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ÖZET

II. Meşrutiyet döneminde Arazi meselesi, şahsî� davalar ve eşkîyalîk faaliyetleri 
neticesinde Kürtler ile Ermeniler arasînda öldürme, yaralama ve gasp gibi olaylar yaşandî. 
Ermeniler yaşanan bu olaylarî yayîn organlarî vasîtasîyla doğuda Kürtler tarafîndan Ermenilere 
sistemli bir şekilde katliam yapîlîyormuş gibi göstermeye çalîştîlar. Ermeni Patrikhanesi 
vasîtasîyla yapîlan abartîlî ve asîlsîz şikâyetlerle hükümeti baskî altînda tuttular. Ermenilerin 
yayîn organlarî vasîtasîyla ufak çaplî çatîşmalarî Kürtler Ermeni katliamî yapîyormuş gibi 
göstermeleri ve bu yönde hükümete Kürtleri sürekli şikayet etmeleri üzerine bu ithamlara 
ve hükümet tarafîndan eşkîya takibi amacîyla Kürtlere yapîlan haksîz muamelelere cevap 
olmak üzere 4 Ekim 1912 tarihinde Van-Gevaş’tan Sadaret’e ve Dahiliye Nezareti’ne bir 
telgraf gönderildi. Bu telgrafta özetle Kürtlerden Ermenilere saldîran ancak 4-5 kişi olup 
bu saldîrîlarîn Kürtlerin rîzasîyla olmayîp şahsi teşebbüsler olduğu, oysa Ermenilerin 
komitacîlîk fikriyle hareket ettiğinden cinayet bir şahîsta kalmadîğî, Ermeni mültecilerinin 
tekrar faaliyete başlamasî ve silahlî dolaşmalarînîn Kürtleri tedirgin ettiği bildirilmektedir. 
Telgrafta ayrîca bir iki senedir hükümetin Ermenilerin yalan haberlerine fazla ehemmiyet 
vermesi ve bir iki suçlu yüzünden birçok masuma sîkîntî vermesi Kürt unsurunu hükümetten 
soğuttuğu ve kendilerinde bir suçsuzluk hissi uyandîrdîğî belirtilmiştir. Bu makalenin amacî 
I. Dünya Savaşî’nîn hemen öncesinde Ermenilerle Kürtler arasîndaki mücadele, Osmanlî’nîn 
hükümetinin meselenin çözümü için başvurduğu tedbirler ve Kürt halkînîn hükûmete bakîş 
açîsînî orijinal arşiv vesikalarîna dayanarak ele almaktîr. 

Anahtar Kelimeler: Ermeni-Kürt Mücadelesi, Kürtler, Kürt Eşkîyalarî, Bediüzzaman, 
Said Kürdî, 

 Before World War I, The Kurdish-Armenian Struggle in the East: 
Ottoman Government’s Practices and the Kurdish Response to the 

Ottoman Government
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ABSTRACT: 

Events such as killing, assault and robbery took place between Kurds and Armenians in 
II. constitutional period. The main causes of these events were land matter, personal cases and 
banditry activities. Armenian publications made complaints against Kurds by the Patriarchate 
continuously. Armenians argued that Kurds systematically massacred Armenians. But 
some of claims that Armenians put forward were exaggerated and unfounded. Armenians 
had never been massacred in this period. The most damaging to Armenians was an armed 
Kurdish bandit. Kurds sent a telegram from Van Gevash to the government on October 4, 
1912. They responded accusations of Armenians to Kurds in this telegram. They also voiced 
the government’s persecution to Kurds in order to track the bandits. It was summarized as 
follows in this telegram. Kurds who attacked to Armenians are only 4-5 people. There is no 
consent of Kurdish people for such attacks. A nation can not be put under suspicion because 
of 4-5 people’s crime. The murder can not belong to a person since Armenians act with idea 
of committee. It is worrying Kurds that Armenian gangs begin to operation again and wander 
armed. It alienated Kurdish people for the government believe Armenians’ fake news and 
torture many innocent due to one or two criminals.

Keywords:  Kurds, Armenians, Kurd bandits, Land Matter, Bediüzzaman Said Kürdî�,

Fransîz ihtilalinden sonra yayîlan milliyetçilik akîmî ile imparatorluklar içinde 
yaşayan milletler kendi millî� devletlerini kurmaya başlamîşlardî. 19. Yüzyîl’în 
son çeyreğine gelindiğinde Yunanistan ve Sîrbistan Osmanlî I�mparatorluğundan 
ayrîlarak bağîmsîzlîklarînî ilan etmişlerdi. Bulgaristan ise 1878 yîlînda 

O� zerk bir prenslik statüsüne kavuşmuştu. Ermenilerin bağîmsîzlîk bir devlet kurmak 
yolundaki ilk resmi girişimleri 93 Harbi’nden sonra gerçekleşmişti. 1877-1878 Osmanlî-
Rus savaşînda Osmanlîlarîn mağlup olmasî ve Ruslarîn I�stanbul yakînlarînî kadar gelmesini 
fîrsat bilen Ermeni Patriği Nerses Varjabedyan, Rus çarîndan Rusya’nîn Doğu Anadolu’da 
işgal ettiği topraklarî geri vermemesini istemiş bununla da yetinmeyerek Ayastefanos’taki 
Rus karargâhîna bizzat giderek Grandük Nikola ile görüşmüş ve Doğu Anadolu’nun Ruslar 
tarafîndan ilhakînî, bu olmazsa bölgeye Bulgaristan’a olduğu gibi özerklik verilmesini bu da 
mümkün değilse bölgede Ermeniler lehine îslahat yapîlmasînî ve bu îslahat tamamlanîncaya 
kadar Rus ordusunun geri çekilmemesini talep etmişti.1 

93 Harbi’nden sonra Rusya ile imzalanan 3 Mart 1878 tarihli Ayastefanos Antlaşmasî’nîn 
16.; 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşmasî’nîn 61. maddelerine göre Osmanlî Devleti 
Ermenilerin bulunduğu eyaletlerde mahalli ihtiyaçlarîn gerektirdiği reformlarî yapmayî ve 
Ermenilerin Kürtlere ve Çerkeslere karşî huzur ve emniyetin sağlamayî taahhüt etmiştir. 

1	 	Hasan	Babacan,	“I.	Dünya	Savaşı	Sırasında	Ermeni	Sorunu,	Tehcir	Meselesi	ve	Talat	Bey”, Ermeni Meselesi 
Üzerine Araştırmalar,	Haz.	Erhan	Afyoncu,	İstanbul	2001,	s.	134	
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Osmanlî Devleti ayrîca bu hususta alînan tedbirleri devletlere tebliğ edecek ve devletler de 
bu tedbirlerin uygulanmasîna nezaret edeceklerdir. 

Bu antlaşmalarla Ermenilerin durumu milletlerarasî bir konu haline gelmiştir. Ermeni 
Meselesi ilk defa Ayastefanos Anlaşmasî’yla Rusya tarafîndan siyasi gündeme sokulmuş 
ve Berlin Antlaşmasî’yla uluslararasî bir mesele halini almîştîr.2 Antlaşmaya Ermenilerin 
Kürtlere ve Çerkeslere karşî emniyetinin sağlanmasîna dair bir madde konmuş olmasî bölgede 
yaşayan Kürtler, Ermeniler ve Çerkesler arasînda 1878’den önce de çatîşmalar olduğunu 
göstermektedir.

II. Abdulhamid Osmanlî Devleti’nin aleyhine olan ve bağîmsîz bir Ermenistan devleti 
kurulmasîna yol açacak olan reformlarî uygulamamîştîr. Berlin Kongresi’nde belirtilen 
reformlarîn yapîlmamasî Ermeni komitelerini harekete geçirdi. Esasen muhtar bir Ermeni 
devleti kurmak isteyen Ermeni komiteleri konuya Avrupa devletlerinin dikkatini çekmek 
ve Osmanlî Devleti’ne baskî yapmalarînî sağlamak amacîyla 1894 yîlîndan itibaren Zeytun, 
Sasun, Bitlis, Muş, Van ve Erzurum gibi yerlerde ses getirecek eylemler yapmaya başladîlar. 

1894 tarihinde Ermeni komiteleri Ermenilerin yerleşik olduklarî yerlerde genel bir 
isyan çîkarma hazîrlîklarîna hîz verdiler. Bu gayretlerin sonunda Hamparsun Boyacîyan 
(Murat)’în yönetimindeki Hînçak Komitesi, Sason Talori’de kanlî bir eylem meydana getirdi. 
Hînçak üyelerinin Behran ve Zadyan aşiretlerine saldîrîp sürülerini yağmalayarak başlattîğî 
hareket, kîsa zamanda bir Kürt katliamîna dönüştü. I�syanlarî durdurmak amacîyla yetişen 
düzenli askeri birlikler, 23 Ağustos 1894 tarihinde isyanî bastîrdîlar.3

Zeytun’da 10 Ekim’de iki jandarmayî öldüren Ermeniler, 16 Ekim’de toplu bir şekilde 
isyan başlattî. Kasabanîn telgraf tellerini keserek haberleşmeyi engelleyen yaklaşîk 4000 
Ermeni, hükümet konağî ve askeri kîşlayî kuşattî. Burada kaymakamla birlikte 50 subay 
ve 600 askeri esir edip şehit ettiler.4 Bitlis’te 25 Ekim cuma günü Müslümanlarîn cuma 
namazînda olduklarî sîrada Protestan Ermeni okulundan çan çalînmak suretiyle verilen 
işaretten sonra dükkânlar kapatîlîp yollara barikat kuruldu ve cami abluka altîna alîndî. 
Müslümanlar camiden dîşarî çîktîklarînda pusu kuran Ermenilerin ateşi ile karşîlaştî. Asker 
ve sivil görevlilerin müdahalesi ile olay kîsa sürede bastîrîldî. 5 

Bu dönemde Ermenilerin en kanlî eylemlerinden birisi Van’da gerçekleşti. 1896 yîlînîn 
14 Haziranî 15 Hazirana bağlayan gece, şehre bir buçuk saat mesafede devriye gezen askerlere 
bir Ermeni çetesi tarafîndan ateş açîldî. Yaşanan çatîşmada 2 asker ağîr şekilde yaralandî. 
Aynî gece bağlîk kesimdeki Ermeni evlerinden açîlan ateş, şehir içindeki Ermeni evlerine de 
sirayet etti. Bazî eşkîyalarîn Müslüman evlerine saldîrmasî üzerine olaylar büyüdü. Bölgeye 
sevk edilen taburlar ve devriye müfrezeleri ile alînan tedbirler sonunda şehir içindeki olaylar 
kontrol altîna alîndî. Ancak şehir dîşîndaki Ermeniler isyana devam ettiler.

2	 	Ali	Karaca,	“Tehcire	Giden	Yolda	Ermeni	Meselesine	Bir	Çözüm	Projesi	ve	Reform	Müfettişliği	(1878-1915)”,	
Ermeni Meselesi Üzerin Araştırmalar,  s.	10

3	 	Ali	Karaca, a.g.m,	s.	18
4	 	Esat	Uras,	Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi,	Ankara	1987,	s.	496-497
5	 	Ali	Karaca,	a.g.m,	s.	47
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16 Haziran günü tekrar başlayan olaylar akşama kadar sürdü. Olaylar Adilcevaz ve 
Erciş gibi kazalara da sîçradî. 9 gün devam eden Van isyanî, Erzincan’da bulunan Zeki Paşa 
tarafîndan gönderilen 20 tabur asker ve alînan diğer tedbirler neticesinde 24 Haziran 1896 
tarihinde kontrol altîna alîndî. Yaşanan olaylarda 1 kurmay yüzbaşî ve 3 teğmen Ermeniler 
tarafîndan şehit edilirken, Müslüman ahaliden 340 kişi öldü ve 260 kişi yaralandî. Ermeniler 
tarafîndan ise 219 kişi öldü, 60 kişi de yaralandî.6

Ermeniler doğuda üst üste gerçekleştirdiği olaylar neticesinde bölgeye büyük devletlerin 
dikkatini çekmeyi başardîlar. I�ngiltere 11 Mayîs 1895 tarihinde Bâbîâli’ye Anadolu vilayetleri 
için bir genel komiser atanmasînî teklif etti. II. Abdülhamid Osmanlî Devleti için kurulan 
tuzaklarîn önüne geçmek ve Vilâyât-î Sitte’nin ihtiyaçlarî göz önüne alînarak yapîlacak 
reformun uygulanmasîna nezaret etmek üzere 27 Haziran 1895‘te Yaver-i Ekrem Müşir Ahmed 
Şâkir Paşa‘yî Anadolu Vilâyâtî Umûm Müfettişliği’ne tayin etti. Şâkir Paşa başkanlîğînda bir 
heyet teşkil edilerek Doğu Anadolu’ya gönderildi.7 ‘

Doğuda yaşanan Ermeni isyanlarînîn neticesinde II. Abdülhamid bölgede güç dengelerini 
sağlamak için Hamidiye Süvari Alaylarînî kurdurdu. II. Abdülhamid’in temel politikasî, 
imparatorluğun batîsînda bulunan Müslüman Arnavutluğun, güneyindeki Arap topraklarînîn 
ve Doğusunda bulunan Vilâyât-i Sitte’nin her ne pahasîna olursa olsun imparatorluk sînîrlarî 
içinde kalmasînî sağlamaktî. Bunu temin edebilmek için Arnavutluk’ta Arnavut aşiretlerinin, 
Arap topraklarînda Arap aşiretlerinin, Vilâyât-î Sitte’de de Karapapak-Türkmen aşiretleriyle 
birlikte, özellikle Kürt aşiretlerinin yardîmîna-işbirliğine güveniyordu.8

Hamidiye Süvari Alaylarînîn bir görevi de Ermenilerin faaliyetlerine engel olmak ve 
Müslüman halkla Ermeniler arasînda güç dengesini temin etmekti. Hamidiye Alaylarî yoluyla 
Müslüman halkî örgütlendirmek, silahlandîrmak ve Ermenilere karşî hazîrlîklî tutmak 
düşüncesinde olan II. Abdülhamid, böylece kuvvet dengesini kurarak olasî bir Ermeni isyanînî 
engellemeyi amaçlîyordu. Nitekim 1891 yîlîndan sonra Ermeniler, sürekli olarak Hamidiye 
Alaylarînîn dağîlmasînî istemişlerdir. Hamidiye Alaylarî 1908 yîlîna kadar olan süreçte sadece 
1894 yîlîndaki I. Sason Olayî’na müdahale edebilmiştir.9 Fakat bu alaylarîn varlîğî ve aşiret 
ileri gelenlerinin askerî� pâyeler verilerek silahlandîrîlmîş olmasî Ermeniler üzerinde caydîrîcî 
bir etki yapmîştîr. Gerek Hamidiye Alaylarî gerekse Şâkir Paşa başkanlîğîndaki Anadolu Teftiş 
Heyeti’nin çalîşmalarî neticesinde 1895 yîlîndan sonra  Ermeniler doğuda istedikleri gibi 
terör eylemleri yapamamîşlardîr. 1909 yîlîndan sonra I�ttihat ve Terakki yönetimi Hamidiye 
Süvari Alaylarî’nî tasfiye yoluna gidince aşiret reisleri küstürülmüş oldu.10

1894 ve 1895 yîlînda yaşanan Ermeni isyanlarînîn II. Meşrutiyet dönemindeki olaylarî 
da etkileyen en önemli sonuçlarîndan biri Kürtler ile Ermeniler arasînda bir güvensizlik ve 
emniyetsizlik meydana getirmiş olmasîdîr. I�lerde de görüleceği üzere Ermeni komitelerinin 

6	 	Ayşe	Terzioğlu,	Vilâyât-ı Sitte’ de Ermeniler (1878-1914),	Trakya	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Yüksek	
Lisans	Tezi,	Edirne	2005,	s.	130-131

7	 	Ali	Karaca,	a.g.m,	s.	32-33
8	 	Bayram	Kodaman,	“Abdülhamid	ve	Kürtler-Ermeniler”,	SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
Mayıs 2010, Sayı:21, s.131. 
9	 	Ayşe	Terzioğlu,	a.g.e,	s.	130-131
10		Haluk	 Selvi-Bülent	 Cırık,	 “1913	 Islahatı	 Öncesi	Osmanlı	Doğu	Vilayetlerinde	Olaylar,	 İddialar,	 Cevaplar”,	

OTAM,	36/Güz	2014,	s.	162-163
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dağlarda gezmeleri ve silahlanmalarî Kürtleri tedirgin etmiş ve Kürtler de buna mukabil 
silahlanma yoluna gitmişlerdir.

