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YAYINEVİNİN "ÖNSÖZ"Ü

HollandalI bili madamı Martin van Bruinessen, günümüzün en saygın Kürdolog-

larından biridir. Ülkesinde, çeşitli yayınlarıyla Kürdoloji'ye büyük katkıları olduğu gibi, özellik

le elinizdeki çalışmasıyla Kürdoloji kitaplığına önemli bir armağan sundu ve haklı bir üne ka
vuştu.

Özgün adı "AGHA, SKEIKH AND STATE : On the social and politlcial organi-

Pa
ris

sation of Kurdistan" (AĞA, ŞEYH VE DEVLET: Kürdistan'ın Sosyal ve Politik Örgütlen

mesi Üzerine) olan eser, Bruinessen'in doktora çalışmasıdır. Eserin ilk basımı 1978'de Utrechtte (Hollanda), gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yeni basımlarıysa Federal

de

Almanya'da (1989) ve Ingiltere'de (1991) yapılmıştır.

Eserin Şeyh Sait İsyanı'yla ilgili bölümünün geniş bir özeti, ilk kez Türkiye’de Öz

de

gür Gelecek Dergisinde (Şubat/1989) yayımlanmış ve bu yazıdan dolayı, derginin Yazı İş

leri Müdürü Bekir Kesen 6.5 yıl hapis karşılığı para cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu hüküm,

ur

Yargıtay'ca bozulmuş ve 142. maddenin kaldırılmasıyla ortadan kalkmıştı.

tk

Elinizdeki eserin çevirisi de 1989 yılından beri devam etmekteydi. Ancak gerek

itu

yargılamaların yoğunluğu, gerekse Endonezya'da bulunan yazarla iletişimde karşılaşılan
zorluklar yüzünden, eserin yayını oldukça gecikti. Eserin, konusu gereği bir sosyolog tara

st

fından çevrilmesi gerekiyordu; yazarının isteği de buydu. Bu nedenle daha özenli davran

In

mak gerekiyordu. Hemen belirtelim ki, eserin çevirisi, gerçekte bir ekip çalışması sonucu or

taya çıktı. Daktilo edilmesinde ve tashihlerinde Bekir Kesen'in, redaksiyonunda Mehmet

Bayrak'ın katkıları oldu.
Gösterilen çabalara rağmen kimi ufak hatalar olursa, okuyucunun bizi bağışlaya

cağını ümuyoruz. İnanıyoruz ki okuyucu, bu eserle Kürdistan gerçeğini ve Kürt sorununu,
şimdiye kadar olduğundan daha iyi kavrayacaktır. Eserin, bu yönüyle büyük bir boşluğu
dolduracağına inanıyoruz.

Öz-Ge Yayınevi
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Bir araştırma ve araştırma sonucunda ortaya çıkan bir kitap, tek
kişinin adım taşıyor olabilir. Fakat aslında, sonucun elde edilmesinde da
ha birçok kişinin katkıları sözkonusudur.Bana yardım edenlerin tümünü
burada anıp teşekkürlerimi sunmaktan ötürü çok mutluyum.
Bu yapıtın ortaya çıkmasını sağlayan araştırma, Teorik Araştırma
ları, Geliştirme Kuruluşu'nun dostça yardımlarıyla gerçekleştirildi. Bu ör
güte açık fikirliliği ve çalışmanın başından sonuna kadar sağladığı kesin
tisiz destekten ötürü teşekkür borçluyum. Teorik eğilimlerimiz ve politik
tutumlarımızın farklılığına rağmen, araştırmanın sürdürülmesinde ve ça
lışmanın yazımında bana, herhangi bir meslektaşının tanıyabileceğinden
çok daha fazla özgürlük tariıdığı İçin İlk antropoloji öğretmenim .Prof, van
Baal ’a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bulgulanma ve açıklamalarıma
yönelttiği yapıcı eleştiriler benim İçin çok öğretici oldu. Prof. Thoden van
Velzerile yapılan tartışmalar da uyarıcıydı. İlginç önerilerde bulunup,
araştırma verilerini değişik bakış açılarından ele almamı sağladı.
Bu kitap, başkaca pekçok kişinin önemli katkılanyla son şeklini
aldı. Hepsinden önce de Kürtler'in kendilerinin sağladığı katkılarla Eğer
Kürtler'in o herkesçe bilinen konukseverliği olmasaydı, sözünü ettiğim
yerlere ulaşma olanağım bile olmazdı.
Iraktaki Kürt ulusal savaşı liderliği, araştırmamı sürdürmem için
gereken resmi izni verebilecek tek ortoriteydi. O şartlar altında bana sağladıklan hareket özgürlüğü anılmaya değer. Pekçok Kürt arkadaş çalış
mamı olanaklı kılmak için büyük zorluklara katlandı. Başka türlü ulaşa
mayacağım
yerlere beni götürüp, konuşmak istediğim insanlarla
tanıştırdılar ve can güvenliğimi sağladılar. Güvenlikleri gereği bu arkadaş
ların isimlerini anmamam gerekiyor. Kendilerine teşekkür ediyor, yardım
ları olmaksızın hazırlanması mümkün olmayan bu kitabı onlara adıyorum.
Fars'larla ilgili büyük bilgi birikiminden önemli ölçüde yaralandı
ğım Tahran'daki İngiliz-Fars Çalışmaları Kurumu Müdür Yardımcısı Sandy
Mortoria ve sekreter Margaret Karapetian'a. eve döner gibi Enstitüye her
dönüşümde sağladığı büyük katkılardan ötürü teşekkürler.
Kitabın elyazması müsveddelerini okuyup yorumlarını katanlar ,
Rik Boeşchoten, Mark van Damme, Chiel Kiel, Jiya Nuri ve J.D.J. Waar-

denburg'du. İngilizcesini düzeltme görevini üzerine alan ve yorumlarını
ileten Mark Harvey'âi. İfade edilen bütün düşünceler ve aynı zamanda ha
taların bütünüyle bana ait olduğunu söylemeye gerek yok.
Son olarak, okunması zor elyazmalanmı sabırla daktilo eden ve
son andaki değiştirmelerime katlanan Sadly Tenney ve Anneties Bruin'e
de teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
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Bu kitap, saha çalışmasına başlamadan önce edinilmiş olan niyetle
ri yansıtan türden bir kitap değil. Çünkü başlangıçtaki niyetim, önceden
belirlenmiş bir zaman süresince (bir yıl gibi) çok sınırlı bir alanda edinil
mesi "zor" verileri sağlamak için alışılmış tarzda sosyal-antropolojik bir
çalışma yapmaktı. Kürtlerle ilgili yazında, belirsiz izlenimler bol, somut
gerçekler ise seyrek olarak bulunur. Ben, aşiret bağlarının çözülmesi
dünya pazarıyla birleşme, milliyetçiliğin yükselmesi üzerine daha anlamlı
yargılara ulaşabilmek için ikinci yönteme yöneldim. Ancak pek az nicelik
sel veri içeren bu çalışma, bir gözden geçirme niteliğindedir. Kendi gözlem
ve mülakatlarımı kapsayan değişik zamanlarda, değişik yerlerden edinil
miş materyaller değerlendirilmektedir.
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s

tit

ut

Araştarmanın biçimindeki bu bütünsel değişiklik bazı açıklamaları
gerekli kılıyor. Şimdiki biçime temel olan bazı düşüncelerin, araştırma
alanında bulunuşumun ilk yazım dönemine ait olması bu gerekliliği ar
tırmaktadır. Kürtler, onlarla ilk ilişkiye geçtiğimde çok ilgimi çekmişlerdi,
(1967 yılında, Ortadoğu'da geçirdiğim bir tatil sırasında)."Ulusal karakter"
ve Kürt kültüründe bulunan bazı tanımlanması zor şeyler beni çekiyordu.
Sonraki araştırmalarım gösterdi ki, Kürtler'le ilgili çalışmalar yapmış olan
diğer yazarlar da aynı romantik çekiciliğe kapılmışlardır. Dostlukları ve
açık fikirliliklerinin yanısıra, sayesinde ulusal hakları için savaşım sür
dürdükleri yiğitlikleri de özel, romantik bir hava katıyordu onlara

Kürdistan’ın sınırları içinde yer aldığı devletlerde Kürtler, kendileri
ni anarşistlikle suçlayan yönetimlerle çatışma içindedirler.
Daha sonra teorik eğilimim ; köylü isyanları, dinsel hareketler, milli
yetçilik ve sınıf bilinci gibi kavramlara yönelince, doğal olarak Kürtler'e
yöneldim. îçinde bulunduğumuz yüzyıl boyunca Kürdistan'da milliyetçi ve
dinsel karakterli pekçok köylü ayaklanması yaşanmıştı.

17

1961'de Irak'ta başlayan ulusal savaşa kitlesel katılım sürekli bir
artış kaydetmişti. 196O'lı yılların sonunda birkaç bin Kürt-ağırlıklı olarak
köylüler-, Irak yönetimine karşı yürütülen gerilla savaşında aktif rol al
mışlardı. 1974-75 yıllarında katılımcıların sayısı 50 bini aşıyordu. Pekçok
kez farkettiğim gibi, savaşa aktif olarak katılmayanlar da kendilerini sava
şanlarla özdeşleştiriyorlardı.

Pa
ris

Bu durum yalnız Irâk için değil, Kürdistan'ın diğer parçalan için de
geçerlidir. Yani sayılann diliyle söylemek gerekirse, bu kesinlikle bir hal
kın savaşıdır ve konuyla ilgili çalışmasında Wolfun anlattığı altı savaşla
kıyaslanabilir (1969)(1) bir köylü savaşıdır.
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Ancak bu altı hareket ilerici bir özelliğe sahipken (anti-emperyalist
olan bu hareketler sosyal adaletsizliği ortadan kaldırmayı hedeflemiş
olup, köylülük en azından sınıf çıkarlan doğrultusunda sömürücülerine
karşı seferber edilmişti) ; Kürt hareketi özellikle 1969'dan bu yana, tutu
cu hatta gerici bir görünüme sahiptir. Kürt liderliği bölgede daha az değil,
daha çok emperyalist müdahale istiyor gibi; Molla Mustafa Barzâni, (yar
dıma karşılık) 51. devlet olarak katılmak ve Kürdistan petrollerinin kont
rolünü devretmek istedikleri ABD'ye olan sıcak duygularım birçok kez
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tekrarlamıştı.
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Hareket içindeki sol unsurlar süreç içinde tasfiye edilerek, otoritele
rine şehirli genç milliyetçilerce meydan okunan geleneksel liderler, hare
kete bizzat katılarak konumlarını sağlamlaştırdılar.® Irak Kürtlerinin bü
yük çoğunluğu, bu tutumu nedeniyle Barzani'yi desteklediler. Daha solda
yeralan rakipleriyse, küçük bir azınlığın desteğini alabildiler. Böylece Kürt
hareketi, Oman’daki bir başka özgürlük hareketi olan Dofari'lerin büyük
aşiretsel hareketleriyle karşı karşıya geldi. Bu hareket devrimci oluşuyla
ünlüydü. Kürt hareketi, tutucu Amerikan ve İngiliz basınının favorisiyken, bu hareket de solcu basının favorilerindendi. Bu farklılığın iki temel
nedeni vardı. Birinci hareket gerici, baskıcı. Batı yanlısı bir rejim için sa
vaşırken ; İkincisi de otoriter, reformist ve baskıcı , Sovyet yanlısı bir re
jim için savaşıyordu. Bu hareketlerin liderlikleri bütünüyle farklı toplum
sal tabandan geliyorlardı. Fakat bu iki faktör farklılığı açıklamaya yeter

mi?
Bana göre Kürt hareketinin 1964'le 1966 yıllan arasmda bu denli
tutuculaşmasının bir takım içsel nedenleri olmak. Aşiretsel örgütlenme ve
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diğer tür "birincil bağlılıklar", (Alavi, 1973) yoksul köylülerin, aşiret reis
leri ve toprak ağalarına karşı haklarını savunmalarını ne derecede engel
ledi ve kendilerinin olmayan çıkarlar için nasıl savaştırdı? Bu birincil bağ
lılıklar yıkıldı mı, eğer böyleyse hangi şartlar altında? Emperyalizmin
"geleneksel" Kürt toplumu üzerindeki etkisi neydi ve bu Kürt hareketinin
doğasını açıklayabilir mi?

Pa
ris

Kürtler arasında yapılacak olan saha çalışmasının hazırlık aşamasında bu tür sorular kafamdaydı (1973). Yerel düzeydeki güç ilişkilerini,
artan devlet kontrolünü, dünya pazarıyla bütünleşmenin genel olarak
Kürt toplumunu, özel olarak orta ve yoksul köylülüğün sınıf bilincini na
sıl etkilediğini araştırmaya karar verdim. Bir tür dinsel örgütlenme olan
derviş tarikatlarının da ilginç bir araştırma konusu olabileceğini düşün
düm. (bkz : Bölüm IV)
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Bu tarikatlardan ikisinin oldukça yaygın bir etkisi var Kürdistan'da.
Okuduklarım ve gördüklerimden, bu tarikatların özellikle alt sınıflara
mensup Kürtler’in sempatisini kazandıkları şeklinde bir izlenim edindim.
Tarikat lideri olan şeyhlerden birkaçının ulusal savaşta da önemli rolleri
olan karizmatik liderler olduğunu belirtmeliyim. Sahip oldukları toplum
sal önem açısından da benim için ilgi konusu oldular.
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Araştırma alanı olarak Kürdistan'ın yalnızca bir parçasını seçmek
eksiklikler doğururdu. Bilindiği gibi 1975'in başında Irak Kürdistan'mda
yeni bir savaş başlamıştı. Bu durumda oraya ulaşabileceğimi sanmıyor
dum. Böyle bir çalışma Türkiye'de de pek hoş görülmüyordu. Türk Sosyo
log Beşikçi, Kürdistan'a ilişkin (Kürt yanlısı) sosyo - politik çalışmasından
ötürü 1972’de 13 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı (Beşikçi, 1969)
Çalışma, yalnızca İran Kürdistan'mda daha kolay olacağa benziyordu.
Orada daha önce iki kez bulunmuş ve ilgimi çeken konulan çalışma ola
nağı bulabileceğime ilişkin sözler aldığım bir bölge seçmiştim. Burası, sa
vaşın yolaçacağı olası problemlerden sakınabilmek için yeterince uzaktı
Irak sınırına. (Hangi ölçüde olduğunu bilmiyorum ama İran savaşta açık
ça yer almıştı). Araştırma izni İran hükümetinden kolay çıkmadı. Bu ko
nuda. diretmek için Tahran'a gitmek durumunda kaldım (Temmuz, 1974).
İlk başvurum reddedildi. Daha sonra da araştırma konusunu değiştir
mem istendi. Kasım 1974'teki son reddedilişe kadar birkaç kez başvuruda
bulundum. Tahran'da Farsça ve Kürtçe'mi geliştirerek (Kürtler’in devam
ettiği bir kahve keşfetmiştim) ve Kürtler'le ilgili seyehatnameleri okuyarak
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zamanımı geçirdim. Sabırla sürdürdüğüm başvurular arasındaki sürede
kırsal alanları gezdim. Horasan’a (İran'ın kuzeydoğusunda bir kent) iki
kez gittim. Burası, önemli bir Kürt nüfusu banndırıyor. Sonraki dönem
lerde de karşıkarşıya kaldığım bir problemin olduğu dikkatimi çekti. Bu
problem, kaldığım yerde, yörenin ileri gelenleriyle (güçlüleriyle) ister iste
mez yoğun bir ilişkiye geçip diğerlerini görme fırsatımın az olmasıydı. Bu
durum, nüfuz sahibi kişilerin yabancıyı tanımak ve ne yaptığım bilmek is
teğinden, konuk ağırlama rolünün geleneksel olarak onlara ait olması gibi
nedenlerin yanısıra, sıradan birinin bu görevi üstlenmesinin ileri gelenlere
özgü olan bir ayrıcalığın hiçe sayılması anlamına gelmesindendi. İkinci bir
neden de, sıradan insanların, henüz araştırma izni almamış olduğumdan,
benimle ilişkiye girmelerinden ötürü başlannın derde girme olasılığının ol
masıydı. Bu anlamda yabancılarla ilişkiye geçmek, okumuşlar ve zengin
ler için diğerlerine oranla daha kabul edilebilir bir şeydi.
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Toplumsal piramidin tepesindekilerle yoğun, altındakilerle seyrek
temasta bulunmanın ciddi ölçüde yanlış izlenim yarattığının farkındaydım. En azından "girişimcilerin" ve "güçlülerin"(5) önemini pekiştirmek an
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lamına geliyordu bu.
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Ancak gene de zamanımın önemli bir kısmım köy muhtarları, aşiret
reisleri ve şeyhlerle geçirmekten kendimi alamadım. Daha sonra sosyal
ilişkilerimin sınırlarını genişletmenin yolunu buldum : bir yerde tanışmış
olduğum insanların bulunduğu köyleri ziyaret ettim. Bunlar genellikle
köy öğretmenleri ya da kentte okuyan gençlerdi. Çünkü birinin arkadaşı
olarak gitmek istediğim insanlarla ilişki kurmak, bir yabancı olarak git
mekten çok daha büyük bir kolaylık sağlıyordu. Bir şeyhin yanında kaldı
ğımda, değişik toplumsal katmanlara mensup müridleriyle (ki bunlar şey
hi düzenli olarak ziyaret ediyorlardı) temas kurmam mümkün oluyordu.
Yine de hiç şüphesiz çalışma notlarımda, nüfuzlu kişilerin bakış açılannı
yansıtmalarının önemli ölçüde etkisi olmuştur.

Horasan gezilerim bana, dar aşiretçi ilişkileri ve devlet politikalarını
farkettirdi: Burada, aşiret konfederasyonlarının devlet tarafından orijinal
bir biçimde yaratıldıklan görünümü vardı. Aşiretlerce kabul edilen önemli
reisler, şahlardan resmi ünvan almışlardı (en azından geçen yüzyıl).
(Bak : Bölüm III . i). Önceleri bunun özel bir ömek olduğunu düşündüm
ve bu durumun nasıl oluştuğunu anlamak için tarihsel dokümanlan in
celemeye koyuldum. Ancak sonradan, pekçok Kürt aşiretinin, kendilerini
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çevreleyen devletlerden uzun süreler etkilendiklerini gördüm.
Bu konularla ilgili bilgileri sıradan halktan çok, aşiret reislerinden
almak eğilimindeydim. Ve genellikle öyle yaptım. Araştırmamı, elinizdeki
kitabın III. bölümünde verilen son dört yüzyıla ait kaynaklan inceleyerek
destekledim.
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İran Kürdistan'ında zamanımın büyük bir kısmını şeyhler ve derviş
lerle geçirdim ; 1975'teki gezimde de aynı şeyi yaptım. Beni şaşırtan aynı
yolda başka birçok yolcuyu bulmam oldu. Bunlar, Irak'tan İran'a mülteci
olarak ya da "devrimle" ilgili gizli görevlerle gelen Kürtler'di. Rızaiye'de SA
VAK görevlileri Irak Kültleriyle görüşmemi engelemeye çalıştılar. Fakat
Serdeşt, Bane ve Meriwan gibi küçük şehirlerde onlan görmemem müm
kün değildi : Sıksık aynı otel odalarmı paylaşıyordum. Böylece, (gazeteler
dışında) savaştan sonra Irak Kürdistan'ında nelerin olup bittiği konusun
da ilk izlenimlerimi edindim ve İran'm konuyla ilişkisinin derecesi hakkın
da da fikir edinebildim. Durum, umduğumdan daha ciddi boyutlardaydı.
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Irak Kütlerinden birkaçı bana, eğer Tahran'daki Kürt temsilciliğine
baş vurursam, Irak Kürdistan'ındaki kurtarılmış bölgede araştırma yap
ma fırsatım bulabileceğimi söylediler. İran'da araştırma yapamayacağımı
anlar anlamaz dediklerini yaptım. Kürt temsilciler çok içten ve yardımcıy
dılar. Birkaç hafta içinde olumlu bir cevap aldım. 6 Şubat 1975'te, sınır
dan Irak Kürdistan'ına geçtim. Kafamda hâlâ ilk planım vardı. Şu da bir
gerçek ki, savaş nedeniyle hareket özgürlüğüm bir hayli kısıtlıydı. Öte
yandan, savaş şartlarında Kürt toplumunu incelemek için tek fırsattı. Üs
telik barış şartlarından daha "normal" bir durumdu bu. Ve bu şartlar, aşi
retsel ve sınıfsal bağlara karşın ulusal bağları incelemek için daha "uy
gundu".
Oraya varışımdan altı hafta sonra tekrar ayrılmak zorunda kaldım.
Ancak bu kez Kürt savaşçılar ve çok sayıda siville birlikte. Kürt hareketi
bozguna uğramıştı. Kürt hareketinin bel bağladığı Şah, geleneksel düşma
nı olan Irak rejimiyle anlaşmış (Tarih, 6 Mart) , Kürtlere verdiği desteği
derhal kesmişti, dramatik sonuçlarıyla birlikte.
Kürtler, kendilerini ya Irak birliklerine teslim olmak ya da İran'a sı
ğınmak zorunluluğuyla karşıkarşıya buldular. Bazılan partizan direnişini
devam ettirmeyi önerdi. Liderlik buna izin vermedi. Köyler boşaltddı.

