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ÖNSÖZ 

Kürt meselesi, Türk siyasi tarihini yakın dönemde en çok meş
gul eden konuların başında gelmektedir. 1980 İhtilali'nden son
ra gündemin başlıca sorunu hale gelen mesele, kökleri itibariyle 
Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanır. 

Mustafa Armağan Koleksiyonu'nda bulunan ve ilk kez burada 
yayınlanan Cumhuriyet'in İlk Kürt Raporu, bölgenin ahvali hak
kında tafsilatlı bilgiler içeriyor. 14 Eylül 1924'ten itibaren kaleme 
alınan raporda, bölgedeki zulüm ve baskılar ortaya konuyor. Geniş 
saha araştırmasına dayalı olarak hazırlanan bu rapor, Şark mıntı
kasının adeta bir Ortaçağ yaşadığını, tayin edilen valilerin ve böl
gedeki ağaların halka nasıl tazyik uyguladıklarını ortaya koyuyor. 
İşin en kötü tarafı bunca zulüm Ankara'ya bildirildiği halde hü
kümetin aciz kalması. . .  Devrin Mülkiye Müfettişi Derviş Hüseyin 
Hüsnü Bey'in tanzim ettiği mecmua, yapılan inkılapların Doğu' da 
hiçbir tesir husule getirmediğini, aksine ağa ve derebeylerinin ta
hakkümünü arttırdığını bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. 

Metinde( ... ) ile gösterilen kısımlar rapordaki yırtıklardan dola
yı okunamayan kısımlara işaret etmektedir. 

Mevcut problemlerimizin köklerini bilerek daha sağlıklı ka
rarlar almak adına "tarihte hiçbir şey karanlık kalmasın" diyoruz. 
Doğu vilayetlerimizin bir kısinını ele alan raporları gün yüzüne 
çıkarmak, daha nicelerine vesile olur ümidindeyiz. 
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DERVİŞ HÜSEYİN HÜSNÜ 

MUKADDİME 

[1]340 senesinde mıntıka-i teftişiyem (teftiş ettiğim bölge) da
hilinde bulunan Urfa'da tahkikatla (araştırmalarla) iştigal ettiğim 
(meşgul olduğum) bir gün Vali Fuad Beyefendi, ça,lıştığım odaya 
gelerek kemal-i hayretle (çok şaşırarak) şu vakayı anlattı: 

Bir aşiret reisinin imzasını havi (içeren) bir arzuhalde akra
basından bir kadının duçar (maruz kaldığı) olduğu gadrin izalesi 
(zorbalığın kaldırılması) esbabının (sebeplerinin) temini istida (is
tenmiş) olunmuş ve arzuhal makam ümerası marifetiyle Vali Beye 
takdim edilmiştir. Sahib-i imza, hükümetçe aranılan eşirradan 
(zorbalardan) olduğu için kendisinin nezdine idhalini (çağrılma
sını) Vali Bey nefere emr eder. Nefer içeriye bir kadın getirir. Vali 
beyin istizahına mukabil (açıklamasına karşılık) kadın: arzuhali 
kendisinin yazdırdığını, aşiret reisinin kasabada olmadığını, imza
yı arzuhalcinin bu suretle tahrir (yazdırdığını) eylediğini der-me
yan (ortaya koyar) eder. Bunun üzerine arzuhalci celb (çağrılır) 
olunur. O da aşiret efradının (fertlerinin) kendi namlarına arzuhal 
yazabilmeleri mümkün olmadığı için teamüle tevfikan (usule uy
gun olarak) kadının arzuhaline, mensub olduğu aşiret şeyhinin 
imzasını vaz ettiğini (attığını) ifade eyler. Tahkikat, aşiret reisinin 
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kasabaya gelmemiş olduğunu ve fil-hakika örfen efrad-ı aşairden 
(aşiretin fertlerinden) hiçbirinin resen (doğrudan doğruya) hükü
mete müracaat etmek hakkını caiz olmadığını gösterir. 

Bu vaziyet karşısında azim bir _hiss-i hayret (hayret hissi) du
yan Fuad Bey, keyfiyetten beni haberdar edince istiknah-ı hakikate 
(hakikati araştırmaya) mecbur oldum. Ufacık bir tedkik (araştır
ma), bu havalinin şerait-i ictimaiyesinin (toplumsal şartlarının) 
bütün bütün başka bir tarzda itliğini gösterdi. Memleketi tanıma
dığımızı, tanıyanlardan istifade edemediğimizi anladım. Bu va
ziyeti, memleket için hayati ehemmiyette addettiğimden teftişatı 
(soruşturmayı) bırakarak bu sahadaki tedkikatımı tevsi (genişlet
tim) ettim. Mıntıkanın bütün kazalarını, bazı mühim köylerini 
dolaştım. Eşraf, ahali, mütegallibe (ileri gelenlerle) ile görüştüm. 
Mahbusin (haps edilmişler) ve mahkumin (mahkumlar) ile temas 
ettim. Mıntıkam dahilinde hal-i firarda (kaçak) bulunan en meş
hur ağaların, .cani ve şakilerin tahassun-gahlarına {kapatıldıkları 
kalelere) kadar giderek kendileriyle hasbihallerde bulundum. Bu 
suretle iktibas (aktardığım) ettiğim malumat-ı evveliyeyi (ilk bil
gileri) kuyud (kayıt) ve muhaberat-ı resmiye (resmi haberleşmey
le) ile tevsik etmek (yazmak) suretiyle kafi (yeterli) derecede tesbit 
edince sureti zirde muharrer (yukarıda yazılı) 14 Eylül sene [1)340 

tarih ve 124 numaralı raporu tanzim ettim. 
İhticac (delil) ve istinad olunan (dayanılan) vakayi (olaylar) o 

· havalinin zi-nüfüz (nüfuzlu) şahsiyetlerini alakadar etmekte olup 
bunların isimlerinin veyahut vakayiin cereyan ettiği mahallerin 
tasrihi (açıklanması), hükümetin icraat-ı atiyesini (gelecekteki iş
lerini) işkal edebileceği (zorlaştıracağı) için raporda bu cihetleri 
meskut (söylemeden) geçtim. Fakat merciimin bunları alel-müfre
dat (müfredat gereğince) tanıması, mezalim (z�lümler) ve şenayi 
(kötülükler) tafsilatına vakıf olması zaruri (zorunlu) ve elzem (ge
rekli) bulunduğu için hitam-ı tedkikatta (araştırmaların sonunda) 
Ankaraya gittim. 23 Eylül sene [1]340 Salı akşamı o zamanın Dahi
liye vekil-i muhteremi (İçişleri Bakanı) (el-yevm Müdafaa-i Milliye 
vekili) Receb Beyefendi ile heyet-i müdiran (idare heyeti) müvace
hesinde (karşısında) raporumu kıraet (okudum) ve birçok noktala
rını tafsil ve tavzih ettim (açıkladım). Ve zevkini unutamayacağım 
bir tarzda mazhar-ı iltifat oldum (beğeni aldım). Mevzu-bahs rapor 
böyle basit bir hadisenin verdiği tecessüs (araştırma) mahsulüdür 
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ve ancak vaziyet-i idariyeyi (idari durumu) tesbit maksadıyla ya
zılmıştır. Yoksa Şarkın zavallı halkının asırlardan beri mütegalli
beden yani şeyhlerden, ağalardan ve beylerden gördüğü zulmün, 
şenaatin (kötülüklerin) derecesini tayin ve tasvir edebilmeye (res
metmeye) itikadımca imkan yoktur. Binaenaleyh bu raporda: 

"Vilayet-i şarkiyyenin bir kısmında idari tetebbu mecmuası" 
nazarıyla bakılması ve raporda zikr olunan ahval ve vakayiin Eylül 
sene [1)340 tarihinden mukaddem bulunduğu (sunulduğu) daima 
nazar-ı dikkatte tutulması iktiza eder. (gerekir) 

N. B.- Tedkikat esnasında vekalete (bakanlığa) takdim ettiğim 
iki kıta (iki parça) telgrafname bu havali vaziyetini icmal etmekte 
(özetlemekte) olduğu için onları rapordan evvel dere etmeyi (anlat
mayı) faideli addeyledim (faydalı gördüm). 

Dahiliye Vekaletine şifre 
Hitam-ı tedkikatta mufassalan (tafsilatlı) arz edileceği üzere, 

bu havalide mevcudiyet-i hükumet (hükümetin kendi) mebaniye 
inhisar etmiştir (idaresine bırakılmıştır). Hemen hepsi yerli olan 
memurların mesai ve hidemat-ı marfrfeleri (meşhur hizmetleri) 
alel-ekser (çoğunlukla) zulüm şeklinde tecelli etmektedir. Milletle 
hükumet arasında eşraf ve agavat (ağalar) tabakası mevcudtur ki 
muhafaza ve takyiye-i nüfuz (nüfuz takviyesi) ve hakimiyet-i rai
yesinde (halkın hakimiyetinde) müttehid (birleşmiş) ve mütesanid 
(dayanışma içinde) olan bu kitlenin bugünkü vesait-i kanuniye 
(kanuni vasıtalar) ile hedm (yıkılması) ve refi (kaldırılması) gayr-ı 
mümkündür. Bir aşiret çadırından, bir köy köşesinclen çıkan bu 
kuvvet, merkez-i hükümete müntehi oluyor (sona eriyor). Bu sınıf, 
hükumet ve halkın hidemat ve vezaif-i mütekamileden (önemli 
vazifelerde11} müstaid (kabiliyetli) olmalarına, kavanin-i devle
tin (devlet kanunlarının) tatbikine sedd-i haildir (engel değildir). 
Bugün milletle hükumet arasında kuvvetten başka hiçbir vasıta-i 
irtibat yoktur ki bunun maazallah ne gibi avakıba müncer olabile
ceğini (akıbetlerle sonuçlanacağını) tasrihe lüzum gördüm. 

Mardin 29 Temmuz [1]340 
Mülkiye Müfettişi Hüsnü 

Dahiliye Vekaletine şifre 
29 Temmuz [1)340 tarih ve . .. numaraya zeyldir (ektir). 
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lı I f1 ı 1 11 111 il 

llıı lı, , 1111 ı ıll ( ı �k ıı) şikayat (şikayet) tahkikatları 
ti ııı 1 (l ıııı ıııılıııı lı) v • f·zlckcleri takdim edildi. Ahval-i idariye 
t ıl 1 1111111 M ı rd in Vilayetine müteallik kısmı da neticelenmek 
uı •ı •dlr. iki gün sonra buradan bil-infikak (ayrılmakla) Diyar
bakır ve Urfa'da bir kaçar günlük tedkikatı müteakib bu mevzıla 
ait raporumu da tanzim ve takdim edebileceğim. Tedkikattan elde 
ettiğim netice tasavvur edilemeyecek kadar fecidir. Memleket el
an (şuan) kurıln-ı vusta (Ortaçağ) hayatı yaşamaktadır. Bir darb-ı 
kalil (zayıf söz), millet ve hükümeti ihtirasına (hırslarına) baziçe 
ittihaz ederek (oyunc'ak ederek) memlekette keyfe ma-yeşa (keyfin
ce) hükümran olmaktadır (yönetmektedir). Milletin hakk-ı hayatı 
(hayat hakkı) bile yoktur. Umumun mal ve canı ağaların baziçesi 
olmuştur. Bu zaleme, (zalimler) sessizce milleti ve hükümeti ke
mirmektedirler. Hükümetin bu havalideki vesait ve teşkilat-ı hazı
rası (mevcut örgütlenmesi) bu kuvve-i galibeyi (üstün güçleri) kalır 
u tenkil edebilecek (bastırabilecek) halde değildir. Çünkü müte
gallibe zümresi merkeze kadar el uzatmaya muvaffak olmuşlardır. 
Ehemmiyet-i azimeyi haiz bulunan (büyük önemi gereği) bu vazi
yet eşhas (kişiler) ile de alakadar olduğu için tahriren kafi derece
de izahat arz edemeyeceğimden raporumun muhteviyatı (içeriği) 
şifahi (sözlü) marılzatla ikmal etmek üzere Ankaraya azimetime 
müsaade buyrulmasını istirham eylerim. 

Mardin 23 Ağustos [1]340 
Mülkiye Müfettişi Hüsnü 
*** 

Münferid" (ferdi olarak), kısmi icraatın vaziyet-i hazırayı ilan 
edeceği kanaatinde olduğumdan dolayı raporda vakayie ait mevaki 
(mevkiler) ve eşhas isimlerini tasrih ettim. 
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RAPOR 

Hasebel-vazife (görevim dolayısıyla) Urfa ve Mardin vilayetle
rinde iştigal ettiğim sırada havalinin ahval-i idariyesindeki büyük 
boşluklar nazar-ı dikkatimi celb ettiği için bit-tabi (doğal olarak) 
bu cihetleri dahi tedkike mecbur olmuş idim. Basit bir tetebbu ne
ticesinde bu memleketlerin pek istisnai vaziyette bulunduklarına 
müttali (haberdar) oldum. Bu havalide mevcudiyet-i hükümetin 
mebaniye inhisar etmekte olduğuna, hemen hepsi yerli olan me
murların mesai ve hidemat-ı masrılfelerinin (çabalarının) alel-ek
ser zulüm şeklinde tecelli eylemekte bulunduğuna kanaat hasıl 
eyledim (getirdim). Milletle hükumet arasında bir sedd-i hail vazi
yetinde bulunan eşraf ve agavat güruhunun (topluluğunun), idame 
(devamlılığı) ve takviye-i nüfuz ve hakimiyet-i raiyesinde tamamen 
müttehid olduğunu ve bu manianın (engellerin) bugünkü vesait-i 
nakısa (eksik vasıtalar) ile hedm ve refi gayr-ı mümkün bulundu
ğunu anladım. Hükumet ve halkın hidemat ve vezaif-i mütekabile
den (karşılıklı vazifelerinden) müstefid olmalarına (istifade etme
lerini), kavanin-i devletin tatbik ve infaz-ı ahkamına (hükümlerin 
uygulanmasına), vasi bir mıntıkada adedi elliyi tecavüz etmeyen 
(geçm�yen) bir şirzime-i kalilenin (önemsiz bir şey) mani olmakta 
idiğine yakin peyda ettim (anladım). Bedaheten (açıkça) görülüyor 
ki milletle hükumet arasındaki rabıta ancak kuvvet sayesinde pa
yidar olmakta ve bunun da tesiri günden güne tenakus etmektedir 
(azaltmaktadır). O derece ki bu kuvvet bir gün şimdiki zayıf rabı
tayı da muhafaza edemeyecek ve o vakit hükumet masarıf-ı azi
me ihtiyar (büyük bir gayret sarf ederek) ve harekat-ı mühimmeye 
(önemli harekata) kıyam eyleyerek (kalkışarak) maduriyetten baş
ka bir günahı olmayan biçare halkı bil-mecburiye (mecburen) üzüp 
perişan edecektir. Edvar (devirlerin) ve ezman-ı salifenin (geçmiş 
zamanların) mahsul-i seyyiatı (günah ürünü) olan bu vaz-ı meşu
ma (uğursuz olaya) karşı meşrutiyet hükümetlerince de şimdiye 
kadar tedabir-i mania ittihaz edilmemiş (tedbir alınmamış) olması 
esbabını vilayetlerin muhabere (haberleşme) dosyalarından taharri 
ettim (araştırdım). Sinin-i maziyeye (geçmiş zamana) ait kuyud ve 
muhaberata dest-res (kudretli) olamamakla beraber son senelerin 
dosyaları gösteriyordu ki vaziyetin şümul (kapsamı) ve ehemmiye-
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li vilayetler hakkıyla merkeze arz ve iblag etmemişler (ulaşmamış
lar) yahut edememişler. 

Makam-ı samilerini (yüksek makamlarını) memleketin hal ve 
vaziyet-i hakika-i idariyesinden (asıl idari durumundan) haberdar 
etmek, heyet-i teftişiyelerinin (teftiş heyetinin) akdem vezaifi (ön
celikli görevi) olduğu için tedkikat-ı evveliyemin netayicini (ilk 

· araştırmalarımın neticelerini) 29 Temmuz ve 24 Ağustos [1]340 
tarihli şifreli telgraflarla arz etmiş idim. Bilahare tedkikatımın sa
hasını tevsi ederek Mardin, Diyarbakır, Siverek, Urfa vilayetlerinde 
ve Savur, Midyat, Nusaybin, Beşiri kazalarıyla bazı kurada (köyler
de) biz-zat ve Deyrek [Derik) ve Viranşehir kazalarında dahi Mü
fettiş Cavid Bey vasıtasıyla tetebbuatta bulundum. Ergani Madeni, 
Siirt, Malatya vilayetleri hakkındaki malumat-ı sabıkamı (evvleki 
bilgilerimi) namus-kar (namuslu) ve kuvvetli zevatın malumatıyla 
takviye ettim. Bütün bu müstahsilatın (elde edilenlerin) acizlerinde 
(bende) husule getirdiği kanaatin kabil-i ifade olanlarını (ifade edi
lebileceklerini) tahriran bu raporda arz edeceğim. Fakat maruzatı
mm teshil-i tefhimine (açıklanmasını kolaylaştırmaya) medar (se
bep) olmak üzere evvel emirde bu memleketlerin ictimai hayat ve 
vaziyetleri hakkında izahat itası (izahat verilmesi) zaruridir. 

