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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 Kafkaslara 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 Osmanl› 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 çekinmemiﬂlerdir. 1806 Osmanl›-Rus muharebesinde Rus generalleri Erivan bölgesindeki Kürtleri kendi saflar›na
davet ederek, himaye ve taltif edecekleri vaadinde
bulunmuﬂ2 iseler de istedikleri neticeyi alamam›ﬂlar, yaln›zca Ermenilerden bir k›sm›n› elde edebilmiﬂlerdir.
1828-29 harbinin baﬂlamas›yla Ruslar tekrar
Kürtlerle iliﬂki kurma yollar›n› aramaya koyulmuﬂlard›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› anlayan Ruslar, bölgedeki nüfuzlu Kürt aﬂiret reisleriyle
yak›ndan ilgilenmeyi zorunlu görmüﬂlerdi. Takip
edebilecekleri politika ise gerek Osmanl› gerekse
‹ran devletlerinin tam hakimiyetini benimseyememiﬂ, sadece dini ba¤larla ba¤l› olan hudut üzerindeki Kürt aﬂiretlerinin maddi menfaatler mukabilinde 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 Eçmiyazin Katogigoslu¤u’nun Kürtleri Osmanl› devletinden uzaklaﬂt›rarak kendi taraflar›na çekmek için
Kürt aﬂiretlerinin ileri gelenlerine mektuplar yazd›¤›

görülecektir3.
Kürtleri elde etme hususunda kararl› olan Rus
generalleri, hükümetlerini bu konuda harekete geçirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›. Bunlardan Graf Paskeviç imparatora 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› devletinin verdi¤i maiﬂetten daha fazlas›n› vererek Rusya’ya meylettirmek”. Ruslar›n bu tespit ve uygulamalar› k›sa sürede semeresini vermeye baﬂlam›ﬂ,
baz› Kürt aﬂiret reisleri Rus himayesini kabul edeceklerine dair söz vermiﬂti4. Paskeviç’in bu raporu
Rus makamlar›nda hararetle destek görmüﬂ ve imparator 10 bin Kürt süvarisinin istihdam› ve bölgedeki Kürt aﬂiretlerinin elde edilmesi için 100 bin alt›n›n hemen gönderilmesini emretmiﬂti5. Paskeviç
hiç vakit kaybetmeden harekete geçerek “Türkiye
Vilayetleri Ahalisi” baﬂl›¤›yla yay›nlad›¤› beyannamede, Rusya’n›n Osmanl› devletine harp ilan etti¤inden bahisle, kendilerinden al›nacak erzak›n para mukabilinde olaca¤›n› ve Rus imparatorunun himayesine girmelerini teklif ediyordu6. Bu muharebede sadece Yezidi Kürtlerinin reisi Ruslara destek
vermiﬂ, bunun karﬂ›l›¤›nda ise oldukça yüklü maddi menfaat temin etmiﬂti7. General Paskeviç kumandas›ndaki Rus ordusu Kafkas cephesinde Osmanl›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› savaﬂ halini de¤erlendirerek maddi kazanç sa¤lam›ﬂt›r. Ancak Ruslar bu maksatlar›ndan asla vazgeçmemiﬂlerdir.
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1-) K›r›m Harbi Y›llar›nda Ruslar›n Kürtlere Yönelik Politikalar›
Ruslar›n Kürt aﬂiretlerine yönelik politikalar›
1853-56 K›r›m harbinde oldukça belirginlik kazanm›ﬂt›r. Harbin baﬂlamas›ndan hemen önce Ruslar
Kürtlerle yine yak›ndan ilgilenmeye baﬂlam›ﬂt›. 1
Temmuz 1854 tarihine kadar, harp ilan edildi¤i esnada Ruslara sadakat gösteren Kürt aﬂiret reislerine, hudut ötelerinde Kürtlerin harekat›n› yönlendiren gizli ajanlara ve çeﬂitli aﬂiret reislerine olmak
üzere toplam 2150 alt›n sarf etmiﬂti. Bütün bunlara 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 Ruslara itaatlerini bildirmek zorunda kalm›ﬂt›r. Bu aﬂiretlerden baz›lar›n›n reisleri Ruslar taraf›ndan çeﬂitli
hediyelerle taltif edilmiﬂler ve Rus harekat›na yard›m vaadinde bulunmuﬂlard›r. Rus miralay› Boris
Melikof K›z›lkilise köyü Kürt aﬂiret reislerinden Kas›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›ktan ayr›l›yor, Ruslar istedi¤i zaman en iyi Kürt süvarilerinden 800-1000 kiﬂilik k›talar oluﬂturuyor, Rus
hududundaki asayiﬂten de sorumlu oluyordu. Bu
hizmetlerine karﬂ›n Ruslar kendisine miralay rütbesi veriyor, Kas›m’a ba¤l› Kürt aﬂiretleri üzerinde nüfuzunun devam›na müsaade ediliyor ve maaﬂ ba¤lan›yordu. Ayr›ca Osmanl› kuvvetlerinin tazyiki durumunda Ruslar›n yard›m› sa¤lan›yordu9.
Bu sözleﬂmeyle Ruslar hudut boylar›n› emniyet
alt›na alm›ﬂ oluyordu. Ruslar iﬂgal ettikleri bölgelerde Osmanl› devletine ba¤l› di¤er aﬂiretlerin direniﬂlerini de Kürt aﬂiret reisi Kas›m ve beraberindeki aﬂiretler vas›tas›yla k›rabileceklerdi. Ayn› zamanda hudut 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 taraf aras›nda yap›lan anlaﬂmada arabuluculuk yapan Ah›lkelek ahalisinden Abdullah Efendiye de
gayretlerinden dolay› 450 ruble verilmiﬂti10. Bu anlaﬂmaya ra¤men Kürtler sözünde durmayarak Osmanl› ordusuna karﬂ› Ruslar›n yan›nda harbe iﬂtirak
etmemiﬂlerse de Kars, Bayaz›t ve Van yörelerindeki
Kürtlerin bir ço¤unun Ruslara karﬂ› direniﬂini de engellemiﬂlerdir11.
Ruslar daha bir çok bölgede Kürtlerle temasa
geçerek, Osmanl› devletinin çökmek üzere oldu¤u
yolunda propaganda yapm›ﬂ, onlar›n Rus himayesine girmelerini teklif etmiﬂtir. Bu arada Kürtlerle temas kurma iﬂini de Erivan müfrezesi kumandanl›¤›
yapmaktayd›. Ruslar Kürtlerle kurdu¤u iyi münasebetler sayesinde iﬂgal ettikleri bölgelerdeki direniﬂleri k›rd›¤› gibi, istikbaldeki muharebelerde de Rus
ordular›na yard›m edebilecekleri ümidini taﬂ›yorlar-

d›. Bunun için her türlü imkan› seferber ederek münasebetlerin devam›na çal›ﬂmaktayd›lar.