II. Meşrutiyet’in ilanî I�mparatorluğun her yanînda bütün halk tarafîndan büyük sevinç 
ve coşkuyla karşîlandî. Meşrutiyet ortamînîn “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” gibi sloganlarîyla 
bir süre gözleri kamaşan Türkler, Ermeniler ve diğer millet mensuplarî birbirleriyle sîcak 
ilişkiler kurmaya başlamîşlardî.11 Daha önce topraklarî bîrakîp yurt dîşîna giden birçok Ermeni 
Meşrutiye’tin getirdiği özgürlük ortamîndan yararlanmak endişesiyle tekrar memleketlerine 
geri dönmüştü. Fakat bu geri dönüş Doğu Anadolu’da başta arazi meselesi olmak üzere 
birtakîm sorunlarî da beraberinde getirmiştir. Meşrutiyet’in ilanîyla birlikte Müslümanlarla 
Ermeniler arasînda eskiden beri var olan yakînlîk yeniden tesis edilmeye çalîşîlmîş ise de 
komiteler ve çeteler bu yakînlîğî sabote etmişlerdir.12 I�ttihat ve Terakki yönetimi Ermeniler 
ile Kürtler arasîndaki arazi meselesinin istenilen şekilde çözüme kavuşturamamîş, 
çetelerin ve Ermeni komitelerinin faaliyetlerine engel olamamîştîr. Ermenilerin Patrikhane 
vasîtasîyla şikayetlerini hükümete ve hamileri olan yabancî devletlere daha etkin bir 
şekilde duyurabilmesi, hükümetin Trablusgarp ve Balkan savaşlarî ile uğraştîğî bu kritik 
dönemde yabancî müdahaleyi kesebilmek için Kürtlerden daha çok Ermenilerin sorunlarîna 
öncelik tanîmak zorunda kaldî.13 Bu durum Kürtler nezdinde hükümete karşî bir soğukluk 
ve güvensizlik hissi uyandîrdî. Sonuç olarak II. Meşrutiyet dönemine kendilerini devletin 
asli unsuru olarak gören ve I�ttihat ve Terakki’yi gayrî meşru ilan eden Kürt gruplarîyla, 
Meşrutiyet’in zaferine ortak olan Ermeniler arasîndaki uçurum derinleşti.14  

Arazi Meselesi

II. Meşrutiyet döneminden itibaren doğuda Kürtlerle Ermeniler arasînda meydana gelen 
sürtüşmelerin ilk adîmînî arazi ihtilafî meselesi teşkil etmiştir. II. Abdülhamid döneminde 
1894-1895 yîllarîndaki Ermeni isyanlarîndan sonra bölge kurulan sîkîyönetim sonucunda 
birçok Ermeni topraklarînî terk edip Rusya, I�ran ve Amerika gibi ülkelere hicret etmişlerdi. 
Birtakîm Ermeniler ise 1894 Sason isyanîndan sonra Osmanlî vatandaşlîğîndan çîktîklarîna 
dair bir senet imzalayîp arazi, mal ve mülklerini satarak yabancî ülkelere göç etmişlerdi.15 
Esasen Ermeniler 1840’lardan itibaren misyonerlerin etkisiyle teoloji eğitimi almak, ve daha 
iyi ekonomik koşullarda yaşamak için Amerika’ya göç etmeye başlamîşlardî. Bu nedenle göç 
için sahip olduklarî varlîklarînîn bir kîsmînî satmîş veya borçlarîna teminat göstermişlerdi.16 
Göç eden bu Ermenilerden kalan arazilerin bir kîsmîna devlet el koymuş II. Abdülhamid 
ve I�ttihat ve Terakki hükümetleri döneminde bu arazilere Kürtler, Kafkasya ve Kîrîm’dan 
gelen göçmen Türkler ve Çerkezler iskan ettirilmişti.17 Bir kîsîm araziyi ise bölgedeki Kürt 

11		Recep	Karacakaya,	Türk	Kamuoyu	ve	Ermeni	Meselesi,	Toplumsal	Dönüşüm	Yayınları,	İstanbul	2005,	s.	55-56.
12		Oktay	Bozan,	Diyarbakır	Vilayeti’nde	Ermeniler	ve	Ermeni	Olayları	(1878-1920),	Çizgi	Kitabevi,	Konya	2013,	

s.	258.
13	Haluk	 Selvi-Bülent	 Cırık,	 “1913	 Islahatı	 Öncesi	 Osmanlı	 Doğu	 Vilayetlerinde	 Olaylar,	 İddialar,	 Cevaplar”,	

OTAM,	36/Güz	2014,	s.163
14		 Fatih	 Ünal,	 “II.	Meşrutiyet’in	 Doğu	 Anadolu’daki	 Yansımaları	 ve	 Ermeni-Kürt	 İlişkilerine	 Tesiri”, Ermeni 

Araştırmaları,	Kış	2005-İlkbahar	2006,	Cilt	5-6,	Sayı	20-21,	s.	87
15		Fatih	Ünal,	a.g.m.,	s.	95
16		İbrahim	Serbestoğlu,	Osmanlı Kimdir?, Osmanlı Devleti’nde Tabiiyyet Sorun,	Yeditepe	Yayınevi,	İstanbul	2104,	

s.	97-98	
17		Erdal	Aydoğan,	İttihat	ve	Terakki›nin	Doğu	Politikası	(1908-1918),	Ötüken	Yayınları,	İstanbul	2005,	s.	331-332.	
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aşiretleri zabtetmişlerdi. II. Meşrutiyet’in ilanîndan sonra hükümet aldîğî kararla daha önce 
göç etmiş olan Ermenilerin ülkeye dönmesini kabul etmiş ve dönenlere bütün hukuki haklarî 
iade edilmiş, farklî unsurlar tarafîndan el konulan arazilerinin iadesi kararlaştîrîlmîştîr.18 Göç 
eden Ermenilerin yeniden ülkeye dönerek vatandaşlîğa kabulleri, arazi ve emlakleri üzerinde 
hak iddia etmeleri Ermeniler ile Kürtler arasînda uzun yîllar sürecek olan huzursuzluklarîn 
çîkmasîna sebep oldu.19 

Ermenilere göre Kürtler savaş, talan, göçebelik ve zengin olma isteği ile gitgide 
yayîlmîşlar ve Ermenilerin topraklarîna da girmişlerdir.20 Bu husustaki Ermeni şikayetleri 
genellikle Kürt reislerinin arazilerine zorla el koyduklarî ve kendilerini cebren tarlalarda 
çalîştîrdîklarî yönündeydi. Mesela Tercan’dan Ermeni Papaz ve muhtarlarî tarafîndan Ermeni 
Patrikhanesine çekilen bir telgrafta Çakîlî Kürt aşireti ağalarîndan Yusuf Ağa, oğullarî ve 
avaneleriyle beraber çayîrlarînî cebren basîp biçtiklerini, mahalli hükümete yaptîklarî 
şikâyetin dikkate alînmadîğînî bildirmekteydiler.21 Siirt’teki Keldani Matranî ile Süryani ve 
Ermeni Murahhasalarî tarafîndan ortaklaşa gönderilen Ocak 1911 tarihli telgrafta I�stibdad 
Devri’nde Kürtlerin zorla ele geçirdikleri Hîristiyanlarîn tapulu arazilerinin idare meclisleri 
tarafîndan Kürtlerin elinde bîrakîldîğîndan22; Kîğî kazasîndan Arşavir ve diğerlerinin 
gönderdikleri bir arzuhalde ise Dizvas köyündeki ecdatlarîndan intikal eden arazilerinin 
1322 tarihli Kîğî I�dare Meclisi kararîyla Kuzican Kürt ağalarî tarafîndan kanunsuzca 
zabtedildiğinden şikayet etmekteydiler.23 Erzurum Valiliğinden bu arzuhal üzerine 21 Mayîs 
1326 tarihinde yapîlan açîklamada bu gibi sorunlarîn arazinin yeniden tahririyle giderileceği 
fakat bu gibi şikayeti olanlara artîk laf anlatmak imkanî kalmadîğî bu sorunlarîn çözümü için 
arazi ile ilgili kanunun bir an önce çîkarîlmasî gerektiği bildirilmekteydi.24 Ermenilerin bu 
dönemde arazi meselesi kadar rahatsîz olduğu diğer uygulamalar ise Ermenilerin tabiriyle 
“kafirlik vergisi” ve “gulamlîk”tî. Kafirlik vergisi Kürt aşiret reislerinin Ermenilerden aldîklarî 
bir tür vergi idi. Gulam ise Kürt aşiret reislerinin kendi topraklarînda Ermenileri ücretsiz 
olarak çalîştîrmasîydî. II. Meşrutiyetle birlikte bu tür uygulamalar yasaklanmîş ise de Kürt 
Aşiret reisleri eski yarî bağîmsîz “feodal” idarelerini Ermeniler üzerinde devam ettirmek 
istiyorlardî.25 Bu durumun hükümet tarafîndan tam olarak çözüme kavuşturulamamasî da 
aradaki sürtüşmenin devam etmesine neden oldu. Aşağîda görüleceği üzere Aşiret reislerinin 
bu tür “feodal” uygulamalarîndan bölgedeki Kürt halkî da rahatsîzdî.

18 	Bülent	Cırık,	Doğu Anadolu’da Türk-Kürt-Ermeni İlişkileri,	Yeditepe	Yayınevi,	İstanbul	2016,	s.	311-312
19		Fatih	Ünal,	a.g.m.,	s.	95-96
20		Hagop	Şehbazyan,	Kürt-Ermeni	Tarihi,	çev.	Ferit	M.	Yüksel,	Kalan	Yayınları,	Ankara	2002.,	s.	91.
21		BOA.	DH.SYS	118-13,	16	Temmuz	1327	(29	Temmuz	1911)
22		BOA	DH.	SYS	67	1-2,	Kanunuevvel	1326	(Ocak	1911)
23 	Kığı	kazasından	Arşavir	Veled-i	Ohannes	ve	diğerlerinin	5	Nisan	1326	(18	Nisan	1910)	tarihinde	gönderdikleri	

arzuhalde	özetle	şöyle	denmeketedir:	“Özellikle	Kuzican	Kürd	ağalarının	arazi	hususunda	yaptılkları	tegallübat	
ordadır.	Dizvas	köyünde	ecdadımızdan	intikal	eden	ve	tapulu	mülklerimiz	devr-i	istibdaddan	yüz	bulmuş	olan	
Kürdler	tarafından	zabt	ve	çoluk	çocuklarımız	çırılçıplak	dışarı	atılmıştır.	Bu	hal	makamata	arz	edilmiş	ise	kulakları	
kapanmış	makamlar	 tarafından	 işitilmemiştir.	Meşrutiyet	 hükümeti	 ise	 aff-ı	 umumiden	 isifade	 eden	Kürdleri	
himaye	ile	karyemizi	zabt	eden	Ekradı	imam	ve	muhtar	ve	heyet-i	ihtiyariye	tanıyıp	aldıkları	şehadetname	ile	
1318’e	kadar	olan	mahkeme	kayıtları	ortada	iken	1322	yılında	Kiğı	idare	meclisi	aldığı	kararla	arazileri	Kürtlere	
vermiştir.	 Mazbut	 karyemizin	 tarafımıza	 teslimi	 ve	 Kürdlerin	 yed-i	 zabt	 ve	 tegallübünden	 tahlisini	 istirham	
ederiz.”	BOA.	DH.	MUİ,	6-3-25,	5	Nisan	1326	(18	Nisan	1910)

24		BOA.	DH.	MUİ,	6-3-25,	21	Mayıs	1326	(3	Haziran	1910)
25		Garo	Sasuni,	Kürt	Ulusal	Hareketleri	ve	15.	Yy’dan	Günümüze	Ermeni	Kürt	İlişkileri,	çev.	Bedros	Zartaryan,	

Memo	Yetkin,	Med	Yayınları,	İstanbul	1992.,	s.	148.
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Kürtler ise arazilerin kendilerine ait olduğunu kendi arazilerinde çalîşan Ermenilerin 
topraklarî ellerinden almaya çalîştîğînî iddia etmişlerdir. Mesela Muş’a bağlî Zebkan köyü 
arazisini tasarruf eden Belaki aşiretinden 25 kişi adîna gönderilen arzda 30 senedir âdi 
senetlerle tasarruflarînda olan Zebkan Köyü arazisini tasarruf ettiklerini ve bir kîsmînîn 
mahkemeye müracaatla araziye sahip olduklarînî belgelemiş iken diğer kîsmînîn mahkemeye 
henüz müracaat etmiş iken Ermenilerin müracaatî üzerine mutasarrîfîn gönlünü hoş etmek 
için liva meclisi tarafîndan arazilerin Ermenilere verildiğinden şikayetçi olmaktaydîlar.26 Bir 
kîsîm Ermeniler Kürt ağalarîna ait olan topraklarî onlardan kiralayarak ziraat yapmaktaydî. 
II. Meşrutiyetten sonra bu şekilde arazilerde kiracî olarak tarîm yapan Ermeniler bu arazilerin 
kendilerine ait olduğu iddia etmişlerdi. Devlet tarafîndan bu şekilde Ermenilere tapu verilecek 
olmasî Kürtler’in hoşuna gitmemişti .27 

Dahiliye Nezareti’nden Adliye ve Mezahib Nezareti’ne yazîlan 4 Temmuz 1328 (17 
Temmuz 1912) tarihli yazîda Van Başkale’de Han Paşa ve sairleri tarafîndan Ermenilere 
yapîlan saldîrîlarîn vaktiyle arazi ferağ ve intikal muamelesinin icrasî suretiyle arazilerini 
uygun fiyata satarak I�ran’a firar ve sonradan geri dönen bazî Ermenilerin bir takîm kötü 
niyetli kişiler tarafîndan el altîndan tahrik edilmesi ve bu tahrikatîn tesirine kapîlarak haksîz 
taleplerden ibaret olduğu bildirilmekteydi.28

Bölgedeki arazi meselesi sadece Kürtlerle Ermeniler arasînda yaşanan bir sorun değildi. 
Aynî zamanda Kürt aşiretlerinin birbirleri arasînda ve aşiret ağalarîyla halk arasînda da arazi 
meselesinden dolayî sorunlar yaşanmaktaydî. Vilayetlerin her tarafîndan yerel hükümete 
yapîlan müracaatlarîn yüzde sekseni ve meydana gelen suç ve cinayetlerin yarîdan fazlasî arazi 
ihtilafîndan kaynaklanmaktaydî.29 Van Vilayeti’nden Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 6 Şubat 
1327 (19 Şubat 1912) tarihli telgrafta o havalide unsurlar ve kavimler arasîndaki ihtilaflarîn 
arazi meselesinden kaynaklandîğî, Erciş ve Adilcevaz kazalarînda Haydaranlî ve Sarîsu 
aşiretleri arasîndaki arazi davasînîn sulh yoluyla çözümü mümkün olmadîğî, mahkemenin 
uzun sürmesi ve masraflî olmasî dolayîsîyla taraflarîn mahkemeye müracaat etmedikleri 
ve taraflar arasînda bir hadise çîkmasî muhtemel olduğu bu çatîşmalarîn önlenmesi için iki 
aya kadar tahrir komisyonunun işe başlamasî gerektiği belirtilmektedir.30 Van Vilayeti’nden 
Dahiliye Nezareti’ne yazîlan 2 Mayîs 1327(15 Mayîs 1911) tarihli yazîda “Hıristiyanlarla 
Kürtler arasındaki ihtilaf dahi haiz-i ehemmiyet ise de hükümetleri en çok uğraştıran ve ahali 
arasında huzursuzluğa sebep olan Kürtlerle rüesa arasında tapu idarelerinin vaktiyle cereyan 
eden yolsuzluklarından ve hâdis olmuş olan bazı zorbalıklarve meydana gelen ihtilaflar” olduğu 
belirtilmektedir.31 

26		BOA.	DH.	SYS	118-13,	19	Nisan	1327	(	2	Mayıs	1911)
27		Tutak’tan	Dahiliye	Nezareti’ne	yazılan	1	Haziran	1327	(14	Haziran	1911)	tarihli	telgrafta	şöyle	denmektedir:	

“Karyelerimize	 gelen	 Ermeniler	 tarafımızdan	 meclub	 cift	 sürmek	 için	 hizmetçi	 ve	 maraba	 makulesidir.	 Ne	
arazileri	 ve	 ne	 de	 tasarruf	 edecek	 habbeleri	 vardır.	 İddiaları	 dairesinde	 kendilerine	 hakk-ı	 karardan	 tapu	
verilecekse	 hakkımızın	 iptali	 lazımdır.	 Tahkikat	 ve	 icabının	 icrasını	 mahallî	 hükümete	 irade	 ve	 yolsuzluğu	
meydan	verilmemesini	adalet-i	hükümetten	istirham	ederiz.”	BOA.	DH.	SYS	118-13,	1	Haziran	1327	(14	Haziran	
1911)

28		BOA.	DH.	SYS	71-2-3,	4	Temmuz	1328	(17	Temmuz	1912)
29		BOA.	DH.	MUİ,	6-3-25
30		BOA.	DH.SYS	118-13,	6	Şubat	1327	(19	Şubat	1912)
31		BOA.	DH.SYS	118-13,	2	Mayıs	1327	(15	Mayıs	1911)
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Aşiret reisleri ile halk arasînda meydana gelen davalarîn en önemli sebeplerinden biri 
tapu muamelatînîn ve sînîrlarîn pek karîşîk olmasî ve aşiret reislerinin tapuda gösterilen on 
on beş dönümlük yer mukabilinde yüzlerce dönümün tasarrufuna kalkîşmalarîdîr.32 Bölgedeki 
pek çok Kürt ahalinin, tasarruflarînda olan araziler için daha önceden tapu almamîş olmasî ve 
bir kîsîm yerlerin vilayet ve kazalardaki idare meclisleri tarafîndan nüfuzlu kişilere verilmiş 
olmasî ihtilaflarîn bir diğer sebebidir. Hükümetin hak sahiplerinin arazisini iade etmeye 
başlamasîyla daha önce arazilerini bir şekilde ellerinden çîkaran Kürt ve Ermeni halkî tekrar 
arazilerini geri almaya çalîşmîştîr.33 Devlet arazi meselesinde ağalara karşî ahaliden yana 
karar almîş bu da aşiret reisleri ile ahali arasînda çatîşmalara sebep olmuştur.