Asr-ı sabıkın (geçmiş asrın) nısf-ı ahırıyla (son yarısıyla) asr-ı 
hazırdaki (şuanki) fikri cereyanlar, inkılablar, Garbi (Batı) Anado
lu' da ictimai pek mühimtekallubat (düşmanlık) vücuda getirdiği, 
derebeylerin ve ağaların halk ve hükumet üzerindeki gayr-ı makul 
(akıl dışı) nüfuz ve tahakkümlerini ref ve izale eylediği halde mev
zu-bahs etmek istediğim yedi vilayette şekli ve zahiri bazı tebed
dülattan (değişmelerden) başka esaslı tesir husule getırememiştir. 
Bunun da esbabı ekseriyet ahalinin inkılab cereyanlarına, ıslahata 
mümanaat (emgel) ve muhalefetten ya da hükümat-ı maziye (geç
miş hükümete) ve zailenin (geçici) vilayat-ı şarkıye ahvaliyle suret-i 
ciddiyede iştigal etmemiş veya edememiştir. Garbi Anadolu'nun 
her tarafında ahali arasındaki sınıf ve zümre farkları mürtefi oldu
ğu (yükselmiş) halde şarki vilayetlerde sunuf taksimatı (sınıf pay
laşımı) eski şeklini muhafaza etmektedir. Yalnız şuhur (şehirler) 
ve kasabat (kasabalar) bu ( . . .  ) bir dereceye kadar kurtulabilmiştir. 
Binaenaleyh tabi oldukları şerait-i ictimaiyeye göre şarkta ahaliyi 
iki kısma ayırabiliriz: 

Şehirli, Köylü. 
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Şehir ve kasabalar ahalisinin şerait-i ictimaiyesi Garbi Anadolu 
ahalisininkine bir dereceye kadar şebihtir (benzerdir), az çok 
karibtir (yakındır). Bu halk hükümetin gözü önünde bulunduğu 
için hakk-ı hayata maliktir (sahiptir). Serbestçe yaşayabilmekte, 
dilediği sanat ve ticareti icra edebilmekte ve mahsul-i mesaisinden 
(çalışmalarından) de müstefid olmaktadır. Şarkta köylülerin tabi 
oldukları ictimai şerait ve kavaid şehirlilerinkinden tamamen 
başkadır. Çünkü köylerin ekseriyet-i mühimmesi aşiret teşkilatı 
ve kavaidine tabidir. Mevcud aşiretlerden bazıları hükümetçe 
malum bulunduğu halde, diğerleri bilinmemektedir. Hatta bazı 
mahallerdeki memurin (memurlar), daire-i memuriyetlerinde 
aşiret teşkilatı mevcud olmadığını iddia ettikleri halde basit 
bir tedkikat neticesinde memleketin tamamen bu teşkilata tabi 
bulunduğunu gördüm. 

Şarka ihtiyar-ı sefer (yolculuğa· çıkan) eden bir zat Birecik>te 
Fırat Nehrini geçtikten sonra katedeceği mesafenin mutlaka bir 
aşiret mıntıka-i nüfuzu dahilinde bulunduğuna kanaat etmelidir. 
Bu aşiretler bir takım aksam (kısımlara) ve kabaile (kabilelere) 
inkısam etmişlerdir (ayrılmıştır). Aşiretlerinin saha-i nüfuzlarının 
(nüfuz sahalarının) taksimat-ı idareye (idari bölünmüşlüğe) alel
ekser tevafuk etmekte (denk gelmekte) bulunmasına nazaran 
teşkilat-ı mülkiyenin (mülki amirliğin) vaktiyle aşairin menatık-ı 
iskaniyeleri (iskan edilen mıntıkaları) nazar-ı itibara alınmak 
suretiyle icra edilmiş olduğuna hükm etmek iktiza eder. Bu 
vilayetlerde bazı köyler de vardır ki bunlar kasabalarda mukim 
(oturan) bulunan eşrafa aittirler ve aşiret teşkilatı haricindedirler. 
Siverek, Diyarbakır, Urfa, Mardin eşrafının fiilen tasarruf etmekte 
oldukları yüzlerce köy bu kabildendir. Bu köyler dahi vaktiyle bir 
aşirete mensub iken birer suretle şehirlerdeki eşrafın eline geçerek 
aşair menatık-ı nüfuzu haricine çıkmış oldukları anlaşılıyor. 
Maa haza (bundan böyle) buralarda mukim köylülerin şerait-i 
hayatiyeleri (hayat şartları)diğerlerinden pek farklı değildir. 

Arazi mutasarrıfları vaziyet-i ictimaiyeleri (toplumsal durum
ları) itibarıyla üç sunuftur: 

Şuh ur ve kasabat eşraf ve ahalisidir ki yukarıda bunlardan bahs 
edilmiştir. 

Rüesa-yı aşair (aşiret resileri) ki bunların arazisi aba vü ecdad
larından (aile büyüklerinden) intikal etmiş veyahut taraflarından 
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zabt (zorla) ve mübayaa olunmuştur (satın alınmıştır). 
Köylülerdir. Bunlar da ya müstakil yahut bir aşirete mensftb 

olurlar. Müstakil köyler pek nadirdir ve ancak şuhftr ve kasabat ci
varında bulunurlar. Diğerleri mutlaka bir aşiretin daire-i nüfuzu 
dahilindedir. 

Bu havalide tapu senedi arazinin tasarrufa hüccet (kullanımına 
delil) ve sebeb olamaz. Arazi ancak nüfuz ve kuvvetle tasarruf olu
nur. Zayıfın araziye tasarruf edebilmesi mümkün değildir. Meğer 
ki müstakil köylerde bulunsun. Maa haza şerait�i hazıra (mevcut 
şartlar) devam ettiği takdirde ahd-i karibde (gelecek asırda) müs
takil köylerin tamamen ortadan kalkacağı şüphesizdir. 

14 
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RQ'ESA-YI AŞAİR 

Arab aşiretleri rüesa.sına şeyh, Türk ve Kürd rüesa.sına Ağa ıtlak 
olunur (tayin edilir). Kürdistan'ın şark ve şimal (kuzey) kısımları
na münteşir olup (yayılıp) dine istinaden halk üzerinde pek men
hus (uğursuz) ve çok kuvvetli bir hakimiyet teşkil etmiş bulunan 
tekkeler meşayihi Arab aşiretleri şeyhleriyle karıştırılmamalıdır. 
Riyaset (liderlik) muayyen (belirli) ailelere mahsustur. Gerçi kaide
ten pederden evlada intikal etmek lazım gelirse de zirde izah edile
ceği vechile riyaset ufak bir saltanat şekil ve mahiyette olup bunun 
cazibesi aile erkanı arasında daima rekabet tevlid etmekte (doğur
makta) bulunduğundan evla.diyet kaidesi alel-ekser mahall-i tatbik 
(uygulama sahası) bulamıyor. Riyaseti ele geçirmek hevesi, peder, 
birader, akrabayı, evladı birbirine düşürüyor. Bu yüzden mücade
leler, muharebeler, mukate�ler (çarpışmalar) oluyor. Kardeşin kar
deşi katl ettiği kesretle (çoğunlukla) görülüyor. Şu kadar ki efrad-ı 
aşair bu mücadelatta (mücadelelerde) nüfuz ve tahakkümüne tabi 
olduğu şahsın ihtiyacat-ı maliyesini (iktisadi gereksinimlerini) 
tatmin etmekten ve ledel-hace (ihtiyaç görüldüğü zaman) onun 
emri altında silahla hizmet eylemekten başka bir hakk ve salahiyeti 
(yetkisine) haiz değildir. 

Rüesa-yı aşair "mukaddes (kutsal) ve gayr-ı mesul" dürler (so
rumlu değillerdir). Bunların devam-i. saltanat ve hayatları raiyyele
rine zulm ve teaddi (baskı) esasına müstenid (dayanmış) bulundu
ğu halde hiç kimse örfen bunların şahsına kasd etmek salahiyetini 
haiz değildir. Hatta hiçbir aşair reisinin ve efrad-ı ailesinin şahs 
ve hayatına kasd ve tecavüz edecek imkanı hatırından bile geçi
remez. Binaenaleyh bir aşiret reisi ne kadar zalim ve gaddar olur
sa olsun madur için mukaddemat-ı vakıaya (geçmişte yaşanmış 
olaylara) ser-füru (baş eğmekten) etmekten nadiren reisinin saha-i 
nüfuzundan kaçıp diğer bir reise iltica etmekten başka çare yok
tur. Reise karşı her hangi bir suikasda mutlaka failinin ve ailesinin 
en feci surette ifnasıyla (yok olmasıyla) neticelenir ve tayin-i ceza 
hususunda muvafık (uygun) ve muhalif rüesa, müttehiden hareket 
ederler. 

Bir Ağa tanıdım ki az zaman zarfında seksene karib adam katl 
etmiş, halkça pek mergub (rağbet gören) olan tarikat meşayihini 
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zifafı ziyafetinde ve birçok meduvvin (davetliler) müvacehesin
de yatırıp boğazlatmış ve menkuhasını (nikahlı karılarını) onla
rın kanlı cesetlerine bastırarak zifaf odasına götürmüş iken el-an 
kemal-i şan (şöhret içinde) ve serbesti (serbestçe) ile yaşamaktadır. 

Aşair ve kabail arasındaki mücadelat ve muharebatta dahi bu 
kaide caridir. Aşiret reisi düşman safları arasına dalar, rast geldiği
ni öldürür. Fakat efradtan hiç- kimse ona el uzatmak hakkını haiz 
değildir. Ona ancak düşman aşireti reisi veya efrad-ı ailesi el uza
tabilir. Bir reis ya ecel-i mevuduyla (eceli geldiğinde) yahut yine bir 
Ağa kurşunuyla telef olur: Bu kaidenin istisnasını işitemedim. 

16  
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AGALARIN MENABİ-İ KUVVETİ 
(KUVVET KAYNAGI) 

Ağalık ufak mikyasta (ölçekte) saltanat-ı şahsiyedir (kişisel sal
tanattır). Ağanın memleketi, tebeası, mahkemesi, mülkü ve askeri 
teşkilatı ve bütün bunlarla beraber saltanatının idare ve idamesi 
için menabi-i varidatı (servet kaynağı) vardır. 

Ağanın nüfuzunun cari olduğu menatık-ı araziye onun "mem
leketi", bu mıntıkalarda meskun ahali "tebeası" dır. Ağanın tebe
asına karşı ve vaziyeti en müstebid (zorba) hükümdara _rahmet 
okutacak derecede şedidtir. Zirde mebahis-i mahsusasında izah 
olunacaktır (jleride özel olarak bahsedilecektir). 

Ağanın menabi-i varidatı müteaddittir (birçoktur): 
1. Şahsen mutasarruf (tasarruf sahibi) olduğu arazidir. Ağa

ların bir çoğu külliyetli araziye tasarruf etmektedirler. Bu 
arazi alel-ekser eslaftan (çoğunlukla atalarından) intikal 
etmiştir. Cebren veya hil ve desayis (hileler) ile ashabın
dan zabt edilmiş arazisi de vardır. Ağalığa ait araziyi onun 
hayvan ve tohumuyla çiftçiler ziraat ederse kaffe-i hasılat 
(bütün hasılatı) ağanın hazinesine gider. Ağa bu çiftçilere 
hisse veya ücret değil ancak ölmeyecek kadar zahire· verir. 
Aşiret' vüsatine (genişliğine) göre ağanın üç, beş, on, elli 
ve daha fazla köyü vardır. Bu köylerde çalışan ve yaşayan, 
ağanın servet ve saltanatını temin eden ahali-i asliyenin 
(asli unsurun) darı ekmeğinden başka hiçbir şey talebine . 
hakkı yoktur. Onun için çiftçiler fakr u sefaletin son dere
cesindedirler. Arkalarınclaki palasparadan (pisliklerinden) 
başka ma-melekleri (hiçbiı: şeyleri) y,oktur. Bazı taraflarda 
hayvan ve tohum ahaliye, arazi· ağaya ait olur .. Bu takdirce 
ahali hasılatın muayyen mikdarını aylık hakkını haizdir. 
Fakat zirde görüleceği üzere bu hakk nazaridir. Fiiliyatta 
alel-ekser bunlar da ağanın hesabına çalışmış olurlar. Ağa 
külliyetli araziye malik olduğu için bu tarz ziraat ona pek 
mühim bir varidat temiı:ı: etmektedir. 

2 .  Aşar (toprak vergisi). Bu havalide aşar, hükümetten ziyade 
ağalara faide temin etmektedir. Suret-i umumiyede (genel 
olarak) denilebilir ki aşar müzayedelerinde rekabet carı de-
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ğildir. Yalnız şuhur ve kasab.atta mukim eşraf ve agniyaya 
(zenginlere) ait kura müzayedatında (köy müzayedelerin
de) veyahut nüfüz ve kudreti nisbeten zayıf olan rüesaya 
ait köylerde bir dereceye kadar rekabet cereyan eder. Bazı 
istisnai vaziyetlerde ve mesela bir aşiret ağasının mıntıka -
sından li-sebeb-i mecbur (zorunlu olarak) firar olması ve 
idare memurunun bu fırsattan istifade edebilmesi sayesin
de dahi şaz (kural dışı) olarak aşiret köylerinin rekabetle 
satılması mümkün olabilir. Nasıl ki hükumet tarafından 
ciddi takibata maruz kalmasından naşi (dolayı) altı ay ev
vel Suriye cihetine firar etmiş olan bir aşiret reisinin köy
lerinde bu sene salifi (geçmişi) kadar feyz ve bereket olma
dığı halde bedel-i ihalede bir misli zamaim (zamlar) vaki 
olmuştur. 

Köy eğer aşiret reisinin mıntıka-i · tasavvurunda ise 
onun aşarına ancak o aşiret reisi yahut adamı pey urabilir 
(arkasından vurabilir). Şuhurda ve kasabattaki eşrafa ait 
köylerde dahi bu kaide caridir. Bir aşiret ağasının yahut 
eşraftan birinin köyünü onların muvafakati inzimam (da
hil) etmeksizin haricten birinin iltizam edebilmesi (toprak 
üzerinde hak sahibi olmasının) imkanı yok gibidir. 

Aşar müzayedesi memurin-i mülkiye ve maliye için 
azab-ı elimdir (büyük bir azaptır). Köyün sahibi, ağası ya
hut adamları davet olunur. Mahsulün feyz ve bereketi değil 
vali ve kaymakamın kuvvet ve nüfüzu sayesinde bedel-i 
sabıkına (eski bedeline) 5-10 kuruş "lütfen" zam ettirilerek 
ihale muamelesi icra kılınır. Bu bedel hiçbir zaman değer 
fiyat değildir. Hatta bedel-i ihale (ihale bedeli); kıymet-i 
hakikiyenin (gerçek değerinin) onda, yirmide birine bile 
düşebilir. 

Ağa aşarım aldıktan sonra eğer insaf ederse mikdar-ı 
kanuni (yasal miktarı) olan sekizde bire tarlaya dökülen, 
harman yerinde kalan, hayvanata yedirilen mikdarı, ağalık 
hakkı, jandarma, tahsildar, memur-ı hesab masarıfı i'aşe
sini (gündelik masraflarını) zamm etmek (eklenmek) sure
tiyle sekizde iki, üçe iblağ ederek alır. Yahut bazen insafsız
lığı ileri götürerek mahsulün hemen tamamını anbarlarına 
nakl ettirir. Böylelikle bir taraftan Hazinenin istihkakını 
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çalmış, diğer taraftan ahalinin mahsul-i mesaisini gasp ey
lemiş olur. Ahalinin mezalim-i vakıadan (zi.ılüm gördüğü 
olaylardan) şikayet edebilmesine imkan yoktur. Hükümet
çe aşarın emaneten idaresi dahi kabil değildir. Esasen bazı 
yerlerde rüesa-yı aşair dahi köylerini iltizam etmedikleri 
için hükumet bunları bedel-i takdiri (öngörülen bedeli) 
suretiyle ahali-i mahalliyeye terk etmektedir. Bu gibi ah
valde Ağa mahsulü taşir eder. Hükumet de köy ahalisini 
ifa-yı bedele (bedelin ödenmesine) davet ederse de öşürden 
müstefid olmadıkları gibi alel-ekser mal ıtlak olunabilecek 
şeyleri olmadığı için o köylerin bedelatı na-tahsil (tahsil 
edilememiş bedelleri) kalır. Buna binaen aşar ağaların en 
kuvvetli menba-ı varidatıdır. 

3. Ağnam Resmi (Küçükbaş hayvan vergisi) : Bu havalide 
ağnamın kavanini meriye (yürürlükte olan kanunlara) 
vechile tadadı (sayılması), yoklaması mümkün olmamış
tır. Köy ve aşiret ağası mıntıkasındaki hayvanatın aded-i 
sahihini (gerçek sayısını) hükumet tayin edemez, bu hakk 
ağaya aittir. Ağa ne kadar bildirirse hükumet onunla ik
tifa (yetinmeye)etmeye mecburdur. Hükümetin en kuv
vetli zamanında dahi aşair ağnamı tadad suretiyle değil 
pazarlık tarikiyle (yoluyla) tayin ve tesbit edilmiştir. Ağ
nam resminin tahsiline vasıta olan ağadır. Her sene vakt-i 
muayyeni hulul edince (gelince) ağaya ashab-ı ağnamdan 
tayin ettiği miktarda resm tahsil ve istifa eder. Bu havalide 
ağnam miktarı pek kesretli olduğu ve ağanın tayin ettiği 
resm fahiş idüği (yüksek olduğu) cihetle Ağa, ağnam resmi 
olarak pek külliyetli meblağı der-ceyb (zimmetine geçirir) 
eder. Ve akdemce hükümete bildirdiği aded-i ağnamın 
resm-i kanunisini isterse Hazineye tesviye (düzenler) eyler. 
Bu sene ağalar ekseriyetle ahaliden madeni 12 kuruş üze
rinden ağnam resmi cibayet (tahsil) etmişlerdir ki bunun 
kağıt para ile muadili 45 kuruştur. Bazı ağalar köylülerden 
aldıkları resmin mikdarını 80 kuruşa kadar çıkarmışlar
dır. Bir köyde 800 koyun ve keçi bulunduğu malum iken 
Ağa bunun 25osini kayd ettirip hükümete o mikdarın 
resm-i mirisini (miri vergisini) tesviye eylemiş ve fakat 
kendisi ahaliden tayin ettiği mikdarda resm almıştır. Şu 
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ufacık muamelede ağanın istifadesi 600 liraya karibtir. Ve 
ahalinin kesesinden çıkan paranın onda biri bile hazineye 
girmemiş demektir. 

