmasıyla sona ennişti. Osmanlı Oevleti'nin Rus nüfOzu altına girmesinden 

endişelenen İngiltere tarafından müdahale edilerek Berlin'de yeni bir antlaşma metni ha~ 

zırlatıldığını biliyoruz. Buna göre Batum, Ardahan ve Kars sancak.lan harp tazminatı olarak 

Rusya'ya bırakılmıştıı457. Antlaşmanın 6 1. maddesiyle de Ruslar Ermeniler Uzerinde ciddi 

avantajlar elde· etmişler ve bunu imparatorlu!un dafılışına kadar kullanmışlardır. Böylece 

Dolu Anadolu Rus tehdidine her zamankinden daha açık hale gelmiştir. 

il. Abdülhamid dönemine gelince, Rus tehdidine karşı ilk başlarda lngillere ile iyi 

ilişkiler kurulmasına çalışılmışsa da fngiltere'nin 1882'de Mısır'ı işgali ve Kıbrıs'daki tutumu 

AbdUlhamid'i Rus tehdidine karşı bu defa Avrupada yeni bir gilç olarak beliren ve coğ

rafi olarak da uzak bulunması dikkate alınan Almanya'ya yöneltmiştir. Rusların bu dö

nemde de zaman zaman Boğazları ele geçirmek için bazı planlar yaptığı görOlür. Fakat 

Abdülhamid yine de Rusya ile iyi geçinmenin yollarını araştınnıştır. Bu dönemde Ermeni 

meselesi Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilişkileri n zaman zaman gerginleşmesinde 

başlıca amil olur. 

d-) Rusların iran KOrdistanında Nuruz Kazanmalan 

Rusl arın Kürtlerle münasebetlerinin bir bütün olarak an l aşılabilmesi için lran'ın bu 

dönemdeki genel durumu ve yine bu bölgede yaşayan ve İran'a tiibi olan Kürtlerin hangi 

sftikfer altında Ruslarla temasla bulunduklarını ortaya koymak gerekmektedir. 

Kürtlerin, Osmanlı Devleti dışında yaşayan aşiret ve ahalisinin ikinci önemli kesimi 

İran topraklarında bulunuyordu. Bu itibarla Osmanlı Devleti'ne olduğu gibi İran 'a karşı da 

Kürtlerden istifade etmesi Rusya gibi işgalci bir devlel için makuldU. Rusya, daha önce 

gördUğümUz gibi, Em1enilerin yamsıra Osmanlı ve İran 'a tabi Kürtlerle yakınlık kurmaya 

çaJışmış fakat bunda çok az muvaffak olmuştu. Osmanlı topraklarında yaşayan Kürtlerin 

yanısıra, lran'a tabi Kürtlerle de 19. yUzyıhıı ortalarından itibaren diyalog kurmaya çalış

mış, göçebe olarak bazen Osmanlı bazen lran hududları dahilinde yaşayan Kürt aşiretlerini 

hem Osmanlı hem de lran'a karşı kullanmanın yollarını aramıştı . İran'daki otorite boşluğu, 

özellikle kuzey bölgelerinde Kürtlerle mesk0n yerlerin Rus emellerine açık hale gelme

sine imkan tanımıştı. Ruslar fırsat buldukça adım adım lran dahilinde etkinlik kazanmaya 

devam etmişlerdir. 

Bu sıralarda 1ran'da Nasıreddin Şah'm öltımUnden sonra yerine geçen o~lu 

Muzaffereddin Şah bomboş bir hazine devralmıştı. İran'ın iktisadi ve siyftsi durumu gide

rek daha da kötüleşmekte, bunun yanısira devlet adamlarının mlisrif harcaınalan da devam 

457 Kurat, a.g.e., s.89. 
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etmekteydi. İran devlet adamlanndan bir kısmı lngiliz bir kısmı da Rus taraf darı olmuş

lardı. İran'ın içinde bulunduğu istikrarsızlık, lngiliz ve Rusların bölgede çıkar sağlamak 

amacıyla çeşitli entrikalar çevirerek nüfuz kazanmalarına ınUsail ortam hazırlamıştı. Tahran 

siyasi çevrelerindeki entrikalar sonucu Atabek A'zam, Rusların yardımı ile Başvezirl ik ma

kamına gelmişti. Ruslara minnettarlığının karşılığı olarak lran 'ın Kuzey, Batı ve Doğu sınır

lannın gümriJğO Ruslara ipotek edilerek 224 Milyon Ruble borç alındı. Bu para ile de şah 

çeşitli ülkeleri dolaşmıştır. 1902'de tekrar Batı lllkelerine seyehat için Ruslardan 10 Milyon 

ruble daha alarak karşılığında Culfa, Tebriz ve Kazvin yolarının imtiyazlarını verdi458_ 

Böylece Rusya, Rus - Japon harbine kadar lran'ı iktisftdi yönden kontrolüne almıştır. 

Rusların bu savaşta Japonlara yenilmesinden sonra lngilizler devreye girerek, İran'ın 

Ruslara verdigi imtiyazlara ortak olmaya çalışacaklardır459. 

İran'ın sorumsuz yönetimine karşı halkın tepkisi günden güne artmaya başlamıştı . Bu 

tepkiler sonunda Şah, " Anayasa "yı kabul etmek zorunda kalmış ve 1907'de milletvekil

leri seçilerek, meclis, Şah'ın nutkuyla açıl mıştır. Muı.aff ereddin Şah 'ın ani vefalı üzerine, 

Çarlık Rus casusu Şapşal tarafından yeliştiri lıniş olan veliah t Mehmet Ali Tebriz'den 

Tahran'a gelm i ştir460. Böylece Ruslar, lran'da Anayasanın ilanına rağmen devam eden 

fnkılAbçılar ve Şah yanlıları arasındaki mücadelelerde Ruslarla iyi i l işk i leri olan yeni Şah'ın 

yanında yer alarak i nkılibçılam karşı savaşa baş lamıştır. 

İngiltere ve Rusya, İnkılabın karışıklığından istifade ile - 5oğu zaman müdihale ede

rek - lran'ı kendi aralarında nüfuz bölgelerine taksim etmişlerdi. Buna göre ; lran'm 

İsfehan - Kum dahil Kuzey bölgeleri Rusya'nın, iran köıfezine kadar Güney tarafı ise 

Jngilizlerin kontrolüne giriyordu46 I. Böylece yarı sömürge durumuna düşUrOJmüş olan 

lran'da Şah, meşrutiyetçilere karşı yilrilttilğil mücadelede bu devletlerin yardımım alabil

mek için yapılan taksimatı kabul etmişti. Sıra bunu ink.ılapçılara da kabul ettinneye gel

mişti. Rus albayı liyahof Tahran Genel Askeri Valiliği 'ne getirilerek lnkılAbçılara karşı 

baskı ve sindirme politikalarını yUrUtmek ilzere görevlendirildi. Liyahorun vasıtasıyla as

keri mahkemeler kurularak İnkılabçılardan bir kısmı idam edildi. Bütün bu karışıklıklar 

sonunda İran'da yer yer ayaklanmalar başlamıştır. lran'ı en fazla u~raştıran ayaklanma da 

Tebriz bölgesinde vukua gelmiş ve halk ikiye aynlmıştı. Şah yanlılarının başında askeri 

komutan olarak Tebriz Kazak Birliği komutanı Rus subayı Polimof, diğer tarafda ise 

Azerbaycanlı siyasi ve askeri deha olan Settar Han bulunuyordu. İki taraf arasında aylarca 

devam eden mücadele sonunda Rus hUkümeli 22 Ekim l908'de Azerbaycan'a doğru 

458 Hüseyin Baykara, lran inkılabı ve Azatlık llareketlerl, lsıanbul 1978, s.46. 

459 Baykam, a.g.e, s.47. 

460 Baykara, a.g.e, s. 49-50. 

461 Baykara, a.g.e, s.53: Kural, a.g.e., s.135. 



129 

Kafkasya sınırından altı piyade alayı ve topçu kuvvetleri gönderir. Rus Hilkümeti'nin bu 

hareketi iktidara yeni geçen Osmanlı meşrutiyet hükümetini işe karışmaya mecbur eder. 

Osmanlı Hilkümeti İngilıere'ye başvurarak Rusya'nın kuvvetlerini geri çekmesi hususunda 

ikaz edilmesini ister. İngiltere'nin ikazı sonucu Rus kuvvetleri ancak Culfa sınırında durdu

rulabilmiştir. fran 'ın bir çok bölgesinde görülen halk ayaklanmaları sonucu Şah, ailesi ve 

yakınlanylı Rus elçiliğine sığındı . lnkılabçıların başına geçen Serdar Esat flan ise Şah'm 

oğlu Ahmet Han'ın Şah ilan edildiğini açık.ladı462. 

Ruslar, Şah'ın iktidarının korunmasında olanca güçleriyle yardım ederek inkılabçıların 

yok edilmesine çalışmışlard ır. Yaptıkları askeri ve siyasi müdahalelerde. yine şah tarafdarı 

olan Iran hanlarıyla da işbirliğine ginnişlerdi. Tebriz kuşatması sırasında Rus ve lngilizler 

modern silahlanyla Şah'ı desteklemişlerdi. Şah , inkılft.bçılara karşı, bölgedeki feodal Kürt 

aşiretlerinden de istifade etmişti. Bunlar içinde Tebriz kuşatmasına katılan Şikak Kürt 

Aşiretferi'nden önemli ölçüde istifade edildiği bilinmektediı463. Fakat, Tebriz kuşatması 

S~ttar Han'ın asker, başarı ları sonucu kırılır . Tebriz'den gönderilen inkılapçı fedftiler 

Selmas, Merend ve Merağa şehirlerini ele geçirmi ş ve Kllrt eşkiya çetelerini bozguna uğ

ratıp Hoy şeh rini kurtarmışlardı464. 

Fakat İngiltere, lran,m güneyinde, Culfa'da fırsat bekleyen Rus Çar kuvvetleri de ku

zey bölgelerindeki inkılabçılara karşı saldırıya geçerek hareketi boğmuşlardı46S_ Ruslar 

1909'da bölgeyi işgal ederek, Tebriı.. Hoy. Dilman ve Urmiye'ye piyade ve Kazakları yer

leştirdiler. Bu tarihten itibaren lraıı 'ın kuzeyindeki Kllrtlerle daha yakın temas kurarak 

onları elde ederek gerek İran'a gerekse Osmanlı Devleti 'ne karşı kullanmaya çalıştılar ve is

tedikleri hedeflere de ulaştılar. 

2- Meşrutiyetten Sonra Rus • Osmanlı MUnAsebetlerinde KUrtler 

a-) Rusların Ermeni ve KUrtleri Osmanlı Oevleti'ne Karşı Kullanma Çabaları 

Osmanlı Devleti'nde il. Meşrutiyetin ilanı ilk başlarda Ruslar tarafından endişe ile ta

kib edilmiş ise de, Osmanlı meşrutiyetinin İmparatorluğu birarada tutmaktan ziyide da

ğılmasını hızlandıncı neticeler vermesi karşısında Ruslar, Balkanlardaki ve yakmdoğudaki 

nUf0zunu kuvvetlendirme ve yayma siyaseti için Umid verici bulmuştu. Öncelikle Osmanlı 

Devleti'ndeki Hristiyan tebaya yönelik reformlann yapılması şartıyla Osmanlı meşrutiye

tine sıcak bakmıştı. Bu dönemde Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki mUnıisebetlerde 

462 Baykara. a.g.e, s.55-57. 

463 · Baykara, a.g.e., 74-75. 

464 Baykara, a.g.e., s. 78. 

465 Baykara, a.g.e., s.80-8 l. 
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Boğazlar konusu önemini korumaya devam eımiştir. Rus Askeri yetkilileri. Balkan devlet

lerini Osmanlı aleyhine yönlendirirken, Doğu Anadoluda da Ermeni Meselesini gündeme 

getirerek Refonnların yapılması noktasında Osmanlı bevleti 'ne baskı yapma fırsatı bulmuş

lardı. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle Osmanlı yetkilileri Doğu Anadolu ahalisi için bir takım 

düzenlemelere başlamışlardı . 

Meşrutiyet ilan edildikten sonra bölgedeki mahalli yetkililer, aşiret reisi , efradı ve 

halkın konumlarında bazı diJzenleyici tedbirler almaya başlamışlardı. Bu ise bütOn yanlış

lıkları ve tezatlarına rağmen, alışılmış olan düzenin değiştirilmesine duyulan geleneksel 

tepkilere neden olmuştu. Aşiret reisleri ve zengin ağalar halk üzerindeki nUfOzunu kay

betme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Meşrutiyetten sonra iktidara gelen İttihat ve 

Terakki Hllkümeti aleyhinde bölgede yapılan propagandaların da tesiriyle durumlarını 

tehlikede gönneye başlayan Kürt ümera ve reisleri Rusya'ya veya İran 'a hicret etme tasav

vurunda idiler. Aşiretlerden bir kısmı hicret etmeye başlamış, bir kısınıda hllkllmeti hicret 

etme tehdidiyle uyararak eski konumlarının devamını temin etmeyi amaçlamıştı . 

Kürtler içerisi nde meşmtiyet yanlıs ı görünenler de vardı . Fakat mahallı yetkil iler anti

meşrutiyetçi Kürtlerden faz laca endi şe duymuyorlardı . Meşr0ti inkılAbın hemen neticele

rini vermeye ve artık ahalinin aşiret reisi ve ağaların nüfOzunu tanımamağa başladığı ka

naatinde idiler. Bu sebeble Aşiret reisinin vereceği hicret eıme emrine ahal inin riayet el

meyeceği dUşUııcesindeydiler466_ Bunda haklı lık payı olduğu şüphesizdir, fakat uzun yıl

lar yapı lanmış feodal düzeni n bir kaç yıl içerisinde ve bütün imkansızlıklara rağmen orta

dan kaybolmas ı da mümkün deği ldi. lran 'daki otorite boşl uğundan istifade eden Ruslar 

çoktandır lran'ın Kürtlerle meskun bölgelerinde f aaliyeı yUrUtmekteydi. Osmanlı toprak

larından hicret edecek olan aşiretler, ister İran isterse Rus topraklarına hicret etsinler 

Rusların eline düşeceği için ileride potansiyel bir tehlike olarak Osmanlı devlet adamlarını 

dUştındUnnllştür. 

b-) Rusların KUrtJerle Doğrudan Temas Kurmaları 

Rusya, Osmanlı Devleti'nde meşrutiyetin ilanından sonra ve özellikle Osmanlı meşru

tiyetinden beklentilerinin arttığı 1910 yılından itibaren yine hudud boylarındaki Kürt aşi

retlerini rütbe, nişan ve hediyelerle ödüllendirerek kendi tarafına çekmeye başlamıştı. Ayııı 

politikalar daha önceleride uygulanmış fakat meşrutiyetin ilanından sonra daha da hız ka-

466 Erzurum Vilayelinden Dahiliye Ncwrctinc Gönderilen I Mart 1911 Tarihli MULalmı. BOA. DH. 

SYS., 23-1/Ler 112/2-4.; Aynı Vesika, Lef 135- 146. Bitlis Vilayetinden Dahiliye Ne1.arclinc 

Gönderilen 15 Mart 1911 Tarihli Tahrirat. Bunlar içinde, gerektiğinde 15. 000 si lahlı adam çıkarabile

ceğini iddia eden HUseyin Paşa, firar ederken kcndis.iııc ancak 100 kişi katılmıştı . 
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unmıştı. Bu sırada Doğu Anadolunun ve özellikle Osmanlı - lran hududunun problemleri 

had safhada i4i. Hududun sınırları tam olarak belirlenememiş, bu yUzden hudud anlaş

mazlıkları devam etti!i gibi, Osmanlı tabiiyyetinde bulunan KUrt aşiretlerin i n tam olarak 

tesbit edilememiş olmasıda önemli bir sonın yaratıyordu. · 

Hudud ilzerindeki aşiretlerin, bazen yaylak ve kışlak olarak kullandıkları arazilerin 

farkli devletler dahilinde olması, bazen de kaçakçılık vesaire sebeblerle, sının hiçe sayarak 

taraflar arasında geçiş yapmaları Osmanlı ve İ ran devletleri arasında gerginlik meydana 

getinnekte, bu ise Rusların işine yaramaktaydı. Hududun asayişe kavuşabilmesi için önce

likli olarak hudud bölUklerinin teşkil edilmesi, gözetleme (farassut) kuleleri yapılması , 

kışla ve telgrafhane tesisi şarttı. Daha önceleri bölgedeki devlet yetkililerinin tayinlerinde 

belli bir sistem uygulanmamış bu sebeble asayişsizliğin devamında memurların ehliyetsiz

li!i de önemli rol oynamıştı . Yeni yönetim, hudud komiserleri, kumandan ve bölük zabit

lerinin seçiminde birtakım yenilikler rapma ihtiyacı hissetmiş, mektepli, haıniyyetli kişile

rin tayinine öncelik tanınmasının gerekli olduğunu görmllştil. HI. Ordu Mllf eUişliği, rüş

vete meyilli zabitlerin acilen hududdan geri alınması , hudud memurlarının sık sık gözetim

den geçirilmesi, mUlki ve askeri memurların ıslah ve lebdilteri, Jandarma teşkilatının ısJihı 

hususlarında hUkUmeti uyarmaktaydı467. 

c-) Osmanh - f ran H~dudu O zerinde Eşkiyalık 

Hudud üzeri ndeki otorite boşl uğu her türlü yolsuzluk ve talana milsaiı bir ortam 

oluşturuyordu. Bölgedeki aşiretl er bu durumdan istifade ile oldukça servet elde etmiş

lerdi. Bütün bu gayrımeşr0 işlerin sığınağı da ileride ayrıntılı olarak ele alacağımız " 

Nevfthi-1 Şarkiye " toprakları idi. Bu bölge Osmanlı Devleti tarafından ilhak edildikten 

sonra bölgedeki aşiretlerin hangilerinin Osmanlıy~ hangilerinin lmn'a tabi oldukları tesbit 

edilememişti. Osmanlı Devleti aşiretlerin bölgedeki nizan1 ve intizamının sağlanması için 

öncelikle bu aşiretlerin hangi tarafa bağlı olduğunun tesbiti konusunda çaba harcamıştı. 

Daha önce lran'a tabi olan aşiretler lran topraklarında eşkiyalık yapıyor, İran HiJkll

meti tarafından bir tazyik gördilkleri zaman da Osmanlı topraklarına sığınıyordu. Hudud 

üzerinde görevli bazı ehliyetsiz memurlar, rüşvet mukilbilinde bunların hududdan geçme

lerine göz yumuyordu. Osmanlı topraklarında da eşkiyalı!a başlayınca askeri takibata alı 

nıyor, bu durumda ya tekrar f ran'a kaçıyor ya da " Fidye-i Necôl "la kurtuluyorlardı. Bu 

eşkiyalann Osmanlı topraklarındaki bazı ağalar tarafından himaye edildiği de olmaktaydı . 

467 111 . Ordu MUl'ettişliginden Umum - ı Erkfin-ı Harbiye Dairesine Gönderilen 21 Mart 191 1 Tarihli 

Tahrirat BOA. OH. SVS., 7/2-1, Lef 64. Daha önceki kt'ıtll sicillerinden dolayı jandarma ve di#cr 

memuriyet.lcrdcki görevli çcrkC?Jcrin başka yerlere ıayiıılcri de istenmekteydi. 
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Köylere baskın yapmak, kervan soymak veya zengin _birinin malını ele geçirmek, bunların 

belJi başlı işlevleriydi. Osmanlı topraklarında ~ide ettikleri mallan lran'a, O tarafda elde et

tikleri mağs0batı da Osmanlı topraklarına getirerek satmaktaydılar. Malların bir kısmı da 

rüşvet olarak hudud memurlarına verilmekteydi. Yaz mevsimlerinde ise mer'a yUzUnden 

Osmanlı ve İran aşiretleri arasında çatışmalar meydana geliyordu. Te'dibe gönderilen as

keri müfrezelerden bazılarının maddi menfaat gördUğU taraf lehine düzenlemeler yaptığı 

da olmaktaydı. Mesela, Alaydan olan 11 . Kolorduyu oluşturan fırkanın Umera ve zabitan 

hey'eti eskiden beri gayn nidmi hareket elmiş, zaman zaman eşkiya çeteleriyle işbirliği 

kunnuş, neticede maddi durumlarını oldukça iyi bir seviyeye çıkarınışlardı468. 

ÖzeUikle de Van'm, merkeze uzak ve hudud üzerinde bulunması her çeşit gaynmeşrO 

işlerin mekanı durumuna gelmesine sebeb olmuştu. Meşrutiyetin nimetleri mahalli 

idarecilerin hükUmet merkezine olumlu raporlar vennelerinin aksine bölgede istenilen 

neticeyi vennemişti. HUkllmetin bölgeye nilfuz edemediğini gören Aşiret reisleri bu 

durumdan daha da cesaretlenmişlerdi. Aşiretlerdeki silahların toplanması işleminde de ba

şarılı olunamadığı görillmektedir. Sebebi ise h0k0melin öngörd0ğ0 şekilde öncelikle KUrf 

aşiretlerin silahlarmın toplatılması kararlaştırılmış, ancak hem Ermeniler hem de Kürt aşiret

leri silahlarını htikümete teslim etmemekte direnmişlerdj469. 

3- Nevahi-i Şarkiye Meselesi ve KUrtler 

a-) NevAhi-1 Şarkiye'nin Askeri, Siyasi ve Sosyal Durumu 

Bu böJge cojrafi konumu sebebiyle, Osmanlı, İran ve Rus taraftarı Kürtlerin çoiu 

zaman çatışma alanını oluşturuyordu. Bir diler ifadeyle, büyük devletlerin gayn resmi ola

rak savaştıkları bir mekandı. Nevahi-i Şarkiye'nin Van vilayetine hemhudud olan kısmının 

merkezleri Çahar1, Mavane ve Şin0 olmak üzere Uç kazaya ayrılıyordu. Bu kazalann idari 

kısımlan ve halkının vaziyeti ise şu şekilde idi. 

Çaharl Kazası: Bu kazada M§medi Aşireti ve aşiretsiz ahali bulunmaktaydı. HOder 

nahiyesinde, Şikak Aşireti'nin AbdUvi Taifesi. Kurabeş muhacirleri, halifeler ve ahali yaşı

yordu. Şipran nahiyesinde aşiretler ve ahali , Sumay nahiyesinde Şikak Aşireti'nin Kardar, 

Valad ve Feynin kabileleri, Anzel nahiyesinde ise yalnızca ahali mevcuttu. Bunlardan 

ÇahAr1'nin halkı mezhep yönünden sUnni idi. Buna mukabil H0der, Şipran ile Sumay'da 

468 111. Ordu MUfettişlitindcn Umum-ı Erkfin - ı Harbiye Dairc..cıi'nc Gönderilen 21 Mart 191 l Tarihli 

Tahrirat. BOA. DH. SYS., 712- 1, Lef 64. Daha önceki Çcrli:cz rnli. başına topladıJı Çerkez cşkiya 

ile işbirliği yapmıştı. 

469 111. Ordu MUfcıtişli~indcn Umum-ı Erkfin - ı Harbiye Dairesine Gfindcrilcn 21 Mart 191_1 Tarihli 

Tahrirat. BOA. DH. SYS., 7/2- 1, Lef 64. 
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çok nadir şii bulunuyordu. Anzel ise şii ve sUnni MUslilmanlarla birlikte Nast0ri gibi 

Hristiyan ahaliyi de harmdırıyordu470 . 

.MavAne Kazası: Üç nahiyeden müteşekkildi. Mavane merkezinde yalnızca ahali ya

şıyordu. Halkın bir k ı smı sUnni olmakla birlikte Nast0riler daha fazla idi. Bradost nahiye

sinde ise Hmare Şikak Aşireti ile ahali mevcuttu. Ço~unlu!unu sünni milslüman]ar oluş-
' 

turdufu hu bölgede Nas!0riler de mevcutlu. Tergavar nahiyesi ise tamamiyle Beydde 

Aşireti ile meskundu47 1. 

ŞinO Kazası: Merkez Şin0 olmak Uzcrc dört nahiyeden milleşekkildi. Zerza, Mamiş 

aşiretleri ve ahaliden oluşan Şin0 Nahiyesi halkı tamamiyle silnni mezhepten idi. 

Mergavar Nahiyesi tamamiyle sünnl aşiretlerden Beyzade ve Heriki Aşiretleri ile mes

kundu. Berandiz nahiyesinde ise silnnilerin yanisıra Nast0rılerin de bulunmasına rağmen 

çoğunluk şii idi. Deştbil nahiyesinde yine bir s(lrıni aşiret olan Bab- ı Amınar Aşireti yaşı 

yordu. Bu Uç kazadan yalnızca Şin0 kazasının ahalisi ticarete yatkın olup, aşiretler hay

vancı lık la, yerleşik halkı ise ziraatle meşg0ldü. Burada aşiretlerin çoğunl ukla hayvancılıkla 

meşg0I olmasının esas sebebinin emniyet ve asayişin ço~u zaman ihlal edilmesi olduğuna 

işaret etmeliyiz. Köylerin çoğunda mahalle mektepleri bulunuyordu fakat maarif oldukça 

yetersiz durumda idi. Halkın dini duyguları çok kuvvetli olmakla birlikte cinayet ve hırsız

lık olay l arı geleneksel bir haldeydi. Evlilik çoğu halde tek eşlili k ilzerineydj472. 

