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görülecektir3.
Kürtleri elde etme hususunda kararl› olan Rus

generalleri, hükümetlerini bu konuda harekete ge-
çirmeye çal›flm›fllard›. Bunlardan Graf Paskeviç im-
paratora verdi¤i raporda Kürtlerin elde edilmesinin
zorunlu oldu¤undan bahisle, izlenmesi gereken
genel siyaseti flu flekilde tespit etmiflti; “Nüfuzlu
Kürtleri imparator taraf›ndan himaye edileceklerine
inand›rmak, di¤er Kürt ayan›na ise Osmanl› devle-
tinin verdi¤i maifletten daha fazlas›n› vererek Rus-
ya’ya meylettirmek”. Ruslar›n bu tespit ve uygula-
malar› k›sa sürede semeresini vermeye bafllam›fl,
baz› Kürt afliret reisleri Rus himayesini kabul ede-
ceklerine dair söz vermiflti4. Paskeviç’in bu raporu
Rus makamlar›nda hararetle destek görmüfl ve im-
parator 10 bin Kürt süvarisinin istihdam› ve bölge-
deki Kürt afliretlerinin elde edilmesi için 100 bin al-
t›n›n hemen gönderilmesini emretmiflti5. Paskeviç
hiç vakit kaybetmeden harekete geçerek “Türkiye
Vilayetleri Ahalisi” bafll›¤›yla yay›nlad›¤› beyanna-
mede, Rusya’n›n Osmanl› devletine harp ilan etti-
¤inden bahisle, kendilerinden al›nacak erzak›n pa-
ra mukabilinde olaca¤›n› ve Rus imparatorunun hi-
mayesine girmelerini teklif ediyordu6. Bu muhare-
bede sadece Yezidi Kürtlerinin reisi Ruslara destek
vermifl, bunun karfl›l›¤›nda ise oldukça yüklü mad-
di menfaat temin etmiflti7. General Paskeviç ku-
mandas›ndaki Rus ordusu Kafkas cephesinde Os-
manl›ya karfl› büyük baflar› kazand› ve Sohum, Kars
ve Erzurum kaleleri Ruslar›n eline düfltü. Osmanl›
devleti yap›lan bar›fl antlaflmas› gere¤i Erivan ve
Nahcivan hanl›klar›n›n Rusya’ya tabi olmas›n› tan›-
yacakt›8. Ruslar bu muharebede Kürtleri elde etme
hususunda bütün imkanlar› kullanmakla birlikte
tam muvaffak olamam›fllard›r. Sadece bir k›sm› sa-
vafl halini de¤erlendirerek maddi kazanç sa¤lam›fl-
t›r. Ancak Ruslar bu maksatlar›ndan asla vazgeçme-
mifllerdir. 

RUSLARIN KÜRT Afi‹RETLER‹N‹ OSMANLI 

DEVLET‹NE KARfiI KULLANMA ÇABALARI 

Fatih ÜNAL*

A-) XIX. As›rda Osmanl›-Rus 
Muharebelerinde Kürt Afliretleri

Ruslar, I. Petro ve II. Katerina döneminde Kaf-
kaslara sokulmay› baflarm›flt›. XIX. Yüzy›l›n bafl›nda
Gürcistan ve ard›ndan 1804-1805 y›llar›nda Bakü,
Nahcivan ve Erivan hanl›klar›n› iflgal eden Ruslar
Kafkaslara yerleflerek Osmanl› devletini do¤udan
tehdit etmeye bafllad›. Ruslar›n bu dönemde Os-
manl› devletinin H›ristiyan tebaas›n›n hamili¤ine
soyundu¤u ve 1806 Osmanl›-Rus harbinde birçok
Ermeninin Ruslarla iflbirli¤i yapt›¤› görüldü1. Yine
bu harpte bölgedeki Kürt unsurlarla ilk defa temas
kuran Ruslar 19. as›r boyunca Osmanl› ve ‹ran’la
yapt›klar› bütün muharebelerde Kürt afliretlerini
kendi menfaatleri için kullanmaktan çekinmemifller-
dir. 1806 Osmanl›-Rus muharebesinde Rus gene-
ralleri Erivan bölgesindeki Kürtleri kendi saflar›na
davet ederek, himaye ve taltif edecekleri vaadinde
bulunmufl2 iseler de istedikleri neticeyi alamam›fl-
lar, yaln›zca Ermenilerden bir k›sm›n› elde edebil-
mifllerdir.

1828-29 harbinin bafllamas›yla Ruslar tekrar
Kürtlerle iliflki kurma yollar›n› aramaya koyulmufllar-
d›r. Osmanl› ve ‹ran aleyhinde yay›lman›n ancak
bölgedeki Kürtleri elde etmek, en az›ndan tarafs›z
kalmalar›n› temin etmekle mümkün olaca¤›n› anla-
yan Ruslar, bölgedeki nüfuzlu Kürt afliret reisleriyle
yak›ndan ilgilenmeyi zorunlu görmüfllerdi. Takip
edebilecekleri politika ise gerek Osmanl› gerekse
‹ran devletlerinin tam hakimiyetini benimseyeme-
mifl, sadece dini ba¤larla ba¤l› olan hudut üzerin-
deki Kürt afliretlerinin maddi menfaatler mukabilin-
de saf de¤ifltirmelerini sa¤lamakt›. Bu amaçla hem
kendileri do¤rudan iliflki kuracaklar hem de daha
önceleri kendilerine tabi olan Ermenileri bu iflte
arac› olarak kullanacaklard›. Nitekim Ermeni Eçmi-
yazin Katogigoslu¤u’nun Kürtleri Osmanl› devletin-
den uzaklaflt›rarak kendi taraflar›na çekmek için
Kürt afliretlerinin ileri gelenlerine mektuplar yazd›¤›
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11--))  KK››rr››mm  HHaarrbbii  YY››llllaarr››nnddaa  RRuussllaarr››nn  KKüürrttlleerree  YYöönnee--
lliikk  PPoolliittiikkaallaarr››

Ruslar›n Kürt afliretlerine yönelik politikalar›
1853-56 K›r›m harbinde oldukça belirginlik kazan-
m›flt›r. Harbin bafllamas›ndan hemen önce Ruslar
Kürtlerle yine yak›ndan ilgilenmeye bafllam›flt›. 1
Temmuz 1854 tarihine kadar, harp ilan edildi¤i es-
nada Ruslara sadakat gösteren Kürt afliret reisleri-
ne, hudut ötelerinde Kürtlerin harekat›n› yönlendi-
ren gizli ajanlara ve çeflitli afliret reislerine olmak
üzere toplam 2150 alt›n sarf etmiflti. Bütün bunla-
ra ra¤men harp ilan edildi¤i zaman Osmanl›-Rus
hududundaki bir çok afliret Osmanl› ordusuna kat›-
larak Ruslara karfl› savaflm›flt›r. Osmanl› ordusunun
zay›f düfltü¤ü cephelerde, mal-mülk ve arazilerinin
elden gitmesinden korkan baz› Kürt afliretleri Rusla-
ra itaatlerini bildirmek zorunda kalm›flt›r. Bu afliret-
lerden baz›lar›n›n reisleri Ruslar taraf›ndan çeflitli
hediyelerle taltif edilmifller ve Rus harekat›na yar-
d›m vaadinde bulunmufllard›r. Rus miralay› Boris
Melikof K›z›lkilise köyü Kürt afliret reislerinden Ka-
s›m baflta olmak üzere di¤er baz› afliretlerin önde
gelenleri ile Ocak 1854’te anlaflma yapm›flt›r. Buna
göre Kas›m ve beraberindekiler Osmanl›ya ba¤l›l›k-
tan ayr›l›yor, Ruslar istedi¤i zaman en iyi Kürt süva-
rilerinden 800-1000 kiflilik k›talar oluflturuyor, Rus
hududundaki asayiflten de sorumlu oluyordu. Bu
hizmetlerine karfl›n Ruslar kendisine miralay rütbe-
si veriyor, Kas›m’a ba¤l› Kürt afliretleri üzerinde nü-
fuzunun devam›na müsaade ediliyor ve maafl ba¤-
lan›yordu. Ayr›ca Osmanl› kuvvetlerinin tazyiki du-
rumunda Ruslar›n yard›m› sa¤lan›yordu9.

Bu sözleflmeyle Ruslar hudut boylar›n› emniyet
alt›na alm›fl oluyordu. Ruslar iflgal ettikleri bölgeler-
de Osmanl› devletine ba¤l› di¤er afliretlerin direnifl-
lerini de Kürt afliret reisi Kas›m ve beraberindeki afli-
retler vas›tas›yla k›rabileceklerdi. Ayn› zamanda hu-
dut boyundaki bütün ahali Rus tabiiyetine girecek
ve Ruslar›n hizmetinde çal›flacakt›. Miralay Boris
Melikov yap›lan müzakereler esnas›nda Kürtlere
çok miktarda k›ymetli hediyeler takdim etmifl, iki ta-
raf aras›nda yap›lan anlaflmada arabuluculuk ya-
pan Ah›lkelek ahalisinden Abdullah Efendiye de
gayretlerinden dolay› 450 ruble verilmiflti10. Bu an-
laflmaya ra¤men Kürtler sözünde durmayarak Os-
manl› ordusuna karfl› Ruslar›n yan›nda harbe ifltirak
etmemifllerse de Kars, Bayaz›t ve Van yörelerindeki
Kürtlerin bir ço¤unun Ruslara karfl› direniflini de en-
gellemifllerdir11.