Koyun sahibleri ağnam resminden başka ağalara her 
sene muhtelif namlarla bazı rüsum daha tediyesine (öde
meye) mecburdurlar. Mesela, koyun kırkımı mevsiminde 
yüz koyunun yününün resmine mukabil bir batman kah
ve, tevellüd eden beher (her bir) kuzu için madeni 5 kuruş, 
satış vukuunda beher koyun için keza 5 kuruş alır ve hay
vanat gübrelerinden kendisi istifade eder. 

Midyaj:'la Mardin arasında Büneyl(?) Deresinde 
zaman-ı kadimden (eski zamandan) kalma cesim (büyük) 
mağaralar ve mebzul (bol) sular vardır. Yazın bu mağara
larda ıoo bine ka:rib ağnam barındırılır. Midyat kazasının 
çok taraflarında su olmadığı için ahali hayvanlarını İlkba
harda Büneyl(?) Deresine götürüp yazı orada imrar etmek 
(geçirmek) mecburiyetindedirler. Ehl-i vukuf (bölgeyi bi
lenler) bu sene dahi orada 100 bine karib ağnam bulundu
ğunu temin etti. Hükumet bunlardan bir para ağnam res
mi almaz imiş. Bu mağaraların bulunduğu sahaya tapu ile 
değil kuvvet ile tasarruf ediliyor. Buralara tahakküm eden 
Ağa bu koyunların resm-i muayyeninden mada (başka) 
balada (yukarıda) zikr olunan mahsulat-ı hayvaniye resmi
ni ve fazla olarak muhafaza ücreti namıyla her sürüden bir 
koyun ve başkaca her koyundan madeni 2 kuruş alır imiş. 
Şu malumata ve ehl-i vukufun kanaatine nazaran Midyat 
kazasında her sene 150 bin ağnam dahil-i defter edilmek 
lazım gelirken hükümetçe ancak 40 bin aded ağnamın res
mi istifa olunabilmektedir. Nusaybin kazasının Yezidilerle 
meskun dört köyü vardır. Mecmu (toplam) nüfus 400 hane 
kadardır ve yalnız bunların ağnamının 70 bin raddesine 
olduğu mütevatirdir (aktarılmaktadır). Diğer kura ahali
sinin dahi küili mikdarda ağna.mı bulunduğu halde Nu
saybin kazasınca resme tabi tutulabilen ağnam mikdarı 30 

bini geçmemektedir. Ağnamın fazla varidatı da ağaların 
keselerine girmektedir. 

4. Arazi vergisiyle tarik bedelat-ı nakdiyesinin (parasal kar
şılığı) vesait-i tahsiliyesi (tahsildarları da) de ağalardır. 
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Hükumet kimlerin ne mikdar vergiye tabi bulunduğunu, 
tarik bedel-i nakdiyesiyle kimlerin mükellef olduğunu bi
lemez ve tahakkuk ,ettiremez. Bu hususta da ağanın vesata
tine müracaat etmek mecburidir. Bu resimleri ağalar tahsil 
ederler. Fakat tahsilat mikdar-ı kanunide değildir. Herke
sin hal ve iktidarına göre tahsilat icra eder. Vergi vaktiyle 
tayin edilmiş mikdardır. Senelerin müruruyla bu mikdar 
tebeddül etmez (değişmez). Ağa tahsilatının bir kısmını bu 
muayyen vergiye mukabil verir. Bakiyyesini nefsine hasr 
eder (kendisine alır). Vaktiyle umum kuradan vergi ve 
tarik bedeli tahsil edilmekte iken son bir iki sene zarfında 
ağaların cüretleri tezayüd ettiği (arttığı) için bazı mahal
lerde bu cüzi tekalif (teklifler) dahi istifa edilememektedir. 
Ez-cümle (özetle) Midyat kazasının 5oye karib karyesi asla 
vergi vermemekte hatta köylerine tahsildar bile kabul et
memektedirler. Bu hareket hep ağaların lehine vaki oluyor. 
Ağalar, ahaliden borçlarının kat kat fazlasını tahsil ettikle
ri halde hükümete hiçbir şey vermemek cüretini de göster
meye başlamışlardır. Esbab-ı muharrereye mebni (yazılma 
sebeplerine bağlı) ağalar bu menabiden dahi külliyetli va
ridat elde etmektedirler. 

5. Ağaların menabi-i varidatından birisi de teamülen almak
ta oldukları hedayadır (hediyelerdir). Ağanın saha-i nüfuz 
ve kudreti ne kadar vasi olursa kendisine takdim olunan 
hedaya yekunu da o nisbette fazla olur. Hediyenin muay
yen bir zamanı da yoktur. En ufak bir hadise hediye celbine 
sebeb olur. Sebeb hadis (ortaya çıkınca) olanca ağanın zir-i 
nüfuz (nüfuz sahibi) ve raiyyetinde bulunanlar için hediye 
itası mecburiyeti tahakkuk eder (gerçekleşir) ve verilecek 
hediyenin kemmiyet (niceliği) ve keyfiyeti (niteliği) sahi
binin kudretine göre değildir. Ağanın beğenmesi ve kabul 
etmesi lazımdır. Ağa teehhül eder evlenir) yahut evladını 
evlendirirse hediye vermek lazımdır. Ağanın sünnet dü
ğününe hediye götürmek mecburidir. Bayramlarda ağa 
her halde ·tebrik edilir ve tebrikat için kıymetdar hedaya 
ile birlikte arz olunur. Hatta aşiret efradından birisi kızı
nı yahut oğlunu evlendireceği vakit ağaya hediye vermesi 
iktiza eder. Ağanın çocuğu tevellüd ettiği yahut efrad-ı ai-
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lesinden biri vefat eylediği vakit tehniye (anma) ve taziye 
merasimi hediye ile icra olunur. Bazen Ağa li-maslahatin 
(maslahat gereği) yahut li-sebebin uzunca müddet aşiretin
den tegayyüb ederse (gözden kaybolursa) avdeti hediye ile 
tesis edilmek lazımdır. Haricten bir şahsın diğer bir aşiret 
reisi ihtiramen (saygı göstererek) ziyaret eylemesi hediye 
takdim etmesini de icab eder. 

Hediye ya hayvan yahut nakidtir. Aşair arasında kağıt 
para tedavül etmediği için hedaya-yı nakdiye altın gümüş 
meskükattır (paradır). Ağa kendisine arz olunan hediyeyi 
beğenmezse sahibini onu tebdile icbar eder (zorlar). Buna 
binaen hediye dahi ağanın menabi-i mühimme-i varidatı
dandır (önemli bir servet kaynağıdır). Ağanın aşireti ne 
kadar kalabalık ise bu yüzden edeceği istifade de o nisbette 
fazla olur. Bazı ağaların nüfuzu, saha-i icraatları haricine 
çıkabilir. Büyük aşiretler zi-nüfılz ağalar bu kabildendir. O 
vakit hedaya bu ağanın etbaına (takipçilerine) inhisar et
meyip harice de sirayet eder. Uzak mesafelerden, yabancı 
aşiretlerden hediyeler gelir. Bilhassa onun tecavüzünden 
ihtiraz eden (sakınır), hasenatına ve muavenetine (yardı
mına) arz-ı ihtiyac etmekte bulunan (ihtiyaç olunan) eşhas 
ve aşair, hediye vesilelerini asla kaçırmazlar. Geçenlerde 
uzun bir gaybubetten (kayboluştan) sonra memleketine 
avdet eden zi-nüfılz bir aşiretin reisine gerek kabilesinden 
ve gerek komşularıyla karib ve baid (uzak) mahallerden 
gelen hedayanın mühimm bir yekun teşkil ettiği ve yalnız 
katırların 20oe baliğ olduğu (uzaştığı) tevatüren (dilden 
dile) söylenmektedir. Ağa bazen yüzsüzlüğü ileri götürerek 
ihtiyac-ı acilinden bahisle halktan muavenet-i nakdiye ta
leb eder ve bunun mikdarını da kendisi tayin eyler. Halkın 
bu talebi isaf etmemesine (yerine getirmemesine) imkan 
yoktur. 

6. Ağaların menabi-i varidatından birisi de ceza-yı nakdi, 
diyet, masarıf-ı muhakemedir (yargılama masraflarıdır). 
Ağa, efrad-ı aşair arasındaki ihtilafat-ı hukılkiyeyi (huku
ki uyuşmazlıkları) halleder ve işin derece-i ehemmiyetine 
göre bazen her iki taraftan bazen yalnız bir taraftan tensib 
edeceği (uygun göreceği) mikdarda ücret alır. Mevadd-ı 
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ceza.iyede (cezai miktarlardan) birisi aleyhinde la.hık olan 
(eklenen) hükm mutlaka reis için mühimm mikdarda ce
zayı tazammun eder (içerir). Ağanın emrine muhalefet et
mek, rızası olmaksızın evladını evlendirmek, aharın mal 
ve şahsına tecavüz eylemek, rızası hilafında hükumet ve 
memurin-i devlet ile temas etmek, ceza-yı şahsinin tazmi
ninden başka ağaya da ceza olarak para yahut hayvan ita
sını istilzam eyler (gerektirir). Tahaddüs eden (meydana 
gelen) cinayatta katil diyet itasına mecburdur. Bu para ağa
ya verilir. Ağa bundan münasib göreceği mikdarı maktu
lün veresesine verir yahut vermez. Katilin hükümetçe der
dest edilerek mahkum olması veya beraet etmesi, cezasını 
çekmesi, diyetin istifasına mani olamaz. Katil, müddet-i 
mahkumiyetini (mahkumiyet süresini) ikmal edip hapis
haneden çıktıktan sonra da bu diyeti vermek ıztırarııidadır 
(mecburdurlar). 

7. Ağaların irad menbalarından (gelir kaynaklarından) birisi 
de "müsaderat"tır. Efrad-ı aşairden birisi ağayı mühimm 
surette ızrar edecek (zarar verecek) bir vaziyet ihdas ve 
bilhassa Ağa aleyhinde hükümetle münasebet tesis ederse 
Ağa onun emval (malları) ve emlakini müsadere eder. Bu 
kaide kesretle cari ve vakidir. Ağaların bi-nihaye (sonsuz) 
araziye· sahib olmaları ancak müsadere sayesindedir. Çün
kü bu havalide sebeb-i tasarruf, tapu senedi olmayıp kuv
vet ve kudrettir. Kendilerine gayr-ı mensub bir takım müs
takil ve hür köylerde ağalar birer vesile ile bir iki ufak parça 
arazi elde ettiler mi diğer ahalinin de hukuk-ı tasarrufiyesi 
zeval bulmuş addedilmelidir (azaldığı düşünülmektedir). 
Çünkü bu araziye ağanın yerleştireceği eşirra köyün bütün 
ahalisini, ne kadar kalabalık olursa olsun, hukuk-ı tasarru
fiyesinden mahrum edip hal-i esarete irca etmeye kafidir. 
Bunun emsal-i kesiresi (birçok örneği) vardır. Dün hürr ve 
müreffeh yaşayan yüzlerce, binlerce aileler bugün hal-i esa
ret ve sefalettedirler. Bugünkü vesaitle bu mühimm mah
zurun önüne geçebilmek imkanı da yoktur. Ağalar bazen 
sahihlerini tazyik ederek (zorlayarak) pek ucuz bedel ile 
arazi mübayaa ederler ki bunu da müsadereye ilhak etmek 
hata olmaz. 
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H. A alorın bir mcnba-ı iradı da emlak-i metrukedir (ter
k •dilmiş mal lardır). Bu vilayetlerden birçok Ermeni ve 
'i.l ryani ihtiyar-ı hicret etmişlerdir. Onların bu havalide 
mutasarrıf oldukları arazi mühimm yekunlara baliğ. ol
maktadır. Bunlardan metruk arazinin marifet-i hükümet
le idare edilmesi, varidatmın Hazinece cibayet olunması 
iktiza ederken hükümetin vaz-ı yed edebildiği (el koyabil
diği) bu kabil arazi la-şey mesabesindedir (yok hükmün- · 
dedir). Birçok kazalarda yüz binlerce dönüm araziden bir 
para irad olunamamaktadır. Halbuki rüesa-yı aşair kuvvet 
ve kud,retlerine istinaden bu araziyi diledikleri gibi kullan
maktadırlar. Şuhur ve kasabat eşraf ve ayanı bu yağmaya 
ön ayak olmuşlardır. Hükümat-ı mahafüye (mahalli hükü
met) yolsuzluğa k;arşı dahi şimdilik bir çare-i mania ittiha
zına muktedir değildir (çare bulamamaktadırlar). 

9. Gazve ve talan dahi rüesa-yı aşairin menabi-i varidatın
dandır. Bazen aşiret ağası gazveyi biz-zat icra eder. O vakit 
menhubatın ('ileri gelenlerfn) kaffesini kendisi alır (yanına 
alır), Şayet talanı icra eden efrad-ı aşair ise reis, magsubatın 
(gasp edilenlerin} nısfinı alıp diğer nısfını gasiblara (gasp 
ecilenlere) verir. Meskun aşiretlerde bu hal son zamanlarda 
nedret kesb etmiş (az görülür olmuş) ve bunun yerine hır
sızlık ve kat-ı tarik (yol ke·smek) kaim olmuştur. 
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AGALARIN KUVA-YI ASKERİYESİ 

Bu kadar vasi ve müstemir (ısrarlı) menabi-i varidata malik 
olan aşiretin mükemmel kuvve-i askeriyesi de vardır. 

Rüesa-yı aşairin kuvvetleri iki kısımdır: 
Bir kısmı suret-i daimede (daimi olarak) kendisine refakat eden 

kuvvettir ki bunun mikdarı aşiret reisinin derece.-i nü�z ve ehem
miyetine göre 15-20 silahşördür. 1ooe kadar tahavvül (değişir) ve 
bazen bu mikdarı da tecavüz eder (aşar). Bu kuvvet, ağanın asakir-i 
hassası (özel askerleri) mahiyetindedir. Ağa bunları çeri, cesur, si
lahşör kipıselerden intihab eder (seçer). Bunlar gece gündüz ;ığanın 
refakatinde bulunurlar ve ağanın en müessir (etkin) ve en mutemed 
(güvenilir) vesait-i icraiyesidir (icra araçlarıdır) ki bunların teslih 
(silahlandırma), ilbas (giydirme) ve iaşeleri Ağa tarafından der-uh
de olunmuştur (üstüne alınmıştır). Ağa bunlar için çok masraf ve 
fedakarlık ihtiyar eder ve ancak bunlar sayesinde aşireti üzerindeki 
nüfuzunu muhafaza ve idame edebilir. 

Ağanın ikinci kısım kuvvetini aşair efradı teşkil eder. Saltana
tını, servetini hüsn-i muhafaza etmesi Ağa için hayati bir meseledir · 
ve ağanın bütün mesatsi tamamen bu noktaya müteveccihtir (yö
nelmiştir). Gerçi Ağa bu hususta hükumet nüfuz ve kuvvetini is
timal etmeyi (Rullanmayı) pekala bilir. Ancak husema (düşm;ınla
rının) ve rnkabasının (rakiplerinin) onu tecavüzatına karşı daima 
ihtiyatlı bulunmak mecburiyetinde olduğu için zir-i idaresinde bu
_ lup.a,n ahaliden mümkün olduğu kadar fazlasını teslih etmektedir. 

Fakat bu teslibat masrafı tamamen ahaliye aittir. Ağa, vakt 
ü hali müsaid olanları silah tedarikine icbar eder ve bu arzusu 
biz-zarure isaf olunur. Yakın zamanlarda teslihat meselesi daha 
ziyade vüsat peyda etmiştir. Şimdi her aşiret mümkün olduğu ka
dar fazla silah mübayaa etmektedir. Ahali zaten silahşprdür. Çün
kü bir çocuk 8-ıo yaşına girince silah istimaline başlar. Op.un için 
halkın eline geçen her silah mensub olduğu ağanın kuvvetini haki
katen tezyid eder. Halkın en ziyade rağbet ettiği silah ufak çaplı 
mavzerdir. İyi bir tüfeğe 120 aded sim Mecidiye verilmektedir ki 
rayice nazaran 95 lira demektir. Fakir halkın bu kadar mühimm 
masraf ihtiyar etmesi ağalık nüfuz ve kuvvetinin derece-i şiddetine 
de miyardır (ölçüdür). 

25 



CUMHURİYET'iN İLK KÜRT RA PORU 

Aşairin teslihatı derecesini suret-i sahihada (açikça) tayin ede
bilmek mümkün değildir. Bu babda istihsal edilebilecek (üretebile
cek) malumat tahmini ve daima asgaridir. Çünkü herkes silahının 
bir gün hükumet tarafından taleb edilmesi ihtimalini peşin nazar
da bulundurur. 

Vekalet-i celilelerinin (bakanlığın) emriyle vilayetlerce aşiretler 
hakkında tanzim olunan istatistikler dahi malumat-ı sahihayı (ger
çek bilgiyi) cami değildir (kuşatmaz). Ez-cümle nüfusu 3.8ooden 
ibaret olan Badıllı Aşiretinin müsellah (silahlı) efradı mezkur (zik
rolunan) istatistikte 400 gösterildiği halde bunların mikdarının 
ıoooe karib olduğunu lit-tahkik öğrendim. 

Bir kazanın iki karyesinde üç ay evvel ancak ikişer tüfek bulun -
duğu muhakkak iken şimdi her iki köyde altmışardan fazla silah 
mevcud idüği temin olundu. Şurası şüpheden varestedir (uzaktır) 
ki herkes hatta kudreti mahdud (sınırlı) ve gayr-ı kafi olanlar bile 
kemal-i hararetle silahlanmaktadırlar. Aile sahibi yaşlı başlı bir 
adamın silah tedarik etmek üzere medar-ı maişet (geçim kaynağı) 
ve hayatı olan bir çift öküzünü sattığına şahid oldum. Şu hal kar
şısında bu havali halkının karib bir tehlike veya ihtimaline karşı 
hazırlanmakta olduklarına hükm etmek zaruridir. 