Bazî bölgelerde arazi meselesinden dolayî öldürme olaylarî ve çekişmeler ciddi boyutlara 
ulaşmîştîr. Mesela Malazgird’de arazi meşelisinden dolayî artan olaylarîn önünü alabilmek 
için Muş’taki Süvari Alayîndan bir bölüğün bölgeye gönderilmesi kararlaştîrîlmîştîr.34 Arazi 
meselesinde Müslüman ahalice hâsîl olan hoşnutsuzluk dolayîsîyla 1328 senesi Mayîs (Mayîs-
Haziran 1912) ayînda Huyut nahiyesinin Tağvanik köyünde Abdulmuhî� ve on iki nefer askeri 
bir günde üç ertesi günde beş Ermeni’yi katletmiştir. Olayîn yatîştîrîlmasî için bölgeye bir 
tabur asker yerleştirilmiş ve Kürtlerin ileri gelenlerinden olayda katkîlarî olmayan yirmi iki 
Kürt tutuklanmîştîr. Daha sonra askerin oradan kaldîrîlmasî yüzünden Ermenilerle Kürtler 
arasîndaki kîzgînlîk yeniden canlanmîş ve sîradan hadiseler görülmeye başlanmîştîr. Bu 
olaylar üzerine Ermeni basînî ülke içinde ve dîşînda zararlî yayînlar yapmaya başlamîştîr.35 

Devlet bu meselenin çözümü için bölgede yeniden arazi tahriri yapîlmasînî ve 
tahrir yapîlîncaya kadar arazi davalarînîn vilayet ve kazalardaki mahkemelerde çözüme 
kavuşturulmasînî kararlaştîrdî. Fakat yeniden arazi tahririnin yapîlmasî uzun zaman alacaktîr. 
Tahrir işinin gecikmesi olaylarîn artmasîna sebep olmaktaydî.36 I�htilaflarîn mahkemelerde 
halledilmesi ise Pasinler, Hînîs, Kîğî, Tercan, Eleşkird, Tutak, Pülümür gibi çoğu kazada adliye 
teşkilatînîn henüz kurulmamîş olmasî37, davalarîn uzun sürmesi ve halkîn mahkeme harcî 
vermek istememesi gibi sebeplerden dolayî çoğu yerde sîkîntîlî bir hal almaktaydî. 

Mamüratülaziz Valisi Mehmed Ali 27 Haziran 1326 (10 Temmuz 1910) tarihli telgrafînda 
özelde Dersim’de genelde ise bölgede yaşanan arazi meselesini ve çözüm önerilerini özetle 

32		 Dahiliye	 Nezareti’nden	 Sadaret’e	 yazılan	 6	 Haziran	 1326	 (19	 Haziran	 1910)	 tarihli	 yazıda	 bu	 durum	 izah	
edilmekte	ve	bu	meselenin	çözümü	için	arazi	tahririnin	bir	an	önce	yapılması	istenmektedir.	Bkz.	BOA.	DH.SYS	
67-1-2,	6	Haziran	1326

33		Bitlis	Vilayeti’nden	20	Mart	1326	(2	Nisan	1910)	tarihinde	gelen	şifrede	Bitlis’in	Çukur	yani	Norşin	Nahiyesi	
ile	 civarında	 Müslüman	 ve	 Ermeni	 rençber	 kısmı	 on	 beş	 yirmi	 seneden	 beri	 resmî	 ve	 gayr-ı	 resmî	 surette	
ellerinden	çıkardıkları	araziyi	eşraftan	geri	almak	için	kıyam	ettikleri	ve	geri	alacakları	araziyi	şimdiden	sürmeye	
başlayacakları,	«şu	hâle	nazaran	bu	civarda	adeta	bir	sosyalizm	fikri	uyanmış»	olduğu,	seri	ve	şiddetli	tedbirler	
alınmaz	ise	bu	tür	hareketlerin	artacağı	bildirilmektedir.		BOA.	DH.	SYS	67	1-2,	20	Mart	1326

34	,	Bitlis	Vilayeti’nden	Dahiliye	Nezareti›ne	gönderilen	9	Haziran	1327	(22	Haziran	1911)	ve	Dahiliye	Nezareti›nden	
Harbiye	Nezareti›ne	gönderilen	11	Haziran	1327(24	Haziran	1911)		tarihli	yazılar	için	bkz.	BOA.	DH.SYS	118-
13

35		Bitlis	Adliye	Müdürü	 Faik	Bey	 yukarda	 anlatılan	 olayların	 hiçbir	 zaman	muzır	 neşriyat	 yapmak	 derecesine	
varmadığını,	 meselenin	 iyi	 yöneticilerin	 tayini	 ve	 bölgenin	 demiryolu	 ve	 sair	 vasıtalarla	 imar	 edilmesiyle	
çözüleceğini	belirtmektedir.	BOA.	DH.	SYS	71-1-3-4.	16	Eylül	1328	(29	Eylül	1912)

36 	 Dahiliye	 Nezareti’nden	 Sadaret’e	 ve	 Defter-i	 Hakanî	 Nezareti’ne	 yazılan	 4	 Nisan	 1326(17	 Nisan	 1910)		
tarihinde	yazıda	evvelce	yurtdışına	firar	edip	sonra	geri	eden	Ermenilerin	arazi	hakkında	olunacak	muamelenin	
hızlandırılması	özellikle	Kürdistan	bölgesindeki	arazi	tahririnin	ziraat	mevsiminden	önce	yapılmasını	aksi	halde	
istenmeyen	olayların	yaşanabileceği	bildirilmiştir.	BOA.	DH.	MUİ	6-3-25,	4	Nisan	1326	(17	Nisan	1910)

37		BOA.	DH.	MUİ	6-3-25,	11	Nisan	1326	(24	Nisan	1910)
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şöyle anlatmaktadîr:

“Dersimde bir müddetten beri sağlanan sükûnetten istifade ederek evvelce öteye beriye 
dağılmış olan yüzlerce insan gelip aşiret ağalarından veya efrâddan gaspettikleri tarla ve 
hayvan davasına başlamışlardır. Bunlar yirmi otuz belki elli senelik meselelerdir. Esasen ahalinin 
çoğu ekip biçtikleri tarlaları için tapu senedi almaya lüzum görmemiş oluklarından bu hal işi 
büsbütün karıştırmaktadır. Buna çare bulunmazsa Kürdlerin tacizatından bî-kuvvet müddeî�leri 
silahla susturarak ref‘ edeceklerine şüphe yoktur. Bu meselenin mahkemeye müracaatla 
tesviyesi kâbil ve icab-ı mahalliyeye muvafık değildir. Mehakim-i Sulhiye kanunu da kim bilir 
ne zaman çıkacaktır. Bu nedenle Mamüratülaziz’e kîrk bin kuruş gönderilerek teşkil olunacak 
komisyonlar marifetiyle ihtilafâtın idareten çözülmesi ve ahalinin tapu senedi almaya mükellef 
tutulması. Bundan başka maliyece tanzimi kararlaştırılan tahrir-i emlak-i umumî şimdiden bu 
muameleye katiyen ihtiyaç vardır.”38

Hükümet Meselenin daha fazla büyümemesi için arazileri zaptolunanlara arazilerine 
mukabil para ödeme ve bir komisyon kurarak meseleyi çözme yoluna gitmiştir. 23 Şubat 1325 
tarihinde Dahiliye Nezareti’nden Van, Bitlis, Diyarbakîr, Erzurum, Mumüratülaziz, Adana 
ve Sivas vilayetlerine gönderilen yazîda meşrutiyetin ilanîndan evvel Amerika’ya ve sair 
mahallere firar etmeleri üzerine arazilerine hükümetçe veya ahali tarafîndan el koyulanlara 
hükümetçe onlarî memnun edecek miktarda para yardîmînda bulunulacağî bildirilmiş, vilayet 
dâhilinde ne miktar sarfiyata ihtiyaç olduğunun tahkik edilerek bildirilmesini istemiştir.39 
Dahiliye Nezareti’nden Sadaret’e yazîlan 5 Temmuz 1326 tarihli yazîda arazisi zabtedilenlere 
verilmek üzere toplam 6 546 358 kuruşun gerektiği ve bu meblağîn “masarif-i gayr-î melhuze 
tertibi”nden karşîlanmasî ve paralarîn dağîtîlmasî işi için vilayetin ileri gelenlerinden 
oluşan bir komisyon kurulmasî ayrîca Erzurum, Bitlis; Van, Mamüratülaziz vilayetlerince 
bir komisyon kurulup bu komisyonun ihtilaflî araziyi tahkik etmesi gerektiği belirtilmiştir.40 
Valilerin riyasetinde Maliye ve Defter-i Hakanî� memurlarîyla ahalinin önde gelenlerinden 
oluşmak üzere teşkil olunacak komisyonlarîn yapacaklarî tahkikat sonucunda arazi ihtilafînî 
barîş yolu ile çözülmesi ve komisyonlarca yapîlacak tetkikattan sonra teşkil olunacak heyetler 
tarafîndan emlak tahriri icra olunmasî kararlaştîrîldî.41 Bu komisyonla Ermenilerle Kürtler 
arasînda arazi anlaşmazlîklarînî ortadan kaldîrmak ve mevcut arazi davalarînî adil bir şekilde 
çözülmesi hedeflenmiştir.42 

Arazi meselesinde devletin aldîğî kararlar ahali ve aşiretler arasînda infial uyandîrmîştîr. 
20 yîla yakîn bir süre işledikleri topraklarîn bir anda ellerinden çîkmasî sadece ekonomik bir 
darbe değil aynî zamanda onur kîrîcî bir uygulama olmuştur. Mağdur duruma düşen Kürtlerin 
çoğunda I�ttihat ve Terakki yönetimine karşî bir kin ve öfke oluşmaya başladî.43

Hükümetin çabalarîna rağmen anlaşmazlîklar ve olaylarîn sayîsî az olmamîş birçok 

38		BOA.	DH.SYS	67-1-2,	27	Haziran	1326	(10	Temmuz	1910)
39		BOA.	DH.	SYS	67	1-2,	23	Şubat	1325	(8	Mart	1910)
40		BOA.	DH.	SYS	67	1-2,	5	Temmuz	1326	(18	Temmuz	1910)
41		BOA.	DH.SYS	67-1-2,	3	Teşrinisani	1326	(16	Kasım	1910)
42		Dilek	Akgümüş,	Birinci Dünya Savaşı Sırasında Van Vilayeti’nde Asayis Problemleri (1914-1918);	Basılmamış	

Yüksek	Lisans	Tezi,	İstanbul	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	İstanbul	2011,	s.	43
43		Fatih	Ünal,	a.g.m.,	s.	97.



Tarih ve Gelecek Dergisi, Nisan 2017, Cilt 3, Sayı 1 JOURNAL

Journal of History and Future, April 2017,  Volume 3, Issue 1

33
E-ISSN

: 2458-7672

DERGİ

dava çözümsüz kalmîştîr. Ermeni meselesinin ortaya çîkmasîyla birlikte iyice gündeme gelen 
arazi davalarî I. Dünya Savaşîn’na kadar hatta Cumhuriyet dönemine kadar taşînmîştîr.44 

Meşrutiyet Dönemi’nde Kürtlerle Ermeniler Arasındaki Çatışmalar

Meşrutiyet Dönemi’nde doğudaki Kürt ahali tarafîndan Ermenilere karşî öldürme, 
yaralama, kîz kaçîrma ve hayvan gaspî gibi tecavüzler meydana geldi. Fakat bunlar milliyetçilik 
ya da Ermenilere karşî topyekun bir katliam yapmak fikirlerinden değil ekseriyetle kişisel 
sorunlardan kaynaklanan âdi vakalardîr. Bu tür olaylar daha çok arazi ve su meselesi45 ve 
şahsi meselelerden ve eşkîyalîk hareketlerinden kaynaklanmaktadîr. Meşrutiyet döneminde 
Bölgede işlenen cinayetler incelendiğinde Ermeni unsura karşî katliam tarzînda toplu 
öldürme olaylarî görülmemiştir. 

Bitlis vâlisinin Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği 23 Teşrinievvel 1328 (5 Kasîm 1912) 
tarihli yazî Meşrutiyet Dönemi’nde Kürt-Ermeni mücadelesinin sebeplerini anlatmasî 
bakîmîndan önemlidir. Buna göne Meşrutiyetle beraber meydana gelen serbestlik neticesinde 
Taşnak Komitesi mensuplarî bu halden istifade ederek kendilerini kuvvetlendirmek için 
Ermenilerin hemen hepsini silahlî bir hale getirmiş ve bu hali hisseden Kürtler de endişelenerek 
silah tedarikine başlamîştîr. Bu durum ve ahalinin birbiri hakkînda besledikleri kötü emel 
ve düşüncelerin ürünü olmak üzere son zamanlarda bazî cinayetler meydana gelmiştir. 
Ermenilerin özellikle Taşnaklar kendi fikirlerine uygun bulmadîklarî kişileri öldürürken ve 
Kürtlerden bazîlarînîn da alacak verecek işlerinden ve arazi ihtilafînîn sebep olduğu gücenme 
ve infialle bazî Ermenileri katl etmiş ve memleket dâhilinde asayiş ve emniyet bozulmuştur.46 

Gevaş Kaymakam Vekili Aristerati Efendi bölgede iki unsur arasînda güvensizlik 
ortamînîn oluşmasînda Taşnaklarîn rolünden bahsetmektedir. Buna göre Taşnak Cemiyeti 
Ermenileri tahrik etmeye ve zihinleri zehirleyip fikirleri ifsada çalîştîğî için gerekli tedbirler 
alînmalîdîr. Dîş ülkelere buradaki asayişi karîşîk göstermek için Ahtamar Katogikos Vekili 
Beznek ve Rahib Tanil Efendilerin vasîtasîyla büyük bir rol oynayan Taşnak Komitesi 
köylülerin koyun ve öküzünü satîp silah almalarî için köylüleri tazyik ve tehdit etmektedir. 
Kürtler de buna karşî kayîtsîz kalmayarak onlar da bu endişeden dolayî silahlanmaktadîr. 
I�ki unsur birbirlerinin köylerinin yakînlarîna bile geçseler karşîlîklî olarak birbirlerine 
güvensizlik beslemektedirler.47 Bu bilgilerin Hîristiyan bir yönetici tarafîndan yazîlmîş 
olmasî önemlidir. Bu dönemde silahlanan Ermeniler I. Dünya Savaşî’nîn başlamasîyla beraber 
tehcirle sonuçlanacak olan silahlî eylemlere kalkîşacaklardîr.