Ruslar daha bir çok bölgede Kürtlerle temasa
geçerek, Osmanl› devletinin çökmek üzere oldu¤u
yolunda propaganda yapm›fl, onlar›n Rus himaye-
sine girmelerini teklif etmifltir. Bu arada Kürtlerle te-
mas kurma iflini de Erivan müfrezesi kumandanl›¤›
yapmaktayd›. Ruslar Kürtlerle kurdu¤u iyi münase-
betler sayesinde iflgal ettikleri bölgelerdeki direnifl-
leri k›rd›¤› gibi, istikbaldeki muharebelerde de Rus
ordular›na yard›m edebilecekleri ümidini tafl›yorlar-

d›. Bunun için her türlü imkan› seferber ederek mü-
nasebetlerin devam›na çal›flmaktayd›lar.

Rus komutanlar›ndan General Muraviyev yöre-
deki Osmanl› vatandafllar›na yay›nlad›¤› beyanna-
mede, Rus k›talar›n›n yaln›zca Osmanl› devletine
karfl› tehditkar oldu¤unu, bölgede sakin ahaliye
karfl› herhangi bir düflmanca tutumu olmad›¤›n›,
mal ve canlar›n›n emniyet alt›na al›naca¤›n› belirti-
yordu. Ahali aras›nda Rus k›talar›na karfl› itaatkar
olan kiflilerin, muhtarlar vas›tas›yla tespit edilerek
“Korunma Listesi” ne al›nacaklar›n› bildiriyordu12.

Kürtlerle temas kurmada özellikle Osmanl› dev-
letine husumetiyle tan›nan aileleri ikna etmeye
özen gösteren Ruslar›n yapt›klar› çal›flmalar zaman
zaman etkisini gösteriyordu. Bedirhan beyin ye¤e-
ni Yezdan fiir’e isyan ç›kartmalar›ndan bunu anla-
maktay›z. Ruslar›n Erivan müfrezesi kumandanl›¤›,
20 A¤ustos 1854’te Yezdan fiir’e yazd›¤› mektupta,
Türk hükümetinin kökünden sars›ld›¤›ndan bahse-
diyor ve enkaz alt›nda kalmamas› için Ruslar›n saf›-
na davet ediyordu13. Nitekim k›sa bir süre sonra K›-
r›m harbinin en fliddetli bir döneminde Yezdan fiir
Bitlis bölgesinde isyan› bafllatarak Musul’a kadar bir
çok do¤u vilayetini iflgal etmifl ise de Osmanl› kuv-
vetleri k›sa sürede isyan› bast›rm›fl, Yezdan fiir ele
geçirilerek yarg›lanmak üzere ‹stanbul’a gönderil-
mifltir14. Buna mukabil yine bu harpte Van ve Mufl
yöresindeki halk gerek Ruslara gerekse onlara hiz-
met eden Kürt afliretlerine karfl› düflmanca bir tav›r
alm›fllard›. Ruslar bu tepkileri ortadan kald›rmak
için çeflitli tedbirlere baflvurmufllard›r. Bu tedbirler
aras›nda, daha önce Ruslar›n hizmetine girerek
sözde binbafl› rütbesi alan Cafer a¤an›n Kürt afliret-
leri üzerindeki nüfuzundan yararlanarak Ruslar
aleyhindeki propaganday› yok etmesini sa¤lamak,
Kürtler aras›nda bulunan Osmanl› zabitlerinin tu-
tuklanmas› bulunuyordu15.

Ruslar, afliret reislerinden baz›lar›n› maddi ç›kar
karfl›l›¤›nda elde ederek Kürtlerle olan münasebet-
lerde bunlardan istifade etmeyi prensip haline ge-
tirmifllerdir. Fakat bütün bu çabalara ra¤men Rus-
lar›n, birliklerine uzak mesafelerdeki Kürtlerden hiç-
bir flekilde istifade edemedikleri görülmüfltür. An-
cak Rus iflgaline u¤rayan bölgelerde yaflayan baz›
afliretler mecburiyet karfl›s›nda Ruslara itaatlerini
bildirmifllerdi. Kürt afliretleri, ancak Osmanl› devle-
tinin kendilerini muhafaza yolunda ümitlerini kay-
bettikleri zaman mal ve can emniyetlerini sa¤lamak
maksad›yla Ruslara itaat arz etmekteydiler. Yine bu-
ralarda Ruslara karfl› inatla direnen Kürt afliretleri-
nin varl›¤› bilinmektedir. Propaganda çal›flmalar›n-
daki bu baflar›s›zl›k, Rus generalleri aras›nda, Kürt-
leri elde etme planlar›nda fikir ayr›l›klar›na yol aç-
m›flt›r. Bunlardan bir k›sm› art›k geleneksel politika
haline gelmifl olan maddi imkanlar›n› kullanmay›
savunurken bir k›sm› da art›k bu plan›n ifle yarama-
d›¤› ve Kürtler üzerinde cebri tedbirler almak ge-
rekti¤ini savunuyordu. Bu düflüncede olanlar en
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fazla itimat ettikleri binbafl› Cafer a¤adan bile flüp-
helenmifllerdi. Ruslaflm›fl birkaç Ermeniyi görevlen-
direrek gizli olarak Cafer a¤ay› takibat alt›na ald›r-
malar› bu flüphelerini ortaya koyuyordu16. Di¤er
yandan Osmanl› tebalar›na hitaben yap›lan neflri-
yat, Kürtçe’ye vak›f baz› kifliler taraf›ndan Kürtçe’ye
tercüme ediliyor ve öyle da¤›t›l›yordu.

Kürtlerle münasebet tesis etmek amac›yla Ge-
neral Suslov’un maiyetindeki Miralay Bartolomi ve
Yüzbafl› Popku’nun bütün gayretleri Kürtleri Rus-
ya’ya yaklaflt›ramam›flt›. Harp esnas›nda sadece Ca-
fer a¤a ve Ahmet a¤a kumandas›ndaki yaklafl›k
500’er kifliden oluflan Kürt afliret birlikleri Rus kuv-
vetleriyle birlikte hareket etmifller17, Kürtlerin bü-
yük bir bölümü ise Osmanl› kuvvetleri yan›nda mu-
harebeye ifltirak etmiflti. General Suslov’a göre,
Kürtlerin Rus saflar›na çekilmesi hediyelerle olma-
y›p, tehdit ve zor kullanmayla ancak mümkündü18.
Bu görüfle Von Feifman, askeri yönden zararl› ola-
ca¤› cihetle karfl› ç›k›yor, Kürt meselesinin ileri bir
tarihte tam olarak ele al›nmas› gerekti¤ini düflünü-
yordu. Di¤er yandan Miralay Bartolomi yapt›¤› in-
celemeler neticesinde Kürtleri Rus saflar›na çekme-
nin tek yolu olarak, yaflad›klar› bölgenin iflgal edil-
mesi, ekonomik vaziyetlerinin Ruslar›n kontrolüne
al›nmas›yla mümkün olaca¤› kanaatine varm›flt›19.

Ruslar›n Kürtlerle münasebetleri bir müddet
sonra daha bir ciddiyetle ele ald›klar›n›, General
Muraviyev’in emriyle Miralay Boris Melikov taraf›n-
dan düzenlenen “Kürt Kabileleri ‹dare Nizamname-
si” nden anlamaktay›z. Kürtleri elde etme metodla-
r› da diyebilece¤imiz bu nizamname, Kürtlerin vazi-
yeti, hareketli tabiatlar›, yaflam tarzlar› ve adetleri
dikkate al›narak ortaya konmufltu. Burada önemli
gördü¤ümüz birkaç maddesini zikretmekle yetine-
ce¤iz. Nizamnamenin 1. maddesine göre, Kürtler
üzerinde Rus hakimiyeti Kürtçe’ye vak›f yüzbafl›dan
daha üst rütbede olan bir Rus zabitinin idaresiyle
kurulmal›d›r. 2. maddesinde ise, Rus zabitine mu-
avin olarak nüfuzlu iki Kürt a¤as› tayin edilmelidir.
Nizamnamenin di¤er k›s›mlar› ise daha çok afliret-
ler aras›ndaki iliflkileri düzenleyici tedbirler ihtiva et-
mekteydi20. Fakat bu nizamname tatbik edileme-
mifltir21.

22--))  11887777--7788  OOssmmaannll››--RRuuss  HHaarrbbiinnddee  RRuussllaarr››nn
KKüürrttlleerrllee  ‹‹llggiillii  PPoolliittiikkaallaarr››