Rus komutanlar›ndan General Muraviyev yöredeki Osmanl› vatandaﬂlar›na yay›nlad›¤› beyannamede, 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› belirtiyordu. 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› devletine husumetiyle tan›nan aileleri ikna etmeye
özen gösteren Ruslar›n yapt›klar› çal›ﬂmalar zaman
zaman etkisini gösteriyordu. Bedirhan beyin ye¤eni Yezdan ﬁir’e isyan ç›kartmalar›ndan bunu anlamaktay›z. Ruslar›n Erivan müfrezesi kumandanl›¤›,
20 A¤ustos 1854’te Yezdan ﬁir’e yazd›¤› mektupta,
Türk hükümetinin kökünden sars›ld›¤›ndan bahsediyor 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› kuvvetleri k›sa sürede isyan› bast›rm›ﬂ, Yezdan ﬁir ele
geçirilerek yarg›lanmak üzere ‹stanbul’a gönderilmiﬂtir14. Buna mukabil yine bu harpte Van ve Muﬂ
yöresindeki halk gerek Ruslara gerekse onlara hizmet 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 aﬂiretleri üzerindeki nüfuzundan yararlanarak Ruslar
aleyhindeki propaganday› yok etmesini sa¤lamak,
Kürtler aras›nda bulunan Osmanl› zabitlerinin tutuklanmas› bulunuyordu15.
Ruslar, aﬂiret reislerinden baz›lar›n› maddi ç›kar
karﬂ›l›¤›nda elde ederek Kürtlerle olan münasebetlerde bunlardan istifade etmeyi prensip haline getirmiﬂlerdir. Fakat bütün bu çabalara ra¤men Ruslar›n, birliklerine uzak mesafelerdeki Kürtlerden hiçbir ﬂekilde istifade edemedikleri görülmüﬂtür. Ancak Rus iﬂgaline u¤rayan bölgelerde yaﬂayan baz›
aﬂiretler mecburiyet karﬂ›s›nda Ruslara itaatlerini
bildirmiﬂlerdi. Kürt aﬂiretleri, ancak Osmanl› devletinin kendilerini muhafaza yolunda ümitlerini kaybettikleri zaman mal ve can emniyetlerini sa¤lamak
maksad›yla Ruslara itaat arz etmekteydiler. Yine buralarda Ruslara karﬂ› inatla direnen Kürt aﬂiretlerinin varl›¤› bilinmektedir. Propaganda çal›ﬂmalar›ndaki bu baﬂar›s›zl›k, Rus generalleri aras›nda, Kürtleri elde etme planlar›nda fikir ayr›l›klar›na yol açm›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 yaramad›¤› ve Kürtler üzerinde cebri tedbirler almak gerekti¤ini savunuyordu. Bu düﬂüncede olanlar en
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fazla itimat ettikleri binbaﬂ› Cafer a¤adan bile ﬂüphelenmiﬂlerdi. Ruslaﬂm›ﬂ birkaç Ermeniyi görevlendirerek gizli olarak Cafer a¤ay› takibat alt›na ald›rmalar› bu ﬂüphelerini ortaya koyuyordu16. Di¤er
yandan Osmanl› tebalar›na hitaben yap›lan neﬂriyat, Kürtçe’ye vak›f baz› kiﬂiler taraf›ndan Kürtçe’ye
tercüme ediliyor ve öyle da¤›t›l›yordu.
Kürtlerle münasebet tesis etmek amac›yla General Suslov’un maiyetindeki Miralay Bartolomi ve
Yüzbaﬂ› Popku’nun bütün gayretleri Kürtleri Rusya’ya yaklaﬂt›ramam›ﬂt›. Harp esnas›nda sadece Cafer a¤a ve Ahmet a¤a kumandas›ndaki yaklaﬂ›k
500’er kiﬂiden oluﬂan Kürt aﬂiret birlikleri Rus kuvvetleriyle birlikte hareket etmiﬂler17, Kürtlerin büyük bir bölümü ise Osmanl› kuvvetleri yan›nda muharebeye iﬂtirak etmiﬂti. General Suslov’a göre,
Kürtlerin Rus saflar›na çekilmesi hediyelerle olmay›p, tehdit ve zor kullanmayla ancak mümkündü18.
Bu görüﬂe Von Feifman, askeri yönden zararl› olaca¤› cihetle karﬂ› ç›k›yor, Kürt meselesinin ileri bir
tarihte tam olarak ele al›nmas› gerekti¤ini düﬂünüyordu. Di¤er yandan Miralay Bartolomi yapt›¤› incelemeler neticesinde Kürtleri Rus saflar›na çekmenin tek yolu olarak, yaﬂad›klar› bölgenin iﬂgal edilmesi, 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›ndan düzenlenen “Kürt Kabileleri ‹dare Nizamnamesi” nden anlamaktay›z. Kürtleri elde etme metodlar› da diyebilece¤imiz bu nizamname, Kürtlerin vaziyeti, hareketli tabiatlar›, yaﬂam tarzlar› ve adetleri
dikkate al›narak ortaya konmuﬂtu. Burada önemli
gördü¤ümüz birkaç maddesini zikretmekle yetinece¤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 muavin olarak nüfuzlu iki Kürt a¤as› tayin edilmelidir.
Nizamnamenin di¤er k›s›mlar› ise daha çok aﬂiretler aras›ndaki iliﬂkileri düzenleyici tedbirler ihtiva etmekteydi20. Fakat bu nizamname tatbik edilememiﬂtir21.