44		Erdal	Aydoğan,	İttihat	ve	Terakki›nin	Doğu	Politikası,	s.	334-335.	
45		Ermeni	Patriklkiği’nden	gelen	bir	yazıda	Sason’un	Kop	ve	Ersanik	köylerinde	su	meselesi	yüzünden	Rami	isimli	

Kürd	ile	kardeşi	Kop	karyesi	Ermenileri	üzerine	hücum	ederek	nahiye	müdürü	hazır	olduğu	halde	Haço	isimli	
Ermeni’yi	katl	ve	Köy	reisi	Porto	Ağa’yı	ve	diğerlerini	yaralayıp	kaçmışlardır.	Rami	yakalanmış	ise	de	azmettirici	
olan	Hacı	Kayan	ve	diğer	failler	serbest	gezmektedir.	Nahiye	müdürü	suçluları	yakalayacak	yerde	bazı	Ermenileri	
hükümet	konağı	üzerine	hücum	ettikleri	gerekçesiyle	tutuklamıştır.	BOA.	DH.	SYS	71-3-1-1,	20	Eylül	1326	(2	
Eylül	1910)

46		BOA.	DH.	SYS	106-1	1-4,	23	Teşrinievvel	1328	(5	Kasım	1912)
47		BOA.	DH.	SYS	118-13,	24	Şubat	1328	(9	Mart	1913)
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Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Ermeniler hakkînda icra edilen öldürme, yaralama, 
gasp, kîz ve kadîn kaçîrma olaylarîna dair Ermeni Patrikhanesi tarafîndan Dahiliye ve Adliye 
nezaretleriyle Sadarete 1908 yîlînda 13 adet, 1909 yîlînda 4 adet, 1910 yîlînda 28 adet ve 1911 
yîlînda 35 adet takrir ve muhtîra sunulmuştur.48 Yukarda da belirtildiği gibi bunlar sadece 
öldürme değil, gasp, kîz kaçîrma ve yaralama olaylarînî da içermekte ve bütün Anadolu’yu 
kapsamaktadîr.49

Ermenilere karşî işlenen cinayetlerin artmasî, bu cinayetler hakkînda Ermeni mebuslarîn 
bilgi istemesi, Ermenilerin iddia ettiği rakamlarîn ne derece doğru olduğunun anlaşîlmasî 
ve bu konularda doğru izahatta bulunabilmek için Dahiliye Nezareti 2 Haziran 1328 (15 
Ekim 1912) tarihinde Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Mamüratülaziz, Diyarbakîr, Adana, Halep 
vilayetlerine bir yazî göndererek son üç ay zarfînda Ermeniler aleyhinde kaç tane öldürme 
ve yaralama hadisesi meydana geldiği ve bu cinayetler hangi kazada hangi köyde vaki olduğu 
ve bu cinayetlerin işlenme sebebinin neler olduğu, cinayetin faillerinden hangileri tutuklanîp 
hangileri tutuklanmadîğî, bunlar hakkînda ne gibi tedbirler alîndîğîna dair bilgi istemiştir.50 

Bu dönemde Ermeniler tarafîndan da Müslümanlara karşî zaman zaman saldîrîlar 
olmaktadîr. Mesela Bitlis’in Kekan karyesinden iki Ermeni Şirvanlî Derviş isimli kişiyi 
yaralayarak katl etmişlerdir. Katillerin yakalanmasî üzerine Siirt Ermeni Murahhasalîğî 
güya Kekan köyünde Ermenilerin tehdit edildiğini ve korkutulduğunu belirterek cinayetin 
üzerini örtmeye çalîşmîştîr.51 Gevar kazasînîn Cuyuban köyü ahalisinden Hasan oğlu Ali ve 
arkadaşlarî Nukruh dağînda koyunlarînî otlatîrlarken silahlî bir Ermeni çetesinin saldîrîsîna 
uğrayarak yaralanmîş Abdullah isimli kişi kaybolup haber alînamamîş ve koyunlarî da 
Ermeniler tarafîndan gasp edilmiştir.52 

Kürt ahalinin büyük çoğunluğu bu gibi olaylara rîza göstermemektedir. Ermenilere 
karşî cinayet işleyen bir kîsîm katiller aileleri ve akrabalarî tarafîndan yakalanarak güvenlik 
güçlerine teslim edilmiştir. Mesela Hizan’da Darmasi köyü civarînda aralarînda meydana 
gelen bir tartîşma neticesinde üç Ermeni ile bir mühtediyi tüfekle katleden Tahir oğlu Mir‘an, 
daha sonra Babasî Tahir Ağa tarafîndan güvenlik güçlerine teslim edilmiştir.53 

48		BOA.	DH.	SYS	71-1	3-3	23	Nisan	1328	(6	Mayıs	1912)
49		Ermeni	Patrikliği’nin	şikayetine	göre	Gevaş’ın	Karçkan	nahiyesi	havalisinde	1912	yılı	Nisan	ayında	4	Ermeni	

öldürülmüş	 bir	 kişi	 de	 yaralanmıştır.	 Van	Vilayeti’nden	 alınan	 bilgilere	 göre	 Ermenilerin	 sakin	 olduğu	 yedi	
vilayette	son	altı	ay	zarfında	(Mart-Eylül	1912)	yalnız	18	katl	vuku	bulmuş	ve	bu	cinayetler	de	siyasi	mahiyetli	
cinayetler	 olmayıp	 şahsi	 sebeplerden	 dolayıdır.	 Diğer	 suç	 vakaları	 ise	 hayvan	 gaspı,	 yaralama	 ve	 öldürme	
maksadıyla	silah	göstermek	ve	kız	kaçırmak	gibi	âdi	suçlardır.	BOA.	DH.	SYS	71-1-3-4,	3	Teşrinievvel	1328	(16	
Ekim	1912)

50		BOA.	DH.	SYS	106-2	1-1,	2	Haziran	1328	(15	Haziran	1912);	Bitlis	Vilayeti’nden	bu	konuda	gelen	cevaba	göre	
1328	senesi	Mart’ından	Haziran	ayına	kadar	(Mart-Haziran	1912)	üç	ay	zarfında	Bitlis	Vilayeti	dahilinde	28	katl,	
5	cerh,	4	fiile	tasaddi,	1	işkence,	5	hücum	ve	silah	kullanma,	1	kız	kaçırma,	4	yangın,	6	hırsızlık,	1	gasp,	1	çocuk	
düşürme,	2	rüşvet,	2	silah	gösterme,	2	izale-i	bikr	toplam	71	olay	olup	bunların	3	ü	Bitlis,	3	ü	Ahlat,	7	si	Hizan,	
4’ü	Mutiki,	22’si	Siird,	7’si	Genç,	26’sı	Muş	dahilinde	olmuştur.	Bu	olayların	faillerinden	214	kişiden	müslim	
gayr-ı	müslim	98i	yakalanarak	adliyeye	sevk	edilmiş,	diğerleri	vilayet	dağlık	taşlık	olması	ve	zabtiye	kuvvetinin	
yetersizliği	dolayısıyla	henüz	yakalanamamış	 ise	de	 takibat	 sürmektedir.	Bu	olaylardan	zarar	görenlerin	44	ü	
Müslüman,	21	i	gayr-ı	müslimdir.	Bir	önceki	sene	125’i	katl	olmak	üzere	aynı	vukuat	485’i	bulmuştur. BOA.	DH.	
SYS	106-2	1-1,	14	Haziran	1328	(27	Haziran	1912)

51		BOA.	DH	SYS	106-2-1-2,	13	Teşrinievvel	1328	(26	Ekim	1912)
52		BOA.	DH.	H	55-29	
53		BOA.	DH.	SYS	71-3-1-1,	26	Şubat	1326	(11	Mart	1911)



Tarih ve Gelecek Dergisi, Nisan 2017, Cilt 3, Sayı 1 JOURNAL

Journal of History and Future, April 2017,  Volume 3, Issue 1

35
E-ISSN

: 2458-7672

DERGİ

Kürtler yaşadîklarî bölgenin tarîma elverişli olmamasî, arazinin sarp ve dağlîk olmasî ve 
aşiretler halinde yaşamalarî gibi sebeplerden dolayî sert mizaca sahip kişilerdir. Aşiret yapîsî 
sebebiyle Kürt aşiretleri Ermenilerden daha çok birbirleriyle çatîşmîşlardîr. Bu hakikati Van 
Valisi Ahmed I�zzet Bey “Burada durum İstanbul’da anlatıldığı ve yabancı ülkelere aksettirildiği 
gibi sadece Kürtlerin Ermenilere tasallutu şeklinde değildir. Kürdün Kürde ve hatta Ermeni’nin 
Ermeni’ye tecavüzü ve birbirlerinden şikayeti dahi çoktur .”54 cümlesiyle dile getirmektedir. 
Bitlis Vilayeti’nden gelen bir yazîda da Kürtler tarafîndan Ermenilere karşî işlenen çoğu 
cinayetin milliyet davasîndan değil anlaşmazlîk ve şahsi kîzgînlîklar sebebiyle meydana 
geldiği ve bu gibi olaylarîn yalnîz Müslümanlarla Ermeniler arasînda değil Müslümanlarîn 
kendi aralarînda yaşandîğî belirtilmektedir.55 

Eşkıyalar

I�ttihat ve Terakki yönetiminin Ermenilere yaklaşîmî ve bu yaklaşîmîn Kürtler tarafîndan 
algîlanîşî bölgede çok uzun zamandan beri faaliyet gösteren çetelerin daha rahat hareket 
etmelerine sebep oldu. Bazî Kürt aşiretleri ellerindeki mallarîn ve itibarlarîn kaybîndan 
dolayî 1910 yîlîndan itibaren harekete geçerek hükümet ve Ermeniler aleyhinde faaliyetlere 
başladîlar. II. Meşrutiyet döneminde Kürtlerle Ermeniler arasînda meydana gelen çatîşmalarda 
ve bölgedeki asayişin ihlalinde en etkin rol oynayanlar eşkîyalarîdîr. Burada belirtilmesi 
gereken en önemli husus bahsedilen eşkîyalarîn sadece Ermenilere değil bölgedeki bütün 
halka ve devlet güçlerine zarar veriyor olmasîdîr. Bir başka husus ise bu kişilerin bazîlarînîn 
aslînda eşkîya olmayîp hükümetin yanlîş uygulamalarî neticesinde bu konuma düşmüş 
olmalarîdîr. Dönemin en meşhur Kürt eşkîyalarî şunlardîr: 

Van: Said Ali, Said, Mir Muhi, Mahmi, Mahe, Semiko, Şakir, Cafer, Kadir

Muş: Musa, Kasîm, Halil

Bitlis: Beşare Çeto, Tahir Ağa56

Ermeniler de en çok bu eşkîyalardan ve bunlarîn yakalanmasî için devlet güçlerince ciddi 
takibat yapîlmadîğîndan şikâyetçidirler. Ermeni Patrikliği 2 Kanunuevvel 1328 (15 Aralîk 
1912) Harbiye nezaretine gönderdiği takrirde katl, gasb, yağma ve îrz ve namusa tecavüz 
gibi suçlarî işleyip halen serbestçe dolaşan eşkîya hakkînda ciddi bir takibat yapîlmadîğîndan 
şikayetçidir. Van’da Said, Semiko, Mir Muhi, Seyyid Ali, Mahe, Mahmi, Bitlis’te Beşare Çeto 
ve Muş’ta Musa ve Kasîm, Tahir Ağa gibi “nice canlar yakmîş ve hânumanlar harab etmiş 
eşkîyanîn” hiçbirinin yakalanamadîklarînî, bunlarîn yakalanmasî için askeriyenin yardîmîna 
ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. Harbiye nezareti bu konu mülkiyeyi ilgilendirdiği için 
meseleyi Dahiliye Nezereti’ne havale etmiştir.57 Daha sonra durumun nazik bir hal almasî 
üzerine eşkîya takibi için bölgeye askerî� müfrezeler gönderilmiştir.

54		BOA.	DH.	SYS	71-1-3-4	
55		BOA.	DH.	SYS	106-2-1-2,	12	Teşrinisani	1328	(25	Kasım	1912)
56		BOA;	DH.	SYS	106-1	1-4
57		BOA.	DH.	SYS	106-1	1-4,	2	Kanunuevvel	1328	(15	Aralık	1914)
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Ermenilere karşî cinayet işleyen eşkîyalardan bazîlarî akrabalarî ya da diğer aşiretler 
tarafîndan cezalandîrîlmîş ya da kanuna teslim edilmiştir. Daha önce Silvanlî Mardo isimli 
Ermeniyi katleden ve Sason’da bir düğün halkînî basîp Beşirili bir Ermeninin karîsînî kaçîrmîş 
olan Garzan’în Celedkan köyünden Reşkonan aşiretinden Nağmoriş isimli eşkîya daha önce 
kaçîrdîğî bir Ermeni kîzînî Ermeniler tekrar alarak başkasîna nikahlamalarîndan dolayî 
Ermenilere adavet beslemiş ve çoğunlukla Ermeniler üzerine taarruz etmiştir. Bu eşkîya 
biraderinin çadîrînda olduğu haber alînîp hane halkînîn yardîmîyla jandarma tarafîndan 
canlî olarak yakalanmîş kaçîrdîğî Ermeni kadîn da beraberinde bulunmuştur.58

Erciş’in Zekzek köyü ahalisinden 4 Ermeniyi katl edip yedi baş öküzünü gasp ile 
I�ran’a firar eden daha sonra tekrar şekavet için Osmanlî topraklarîna gelen Şaki I�sa Mürid 
Haydaranlî Aşireti Reisi Mehmed Sîddîk Bey›in oğlu Hasan Bey tarafîndan Beram hududunda 
öldürülmüştür.59

Mir Muhi ve Said Çeteleri

Mir Muhi Giradi Aşireti Reisi Şakir Ağa’nîn yeğeni idi, II. Meşrutiyet sonrasî hükümetle 
Ermeniler arasîndaki işbirliğini protesto ederek çete kurmuş ve Ermenilere karşî kin ve 
intikam duygularî ile isyan bayrağînî çekmişti.60 Said Bedirhanlî sülalesinden Eyüphan’în 
oğlu idi. Said Rus elçisinin yardîmîyla Rusya›ya kaçmîş, Ruslarîn direktifleriyle Güney 
Azerbaycan›în Kürtlerle meskun bölgelerinde faaliyetlere başlamîştî.61 

Ermenilerin en çok şikâyetçi olduğu ve Ermenilere en çok zarar veren Mir Muhi ve Said 
çeteleriydi. Bu çeteler devlet güçleri tarafîndan çok sîkî takibata uğramalarîna rağmen ele 
geçirilememiştir. Bunlar takibata uğradîkça I�ran’a iltica etmişlerdir. Ayrîca arazinin dağlîk 
olmasî, eşkîyanîn tamamen atlî olmasî ve bölgedeki Kürt aşiretleri ve ahali tarafîndan himaye 
edilmesi nedeniyle bir türlü yakalanamamîştîr. Bir kîsîm Kürt ahali hükümetin Ermenilerin 
ağzîyla ve onlarîn istekleri doğrultusunda hareket ettiğini ve Ermenilere karşî pozitif 
ayrîmcîlîk yapîldîğînî düşündüklerini için eşkîyaya destek vermişlerdir. Bir kîsîm ahali de 
canînî kurtarmak için eşkîyaya yardîm ve yataklîk etmeye mecbur kalmîştîr. 

Van Valisi I�smail Hakkî Bey’e göre devletin eşkîya takibatînda başarîsîz olmasînîn diğer 
sebepleri ise vilayetteki jandarmanîn inzibat ve takip görevini yapmak için hem sayî olarak 
hem de nitelik olarak yetersizliği, eşkîyaya yataklîktan dolayî adliyeye sevk edilenlerin layîk 
olduklarî cezayî görmeden birkaç gün sonra tahliye edilmeleri, yerli nahiye müdürlerinin 
halktan yana olmasî ve birçok yerde telgraf hatlarînîn bulunmamasî dolayîsîyla istihbaratîn 
yetersiz kalmasîdîr.62

I�smail Hakkî Bey Dahiliye Nezareti’ne yazdîğî 21 Ağustos 1328 (3 Eylül 1912) tarihli iki 
farklî şifrede Said ve Mir Muhi ve çeteleri hakkînda şu bilgeleri vermektedir:

58		BOA.	DH.	SYS	71-1	3-4,	5	Kanunusani	1327	(18	Ocak	1912)
59		BOA.	DH.	SYS	71-2-	3,	14	Teşrinisani	1328	(27	Kasım	1912)
60		Fatih	Ünal,	a.g.m.,	s.	101
61		Fatih	Ünal,	a.g.m.,	s.	95
62		BOA.	DH.SYS	106-2	1-1,	21	Ağustos	1328	(3	Eylül	1912)
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“Şaki Said dört beş seneden beri şekavet etmekte ve sıkıştıkça İran sınırında üç saat 
mesafede Mehoz köyünde ikamet ve istirahat etmektedir. Benim bu vilayette göreve başladîğîm 
günden itibaren Şaki Said avanesinden on sekiz kişi tutuklanıp adliyeye sevk edilmiştir. 

Şaki Said hükümetin bir haksîz muamelesi neticesi olarak şekavet vadisine sapmîştîr. 
I�slam ahalisi arasînda hükümetin Ermenilerin ictihad ve gayretine göre hareket ettiği yönünde 
bir görüş olduğundan, eşkıyalar Müslüman köylerin çoğunda muavenet ve himayet görmektedir. 
Eşkîyalar bizim tarafta barînamayacaklarînî anlayînca I�ran hududuna geçerek kurtulmaya 
muvaffak olmaktadîrlar.

Sekiz dokuz senedir şekavet eden ve Şatak kazası dâhilinde cinayetler işleyen ve bilhassa 
Ermenilere karşı tecavüzatta bulunan Mir Muhi dahi bunca takibat ve gayrete rağmen 
yakalanamamıştır. Ödemiş’te Çakırcalı ne ederse Şatak ve Nordoz taraflarında Mir Muhi aynı 
haldedir. Şaki Said ile Mahmi Kabas çeteleri de bundan farksızdır. 