Bu harpte Ruslar bir yandan Balkanlardan hare-
ketle Edirne ve ‹stanbul istikametinde ilerlemeye
bafllarken di¤er yandan, Kafkas cephesinden de
büyük kuvvetlerle harekete geçmiflti. Ahmet Muh-
tar Pafla’n›n büyük gayretlerine ra¤men Kas›m
1877’de Kars kalesini alarak Erzurum istikametine
yönelen Ruslar yine bu savaflta Kafkas harekat›
pro¤ram› dahilinde Kürtlerle yak›n temasa geçmifl-
lerdi. Bu defa hududun daha iç kesimlerindeki
Kürtleri elde etmeye çal›flt›klar›, özellikle Osmanl›

hakimiyetinin de tam olarak tesis edilemedi¤i Der-
sim yöresi afliretleri ile Osmanl› hükümeti aras›nda-
ki iliflkileri tetkik ettikleri dikkat çekmekteydi. Balkan
Slavlar›n› ayakland›rmada etkili olan Müflir ‹gnati-
yev bu harp esnas›nda Kafkas cephesi yetkililerinin,
eski muharebelerde oldu¤u gibi Kürtlerin hissiyat›-
n› kazanmalar› ve onlarla gizli münasebetlere gir-
melerini zorunlu görüyordu. Osmanl› idaresinin
Kürtlerden 60 bin mevcutlu bir kuvvet ç›kararak,
bunlar› nizamiye k›talar›na dahil etme giriflimlerin-
den ve ‹ngiliz entrikalar›n›n Kürtleri Ruslara karfl›
harekete geçirme ihtimallerinden endiflelenmek-
teydi22. Bu çerçevede General Boris Melikov askeri
vazifesi gere¤ince Gümrü’ye geldi¤i s›rada, baz›
afliret reisleri nezdine elçiler göndererek itaatlerini
arz etmifl, kendilerine verilecek emre haz›r oldukla-
r›n› beyan etmifllerdi. Melikov, Kürt elçilere çeflitli
hediyeler vererek yapmalar› gereken hususlarda ta-
limat vermifltir. Bu talimata göre; Rus k›talar› hudu-
du geçmedikçe harekata bafllamamalar› ve çapul-
culuktan uzak durmalar› yönünde uyar›larda bu-
lunmufltur. Ayr›ca sadakatine güvendikleri Cafer
a¤a ve Kürt as›ll› muhtarlara adamlar gönderilerek,
harekat bafllad›¤› anda Rus askeri birliklerine Kürt
afliretlerinden oluflan süvari kuvvetleri katmalar› is-
tenmifltir23. Ayn› flekilde daha önceki muharebeler-
de oldu¤u gibi Do¤u Anadolu ahalisi aras›nda da-
¤›t›lan bildirilerde, Rus ordusunun Osmanl› devleti-
nin sulh ve sükun içerisinde yaflayan tebalar›na bir
kast› olmad›¤›, aksine bask› alt›nda bulundu¤unu
iddia ettikleri ahaliye yard›m etmek amac›nda ol-
duklar› vurgulanarak, Rus kuvvelerine karfl› ahali-
nin itaatkar olmas›, aksi takdirde zor kullan›laca¤›
ifade olunuyordu24.

Savaflta, hudut üzerindeki Kürt afliretleri Ruslara
destek verdi¤i gibi Yezidi Kürtlerinin boyunlar›na
haç takarak Rus saflar›nda Osmanl›ya ihanet ettik-
leri bilinmektedir. Muharebenin neticesinde Os-
manl› devleti Rusya karfl›s›nda ma¤lup olarak Do-
¤uda Kars, Ardahan ve Batum’u Ruslara terk etmek
zorunda kalm›flt›r. Bu ma¤lubiyetin ard›ndan, dev-
letin do¤uda otoritesinin zay›flamas›, yine savafl›n
getirdi¤i bir tak›m huzursuzluklarla isyanlar bafl
göstermifltir. Bunlardan biri Hakkari-fiemdinli yöre-
sinde büyük nüfuz sahibi fieyh Ubeydullah’›n isyan
giriflimidir. Bu isyan› bahane ederek bölge ifllerine
kar›flan ‹ngilizlerin bu sayede bölgede nüfuzlar›n›
art›rmalar›ndan endifle eden Ruslar da olaya müda-
hil olmufl,  Osmanl› devletine uyar›larda bulunmufl-
tur25. fieyh bir müddet sonra Osmanl› kuvvetleri ta-
raf›ndan ele geçirilerek ‹stanbul’a getirilmifl ve böy-
lece ‹ngilizlerin kullanmalar›na f›rsat verilmemifltir.
Ancak bu defa Ruslar›n devreye girdi¤ini görüyo-
ruz. Nitekim ‹stanbul’da gözetim alt›nda bulundu-
¤u s›rada fleyh, Ruslardan yard›m almay› ümid ede-
rek kaçmaya teflebbüs etmifl ise de yakalanarak ai-
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lesiyle birlikte Mekke’ye sürgün edilmifl ve ayn› y›l
Mekke’de ölmüfltür26.

B-) II. Meflrutiyetten Sonra Ruslar›n
Kürtlerle Münasebetleri

11))  RRuussllaarr››nn  OOssmmaannll››  DDeevvlleettii’’nnii  DDoo¤¤uu’’ddaann  
KKuuflflaattmmaass››

Ruslar 19. as›r boyunca özellikle Osmanl›-Rus
ve Rus-‹ran muharebelerinde bu iki devlet hudutla-
r›nda yaflayan ve k›smen otorite bofllu¤undan isti-
fade ederek daha çok askeri amaçlar› u¤runa bu
afliretlerden istifade etmifllerdir. Osmanl›ya ba¤l›
afliretlerin yan› s›ra ‹ran topraklar›nda yaflayan afli-
retleri de kendi emelleri için kullanmaktan çekin-
meyen Ruslar Özellikle ‹ran sahas›nda etkili bir ko-
numda bulunuyordu. ‹ran’›n içinde bulundu¤u si-
yasi istikrars›zl›k ve otorite bofllu¤unu de¤erlendi-
ren Ruslar›n bölgede hem ekonomik hem de siyasi
bak›mdan yerleflti¤ini görmekteyiz. 1907’de
‹ran’daki meflrutiyet hareketinde hem ‹ngilizler
hem de Ruslar ‹ran içifllerinin bafl aktörleri olman›n
yan› s›ra bölgeyi kendi aralar›nda nüfuz alanlar›na
ay›rm›fllard›. ‹ç mücadeleler esnas›nda askeri kuv-
vetleri de harekete geçiren Ruslar 1909’da iflgal fa-
aliyetlerine girerek Tebriz, Hoy, Dilman ve Urmi-
ye’ye askeri kuvvetleri yerlefltirdiler27.

Bölgede otorite bofllu¤u askeri ve siyasi istisma-
r›n yan› s›ra yolsuzluk, kaçakç›l›k, gasp ve talana
müsait bir ortam oluflturuyordu. Özellikle Van’›n
merkeze uzak ve hudut üzerinde bulunmas› her
türlü gayr› meflru ifllerin mekan› durumuna gelme-
sine sebep olmufltu. ‹ran’a tabi afliretler ‹ran toprak-
lar›nda eflkiyal›k yap›yor, mahalli idareciler taraf›n-
dan bask› gördükleri zaman, hudut üzerinde gö-
revli baz› memurlar rüflvet mukabilinde bunlar›n
huduttan geçmelerine göz yumuyordu. Osmanl›
topraklar›na geçen bu afliretler askeri takibe al›n›n-
ca ya tekrar ‹ran’a kaç›yor ya da fidye ile kurtulu-
yordu. Bazen de Osmanl› topraklar›nda yaflayan
baz› a¤alar bunlara yard›m ve yatakl›k yap›yordu.
Köylere bask›n yapan, kervan soyan, ya da zengin-
lerin mal›n› ele geçiren bu afliretler Osmanl› toprak-
lar›nda ele geçirdikleri mallar› ‹ran’da, ‹ran’da ele
geçirdikleri mallar› da Osmanl› topraklar›nda sat›-
yordu. Gelirin bir k›sm› s›n›r memurlar›na rüflvet
olarak veriliyordu. Hudut üzerindeki afliretlerin yay-
lak ve k›fllak olarak kulland›klar› araziler farkl› dev-
letler dahilinde oldu¤u için arazi davalar› da çoktu.
Bu davalara bakan s›n›r muhaf›zlar› menfaat gör-
dükleri taraf lehine düzenlemeler yap›yor, bölge-
nin huzur ve istikrars›zl›¤› bu flekilde devam ediyor-
du28.

Osmanl›-‹ran hududunun henüz netli¤e kavufl-
turulamam›fl olmas› dolay›s›yla bölge d›fl müdaha-
leye aç›k bulunuyordu. Bu durumda hem bölgede
hukukunu muhafazaya hem de kendi hudutlar›n›n
emniyetini sa¤lamaya çal›flan Osmanl› devleti, Rus-
ya’n›n bölgede yay›lmamas› yan› s›ra ‹ran’›n toprak
bütünlü¤ünün korunmas›na da özen gösteriyor-

du. Bu maksatla bölgenin güvenli¤i için az da olsa
askeri kuvvet bulunduruyordu. Esas kuvvetler ise
bölgedeki afliretlerden oluflturulan süvari alaylar›
idi. Osmanl› Do¤u Anadolusuna aç›lan bir kap› du-
rumunda olan ve Nevahi-i fiarkiye olarak adland›r›-
lan bu bölgenin Van vilayetine s›n›r› olan merkezi
flehirleri Çahari, Mavane ve fiinu idi. Bu flehirlerde
yaflayan halk›n ço¤unlu¤u Sünni ve flii Müslüman-
lardan oluflmakla birlikte, Nasturi gibi Hristiyan un-
surlar da bulunuyordu29.

‹ran’›n kuzey k›s›mlar›nda önemli avantajlar ya-
kalam›fl olan Ruslar, daha ileri giderek ‹ran’›n en
büyük ve en meflhur flehirlerinden Tebriz’e göz dik-
mifllerdi. Bölgenin en müstahkem merkezi olan Ur-
miye siyasi, iktisadi bak›mlardan Ruslar›n en önem-
li üslerinden biri haline gelmiflti. Urmiye, Hoy ve
Salmas Osmanl› hududunun en mühim bir k›sm›n›
ihata etmesi dolay›s›yla burada Osmanl› hükümeti-
ni Rusya’ya karfl› müteyakk›z hale getiriyordu. Os-
manl› devletinin bölgede etkisini yok etmek için ge-
rek mahalli ‹ran memurlar› gerekse afliretler üzerin-
de yo¤un bir propaganda faaliyeti yürütülmektey-
di. Osmanl› devletinin panislamist politika yürüttü-
¤ü ve yak›nda Hoy, Salmas ve Urmiye’yi iflgal ede-
ce¤i haberleri yay›l›yordu30. 