2-) 1877-78 Osmanl›-Rus Harbinde Ruslar›n
Kürtlerle ‹lgili Politikalar›
Bu harpte Ruslar bir yandan Balkanlardan hareketle Edirne ve ‹stanbul istikametinde ilerlemeye
baﬂlarken di¤er yandan, Kafkas cephesinden de
büyük kuvvetlerle harekete geçmiﬂti. Ahmet Muhtar 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 geçmiﬂlerdi. Bu defa hududun daha iç kesimlerindeki
Kürtleri elde etmeye çal›ﬂt›klar›, özellikle Osmanl›

hakimiyetinin de tam olarak tesis edilemedi¤i Dersim yöresi aﬂiretleri ile Osmanl› hükümeti aras›ndaki iliﬂkileri tetkik ettikleri dikkat çekmekteydi. Balkan
Slavlar›n› ayakland›rmada etkili olan Müﬂir ‹gnatiyev bu harp esnas›nda Kafkas cephesi yetkililerinin,
eski muharebelerde oldu¤u gibi Kürtlerin hissiyat›n› kazanmalar› ve onlarla gizli münasebetlere girmelerini zorunlu görüyordu. Osmanl› idaresinin
Kürtlerden 60 bin mevcutlu bir kuvvet ç›kararak,
bunlar› nizamiye k›talar›na dahil etme giriﬂimlerinden ve ‹ngiliz entrikalar›n›n Kürtleri Ruslara karﬂ›
harekete geçirme ihtimallerinden endiﬂelenmekteydi22. 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 olduklar›n› beyan etmiﬂlerdi. Melikov, Kürt elçilere çeﬂitli
hediyeler vererek yapmalar› gereken hususlarda talimat vermiﬂtir. Bu talimata göre; Rus k›talar› hududu geçmedikçe harekata baﬂlamamalar› ve çapulculuktan uzak durmalar› yönünde uyar›larda bulunmuﬂtur. 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› istenmiﬂtir23. Ayn› ﬂekilde daha önceki muharebelerde oldu¤u gibi Do¤u Anadolu ahalisi aras›nda da¤›t›lan bildirilerde, Rus ordusunun Osmanl› devletinin sulh ve sükun içerisinde yaﬂayan tebalar›na bir
kast› olmad›¤›, aksine bask› alt›nda bulundu¤unu
iddia ettikleri ahaliye yard›m etmek amac›nda olduklar› vurgulanarak, Rus kuvvelerine karﬂ› ahalinin 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 ettikleri bilinmektedir. Muharebenin neticesinde Osmanl› 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, devletin do¤uda otoritesinin zay›flamas›, yine savaﬂ›n
getirdi¤i bir tak›m huzursuzluklarla isyanlar baﬂ
göstermiﬂtir. Bunlardan biri Hakkari-ﬁemdinli yöresinde 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 müdahil olmuﬂ, Osmanl› devletine uyar›larda bulunmuﬂtur25. ﬁeyh bir müddet sonra Osmanl› kuvvetleri taraf›ndan ele geçirilerek ‹stanbul’a getirilmiﬂ ve böylece ‹ngilizlerin kullanmalar›na f›rsat verilmemiﬂtir.
Ancak bu defa Ruslar›n devreye girdi¤ini görüyoruz. Nitekim ‹stanbul’da gözetim alt›nda bulundu¤u s›rada ﬂeyh, Ruslardan yard›m almay› ümid ederek kaçmaya teﬂebbüs etmiﬂ ise de yakalanarak ai-

33

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› durumunda 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 Müslümanlardan oluﬂmakla birlikte, Nasturi gibi Hristiyan unsurlar da bulunuyordu29.
‹ran’›n kuzey k›s›mlar›nda önemli avantajlar yakalam›ﬂ olan Ruslar, daha ileri giderek ‹ran’›n en
büyük ve en meﬂhur ﬂehirlerinden Tebriz’e göz dikmiﬂlerdi. Bölgenin en müstahkem merkezi olan Urmiye siyasi, iktisadi bak›mlardan Ruslar›n en önemli üslerinden biri haline gelmiﬂti. Urmiye, Hoy ve
Salmas Osmanl› hududunun en mühim bir k›sm›n›
ihata etmesi dolay›s›yla burada Osmanl› hükümetini Rusya’ya karﬂ› müteyakk›z hale getiriyordu. Osmanl› devletinin bölgede etkisini yok etmek için gerek mahalli ‹ran memurlar› gerekse aﬂiretler üzerinde yo¤un bir propaganda faaliyeti yürütülmekteydi. Osmanl› devletinin panislamist politika yürüttü¤ü ve yak›nda Hoy, Salmas ve Urmiye’yi iﬂgal edece¤i haberleri yay›l›yordu30.
Ruslar, Balkanlardaki çetelerden nas›l istifade
etmiﬂlerse, Kürtlerle meskun bölgelerde de ayn›
yöntemi uygulamaya çal›ﬂ›yorlard›. Manast›r, Kosova, Selanik vilayetlerinin iﬂgalinden önce buradaki
konsoloslar› vas›tas›yla çeteleri elde ederek amaçlar›nda muvaffak olmuﬂlard›. Konsoloslar›n esas görevi, çete reisleriyle temasa geçerek onlar› mümkün oldu¤u kadar himaye etmek ve kendilerine
yard›mc› memur olarak görevlendirmek idi. ‹ﬂte buralarda çetelerle irtibatta tecrübe kazanm›ﬂ olan
konsoloslar, vaziyet itibariyle benzer özellikler gösteren 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 hizmetlerinin mükafat› olarak son derece geniﬂ selahiyetlerle Hoy ve Salmas konsolosu olarak atanm›ﬂt›.
Vazifesi, ayn› yöntemi bu sefer de Kürt aﬂiretleri vas›tas›yla bölgede uygulamakt›. Göreve baﬂlar baﬂlamaz hemen harekete geçerek Osmanl› hükümetine muhalif Kürt aﬂiretleriyle temasa geçmiﬂti31.
Çerkov ve di¤er Rus yetkililer taraf›ndan Kürt aﬂiret
reislerine mektuplar gönderilerek “Rus imparatorunun 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 bölgede nüfuz tesis edebilmek için öncelikle Urmiye’deki Nasturi ve Keldani Hristiyan ruhani liderleri, sat›n ald›klar› mahalli ‹ran yetkililerini ve nihayet
Kürt aﬂiret reislerini kullanmaktayd›. Meﬂhur müsteﬂriklerden Minorski bu dönemde Ruslar ad›na

lesiyle birlikte Mekke’ye sürgün edilmiﬂ ve ayn› y›l
Mekke’de ölmüﬂtür26.
B-) II. Meﬂrutiyetten Sonra Ruslar›n
Kürtlerle Münasebetleri
1) Ruslar›n Osmanl› Devleti’ni Do¤u’dan
Kuﬂatmas›
Ruslar 19. as›r boyunca özellikle Osmanl›-Rus
ve Rus-‹ran muharebelerinde bu iki devlet hudutlar›nda yaﬂayan ve k›smen otorite boﬂlu¤undan istifade ederek daha çok askeri amaçlar› u¤runa bu
aﬂiretlerden istifade etmiﬂlerdir. Osmanl›ya ba¤l›
aﬂiretlerin yan› s›ra ‹ran topraklar›nda yaﬂayan aﬂiretleri de kendi emelleri için kullanmaktan çekinmeyen Ruslar Özellikle ‹ran sahas›nda etkili bir konumda bulunuyordu. ‹ran’›n içinde bulundu¤u siyasi istikrars›zl›k ve otorite boﬂlu¤unu de¤erlendiren 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 kuvvetleri de harekete geçiren Ruslar 1909’da iﬂgal faaliyetlerine girerek Tebriz, Hoy, Dilman ve Urmiye’ye askeri kuvvetleri yerleﬂtirdiler27.