r

İran’a yerleşilmek üzere 20 Mart'a kadar Balık'ın hemen tümü boşaltıl
mıştı. İrakta geçirdiğim bu altı hafta üzerimde derin bir etki bırakmıştı.
Hergün insanların sefaleti, çaresizliği, hastalığı ve ölümüyle yüzyüzeydim.
Bozgundan sonra, Kürt toplumu ve Kürt hareketleri içindeki o güne ka
dar titizlikle saklı tutulmuş çatışmalar su yüzüne çıktı. Bu durum beni,
Kürt toplumu hakkında daha çok düşünmeye itti. Fakat bu, zararları bü
yük olan bir deneyimdi. Duygusal olarak olaya epeyce konsantre olmuş
tum.
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İran'a döndüğümde mültecilerle çok sınırlı ilişkiler kurabildim. Da
ha önce sessiz kaldıkları konularda şimdi çok şey söylemeye hazır olan
muhaliflerle uzun mülakatlar yaptım. Herhangi bir yerde yeterince uzun
bir süre kalamayacağım açıktı, resmi izin engeli yüzünden, öte yandan,
Kürdistan'ın farklı parçalarında kısa dönemler geçirirsem, bir parça hakkındâki bilgimin bir başka parçayı daha iyi anlamamı sağlayacağım his
settim. Bu, Kürdistan'ın farklı parçalarındaki toplumsal örgütlenmelerin
uğradığı değişimlerin çeşitli biçimlerini gözlemlemiş olmaktan çıkan man
tıksal bir sonuçtu. Bu yöntemi daha çok Türkiye Kürdistan'mda uygula
yacaktım. Çünkü burası hem en büyük parçaydı, hem de göreceli olarak
daha serbest olunabilirdi. Eğer yerel yöneticiler izin verselerdi pek ciddi
bir problem kalmayacaktı. Danışmanlarım da düşünceme katıldılar.
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Ancak bunu izleyen sürede yakalandığım sarılık hastalığı nedeniyle
çalışmalarıma bir süre ara vermek zorunda kalmakla birlikte, bu süre
zarfında (Haziran 1975 - Ağustos 1976) Türkiye, Suriye, İran Kürdistan’lannm farklı bölgelerinde bulundum. Ancak çoğu yerde, ilgilendiğim
konularla ilgili direkt gözlemlerde bulunma olanağım bulamadım. Bu ne
denle araştırmamda mülakatlar, düşündüğümden daha geniş biryer kap
lıyor. Toplumsal değişim sorunuyla ilgilendiğim halde, mülakatlarım daha
çok geçmişteki durum ve olayları içeriyor. Üstelik mülakat yaptıklarım,
olayların yaşandığı tarihler ve somut tarihsel olgulardan habersizdiler.
Sıksık yazılı kaynaklara dönüşümün diğer bir nedeni de budur.
Üçüncü neden de, kendi gözlemlerimi, aynı bölgeleri benden önce
gezmiş olanların gözlemleriyle karşılaştırmamın iki durumda da aydınlatı
cı olabileceğiydi. Uyguladığım bu yöntemde en belirgin güçlük, farklı za
man ve yerlerden edinilmiş gerçekten karşılaştırılabilir verileri bulmaktay
dı. Gittiğim yerlerde kısa süre kaldığım için önemli nicelikte veri toplama
olanağım olmuyordu. Benzer şekilde, yaptığım anlık görüşmeler pek çok
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bilgi edinmemi sağladı. Fakat bunlar, diğer yerlerden edinilmiş verilerle
hiç paralel değillerdi. Görüşmeler, benim ilgime olduğu kadar görüştükle
rimin ilgilerine göre de yönlendirildi. Çok önemli detaylar elde ettiğim gö
rüşmeler, çok titizlikle yönlendirilmemiş olanlardır. Kendi görüşlerim, gö
rüşme yaptıklarım tarafından çok sık olarak değiştirildi (onların istedikleri
doğrultuda değil).
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Gözlemlediğim şeylerin gene de pek karşılaştırılabilir türden olma
dıklarını yeniden söylemeye gerek yok. Örneğin, aynı tür çatışmaların bir
den fazla yerde gözlenmesi biraz zordur. Aynı şey tarihsel kaynaklar için
de söylenebilir. Pekçok durumda, bugünkü durumla geçmiştekini karşı
laştırmak için aradığım dokümanlar yoktu. Dolasıyısıyla bu çalışma, da
ha çok keşfedici olma özelliğine sahip. Elde ettiğim dokümanların ancak
bir bölümü, başlangıçtaki sorularla ilgili olarak az ya da çok tutarlı bir
çerçevede bir araya getirilebildi. Bu sorulan cevaplamaya henüz girişmi
yorum. Fakat bu soruların belki daha iyi formüle edilebilmelerine temel
olabilecek dokümanları sunuyorum.
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Bu kitap, Alavi'nin (1973) 'birincil bağlılıklar' diye adlandırdığı ko
nuyu ele alıyor. Alavi bu terimi, yoksul köylülüğün sınıf bilinci edinmesini
önleyen ve kendi nesnel çıkarlarına aykın davranmasını sağlayan akraba
lık ve kast şeklindeki grup bağlarını tanımlamak için ortaya atmıştı. O,
sözkonusu ilişkileri, Pakistan örneğinde ele alıp, akrabalık, kast, özellikle
de himayeci himaye edilen arasındaki bağlar olarak tanımlar. Oysa Kür
distan'da, aynı birincil bağlılıklar, politik tutumları derinden etkiler. Bi
rincil olmasına rağmen bu bağlar, modem politik çatışmalarda önemli iş
lerliğe sahiptirler. A.B.D'yle S.S.C.B arasındaki mücadele ve "petrol
krizi"yle ilgili sorunlar Kürdistan'ı, ülkem olan Hollanda'yı etkilediğinden
daha fazla etkilemektedirler. Bu yeni bir durum değil. Bu dış faktörlere
değinmeden incelemek yavan olurdu.

Kürdistan'da birincil bağlılıklar öncelikle aileye, aşirete ve aşiret rei
sine (ağaya) yöneliktir. Özellikle şeyhlere, ermişlere, din büyüklerine-ki
bunlar dinkardeşliğinin liderleridirler-(derviş tarikatları) yönelik olan din-
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sel bağlılıklar da eşit derecede güçlüdürler. Bu bağlılıkların etkilerini kır
mak için gösterilen bütün ciddi çabalar sonuç vermemiştir. Türkiye’de
ağa ve şeyhlere karşı çeşitli önlemlerle ilk kez saldırıya geçen Atatürk ol
muştur. Geçmiş birkaç onyıl boyunca da, genç sosyalist bir kuşak, köylü
lüğü sınıfsal bir çizgiye çekmeye çalıştı. Yine de Kürdistan'da köylüler ve
göçebeler ağa ve şeyhlerinin izinden gitmeye devam ediyorlar. Seçimlerde
en başardı olanlar genellikle ağa ve şeyhler veya onların gösterdikleri
adaylardır. Aşiret adamlarıyla ağa arasındaki sömürü ilişkisinin çok açık
olduğu durumlarda bile aynı bağlılık sürdürülmektedir. Kapitalizmin bu
tür sadakat ilişkilerinin ortadan kalkmasında en etkili aracı olduğu sıksık söylenir ; fakat kapitalizm sözkonusu işlevini, ortaya çıkar çıkmaz he
men yerine getirmez! Öte yandan bu birincil bağlılıkların varlığının, başka
tür bağlılıkların etkinliğini dıştalamadığmı vurgulamak yerinde olacak.
Teorik olarak da, sınıfsal ve ulusal bağlılıklar gibi yeni tür bağlılıkların or
taya çıkışı, eski olanların anında işlevini yitirmesi anlamına gelmez. Da
hası bu farklı ilişki türleri (bağlılıklar) karşılıklı olarak birbirlerini etkiler
ve dönüştürürler. Hangi tür bağlılığın kendini en güçlü şekilde ortaya ko
yacağı somut duruma bağlıdır.(6)
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Göçmen işçilerle ilgili politik, bir toplantıda, sosyalist bir işçi örgütünde
aktif olarak yer almış olan bir grup insanla konuşmuştum. Bunlar, sınıf bi
linçleri oldukça yüksek olan insanlardı. Türkiye'nin doğusundan geldikleri
ni öğrendiğimde, Türkçe konuşmaktan vazgeçip Kürtçe konuşmaya başla
dım. Sohbetimiz hemen canlandı. Bir an için, Türk arkadaşların dışlandığı
bir gruba dönüştük. Derken, onları kışkırtacağını bekleyerek bölgelerinden
bir şeyhle arkadaşlık ilişkilerimin olduğunu söylediğimde, pek dindar olma
dıkları halde, kendilerinin bu şeyhle ilintili olduklarını anlatmak için çeşitli
açıklamalarda bulunduklarını görünce doğrusu şaşkına dönmüştüm.

Kürt milliyetçiliği ile, aşiretsel ve dinsel bağhlıklar birbirleriyle karşı
lıklı bir etkileşim içindedir. Bir yandan, ilk Kürt milliyetçileri, geleneksel
otoriteler olan şeyh ve ağa kesiminden gelenler olup, liderliğini üstelendikleri ulusal hareketin kitlesel karakteri bu liderlere ve temsil ettikleri
değerlere olan bağlılıktan ileri gelirken; öte yandan da bu liderler arasın
daki alışılagelmiş çatışma ve rekabet, Kürtler'i gerçek bir birliktelikten alı
koymaktadır. Herhangi bir aşiret reisinin ulusal harekete katılması, raki
binin karşı tarafta yer alması için yeterli bir nedendir. Böyle bir durumda
aşiret üyeleri, sorgulamasız liderlerinin yolunu izlerler. Ulusal duyguların
oldukça gelişmiş olduğu Irak'ta bile, 1974'te savaş bozgunla sonuçlanıp
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karar verme anı gelip çattığında, aşiretlerin hareket içinde kalıp kalmaya
cağına, tarafsız kalınıp kalınmayacağına, karşı koyulup koyulmayacağına
karar verenler aşiret reisleriydi.

Bu kitap, daha önce de söylediğim gibi, öncelikle sözü edilen bu bi
rincil bağlılıkları ele almaktadır. Aşiretleri ve derviş tarikatlarım Kürdistan'daki işlevlerine göre tanımlayıp geçmişteki etkinliklerini okuduklarım
dan ve anlatılanlardan çıkarmaya, ikinci olarak da aşiret ve tarikatların
dış faktörlerce nasıl etkilendiklerini ve etkilenmekte olduklarım götermeye
ve Kürt milleyetçiliğinin bu birincil bağlılık biçimleriyle etkileşim halinde
nasıl geliştiğini belirlemeye çalıştım.
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Genel bilgilerin içerildiği I. bölümden sonra, bölüm-II'de Kürt aşiret
lerinin yapısı betimlendi. Önce soyut olarak, sonra da farklı karmaşıklık
taki belirli aşiretlerin tanımlamasıyla, aşiret reislerinin rolü incelendi ve
liderlikle çatışmaların içiçeliği gösterildi. Şeyhlerin önemiyle aşiret kavga
ları arasında bağlantı kuruldu : Şeyhler arabuluculuk için ideal bir ko
numa sahiptirler ve bu arabuluculuk rolleri onların politik güçlerini art
tırmaktadır. Hem haklarında çok az şey yazılmış olmasından, hem de
benim özel ilgimden ötürü politik vurgu içeren görünümler dışmda çok
şeyi anlattım. Yani IV. bölüm, şeyhleri ve liderleri oldukları derviş tarikat
larım incelemektedir. Felsefi ve dinsel olgular dikkate alındılar. Geçen
yüzyılda hızlı bir yükseliş kaydeden ve Kürt milliyetçiliğinde öncü bir role
sahip olan bir tarikatla ilgili açıklamalar yapıyorum. Şeyhin, ilahi gücün
yeryüzündeki temsilcisi olma özelliği, gücünün dışsal kaynaklarından bi
rini oluştururken, diğeri de sınırları içinde yaşamlan devlet tarafından ya
ratılmaktadır. Pekçok aşiret reisi gücünü, devlete olan bağlılık ya da kul
luk ilişkilerinden alır.

3. Bölümde, günümüzdeki Kürt aşiretlerinin özerk toplumsal birimler olmayıp, onları çevreleyen devletlerin çeşitli yollarla yarattıkları birim
ler olduğu şeklindeki tezimi destekleyen tarihsel kaynaklan sunuyorum. • '
Sözü geçen bölümlerdeki dokümanlar, önemli bir Kürt ulusal isyanının
'
tartışıldığı V. Bölümde bir araya getirildi.
Birincil bağlılıklar, ulusal bağlılık, (o zamana kadar müphem bir
kavram olarak) köylülerin bir başka aşiretin sömürüsüne karşı koyuşlan,
devletin aşiretlerle ilişkileri hep birarada uygulama alanında görülüyor.

' /

S,

'

•

••

’

,»

■ ‘

Birincil bağlılıklar üzerinde yoğunlaşan bu kitap, Kürt toplumuna
etraflı bir bakışı temsil etmiyor. Bu kitapta, kentleşme, göç, politik parti
lerde ve sendikalarda temsil edilme, ekonomik ilişkiler gibi- önemli konu
lar tartışılmıyor. Tartışılan konular yeterli değil, fakat Kürdistan'daki geç
miş onyıllardaki politik olaylann anlaşılabilmesi için kesinlikle gereklidir.

Yazılı Kaynaklarla İlgili Not
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Kitapta yer alan bütün bölümler için yazılı kaynaklan bolca kullan
dım. Bölümlerle ilgili notlarda ve bibliyografyada sözkonusu kaynaklara
değiniliyor. Sıkça kulandığım kaynaklarla ilgili kısa bir not yerinde olur.
Doğulu yazarlara ait tarihsel kaynaklar öncelikli bir öneme sahip. Bunlar
dan çok önemli ikisi, Şerefname ve Evliya Çelebi seyahatnamesidir.
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Şerefname, 16. yüzyılın son onyılı içinde Farsça olarak, Bitlis mirle
rinden Şeref Xan tarafından yazılmıştır. Kürt tarihini anlatmak gibi bir
iddiayla yazılmış. Aslında , emirliğin egemen ailelerinin tarihini anlatıyor.
Çok bilgi içeren bir kitaptır. Belli ki bunun için (çok yer gezmiş olan) Şeref
yan, bir ömürlük zaman harcamıştır. Ayrıntılı öyküler, Kürt yöneticilerin
politik aktiviteleri, etraflarında yer alan güçlü devletlerle uğraşmalarıyla
ilgili parlak görüntüler sergilemekte. Fransızca çevirisi, (F.B. Charmoy ta
rafından çevrildi) çevirmenin uzun bir girişi ve eleştirel notlarıyla birlikte
1868 - 1875 lerde St. Petersburg'da yayınlanmıştır. Bu basımı, başvuru
larıma rağmen elde edemedim. Bunun yerine, M. Abbasi tarafından Tahran'da yayınlanan basımım ve M.Emin Bozarslan tarafından hazırlanan
Türkçe çevirisini kullandım. Referanslar, Charmoy'un çevirisinden veril
miş olduğu halde, düşülen notlar direkt Farsça basınımdan çevrilmiştir.
Seyahatname, 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki politik,
ekonomik ve kültürel yaşama ilişkin belli başlı kaynaklardan biridir. Evli
ya iyi bir gözlemcidir ve geniş bir ilgi alanına sahiptir. Kürdistan'la ilgili
gezi notlan (4-5. ciltte) bolca bilgi sunuyor. Seyahatname'nin Ük matbaa
basımı İstanbul'da gerçekleştirilmiş (1896-1938). 8 cildi Arap harfleriyle,
son iki cildi de laün harfleriyle yazılmıştır. İlk ciltleri Sultan hamid'in san
sürüne uğrayıp , bir hayli bozulmuştur. Henüz daha iyi bir basımı yok.
Sonradan, iki basitleştirilmiş yeni Türkçe basımı yapıldı. Bunlardan biri
son derece eksiktir. (Z. Danışman tarafından basılan). Diğeriyse (T. Temelkuran ve N.Aktaş tarafından basılan) ilk basıma oldukça yakındır.
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Referanslarım bu Iklncisinedir. İlgili notlanm ve kullandığım orijinal keli
meler (Evliya'nın kullandığı) birinci basıma aittir.

Osmanlı tarihine ilişkin ikinci önemli kaynak, Von Hammar’in
"Geschishte des Osmanischen Reiches" adlı yapıtıdır. Bu yapıt, Kürdistan'la ilgili bilgiler de içeriyor. Yazar, elyazmalarını elde ettiği geniş bir
kaynak yığını kullanmıştır. Bu yapıt, birçok bakımdan hâlâ aşılamamış
tır. Osmanlı tarihine ilişkin pekçok akademik çalışmada Kürdistan'a deği
nilmemiş olması şaşırtıcıdır. Minorsky’nin "İslam Ansiklopedisi"ne yazdı
ğı "Kürden" başlıklı madde, çarpıcı bir niteliğe sahip.
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Başta gelen kaynaklardan bir başka çeşidi de, gezgin notlandır. Bir
kütüphaneyi doldurabilecek kadar çok olduklarından, hepsini okuyamadım. En yararlı bulduklanm, Rich, Layard, Fraser tarafından yazılmış
olanlardır.
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1. Dünya Savaşı'nda İngilizler Irak'ı işgal ettiklerinde, taşrada yöne
timi sürdürmek ve Britanya barışını korumak görevi, aynı zamanda or
yantalist olan bazı politik görevlilere düşmüştü. Bunların bazılan, kişisel
deneyimlerini aktardıkları ilginç kitaplar ve makaleler yayınladdar. Edmonds, yetenekli bir dilbilimciydi ve yetkin bir gözlemciydi. Ve Kürdistan
üzerine büyük bir bdgi birikimi vardı. Benzer türde ham dokümanlar, İn
giliz Yabancılar Biirosu'ndaki Halk Kayıtlan dosyalannda var : Konsolos
luk bültenleri, görevlilerin alan çalışması raporlan v.s. 1917-1938 yıllan
için, Türkiye Irak, İran'la ilgüi konularda, FO/371 no'lu dosyaya başvur
dum.
Yazılı kaynaklann son kategorisi, yerel tarih çalışmalandır (Genel
likle yerli yazarlarca yazdmıştır bunlar). Bunlar içinde en çok kullanılmış
olanlar, Fırat (1970) ve Dersimi (1952) dir.

Doğu Dillerindeki Kelimelerin Yazımı İçin Not
Bu kitapta dört Ortadoğu dilinden terimler ve isimler yer alıyor.
Hepsi için uygun ve yeterli yazım kuralları bulmak gereksiz bir uğraş ola
cak. Modem Türkçe ve Kuzey Kürtçesi, Latin harfleriyle yazdıyor. Bu dil
lerdeki isimleri ve arasıra yaptığım aktarmalan Kürtler'in ve Türkler'in
kendilerinin yazdıklan biçimlerde yazmayı tercih ettim. Ancak, bu yazım
biçimi, birçok tanınmış Arapça ve Farsça sözcüklerin anlaşılmasını güç-

leştirebiHrdi. Bu nedenle sözcüklerin aslına tamamen sadık kalmaktan
vazgeçtim. Arapça, Farsça, Osmanlıca sözcükler, İngilizce okuyana daha
"doğal" gelebilecek yazım kurallarıyla yazıldı. Arapçada kullanılan bazı
noktalan iptal ettim;
İngilizcede bulunmayan üç ses (q) , (gh) ve (kh) olarak seslendirilir.
(q) sessiz, gırtlaktan çıkardan bir sestir, (k'ya benzer, fakat daha
geriden, boğazdan telafuz edilir.)
(gh) gırtlaktan, sürtünen bir ses (Fransızca'da "roller" deki "r" ye

benzer)
(kh) (gh) nin sessiz olanıdır. (Almancadaki ya da Danimarkaca’daki
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"achf' gibi.)

Kürtçe alfabe aşağıdaki harflerden oluşur :

de

a,b,c,ç,d,e,e,f,g,h,i,î, j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,ş,t,u,û,v,w,x,x,y,z.
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Razılarının İngilizce'dekinden farklı telafuzlan vardır :

ur

a, her zaman uzatdır ("father" daki gibi)
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c, "jam" deki - j - gibi

st

ç, "cheese" deki -ch- gibi,

glbi.

In

e, birkaç sesi ifade eder : 'bef'teki -e-, "bad" teki-a ve "chat" tâki -a-

g "rate" deki -a - ya yaklaşıktır. Fakat Fransızca'daki -e' den daha
vurguludur.

i, nötr bir seslidir, "ample" deki ikinci sesli gibi ya da "amber''deki
î, "beet" teki -ee- gibi.

J, Fransızca'daki telafuzu gibi (İngilizce'deki/j /c gibi yazılır.)
ş, - sh - gibi.
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u, Fransızca ’daki -u -nun çok kısa telafuz edilişidir.
û, "boot" un -oo-'su gibi,
x ve x, gırtlaktan çıkan sesli ve sessizleri temsil eder, kh -ve - gh

gibi
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Yabancı uzmanlarca iyi bilinen bazı yaygın terimler dışında, özel
isimler Kürtçe aslına göre yazıldı, örn. "Şex" yerine "şeyh", "axa" yerine
"agha" yazıldı. Fakat özel isimlerdeyse, aşıla sadık kalındı. ”Şex Seîd ",
"Hesen Axa" gibi.