Ruslar, Balkanlardaki çetelerden nas›l istifade
etmifllerse, Kürtlerle meskun bölgelerde de ayn›
yöntemi uygulamaya çal›fl›yorlard›. Manast›r, Koso-
va, Selanik vilayetlerinin iflgalinden önce buradaki
konsoloslar› vas›tas›yla çeteleri elde ederek amaçla-
r›nda muvaffak olmufllard›. Konsoloslar›n esas gö-
revi, çete reisleriyle temasa geçerek onlar› müm-
kün oldu¤u kadar himaye etmek ve kendilerine
yard›mc› memur olarak görevlendirmek idi. ‹flte bu-
ralarda çetelerle irtibatta tecrübe kazanm›fl olan
konsoloslar, vaziyet itibariyle benzer özellikler gös-
teren do¤u bölgelerinde görevlendirilmifllerdi. Hoy
ve Salmas’a konsolos tayin edilen Mösyo Çerkov
bunlardan biri idi. 5 sene Selanik konsoloslu¤unda
bulunmufl, Pirezrin, Üsküp ve Manast›r’da Rusya
ad›na önemli hizmetler yapm›fl, Rus ordusunun
bölgeyi iflgalinden sonra hükümeti taraf›ndan hiz-
metlerinin mükafat› olarak son derece genifl selahi-
yetlerle Hoy ve Salmas konsolosu olarak atanm›flt›.
Vazifesi, ayn› yöntemi bu sefer de Kürt afliretleri va-
s›tas›yla bölgede uygulamakt›. Göreve bafllar baflla-
maz hemen harekete geçerek Osmanl› hükümeti-
ne muhalif Kürt afliretleriyle temasa geçmiflti31.
Çerkov ve di¤er Rus yetkililer taraf›ndan Kürt afliret
reislerine mektuplar gönderilerek “Rus imparatoru-
nun Kürtlerin hamisi oldu¤u, Kürtleri Osmanl› ve
‹ran zulmünden kurtaraca¤›”32 anlat›l›yor ve onlar›
Rusya’ya yak›nlaflt›rmaya çal›fl›yorlard›. Ruslar böl-
gede nüfuz tesis edebilmek için öncelikle Urmi-
ye’deki Nasturi ve Keldani Hristiyan ruhani liderle-
ri, sat›n ald›klar› mahalli ‹ran yetkililerini ve nihayet
Kürt afliret reislerini kullanmaktayd›. Meflhur müs-
teflriklerden Minorski bu dönemde Ruslar ad›na
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bölgede  faaliyet gösteren ajanlar›n bafl›nda geli-
yordu. Minorski; afliretler ve halka “Kürt Emirli¤i”
kurulmas› fikrini afl›l›yordu. Afliretlerle ‹ran memur-
lar› aras›na nifak tohumlar› saçan Minorski, Kürt afli-
retlerini Rusya’ya ba¤lamak için afliret reislerine si-
lah, elektirik feneri ve daha baflka hediyeler vererek
Osmanl› devleti aleyhine çal›flacaklar›na dair elle-
rinden yaz›l› belgeler almaktayd›. Osmanl› devleti-
nin yak›nda buralardan tamamen çekilece¤i yolun-
da aç›klamalar yapan Minorski bir yandan afliretle-
ri silahland›rm›fl di¤er taraftan bu afliretlere, halk›
y›ld›rmak ve göç ettirmek için köy ve kasabalara
bask›nlar yapt›r›yordu33.

Ruslar›n bölgede takip ettikleri siyasetin esas
gayesi Lahey’de görüflülmekte olan Osmanl›-‹ran
hudut meselesi öncesinde bölgede etkin olabil-
mekti. Nitekim bir süre sonra Ekim 1912’de Urmi-
ye’yi tamamen iflgal etmifller, Kas›m ay›nda Osman-
l› kuvvetlerinin Nevahi-i fiarkiye’yi tahliye etmesi34

üzerine Osmanl› s›n›rlar›na do¤ru iflgali geniflletme-
ye bafllam›fllard›r. Dünya kamuoyu nezdinde bu ifl-
galleri meflru göstermek için çeflitli entrikalar çeviri-
yorlard›. Osmanl› kuvvetlerinin çekildi¤i noktalarda
önce Rus ajanlar› olaylar ç›kar›yor, ard›ndan bölge
güya huzuru sa¤lamak bahanesiyle bir daha 
ç›kmamak üzere Rus askerleri taraf›ndan iflgal 
ediliyordu.

‹flte bu dönemlerde Ruslar ‹ran’›n kuzeyinde
bulunan Kürt afliretlerini Osmanl›ya karfl› istedi¤i gi-
bi kullanmaya bafllam›flt›r. Çevirdikleri entrikalarla I.
Dünya savafl› öncesinde bölgede zaten yetersiz
olan huzur ve güvenli¤i tamamen yok etmifllerdir.
II. Meflrutiyetin ilan›ndan I. Dünya savafl›n›n baflla-
mas›na kadar Osmanl› ‹ran hududu üzerindeki afli-
retlerin yan› s›ra Do¤u Anadolu’da Bedirhanl›lar›n
ve fieyh Ubeydullah’›n evlatlar› vas›tas›yla olaylar
ve isyanlar ç›karmaya çal›flm›fllard›r. fiimdi bunlar›n
nas›l cereyan etti¤ini ele alal›m.

22))  BBeeddiirrhhaannll››  AAbbddüürrrreezzzzaakk
Meflrutiyetin ilan›ndan k›sa bir süre önce eski

flehreminlerinden R›dvan Pafla’n›n öldürülmesi ola-
y›yla ba¤lant›l› olarak Bedirhanl› ailesi mensuplar›
takibata u¤ram›fl, bunlardan Abdürrezzak yap›lan
tahkikat neticesinde suçlu bulunarak Trablusgarp’a
sürgün edilmiflti35. Abdürrezzak daha sürgünde
iken kaçarak, bu dönemde Do¤u Anadoluda isyan-
lar ç›karmak amac›yla Kürt afliretleri üzerinde nüfuz
kurabilecek, etkili elebafl›lar› tespit etme avc›l›¤›na
ç›km›fl olan Ruslarla irtibat kurmufltur. Trablus-
garp’tan kaçarak ilk olarak ‹ran’›n kuzeyine gelmifl
ve burada Ruslar›n dikkatini çekmeyi baflarm›flt›r.
Rusya’ya davet edilen Abdürrezzak burada kald›¤›
sürede bir çok hediyelerle taltif edilmifl, Osmanl›
devleti aleyhine Ruslarla bir tak›m anlaflmalar yap-
m›flt›r. Ruslardan ald›¤› talimat gere¤ince Kafkasya
ve daha çok ‹ran’›n Kürt afliretleriyle meskun kuzey
kesiminde afliretlerle irtibata geçmifltir. Do¤u Ana-
dolu’da Bedirhanl›lar gibi güçlü nüfuza sahip bir

sülaleye mensup olman›n avantajlar›n› kullanan
Abdürrezzak, k›sa sürede afliretler aras›nda etkili ol-
maya bafllam›flt›r. Hem Osmanl› afliretleri hem de
‹ran afliretlerine yönelik Rus politikalar›n›n uygulay›-
c›s› konumuna gelmifltir. Bu dönemde Ruslar özel-
likle ‹ran’daki meflrutiyet ink›lab›n› bast›rmak ve her
zaman söz geçirebilecekleri eski ‹ran flah› Mehmet
Ali’yi tekrar iktidara getirebilmek için bölgede fe-
odal Kürt beylerinin yard›m›na ihtiyaç duymakta ve
onlar› maddi ç›karlar karfl›l›¤›nda elde etmekteydi.

Osmanl› meflrutiyetinin ilan›ndan sonra ç›kar›-
lan af yasas›ndan yararlanan Abdürrezzak ‹stan-
bul’a dönmüfl, ‹ttihat ve Terakki’nin iktidara gelme-
sinden sonra muhalif bir tav›r alarak, daha önce bir
müddet iflbirli¤i yapt›¤› Ruslarla yeniden temasa
geçmifltir. Rusya elçisinin yard›m›yla Rusya’ya ka-
çan Abdürrezzak Rus makamlar›yla yapt›¤› anlaflma
gere¤i Kafkaslara dönerek ‹ran’›n kuzeyinde zararl›
faaliyetlere bafllam›flt›r. Burada Ruslar›n tahrikleri
sonucu Osmanl›ya düflman olan afliretlerin reisleri
ve eflk›ya çeteleri ile irtibat kurmufltur. Osmanl› hü-
kümeti Abdürrezzak’›n bu zararl› faaliyetlerine en-
gel olunmas› için Urmiye ve Salmas’ta bulunan Os-
manl› flehbenderliklerini harekete geçirmifltir36. Bu-
nun yan› s›ra Meflrutiyetin ilan›ndan sonra ‹stan-
bul’a dönen ve Ayan meclisi üyeli¤i makam›na ta-
yin edilen Seyyid Abdülkadir Efendi’nin görüfllerine
baflvurarak Do¤u Anadolu’daki geliflmeler hakk›n-
da bilgi ald›37.