Bölgede otorite boﬂlu¤u askeri ve siyasi istismar›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 gelmesine sebep olmuﬂtu. ‹ran’a tabi aﬂiretler ‹ran topraklar›nda eﬂkiyal›k yap›yor, mahalli idareciler taraf›ndan bask› gördükleri zaman, hudut üzerinde görevli baz› memurlar rüﬂvet mukabilinde bunlar›n
huduttan geçmelerine göz yumuyordu. Osmanl›
topraklar›na geçen bu aﬂiretler askeri takibe al›n›nca ya tekrar ‹ran’a kaç›yor ya da fidye ile kurtuluyordu. 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 zenginlerin mal›n› ele geçiren bu aﬂiretler Osmanl› topraklar›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 yaylak ve k›ﬂlak olarak kulland›klar› araziler farkl› devletler dahilinde oldu¤u için arazi davalar› da çoktu.
Bu davalara bakan s›n›r muhaf›zlar› menfaat gördükleri taraf lehine düzenlemeler yap›yor, bölgenin huzur ve istikrars›zl›¤› bu ﬂekilde devam ediyordu28.
Osmanl›-‹ran hududunun henüz netli¤e kavuﬂturulamam›ﬂ olmas› dolay›s›yla bölge d›ﬂ müdahaleye aç›k bulunuyordu. Bu durumda hem bölgede
hukukunu muhafazaya hem de kendi hudutlar›n›n
emniyetini sa¤lamaya çal›ﬂan Osmanl› devleti, Rusya’n›n bölgede yay›lmamas› yan› s›ra ‹ran’›n toprak
bütünlü¤ünün korunmas›na da özen gösteriyor-
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sülaleye mensup olman›n avantajlar›n› kullanan
Abdürrezzak, k›sa sürede aﬂiretler aras›nda etkili olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Hem Osmanl› aﬂiretleri hem de
‹ran aﬂiretlerine yönelik Rus politikalar›n›n uygulay›c›s› konumuna gelmiﬂtir. Bu dönemde Ruslar özellikle ‹ran’daki meﬂrutiyet ink›lab›n› bast›rmak ve her
zaman söz geçirebilecekleri eski ‹ran ﬂah› Mehmet
Ali’yi tekrar iktidara getirebilmek için bölgede feodal 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 ‹stanbul’a dönmüﬂ, ‹ttihat ve Terakki’nin iktidara gelmesinden sonra muhalif bir tav›r alarak, daha önce bir
müddet iﬂbirli¤i yapt›¤› Ruslarla yeniden temasa
geçmiﬂtir. Rusya elçisinin yard›m›yla Rusya’ya kaçan 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› hükümeti Abdürrezzak’›n bu zararl› faaliyetlerine engel olunmas› için Urmiye ve Salmas’ta bulunan Osmanl› ﬂehbenderliklerini harekete geçirmiﬂtir36. Bunun yan› s›ra Meﬂrutiyetin ilan›ndan sonra ‹stanbul’a dönen ve Ayan meclisi üyeli¤i makam›na tayin edilen Seyyid Abdülkadir Efendi’nin görüﬂlerine
baﬂvurarak Do¤u Anadolu’daki geliﬂmeler hakk›nda bilgi ald›37.
Bu s›ralarda Abdürrezzak’›n Tiflis’te Rus askeri
yetkilileriyle görüﬂtü¤ü, Ruslar hesab›na Do¤u Anadolu Kürt aﬂiretleriyle ilgili planlar› tatbik etmeye
baﬂlayaca¤› Osmanl› makamlar› taraf›ndan bir süredir takip edilmekteydi. Bedirhanl›lar esas olarak Cizre ve civar›nda nüfuz sahibi olduklar› için Abdürrezzak’›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 takdirde Abdürrezzak’a karﬂ› ne yapmalar› gerekti¤i
konusunda Diyarbak›r valili¤inden bilgi istedi38.
Verilen cevapta her ﬂeyin hükümetin kontrolü dahilinde oldu¤u, yanl›ﬂ bir hareketi görülmedikçe
seyahatine engel olunmamas›n› bildirmekle birlikte, tetikte bulunulmas› tenbih ediliyordu39. Bunun
üzerine Siirt ve Cizre m›nt›kalar›nda daha fazla tedbir al›nm›ﬂ, Beyo¤lu foto¤rafhanelerinde bulunan
foto¤raflar›ndan bir tane temin edilerek gönderilmesi 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› hükümetine has›m aﬂiret reisleriyle görüﬂmüﬂtü41. Al›-

bölgede faaliyet gösteren ajanlar›n baﬂ›nda geliyordu. Minorski; aﬂiretler ve halka “Kürt Emirli¤i”
kurulmas› fikrini aﬂ›l›yordu. Aﬂiretlerle ‹ran memurlar› aras›na nifak tohumlar› saçan Minorski, Kürt aﬂiretlerini Rusya’ya ba¤lamak için aﬂiret reislerine silah, elektirik feneri ve daha baﬂka hediyeler vererek
Osmanl› devleti aleyhine çal›ﬂacaklar›na dair ellerinden yaz›l› belgeler almaktayd›. Osmanl› devletinin yak›nda buralardan tamamen çekilece¤i yolunda aç›klamalar yapan Minorski bir yandan aﬂiretleri 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 olabilmekti. Nitekim bir süre sonra Ekim 1912’de Urmiye’yi tamamen iﬂgal etmiﬂler, Kas›m ay›nda Osmanl› kuvvetlerinin Nevahi-i ﬁarkiye’yi tahliye etmesi34
üzerine Osmanl› s›n›rlar›na do¤ru iﬂgali geniﬂletmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Dünya kamuoyu nezdinde bu iﬂgalleri meﬂru göstermek için çeﬂitli entrikalar çeviriyorlard›. 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 gibi 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 baﬂlamas›na kadar Osmanl› ‹ran hududu üzerindeki aﬂiretlerin 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.