Bu tedarikat bit-tabi ağaların kuvvetlerini tezyid etmektedir. 
Bunun derecesini anlamak için devair-i resmiyenin (vergi zamanı
nın) verdiği-şüphesiz nakıs- malumatı suret-i umumiyede gözden 
geçirivermek kafidir. Zira bu malumata nazaran mesela Siverekin 
Bucak kolunda ıo bin küçük çaplı mavzer; Viranşehirde 4.900; Ka
rakeçide 1.000 silah vardır. Karacadağ kolunda çocuklardan mada 
herkes müsellahtır. -pek asgari bir mikdarı irae eden (gösteren) bu 
rakamlar kemal-i ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınmalıdır. 

Şurasını da ilaveten arza lüzum gördüm ki Siverekin bazı 
cihetleri silah tedariki hususunda daha şarki vilayetlere nisbetle 
hayli geridirler. Zaten esna-yı devr (o zaman da) ve teftişte kasabat 
haricinde tesadüf ettiğini eşhasın onda sekizi müsellah idi. Yani 
bugün bu havali tamamen ve muntazaman müsellah addolunabilir. 
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AGALARIN KAZ.Ai KUDRETLERi 

Rüesa, aşiretleri dahilinde tahaddüs eden vakayi v , ·ıı ııı 
(suçların) ve bilumum ihtilafat-ı hukCı.kiyenin hali ü f:ısl ı n ı  dı•ı ıılı 
de etmiştirler. Aşair-i seyyarede (göçebe aşiretler d · 1 ı ı  I ııl 
suret-i mutlakada caridir. Her aşiretin Arife nam ıylJ 1 • ı ı•ı t 
muhtelifeye münkasim (farklı derecelerde sın ı ll nd t t  ılı , ıı 
hakimleri vardır. Bunlar aşiret şeyhinin tahL ı n ı r  ııd ·ıl ılı 
Aşiret efradı arasındaki mesail-i hukukiye (hukuki ı ı ı  '"•l •lı ı ı l 
ve cezaiyeyi tedkik ve hallederler ve hükümh:rl ı ıı ı ı , 1 

vasıtasıyla icra ve infaz olunur. Bu hususta ittib (uyuh ı ı ı )  , ılıl, 
kavaid güya ahkam-ı şeriye fakat hakikatte teamül Vl' •ylıl 1 1  i l  

ve keyfidir. 
Cezalar, bedeni olmaktan ziyade malidir. Kati ,  cı'I ( ı ,  ııl 

mayı), sirkat (hı.rsızlığı), deyni (borcu) ve ceza-yı nakdıy I ı l ı  ı 
eder. Yalnız fiil-i şeniin (kötü fiilleri) ve diğer bir iki cürm( ıı 
bedenidir. 

İki aşiret arasında tahaddüs eden vakayi ve ihtilaf.1 t , n ıı• 
vasıtasıyla hallolunur. Cinayetler bile alel-ekser h ık ıııı ı 
aksetmez ve indirilmez. Fakat Kürd aşiretlerinde kudret I kııı 
yoktur, mutlak değildir. Gerçi cünha (suç) ve kabahati •ı ı ı ,ıı l l  
olarak" hükümete akseder. Fakat cinayat, ekser taraflarda s ı  ı ı ı 
umumiyede mehakimin (mahkemelerin) sem-i ıttırn ı ıı tı vı 
olur (haberini alırlar). Maahaza Şarka doğru gidildik • ı \ ıı ı ı  
salahiyet-i kazaiyesi daha ziyade şiddet peyda eder. Bazı ı • t  1, 
gördüm ki reisleri kaffe-i ceraimi biz-zat bir fiile hüküm tin ıı 
yed etmesi, o fiilin aşiret reisi tarafından muhakeme v · h i 1 1 1 1  
rabt edilmesine mani değildir. Hükumet bir taraftan ta l I ıı t 
bulunur. Fakat aşiret reisi de o cinayeti muhakeme ve int:ı •t ı ıı 
(neticelendirmiş) olduğu için mahkemenin takibatı S, J ıı ı lı 
netice iktisab edemez (elde etmez). Beynel-avam (halk ar 1 \ 1 1 11 1  

marfıf bir darb-ı mesel vardır: Kürd, hapisten, dayaktan d · 1 ,  1 1 1  
ve para vermekten korkar.Bu hakikat, ağalarca malum bulunıhı 
ve şahsın menfaatlerine de tevafuk ettiği için hükümler al 1 ·I 
malidir. Efal (fiiller) ve ceraimin cezaları muayyen değildir. ı : l l l ı  
zaman-ı vuku.una, mağdur ile failin hal ve şanına göre azalıı V 

çoğalır ve fakat ekseriya bir aileyi mahv edecek mikdarda bıılu 1 1 1ıt 
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KILA.T-1 MÜLKİYESİ 

A . i r in  k, baile münkasım olup her kabilede bir reis olduğu 
• bi h r köyün de bir ağası vardır. Gerek kabail rüesası ve gerek 
köy ağaları aşiret reisinin en sadık adamları ve köylerde vekilleri-

.· <lir. Muhtarlık vazifesini de bunlar ifa ederler. Bu havali kurasında 
kanunun emr ettiği eşkal dairesinde heyet-i ihtiyariye vücuda geti
recek imkanı yoktur. Köyler ya aşiretlere veya eşrafa merbut (bağ
lı) bulunmalarına ve ağalar arazi ile beraber ahaliye de tasarruf 
etmekte olmalarına mebni hükümetin bu babdaki teşebbüsünün 
fiilen mahkum-ı akamet (sekteye uğramış) olması tabiidir. Vilayet 
merkezlerine civar köylerde bile hükumet heyet-i ihtiyariye teşkil 
edememiştir. Esasen bu hususta ne gibi takibat icra edilirse edil
sin halk, Ağa elinde esir olduğuna göre, farz-ı muhal (diyelim ki) 
olarak Ağa muhtar intihabına (seçimine) muvafakat etse bile he
yeti teşkil edecek kimseler köy ahalisinin değil ağanın müntehibi 
(seçmeni) olur. Kaldıki kimsenin ne nüfus ne tapu idarelerinde ne: 
mehakimde ve ne de ahz-ı asker (askere alma) şubelerinde işi olma
dığı daha doğrusu hiçbir köylünün hükümetle temas edebilmesi 
mümkün bulunmadığı için heyet-i ihtiyariyenin teşkiline halk için 
bir lüzum ve sebeb kalmıyor. 

İzahat-ı anifeden müsteban (sert muameleden aşikar) olacağı 
üzere, bu havalide tam bir teşkilat-ı hükümetin mevcudiyetine 
rağmen hakikat-i halde memleket ve ahali üzerinde hukümran 
olan devlet değil eşraf ve ağavattır. Devlet teşkilatına mukabil 
(karşı) ağaların da teşkilatı vardır. Devlet teşkilatı zirde görüleceği 
üzere kavanin-i devletin tatbika, tevzi-i adalete (adalet dağıtımına) 
imkan bulamadığı halde, ağalık teşkilatı bütün kuvvet ve şiddetiyle 
icra-yı faaliyet etmektedir. Asıl şayan-ı hayret ve istigrab (şaşılacak) 
olan cihet, ağaların bu nüfılz ve kudretinin yine hükumet sayesinde 
inkişaf (yükselmesi) ve kesb-i kuvvet etmiş (kuvvet kazanmış) 
olmasıdır. Çünkü hükumet memleketin icabatına (gereğine) 
mukabele edebilecek kadar kuvvetli değildir. Memleketin tarih-i 
idarisi · tedkik olunursa görülür ki hükumet bu havalide hiçbir 
vakit kavi bir idare tesis edememiştir. Tanzimat-ı Hayriyeden 
sonra vücuda gelen kanunlar Garbi Anadoluda tamamen denilecek 
tarzda tatbik olunduğu askeri, mülki, adli, mali, bilumum şuubat-ı 
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devletin (devlet şubelerinin} muntazamanifa-yı vazife edebilmesine 
çalışıldığı halde, Arnavutlukta olduğu gibi Şarki Anadoluda dahi 
çirkin bir idare-i maslahat siyaseti takib edilmiştir. Tanzimat-ı 
Hayriye memlekette ağalığı, derebeyliği imha etmek gayesini 
istihdaf ediyordu (hedefliyordu). Halbuki Sultan Aziz ve Sultan 
Hamid idareleri Şarkta eşraf, meşayih ve ağavata müstenid bir 
idare vücuda getirmiştirler. Aşiret alayları teşkilatı bunun en bariz 
alametidir. Aşiret Alayları teşkilatı aşirete merbut ahali hakkında 
mükellefiyet-i askeriye kanununun tatbikine sedd çekti. Halk asker 
olmak itiyadını (alışkanlığını) alamadı. Alaylar rüesası, sıfat-ı 
askeriyeyi haiz oldukları için tekalif-i devleti tamamen yahud 
kısmen ifa etmemek yolunu buldular. Bu hal, halka verginin kabil-i 
ihmal bir vazife olduğu hissini verdi. Aşiret Alayları mensılbini 
tarafından ika edilen (vuku bulan) ceraim, cihet-i adliyece 
(mahkemece) takib edilemez oldu. Ahali üzerinden mahkeme ve 
kanun korkusu kalktı. Ve bit-tabi aşiret reislerinin nüfuzları azami 
derecede tezayüd etti. O kadar ki mesela Milli Aşiretinden birkaç 
kuruş ağnam resmi alabilmek için haysiyet-i devletten fedakarlık 
ihtiyarı zarureti karşısında kalınıyordu. 

Bir taraftan bu suretle rüesa-yı aşairin nüfuzu Hükümetçe 
takviye ve tahkim edilirken, diğer taraftan Ermeni meselesiyle 
alakadar olan ecnebi hükümetlerin müdahalat (müdehaleler) ve 
tazyikat-ı mütevaliyesi (devam eden baskısı) memlekette kanunla
rın tamamen tatbikine mani olmuş ve,.istisnai bir vaziyet vücuda 
getirmişti. 

Aşair taksimatı memlekette kadim olup bunların kezalik (böy
lece) minel-kadim (eskiden beri) halkça tanınmış ve hürmet edil
mekte bulunmuş olan reislerine karşı devr-i istibdadta suret-i anife 
dairesinde müsamahakar davranılmış olması, bit-tabi onların halk 
üzerindeki nüfuzlarını takviye ediyordu. İlan-ı meşrutiyetten son
ra tevali eden (devam eden) gavail-i mühimme-i hariciye (harici 
problemler) ve dahiliye esaslı ıslahat icrasına bit-tabi mani olmuş 
idi. Harb-i Umumi ve mütareke devirlerinde ittihaz olunan şedid 
ve sakim (hatalı) tedbirler, keyfi hareketler, ahaliyi hükümetten te
bid (uzaklaştırma) ve tebrid (arasını açma) ve ağalığı takviye eyledi. 

Mesela ordunun iaşesi için hükumet, mantığın tecviz (kabulü), 
efkarın kabul edemeyeceği ağır kararlar ittihaz eder, bu kararların 
tesiratından eşraf ve agavat gerek kendilerini gerek mensılblarını 
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kurtarmak yolunu buldukları halde vaz-ı itaat takınan ahali, bu te
dabirin bütün mihnet ve meşakkatine maruz kaldıkları için bit-ta
bi hükümete izhar-ı infiale vesile-cıl (sebep) idiler. Ve taraf taraf 
vaz-ı muhalefet takınmaya başlamışlardı. Bu gibi ahvalde zayıfın 
kaviye (güçlüye) iltica etmesi tabii olduğundan askeri, mülki şuu
bat-ı idare-i devlete karşı mahmilerinin (korunanların) hukukunu 
sıyanet edebilen eşraf ve agavatın etrafında bir kitle-i müttehide 
vücuda geldi. Ağalar bu vaziyetten istifade ettiler. Kudret ve mile
netlerini (güçlerini) tezyid ettiler. Ahval ve vakayi dahi onların bu 
mesailerine yardım etmekte idi. 

Mütarekeyi müteakib her tarafta olduğu gibi bu havalide dahi 
bir here ü merc baş gösterdi. Ağalar hükümete karşı tecavüzi bir 
vaziyet almaya başlamışlardı. Hükumet harici düşmanlarla meşgul 
olduğu için bütün nazar-ı dikkatini bu vakayi ve hadisata atf ede
miyordu. Gerçi vakit vakit isyana karşı harekat-ı tenkiliyeye teşeb
büs edilmiş idi. Fakat memurların zaafı, aczi, muntazam bir mura
ka:beye tabi olmamaları, bu harekatın su-i netayic (kötü neticeler) 
tevlid etmesine sebeb oluyordu. Mesela: İki kazada haiz-i nüfuz 
olan iki aşiret arasındaki rekabet, [1)336 senesinde hükümetin za
afı hasebiyle fiili harekata müncer olmuş ve bit-tabi memleketin 
asayişini rahne-dir etmişti (zarara uğratmıştı). O gaileli zamanda 
devlet bunların üzerine mühimm kı.tva-yı askeriye sevk ediyor. Bu 
kuvvetlerin müstakıllen hareket etmesi lazım iken harekata me
mur olan zat, her nedense tarafeynden birinin muavenetini temine 
lüzum görüyor. Aşiret reisini refakatine alıyor. Müsellah adamla
rını kuvve-i askeriyeye ilhak ediyor. Diğer aşiret üzerine hücum 
ediliyor. Kuvve-i askeriye bunun müdafaasını kırıyor, kuvvetleri
ni dağıtıyor. Aşiret reisi birkaç adamiyla bir manastıra kapanıyor. 
Asker burasını da kuşatıyor. Rivayat-ı mevkılfeye (tutulan rivayet
lere) nazaran herifin istisal ve der-desti muhakkak, bi-nihaye ta
addiyattan (sonsuz sayıdan) başka birçok asker katl etmiş olduğu 
için elde edilmesi ve ceza-yı sezasının (uygun cezasının) verilmesi 
lazım iken istimanı (teslimiyeti) kabul olunuyor. Kemal-i şan ve şe
refle aşireti nezdine iade ve ceraim-i adide-i sabıkasından (eski bir 
çok suçtan) afv ediliyor. Halbuki hükumet bu adamı "nüfılz-ı hü
kümeti ve asayiş-i mahalliyi ihlal" etmiş olmak ceraimiyle itham 
ediyordu. Ve hakkında birçok tevkif (tutuklama) emirleri var idi. 
Yalnız son takibatta asker ve ahaliden birçok kimseleri katl etmişti. 
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Bu ciddi hareket neticesinde herkes herifin tedibine (bastırılma
sına) bi-hakkın (hakkıyla) memit (bağlı) iken ceraim-i azime ve 
kesiresinden afv edilerek yine eski mevkiine iade olunması bit-tabi 
halk üzerindeki nüfuzunu takviye etmiş, ahalide mevcud "ağalara 
hükumet dahi bir şey yapamaz." kanaatini teeyyüd eylemişti (oluş
turmuştu). Zaten harekftta muhasım (düşman) aşiretten birinin iş-

· tirak ettirilmesi de hükumet için esbab-ı zaaftan idi. 
Yüzlerce köy gösterdiler ki Harb-i Umumide evamir (emirler) 

ve tekalif-i hükumete fiilen dahi muhalefet etmiş oldukları halde 
haklarında hiçbir muamele-i tedibiye yapılmamış idi. Hükümetin 
bu sükutu hal-i itaatte bulunanları da bit-tabi muhalefet ve isyana 
sevk ettirdi. 

Midyat-Musul tarikinin mühimm noktasında Hazak Karyesi 
Ermeni muhaceretinden beri hükumet memur ve kuvvetlerine ka
palı gibidir. Buraya hiç kimse gidemez. Hatta son zamanlarda Mu
sul tarikinin emniyeti de halel-dar olmuş idi. Çünkü bu bir köyde 
etraftan gelmiş 2 bin kadar müsellah Müslim ve Gayr-i Müslim 
eşirra tecemmü etmiştir ve bit-tabi civarda her türlü fezayihi (re
zilliği) serbestçe ika etmektedirler. Senelerden beri devam eden bu 
hale karşı hükumet ciddi bir tedbir ittihaz etmemiştir. 

42 karyeden mürekkeb (oluşan) Bacirin Nahiyesinin merkez-i 
kazaya karib olan 3-4 köyünden pek cüzi mikdarda emlak ve ağnam 
resmi alınabiliyorsa da diğer kurasından senelerden beri beş para 
tahsil edilememektedir. Nahiye müdürü dahi nahiyede oturmaya 
muktedir değildir. Mühimm bir iş olduğu · zaman kuvvetle gider 
ve yine merkez-i kazaya avdet eyler. Ahali, jandarma ve tahsildara 
karşı daima silah istimal etmiştir. Bir tahsildar bu nahiyenin her 
hangi bir köyüne gidip iş görebilmek için 30-40 neferin muhafaza
sı altında bulunmalıdır. Buna karşı da hükumet bir tedbir itithaz 
etmemiştir. 

İki Ağa bil-ittifak (birleşerek) hükumet aleyhinde harekat-ı 
fiiliyeye ibtidar ediyorlar (başlatıyorlar). Kuva-yı mühimme sevk 
olunarak ağalardan biri kati fakat diğeri afv olunuyor. 

Enhel(?) Karyesinde ahali iki taraf olarak birbirleriyle mukate
leye başladıkları için kuvve-i mühimme sevk olunmuştu. Muarız
ların bil-ittifak hücumu karşısında kuvvet çekilmeye mecbur oldu. 
Usatın (asilerin) tedibini memurin-i aidesi düşünmedi. 

Bir köyde ahali arasında tahaddüs eden müsademeyi mene me-
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mur edilen mühimm bir kuvvet gafil davranarak ahalinin pusu
suna uğrar, zayiat verir. Fakat mütecavizler hakkında bir muamele 
yapılmaz. 