Osmanlı Devleli 'nin bölgedeki askeri kuvveti yok denecek kadar azdı. Merkezleri, 

Silav, ÇahAri, Cema.Hl.bad, Mavane ve Göke olmak üzere 200'er mevcudlu 5 Hudud 

Bölüğü, bunlara istinAden geçici olarak biri Çahari ve diğeri Mavane'de olmak Uzere iki 

Nizdmiye Taburu mevcud idi. Bunların yanısıra Kuvar (Gevar)'daki üçüncü bir tabur da 

yardımcı kuvveı olarak bulunuyordu. Bölgedeki güç dengesini esas belirleyen kuvvet ise 

şüphesiz aşiretler idi. Aşirellerin bölgedeki durumu ise şu şekildeydi: 

Şikak Silvari Alayı ( Kardar, Fenin. Valad kabilelerinden oluşmaktadır), Heriki Süvari 

Alayı ( Herki Aşireti'nin çeşiıli kabilelerinden oluşmaktadır), Beyzade Süvari Alayı ( 

Tergavar ve Mergavar bölgelerinden teşkil olunmuşlur) , Şin0 Süvari Alayı ( Zerza, Bab- ı 

Ammar ve diğer Mamış Aşireli'nden teşkil olunmuştur) ve bir hölUğü Miimedi'den bir 

bölüğU AbdUvi, Kureyşin, Şipran ve üçüncü hölll~Ude Hıniire aşiretlerinden teşkil olunan 

Müretteb Süvari Alayı idi473. 

47o Nevfthi -i Şarkiye Meselesi Hakkında Siyasi, Askeri, iktisadi Ah,·fil. BOA. BEO., 303057. 

471 Aynı vesika. 

472 Ne\·ılhi - i Şarkiye Meselesi Hakkında Siya.-.i, Askeri, İktisadi Almll. BOA, BEO., 303057. 

4 73 Aynı V eslka. 



134 · 

Nevahi-i Şarkiye'nin yukarıda izah edilen asken vaı.iyeti dikkaıe almdı~ında aşiretler

den teşkil olunacak gilçlerin önemi daha da artmaktadır. Bunun için aşiretlerin Osmanlı, 

İran hatta Rusya'ya temayilllerinin bölgenin askeri ve siyasi geleceji konusunda daha 

dikkatli hareket etme ve bu aşiretlerin Osmanlı Devleti'ne yakınlaşmalarının gereğini or

taya koyuyordu. Bölgedeki halk daha önceki dönemlerde oldukça muzdarip olmuş, meş

rutiyetle birlikte Osmanlı Devleti'ne karşı muhabbet ve sadlikatleri artmıştı. Bunda halkın 

lran HUkilmeti'nden zulüm görmesi etkili olmuştu. Fakat fran idaresinde bulunduğu es

nada lran Hükümeti tarafından rütbe ve nişanlarla taltif edilen bazı kişiler lran'a sadSkal1e 

devam ediyor, ahaliyi de kendi yarılarına çekmeye çalışıyorlardı. Bu durum ise halkda 

endişe ve tereddüd yaratmakta idi474. 

b-) Rusların NevAhl-i Şarkiye'dakl Pozisyonu 

Bölgenin esas geleceğini belirlemede en önemli tehdid ise Rusların adım adım böl

gede uyguladıklan işgaldi. Daha önceki dönemlerde İran'ın Kürtlerle de meskun olan ku

zey kısımlarında önemli avantajlar yakalamış olan Ruslar, lran'm en biiyük ve en meşhur 

şehirlerinden biri olan Tebriz' e göz dikmişlerdi. Tebriz doğal kaynaklar yönünden de 

her zaman Ruslann iştahını kabartmıştı. Hakeza Azerbaycan havalisi de Rusların vazgeçe

medikleri bir bölgeydi. Azerbaycan'ın en önemli kısımlarından biri olan ROmiye havalisi 

ise Osmanlı hududunun en mühim bir kısmım ihat! ettiğinden, hem siyasi hem de iktisadi 

olarak Rusların en fazla endişe ellikleri bir bölgeydi. Bu iki sebeb Osmanlı ve Rusya'yı sü

rekli milteyakkız hale sokuyordu. Osmanlı Hükümeti'nin İran arazisi dahilinde ve ihtilaflı 

bölgede yeniden etkin olmaya başlaması. nilfus tesbitinde bulunması, mebusluk seçimle

rinde bölgeden aday çıkarına çalışmaları Rusları oldukça endişelendirmişti. Müstakbel bir 

Osmanlı - Rus harbinde Rumiye ve Hoy bölgesi her iki taraf için hayati bir önemi haizdi. 

Bunun için Ruslar hemen propoganda faaliyetine başlayarak ROmiye ve Hoy'un 

Osmanlılar tarafından işgal edileceği şıiyialarım yaymağa başlamışlardı. Burada NevAhi -i 

Şarkiye'nin önemi daha da artmaktaydı. Osmanlı Devleti'nin Nevahi-i Şarkiye'deki faali

yetleri Rus ve lngilizler nazarında " ltıilıdd-ı A.feın-i lstô.m .,475 şeklinde izah edilmekte ise 

de Osmanlı Devleti'nin burada böyle bir maksadı olması milmk0n delildi. Sadece R0miye 

ve havalisindeki mevcud huk0kunun muhafazasından başka bir amacı yoklu. İngiliz ve 

Rusların bundan maksadı böyle bir tehlikeyi her zaman oldu!u gibi g0ndcınde tulmasıydı. 

Dolu Anadolunun Ruslar tarafından işgali için stratejik önemi haiz olan Hoy ve 

Rllmiye'nin Ruslar elinde bulunması Osmanlı Devleti açısından endişe verici bir durum ar

zediyordu. Ayrıca Culfa'ya kadar uzatılmış olan Alexondropol şimendUfer hattının cenuba 

474 Aynı Vesika. 

475 Aynı Vesika. 
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doğru uzatılması için de bu bölge Ruslar açısından önem arzediyordu. Bu sebeblerle 

Rusların bu iki noktaya pek ziyade ehemmiyet venneleri ve bunları ellerinde bulundur

mak için çalışmaları zorunlu görOIUyordu. Hoy ve Rumiye ile ilişkileri mevcut olan 

Nevlhi-i Şarkiye'nin Osmanlı Devleti elinde bulunması Rusların bu bölge üzerindeki dik

katlerini yojunlaştırıyordu. Üstelik Osmanlı Do!u Anadolusuna açılan bir ~apı durumun

daydı. Ruslar bu bölgelerde nUfuz tesis edebilmek için öncelikle GaynmUslimlere yönelik 

faaliyetlerde bulunmaktaydılar . ROmiye'deki NastOfı ve Keldani ruhini liderler vasıtasıyla 

Çölemerik havalisine de nüfOz etmeye çalışıyorlardı. 

NevShi -i Şarkiye'de tedkik yapmak amacıyla gelen Rus ve lngiliz ajanları raporlar 

tanzim ediyor, bunu hUkUmetlerine bildirerek siyftsi emelllerini tesis etmenin yollarını arı

yordu. Bölgede en fazla da Rus ajanlarının faaliyetleri sözkonusu idi. Kullanılmaya mU

sfüd aşiret reislerini tesbit ederek misitfır oluyor ve hediyelerle onları kendilerine bağlıyor

lardı . Bu aşiret reislerini teshil etme işleminde en fazla İran memurlar, Rus ajanlarına yol 

gösteriyordu. Bunun yanısıra önceden beri Ruslarla işbi rliğinde olan Simko gibi Kllrt reis

leri tarafından kendileri ne verilen aşiret reislerinin isimlerini havi liste ile ulaşıyorlardı. Rus 

ve İngiliz ajanlarına karşJ halkın rahalsızlığı giderek artmaktaydı . Ahali tepkilerini bir şe

kilde sergiliyor ve Osmanl ı HUkllmeti'ne bağlılı klarını gösteren nilmSyiş ler tertib ediyordu. 

Bazen gayrımüslim ahali de Osmanlı Devleti'ne bağlılığı nı çeşit l i vesilelerle sergiliyordu. 

Buna benzer davranı şlar başka mahal lerde de ortaya çıkmaktaydı. Musul'un SOldUz kaza

sında Kilrt, Ermeni , Yahudi gibi muhteli f unsurlardan meydana gelen bir grup, ellerinde 

Osmanlı bayraklarını taşıyarak hUkümeltlen ve padişahtan memnuniyetlerini dile getiren 

bir mazbatayı Rus ve İngiliz ajanlarına vermişler ise de onların zararlı çalışmalarına engel 

olamamışlardı. Rus ajanları uğradıkları her yerde Osmanlı askerinin kısa silre sonra bölge

den çekileceği propagandasında bulunuyor, bölgedeki lran hanlarına bu hususta teminat 

vererek onların da desteğini almaya çalışıyorlardı476. 

c-) Rus Ajanı Minorsky'ııin BHlgedeki Faaliyetler! 

Rus ajanlan içinde en fazla dikkati çeken Minorsky47? idi . Görilnüşte eskiden beri 

süregelmekte olan Osmanlı - lran hudud meselesini tedkik etmek maksadıyla bölgeye ge-

476 Aynı Vesika. 

477 Petersburg ilimler Akademisi ileri gelenlerinden V. Miııorsky 19 17 Konıinist ihtilaline kadar, 

OUncy Azerbaycan'ın Rumiyc ( Urmiye) şehrinde konsolos olarak rn1jfc yapmaktaydı. Yukarıda temas 

ettiğimiz faaliyetleri de bu görevi esnasında icnı etmekteydi. ihtilalden sonra yerine V. Nikitin tayin 

edilmiş, Minorsky ise Moskorn'yn çafrılamk, yeni yönetimin KUrtlcrlc ilgili politikalarında hizmet et

tirilmek istenmiştir. Bu amaçla. Rus Genci Kurmay Bacııınevindc gizli olarak ff KUrtler • ndlı eser hazır

latılmıştır. KUrtlerle sıkı ilişki kumıuş olan bu iki Rus ajanı. A,·nıpaya geçerek kendilerini Kominist 
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len Minorsky'nin asıl maksadı Rus emellerine hizmet için kullandıkları Kürd liderlerinden 

Bedirhanlı Abdürrezzak'a empoze ellikleri " KUrdistan EmAreti " fikrini yaymaktı. 

Özellikle Bedirhanlımn seçilmiş olması ise hiç şilphesiz Rus emellerini Doğu Anadolu iç

lerine kadar genişletmekti. Böylece İran tarafında elde ettikleri muvafffilciyeti Osmanlı hu

dudu dahilinde de kazanacaklardı. Bunun gerçekleşmesi için gerektiğinde İranlıları Kürt

ler, Kürtleri lraıılılar aleyhine tahrik ettiği tesbiı edilmişti. Minorsky incelemeleri esnasında 

bölge aşiretlerinin ileri gelenleriyle temas kurmaktan geri durmamıştır. KUrı aşiretlerini 

Rusya'ya meylettirmeye çalışmıştır. Kardar Aşireti reislerinden İsmail ve Tiınur Cenfu ( 

Çanku)' ya rovelvörler, elektirik fen erleri ve daha bir çok hediyeler mukabilinde, ellerin

den Osmanlı Devleti aleyhine çalışacaklarına dair mazbata almayı başannıştı. Osmanlı 

Devleti'nin yakında buralardan çekileceğini de yaymaktaydı. Bu noktada Osmanlı Hudud 

Komiseri Behçet Bey'i de RClmiyi'ye davet ederek, gOya Osmanlı Hllkllmeti ile Rusya ara

sında, NevAhi-i Şarkiye'ni n Osmanlılar tarafından tahliye edilmesi hususunda anlaşmaya 

vanldığı izlenimini vermeye çalışmıştı. Fakat Osmanlı yetkilileri Minorsky'nin bu pl§ndan 

maksadını an ladıkları için bu davete yanaşmamışlardJ. Mirıorsky tekrar K0rt aşiretlerine 

yönelerek, aşiretlerin silhlanmasına çalı şıyor, ellerinde oyuncak haline gelen Kürt çetele

rini bölgedeki köy ve kasabalara baskın yapmaya teşvik ediyor, kısmen başarılı olduğu da 

gözleni yordu478. 

Minorsky daha önce Tebriz'den hareket ederek sllratle Hfider cihetine, oradan da 

Hoy'a gelerek mahalli Kürt liderlerine gizli talimatlar verdikten sonra Kürt liderlerinden 

Simko'nun ikamet ettiği Kotur'a geçerek Uç glln boyunca burada kalmış, bölgedeki Kürt 

aşiret reisleriyle görüşmeler yapmış, Simko'ya da bir rovölvör hediye ederek 

AbdUrrezzak'ın " KUrdistan EmAreti " tasavvuruna çalışması noktasında uyarmıştı. 

Minorsky'nin Kotur'dan ayrılmasının hemen akabinde, Siınko'nuıı başlarında bulunduğu, 

60 kişilik bir grup Şllkilryazı ıaranarında görülmüş ve aynı gece Dilman'da bir köye bas

kın düzenlenerek talan yapılmıştı. Minorsky, bu çalışmaları esnasında Sahnas aşiretlerini de 

kendine bağlayarak onların da Osmanlı köy ve kasabalarından saldırıya geçmeleri tavsiye

lerinde bulunmaktaydı . Çahari ldare-i Mülkiye Memuru 9 Nisan 1912 Tarihli bir rapo

runda, Mösyo Minorsky'nin bu yörelerde büyük bir yangının çıkmasının da müsebbibi ol

duğunu bildi rmekteydi4 79. 

rejimin düşmanı olarak tanıtmışlardır. Minorsky Londra'da, V. Nikitin'dc Paris'lc KUrtlcrlc ilgili aka

demik ,·e siyasi çalışmalarını sUrdUrnıUşlcrdir. bk1.. Mahmut Rış,·anoglu, Dolu Aşiretleri ve 

EmpetJallzm, Bogaziçi yayınları, İstanbul 1992, s.:!18. 

478 Aynı Vesika. 

479 Aynı Vesika. 
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Rusların bu bölgede nUfuz kazanmalarında şüphesiz Kürt reislerinin etkisi olmuştu. 

BunJardan Simko hem Ruslar, hem de Ruslara mütemayil İran hakimleri tarafından destek 

görüyor ve takdir ediliyordu. lran'da Şahlık rejiminin tekrar tesisini arzulayan eski 

ROmiye Hakimi lclal- el Mülk, Simko'ya gönderdiği bir mektupla, Osmanlıya karşı yaptığı 

saldırılardan ötürU takdirlerini belirtiyordu. Dilman'daki Sadrü-l İslam, mescid'de verdiği 

vaazlarda, aşiretleri Ruslarla işbirliğine davet ediyordu. ( Kuşcu milsademesinde İranlılann 

Ruslara hizmet attiği açıktı.) 

d·) Osmanlı_ Devleti'nin 861gedeki Varlığı 

Osmanlı Devleti, Nevıihi - i Şarkiye'de yeıerince otorite kuramamıştı. Bunun sebeble

ıine gelince; Başta Osmanlı Devleti'nin buraya tayin ettiği memurların ehliyetsizliği ve uy

gulamalarıyla halkı ve aşiretleri devletten uzaklaştımıaları geliyordu. Mahalli memurların 

liyakatsizliği hUkUmet işlerinin yeteri kadar işlememesine sebeb olmuştu. Nevahi-i 

Şarkiye Anadoludan farklı bir staHlye sahip olduğu için öncelikle bölgenin şartları dik

kate abnarak bir "Mülki İdare T,1/imaınamesi " hazırlanıp yilrürl ilğe konmasJ gerekiyordu. 

Mahalli yetkililer, bölgenin tamamının tek elden idare edilmesini, ahali ve aşiretlerdeki 

endişe ve kararsızlığı ortadan ka l dıracak bir tedbir olarak görmekteydiler. Osmanlı HUkU

meti'nin bir deı.avantajı da Osmanlı - lran hududunun henUz netliğe kavuşmamış olma

sıydı. Bu ise idari yapılanmayı geciktiriyordu. Bölgede Osmanlı Devleti tarafından askeri 

bir yönetimin tesis edilm i ş olması , idAri teşkilatlanmanın yeteri kadar etkin olamamasına 

neden olmaktaydı. Mahalli yetki liler, bölgenin ahvllline vakıf bir askerı memurun tayinini 

taleb etmekte, bölge halkına karşı Osmanlı Devleti'nin buralarda gllçlU ve kararlı olduğunu 

hissettirecek faaliyetler yapılmasını IUzumlu görmekteydiler. Osmanlı Devleri'nin buradaki 

idaresinin geçici olduğu şflyialarını ortadan kaldınnak ancak bu şekilde mümkUndU. 

Rusların Kllrtlerle münasebetlerinde bu dönemde Nevllhi -i Şarkiye önemli bir kriz ala

nıydı. 

e-) Rusların Bölgeyi işgalinden Önce KUrtlerle Meskun Bölgelerde Askeri Denetim 

Kurma Çabaları 

Rusya, Karakurı ve Sankamış cihetinde 60 Bin kadar asker yıjınış, Osmanlı hudu

dunda bulunan kordonlarda öncekine nazaran daha fazla mevcud bulundurmaya başla~ 

mıştı. Kağızman'da manevra yapmak üzere 20 hın asker sevkettiği gibi , Çat kapısından 

geçişi de yasak.lamıştı480. Askeri mühimmat sevki ise aralıksız devam etmekteydi. 

48° Kolordu Kumandanlığının işarı üzerine, Er1.incaıı 111. Ordu Müfettişi Osman Puşa'dan Umum-ı 

Erkftn-ı Harbiye _Dairesine Gönderilen 29 Temmuz 1911 Tarihli Şifre. BOA. BEO., 294819. 13. 
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Rus askeri yetkililerinden oluşan bir heyet Tebriz'e, bir grup Rus yetkilisi de 

Nahcivan'a gelmişlerdi481, Petersburg. Kars ve Tiflis'ten asker toplama işlemleri hız ka

zanmıştı482. 

Osmanlı yetkilileri, Rusların bıı hazırlıklarının İran'a mı yoksa Osmanlı Devleti'ne mi 

karşı yapıldı!• husOsunda tereddild halinde idi ·ve yapılan ıahkikatler de belirsizliğini ko

rumaktaydı. Rusların, İran meırOti inkılabını olduğu gibi Osmanlı ıneşr0ti idaresini de 

sarsmak için her fırsatı değerlendirecekleri ve bazı KUrt liderlerini kullanarak bir " 

KUrdistan Meselesi " yaratmak gayesinde oldukları genel kanaat idi483. Bu amaçla elde 

ettikleri bazı aşiret reislerini hem Osmanlı hemde İran meşrutiyetçilerine karşı kullanmaya 

çalışmaktaydılar. 

Ruslar bir yandan Osmanlı cihetinde diğer tarafdan da İran yönünde askeri hazırlık 

yapmaktaydılar. Bu amaçla her iki taraf için önemli bir bölge olan İran dahilindeki Hoy, 

Salmas ve Rumiye'de asken denetim kurmaya çalışıyorlardı. Bölgedeki otorite boşluğu, 

ahaliyi gUçUJ olanın yanında yer almaya zorladığı için Hoy ve Salmas'ın bazı köylerindeki 

ahali, fran'ın zulmünden kurtulmak istedikleri gerekçesiyle Rus konsolosluğunun hima

yesine sı~ınmışlardı. Bölgedeki Oıımanlı yetkilileri Rus konsolosuyla görtışm0şler ve kon

solos yaptığı açıklamada. müracaatın vaki olduğunu fakat bunlara milsbet cevap verilme

di~ini belirtmişti. Müslümanların hiçbir zaman himAyeye kabul edilmediklerini, sadece 

Hristiyanlann Rusya tarafından himayelerinin pek tabi olduğunu söylemişti. Bunlar içeri

sinde eşkiya yatağı olarak bilinen Osmanlı hududundaki Köhneşehir ahalisinin de maz

bata tertib ederek konsolosa müracaat etikleri bilinruektedir484. 

Askeri sevkiyatın merkezi olan Hoy'da 800 piyade, J 50 Kazak. 200 süvari topçusu, 

40 istihkam efradı, 4 top ve 2 mitralyoz bulunuyordu. Bunlardan 200'il Rumiye'ye gön

derilmişti. Askeri yetkililerden bir general kumandan, bir miralay ve 5 zabitten oluşan 

Erkan-ı Harbiye hey'eti ile birlikle 50 kadar da büyilk küçük zftbitan mevcuttu. Rusya ge

nerali Osmanlı Hoy şehbenderini ikaz ederek, lranlıların yanlış bir hareketleri vuk0buJursa 

Rusların askcıi hazırlıklara başladı~ına dair Kars Şcbbcnderliltindcn de aynı mealde teblilt yapılmıştı. 
1 

Aynı Vesika, Sadaretten Harbiye ,·e Dahiliye Nc1areıinc ::?4 Ağustos 1911. 

48! Harbiye Nezaretinin 28 Ağustos 1911 Tarihli. BOA. BEO., 295352. 

482 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Ne7..ırelinc Gönderilen 7 Ekim 1911 Tarihli Şifre. BOA. BEO., 

295870. 

483 Erzurum, Van, Billis Vilnyctlcrinc Gönderilen 4 Kasım 1911 Tarihli Mnhrcmfutc Tebliğ. BOA. 

DH. SYS., 24İ2-2, Lef 7211. 

484 Hoy ve Salmns Şchbcn<lerliginin 23 Aralık 1911 Tarihli Tahrinııı Sureti. BOA. DH. SYS., 7/2-

3, Lef 46. 
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Hoy'un topa tutulacağını, bu durumda sur haricine nakl-i hane eylemelerini söylemişti. 

Osmanlı yetkilileri Rus konsolosluğuna gidilmemesi, bombardıman hakkında resmi tebli

gat yapılmadan şehbenderhanenin terkedilmemesi ve tarafsızlığın muhafazasını kararlaş

tınnışlardı485, Hoy'da olduğu gibi Ruıniye'de de Rusların kuvvetleri giderek artmaktaydı. 

260 piyade, 15 Kazak, 4 zabit, iki mitralyoz ve bir cebel topu bulunmakta, takviye olarak 

da Hoy'dan sevkiyat devam etmekteydi. Bunun yanısıra yollar ve telgraf hatları Rusların 

denetimine geçmiş, Tahran ve Tebriz'le haberleşme kesilmişti. Bölgedeki Hristiyanların 

desteğini aldıklan gibi Kilrt aşiretlerinden de istifade etmekteydiler. 

Buna karşılık Osmanlı'nın bölgedeki varlığı yok denecek kadar azdı. Ruıniye'de 100, 

Hoy'da 70 piyade mevcuttu. GUçlli Kürt aşiretlerinin kazanılması taraflar için bUyilk bir 

avantaj teşkil edecekti. Bölgedeki Osmanlı yetkilileri, askeri güçlerin takviye edilerek mU

teyakkız hale getirilmesi, bunun yanısıra, KUrt aşiretlerinin Ruslar tarafından kullanılmasını 

önlemek amacıyla aynen Rusların yaptığı gibi onlara maaş bağlanması ve Osmanlı nişanı 

verilmesinin etkili olacağı kanaatindeydiler. Ve bu hususdaki önerilerini Erkan-ı 

Harbiye'ye bildirmişlerdi486_ fakat Osmanlı Hükümeti bölgedeki varlığım sürdürmenin 

giderek zorlaştığının farkındaydı. Bu sebeble, verilen cevapla, değil bu önerileri yerine ge

tirmek, askeri mühimmat sevki. telgraf hattı yapımı gibi önerileri de gereksiz buluyordu. 

Bu sebeble yalnızca Şehbenderhanenin muhafazasına dikkat edilmesini tavsiye etmekle 

yetinmişti487. 

Osmanlı Hükümeti'nin bu teslim olınuşluğuna mukabil Ruslar Kürtleri elde etmek, 

hem Osmanlı hem de lran'a karşı kullanmak için büyük gayret sarfetmeye devam etmek

teydi. Rusya Hükumeti ihtilal çıkarmak için Kağızman'daki bazı Kürt aşiret reislerine 

IOO0'er Manat maaş tahsis etmişti. Bu aşiret reislerinden beş kişi özel talimat almak için 

Kafkasya Umum Serdarlığına çağrılmış, muvaffak olmaları halinde bir çok mllkafaat va

adedilmişti. Ruslar karışıklık çıkannak için bir tarafdan da Osmanlı Kürtlerini tahrik ede

rek Ermeniler üzerine sevketmeye başlanuştı488. 

485 ÇahO.ri'dc Hudud-ı lraniyc 1. Komiseri Behçet Bey'den Umum-ı Erkıln-ı Harbiye Dairesine 

Gönderilen 31 Aralık 1911, 3 ,·c 4 Ocak 1912 Tarihli Şifre telgraf name. BOA. DH. SYS., '.?4/2-3, 

Lef 65. 

486 Dir'de Hudud- ı lraniye Komiseri Behçet Beyden Umum- ı Erkan-ı Harbiye Dairesine Gönderilen 1 

Ocak 1912 Tarihli Şifrenin Halli Suretinden. BOA. DH. SYS., '.?4/2-3. Lef 66. 

487 Umum-ı Erkan-ı Harbiye Dairesinden, Hudu-ı lıuniye Komiseri Behçet Beye Yaı.ılan 4 Ocak 1912 

Tarihli Şifre tclgrafname. BOA. DH. SYS., 24/2-3, Lef 67. 

488 Erzurum Vilayetinden Dahiliye Nenıretine oı.;nderilen 5 Mart 1912 Tarihli Hudud komiserliği 

Telgrafı. BOA. OH. SYS., 24/2-4, Lef 59-60. 
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Rus hizmetlerinde çalışmaları için KUrt aşiretleri nezdine çok sayıda özel ajanlar gön

derilmeye başlanmıştı . Bölgedeki bir çok Kort reisine gönderilen mektuplarda , " Rus 

lmpuratorunun Kürtler-in h&mısı olduğu, kürtlerı Osmanlı ue lron zulmünden 

kurtaracağı yolunda izahat uerlllyor ue onları Rus imparatoruna ." ... raht-o 
.kalb ı,e imil ... "eylemeye, çalışdıyordu489. Daha çok Rusların hakim olduğu sahalar

daki Kürt aşiretleri buna kanarken, Rus vaadlerine inanmayan aşiret reisleri de mevcuttu. 