Uluslararası sınırlar

Kürtler'in çoğunlukta olduğu yerleşim alanları

HARİTA-2

: Ortadoğu'da Kürtler
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Petrol yatakları

IHIIHHUluslararası demiryolları
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------------ Uluslararası
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Petrol boru hatları
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yollar

Petrol çıkarılan alanlar

ur

<5

: Kürdistan'da petrol üretimi ve taşıma güzergâhı

de

HARİTA-3

------- Devletlerarası sınırlar

++++ Kürdistan sınırları

BİRİNCİ BÖLÜM
KÜRDİSTAN'LA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
I-a. Coğrafi Konum
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Kürdlstan ("Kürtlerin toprağı") ; Türkiye , İran, Irak ve Suriye'nin
önemli bölgelerini içeren Orta Doğu'nun stratejik bir bölgesinde yer alıyor.
Fakat hiç bir zaman, bu adla anılan bir devlet olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda Kürdistan adı, İmparatorluğun Kürtler’in yerleşik olduğu
topraklarını ifade etmek için kullanılıyordu, (Diyarbekir eyaleti) ; İran'da
da Kürtler’in yaşadığı toprakların yaklaşık olarak 4/3 ünü kapsayan
Kordestan adlı bir eyalet vardı. Harita 2'de , Kürtler’in nüfusun çoğunlu
ğunu oluşturduğu yerlerin bir dağılımı veriliyor. Bu harita, 1948'de Kürt
milliyetçilerinin Birleşmiş Milletler'e sunduğu harita baz alınarak çizilmiş
tir. Kontrol etme fırsatını bulduğum her yerde bu harita'nın doğru bilgiler
sunduğunu gördüm.
Bu kitapta, Kürdistan dediğimde haritada belirti
len sınırlar içindeki alanı kastediyor olacağım. Pekçok Kürt, bü sınırlan
belirlenmiş Kürdistan'ın dışmda yaşamaktadır. İran'ın kuzeydeki ili Hora-,
san'da geniş bir Kürt iskân bölgesi vardır (bir kaç yüzbin kişinin yaşadığı)
ve Sovyet Türkmenistan'ına bitişik bir bölgede ve Ermenistan, Azerbaycan
ve Türkiye'nin batısında da böyle iskân yerleri bulunuyor. Kürdistan'ın
kalbi, ulaşılması güç, işgalci ordulan geri püskürten ama çetelere ve ka
nun kaçaklarına barınak olan dağlardır. Kürt Torosu'nun doğusu ve Zagros sıradağları bel kemiğini oluşturuyor ve bunlar Kuzeybatı ve Güneybatı
yönünde uzanıyorlar. Güneybatı yakasında bulunan dik ve çok yüksek
kıvrımlı sıradağlar Mezopotomya ovalarına doğru alçalmaya başlarlar. Ku
zey ve Kuzeydoğuya yaklaştıkça, yer şekli, step benzeri bir platoya ve yük
sekliklere dönüşür. Büyük Van Gölü'nün kuzeyinde Dicle ve Fırat'ın kay
nağını barındıran plato, eskiden Ermeniler'in yaşadığı yer olmasından
dolayı Ermeni platosu adım taşıyordu ; Kürtler burada yalnızca son bir
kaç yüzyıl yaşamışlardır. Pekçok Ermeni'nin katliamda öldürülmesi ve (I.
Dünya Savaşı'nda) diğerlerinin de kaçmasından sonra, platoda Kürtler
yaşamaya başladılar. Güneydeki alçak ovalar ve doğudaki yüksek platolar .
Kürdistan'ın doğal sınırlarını oluşturuyorlar. Bu, Kürtler’in süper dağ sa
vaşçıları oldukları gerçeğine parmak basıyor. Oysa güneydeki Arap kom
şuları, doğudaki Azeri Türkleri ova savaşlarının üstasıdırlar.
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Kuzeybatıda, böyle keskin sınırlar yoktur : Kürt ve Türk gruplan ge
lişigüzel içiçeleşmişlerdir : Buradaki Lur ve Bahtiyari aşiretleri Kürtler’le
büyük benzerlikler taşımaktalar ve pekçok Kürt milliyetçisi onlan Kürt
saymakta. Kendilerini Kürt sayan ve Lekı lehçesini konuşan Lur aşiretle
rine yer veriyorum yalnızca. Fakat diğerleri kendilerini Kürt saymıyorlar.
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Karasal iklimi ve yüksekliklerinden ötürü Kürdistan'da kışlar çok
soğuktur. Kar en çok Aralıkla Şubat arasmda yağar, pekçok dağ köyü
nün dışarıyla bağlantısını keser. Ağır kar yağışı nedeniyle, iletişim Nisan
sonuna kadar kesilebilir.Kürdistan'ın hızlı bir şekilde ormansızlaşmasın
da bu ağır kışların payı büyüktür : Her kış çok sayıda ağaç kesilip ısınma
amacıyla kullanılmaktadır. (İran ve Irak'ta gazyağı kullanmak daha ola
naklıdır ; fakat buralarda bile, daha çok odun yakılıyor). Bir diğer orman
düşmanı da keçidir. Fidanların, yeşil yerlerini yiyerek kurutuyor. Gezgin
lerin notlarından anlaşıldığına göre, yüzyıl önce Kürdistan dağları orman
larla kaplıymış, fakat bu ormanlardan bugün çok az bir miktar kalmıştır.
Sonuç açıktır : Erozyon ve verimlilik kaybı. Çünkü suyu toprakta alıkoya
cak ve daha eşitçe dağıtacak ormanlar yok.
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Kürdistan, deprem kuşağında bulunuyor. Her yıl Kürdistan'ın deği
şik bölgeleri depremlerle sarsılıyor. Son zamanların ciddi depremleri, Li
ce'de (Diyarbekir'in kuzeydoğusu) 1975'in Temmuzu'nda ve 1976 Kasım'mda Muradiye'de (Van'ın kuzeyinde) yaşandı. Birçok can kaybına
yolaçtı; gazetelerde yazıldığına göre, 4.000'le 10.000 insan. Çoğu durum
da, iletişim olanaklarının kıtlığı ve politik nedenler, yardımların felaket
yerlerine Ulaşmasını engellemiştir. Bu da, kurbanların sayısının artması
na yolaçmıştır.

Muradiye'de pekçok insan, depremden sonra ölmüştür, depremde de
ğil. Çünkü açıkla kalmaya zorlanmışlar, gönderilen çadırlar sahiplerine
ulaşmamıştır. Yiyecek maddeleri ve diğer yardım malzemeleri deprem böl
gesine ulaşmadan "kaybolmuştur". Köylülerse, besleyemedikleri hayvanla
rı satmak zorunda kalmışlardı Bu nedenle pekçok felaketzede ekonomik
olarak çökmüştü.

I-b. Jeopolitik Durum
Kürdistan'ın ulaşılmazlığı ve insanlarının savaşçılığı her zaman
O'nu, çevresini saran imparatorluklar için doğal bir sınır durumuna getir
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miştir. (Bkz : Bölüm - III) Bu imparatorluklardan hiçbiri, egemenliğini
Kürdistan’ın bir parçasından fazlasında sürdürememiştir. Sonuç olarak
bölerek Kürdistan , çevresindeki devletlerin politik sınırları tarafından bö
lünmüştür. Osmanlı ve Fars imparatorlukları arasındaki savaşlar, İran'ın
Türkiye ve Irak'la olan bugünkü sınırlarını belirlemiştir. I. Dünya Savaşı
sırasındaki Suriye ve Irak’m, Fransız ve İngilizler tarafından işgal edilme
siyle bu iki ülke Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopmuştur. (Bkz. Bölüm-V)
Bu devletlerarası sınırlar da çoğu zaman aşiret topraklarım karşılıklı ola
rak. Kürdistan'ı dörde bölmüştür ; Bu parçalan, Türkiye, İran, Irak ve
Suriye Kürdistan'lan olarak ifade edeceğim. Kürdistan’ı baştanbaşa çevre
lemeyen fakat O'na değen bir başka sınır da S.S.C. Birliği sinindir. Bu sı
nır yakınlığı, Kürdistan’ı hem Sovyet liderleri, hem de kapitalist dünyanın
gözünde bir ilgi noktası haline getirmektedir. Bu durum, yaşadığımız yüz
yıl içinde Kürdistan için önemli tarihsel sonuçlar yaratmış olan bir olgu
dur. Kürdistan’la direkt sınırı olmayan fakat konuyla açıkça ilgisi olan bir
ülke de İsrail'dir. Kürt-Arap çatışmasında , Kürtler, İsrail'in doğal müttefi
ki görünümündeydiler. 1967'den bu yana belki de daha önceden, Kürt
ulusal lideri Barzanî , İsrail 'den finansman katkı sağlıyordu.
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Avrupa'dan Asya'ya uzayan iki karayolu vardır. (SSCB'ye uzayanlar
dışmda) İkisi de Kürdistan'dan geçiyor. İki önemli demiryolu ağı da, İstanbul-Tahran, İstanbul-Bağdat, Kürdistan'dan geçiyor. (Bkz,Harita-3)
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Kerkük, Musul ve Xenikîn 'deki petrol yataklan sömürülmektedir.
(Bu üç yatağın da Irak'ta bulunması tesadüf değildir. Bu, büyük Britan
ya'nın Irak'ta politik birlik yaratmış olmasının temel nedenidir. ) Daha kü
çük yataklar Rumeylan'da sömürülmektedir. (Kuzey-doğu Suriye ve Batman'da) (Bkz : Harita - 3), Kürdistan'da önemli miktarlarda çıkarılmakta
olan diğer madenler ; krom, bakır, demir kömür ve linyittir.

I-c. Nüfus
Kürtlerin toplam nüfusuna ilişkin değişik tahminler vardır. Nüfus
sayımlarında Kürtler ya hiç sayılmamışlar ya da Kürtler’in yalnızca bir bö
lümünün sayılmasını mümkün kılan çok dar bir "Kürt" tanımıyla hareket
edilmiştir. (Örn : yalnızca Kürtçe'den başka bir dil, Türkçe konuşmayan
lar). Yani, 1955'teki nüfus sayımında, 24 milyon bölge sakini içinde 1,5
milyonu Kürt sayılmıştı. (2) Bu sayı, o dönemde Türkiye'de yaşayan
Kürt'lerin yansından daha az bir sayıyı temsil ediyordu. Sonraki istatis-
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tiklerde Kürtler’den hiç söz edilmiyor. Diğer ülkelerde de durum benzer
dir. Dolayısıyla az ya da çok doğru sayılar vermek mümkün olmuyor. Aşa
ğıdaki tahminler en akla yatkın olanlarıdır.

TÜRKİYE: Ayrıntılı sayım sonuçlarına göre (her ilçe bazmda)
1970'de yapılan sayım sonuçlarına göre :

de

Pa
ris

Türkiye Kürdistan'mda, 5,7 milyon Kürt'ün yaşadığını tahmin edi
yorum. 1975 'de Türkiye'de nüfus % 13 oranında artmış olduğuna göre
bu değer 6.5 milyona çıkmış olabilir.® Bu Türkiye'deki Kürt sayısının altlimitini ifade ediyor. Türkiye'deki Kürtler’den birçoğu Kürdistan dışmda
yaşıyor. Vanlı, bunların sayısının 1965'te 1.5 milyon olduğunu tahmin
ediyor. (1975'te de 2.2 milyona karşılık geliyor). Dahası, Kürtler Kürdis
tan'da pekçok kişinin sayım dışı kaldığını ileri sürüyorlar. Bu iddia, uygu
lanan yöntem gözönüne alındığında haksız değildir.® Titiz bir tahminle
bile, 1975'te Kürt'lerin sayısının 7.5 milyon olduğu inandırıcıdır.

itu

tk

ur

de

IRAK: Buraya ilişkin son güvenilir istatistikler neyi gösteriyor bil
miyorum. Kürt nüfusunun büyük olasılıkla doğru sayıldığı 1922 - 24 ve
1935'teki nüfus sayımlarında Kürtler nüfusun % 23'ünü oluşturuyorlar
dı. ® Bu nüfus, Irak Kürdistan'mda uzun yıllar süren savaşla azalmış
olabilir. 1975'te 10.5 milyon olan toplam Irak nüfusu içinde Kürtlerin sa
yısının 2-2.5 milyon olduğunu -itinayla - tahmin ediyorum.
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İRAN: 195b ve 1966 ’nm nüfus sayımlarında Kürtler ayrı olarak
sayılmadılar. Ancak, nüfusun yaklaşık % 10'u Sünni müslüman olarak
sayılmıştı. ®Bu da, Kürtler’in % 10'dan yüksek bir oram oluşturduğunu
gösteriyor. Çünkü Kültlerden başka, az sayıda Türkmenler ve belki de da
ha az sayıda diğer azınlıklar Sünnidirler. Öte yandan Kirmanşah'taki
Kürtlerin çoğu ve Horasan'dakilerin hepsi Şiidirler. Yan resmi İran Yıllığı'nda, Kürtler’in nüfusu 3 milyon olarak tahmin edilmişti. ® (Ya da,
1975'te 3.5 milyon, doğal artışla). Bu, Kürtler’in toplam sayısının alt limi
ti olarak kabul edilebilir. Gerçek sayı büyük olasılıkla daha yüksektir.
Vanlı, 1965 yılı için 4.5 milyon tahminini ileri sürüyor. (1975'te 5.8 milyon'a göre).
SURİYE: Birçok kaynakta, Suriye'de, yarım milyon Kürt olduğu
üzerinde anlaşılmıştır.

S.S.C.B : Tahminler 60.000'le 100.000 arasında değişmektedir.
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Bu sayılar aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilir.

1

1975 için Nüfus Tahminleri
Toplam Nüfus

TÜRKİYE

40.2 Milyon

Kürt Nüfus

7.5 Milyon

2.25 Milyon

Pa
r

is

3.5 Milyon

de

SSCB

TOPLAM

0.5 Milyon

0.1 Milyon
13.5-14 MİLYON

ku
rd
e

I-d. Ekonomi : Köy Tarımı, Yan Göçebelik, Göçebelik
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Genellikle sanılanın tersine, Kürt'lerin çok az sayıdaki bir bölümü
göçebedir. Çoğunluğu çiftçidir, besledikleri birkaç hayvanla birlikte. Yetiş
tirilen ürünler buğday, arpa ve mercimek ; (başlıca besinleri) domates, ka
vun, hıyar ve soğandır ; yeşillikler ve meyveler bölgeden bölgeye değişiyor.
Dağlarda ihtiyacın biraz üzerinde üretim yapılmakta. Ovalardaysa tahıl,
ihtiyacın üzerinde üretilmektedir. Irak ve Suriye Kürdistan'lan, Irak ve
Suriye'nin tahıl ambarıdırlar. Önemli ticari ürün tütün (özellikle Diyarbe
kir'in doğusunda ve Kuzey Irak'ta) ve pamuktur. (Bu ürün; yalnızca, Tür
kiye Kürdistan'inin bazı bölgelerinde son zamanlarda üretiliyor.)

Genel bir kural olarak (pekçok istisnayla birlikte) tek olan dağlarda
ki köylülerin işledikleri toprağın sahibi oldukları söylenebilir. Oysa ovada,
toprak bir başkasına aittir, işleyene değil. Bu sahip genellikle de, kentte
oturan toprak ağasıdır. Bu ovalardaki köylüler, son zamanlara kadar
(1950'ler, 1960'lar) genellikle ortakçıydılar. Yani, bağımsız olarak ekipbiçip, toprak kâhyasının gözetiminde çalışıp karşılığında küçük bir ücret
alan tarım işçileri de vardı. Tarımda makineleşmenin giderek artması
(1950'lerde başlamak üzere) sonucunda, ortakçılık sisteminde belirli bir
gerileme görüldü ve ortakçılar, yılın yalnızca belli zamanlarında iş bulabi
len tarım Jşçileri haline gelmeye başladılar. Bu da, mevsimlik ve sürekli
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göçü teşvik etti. Diğer nedenler de aynı sonuçlan dağ bölgesinde doğurdu.
Buralarda, toprak kıttır ve (babanın sahip olduğu şeylerin bütün oğullar
arasında eşit paylaştırılmasını buyuran) İslami miras yasalarına göre top
rak, bir ailenin geçindirilmesi için yeterli olmayan pek küçük parçalara
bölündü. Sarsıcı ticari anlaşmalar, köylülerin durumunu daha da kötü
leştirmektedir : Kendilerine gerekli olanlan satmalabilmek için (giysi,
araç, gereç) ya da istedikleri şeyleri (tüfek, radyo) karşılığını her zaman
ürün olarak ödemek zorundalar. İşsizlik ve para ihtiyacı birçok aileyi, bir
ya da daha fazla üyesini, yoğun tarımın yapıldığı yerlere ya da endüstriyel
merkezlere göndermeye zorlamıştır. Buralara ya mevsimlik işçi olarak ya
da kalıcı göçmenler olarak gitmekteler. Çünkü bu iki koşul da Kürdistan’ın dışında bulunuyordu. Dağ köylerinde ekonomiyi iyileştirme reçete
leri, henüz umut vermiyor. Geri iletişim olanakları, ulaştırma maliyetleri
ni göreceli olarak yükseltmektedir. O kadar ki , dış pazarlarla rekabet
edilememektedir. Yerel olarak işlenebilecek bitkiler yoktur. Tütün bir is
tisnadır. Tütün için toprak ve iklim koşullan uygundur ve Kürt tütünleri
ne rağbet yüksektir. Ancak, sözü edilen ülkelerde tütün devlet tekelinde
dir ve ekimi için yalnızca birkaç yerde izin verilmiştir.
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Dağlardaki ve tepelerdeki köylerde, toprak hâlâ karasabanla sürül
mektedir (Saban demiriyle). Karasaban öküzler tarafından (seyrek olarak
da beygir) çekiliyor ve hasat da orakla biçiliyor. Ovalarda, traktör ve hasat
makinası hemen heryerde kulanılıyor. Bu makinaların tarıma girmesi,
üretim ilişkilerini ciddi ölçüde değiştirmiş bulunuyor. Küçük ve orta top
rak sahipleri genellikle bu makinalan satın alabilecekleri olanaklara sa
hip değiller. Büyük toprak sahipleri bunlan satın alıyorlar. Fakat, bir giri
şimcinin bu makinalan satın alıp, toprak sahiplerine belli bir orandaki (%
8-10) ürüne karşılık kiralamalan tipik bir olgudur. Böyle bir girişimci ço
ğu zaman, kendisinden borç para almış olan toprak sahibini, toprağını
kendisine kiralaması için zorlayan bir tefecidir. ( Karşılık olarak da ürün
den % 50 pay). Bu alışveriş, borcun bitimine kadar sürüp gider. Eski or
takçıya göre olan işler çok az kalmıştır.

Köylülerin hayvanları (başlıca koyun, keçi, bazen de sığır) genç ço
cuklar ya da çobanlar tarafından otlatılır. Tam yerleşik köylerde küçük
sürüler vardır. Çünkü daha büyükleri için yeterli otlaklar yoktur.

Ancak, gerçekten daha karmaşık ekonominin geçerli olduğu köyler
vardır. Buralarda büyük sürüler vardır ve ilkbaharda bütün köy (ya da
bir bölümü) yazlık otlaklara taşınmak üzere hazırlanırlar, koyunlanyla
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birlikte yüksek dağlarda çadırlarda yaşarlar. Köylerden yazlık otlaklara gi
den yolun uzunluğu birkaç saatten, birkaç güne kadar değişmektedir.
Köy alanında yapılması gereken işler olduğunda, erkekler köye dönerler
fakat mümkün olduğunda çadırlara ailelerinin yanına dönerler. Göçebeli
ğin bu sınırlı biçimine transhumance denir. Bu kitapta , yan - göçebelik
ten bahsettiğimde bu transhumance’yi kastetmiş olacağım/8’
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Tipik olarak, bu tür bir ekonomiye sahip olan köyler dağ eteklerinde
ya da dağlardaki düzlüklerde bulunurlar. (Ovalarda değil). Burada yazın
hava, aşın derecede sıcak olur ve köylüler, dağlardaki otlaklara, (kuzeyde
buralara zozan denir, güney lehçesinde de kûhistan) yalnızca hayvanla
rını otlatmak için değil, serin ve temiz havası için de gittiklerini söylerler.
Koyunlan olmayan köylüler de, zozana gidenlere katılmayı tercih ederler.
Eskiden, bazı kentlerin sakinleri de Cezire ve Amedi gibi , bu yükseklikle
re sıcak yaz mevsimini, kıl çadırlarında geçirmek için giderlerdi. Tam gö
çebe olan aşiretler giderek azalıyor. Önceleri göçebe olan aşiretlerin çoğu
yerleşik hayata geçmiş bulunuyorlar. (Gönüllü olarak ya da devlet zoruy
la) ’9’ Bazı aşiretler de hâlâ göçebe olmalanna rağmen çoğu üyeleri yerle
şikliğe geçmişlerdir. Irak'ta yalnızca Herki aşireti (kışlıkları Erbil ovasında
olan) İran'da Qelxanî aşireti ve diğer aşiretlerin bazı kolları hâlâ göçebe
dirler. (Irak sınırı yakınında, Kirmanşahin batısında). Türkiye'de birkaç
tane göçebe aşiret var ; bir grup aşiretin kışlıkları Cezire (Cizre) ilçesindedir. Diğerlerinki de Urfa - Viranşehir'de ; yazlık otlakları da Kürt Torosları'nda (Van gölünün güneyinde) ve Diyarbekir'in kuzeydoğusundaki dağlık
bölgededir/10’

In

Bu aşiretlerin göçebelikleri biraz sınırlıdır : Bütün bir kışı bçlli bir
yerde geçirip, ilkbaharda, ilk yazlık otlağa göçerler. Açıktır ki aşiretlerin
çoğunluğunun iki ya da en çok üç dağ otlağı vardır ve sırayla kullanırlar
buraları.
Ziyaret ettiğim göçebelerin farklı iki türde çadırları vardı: ağır, sıcak
ve konforlu olan kışlık çadır (yıl boyunca kurulu olarak kalan) ve göç için
hafif olanı. İkisi de Ortadoğu 'da heıyerde görülebilen kara çadır tipindeydi. Ufak bir farkla/11J Bazı göçebeler, kışlık otlaklarına ya da yakınma bir
yere ev yapmışlardı. Yani, göçebelerle yan-göçebeler arasmda keskin bir
fark yoktu. Ancak, göçebeler, zorlanmadıkları sürece tarıma yönelmezler.
Ziyaret ettiğim aşiret (Teyyan) kışlık otlağına yakın biıyerde ekilebilir ara
zilere sahipti, fakat burası, aşirete mensup olmayan ortakçı köylülerce
ekilip-biçiliyordu. Göçebeler yan - göçebelere göre, daha uzak alanlara gö-
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çüyorlardı ve çok daha büyük sürülere sahiptiler. Otlak alanların kısıtlılı
ğı nedeniyle , yarı-göçebeler, büyük sürüleri beslemiyorlar. Diğer yandan
göçebelik hane halkı, minimum ölçüden daha fazla sayıda koyuna, (tah
minen 80-200 koyun, başka koşullara da bağlı olarak) sahip olursa ge
rekli bir ekonomidir.

ris

Göçebeler, kentli tüccarlar ve köylülerle sıksık ticari ilişkilere girer
ler. Geçmişte bu, ihtiyaçları gidermenin daha ucuz bir yolu olan baskın
larla desteklenirdi. Tereyağı ve peyniri yerel koşullarda satabilirler fakat
buna talep hem düşüktür hem de fiatlar ucuzdur. Yün ve kasaplara satı
lan hayvanlar önemli para kaynağıdırlar. Bu ikisi de aracıya satılır, aracı
da kentte ödenen fiyatların yalnızca bir bölümünü öder onlara.

Pa

I-e. Diğer Ekonomik Uğraşlar : Zanaat - Sanayi, Tica
ret; Gelişmişlik ve Geri Kalmışlık
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En ilkel koşullarda bile insanlar, kendilerinin üretemedikleri (ya da
en azından üretmedikleri) araç ve gereçleri kullanırlar : Bazı giysiler, evin
çeşitli kısımları, tarımsal araçlar ve mutfak eşyaları, lüks eşyalar vs. Yüz
yılımızın başına kadar Kürt köyleri pekçok araç gereç bakımından kendi
ne yeterli durumdaydılar : Bu araç gereçler, ya her ev halkınca üretiliyor
du ya da köydeki uzmanlarınca (veya yakın köydeki) Kürdistan'da araç
gereçlerin çoğu, Hristiyan ve Yahudi zanaatkarlar tarafından üretiliyordu.
Köylerin yakınındaki kasabalarla çeşitli ticari ilişkilere giriliyordu ve bun' 1ar aracılığıyla da dünya ticaret sistemiyle ilişki kuruluyordu. Diyarbekir,
Musul, Bitlis, Van, Erbil, Sine zenaat ve ticaret merkezleriydiler. (Bkz ;
örn : 17. yy. da Bitlis, III. Bölüm , h.) Kural olarak, bu kentlerin nüfusu
çoğunlukla Kürt olmayanlardan oluşuyordu ve bu kentler aynı zamanda,
idari ve dini merkezlerdi. (Valiler, mahkemeler, polis ve ordu) Bellibaşlı
zanaat dallan, silah - yapımcılığı, sarraflık ve debbahcılıktı. Bu yüzyılın
başlangıcına kadar, kasabayla-köy arasındaki ilişkiler önemsiz düzeyler
deydi, araç-gerecin çoğu yerel olarak üretiliyordu. İçinde yaşadığımız yüz
yılda iki faktör bu zanaatların hızla gerilemesine ve giderek yok olmasına
yolaçtı. Bunlardan birincisi, zanaatkarların çoğunun (hepsine yakın bir
kısmı değil de) yok oluşuydu. Yukarda söylendiği gibi zanaatların çoğu,
Hıristiyan ve Yahudi azınlık mensuplarınca yürütülüyordu. 1. Dünya Sa
vaşı boyunca, Ermeni'lerin toplu sürgün ve kıyımlan-ki bu Osmanlı İmpa
ratorluğunun resmi politikasıyla - Hıristiyanlara uygulanan genel bir zul
me ve bunlann Kürdistan'dan kovulmasına yolaçtı. Özellikle Türkiye
Kürdistan'ından. Çok az sayıda Hıristiyan kaldı. Pek çok Yahudi de, İsrail
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devleti kurulduktan hemen sonra, İsrail'e göçtü. Artık yok olan bu
atkârların bıraktıkları boşlukları doldurmak için gerekli yeteneklere sahip
çok az sayıda Kürt vardı.