Birçok askeri şehid eden, bir ordu kumandanımıza silah atan 
bir ağanın cinayatı Soi tecavüz ettiği için köyünde ikamet edebil
mek imkanından ve ahalisinin muavenetinden mahrum kalmış 
iken vasıta-i resmiye ile aşiretine iade ve ikame olunuyor. ve hak-· 
kındaki takibatın lüzum-ı tecili daire-i aidesine emr ediliyor. 

Bir karye ahalisinin bir kısmını muarızları (muhalifleri) köy
den tard ederek (çıkararak) onların mal ve mülklerine senelerden 
beri tasarruf ediyorlar. Buna muttali olan hükumet hiçbir şey ya
pamıyor. 

Bir aşiret ağası kendisine vaz"ı muhalefet takınan 150 haneli bir 
köyü yakıp ahalisini perişan ediyor. Hükumet hiçbir şey yapmıyor. 

Bir asinin tenkiline kuvve-i mühimme sevk olunuyor. Bu kuv
vetin amir-i, birçok cinayetlerle maznun bir ağayı istishab ediyor 
(yanına alıyor). Ağaya 15-20 adamı refakat etmektedir. Asi tenkil 
olunuyor. Kuvvete iltihak eden ağanın hareketi.ajansla takdir edi
liyor ve bit-tabi şeref-i muvaffakiyet bu adama mal edilmiş oluyor. 

Harb-i Umumi' de bila-sebeb şehid efülen zabitan ve,efradtan 
mada mütarekeden sonra iki nahiye müdürü feci bir -surette katl ve 
diğer bir müdür şeni bir tarzda darb ve tahkir.edilmiş iken o mın
tıka halkı hakkında hiçbir muamele yapılmamıştır. 

Bir karyenin iki muarız ağaya mensub ahalisi arasında sene-i 
haliye ibtidasında müsademe başlıyor. Tarafeyn evlerine kapana
rak birbirlerine karşı silah istimal ediyorlar. Hükumet buraya kuv
ve-i kafiye gönderip vukuatın önünü alamıyor. Müsademe aylarla 
devam ediyor. Köylerden 15-20 kişi maktul ve mecruh (yaralı) dü
şüyor. Müsademe kendi kendine riihayet buluyor. 

Diğer bir köyde s Temmuz sene [1]340 evasıtında (ortasında) 
yine ahali arasında müsademe başlıyor. Tarafeynden maktul ve 
mecruh vaki oluyor. Vaka bir ay devam etmiş iken hiçbir şey ya
pılamadı. 

Yine diğer iki köyde 4-5 gün müsademe oluyor. Canlar telef olu
yor. Fakat hükumet buralarda da bir şey yapamıyor. 

Bir kazada bir ayı mütecaviz zamandan beri vasi mikyasta 
müsademat cereyan ediyor. Muhalefet edilmiyor. O kaza jandar
maları silahsız ifa-yı vazife etmeye mecbur oluyorlar. Netice yine 
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hiç. 
Bir jandarma müfrezesi asker der-desti için iki köye gidiyor. 

Her ikisindeki ahali bil-hücum jandarmaları darb ve tard ediyor
lar. 

Mühimm bir hükumet kuvveti ı.ooo kadar aşiret atlısıyla diğer 
bir aşiret karargahına hücum ediyor. Tarafeyn arasında temas vaki 
oluyorsa da muhacimler (saldıranlar) cüret göstermiyor ki müte
arrızun aleyh (saldıranların üzerine) bu kuvveti civarda bekliyor. 
Fakat kuvvet onların üzerine gitmiyor. Aşiret karargahında bula
bildiği emval ve hayvanatı yağma ederek avdet ediyor. 

Yine mühim bir kuvvet aşa.ide birlikte diğer bir aşiret reisinin 
der-destine gidiyor. Fakat bu maksaddan sarf-ı nazar edip reisin 
emval ve hayvana.tını yağma ile iktifa ediyor. 

Bir köyde mütehassın eşirranın der-desti için mühimm bir 
kuvvet tahrik olunuyor. Ani ve gizli hareket etmesi gereken bu 
kuvvet, 24 saat civarda dolaştıktan sonra köye kurşun menzili ha
ricinden saatlerle silah atıyor. Ahali, kuvvetin bil-iltizam açık bı
raktığı taraftan çekilip gidiyor. Eşirra da onlarla beraber kaçıyor. 
Kuvvet köyü yakarak avdet ediyor. 

Bir iki kazaya ait bulunan baladaki vakayiin kısm-ı azamı köyle
re tasarruf maksadıyla ağalar tarafından ihdas edilmiştir ve herbiri 
başlı başına bir cürm-i azimdir (büyük suçtur). Doğrudan doğru
ya devletin hakk-ı 'hakimiyetine tevcih edilmiştir. Buna binaen ve 
h�r şeye tercihan failleri tedib ve tenkilleri elzem iken bu yolda bir 
tedbir ittihaz edilmemiş olması ağaların halk nazarındaki nüfuz 
ve kudretlerini tahkim etmiştir. İşin daha garibi hükümetle ağalar 
arasında itilaf-name akdi gibi çirkin muamelata meydan verilmek 
suretiyle nüfüz-ı hükumet tamamen paymal edilmiş (ayaklar altı
na alınmış) olmasıdır. Mesela: 

Bir karyeye tahakküm etmek isteyen iki ağanın avanesi (yar
dımcıları) arasında cereyan eden müsademat bil-ihtiyar munkatı 
olduktan sonra hükumet tarafeyn rüesasını cem ederek fima muha
samatta bulunmayacaklarına ve yekdiğerleriyle hoş geçinecekleri
ne dair sened almış ve maa haza bir iki gün sonra yine mukatelat 
baş göstermiştir. Diğer iki köyde dahi aynı sebebten dolayı ahali 
beyninde müsademe oluyor. Bin-netice tarafeynden birer taahhüd
name alınmak suretiyle işe nihayet veriliyor. İki büyük Ağa arasın
da tahaddüs eden ihtilafın ber-muceb-i kanun (kanun gereğince) 
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l ı  • ı  ıı • l 1 1 1  ıı,_ y rck aralarında bir itilafakd olunuyor. Ve bu 
ı 1 1  ı l  ı .� hl'ıküm ·llc kumandan tarafından tasdik ediliyor. 

ı ıoıl mi'ı ı  ilviz kuradan mürekkeb cesim bir kazayı senelerden 
b ·rl nlt i.lsı eden iki Ağa arasında kazanın keyfiyet-i tasarrufundan 
mütevellid muharebat ve mukatelata nihayet vermek için kazanın 
mensub olduğu liva mutasarrıfıyla amir-i askeri bu iki şahsı celb 
ederek kazanın merkuman (adı geçenler) tarafından süret-i tasar- -
ruf ve idaresini natık (nutuk atan) bir itilaf-name tanzim ve imza 
ediliyor ve itilaf-namenin mündericatı (içeriği) salifüz-zikr (evvel 
söylenen) iki ağaya tasdik ettiriliyor. Yani hükumet bu iki şeririn 
memleket ve ahali üzerindeki hakimiyet ve tasarrufunu resmen 
kabul ve tasdik etmiş oluyor. 

İşte fiiliyata taalluk eden bu kabil pek çok esbab, hükümetin 
halk üzerindeki nüfuzunu taklil (azaltma) ve ağaların mevkiini 
tahkim etmiştir. 

34 



KUVVE-İ ADLİYENİN ZAAFI 

Hükümetin esbab-ı zaafından birisi de adliye teşkilat-ı hazıra
sıdır. 

Celb ve ihzar, istinaf ve temyiz hakkında kanunda mevcud ah
val ve merasimi ahali bir türlü idrak ve hazın edememektedir. Halk 
deavi ve ihtilafatın hudusu akibinde hall ü intac edildiğini görmek 
istiyor. Aşair usul-i muhakemesi bu tarzdadır. Mağdurlar daima 
bu ciheti tercih etmektedirler. Çünkü Ağa, müddet-i kalile zarfında 
ihtilafı halleder. 

Hükumet ıslahat-ı adliye için pek meşkur mesai sarf ediyor. Fa
kat şekl-i hazır dahi bu havalinin anane ve ihtiyacıyla mütenasib 
değildir. Muamelat-ı hazıra-i adliyeye atf edilecek basit bir nazar, 
bu hakikati isbata kafidir. 

Ağaların tarz-ı hazır-ı adliden bil-istifade temin-i maksada mu
vaffak olmaları, müessesat-ı adliyeyi tesis-i zulümlerine alet ittihaz 
etmeleri de ayrı bir derttir ki ileride buna dair izahat verilecektir. 

Her halde teşkilat, azami sürat temin edecek bir tarza irca olun
malı ve hatta mahkeme, köylünün ayağına gönderilmelidir . 

. Garibtir ki faydaları mahdud olan bu mahkemeler bile bazı ta
raflarda mevcud değildir. Midyat, Cizre, Nusaybin kazaları bu ka
bildendir. Sene-i haliye ibtidasından beri bu kazalarda mahkeme 
yoktur ve bit-tabi dava rüyet edilemiyor. Oralarda tehaddüs edecek 
daavinin merci-i rüyeti de tayin kılınmamış olduğu için hükumet 
adliyesinden istifade etmek isteyenler dahi vesait-i gayr-ı meşrua 
ile istifa-yı hakk eylemek ıztırarında kalmışlardır. Gerçi beş ay 
sonra Mardin Mahkemesi b� kazalarda tehaddüs edecek ihtilafata 
merci gösterilmiş ise de Nusaybin ve vilayat merkezlerinin Mardi
ne 13-14 ve Cizre'nin 30 saat mesafede olduğu nazar-ı itibara alı
nırsa hükümetin, adalet mefhumu hakkındaki tarz-ı telakkisinden 
ahalinin memnun olmamasını tabii görmek icab eder. 

Kaldı ki gezdiğim yerlerde mahdud birkaç hakim müstesna 
olmak üzere diğer hakim ve mehakimin bilhassa kıymet-i ahlaki
yeleri umum ahalice münakaşa edilmekte idi. Teşkilat daima ih
tiyad.t ve icabat ile mütenasib olmalıdır. Aksi takdirde zarar mu
hakkaktır. 
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MAARİF 

Nüfüz-ı hükümetin avamil-i zaafından (zaaf sebeplerinden) bi
risi de noksani-i maariftir. 

Bu havali ahalisi pek cahildir. Hayatı ağaya merbut bulunduğu 
için pek tazim ettiği dinine ait malılmat-ı ibtidaiyeyi bile iktisaba 
imkan bulamamıştır. Herkes lisan-ı mahalliyi, Kürdçeyi tekellüm 
eder (konuşur). İçerilere gidildikçe Türkçe tekellüm edenlere vila
yet merkezlerinde bile nadir tesadüf olunur. Köylerde ise hiç kim
se yoktur. Lisan-ı Türkinin talimine, ilim ve marifetin tamimine 
(yayılmasına) çalışmak şöyle dursun Türkçenin men-i intişarı için 
rüesa-yı mahalliye arasında şiddetli cereyanlar mevcıldtur. Mües
ses mekteblerden de istifade edilmemekte olduğu görülüyor. Çün
kü muallimleri yerlidir ve tedrisat elsine-i mahalliye üzere cereyan 
etmektedir. Dolaştığım beş altı vilayetin pek mahdıld kurasında 
mekteb mevcıld ise de bunlarda lisan-ı mahalliyeden ve tarz-ı ka
dimden başka tedrisat yoktur. Talebeleri de pek mahdıldtur. 

Vilayat hususi bütçelerinin darlığı maarifin inkişafına sedd 
çeken avamildendir. Bir vilayet meclis-i umumisi, merkez-i vila
yetteki mekatibin (okulların) ihtiyacatını temin etmek maksadıyla 
kuradaki 3-4 mektebi lağv etmişti. Kura etfalinin talim ve terbiyesi 
fikriyle bu sene tesissine teşebbüs edilen leyli (yatılı) mekatib-i ib
tidaiyenin vilayet merkezlerinde küşad edilmesi (açılması) köylü
lerin bu büyük nimetten de müstefid olmalarına sedd çekmiştir. 
Memurlarımızda fena bir zihniyet vardır. Alel-ekser hakikate ve 
icab-ı hale riayet etmekten ise amirlerinin nazar-ı hoşnıldilerini 
celb edecek sathi ve bi-lüzılm muvaffakiyetler elde etmeyi arzu 
ederler. Maarif dahi bu taraflarda hemen umılmen bu zihniyetin 
kurbanı olmuştur. Halbuki bu güzel memleketlerin ancak maarif 
sayesinde zulm ü esaretten kurtulabileceği bir hakikat-i mahzadır 
(başka bir gerçektir). 



MEMURLARIN AHVALİ 

Bu havalide nüffız-ı hükumetin tedennisine sebeb olan ava.mil
den birisi de memurların ve vesait-i inzibatiyenin (asker vasıtasıy
la) keyfiyet ve kemmiyetidir. 

Malum olduğu üzere vezaif-i hükumetin bir kısmı doğrudan 
doğruya efrad-ı ahalinin temin-i menafiine had im olmak hase
biyle bunun hüsn-i ifası her yerde bilumum sunuf-ı memurin için 
halet-i şeref ve mültelzim-i mefharet olduğu halde, mali ve bedeni 
mükellefiyetlerin ve cezaların temin-i ifasına mahsus olan hidemat 
daima na-hoş görülmek fıtrat-ı beşeriye muktezasından (insanın 
yaradılışı gereği) bulunduğu için bu kabil vezaifi ifa edenlerle mü
kellefin arasında münakaşa ve ihtilaf zuhur ve hudusu tabi idir. 
Hakkı na-hakktan (haksız yere) tefrika memur olan hükkamın 
(hakimlerin), hükümetin vasıta-i icra.iyesi olan polis ve jandarma
nın, kuvve-i icraiyenin mümessili bulunan memurin-i mülkiyenin 
ve bunların vezaifini teshil ile mükellef memurin-i sairenin ifa
yı vazife hususunda halkın tenkidat ve itiraza.tına husumetine ve 
hatta fiili mümanaatına maruz kalmaiarı pek tabiidir. Çünkü ih
tirasattan bir an hali kalmayan insan vezaif ve evamir-i hükümetin 
lüzum ve kudsiyetini teslim ve kabul etse bile bunların tesiratından 
nefsini sıyanet için.ittihaz-ı tedabirden geri duramaz. 

Kavanin-i mevzua daima az çok nakayısı (noksanları) havi (içe
ren) olup bu sayede onların saha-i tesirinden haric kalmak müm
kün bulunduğundan ahali alel-ekser bu noksanlardan bil-istifade 
mükellefiyetten masun kalmak (korunmak) veya amelinin ceza
sından kurtulmak için sarf-ı mesai ·eder ve bazen muvaffak olur. 
Bilhassa ağır zahmetli tekliflerden kurtulmak arzusu umumi oldu
ğu için bu kabil hususatta memurun maruz kalacağı mukavemet
ler, hücumlar, tazyikler pek şedid olur ki bunlara karşı koyabilmek 
ciddiyet ve istikametle beraber evvel emirde umum mükellefin 
hakkında aynı fikir ve his beslemekle mümkündür. Kaldı ki bir 
şahsın efrad-ı ailesini, akraba ve taallukatını, ehibba (dostlar) ve 
evidda (ahbablar) ve nihayet hemşehrilerini her ne suretle olursa 
olsun rencide etmekten kaçınması, onlara karşı mümaşat-kar bu
lunması, kendilerini zarardan vikaye etmesi, onların menafiine 
hizmet eylemesi, fıtrat-ı beşeriye icaba.tından olduğu için hükm ve 
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l ı t l ı ı ı ı ıı ı ııı 111 · ımıri ı ı i n  münasebet-dar oldukları memleketlerde is
l i l ııl 1111 ·<.lılnıcıncleri bizce ve her tarafça bir kaide-i asliye olmak 
l l�  ·r ' kabül edilmiş ve tatbikatı dahi o tarzda cereyan etmekte bu
lun ınuş iken bu havalide keyfiyetin tamamen bir aksi olduğunu 
gördüm. Maa haza bu bahsi tahlilden mukaddem diğer bir mesele 
hakkında nazar-ı dikkati celb edeceğim: 

Eski vilayet teşkilatının lağvından mukaddem Siverek, Mardin, 
Maden livaları Diyarbakır vilayetine merbut idiler. Buralarda aşi
ret hayat ve teşkilatının devamı kuvvetli aileler vücuda getirdiği 
gibi mezkur üç livanın minel-kadim Diyarbakıra merbut bulun
maları bu aileler arasında münasebet, irtibat peyda.sına da hizmet 
etmiş ve rüesası aşa.irin gayr-i meşru vaz u hareketleri beynlerinde 
(aralarında) tesanüd (dayanışma) husulüne sebeb olmuştur. Binae
naleyh mesela Siverekteki bir ağanın Diyarbakırda hami (koruyu
cu) ve mahmileri olduğu gibi onlar vasıtasıyla diğer livalarda dahi 
haiz-i nüfuz bulunuyordu. Gerçi ahiran bu livaların hepsi vilayet 
haline geçerek peyda-yı istiklal etmişlerse de rüesa ve ahali ara
sındaki revabıt ve münasebat münkesir olmadıktan mada günden 
güne kesb-i kuvvet etmekte olduğuna dair ala.im mevcudtur. Bun
dan dolayı Deyrekli [Derikli] bir zat Siverek'te Madenli bir memur 
Mardin veya Beşiride yabancı addedilmez. Tedkikat ve meşhu
datım bu kanaati tevlid ettiği için memurlar hakkındaki mutalaatı
mı (fikirlerimi) biz-zarure (mecburen) bi.ı esasa istinad ettirdim. 
Bir Diyarbakırlı, bir Mardinli, bir Çermikli memur için Diyarba
kır, Mardin, Siverek vilayetlerinin her tarafı kendi memleketidir. 
Çünkü o memleketteki rüesa, kudretlerine doğduğu günden beri 
vakıf ve kanı olduğu şahsiyetlerdir. Kendisine veya akrabasına, 
hamilerine veya mahmilerine her halde münasebeti vardır. Bu iti
barla az çok onl;mn nüfuz ve tesirleri altındadır. Memurun evvel 
emirde gayr0i kanuni nüfuz ve tesirden masun bulunması muktezi 
olduğuna (gerektiğine) göre, bu dört vilayet halkının buralarda 
selamet ve bi-tarafi ile ifa-yı vazife edebilmelerine alel-ekser imkan 
yoktur. Alel-husus bu havalideki zayıf idare iıazar-ı itibare alının
ca, bu kabil revabıta atf-ı ehemmiyet etmek, selamet-i idare nokta
sından elzemdir. 
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Tetkikat-ı acizanem, bu taraftaki memurların ekseriyetinin 
yerli olduğunu gösterdi. Savurda kaymakam, hakim, müddei-i 
umumi (savcı), müstantıktan (sorgu hakimi) madası, Siverekte vali 
ve heyet-i hakime ve muhasebeci ve bir kaç jandarma zabitanından 
madası yerli yahut yerli hükmündedirler Midyat, Nusaybin, Dey
rek [Derik], Viranşehir, Mardin, Diyarbakır' da dahi ayni vaziyeti 
gördüm. Memurların yerli olmalarından tevellüd edecek mehaziri 
(manileri) izaha lüzum görmem. Alel-husus pek kuvvetli şahsi
yeth;:rin, mühim nüfuzların saha-i cevelanı (gezdiği alanı) olan bu 
mıntıkada düşüncesi nakıs, endişe-i maişet veya harc-ı menfaatiyle 
nalan bir şahsın hükümetten aldığı on, yirmi, kırk bankonot için 
hamisine, efendisine karşı hareket edebilmesi, onun arzularına 
muhalefet etmesi imkanı yoktur. 