Şatak kazasının Kuris karyesinde Mir Muhi ve avanesi tarafından yapılan saldırıda biri 
kadın 4 Ermeni katl ve üç Ermeni kadını ile bir Müslüman erkek yaralanmıştır. Sekiz dokuz 
seneden beri şekavette gezen ve en ziyade Ermenilere tecavüz eden Mir Muhi’nin mensup olduğu 
Keradi Aşireti’nden muavenet görmesi sebebiyle şimdiye kadar tutuklanamamıştır. Jandarma 
müfrezeleriyle Hakkari Mutasarrıfı Cevdet Bey yirmi beş günden beri takipte bulunuyor. Dün 
de yataklık eden iki ağa tutuklanıp adliyeye teslim edilmiştir. Şakinin takibiyle beraber yataklık 
edenleri de temizlemek gerekmektedir. Mir Muhi bölgede daha fazla barınamaycağından İran 
hududunda şekavet yatağı olan Katur’da Semiko’nun yanına sığınmıştır.”63

I�smail Hakkî Bey Dahiliye Nezareti’nden Şatak ve Gevaş dahilinde idare-i örfiye ilanîna 
müsaade edilmesini taleb etmiştir. Aynî belgenin arkasîna Dahiliye Nezareti tarafîndan özetle 
şöyle yazîlmîştîr:

“Bir eşkîyanîn yakalanmasî için idare-i örfiyenin ilanî Kanun-î Esasi hükümleriyle 
uyuşmamaktadîr. Çeteler Kanunu’nun tatbikine de gerek yoktur. Eşkîyanîn takibine nerelerde 
dolaştîğînîn nerelerde gizlendiği hakkînda istihbarî� bilgiler toplanmalîdîr. Eşkîyanîn canlî ya 
da ölü yakalanmasî için gerekli gayret gösterilmelidir.”64 

Ermeni Patrikliği’nin bildirdiğine göre Ağustos 1328’te Şatak ve Gevaş kazalarînda 
ikişer ve Reşadiye’de üç toplam yedi Ermeni katl edilmiş ve havalide eşkîyalîk yapan Said 
ve Mir Muhi çeteleri faaliyete başlayîp kurtuluş fidyesi almak için ahaliden bazîlarînî 
dağa kaldîrmîşlardîr. Hükümet güçleri gerekli tedbirleri almasîna rağmen bu eşkîyalarî 
yakalamakta başarîlî olamamîştîr.65 Ermeni Patrikliği’nin esas şikayeti öteden beri o havalide 
eşkîyalîk yapan Said ve Mir Muhi çetelerinin bir türlü yakalanmamasîdîr. Bunlarîn tecavüzleri 
yüzünden o havalide asayiş hakikaten sekteye uğramîştîr. Ermeni Patrikliği Bitlis vilayetinde 
Musa ve Kasîm beylerden Van vilayetinde ise Şaki Said ve Mir Muhi’den şikayetçi olmuşlardîr. 

63		BOA.	DH.SYS	106-2	1-1,	21	Ağustos	1328	(3	Eylül	1912)
64		BOA.	DH.SYS	106-2	1-1,	21	Ağustos	1328	(3	Eylül	1912)
65		BOA.	DH.	SYS	71-2-3,	14	Ağustos	1328	(27	Ağustos	1912)
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Mir Muhi çetesi etraftan katîlîmlarla günden güne güç kazanmîştîr. Mesela Keravi 
aşiretinden Şeyh Hani köyünden Ubeyd ve Hacî isimli kişiler Şatak kazasînîn Kuris karyesinde 
Nersis isimli bir Ermeniyi katl edip daha sonra firar ederek Mih Muhi çetesine ilhak etmişlerdir. 
Ertesi akşam saat on ikide Mir Muhi kîrk beş kadar adamîyla tekrar Kuris köyünü basîp biri 
kadîn olmak üzere 4 Ermeniyi katl ve üç kadînî yaralamîşlardîr.66 

Mir Muhi ve Said isimli eşkîyalarî öldürmek için bazî kişiler gizlice müracaatta 
bulunmuşlar bu kişilere taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda verilmek ve şimdiye 
kadar yaptîklarî masraflarî karşîlamak üzere bin lira ikramiye tahsis olunmasî düşünülmüş 
ise de hükümetin şanîna layîk olmadîğî gerekçesiyle bundan vazgeçilerek takibatîn 
şiddetlendirilmesi yoluna gidilmiştir.67 Van ve Bitlis bölgelerinde eşkîyalîk yapan Mir Muhi 
ve Said çetelerine Başkale Kumandanî Cevdet Bey idaresindeki müfrezeler tarafîndan takibat 
yapîlmîş çeteler I�ran tarafînda sînîra üç saat mesafede Mahor köyüne firar etmişlerdir. Bu 
çetelere Mokori Aşireti Reisi Binbaşî Necib Ağa ile Nekori Reisi Kaymakam Hüseyin Bey 
yataklîk yapmîşlar ve I�ran tarafîna geçmelerine yardîmda bulunmuşlardîr. Yataklîk yapan 
bu kişiler tutuklanarak Divan-î Harbe sevk edilmişlerdir.68 Bu kişiler resmi üniformalîdîr ve 
rütbelerinden Hamidiye Alaylarî komutanlarî olduklarî anlaşîlmaktadîr.

Mir Muhi ve Said çeteleri kendilerini takip eden Hakkâri Mutasarrîfî Cevdet Bey 
kumandasîndaki on birinci kolordu müfrezelerini pusuya düşürerek bir subay ile on askeri 
şehit etmişler daha sonra eşkîya birlikleri I�ran sînîrîna geçerek takibattan kurtulmuştur. Bu 
şekilde icra edilen takibat ve yapîlan fedakarlîklar neticesiz kalmîştîr.69 Bu iki çeteye karşî iki 
aydîr yapîlan takibatîn semeresiz kalmasînda her iki çetenin de çoğunlukla küçük çaplî Rus 
mavzerleri kullanmasî, takibat yapan jandarmanîn elinde bulunan büyük çaplî mavzerlerin 
tesir ve nüfuz itibarîyla eşkîyanîn elindeki silahtan aşağî olmasî etkili olmuştur.70 

 Hariciye Nezareti, Mir Muhi ve Said’in iadesi için I�ran hükümeti nezdinde girişimlerde 
bulunmuştur. Fakat bu teşebbüsler I�ran hükümetinin tavrî nedeniyle sonuçsuz kalmîştîr. 
I�ran hükümeti Mir Muhi’nin I�ran tebaasîndan olduğunu ve hakkînda olan şikâyetin açîkça 
belirtilmesini, Said’in ise I�ran’în Azerbaycan bölgesinde olduğuna dair hiçbir emare 
bulunmadîğînî fakat aranmasî için gerekli emirlerin verildiğini ifade etmiştir.71 

11. Kolordu Kumandanlîğîndan gelen 14 Teşrinisani 1328 tarihli tezkerede Mir 
Muhi ve Said çetelerinin I�ran’dan Osmanlî memleketine girişleri daima Naur Boğazî ve 
civarîndaki derelerden vuku bulmakta olduğundan I�ran hududuyla geçiş bölgeleri olan 
Rişkan Karyesi, Kurican Boğazî, Şerefhane›ye yirmi beş otuzar kişilik birlikler yerleştirilmesi 
teklif edilmektedir. Çünkü altî aydan beri buralarda asker perişan olmuştur ve bu asker kîş 
mevsiminde evsiz ve sîcak yemeksiz barînamayacaktîr.72

66		BOA.	DH.	SYS	106-1	1-1,	17	Ağustos	1328	(30	Ağustos	1912)
67		BOA.	DH.	SYS	106-1	1-4,	22	Eylül	1328	(5	Ekim	1912)
68		11.	Kolordu’dan	gelen	yazı	için	bkz.	BOA.	DH.	SYS	106-1	1-4,	22	Eylül	1328	(5	Ekim	1912)
69		BOA.	DH.	SYS	71-1	3-4
70		Bunun	üzerine	Dahiliye	Nezareti	Hariciye	Nezaretine	30	kadar	Rus	mavzeri	verilmesi	için	9	Ağustos	1328	(22	

Ağustos	1912)	tarihinde	yazı	göndermiştir.	BOA.	DH.	SYS	106-1-1-1,	Bkz.	6	ve	9	Ağustos	1328	tarihli	yazılar.
71		BOA.	DH.	SYS	106-2		1-2,	14	Şubat	1328,	(27	Şubat	1913)
72		BOA.	DH.	SYS	106-1	1-4,	14	Teşrinisani	1328	(27	Kasım	1912)
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Mir Muhi çetesinin 1913 yîlînda da faaliyetine devam ettiğini görmekteyiz. Van valisinin 
29 Nisan 1329 (12 Mayîs 1913) tarihli şifrede bildirdiğine göre Mir Muhi 28 Nisan gecesi 
Zeydan köyünü muhasara edip köyde koyun hariç, at, tüfek, ev eşyasî ne varsa yağmalamîş 
gece saat sekiz raddelerinde Paçanda’da elli neferlik seyyar jandarma müfrezesiyle çatîşmaya 
girmiş, Hoşab’dan jandarmanîn imdadîna kuvvet gönderilmiştir. Yaşanan çatîşmada bir 
jandarma şehit edilmiştir. Van Vali vekilinden alînan 30 Nisan tarihli telgrafta ise bu gidişle 
saldîrîlarîn artacağî ve vilayetin eşkîya yatağîna döneceği belirtilmiştir. Çünkü vilayetin 
demiryolu gibi ulaşîm imkânlarî olmadîğî gibi çoğu yerde telgraf hattî da yoktur. 73

Mahmi Kabas

Ermenilere en çok zarar veren çetelerden biri şaki Mahmi Kabas ile oğlu I�brahim 
ve biraderleri çetesidir. Bunlar Bitlis ile Van vilayetleri arasînda dolaşarak bu şekilde 
yakalanmaktan kurtulmuşlar ve bunca takibata rağmen ele geçirilememişlerdir.74 Van Valisi 
I�smail Hakkî Bey Mahmi Kabas hakkînda özetle şu bilgileri vermektedir:

“Gevaş kazası dâhilinde ve arasıra Gevaş’ın Reşadiye nahiyesiyle Bitlis’e bağlı Hizan 
kazasının Karkar deresinde senelerden beri dolaşıp şekavet yapan Mahmi Kabas ile oğlu 
İbrahim çetesi mevcudu sekiz on kişi kadardır. Ahali arasında o kadar ehemmiyetli olmamakla 
beraber rüesâsı dessas ve hilekar ve aynı zamanda pek ziyade hunhar olan mezkur çete efradı 
fırsat buldukça bilhassa Ermenilere karşı tecavüz etmektedir. Van vilayeti dahilinde ika ettiği 
bir cinayeti müteakib Bitlis’e ve Bitlis’te işlediği bir cinayetten sonra Van vilayetine geçerek 
kendisini şimdiye kadar gizlemeyi başarmıştır. Bu çetenin yakalanması için 30 kişilik bir müfreze 
Reşadiye dâhilinde dolaşmaktadır. Şaki-i merkum tarafından Hıristiyanlara karşı vukua gelen 
tecavüzün sevk-i taassup ve cehaletle İslamlar tarafından nazar-ı hoşnudî ile karşılanması 
şakilerin cesaretini arttırmakta ve her yerde kendilerine sığınak melce bulmalarına sebep 
olmaktadır bu yüzden takibat semeresiz kalmaktadır.”75

Pelli köyünü basan Mahmi Kabas çetesi fidye almak emeliyle dört Ermeni’yi dağa 
kaldîrîp birini salîvermişler ve üzerlerine gelinecek olursa üç diğer üçünü öldüreceklerini 
bildirmişlerdir. Bu haber alîndîktan sonra Ermenilerin kurtarîlmasî ve eşkîyanîn ölü ya da diri 
ele geçirilmesi için gerekli emirler verilmiştir. Ertesi gün Pelli Köyü’nden Keşişoğlu Hasdur ve 
biraderi Agop ile Naykanis köyünden Artin, Gevaş’în Peyedin isimli mahallinde ölü olarak 
bulunmuştur. Gevaş kaymakamî bir nizamiye müfrezesiyle takibata başlanmîş ise de eşkîya 
I�ran’în Katur isimli mahallinde Semiko isimli şakiye sîğînmîşlar ve bu kişi tarafîndan himaye 
ve yardîm görmüşlerdir.76

Şaki Mahmi Kabas Pelli köyünde üç Ermeni’yi öldürüp birinin üzerine hükümete 
mesaj vermek için aşağîdaki mektubu bîrakmîştîr. Bu mektup aynî zamanda eşkîyanîn 
müdafaasîdîr. Mahmi Kabas 28 Mart 1328 (10 Nisan 1912) tarihinde Van’da Serkiz isimli bir 
Ermeni tarafîndan şehid edilen jandarma askerinin intikamînî aldîğînî, Ermenilerin uhuvvet 
ve müsavata aykîrî davrandîklarînî, hükümetin Ermeniler’e karşî pozitif ayrîmcîlîk yaptîğînî, 

73		Van	Vilayeti’nden	gelen	29	ve	30	Nisan	1329	tarihli	yazılar	için	bkz.		BOA.	DH.	SYS,	106-1-1-4,	
74		BOA.	DH.	SYS	106-2	1-1,	21	Ağustos	1328	
75		BOA.	DH.	SYS	106-1	1-1,	12	Ağustos	1328
76		BOA.	DH.	SYS	71-2-	3,	5	Ağustos	1325
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Kürtlerin ileri gelenlerini tutuklayîp fakat Ermenilere dokunmadîğînî, Ermenilerin yirmi 
sekiz adet Müslümanî öldürdüğünü bundan sonra kendisinin de öldürülen her Müslümana 
bedel on Ermeni’yi öldüreceğini belirtmektedir. Mektubun orijinal metni şu şekildedir:

“A� lâ cenâb muhabbetlü rıfatlu Vali Paşa’ya mahsus selam ederim. Binbaşı, yüzbaşı, 
mülazım, çavuş, onbaşı her ne kadar varise mahsus selam ederim. 

Size malum olsun ki zabtiyenin hayfı aldım. Bundan sonra ne kadar elimize geldiyse 
vuracayız. Ol kadar ola ki bir garip zaptiyeye vilayetde bir pohlı tıga vura devletin namusuna 
tohunmas. Sizde iman yokdur, vicdan yokdur. Devlet adalet didi I�rmeniler adavet itdiler. Müsavat 
didi onar siyaset itdiler. Uhuvvet didi onar husumet itdiler. Kabul değildir, hâni hükümet yokdur, 
biz de âhir vilayete müracaat ideriz. Ve eğer sormadıysa biz de bir şey buluruz. Niçün devletin 
buyurdığını yalan idisiz. Para için terk idisiz. Dini tenezzül itmeğe çalîşisiz. Devlet müsavat 
demüş ki beranber tutasız. Şimdi Şakir Ağa’yı mahbus idirsiz Mir Muhi içün. Niçün Hıristiyanın 
büyükleri tutmasız, Müsavat böyledir elverir? Hürriyetten sonra bah ne icad ediler. Var yirmi 
sekiz adam ahali bu kıyafetde vurdular. Dimek bizi kıracahsız müsavat böle icra olur? Bir tene 
I�slam [telef olduğu on tane uracağız]”77

Olaydan sonra Van valiliği tarafîndan yapîlan tahkikatta 20 neferlik bir Ermeni eşkîyasînîn 
dağlarda dolaştîğînîn haber alîndîğî, öldürülen Ermenilerin üzerinde yazan varakanîn içeriği 
Ermenilerden Müslümanlara bir tecavüz vuku bulursa bir I�slama bedel on Ermeninin katl 
edileceği ve Pelli civarînda katledilen üç Ermeninin 28 Mart 1328 tarihinde Van Kasabasî 
dâhilinde Bulgaryalî Serkiz namînda bir Ermeni tarafîndan katlolunan jandarmanîn intikamî 
olmak üzere öldürüldüğünü ve zîmnen Ermenilere husumeti mübeyyin ve muhtevi olduğu 
bildirilmiştir.78

Ermeniler’in Şikayetleri ve Amaçları

Ermeniler, bölgede kendilerine karşî işlenen cinayet, yaralama, kaçîrma ve gasp 
olaylarînîn devam etmesi, mahalli hükümetin suçlularî yakalamakta gevşek davranmasî, 
Ermenilerin müracaat ve şikâyetlerinin yerel idareler tarafîndan dikkate alînmamasî, 
Müslümanlar tarafîndan dinî� inançlarîna saygî gösterilmemesi gibi konulardan şikâyet 
etmektedirler.79

77		BOA.	DH.	SYS	71-1	3-4,	2	Ağustos	1328	(15	Ağustos	1912),	Bu	mektubun	imlası	ve	dili	bozuk	olduğu	için	
Dahiliye	Nezareti	 Van	Vilayet’inden	 bu	mektubun	 tercüme	 edilmesini	 istemiştir.	Mektubun	 tercüme	 edilmiş	
sureti	şu	şekildedir:	Hulasa:	Pelli’de	katl	olunan	üç	Ermeni	üzerinde	bulunan	varakanın	suretidir.		