2) Bedirhanl› Abdürrezzak
Meﬂrutiyetin ilan›ndan k›sa bir süre önce eski
ﬂehreminlerinden R›dvan Paﬂa’n›n öldürülmesi olay›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 isyanlar ç›karmak amac›yla Kürt aﬂiretleri üzerinde nüfuz
kurabilecek, etkili elebaﬂ›lar› tespit etme avc›l›¤›na
ç›km›ﬂ olan Ruslarla irtibat kurmuﬂtur. Trablusgarp’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 yapm›ﬂt›r. Ruslardan ald›¤› talimat gere¤ince Kafkasya
ve daha çok ‹ran’›n Kürt aﬂiretleriyle meskun kuzey
kesiminde aﬂiretlerle irtibata geçmiﬂtir. Do¤u Anadolu’da Bedirhanl›lar gibi güçlü nüfuza sahip bir
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verdi¤i vesikalarda zikredilmektedir. Bu iﬂbirli¤ine
göre; Abdürrezzak Do¤u Anadolu’da silahl› çat›ﬂmay› baﬂlatacak, Ruslar›n müdahalesi, yard›m ve
himayesi alt›nda kurulacak sözde Kürdistan devletinin baﬂ›na getirilecekti. Rus silah fabrikalar›, üç sene zarf›nda ödenmek ﬂart›yla 50 bin tüfek ve 50
adet top verecekti. Abdürrezzak bu maksatla aﬂiretler aras›nda mutabakat› sa¤lad›ktan sonra silahlar›n gönderilmeye baﬂlanaca¤› belirtiliyordu. Silahlar›n aﬂiretlere da¤›t›m› s›ras›nda kendilerinden cüzi
miktarda para al›nacakt›. Ruslar taraf›ndan tertiplenen bu plan çerçevesinde Makü yönetiminden,
Mahmudi a¤alar›ndan ve yine Kotur hakimi Simko’dan Abdürrezzak’a destek vereceklerine dair teminat al›nm›ﬂt›46. Abdürrezzak mahalli Osmanl›
yetkilerinin tahminlerini boﬂa ç›kararak Van yöresinde görevini tamamlad›ktan sonra Cizre’ye u¤ramadan 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›ﬂt›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›namam›ﬂ ise de, aﬂiretler aras›ndaki huzursuzluklar›n
artmas›, Osmanl› devleti üzerinde ezeli emelleri
olan Rusya’n›n elinde tehlikeli bir silah haline gelmesi, bölgede her an bir isyan ç›karmas› tehlikesi
karﬂ›s›nda bir çare olarak Abdürrezzak’›n affedilmesi yoluyla bütün bunlar›n önüne geçilmesi düﬂünülmeye baﬂlanm›ﬂt›r48. Ancak bu s›rada Abdürrezzak’›n Tiflis’te Osmanl› vatandaﬂl›¤›ndan ç›kt›¤› haber al›nm›ﬂt›r. Bundan sonra çal›ﬂmalar› daha da
h›zland›ran Abdürrezzak Urmiye Rus konsolosu
Sergey Golobinov’la birlikte, Osmanl› devletine karﬂ› ittifaklar›n› sa¤lamak maksad›yla ‹ran topraklar›ndaki aﬂiret reislerine mektup yazm›ﬂlard›r. Bu mektuplarda Abdürrezzak ﬂöyle diyor: “Bilmiﬂ olunuz ki
hareketi zalimanesi müﬂahede edilen bir Devlet-i ‹slamiyenin (Osmanl› Devleti F.Ü.) terkiyle, ‹slam olmasa 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 mesajlar›nda onlar›n dini hassasiyetlerini dikkate alarak bu hareketinin ‹slam’a ayk›r› bir davran›ﬂ olmad›¤›n› vurguluyordu. Bölgedeki aﬂiretlerin dini duygular› 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 propagandalar›n tesiriyle hükümete karﬂ› cephe alm›ﬂ
bulunuyorlard›. Abdürrezzak bu mektuplar›nda
Osmanl› devletini idare edenleri farmasonluk ve
kafirlikle itham etmekteydi. Bu sebeple aﬂiret reislerini ve a¤alar›, sözde kafir ve ‹slam’a ihanet
etmiﬂ sayd›klar› Osmanl› idarecilerine karﬂ› mal ve

nan bu istihbarat üzerine Makü’de hal ve hareketlerinin 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 misafir olmuﬂtu. Mahalli yetkililerin kendisine çok hürmet 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 gidece¤ini ve yörenin ileri gelenleriyle görüﬂece¤ini
ö¤renen Hüseyin bey hükümete bu hususlar› rapor etmiﬂtir. Abdürrezzak bölgedeki iﬂlerini bitirdikten sonra 19 Mart 1911’de Hoy ve Salmas taraflar›na gitmek üzere Makü’den ayr›lm›ﬂt›r42. Bu dönemlerde Osmanl› hükümetine muhalif Kürt aﬂiretlerinin yata¤› haline gelen Osmanl›-‹ran hududu
üzerindeki Kotur’a u¤rayarak ﬁikak aﬂireti reisi Simko lakapl› ‹smail A¤a ile görüﬂmelerde bulunmuﬂ
ve daha sonra Van hudutlar›na girerek bölgedeki
Milan ve Makuri aﬂiretlerinin reisleriyle irtibat kurmuﬂtur43. Daha sonra Van merkezine gelen Abdürrezzak vali vekili Kaz›m beyle görüﬂmüﬂ, burada
yapt›¤› aç›klamada amac›n›n, ticari iﬂlerini yoluna
koymak ve mebusluk seçimlerine kat›lmak oldu¤unu söylemiﬂtir. Bu görüﬂmenin akabinde mahalli
Rus konsoloslu¤unu da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen44 Abdürrezzak’›n Van’da kald›¤› sürede Ermeni Taﬂnak Cemiyeti reislerinden ‹ﬂhan’›n evinin yak›nlar›nda gizlice bir ev kiralad›¤›, burada uzun süredir görüﬂmedi¤i kardeﬂleriyle buluﬂtu¤u bilinmektedir45. Cizre bölgesinde faaliyet gösteren Bedirhanl› ailesinin di¤er fertleri her ne kadar Osmanl› yetkililerine yapt›klar› aç›klamalarda kardeﬂleri Abdürrezzak’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 görüﬂtükleri bilinmekteydi. Mebusluk seçimleri bahanesiyle as›l maksatlar›n› gizlemeye çal›ﬂan bu dönem Kürt ileri gelenleri faaliyetlerini meﬂru hale getirmeye çal›ﬂ›yorlard›. Seçim yasas›na göre ‹ran hududundaki aﬂiretlerin seçimlere kat›lma hakk›na sahip olmamas›, Bedirhanl›lar›n bu aﬂiretler aras›nda
faaliyet göstermelerindeki maksatlar›n›n baﬂka oldu¤unu gösteriyordu.
Abdürrezzak Van’da hem Rus konsolosuyla
hem de Taﬂnak reislerinden ‹ﬂhan’la s›k› münasebetleri Osmanl› yetkilileri taraf›ndan ciddiyetle takip
edilmekte ise de bu aﬂamada müdahale etmemeyi
daha uygun görmekteydi. Ancak tüm bu geliﬂmeler, Osmanl› yetkilileri taraf›ndan, Rus konsolosunun gözetimi alt›nda Ermeni-Kürt iﬂbirli¤ini sa¤lama çal›ﬂmalar› olarak düﬂünülmeye baﬂlanm›ﬂt›. Zira Ruslar›n Do¤u Anadolu’da kar›ﬂ›kl›k ç›karacak
potansiyel bir güç oluﬂturmaya çal›ﬂt›klar› aç›k olarak görünüyordu. Halk aras›nda dolaﬂan bir söylentiye göre; Abdürrezzak Rusya’da bulundu¤u s›rada Petersburg’a giderek bizzat imparatorla görüﬂtü¤ü ve isyan ç›karmak konusunda Rusya’ya söz
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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 mahalli Kürt liderlerini de onun liderli¤i alt›nda toplamaya çal›ﬂmaktayd›. Bunlardan biri Kotur bölgesi
ﬁikak aﬂiretlerinin reisi Simko, di¤eri ise Hakkari ve
ﬁemdinli yöresinde etkili olan ﬁeyh Ubeydullah evlatlar›ndan Seyyit Taha idi.