Ağalık buralarda öyle bir şebeke vücuda getirmiştir ki bunun 
tesiratından vareste kalabilmek için yabancı, karnı tok, müstağni 
(zengin) ve çok metin olmak lazımdır. Ailesinin, akrabasının mu
kim bulunduğu ve ebediyen ikamet edeceği bir memleketin elleri 
kanla mülemma ve serbest bir canisi aleyhindeki icraat-ı hükümete 
bu gün bu havali memurlarından hiç bir ferd muavenet edemez. 
Aleyhinde müteaddid tevkif emirleri bulunan cani ve hainlerle 
aleni münasebette bulunmak buralarda muayyibattan bile ma
dud değildir. Mazhar-ı afv olmuş cinayat-ı sabıkasından sonra 
ika eylediği ceraiİn-i adideden dolayı haklarında bir çok tevkif ve 
ihzar emirleri bulunan ağalar gördüm ki hükümete serbestçe gi
rip çıkmakta, erkan ile münasebette bulunmakta, bir kaç vilayet 
aşırı yerlere alenen ve serbestçe gidip gelmekte hatta aşar iltizam 
eylemektedirler. Rüesadan bazıları tarafından muvakkat bir za
man için irae edilecek şiddet ve taassub dolayısıyla bu gibi ağalar 
hükümete girmeseler bile devairdeki bütün işleri kemal-i sürat ve 
suhuletle görülür. Kaymakamın, valinin, jandarma amirinin buna 
karşı yapacağı her türlü muhalefet teşebbüsü akamete mahkum
dur. Ağanın tertib edeceği ceza.atı (cezaları), müessir ve şedidtir. 
Çünkü kendisine canla başla hizmet edecek yüzlerce hatta binlerce 
kul vardır. 

Yerli bir memur, hayatını, aile ve akrabasının selametini dü
şünmek mecburiyetindedir. Ağanın inam (bağışı) ve ihsanı meb
zuldür. Devaire intisab edenlerin bil-hassa memurin-i taliyenin 
aldıkları maaşlar en hafif bir maişet teminine bile kafi değildir. 
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Terfi edebilmek, beş on kuruş zamm-ı maaş almak için senelerce 
çalışması lazımdır. Halbuki ufak bir hizmet, ağanın avuç dolusu 
ihsanlarının celbine sebeb-i kafidir. 

Memurları görüp gözetlemek yani onlara ataya.da (bahşişde) 
bulunmak ağalığın şiarıdır. Bir ağa tanıdım ki merbut olduğu mer
kezin kendisine mensub memurlarına son baharda bir senelik leva
zım (lüzum olan) ve ihtiyaçlarını göndermektedir. 

Tedkikat için nezdine gittiğim üçüncü dördüncü derecedeki 
bir ağanın "Aşiret adeti" vesilesiyle vermek istediği bir atı almamak 
için hayli münakaşaya mecbur olmuştum. 

Bu şeraiti haiz olan bu muhitte hükümetin zaafı da inzimam 
edince bil-hassa yerli memurların istihdamı mahz-ı zarar olduğu
na hükm etmemek imkanı yoktur. Bu defa kendileriyle münasebet
te bulunduğum bir kaç vali, maiyyetlerinde şifre umurunu tevdi 
edebilecek hiç bir emniye�li memur bulamadıkları için şifrelerin 
hall ve tertibatına her gün saatlerce meşgul olmakta idiler. Bir vali
nin daire-i memuriyeti dahilinde esrar-ı devleti (devlet sırları) em
niyet edebilecek yerli, yabancı bir memur bulamaması devlet için 
ne feci bir haldir. 
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MAAŞLARIN AZLIGI 

Memurin maaşa.tının (memur maaşlarının) azlığı da hüsn-i 
hizmet hallerinin tenakusune sebeb olmuştur. Ekseriyet-i azime 
nazarında memuriyet, medar-ı maişettir. Bunun için maaşın ma
işete ve ihtiyacat-ı haliye ve müstakbeleye tekabül etmesi şarttır. 
Aksi takdirde memurun hayatında husule gelecek muvazenesizlik 
bit-tabi onun evsaf-ı hasenesini haleldir eder. Maaşa.ta vuku bulan 
zamaime rağmen Harb-i Umumi'nin tevlid ettiği buhran dolayı
sıyla maişete arız olan darlığa memurin bir müdde-t mukavemet 
edebilmişlerse de ondan sonra mukavemet imkanı münselib (kal
mamış) olduğu için hidemat-ı umumiyede ihmal ve su-i istimal baş 
göstermiştir. Bu neticeyi zaruri addetmelidir. 

Bundan dolayı evvela zabitanın bil-ahire maarif, adliye, sıhhi
ye deva.iri müstahdemlerinin maaşları tezyid olunmuş. Fakat bir 
çok devair ve o meyanda Dahiliye şuubatı memurları maaşları ala 
halihi (hal icabı) ibka edilmiştir (devam ettirilmiştir). Bir kazada 
Tahrirat Katibinin, bir vilayette tahrirat ve evrak müdürleriyle 
meclis-i idare katibinin alel-umum mal, tapu, nüfus, polis memur
larının, nahiye müdürlerinin vazifelerindeki şümul ve ehemmiyet 
müstağni-i izah olup bu hidematın yerli olmayan memurlara tev
cihi zarureti mevcud ise de 800, ı .ooo, 1.500 kuruş maaşların mer
keze pek uzak, hayat-ı medeniyeden mahrum mahallere iktidar sa
hibleri rağbet etmedikleri için bu hizmetler buralarda ya yerlilerin 
veyahut aciz, zaifül-ahlak yabancıların ellerine geçmektedir. Her 
iki şıkkın mahzurları meydandadır. Binaenaleyh bu kabil memur
lar maaşa.tının haricden adam celbine müsaid bir dereceye iblağı 
lazımdır. Zaten tedkik ettiğim memleketlerde memurların suret-i 
umumiyede irtikablarından mebzulen bahs olunmuştur. Hatta bir 
kazada kaymakamdan başka irtikab etmeyen (rüşvet yemeyen) 
memur bulunamadığı temin olunmuştur. Kanunun tatbik edilme
diği mahallerde, keyf ve ictihadın hükümran olması tabidir. Rey-i 
hod (kendi oyuyla) ile hareket bit-tabi ve daima su-i zannı daidir 
(duacıdır). Bu hale nihayet vermek, maaşa.tın müstevfi bir dereceye 
isali (ulaşması) ve memurlar üzerindeki murakebenin teşdidi (şid
detlendirilmesi) ile mümkündür. 

Fıratın şarkıyla garbı arasında hayat-ı medeniye itibarıyla 
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( ı ı lıı ı h  yılk f ı ı k  v ırdır. Bunun derecesini takdir etmek için 
\ Jı l ı ve• ı I y ı rbLı kır'ı n bir iki kazasını görmek kafidir. tahsil-i 
1 ,ılı ı ı ı i� b ir  ·fı•ndinin - bilhassa aile sahibi ise - buralara gelip 

\ ılı�maııı büyük fedakarlıktır. Bu fedakarlığın herhalde mükafat
laııd ırılması lazımdır. Aksi takdirde bu havali, muktedir kayma
kamlardan, valilerden daima mahrum kalacaktır. Nasıl ki gördü
ğüm kaymakamlar hiss ve amelden mahrum kimseler idi. 

Gerçi kaymakamların vilayat-ı şarkiyede muayyen bir müddet 
hizmet etmeleri vekalet-i celilerince ahiran kaide ittihaz edilmiş ve 
bunun tatbikine ibtidar olunmuş ise de fıtrat-ı beşeriyede meknun 
olan mürüvvet, merhamet, hatır-nüvazlık (gönül okşayan) hisleri 
bu kaidenin tamami-i tatbikine mani olacağından ve fedakarlığın 
mükafat ile tetevvüc etmesi (tac giymesi) bir kaide-i tabiiye idüğin
den bu taraflara gelecek memurin-i mülkiyeye de istisna.en birer 
miktar zamm-ı maaş itası elzemdir. Aksi takdirde o kaymakam, o 
vali gününü hoşça geçirmekten başka bir şey yapmaz. Mülaki oldu
ğum bir iki tanesi bu vaziyette idi. 

Kaymakamların suret-i tayin ve istihdamlarında usule pek· 
riayetkar ve müsmir (faydalı), sarfiyatta çok muktesid (tutumlu) 
olan hükumet-i istibdadiye bile mekteb-i mülkiye mezunların
dan vilayat-ı şarkiyenin temin-i istifadesi için mektebten çıkan bir 
efendiyi üç sene maiyyet memuriyetinde bulunmaktan bile istisnfi 
ederek yeniden birinci sınıf maaşla kaymakam tayin etmekte idi. 
Bu kadar azim bir müsaadeye rağmen her sene mezunlar miyanın
da buna rağbet edenlerin miktarı üçü dördü tecavüz etmezdi. İşte 
bu zaruret, hükümet-i hazıraca takdir edilmiş olmasından naşidir 
ki memurin-i sıhhiye yüzde yüz zamm-ı maaşa nail olmuşlardır. 
Vekalet-i celilelerine mensub bulunan ve memleketin hayat ve is
tikbalinin istinad-gahı olan anasır (unsurları) dahi aynı müsaade
ye mazhar olmalıdırlar ki bu havali idaresi, eyadi-i iktidara (iktida
rın nimetlerine) intikal edebilsin. 
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MEMURİYETLERDE KARARSIZLIK 

Hükümetin esbab-ı zaafından birisi de memurların bilhassa 
rüesa-yı memurin-i mülkiyenin sık sık tebdil edilmesidir. Her kaza 
ve vilayetin kendisine mahsus icabat ve mukteziyatı olup bunla
rı idrak etmedikce bir kaymakam veya valinin hizmet edebilmesi 
gayr-ı mümkündür. Bu ise bir mahalde la-ekall (en az) yedi sekiz 
ay çalışmak ve dolaşmakla olur. Binaenaleyh bir mahalde bir kay
makam yahut valinin muvaffakiyet gösterebilmesi için la-ekall 
yedi sekiz ay müruruna intizar etmelidir. Bit-tecrübe sabit olan bu 
hakikatin icabatına hükümetce bilhassa bu havalide daha ziyade 
itina edilmek ve mütehassıs idare memurları yetiştirmek lazım 
iken tetkikat-ı acizanem bunun aksi tarikin iltizam edilmiş oldu
ğunu göstermiştir. Ez-cümle [1)330 senesinden şimdiye kadar asil 
ve vekil olarak Midyat Kazasına on dokuz kaymakam, Deyrek'e 
[Derik'e] otuz ve Savur'a kırk bir kaymakam gelmiştir. Yani bir 
kaymakam vasati olarak Midyat'ta altı, Deyrek'te [Derik'te] dört 
ve Savur' da üç ay hizmet etmiştir. Gerçi valilerdeki tebeddülat bu 
derecede değilse de bir yerde üç dört sene ifa-yı vazife eden vali
ye henüz tesadüf etmedim. Halbuki kıdem, memurun marifetini 
temin etmekle beraber onun derece-i ehliyet ve liyakatı hakkında 
merciine de bir fikr-i sahih verebiliyor. Sık sık vukua gelen tebed
dülat ise idareyi düçar-ı zaaf etmekten başka bir netice vermez. 
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VESAİT-İ İNZİBATİYE 

Vcsai t- i inzibatiyenin tarz-ı teşekkülü dahi ihtiyaca tekabül 
edecek bir halden çok uzaktır ve hükümetin bu taraflarda zaafını 
intac eden avamildendir. 

Memurin-i mutaallikasının medh ve sitayişlerine (övmelerine) 
rağmen jandarmanın bu gün bir alet-i zülm olduğunu anlamak 
güç bir iş değildir: 

Evvelen- Jandarma maaşı mesleğe merbutiyet husulüne sebeb 
olabilecek miktardan çok dundur (aşağıdır). Hiç kimse alel-husus 
zinde ve gürbüz bir adem amelenin bir lira kazanıp serbest yaşadığı 
bu devirde, sekiz on lira aylık için esareti ihtiyar edemez. Ondan 
dolayı mükellefiyet-i askeriye müddetini hoşca geçirmek maksa
dıyla gelenler ikmal-i müddet edip askerlikten kurtulmaktan başka 
bir düşünceye sahib olmadıkları için hizmet etmiyorlar, gün geçi
riyorlar. 

Saniyen- Bu havali jandarmaları hemen umumiyetle yerlidir. 
Memurlar hakkında yukarıda serd edilen mehazir bunlarda maa 
ziyade mevcudtur. 

Ne yapılırsa yapılsın, jandarmanın en ziyade hüsn-i müna
sebette bulunduğu eşhas, eşraf ve ağavattır. Jandarma kıtaatında 
doğrudan doğruya ağalara merbut, ağaların hizmetkarı efrad var
dır. Bunlardan hizmet beklemek abestir. Bunun elim ve feci birçok 
misallerini gördüm. Fakat yalnız şu vaka jandarmanın mahiyeti 
hakkında bir fikir edinilmesine kafidir: 

Hal-i kıyamda bulunan bir ağanın üzerine giden müfreze ateşe 
maruz kalınca zabit bil-mukabele ateş edilmesini emir eder. Müf
rezeyi terkib eden yirmi beş neferden dördünün silahı patlar, diğer
leri havaya bile silah atmak cüretini kendilerinde görmezler. 

Bu havalide mevcud jandarma kuvvetleri adeden dahi temin-i 
ihtiyaca kafi olmadığı halde geçen sene bir miktarı tenkis edilmiş, 
muahharan (sonradan) seyyar jandarma alayları teşkil edilince 
mütebakinin (geri kalanın) bir kısmını da oraya tefrik olunmuş 
olduğu için bu yüzden de vilayetler fevkalade zaruret çekmektedir
ler. En ufak bir işin bile kuvvetli bir jandarma müfrezesine muhtaç 
olduğu bu havalide, her gün tahaddüs eden vekayi-i mühimmeye 
adeden olsun karşı koyabilecek kuvvet olmadığı için, memurin-i 
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mülkiye fevkalade sıkıntı içindedirler. Ahval-i fevkaladede asker
den istiane (yardım) ediyorlarsa da böyle mahdıid muavenetler 
ihtiyacat-ı daimeye tekabül etmediğinden ve mürettebat noksanın
dan mütevellid zaruret dahi her vakit ( .. . ) 

Jandarma kıtaatı zabitan ve küçük zabitan kadroları da nok
sandır. Kazalar, mühim nahiyeler dahi cahil efrad elinde kalmıştır. 
Vezaif-i hükümetin jandarmaya müteallık kısmı da daima büyük 
bir noksanla ifa edilmektedir. Vilayetlerden bu babda sılret-i umıl
miyede vaki olan işar ve müracaatlardan da bir semere hasıl olma
dığı anlaşılmıştır. 

Maaşların müstevfi bir dereceye iblağı, kadronun tezyidi ve 
yabancı efraddan terkibi, jandarma mekteblerinde merasim ve ze
vahirden (şereflerden) ziyade maksad-ı hakikiye hadim bir usıll-i 
terbiye ihdası elzemdir. 

45 



CUMHURİYET'iN İLK KÜRT RAPORU 

AGALARIN HALK ÜZERİNDEKİ MEZALİMİ 

Ağaların, her suretle ne büyük kudret sahibi oldukları yuka
rıdaki izahat ile taayyün etmiştir (belirtmiştir). Bu kadar kuvvet 
ve kudretlerine rağmen, ağaların nazım-ı harekatı adalet olmayıp 
menfaat-i şahsiyedir. 

Bir Ağa, hareketinin kanuna, mantıka, akıl ve şerıate mugaye
retine (aykırılığı) asla nazar-ı itibara almaz. O hareketin menfaati
ne tevafuk ettiğine kanaat eylemesi kafidir. Bit-tabi ağanın bütün 
mezalimi evvel emirde zir-i idaresinde bulunan ahaliye tevcih ve 
initaf etmektedir (meyletmektedir). Ahali bu hususta ağanın rıza 
ve hoşnudisini celb etmekten başka bir çare-i müdafaaya malik de
ğildir. Hele hükümete şikayet etmek en ağır cezayı istilzam eder. 