Bunlardan, Eleşkird'deki Resul Bey, kendisine gelen Rus ajanının teklifini reddederek, 

kendilerinin Osmanlı toprağında yaşadıklarını ve Müslüman olmaları hasebiyle İslam ol

mayan bir devlete hizmet edemeyeceklerini belirtmişti. Resul Bey, Taşlıcan Hudud 

BölOjü kumandanına giderek Rusların bu türlü faaliyetlerini ihbar etmişti490_ 

Rusya bir yandan Kilrt aşiretlerini kendi tarafına çekmeye çalışıyor, bir yandan da as

ken hazırlıklarına aralıksız devam ediyordu. Kars ve Ka~ızman arasındaki yol giJzergA

hında larlalann ekilmesini yasaklamış, buralarda askeri Usler kurmuştu . Malakan köylerin

deki askeri nakliye araçlarını Sarı kamış'a sevkederek y ığınak yapmaya devam edi

yordu49t. Urucek mevki indeki gümrük memurlarının kaldırılmasını emretmiş, Artvin'deki 

Ermeniler ailelerini Çoruh nehrinin öte tarafına nakletmişlerdi. Hududdaki Milu köyleri 

heyecana kapılmışlar, Milu hudud bö!Uk kumandanları ve telgraf memurları ailelerini 

merkez kaz.aya göndermek üzere yola çık.armışlardı492 . Rusya sivil halkı heyecana düşü

recek buna benzer uygulamalara devam etmekteydi. 

Rus askeri kuvvetleri kumandanı General Rupanof. müzakerelerde bulunmak için 

Cabir Paşa'yı Hoy'a davet etmişti. General Rupanof, Rus konsolosu ile 11. Kolordu 

Kumandanı Vekili Cabir Paşa arasında yapılan mUzakerelerde General, bu hazırlıklardan 

endişelenilmemesi gerektiğini, amaçlarınm hanla ticari işlerinde engel olanların te'dib 

edilmesi ve Culfa, Kazvin, Tebriz, Hoy ve Rumiye'nin asıiyişini temin etmek oldu~unu be

lirtmişti. Kürtleri silahlandırdığı yolundaki Cabir Paşa'nın iddialarını inkar etmiş ve Kürt 

aşiretlerinde bulunan Rus silahlarının, İranlıların Tebriz ihtilali esnasında, Kafkasya Askeri 

489 Osmanlı Kürtlerini Rusya'ya cclb ,·e cezbetmek için Osmanlı lisanına vakıf biri tarafından ynzılmış 

olan bu mektup parçası Van'ın Ercik nahiyesinde bulunmuş \ 'C Vali Hakkı tarafından 8 Nisan 1912'de 

Dahiliye Nezaretine Gönderilmişti. bkz., BOA. DH. SYS., '.!4/2-4, Lef 74. 

490 Harbiye Namının 23 Mart 191 2 Tarihli Arzı. BOA. OH. SYS., 24/2-4, Lef 17. 

491 Bayezid Mutasarrınığı'nın lşftrına atfen, Sııdareıtcn Harbiyeye 30 Mart 1912. BOA. BEO., 

301553. 

492 En.urum Vilayetinin lşarına atfen Sadaretten Hariciye Nezaretine I Nisan 1912. BOA. BEO., 

301639. 
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depolarından yağma edilmiş olabileceğini ileri silrmilştilr493. Fakat biltiln bu teminata 

rağmen Kars ve civarına asker ve mühimmat sevkiyatı devam etmişti.-494. Bu sıralarda 

UmOmi Seferberliğe hazır olunması için Petersburg'dan emir verildiği şftyiaları üzerine 

bölgedeki Osmanlı askeri yetkilileride terhis ve izinleri durdurınuştu495. 

Bir işgalin vlıki olacağına kanaat getiren Osmanlı yetkilileri, buna öncelikle 

Rumiye_'den başlanılacağını tahmin etmekteydi. Nitekim bir sUre sonra Ruıniye'ye sevkedi

len 2000 asker, bir batarya lop, 30 araba cephane, 60 araba elbise ve çadır, Rus müfrezesi 

ve ahali tarafından törenle karşılanmıştı. Rumiye'deki Rus kuvveıleri 3 Bin piyade, 220 sü

vari, iki batarya cebel topu ve Uç mitralyözdan ibaretti. Ayrıca Ruslarla işbirliğinde olan 

Kürt Aşiret Reisleri nüfuzlarının kuvvetli olduğu bölgelerdeki aşiretlere mektuplar gönde

rerek onları Rumiye'ye davet ediyordu. Ruslar Nev9.hi-i Şarkiye'de denetim kurabilmek 

için bölgedeki Kürt aşiretlerini Osmanlı müfrezelerine taarruz ellirecekler, karışıklıktan is

tifade ile Nevihi-i Şarkiye'de söz sahibi olacaklard1496. Yakın zamanda OsmanJ1 ile Rus 

arasında bir harbin çıkacağı kanaali hudud boyundaki Osmanlı yetkililerinin ortak kanaati 

idi. 

f-) Nevfthl-1 Şarklye'nin Osmanlılar Tarafından Tahliyesi 

Bir yandan Rusların baskıları, diğer taraf dan KOrt aşiretleri arasındaki çekişmeler böl

genin istikrarsızlığını hat saflıaya çıkamuşıı. Bu durumda zaıen bölgede varlığı tartışma ko

nusu olan Osmanlı makamları da etkisiz bir durumda idi. Muhtemelen Rusya, lran, 

İngiltere ve Osmanlı devletlerinin aldığı karar neticesi, Osmanlı ~ lran hududunun ileri bir 

taıihde müzakere masasına konulması için, bölgenin Osmanlılar tarafından tahliye edilmesi 

gerekli görülmUştUr. Bu cümleden olarak 19 Kasım 1912'de Nevahi-i Şarkiye'nin Osmanlı 

yetkilileri tarafından tahliye olunmaya başladığını görüyoruz. lran memurları gelinceye 

kadar Osmanlı mOlki ve şer'i memurlarının görevde kalıp kalmaması meclis-i vükeUida gö

rtışülmüş ve iran memurlarının vtlrOduna kadar görevde kalınması uygun görülmüştü497 . 

493 Dir'de 11. Kolordu Kumandan Vekili Cabir Paşa'nın Gönderdiği 10 Nisan 1912 Tarihli Şifrenin 

Halli Sureti. BOA. BEO., 301625. 

494 Osmanlı Ordu-)·ı Humayun Başkumandanlığı Vekaletinden Harbiyeye 18 Ekim 1912. BOA, 

BEO .. 307470. 

495 Hariciye Nezaretinden Sadarete l3 Ekim 1912. BOA. BEO., 307414. 

496 Rumiye Şehbenderi Sadi Bey'den Dahiliye Nc1..arcline Gönderilen 29 Ekim 1912 tarihli 

telgrafnamenin halli sureti. BOA. BEO., 3{~786. 

497 Dahiliye Nezaretinden Sadarete 19 Kasım 1912; Sadarellcn Dahiliyeye 4 Ar.ılık 1912. BOA. 

BEO., 308975. 
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Daha sonra Dahiliye Nezareti'nden verilen emir üzerine hiçbir hadise çıkmadan ta

mamen tahliye edilerek lran memurlarına devredilmişti. Hudud bölük ve askeri kıtalan 

geri alınmış, Serdeşt ve Seldoz ınemurluklarını idare eden yUzbaşı Avni Efendi ile Şer1 

memurlar Musul'a dönmllşlerdi498. Bu tahliyeden sonra, Rusların bölgede tamamiyle nü

fuz sahibi oldukları görülmektedir. 

Osmanlı askerinin bölgeden çekilmesinden sonra İran'a tabi Kllrt aşiretlerinden bazı

ları Ruslara katılmışlardı. Şikak Aşireti Reisi Simko; Seyyid Taha ve bazı Ktlrt liderleri za

ten eskiden beri Rusların hizmetinde bulunuyordu. Bölgedeki Ermeniler de bu durumda 

kendi gel~eklerini görüşmek için toplantı yapmışlardı. Bedirhanlı Abdllrrezzak, Rus as

keri yetkilileri ile birlikte Neviihi-i Şarkiye'ye hareket ederek Rusların bölgedeki konum

lannı güçlendirici tedbirler almaya uğraşmış ve Ruslarla bölgedeki aşiretler arasında temas 

kurmaya çalışmıştı. Ruslar da bölgede askeri denetim kurmaya devam etmişlerdiı-499 . 

Yöredeki" halk ise bu gelişmelerden dolayı endişe içindeydiler. Kars, Erivan. Tinis ve 

Kafkasya milslümanlarınm hicret tasavvurunda olduklarına dair şayialar dolaşmaya baş

lamıştı. Fakat Petersburg Sefiri Turhan Paşa b<H0n bunların asılsız olduguııu açıkh

yorduSOO. 

Osmanlı Devleti'nin etkisiz tavrına karşın Ruslar hududun daha içlerindeki Doğu ille

rinde de yoğun bir faaliyete başlamıştı. Bu amaçla çok sayıda ajanı araştınna ve inceleme 

yapmak adı ahında Kürtlerle temas kunnak 0zere görevlendirmişti. 1913 Şubat ayı başla

nnda Uç Rus ajanı , Profesör namıyla fen araştınnalan maksadı adı altında Beyazıt'a gitmiş

lerdi. Erzurum, Van. Bitlis ve Beyazıt'daki Rus konsoloshaneleri. Osmanlı topraklarındaki 

Enneniler ve Kürtler arasına nifak tohumları ekmek gayesiyle ajanlarını görevlendinniş

lerdi501. Buna karşılık Osmanlı Hükümeti Erzurum; Van ve Bitlis vilayetlerine gönderdiği 

tebli!lerde, bu ajanlara karşı aşiret reislerine ve halkın ileri gelenlerine gerekli uyarılar 

yapılmasını istiyordu502. 

g-) Rusların BUlgeyi lşgaU 

Bu arada Nevfthi-i Şarkiye bölgesi de adım adım Ruslar tarafından işgal edilmekteydi. 

Bölgenin önemli bir kısmını oluşturan Sumılfe taraflarında Kliryar reislerine aid olan böl-

498 Musul Valisi Vekili Tamrından Dahiliyeye 10 Aralık 1912 Tarihli Suret. BOA. BEO., 309274. 

499 Dahiliye Nezaretincdn Sadarete 19 Aralık 191'.!. BOA. BEO., 308843. 

500 Turhan Paşa'nın 25 Aralık 1912 Tarihli Telgrafı. BOA. BEO., 3100!3. 

50! Kars Şehbenderliginden Petersburg Sefareti Scniyyesine 22 Şubat 1913 Tarihli Maruzat. BOA. 

OH. SYS., 23/16, Lef 4. 

502 · BOA. DH. SYS., 23/16, Lef 1/1. 
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genin etrafı Rus askerleri tarafından işgal edilmişti. Anlaşma gereğince Rus askerinin 

Nevlhi-i Şarkiye'ye ginnesi yasak olduffundan Rusların aniden bölgeyi işgal etmeleri hem 

Osmanlı HUkUmeti'nce hemde bölgede yaşayan halk tarafından tepkiyle karıılanmıştı. 

Bölgedeki Osmanlı askerleri geri alınırken NevAhi-i Şarkiye hakkında Lahey hey'eti hi

kimiyesine, meselenin halledilmesi için mUracaat yapılmıştı. Rusya'nın böyle bir ortamda 

bölgeyi işgali hiçbir hakka rnilstenid değildi503. HükUmet, Rusya'nın milletlerarası hu

kuku hiçe sayan bu tavnna karıı Rus makamları nezdinde " Lisdn-ı mUrı&ible " ıeşebbUse 

geçilmesini Hariciye Nezareti'ne bildinnişti.504. Buna mukabil Ruslar bu da yetmiyormuş 

gibi daha da ileri giderek, hakikatte Osmanlı Devleti'ne bağlı olan köylerin Osmanlı kuv

vederi tarafından işgal edildiği iddialarını ortaya atarak mevcut olan ihtilaflara bir yenisini 

de ekleyerek meseleye çıkmaz boyutlar kazandınnaktaydı. Bunlardan Gevar'a bağlı olan 

SirOd köyU zaten eskiden beri Osmanlıya bağlı idi. Ruslar burasını ve daha başka yerleri 

de" MUndzaUn flh ., araziden gösterip tartışılır hale getinnek niyetindeydi.505. 

Huk0ki ve siyasi ihtilafları derinleştirmeye çalışan Ruslar, fiili olarak da çalışmalarına 

devam etmekteydi. Nitekim elde ettikleri KUrt aşiret reisleri vasıtasıyla Nevihi-i Şarkiye'de 

denetim kunnaya çalışıyordu. Buna mukabil bazı aşiretler Rus - Kort kuvvetlerine karşı di

renişe geçmişler, ancak Ruslarm askeri kuvvet kullanmaları neticesi kanlı bir şekilde dire

nişler bastırılmış, Nevlhi-i Şarkiye Ruslar tarafından tamamen işgal edilmişti. Osmanlı 

HOkUmeli'nin bu esnada diplomatik etkisizli!i yöredeki aşiretleri ümitsizliğe sevketmişti. 

HükUmel, Petersburg ve lran Osmanlı sefirlerine durumu tebliğ ederek protesto edilmesini 

istemiı, bu başarısızlığın faturasını, bölgedeki mahaJli memurlardan çıkarmaya çalışarak, 

iktidarsız memurların tebdilini uygun gönnu,ıu506. 

Rusların kullanmakta zorluk çekmedili Kürt aşiretlerine gelince; Bunlardan bazıları, 

daha önceki devirlerde de Ruslara hizmet etmiş olan kişilerin çocuklarıydı. Özellikle 

Osmanlı - Rus harblerinde Ruslar larafından nişan ve hediyeler mukabilinde Osmanlı 

Devleti'ne karıı savaşmışlar, Ruslar için casusluk yapmışlardı. Bunlar daha çok Rus sınırın

daki aşiretlerdi. içlerinde en geni, ve güçlü olan Zilan Aşireıi'nin Rus topraklannda yap

yan tiifeleriydi. Aıiretin reislerinden Ali Eşref Bey507, Erivan'da ikamet etnıekteydi. 

Fahri Miralay " Polkovinin " rtltbesiyle birlikte bir çok Rus nişanına da sahipti. Yine aynı 

503 Dahiliye Nezaretinden Sadarete 21 Mayıs 1913. BOA, BEO., 313086. 

504 Sadaretten Hariciye Nc11ıretinc 22 Mayıs 1913. BOA. BEO., 313086. 

505 Hariciye Nezaretinden Sadarete 29 Mayıs 1913. BOA, BEO., 313086. Petersburg'du dolaşan bu 

haberler, Tahdtd-i hudud meselesi esnasına tcsndur ediyor. 

506 Sadaretten Hariciye Nezarellne Gönderilen 8 Mayıs 1913 Tarihli Tebliğ. BOA. BEO., 315226. 

~ Zllan Aşireti Reislerinden, Rus HUkUmetl'ne hizmet ve sadaka.ti karşılıgım.la General rütbesini alan 

Şerif Bey Şemseddinorun oJludur. 
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aşiret reislerinden Mahmut, Hamit, Hasan ve Yusuf Bey'in kardeşine ve Ka!ızman 

T0ranlanndan müteveffa General Cağfer Ağa'ıun oğlu Esad Bey'e Ruslar tarafından çeşi tli 

zamanlarda 1200, 1600 ve 3000 nıble gibi o zamanın yüksek maaşlan tahsis edilmişti . 

BunJardan Ruslar nezdinde en itibarlısı ise şüphesiz Ali Eşref Bey idi508. 

Ali Eşref Bey, bir süre önce Kafkasya Ordusu başkumandanı ve Genel vıdisi General 

Taşkov ve Eransof ile görüşmek Uzere Tıflis'e hareket etmişti. Hemen ardından Rusya, 

Erivan yoluyla Bitlis ve Erıurum'a, İran yoluyla da Van'da bulunan Kürt aşiretlerine silah 

göndenneye başlamıştı. Rus topraklarında yaşayan Kürtler de. Erzurum, Bitlis ve Van do

laylarındaki aşiretlerle temasa geçiyor, Rus konsoloslarının tAlimatıyla, Osmanlı KUrtJerini 

meşrutiyet aleyhinde kışkırtıyor ve hristiyanlar üzerine sevkediyorlardı509. 

Burada belirtmeliyiz ki, ne Zilan Aşireti Reisleri, ne de bölgede Ruslarla işbirliğinde 

olan KUrt aşiretleri Osmanlı Devleli'ne karşı bir husOmet içerisinde hareket etmiyorlardı. 

Ve KUrtçUlük gibi, KUrl devleti kunnak gibi düşüncelere oldukça uzak bulunduklarını 

söyleyebiliriz. Ancak hudud üzerinde yaşamaları hasebiyle, fiili olarak bölgedeki devlet

lere bağlı olmadıkları için kendilerini hiç bir zaman lam güven içerisinde hissetmemişler 

ve bu sebeble hangi dev letin kendilerini hi maye noktasında ağı rlJğını hissettirirse o tarafa 

meyletmişlerdir. Rusların saldırgan tutumuna mukabil Osmanlı Devleti'nin sUrekli sa

vunma stratejisini görmüşler ve bu sebeblerle uzun bir silre Ruslarla işbirl i ği içerisinde 

olmak zorunda kalmışlardır. 

h-) Rusların Doju Anadoluya YUnelik Çalışmaları 

Rusya Hükllmeti'nin aşiretlerle milnisebetlerinde iki çıkari söz konusu idi. Bunlardan 

birincisi, muhtemel bir Osmanlı - Rus harbinde Kürtlerden yardım atmak ve kendilerine 

karşı sav~maJarını önlemek, en azından taraf sızlıklarmı temin etmek. İkincisi de elde ettik

leri bu aşiretlerinden " KDrt Milis Mftfreıeleri " teşkil etmekti. Bu amaçla Rusya 

HUkUmeli Kars ve Erivan halkını kendine ısındırmak için bölgenin ileri gelenlerini ve - aşiret 

reislerini nişan, rtllbe ve para ile ödOltendirmekteydi. Daha önceki dönemlerde kendile

riyle işbirliji yapmış olan aşiret reislerine ise çeşitli miktarlarda maaş tahsis etmişti. Bölge 

halkı, daha önceleri Ruslarla yapdan savaşlardan hemen önce de Rusların bu tUrlil girişim

lerini yojunlaştırdıklarını tecrübe etmiş olduklarından, bu durumun yakın gelecekte bir sa• 

vaşın habercisi olduğu fikriyle huzurlan kaçmışu510_ 

508 Kars Şehbcndcrli!inin 23 Şubat 1912 Tarihli Mahrcmanc Tahrirat Sureti. BOA. BEO., 300338. 

S09 Aynı Vesika. 

S 10 Aynı Vesika. 
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Rusların bu hazırlıkları tabi ki yalnızca Osmanlıya karşı savaşmak de~ildi. lran'daki iş

gali de devam etmekteydi ve hatta Rus HUkümeti'nin istibdat ve zulmUnden memnun ol

mayan Kafkasya ahalisinin ihtilal çıkarma ihtimallerini de hesap etmişlerdi. 

Rusya Doju Anadoluda ihtilal çıkarmak için çalışmalarını hızlandınnıştı. Bu amaçla iyi 

derecede Türkçe bilir iki voyvoda Bulgaristan'dan hareketle, Batum yoluyla Kafkasya'ya 

geçmişlerdi. Voyvodalarm Kafkasya'dan. Ermeni ve Kürtlerin oturduğu Dolu illerine ge

çecekleri, yanlarında çok miktarda patlayıcı ve pallayıcı yapımında kullanılan aletleri de 

bulunduracakları haber alınmıştı5 I I. HUkUmet sözkonusu voyvodolann Osmanlı toprakla

rına girmelerinin engellenmesi, ihtiUU çıkarmalarına meydan verilmemesi için Erzurum, 

Trabzon, Van, Bitlis, MamUretil'I - Aziz ve Diyarbekir vilayetlerine uyarılarda bulun

muştuS12. 

HUkUmetin yalnızca uyarı yapmakla_ yetindiği bu sıralarda Ruslar Nevihi-i Şarkiyc'de 

elde ettikleri avantajdan istifade ederek Osmanlı hududunda gaile çıkarmak istiyordu. Bu 

çerçevede Van vilayetine taarruza geçmek için en uygun bir mevki olan R0miye'de asker 

sayısı ve mUhimmat artınlmaktaydJ. Öte yandan Tebriz havalisindeki lran'a tAbi Kurt aşi

retlerine ve Osmanlı topraklarındaki Ermenilere silah gönderme işlemlerine hız venniş

lerdi. Hududdald kanşıklıkların had safhaya çıkması Uzerine Osmanlı makamları bölgedeki 

AsAyişin sağlanması için bir hudud komiseri tayin edilerek sllratle gönderilmesini lUzumlu 

görilyordu51 3. 

f-) Rusların NevAhf.i Şarkiye kUrtlerini Shıdirme Çabaları 

Nevfthi-i Şarkiye'nin Osmanlılar tarafından tahliyesinin hemen akabinde Ruslar hu

dud noktalarında nUfuz kazanmak ve Osmanlı DevJeti'nln " Siyiisi MafllJhiyeti " ni aşiret

lere hissettirmek için her türlü tedbiri almaktaydılar. Bölgedeki aşiretlerin bir çoğu 

MUslUman - s0nnt - olduğu için hilafete ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne bağlıydılar. 

Ruslar bu aşiretlerden ba.zılarını zor kullanmak suretiyle itaat altına almaya çalışıyordu. 

Bunlardan MengUr Aşireti Reisi Beyaz Pap, imkanları nisbetinde direnmiı, fakat neticede 

51 l Osmanlı Ordu-yı Hümayun Bıışkumnndanlıgı Vekaletinden Sadarete 14 Mayıs 1913. BOA. Dil. 

SYS., 23/IO, Lef 2. özel bir kaynaklan mükerrer ihbar. 

512 Sadaretten Dahiliye Neı.aretine 19 Mayıs 1913. BOA. DH. SVS., 23/JO, Lef 3; Dahiliye 

Nezaretlerinden Vilayetlere Mahremane Şifre, Aynı Vesika, Lef 1/1. 

sı3 Musul Vilayetinden Dahiliye Neı.areıine Gönderilen 22 Mayıs 1913 Tarihli Şifre Sureti. BOA. 

BEO., 313086. 
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Ruslara itaat etmek zorunda kahruşu514. Bu zorbalıklarda tabi ki Ruslarla işbirlili içinde 

olan Kürt aşiretlerinin de rolü bUyUkttı. Simko'nun başını çektiği Abdüvt Şikaklar ile 

Osmanlı tarafdarı olan diğer Şikak Aşiretleri arasındaki anlaşmazlıklar Reyhan yaylasında 

çatışmalann çıkmasına neden olmuştur. Rusların AbclUvileri desteklemesi karşısında gerile

yen diğer Şikak Aşiretlerinden I ı 00 hanenin üzerinde halk bUllln eşya ve hayvanlarıyla 

Osmanlı topraklarına iltica etmek zorunda kalmışlardı. Rus zulmünden kaçan mUltec1lerin 

ihtiyaçlarının karşılanması için hUkUn,et Van vilayetine gerekli yardım malzemelerini gön

denni9ti. Daha önceki bölümlerde de değindillmiz gibi Şikakların dışında İran toprakla

nndaki en asil Kürtlerden olarak larunan Mergavar BeyzAdeler, Abdullah ve Kurt Bey1erin 

önderlilinde Rus ve işbirlikçi KUrllere karşı bllyUk direniı göstermişlerdi. Ahaliyi bölge

den kaçınnak için yapılan bu girişimlerin esas tertipçisi ise Rumiye Rus konsolosu idi. 

Osmanlı tarafdan Kürtler, Rus kuvvetlerinin yamsıra Simko ve Bedirhanlı AbdUrrezıak'tan 

oluşan g0çlere karşı kahramanca savaşmışlardı. Neticede 15 köy yakılmış, Osmanlı taraf

darı Kürtlerden, içlerinde Kürtlerin çok değer verdili phıslar da olmak Uzere 40 - 50 kiıi 

öldUrillmUştil. Rus generali Hoy'dan getlrdiji takviye kuvvetlerle bölge halkı üzerine sal

dırıya geçmiş, Abdullah ve Kurt Bey'ler büyük zAyiat vermiş, yakınlarından bazıları Ruslara 

esir dUımUştU. Son olarak da Seyyid Taha'nın Şeındinan1dan ve bazı aşiretlerden teşkil et

tiği kuvvetlerin Mergavar BeyzAdelere hücumu üzerine, ahali Osmanlı topraklarına sığın

mak mecburiyetinde kalmıştı. Ruslar bir yandan KUrt aşiretlerini birbirine kırdınyor, diğer 

yandan karışıklıktan istifade ile olaylara dahi karışmamış olan aşiretler üzerine de hücum 

ederek onlan da Osmanlı topraklarına göçetmeye zorluyordu. Böylece bir çok köy yan

mış, 15 Bin'in Uz.erinde halk Osmanlı topraklarına iltica etmişti515. 

Rusların bölgede takib ettikleri bu siyasetin esas gayesi, Lahey'de görtı.ıUlmekte olan 

Osmanlı - lran hudud meselesi öncesinde bölgede etkin olabilmekti. lşgaJi meşrO göster

mek için aşiretler arasındaki rekabeti körtıkleyerek Asftylşsizliğin devamını sallamak, bunu 

da bahane ederek bölgedeki işgali, " huıtlru .vagtaına opera:ryonu " olarak göstennekti. 

Öte tarafdan bölgedeki ahaliyi itaat alona almak, buna karşı gelenleri hudud haricine çı

karmak, gerekirse bölgenin halktan tamamiyle tahliye olunmasını temin etmek. Tabi 

bunların da ötesindeki gayesi UrnOmi harbin arefesinde, Osmanlı Devleti'ne taarruz için 

Doğu hududlanru güvenceye almak ve askeri Usleri için zemin oluştunnaktı. 