Bu s›ralarda Abdürrezzak’›n Tiflis’te Rus askeri
yetkilileriyle görüfltü¤ü, Ruslar hesab›na Do¤u Ana-
dolu Kürt afliretleriyle ilgili planlar› tatbik etmeye
bafllayaca¤› Osmanl› makamlar› taraf›ndan bir süre-
dir takip edilmekteydi. Bedirhanl›lar esas olarak Ciz-
re ve civar›nda nüfuz sahibi olduklar› için Abdürrez-
zak’›n huduttan geçince ilk olarak buraya gelece¤i
tahmin ediliyordu. ‹stanbul’daki kardefllerinin Kad›-
köy’den Cizre’ye çektikleri telgraf da bu tahminleri
güçlendirmekteydi. Cizre kaymakam›, geldi¤i tak-
dirde Abdürrezzak’a karfl› ne yapmalar› gerekti¤i
konusunda Diyarbak›r valili¤inden bilgi istedi38.
Verilen cevapta her fleyin hükümetin kontrolü da-
hilinde oldu¤u, yanl›fl bir hareketi görülmedikçe
seyahatine engel olunmamas›n› bildirmekle birlik-
te, tetikte bulunulmas› tenbih ediliyordu39. Bunun
üzerine Siirt ve Cizre m›nt›kalar›nda daha fazla ted-
bir al›nm›fl, Beyo¤lu foto¤rafhanelerinde bulunan
foto¤raflar›ndan bir tane temin edilerek gönderil-
mesi Erzurum vilayeti taraf›ndan talep edilmifltir40.

Osmanl› yetkilileri Abdürrezzak’›n faaliyetlerini,
nerede oldu¤unu, kimlerle görüfltü¤ünü ad›m
ad›m takip etmekteydi. Hareketlerinin ve amac›n›n
daha iyi anlafl›lmas› için bu aflamada sadece takip
ettirmekle yetiniyordu. Abdürrezzak Tiflis’te Rus
konsolosuyla görüfltükten sonra oradan ayr›larak
‹ran’›n kuzeyindeki Makü taraf›na geçmifl, burada
kald›¤› sürede Ruslara tabi olan ve Osmanl› hükü-
metine has›m afliret reisleriyle görüflmüfltü41. Al›-

35



nan bu istihbarat üzerine Makü’de hal ve hareket-
lerinin takibi ve hükümete bildirilmesi için Erzurum
‹l ‹dare Meclisi katiplerinden Hüseyin Bey Makü’ye
gönderilmifltir. Edindi¤i bilgilere göre Abdürrezzak
Makü’ye gelmifl ve Makü hakiminin kona¤›nda mi-
safir olmufltu. Mahalli yetkililerin kendisine çok hür-
met ettiklerini, bölgedeki a¤alar›n s›k s›k kendisini
ziyaret ettiklerini görmüfltü. Makü’den ayr›ld›ktan
sonra Tebriz ve Hoy taraflar›n› dolaflarak Van’a gi-
dece¤ini ve yörenin ileri gelenleriyle görüflece¤ini
ö¤renen Hüseyin bey hükümete bu hususlar› ra-
por etmifltir. Abdürrezzak bölgedeki ifllerini bitirdik-
ten sonra 19 Mart 1911’de Hoy ve Salmas tarafla-
r›na gitmek üzere Makü’den ayr›lm›flt›r42. Bu dö-
nemlerde Osmanl› hükümetine muhalif Kürt afliret-
lerinin yata¤› haline gelen Osmanl›-‹ran hududu
üzerindeki Kotur’a u¤rayarak fiikak aflireti reisi Sim-
ko lakapl› ‹smail A¤a ile görüflmelerde bulunmufl
ve daha sonra Van hudutlar›na girerek bölgedeki
Milan ve Makuri afliretlerinin reisleriyle irtibat kur-
mufltur43. Daha sonra Van merkezine gelen Ab-
dürrezzak vali vekili Kaz›m beyle görüflmüfl, burada
yapt›¤› aç›klamada amac›n›n, ticari ifllerini yoluna
koymak ve mebusluk seçimlerine kat›lmak oldu¤u-
nu söylemifltir. Bu görüflmenin akabinde mahalli
Rus konsoloslu¤unu da ziyaret etmeyi ihmal etme-
yen44 Abdürrezzak’›n Van’da kald›¤› sürede Erme-
ni Taflnak Cemiyeti reislerinden ‹flhan’›n evinin ya-
k›nlar›nda gizlice bir ev kiralad›¤›, burada uzun sü-
redir görüflmedi¤i kardeflleriyle bulufltu¤u bilin-
mektedir45. Cizre bölgesinde faaliyet gösteren Be-
dirhanl› ailesinin di¤er fertleri her ne kadar Osman-
l› yetkililerine yapt›klar› aç›klamalarda kardeflleri Ab-
dürrezzak’la ba¤lant›lar›n›n mevcut olmad›¤›n› ve
Ruslarla iflbirli¤i içerisinde olmas› dolay›s›yla onun
karfl›s›nda olduklar›n› söylüyorlarsa da gizlice gö-
rüfltükleri bilinmekteydi. Mebusluk seçimleri baha-
nesiyle as›l maksatlar›n› gizlemeye çal›flan bu dö-
nem Kürt ileri gelenleri faaliyetlerini meflru hale ge-
tirmeye çal›fl›yorlard›. Seçim yasas›na göre ‹ran hu-
dudundaki afliretlerin seçimlere kat›lma hakk›na sa-
hip olmamas›, Bedirhanl›lar›n bu afliretler aras›nda
faaliyet göstermelerindeki maksatlar›n›n baflka ol-
du¤unu gösteriyordu.

Abdürrezzak Van’da hem Rus konsolosuyla
hem de Taflnak reislerinden ‹flhan’la s›k› münase-
betleri Osmanl› yetkilileri taraf›ndan ciddiyetle takip
edilmekte ise de bu aflamada müdahale etmemeyi
daha uygun görmekteydi. Ancak tüm bu geliflme-
ler, Osmanl› yetkilileri taraf›ndan, Rus konsolosu-
nun gözetimi alt›nda Ermeni-Kürt iflbirli¤ini sa¤la-
ma çal›flmalar› olarak düflünülmeye bafllanm›flt›. Zi-
ra Ruslar›n Do¤u Anadolu’da kar›fl›kl›k ç›karacak
potansiyel bir güç oluflturmaya çal›flt›klar› aç›k ola-
rak görünüyordu. Halk aras›nda dolaflan bir söy-
lentiye göre; Abdürrezzak Rusya’da bulundu¤u s›-
rada Petersburg’a giderek bizzat imparatorla gö-
rüfltü¤ü ve isyan ç›karmak konusunda Rusya’ya söz

verdi¤i vesikalarda zikredilmektedir. Bu iflbirli¤ine
göre; Abdürrezzak Do¤u Anadolu’da silahl› çat›fl-
may› bafllatacak, Ruslar›n müdahalesi, yard›m ve
himayesi alt›nda kurulacak sözde Kürdistan devleti-
nin bafl›na getirilecekti. Rus silah fabrikalar›, üç se-
ne zarf›nda ödenmek flart›yla 50 bin tüfek ve 50
adet top verecekti. Abdürrezzak bu maksatla afliret-
ler aras›nda mutabakat› sa¤lad›ktan sonra silahla-
r›n gönderilmeye bafllanaca¤› belirtiliyordu. Silahla-
r›n afliretlere da¤›t›m› s›ras›nda kendilerinden cüzi
miktarda para al›nacakt›. Ruslar taraf›ndan tertiple-
nen bu plan çerçevesinde Makü yönetiminden,
Mahmudi a¤alar›ndan ve yine Kotur hakimi Sim-
ko’dan Abdürrezzak’a destek vereceklerine dair te-
minat al›nm›flt›46. Abdürrezzak mahalli Osmanl›
yetkilerinin tahminlerini bofla ç›kararak Van yöre-
sinde görevini tamamlad›ktan sonra Cizre’ye u¤ra-
madan gizli bir flekilde Osmanl› s›n›r›n› geçerek ‹ran
topraklar›na, Urmiye’ye geçmifltir. Art›k geç te olsa
hükümet onun seyahat serbestisini kald›rm›fl ve
hakk›nda kanuni takibat yap›lmas›n› kararlaflt›rm›fl-
t›r. Bu sebeple Urmiye’den Osmanl› s›n›rlar›na 
girdi¤i anda tutuklanmas› ilgili vilayetlere 
yaz›lm›flt›r47.

Osmanl› hükümetinin Abdürrezzak’› tevkif etme
karar›ndan sonra bir süre kendisinden haber al›na-
mam›fl ise de, afliretler aras›ndaki huzursuzluklar›n
artmas›, Osmanl› devleti üzerinde ezeli emelleri
olan Rusya’n›n elinde tehlikeli bir silah haline gel-
mesi, bölgede her an bir isyan ç›karmas› tehlikesi
karfl›s›nda bir çare olarak Abdürrezzak’›n affedilme-
si yoluyla bütün bunlar›n önüne geçilmesi düflü-
nülmeye bafllanm›flt›r48. Ancak bu s›rada Abdürrez-
zak’›n Tiflis’te Osmanl› vatandafll›¤›ndan ç›kt›¤› ha-
ber al›nm›flt›r. Bundan sonra çal›flmalar› daha da
h›zland›ran Abdürrezzak Urmiye Rus konsolosu
Sergey Golobinov’la birlikte, Osmanl› devletine kar-
fl› ittifaklar›n› sa¤lamak maksad›yla ‹ran topraklar›n-
daki afliret reislerine mektup yazm›fllard›r. Bu mek-
tuplarda Abdürrezzak flöyle diyor: “Bilmifl olunuz ki
hareketi zalimanesi müflahede edilen bir Devlet-i ‹s-
lamiyenin (Osmanl› Devleti F.Ü.) terkiyle, ‹slam ol-
masa bile di¤er bir devletin (Rusya F.Ü.) penah›na
iltica caiz ve fleran vaciptir”. Bu ifadelerle Rusya’ya
iltica etti¤ini itiraf ediyor ve afliretlere yönelik me-
sajlar›nda onlar›n dini hassasiyetlerini dikkate ala-
rak bu hareketinin ‹slam’a ayk›r› bir davran›fl olma-
d›¤›n› vurguluyordu. Bölgedeki afliretlerin dini duy-
gular› kuvvetli ve bir ço¤u hilafete son derece
ba¤l› idi. Bunlardan bir k›sm› meflrutiyetten
sonra iktidara gelmifl olan ittihatç›lara yönelik
gerek iç gerekse d›fl mihrakl› olumsuz propaganda-
lar›n tesiriyle hükümete karfl› cephe alm›fl
bulunuyorlard›. Abdürrezzak bu mektuplar›nda
Osmanl› devletini idare edenleri farmasonluk ve
kafirlikle itham etmekteydi. Bu sebeple afliret reisle-
rini ve a¤alar›, sözde kafir ve ‹slam’a ihanet
etmifl sayd›klar› Osmanl› idarecilerine karfl› mal ve
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canlar›yla savaflmaya ça¤›r›yordu49.
Abdürrezzak’a Rusya himayesinde bir Kürdistan

Emirli¤i kurma fikrine yönelten, onu cüretlendiren
Ruslar bölgede kendilerine yak›n duran di¤er ma-
halli Kürt liderlerini de onun liderli¤i alt›nda topla-
maya çal›flmaktayd›. Bunlardan biri Kotur bölgesi
fiikak afliretlerinin reisi Simko, di¤eri ise Hakkari ve
fiemdinli yöresinde etkili olan fieyh Ubeydullah ev-
latlar›ndan Seyyit Taha idi. 