Âlâ	cenâb	muhabbetlü	rıfatlu	Vali	Paşa’ya	mahsus	selam	ederim.	Binbaşı,	yüzbaşı,	mülazım,	çavuş,	onbaşı	her	ne	
kadar	varise	mahsus	selam	ederim.	Size	malum	olsun	ki	zabtiyenin	hayfını	aldım.	Bundan	sonra	ne	kadar	elimize	
geldiyse	vuracayız.	Ol	kadar	ola	ki	bir	garip	zaptiyeyi	vilayetde	bir	boklu	tıga	«çocuk»	vura	devletin	namusuna	
dokunmaz.	Sizde	iman	yokdur,	vicdan	yokdur.	Devlet	adalet	dedi	Ermeniler	adavet	itdiler.	Müsavat	dedi	onlar	
siyaset	etdiler.	Uhuvvet	dedi	onlar	husumet	etdiler.	Kabul	değildir,	hükümet	yokdur,	biz	de	âhar	vilayete	müracaat	
ederiz.	Ve	eğer	sormadıysa	biz	de	bir	şey	buluruz.	Niçün	devletin	buyurduğunu	yalan	ediyorsunuz.	Para	için	terk	
ediyorsunuz.	Dini	 tenezzül	 ettirmeğe	 çalışıyorsunuz.	Devlet	müsavat	 demiş	 ki	 beraber	 tutasınız.	 Şimdi	 Şakir	
Ağa’yı	mahbus	ediyorsunuz	Mir	Muhi	içün,	niçün	Hıristiyanın	büyüklerini	tutmazsınız.	Müsavat	böyledir	elverir	
hürriyetten	 sonra	 bak	 neler	 icad	 etdiler.	Ve	 reaya	 yirmi	 sekiz	 adam	 ahali	 bu	 kıyafetde	 vurdular.	Dimek	 bizi	
kıracahsız	müsavat	böyle	icab	eder?	Bir	tane	islam	telef	olduğu	on	tane	uracağız.		BOA.	BEO	4096-307165-2,	25	
Eylül	1328	(8	Ekim	1912)

78		Van	Vilayeti’nden	 alınan	28	Temmuz	ve	 2	Ağustos	 1328	 (15	Ağustos	 1912)	 tarihli	 şifreler	 için	 bkz.	BOA.	
DH.SYS	106-1-1-1	

79		Muş	Ermeni	Murahhasası	 tarafından	18	Eylül	1326’da	Dahiliye	Nezareti’ne	gönderilen	 telgrafta	Ermenilerin	
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Vilayet ve kazalardaki Ermeni Murahhasalarî bölgede en küçük bir olayî dahi 
I�stanbul’daki Ermeni Patrikhanesi’ne şikayet etmektedir. Ermeni Patrikhanesi de bu 
şikâyetleri Adliye ve Mezahib ve Dahiliye Nezaretleri ile Sadarete iletmektedir. Ermeni 
Patrikliği’nin başvurusu üzerine Dahiliye Nezareti’nden Erzurum, Bitlis, Van ve Diyarbakîr 
gibi vilayetlerin valilerine Ermenilerin şikâyetçi olduğu hususlarîn tahkik edilmesi için yazî 
gönderilmektedir. Ermenilerin yaptîğî şikâyetlerin haklîlîk payî olmakla beraber bir kîsmî 
abartîlî bir kîsmî ise asîlsîzdîr.80 Bölge idarecilerinin en çok rahatsîz olduğu konu Ermeniler’in 
bu şekil maksatlî ve asîlsîz iddialarîdîr. O� rnegin Muş Mebusu Kigam 4 Kanunuevvel 1327 (17 
Aralîk 1911) tarihinde Dahiliye Nezareti’ne yazdîğî telgrafta şöyle şikayette bulunmaktadîr:

“Muş’tan şimdi aldığım telgraf mûcebince hükümet-i mahalliye tedabir-i lazımeye tevessül 
etmediğinden katl, sirkat ve sair vukuatlar devam etmektedir ve ahali dehşettedir. Temin-i 
asayiş zımnında evamir-i katiyye-i şedî�denin ihsan buyurulmasını istirham ederim.”81

Bitlis Valiliği’nden bu ithamlara karşî 10 Kanunuevvel 1327 (23 Aralîk 1911) tarihinde 
gelen cevapta şöyle denmektedir:

“20 gündür Muş dâhilinde vukuat olmayıp yalnız beş altı gün evvel Muş kasabası dahilinde 
bir karı cerh edilmiş ise mütecasirleri der-akab tutularak adliyeye verildi ve muhbirlerin beyan 
eyledikleri katl ve sirkatlerin mahal ve zaman-ı vukuu ve mütecasirleri gösterilmediğinden bir 
muamele yapılamayacaktır.”82 

Ermeni Patrikhanesi’nin Kürtler tarafîndan öldürülen Refail’in cenazesi için Hizan’dan 
Gevaş’a gelen iki bin Ermeni köylüsünün eşkîya korkusundan dolayî memleketlerine 
dönemedikleri yolundaki şikâyeti üzerine Van Valisi Ahmed I�zzet Dahiliye Nezareti’ne yazdîğî 
2 Teşrinisani 1328 (15 Kasîm 1912) tarihli yazîsînda kîzgînlîğînî şöyle dile getirmektedir:

“Demek ki maruzatım okunmuyor, yahud ciddiyetine itimad buyurulmuyor. Ne iki bin 
köylünün geldiğinin aslı vardır ve ne de köyüne avdet cesaret edemeyen el-yevm burada bir 
tek köylü mevcuttur. Bunlar burayı asayişsiz göstermek isteyen netice-i tezvirat ve tertibatıdır 
ki bunu burada bilmeyen kalmamıştır. Maktul Refailin cesedi ile gelen köylüler ancak iki yüz 
kadardır onlar da cenazeyi defni müteakib kendiliklerinden dağıldılar. Bitlis’e ait olanlar da 

rahatsız	olduğu	hususlar	şöyle	dile	getirilmektedir:	“İstibdad	misillü	kuralarda	katl,	harik	ve	sirkat	devam	ediyor.	
Muhafaza-i	 asayiş	 hükumetin	 taht-ı	mecburiyetinde	 iken	mutasarrıfa	 olan	müracaatlarımız	 semeresiz	 kalıyor.	
Hırsızlar	tahkikat	yapılmadan	polis	idaresince	salıveriliyor.	Çarşıda	Ermenilerin	haç	ve	mezhebi	ve	her	bir	âyin-i	
mukaddeseleri	 tahkir	 ediliyor.	Ahval-i	maruzeye	 karşı	 itminan-ı	 ahali	 selb	 olmaktadır.	 Tedabir-i	müessirenin	
icrası	müsterhamdır.”	BOA.	DH.	SYS	71-3-1-1,	18	Eylül	1326	(1	Ekim	1910),	Siirt	sancağı	Ermeni	milleti	namına	
Karabet,	Basmacıyan,	Kigorkyan,	Nazerkanyan,	Bogos,	Kerim,	Ohan,	İbrahim,	Körkis,	Dikran,	Mansur,	Selmo,	
Murad,	Gazar	ve	sairleri	imzasıyla	27	Mayıs	1327	(9	Haziran	1911)	tarihinde	Dahiliye	Nezareti’ne	gönderilen	
telgrafta	 şöyle	 denmektedir:	 “Buralarda	 meşrutiyete	 rağmen	 yine	 Ermenilerin	 hukuku	 çiğneniyor.	 Efradın,	
murahhasalığın	müracaatı	dinlenmiyor.	Memurların	çoğu	alenen	husumet	gösteriyor.	Bundan	cemaatimiz	pek	
me’yustur.	Hükümete	müracaat	 edenler	mütenevvi‘	 isnadâtla	 tazyik	ve	haps	olunuyorlar.	Halimize	 tahammül	
olunamaz.	Şu	son	istimdadımız	dahi	müsmir	olamayacaksa	başımızın	çaresine	bakılmak	üzere	acilen	emriniz.”	
BOA.	DH.	SYS	106-2	1-1,	27	Mayıs	1327	(9	Haziran	1911)

80		Ermeniler	Hınıs’da	Yahya	 karyesinden	Ali’nin	 bir	Ermeni	 kızını	 katl	 ve	mallarını	 gaspa	 cüret	 ettiğini	 iddia	
etmişlerdir.	Yapılan	tahkikat	neticesinde	Ali’nin	kasabanın	sükun	ve	istirahatını	ihlal	eden	biri	olduğu	fakat	isnad	
edilen	katl	ve	gasp	olayının	asılsız	olduğu	ortaya	çıkmıştır.	BOA.	DH.	SYS	71-1-3-1,	Rebiülahir	1329	(Nisan	
1911)

81		BOA.	DH.	SYS	71-1	3-4,	4	Kanunuevvel	1327	(17	Aralık	1911)
82		BOA.	DH.	SYS	71-1	3-4,	10	Kanunuevvel	1327	(23	Aralık	1911)
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valisine tavsiye-nâme yazıldı.”83 

Ermeniler gerek Devlet makamlarîna yaptîklarî şikayetlerle gerekse yurt içinde ve yurt 
dîşînda gazetelerde Doğuda Kürtler tarafîndan Ermenilere katliam yapîldîğî izlenimi vererek 
Ermeniler lehinde kamuoyu oluşturmaya ve bu sayede büyük devletlerin Osmanlî Devleti’ne 
baskî yapmasînî temine çalîşmîşlardîr. Ermenilerin bu şekilde abartîlî ve asîlsîz şikayette 
bulunmalarînîn altînda yatan bir diğer amaç ise bölgedeki nüfuzlu Kürt beylerini, gücünden 
çekindikleri ve kendilerine zarar verme ihtimali olan Kürtleri hapis ve sürgün cezalarîyla 
bölgeden uzaklaştîrarak kendi nüfuzlarînî arttîrmaktîr.84

Bitlis valisinin bildirdiğine göre vilayeti velveleye verenler menfaatlerini bu yolda 
temin eden Taşnak komitesidir. Bunlar arasînda vilayette nüfuz sahibi kişiler vardîr. Ahtamar 
katogikosu da bu gibi olaylarîn içinde yer almaktadîr. Unsurlarîn birliğini ihlal eden hareketleri 
bunlar yapmaktadîr. Bunlarîn amacî bu gibi fesat faaliyetleri ve şikayetlerle bu bölgede bilhassa 
Van’da örfî� idare ilan ettirerek Müslümanlarîn ileri gelenlerinden bir takîmînî idam ettirmek 
ya da bölgeden uzaklaştîrmak ve Müslümanlarî hükümetten soğutmaktîr. Ortada şikayeti 
gerektirecek ehemmiyetli bir durum yok iken hükümet de gerekli takibatî yapar iken bunlarîn 
sürekli abartîlî bir şekilde şikayette bulunmalarî iyi niyetlerinden kaynaklanmamaktadîr.85 
Van Valisi Ahmed I�zzet köylerde yaşayan Ermeni ahalinin “kendiliklerinden hiçbir fikir imaline 
muktedir olmayıp merkezdeki reislerinin tasvibat ve tertibatına tabi” olduklarînî ve “şikayetlere 
ait bütün işlerin bu azînlîk olan hizbin telkinâtıyla” cereyan ettiğini bildirmektedir.86

I�stanbul›da Ermenice yayînlanan Aravelk ve Azadamart gazeteleri Doğu Anadolu’da 
Kürtler tarafîndan Ermenilere zulüm ve katliam yapîldîğîna dair maksatlî haberler yapmakta 
ve bu konuda makaleler yayînlamaktadîrlar. Bu tür haberlerle yurt içinde ve yurt dîşînda 
Ermeniler lehine kamuoyu oluşturulmaya çalîşîlmîştîr. Bu gazeteler 1912 yîlînda her gün 
birer Türkçe baş makale yayînlamaya başlamîşlardî. O� rneğin Azadamart Gazetesi’nin 7 
Temmuz 1912 tarihli nüshasînda “Anadolu-i Şarkî�›de Kürdlerin Harekâtî” başlîklî bir makale 
ve “Anadolu-i Şarkî� Ahvali” başlîğî altînda Kürtler tarafîndan Ermenilere karşî vuku bulan 
suçlar haber yapîlmîştîr.  

Yurtdışındaki Ermeni Kamuoyu

Ermeniler yurt içinde neşriyat ve Patrikhane yoluyla kamuoyu oluşturduklarî gibi yurt 
dîşînda da gazetelerle ve eylemlerle ve hükümete çektikleri telgraflarla bir taraftan olaylarî ve 
hükümeti protesto ederken bir taraftan da dünya kamuoyunda doğuda Ermenilerin Kürtler 
tarafîndan zulüm gördüğünü duyurmaya çalîşmîşlardîr. 

83		BOA.	DH.	SYS	106-2-1-1,	2	Teşrinisani	1328	(15	Kasım	1912)
84		 	Mesela	Muş	havalisinde	katl	 ve	 gasp	 olaylarının	 devam	ettiği	 ve	 eşkıyanın	 taarruzundan	 ahalinin	 huzursuz	

ve	 endişeli	 olduğuna	 dair	 piskopos	 Nersis	 imzasıyla	 Ermeni	 Patrikhanesi’ne	 ve	 Sadaret’e	 çekilen	 telgraf	
üzerine	Bitlis	Vilayeti’nden	cevaben	alınan	yazıda	o	havalide	birkaç	cinayet	olmuş	ise	de	suçlulardan	ekserinin	
tutuklandığı	ve	diğerlerinin	de	takibatının	sürdüğü	bu	şikayetlerin	Muş	Murahhasahanesi’nin	bir	tertibi	olduğu	
ve	bundan	maksadın	daima	vilayetin	asayişini	sektedar	eden	Mutki,	Mut	ve	Sason	mıntıkalarında	idare-i	örfî	ilan	
ettirmek	bu	vesile	ile	oradaki	Kürdleri	tedip	ettirmekten	ibaret	olduğu	belirtilmiştir. BOA.	DH.	SYS	71-1	3-3,		12	
Kanunıevvel	1327	(25	Aralık	1911)

85		BOA.	DH.	SYS	106-2-1-2,	12	Teşrinisani	1328	(25	Kasım	1912)
86		BOA.	DH.	SYS	71-1	3-4,	9	Teşrinievvel	1328	(22	Kasım	1912)
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Paris’te neşrolunan Tan gazetesi Ermeniler lehine yayîn yapmaktadîr. Tan gazetesinin 
4 Teşrinievvel (Ekim) 1912 tarihli nüshasînda “Ermenistan’da Türk Şedaidi” başlîklî bir 
makale yayînlanmîştîr. Makalede Kürtlerin Ermenileri katlettiği arazilerini gasp ve mallarînî 
yağmaladîğî ve hatta bazî memurlarîn tecavüzcülerle beraber hareket ettiği belirtilmiştir. Bu 
gazete Paris’te komuoyu üzerinde olumsuz etkiler bîrakmîştîr.87 

Yurt dîşîndaki Ermeniler düzenledikleri mitinglerle ve hükümete gönderdikleri 
telgraflarla Doğu Anadolu’da yaşanan olaylarî protesto etmişlerdir. Sofya’da bulunan 
Ermeniler 8 Eylül 1912 Pazar günü kilise avlusunda toplanarak Van ve Bitlis’te güya Kürtler 
tarafîn yapîlan katliamî kînamak için dükkânlarîna siyah bayrak asarak yas tutmuşlardîr.88 

Chicago Ermenileri imzasîyla hükümete gönderilen 30 Eylül 1912 tarihli telgrafta 
Chicago’daki bütün Ermenilerin toplanarak “Ermenistan’da icra edilen kîtal ve cinayetleri” 
protesto etmekte ve Osmanlî meşrutiyet hükümetinden bu “mezalime” bir son verilmesini 
talep etmişlerdir.89 

Manchester’de bulunan Ermeniler de aynî dönemde bir miting yapmîşlar ve Rahib 
Otocyan imzasîyla hükümete bir telgraf göndermişlerdir. Bu telgrafta “Kanun-î Esasi’nin 
mevcudiyetine rağmen Ermenilerle meskun olan vilayetlerde mütemadiyen ve bir sistem 
dahilinde icra edilegelmekte olan ef‘al-i vahşiyaneyi” ve hükümetin “harekât-î lâkaydânesini” 
protesto etmişler, bu vahşi olaylarîn bir an önce sona erdirilmesi için ciddî� ve etkili tedbirlerin 
alînmasînî, cinayetlerin faillerinin cezalandîrîlmasîyla Kürtlerin ellerindeki silahlarîn 
toplattîrîlmasînî ve Kanun-î Esasî�’nin ahaliye bahşettiği haklar ile can, mal ve îrz güvenliğinin 
sağlanmasînî talep etmişlerdir.90  

Arjantin’de ikamet eden Ermeniler Buenos Aires’ten91 ve Mîsîr’daki Osmanlî Ermenileri 
Kahire ve I�skenderiye’den hükümete telgraflar göndermişlerdir. Bu telgraflarda da Ermenilere 
karşî yapîlan zulümler kînanmakta, hükümetten bu olaylara karşî tedbir almasî istenmektedir. 
Hükümet bu telgraflara verdiği cevapta Ermenilerin katliama uğradîklarîna dair iddialarîn 
mübalağalî olduğunu en ziyade Ermenilerin yaşadîğî ve en çok şikayet gelmesi beklenen 
Bitlis Vilayetinde cinayet vakîalarînîn son zamanlarda azaldîğînî, Van vilayetinde birkaç 
cinayet vakasî görülmekle beraber bunlarîn da siyasi sebeplerle olmayîp âdi vakalardan 
ve eşkîyalardan kaynaklandîğînî ve Said ve Mir Muhi çetelerinin yakalanmasî için şiddetli 
takibatîn yapîlmakta olduğunu belirtmiştir.92 

200 kişilik bir Ermeni komitesinin Rusya üzerinden Osmanlî sînîrîna tecavüz edecekleri 
hudud komiserliğinden haber alînmîş ve bunlarîn Osmanlî memleketine girmelerine meydan 
verilmemesi için Petersburg sefareti tarafîndan Rusya Hariciye Nezareti nezdinde girişimde 
bulunulmuştur. Rusya Hariciye Nazîrî Sazanof Osmanlî elçisiyle yaptîğî görüşmede “Acaba 
Ermeniler mi Kürtleri, yoksa Kürtler mi Ermenileri katledecektir?” cümlesiyle Kürtlerin 

87		BOA.	DH.SYS	71-1-3-4,	3	Teşrinievvel	1328	(16	Ekim	1912)
88		BOA.	DH	SYS	106-2	1-2
89		BOA.	DH.	SYS	106-1	1-4,	30	Eylül	1912
90		BOA.	DH.	SYS	106-1	1-4
91		BOA.	DH.	SYS	106-2	1-2,	20	Teşrinievvel	1328	(2	Kasım	1912)
92		BOA.	DH.	SYS	106-1	1-4,	23	Eylül	1328
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Ermenilere tecavüzde bulunduklarînî ima etmiş fakat Ermenilerin huduttan geçmemeleri 
hususunda gerekli emirleri vereceğini bildirmiştir. Sazanof’un böyle bir cümle kullanmîş 
olmasî Ermeni propagandasînîn yurt dîşîndaki etkisini göstermesi açîsîndan önemlidir. 