Buna karşılık Osmanlı HUkHmeti'nin pasif tutumu, bölge aşiretleri arasında infial 

uyandıtmaktaydı. Osmanlı Devleti'nin yardımından Umidini kesen aşiretler Ruslara tema-

314 MusuJ Vilayetinden Dahiliye Net.aretinc Gönderilen 3 Haziran 1913 Tarihli Şifre. BOA. BEO., 

313~. 

511 24 Haziran 1913 Reyhan yaylasında meydana gelen çatışma hakkında tululan rapor. BOA. DEO., 

316225. 
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yUI göstermek mecburiyetiyle karşı karşıya bulunuyordu. Üstelik Ruslar tarafından silah

Jandınlarak Osmanlı Devleti'ne karşı hasm&ne tavırlara sevkedilmekteydiJer. 

Nevfthi-i Şarkiye ahalisi Osmanlı topraklarına hicret ettirildikten sonra bunlardan 

bazdan intikam almak niyetindeydi. Bu ise Osmaıilı Devleti ile Rusya arasındaki zaten va

rolan gerginliği daha da olumsuz etkileyebilirdi. Osmanlı HUkUmeti ise bu sıralarda daha. 

çok iç meselelerle uğraştığı için Rusya ile bir problem yaratmamaya özen gösteriyordu. 

Ama diplomatik yollarla Rusların bölgeyi işgalini kınamıştır. Bundan dolayı aşiretlerin 

Ruslarla çatışma ihtimalini hesap ederek bu durumdan kendisinin sorumlu olmayacağını 

açıklamak durumunda kalmııtı516. Bu amaçla Petersburg sefiri Turhan Paşa, gerek 

NevAhi-i Şarkiye'nin işgalini, gerekse aşiretlere karşı yapılan zulmü Rusya HUkUıneti nez

dinde protesto etmiş ve işgalin hiçbir gerekçeyle bağdaşmayacağını dile getirmişti. Buna 

karşın ne Rusya Hariciye Nazın ne de yardımcısı böyle bir durumdan haberdar olmadıkla

rını söylemişlerdi. Bunun üzerine Turhan Paşa olayın peşini bırakmayarak Rusya İran 

işleri Şube MüdUrü'nden açıklama istemiştir. Müdür, meseleyi önemsemez bir tavırla yap

tı!• açıklamada. bu tUr olayların her zaman olabileceğini, ayrıca NevAhi-i Şarkiye'nin 

Ruslar tarafından işgal edilmediğini, Rus müfrezelerinin Kürt aşiretleri arasındaki emniyet 

ve Asftyiıi sağlamak maksadıyla bölgeye girdiğini, isiyişin temin edilmesinden sonra tek-
' 

rar kendi ordugahlarına döneceklerini söylemiştiS1 7 . Iran nezdinde yapılan girişimler de 

neticesiz kalmıştı. Tahran Sefiri Sadreddin Bey Kürtlere yapılan bu zulmü kınamak bA.

bında İran HUkümeti ve Rus maslahatgüzarı ile görüşme yapmıştı. Maslahatgüzar Osmanlı 

sefaretine gelerek, çatışmanın durdurulması ve heyecanın yalışlırılması için emir gönderdi

ğini söylemiştir. Ayrıca olaylara Kürt liderlerinden Seyyid Taha ve AbdUrrezzak'ın 

adamlarının sebeb olduğunu belirterek Rusların olaylardaki parmağını örtbas etmeğe ça

lışmış, bu şahısların hududdan uzaklaştmlacağı, Rumiye konsolosunun - BUll.ln bunlann 

tertibcisl - da cezalandınlacağı teminatında bulunmuştu. Maslahatgüzar, Rusya'nın bölgede 

istikrar ve biyişin sağlanmasından yana olduAunu belirtmiştiS 1 8. Fakat ne Kürt liderleri 

hududdan uzaklaştırılmışlar ne de bölgedeki mahalli Rus yetkilileri ceı.alandırılmışlardı. 

Aksine Kürt liderleri Ruslar tarafından ödüllendirilmeye devam edilmiş, eskisine nazaran 

ilişkiler daha da gUçlendirilmlş ve sürekli olarak Ruslar tarafından silah ve mühimmat yö

nünden takviye edilmeye devam edilmiştir. 

Temmuz ayındaki Rus kuvvetleriyle KUrtlerin çatışmalarının akabinde KUrtler 

Osmanlı topraklarına iltica etmişlerdi. Bunlardan boşalan Somay, BrAdost ve Tergavar na-

516 Dahiliye Nezaretinden Sadarete 11 AAustos 1913. BOA, BEO., 316225. Sadareuten Hariciye 

Ne1..aretine 12 Ağustos 1913. BOA. BEO., 315306. 

sı7 Hariciya Ne1.arelinden Sadarete 23 Eylül 1913 TurihJi tezkire. BOA. BEO., 316225. 

518 Hariciye Newetinden Sadarete 12 Ekim 1913. BOA. DH. SYS., 108/30, Lef 6. 
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hiyelerindeki bazı köyler sabhğa çıkarılmıştı. Bu köyler Rus tAcirbaşısı Ennenl asıllı Baron 

Girkor ve kardeşi Baron Karllbel tarafından satm alınmak istenmiş ise de Rus konsolosu 

buna engel olmuştu. Rumiye Osmanlı şehbenderi. Rusların bu köylere " Malak.an " dedik

leri Rus köylülerini yerleıtinnek ve böylece yöreyi adım adım slavlaştınnak tasav:vu

rundaS ı 9 olduklarım söylemesine karşın Osmanlı Tahran sefiri aynı kanaatte değildi. 
Sefir. Rusların ilk başlarda böyle bir teşebbUsUnlln olduğunu fakat bu dUşUnceden vaz

geçtiklerini beyan etmekteydi. Üstelik boş olan bu köylere HınAre ve Kardar Şikak 

Aşiretlerinin tekrar avdet etmeye başladıtıru bildiriyordu520. 

Bu gelişmelerin yanısıra, benzeri bir çok defalar tekrarlandığı gibi Ruslar, Kürt lider- . 

lerini Osmanlı Oevleti'ne karşı kullanmayacaklarına dair verdikleri bUtUn teminata rağmen 

buna yine riAyet etmemişlerdi. Rusların Nevfilli-i Şarkiye meselesindeki baprıları ve 

Osmanlı Devleti'nin pasif tutumu, zaten taraflar arasından birine tam olarak bağlı olmayan 

KUrt aşiretlerini olumsuz yönde etkile~iş ve bazılan Ruslara daha fazla yakınlık duymaya 

başlamıştı. Bu sıralarda Osmanlı topraklan dahilinda yaşayan bazı aşiretler de Ruslarla iş

birliAine girme çabasındaydı. ÇUnkU Ruslarla lşbirlili yapan aşiretler silah vesair yönden 

destekleniyor ve bölgelerindeki diğer hasım aşiretlere ve muhtemel Ermeni tehlikesine 

karşı kendilerini güvence altına alabiliyordu. Bunlardan Haydaranlı Aşireti Reisi Hüseyin 

Pap. Tekh4y Reisi Hüseyin Bey. Rusya konsolosu ile haberleşmeye başlamı91ardJ52 I. 

HUkümet. Van vilayetine gönderdiği şifrede, bu aşiretlerin Ruslann emellerine alet olma

ması için, bunlara karşı fevkalade ihtiyaıh ve Osmanlı Devleti'ne güven duymalarını salla

yıcı bir çabaya girilmesini istiyordu522. Kürt reislerinin birer birer Rus pençesine dUtmesi 

Osmanlı HUkUmeti'ni endişelendiriyor ve onlara karşı daha ihtiyatlı hareket etmek zorun

luluğuyla karıı karşıya bırakıyordu. 

NevAhi-i Şarkiye'dekl Kürt aşireıJerini itaat altına aldığı oranda, Osmanlı Doju 

Anadolusuna yönelmeye cOret eden Ruslar Osmanlı toprakları dahilindeki Kürtlere kadar 

nllfOz etmenin yollannı aramaktaydı. Bu amaçla Kafkasya Genel valisi, Türkçe ve KUrtçe 

bilen bazı Rus memurlarını Eleşkird ve Karakilise civarına göndermişti. Bu ajanlar ticaret 

vesaire bahllneleıiyle bölgedeki aşiretlerle temas kurmaya çalıfmaktaydılar. Bölgedeki aşi

retlerden bazıları da Ruslar tarafından casusluk hizmetinde istihdam edilmişlerdi. 

Sarıkanuş'daki Ruslardan yine bazıları kaz.al ardaki aşiretler içerisine sev kedi terek fesat to-

5t9 Hariciye Nezaretinden Dahiliye Nezaretine 12 Ocak 1914. BOA. OH. SYS., Jffi/30, Lef 4. 

520 Hariciye Nezaretinden Dahiliye Ne7..aretine 22 Şubat 1914. BOA. DH. SVS., 1®30, Lef 2. 

521 Tahran Sefareti Seniyycsinden Hariciye Nezaretine Ollndcrilen 5 Mayu~ 1914 Tarihli Telgraf name. 

BOA. DH. KMS., 21/23, Lef 2. 

522 Dahiliye Nezaretinden Van Vilayetine Gönderilen 6 Mayıs 1914 Tarihli Şifre. BOA. OH. ŞFR., 

40/1.Sl. 
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humlan ekmekle görevlendirilmişlerdi. Aynı şekilde Van ve Bitlis vilayetlerinden firar et

miş olan bazı Kürtler Osmanlı topraklarındaki aşiretlere silah getirmek Uıere Rusya 

HUkUmeti tarafından görevlendirilmişlerdi. Ayrıca n iran Hudud Süvarisi" ve " Ormaıı 

Bekçiliği " namıyla teşkil ettikleri gruplar da Kürt çetelerine hizmet etmekteydiler523. 

J-) Osmanlı - iran Hud0dunun BeUrlenmesi ve Birinci DUnya Savaşı'nın 

Başlaması 

Nihayet 17 Kasım 1913'de lstanbul'da bir hudud dtızehmesi protokolü imzalanır ve 

Birinci Dünya savaşı'run arafesinde Türkiye, İran, lngiltere ve Rusya'dan oluşan bir komis

yon ihtilAflı bölgelerin sınırlarını tesbit eder. Ancak belirlenen hudud sayesinde lran'a, 

Osmanlı topraklarına ait bölgeler de dahil edilmişti ki Osmanlı HUkUmet yetkilileri bu du

ruma itiraz ederek yapılan düzenlemenin tanınmaması gerektiği fıkrindeydiler-524. Bunda 

şüphesiz haklıydılar. Zira hudQdun tahdidinde, Osmanlı memurlarından hiçbirisi davet 

edilmemiş, tahdid işleri karşı tarafın fikrine göre tatbik edilmişti. Araziyi tanımayan kişile

rin re'yine göre hareket edilmesi neticesi, bir çok Osmanlı köyU lran ıatafmda gösterilmiş, 

Osmanlının bölgedeki huk0kuna riayet edilmemişti. Bunun yanısıra yapılan yeni düzen

lemeden dojal olarak bölgede yaşayan aşiretler de memnun olmayacaklardı. ÇilnkU 

Osmanlı Devleti'nin adil sistemine alışmış, buna mukibil lmn memurlanrun yolsuzluklanna 

tanık olmuş Osmanlı aşiretleri İran toı,rakları içerisine terkedilmiş oluyordu. Artık bu aşi

retler Ur1lnlerinin mJriyesini İran HUkllmeti 1ne vermek mecburiyetinde kalacaklardı 

ki525bu durumda İran Hükilmeti ile aralanndakl geçimsizlik daha kötü bir hal alacaktı. 

Um0mi Harbin başlarında hudud üzerindeki olaylar daha bir ivme kazanmış bulun

maktaydı. Şikak aşiretleri arasındaki çatışmalar tekrar alevlenmişti. Simko'nun önderliğin

deki AbdUvller, Rus Kazak süvarilerinden 400 kişilik bir güçle Kardar ve Sumay aşiretJeri 

üzerine harekete geçmişlerdi, Ruslann Karclar Aşireti'ne ait bir köyU muhasara ederek top 

ateşine tutmaları, ahaliye karşı katliama cUr'et etmeleri, bölgedeki blUUn aşiretlerin gale

yflnına neden olmuştu. MavAne ve bazı merkezi yerlerde Ruslarla Kürt aşiretleri arasında 

şiddetli çatıımalar meydana gelmişti. M0sfidemeden sonra firar etmeye başlayan Ruslar 

Kürt aşiretleri tarafından Rumiye'ye kadar takib edilmişlerdi. Rusların Rumiye'de ZerzA 

.52..l Erzurum Vilayetinden O0nderilcn 6 Mayııı 1914 Tarihli Şifreli Telgraf nameye atfen Dahiliyecdcn 

Van viJayetine 9 Mayıs 1914 Tarihli Şifre. BOA. DH. ŞFR., 40/174. 

524 Bajdat Vilayetinden Dahiliye Neı.aretine Gönderilen 8 Haıfran 1914 Tarihli Tahrirat Sureti. BOA. 

BEO., 322184. 

S2.~ Bağdat ,·ilayetinden Dahiliye Nezaretine Gönderilen 16 EylUI l9l4 Tarihli Tahrirat Sureti. BOA. 

DEO., 322184._ 
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Aşireti Reisini tevkif ederek hapsetmeleri Uzerine Zer1.ft Aşireti de Ruslara karşı ayaklan

maya başlaımştır526. 

Bu çatışmalar esnasında Ruslarla birlikte hareket eden AbdUvi Şikaklar da bUyUk zi

yiat vermişlerdi. Şikak Aşiretlerinden Heriki ve Hnıfire taifeleri, bölgedeki Rus-Kazak 

müfrezelerine hücum ederek bazı köyleri Rus işgalinden kurtannışlardı52 7 . Rusların yö

rede katJiama girişmeleri üzerine, Ruslarla işbirlijinde olan KIJrt aşiretlerinin de Ruslara 

karşı cephe oluşturduğu görUlmekteydi. KUrt aşiretlerinin bu galeyanı karşısında Rus kuv

vetleri geri çekilmek zorunda kalmıştı. Harbin daha başındaki bu gelişmeler İran dahilin

deki diler Kürt gruplanrun Ruslara karşı büyük bir kin duymalarına neden olmuşıu528 . 

Bu dönemde Ruslarla işbirliğinde olan Abdüvi Şikak Aşireti 'nin Reisi Simko için de yeni 

arayışlar başlıyordu. 

526 Son Ha,·adis. No 2092, 19 Teşrin- i fa\iel 1914: Tanin, No 2070, 27 EylUI 1914; Tanin. No 2071, 

28 Eylül 1914; 

SZ1 Imıin., No 2078, 5 Ekim 1914. 

528 I!!ni.n.. No 2082, 9 Ekim 1914. 
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V- BÖL0M. ŞIKAK AŞ.IRETI VE SiMKO (ISMAIL AĞA) HAREKETi 

1- 19. YUzydm ikinci Yarısında Şikak Aşireti ve Osmanb Devleti ile İHşldlerl 

lran topraklannda yaşayan en bUyUk KUrt aşiretlerinden biri olan Şikak Aşireti 

Salmas ve Urmiye'nin batısında Osmanlı topraklanna civar Somay ve BrAdost dallık bölge

lerinde bulunmaktaydı. Şikaklar Tergevar ve ()eşt-i Bil bölgelerindeki Şah'a ait toprakları 

yaz odaklan olarak kullanıyor, kışları ise Salmas ve Rumiye dUzlUklerine iniyorlardı. Yan 

göçer olan bu aşiretin bazı kolları ziraat ve hayvancılıkla meşgUI olmasına rağmen daha 

çok hırsızlık ve yatmacılıklan ile biliniyortardı529, 

Şikak Aşireti'nin Tahrir defterlerinde " Cemaat-i. ŞakAki ", " Şikflki " veya " Şafak " 

ıeklllerinde geçtiği bilinmektedir. Bu aşiretin Çemişgezek ve çevresinde yaşayan " Şavak 

Aşireti " ile ilişkili olduğu tahmin edilmektedir. Konar - Göçer taifesinden zikredilen aşi

retin 16. yUzyılda 9 ayrı köyde yaşamakta oldukları bilinmektedir. Tahrirlere göre 

l5t8'de 191 hane ve 59 mUcerred, t523'de 189 hane ve 34 mUcerred, 1554 tahririnde 

285 hane ve 160 mücerred nllfusa sahip olduklarJ bilinmektedir. 1566 ydındaki tahrirde 

ise bu aşirete ballı köylerden hiç birisi yazılmamıştır53O, Bu aşiret, Şerejndme'ye göre, 

başta Şikak olmak üzere Dak0ri, Şevli, Ademi, Şemsiki, Mukri, Livl, Reşi (Yezidi), Barivi 

(Yezidi), Mendeki (Yezidi), Bele Kürti (Yezidi) kabilelerine aynlmışlardı. Daha sonraki 

dönemlerde bu kabileler ayn birer aşiret olarak ortaya çıkmışlardır531. 

19. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Şikaklar, Bruinessen'in tesbitlerine göre, farklı 

bUyUklUkte yaklaıık 25 taifeden oluımaktaydı. Bu tS.ifelerden, AbdUvi, Mimedl ve Karclar 

TAifeleri aşiret genelinde en bUyUk ve gUçlU olanlarıydı. Diğerleri çeşitli zamanlarda bu Uç 

büyük tiifeye ballı olarak hareket etmekteydi. Bunlardan HınAre, Şikaklarla bir lUr vasal~ 

lık içindeydi. Savaşmaktan çok ticarete yatkın olan bu aşiret, 1850'1i yıllara kadar 

529 Bnıinessen. KOrdlstan ... , s. 225-226. 

s3o Mehmet Ali Ünal,• XVI. YUzyıldu Çemişgezek SancaAı'nda Aşiretler ,·e Cemaatler•. Ondokuz 

Mayıs üniversitesi Eifüjm FakUlteşi Qecsişi, Samsun ı 99 l, s 6, s. 303-3 ı ı. 

53t Süleyman Sabri Paşa, Van Tarihi ve KUrt Tilrklerl Hakkında incelemeler, (Haz. Gamze 

OayeoAlu), Ankara 1982, s.44. Bu aşiretlerin içinde n.<ılen Türk olan aşiretlerin de varlığı bilinmektedir. 

Şikak kabilesi kıyafetinde yaşayan ve Azerbaycan Turkçcsi'ylc konuşan "Kuresinliler•, Şikak.lann hi

mayesine girmişlerdir. Bu aşiretin Samsun civarından geldikleri ileri sUrUlnıektcdir. Aynı Eser, s.44-

45. 
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Şikaklardan ayn iken sonralan Şikaklara bağlı hale gelmiştir. Yine bu yıllarda bağımsız bir 

göçebe aıiret olan MAmedi'ler de zaman içerisinde Şikaklarm kolu haline gelıniştiı-532. 

Aşiretler arasındaki bu statll değişiklikleri 19. yüzyıl boyunca aralıklarla devam eden Rus, 

lran ve Osmanlı harplerinin bir neticesi idi. Bazı aşiretler bu karışık ortamlardan yararlana

rak sınırlannı genişlettikleri gibi savaş esnasında bu devletlerden biriyle ittifak ederek diler 

aşiretler nezdinde UstUnlUk elde etmişlerdi. Bu UstUnlUk ise bazı küçük aşiretlerin büyüğe 

itaati ve onun adıyla anılmaya başlanmasına yol açmıştı. Kilçük aşiretler bu sayede rakib 

aşiretlere karşı, itaat ettiği aşiretin isminden faydalanarak kendisini muhafaza edebilme 

avantajını kazanmaktaydılar. 

Şikak Aşireti, 1860-70'1i yıllara kadar Osmanlı Devleti tebasından ve Hakkari Sancağı 

aşiretlerinden idi. Bu dönemde Şikak Aşireti'nin Reisliği Ali Ağa'dan sonra oğlu Mehmet 

Ağa'ya geçmişti. Mehmet Aja döneminde aşiretin Osmanlı Devleti ile iyi ilişkilerinin 

mevcud olduğu görUlmekle ise de Osmanlı - lran hududundaki olaylar hiç bir zaman ek

sik olmamıştı. Osmanlı Devleti'ne tAbi aşiretler ile tran'a tAbi aşiretler arasında zaman za

man transferler olmaktaydı. Şikak Aşireli Reisi Mehmet Aja'da bu dönemde aşireti ile 

birlikte 1ran topraklarına geçmiş ve bir kaç kez tekrar Osmanlı topraklarına iltica etmiş, 

son olarak da Iran dahilinde ikamete başlamıştı533. Osmanlı - lran hududu Uzerinde ya

pyan aşiretler, yaylak yüzUnden ve çoğu zaman da gasb ve talan yapmalarından dolayı ta

raf devletlerin tedib1 hareketi sonucu karşı tarafa sığınmak zorunda kalıyordu. Bu tür du

rumlar 7..aman 7.aman Osmanlı ve İran devletleri arasında gerginlik meydana getiriyordu. 

Şikak Aşireti Reisi Mehmet Ağa'ya mensub geçinen bazı aşiretler İran dahilinde bir 

köye taarruz etmişler, bunun üzerine Jran H0kümeti, olaydan Mehmet Ağa'yı sorumlu tu

tarak cezalandırmak istemişti. Yine Mehmet Aja ile Şikak Aşireti reislerinden Şeref Bey 

arasındaki anlaşmazlıklar da, bu iki aşiretin çatışmasına ve lran'ın müdahalesine neden ol

maktaydı. işte böyle bir durum karşısında, Mehmet Ağa'nın terbiyesi maksadıyla İran HU

kUmeti'nin ·asker sevkine başlaması üzerine, O da Osmanlı topraklarına iltica etmeye karar 

vennişti. lran HUkUmeti 1nin gönderdiji askeri kuvvetler Osmanlı hududuna üç saat mesa

fedeki yaylaya kadar gelmiş bulunuyordu. Daha önceki lecrUbelerine dayanarak, İran as

kerlerinin aşireti tedib etmek maksadıyla Osmanlı hududuna tecavüz etmelerini ihtimal 

dahilinde gören mahalli yetkililer. bu hususta hUkUmetl uyarmışlardı534. Bu durum karşı

sında Osmanlı HUk0meti hudud Uzerinde Asıtyişin sağlanmasına özen göstererek, öncelikle 

hasım aşiretler arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması gerekti~ine inanmaktaydı. 

532 Bruinessen, KOrdlstan ... , s.227. 

· 533 Van Valisi Ferik tarafından Dahiliye Nez.aretine OUndcrilcn 10 Mayıs 1893 Tarihli Arz. BOA. 

t.Dahlllye., No 56. 

5.34 Meclis-i Mahsus'un 28 Ağustoıı; 1893 Tarihli Karan. BOA. 1. Dahiliye., Nu 56. 
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Bu sebeble Mehmet Aja'nın iltica talebinin. " ... aralarındaki tezad ve ihtilafdan lıer ikisi-

nin Jertigatiyle beynleri te'lif olunmak şarııyla ... " kabulUnU uygun görüyordu. Mehmet 

Ağa'nın. Osmanlı topraklarına iltica etmek istemesinin bir diğer sebebi ise. bu dönemde 

Osmanlı HUkUmeti'nin bölgedeki aşiretlerden " Hamldlye Ataylan " oluştunna girişi

miydi. Bu alaylara giren aşireılerin elde ettikleri avantajlan mUşAhade etmiş olan aşiretle

rin bir çoğu bu alaylara katılabilmek için birbiriyle yarışa girmişlerdi. Mehmet Aja da, 

aşiretinden bir süvari alayı teşkil edilmesi talebinde bulunmuş ve bu isteli de Osmanlı 

HUkUmeıi tarafından faydalı görUlmUştu535. Tüm bu hususlar değerlendirilerek, Şikak 

Aşiretinin her halde Osmanlı Devleıi'ne sadık kalması ve muhtemel bir Osmanlı - İran mu

hambesinde, Osmanlı saflarında harbe gireceğine dair yemin etmesi ~artıyla kabul ve iskanı 

irade olunmuştu536. Osmanlı ve İran devletleri arasında zaman zaman yakmlafhlalar mev

cut olmakla birlikte, her an bir harp çıkabileceği gözönllnde bulundurulmaktaydı. Bu 

yüzden Osmanlı HUkUmeti İran topraklannda yaşayan ve doğrudan olmamakla beraber 

lran'a tAbi olan Kürt aşiretlerine açık bir kapı bırakmaktadır. Ve özellikle lran1a problem

leri mevcut olan aşiretlerin Osmanlı tarafına geçmesine fırsat verilmesi, ileride yine lran'a 

karşı rahatça ve güvenle kullanılabilecek bir avantaj sajhyordu. 

Bu sebebledir ki Mehmet Paşa, " m1rtılmfralık " riltbe ve 1000 kuruş maaşla taltif 

edilmiş ve aşiretler arasında " şere/rdz" olmuştu. Sadarete gönderdiği teşekkümAmesinde 

" ... ömrUm oldukça acz kalacaHını derkb.r olup elden gelecek lıizmeti saltanat- ı seniyye uğ

runda evltid ve aşiretle /edd-yı ser ve caıı'a her zaman hazır ... ,. oldujunu ve kendilerine 

devletin göstcrdili bu yakınlıktan dolayı İran dahilindeki kendisine tabi olan daha bir çok 

hAnenin gelmek tasavvurunda olduğunu belirtiyordu537, 
1 

Şikak Aşireti Reislerinden Mehmet Ağa'nın bu şekilde, Osmanlı Devleti'ne tabi olma

sına raAmen, İran topraklarında kalan aşiretin dijer kolları, gasb ve talana devam etmek 

suretiyle hudud üzerindeki huzursuzlukların devamına neden olmu~lardı. Özellikle 

Şikakların Hınftre TAifesi Osmanlı hududuna tccavUz etliği gibi zaman zaman Osmanlı as

kert kuvvetleriyle silahlı çatıımaya girdikleri de olmaktaydı. Çoju zaman bu tUr durum

larda Osmanlı HUkUmeti, yalnızca lran makamları nezdinde lefCbbUsde bulunmakla ye

tinmekteym538. 