33--))  SSeeyyiitt  TTaahhaa’’nn››nn  RRuussllaarrllaa  ‹‹lliiflflkkiilleerrii
Seyit Taha fieyh Ubeydullah Efendi’nin torunla-

r›ndan biri idi. fieyh Ubeydullah Efendi Hakkari ci-
var›nda oldu¤u gibi ‹ran hudutlar› dahilindeki Kürt
afliretleri aras›nda da büyük bir nüfuza sahipti. Ha-
kimiyeti alt›ndaki Kürt afliretlerinin vergilerinin bir
k›sm›n› alarak mali yönden oldukça güçlü hale gel-
miflti. Bu servetin paylafl›m›, çocuklar› ve torunlar›
aras›nda uzun süre çat›flmalara sebep olmufltur.
A¤ustos 1911’de bu çat›flmalar fliddetlenerek Urmi-
ye civar›n› da içine alm›flt›r50. Hükümet bu aile kav-
gas›n› yat›flt›rmak için harekete geçmifl ve ailenin
ileri gelenlerini tutuklayarak yarg›lanmak üzere ‹s-
tanbul’a sevk etmifltir. Bunlar aras›nda Seyit Taha
da bulunuyordu. Bir süre sonra ‹stanbul’dan firar
eden Seyit Taha tekrar bölgeye gelmifl ve hadiseler
yeniden alevlenmiflti51. Bu hadiselere müdahale
eden askeri müfrezeye yönelik sald›r›lar›n olmas›
üzerine meselenin üzerine ciddiyetle giden hükü-
met bölgede asayifli sa¤lamak üzere Cabir pafla ko-
mutas›nda askeri bir harekat bafllatm›flt›r. Cabir Pa-
fla Seyit Taha’n›n yan› s›ra bir süredir Ruslarla iflbir-
li¤i halinde Do¤u Anadolu’da isyan planlar› yapan
Abdürrezzak’› da ele geçirmifltir. Ancak Van’a gö-
türmek üzere yola ç›kar›ld›ktan sonra Osmanl›-‹ran
hududu üzerinde bulunan Kotur yöresinin hakimi
ve Rus iflbirlikçisi Simko’nun bask›n›na u¤ram›fllar-
d›r. Askeri müfrezeyi esir alan Simko, silahlar›na el
koyduktan sonra askerleri serbest b›rakm›fl, Seyit
Taha ve Abdürrezzak’› yan›na alarak Kotur’a geç-
mifltir52. Bu kurtarma operasyonunun yap›ld›¤› dö-
nem bölgenin gelece¤i için önemli siyasi geliflmele-
rin yafland›¤› bir zamand›. Ruslar bir müddettir üst-
lendi¤i Urmiye ve havalisini Rusya’dan sevk edilen
askeri kuvvetler taraf›ndan iflgal etmeye bafllam›flt›.
Bu iflgali Osmanl› hudutlar› aleyhine geniflletmeye
bafllayacaklard› ki, bu noktada kendilerine destek
olabilecek mahalli önderlere her zamankinden da-
ha fazla ihtiyaçlar› vard›.

Bu kaç›r›lma olay›ndan sonra Abdürrezzak’›n
yan› s›ra Ruslar için kullan›labilecek ikinci bir kifli da-
ha bulunmufl oluyordu. Bütün bunlar›n tertipleyici-
si, bölgedeki Rus yetkilileri idi. Rus konsolosunun
bu kaç›r›lma olay› esnas›nda burada bulunmas› da
bunu gösteriyordu. Yine de hükümet Taha’y› Rus-
lar›n eline alet olmaktan kurtarmak maksad›yla, bir
yandan aff›n› gündeme getirirken öte taraftan etki-
li olaca¤› düflünülerek annesi Meryem han›mla te-
masa geçilmesine çal›fl›yordu53. Taha’n›n aff› konu-

sunda biraz a¤›r hareket edilmesi, bu aff› bir süre-
dir bekleyen Taha’n›n ümitlerinin kaybolmas›na yol
açm›flt›r. Tam bu aflamada Simko taraf›ndan kaç›r›l-
mas›yla Taha’n›n kaderi de Ruslara terkedilmifl olu-
yordu.

Ruslar›n yeni gözdesi olan Taha’n›n bölgede
çevrilen entrikaya dahil edilmesiyle ileride kurulma-
s› planlanan Kürt devleti baflkanl›¤› için Abdürrez-
zak’la aralar›nda rekabet bafll›yordu. Abdürrezzak
Taha’n›n flahsi maksatlar› için Kürt a¤alar›n› yan›na
alarak ‹stanbul farmasonlar›yla iflbirli¤i yapt›¤›n› ile-
ri sürüyor, Urmiye taraflar›na geliflinde ‹ttihat ve Te-
rakki hükumetinin parma¤› oldu¤unu, bu sebeple
kendisine itibar edilmemesini istiyordu54. Abdür-
rezzak, fiikak afliretlerine ve Simko’ya yazd›¤› mek-
tuplarda aralar›ndaki ihtilaflar› ortadan kald›rarak
yek vücut olmalar›n›, kendilerine verilecek emre ita-
at etmelerini istiyordu. Mektuplar›nda “emiriniz Ab-
dürrezzak Bin Necip Bedirhani” imzas›n› kullanma-
s› da bu ihtiras›n› gösteriyordu55. Oysa mahalli Rus
yetkilileri bunlar›n her biriyle ayr› ayr› iliflkiler kur-
maya özen gösteriyordu. Statüleri ve etkili oldukla-
r› bölgeler farkl›yd›. Bu sayede ayn› anda farkl› böl-
gelerde isyanlar ç›karabilirlerdi.

Bir süre sonra zaten f›rsat kollamakta olan Rus-
lar›n Simko vas›tas›yla Taha üzerinde etkili oldukla-
r› ve Ruslarla iflbirli¤i yapmas› konusunda kendisini
ikna ettiklerini görüyoruz. Simko ile birlikte Ko-
tur’dan ayr›larak Urmiye’ye geçen Taha, burada
Rus konsoloslu¤unda bir müddet kald›ktan sonra
kendine tahsis edilen kona¤a Rus bayra¤›n› çek-
mifltir. Onun bu tavr›ndan ziyadesiyle memnun
olan Rus konsolosu, afliret reislerine hitaben yapt›-
¤› konuflmas›nda “Rusya devletinin teveccühünü
kazanmak isteyenler Taha ile uzlafls›n”56 uyar›s›nda
bulunmufltur. Rus ‹mparatorunun, Baflkale’den
Musul’a kadar olan bölgenin idaresine Seyit Taha’y›
tayin etti¤i, bu bölge halk›n›n ve afliretlerinin Ta-
ha’y› otorite olarak tan›mas›n› emretti¤i bölge afli-
retleri aras›nda dilden dile dolafl›yordu. Bölgeden
gelen haberlere bak›l›rsa Ruslar Taha’ya 6000 mav-
zer sözü vermifller ve bu mavzerlerin bir k›sm› tes-
lim edilmifl bulunuyordu57. Böylece Seyit Taha da
tam olarak Ruslar›n himayesine girerek ilk olarak
Osmanl› taraf›ndan tahliye edilen Nevahi-i fiarki-
ye’ye Ruslar›n yerleflmesi için çal›flacak daha sonra
da uzun süredir planlanan Do¤u Anadolu isyanla-
r› için Ruslar taraf›ndan kullan›lacakt›. Bölgenin
‹ran topraklar›ndan say›lmas› dolay›s›yla, Taha’n›n
teslim edilmesi hususunda Osmanl› hükumetinin
‹ran makamlar› nezdinde yapt›¤› giriflimler sonuç-
suz kal›yordu.