‘.

İyi örülmüş yünlü giysiler, bütünüyle kalan birkaç Ermeni topluluğun- ?
ca üretiliyordu. Hıristiyan azınlıklar aynı zamanda süper tarımsal yetenek
lere sahiptiler. Yerlerine, köylerine yerleşen Kürtler, karmaşık sulama sis
temlerini ve teraslama yöntemlerini koruyacak ya da onaracak yeterlikte :
değillerdi. Bu durum özellikle Türkiye Kürdistan'ında göze çarpmaktadır.

İkinci etkiyen faktör de ilerleyen (uluslararası) iletişim olanaklarıdır. 1830'lann hemen başında, Karadeniz'de buharlı gemi taşımacılığı başladı.
Bununla birlikte, ucuz Avrupa mallan Anadolu pazarlannda dolaşmaya
başladı. 19. yüzyılın sonunda Alman şirketleri, İstanbul-Bağdat demiryo
lunun inşaatını başlattılar , bu yolun yapımı Batı Kürdistan'a ulaşımı bü-.
yük ölçüde kolaylaştırmıştı. Ucuz yabancı mallar elde edilebilir olmuştu. ’
Öncelikle büyük Anadolu kasabalanna, buradan da yavaş yavaş Kürdistan'a geçiyordu bu mallar ıs yerli yapımı malların yerini alıyorlardı.
*12)Karayolu inşaatı bu süreci hızlandırdı, sentetik ürünlerin elde edilme
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si bunu daha da hızlandırmıştı (W.W II. den sonra). Çanak-çömlekler me- ı - - ; 5
talden yapılma kap-kacakla yer değiştirmişti, bunlar da plastik olanlarla.
*
El örgüsü giysiler, makina örgüsü olanlara yerlerini terketmişlerdi vs. Dahası, pekçok yeni kullanım maddesi, bir ihtiyaç olarak algılanmaya başla
mıştı.
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Yani, zanaatlar ve zanaatkârlık köylerden yavaş yavaş silinmeye yüz , ,
tuttu. Kürdistan kasabalarında da bazı zanaatlar yok olurken bazıları da,
daha modem mekanize endüstrilere dönüştü. (Tekstil, deri ve metal işle
me). Ancak bu endüstriler bile, Türkiye'nin batısındaki, Bağdat ve Tah
ran' daki daha ileri'endüstrilerle rekabet etmekte zorlanıyordu. Altyapı
eksikliği, yüksek ulaşım maliyeti ve diğer faktörler, onlara karşı duruyor- ,
du. Varolma savaşı içinde bu endüstriler, işçilerini, merkezi yerlerde oldu
ğundan çok daha fazla sömürmeye zorlanıyorlardı. Yasalar büyük ölçüde
ihlal ediliyordu.
Bu gelişmeler aracıların çoğalmasına yol açıyordu. Seyyar satıcılar
Alman jiletleri, ufak makinalar; Hongkong, Çin, Japon ve Hindistan yapımı ufak makinalan, textil ürünlerini Hindistan'dan Japonya'dan ve İngil
tere'den, Çin'den gaz lambalan getirtiyorlardı. Sabun, bisküvi, şekerlemeler büyük şehirlerde yapılıp köylere geliyordu. Çoğunlukla, seyyar
satıcılar bu maddeleri şehirdeki dükkan sahibinden satın alıyorlardı.
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Dükkan sahibi de bunları büyük tüccardan, o da başkentteki ithalatçı
dan toptan olarak alıyordu. Bazen hatta çoğunlukla aracılar araya giriyor
lardı. Köyde üretilmiş ürünler de kasaba ve kentlere aracıların benzer bir
zinciriyle ulaştırılıyordu. Eyalet başkentlerinde bir başka tür aracı (Türki
ye ve İran) yabancı bir şirketin aracısı gibi görünüyordu. Şirketin yardı
mıyla (finansman, uzman vs) bir dükkan açıp, yalnızca sözkonusu şirke
tin ürettiklerini satıyordu. Acenta için bu güvenilir ve kârlı bir yatırımdı.
Şirket içinse, yerel ya da yabancı rakiplerini elimine etmenin iyi bir yoluy
du. Ticaret genellikle, bu kasabaların önceki endüstriyel işlevlerinin yerini
almıştı.
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Bu özellikler gelişmeden çok, geri kalma sürecini adlandırmayı hak
eden özelliklerdir.' Endüstriyel gelişme engellenmiştir. Kürdistan, içiçe ol
duğu devletlere ve bunlar aracılığıyla da dünyanın endüstriyel merkezleri
ne güçlü bir şekilde bağımlılaşmıştır.
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İletişim ağırım yapısı bunu iyi belletmekte. Bu, ekonomik ilişkiler
den ileri gelen bir ağ değildir, fakat merkezi devletlerin idari ihtiyaçları
için oluşturulan, yapay bir iletişim ağıdır. Köyler birbirleriyle ilişkili değil
(patikalar dışmda) fakat, yöre başkentleri, buradan eyalet başkentleri ve
nihayet devlet başkentleriyle ilişkiliydiler. Kürdistan'daki herhangi bir
köyden Amsterdam'a ulaşmak bir başka köye ulaşmaktan daha kolaydır.
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100 km uzaklıktaki bir köydeki akrabalarını ziyaret etmek isteyen bi
ri, önce İlçe ve İl merkezine gidip oradan da bir başka İl ve İlçe merkeziye
ulaşmak zorundadır. Yani gitmek istediği köye varabilmek için 200 - 300
km katetmek zorundadır.
Bu ulaşım ağı Irak'taki ulusal savaşçıların iletişimi için sıkıntı verici
olmuştu. Çünkü il merkezleri Irak hükümet güçlerinin elinde kalmıştı. Söz
gelimi Badinan'm, kış mevsiminde diğer bölgelerle bağlantısı kesilmekte ve
bu da kıtlığa yol açmaktadır. Benzer şekilde, gerillalar da Silemani'den ha
reket edip, ordan da daha kuzeydeki Balık bölgesine İran topraklarından
geçerek giderlerdi. (İran'daki İlçe ve İl merkezlerinden) . Çünkü Irak Kürdis
tan'mda İlçe merkezleri arasında iyi yollar yoktu.
Öyle bir durum ortaya çıkmıştır ki, komşu köylerden birkaçından
fazlasını görmemiş olanlar, şimdi köylerini terketmiş olarak İstanbul'da,
Almanya'da ve Hollanda'da çalışıyorlar. İşsizlik ve toprak kıtlığı nedeniyle
Kürdistan'da bu insanları istihdam edebilecek bir endüstriyel kapasite
yok. Bu nedenle, sanayi merkezlerine gidip oraların kalkınmasına katkıda
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bulundular. Aynı şekilde, Kürt sermayesi de aynı yolu izlemiştir. Zengin
ler paralarını toprağa, (eğer yapabilirlerse, çünkü çok kıttır) tarım makinalanna, ticarete ya da sanayiye yatırmak için merkeze kaydırdılar. Yani,
hem Kürt proletarya hem de Kürt sermayesi var fakat ikisi de Kürdistan'ın dışında.

ris

Tabii ki bu durum Kürt milliyetçiliği üzerinde belli etkilere sahip.
Örneğin, İstanbul'daki Kürt işçileri, Türk işçileriyle sınıfsal temele daya
nan platformlarda birleşmeye, müphem ulusal iddialar etrafında birleş
mekten daha eğilimlidirler. Diğer yandan Kürdistan'ın gerikalmışlığı "ön
celikli bağlılık" lann varlığını sürdürmesini sağlamaktadır. O kadar ki, bu
bağlılıklar Kürt ulusal hareketini etkilemeye devam ediyor.
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Yalnızca (Kürdistan dışındaki) endüstriyel gelişme merkezleri değil,
Kürdistan kentleri de gelişme kaydettiler. Geçmişte bu kentlerin nüfusu
nun çoğunluğu Kürt olmayanlardan oluşurken, şimdi nerdeyse heryerde,
Kürtler sayıca diğer etnik gruplan aşmış bulunuyorlar. Şehre göçenlerin
çoğu "resmi olmayan" sektörde çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor
lar : Ayakkabı boyacılığı, küçük ticaret, seyyar satıcılık gibi... Bir diploma
ya sahip olan diğerleri (düşük ücretle) küçük memur olarak çalışabiliyor
lar. İşsizlik oram yüksek olduğu halde bu kentler yeni göçmenleri çekiyor.:
Kentleri terkedenlerle birlikte bu kentlerin nüfusu aynı kalabiliyor.

itu

1- f. Dil
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Kürtçe, İranî bir dildir ve bu dil grubunun Kuzeybatı, Güneybatı
koluna aittir, t13’

Çok sayıdaki lehçeleri, karşılıklı anlaşılmayan ya da tam olarak an
laşılmayan birtakım farklı gruplarda sınıflandırılabilir, a
1. Kuzey-Kuzeybatı Lehçeleri : Bunlar genellikle Kurmancî diye
adlandırılır. (Karışıklık yaratan şudur ki, bazı güneyli aşiretler de kendile
rine Kurmanc derler ve dolayısıyla konuştukları dil de. Kuzey lehçelerin
den çok farklı olmasına rağmen Kurmancî'dir.)
2- Güney Lehçeleri : Çoğunlukla Soranî lehçeleri olarak adlan
dırılırlar (Gerçek Soranî, bu grubun pekçok lehçesinden yalnızca biridir.)

Bu lehçeler, geçmiş zamanlann ve geçişli fiillerin Orta İran'da da gö-x
rülen özel bir biçimini koruyorlar/14’ Dahası, geçişli fiillerin ayn bir pasif

biçimi vardır. (Diğer lehçelerde yardımcı fiiller kulanılır.) Yabancılar için,

<
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son eklerin sık oluşu, bu lehçelerin dikkat çekici özelliğidir. Özellikle göze
çarpan karakteristik özellik (ewe) son ekinin kullanılışıdır.

3. Güneydoğu Lehçeleri (Sineî, Kırmanşahî , Lekî) : Bu lehçe
ler, diğerlerine göre, modem Farsça'ya daha yakındır.

ris

"Gerçek" Kürtçe'nin bu lehçe gruplarının yanısıra, iki farklı lehçe
grubu daha vardır. Bunlar da İran dillerinin bir başka koluna aittir. (Orta
İran dillerinin). Kuzey Kürdistan'da çok sayıda aşiret (Dersim, Erzincan,
Bingöl, Sewerek) Zaza lehçelerini (Dimilî de denir) konuşurlar. Zazaca
konuşanlar, Kurmancîyi daha kolay öğrenirlerken, Kurmancî konuşan
lara Zazaca öğrenmek çok güç gelmektedir.

ut

ku
r

de

de

Pa

Kuzey-Kuzeydoğu Kürdistan’da, birkaç topluluk, hepsine ortak
Gûranî ya da "Maşû" (Bu lehçede "o diyor ki" anlamına geliyor. Burada
0;3. erkek tekil şahıs yerinedir) denen lehçeleri konuşurlar. Geçmişte bu
lehçelerin yaygın olarak kullanılmış olduğu büyük bir olasılıktır. Şimdiyse
bu lehçeler yalnızca Hewraman ve Dalehû (Kirmanşah'm dağlık bir ilçesi)de varlığını sürdürüyor. Ve başka biıyerde de, küçük bir yerleşim ala
nında güçlü olmayan bir kanıyla, Zazaca'yla Gûranî'nin yakından ilişkili
olduğu varsayımları vardır. Bu, alelacele varılmış yanlış bir sonuç olabilir.
Çünkü, aralarında birçok farklılıklar vardır. Ancak, özellikle Zazaca için,
hakkında kesin ifadelerde bulunmamızı olanaklı kılan bilgi kaynaklarına
sahip değiliz?
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Harita 4, sözü edilen lehçelerin konuşulduğu yerleri gösteriyor. Be
lirtilen yerler arasında kesin sınırlar yoktur. Lehçeler, tedrici olarak kay
naşmışlardır : Herhangi bir lehçeyi konuşan bir grup, bir başka lehçeyi
konuşan diğer bir grubun çoğunlukta bulunduğu bir yerde yaşıyor olabi
lir. Çoğu yerde, Kurmancî ve Zazaca konuşan gruplar aynı yerlerde yaşa
maktadırlar.

I-g. Din
Kürtler'in çoğunluğu ortodoks Sünni olup, Şafi koluna mensup
turlar. Yani kendilerini, Kürt olmayan komşularından bu yönleriyle ayırır
lar. Türkiye'li Türkler ve Kürdistan’ın hemen güneyindeki Araplar da ço
ğunlukla sünnidirler, fakat Hanefi koluna dahildirler ; Azeri Türkler,
Farslar ve Lurlar ise Şüdir.

Ancak, bütün Kürtler Sünni ve Şafi değildirler. Kuzeybatı Kürdis
tan'da pekçok kişi Şiiliğin ortodoks olmayan biçimine dahildirler. Alevî-
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ler, Muhammed'in damadı ve Şiiliğin temel figürü olan Ali taraftarlarıdır.
Bu Alevîlerin çoğu, Zaza lehçesini konuşurlar, fakat Kurmancî konuşan
Alevîler de var. Fakat Alevîlerin büyük çoğunluğu Kürt değil Türktür. Ter
sine, yalnızca Zazaca konuşanların bir bölümü Alevidir. Güneydoğu ve
Güney Kürdistan'da (Kirmanşah ve Xeniqîn) birkaç Kürt aşireti Şiidir.
(İran'ın resmi dini olan" sıradan" 12 imamcı Şiizm) Güney-Güneydoğu
Kürdistan'ta üç yerde Ahle Hak (Ehl-i Hak) denen muhalif bir dine bağlı
dırlar. ("Doğrunun Adamları") : Kirind Dalehû bölgesinde (Kirmanşah'ın
batısı) Sahne dolaylarında (Kirmanşah ve Hemedan arasında) ve Kerkük
yakınlarında yaşamaktadırlar. (Bu son bölgede kendilerine Kakai derler).
Bu din, büyük olasılıkla Şiiliğin İsmailî (Yedici) kolundan türemiştir. Ve
resmi Şiilikle çok az ortak özelliklere sahiptir. (Bu mezhep ve Kuzeybatı'nın Alevîleriyle olan ilişkileri için Bkz. Bölüm II. m)

HARİTA - 4

: Kürdistan'da konuşulan diyalektler

Kuzey Kürtçesi

Güney Kürtçesi

Diyalekti

Diyalekti

Güneydoğu Diyalekti

111111 Zaza Diyalekti

• Gûranî Diyalekti
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Dalehû Ahle Haklan , komşulan tarafından Şeytanperest diye ad
landırılıyorlar. Benzer bir küfür bir başka özel mezheb için, Yezidiler
(Kürtçe Ezîdî) için kullanılır. Yezidilik İsmail! etkileri taşıyan bir başka
birleştirici dindir. Haklannda doğrulanması için çok boşluklan olan, an
lamsız şeyler söyleniyor.116’ Yalnızca Kürtler arasında geçerli olan bir din
dir. Yezidiler, Müslümanlarca her zaman horlanmışlardır. Bu nedenle ço
ğu anayurtlanm terkettiler, bir kısmı da dinlerinden döndüler.
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Yezidilerin, çevredeki Hıristiyanlarla ilişkilerinin müslümanlarla
olan ilişkilerinden daha iyi olduğunu belirtmek gerekir. Ve açıkça, Müslü
manlığa dönmek yerine, Hıristiyanlığa dönmeyi tercih ederler. (Eğer dön
meleri gerekiyorsa). Yezidiyken Hıristiyanlığa dönüp, sonra da gordugu
baskılar yüzünden İslama dönmüş olan bir Yezidiyle ve ebeveynleri Hıris
tiyanlığa dönmüş birkaç Müslümanla da tanıştım.
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Yezidiler, özellikle Sincar dağlarında yoğun olarak bulunurlar;(Mu
sul’un güneybatısında, Irak-Suriye sınırının iki yakasında da uzanan dağ
lar) ve Şexan bölgesinde (Musul'un doğusu)Şex Adî Mabedi'nin bulundu
ğu yerde. 1830 ve 1840 'larda birçok Yezidi, baskılar yüzünden bu bölgeyi
terketip, Rusya topraklarına, Kafkasya'ya yerleşmişlerdir. Sincar, Şexan,
Kafkasya hala Yezidiliğin merkezi olan yerlerdir. Türkiye Kürdistan'ında
da Yezidi köyler vardır. (Batman yakınlarındaki Tor Abdin dağlarında) Bu
radaki Yezidilerin çoğu Almanya'ya çalışmak üzere, özellikle de Müslü

st
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man baskısından kurtulmak için gitmişlerdir.

In

Hıristiyan ve Yahudi toplulukları, Kürtler arasmda her zaman yaşa
mışlardır ve genellikle de kendilerine özgü, uzmanı oldukları ekonomik
rolleri oynamışlardır. Çoğu zaman politik ve ekonomik olarak gen konum
daydılar ; Kürt şeflerin çoğu, köylerindeki Hristiyan köylüleri ve zanaat
karları özel mülkleri olarak algılıyorlardı. (Şimdi bile bazılan onlardan söz
ederken, "filahen min", "Hıristiyanlanm" derler). Britanya ve Rusya'nın bu
Hıristiyan gruplara sunduğu "korumacılık" -ki bu bencil nedenlere daya
nıyordu çoğu zaman-, Hıristiyanların katledilmesinin bahanesi olmuştur.
Bu Hristiyan gruplarından birkaçı kalıp, diğerleri daha güvenli yer ere

kaçmışlardır.

Kürdistan'da, köken olarak üç farklı kiliseye dayanan üç etnik grup
vardı : Sûriyanîler (Suriye'li). bunlar Tor Abdîn ’de ve-Cezîre'de yaşıyorlar
dı. Kuzey Kürdistan'daki birçok kasabada bunlar Yakubiydiler. Asunler
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(Asurlular) Orta Kürdistan'da (Badînan ve Hekari) ve Rezaye dolaylarında
ki (Verniye) ovalarda da Nesturiydiler.
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Brmeniler, büyük olasılıkla en geniş Hıristiyan gruptu. Kuzey Kürdistan'm bütün bölgelerinde yaşıyorlardı ve kuzey -batı sınırlarının ötesindekiler Gregoryan'dılar. 17. yüzyılın başında, Fransız katolik misyo
nerler, bu Hristiyan gruplan arasında çalışmaya başladılar ; bu
misyonerler başarılannı Fransız kralının. Sultanın katolik kullarım koru
ma hakkını elde etmesine borçluydular. Bunun üzerine, pekçok Ermeni
ile Asûrîlerin de yandan çoğu Katolikliğe dönmüştü. Bu sonuncular Kel' danî diye adlandırılmaya başlandılar. 1830'larda, İngiliz ve Amerikan
misyonerleri, Nesturi olarak kalmış olan Asurlular arasında çalışmaya
başladılar. Bu durum, Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki gerilimin
artmasına yolaçtı ve birkaç yıl sonra yaşanılan Nesturi katliamı bununla
ilişkisiz değildi. Konuya III. bölümde değinilecek/17'
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Katolik ve Prostestan misyonerler. Tor Abdîn'de de uğraş verdiler ,
fakat çok az sonuç alabilmişlerdi: Sûriyanî'lerin büyük çoğunluğu, Yakubi olmaya devam ettiler. 1. Dünya Savaşı'na kadar burada büyük katli
amlar yaşandı. 1915 'te ise, Ermeniler'in Doğu Anadolu'dan genel sürgü
nü başlatıldı. Emıeniler yasal haklarından mahrumdular ve geniş bir
kesimi Türk askerleri ve Kürtler tarafından katledildiler. Baskı daha son
ra diğer Hıristiyan gruplarına da yöneltildi. Savaştan sonra Suriye ve
Irak, Fransız ve İngiliz mandası olunca, sağ kalmış olan Hıristiyanlar'ın
çoğu (özellikle Tor Abdîn ve Orta Kürdistan'dakiler) buralara gittiler. Git
tikleri yerlerdeki Fransız ve İngiliz otoriteleri Hıristiyanlardan oluşturduk
ları polis gücüyle Kürtler'i kontrol altında tutma yöntemine başvurarak,
Hıristiyanlar ve Kürtler arasındaki tansiyonu ve gerilimi daha da arttırdı
lar.