Dahiliye Nezareti Van, Erzurum, Bitlis, Mamüratülaziz, Diyarbakîr ve Sivas vilayetlerine 
gönderilen 24 Kanunîsani 1328 (6 Şubat 1913) tarihli mahrem yazîda Kürtlerle Ermeniler 
arasînda Rusya’nîn müdahalesini gerektirecek bir durum meydana gelmemesini ve emniyet 
ve asayişin muhafazasî için gerekenlerin yapîlmasînî önemle tavsiye etmiştir.93  Osmanlî 
hükümeti Rusya’nîn duruma müdahil olmasîndan son derece endişe duymuştur. Bu nedenle 
doğuda Rusya müdahalesine yol açacak olaylara meydan verilmesini istememektedir. 

Van valisi Ahmed I�zzet’e göre Rusya ya Taşnaklarîn muzîr tahrikatanî kapîlmaş ya 
da Kürtleri hükümet nazarînda suçlu gösterip zan altîna aldîrîp Kürtlerin devletten yüz 
çevirmelerini ve bu şekilde Kürtleri kolaylîkla kullanmayî amaçlamaktadîr. Yine Ahmet I�zzet’in 
bildirdiğine göre son üç dört aydîr Taşnak komitelerinin tahriklerine rağmen Müslümanlar 
tarafîndan Ermenilere karşî savunma amaçlî dahi olsa hiçbir saldîrî meydana gelmemiştir, 
hatta Kürt çeteleri dahi devletin siyasetine zarar vermemek için saldîrîlarîna son vermiştir.94

Devletin Aldığı Tedbirler

Osmanlî yöneticileri 1912 yîlîna kadar bölgede yaşanan olaylarî âdi suçlar olarak telakki 
etmişler, cinayet ve sair suçlara karîşanlarîn jandarma ve müfrezeler aracîlîğîyla yakalanîp 
cezalandîrîlmasî yoluna gitmişlerdir. 1911 ve 1912 yîllarînda olaylarîn artmaya başlamasî 
ve özellikle Ermenilerin gerek Patrikhane gerekse basîn yoluyla artan şikayetleri ve Doğuda 
Kürtler tarafîndan Ermenilere karşî sistemli bir şekilde katliam uygulandîğî yolundaki 
yayînlarî özellikle yurt dîşînda yankî uyandîrmaya başlamîştîr. 

1912 yîlîndan itibaren Osmanlî hükümeti olaylarîn önünü almak ve en çok şikayete 
sebep olan Mir Muhi, Said, Mahmi Kabas gibi eşkîyalarî yakalamak için jandarma kuvvetlerinin 
yanînda askeri müfrezelerle eşkîya takibatîna başlamîştîr. Ermenilerle Kürtler arasîndaki 
sürtüşmenin artmasî ve jandarma kuvvetlerinin asayişi teminde yetersiz kalmasî nedeniyle 
bölgede askerî� müfrezeler bulundurulmasî kararlaştîrîlmîştîr. Fakat bölgenin genişliği 
nisbetinde gönderilen askeri birlikler yetersiz kalmîştîr. Ekim 1912 tarihinde Harbiye 
Nezareti›nden bölgedeki asker sayîsînîn arttîrîlmasî talep olunmuştur.95  

Yukarda değindiğimiz üzere yerel aşiretlerden yardîm ve yataklîk görmeleri ve takibatta 
I�ran’a iltica etmeleri nedeniyle bir kîsîm eşkîya yakalanamamîş ise de I�smail Hakkî Bey’in 
Van valiliği döneminde eşkîya ile mücadele yoğunluk kazanmîş ve 11. Kolordu’nun takibatî 
neticesinde eşkîya bölgeden uzaklaştîrîlmîşlardîr. I�smail Hakkî Bey’in olaylarî askerî� güçle 
ve sert tedbirlerle önleme çabasî bölgedeki Kürt halkîn hükümetten soğumasîna sebep 
olmuştur. I�smail Hakkî Bey’den sonra Van Valiliğine tayin edilen Ahmed I�zzet Bey sorunlarî 
müzakere yöntemiyle çözmeye çalîşmîştîr. Bu dönemde Van ve civarîndaki Kürt aşiret 
reisleriyle ve Ermenilerin ileri gelenleriyle yüz yüze görüşmeler yapîlmîş, Ermeni ve Kürtlerin 

93		BOA.	DH.	SYS	102-2	1-3,	24	Kanunusani	1328	(6	Şubat	1913)
94		BOA.	DH.	SYS	102-2	1-3,	27	Kanunusani	1328	(9	Şubat	1913)
95		BOA.	DH.	SYS	106-2-1-2,	10	Teşrinievvel	1328	(23	Ekim	1912)
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ileri gelenlerinden bir komisyon oluşturulmuştur. Ayrîca ulemâ ve müftüler vasîtasîyla halka 
nasihatlerde bulunulmuştur. 

Osmanlî yönetiminin bu konuda etkili tedbirler almaya başlamasînda Balkan Savaşî 
esnasînda Rusya’nîn Ermenileri himaye etmek amacîyla bölgeye müdahalesinin engellenmesi 
ve Avrupa Devletleri nezdinde haksîz bir konuma düşmemek endişesi etkili olmuştur.96 

6 Teşrinisani 1328 (19 Kasîm 1912) tarihinde Dahiliye Nezareti’nden Erzurum, Van, 
Bitlis, Diyarbakîr ve Mamuratülaziz Vilayetlerine yazîlan mahrem şifrede özetle şöyle 
denmektedir: 

“Devletin şöyle gaileli bir zamanînda bir de Ermeni meselesi ihdasî memleketçe büyük 
bir tehlikeye sebep olacaktîr. Şikâyete sebep olacak her türlü ahval ve harekâta meydan 
verilmemesi gerektiği halde, Ermeniler vilayetlerdeki Ermeni murahhasalarî aracîlîğîyla 
Patrikane’ye ve sair makamlara sürekli telgraflar çekerek Müslümanlar tarafîndan zulüm ve 
yolsuzluklara uğradîklarî ve mazlum olduklarînî iddiadan geri durmamaktadîrlar. Bu iddialar 
kîsmen tahrik ve fesat çîkarmaya yönelik olmakla beraber Ermenilerin bulunduğu köylerde 
vukua gelen cinayet hadiselerinin faillerinin takip ve yakalanmasînda mahalli hükümetler 
tarafîndan gerekli çaba gösterilmediğinden şikâyete sebep olmaktadîr. Bu çeşit şikâyetler 
öteden beri bazî siyasî� nazariyat takip eden devletlerce yeni iddia ve talepler öne sürmelerine 
vesile olabilmektedir. Dolayîsîyla Ermeniler aleyhinde tecavüz ve taaddilere meydan 
verilmemekle beraber henüz tutuklanmayan suçlularîn dahi vakit kaybetmeden yakalanîp 
adliyeye sevk edilmeleri ve asayişin temini ile herkesin can ve mal güvenliğinin sağlanmasî 
ve iki unsur arasînda muhabbet ve vatandaşlîk ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi velhasîl bir 
Ermeni Meselesi muvacehesinde kalmamak üzere her ne yapîlmak lazîm gelirse yapîlarak 
yeni bir şikâyete meydan verilmemelidir.”97 

Hükümetin yapmîş olduğu teşebbüsler Bitlis ve çevresindeki asayiş olaylarînîn ve 
Ermenilerle Müslümanlar arasîndaki gerginliğin artmasînî önleyemedi. Taşnak Cemiyeti hiç 
ara vermeden bölgedeki teşkilatînî genişletti ve I. Dünya Savaşî’ndan önce Ermeni köylüsünü 
istediği gibi yönlendireceği bir hale getirdi.98 

Yönetici ve Kanaat Önderlerinin Çabaları

1 ve 8 Teşrinisani 1328 (Kasîm 1912) tarihinde doğudaki vilayetlere gönderilen 
yazîlarda Rusya’nîn teşvik ve tahrikiyle Van ve Bitlis havalisinde Kürt ve Ermeni unsurlarî 
arasîndaki nifaktan faydalanarak hadise çîkarîlmaya çalîşîldîğî bildirilmekte, merkez ve bağlî 
kazalarda I�slam ulemasî ve Hîristiyan ruhani reislerinden ve ileri gelenlerine münasip bir 
surette tenbihat ve tebligat yapîlarak aradaki münaferetin izalesine çalîşîlmasî istenmekteydi. 

Devletin bu konu hakkînda yazî göndermesinden daha evvel 1912 yîlî Temmuz ayînda 
Bitlisli Küfrevi Şeyh Abdulbaki Efendi Van tarafîndan gelip Bayezid kazasî liva merkezinde 
ve etraf kazalarda gezmiş, halk tarafîndan büyük hürmet görmüş gittiği her yerde tarikat 

96		BOA.	DH.	SYS	106-1	1-3,	29	Eylül	1328
97		BOA.	DH.	SYS	106-1	1-4,	6	Teşrinisani	1328	(19	Kasım	1912)
98 	Bülent	Cırık,	Doğu Anadolu’da Türk-Kürt-Ermeni İlişkileri,	Yeditepe	Yayınevi,	İstanbul	2016,	s.	309
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mensuplarîna dini vaazlarla beraber Kürt ve Ermenilerin itilafîna dair konuşmalar yapmîş ve 
nasihatlerde bulunmuştu.99 

Van’da Ermenilerle Kürtler arasîndaki düşmanlîğîn sona erdirilmesi için gerekli 
nasihatte bulunmak üzere Van Müftüsü Mehmed Sîddîk Efendi, ulemadan büyük ve küçük 
Said , Abdülmecid ve Masum efendiler Kürt aşiretlerine gönderildi.100 Ayrîca Van Valisi 
Ahmed I�zzet Bey101 ve Gevaş Kaymakamî, Kürt ve Ermeni köylerini dolaşîp ileri gelen kişilerle 
ve aşiret reisleriyle görüşerek aradaki düşmanlîğîn sonlandîrîlmasî yönünde nasihatte 
bulunmuşlardî.102  

Müslümanlar ile Ermeni ahalisi arasînda geçmişe dayanan bağlarî güçlendirmek ve iki 
unsurun arasîndaki kötü düşünceleri ortadan kaldîrmak ve hükümetin tarafsîz yönetimine 
yardîmda bulunmak için Van Vilayeti I�dare Meclisi kararîyla müftü ve murahhasa efendilerin 
başkanlîklarî altînda dörder itibarlî kişiden oluşan bir komisyon kuruldu.103 Bu komisyonun 
teşkili Taşnaklarîn üç dört gazeteleri müstesna olmak üzere bütün ahalice memnuniyetle 
karşîlandî ve konsoloslar üzerinde de olumlu etki yaptî.104 

Bediüzzaman Said Kürdî ve Gevaş Ulema ve Ahalisinin Telgrafı 

I�smail Hakkî Bey’in Van Valiliği döneminde, Ermenilere karşî suç işleyen Kürt çetelerinin 
takibata, bu gruplara yardîm eden Kürt beyleri ve ahalinin tutuklanmasî ve olaylarîn askerî� 
güç kullanîlarak çözüme kavuşturulmasî yönünde uygulanan sert politika Kürtleri bir hayli 
rahatsîz etmiş, Ermenilere karşî müsamahakâr davranan hükümete karşî olan güvenlerini 
sarsmîştî. Tam bu ortamda Gevaş’tan Kürt ahali, ulema ve eşraftan 26 kişinin imzasîyla 21 Eylül 
1328 (4 Ekim 1912) tarihinde Sadarete105 ve Dahiliye Nezareti’ne bir telgraf gönderildi.106 Bu 
telgraf Kürtlerin Ermeniler ve bölgede yaşanan olaylar hakkînda düşüncelerini ve hükümetin 
eşkîya takibi bahanesiyle Kürt halka verdiği zararî ve Kürtlerin hükümete karşî tutumunu 
ifade etmesi ve içerdiği sosyal tespitler bakîmîndan önemlidir. Bu telgrafî önemli kîlan başka 
bir özellik ise telgrafîn altîndaki ilk imzanîn “Encümen-i I�lmiye Namîna Bediüzzaman Said 
Kürdî�’ye”  ait olmasî ve belgenin üslubundan anlaşîldîğî üzere onun tarafîndan yazdîrîlmîş 

99		Erzurum	Vilayeti’nden	gelen	19	Temmuz	1328	 (1	Ağustos	1912)	 tarihli	 yazı	Küfrevî	Abdulbaki	Efendi’nin	
Bayezid	ve	Tutak	kazalarını	ziyareti	özetle	şu	şekilde	anlatılmaktadır:	“Bitlisli	Küfrevî	Şeyhi	Abdulbaki	Efendi	
Bayezid’e	gelip	namazdan	sonra	Müslümanlara	dini	konularda	vaaz	u	nasihat	ve	hükümet	konağı	önünde	toplanan	
binlerce	aşiret	reisleri	ve	Ekrada	devlete	sadakat	ve	istikametle	hizmetin	ve	meşrutiyetin	fayda	ve	güzelliklerini	
anlatan	beliğ	bir	nutuk	ve	dua	etti.	Bu	nutuk	umum	halkta	bir	arkadaşlık,	dostluk	hissi	hâsıl	eyledi.	Dönüşte	yol	
üzerindeki	kaza	merkezlerinde	aynı	usulde	vaazlar	verip	cuma	günleri	rast	geldiği	yerlerde	ve	Tutak	kazasında	
hutbeyi	bizzat	kendi	okuyup	ahaliye	Kürtçe	tesirli	nasihatler	etti.	Sonra	hatm-i	hâcegân	yaptı	ikindi	namazından	
sonra	da	Türkçe	etkili	bir	lisan	ile	kardeşler	arasındaki	(Ermeniler	ve	Kürtler)	meveddet	ve	musafâtın	teyidi	ve	
muvalâtın	teminine	dair	yaptığı	vaaz	orada	bulunan	cemaat	arasında	pek	derin	ve	merhameti	celb	edici	bir	his	
uyandırdı.”		DH.	SYS	106-1	1-4,	19	Temmuz	1328	(1	Ağustos	1912)

100	 	BOA.	DH.	SYS	106-1	1-2,	11	Eylül	1328
101	 	 Ahmed	 İzzet	 Bey	 Van	 hududuna	 beş	 gün	 mesafedeki	 bölgelerde	 ve	 Van	 Vilayetinin	 doğusundaki	 ve	

güneyindeki	aşiret	reisleriyle	temas	ederek	gerekli	tembih	ve	uyarılarda	bulunmuştur.	Bkz.	BOA.	DH.SYS	71-1-
3-4

102	 	BOA.	DH.	SYS	118-13,	24	Şubat	1328
103	 	BOA.	DH.	SYS	118-13,	3	Mart	1329
104	 	BOA.	DH.	SYS	118-13,	19	Mart	1329
105	 	Sadarete	gönderilen	telgraf	için	bkz.	BOA.	A.VRK	759-84
106	 	Dahiliye	Nezareti’ne	gönderilen	telgraf	için	bkz.	BOA.	DH.	SYS	71-1	3-4,		21	Eylül	1328	(4	Ekim	1912)
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olmasîdîr. Telgrafta, bölgede huzur ve asayişin Kürtlerle Ermenilerin ciddî� manada dost 
olmalarîna bağlî olduğu fakat Ermenilerin abartîlî ve yalan yanlîş şikâyetleri iki unsur 
arasîndaki dostluğu zedelediği, Kürtler tarafîndan Ermenilere yapîlan saldîrîlardan üç-beş 
kişinin sorumlu olduğu ve bu tür hareketlere Kürtlerin rîzasînîn olmadîğî, iki üç kişinin 
cinayetiyle bütün Kürtlerin mesul tutulamayacağî, Ermenilerin ise “fikir-i külliyetle” hareket 
ettiğinden cinayetin bir şahîsta kalmayacağî, bu olaylarîn asîl sebebinin yurtdîşîndan gelen 
Ermeni mültecilerin tekrar fiiliyata geçmeleri ve bazen silahlî dolaşmalarî olduğu belirtilmiştir. 
Ayrîca hükümetin Ermenilerin asîlsîz şikâyetlerine çok fazla önem vermesi ve bir-iki eşkîyayî 
yakalamak için birçok masumlara zarar vermesi gibi olaylarîn Kürtleri hükümetten soğuttuğu 
vurgulanmîştîr.