3-) Seyit Taha’n›n Ruslarla ‹liﬂkileri
Seyit Taha ﬁeyh Ubeydullah Efendi’nin torunlar›ndan biri idi. ﬁeyh Ubeydullah Efendi Hakkari civar›nda oldu¤u gibi ‹ran hudutlar› dahilindeki Kürt
aﬂiretleri aras›nda da büyük bir nüfuza sahipti. Hakimiyeti alt›ndaki Kürt aﬂiretlerinin vergilerinin bir
k›sm›n› alarak mali yönden oldukça güçlü hale gelmiﬂti. Bu servetin paylaﬂ›m›, çocuklar› ve torunlar›
aras›nda uzun süre çat›ﬂmalara sebep olmuﬂtur.
A¤ustos 1911’de bu çat›ﬂmalar ﬂiddetlenerek Urmiye civar›n› da içine alm›ﬂt›r50. Hükümet bu aile kavgas›n› yat›ﬂt›rmak için harekete geçmiﬂ ve ailenin
ileri gelenlerini tutuklayarak yarg›lanmak üzere ‹stanbul’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 hükümet bölgede asayiﬂi sa¤lamak üzere Cabir paﬂa komutas›nda askeri bir harekat baﬂlatm›ﬂt›r. Cabir Paﬂa Seyit Taha’n›n yan› s›ra bir süredir Ruslarla iﬂbirli¤i halinde Do¤u Anadolu’da isyan planlar› yapan
Abdürrezzak’› da ele geçirmiﬂtir. Ancak Van’a götürmek 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›ﬂlard›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 geçmiﬂtir52. Bu kurtarma operasyonunun yap›ld›¤› dönem bölgenin gelece¤i için önemli siyasi geliﬂmelerin yaﬂand›¤› bir zamand›. Ruslar bir müddettir üstlendi¤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 daha fazla ihtiyaçlar› vard›.
Bu kaç›r›lma olay›ndan sonra Abdürrezzak’›n
yan› s›ra Ruslar için kullan›labilecek ikinci bir kiﬂi daha bulunmuﬂ oluyordu. Bütün bunlar›n tertipleyicisi, bölgedeki Rus yetkilileri idi. Rus konsolosunun
bu kaç›r›lma olay› esnas›nda burada bulunmas› da
bunu gösteriyordu. Yine de hükümet Taha’y› Ruslar›n eline alet olmaktan kurtarmak maksad›yla, bir
yandan aff›n› gündeme getirirken öte taraftan etkili olaca¤› düﬂünülerek annesi Meryem han›mla temasa geçilmesine çal›ﬂ›yordu53. Taha’n›n aff› konu-

sunda biraz a¤›r hareket edilmesi, bu aff› bir süredir bekleyen Taha’n›n ümitlerinin kaybolmas›na yol
açm›ﬂt›r. Tam bu aﬂamada Simko taraf›ndan kaç›r›lmas›yla Taha’n›n kaderi de Ruslara terkedilmiﬂ oluyordu.
Ruslar›n yeni gözdesi olan Taha’n›n bölgede
çevrilen entrikaya dahil edilmesiyle ileride kurulmas› planlanan Kürt devleti baﬂkanl›¤› için Abdürrezzak’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› ileri sürüyor, Urmiye taraflar›na geliﬂinde ‹ttihat ve Terakki hükumetinin parma¤› oldu¤unu, bu sebeple
kendisine itibar edilmemesini istiyordu54. Abdürrezzak, ﬁikak aﬂiretlerine ve Simko’ya yazd›¤› mektuplarda aralar›ndaki ihtilaflar› ortadan kald›rarak
yek vücut olmalar›n›, kendilerine verilecek emre itaat etmelerini istiyordu. Mektuplar›nda “emiriniz Abdürrezzak Bin Necip Bedirhani” imzas›n› kullanmas› da bu ihtiras›n› gösteriyordu55. Oysa mahalli Rus
yetkilileri bunlar›n her biriyle ayr› ayr› iliﬂkiler kurmaya özen gösteriyordu. Statüleri ve etkili olduklar› bölgeler farkl›yd›. Bu sayede ayn› anda farkl› bölgelerde isyanlar ç›karabilirlerdi.
Bir süre sonra zaten f›rsat kollamakta olan Ruslar›n Simko vas›tas›yla Taha üzerinde etkili olduklar› ve Ruslarla iﬂbirli¤i yapmas› konusunda kendisini
ikna ettiklerini görüyoruz. Simko ile birlikte Kotur’dan ayr›larak Urmiye’ye geçen Taha, burada
Rus konsoloslu¤unda bir müddet kald›ktan sonra
kendine tahsis edilen kona¤a Rus bayra¤›n› çekmiﬂtir. 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 Taha’y› otorite olarak tan›mas›n› emretti¤i bölge aﬂiretleri aras›nda dilden dile dolaﬂ›yordu. Bölgeden
gelen haberlere bak›l›rsa Ruslar Taha’ya 6000 mavzer sözü vermiﬂler ve bu mavzerlerin bir k›sm› teslim edilmiﬂ bulunuyordu57. Böylece Seyit Taha da
tam olarak Ruslar›n himayesine girerek ilk olarak
Osmanl› taraf›ndan tahliye edilen Nevahi-i ﬁarkiye’ye Ruslar›n yerleﬂmesi için çal›ﬂacak daha sonra
da uzun süredir planlanan Do¤u Anadolu isyanlar› 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 sonuçsuz 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 Nezareti kanal›yla Abdülkadir Efendi hükümet merkezine ça¤r›larak Taha ile aralar›ndaki meselenin halledilmesi için kendisine tavsiye ve uyar›larda bulunul-
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d›m edeceklerine dair söz alm›ﬂt›63.