535 Meclis-i Mahsus'un 28 Ağustos 1893 Tıtrihli kanın. BOA. 1. Dahlllye., No. 56. 

536 31 Ajustos 1893 Tarihli irade. BOA. 1. Dahlllye., No 56. 

s37 Şikak Aşireti Reisi Mehmet Aja'dan Sadareıe 21 Huıhan 1894 Tarihli Mektup. BOA. VA. 

Hus., 300/100, Lef 2. 

538 Van Vilayetinin 18 Haziran 1895 Tarihli Telgrafı. BOA. YA. Hus., 330/135. Lef 1-2. Yine 

Şilcak Aşireti'nden bir grup, Oevar'ın Dirşck köyUne baskın yaparak köytln btltUn sUrtlsllnU götunnUş

ler, fakat bölgedeki askeri gUçler tarafından yakalanarak ele geçirilen sUrtı, sahiplerine teslim edilmişti. 
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Aşiretin önde gelen diler bir reisi ise Ali Han'dı. Eşkiyalıkla meşhur olmasından do

layı gerek Osmanlı gerekse İran devletleri nezdinde hiç itibarı yoktu. İran toprakları dahi

linde yaptılı bir baskın sonucu yine lran HUkUmeti'nin dikkatlerini Uzerine çevirmişti. 

lran'dan gördüğü tazyik sonucu aynen Mehmet Ağa gibi, lran HUkUmeti'nden şikayetçi 

olarak Osmanlı topraklarına iltica etmek Uzere hud0da yakın mesafeye kadar gelmişti. Ali 

Han, İran HUkUmeli'nin Sünni mezhebe bajlı olan aşiret ve ahaliye zulüm yapbjıru ileri 

sürerek, öleceklerini bilseler dahi lran'a dönmeyeceklerini ve Osmanlı Devleti'nin kendi

lerine sahip çıkmasını taleb etmekteydi. Te'dibine memur edilen lran askerinden bir grup, 

iki defa Osmanlı sınırlarını aşarak Gevar'ın 1 1 köyüne baskın dllzenlemiş, köylerin bUtUn 

hayvan ve eşyalannı taJan etmişü. Ahaliden 35 kişinin de lran askerleri tarafından katle

dildi!i bu olayda bir çok kadın ve çocuk esir edilmişti. Osmanlı HUkUmetl, iV. Ordu 

MiltirJiği'ne gönderdiji emirde, hudOda tecavüz eden lıan askerlerine karşı gerekirse si

lahla muk:Abelede bulunulmasını emretmişti539. Bu esnada Ali Han, yaklaşık 2000 hine

den oluşan halkıyla Osmanlı topraklarına girerek Başkale'ye ulaşmış bulunmaktaydı. 

Henüz hUk0metin karar apmasmda olması sebebiyle, Ahmet Muhtar Paşa mültecileri al>

lukaya alarak etrafa dağılmamalarmı sağlamıştı. iV. Ordu Müşiri Mehmet Nafiz Paşa, hO

kUmetin ıtıUltectleri kabOIU noktasında Ali Han1ın eşkıyalıkla meşhur olmasının gözönUnde 

bulundurulmasını ve aşireti halkının Ali Han'dan dolayı sorumlu tutulmamasına dikkat 

edilmesini istemekteydj540. 

Ali Han'ın iltica talebi muhtemelen. eşkiyadan olması hasebiyle kabul edilmemişti. 

Buradan da anlaşılıyorki, Osmanlı Devleti her aşiretin iltica talebini kabul etmemekte ve 

devlete karşı bir problem yaratmayacak, itaatkar ve aynı zamanda devlet için bir fayda 

temini hususlarında seçici bir uygulama lakib etmektedir. Daha sonraki dönemlerde de 

İran topraklannda yaşayan Şikak Aşi~ti mensuplannın Osmanlı hududuna ıecavUzleri ve 

ahaliyi huzursuz etmeleri devam etmiştir541. 

bkz., BOA. VA. Hus., 335/8.5, Lef t. Van Vilayetinin 4 Eylül 1895 Tarihli Telgrafı. Bu ,·e buna 

benzer hadiseler öıcllikle hudud 07..erinde her zaman için vukubulmnkıaydı. 

539 Hakkari vitayeti'nin lşarıyla Tahran Sefaret-i Seniyyesinden bildirilen bu husu.oılar üzerine IV. Ordu 

Mllşiriycü'ne yazılan 15 Ağustos 1897 Tarihli emir. BOA. VA. Hus., 168/39, Lef 3. Aynı zamanda 

Hakkari vilayetine gönderilen tclgrafname ile de hududa tccavuz edenlerin silahln vurulup men 

olunmaları lazım geldigi ernredilmekteydi. 

540 Erzincan'da iV. Ordu-yı Hümayun Müşiri Mehmet Nafiz Paşa Tarafından Harbiye Neı.areıine 

OUnderilen 22 Agustos 1897 Tarihli Telgraf Sureti. BOA. VA. Hus., 168/39, Lef 2. 

541 iV. Ordunun 16 Eylül 1900 Tarihli Telgrafı. BOA. V. Mtv., 206/113. 1900 EylUl'UnUn ortala

rında yine Şikak Aşiretinin önemli bir sa.ldınsr vukua gelmiş, üzerine gönderilen askeri ku\'vetlcr cşki

yaian İran topraklarına atmıştı. Oasbediten maJların bir kısmı geri alınabilmjş, geride kalanlar ise yöre-
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Aşirete liderlik için AbdUvl ve Kardar taifeleri arasında sürekli mücadeleler vukQa 

gelmekteydi. ÇotunlukJa her ikiside Umum Şikak Aşireli'nin ancak bir bölllmilnOn de

netimini ele geçirebilmişlerdl. XIX. Yüzyılın sonlarına doğru Şikak Aşireti'nin liderliji 

için Uç aıiret rekabet halindeydi. Bunların içinde de en güçlüsü AbdUvi Ta.ifesiS4 2•nfn 

Reisi ve muhtemelen Osmanlı topraklarına iltica talebi kabul edilmeyen Ali Ağa idi. 

Oğullan Calfer Ağa ve İsmail Ağa ( Simko ), Onlu eşkiyalar olarak tanınmaktaydı. 

İkincisi, Mi.metli TAif esinin lideri Umar Ağa - Bazı kaynaklara göre Simko'nun amcası -

OçUnctlsU ise Karclar Aşireti lideri Mustafa Ağa idi. Daha sonra yerine kardeşi İsmail Ala 

geçmiotir543. MAmedi Aşireti'nin Reisi Umar Ağa 1902'de Iran yetkililerince, Mustafa 

Ata ise l906'da rakib Abdüv1 TAifesi tarafından katledilmişlerdi. 

2. Slmko'nun Şikak Aşireti RelsllAlne YUkselmesl ve Osmanh - lran Hududu 

Ozerlndeki Konumu 

Ali Ağa'dan sonra Abdüvi Taifesi'nin liderliği için Cafer Ağa ve Simko ( İsmail Ala ) 

namzet olarak görillüyordu. Cafer Ağa. İran makamlarını hiçe sayarak yağma yapmaya 

devam ediyordu. İran HUkUmeti Cafer Ağa'yı kontrol altına almak için sınır bölgesine " 

Reis " tayin etmişti. Fakat Cafer Ağa'nın tekrar eşkiyah~a başlaması üzerine Azerbaycan 

valisi Cafer Ağa'nın af dilemek üzere Tebriz'e gelmesini sağlar ve burada adamlarından 

ikisiyle birlikte öldürtür. Geri kalanları Tebriz'den kaçmayı başanr544. 

Umum Şikak Aşireti'nin önde gelen bir çok liderinin çeşitli vesilelerle ortadan kaldı

nlmıı olması, AbdUvl Taifesi Reislerinden Simko'nun önUnU açmıştı. Zaten bu 7.amana ka

dar bir çok yağma ve talan operasyonunu başarıyla yUrutmUş bu sayede etrafındaki 

adamlarının sayısı da artmıştı. 

lran'da meırutiyetin ilanıyla Simko meşrutiyetçilere cephe alarak, davet edilmedili 

halde adamlarıyla birlikte Hoy encümenine karşı olan Makü valisi ikbal El- Saltana'nm 

kuvvetlerine kalllmıştı. İran meşrutiyetçilerinc karşı yUrüttüğO mUcadeleler karşılığı, Berlin 

deki aşiretler tarafından yaımo edilmişti. Bu ,·c buna bcnı.er olaylar hududun normal olaylan haline 

gelmişti ve sadece Şikak Aşireti ile de ıunırlı değildi. 

542 AbdUvi Taifesi, Sclahaddin-i EyyUbi'nin seferlerine katılmış olun Kurt aşiret reislerinin soyundan 

gelditini iddia etmişlerdir. Bruinessen, KUrdlstan .... s.228. 

543 Bnıinessen, KOrdlstan .... s.230. 

544 Minorsky, Kflrtler, Not ve /zknlınler' den naklen Bazjl Nikitin, KUrtler, (Tere. H.D.), lstanbtJI 

1976, s. 149-150~ Bnıinessen, KUrdlstan .... s.230 
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Antlaımasıyla lran'a terkedilmiı olan KoturS45 bölgesine Vali yardımcısı olarak atandı. " 

Eıkiyd-yı Meşhare " den olmasına raAmen lran HUkUmetl bu atamayı onaylamııu546. 
Böylece Simko yalnızca bir etkiya elebaşısı olmadığını ve aynı zamanda siyasi menfaatle

rinin takipçisi oldulunu ortaya koyuyordu. Daha önceki dönemlerde lran'a karıı sU~kli 

huzursuzluk kaynajı olan Şikak Aşireti, lran'da mevcut iç kanşıklıktan istifade ile Iran ta

rafından resmen kabul edilmiı oluyordu. Tabi burada hemen ıunu belirtmeliyiz ki, 

lran'daki meırOti inkılabı bastırmak için olanca gUcUyle çaba harcayan Rusya'nm, Simko 

ve aıiretini ıechizatlandırarak onun vasıtasıyla İran inkılapçılarını bastınnaya çalııtığı bilin

mektedir. 

lşte bu kritik dönemde güçlenmeyi başarmış olan Simko, İran HUkümeti'nin kanşık 

durumundan istifade ile lran aşiretlerine zulüm yaptığı gibi, Osmanlı Devleti'nin yeterince 

güvenlik önlemleri alamadığı Nevahi-i Şarkiye ve Van - Hakkari bölgelerinde - hudud 

üzerinde - mükemmel techizitlı eşkiya ordusuyla yağma ve talan yapmaktaydı . lran 

HUkllmeti tarafından resmi yetkiyle donatıldıktan sonra, daha çok Osmanlı toprakları üze

rinde yaşayan aıiretJere musallat olmaya başlamıştı. Gerek İran eşkiyaları gerekse Osmanlı 

HUkümeti'ne başkaldıran . eşkiya veya siyilsi s0rg0n durumunda olan biltUn kişilere kucak 

açarak, hakimiyeti altında bulunan· Kotur'u eşkiya yatağı haline getirmişti. Kotur, Osmanlı 

- İran hududunda, Mahm0di'ye Uç dört saat mesafede f ran hakimiyeti altında bir böl

geydi. 

Osmanlı topraklarında eıkiyalık yaparak _halkı soyan bazı çeteler, hUkUmet kuvvetle

rince tAkibita alındıkları zaman Kotur'a firar ederek Simko'ya iltica etmekteydiler. 

Simko'da bu çeteleri gruplar halinde çeşitli bölgelerde talan yapmaya sevketmekteydi. 

Bizzat Simko'nun da içinde bulunduğu eşkiya grupları Osmanlı toprakları dahilindeki 

köyleri de yağmalayarak, ahaliyi bizAr etmekteydi. Askeri müfrezelerin yetersez kalması 

ahalinin can ve mal emniyetini yok ediyordu. 

3- Osmanlı Dnleti'nfn Slmko'ya Karşı Tutumu 

Hoy - Salmas Osmanlı şehbenderleri, Tebriz hfildmi Mecd - el Saltana ile görüşerek, 

Simko'ya karşı İran HUkUmeti'nin kalıcı bir tedbir almasını istemişlerdi. Fakat İran 

HUkUmeti iç kanııklıklar yUzUnden Simko ile ilgilenecek durumda değildi. Zaten Simko 

545 Rusya Sefareti'nin Muhtırası. BOA. YA. Res., 2418, Lef l. Berlin Muahedenamesinin 60. mad

desinin 2. fkrası gereğince lngiliz \'C Rus azalardan oluşan bir komisyon, Osmanlı Devleti ile lrnn hu

dudunun belirlenmesi için görevlendirilmiş \'C komisyon, Kotur \-'C arazisinin fran'a terkedilmesine karar 

vermiştir. 

546 Bruinesscn. KDrdlstan ... , s.231. 
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şah yanlılarıyla birlikte lran inkılibçılarına karşı buyuk mücadeleler vennişti. Bu sebeble 

hareketlerinde daha serbest kalmıştı. Osmanlı HUkilmeti lran'ın acz içinde olduğunu düşü

nerek, Simko'ya karşı kendi yöntemleriyle muk!bele etmek mecburiyetini hissetmişti. Van 

Valisi Bekir Sami Bey Kotur'a gizli bir çıkanna yapmak istiyordu. Bütün mesOliyeti Uze

rine alarakt lran'ın da memnun kalacaiı düşüncesiyle Kotur'u muhisara etmek, Simko 

başta olmak üzere blltUn eşkiyayı te'dip ettikten sonra bölgeyi tekrar lran'a terketmek ni

yetindeydi. Bu konudaki düşüncelerini hllkilmete açmışb547. Fakat lıükilmet, yabanc1 bir 

devlet arazisine ginnenin yanlış yorumlanacağı endişesindeydi. Bu endişelerinde de hak

lıydı. ÇUnkU, lmn'la uzun sUredlr devam etmekte olan hudud meselesi henüz halledilme

mişti. Ayrıca İran'ın Rus işgali altında buiunması da hUkUmeti çıkarına yapmaktan alıkoy

muııu548. Osmanlı HUkUmeti'nin Simko meselesinde böyle ciddi bir tavır almasında. meş

rutiyet rejimini de emniyete almak amaçlanmış olmalıdır. Şöyle ki, Simko'nun destekçisi 

olan Rusya, KUrt aşiretlerini kullanarak lran'daki meşrOti inkılabı bastırmaya çaJışmıştı . 

Aynı şek.ilde Osmanlı meşrOti rejimine de sıcak bakmad.ı~nı ve KUrt aşiretlerini kullanarak 

baltalamaya çalıştığını söyleyebiliriz. 

Şikak Aşireti'nin , Simko'nun Reisi bulunduğu AbdUvi Taif esi yaptı!ı talanlar saye

sinde güçlenirken. Umum Şikak Aşi ret i içindeki konumunu da yükseltmeye çalışmak

taydı . Simko'nun bu ihtiras ı Şikak Aşlreti'nin diğer gUçlU taifeleri arasında rekabet ve li 

derlik hırslarını kamçılamaktaydı . Şikak Aıiretl içerisinde AbdUvilerin dışında halen gUçlli 

bulunan ve rekabet halinde olan Kardar ve HmAre ttlifeleri varlıkların ı devam ettinnek

teydl. Simko Abdüvi TAifesi içinde liderli lini sağlamlaştırmış bulunuyordu. Kardar 

Tiifesi'nin en önde gelenleri ise İsmail ve Timur Ağalar idi. Bu Uç tfilfe zaman zaman 

aralarında çatışmaya girmekteydiS4-9 ve bu durum daha uzun yıllar devam edecektir. 

AbdUvi Şikak Aşireti'nin Osmanlı topraklarında gerçekleştirdiği baskınlar. Osmanlı 

HUkUmeti'ni Simko'ya karşı daha ciddi tedbirler almaya yöneltmişti. Öyleki. 31 Temmuz 

1911 'de MahmO.di kazasının Pinemerik köyüne ynptı!ı baskında kadın ve çocuk demeden 

bir çok kişiyi öldUrmUş, köyün billiln mal ve mUlkUnU yatma etmişti. Yine JO EylUI 

19ll'de Ercik Nahiyesinin Hacı Kışlak köyüne baskın yapmış, bir kişiyi öldUrmUş, köyU 

547 Van vilayetinden ( Vali Bekir Sami ) Dahiliye Nezaretine Gönderilen 24 Haziran 1910 Tarihli 

Şifre. BOA. DH. SYS .. 7/2-1, Lef 91. 

548 Dahiliye Neı.atelinden Hariciye Nezaretine 4 Temmuz l9IO Tarihli Takdim. BOA. DH. SYS., 

712-1, Lef 9311. 

549 Simko, lsmail ve Timur Agalar ve Hınare Aşiretleri arasında meydana gelen bir çatışma, Hoy ve 

Salmas Şehbender Vekaletinden Hariciye Nezaretine bildirilmişti. Hasan Fehmi Tarafından Van 

Vilayetine 2.5 Mart 191 l. BOA. DH. KMS., 2/1 -36, Lef 8/t. Hariciye Ne1.aretinden de Dahiliye 

Neı.aretine Bildirilmiştir. Aynı Vesika, Lef 11. 
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yağma ettikten sonra geride kalan bütiln zahireyi de ateşe vermişti. Bundan ilç gün sonra 

bu seferde başka bir köye baskın yapmış, cinayet işleyerek, köyO yağma etmişti. 18 Eylül 

191 f 'de Pafçıkfı köyüne yaptığı baskında bir kişiyi öldiJrmllş, köyün bütiln sürtısilnü gö

türmeye teşebbüs etmiş ise de ahalinin karşı koyması üzerine bırakarak kaçmak mecburi

yetinde kalrnışlardı550, 

Kotur bölgesinin tek hakimi haline gelmi ş olan Simko, Osmanlıya ait köylere zulllm 

yaptığı gibi Osmanlı tarafdarı olan Hoy ve Salmas ahalisine de zarar vermeye başlarruşlı. 

Bu sebeble, gasbedilen malların iadesi ve Simko'nun tc'dibi için Tahran Sefareti Seniyyesi 

vasıtasıyla İran Devleti nezdinde gerekli teşebbüslerin yapılması, şiiyet İran Hllkümeti 

Simko'yu te'dibde aciz kalıyor ise gerekli te'dibitın yapılması için Osmanlı HUkifmeti'ne 

izin vennesi hususu Van vilayeti 'nden önerilmekteydi551 _ Osmanlı Devleti Simko mese

lesine çözüm bulma noktasında, gerçek hamisi ve destekçisi olan Rusya ile hiç bir zaman 

karşı karşıya gelmemeye özen göstermiş ve daha çok, hiçbir olumlu netice alamayacagını 

bildigi halde lran'la temas kurmaya devam etmiştir. 

4- Osmanlı - iran HUkllmetleri Ve Simko 

Simko'nun, hududda Osmanlı köylerine yaptığı baskınlarla devleri bölgede etkisizleş

tirme çabalarının ardında yatan gerçek, hudud meselesinin yabancı devletler tarafından 

yeniden gUndeme getirilmeye çalışılmasıydı. İran ile Osmanlı devletleri arasında uzun za

mandır belirlenememiş ve sOrekli münaza çı karılan Güney Azerbaycan toprakları içeri

sinde bulunan ve Nevtlhi-i Şarkiye olarak bilinen bölgenin hukOki statUsünUn belirlen

mesi için çeşitli mUzAkereler cereyan etmekteydi. Bu bölgenin Osmanlı hlikimiyetinden 

çıkarılması için lngiltere ve Rusya, Uzerinde daha fazla etkin olabileceklerine inandıkları 

lran Devleti adına bölgeyi lran topraklarına katma gayretleri içerisindeydi. İşte böyle kri 

tik bir dönemde, yabancı güçler Osmanlı Devleıi'nin bölgedeki hukOkumı ortadan kaldır

mak için Simko gibi bir KUrt aşiret reisini devreye sokmayı başarmışlardı. Bu bölgede yo

tun bir şekilde Kürt aşiretleri yaşamakta ve Osmanlı Devleti'ne bağlı bulunmaktaydılar. 

Nitekim, ileride aynntılı bir şekilde verileceği üzere Rusların bölgeyi işgal etmesi ilzerine 

bu aşiretler Osmanlı Devleti'ne ba!lılığın bir göstergesi olarak ya karşı koyacaklar ya da 

sonuna dek savaşarak Osmanlı topraklarına iltica etmek mecburiyetinde kalacaklardı . 

550 Adliye tahkikatiyle sabit olan bu hususlar Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine Tahriratla 

bildirilmişti . bkz., BOA. DH. SVS. , 7/2-3, Lef 6. 

551 Van "·ilayctinden Dahiliye Neı.arctinc Gönderilen 26 Ekim 1911 Tarihli Şifre. BOA. DH. SYS., 

7/2-2, Lef 80. 
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Bu noktada Simko, kendisine verilen görevi yerine getirecek güce ve karaktere sa

hipti. Destek ve teşvikçilerinin başında ise Rusların emirleri doğrultusunda hareket eden 

ROmiye HA.kimi İclal - el MUlk gelmekteydi. Uzun yıllar Kürtlerle olan münasebetleri ne

ticesi tecrübe kazanmış olan Ruslar, bölgede kendilerine yakın olan İranlı yetkililer vasıla

sJyla Kprtleıi kullanmaktaydılar. Simko ve adamlarının Rfizi, Çilik, Oöke ve Hoy'da mey

dana getirdiği hadiselerin arkasında da yine İclal -el MUlk'ün teşvikleri vardı. Simko'ya 

gönderdiği mektupta, yakında hudud meselesinin halledlleceiini. Osmanlı hikimiyetinde 

bulunan arazi ve köylerin tekrar ele geçirileceğini ve kendisininde mUkafatlandınlacağını 

söyleyerek, yaptddarıru takdir etmekte ve devamını arzuladığını üade etmekteyd;552. Rus 

ve İngiliz ajanları da Nevlhi-i Şarkiye'de gizlice dolaJıyor, görevlerine ve tarafsızlık kaide

lerine aykırı olarak lran memurlarıyla hudud muamelltı hakkında görüşmelerde bulunu

yorlardı. Diler yandan hudud müzakereleri esnasında bölge halkının da göriltlerine baş

vurulmaktaydı. Rus ve İngiliz memurlan Simko'nun amcası Timur Ağa ile görüşmüşlerdi. 

Simko'nun rakibi olan Kardar Şikak Aşireti reislerinden olan Timur Aja'nın Osmanlıya 

tibi olmaktan yana yaptığı açıklamalar, JclaJ- el MUJk'Un, amcası Timur Aja'run ikaz edil

mesi husOsunda Simko'yu uyarmasına sebeb olmuşıu553, Hakikaten bölgedeki Kürt aşi~ 

retleri, Simko'n~n yakınlan da dahil olmak Uzere Rus ve İran _ devletlerini'n bölgedeki var

lıklanndan rahatsızlık duymakıaydılar. İran memurlarının KUrt aşiretlerine yaptığı zulOm

ler, hlkezft Ruıılann bölgedeki emelleri ahaliyi tedirgin etmekte ve Osmanlı Devletl'ne 

merbOti yeti erini kuvvetlendirmekteydi. 

Simko'nun amcası Timur Ağa, lclal-el Mülk tarafından 19JO yılında lran toprakların

dan alınarak, Simko'ya katılması için NevAhi-i Şarkiye'nin BrAdost nahiyesinin Mastgan 

(Masitan) köyüne nakledilmişti . Timur Ağa, Simko'nun Rus ve İran memurları tarafından 

Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtılmasına karşı çıkarak ona iltihak etmemişti. Hatta, İran me

murlan hudud meselesinin hallinden sonra Timur Ağa'ya arazi tahsis edeceklerini va.ad 

ederek onu kazanmaya çalışıyorlardı. MavAne Hud0d-ı irAniye 1. Komiseri Erkin-ı 

Harbiye Kaymakamı Behçet Bey, Dahiliye Nezareti'ne gönderdiği anda bu hususa dikkat 

çekerek, Timur Aia'nm Simko'ya katılmak mecburiyetinde bırakılmaması için sahip çıkıl

ması gerektiline iıaret etmekteydi554. Aslında Osmanlı HükUmeli'ni~ bu uyarıları dikkate 

aldıAı, kendisine yakın olan aşiretlerden istifade ederek, b61gede huzursuzluğun kaynağı 

552 lclal- el MUlk ıararından - Omcr!il A'1.am lsmail Han RcisU'I Aş!ir Onvanıyla • Simko'ya 

Gönderilen Mektup. BOA. DH. SVS., 7/2-2, Ler 25. 

553 lclal - el Mülk tarafından Simko'ya gönderilen Mektup. BOA. OH. SVS., 7/2-2, Ler 25. 

S.54 Mavane Hudud-ı haniye l. Komiseri Erktln-ı Harbiye Kaymakrunı Behçet Bey Tarafından Dahiliye 

Nezaretine Gönderilen I Kasım 1911 Tarihli· Arz. BOA. OH. SVS., 7/2-2, Lef 24. Aynı hususta 

mükerrer muıalaa için bk1_, BOA. OH. SVS., 47/4, Lcr 13-14. 



160 

olan Simko'yu zayıf dUşUnnek istediği muhakkakdır. Fakat imkansızlıkların yanısıra eşki 

yarun arkasındaki yabancı desteği yine de kesin darbe vurmasını engelleyecektir. 