Geçenlerde bir ağa birisini cerh eder. Mecruh beray-ı şikayet 
(şikayet gereği) hükümete götürülmesini ister. Mecruh esna-yı rah-
da (yol esnasında) vefat ettiği için ifadesi muntazam surette tesbit 
edilirse de failin kim olduğu haricdekiler nazarında taayyün eder. 
Hükümetçe takibata ibtidar olununca müteveffaya mensub on altı 
hane emval, hayvanat ve arazilerini terk ederek umumun hürmet 
ve takdis ettiği bir İnevkia ilticaya mecbur olurlar. Fakat hüküme
te de arz-ı şikayet edemezler. Ağa bunların hepsinin diğer bir cü
rümden maznun gösterir. Kendi hasımlarından bir kaç şahsın da 
maktulün failleri olduğuna dair şahid ikame eder ve nihayet mak
tulün aile ve akrabası kendisine arz-ı teslimiyet ederler. Hükumet 
nazarında cani vaziyetinde kalırlar. Ağanın hakimiyeti, ahalinin 
hayat-ı hususiyesine kadar sirayet edebilir. İçerilere gidıldikçe bu 
salahiyetin dairesi gayr-i mahdud surette tevessü etmektedir. Me
sela hiç bir kimse, ağanın izin ve rızasını la.hık olmadıkça teehhül 
edemez. Kızını yahut oğlunu evlendiremez. Hiç bir ferd ağanın 
emir veya muvafakati olmadıkça hiç bir iş için hükümete müracaat 
edemez. Ağanın bil-umum evamiri vacibül-icradır. Suret-i mutla
kada denilebilir ki ağa, efrad-ı ışaın can ve malına keyfe ma yeşa ta
sarruf etmektedir. Bundan kendisini men edebilecek hiç bir kuvvet 
yoktur. Öldürür, öldürtür, dilerse darb ve habs eder veyahut var ise 
emval ve emlakini zabt ederek aşireti haricine nefy eyler. Zengin 
bir müteveffanın evladlarını mirasdan kısmen ve hatta tamamen 
mahrum edebilir. 



lJERVIŞ t1USEYIN t1USNU 

Nişancılığını isbat etmek, yahut tüfengini tecrübe eylemek için 
ahaliyi karşısına dikip ateş eden ağalar görülmüştür. 

Tenfiz-i meram (meramını anlatmak) için ağanın müracaat et
tiği vasıta ikidir: 

Birincisi kendi kuvvetidir ki balada zikr edildi. 
Bazen ağa, bil-fiil teşebbüsatta bulunmağı muvafık görür. O va

kit icraatına adliyeyi tavsit eder (aracı kılar). Bunun için müracaat 
ettiği çare, isnad-ı cerhtir. Herhangi bir tarafta bir cinayet ika edil
diğine muttali olunca adamlarından bir kaçını hükümete gönderip 
taharriyesini, kendisince mültezim olan şahs veya eşhası o cinayet
le alakadar gösterir. Bit-tabi hükümet bu musanna şehadatı kabul 
eder. Ceraim-i mütehaddeseden (meydana gelen suçlar) dolayı ma
durların veya malumatı olanların hükümete şikayat ve ihbaratta 
bulunmaları mümkün ve İnutad olmadığını ve binaenaleyh muh
birlerin ifada.tını tekzib edecek (beyanlarını yalanlayacak) bir delil 
elde edilemediği için adliye, ihbarat-ı vakıaya istinaden takibata 
başlar ve maznunu ihzara teşebbüs eder. Sarih ve kati şehadetler 
karşısında mahkum olmasa bile uzun müddet hapishanelerde ya
tacağını idrak eden maznun davete icabet etmez. O vakit ya ağanın 
delaletiyle jandarmalar tarafından tevkif olunur veyahut yine ağa
nın müsaadesiyle hal-i firarda kalır. Böylelikle ağa, hiç bir külfet 
ve zahmete duçar olmaksızın maksadına nail olmuş olur. Temas 
ettiğim rüesa ve ahali ağalarla bu vasıtadan vası bir surette istifade 
etmekte olduklarını söylediler. Ağalar, rükeba ve hüsemaya karşı 
da bu tedbiri kesretle istimal etmekte imişler. Ekseriya bir kurşunla 
telef olan bir şahsın faili olmak üzere birçok eşhas ihbar olunuyor. 
Maksad, bunların hükümetle olan rabıtalarını kat etmektir. Böyle 
bir cinayetten dolayı yirmi, otuz, kırk kişinin takip edildiği kes
retle vakidir. Hatta bir defa yüz seksen kişi maznun gösterilmiş ve 
takibata tabi tutulmuştur. 

Bazen bir şahıs veya bir aile hakkında adliye ve hükümetin 
tefyizi müstacilen (acil olarak) davet edilmek murad olunur ve fa
kat isnad edilecek bir cürm bulunmazsa kabirden yeni gömülmüş 
bir cesed çıkarılıp üzerine iki kurşun sıkıldıktan sonra hükümete 
ihbaratta bulunulduğunu ve bu suretle takibat-ı adliyenin tahrik 
edildiği memurin-i müteallikası tarafından ifade olundu. Maaha
za adliyenin vesatatına arz-ı ihtiyaç eden aşair, bir dereceye kadar 
nüfCız-ı hükümetin cari olduğu sahada bulunanlardır. İçerilere 

47 



CUMHURİYET'iN lLK KÜRT RAPORU 

doğru gidildikçe ağalar, mücazatı biz-zat tertib etmektedirler. Esa
sen bu havalide kesret-i cinayet, medar-ı fahr ve mübahattir. 

Ağanın refakatinde bulunan eşhasın kendisine tam bir itaat ve 
sadakat göstermesi ve hatta onun ufak bir işaretiyle cinayetler ika, 
hükümete karşı silah istimal eylemesi adliyenin muaveneti saye
sindedir. Ağanın ilk işi, refakatine alacağı, şahsın muhafazasına 
memur edeceği bir adamcığı hükümetle alakalandırmak yani ağır 
bir maznuniyeti yok ise her hangi bir cinayette maznun gösterip 
ve şahid ikame edip hakkında takibat icra ve hükm isdar ettirmek 
suretiyle o şahsın hükümete takarrub ve iltica edebilmesi imkanını 
külliyen selb eylemelidir. Hükumet nazarındaki mevkiine muttali 
olan bu şahıs için fima-bad (bundan böyle) ağaya merbutiyet-i ka
mile ibrazından başka bir hatt-ı hareket ihtiyarına imkan kalmıyor. 

İşte ağalar, bir taraftan hükümet kuvvetini parçalamağa 
çalışırken diğer taraftan o kuvvetten böyle azami surette istifade 
etmektedirler. 



DERVİŞ HÜSEYİN HÜSNÜ 

AHALiNİN HUKUKU 

Bu havalide cari olan tarz-ı idare ahalinin, teşkilat-ı esasiye ka
nunuyla müemmen olan hukukunu selb eylemektedir. Vaziyet şu 
suretle icmal olunabilir: 

1- Halk hürriyetlerden mahrumdur ve ağanın esiridir. 
2- Köylü ile ağanın hukuku arasında asla musavat yoktur. 
3- Köylü devlet kanununa değil mensub olduğu aşiret ağasına, 

ağa dahi kendi keyif ve arzusuna tabidir. 
4- Ahali ağalar ve köylü namıyla birincisi hürr, ikincisi esir iki 

sınıfa munkasımdır. 
5- Köylünün şahsı, masuniyeti yoktur. Ağa köylünün şahsına 

dilediği gibi tasarruf eder. Köylü seyahat, akd, say ve amel serbesti
lerinden mahrumdur. 

6- Köylü hakk-ı tasarrufa malik değildir. Elindeki tapu senedi 
dahi bu hakkı temin edemez. 

7- Köylünün canı, malı, meskeni ağanın keyfine tabidir. Yal
nız bu havalide iffet-şikenlik (namussuzluk) menfur olduğu (nefret 
edildiği) için ırz tabiatıyla taarruzdan masundur. 

8- Ağa köylüyü dilediği tarz ve vecihle habs ve işkence edebilir. 
9- Köylü ağanın bütün umur ve hususunu angarya suretinde 

temine mecburdur. 
ıo- Ağa, dilediği anda köylünün mal ve emlakini müsadere 

edebilir. 
ıı - Köylü her ne sebeble olursa olsun hüküm.ete müracaat ve 

şikayet etmek hakkına haiz değildir. 
12- Köylü mahkemelerden müstefid olamaz. 
13- Köylünün ifasına mecbur olduğu rüsuma, aşar ve tekalif 

kanunen muayyen olan mikdar olmayıp ağanın tensib ve tasvib 
edeceği mikdardır. 

14- Hükümetin hidemat-ı tedrisiyesinden köylünün istifade 
edebilmesine imkan yoktur. 

15- Köylünün hiç bir yerde hakk-ı ikameti yoktur. Emlak sahibi 
olup olmaması müsavidir. Ağa onu istediği yerde ikame eder. 
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HÜKÜMETİN HUKUK VE VEZAİFİNE 
İRAS (VAZİFESİNE SEBEP) EDİLEN ZARARLAR 

ı - Aşar ve Ağnam rüsumu namıyla ahaliden alınan pek fahiş 
paraların kısm-ı küllisi ağaların yed-i gasbında kalmaktadır. 

· 
2- Emlak ve arazi kıymetleri ve binaenaleyh bunlara mutaallık 

tekalif tasavvur edilemeyecek kadar dundur ve kayıt olmayan arazi 
ve emlak na-mütenahidir (sonsuzdur). Bu yüzden Hazinenin za�a
rı pek çoktur. 

3- Nüfus ekseriyetle gayr-ı mukayyed olduğu için tarik bedel-i 
nakdisi tahakkukatı çok noksandır. 

4- Mükellefiyet-i askeriye yoktur. Bu havali halkı nazarında 
askere gitmek ölümle müsavidir. Onun için bazen bin müşkilatla 
üç beş kişi der-dest edilse bile bunları kıtaata mal etmek mümkün 
olamamaktadır. Halbuki bu havali, haramilerin mesaibinden (mu
sibetler) bin-nisbe daha az müteessir olduğu için sinin-i mükelle
fiyette bulunanlar aksam-ı saire-i memlekete (memleketin farklı 
kısımlarına) nazaran kesirdir. Ağa ve ağa ailesi asker olmaz. Ordu, 
bir ağa evladını kendi safları arasında görmemiştir. Ağaya, müm
kün olduğu kadar fazla kuvvet lazım olduğu için zir-i nüfuzundaki 
halkın askere gitmemesi esbabını da teshil eder. Bu yüzden memle
ketin düçar olduğu zarar pek büyüktür. 

5- Tapu senedi, tasarrufu temin etmediği için hiç kimse ferağ ve 
intikal muamelesi yaptırmamakta ve bin-netice bundan Hazine de 
mutazarrır olmaktadır. 

6- Bu havalide devletin hakk-ı kazası cari değildir. Muhakeme 
alel-ekser müzevvir davalarla iştigale mecbur olmaktadır. Hakiki 
şahid celbi mümkün değil gibidir. Davalar senelerle temadi etmek
te ve takibattan alel-ekser bir netice hasıl olmamaktadır. Davanın 
tarz-ı intacı (sonuçlanma tarzını) ağanın keyif ve arzusuna tabidir. 
Çok defa maznunlar muhbir ve şahidlerle itilaf ederek -bit-tabi 
ağanın emriyle- iskat-ı davaya (davanın düşmesini) muvaffak ol
muşlardır. Bazı yerlerde cihet-i adliye cürmün vukuunu haber alın
ca beray-ı tahkik mahalline gidiyorsa da ahali maktulü göstermek
ten, cürm hakkında malumat itasından imtina etmektedir. 

Buna binaen bir takım ceraim mechul ve takibsiz kalıyor. Ahali 
arasında vuku bulan bir musademede yedi sekiz maktul olmuş 
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iken halkın mümanaatına mebni takibata ibtida edilememiştir. 
7- Evamir-i adliye infaz edilememektedir. Yalnız Midyat Ka

zasında vacibül-infaz (infazının gereği) sekiz yüz tevkif ve yüz 
otuz ihzar emri var idi. Son afv kanunlarının efal-i cinaiyeyi imha 
etmiş olmasına rağmen bir kazada dokuz yüzü mütecaviz şah
sın hal-i firarda bulunması ve bir vilayette davete icabet etmeyen 
mahkum ve maznunların beş bin küsur olduğunun resmen bildi
rilmesi, memlekette vezaif-i adliyenin tarz-ı cerayanı hakkında va
zıh (açık) bir fikir husulüne medar olur. İhzar ve tevkif emirlerinin 
icra edilememesi bit-tabi takibat-ı adliyeyi tavik ve tasib etmekte ve 
bu yüzden halkın hükümet hakkındaki fikr-i itimadı bir kat daha 
tenakus etmektedir. 
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CUMH URİYET'iN İLK KÜRT RAPO RU 

VAZİYET-İ HAZIRA 

izahat-ı sabıkadan anlaşılacağı üzere, bu havalide iki kuvvet 
yekdiğeriyle hal-i muhavelededir (isteme halindedir). Biri hüküm et, 
diğeri eşraf ve rüesa-yı aşair. 

Ağalık memlekette hadis değil kadimdir. Nüfuz ve kudretini 
tarihten alıyor ve hükümat-ı sabıkanın zaaf-ı idaresinden bil-is
tifade iktisab-ı kuvvet ve miknet edildikten sonra hükümetin ve 
milletin başına bela kesiliyor. 

Ağaların enzar-ı hırsı ve tamaları ahalinin hazine namına ver
mekte olduğu aşar ve ağnam rüsumu, emlak ve arazi vergileri ve 
tarik bedel-i nakdisi ile iktifa etmemektedir. Bu rüsumun bir kaç 
mislini zavallı ahaliden cebren ve tegallüben aldıktan başka mah
sul-i mesailerinede vaz-ı yed etmekte ve hatta emlak ve arazilerinin 
tasarrufuna bile mani olmaktadırlar. Hiç bir köylü elinde bulunan 
mülk kendisine aid olduğuna emin değildir. Bütün ma-meleki 
ağanın meşum ağzından sadır olacak bir emirle der-akab elinden 
çıkar. Ma-aile nan (ekmek) pareye (parçasına) muhtaç olur. Aba 
vü ecdadının yaşadığı kendisinin doğup büyüdüğü topraklarda sü
rünmek hakkından bile mahrum bırakılır. 

Hükümetin kanunları, teşkilatı, kuvveti biçare köylünün mah
sul-i sayini mal ve mülkünü, hakk-ı ikametini muhafaza ve temine 
kafi ve muktedir değildir. Ağanın ahali üzerindeki tegallübü bu 
beylere inhisar etmez. Köylünün hayat-ı hususiyesine bile nüfuz 
eder. Köylü, evladı üzerinde hakk-ı vesayete malik değildir. Evlat 
da karı da ağanın köleleridir hatta: 

Mal padişahın can Allahın 
Kavl-i marufunun (meşhur sözünün) buralarda mahall-i tatbiki 

yoktur. Çünkü Ağa, köylünün yalnız malına değil hayatına da key
fe ma-yeşa tasarruf eder ve etmektedir. Ağa, bu menhus kudretini 
kısmen o biçare milletten ve kısmen dahi hükümetten almaktadır. 
Hazineden ve milletten çalıp gasb ettiği servetle beslediği cellat
lar, ağanın kaffe-i evamirini der-akab (hemen) icra ve infaz ederler. 
İdama mahkum olan bir köylüyü ağasının pençesinden kurtaracak 
yine onun gibi bir ağadır, fakat hükümet değildir. 

Ağa, çok kavidir. Mıntıkasında dilediği gibi hareket eder. Hü
kümet kuvvetlerine, hükümetin evamirine inkıyad etmeyi hatırın-
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dan bile geçirmez. Kavanin-i devlete muhalefet etmek ağalığın şia
rıdır. Ağa dilerse hükümet kuvvetlerine karşı bi-perva (korkusuz) 
istimal-i silah eder. Çünkü ağa şimdiye kadar bu kabil hareketle
rinin hiç birinin cezasını görmedikten başka daima afva mazhar 
olmuş, hatta bir reis-i hükumet gibi itilaf-nameler imzalamıştır. 

Jandarma, asker, zabita, memur şehid eder, bu haller ağanın 
bais-i fahridir (övünme sebebidir). Çünkü sahife-i cinayatına bir 
kızıl leke daha ilave olunmuştur. Ağanın nazarında vatan, yed-i 
gasbına geçirdiği bi-nihaye arazi, millet zir-i tahakkümünde inle
yen bi-çare köylüdür. Hamiyyet ise ancak icabat-ı menfaatidir. Ağa 
bu üç esasdan başka bir şey tanımaz. Binaen aleyh nef-i zatiyesine 
mugayir olan her hal -Türk vatanının inkiraz ve izmihlaline bais 
olacak olsa bile- onun için merdudtur. Ve - vatan yıkılsın fakat ağa 
mutazarrır olmasın. Bunun delilleri na-mütenahidir. 

Farz edelim ki ağanın gasb u garatı, bi-çaregana tecavüzatı, hü
kümete muhalefeti ve cinayatı eser-i cehl veya hata olsun, Harb-i 
Umumide milletin eli silah tutan bütün evlatları genç ihtiyar hu
dudlarda can verdikleri halde, ağa yerinden kımıldamamış, evlad 
ve etbaını da bu hizmetten men ve nehy eylemiş idi. Ordunun ihti
yacını temin için dul kadınların, yetimlerin sandıklarında bulunan 
beşer onar okka zahirenin bile hınta (buğday) zarureti hasıl oldu
ğu vakit ağa bir takım bi-çareganın (zavallılar) mahsul-i mesaisini 
yed-i gasbına geçirip hem onların hem de ordunun açlığı bahasına 
cem-i servete imkan bulabilmiş idi. Düşman orduları Bitlisi işgal 
ettiği zaman hiç olmazsa kendi toprağının düşman tarafından 
çiğnenmesine mani olmak için askerden kaçırdığı avanesiyle bir
likte cepheye şitab etmesi (koşması) lazım iken, kabilesinin bütün 
vesait-i nakliyesini, nukud ve giran-baha (kıymeti çok olan) eşya
sını toplayarak garba doğru firara, mülevves ve menhus ayaklarıyla 
o pak toprakları da çiğnemeğe azmetmişti. 