4-) Bitlis ‹syan› (ﬁeyh Selim-1914) ve Ruslar
1914 y›l›n›n ilk aylar›nda gerek Do¤u Anadolu’da gerekse ‹ran hududu üzerinde tansiyon giderek artmaktayd›. S›cak geliﬂmelerin art›k an meselesi oldu¤unu sezen mahalli Osmanl› yetkilileri tedbir
almaya baﬂlam›ﬂt› ki, Bitlis’te isyan›n baﬂlad›¤› haberleri geldi. ‹syan›n ele baﬂ›lar› ﬁeyh Selim, Seyit
Ali ve ﬁeyh ﬁehabettin ad›ndaki din adamlar› idi. ‹syan›n ortaya ç›kmas›nda, Meﬂrutiyet sonras›nda
Osmanl› hükümetinin bölgede uygulad›¤› politikalar›n Kürt-Ermeni dengelerini Ermeniler lehine de¤iﬂtirmesi ve buna karﬂ› baﬂlar›nda din adamlar›
bulunan Kürt unsurlar›n rahats›zl›¤› ve bu rahats›zl›¤›n bölgedeki Rus ajanlar› ve konsolosluklar› taraf›ndan istismar edilmesidir. ‹ttihat ve Terakki yönetiminin din düﬂmanlar›ndan, masonlardan oluﬂtu¤u yolunda bir süredir bölgede yürütülen propagandalar ise özellikle dini çevreleri harekete geçirmeye 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 iﬂgalini sa¤lamak maksad›yla Rus ajanlar›yla birlikte Do¤u anadoludaki Kürt ahali üzerinde çeﬂitli entrik
oyunlar sergilemekteydi. Bu arada “Ermeni Islahat›” meselesi yeniden gündeme taﬂ›nm›ﬂ ve bu ›slahatlar çerçevesinde Do¤u Anadolu’ya ‹sveç’li ve
Hollanda’l› genel müfettiﬂler tayin edilmiﬂti. Kürt-Ermeni çat›ﬂmalar›n› baﬂlatmak üzere f›rsat kollayan
Rus konsoloslu¤u “Ermeni Islahat›” konusuyla Osmanl› hükümetinin Ermenilere taviz verdi¤i, Müslümanlar› ihmal etti¤i ﬂeklinde Kürtlere telkinlerde
bulunarak onlar› isyana teﬂvik ediyordu65. Bu geliﬂmeler 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 ‹ttihat ve Terakki hükümetine karﬂ› kin ve nefret doruk noktas›na ulaﬂm›ﬂt›.
‹syan›n önderi ﬁeyh Selim yöredeki aﬂiret reisleri, a¤alar ve dini nüfuza sahip kiﬂilerle temas kurmuﬂ, yine 1913’te ‹stanbul’a giderek hükümetin
Do¤u Anadolu’ya yönelik politikalar›n› yak›ndan
görme imkan›na sahip olmuﬂtu. ‹stanbul’da bulundu¤u s›rada, hükümetin do¤u politikalar›nda zaman zaman fikrine baﬂvurdu¤u, ancak son zamanlarda ‹ttihat ve Terakki muhalifi olarak tan›nan ﬁeyh
Abdülkadir Efendi’ye misafir olmuﬂ, onunla çeﬂitli
istiﬂarelerde bulunduktan sonra Bitlis’e dönmüﬂtür66. Yine bu s›ralarda Ermeni örgütleriyle de görüﬂtü¤ü bilinmektedir67.
ﬁeyh Selim’in isyan haz›rl›klar›ndan haberdar
olan hükümet, Rumeli iﬂleriyle u¤raﬂt›¤› bu s›ralarda Do¤u Anadolu’da muhtemel bir Kürt isyan›n›
düﬂünmek dahi istemiyordu. Bu sebeple ulemadan
ve eﬂraftan oluﬂan 8 kiﬂilik bir heyet ﬂeyhin nezdine gönderilerek kendisine nasihatlerde bulunulmuﬂtur. Ayr›ca Kürtler aras›nda nüfuzunu art›rmak

muﬂ, Taha üzerinde etkili olabilecek kiﬂiler tespit
edilerek devreye sokulmuﬂ ise de art›k geç kal›nm›ﬂt›. K›sa sürede Ruslar›n en gözde adamlar›ndan biri haline gelen Seyit Taha Osmanl› hükümetinin
kendisini affetti¤ine dair haberi iﬂitince, yeﬂil ›ﬂ›k yakarak, bu arada çat›ﬂmalarda ele geçirilerek Van ve
Hakkari hapishanelerine at›lm›ﬂ olan yak›n adamlar›n›n serbest b›rak›lmalar›n› ve kendisine kat›lmalar›n› sa¤lam›ﬂt›r. Ermenilerle arazi davalar› dolay›s›yla hükümet taraf›ndan takibata u¤rayan baz› Kürt
çetelerinin de kendisine s›¤›nmas›yla güçlenen Taha, 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 yada sakat b›rak›lmas›na sebep olmuﬂtur. Bu bask›lar
sonucu Osmanl› s›n›rlar›na do¤ru göç dalgas› baﬂlam›ﬂt›r60. Otoritesini tan›mayan aﬂiretlere yönelik
bask›lar›n› art›ran Taha, Osmanl› hududu yak›n›ndaki Merkuvar nahiyesi ve ona ba¤l› köylerin ahalisine yapt›¤› aç›klamalarda Ruslar›n yak›nda gelece¤ini, kendisine tabi olmad›klar› takdirde köyleri boﬂaltmalar›n› emrediyordu61. 17 Kas›m 1913’te ‹stanbul’da, ‹ngiltere, Rusya, ‹ran ve Osmanl› devleti
aras›nda hudut düzeltmesi protokolü imzalanm›ﬂt›r. Bu çerçevede bir komisyon kurularak ihtilafl›
bölgelerin s›n›rlar›n› tespit etmek üzere bölgeye
gönderilmiﬂtir. Bu komisyona Osmanl› memurlar›ndan hiç kimsenin dahil edilmemesi çeﬂitli tart›ﬂmalara yol açm›ﬂt›r. Zira bu komisyon Osmanl› topraklar›n›n bir k›sm›n› da ‹ran arazisinden göstermiﬂtir62.
Bu ﬂekilde sorun çözülememiﬂ, bunu bask› ve
sindirme yada ahaliyi göçe zorlayarak halletmeye
çal›ﬂm›ﬂlard›r. Seyit Taha 1914 y›l› bahar›nda faaliyetlerini daha da yo¤unlaﬂt›rm›ﬂ, bu arada Ruslardan ald›¤› 500 adet tüfe¤i adamlar›na da¤›tmaya
baﬂlam›ﬂt›. Simko ile münasebetleri de s›klaﬂm›ﬂ bulunuyordu. Osmanl› yetkilileri art›k her an isyanlar›n ç›kabilece¤ini düﬂünüyorlard›. Ancak isyan›n
nereden baﬂlat›laca¤› belirsizli¤ini korumakla birlikte Van ve çevresi olma ihtimalleri üzerinde durulmaktayd›. Bu yüzden vali Tahsin bey bölgede jandarman›n güçlendirilmesi, ‹stanbul ve Trabzon harbiye mekteplerinden 300, Ayd›n’dan 300 olmak
üzere toplam 600 kiﬂilik bir kuvvetin 15 Mart’a kadar Van’da haz›r olmalar›n›, Rumeli’den takip tecrübesi olan 5-10 jandarma bölük ve tak›m kumandan›n›n bir an önce Van’a yetiﬂtirilmesini talep ediyordu. Yine Hakkari mutasarr›f› Cevdet beyin Mart
ay› baﬂlar›nda görevi baﬂ›nda bulunmas›n› istiyordu. Kendisi de eﬂk›ya takibinde istihdam edilmek
üzere “Atl› Jandarma Bölü¤ü” teﬂkil etmiﬂ, Osmanl›-‹ran hududu üzerindeki aﬂiretlerden askere yar-
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için kendisine paye verilmek suretiyle isyan›n önüne geçmeye çal›ﬂm›ﬂt›r68.