Bu arada Simko, gasb ve lalan faaliyetlerini yUrillmekte, zaman zaman Osmanlı güç

leriyle çatışmaya girmekteydi. Yine hudud üzerinde devriye gezmekte olan z§bit 

SUleyman Efendi ve maiyyeti, Abdilvi Aşireti'nden bir grup eşkiyanm Osmanlı köylerin

den birine baskın yaparak sUrilsün{i götürmekte olduğunu görünce hemen müdahale et

mişti. 60 kişiden fazla olan eşkiya grubu ile çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuş, zabit 

Süleyman Efendi 'de yaralanmış, silahları eşkiyalar tarafından ele geçirilmişti555. 

Osmanlı HUkUmeti. İran nezdindeki girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine 

Simko'nun te'dibine kendi çözüm aramak durumunda kalmıştı. Buna göre; Nevahi-i 

Şarkiye dahilindeki Cari mevki merkez olmak üzere, mevcut hudud bölüklerine ilaveten 

bir bötuk daha teşkili, Rumiye ve Hoy şehbenderlerinin Osmanlı askeri zabitlerinden seçi

lerek tayin edilmesi, Hoy'daki Osmanlı askerlerinden gerekirse. Salmas Osmanlı Reis-i 

TUcclirı refikatine muhafız terfiki gerekli görUIUyordu556. Harbiye Dairesi, 17. ve 18. 

Hudud bölükleri arasındaki boşlukta yeni bir hudud böl üğü teşkili ni nazar- ı dikkate a1ı 

yordu557. 

Osmanlı Hilkllmeti tarafından bu önlemler d0şünlilürken Ş ikak Aşi retleri arasında 

çöz<Ume ve dağılma başgöstermişti. Simko'nun MüslUman olmayan bir devletle işbirli

ğinde olması bölgedeki Kürt aşi retl eri arasında huzursuzluk meydana geliriyordu. Bazıları 

bölgeden ayrılarak Osmanlı topraklarına geçmek tasavvurunda idi. Bunlardan Simko'nun 

kardeşi Şükrü, Osmanlı tabiiyetini tercih ederek iltica etmiş, kırk dört hAne halkıyla bir

likte NevShi -i Şarkiyenin H0der nahiyesine yerleştirilmişti. Bundan sonra da Osmanlı 

Devleti'ne sadık kalacağını ve Rusların pençesine düşmüş olan kardeşi Simko'nun bölge

deki mezalimine son vermek için mücadele edeceğini bildinnişti. lran Hududu 1. Kısım 

Komiserliği, ŞUkrü'ntJn devlete sad5.katinin devamı için zarOret hali de gözönüne alınarak 

maddi olarak desıekJenmesini isıemiş558, hükllmet de bu hususta gereken hassasiyeti gös

tennişti. Şükrü Ağa1nın yanısıra daha bir çok aşiret Osmanlı Hilkümeti'ne iltica ile iskan 

555 Hoy - Salmns Şehbenderliğinden Tahmn Sefareti Seniyycsinc Gündcıilcn 29 Kasım 191 J Tarihli 

Tahrirat. BOA. DH. SYS,, 7/2-3. Lef 18. 

556 Van Vilayetinden Dahiliye Nez.arcline Gönderilen 29 Kasım 1911 Tarihli Tahrirat BOA. DH. 

SYS., 7/2-3, Lef 3 L 

557 Umum-u Erkan-ı Harbiye Dairesinden Hudud-ı lıuniyc l. Kısım Komiserliginc Yazılan 23 Aralık 

1911 Tarihli Şifre Tclgn.ıfnamc. BOA. DH. SVS., 7/2-3, Lef 32. 

558 Harbiye Ne7..aretinden Umum Erkan-ı Harbiye Dairesine Gönderilen 2 Aralık 1911 Tarihli. BOA. 

DH. SVS., 47/4, Lef 9. 
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müracaatında bulunmuşlardı. Kırk hiine halkıyla Cari'nin HOd Nahiyesine iskan edilen 

Musa Bey ve halkı için 50 Bin kuruş, 12 Hane halkıyla Şıkfeıi Nahiyesinin Hanasor kö

yüııe iskan edilen Sultan Ağa ve halkı için IO Bin kuruş yardım yapılmıştı. HUkümet iltica 

eden bu aşiretleri iskan ettiği gibi, ziraale teşvik ederek tarım aletleri için 150 Bin kuruşluk 

bir yardımda bulunmuşıu559. Osmanlı Hükllıneti, bölgedeki aşiretler arasında kendisine 

tabiiyyeti tercih edenleri kabul ederek, aşiretler arasında zaten mevcut olan rekabeti kendi 

lehine derinleştirdiği gibi, bunları müstahkem mevkilere yerleştinnek suretiyle muhtemel 

tecavüzlere karşı set oluştunnuş oluyordu. 

5- Slmko'nun Ruslarla lşblrllğl ve Şikak Aşiretl~rl ihtllftfı 

Simko'nun riyaset ettiği Abdllvı Taifesinin Ruslarla işbirliği halinde hudud üzerin

deki tecavüzleri yukarıda da bahsettiğimiz gibi Şikak Aşireti'nin diğer kollan arasında hu

zursuzluklara sebeb olmaktaydı. Bu yüzden, bölgenin ileri gelen aşiret reisleri ve 

Simko'nun da katıldığı bir toplantı tertib edilmiş ve toplantıda, Osmanlı Devleti veya 

Rusya'ya tabi olma husu s larında mUzakereler cereyan etmişti. Simko toplantıda yaptı!ı 

açıklamada, Osmanlı Devleti'nden şikayetleri ni dile getirerek Rusya'ya tAbi olunması ge

rekti!i fi krini savunmuştu . Simko'nun bu tavrı kendi adamları tarafından dahi tepkiyle 

karşı lanmıştı . Mesleği sadece eşkiyalık yapmak olan kendi tAif esi dahi Rusya'ya tabi olmak 

hususu gündeme geldiğinde reislerine karşı gelmi şlerdi. Toplantıda MakO bölgesinde ya

şayan Kurt aşiretl eri ve özellikle Arusan Aşireti reisleri Siınko'nun bu teklifine şiddetle 

tepki göstererek, kesi nlikle Rusya'ya tabi olmayacakları husOsunda görüş bildirmiş

lerdi560. 

Simko'nun Rusya'ya tabiiyyet konusundaki tutumu bölgedeki KUrt aşiretleri arasında 

galeyana sebeb olmuştu. Van vilayeti hilküınete yaptığı öneride bu durumdan istifade ile 

bölgedeki Kürtlerin Osmanlı Devleti'ne merbOtiyetlerinin sağlamlaştırılmasının gerekli ol

dugunu belirtmekteydi56 l. Durumun nezaketini takdir eden Hükürnet bu durum karşı

sında Simko'ya karşı çıkan aşiretlerin Osmanlı Devleti'ne merbfitiyetlerinin sa!lamlaştınl 

ması için gerekli gayreti göstenne karan alınıştı562. 

559 1911 Senesi zarfında Van ,·ilayctinde iskan olunan lran muhacirleri için Muhacirin Tahsisatından 

vukubulan sarfiyntı milbcyyin pusula. BOA. DI-I. SVS .. 47/4, Lef 22. 

560 Hudud- ı lraniyc 1. Kısım Komiscrliginin işarına utl'en Harbiye Neı.arctinin J Ocak 1912 Tarihli 

Tahriraıı. BOA. DH. SVS., 7/2-2, Lef 5. 

561 Van Vilayetinden Dahiliye Nc1.aretinc Yazılan I Ocak 1912 Tariihli Şifre. BOA. Dil. SVS., 

47/4, Lef 20 . 

.562 Harbiye Ncı.arctinden Dahiliye Nc1..arctinc 2 Ocak 1912. BOA. BEO., 298822. 
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Aslında bunun için gerekli ortam da vardı. Zira Simko'nun yakınlarından bir kısmı 

Osmanlı topraklarına iltica etmiş, geride kalanlarda Simko'dan ayrılarak Osman) ı 

Devletinin kendilerine sahip çıkması yolunda uğraş vermekteydiler. Simko'nun kardeşi 

Şükrü Ağa ve amcası Timur Ağalar ve yine akrabalarından Başkale'de ikamet eden Sultan 

Ağa bir süre önce Simko'dan ayrılarak Osmanlı Devleti'ne sığınmışlardı. Mülteciler akın 

akın Osmanlının nüfuz alanlarına sığınmaya devam etmekteydi. Simko'nun hil.kimiyetinde 

bulunan Kotur bölgesindeki AbdUvi Taifesi'nden 100 hiinelik bir grup da hicret etmek ta

savvurunda idi. Osmanlı yetkilileri de bunların iskfüı ve idşeleri konusunda gerekli hassa

siyeti göstennekteydj563. HükUmetin bu mültecilere yakınlık göstermesi aslında hem 

Simko'yu zayıf düşUnnek hem de saldırılanna karşı yine Şikak Aşireti'nin diğer kollanyla 

bir set oluşturabilmek amacına yönelikti. 

Diğer yandan, Simko nezdinde itibar sahibi kişiler de. Osmanlı yetkilileriyle işbirliği 

haJinde idiler. Bunlardan Ahmeı ve Mahmut adında iki kardeş, Rusya tabiiyyetini redde

derek Osmanlı Devleti'ne sad§kat yemini etmişlerdi. Üstelik Simko'yu Ruslarla işbirliğin

den uzaklaştırmak için gayret ediyorlar, bu hususta mahalli yetkililere yardımcı oluyor

lardı. Ayrıca Kohır bölgesindeki bilttln Ahdilviler arasmda dolaşıyor ve onları Rus tabiiy

yetine geçmemeleri konusunda uyarıyorlardı. Bu kardeşlerden Mahmut, zaten Osmanlı 

Devfeti'ne meyilli olan Abdilvi köylerini dolaşarak halkı ikna etmeğe muvaffak olmuştu. 

Simko ile görüşmek ve onu da ikna etmek amacıyla nezdine gittiğinde, ROıniye - Hoy Rus 

konsoloslarından gönderilen mektupları okumakla nıeşgill olduklarını görmüştü. 

Mektupta anlatıldığına göre Hoy Rus konsolosu ve generali. " 0.rnıaııltyı ,.•ur ı•ıır vıır" diye 

Simko'ya tenbihlerde bulunmakta onu Hoy'a davet etmekteydiler. Mahmut'un uyarısı ile 

Simko, Hoy'a gitmek konusunda aldığı kararı tehir etmişti. Bir süre sonra en güvendiği 

adamlarından Ahmet ve Mahınut'un Osmanlı yetkilileriyle gizlice görüşmelerinden haber

dar olan Sirnko, Ahmer ve Mahmul'un ikil.mel etmekte olduğu Esteran'a geldiğinde, ın0tad 

ziyaretlerinde bulunmayarak başka bir haneye misafir olmuştu. Daha sonra Ahmet ve 

Mahmut kardeşlerle görüşerek, Osmanlı yetkilileriyle işbirliği yaptıklarından dolayı böl

geyi terketmelerini istemişti. Onlar da yalanlamak mecburiyetinde kahnışlardı564. 

563 Van vilayetinden Dahiliye Nezaretine I Ocak 1912 Tarihli Şifre. DH. SYS., 47/4, Lef 21. 

Vilayet mUltccilcrin iaşesi için HXlO liralık bir mcblağınacilcn gündcrilıncsini istemişti. Bu esnada • 

Muhacirin Tertibi "nin sona ermesi ha,;;ebiylc • Mcsflrif-i Gayr- ı Melh0ı. • tertibinden karşılanması 

Maliye Nc1..arctinc tcblif edilmişti. Dahiliye Ncı..arcti Muhabcril.t-ı Um0miyc Daircsi'nin 6 Ocak 1912 

Tarihli Sadarete Arzı. Aynı Vesika, Lef 19/1. 

564 Hudud Kumandanı YUzbaşı Mehmet Fcp.i'den Hudud-ı lraııiyc 1. Kısım Komiserliğine 27 Aralık 

191 l. BOA. DH. SYS., 7/2-3, Lef 67/1-2. 
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Dinlerine son derece merbOt olan bu kardeşler Osmanlı yetkililerine yaptığı açıklama

larda hiç bir zaman Rusya tabiiyyetini kabul etmeyeceklerini, gerekirse bu uğurda ölecek

lerini belirterek, biltan gelişmelerden hCikilmeti haberdar etmek için bir silre daha bölgede 

kaldıktan sonra arazi ve emlaklannı terkederek Osmanlı topraklarına gelmek tasavvurunda 

olduklarını ve bunun gizli tutulmasını istemekteydileı-565. 

Slmko'nun en yakınlarının dahi Osmanlı Devleti'ne yaklaşma girişimleri, hükilmet 

yetkililerini umutlandırmış, Simko'nun da ar dileyeceği dUşUnUlmeye başlanmıştı. Bu ko

nuda etkili olabileceği dUşUnUlen Ulemadan bir zat, Simko'ya nasihat etmesi için nezdine 

gönderilmiştir566 _ Fakat istenilen neticenin alınamadığı görUlınektedir. 

6- Simko'nun Affı Meselesi 

Simko meselesini halletmede kararlı olan hUkUmet, daha da tehlikeli bir hale gelme

sini önlemek için bunca yaptıklarım gönnezlikren gelmiş ve teslim olması hususunda giri

şimlerde bulunmaya devam etmiştir. Van vilayeti, Simko nezdine husOsi birini göndererek 

vaziyeti hakkında bilgi istemişti. Bunun Uzerine Seraceddin ad ında bir zat Si ınko ile görü

şerek CAri MUlk:i idaresine bilgi vermişti. Buna göre Simko, Osmanlı Devleti'ne karşı ıakib 

eıtiği bunca tutumdan sonra affını dilemeye mahcOp olduğunu ifade etmişti. S iınko yap

tığı açıklamada, gerek kendisinin gerekse beraberindeki eşkiyalarm affı kabul edilir ve 

teminat verili rse hükilmete !eslim olacağına dair söz vennişıi567. 

Sözlerine sadık kald ığ ı ender görülen Simko'nun bu tav ır degişikliğinde. yalnız kal

ması etkili olmuştu . Bir süre önce yakınlarının kendisini lerkederek Osmanlı Devleti'ne sı

ğınmaları üzerine Simko eski gilcUııü kaybetmeye başlamıştı. Güçsüz bir Kürt reisi. 

Ruslarında pek işine gelmeyeceği 'için dış desteklerinden de mahrum kalacaktı. Zaten 

Ruslar da bir müddettir fazla yUz vermiyorlardı. Bu durumda Simko, Osmanlı 

HükOmeti'yle pazarlık yaparak affını temin etmenin ve bu sefer de Osmanlı Devleti'ne sır

tını dayayarak aynı mesleğinde devam etmenin yollarını aramaktaydı. Kürt aşiret reisleri, 

hangi devletin daha güç!U olduğunu hissettikleri ve en fazla hangi tarafdan menfoat temin 

edebileceklerini anladıkları anda o tarafa meyletmekteydiler. Bu husus sadece Simko için 

geçerli olmayıp, hudud üzerindeki çoğu Kürt aşiretinin ortak özelliği idi. Fakat Siınko bu 

565 Hudud Kumandanı Yüzbaşı Mehmet Feyzi'den Hudud-ı lraniyc 1. Kısım Komiserliğine 27 Aralık 

191 1. BOA. OH. SYS., 7/2-3, Lef 67/1-2. 

566 Çehari'de Hudud Komiseri Erkan- ı Harbiye Kaymakamı Behçet Bey'dcn Van Vilayetine 27 Anılık 

1911. BOA. DH. SYS., 7/2-3, Lcr 67/1 -2. 

567 Van vilayetinden Dahiliye NcwrcLinc 15 Ocak 1912 Tarihli Şifre . BOA. DH. SYS., 24/2-3, Lef 

72-73. 
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hususları en iyi şekilde değerlendiren bir aşiret reisi olarak tanınmıştır. işte bu esnada 

Simko, Rus ve lran hUkUmetleriyle işbirliği yaptığı gibi her ihtimal i düşünerek Osmanlı 

Devleti'ne de yeşil ışık yakmaktaydı . HUkUmet yetkililerine verdiği teminata rağmen bir 

yandan da Osmanlı H0kümeti'ne muhalefetiyle tanınan kişi ve gruplarla temas halinde 

olmaya devam etmiştir. 

7- Simko - Şemsikl Aşireti HusOmeti ve Osmanlı Devleti'nin Yaklaşımı 

Osmanlı dahilindeki Mezigi ve Şemsiki aşiretleriyle Simko arasındaki düşmanlık za

man zaman Simko'nun fırsattan istifade ile Osmanlı hududuna tecavilzüne sebeb olmak

tayd ı . Simko'nun yaptıklanna karşılık olarak bazı Osmanlı aşirelleri mukftbelede bulun

maktaydı. Şemsiki Osmanlı Aşireti Kotur'a yarım fersah mesafede bulunan Razi köyünden 

Kotur'a bağlı iki köye saldırarak köyü talan etmişlerdi. Bunun üzerine kendini bölgede 

tek hakim olarak gören Simko, Şeınsiki Aşireti'ne özel bi r heyet göndererek gasbeıtikleri 

malların iadesini taleb etmişti. Şemsiki Aşireti tarafından bunlara ateşle karşılık verilmiş ve 

bir kaç kişi telef olmuştu. Bunun Uzerine Simko, Şeınsiki Aşiret i üzerine yllrUyerek gas

bedilen malların bir kısmın ı tekrar ele geçirmişti. Şemsiki Aşireti de bölgedeki diğer 

Osmanlı aşi re tleriyle işbirliği kurarak Kotur'a hücum etmeye ve Simko'ya iyi bir darbe 

vurmaya çahşıyordu568. HUkOmet Simko'nun tecavüzüne engel olmak için Şeınsiki 

Aşireti ve Simko arasındaki dllşmanl ı Aı ortadan kaldınnayı tek çare olarak görtıyordu569• 

Diler yandan hüktımet kendisine tabi ve s§dık aşiretleri kollayarak Simko'ya karşı koru

maya çalışıyor, gerektiğinde Simko ile hus0ınet içinde olan aş i retleri eşkiya çetelerine 

karşı kullanmayı amaçlıyordu. Şemsiki Aşireti de hem Kotur'a yakın bir bölgede hem de 

Simko'ya düşman olan aşiretlerin başında geliyordu. Zaten eşkiya takibinde Osmanlı kuv

vetlerine yardım etmekteydi. H0kUmet, Şemsiki'leri Simko'mın saldmlanndan korumak 

için Şemsiki Aşireti alayının bir bölüğünün silah allına alınmasına karar vennişti. Fakat bu 

sırada Rusların, GUmrU'de yapacakları tatbikat hareketini hudud civarında Sarıkamış'ta 

yapmayı kararlaştırmaları, her hangi bir yanlış anlaşılmaya sebeb olacağı düşünülerek 

Şemsiki Aşireti'nin silah altına alınmasından vazgeçilmiştir. Simko'nun sald ırılarından ko

runmaları için 11. Kolordu ve Van vilayeti tarafından da muhafaza edilebilecekleri ileri 

sürülerek silah altına alınmamışlardı570_ 

568 Salmas Kargü1.arlıgı'nın i şarı üzerine Hariciye Neı.aretindcn Dahiliye Neı.aretine 9 Ocak 1912 

Tarihli Tahrirat. BOA. DH. SVS., 7/2-3, Lef 15/ 1-2. 

569 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine 13 Haziran 1912 Tarihli Şifre. BOA. DH. SYS., 7/2-3, 

Lef 99. 

S70 Umum-ı Erkfin- ı Harbiye Dairesi Tarafından Dahiliye Nezaretine Gönderilen 21 Temmuz 1913. 

BOA. DH. SVS., 11/2, Lef 22. 
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Fakat bir süre sonra Simko'nun. Şemsiki Aşireti'nden intikam almak için planlar 

yapmakta olduğunun tesbit edilmesi üzerine Van vilayeti, hem Şemsiki Aşireti'nin hem de 

tehdid altında bulunan diğer Osmanlı aşiretlerinin muhafazası için aşiret alaylarından birer 

bölüğün silah altına alınmasının zorunluluğunu hilkümete bildiriyordu. Bu amaçla hiç 

değilse 50 küçük çaplı mavzerin geçici bir silre için gönderilmesinin gerekli olduğuna işa

ret ediyordu. Hakikaten, Şemsiki Aşireti'nden Sadun Bey'in gayretleri neticesi Simko'nun 

gasb f aaJiyetleri sekteye uğramış, gasbertiği mallardan bir kısmı ele geçirilerek sahiplerine 

dağıtılmıştı. Bu yüzden Simko, Şemsiki Aşireti'nden intikam almak hus0sunda karar

lıydı57I. 

Şemsiki Aşireti 27 köyden oluşan büyUk bir aşiret olduğu için asker tarafından mu

hafazası imkansız gibiydi. Zaten bölgedeki askeri kuvvetler de yetersiz durumdaydı572. 

Bu durumu gözönilne alan hUkUmet Şemsiki Aşireti'nin Simko'nun taarruzundan korun

ması için SO küçük çaplı mavzerin gönderilmesini muvafık görmüştü573. 

8- Simko'nun Ruslarla Tam işbirliğine Başlaması 

Daha önce belirttiğimiz Uzere, Simko. Rusların Azerbaycan'ı işgalinden önce hem 

Osmanlı hududunda hem de lran'da eşkiyalık yapmakta idi. Daha sonraki dönemlerde de 

mesleğine devamla bazen Rus bazende lran memurlanyla işbirliği halinde bölgedeki Kürt 

aşiretlerini yeniden itaat altına aldığı gibi maddi yönden de insiyatifı ele geçirmiş bulunu

yordu. Böylece hem KUrtler hem de bölgede emelleri olan yabancı devletlerin dikkatlerini 

üzerinde toplamayı başannıştı. ilk başlarda kendisini sadece eşkiya elebaşısı olarak gören 

ve bazen destekleyen Ruslar 1913 yılının sonlarına doğru Doğu Anadolu'da çıkarmayı 

pJAnladıkları "Kürdistan isyanı " için Simko'ya yeni bir elbise giydirmeyi başannışlardı. 

Zaten Ruslar bir süredir bölgedeki nüfuzlu Kürt reisleriyle işbirliği çalışmalarım hızlan

dırmışlardı. işte Simko'da bu sırada bir siyasi Kürt lideri olarak Ruslar tarafından siyaset 

sahnesine çıkarılmış bulunuyordu. 

Rus ve İngiliz memurları Nev5.hi -i . Şarkiye'rıin çeşitli yerleşim yerlerinde incelemeler 

yapmaktaydılar. Ruslar bölgedeki askeri güçlerini artırmaya çalışıyor, bölgedeki KUrt aşi

retlerinin de Simko'nun emri altına alınmasına gayret ederek Simko'yu bölgede güçlen

dirmeye çalışıyorlardı. Simko'yu tam olarak kontrollerine almaya çalışan Ruslar ona bazı 

571 Van Vilayetinden Dahiliye Nezaretine 2 Ağustos 1913 Tarihli Müstacel Şifre. BOA. DH. SYS., 

11/2, Lef 14. 

572 Van Vilayetinden Dahiliye Nc11ıretinc Gönderilen 2 Agusıos 1913 Tarihli Müstacel Şifre. BOA. 

DH. SVS .. 11/2, Lef 14. 

573 Dahiliye Neı..aretinden Sadarete 3 Ağustos 1913. BOA. DH. SYS., 11/2, Lef 12/1-2. 
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vaatlerde de bulunmaktaydı. Salmas Rus konsolosu, Şah'ın öı.el hazinesine ait olan köyler

den Nirukin, Şiraki, Ahsendln ve Vezre Ken!n köylerinin Simko'ya verilmesini gerekli 

mercilere emretmişti. Ruslar elde ettikleri Kürt liderlerinin yarusıra bölgeye askeri birlikler 

de sevketmişlerdi. Salmas'taki Rus kuvvetleri Kazak Soldat ve topçu olmak üzere 1200 

kişiye ulaşmıştı. Ayrıca Mavancık'ta 130, Ayan'da 165, Köhne Şehir'de 250, Şorgöl'de 85, 

HasftrH A.bad'da 250, Melhem'de 65, Kabaktepe'de 40, Zendeş'te 250, Hantahtı'nda 150, 

Kuşçu'da 1.50, CemaUibad'da 65 olmak üzere Rus kuvvetleri 2800 kişiye ulaşmıştı ve bu 

güçlerin daha da artırılmasına gayret ediliyordu574 . 

. Rus konsolosunun teşvikleriyle Simko, öncelikle içte birliği sağlamak amacıyla Şikak 

aşiretlerini kontrolüne ~imaya uğraşıyordu. Bu da zaman zaman çatışmalara sebeb olu

yordu. Simko'nun adamlarıyla, daha önce bahsettiğimiz ve Şikak konfederasyonu içeri

sinde en güçlü taifelerden olan Kardar ve Hınare aşiretleri arasında bu yoz.den yeni bir ça

tışma meydana gelmişti. Simko'nun saldırısına dayanamayan diğer Şikak kolları Osmanlı 

lopraklarma kaçmaya çalışmış lar ise de bunu başaramayarak Simko'ya aman dilemişlerdi. 

Bu aş i retlerden elde edi len 200 tüfeğe Simko tarafından el konu lu r. Salmas Rus 

Tılcirbaşıs ı , Simko ile mücadele etmekte o lan aşiretlerle yakınlık kurmaya çalışarak 

Rusya'ya meyletti rmeye gayret ediyor fakat çoğu girişim lerinde başarılı olamadı!ı gözle

niyordu575. 

Ruslar, Balkanlardaki çetelerden nasıl istifade etmişler ise Kürtlerle meskun bölge

lerde de aynı yöntemi uygulamaya çalışıyorlardı. Manastır, Kosova, Selanik vilayetlerinin 

işgalinden önce " düvel-i ınate/ıabbe ", konsolosları vasıtasıyla çeteleri elde ederek amaçla

rında muvaffak olmuşlardı. Konsolosların esas görevi, çete reisleriyle temasa geçerek on

ları mümkUn olduğu kadar himaye etmek ve kendilerine yardımcı memur olarak görev

lendinnek idi. işte buralarda çetecilik tecrübesi kazanmış olan konsoloslar aynı görevi icra 

etmek amacıyla Kürtlerin yaşadığı bölgelerde görevlendirilmişlerdi. Biraz farklı olmakla 

birlikte Kürtlerin yaşadığı bölgelerdeki vaziyet de Balkanlara benzemekteydi. 