Mütareke oldu. Ordu dağılmağa başladı. O vakit ağa mukteza-yı 
fıtratını bütün belağatıyla gösterdi. Kendisinin temin-i huzur ve is
tirahati, refah ve serveti için aç bi-ilaç kar yığınları içinde bi-nihaye 
düşman kitleleriyle mücadele etmiş olan Anadolunun pak nasiyeli 
evladlarını; mücerred vatanını müdafaa ettiğinden dolayı veyahut 
elindeki tüfengi, üç beş deste fişengi zabt etmek için o mübarek 
vatan yavrularına sırtlanlar gibi hücumdan çekinmemiş, nicelerini 
hain kurşunla şehid etmişti. Muhterem bir ordu kumandanımız 
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bile bu alçakların kurşunlarına maruz kalmıştı. 
Mütareke oldu, İngiliz ve Fransızlar bazı mevakii (mevkileri) 

badel-işgal (işgal sonrası) memlekette geşt ü güzara (gezmeye) baş
layınca onların menhus kalbleri emir-i menfaatle ve daha şiddetle 
daraban oluyordu (darbelere uğruyordu). Ağa, İngiliz ve Fransızı 
hüsn-i istikbal edebilmek maksadıyla istihzaratına germi vermişti. 
Lakin vatanın fedakar evlatları Urfada Maraşta Antepte düşmanın 
pa-yı tecavüzünü tevkife teşebbüs ettiler. 

Harb-i Umumi afetinden arta kalan bir avuç dilaver ellerinde
ki bir kaç tüfenk ve beş on fişenk ile düşmenin azim kuvvetlerini 
sardılar. Onların berri (karasal) havai vesait-i tahribiyesine göğüs 
germeğe başladılar. Tabii bu fedakarlığın istihdaf ettiği gaye hem 
vatan-ı asliyi hem de vatan-ı umumiyi zillet-i esaretten kurtarmak 
idi. Bunun için nazarlarını biz-zarure ağalara tevcih ettiler. Onla
rı din ve vatan-ferde şey zannederek muavenetlerini istirham ey-
lediler. Ağalar bu mücahidlere fiilen yardım etmek şöyle dursun, 
mecruhinin yaralarını sarmak için taleb edilen yirmi yirmi beş 
liralık pamuk ve sargı esmanı gönderildiği beyanıyla Urfaya gön
dermekten imtina ettiler (kaçındılar). Tarih bu melanetleri birer 
birer saymalı, bu zavallı vatanın ne bitmez tükenmez düşmanları 
bulunduğunu göstermelidir. 

Sanki bu kadarı kafi değilmiş gibi bu mübarek mücahidlere 
arkadan kasd edercesine taraf taraf ihtilaller çıkardılar. Millet bir 
taraftan İngiliz ve Fransız Yunanla mücadele ediyorken bu melun
larla uğraşmak, mücadele etmek zaruretini hisseylemişti, uğraş
tı fakat saha-i mesaisi kudret-i beşer fevkinde olduğu için onlara 
müstehak oldukları cezayı o vakit veremedi. 

Zafer yetişti, civan-merd (kahraman) millet, ağaların bütün 
habasetlerini afv etti ve unuttu. Fakat bu uluvvü-cenabdan da bir 
semere hasıl olmamıştı. Çünkü ağalar, devletin hakk-ı hükümranı
sine karşı su-i kasdlarında devam ettiler. Bir iki seneden beri yüz
lerindeki nikab-ı riyayı (utanç perdesi) attılar. Hücumlarını aleni
leştirdiler. Bir mücrimi (suçluyu) takibe, her nasılsa kayda geçmiş 
olan bir kaç askeri taharriye giden jandarma müfrezeleri, beş on 
kuruştan ibaret vergiyi taleb eden tahsildarlar, silahla karşılanıyor, 
aşar sattırılmıyor, ağnam saydırılmıyor, devletin selahiyet-i kazai
yesine istinaden cinayat-ı mütehaddiseyi tahkika giden memurin-i 
adliye reddolunuyor, memurlar mıntıkalarında ikamet edebilmek 
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imkanını bile göremiyorlar. Yani devletin hukılk-ı hükümranisi 
alenen redd edilmek isteniliyor. Fakat şurası şayan-ı kayd ü tezkar
dır (kayıt altına alınmaya ve hatırlatılmaya değerdir) ki bütün bu 
izahatlar, bu cinayetler beş altı vilayette bir iki yüz şeririn elinden 
çıkıyor. Zavallı millet istemeyerek, bil-mecburiye bunların şu ha
reketlerine muavenet, müzaheret etmek ıztırarındadırlar. Millet te 
bunlardan bizar olmuştur (bıkmıştır). Çünkü izah edildiği üzere 
ağanın servet ve saadeti, bütün kuvvet ve kudreti, tamamen köylü
nün sefalet ve felaketi bahasınadır. 

Memleketteki bu keşmekeşin şuhur ve kasabattaki eşraf ve mü
nevveranın (aydınların) nazar-ı dikkatinden kaçabilmesine imkan 
olmadıktan başka, eşrafın bazİları vakit vakit bu muciranlardan(?) 
mühim surette mutazarrır oldukları halde bu ahvalin esasından 
ref ve izalesi için hükümet nezdinde teşebbüsatta (teşebbüslerde) 
bulunmamaları, ahvalin vahamet ve fecaatinden merkezi hakkıyla 
haberdar etmemeleri, bazılarınca çok mühimm bir alamet adde
dilmektedir. Hatta her aşiretin eşraftan birisine mensub olduğu, 
aşiret ağalarının merbut bulundukları eşraf vasıtasıyla memurini 
ve kudret-i hükümeti menfaatlerine ihale etmekte oldukları efvah-ı 
nasda (insanların ağızlarında) musırran (ısrarlı) deveran eylemek
tedir (dolaşmaktadır). Şu halde eşrafın, memleketin anarşiye doğru 
gitmesinden bir fa.ide intizar ettiklerine hüküm eylemek ve hatta 
onları, ağaların hükümete karşı takındıkları vaz-ı muhalefetin 
amilleri meyanında addetmek zarureti hasıl oluyor. Esasen eşrafın 
ağavat ile manevi rabıtalarla iktifa etmeyerek aradaki münasebatı 
revabıt-ı maddiye ile takviye etmeleri, ağanın, ağa-zadenin hükü
metin metbuu olduğunu nazar-ı itibara almayarak münasebet-i 
cehriye tesisine çalışmaları, kız vermeleri ve almaları, halkın zarın 
ve zehabını takviye eylemekte ve bu esbaba mebni ağalarla eşrafı 
hükümete muhalefet ve halka tağallüb hususunda aynı mevkide 
addeylemek icab etmektedir. 

Bu havali halkı fıtraten mutidir, munisdir, kerim ve sehidir, 
hakk-şinas ve hakk-perverdir. Yani bu tarafların bil-maiyyet-i 
hakikiyesi şekl-i zahirinin tamamen aksidir. Bu evsafdan dolayı ve 
fakat hiç istemeyerek ağaların baziçe-i ihtira.satı onların bais-i şev
ket-i miknet olmuş, hukuk-ı tabiye ve nazariyesini izaa eylemiştir. 
Zayıfın kaviye iltica ve istinad etmesi bir kaide-i tabiiyedir. Mem
lekette hükümetten başka, hükümetin fevkinde kuvvet ve kudret 
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olmaması lazım iken, bu havali eşirrasına karşı öteden beri ihtiyar 
olunan mütereddidane hareketler, memlekette ağalardan başka 
kuvvet olmadığını halk nazarında isbat etmiş ve bit-tabi zavallı 
milleti ağaların kucağına atmıştır. Köylü arazinin fey:ı ve bereke
ti nisbetinde çalışkandır. Gece gündüz çalışır, hayatı kemirmekte 
olan aşiret gibi mesaibten varestedir. Fakat onun semere-i sayinden 
istifade eden ancak ağadır. 

Toprağın feyzine ve azami derecedeki mesaisine rağmen köylü
nün mahrumiyet ve sefalet-i azime içinde yaşaması, bir hal-i tabii 
şeklini almıştır. Bu. havalideki hükümet teşkilatı ihtiyaca tekabül 
edebilmekten çok uzaktır. 

Evvelen (İlk olarak) mutlak bir hı-taraflık lazım olduğu halde 
memurların ekseriyet-i azimesinin yerli olması, hükümetin bi-ta
rafi-i harekatına mani olmaktadır. 

Saniyen (İkinci); memurlarda azım bir vakar ve istikamet şart
tır. Halbuki en büyüğünden bir jandarma neferine kadar bil-umum
memurine verilmekte olan maaşat onların ihtiyacatına tekabül 
edecek miktarda olmadığı halde, ağaların hudud-ı semahatleri (cö
mertlik hudutları) gayet vasi olduğu için memur kitlesinin ekseri
yet-i azimesinde halk nazarındaki mevki-i şeref ve ihtiramını gaib 
etmiştir ve bit-tabi haiz-i itimad değildir. 

Salisen (Üçüncü); icraatta sebat ve isabet lazımdır. Halbuki 
ağalara karşı ihtiyar olunan harekatın hemen umumu adem-i mu
vaffakiyetle (başarısızlıkla) neticelenmiştir. 

Rabian (Dördüncü); muamelatta ve bilhassa ihkak-ı hakk (hak
kın yerine getirilmesi) hususunda sürat elzemdir. Halbuki mahke
m\ler bu zarureti temin edebilmekten çok uzaktır. 

Hamisen (Beşinci); idarede vahdet şarttır. Halbuki memlekette 
iki hatta üç müstakil hükümet kuvveti mevcud olduğuna ve bun
ların yekdiğeriyle taaruz etmekte olduklarına dair delail (deliller) 
mevcudtur. 

Bu nevakıs her-devam oldukça (devam ettikçe) bu memleket
lerde intizamın tesisine imkan yoktur. Bu havali ile alakadar olan 
bazı zevat, ağalar arasında mevcud bulunan rekabet ve husumetin, 
hükümet aleyhine müctemian bir.hareket-i isyaniye vukuuna mani 
olduğunu ve olacağını ve buna binaen esaslı ıslahat için müsaid ve 
münasib zamanın hululüne intizar etmekte bir tehlike olmadığını 
iddia ettiler. Bu mütalaa da nefsül-emre mutabık (nefsinin emrine 
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uygun) değildir. 
Filhakika (Hakikaten) ağalar arasında şedid rekabetler vardır 

ve bu yüzden müsademeler, muharebeler olmaktadır. Yüzlerce köy 
enkaz yığını haline geliyor, kanlar akıyor, canlar telef oluyor. Bu 
haller memleketi boydan boya yekdiğerine hasım iki cebhe haline 
getiriyor. Her nahiyede, her kazada, her vilayetteki aşair arasında 
rekabet ve husumet vardır. Fakat her aşiret kendisine diğer aşair
den müttefik ve zahir tedarik ve temin etmiş olduğu için, şarkdaki 
bütün aşiretler yekdiğerine rakib iki fırka halindedir. Yani bu vi
layetler ahalisi adeta muhasım iki cephe vaziyetindedir. Bu böyle 
olmakla beraber hükümet umum rüesanın merdudu (kötüsü) ol
duğu için, bir aşirete karşı icra edilecek harekatta hükümetin diğer 
aşa.irin suret-i ciddiyetle mazhar-ı muaveneti olabilmesi imkanı 
mefkud (mevcut olmayıp) yahut enderdir. Bu itibarla aşair hükü
mete k_arşı tek cephe halindedir. 

Kaldı ki memlekette mevcud bazı kuvvetli şahsiyetler her iki 
cephede dahi icra-yı tesir edebilecek vaziyette olduğu için ağalar 
arasıdaki nifaka kıymet atfetmek asla caiz olamaz. Maahaza hükü
met nifak ve şikak ihdas ve idamesiyle değil, tesis-i adaletle payidar 
olur. 

Cehlin menfaatin doğurduğu ağalık, bu günkü şekline nazaran 
memlekette mi,istevli (saldırgan) bir düşman kadar haiz-i ehem
miyettir. Maahaza balada izah edildiği üzere, bütün kuvvet ve 
kudreti zulm ü taaddiye müstenid olduğu için bu meşum kuvvet 
göründüğünden pek çok zaiftir ve hükümetin azın ve ciddiyetine 
mukavemet edebilmesi imkanı yoktur. Bu havali tarihi bunun bazı 
misallerini göstermektedir. 

Memleketi yaşatmağa azın ettiğini her günkü icraatıyla isbat 
etmekte olan idare-i hazıranın az zamanda vilayat-ı şarkiyenin 
milyonlara varan ahalisini ufacık bir himmetle bir harb-i kalilin 
(zayıf savaşın) pençe-i zülmünden tahlise (kurtulmaya) muvaffak 
ve bu sayede muazzez (aziz) vatana esaslı bir menfaat teminine 
muktedir olabileceği kanaatini hatime-i kelam (sözün sonu) ittihaz 
eylerim (kabul ederim). 

Fi 14 Eylül sene [1)340 
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RECEB BEY'İN DERKENARI 

"Bu şayan-ı istifade raporu okudum. Hüsnü Bey vazifesini liya
katle ifa etmiştir. Raporda umumi nukat-ı nazardan (genel bakış 
açısından) başka nazar-ı dikkati calib (çeken) bazı müsbet hadise
lere aid kayıtlar da var. Bir kere bu rapordan umumi bazı neticeler 
çıkarılıp hülasaten tesbit edilmeli, saniyen bahs edilen küçük hadi
seler hakkında devair-i aidesi not alarak alakadar olmalı." 

Savurlu Hamdullah Bey'in pederi Abdullah Bey yazdığı mu
harreratta imzasını "Dergah-ı mualla Emir-i kaza Hacı Abdullah" 
atar imiş. İkametgahında bir zindan var imiş. Mahbusini bağla
mak için kullandığı zincirler el-yevm (hala) mevcudtur. 

( .. . ) Karakeçi.Diyarbakır Valisi Alyanak Mustafa Paşa tarafın
dan iskan olunmuştur. 1282de evvel-be-evvel Çeçenler Resül-ayn'a 
iskan edildiler. Aşair iskanı bunu takib etti. Millinin iskanı İbra-· 
him Paşa'nın babası Mahmud Ağa ve Karakeçi Eyüb Ağa zama
nında vaki oldu. Viranşehir Kışlası da Mustafa Paşa tarafından 
yapıldı. 

Aşair gece gidip çadıra silah atmayı, gizli adam öldürmeyi mu
hıll-i şeref (şeref unsuru) addeder. ( ... ) katiyen yoktur. Yalnız kuv
vetle gündüz hücum edip gazve(?) yapar. Şemer Aşiretince adam 
öldürmek taraftarlığı yoktur. Gazve(?) helaldir, ticarettir. 

[1]33ıde zahirenin 20 kilosu altın para idi. Harb ibtidasında 
zahire fiyatı yükselince anbarlarında, kuyularda sinin-i sabıkadan 
müddehar (biriktirilmiş) zahiresi bulunanlar ( . . .  ) altın ağırlığınca 
sattılar. Şarkın paralı şahsiyetleri bu suretle payidar (kalıcı) oldu. 

Harran rüesa-yı aşairinden İsa el-Haddadi tebid edilen ağalar 
için "Birkaç yüz seneden beri onlar saltanat sürdüler. Bundan son
ra Cumhuriyet sayesinde ikinci derecede bulunan bizler saltanat 
sürelim" dedi. 

Temas ettiğim birçok zevatın bir kısmı bu halkın eski bir itiyad 
yüzünden aşiret hayatını terk edemediğini ve iskan edilse dahi 
yine fırsat bularak yeni yurtlarını terk ile dağlara çıkacaklarını 
söylediler. Diğer bir kısmı da sürülerini teşkil eden koyun, keçi ve 
develerini beslemek için yazın otu bol suyu havası güzel yaylalara 
gitmek ve kışın havası sıcak ve ( . . .  ) bulunan deniz kıyısının kuytu 
yerlerine sığınmak mecburiyetinde bulunduğunu ifade ettiler. Fa-



kat tedkikat bu iki iddianın da doğru olmadığını gösterdi. Akdeniz 
kıyılarının biraz yukarılarında dağlık ve havası güzel olan yerlerde 
birçok Türk aşiretleri yerleştirilmiş ve oralarını imar etmiştir. Si
lifkenin, Alaiyenin, Antalyanın arka cihetlerinde Elbeyli [İlbeyli], 
Avşar ve sair Türk yörüklerinin imar ettiği köyler vardır. Yalnız 
Elbeyli Aşiretinden Silifke vilayetinde 4 bin hane meskundur. Bun
lar yeılerinde oturup çifçilik veya diğer işlerle meşgul olarak yurt
larını şenlendiriyor. İkinci iddianın da doğru olmadığı aşikardır. 
Velediali, Naim(?), Kebar(?), Bensaidli mamure yüzü görmemiş 
Arab aşiretleri Halep ve Babmenc(?) civarında iskan edilmiş ve 40-

50 köy teşkil etmişlerdir. İskanlarından şimdiye kadar 40 seneyi 
tecavüz ettiği halde bir taraftan ziraat ve hırasetlerini (bekçiliği
ni) tevsi, diğer taraftan davar ve develerini çöle gö( . . .  ) sürülerini 
yine çobanları ile Gaziayıntabın civarında ve gerilerinde otlatırlar, 
yalnız baharda süt vakti sürüler köylerinde bulunur. Sütü sağar, 
peynir ve yağ yaparak Halep ve Ayıntaba gönderip satarlar. 

Bugün asarıyla (eserleriyle) meşhudtur ki (görülür ki) asırlar
dan beri bu halk birkaç defa iskan edilmiş ev yapmış, tarla sürmüş 
ekin ekmiş ve sonra günün birinde yuvalarından fırlayıp çıkarak 
dağlara ilticaya mecbur olmuştur. Bunlara bu mecburiyeti tahmil 
eden (yükleyen) sıtmadır, asayişsizliktir. 
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