1914 y›l› Mart ay› ortalar›nda “ﬁeriat-› Muhammediyi talep ederiz” sloganlar›yla isyan› baﬂlatan
ﬁeyh Selim ve yandaﬂlar› Bitlis vilayetinin bir k›sm›n› iﬂgal etmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Bitlis’teki askeri kuvvetlerin bu isyan› bast›rmada yetersiz kalaca¤› düﬂünülerek 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 geçirilmiﬂ ve idam edilmiﬂtir. Din adamlar›ndan olmas› itibariyle 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 Bitlis’te “Divan-› Harp” teﬂkil edilerek suçlar› tespit edilenlerin bir k›sm› idam edildi¤i gibi, bir k›sm› da Medine’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 yan› s›ra Kürtlerin de hamili¤ine soyunmuﬂtur. Konsolos “tarafeyn ateﬂ kes ﬂart›yla telif-i beyn” için hükümete 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 veyahut adam öldürmek, gasp gibi suçlardan dolay› ceza al›p almad›¤›n› tetkik için adli makamlar› harekete 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› baﬂlad›¤› 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 müdahale ederek Ermeni meselesinde tek yetkili merci 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 muvaffak 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 isyan›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 “Osmanl› 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, Makü’ye Rus askeri girecektir. Fakat siz verdi¤im pro¤ram› takip ediniz”75 diyordu.
Birinci dünya savaﬂ›n›n baﬂlamas›yla Bitlis isyan›na kat›lan asilerden firari olanlar bir bir ele geçirilerek cepheye gönderilirken, Medine, Sivas, Ankara, Bitlis ve di¤er yerlerde mahkum ve sürgün olanlar, ‹slam camias› üzerinde iyi bir tesir yapaca¤› düﬂüncesiyle affedilmiﬂlerdir76. Yine Ruslar ad›na daha çok Osmanl›-‹ran hududu üzerinde faaliyet gösteren Abdürrezzak ve Taha bu af kapsam›na al›nm›ﬂ iseler de gelip teslim olmam›ﬂlard›r.
Savaﬂ›n baﬂlad›¤› s›ralarda Ruslar Taha ve Abdürrezzak’tan azami derecede istifade etmeyi düﬂünüyordu. Abdürrezzak’›n Makü’de bulundu¤u bu
s›ralarda Rus konsolosu bölgedeki bütün aﬂiretlerin
kendi emrine verildi¤ini ve buna dair yemin ettirildikleri hususunda kendisine teminat verilmiﬂti77.
Neticede Abdürrezzak Birinci dünya savaﬂ›nda Ruslar›n Do¤u Anadolu’yu iﬂgallerinde Ruslar ad›na
büyük gayret sarf etmiﬂtir. Do¤u Anadolu’nun düﬂman iﬂgalinden kurtar›lmas›ndan sonra hükümet
peﬂini b›rakmayarak Musul valisi Haydar beye gönderdi¤i ﬂifrede Abdürrezzak’›n affedildi¤ini ve kendisine bu hususta tebligat yap›larak Musul’a getirilmesi, daha sonra da güvenlikli bir ﬂekilde ‹stanbul’a sevk edilmesini istemekteydi78. Abdürrezzak’›n 1918’de Musul’da ‹ttihat ve Terakki yönetimi
taraf›ndan idam edildi¤i ileri sürülmektedir79. Taha’ya gelince; savaﬂ y›llar›nda Tebriz ve civar›nda
bir müddet faaliyet gösterdikten sonra Musul’a gelerek Osmanl› makamlar›na s›¤›nm›ﬂt›r80. Ancak bu
defa Musul’da ‹ngilizlerin tuza¤›na düﬂen Taha,
Musul’un ‹ngilizler taraf›ndan iﬂgalinden sonra ‹ngilizler ad›na çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ ve bir süre sonra
‹ran’da öldürülmüﬂtür.
Netice
Ruslar 19. as›r boyunca Osmanl›-Rus harplerinde bir tak›m maddi menfaatler teklif ederek hudut
üzerinde bulunan Kürt aﬂiretlerini Osmanl› devletine karﬂ› kullanmak istemiﬂlerdir. Bu arzular›nda k›smen 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 Osmanl› topraklar›n›n iﬂgaline tepki göstermemiﬂtir.
XX. Yüzy›l›n baﬂ›na geldi¤imizde Ruslar Kürt aﬂiretlerini sadece muharebelerde yard›mc› kuvvet olarak 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 emellerinin gerçekleﬂmesine ba¤l›yd›. Bunlardan biri ve
en önemlisi Bo¤azlara yerleﬂebilmek di¤eri de Do-
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¤udan ‹skenderun körfezine ulaﬂabilmekle mümkündü. Balkan savaﬂlar› s›ras›nda Osmanl› devletinin tüm dikkatlerinin bu alana yo¤unlaﬂt›¤› s›rada
Rusya bo¤azlara yerleﬂme meselesini yeniden düﬂünmeye baﬂlad›. Ancak bo¤azlar vas›tas›yla Akdeniz’e ç›kmakta bir tak›m engellerle karﬂ›laﬂan Rusya
bu defa Ermenileri himaye politikas›na a¤›rl›k vererek uluslararas› platformlarda Ermeni ›slahat› konusunda ön plana ç›kmaya çal›ﬂt›. Bu sayede Ermenilerin deste¤ini alarak Rusya himayesinde kurulacak
bir Ermenistan üzerinden Akdeniz’e ulaﬂabilecekti.
Asl›nda Ruslar›n kayg›s› Ermenilerin yaﬂad›¤› sahalarda ›slahat yap›lmas› de¤ildi. Aksine Osmanl› devletine müdahale edebilmek için bölgenin her zamankinden daha istikrars›z olmas› gerekiyordu. ‹ﬂte bu noktada Ruslar ister Ermeniler isterse Kürtler
taraf›ndan ç›kar›ls›n her isyan ve olay› bu maksatlar› için de¤erlendireceklerdi. Bu yüzden bölgede ›slahat›n yap›lmas›n› engellemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Ermeni ve Kürt unsurlar› devlete karﬂ› ayakland›rd›klar› 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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