Sağ kalan Ermeniler , Ermeni Cumhuriyeti'nin kurulmuş olduğu
Güney Kafkasya'ya gittiler. (Bkz. Bölüm V) Diğer pekçoğu da, Suriye ve
Irak'ta kaldılar. (Savaş süresince aileleri ve kendileri Türkler tarafından
gönderilenler). Bir kısmı da dünyanın değişik yerlerine dağıldılar. Türki
ye'nin doğusunda çok az sayıda Ermeni kalmıştı.
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I-h. 1960-80 Döneminde Kürt Ulusal Hareketi
Bu kitap, Kürt ulusal hareketini inceleyen bir çalışma değil, fakat
yeri geldikçe bu konuyla ilgili bölümlere yer veriliyor. 4. ve 5. Bölümlerde
Kürt ulusalcılığının aşamaları, şeyhlerin rolleri bağlamında ele almacak.
Sonraki gelişmelere daha az sistematik olarak değinildi. Son yirmibeş yı
lın belli başlı gelişmelerini ele almak yararlı olacak gibi görünüyor.
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1. Dünya Savaşı'nı izleyen dönem, Ortadoğu'daki başka yerlerde ol
duğu gibi Kürdistan'da da hararetli bir politik etkinlikler dönemi olarak
yaşanmıştı. Yalnız Türkiye'de değil, aynı zamanda İran ve İrakta isyanlar
yaşandı. Ancak, bu üç devlet de bu isyanları bastırdı/18^ İran ve Irak Kür-
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distan'lan, 1920'lerin sonlarına kadar pasifize edilebilmişti. Türkiye ise,
son büyük Kürt isyanını 1938'de bastırdı. İsyanlara karşı en uzlaşmaz
tavrı alan ve şiddetli bastırma hareketlerini daha radikal bir zorla, asimi
lasyon politikasıyla birlikte yürüten Türkiye'ydi. Başarısı, komşulannınkine göre daha uzun sürdü. 2. Dünya Savaşı, İran ve İrakta Kürt hareketi
nin yeniden canlanmasına yolaçtı. Gizli partiler kuruldu. Molla Mustafa
Barzani’nin liderliğinde, 1943-44 yılları arasında gerçekleşen küçük çaplı
bir isyan, Irak'ta ve hatta İran'da kentli Kürtler arasında moral destek
buldu. (19)
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İran'sa, hükümetin zayıflığı ve yönetim boşluğuyla ve Azerbeycan'ı
işgal etmiş olan Sovyet güçlerinin teşvikçi tutumu nedeniyle, Kürt etkinli
ğinin merkeziydi. 1946'da Mehabat Kürtler'i Azerbeycanlı komşularım
taklit ederek bağımsız bir cumhuriyet kurduklarını ilan ettiler. Aralarında
Barzani’nin bin ya da ikibin silahlı aşiret adamının bulunduğu Irak Kürt
ler'i de hareketi desteklediler. Cumhuriyet, bir yıl sürmedi; Sovyet birlikle
ri İran'dan ayrıldılar. Güçlü bir koruma olmadan, Kürt Cumhuriyeti İran
ordusuna karşı koyamadı. Molla Mustafa Barzani Irak'a döndü, diğerleri
ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Qazi Muhammed, kardeşi, kuzeni Sedr ve
Seyfi ölüm cezasına çarptırılıp asıldılar; ulusalcı parti (KDP : Kürdistan
Demokratik Partisi), büyük ölçüde dağıldı, yalnızca küçük bir gizli grup
kaldı.
Barzani, Kuzey Irak'ta konumunu sürdüremedi ve Türkiye-İran sı
nırından Sovyetler Birliği'ne uzun yürüyüşüne başladı.
O ve yarımda
ki 500 adamı, SSCB'de 11 yıl boyunca mülteci olarak yaşadı. Qazi Muhammed'le birlikte adı, Kürtler’in gerçekleştiremedikleri ideallerinin
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sembolü olarak kaldı.
Bunu izleyen on yılda -ulusalcı bir hareket olarak- Kürt hareketi, sı-,
nıf hareketi karşısında geriledi. Türkiye'de önemli bir politizaşyon süreci
yaşanıyordu. Toplumsal ve politik hoşnutsuzluktan, İran ve Trak da payı
nı alıyordu; 1950'lerin başında bu iki ülkede de Kürt köylüler; toprak ağalanna karşı ayaklandı. Yönelim, Kürtler'in ilgili oldukları devlete ve etnik
olmaktan çok, sınıf karşıtlıklarına doğru politik bir entegrasyona eğilim
olduğunu gösteriyordu. Ancak, 1960’larda Kürt ulusalcılığında yeni bir
yükseliş gözlendi. Önce Irak, sonra da İran ve Türkiye Kürdistanlan’nda.
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Irak'taki Ulusal Savaş
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Kürt milliyetçiliğinin ilk dönemleri, IV. Bölümde, Şeyhlerin rolü bağ
lamında ele alınacak. (İlk ulusal liderlerden hemen hepsi de şeyhti) Ve bölüm-V’de önemli bir isyan tartışalacak. Kitapta yeri geldikçe, fakat seyrek
olarak Irak'taki Kürt isyanına değinmeler var. Buradaysa, bazı genel bilgi
lerin verilmesi gerekiyor. Bu kitap, Kürt milleyetçiliğinin tarihini vermeyi'
amaçlamadığından, yalnız olaylann kısa bir özetini vermekle yetineceğim,
aynntılı bilgiler için seçme yapıt ve makeleleri belirteceğim.
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14 Temmuz 1958'de, Abdulkerim Qasım liderliğinde gerçekleştirilen
bir askeri darbeyle. Irak monarşisi yıkıldı ve yerine Nuri Said başkanlığın
daki Batı yanlısı bir yönetim işbaşına geçti. (Nuri Said Kürt'tü). Daha ön
ce faaliyetleri yasaklanmış olan partiler, Irak Komünist Partisi, Irak Kür
distan Demokratik Partisi (DPK) yasallaştı. Kürt lider Mela Mistefa
Barzanî, ki SSCB’de sürgünde yaşıyordu, (militan ulusal mücadelesi
1944-46 larda O'nu, Irak, İran ve Türkiye'de en çok tutulan adam haline
getirmişti) Irak’a geri çağnldı. Qasım, yönetimini, Arap milliyetçileri, ko
münistler ve Kürtler'e -çok değişken bir unsur olan- dayandırmaya çalış
tı. Geçici anayasa. Irak Cumhuriyeti'nin temel prensibi olarak kalan iç
karşıtlıkları ifade ediyordu. Bir yandan Araplar ve Kürtler Irak toplumu
içinde biraraya gelmişler ve ulusal haklan, Irak'm bütünlüğü içinde ga
ranti edilmişti. Anayasaya göre (madde 3). Diğer yandan, Irak Devleti,
Arap ulusunun bütünleyici bir parçasıydı (madde 2)(21)
14 *Diğer
* * * * deyişle
*
;
bütün İraklılar eşittiler, fakat Araplar Kürtler'den daha eşittiler, kürtler
arasmda (Araplar arasında olduğu gibi) birçok çatışma ve rekabet vardı.
Barzanî'nin Kuzey Irak'ta aşiretsel rakipleri vardı. KDP'nin politik büro
suyla da rekabet halindeydi, bu arada (başlıca kent entellektüelleri ve
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sözde de olsa sosyalistlerle) rekabet, Kürt ulusal hareketinin liderliği için
di Oasım Barzanî ve KDP'nin biraraya gelip güçlenmesini en6elJ™e ç
bu çelişkileri kışkırtıyordu. Kürtler’le, Qasım’ın ilişkileri giderek bozuldu
ve bu bozulma, karşılıkl, güvenin tamamen yok olmasına “şr surdu.
Irak birlikleriyle Kürtler arasındaki ilk çarpışmaların (1961 Eylül) misille
Xl öasnl amfmdan çok sert yapûdı. Savaş, artık kaçınılmazdı. Benzer
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X ar birkaç kez daha tekrarlandı: Irak hükümetleri. Kürtler'e karşı yü
rütülen savaşlarda zayıflayıp, sonra da darbelerle
selam Arif (Şubat 1963) ve Haşan al-Bekır (Temmuz 1968), bu ikisi de
Kürtler'le dostça başlayıp onlara sözler verdiler, fakat ^sa
sonrat o
duiarmı ve hava kuvvetlerini Kuzey Irak'a gönderdiler, çunku Kürtlerin
isteklerini kabul etmediler ya da edemezlerdi. Belli acarla sav
1970'in başma kadar devam etti. Aynı yılm Mart ında, Kürtlerle Al B
yönetimi arasında bir anlaşmaya varidi. Anlaşmada, Kürdistan a otonomi
ve devlet işlerinde temsilcilik düzeyinde katılım vaadediliyordu.

ur
d

e

de

Yülar geçtikçe savaşın şiddeti ve katılanlann sayısı arttı. Komşu ül
ke İran'ın olaya müdahalesi de artmıştı. İran ve Irak geleneksel düşmanterdXımrlanmn belirlenmesi konusunda, (özellikle. Şatülarapm sımn
oluşturdu en güneyde iran'm gemi kullanma hakkınaitiraz ediliyordu
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ve han Körfezdin kontrolü konusunda anlaşamıyorlardı. (Araplar, buna
"irap Körfezi" diyorlar) İran'a göre Kürtler. Irak rejimine karşı kullanıla
cak le O'nu anlaşmaya zorlayacak b'r araç olarak ortada duruyordu.
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Savasm sürdüğü yülar boyunca Barzanî, KDP’deki rakiplerine liderlik konusunda galip gelmişti. Kendisine kişisel olarak sadık dan yeni bu
nolitik büro atamıştı (1964). Celal Talabanı tarafından yönlendirilen eski
bira yeni büroyu tanımamış ve Barzani'ye muhelefet e meye devam etmişti. 1966'dan sonra , O'na karşı aktif mücadele yürüttüler Bu
grup sosyalist olduğunu söylüyordu. İran'daki anti-Şah sol ™u^^e
de ilişki halindeydiler. Yalnızca Güney Kürdistan'da az sayıda taraftarı
vardı 1968'in sonunda yeni yönetimin safında savaşmış olmaları, onları
mi arasında daha popüler yapmıştı. ™

sonra, Barzanî ve Talabanî taraftarları uzlaşmaya vardılar. Ve Barzanî,

karşı konulmaz bir numaralı lider olarak kaldı.
Anlaşmada verilen sözlerin yerine getirilmesi için 4 yıllık bir süre
konmuştu Yerine gitirilen görevlerden bazüan şunlardır : T°Prak^ef°™U
uygulanmıştı ve bu, özellikle Bağdat'la işbirliği içinde olan toprak sahip-
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lerini etkiliyordu; Kürtçe eğitimde hızlı ilerlemeler kaydedildi (yeni okul
lar, Kürtçe kurslar, Akademide Kürtçe dersler), sağlık hizmetleri en uzak
bölgelere kadar götürüldü.
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Diğer sözler yerine getirilmedi. Fakat bu biraz, uluslararası gelişme
ler nedeniyleydi. İran, İngiliz birliklerinin Körfez'de bıraktıkları güç boşlu
ğunu (1971) doldurmaya kalkınca, İran'la Irak arasındaki çatışma alev
lendi : İran, Hürmüz Boğazı'ndaki adalan işgal ederek, kontrolünü
Körfez'e kadar genişletti. 1971'de Irak'ta, Irak Petrol Şirketi'nin kuyuları
millileştirildi. (İngiliz, Hollanda, Fransız, Amerikan). Batıkların uyguladık
ları boykot, Irak’ı Sovyet'lere daha da bağımlılaştırdı. Sovyetler'le bir dost
luk anlaşması imzalandı (1972). Rejim, millileştirmiş olduğu petrol üze
rindeki direkt kontrolü yitirmek istemiyordu. Petrol zengini bölgelerin
özerk Kürt bölgesinde kalmasını engellemek için, bu bölgeleri "Araplaştırma"ya başladı. Kürtler’in yerine Arapları taşıyarak yapıyordu, bunu. Aynı
anda Araplarla Kürtler arasındaki çelişkileri kullanmayı iyi beceren Şah,
ABD'den Kürtler'e destek vermesini garantilemişti (1972). Amerika, Kürtler'e pekçok sözverdi, fakat Barzani, İsrail-Arap savaşının sürdüğü Ekim1973'de saldırmak istediğinde, O'nu engellediler. Mart 1974 'te, İrak yö
netimi, tek taraflı olarak tahrif edilmiş bir özerklik yasası ilan etti. Bun
dan önce Kürtler'i bastırma hareketleri gerçekleştirilmişti.
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Savaş kaçınılmaz olmuştu. Ve birkaç ay içinde patlak verdi. Sava
şın boyutları tahminlerin üzerindeydi. Bu hiç bir şekilde bir gerilla savaşı
değildi, tersine geleneksel bir savaştı. Geniş cepheler, "kurtarılmış bölge
ler" olarak siper alındı. Eylül-1974 te İran topçu birlikleri, Irak Kürdistan'ma, Kürt cephelerine destek vermek üzere girdiler. Hedefi kaçırmayan
mermiler, Irak hava kuvvetlerini, Kürt karargahlarından güvenilir bir
uzaklıkta tutmaya yaradı. Çoğu yerde, günlük ekonomik yaşam ciddi öl
çüde sekteye uğradı ; köylüler hava baskınları yüzünden, tarlada çalış
maktan korkuyorlardı. Yüzbinlerce insan, serbest bölgelerde ve İran'da
mülteci oldu. 1974'te İran’la Irak arasında, birkaç kez gizli anlaşmalar ya
pıldı. 6 Mart 1975'te 'Cezayir'de yapılan OPEC Konferansında Şah, Irak'ın
güçlü adamı Saddam Hüseyin'e sahtece sarılıp, O'nunla bir anlaşma im
zaladı. Ertesi gün, İran birlikleri ve ağır silahlar Kürdistan'dân çekildi ve
8 Mart'ta da ağır bir Irak saldırısı başladı. Kürtler saldırıyı durdurdular,
fakat direnmeye devam etmenin faturası yüklü oldu. Bütün bögelerdeki
nüfus İran'a göçtü. Kürt hareketi çöktü. Askeri olarak değil, fakat politik
bir bozguna uğradı. Hareketin lider kadrosu da İran'a sığındı.
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O tarihten bu yana, Kürt direnişi, Kürt köylülerin topraklarından
kovulması anlamına gelen rejimin "normalleştirme" girişimlerine tepki
olarak tekrar yükselme kaydetti. ^23'
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Kürt savaşırım, bütün İraklı Kürtler'i hükümete karşıt konuma sok
tuğu düşünülmemelidir. Pekçoğu yalnızca uzak durmakla kalmamış, ço
ğu da Barzanî ve KDP'ye karşı aktif olarak döğüşmüştü. Barzanî'nin, sa
vaş patlak vermeden önce kavgalı olduğu aşiretler, savaştan sonra da
Barzanî'ye karşı savaşmaya devam ettiler ve hükümet güçlerinin saldırıla
rına katıldılar. Kürdistan’da, başka yerlerde de hükümetler, Kürt ulusal
cılarına karşı savaşmaya hazır olan pekçok aşiret reisi bulabiliyordu. Bu
durum, ya eski çatışmalardan ötürü, ya da daha oportünist nedenlerley
di. Dahası, ulusalcılar arasında da, Barzanî ile KDP liderliği için rekabet
devam ediyordu. İki taraf da kendi nüfuz alanlarına sahipti. Bu alanlar
Kurmancî konuşan bölgeyle. Soranı konuşan bölgeye takebül ediyordu.
Ve bölgelere göre otorite bölüşümü gerçekleştiğinden bu yana, ciddi prob
lemlerden kaçınmak mümkündü. Fakat, iki taraf da birbirinden kurtul
mak istiyordu. Çatışmalar 1964'te doruğa ulaştı. Liderliğin topladığı KDP
Merkez Komitesi, Barzanî ile hükümet arasında kararlaştırılan ateşkesten
dolayı suçlanıyordu. Anti-Barzanî tutumun önde gelenleri, İbrahim Ah
met ve damadı Celal Talabani'ydi. Politbüroya egemendiler. Barzanî, top
lantıyı tanımadığım belirtip, yeni bir kongre toplayarak, tamamen kendisi
ne sadık olan adamlardan yeni bir politbüro oluşturdu. Barzanî'ye bağlı
olan Kürt güçleri, eski politbüronun karargâhım basıp, elemanlarım
İran'a kaçmaya zorladılar. ^24’ Bu olay, iki nedenle önemlidir: Barzanî par
tide kontrolü sağlamış ve kendisine itaat eden kadroyu yeterince bulmuş
tu. Eski politbüroyu kendi topraklarında vurmayı da becerebildiğini gös
termişti. Bundan başka bu, İran'lı (Sorani) otoritelerin Irak Kürt
hareketiyle temas kurmaları için ilk fırsattı. Bu sonuncular, önceleri Talabani ve çevresine destek verip, onları korumuştu. Kısa bir süre sonra da
Barzanî'ye ilk kez ağır silahlar sağlanmışlardı. Ertesi yıl, İranlılar'ın araya
girmeleri sonucu, Talabani ve çevresindekiler İran'a dönüp Barzanî yle uz
laştılar. Güney Kürdistan’a (Soranî konuşulan bölgeye) yeniden yerleşti
ler. Ve oradan Barzanî'ye muhalefet etmeye devam ettiler; 1966’dan beri
iki taraf düzenli olarak karşı karşıya gelmekteydi. Barzanî taraftarları, Talabani'yi hükümetle işbirliği yapmakla suçladılar ve onlara Kürt paralı as
kerleri için kullanılan bir sıfat olan "Cahş" demeye başladılar. Bu suçla
maların o dönem için ne ölçüde doğru olduğu açık değildir. Talabani zor
bir durumdaydı ve dikkatlice rrçanevra yapmak zorundaydı. Bölgede des
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tekleyicileri vardı, fakat Barzani de Güney Kürdistan'da giderek güçleni
yordu. Bu nedenle Talabani, düşmanlarla çevrilmişti : Kuzeyde Barzanî'nin adamları, Batıda ve Güneyde de Kürt paralı askerleri. El-Bekir'in
darbesinden sonra (Temmuz/1968) Talabani bir çözüm bulmak istiyordu.
Talabani, açıkça politik kazanımlar beklentisiyle, Barzanî'ye karşı yürütü
len bastırma hareketinde hükümete katıldı. Çünkü Barzani, O'nun Kürt
halkı içinde taraftar kazanmasına yardımcı olmamıştı. El-Bekir, Barzanî'siz Kürt sorununa çözüm bulamayacağım anlamıştı. 11 Mart Anlaşması, Kürtler'e yalnızca banş ve özerklik sözü getirmemiş, Barzani’nin Kürdistan'daki varlığını sağlamlaştırmıştı.
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11 Mart Anlaşması sonunda, anlaşma hükümlerinin uygulamaya
sokulduğu bir dört yıl yaşandı. Bazı sözler acilen yerine getirildi : Beş
Kürt temsilci hükümette bakan oldu, toprak reformu yapıldı. (Bu reform,
Bağdat'la işbirliği yapan toprak ağalarını etkiledi!). Sağlık hizmetleri sağ
landı. Pekçok yeni okul inşa edildi. Kürtçe kurslar açıldı. Bir Kürt Bilimler Akademisi kuruldu. En duyarlı olunan, özerk bir Kürt bölgesinin kurul
ması konusunda büyük ilerlemeler sağlandı. Kürtler'le hükümet yet kil il eri bu bölgenin sınırlan konusunda anlaşmaya asla varamadılar : Kürtler,
özerk bölgenin Kürt nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Kerkük ve Hanakin
gibi petrol bölgesini kapsamasını istiyorlardı. Tabii ki, merkezi hükümet
bunda isteksizdi. Bu çok hayati önemi olan bölgenin kontrolünü paylaş
mak istemiyordu. Bunun yerine, hükümet bölgeyi "Araplaştırma"ya giriş
ti. Zorla sürdüğü Kürtler’in yerine Araplar'ı yerleştirdi. Ancak bu olay,
uluslararası gelişmelerle birlikte düşünülmelidir. Irak, İran'ın emellerin
den ürkmüş ve Batiyla zıtlaşmaya yönelmişti. 1971'de, Körfez'den son İn
giliz birlikleri geri çekildikten sonra, İran, güç boşluğunu doldurmaya ça
lışmış ve Hürmüz Boğazı'ndaki adalan işgal etmişti. Buradan, Körfez
ötesini kontrol edebilecekti. Şalim Irak Kürtlerini askeri yönden destekle
mesinden sonra hiçbir zaman iyileşmemiş olan Irak-İran ilişkileri daha da
bozuldu. Aynı yılda Irak, Irak Petrol Şirketi'nin (İngiliz-DanimarkaFransız-Amerikan) kuyulannı millileştirdi. Batı ülkeleri bu 'karan ekono
mik boykotla karşıladılar. Hükümet, Kerkük'ün kontrolünü Kürtler'e dev
rederek, kontrolü batıklara bırakmanın yolunu bulmuş olmak. Bu gekşmeler, Irak’ı Sovyetler Birliği'ne daha çok bağımlılaştırdı. 1972'de bir
Dostluk Anlaşması imzaladılar. Aynı yıl Barzani, bir başka süper güçle,
Şah'la gizli bir dostluk anlaşması yaptı. Irak'ta Kürt mücadelesinin yeni
den başlaması, Şah'ın emellerine hizmet edecekti. CİA'nın örtülü desteği
ni sağladı ve Barzani, Tahran'da Kissinger ile görüştü.
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Amerika’nın maddi yardım sözünden sonra, Barzanî ve adamları
Bağdat yönetimiyle zorlu ve daha çok tavizler verilmesini gerektiren uzlaş
ma yollarım aramaya daha az istekli oldular. Dahası, Kürtler in sürgünü
ve Barzanî’yi hedef alan suikast girişimlerini içeren, hükümet tarafından
gerçekleştirilen anlaşma ihlallerine işaret etme fırsatım buldular. Ekim/
1973'te Arap-İsrail savaşı süresince Barzanî, patronlarına Irak a saldırma
düşüncesini ilan etti. Fakat, onlar O'nu durdurdular. 1974 Martı'nda,
Bağdat yönetimi tek taraflı olarak özerklik yasası ilan etti. Bu yasa, Ker
kük ve Hanakin’î dışarıda tutuyordu. Barzanî, yasayı reddetti ve açıkça