Bu cümleden olarak Hoy ve Salmas'a konsolos tayin edilen Mösyo Çerkof, Kürtleri 

elde ederek ve örgütleyerek Osmanlı Devleti'ni Doğu'dan lehdid elınek amacıyla bölgede 

faaliyetlerine başlamıştı . Çerkof, beş sene Selanik konsollujunda bulunmuş, Prezrin, 

ÜskUp ve Manastır'da Ruslar adına önemli görevler ifa etmişti. Rus askerinin bölgeyi işga

linden sonra hOkümeti tarafından hizmetlerinin mUkSfatı olarak son derece geniş sel!hi-

574 Salma.c; Osmanlı Tacirbaşısı Meşhedi Rıza At-I'dan Hoy \ 'C Salnıas Şchbcndcrliğine Gönderilen 26 

EylUI 1913 Tarihli Farsça Tahriratın Tcn:Uıncsi. BOA. OH. KMS., 2/2-36, Lef 7. 

57S Hoy , ·e Salmas Şehbender Vekaletinin 9 Ekim 1913 Tıırihli Tahriratı. BOA. DH. KMS., 2/1-

36, Lef 12. 
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yetlerfe Hoy ve Salınas konsül ü olarak atanmıştı . Esas görevi, aynı yöntemi bu seferde 

Kürt aşiretleri vasıtasıyla bölgede uygulamaktı. Göreve başlar başlamaz hemen harekete 

geçerek Osmanlı HUkümeti'ne karşı muhalif olan Kürt gruplarıyla temasa geçmişti. Tabiki 

onun en fazla işine yarayacak kişi de Simko idi. Onun vasıtasıyla bütün Kürtleri kontrol 

altına almaya çalışıyordu. Bu amaçla Simko'yu Kafkas Vali -i UmQmisiyle görüşmek üzere 

Tiflis'e göndenniş, orada gayet iyi bir şekilde karşılanan Simko, konsolos ve askeri ku

mandanlığın emirleri doğrultusunda görevlendirilmişti. Aldığı talimatları uygulamak ama

cıyla tekrar Tiflis'ten hareketle aşiretine dönm~ştO. Bu arada Ruslar, yöredeki KUrlleri 

kendilerine batlamaya gayret ediyorlardı ve her türlü askeri techizatla Kürtlerden mü

kemmel bir güç elde etmeyi planlıyorlardı576. 

Rus konsolosu Mösyo Çerikof, Rus imparatoru'nun isim günü münasebetiyle verdiji 

bir ziyafete Hoy ve Salmas Osmanlı Şehbenderi Hasan Tahsin Bey'i de davet etmişti. 

Davete Hoy ve SaJınas askeri yetkilileri ve mahalli hUkUmetin üst düzey memurları katıl

ıruştı . Ziyafette, Kürt mill i elbisesi (Şil-U Şapih ) ve Rusya'nın bir kıta ni şanını himil bulu

nan Simko' da hazır bu1unmaktaydı577_ Artık Simko Rusl arın bölgedeki resmi bir yetkilisi 

olarak hemen görevine başlıyor ve ilk icraatını da Bacirge'de gerçekleştiriyordu. 

9. Bacirge Hudud B61UğU Hadisesi 

Ruslan n desteğiy le lechizatlandmlan Simko ve adamları bölgedeki diğer Kllrtleri itaat 

altına al maya çalıştıkları gi bi Osmanlı askerı güçlerine de saldırmaya başlamışlardı. 19. 

Bacirge Hudud BölU!il kumandanı Yüzbaşı Abdullah, mUlılzıın lsmail, eczacı Şevket ve 

beraberlerindeki bir çavuş ve dört neferden olu pıt bir askeri müfreze, İran hududu üze

rindeki BAni köyil karakolunu teftiş ettikten sonra Bacirge'ye dönerken Gelinkanı mevki

inde Simko'nun saldırısına uıramışlardı . Aralarında çıkan çatışmada Yahya çavuş yaralan

mış, diğerleride teslim alınarak İran tarafına götürülmüştü . Bir süre sonra mülazım İsmail 

ve Şevket efendiler serbest bırakılarak Bacirge'ye dönmüşlerdi. Bunun üzerine Fırka ku

mandanı İbrahim Bey, kaza kaymakamı ve 7. Alay kumandanı olay yerine gönderilmişti . 

Rusların olaya karışmasının kuvvetle muhtemel oldufunu gözlemleınişlerdi578. 

576 Hoy ve Salmas Şehbenderi Hasan Tahsin Bcy'in 25 Aralık 1913 Tarihli Raporu. BOA. OH. 

KMS., 2/1-36, Lef J0/1 -2. 

577 Hoy ve Salmas Şehbenderi Hasan Tahsin Bcy'in 25 Aralık 1913 Tarihli Raporu. BOA. Dil. 

KMS., 2/1 -36, Lef I0/1 -2. 

578 Van Vilayetinden Dahiliye Nc1'.arctinc O0nderilcn IO Şubat 1914 Tarihli Şifre. BOA. OH. 

KMS., 3/35, Lef 2. 
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Simko'nun bu saldırısı üzerine hilkümet yeniden harekete geçerek Petersburg ve 

Tahran Osmanlı sefirleri vasıtasıyla gerekli teşebbüslere başlamıştı. Simko meselesinde 

Rusya nezdindeki girişimleri gösteriyorki, Osmanlı Hükilmeti artık Simko'nun arkasındaki 

esas gücün Rusya olduğu konusunda kesin kanaate ulaşmıştı. Fakat yine de girişimler ne

ticesiz kalmaya mahkumdu. Nitekim Petersburg Sefareti maslahatgüzarı Münif Bey, 

Simko hususunda Rus Hilkümeti'ne başvurduğu zaman, Rusya Hariciye Nezareti, Um0r-u 

iraniye Şube müdürü vasıtasıyla, Simko'dan şikayeti havi olan olaylann tahkiki için Hoy 

Rus konsolosunun görevlendiıilrnesini emretmişti. Oysa bütün olayların zaten tertipçisi 

konsolosun kendisiydi. Konsolos, Osmanlı yetkililerine verdiği cevapta, Osmanlı aşiretle

rinin Simko'ya vftki taarruzuna karşı , Simko tarafından mecburi müdfthele cereyan elmiş 

olabileceğini ifade etmişti. Bunun 0zeriııe Osmanlı yetkilileri, hudud asayişinin sağlanması 

için Simko'nun. lran'ın başka bir bölgesine nakledilmesi isteği de, Um0r-ı iraniye Şube 

MUdUrU tarafından, Simko'nıın hududda istikrar unsuru olduğu cevabı ile karşılık venniş

tir-579. Rus yetkililer resmen olmasada, Siınko'nun haklılığını ileri sürerek, ona sahip çık

tıklannı ortaya koymuş oluyorl ard ı . 

Osmanlı IIUkUmeti bu durum karşısında bölgedeki gllvenlik önlemlerini arttırmaya 

çalışmıştı. Bölgedeki jandarma kuvvetlerinin artı rılmasına özen gösterildiği gibi, Van 

Jandarma Kumandam Halil Bey'in yerine, Selan ik Taki b Kumandan ı Erkan-, Harbiye 

Yüzbaşılarından Kazım Bey'in. rillbesinin binbaşı lığa terfikiyle göreve tayini kararlaştırıl

maktaydı580. 

Simko tarafından işkenceye uğrayan ve ıahkir edilen Yüzbaşı Abdullah Efendi ve as

kerlerden biri serbest bırakılarak Bacirge'ye dönmüşlerdi. Yaralı çavuş ve diğerlerinin si

lahlan ( 2 Mavzer ) teslim edilmemişti. Rusların bu olaydan sonra Siınko'yu taltif ve teşci 

etmeleri58 I ,. açıkça Osmanlı Hükümeti'ne düşmanlığı sergiliyordu. 

Öte yandan yaralı olarak Simko'ya esir dUşeıı Yahya Çavuş'un, tedavi edildikten sonra 

serbest bırakılacağı bildirilmişti. Fakat bir süre sonra şehit olmuş ve cenazesi Ruslar tara

fından Salmas'a nakledilmişti. BütUn bunlar karşısında hUklhnetin sessiz kalmasının Rus ve 

İran hududu üzerindeki huk0kunu ortadan kaldıracağı düşüncesiyle Rusya ve lran nez-

579 Hariciye Ne1.aretindcn Sadarete Sunulan 8 Ocak 1914 Tarihli Tc1.kirc Sureli. BOA. DH. KMS., 

2fl-36, Lef 20. 

580 Van Vila)'clinc Gi.inılcrilen 3 Şubat 1914 Tarihl i Tuhıirnl. BOA. Dil. KMS., 9/26, Lef 6/1. 

581 Van Vilayetinden Dahiliye Nc1.arctinc Ot'ınılerilen 15 Şubat 1914 Tarihli Şifre . BOA. DH. 

KMS., 3/35, Lef 6. 17 Şubat 19l4'dc durum aynen Sadarete iletilmişti. Aynı Vesika, Lef 5/1. 



169 

dinde girişimlerde bulunulması zorunlu görUlUyordu582. Fakat lran'la olan hudud mese

lesi halen halledilememiş bulunuyordu. Bu sebeble olay mahallinin lran toprakları olması 

hasebiyle Ruslar, sorumlu olarak lran'ı göstererek, meseleyi lran'a atmaya çalışıyorlardı. 

İran ise kendi meseleleriyle uğraşmakta olduju için bölgedeki insiyatifi tamamen Ruslara 

terketmiş gözUkUyordu. 

Bu diplomatik çıkmazlara rağmen hilkUmetin bu konudaki ısrarlı tutumu karşısında 

Ruslar, Simko ve teşvikçisi Hoy Rus konsolosu Çerkofu. Osmanlı Devleti'nin göz0nU bo

yamak amacıyla Tebriı'e aldırmak zorunda kalmışlardı. Şehit Yahya çavuş'un cenazesi 

Salmas'ta Ruslar tarafından törenle defnedildiğinden dolayı Ruslar meselenin kapandığı 

düşüncesiyle bir süre sonra Simko'yu serbest bırakmışlardı. Simko'nun hududdan kaldı

nlması için tam bir fırsat yakalandığını d0şllnen Osmanlı yetkilileri tekrar girişimlerde de

vam etmişlerdi583 . ÇUnkU yeniden serbest bırakılan Simko hem Ermenilere hemde 

Kürtlere ka111 saldırılarına devam etmiştir. Kısa bir süre önce Hanik Müfrezesine baskın 

yapmış, ilç askeri şehit ederek silahlannı da ele geçirmiştir. Daha sonra KUrt aşiretlerinden 

ve Osmanlı Devleti'ne sadık olarak bilinen Ermenilerden ol uşan ve simko'nun hakiıniye

tindeki Cahftri'ye bitişik olan Şikfeıi nahiyesine saldırmış, Ermenilere büyük zayiat ver

miştir. Bunun üzerine Van valisi Şikfeti nahiyesine giderek iki gün kalmı ştır. Ermeniler 

bizzat valiye Simko'yu şikayet ederek " ... Simko önceleri sadece eşkiyalık yapıyor. bizi 

perişan ediyordu. Şimdi ise Ru.rya'ııııı Şaki-i Re.rnıisidir ... " diyerek dert yanmışlardır. 

Arazi meselesinin halledilmesinden dolayı, Ennenilerin Osmanlı Devleti'ni minnet ve şük

ranla yildettiklerini hükümete bi ldiren Vali, Siınko belasından kurtulmak için bölgedeki 

köylerde, " Bekçi Teşkilatı " vesilesiyle bazı kişilerin - Simko meselesi halledildikten sonra 

geri toplatılmak üzere - silahlandırılması gerektiğini öneriyorduS 84. Birinci Dünya 

Savaşı'nm başlaması ise Simko için buyuk bir fırsat oluyordu. 

ıo. 1. DUnya Savaşı ve Simko'nun Sonu 

Birinci Dünya Savaşı 'nın başlamasıyla GUney Azerbaycandaki Kürt aşiretleri, savaşın 

en şiddetli bir biçimde kendini göstennesi, Ermeni, Nast0ri vesair Hristiyan unsurların 

Ruslarla birlikte Müslümanlara karşı katliama girişmesi Uzerine, ilk başlarda Rusları 

582 Van Vilayelindcn Dahiliye Nezaretine Gönderilen '.:?S Şubat 1914 Tarihli Şifre. BOA, DH. 

KMS., 3/35, Lef 10. 26 Şubat 1914'de Dahiliye Neı.nretindcn Sadarete sunulmuştur. Aynı Vesika, 

Lef 11. 

583 Van Vilayetinden Dahiliye Ncı.arctine Gönderilen 9 Mart 1914 Tarihli Şifre . BOA. DH. KMS., 

3/35, Lef 16/ 1. 

584 Van Vilayeti'ndcn Dahiliye Neı.ureli 'nc Ot'ındcrilcn 29 Ca 1332 Tarihli Şifre. BOA. DH. KMS., 

2- I /36, Lef 15. 
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ROmiye ve çevresinden çıkannayı başardılar ise de Hoy bölgesindeki Osmanlı taraf darı . 

Şikaklarm yenilgisi üzerine Ruslar bölgeyi tekrar ele geçirdileı-585. 

Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı sırada Simko. hududdaki hftkimiyet sahasını geniş

letmeye çalışıyordu. Ruslar, Simko'yu tutuklayıp Tiflis hapishanesine göndermişler ve 

daha sonra Rusya'ya sadık kalması şartıyla Hoy'a dönmesine izin vermişlerdi. 1917 

Bolşevik ihtilali'nden sonra bölgeden çekilen Rus kuvvetlerinin geride bıraktığı askeri mü

himmat Simko tarafından ele geçirilirken, Osmanlı birliklerinden firar eden Kürt kökenli 

askerler de silahlanyla birlikte Simko'ya katılmış bulunuyorlardı. Bu askerlerden bir çoğu 

Alman eğiticiler tarafından yetiştirilmişlerdi. Böylece Simko adam ve silah bakımından ol

dukça kuvvetlenmişti. Diğer tarardan Ermeniler tarafından desteklenen NastOriler, 

Fransızlar tarafından Osmanlıya karşı silahlandmlan ve Urmiye - Salmas bölgesinde ba

ğımsız bir devlet kurmaya teşvik edilen AsOriler de Simko kadar güçlenmiş bulunu

yordu586. 

Rusya'nın bölgeden çekilmesinden sonra bölgedeki lopluluklar arasında gerginlikler 

daha da artmış, daha fazla silah gUcUne sahip olan GayrımUslimlerin ROmiye'de denetimi 

ele geçinneleri, ileride kendisine karşı bir tehdid unsuru olabileceğini düşünen lran'ı te

dirgin etmiştir. Bu defa lran Tebriz valisini harekete geçirerek Simko'yu GayrımOslim un

surlar aleyhine kışkırtmıştır. İran'ın bu tavrı zaten bölgedeki otoriteyi Gayrımüslimlere 

kaptırma erdişesi taşıyan Simko'nun Nasturilere karşı savaş açmasına ve NastOri lideri 

Benjamin Marşemun'u öldürmesine sebeb olur587_ Bunun Uzerine NastOriler Ala Petros 

ve Sınna Hanım kumandasında 30 bin kişilik silahlı bir güçle Simko üzerine yürür. Zor 

durumda kalaıı Simko Musul Valisi Haydar Bey'in hOkOmete yaptığı teklif ile affedilir ve 

Osmanlı güçlerine katılması kararlaştırılır. Bu sırada Halil Paşa'nın uygun göreceği şekilde 

Osmanlı topraklarına alınmasına müsaade edilmesi Musul vilayetine bildirilmişti588. 

Böylece Simko NastOrilerin önünden kaçarak, bu sırada askerleriyle birlikte Kotur dere

sinden Hoy şehrine gelmiş olan Ali İhsan Paşa'nm kuvvetlerine katılır. Hoy'dan Dilman'a 

oradan da NastOrilerin bulunduğu ROmiye şehrine gelerek şehri muhasara ederler. Bu 

arada Irak'tan gelen Miralay Hacı İbrahim Bey'in askeri kuvvetleri de ROmiye'nin cenub 

585 Kemal Mazhar Ahmed, Birinci DUnya .... , s.39; Sekban, KUrt Meselesi, s.139. 

586 Bnıinesscn, KUrdlstan ... , s.232-233. 

5ff7 gUs. yer. Mnr Şcmun'un Simko tarafından öldürülmesinde, Van \'alisi Haydar Beyin teş\'iklcri nl

dugu yolundaki iddia için bkz. lbrahim Arvas'ın Hatıratı. Tarihi llaklkallar, 1964 Ankara, s. 37; 

Yine bkz. M. S. Lazere"·• Emperyalizm ve KUrt Sorunu ( 1917-1923 ), (Tere. Mehmet 

Demir), Ankara, s.21. 

5S8 Dahiliye Nezaretinden Musul Vilayetine Oöhdcrilcn 22 Mayıs 1917 Tarihli Şifre. BOA. DH. 

ŞFR., 76/71 . 
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kısmım tutmuş bulunuyordu. Bu muhasara karşısında tutunamayan Nast0riler bir çok ga

nimeti de bırakarak firara başlamışlar ve daha sonra Irak ve Suriye'nin çeşitli yerlerine 

dağılmışlardı 589. 

Mütarekeden sonra Osmanlı gilçleri de Azerbaycan topraklarından çekilmiş bulunu

yordu. lran'm bölgede denetimi sağlama girişimi ise her zamanki gibi başarısızlıkla somıç

landı. Bir süre Osmanlı yetkilileriyle de iyi ilişkiler kunnuş olan Simko artık yörenin en 

güçlü lideri konumuna yükselmişti. GllcilnU kullanarak bölgede topladığı vergi alanlarını 

İran aleyhine genişletmeye başlar590. Bu durumdan rahatsız olan iran 'ın Tebriz valisi 

Muharrem el Mülk, Simko'ya bir süikası tertip etmiş fakat bombanın erken patlamasıyla 

bir erkek kardeşi ve çok sayıda hizmetçisi ölmüş, kendisi kurtulmuştu59 J. 

Simko l919'da, Güney Azerbaycan'daki ileri gelen Kürt aşiret reisleriyle işbirliği ya

parak fran'a karşı savaşmak amacıyla bir toplantı tertib etmişti. Toplantıda yabancı desteği 

sağlama konusunda görüş birliğine varılır . Ancak lngilizlerle yapılan görüşmeler neticesiz 

kalır. Van'daki Osmanlı yetkilileriyle ilişk i lerinin de mevcut olduğu Em1eniler tarafından 

ileri eürül milştu592. 

Simko lran'a karşı harekatı başlatır ve ilk olarak Dilman şehrini ele geçirir, Hoy'u 

yağmalar ve R0miye'yi de muhasara eder. Dilman'ın Kuzey batısındaki Azerilerin karşı 

koyması üzerine bölgedeki Azeri nüfusun bir kısm ı nı katleder. Bu sırada Tahran'dan gelen 

Rus kazağı Rlipov önclllilğllndeki Azeri süvari lerinin de katıldığı kuvvetler, Simko'ya ağır 

kayıplar verdirir ve nihayeti nde Şahrik 'teki kalesine sığınmak zorunda kalır. Bu hezimet 

589 lbrahim Arvas, a.g.e., s.37-38. 

590 Bu dönemde, Simko'yu, "preıısipJi._ , ve üııyargılı, ga<ldar ı •e ,ıw,uısı.:., faknr aym ;.amaııda gllçlil ve 

Şova/ye rıılılu tipik bir Kflrt feodal(• olamk tanımlayan Lazere\·, Simko'nun esns amacuıın, Batı lnın'da 

kendi başkanlı!ında bağımsız bir Kürt de\'leti kunnak oldugunu iddia etmektedir. bk7.. M. S. Lazarev, 

a.g.e., s.93; Buna karşılık, Meşrutiyet yıllarında kurulmuş olan He~·; Ccmiycti'nin en etkili elemanla

rından ŞUkrtı Sekban, Simko hareketinin hiçbir milli gayesi olmadıgını, Simko'nun esas gayeı;inin 

daha çok sayıda kabileyi hakimiyeti altına almak o\dugunu belirtmiştir. Sekban, KUrt Meselesi, 

s.27. 

59 I Bruinesscn, KOrdlstan ... , s.234. Simko'nun lran'a kurşı yavaş yarnş hnrekcle geçmesindeki diğer 

bir sebeb de. Agabcyi Cağfcr Ağa'nın lran tarafından, Unniyc gölUnlln balmıındaki kUrt bölgesine vali 

olarak atanmak üzere Tebriz'e da,·et etlilcrek resmi bir ziyafet esnasında öldUrlllnıUş olmasıydı ki bunun 

intikamını almaktı. bk1 .. Sekban , a.g.e., s.140. 

592 Bnıincssen, KOrdlstan .. . , s.235. Lazarev, bir lngiliz kaynağına dayanarak, Simko'nun harekatımı, 

Van valisi Halil Pıışa'nın cac;usu Mirza Ali Akbar'ın yöncıimirı<leki subayların başında bulundugu 400 

veya 5CX) TUrk'Un katıldığını ileri stlrmektedir. La1,crcv, a.g.e., s.95. 
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Cizerine adamlarından bir çolu kendisini tcrkeder. Rlipov ile yaptığı anlaşma neticesinde, 

Dilman'ın Kuzeybatısındaki aldığı ganimetleri geri vermeye, silahları teslim etmeğe söz 

vermiş ise de bunu yerine getinnez. 1920 yılının başında " KUrt Şefleri Konseyi "Simko 

başkanlığında bir çok defa, çeşitli aşiret reislerinin katılımıyla gerçekleşir. 1920'de ROmiye 

Salmas ve Hoy'un gCineyinde denetimi tekrar kurmayı başarır ve ROmiye'ye kendi adamını 

vali olarak ataı-593. Yaptıjı baskınlarla ekonomik yönden de oldukça güçlenir ve tekrar 

lran 'ı tehdid etmeye başlar. RızAiye gölUnUn doğusundaki bölgede ayaklanmayı yeniden 

başlatan Simko ilk başlarda Rus - Kazak kuvvetlerine ve Jandarmalara karşı biraz başarı 

kazanır ise de Rus kızıl ordu birliklerinin faaliyetinden dolayı fazla rahat hareket ede

mez594. 

192J'de bölgenin kurtarılması için Tebriz'den gönderilen Jandarma bölüğü Simko 

karşısında yenilgiye uğramıştı. Simko'nun bu başarısı, kuvvetlerini daha da genişletmesine 

yarar. Fakat Ekim 192l'de, Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Savuçbulak ( Mehabat )'ın 

Simko tarafından ele geçirilerek ya!malanması, bazı Kürt aşiretlerini n tepkisine ve kendi

sinden ayrılmasına neden olur. Savuçbıılak'a Mamiş Aşiret i reisi Hamza Ağa'y ı vali olarak 

atar. Güney Azerbaycan şehirlerinden bazdarı Savuçbulak'a itaatlerini bildiriı-595. Simko 

Mehabat'a gi rdiğinde 600 İran jandarmasını, daha sonra da Amerikan Misyonerler heyeti 

üyelerini toptan imha etmişti596_ 

1922'de Rıza Han'ın kısa sürede kurduğu modern disiplinli ordusu karşı sında daya

namayan Simko kuvvetleri dağılır. Kendisi de önce Tllrkiye'ye daha sonra da Jrak'a sığınır. 

Tekrar memleketine dönmek için bazı Kürt aşiretlerinden destek istemiş fakat hiçbiri ya

naşmamıştu597. lran kuvvetleriyle çarpıştığı sırada içlerinde Türk askerlerinin de bulun

duğuna kanaat getinniş, beraberindeki diğer aşiret reislerinin bUtUn ısrarlarına rağmen " 

TUrk askerine silah çekmem " diyerek harb cephesinden çekilmiştir. İran ordusu tarafından 

dağıtıldıktan sonra ailesi ile birlikte iltica ettiği Tllrkiye'de Doğu Anadolunun çeşitli köy

lerinde dolaşmıştır. Bllyük bir servete sahip olan Simko'ya Şahmanas köyilnde, Albay 

Mehmet Ali Bey'in Başkale'den gönderdiği bir müfreze baskın yaparak servetine el koy

muştu.-598. 

593 Bruinessen, KUrdlstan ... , s.236-237. 

594 Sekban, a.g.e., s. 140. 

595 Bnıinessen, KUrdlstan ... , s.237-238. 

596 Sekban, a.g.e., s.140. 

597 Bruinessen, KUtdlstan .. . , s.239-240. Bruinesscn, Simko'nun 1921 -22 yıllanııda Ankara hükUmc

tiylc ilişkilerinin olduguna dair iddiaların mc\·cuı oldu#unu, faka! bunlann hiçbir 7.aman do~rulamımadı

ğını belirtmektedir. Bruincsscn, a.g.e., s.241. 

598 İbrahim Arvas, a.g.e., s.39. 
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Nihayet 1924'te Rıza Han'ın bağışlamasıyla tekrar fran'a dönmüş, J926'da bazı aşiret

lerin yardımıyla Dilman'ı kuşatmış ise de bu defa Irak'a kaçmak zorunda kalmıştır. 

1929'da lran Hükümeti, kendisine Uşnuviye valiliğini teklif ederek getirmeye muvaffak 

olmuş ve kurulan tuzakla öldürUlmUştUr599_ Cenazesinin bütün Azerbaycan şehirlerinde 

teşhir edildiği, aleyhinde ahalinin sevinç gösterileri yap<lığı ve bUyUk hak&retlere maruz 

kaldığı nakledilmektedir600. 