26 Aral›k 1912’de Seyit Taha ve Abdürrezzak’›n,
flahsi davalar› baki kalmak üzere ülkeye girifllerine
izin verilmesine dair irade ç›km›fl58, Dahiliye Neza-
reti kanal›yla Abdülkadir Efendi hükümet merkezi-
ne ça¤r›larak Taha ile aralar›ndaki meselenin halle-
dilmesi için kendisine tavsiye ve uyar›larda bulunul-
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mufl, Taha üzerinde etkili olabilecek kifliler tespit
edilerek devreye sokulmufl ise de art›k geç kal›nm›fl-
t›. K›sa sürede Ruslar›n en gözde adamlar›ndan bi-
ri haline gelen Seyit Taha Osmanl› hükümetinin
kendisini affetti¤ine dair haberi iflitince, yeflil ›fl›k ya-
karak, bu arada çat›flmalarda ele geçirilerek Van ve
Hakkari hapishanelerine at›lm›fl olan yak›n adamla-
r›n›n serbest b›rak›lmalar›n› ve kendisine kat›lmala-
r›n› sa¤lam›flt›r. Ermenilerle arazi davalar› dolay›s›y-
la hükümet taraf›ndan takibata u¤rayan baz› Kürt
çetelerinin de kendisine s›¤›nmas›yla güçlenen Ta-
ha, Osmanl›lar taraf›ndan tahliye edilen Nevahi-i
fiarkiye afliretlerini Rusya’ya tabi olmaya ça¤›rm›fl ve
yeri geldi¤i zaman silah zoruna baflvurmaktan geri
durmam›flt›r59. Rusya’ya tabi olmamak için direnen
baz› afliretler üzerine bölgedeki Rus birliklerini sevk
eden Taha, bir çok köyün Rus askerleri taraf›ndan
yak›l›p y›k›lmas›na, ahalinin mal ve mülkünün ya¤-
malanmas›na yine bir çok kiflinin öldürülmesine ya-
da sakat b›rak›lmas›na sebep olmufltur. Bu bask›lar
sonucu Osmanl› s›n›rlar›na do¤ru göç dalgas› bafl-
lam›flt›r60. Otoritesini tan›mayan afliretlere yönelik
bask›lar›n› art›ran Taha, Osmanl› hududu yak›n›n-
daki Merkuvar nahiyesi ve ona ba¤l› köylerin ahali-
sine yapt›¤› aç›klamalarda Ruslar›n yak›nda gelece-
¤ini, kendisine tabi olmad›klar› takdirde köyleri bo-
flaltmalar›n› emrediyordu61. 17 Kas›m 1913’te ‹s-
tanbul’da, ‹ngiltere, Rusya, ‹ran ve Osmanl› devleti
aras›nda hudut düzeltmesi protokolü imzalanm›fl-
t›r. Bu çerçevede bir komisyon kurularak ihtilafl›
bölgelerin s›n›rlar›n› tespit etmek üzere bölgeye
gönderilmifltir. Bu komisyona Osmanl› memurlar›n-
dan hiç kimsenin dahil edilmemesi çeflitli tart›flma-
lara yol açm›flt›r. Zira bu komisyon Osmanl› toprak-
lar›n›n bir k›sm›n› da ‹ran arazisinden göstermifl-
tir62.

Bu flekilde sorun çözülememifl, bunu bask› ve
sindirme yada ahaliyi göçe zorlayarak halletmeye
çal›flm›fllard›r. Seyit Taha 1914 y›l› bahar›nda faali-
yetlerini daha da yo¤unlaflt›rm›fl, bu arada Ruslar-
dan ald›¤› 500 adet tüfe¤i adamlar›na da¤›tmaya
bafllam›flt›. Simko ile münasebetleri de s›klaflm›fl bu-
lunuyordu. Osmanl› yetkilileri art›k her an isyanla-
r›n ç›kabilece¤ini düflünüyorlard›. Ancak isyan›n
nereden bafllat›laca¤› belirsizli¤ini korumakla birlik-
te Van ve çevresi olma ihtimalleri üzerinde durul-
maktayd›. Bu yüzden vali Tahsin bey bölgede jan-
darman›n güçlendirilmesi, ‹stanbul ve Trabzon har-
biye mekteplerinden 300, Ayd›n’dan 300 olmak
üzere toplam 600 kiflilik bir kuvvetin 15 Mart’a ka-
dar Van’da haz›r olmalar›n›, Rumeli’den takip tec-
rübesi olan 5-10 jandarma bölük ve tak›m kuman-
dan›n›n bir an önce Van’a yetifltirilmesini talep edi-
yordu. Yine Hakkari mutasarr›f› Cevdet beyin Mart
ay› bafllar›nda görevi bafl›nda bulunmas›n› istiyor-
du. Kendisi de eflk›ya takibinde istihdam edilmek
üzere “Atl› Jandarma Bölü¤ü” teflkil etmifl, Osman-
l›-‹ran hududu üzerindeki afliretlerden askere yar-

d›m edeceklerine dair söz alm›flt›63.
44--))  BBiittlliiss  ‹‹ssyyaann››  ((fifieeyyhh  SSeelliimm--11991144))  vvee  RRuussllaarr
1914 y›l›n›n ilk aylar›nda gerek Do¤u Anado-

lu’da gerekse ‹ran hududu üzerinde tansiyon gide-
rek artmaktayd›. S›cak geliflmelerin art›k an mesele-
si oldu¤unu sezen mahalli Osmanl› yetkilileri tedbir
almaya bafllam›flt› ki, Bitlis’te isyan›n bafllad›¤› ha-
berleri geldi. ‹syan›n ele bafl›lar› fieyh Selim, Seyit
Ali ve fieyh fiehabettin ad›ndaki din adamlar› idi. ‹s-
yan›n ortaya ç›kmas›nda, Meflrutiyet sonras›nda
Osmanl› hükümetinin bölgede uygulad›¤› politika-
lar›n Kürt-Ermeni dengelerini Ermeniler lehine de-
¤ifltirmesi ve buna karfl› bafllar›nda din adamlar›
bulunan Kürt unsurlar›n rahats›zl›¤› ve bu rahats›z-
l›¤›n bölgedeki Rus ajanlar› ve konsolosluklar› tara-
f›ndan istismar edilmesidir. ‹ttihat ve Terakki yöne-
timinin din düflmanlar›ndan, masonlardan olufltu-
¤u yolunda bir süredir bölgede yürütülen propa-
gandalar ise özellikle dini çevreleri harekete geçir-
meye yetmiflti64.

Trablusgarp ve Balkan harplerinde Osmanl›n›n
zaaf›n› gören Ermeni örgütleri iyice fl›marmaya ve
Rusya’n›n bölgeye müdahalesini ve ard›ndan iflga-
lini sa¤lamak maksad›yla Rus ajanlar›yla birlikte Do-
¤u anadoludaki Kürt ahali üzerinde çeflitli entrik
oyunlar sergilemekteydi. Bu arada “Ermeni Islaha-
t›” meselesi yeniden gündeme tafl›nm›fl ve bu ›sla-
hatlar çerçevesinde Do¤u Anadolu’ya ‹sveç’li ve
Hollanda’l› genel müfettifller tayin edilmiflti. Kürt-Er-
meni çat›flmalar›n› bafllatmak üzere f›rsat kollayan
Rus konsoloslu¤u “Ermeni Islahat›” konusuyla Os-
manl› hükümetinin Ermenilere taviz verdi¤i, Müslü-
manlar› ihmal etti¤i fleklinde Kürtlere telkinlerde
bulunarak onlar› isyana teflvik ediyordu65. Bu gelifl-
meler karfl›s›nda ‹slam vatan›n›n bir parças›nda “Ba-
¤›ms›z Ermenistan” devleti kurulmas› için temellerin
at›ld›¤›n› düflünen Müslüman unsurlar aras›nda ‹t-
tihat ve Terakki hükümetine karfl› kin ve nefret do-
ruk noktas›na ulaflm›flt›.

‹syan›n önderi fieyh Selim yöredeki afliret reisle-
ri, a¤alar ve dini nüfuza sahip kiflilerle temas kur-
mufl, yine 1913’te ‹stanbul’a giderek hükümetin
Do¤u Anadolu’ya yönelik politikalar›n› yak›ndan
görme imkan›na sahip olmufltu. ‹stanbul’da bulun-
du¤u s›rada, hükümetin do¤u politikalar›nda za-
man zaman fikrine baflvurdu¤u, ancak son zaman-
larda ‹ttihat ve Terakki muhalifi olarak tan›nan fieyh
Abdülkadir Efendi’ye misafir olmufl, onunla çeflitli
istiflarelerde bulunduktan sonra Bitlis’e dönmüfl-
tür66. Yine bu s›ralarda Ermeni örgütleriyle de gö-
rüfltü¤ü bilinmektedir67.

fieyh Selim’in isyan haz›rl›klar›ndan haberdar
olan hükümet, Rumeli iflleriyle u¤raflt›¤› bu s›ralar-
da Do¤u Anadolu’da muhtemel bir Kürt isyan›n›
düflünmek dahi istemiyordu. Bu sebeple ulemadan
ve eflraftan oluflan 8 kiflilik bir heyet fleyhin nezdi-
ne gönderilerek kendisine nasihatlerde bulunul-
mufltur. Ayr›ca Kürtler aras›nda nüfuzunu art›rmak
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için kendisine paye verilmek suretiyle isyan›n önü-
ne geçmeye çal›flm›flt›r68.