yeni bir silahlı çatışma aşamasına gelindi.
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Çatışma, umulmadık ölçülerde patlak verdi. Kürtler bu kez ağır si
lahlara sahiplerdi ve yabancı uzmanlarca eğitilmişlerdi. Artık bu bir geril
la savaşı değil, Barzanî'nin kontrolündeki "kurtarılmış bölgeler" de geniş
cephelerde sürdürülen, konvansiyonel bir savaştı. Savaş, yüzbinlerce köy
lünün yersiz-yurtsuz kalması ve çoğunun, sonunda İran'daki kamplara
yerleşmesiyle sonuçlandı. Bağdat'tan ve hükümetin yönetim bölgelerin
den pekçok Kürt ayaklanmaya katıldı ve peşmerge oldu, bazıları da acemi
Kürt hükümet aygıtlarında kendine bir konum edindi. Eylül/ 1974'te İran
topçuları Kürdistan’a, Kürt cephelerine destek vermek için girdiler. Bu
müdahele ile, hedefi şaşırmayan yeni mermilerle, Irak hava gücü Kürt ka
rargâhlarından yeterince uzakta tutuldu. Ancak, kurtarılmış bölgelerde
yaşam ciddi bir biçimde sarsılmıştı. Hava baskınları yüzünden çiftçiler
tarlalarında çalışmaktan korkuyorlardı. Kürtler, bütünüyle İran'a bağımlı
olmuşlardı ve sıkıca kontrol ediliyorlardı. Herşey, giysi, yiyecek, cephane,
İran'dan geliyordu; fakat stok edilecek miktarlarda değüdi.
Bu arada, 1974 yılı boyunca İran'la Irak arasında birkaç gizli görüş
me yapılmıştı Bu görüşmeler Şah'la Irak'm güçlü adamı Saddam Hüseyin
arasında, Cezayir'deki OPEC toplantısında resmi bir anlaşmaya dönüştü
rüldü (6 Mart 1975). Anlaşma, ikisi tarafından da olumlu bulunurken,
asıl kazanan tarafın İran olduğu savunuldu. Kürtler den desteğini çekme
sine karşılık Şah, Şattül-Arap üzerinde kontrol hakkı sağladı ve diğer sı
nır anlaşmazlıklarıyla Ügili olarak da önemli tavizler verildi. Ertesi gün
İran birlikleri ağır silahlarıyla birlikte Irak Kürdistanı'ndan çekildiler ve 8
Mart'ta Irak ordusu ağır bir silahlı saldın başlattı. Kürtler saldınyı göğüs
lemeyi başardılar, fakat direnişe devam etme konusunda ümit yoktu. Bar
zanî, Şah'la görüştükten sonra, daha fazla savaşamayacağını açıkladı.
Birkaç gün içinde Kürt hareketi çöktü, askeri olarak değil, politik olarak
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bozguna uğradı. Bölgenin bütün halkı İran'a göçtü. Kürt liderler de bura
da mülteciydiler. Nisan başına kadar İran'da göçmen Kürtler’in sayısı
250.000'e ulaşmıştı. Irak yönetimi, Kürt isyanına katılmış olan herkes
için af çıkardı: Pekçok peşmerge doğrudan teslim oldu, 150.000 sığınma
cı da İran'dan döndü. Kalan sığınmacılar da İran'ın çeşitli bölgelerine gön
derilip, zaman içinde asimile olmaları umuldu. Irak'ın Kürt problemi çö
zülmüş gibi görünüyordu.
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Öte yandan Bağdat yönetimi, kendi özerklik yasasım uyguluyordu.
Bir yandan da bir başka Kürt ayaklanmasını önlemek için muazzam ön
lemler alıyordu. Araplaştırma politikası sürdü ve Kürt kaynaklan 1975'in
ortalanna kadar, toplu sürgünler yapıldığım yazıyordu. 1976'da yönetim,
İran ve Türkiye sınırından 10-20 km. içerdeki Kürt bölgesini boşaltma gi
rişimine başladı. (Bu, Hüseyin tarafından 1977'de yeni bir politika olarak
lanse edildi.) Bu köylüler, stratejik köylere ya da kamplara yerleştirildiler.
t26' Köylülerin kendiliğinden bir direnişleri vardı ve politize olmuş genç
kentliler tarafından örgütlendirildiler. Birkaç ay içinde yeni bir gerilla sa
vaşı başlamıştı. Her ne kadar orta düzeyde olsa da. Dağlarda peşmergelerin olduğu haberi yayılınca, köyleri harap olmuş köylüler ve yönetimin po
litikalarından hoşnut olmayan kentliler gidip onlara katıldılar.
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Ancak, Irak'taki yeni gerilla savaşı, acımasızlığı inkâr edilmez olan
Bağdat yönetimine bir tepki değildi, yalnızca. Kürtler’in tek lideri Barzanî'nin halefleri arasındaki rekabetin yarattığı birikimden de kaynaklanı
yordu. Kim ilk olursa ve başan elde edebilirse, en çok o şanslı olacaktı.
Barzani rahatsızdı ve Amerika'ya gitmişti. Barzani’nin temsilcisi olarak
son savaşta Suriye’de kalmış olan Talabani zamamm bekliyordu. Barzanî'nin oğullan İdris ve Mesud, son birkaç yıl hareketin kontrolünü sağla
mışlardı ve Kurmanci konuşulan bölgeden çoğunluğun bağlılığım umabi
liyorlardı. Fakat Barzani’nin sağ kolu durumunda olan iki adamı, Sami
Abdurrahman ve Mahmud Osman da kişisel isteklere sahiptiler. İlk örgü
tü Talabani kurdu. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Güney Kürdistan'la bağlantı kurup buradaki direniş merkezlerine liderliğini yöneltti.
1977'de KYB karargâhlanm Şam'dan Irak Kürdistam'na taşıdı. Barzani
kardeşler davayı sürdürdüler. İran'da parti örgütlerini yeniden oluşturup
adına KDP-Geçici Yönetimi dediler. Birkaç yüz adamlarıyla Sami Abdurrahman'ın yönetiminde, Türkiye-Irak sınırında gerilla savaşını başlattılar.
Nisan/1978'de iki örgüt arasında büyük çatışmalar vardı. Talabani'nin
adamları Sami'nin karargâhım basmışlar, fakat ağır kayıplar vermişlerdi.
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İki örgüt de ağır kayıplar veriyordu. Sempatizanları demoralize olmuştu.
Bir sonraki yılda, Sami Abdurrahman, Barzanî kardeşlerden ayrılıp kendi
partisini kurdu. Rakibi Mahmud Osman daha önce ayrılıp kendi örgütü
nü kurmuştu. 1979'da da KYB'den kopan bir grupla, Kürdistan Sosyalist
Partisi’nde birleştiler.
Ancak, o zamana kadar İran devrimi, Kürtler’i manevra yapmaya
zorlayan uluslararası koşullar bütünüyle değişmişti.

Türkiye Kürdistan’ı (1960-1980)
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Kürt ulusal duyguları, 1920'ler ve 1930'lardaki başarılı bastırmalar
dan sonra, 1960’larda yeniden uyanmaya başladı. Barzanî'nin Irak'taki
başarısı bu durumu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Fakat, Türki
ye'deki sosyo-ekonomik ve politik gelişmeler, Kürt ulusalcılığının yeniden
ortaya çıkışını mümkün kıldı. Türkiye'nin batısına göç olgusunu, pekçok
Kürdün doğuyla batı arasındaki eşitsiz ekenomik gelişmenin ve kültürel
farklılıkların farkına varmalarını sağladı. Bundan sonra, artan sayıda
Kürt genci okumak ve politize olmak olanağı buldu. 1961 de Türkiye de
düzenlenen yeni Anayasa, politik özgürlük sağlıyordu. Sosyalist bir parti
olan Türkiye İşçi Partisi kuruldu ve bu parti, diğer konular yanında doğu
daki gerikalmışlığı da vurguluyordu. Bu ise, geçmişteki anti-Kürt politika
lara kısmen değiniyordu. Marksist klasiklerin okunması, "ulusların kendi
kaderlerini tayin hakkı" nı gündeme getirdi. Parti, eğilimli Kürtler den bir
hayli ilgi gördü ve sonraki Kürt hareketinin temel kaynaklarından biri ol
du. Diğer kaynak da, gizli Türkiye Kürdistanı Demokratik Partisiydi
(TKDP). 1965’te, geleneksel aristokrat çevrelerin Barzanî etkisindeki eği
timli unsurları tarafından kuruldu.

On yılın sonuna kadar, bu iki akım da kültür demekleri ve kitle
gösterileri düzenleyerek çeşitli Kürdistan kentlerinde birlikte hareket etti
ler. 1971'deki askeri darbeyi, pekçok tutuklama olayı takip etti ve geriye
kalan hareketleri de yeraltına geçmeye zorladı. Bunlardan bir kısmı Irak
Kürdistanı'na sığınıp, orada gerilla faaliyetlerine hazırlandılar. Fakat Bar
zanî, kendisinin konumunu sarsacak bir gelişmeye izin vermedi.
TKDP'nin iki rakip kanadının liderleri öldürüldü. Olay aydınlanmadı.
Ve bu olay, sonraki yıllarda pekçok güvensizliğe yolaçtı.

Türkiye’nin 1973'te parlamenter demokrasiye dönüşünden sonra
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Kürt örgütleri çoğalmaya ve hızla radikalleşmeye başladı. 1970’ten önce
Kürtler'in talepleri temel olarak, Kürt şehirlerinin ekonomik gelişimi ve te
mel kültürel hakların tanınmasıyla ilgiliydi. 1970'lerde, Kürt örgütlenmeleri, daha radikal talepler ileri sürmekte yanşıyorlardı ve genel bir ayrılıkçı eğilim vardı. Bu eğilim, yakın müttefik olan Türk solunun Kürt
sorununa ilişkin duyarsızlığı ve Kürt örgütlenmeleri karşısında takındığı
himayeci tutum nedeniyle perçinlendi. 1975-78 arasında merkezi yönetimin göreceli zayıflığı, yasalar düzeyinde olmasa da, bu yıllan Türkiye tarihinde en liberal dönem olarak yaşattı. Ve Kürt örgütlenmeler kurulma ve
propoganda yapma aşamalannda dikkate değer bir özgürlük elde ettiler.
En küçük kasabalarda bile bu örgütlerin şubeleri açıldı, politik yayınlar
okundu ve tartışıldı. İdeolojik farklılıklar ve kişisel rekabetler, örgütlerde
çeşitli bölünmelere yolaçtı. On yılın sonuna kadar sayılan onu bulmuştu.
1976-77'de, Irak'ta gerilla mücadelesi yeniden alevlendiğinde, bu örgütlerden bazılan Iraktaki benzerleriyle ittifaklar kurup, dikkate değer lojiktik
destek sağladılar. Diğerleri de etkinliklerini yalnızca Türkiye Kürdistanı'yla sınırladılar. Bazıları bütün bölgelere hâkim olmaya başladılar, bu
da zaman zaman aynı yerlerdeki Türk ve Kürt örgütleriyle çatışmalara gir
melerine yolaçıyordu. Kendisini Kürdistan İşçi Partisi olarak tanıtan bir
örgüt (Kürtçe yazılışının baş harfleriyle PKK) anti-sömürgeci savaşı baş-,
lattığını ilan etti ve Türk "sömürgecilerle" onun Kürt işbirlikçilerine ve
"hainlere" karşı devrimci şiddet uygulayacağını açıkladı. Bu son kategori,
aşiret reisleri, politikacılar ve hatta rakip örgütlerin elenıanlannı içeriyordu.

In

Yalnızca doğuda değil, bütün Türkiye'de radikal, şiddet yanlısı poli- '
tik akımlar ciddi bir biçimde büyüdü. 1978 Aralığı'nda sıkıyönetim ilan
,
edildi, fakat bu, en fazla legal örgütleri -sendikaları ve kültür demekleri- .\ ■
ni- etkiledi. Baskıya rağmen yeraltı faaliyetleri sürdü. Türkiye Kürdista7
m'nın bütününde örgütler propoganda yapmaya devanı ettiler. 1970'lerde '
Kürt kırsal kesimine giden biri (benim gittiğim gibi), örgütlerarası şiddete
dayalı rekabetten dolayı güvensiz bir ortamın olmasına rağmen, ulusalcı. ;
lığın tahminlerin ötesinde kabul gördüğünü görecekti.
• 7

1980 Eylül'ünde ordu işbaşına geldi ve politik faaliyetlere son verdi.
_ ,
Toplu tutuklamalar ve askeri operasyonlar, Kürt hareketlerini çökertti.
Askeri otoriteler, ayrılıkçılığa karşı sert bastırma hareketleri, zorla asimi- • .
lasyon ve (az başarılı) ekonomik önlemleri birleştirerek, Kürt ulusalcılığı- ,
nın önüne geçmeye çalıştılarJ28)
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Mehabad Cumhuriyeti'nin yıkılmasından sonra, İran'daki Kürt ha
reketi hızım kaybetti. Kürt politik etkinliklerinin hepsi birden durmamak
la birlikte, etkinlik alanları daraldı. 1945'te Mehabad'da Irak ve İran Kürtleri tarafından kurulan Kürdistan Demokratik Partisi bölündü. Alt
düzeydeki bazı Iraklı üyeler Irak'a dönüp, bazı parti teşkilatlarım yaşattı
lar. Irak KDP'si 1950'lerde kendini Mehabad'daki partinin bir deva±nı ola
rak kabul ediyordu. O zamandan kalma elemanların çok az sayıda olma
larına rağmen, bu böyledi. İranlı üyelerden bazılan da gizlice toplanmaya
devam ettiler. Bundan böyle, Irak'taki kardeş partiden farklılığını vurgula
mak için kendi partilerini İran KDP'si olarak adlandırdılar. Ve Suriye’deki
aynı adı taşıyan partiden de farklı olmak için bu adı aldılar.
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1940'lann sonuyla, 1950'lerin başında, İran KDP si, Tudeh Partisi'yle öylesine yakın bir işbirliği yaptı ki, gerçekte Tudeh in Kürdistan Ko
lu haline geldi. 1950'lerdeki kısa demokratikleşme ortamında, İran
KDP'sinin etkinliklerinin yeniden canlanışına tanık olundu, Tudeh'in di
rektifleriyle uyumlu olarak. Bu dönem, Şah'ı yeniden iktidara getiren bir
hükümet darbesiyle kapandı. Muhalefet hareketleri aktivitelerinden men
edildi ve potansiyel olarak tehlikeli durumda olan elemanlar, kitlesel ola
rak tutuklandılar. İran KDP'si ile birlikte Tudeh Partisi’nin örgütlerinden
çoğu İran KDP'sinin en önemli liderlerinden çoğu tutuklandı. Diğerleri, dı
şarıya, Irak ve Doğu Avrupa'ya kaçmayı başardılar. Kadro adamlarından
göreceli olarak daha alt statülerde olanlar İran Kürdistanı nda kaldılar.

In

1960'larda orta düzeyde bir etkinlik dönemi sözkonusuydu ve bu
etkinlik Irak'taki Kürt hareketiyle direkt olarak bağlantılıydı. 1962'den iti
baren İran KDP’si, Barzanî'ninm peşmergelerine lojistik destek sağladı ve
para, giysi ve yiyecek yardımı yaptı. Başlangıçta, İran KDP sinin Barza
nî'ye olan bağlılığı sugötürmezdi ve parti politik aktivitesini Irak Kürt ha
reketinin çıkarları doğrultusunda sürdürüyordu. Barzanî, 1964'te İran’la
giderek yakın ilişkiler kurmaya başlayınca, bazı üyeler, özellikle genç
olanları partinin Barzanî'ye bağımlılığı ve içerdeki pasifliğiyle ilgili düşün
celere kapılmaya başladılar. Bu grup, Barzani’nin Şahtan destek almak
uğruna, İran KDP'sini, İran'da keyfi bir biçimde etkisiz kılmaya çalıştığım

hissetti.
1967'de, Irak Kürdistanı’nda yaşayan ve partinin eylemsizliğinden
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rahatsız olan İran KDP'sinin genç üyelerinden bir grup, İran Kürdistan'ına döndü ve burada silahlı bir ayaklanmanın hazırlıklarına girişti.
Bunlar deneyimsizdiler ve Che Guevara'nın gerilla savaşıyla ilgili teorile
rinden çokça etkilenmişlerdi. Onlar, küçük gerilla birliklerinin başlatacağı
bir devrim için İran KDP'sinin uygun koşullarda olduğuna inanıyorlardı.
Fena şekilde yanıldılar; umutlarını bağladıkları köylülerin desteğini asla
alamadılar. Bir yıl içinde hepsi de bir özel ordu birliğince ve jandarmalarca yakalanıp, öldürüldüler; cesetleri diğer insanları devrimcilikten caydır
mak için kentte halka teşhir edildi. Bazılarının yakalanmasında ve ceza
landırılmasında Barzanî peşmergelerinin de rol aldıkları söylenmektedir.
Aksi durumda olup bitenler bu kadar kolay gerçekleşemezdi, fakat sözkonusu suçlama İran Kürtleri'nin genç nesilleri arasında güçlü bir antiBarzanî duygu yarattı. Bu dargınlık sonradan, İran Devrimi'nden sonra,
İran Kürtleri'yle Barzanî'nin adamları arasındaki birkaç çatışmanın kış
kırtıcısı oldu.
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Bu küçük ayaklanma hareketinin bastırılması başarılıca yürütüldü.Yaşanılagelen on yıllar boyunca, İran Kürdistam'nda örgütlü bir poli
tik etkinlik yoktu. Şah'm gizli polisi (Savak) ve jandarma, bölgeyi sıkı bir
kontrol altına almıştı. Dahası, 1970'lerdeki ekonomik iyileştirmeler, devle
te, halkın önemli bir kesimini yanına çekme fırsatı verdi. O kadar ki, geri
ye kalan hoşnutsuzluk da arada yitip gitti. Öğretmenlerin ve memurların
maaşlarında ciddi artışlar sağlandı ve özel sektör canlandı. Şah'ın "Beyaz
Devrim"i, büyük toprak sahiplerinin gücünü kısıp, yeni bir küçük işlet
meci orta sınıf yarattı. Topraksız köylüler, İran'ın güneyindeki petrol en
düstrisi alanlarında. Körfez ülkelerinde iş buldular ya da büyük şehirler
deki inşaat işçileri ordusuna katıldılar. Ancak, 1977'deki ekonomik
durgunluk, bunlardan pekçoğunu aniden işsiz bıraktı.

Devrimci patlamalar yılı 1978'de protesto eylemleri ülkeyi sarstığın
da, sokağa dökülenler yalnızca Şii kentlerin halkı değil, Kürt kasaba ve
şehirlerinin halkıydı da. Bu durum, politik başarısızlığın oldukça yüzeye
yansımasıydı. Aslında, Kürdistan'daki ilk politik etkinlikler 1977'nin he
men başında başladı. Kürdistan'm birkaç bölgesinde küçük çaplı protesto
eylemleri ve toprak işgalleri vardı. Bu işgaller, sol görüşlü bir yeraltı hare
keti tarafından örgütlenmişti. Kısaca Komala diye bilinen Çalışanların
Devrimci Örgütüydü bu.
1978'in politik gösterileri Şii kentlerini örnek alarak benzer istemleri
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haykırdılar: Rejim değişikliği ve siyasi mahkûmların salıverilmesi isteni
yordu. Bölgeden olan siyasi mahkûmların çoğunluğu Kürt ulusalcısı ol
duğundan, gösteriler bütünüyle ulusalcı bir renk taşıyordu. Gösteriler
toplumun değişik kesimlerini temsil eden komitelerce yönlendiriliyorlardı
ve bu komiteler herhangi bir politik örgüt veya eğilimin yönlendirmesinde
değillerdi. Bu parti ve eğilimler, kendi liderlerini öne sürmüşlerdi; örne
ğin, Ezzeddin Hüseyni ve Mehabadlı İmam Cuma. Huseyni'nin politik bir
eğilimi yoktu. Fakat hem dindarlar hem de radikal sol eğilimli gençlik ta

rafından destekleniyordu.
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1978 yazında, 23 yıl önce tutuklanmış olan Kürt siyasi mahkûmları,
İran KDP’sinin liderleri serbest bırakıldılar. Diğer parti liderleri de sür
günden gizlice dönerek, birlikte sağlam bir parti yapısı oluşturmak için
Mehabad’ı merkez alarak, sıkı bir çalışmaya girdiler. Komala liderliği de
aynı şeyi daha güneyde yapıyordu. Sananda] ve çevresinde çok sayıda
başka Kürt örgütleri ortaya çıktı. Çoğu sol eğilimliydi. Bir-ikisı de İslam
cıydı. Devrimin yükseldiği anda pekçok polis, jandarma ve ordu birlikleri
kurumlanın terketüler: Temel tesisler halk tarafından ele geçirildi. Silah
ların çoğu, kendi peşmerge gruplarını kurmuş olan Kürt örgütlerinin eline

geçti.
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Şubat / 1979'da, devrim sonrası ilk hükümet Tahran'da kunılur ku
rulmaz, Kürt temsilcilerle başkentteki devrimci otoriteler arasında Kürdistan’m gelecekteki statüsüne ilişkin tartışmalar başladı. Kürtler değişik
kasaba ve şehirlerdeki kitle mitinglerinde, bütün Kürt yerleşim bölgesinin
özerkliği talebi üzerinde anlaşmaya vardılar. Sözkonusu özerkliğin somut
biçimine ilişkin farklı formülleri olmasına rağmen, yeni merkezi otoriteler,
tahmin edileceği gibi, bütün ülkede kontrolü ele geçirmek için çok sabır
sızdılar ve birkaçı da Kürtler'in niyetleri konusunda güvensizdiler, iki ta
rafta da farklı ve çatışan güç odaklan olması gerçeği, karşılıklı anlaşmayı
ve güveni engelledi. Bu merkezlerden biri tarafından verilen bir tavız, öte
kilerince reddediliyor ve hemen çeşitli suçlamalar yapılıyordu.

Bunu izleyen aylarda, hem Kürtler hem de merkezi otoriteler, karşı
lıklı olarak güvensizliklerinin perçinlendiğini gördüler. Bazı yerlerde Kurt
ulusalcılarıyla İslam rejimi taraftarları arasında sert çatışmalar çıktı, iki
taraf da birbirini provokatörlükle suçlamışlardı. İslamcı komiteler ve Dev
rim Muhafızları, yerel Şii azınlıklar ve ulusalcı Kürtler'le çatışanları des
teklediler. İslamcı otoriteler Kürtler'e güvenmemek için özerklik talebin
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den daha fazla nedene sahiptiler. Komala ve İran KDP'si, bu ikisi de açık
ça laiklik programına sahiptiler. Bu partiler giderek güçleniyor ve Kürdistan'm büyük bir kısmını kontrolleri altına almaya başlıyorlardı. 1979
Martı'ndaki İslam Cumhuriyet'nin kurulmasıyla ilgili referandum, bu par
tiler tarafından boykot edildi. Seçime neredeyse Kürdistan'da hiç kimse
katılmadı. Dahası, İran KDP, Bağdat yönetimiyle uzun vadeli bir ilişkiye
sahipti ve Bağdat yönetimi İran'ın mollalarınca "Küçük Şeytan" olarak ka
bul ediliyordu.
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İran'ın sol eğilimli örgütlerinden çoğu Kürdistan'da kurulmuştu.
Burası onlar için başka yerlerde uğradıkları sert saldırılardan sonra
önemli bir alan oluyordu. Şah'a bağlı kişiler ve gruplar (en çok nefret edi
len generaller dahil) Irak'a kaçmışlardı, burada tam sınır boyunda tehditkâr bir varlık oluşturuyorlardı. Bu tür grupların İran içlerine baskın dü
zenlediklerine dair raporlar vardı. Tahran'dan göründüğüne göre, bütün
rejim düşmanlan İran Kürdistam'nda yuvalanmış ve buradan yönetiliyor
lardı. Ağustos/1979'da bir sınır kasabasındaki küçük bir olay Kürtler’e
karşı düzenlenen ilk askeri bastırana harekâtının gerekçesi oldu. Ordu ve
Devrim Muhafızları, şehir ve kasabalan işgal ettiler, ilk çarpışmalarda
yüzlerce kişiyi öldürdüler. Diğer pekçoklan da, devrimci "adalet" ten son
ra cezalandınldılar. Binlerce Kürt dağlara çıkıp, başarılı bir şekilde gerilla
savaşma katıldılar. Birkaç ay sonra hükümet Kürt liderlerle bir ateşkes
anlaşmasına vardı ve tartışmaya oturdu. Kasabaların çoğu yine Kürtler’in
kontrolündeydi.

In
st

Mart/1980'de, İran'da devrimden sonraki ilk seçimler yapıldı. Kürdistan'm yalnızca belli bölgelerinde olmasına rağmen, sonuçlar, KDP'nin
büyük bir desteğe sahip olduğunu gösterdi. Bu politik zafer, (İran KDP,
merkezi politik kuramlarda sesini duyurmak istiyordu) etkisiz kaldı. Ta
kip eden ayda, rejim, Kürdistan üzerine tekrar yürüdü ve. seçimlerin bü
yük galibi, İran KDP'nin lideri Abdurrahman Kassemlu, istenmeyen
adam ilan edildi. Bir başka aşamaya gelindi : 1980 yazında, Mehabad'ı
İran KDP’sinin kontrolünde, fakat ordu birlikleri tarafından sanlmış ola
rak buldum.