Netice olarak, bölgede mevcut otorite boşluğunun yarattığı Simko, Birinci D0nya 

Savaşı'na kadar Ruslar tarafından önceleri İran'a, esas olarak da Osmanlı Devleti'ne karşı 

kullanılmış, uzun zaman bölgede Türk. Kürt. Ermeni gözetmeksizin halka zulüm yapmış

tır. Osmanlı Devleti'nin en zayıf bir zamanda ve bUyllk dış meselelerle uğraşmakta olma

sından istifade etmiştir. Osmanlı'nın, Rus ve İran makamları nezdinde yaptığı diplomatik 

girişimler neticesiz kalmış, bölgede askeri imkanlarm yetersizliği, coğrafi şartlann Siroko 

lehine bulunması ve en önemlisi de Osmanlı Devleti'nin bu dönemde Ruslarla karşı 

karşıya gelmemeye çalışması, kati önlemler almasını engellemiştir. Rusların bUtUn 

çabalarına rağmen Simko siyasi bir kimlik kazanamamıştı r, ancak bu hayale kapılanları 

menfaatleri gereği zaman zaman desteklediğini, i şbirl iği yaptılını söyleyebiliriz. Onun 

esas olarak tarihe konu olması 1919 yılı sonrasında lran'a karşı kazandığı başarılı 

harekAtlardır. 

599 Bruinessen, KUrdlstan ... , s.240-241; Sekban, a.g.e., s.141. 

600 lbrahim Arvas, a.g.e., s.39. Simko'nun ölümünden sonra Şikak Aşireli , Emir Han'ın liderliğinde 

KDP içinde önemli rol oynamıştı . Emir Han, l946'da kurulan ve bir yıla yaktın \'arlığıııı de\'nm ettiren 

Mehabat Kürt Cumhuriyeti'nin düz.ensiz ordusunun Uç generalinden birisiydi. Mehubat lmn lural'ındaıı 

merkezi denelim altına alınınca. lran'a ba!lılık yemini etmişti. Emir Han'ın ölümünden sonra 

Simko'nun oglu Tahir Han Şikak Aşi retinin lideri konumunu yUkı.clir. 1979'da etkinligi iyice urtın ı ştır. 

IKDP'de faal iyet gösteren Tahir han daha sonra ayrılarak muhıılefetc başlar. Bruincsscn, KDrdlstan, 

s.245-247. 
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NETiCE 

Osmanlı Devleti'nin imparatorluk olma yolunda ilerlediği dönemde, Şii Safevilerin 

hakimiyeti yerine Sünni Osmanlı Devleti'ni tercih eden, Doğu Anadolunun yerli hakimleri, 

asırlarca sulh ve sük0n içinde devletin önemli bir uzvu olmuşlar, dış tahrikler neticesi çok 

nadiren devlete karşı itaatsizlikleri söz konusu olmuştur. Özellikle ilk dönemlerde Osmanlı

İran mücadelelerinde hudud boyunda Osmanlının emniyetini sağlamışlardır. 19. Yüzyılda 

Osmanlı Devleti'nin hemen her alanda çözülmeye başlamasına bağlı olarak Kürtlerin devlete 

karşı itaatsizliklerinde artma görlllmllştür. Devletin gerilemesine paralel olarak artan yeni

leşme ve reform çabaları ve bu değişimin, inançlara gelenek ve göreneklere aykırı bir şekilde 

tecelli etmesi, huzursuzlukların, yalnızca Kürtlerin yaşadığı bölgeler için değil. imparatorluğa 

bağlı ve merkeze nisbeten uzak olan bölgelerin hemen tamamı için geçerli bir sebebini teşkil 

etmiştir. 

Osmanlı Devleti'nin her alanda önemli bir değişim sürecini başlattığı il. Meşrutiyet 

yılları, İmparatorluğu teşki l eden unsurların da ayrışmaya başladığı bir dönem olmuştur. 

Tabi ki, bu dönemi başlatan ve damgasını vuran da, devlet olmak veya hükllmet etmek ara

sında net bir politik çizgi belirleyememiş olan İttihat ve Terakki'dir. Cemiyetin, Meşrfiti inkı

Uibı gerçekleştird ikten sonra, ideolojik amaçlarıyla da doğnı orantı lı olarak devletin dağılı

mını engellemek için Müslim ve Gayrımilslim bütün Osmanlı unsurlarını Hürriyet: Adalet ve 

Müsavaat prensipleriyle bir arada tutma çabasına girmişti r. Bir diğer tabir ve tesbitle " 

İttihild-ı Anfuur " ı gerçekleştirerek imparatorluğu yaşatmak Balkan savaşlarına kadar İttihat 

ve Terakki'nin iç politikadaki esas uğraşı olmuştur. Ancak bu tarihten itibaren, unsurların 

imparatorluktan ayrılma eğilimlerinin, en azından merkezi idareye tam bağımlılıktan kur

tulma çabalarının daha da arttığı görüldü. Bu noktada ittihat ve Terakki Hükümeti'nin de bu 

gerçeği kabul eder tarzdaki politik tutumu cesaret vermiş olmalı ki, Osmanlı Kimliğiyle öz

deşleşmiş ol.an Müslüman Kürt, Arap, Arnavud (vs) unsurların bu kimliğin yanısıra milliyeti 

de ön plana çıkaran tutum ve davranışlara temayülleri artmıştır. Ancak dönemin Osmanlı

Kürt aydınlarının Arap ve Arnavudlara veya Türk olmayan Müslüman unsurlara nisbetle " 

Osmanlı Birliği " ne en sadık ve " Meşrutiyet "e samimi duygularla bağlı olduklarını vurgu

lamak gerekmektedir. Tam b(lt(iıı!Uk arıetıneınekle birlikte, bunların samimiyetle inandık

ları " Osmanlı Birliği " içerisinde, Kürtlere önemli bir mevki kaı.andınnak; sosyal, kUltilrel ve 

iktisildi bakımlardan Doğu Anadoluda yaşayan Kürtlerin, diğer unsurlara nazaran oldukça 

geri bir vaziyette bulunmalarını da hesaba katarak daha fazla çaba sarfettiklerini söylemek, 

meşrutiyetin ilanından 1913 yılına kadar olan dönem için mUmkündOr. Bab-ı Ali Baskını ve 
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sonrası gelişmelerle ittihat ve Terakki'nin Ulke genelinde idareyi tamamen ele alması 

Osmanlı gayrımUslim unsurları ile bajlarının kopmaya başladığı önemli bir dönemin baş

langıcı olmuştur. Kürtler açısından bu kopukluğa baktığımızda. Meşrutiyetin ilk yıllarında 

Osmanlı Devleti'nden ve toplumundan ayrılmamaya gayret ettikleri görülmektedir. 

Ermenilerin ve diğer gayrımüsllmlerin aksine Osmanlı Birliği için çalıştıkları, Ermenilerin 

tahrik eder tutum ve davranışlarına rağmen bu kararlılığı muhafaza ettikleri bilinmektedir. 

Nitekim, Jama,ıak adlı gazetenin 16 Aralık 1912 tarihli nüshasında, Erıne,ıistan mı? 

KUrdistan mı? adlı bir makale neşredilmiş idi. Buna cevaben Osmanlı-Kürt aydınlarından 

Abdullah Cevdet, KUrdistan ııe Ermenisıan Mefhumları adıyla bir yazı yazmıştır. Ermenilere 

verdiği cevapta " ... Kürtler, Ermerıiler. Tilrkler vs. ayııı zamanda ve aynı ölçü ile ,ıikınet veya 

nilmet görmeye, aynı zamanda aynı derecede aym şerait alımda me.md ~·eya gayrı mesud 

yaşamaya mahkumdurlar " diyor ve devam ediyordu. " ... KUrdistiııı , Arahistaıı, Lazistan, 

Ermenista,ı il/1. kelimeleriyle oynamak wrunda degiliz. ınUttehit ve hür olarak yaşamaya 

mastelıak w muktedir o/dugumuza maddi beyyineler verecek zamandayız " Abdullah Cevdet 

aynı yazıda, hem Ermenilerin hem de Kürllerin tarihi bir gerçek olarak ıı ne bin senelik ne 

de yllz senelik bir mazi-i medeniyet gösterebilmekten uzak " olduklarına işaret ediyordu601, 

Abdullah Cevdet'in bu yazısına karşı , Jöntürk gazetesini n 9 Aralık 1913 tarihli nllshasırida 

Agop Serkisyan, cevap ve itiraz niteliğinde bir makale yazmış, burada, Ermenilerin 

Kürtlerden daha şanlı bir geçmişe sahip olduklan ve Doğu Anadolu'ya sahip olma nokta

sında haklılıklarını iddia eder açıklamalan karşı sında Abdullah Cevdet'i n yeniden savunmaya 

geçtiği v~ Kürtlerin tarihi bi r geçmişi bulunduğunu, Kürtlerden büyük devlet adamları ye

ti ştiğin i ileri sUrdllğU ve Şerefname adlı Kürt Tarihine ait eserden bahsettiği görlllmllş

ıur602, 

Burada şu hususu önemle belirtmekte fayda vardır. Zira, Kürtler diye tabir ettiğimiz 

ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar Kürt ola~k bilinen ve öyle kabul edilen - Ancak 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür temeline dayalı milli bir devlet tarzında kuruluşundan itiba~ 

ren Kürt diye ayrı bir kavmin olmadığı, Türklerle aynı kavmi menşee sahip insanlar olduk

ları iddia edilmiş ve bunu destekler mahiyette çeşitli tezler ileri sürUlm0ştUr - toplumun meş

rutiyet dönemindeki vaziyetlerini ortaya koymak için çeşitli anal izler yapmak zorundayız. 

Zira bu toplumun, asırlarca Türklerle birlikte lstam bayrağı altında yaşamış ve bi_r bütün 

oluşturmuş olmaları dikkate alındığında böyle bir ayrımın yapılması zor olmakla birlikte dö

nemin şartlarını ve daha sonraki gelişmeleri dikkate alarak Kürtler arasındaki farklı 

yaklaşımlara değinmeliyiz . Bu noktada Kürtleri, siyasi manada Kürtçülüğe temel 

hazırlayanlar, Din adamları, Aşiret reisleri ve Halk olarak kısımlara ayırmak mümkündür. 

601 Abdullah Ce\.·dcı, klliın!, No. 50, 16 Ocn.k 1913. 

602 Abdullah Cevdet, ~ No 54, l 4 Şubat J 913, s. l 209- I 211 . 
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Siyasi Kllrtç/Jler : Yukarıda temas ettiğimiz, Osmanlı Devleti'nin meselelerine çözUrn 

arayan ve JöntUrk hareketi içerisinde siyasi bir kimlik kazanan ve kendi aralarında genelde 

iki guruba ayırabilecejimiz fikirlere sahip bulunan kesimdir. Bunlardan birincileri, yani 

Osmanlı toplumu ve devletine entegre olan ve devletin menfaatlerini. Osmanlı toplumunun 

birlik ve bUlünlUğ0nU her şeyden Ustun tutanlar ki, gerek il. Abdülhamid döneminde ge

rekse İttihat ve Terakki'nin iktidarda bulundu~u yıllarda devlet kademelerinde makam, 

mevki sahibi olmuşlardır. Bunlar, is!Rrni bir yaklaşımla hareket ettiklerinden hiçbir zaman 

etnik bir meseleleri olmamıştır. Devletle ve iktidarda bulunan İttihat ve Terakki HUkümeti ile 

uyum içerisinde olmuş, Kürt)Uklerini çoğu zaman geri plana atmış olan bu gurubun 

Türklere karşı bir huıı0metinin olmamasının yamıııra, TUrklOğe gönOI verenleri de çıkmıştır. 

İkinci grupta yer alanlar, yine JöntUrk hareketinden gelerek, meşrutiyet yıllarında 

ittihat ve Terakki'ye muhalif olan ve çeşitli, kulüp, gazete ve dergi faaliyetleri ile " Osmanlı 

Birliği " anlayışı çerçevesinde, bu birliğin en önemli uzvu olmaya aday gördükleri Kürtlerin 

meselelerine yönelmişlerdir. ilk başlarda İttihat ve Terakki'ye muhalif olan partileri destek

ledikleri gibi, Birinci Dünya Savaşı sonunda mağlup devletler arasında yer alan Osmanlı 

İmparatorluğu'ndan, yabancı devletlerin teşvik ve yardımları ile balımsız bir Kürdistan ko

pannaya çalışmışlardır. Ancak bunu başaramayınca yabancı ülkelere sığınan bu insanların, 

K0rlçUIUğUn yayılmasında ve gUnllmüze taşınmasında önemli payları olmuştur. 

İncelediğimiz dönem çerçevesinde bunların KürtçUIUk veya Kllrdistan kurmak gibi bir iddia 

ile ortaya çıkmadıklarını, ancak şartların ve gelişmelerin onları bu mecraya yönlendirdiğini 

söyleyebiliriz. Burada şunu ifade etmeliyiz ki. çok az sayıda kişinin önderlik ettiği bu gibi 

çalışmalar, günUmUzde olduğu gibi, o dönemlerde de geniş kitleler tarafından benimsen

memiştir. Aynı zamanda, Osmanlı toplumu içerisinde Kürtlerle Türkler arasında da ayrılma 

eğilimi mevcut olmamııtır. Zaten hareketin öncüleri de ilk başlarda Türklere karşı hasm&ne 

bir tutum içerisinde olmamakla birlikte, iktidarı ellerinde bulunduran ve dönemin şartları 

itibanyle Türklüğe sahip çıkan İttihat ve Terakki Hükümeti'ne karşı muhalefet etmişlerdi. 

Din Adamları - özellikle 19. yüzyılda Doğu Anadoluda tarikatlerin ve buna bağlı ola

rak din adamlarının etkinliği artmıştır. Bunun belli başlı sebeblerinden biri ve belki de en 

önemlisi, Doğu Anadoluda sakin Müslüman ve M0slUman olmayan topluluklar arasında, 

yüzyılın ortalarında başlayan ve sonlarına doğru oldukça belirginleşen kopukluk ve bunun 

giderek gerginleşmeye dönUşmesidir. Osmanlı Devleti'nin engin hoşgörü ve adalet anlayışı 

sayesinde, asırlarca bir arada, kardeşçe yaşayabilme imkanı elde etmiş olan farklı din ve 

mezhebe bağlı bu topluluklar, devletin gerilemesine ve kontrol mekanizmasını yitirmesine 

paralel olarak çeşitli himaye arayışlarına girmişlerdir. Tanziınatla başlayan ve daha sonraki 

dönemlerde giderek artan Batılılaşma uğruna verilen ödünler, devletin müslllman unsurları

nın tepkileriyle karşılaşmıştır. Bu dönemde Batı'lı devletlerin, imparatorluktaki çıkarları için 

kullanmak Uzere Gayrımtlslim unsurlara - Enneni, Nasturi, Keldani, Süryani vs. - sahip çık-
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ması, onlan gözetip kollaması ve gerektiğinde bunu Osmanlı Devleti'ne karşı baskı vesilesi 

olarak kullanması, devletin bu unsurlar üzerinde mevcut olan etkinliğini ve itibarını zayıf

latmıştır. Arkalarında Batı'lı devletlerin varlığını hisseden GayrımUslim teba, hükümetçe meşrQ 

kabul edilen mahalli Kürt beylerini tanımamağa ve onla~ kafa tutmağa başlamıştır. Batı'lı 

devletlerin doğu illerindeki konsoloslukları bu unsurlarla bağlarını sağlamlaştınnak için dini 

merkezler, okul (vs) faaliyetleri karşısında, Müslüman halkın daha çok dini çevrelere rağbet 

ettiğini tesbit ediyoruz. Bu dönemde tarikatlerin nlifOzu o kadar artmıştır ki, büyük Kürt aşi

retleri dahi bu n0fQzun kontrolu altına girmiştir. Yüzyılın sonlarına doğru, yabancı devletle

rin en fazla istismar ettikleri Gayrnnilslim tebadan Ermenilerin - Enneni halkından ziyade 

komitelerin - ihtil§lci_ faaliyetleri Müslüman halk tarafından ciddi manada bir tepki ile karşı

laşmamakta birlikte, aralarındaki kin ve nefreti arttırdığına dikkat çekmeliyiz. 

il. Meşrutiyet dönemine gelindiğinde ise - muhtemelen datıa önceleri Ermenilerin çı

kardığı isyanların da etkisiyle olmalı - bu gerginlil{ had saflıaya çıkmış, yeni iktidarın unsur

lara yaklaşımı biraz da olsa endişe ile beklenmeye başlamıştır. Ancak İttihat ve Terakki'nin 

Doğu Anadoluda uygulamaya çalıştığı politik tutumları en fazla dini kesimlerin tepkilerini 

almıştır. Devletin meşrOti bir sistemi kurma çabalan ve bu sistem gereğince Müslüman ol

mayanların dahi devlet yönetiminde temsil hakkına kavuşınalan. bu kesimce devletin dinden 

uzaklaştığı şeklinde bir anlayışın yaygınlaşmasına yol açmıştır. Devletin Doğu Anadoluda, 

Ermenilerle Müslümanlar arasındaki arazi ihtilanarına yaklaşımı, devlet kademelerinde 

Ermeni ileri gelenlerin önemli makam ve mevkilere getirilmesi , güvenlik güçleri ne 

Ermenilerden de eleman alınması, fiili olarak olumsuz kanaatlerin kesinlik kazanmasına yol 

açmıştır. Bitlis isyanı örneğinde de görüldUğU gibi hareketin öncüleri, Şeyh, Seyyid gibi dinı 

pAyelere sahip olan kişiler olmuştur. Bu kesimin ciddi anlamda en b0yUk tepkisi ise 

Cumhuriyetin kurulmasından ve Hilafetin kaldırı_lmasından sonra vukQbulan Şeyh Said 

İsyanı ile kendisini göstenniştir. Burada dikkatimizi çeken bir hususa işaret etmeliyiz. O da 

bu kesimlerin, Batı'ya veya yabancı devletlere karşı en fazla tepki göstermesi beklenirken, 

onlarla işbirliği içerisine girmesi ve çoğu zaman tahrik ve teşviklerine alet olmaları ilginç bir 

görUnilm arzetmektedir. Nitekim bu isyanların ortaya çıkmasında yabancı devlellerin rolleri 

elbetteki azımsanmayacak niteliktedir. ancak içerde var olan hoşnutsuzluğun istismar edil

miş olmasını unutmamak gerekir. 

Aşiretler Relvleri ve Atalar: Osmanlı Devleti'nde Kürt aşiretleri uzun yıllar varlığını de

vam ettirmiş, yaşam şartlarının zorlaması ile zaman içerisinde değişik bölgelerde bulunduk

ları gibi, bazıları güçlü bir aşiretin hakimiyetini tanıyarak ortadan kaybolmuştur. Yerleşik 

olan ve ziraatle u!raşan aşiretler hemen her dönemde devlete ba~lılıklarını devam ettirmiş

lerdir. Ancak 19. Y0zyıJın ortalanndan itibaren Osmanlı, İran ve Rus hududu üzerinde bulu

nan ve dış müdahaleye açık olan aşiretlerin yabancı devletlerle münasebette bulundukları bi

linmektedir. Yalnızca çıkar temin etmek amacıyla ilişkide bulundukları devletler tarafından, 
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elde ettikleri menfaatler karııtıtı olarak zaman r.aman Osmanlı Devleti'ne karyı itaatsizlikleri 

olmuştur. Bunlardan Rus hududuna yakın olan ve Rus hakimiyetini tanımak zorunda kalan 

aşirederin, 6zeflikle 93 Harbl'nden sonra Ruslardan gördtıkleri bUyOk menfaatler mukabi

linde Rus tAbilijini kabul edenler olmuştur. Ancak bunlar içerisinde dahi bUyUk çoğunlu

ğunun Osmanlı Devleti ile Rusya arasında tam olarak bir tercih yapamadıklannı söyleyebili

riz. Bunların KUrtlUk veya KUrdistan kurmak gibi bir davaları ne Meşrutiyet döneminde ne 

de sonraki yıllarda olmamıştır. 

KUrt Halkının Durumu: Aşiret bağı bulunmayan · ve ekonomik yönden toprak sahibi 

nüfuzlu beylere tibi olan bu kesim, Do)u Anadolu için nüfus olarak yüksek ancak, siyasi 

etkinlik yönünden o derecede zayıf bir potansiyel idi. il. Meşrutiyetin ilanına kadar 

himayelerinde bulundukları gUç odaklarının arzuları istikametinde bulunmakta iken, 

sonraları tedricen siyasi bilince ulaştıkları görillmektedir. Bu tesbiti, daha küçük birimlerde 

dejilde, merkezi yerleşim yerlerinde yaşayan topluluklar için yapmak mUmkilndUr. Bu 

gelişmede, Jöntürk sempatlzanlannın bölgedeki faaliyetleri etkili olmuştur. Meşrutiyetle 

birlikte, insanlar arasında her yönden eşitliğin mümkün olabileceği, özellikle ekonomik 

yönden gUçl0 olanların her HlrlU tasarrufu altında bulunan bu kesime cazip gelmiştir. 

Meşrutiyetin ilanından sonra da, ittihatçıların vaadettikleri toprak reformunu 

gerçekleştinneye gayret ettikleri görülmektedir. Bu sayede hem insanlar arasında ekonomik 

denge sağlanmış olacak hem de halk üzerinde Aşiret Reisi ve Ağa'ların nüfuzu kınlmıı 

olacaktJ. Ancak, bu teşebbüslerin incelediğimiz dönem içerisinde proje aşamasında kaldıjını, 

fazla bir mesafe kaydedemedijini tesbit etmekteyiz. 

$iyisi yaklaşım olarak baktığımızda ise. meşrutiyet sonrasında Kurt halkı arasında çok 

az bir kesimin Kort olmanın bilincine ulaştıjını görüyoruz. Bunda, mebus seçimi vs. sebeb

lerle bölgede zararlı faaliyette bulunan Osmanlı-Kürt aydınlarının etkisi olmuştur. ittihat ve 

Terakki karııtı partilere yakın olan Doju Anadolu kökenli mebus adaylarından bazıları. hal

kın destejini alabilmek için KUrtçe konuımalar yapmıılar. yine Kürtçe broşür ve dergiler 

dağıtarak onların kavmi hislerine hitap etmişlerdir. Bedirhanlılan bu hususta örnek olarak 

gösterebiliriz. ittihat ve Terakki yönetiminin vaatlerini yerine getirememesi ise bu kişilere, 

halkı istismar etme vesilesi oluşturmuştur. Ancak yine söyleyecek olursak, gerek çete hare

ketlerinde ve isyanlarında gerekse Rusların bazı Kort liderlerine KUrdistan kurdurma teşeb

bOslcrinde gördUJUm0z gibi, halkın çok az bir kesimi bunlara alet olmuştur. 

Rusların KUrt Meselesi çıkarmada ÖncOIURJJ: Gerek dlni gerekse ekonomik ve sosyal 

sebeblerle olsun, bir takım Kürt gurupların devlete karşı fiili bir tavır almaya baıladıkları dö

nem il. Meırutiyet yıllan olmuştur. İktidarda bulunan ittihat ve Terakki HUkUmeti'nin bun

ların meselelerine çözüm üretememesi bir tarafa, bu tepkileri askeri ve hukuki yönden hal

letme girişimleri, ittihat ve Terakki'nin şahsında devlete olan gUvenlerini yok etmiş ve bu 
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guruplan eşkiyalığa sevketmiştir. Bu durum ise. kendilerine her ttlrlil yardım ve himAyeyi 

vaad eden Rusların kontrolUne rahatça girmelerine yol açmıştır. Burada Rusların Kürtlerle 

ilgili politikalarındaki gelişime kısaca değinmeliyiz. 

Rus-Japon Harbi'nin meydana getirdiği olumsuz havayı kısa zamanda ortadan kaldı

ran Rusların, yeniden Osmanlı ve lran topraklannda bulunan Kürtlerle ilgilcndilini gördük. 

Ruslar İran ve Osmanlıda meydana gelen Meşruti ihtilallerin kendi cojrafyasında etkili ol

maması için bu devletlerdeki bir takım karşı hareketleri desteklemiştir. Bu aşamada en fazla 

da Kürtleri kullanmaya çalıştıklarını vurgulamalıyız. il. Meşrutiyetin ilanından sonra gerek 

Nevahi-i Şarkiye'nin işgalinde gerekse Doğu Anadoluyu işgal planlarında Kürtlerden hem 

askeri güç olarak hem de işgal öncesinde bölgede karışıklık ' meydana getirmede yararlan

mak için her tUrfU gayreti gösterdikleri bir gerçektir. Ancak bu ilişkileri satlamlaştınnak 

için, daha önceleri Ermenilere uyguladıkları gibi Kürtleri de bir devlet kurmak fikrine yö

nelttikleri, yardım ve teşvik ettikleri görülmeye başladı. Bu nedenle bir süre himayelerinde 

bulundurdukları Bedirhanlı AbdUrrezzak'ı kullandıklarını ifade etmiştik. Ancak, Birinci 

Dünya Savaşı'nın başlamasıyla bu faaliyetlerin yava,ıadıjını söyleyebiliriz. Hatta savaş yılla

rında Kürtlerin çofuolulunun Ruslardan umudunu kestiji ve Osmanlı tarafını tuttukları bi

linmektedir. Son olarak olarak s(Syleyebiliriz ki, 19. Yüzyılda Osmanlı-Rus harplerinde, 

yalnızca savaşlarda bir kısım Kürtlerin taraf sız kalmalarını sağlamak amacıyla başlayan ilişki

ler, Ruslar tarafından il. Meşruti}'et sonrasında. Kürt Devleti kurulması yönünde bir mecraya 

oturtulmaya çalışılmıştır. 

Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra. 

bu geçiş dönemindeki kargaşa son bulmuş ve çizilen sınırlar dahilinde kalan unsurlar 

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlan olarak kabul edilmiştir. 
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