Bu telgraf okunup mütalaa edildikten sonra Dahiliye Nezareti’nden Van Vilayeti’ne 
yazîlan yazîda gerek Kürtlerin ve gerekse Ermenilerden birkaç uygunsuz kişinin şahsi 
hareketlerinden dolayî o kavmin bütün fertlerin mesul tutulmamasî ve şekavete cüret 
edenlerin yakalanîp cezalandîrîlmasî ve iki unsurun iyi geçinmesi için gerekli tedbir ve 
nasihatlerin icra olunmasî istenmiştir.107 

Van Valisi Ahmed I�zzet Bey Ermenilerin hareket tarzî ve Kürtlerin tamamînîn yapîlan 
olaylardan mesul olamayacağî konusunda telgrafta yazîlanlara aynen katîlmaktadîr. Kendileri 
de bu şekilde düşünmektedirler. Fakat eşkîyanîn hareket yollarînî hükümetten gizleyenler 
ve eşkîyayî takip eden müfrezelere kasten yanlîş istikamet verenlerin kanun önünde mesul 
olduklarînî ve bu konuda mazeretin kabul edilemez olduğunu düşünmektedir.108 

Kürtler tarafîndan gönderilen telgraf ve Ahmed I�zzet Bey’in Van valiliğine tayin 
edilmesinden sonra hükûmetin izlediği politika değişmiştir. I�smail Hakkî Bey döneminde 
uygulanan olaylarîn askeri güç kullanarak bastîrîlmasî yerine yukarda da bahsettiğimiz 
üzere Kürt ve Ermenilerin din adamlarî ve devlet ricali aracîlîğî ile her iki halka nasihatlerde 
bulunulmasî ve daha îlîmlî bir siyaset uygulanmasî yoluna gidilmiştir. 

Sonuç

Osmanlî Devleti’nin Ayastefanos ve Berlin antlaşmalarînda taahhüt ettiği îslahatlarî 
yapmamasî üzerine Ermeni komiteleri büyük devletlerin dikkatini bu konuya çekmek amacîyla 
1894 yîlîndan itibaren Zeytun, Sason, Bitlis, Muş, Van ve Erzurum gibi yerlerde ses getirecek 
eylemler yaptîlar. Bu eylemler Kürtler ile Ermeniler arasînda bir güvensizlik ve emniyetsizlik 
meydana getirdi. Ermenilerin bağîmsîz bir devlet kurma emelleri ve Müslümanlarla Ermeniler 
arasînda yaşanan kanlî çatîşmalar yüzyîllardan beri birlikte yaşayan iki unsurun bundan 

107	 	BOA.	DH.	SYS	106-1	1-2,	4	Teşrinievvel	1328	(17	Ekim	1912)
108	 	Van	Valisi	Ahmed	İzzet	Bey’in	Dahiliye	Nezaretine	gönderdiği	2	Teşrinievvel	1328	(15	Ekim	1912)	tarihli	

telgraf:
“Mezkur	 telgrafnamedeki	 imzaların	ashabı	Van	eşraf	ve	ulemasından	olup	 telgraf	buraya	muvasalatımdan	evvel	

Gevaş	merkezinden	keşide	etmiştir.	Ve	mündericatına	gelince	vilayetin	nokta-i	nazarı	bu	merkezdedir.	Yalnız	
eşkıyanın	 mahal	 ve	 harekatı	 hakkındaki	 malumatı	 takib	 kollarından	 gizleyenler	 veya	 müfrezelere	 kasden	
yanlış	istikamet	verenler	nazar-ı	kanunda	mesul	olmaktan	kurtulamazlar.	Ve	bu	cihet	hiç	mazeret	kabul	etmez.	
Hükümetin	 bu	hususta	 dikkat	 edeceği	 nokta	 ve	 şimdiki	 iltizam	eylediği	 hareket	 eşkıya	 hakkında	 lazım	gelen	
istihbaratı	temin	için	kanunun	tayin	ettiği	hudud	haricine	kimsenin	çıkmasına	meydan	bırakmamaktan	ve	bir	de	
eşirrayı	müzaheretden	tecrid	ederek	hükümetin	akamete	tehlikeye	uğratılmaksızın	müessiren	istimal	ve	intacdan	
ibaretdir.	Hamd	olsun	çend	günden	beri	sükun	ve	huzur	her	tarafta	ru-nümadır.”	BOA.	DH.	SYS	106-1	1-2
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sonra bir arada yaşamasînî bir hayli zorlaştîrmîştîr. 

II. Meşrutiyet döneminde Osmanlî hükümetleri doğuda Ermeniler ile Kürtlerin bir 
arada özgür ve eşit haklara sahip olarak yaşamalarînî amaçlamîştî. Bu nedenle II. Abdülhamid 
döneminde kurulmuş olan ve Ermeniler üzerinde büyük bir baskî oluşturan Hamidiye Süvari 
Alaylarî kaldîrîlmîş, daha önce çeşitli sebeplerden yurtdîşîna göç etmiş olan Ermenilerin 
ülkeye dönüşüne izin verilmiş ve arazi ve sair haklarînîn iade edilmesi yoluna gidilmişti. 
Ermenilerden kalan arazilerin bir kîsmî hükümet tarafîndan Kürt ve Çerkezlere dağîtîlmîş 
bir kîsmî ise Kürt Aşiret ağalarî tarafîndan zabtedilmişti. Bu arazilerin hükümet tarafîndan 
ellerinden alînîp tekrar Ermenilere verilmesi Kürtler tarafîndan hoşnutsuzluğa ve Kürtlerle 
Ermeniler arasînda yeni çatîşmalarîn yaşanmasîna sebep oldu. 

Meşrutiyetle beraber meydana gelen serbestlik neticesinde Taşnak komitesinin 
Ermeni köylülerini silahlandîrmaya başlamasî Kürtler arasînda tedirginlik oluşturmuş ve 
aradaki güvensizlik ortamînî artîrdî. Buna mukabil bir kîsîm Kürt çeteleri hükümetin haksîz 
muameleleri ve Ermenilere karşî uyguladîğî çifte standart neticesinde eşkîyalîk yoluna 
sapmîşlar ve Ermenilere karşî saldîrîlarda bulundular. 

Ermeniler yurt içinde basîn ve Patrikhane yoluyla kamuoyu oluşturduklarî gibi yurt 
dîşînda da gazetelerle ve eylemlerle ve hükümete çektikleri telgraflarla bir taraftan olaylarî ve 
hükümeti protesto ederken bir taraftan da dünya kamuoyunda doğuda Ermenilerin Kürtler 
tarafîndan zulüm gördüğünü duyurmaya çalîşmîşlardî.

 Ermeniler bu şekil abartîlî ve asîlsîz şikayetler ile taraflî yayînlar yapmasîndaki amaçlarî 
Dîş dünyaya bölgede asayişin olmadîğînî göstermek, yabancî devletlerin müdahalesini temin 
etmek ve bölgedeki nüfuzlu Kürt beylerini, gücünden çekindikleri ve kendilerine zarar verme 
ihtimali olan Kürtleri hapis ve sürgün cezalarîyla bölgeden uzaklaştîrarak kendi nüfuzlarînî 
arttîrmaktî.

Osmanlî hükümeti Balkan Savaşî ile beraber Uluslararasî arenada zor durumda 
kalmamak ve Rusya’nîn Ermenileri koruma bahanesiyle bölgeye müdahalesini engellemek 
amacîyla Doğudaki Kürt-Ermeni meselesinin çözümü için ciddî� tedbirler almîştîr. 1912 
yîlîndan itibaren Osmanlî hükümeti olaylarîn önünü almak ve en çok şikayete sebep olan 
Mir Muhi, Said, Mahmi Kabas gibi eşkîyalarî yakalamak için jandarma kuvvetlerinin yanînda 
askeri müfrezelerle eşkîya takibatîna başlamîştîr. 

I�smail Hakkî Bey’in Van Valiliği döneminde devlet güçleri eşkîyaya yardîm ve yataklîk 
ettiği gerekçesiyle Kürt halka çok sîkîntî vermiş ve Kürtlerin ileri gelenlerini tutuklama 
yoluna gitmiştir. Hükümetin bu şekil uygulamalarî Kürt halkînî hükümetten soğutmuştur. 
I�smail Hakkî Bey’den sonra Van Valiliğine tayin edilen Ahmed I�zzet Bey sorunlarî müzakere 
yöntemiyle çözmeye çalîşmîştîr. Bu dönemde Van ve civarîndaki Kürt aşiret reisleriyle 
ve Ermenilerin ileri gelenleriyle yüz yüze görüşmeler yapîlmîş, Ermeni ve Kürtlerin ileri 
gelenlerinden bir komisyon oluşturulmuştur. Ayrîca ulemâ ve müftüler vasîtasîyla halka 
tenbihatta bulunulmuştur. Yapîlan bu nasihatler Kürtler üzerinde etkili olmuştur. 

Ermenilerin yayîn organlarî vasîtasîyla ufak çaplî çatîşmalarî Kürtler Ermeni katliamî 
yapîyormuş gibi göstermeleri ve bu yönde hükümete Kürtleri sürekli şikayet etmeleri üzerine 
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Kürtler tarafîndan bu ithamlara ve hükümet tarafîndan eşkîya takibi amacîyla yapîlan haksîz 
muamelelere cevap olmak üzere 4 Ekim 1912 tarihinden Van-Gevaş’tan Sadarete ve Dahiliye 
Nezareti’ne bir telgraf gönderildi. Bu telgrafî önemli kîlan özelliklerden biri ise telgrafî kaleme 
aldîran kişi ve telgrafîn altîndaki ilk imzanîn Bedî�üzzaman Said Kürdî�’ye ait  olmasîdîr.

Telgrafta özetle Kürtlerden Ermenilere saldîran ancak 4-5 kişi olup bu saldîrîlarîn 
Kürtlerin rîzasîyla olmayîp şahsi teşebbüsler olduğu, oysa Ermenilerin komitacîlîk fikriyle 
hareket ettiğinden cinayet bir şahîsta kalmadîğî, Ermeni mültecilerinin tekrar faaliyete 
başlamasî ve silahlî dolaşmalarînîn Kürtleri tedirgin ettiği bildirilmektedir. Telgrafta ayrîca 
bir iki senedir hükümetin Ermenilerin yalan haberlerine fazla ehemmiyet vermesi ve bir iki 
suçlu yüzünden birçok masuma sîkîntî vermesi Kürt unsurunu hükümetten soğuttuğu ve 
kendilerinde bir suçsuzluk hissi uyandîrdîğî belirtilmiştir.

Sonuç olarak II. Meşrutiyet döneminde I�ttihat ve Terakki yönetimi bölgede Kürtlerle 
Ermenilerin bir arada huzur ve güven içinde yaşamalarînî amaçlamîş fakat uygulama 
istenen yönde olmamîştîr. Trablusgarp ve Balkan savaşlarî dolayîsîyla zor günler geçiren 
hükümet artan Ermeni şikayetleri sebebiyle uluslararasî arenada suçlu konuma düşmemek 
ve Rusya’nîn Ermenileri himaye bahanesiyle bölgeye müdahalesini engellemek amacîyla 
bölgedeki sorunlarîn kolluk güçleri ve askeri müfrezelerle çözümü yoluna gitmiş, haklarînda 
şikayet olan Kürt beylerine karşî ciddi takibatta bulunmuştur. Bu durum Kürtlerin hükümete 
karşî olumsuz düşünceler beslemesine ve bir takîm Kürtlerin çete kurarak Ermeniler 
aleyhine faaliyet göstermesine sebep olmuştur. Ahmed I�zzet Paşa’nîn Van Valiliği döneminde 
uygulanan müzakere ve nasihat yöntemi başarîlî olmuştur. Fakat bu yöntem geç kalînmîş 
bir uygulama olup sadece Van vilayeti ile sînîrlî kalmîştîr. Nitekim Bitlis’te çîkan Molla Selim 
isyanî ve I. Dünya Savaşî ve Ermeni Tehciri ile sonuçlanan süreç I�ttihat Terakki yönetiminin 
doğu politikasînda başarîsîz olduğunu göstermiştir. 
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EKLER

Ek 1- Bediüzzaman Said-i Kürdî� ve diğerleri imzasîyla Van Gevaş’tan gönderilen telgraf 
ve transkripsiyonu.
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“Dahiliye Nezaret-i Celî�lesi’ne

Müsellemdir ki şu havaliye selâmet ve saadeti Kürd ve Ermenilerin yek-diğerine ciddi 
ülfet ve dost olmalarîna mütevakkîfdîr. Hal böyle iken biz Kürdler hükümet-i meşru‘amîza 
kemal-i itimad vechiyle sükûn-î mütevekkilânemizden komşumuz bulunan Ermeniler istifade 
ederek her vesait ile ba-husus mübalaacî ceridilerle habbeyi kubbe yaparak Kürdlerin 
itimadîna dokunduran birçok yalan şikayetleriyle ma‘a’t-teessüf o rabîta-i ülfet münasebeti 



Journal of History and Future, April 2017,  Volume 3, Issue 1

Tarih ve Gelecek Dergisi, Nisan 2017, Cilt 3, Sayı 1

52
E-

IS
SN

: 2
45

8-
76

72

tahdiş ediyorlar. Bu sene zarfînda şikayetlerin yekunu nazara alînsa ve ilerde arz edeceğimiz 
hakikat-i hal ile müvazene edilse ifrat belki de iftiralar tezahür eder. I�şte böyle de şu vilayette 
onlara nisbet olan Kürdler yirmiden fazla maktul var ve Kürdlere nisbet olan onlardan on altî 
maktul kadardîr. Bunlarda beraber bu cinayetlerde Kürtler hakkîyla mesul yalnîz dört beş 
adamdîr. Zira hareketleri katiyyen ve asla Kürdlerin rîzasîyla değildir. Belki şahsî� keyiflerledir. 
Ermeni komitesi ise fikr-i külleyetle hareket ettiklerinden cinayet bir şahîsta kalmayacağî 
malumdur. Zira bir cemiyet bir şahsî öldürse yahut rîzalarîyla öldürülmesine umumen mesul 
olur. Biz katiyen onlara kîyas olunamayîz. I�ki üç şahsîn kabahatiyle mesul değiliz. Bahardan 
beri birçok evahim, güft ü gû ve korku meydana çîkarîldî. Bunlarîn menşei Kürdlerin eskiden 
mevcut bir iki şakileri değildir. Belki eskiden Kürdleri ürküten ve bir kîsmî hariçten gelen 
Ermeni mültecilerinin yine fi‘liyata başlamalarî ve bazen müsellahan gezmeleridir. Hem de 
hakiki meşrutiyet-perver kabine-i âdilemizin muvaffakiyâtîna karşî müşkilat ikaîndan bazî 
parmaklardîr. Şunu da arz ederiz ki iki üç sene idi hükümet Ermenilerin ifratîna ve yalanlarîna 
fazla ehemmiyet vererek birçok noktalarda Kürd anasîrînî hükümetden soğuttu ve bî�-günahlîk 
hissi verdi. Hem de bir iki şahs şakinin takibi için birçok masumlar îzrar olundu. Acaba birkaç 
müsellah eşkîya bir bî�-çârenin hânesine gelse nasîl müdafaa edebilir ve hükümet o bî�çâreyi 
ne kanuna mesul tutabilsün. Ol bâbda.”

Encümen- i	
İ l m i y e	
Nâmına

Mahmud Mecid Mehmed Abdulcelil Ulemâdan	
Said

Eşrafdan	
Edhem

E ş r a f d a n 
Süleyman

Arif Hüseyin E ş r a f d a n	
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Ek 2- I�stanbul›da yayîn yapan Ermenci Azadamart gazetesinin bir nüshasî.
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 Ek 3- Mahmi Kabas’în Pelli’de öldürdüğü bir Ermeni’nin üzerine bîraktîğî mektubun 
orjinali.
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