Bu süre içinde partide bölünme meydana geldi, yaşlı kuşaktan bazı
liderler -ki, bunlar Tudeh Partisi çizgisinde, sadık kalanlardı- Humeyni ile
uzlaşma taraftan oldular ve Kassemlu'nun karşıtlık politikalanna, genç
üyelere karşı çıktılar. '29’ Kassemlu ve beraberindekiler -ki, bunlar geniş
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bir halk desteğine sahiptiler- aynı dönemde kendilerini yeni bir saldırıya
karşı hazırlıyorlardı. Saldın yaz mevsiminde başladı. Iran KDP'sindeki bö
lünme, yalnızca Kürtler arasındaki çatışmalardan kaynaklanmıyordu Komala'yla İran KDP'si arasındaki ilişkiler de içtenlikten yoksundu ve haki
miyet mücadelesi veren iki grubun peşmergeleri arasında yer yer silah
çatışmalar meydana geliyordu. Dahası, iki taraf da Barzanî taraftarlarıyla
son derece olumsuz ilişktiler içindeydiler. Çunku, Barzanî taraftarları
merkezi otoriteyle az ya da çok ilişki içindeydiler ve bu ilişkilere bir hayli

bağımlıydılar.

de

de

Pa
ris

Şimdi bile, İran'da onbinlerce Kürt sığınmacı vardır. Bunlardan ba
zıları, Tahran yakınındaki Karac'da ya da sığınmacı kamplarında, bazdan
da Irak ve Türkiye sınırındaki kasaba ve köylerde yaşıyorlar. Geri kalan
lar da, ülke içinde yayılmış durumdalardı. Önceleri Şah'la olan ilişkilerine
rağmen, KDP'nin geçici yönetimi, sonunda yeni İslamcı rejimle dostane
ilişki kurmayı başardı. İki taraf da, ortak düşman Irak'a karşı birbirleri
nin müttefiği olduğunun farkındaydılar. KDP geçici yönetimi rejimi daha
fazla karşısına alamazdı, çünkü, sığınmacılar rehine durumdaydılar Bu
nedenle yönetim, rejimle İran Kürtleri arasındaki çatışmalarda rahatlıkla

ur

tavır alamıyordu.
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Irak KDP’siyle Komâla'nın Bağdat’la temaslarının olduğu büiniyordu Bu arada, İranlı genç Kürtler, 1967-68’lerde devrimcilerin yakalamp,
öldürülmesinde oynadıkları işbirlikçi rolden dolayı Barzamler'e karşı düş
manlık besliyorlardı. Molla Mustafa Barzanî'nin kendisi 1979 da Ameri
ka'da öldü, cenazesi, pek çok Irak Kürdünün yaşadığı Uşnuviya kasaba
sında gömüldü. Irak Kürtleri için hac yeri olan mezarı, sonradan yok
edildi. Bundan kimin sorumlu olduğu hiç bir zaman açığa Ç^madı, fakat
olay, Barzaniler’le İran Kürtleri arasındaki çatışmalan şiddetlendird .
Irak'la İran arasındaki savaş patlak verdiğinde, iki düşman taraftarda es
ki bir yöntem olan birbirlerine karşı Kürtler'i kullanma taktiği yeniden

devreye sokuldu.

İran-Irak Savaşı ve Kürtler

1980 Eylülünde İrak, hızlı bir saldırının İslâm rejimini devireceği
düşüncesiyle İran'a saldırdı. İran'ın Güney Iraktaki Şii
Je<Lef'
leyen Şii propagandası, gösterişli bir savaş bahanesi olarak kullanıldı. Fa
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kat. Irak yayılmacı düşüncelere de sahipti. O zamana kadar kendini sü
per lider konumuna yükselten Saddam Hüseyin, Şattül-Arap'ı tek başına
kontrol etmekten vazgeçmek zorunda oluşuna içerleyerek, Cezayir anlaş
masını reddetti. Dahası, petrol zengini Arap yerleşim bölgesi Kuzistan’ı
"özgürleştirmeyi" hedefliyordu. (Burası, İraklılar tarafından Arabistan diye
adlandırılıyordu) Irak'ın İran'a saldırısı, çok yanlış bir hesaplaşma yapıldı
ğını ispatladı. Ne Kuzistan Arapları, ne de İran Kürtleri Saddam desteğine
yöneldiler. Ve saldırı, İranlılar'ın yönetim etrafında toplanmalarını sağladı.
Güney cephesinde İran karşı saldırısı da başlatıldı. Fakat, izleyen yıllarda
asıl saldırı harekâtları kuzeyde gerçekleştirildi. Temel çarpışma alanları
Kürdistan'daydı.
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Irak saldırısından hemen sonra, İran KDP, İran yönetimine olan
bağlılığını ilan edip, ordunun kendilerini saldırganlarla savaşmaları için
serbest bırakacağı bir yerleşim yeri teklif ettiler. Otoriteler teklifi reddetti
ler ve İran-Irak savaşı boyunca, İran güçleri Kürtler'le döğüşmeye devam
ettiler. KDP (İran) ve Komala, giderek artan bir biçimde Irak'ın lojistik des
tek, yiyecek ve diğer yardımlarına bağımlı kaldılar. Fakat, asla Irak ordu
suyla askeri işbirliği yapmadılar. Diğer yandan, İran, Irak KDP'sine yar
dımları arttırdı.
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Talabani'nin KYB'si ve yeni bir siyasi oluşum olan Kürdistan Sos
yalist Partisi (KSP; Mahmud Osman'ın partisiyle, KYB'den ayrılan bir
grubun birleşmesiyle oluştu), ilk birkaç yıl içinde, iki hükümetle de müza
kerelerde bulunup, fakat hiçbir tarafta yeralmayarak ince bir dengeyi
oluşturdular. Gerçek kurban, sınınn iki yakasında kalan ve karşı tarafın
bombalamasının yanısıra kendi yönetimlerinin baskısına maruz kalan si
vil halktı.

KDP (İran) de, Komala da, Kürt topraklarının önemli bir kısmım el
lerinde bulunduruyorlardı. Hükümet, başarılı olamayacakları bu dağlık
alanda gerilla savaşma alışkın olmadığmdan, yalnızca bombalıyordu. De
neyimli gerilla güçleriyle Irak KDP'si, giderek önemli bir rol oynamaya '
başladı. İran Kürtleri'ne karşı verilen savaşa ne ölçüde katıldıkları ya da
ne ölçüde gönüllü oldukları açıklığa kavuşmadı. Şurası açıktır ki. Irak
KDP’si, kardeş partinin Bağdat'la olan işbirliğinden çok kuşkuluydu. Komala'ysa, her fırsatta Barzanî'ye olan düşmanlığım gösteriyordu. 1983’te
KDP ve İran birlikleri, İran Kürtleri'ni son "kürtanlmış bölgeler" inden
İran içlerine kovmayı başardılar. Bundan sonra, hem İran KDP hem de
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Komala, Irak Kürdistam'nın boşaltılmış bölgelerine kamplarım ve karakol
larım kurdular; bu arada peşmergeleri de İran içlerine eylemlerine devam
ediyorlardı.
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1970’lerin sonunda Irak tarafından boşaltılmış olan yasak sınır böl
geleri, Irak ve İran'ın birbirlerine saldırılar yönelttikleri alanlar haline gel
mişti. Newzeng ya da Krinewzeng'de, Süleymaniye'nin kuzeyindeki özel
bir vadi de, "Partiler Vadisi" diye tanınıyordu. 1978'den beri KYB’nin ve
Irak Komünist Partisi'nin burada karargâhları bulunuyordu. 1979’da
Kürdistan Sosyalist Partisi kurulunca, O da burada bir karargâh kurdu
ve bazı küçük İranlı sol gruplar onlara katıldılar. İran’ın ilk saldırıları sü
resince, İranlı Kürt birlikleri geçici olarak bölgeye çekildiler ve 1983'ten
sonra, Krinewzeng’den uzak olmayan yerlerde karargâhlarım kurdular.
Büyük İranlı silahlı gücü olan Halkın Mücahidleri de burada karargâh
kurmuşlardı. Aynı dönemde. Irak KDP'si, geleneksel nüfuz alam olan Badinan’da güçlerini yoğunlaştırmıştı. Burası, Türkiye sınırına yakın bir yer
di.
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Talabani’nin KYB’siyle, Barzanîler arasındaki eski düşmanlıklar,
uzun süre can almaya devam etti. Çeşitli partilerin ve kişilerin arabulucu
lukları, en fazla geçici başarılar sağladı; karşılıklı şüpheler köklüydü. Za
man zaman, iki partinin peşmergeleri arasında silahlı çatışmalar oluyor
du. 1980’lerin ortasına kadar yerleşim yerleri arasında kalan bölgenin
kontrolü için aralarındaki sert rekabeti sürdürdüler.

In

Bölgede silahlı olarak bulunanlar yalnızca bu partiler değildi. Kürt
isyancılarla döğüşmeleri için merkezi hükümet tarafından örgütlenmiş
çok sayıda çete vardı. Bu güçler diğer Kürtler tarafından alaycı bir Şekilde
"cahş" (eşek sıpası) diye anılıyorlardı. Irak’ta bu güçler daha çok büyük
aşiret reisleri tarafından yönlendiriliyorlardı. İran'da (burada Müslüman
peşmergeler" diye anılıyorlardı), bazı birimler aşiretlerden devşirilmişti.
Fakat, büyük çoğunluğu proleterleşmiş köylülerlendi. Kürt isyancılar on
lardan düzenli ordudan korktuklarından daha çok korkuyorlardı. Çünkü,
bölgenin özelliklerini ve gerilla mücadelesinin taktiklerini biliyorlardı. Aşiretli Çalışların politik güdüleri yoktu ve geçmişte birkaç kez hükümet ta
rafından isyancıların tarafına geçmişlerdi, ya da tersi olmuştu. Bazen,
peşmergelerle aralarında Üan edilmemiş anlaşmalar olurdu. Bir başka du
rumda da şiddetli çatışmalara girişiyorlardı.
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Durumu daha karmaşık hale getirmek için İran, Irak Kürtleri arasmda silahlı İslamcı partiler kurdu. Üyelerini de İran'daki sığınmacılar
dan sağlamıştı. KDP ile İran yönetimi arasındaki ilişkiler samimiydi. Fakat KDP İslamcı değil, laik bir partiydi. Üstelik Irak Komünist Partisi ile
işbirliği içindeydi. İran politik olarak yakın bir oluşumun ortaya çıkmasını
istedi. Bu İslamcı partiler, İran'da yönetim yanlısı basın tarafından desteklendilerse de, bizzat Kürdistan'da hiçbir zaman belli bir çoğunluğu el
de edemediler. Şeyh Muhammed Halid Barzanî'nin "Kürt Hizbullahlan"
dışında. 1974'ten beri İran'da sığınmacı olarak yaşamış olan Şeyh Halid,
Barzan'da resmi görevli bir şeyhti ve karizmatik Şeyh Ahmed'in halefiydi.
Aynı şekilde o da pekçok kendini adamış taraftar buldu. İdris ve Mesud
Barzanî'nin kuzeniydi, fakat İran'a gittikten sonra onların politik etkinliklerinden uzak kalmıştı. 1985'te geniş bir taraftar grubuyla İran tarafında
silahlandırılmış olarak Irak'a döndü. Ancak, sonraki yıllarda bu "Müslüman Hizbullahlar" m sesi pek duyulmadı.
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Kürdistan'da değişik Iraklı muhalif gruplarının ortak bir cephesini
.•
oluşturmak için birkaç girişim oldu. Hatta bunlar arasında güneydeki Şii ' gruplar da vardı. (Ya da İran'da sürgünde bulunan Şii liderler). Ancak,
partiler arasındaki ilişkiler, çoğu zaman olumsuz olmaya devam etti. Özel
likle KDP ile KYB arasındaki farklılıklar uzlaşmaz durumdaydı. Bazı du
rumlarda, neredeyse birbirlerine özdeş iki cephe kurulmuştur. Biri KYB
' ■
ile KDP dışındaki diğer örgütlerden oluşuyor, diğeri de KDP ile diğer aynı
örgütler tarafından oluşturuluyordu. Hiçbiri de etkili olamamıştı. On yıllık
?;
bir dönemin ortasına kadar, Irak'ın Kürdistan'daki askeri varlığının azal
dığı ve İran cephesinde yoğunlaştığı sırada, KDP ve KYB, kontrolleri altın- : • J .
daki alanları küçük örgütlere karşı genişlettiler. Bu arada, ikisi arasında'
ki çatışmalar da artmıştı. KYB ile İran yönetimi arasındaki ilişkiler en alt
v
düzeye inmişti ve iki orduyla birden savaşamayacak durumdaydı. Bu se
beple KYB, Bağdat'la bir yerleşim yeri için müzakere sürdürüyordu. Ra
kipleriyse, 1966'nın olaylarının tekrarlanacağından ve KYB'nin böyle bir
t
yerleşim bölgesinin koşulu olarak diğer örgütlerle savaşmak durumuna •
girecekleri endişesini taşıyorlardı. Bu müzakereler sonlanamadı ve
. ■
1986'da PUK'un KDP ile bundan böyle ortak davranacaklarını açıklayan
bir basın toplantısı düzenlenmesi, şaşkınlık yarattı. Açıkça, bu uzlaşma
' '
İran tarafından kotarılmıştı. Gözlemcilerin çoğunluğunun beklentilerinin
tersine, bu uzlaşma sürekliliğini kanıtladı. Bu iki parti yalnızca çatışmayı
bırakmakla kalmadı, birlikte askeri eylemler de düzenlediler. Zaman za\
man anlaşmazlıkların suyüzüne çıkmasının yanında, Irak'taki Kürt parti-
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leri bundan sonra birlik halinde olmaya devam ettiler.
İranlı Kürtler’in durumu daha az karmaşıktı. İran KDP'siyle Koma
la. buradaki önemli örgütler olarak kalmışlardı. Birincisi diğerinden daha
güçlüydü. 1983'ün sonuna kadar Irak KDP'si İran Kürdistam'nda varlığı
nı sürdürüyordu ve İran Kürtleri'ne karşı hükümet güçleriyle birlikte ope
rasyonlarda yeralıyordu. Ancak, bundan sonraki yıllarda Irakta tek başı
na hareket eden bir güç haline geldi. Devrim yıllarında etkinliği olan sol
eğilimli küçük örgütlerle Müslüman Kürt Örgütleri 1980'li yıllarda ortada
görünmüyorlardı. Hem İran KDP'si, hem Komala, Kürt olmayan gruplarla
ittifaklar yapıyordu. Halkın Mücahitleri ve küçük sol (Maoist) gruplarla
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ayn ayn ittifak içindeydiler.
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1981'in ortalarında, Halkın Mücahitleri örgütü, merkezi yönetim
içindeki güçlerini yitirip, rejime karşı gerilla faaliyetlerine giriştiler. Lider
leri Mesut Recavi, başkan Beni Sadr'la birlikte yurtdışma kaçtı. Fran
sa'daki sürgün dönemlerinde, İran KDP'siyle (Beni Sadr, başkanlığı döne
minde KDP'ye şiddetle karşıydı) temas kurup, birlikte Ulusal Direniş
Konseyi kurdular. Bu Konsey, Humeyni rejiminin yıkılmasını amaçlıyor
du. Mücahitler, 1980'den beri Kürdistan'da belli bir güç bulunduruyorlar
dı. (Üyelerinden birkaçının Kürt olmasına rağmen, Halkın Mücahitleri,
tam bir Şii örgütüydü). 1980'lerin başında. Mücahitler Irak Kürdista
m'nda eğitim kampları kurdular. Bu bölge boşaltılmıştı. Onlar, Bağdat yö
netimiyle, İran KDP'sinin hiçbir zaman yapmadığı kadar sıkı ilişkiler kur
dular ve giderek Bağdat’a bağımlılaştılar. Birkaç yıl sonra, İran KDP'siyle
Mücahitlerin ilişkileri soğudu. Kürt partisi, İslami rejimin kalıcı olduğunu
anladı, uzlaşmacı tavırlar alarak, programındaki laiklik talebini kaldıra
rak, rejimle anlaşma yollarına yöneldi. Mücahitlerse, rejimle olan kesin
ayrılıklarını korudular.

Komala, 1983’te üç küçük İranlı örgütle İran Komünist Partisi'nde
biraraya geldiler. Adından da belli olduğu gibi, İslâm rejimiyle bir anlaş
maya varılması sözkonusu değildi. İran KDP'sinin yumuşayan tutumunu
Kürt davasına ihanet olarak yorumladılar ve İran KDP'sini buıjuva-feodal
bir oluşum olarak ilan ettiler. Buna karşı, sınıf mücadelesi anlayışını öne
çıkardılar. Oysa, bu iki örgüt de, KDP'nin (Komala'ya göre feodal, hain ke
sim) yardımıyla sınır boylarına doğru itiliyorlardı. Komala ile İran KDP si
arasındaki ideolojik çatışmaların temeli, teritoıyal kontrolden öte anlam
lar içeriyordu. İran KDP’si, giderek yoğunlaşan bir biçimde, önceleri Ko-
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mala'nm güçlü olduğu alanlarda askeri eylemlere girişiyor ve Kürdistan'daki tanınan tek örgüt olmayı başarıp, müzakerelerdeki gücünü art
tırmayı amaçlıyordu. Bu arada Komala, gücünü yitiriyor ve izole oluyor
du. Bu şekilde giderek radikalleşip kendini dünya devriminin öncü gücü
olarak görmeye başladı. Parti, 1980'lerde bölündü ve liderlerinden çoğu
Avrupa ülkelerine sığındılar.

de

de

Pa

ris

İran KDP'sinin rejimle uzlaşma çabalarıysa önemsiz başarılar elde
etti. Gerilla etkinlikleri sayıca azaldı, zaman zaman İran içlerine de bas
kınlar düzenlenmesine rağmen. Bu baskınların amacı, hâlâ var olduğunu
kanıtlamak ve kendileriyle bir anlaşmaya varmadıkça, hükümetin Kürdis
tan'da kontrolü asla tam olarak ele geçiremeyeceğini göstermekti. İranIrak savaşının sonuna kadar Rafsancani'nin konumunu güçlendirdiği hü
kümet, bir anlaşmaya varma konusunda ciddi istekli görünüyordu. Bu
dönemde KYB dışmda, üst düzey tartışmaların ilk raundunu örgütlemiş
ve aracılık yapmıştı. 1989 da, İran KDP, ikinci tur tartışma için Viyana'ya
davet edildi. Bu kez PUK arada yoktu. Bunun bir tuzak olduğu ortaya çık
tı; Kassemlu ve yanındaki iki Kürt temsilci, tartışma masasında oturur
larken vuruldular.
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Kassemlu, KDP içinde yalnızca en karizmatik ve öndegelen lider ol
duğu için değil, aynı zamanda partinin düşünürü, stratejisti ve diplomatı
olduğu için, katliam İran KDP’sini düzensizliğin ve karmaşıklığın içine
soktu. Partinin tek bir kişiye olan bağlılığı, ikinci düzeydeki liderliğin etki
sizliğinin yanında, başta gelen bir zaaftı. Sözkonusu etkisizlik, 1988'de
Partinin bölünmesiyle sonuçlandı. Partinin iki kolunun da 1991'e kadar
Irak Kürdistanı'nda karargâhları vardı. Fakat, konumlan belli belirsiz ve
açık bir stratejileri yok gibi görünüyor.
Kürt Sorununa Saddam Hüseyin Çözümü

İran-Irak savaşının ilk yılında Irak, askeri varlığını bir bütün olarak
İran'a yöneltmişti. Kürdislan'daki stratejik bölgelerin boşaltılması durdu
rulmuştu (gelişme projeleri gibi) ve bölge üzerindeki askeri kontrol zayıfla
mıştı. Kürt gerilla hareketleri (KDP, KYB, SPK) İran ve Suriye desteğiyle
güçlenmişti. Dolayısıyla daha özgürce eylem yapabiliyor ve "kurtarılmış
bölgeler" kurabiliyorlardı. Kuzeyde, Türk sınırının yakınında, köylüler ,
peşmergelerin korumasında yaşayabilmek için bu alanlara dönüyorlardı.
Peşmergeler, etkinliklerini İran saldırılarıyla koordineli yürütmeye başla-
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dığında, Trak yönetimi, sivillere yönelik sert misilleme hareketlerine ve

sürgünlere yeniden başladı.
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1987'de Saddam Hüseyin'in kuzeni Ali Haşan El Mecid'in, Baas Par
tisinin Kuzey işleriyle ilgüi bürosunun başına getirilmesi dönüm noktası
oldu. (El Mecid, sonradan "Kuzey kasabı" diye anılmaya başladı). Kendisi
ne olağanüstü yetkiler tanındı ve bütün askeri ve sivil görevlilerin üzerin
de hareket edebiliyordu. Mecid, boşaltılması gereken alanların sınırlarını
çok genişletti. (1989’a kadar bu alan 30 km. genişliğindeydi, daha iç ta
raftaki köyler de harab edilmişlerdi). O'nun komutası altında, düzenli or
du alayları ve özel Cumhuriyet muhafızlarından oluşan Irak birlikleri çok
şiddetli saldırılar düzenlediler. Al Anfal ('yağmalama') diye adlandırılan,
1988'in başında düzenlenen ilk saldın iki amaç güdüyordu : Kürt gerilla
ları dağıtmak ve sivil halkı dağ köylerinin dışına sürmek. Kürt kaynakları
na göre bu saldınlarda kimyasal silahlar kullanılmıştı. Neredeyse 15.000
köylü resmi olarak sürgün kamplarına gönderilmiş ve buralarda çoğu öl
müştü. Saldınlann dışarda çok az tepki yaratmış olması -Kürtlerin Bir
leşmiş Milletler'e başvurmasına rağmen- şaşırtıcıdır...
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Sonunda, 1988’deki Halepçe Katliamı, uluslararası tepkileri çekebil
mişti. Halepçe, İran sınınna yakın bir yerde, Süleymaniye'nin güney
doğusunda bir küçük Kürt kasabasıydı. Iraklı Kürt peşmergelerden yar
dım alan İran ordusu, ükbahar hücumuna ara verip Halepçe'yi işgal et
meyi başarmıştı. Irak kasabayı kimyasal silahla bombalıyarak, binlerce
sivil Kürdü öldürdü. İran tarafından Halepçe’ye davet edilen yabancı gaze
tecilerin geçtiği haberler, ilk anda enternasyonal bir duyarlık yaratmış, fa
kat Irak'a Kürtler lehine baskı yaptırmak gibi bir sonuca ulaşmamıştı. Ya
rım yıldan az bir süre sonra Irak, Kürt vatandaşlara karşı tekrar kimyasal
silah kullandı ve o zamandan beri bu tür silahlan bir tehdit unsuru ola
rak kullanmayı başarmıştı. İran’la yaptıklan ateşkes anlaşmasından son
ra üçüncü ve belki de en korkunç saldırı -Al Anfal- gerçekleştirildi (Ağus
tos/1988). Saldırı, Irak'ın en kuzey bölgesindeki, KDP'nin kontrol ettiği
' alanlara yöneltilmişti. Saldmda, zehirli gazlar kullanıldı. Binlerce insan
öldü ve sağ kalanlarsa, panik içinde kaçmaya yöneldiler. 65.000 dolayın
da insan, sının geçip Türkiye'ye sığındı, bilinmeyen sayıda insan da İran'a
kaçtı.