1914 y›l› Mart ay› ortalar›nda “fieriat-› Muham-
mediyi talep ederiz” sloganlar›yla isyan› bafllatan
fieyh Selim ve yandafllar› Bitlis vilayetinin bir k›sm›-
n› iflgal etmeyi baflarm›flt›r. Bitlis’teki askeri kuvvet-
lerin bu isyan› bast›rmada yetersiz kalaca¤› düflü-
nülerek Van ve Mufl’tan bölgeye askeri birlikler
sevk edilmifltir. Askeri kuvvetlerin flehre girmesiyle
isyanc›lar k›sa sürede da¤›lm›fllard›r. fiehrin d›fl›na
do¤ru gruplar halinde kaçan asiler askeri birlikler
taraf›ndan takibe al›nm›flt›r. Bu arada isyan›n ele
bafl›lar›ndan Seyit Ali ve fieyh fiehabettin ele geçiril-
mifl ve idam edilmifltir. Din adamlar›ndan olmas› iti-
bariyle yörede sevilen ve say›lan Seyit Ali’nin idam›
halk aras›nda infial uyand›rm›fl, günlerce matem
tutulmufltur69. ‹syan›n bast›r›lmas›n›n akabinde Bit-
lis’te “Divan-› Harp” teflkil edilerek suçlar› tespit edi-
lenlerin bir k›sm› idam edildi¤i gibi, bir k›sm› da Me-
dine’ye sürgün edilmifltir. ‹syan›n bast›r›lmas›na
verdi¤i destekten dolay› Bitlis eflraf› taltif edilmifl,
çeflitli hediyeler ve paralarla devlete ba¤l›l›klar› için
ödüllendirilmifllerdir. Yine görevini kötüye kullanan
baz› memurlar görevden al›nm›fllard›r70.

Bu arada fieyh Selim amac›na ulaflamayarak
Rus konsoloslu¤una s›¤›nm›flt›r. ‹syan›n k›sa sürede
bast›r›lmas› flaflk›nl›¤›n› yaflayan Bitlis Rus konsolosu
bu defa diplomatik ata¤a geçerek, Ermenilerin ya-
n› s›ra Kürtlerin de hamili¤ine soyunmufltur. Konso-
los “tarafeyn atefl kes flart›yla telif-i beyn” için hükü-
mete arabuluculuk teklifinde bulunmufl ise de bu
teklif hükümet taraf›ndan kabul edilmemifltir71. Rus
konsoloslu¤una s›¤›nan fieyh Selim’i alabilmek için
hükümet hukuki bir çözüm aram›fl, bu cümleden
olarak Ermeni vukuat›na ifltirak edip etmedi¤i veya-
hut adam öldürmek, gasp gibi suçlardan dolay› ce-
za al›p almad›¤›n› tetkik için adli makamlar› hareke-
te geçirmifltir72. Ancak bütün çabalara ra¤men
fieyh Selim Rus konsoloslu¤undan al›namam›flt›r.
Bir süre sonra fieyhin Rus konsoloslu¤undan firar
etti¤i haberi duyulmufltur73. I. Dünya savafl› baflla-
d›¤› s›ralarda fieyh Selim ele geçirilerek idam 
edilmifltir.

Ruslar Do¤u Anadolu’yu iflgal bahanelerinden
biri olarak bölgede büyük bir isyan ç›karmay› uzun
bir süredir planlamaktayd›. Dünya kamuoyunun
Ermeni meselesinde hassas oldu¤u bu s›ralarda
bölgede önce huzursuzluklar ç›kar›p, ard›ndan mü-
dahale ederek Ermeni meselesinde tek yetkili mer-
ci olmaya çal›fl›yordu. Ermeni meselesini gündemin
ön s›ralar›na ç›karmak için Kürtleri isyana teflvik ve
tahrik ederek alet etmek istemifl bunda da muvaf-
fak olmufltu. ‹syan›n bafllamas›ndan hemen sonra
Van valisi “Rusya, bu husustaki pro¤ram›n› Bitlis’te
pek güzel tatbike muvaffak oldu”74 diyordu. Bu is-
yan›n k›sa sürede bast›r›lmas› üzerine bölgenin de-
¤iflik noktalar›nda daha fazla kar›fl›kl›klar ç›karmaya
çal›flan Ruslardan Hoy Rus konsolosu Çerkov irti-

batta oldu¤u Kürtlere verdi¤i talimatlarda “Osman-
l› topra¤›nda Ermeni, Müslüman, Nasturi, memur,
zabit kim olursa olsun öldürünüz, yak›n›z, y›k›n›z.
Ancak o zaman bir Kürdistan teflekkül edebilir…..
A¤ustos nihayetinde mutlaka Van’a, Bayaz›t’a, Ma-
kü’ye Rus askeri girecektir. Fakat siz verdi¤im pro¤-
ram› takip ediniz”75 diyordu.

Birinci dünya savafl›n›n bafllamas›yla Bitlis isya-
n›na kat›lan asilerden firari olanlar bir bir ele geçiri-
lerek cepheye gönderilirken, Medine, Sivas, Anka-
ra, Bitlis ve di¤er yerlerde mahkum ve sürgün olan-
lar, ‹slam camias› üzerinde iyi bir tesir yapaca¤› dü-
flüncesiyle affedilmifllerdir76. Yine Ruslar ad›na da-
ha çok Osmanl›-‹ran hududu üzerinde faaliyet gös-
teren Abdürrezzak ve Taha bu af kapsam›na al›n-
m›fl iseler de gelip teslim olmam›fllard›r.

Savafl›n bafllad›¤› s›ralarda Ruslar Taha ve Ab-
dürrezzak’tan azami derecede istifade etmeyi düflü-
nüyordu. Abdürrezzak’›n Makü’de bulundu¤u bu
s›ralarda Rus konsolosu bölgedeki bütün afliretlerin
kendi emrine verildi¤ini ve buna dair yemin ettiril-
dikleri hususunda kendisine teminat verilmiflti77.
Neticede Abdürrezzak Birinci dünya savafl›nda Rus-
lar›n Do¤u Anadolu’yu iflgallerinde Ruslar ad›na
büyük gayret sarf etmifltir. Do¤u Anadolu’nun düfl-
man iflgalinden kurtar›lmas›ndan sonra hükümet
peflini b›rakmayarak Musul valisi Haydar beye gön-
derdi¤i flifrede Abdürrezzak’›n affedildi¤ini ve ken-
disine bu hususta tebligat yap›larak Musul’a getiril-
mesi, daha sonra da güvenlikli bir flekilde ‹stan-
bul’a sevk edilmesini istemekteydi78. Abdürrez-
zak’›n 1918’de Musul’da ‹ttihat ve Terakki yönetimi
taraf›ndan idam edildi¤i ileri sürülmektedir79.  Ta-
ha’ya gelince; savafl y›llar›nda Tebriz ve civar›nda
bir müddet faaliyet gösterdikten sonra Musul’a ge-
lerek Osmanl› makamlar›na s›¤›nm›flt›r80. Ancak bu
defa Musul’da ‹ngilizlerin tuza¤›na düflen Taha,
Musul’un ‹ngilizler taraf›ndan iflgalinden sonra ‹n-
gilizler ad›na çal›flmaya bafllam›fl ve bir süre sonra
‹ran’da öldürülmüfltür. 

Netice
Ruslar 19. as›r boyunca Osmanl›-Rus harplerin-

de bir tak›m maddi menfaatler teklif ederek hudut
üzerinde bulunan Kürt afliretlerini Osmanl› devleti-
ne karfl› kullanmak istemifllerdir. Bu arzular›nda k›s-
men baflar›l› olmufllarsa da afliretlerin ço¤u bu
harplerde Osmanl› devletinin yan›nda yer alm›flt›r.
Küçük bir k›sm› Ruslara yard›mc› olmufl veya Os-
manl› topraklar›n›n iflgaline tepki göstermemifltir.
XX. Yüzy›l›n bafl›na geldi¤imizde Ruslar Kürt afliret-
lerini sadece muharebelerde yard›mc› kuvvet ola-
rak de¤il t›pk› Ermeni meselesinde oldu¤u gibi
bunlara da bir tak›m siyasi vaatlerde bulunmaya
bafllam›flt›r. Bilindi¤i gibi Rusya’n›n maksad› öteden
beri s›cak denizlere ulaflabilmek idi. Bu da ancak
Osmanl› devleti topraklar› üzerinde mevcut emelle-
rinin gerçekleflmesine ba¤l›yd›. Bunlardan biri ve
en önemlisi Bo¤azlara yerleflebilmek di¤eri de Do-
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¤udan ‹skenderun körfezine ulaflabilmekle müm-
kündü. Balkan savafllar› s›ras›nda Osmanl› devleti-
nin tüm dikkatlerinin bu alana yo¤unlaflt›¤› s›rada
Rusya bo¤azlara yerleflme meselesini yeniden dü-
flünmeye bafllad›. Ancak bo¤azlar vas›tas›yla Akde-
niz’e ç›kmakta bir tak›m engellerle karfl›laflan Rusya
bu defa Ermenileri himaye politikas›na a¤›rl›k vere-
rek uluslararas› platformlarda Ermeni ›slahat› konu-
sunda ön plana ç›kmaya çal›flt›. Bu sayede Ermeni-
lerin deste¤ini alarak Rusya himayesinde kurulacak
bir Ermenistan üzerinden Akdeniz’e ulaflabilecekti.
Asl›nda Ruslar›n kayg›s› Ermenilerin yaflad›¤› saha-
larda ›slahat yap›lmas› de¤ildi. Aksine Osmanl› dev-
letine müdahale edebilmek için bölgenin her za-
mankinden daha istikrars›z olmas› gerekiyordu. ‹fl-
te bu noktada Ruslar ister Ermeniler isterse Kürtler
taraf›ndan ç›kar›ls›n her isyan ve olay› bu maksatla-
r› için de¤erlendireceklerdi. Bu yüzden bölgede ›s-
lahat›n yap›lmas›n› engellemeye çal›flm›fllard›r. Er-
meni ve Kürt unsurlar› devlete karfl› ayakland›rd›k-
lar› gibi, Ermenileri Kürtler, Kürtleri de Ermeniler
aleyhine k›flk›rtm›fllar, neticede Birinci Dünya Savafl›
öncesinde Do¤u illerinde istikrars›zl›¤› hat safhaya
tafl›yarak iflgale haz›r hale getirmifllerdir..81
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