Irak'ın kimyasal silah deposunun yaydığı terör (Kürtler'e karşı kul
lanılmak istendiği kanıtlanmış olan), Kürdistan'ı pasifize etmekte etkili ol-
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du. Irak'taki Kürt partileri açıkça silahlı mücadeleden vazgeçip politik ve
diplomatik çabaları yurtdışında yoğunlaştırmaya yöneldiler, fakat pek ba
şarılı olamadılar. Aynı anda, Kürdistan'm geniş topraklarının boşaltılma
sına devam ediliyordu. 1990'm sonuna kadar tahminen Irak'taki 7.000
Kürt köyünden 4.000'inin harap edildiği belgelenmiştir. Halepçe ve Raniya gibi kasabalar bile yerle bir edildi. Bu kasabaların halkı da "yeni Saddam kasabalarında, daha iç kısımlarda yerleştirildiler. Irak Kürtleri’nden
yaklaşık 30.000'i, hâlen Türkiye'deki sığınmacı kamplarında yaşamakta
dır; bu sayıda insan, birkaç kez de İran'da yaşamaya başladı. (33)
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19Ö0'daki Kuveyt krizi boyunca. Irak yönetimi Kürtler'i, sessiz kal
maları yoksa, Halepçe'den daha kötü katliamlar yaşayacakları yolunda
tehdit etmişti. Tehdit, etkili olmak için yeterince güvenilirdi; kriz boyunca
ve arkasından gelen Körfez savaşı boyunca Kürt örgütleri, askeri eylemleri
durdurdular. Irak'ın savaş yenilgisi, Saddam rejiminin düşeceğine ilişkin
umutlan canlandırdı. Mart /1991'de, Irak Kürtleri en kitlesel ayaklanma ya kalkıştılar. Bu kez, insiyatif Kürt aşiretlerinde değil, uzun süre politi
kadan uzak kalmış olan kentliler ve hatta Baas yönetimiyle işbirliği yap
mış olanlardaydı. Yalnızca son aşamada, partiler belli düzeyde bir
yönlendirim sağlayabildiler. Birkaç hafta boyunca özgürlük duygusu galip
geldi; Kürtler varolan devlet aygıtını kuzeyde işlevsiz kıldılar. Irak askerle
ri Kürtler'e bağımlı hâle geldiler ya da evlerine döndüler. Fakat, aniden
Saddam'm askeri gücünün savaşta tükenmemiş olduğu acı bir şekilde or
taya çıktı. Sanıldığının tersine Irak tankları ve helikopterleri isyancı kent
lere saldırıya geçti. Fosfor ve sülfürik asit kullanarak bombalama yapıldı.
Irak'm yasak silah deposu korkusu, Kürtler'i çok kısa bir zamanda moral- sizliğe yöneltti ve yüzbinlercesini panik içinde dağlara ve Türkiye sınırına
doğru itti -iki milyondan fazla insan- Yani Irak Kürtleri’nin yansı ya da
daha fazlası evlerinden kaçtılar.

En'edebi söyleyişle, Saddam Hüseyin, Irak'm Kürt problemini dışa
rıya, komşu ülkelere ihraç etmeyi başardı. Anlaşılabileceği gibi bu ülkeler,
kendi Kürt problemleriyle, ekonomik yük ve bu kadar çok sayıdaki sığın
macının potansiyel bir huzursuzluk kaynağı olma özelliğinin birleştiğini
görünce alarma geçtiler. Türkiye birkaç bin Türkmen'i içeriye kabul etti,
fakat diğer sığınmacılar -yarım milyon kadan- sınırda bekliyordu; Türki
ye’nin tersine İran, sığınmacıların hepsini kabul etti, fakat yeterli yardım
malzemesi sağlayamadı. Batı kamuoyunun baskısıyla, Birleşik Devletler
yoğun bir yardım operasyonunu, Türk-Irak sınır bölgesinde başlattı ve bu

"güvenli bir cennet" yaratma girişimleri yoktu.

ris

kez de "İnsancıl bir müdahaleyi" Irak İçinde sürdürdü. Diğer NATO ülke
lerince izlenen Amerikan birlikleri. Kuzey Irak'ın dar bir şeridini işgal etti
ler, Zaho ve Amadiya vadilerini Türkiye sınırındaki sığınmacıların dönme
si umuduyla müttefik güçler, en kısa süre içinde geri çekilme ve bu
güvenlik bölgesini Birleşmiş Milletler gözlemcilerine bırakmakta ısrarlılar;
Kürtler'se, bunu güvenlikleri için yeterli bir garanti olarak görmediklerini
belirtiyorlar. Yardım kampanyası, Türk sınırındaki sığınmacılar için yo
ğunlaştırıldı. Fakat, İran'dakilerin daha kalabalık olmasına rağmen bura
ya daha az miktarlarda yardım götürüldü. Bu durum, müttefik güçlerin
yardım kampanyalarının açık amacının Türkiye mülteci problemine yar
dımcı olmak olduğunu gösteriyor. İran'a kaçmış olan Kürtler için Irakta
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Bütün başta gelen partilerin Kürt liderleri anladılar ki, Saddam Hü
seyin savaştan tek başma sağ çıkmakla kalmadı, ayrıca müttefik güçler
O'nun düşmesini de istemediler. Ve Baas yönetimiyle 1991 Nisanında gö
rüşmelere başladılar. Rejimin Kürtler'e karşı önemli tavizler verdiği belge
lendi, fakat geçmişte olduğu gibi, bunlarm ne kadarının ne kadar süreyle
uygulanacağım kimse bilemez. Sığınmacılar, kalabalık gruplar halinde
Irak'a döndüler, fakat çoğu, artık dönebileceği bir eve sahip değildi. Parti
ler, onlann dönmelerini istediler, güvenlik açısından yetersiz olan garanti
lere rağmen. Çünkü, onlar ülkesiz, dağılmış bir ulus olmayı daha büyük
bir tehlike olarak görüyorlardı. Bütün Iraklı sığınmacılar dönseler bile,
Trak Kürdistanı problemi artık asla, yalnızca Irak'ı ilgilendiren bir problem
olmayacaktır. Müttefikler, konuya kanşmama konusunda zorlanacaklar.
Türkiye ise, konuya eskisinden daha çok bulaşmış durumda.
Türkiye'nin Tutumundaki Son Değişiklikler

Türkiye'de 1980'lerin başında, Kürtler'in varlığı, bir Kürt problemi
olarak ısrarla inkâr edilirken, on yılm sonunda, Kürt sorunu en sıcak tar
tışmalara yolaçan bir siyasi sorun durumunda. Irak'ta 1991 Martındaki
Kürt ayaklanması boyunca, Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut özal, Iraklı
Kürt liderleri yan-resmi bir görüşme için davet ederek, alışılmadık bir
adım atmış oldu. Irak’ta federal bir devleti, en uygun çözüm olarak öner
di. Böyle bir çözümün Türkiye için de uygun olduğunu vurguladı. Bun
dan kısa bir süre önce de, Kürtçe'nin konuşulması üzerindeki yasağı kal
dırıp, Kürtler'le ilgili yayınlara uygulanan sansürü gevşetti.
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Bu değişikliklerin gerçekleşmesinde etkili olan faktörlerden biri,
şüphesiz Batı Avrupa'nın yönelttiği baskı ve Türkiye'nin AT'ye tam ortak
lık isteğiydi. Ancak bunda daha büyük pay, kendilerini riske atarak Kürt
sorununa dikkati çeken, resmi ideolojiyi eleştiren Kürt ve Türk gazetecile
rin, avukatların ve politikacılarındır. Bunlar, Türkiye'deki politik gündem
de önemli değişikliklerin olmasını etkilediler. Ancak, bunlann arkasındaki
asıl temel faktör, PKK tarafından sürdürülen gerilla faaliyetleridir. Bu faa
liyetler, otoriteleri, Türkiye’nin bir Kürt sorununun olduğunu kabule zor
lamıştır. PKK'ya karşı yürütülen tüm karşı-faaliyetler başansız kalmış ve
parti son birkaç yıl içinde önemli bir popülarite kazanmıştır. Hükümetinson zamanlarda Kürt sorunundaki "yumuşak" tutumu, büyük olasılıkla,
PKK'nın daha fâzla popülerleşmesini ve etkinleşmesini önlemek içindir.
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PKK, saldın eylemlerine 1980'lerden önce girişmişti; takip eden on
yıl içinde, örgütün; Kürt örgütleri içinde Türk hükümet görevlilerine, Kürt
"işbirlikçileri" ne, rakip politik örgütlenmelere ve hatta örgüt içindeki mu
haliflere karşı saldırılar düzenleyen, en şiddet yanlısı örgüt olduğu şeklin
deki imaj doğrulanmıştır. (Bkz. Bruinessen, 1988)
1984'ten bu yana
da gittikçe daha geniş bir alanda etkin olan bir gerilla gücüne sahiptir ve
Türkiye sınırlan içinde baskınlar düzenlemektedir. Ordu, PKK'ya karşı
pek etkili olamamış, hükümetse eski bir yöntem olan aşiret adamlarını si
lahlandırma yoluna gitmişti (Köy koruculan). Köy koruculan ve özel ordu
birlikleri, kırsal alanda sürekli bir baskı ve terör uygulamaya girişti; PKK
da, safında yeralmak istemeyenlere karşı kendi terörünü uyguladı. Baş
langıçta, PKK'nın acımasız saldırılan (köy koruculanmn kanlarına ve çocuklanna da yönelmiş olan) eleştirildi. Fakat, kahramanlığına karşı gide
rek kıskançça bir hayranlık oluşnıaya başladı. Herşeyden önce, orduyu
karşısına alan tek örgüttü. Ordunun defalarca, PKK’yı bozguna uğrattığı
şeklindeki açıklamalarının ardından her defasında, PKK- bir-iki gün için
de dikkat çekici bir eylemle cevap veriyordu. Pek çok PKK elemanı öldü
rüldü, fakat açıktır ki, parti yeni elemanlar devşinnekte güçlük çekmiyor
du. Otoriteler, bunun yalnızca bir eşkiyalık problemi değil, gerçek bir
gerilla savaşı olduğunu kabul etmek zorundaydılar.

Gerilla ve ordu baskısı, Kürdistan'ın geniş alanlarında yaşam gü
venliğini ortadan kaldırdı. Bu durumsa, Türkiye'nin batısına doğru bir
göç hareketine yolaçtı. İstanbul, İzmir ve Ankara, şimdi Türkiye'nin en
çok Kürt nüfus barındıran şehirleridir; buralardaki Kürt varlığı yerel poli
tika üzerinde çarpıcı bir etki yarattı. Bu da, en açık bir şekilde yerel se-
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çimlerde kendini gösterdi. Bu basit demografik gerçek, Kürtler'in inkârım
olanaksız kıldı. Her kesimden politikacı, başlangıçta açıkça Kürtler'den
bahsetmeye başladı. Sonra da, Kürtler’in üzerindeki baskılar eleştirildi.
Pratikte heniz çok küçük bir değişiklik gerçekleşti: Kürtçe şarkı söyleyen
ler ya da Kürt tarihi üzerine yazanlar hâlâ yargılanıyorlar; dergi ve kitap
lar toplatılıyor. Gözaltında işkence sıradan bir olaydır. Nezaretlerde şüp
heli ölüm olayları devam ediyor. Fakat Türkiye'nin 1980'lerde politik
gündemi ciddi değişikliklere uğramıştır. 1980 darbesiyle yeniden canlan
dırılmaya çalışılan Kemalizm'in, bugün artık toplumun geniş bir bir kesi
mi tarafından reddedildiği bir gerçektir. Bu, otomatikman Kürtler'e de da
ha fazla kültürel ve politik haklar tanındığı anlamına gelmiyor, fakat bu
tür hakların yasal olarak talep edilebileceği anlamım taşıyor. Kürt sorunu
konuşulabilir hale gelmiştir ve bunun nasıl bir sorun olduğu tanımlanabi
lir. Gelecek on yıl içinde, Türkiye Kürtlerinin, sorunların çözümünde insiyatifi ele geçirmeleri olanaksız değildir.
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İKİNCİ BÖLÜM
AŞİRETLER, AŞİRET REİSLERİ VE AŞİRET
DIŞI GRUPLAR
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Yüzölçümü, doğal yerleşim alanlarının çeşitliliği , değişik ekonomi
biçimlerinin sıralanışı ve tarihsel olayların farklı bölgelerini oldukça farklı
biçimlerde etkilemiş olması sonucu Kürdistan, sosyo-politik örgütlenme
biçimlerinin çok çeşitliliğine sahne olmuştur.

de

de

Konuyla ilgili antropolojik çalışmalarda
gerek yazarlarının farklı
algılayışları, gerekse de politik bir alanda yürütülen çalışmalara uygula
nan sınırlamalar nedeniyle olsun, yaklaşımlar ve derinlik farklıdır. Ancak
bu sözkonusu farklılıklar, yalnızca antropologların yaklaşımlarından kay
naklanmamakta, toplumsal gerçeklikte de varlıklarını göstermektedir.
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Fakat bu çalışmalar, bütünün varoluş biçimlerinden kısmen de olsa
söz etmemektedirler. Bu biçimlerden hiç biri, kendi içinde "Kürtlere özgü"
olarak düşünülmemelidir. "Kürt tipi bir toplumsal örgütlenme" yoktur.
Toplumsal örgütlenmeler arasındaki farklar açık ve çok çeşitlidir. Ancak,
birbirlerinden çok farklı sistemler içinde, belirli modelleri gözlemlemek
mümkündür. Ve ben, bunlardan birincileri, birçok gerçek toplumsal ör-'
gütlere temel olarak alacağım. Bu tartışmada soyuttan kalkıp, özel örnek
lerin giderek daha somut betimlemesine yöneleceğim.

Bu genel modellerden ilki, yapısal olanıdır: baba soyuna dayalı bi
rimlerden oluşan ve içevliliğin tercih edildiği aşamalı aşirettir. Bütün
Kürtler aşiret mensubu değildirler ; aslında bazı yörelerde, aşiret mensu
bu olmayan Kürtler çoğunluğu oluştururlar. Belirtilmesi gerekir ki aşiret
mensubu olan Kürtlerle aşiret mensubu olmayan Kürtler arasındaki fark
lılıklar, Kürtler tarafından da tıpkı sosyal antropologların yaptığı ayrım gi
bidir. Aşiret mensubu olmayan Kürtler, hane halkım ya da geniş aile dü
zeyini aşan akraba organizasyonuna sahip değillerdir. Bu aşiret - dışı
Kürtlerin kökeni ve aşiretlerle olan ilişkileri bir başka bölümde tartışıla
cak. Bu aşiret - dışı Kürtlere, nerdeyse bütün durumlarda (ya da oldukça
yakın bir zamana kadar) ekonomik ve politik olarak aşiret biçiminde ör-
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gütlenmiş Küttlerce hükmedihnektedir. O kadar kİ, aşiret yapısı eskiden
de olduğu gibi, feodal ve yan - feodal egemenlik ilişkilerine baskın gelmek
tedir.

II-a. Aşiret ve Altbirimleri
Kürt aşireti, gerçek veya zahiri soy ve akrabalığa dayalı sosyo-politik
ve genel olarak teritoıyal (bundan ötürü de ekonomik) bir birimdir. Ken
dine özgü bir içyapıyla herbiri daha küçük birimlere bölünmüş olan bir
kaç alt-gruba bölünmüştür.
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Yukardan aşağıya değil de aşağıdan yukarıya bakıldığında, akraba
lık ilişkilerinin rolü daha açık görülür. En alt düzeyde hane halkı yer alır.
Reisleri aynı baba, büyükbaba ve atadan gelen hane halklan kendilerini
diğerlerinden ayırırlar ve belirli şartlar altında birlikte tavır alırlar ; böyle
bir grup, (sosyal-antropologlar tarafından) soy diye adlandırılır.
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Açıktır ki, ortak bir atadan gelen nesillerin sayısma bağlı olarak
farklı genişlikte soylar vardır. Kürtler, geçmiş nesillerini diğer pekçok aşi
ret insanları kadar titizce hatırlamazlar. Öyle ki, herhangi biri, ikinci ye
ğenden daha uzak akrabaların izini takip etmek için zahmete katlanmaz.
Sülaleyle olan güncel, politik bağlantılar, gerçek akrabalık bağlarından
daha önemli olmaya başlamaktadır. 3u nedenle, klanla (sözde bir ortak
atanın var olduğu) sülale (gerçek bir ortak atanın olabileceği) arasında,
antropologların genellikle yaptıkları gibi bir aynmı yapmak biraz zordur.
Pekçok soy kendilerini çeşitli nedenlerle o'na ait gören ve fırsat buldukça
birlikte davranarak kendilerini sözkonusu soyun üyesi sayan insanları
içermektedir. Bir ya da iki nesil sonra, torunlar, soyun tam üyesi sayıl
makta ve farklı olan orijinleri güçlükle hatırlanmaktadır. Bazı klan veya
soylar (bölünmemiş aşiretler bile) güçlü bir ailenin etrafında oluşurlar.
Sözkonusu ailenin askeri ve politik başarılan nedeniyle, çok sayıda taraf
tar, kişi ve parçalanmamış soyların katılımıyla bu oluşum gerçekleşir.
Birkaç nesilden sonra bu gerçek kökenler unutulmaya yüz tutar, klanın
halihazırdaki sağlanmış birliği, geçmişe yansıtılır ve böylece klan, herhan
gi bir gerçek soy grubu gibi davranır ; ortak atalar bile icad edilebilir.
Rondot,® bu süreci Etmankan ve Mehmûdkan diye adlandırılan ve birlik
te Omeryan aşiretini oluşturan iki klan için anlatmaktadır. Burda bazı
yaşlılar, Mehmûd'la Etman'ın birbiriyle ilişkisiz iki insan olduklarım ha
tırlamaktadırlar. Fakat taraftarlarına göre, onlardan sonra, Etman'ın mu-
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halif küçük oğlu ayrılıp Mehmûdkan'a gidip, o'nun yanında yaşamaya
başlar ve daha sonra onların lideri olur (askeri becerilerinden ötürü) ve
şimdi bu iki grup da aynı aileden gelen (Etmanlardan) bir lidere sahiptir.
Sonuçta, ailenin iki kolu uzlaşmış ve iki grup birleşmiştir. Şimdi pekçok
kişi, Mehmûd ile Etman'ın kardeş olduklarım, dahası klana adlarım veren
atalar olduklarım iddia ederler (ya da en azından bundan dolayı en pres
tijli soylardır).
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Anlamayı kolaylaştırmak için aşiret örgütlenmesinin bazı yapısal
özellikleri, grafikler kullanılarak tartışılacak (Şekil. 1.) Bu diyagram, önce
likle, gerçek bir soyağacı gibi. Bu durumda yatay çizgiler nesilleri temsil
etmekte ve 1. sıradaki tek üçgen soyun ortak atasım göstermektedir. (Di
ğer her üçgen ölü ya da sağ bir kişiyi temsil etmektedir). Şemayı basitleş
tirmek için, nesillerin ve her nesle ait erkek çocukların sayısında indirim
yapılmıştır. İkinci olarak böyle bir şema, herhangi bir aşiretin aşamalı ya
pışım temsil edebilir. Bu bakımdan her sıra bir örgütlenme düzeyine
karşılık gelir. (Sırasıyla Aşiret (I), klan (II) , soy (III), alt-soy (IV) ve hane
halkı (V) (3) diye adlandınlabilen bu şemada üçgenler bireyleri değil, top
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lumsal birimleri temsil eder : 1, bir hane halkım, a bir soyu temsil etmesi
gibi, vs/4)
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Ev Halkı
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En açık birleşik birim ev halkıdır. Nerdeyse bütün ekonomik faali
yetler (hem göçerlerde, hem de köylülerde) bu düzeyde yürütülür. Ev hal
kı, genellikle tek bir çekirdek aileden oluşur : koca, kan ve (evlenmemiş)
çocuklar. Bazen, büyükbaba, büyükanne, amca, dayı, teyze, halayla bir
likte yaşanır. Eğer bir erkek birden fazla kadınla evliyse, -ki bu giderek
kaybolan bir zengin ayncalığıdır- kadınlar ayrı odalara sahip olmakla bir
likte aynı evi paylaşırlar : birlikte pişirip süt sağmaya birlikte giderler vs.
Göçebeler arasında, kadınlar birbirlerine daha yakın yaşamak zorunda
dırlar : Çadırlarda erkekler ve kadınlar için ayn bölümler bulunmasına
rağmen, her kadın, böyle bir ayrıcalık için çok az fırsata sahiptir.
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Erkek çocuğun evliliğin ilk yıllarında baba evinde kalması sık yaşa
nan bir olaydır ve karışık bir duruma yol açar. Yeni çift, kural olarak,
baba ocağıyla, doğacak çocuklarla birlikte, ikinci kadın olarak bütünüyle
kaynaşamaz. Bazı aktiviteler ayndır. Örneğin oğulun kendine ait koyunlan olabilir. Ve gelinin bunlardan sağdığı süt evin sütüne karıştırılmaz.
(Çoğu durumda böyle bir bölünme meydana gelmez. Ancak, evişleri bü
tün kadınlarca birlikte yapılır. Barth® , Kürdistan’da dört köyde, aile olu
şumları üzerine yaptığı bir çalışmada, yalnızca % 10'nun biraz üzerinde
bir oranda geniş aile bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Elimde istatistiki
veriler olmamasına rağmen, Kuzey Kürdistan'da bu yüzdenin daha yük
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sek olduğu kanısındayım.
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Özellikle zengin ailelerde, mülkleri ve hayvanlan miras kurallanyla
bölünemez varlık olarak idare etme eğilimi vardır. Böylece ev halkının
parçalanması için çok az neden kalmaktadır. Büyük toprak sahipliğinde,
daha çok ataerkil birliktelik hüküm sürer. -Toprağı, yabancılaşamaz bir
mülk olarak önceden kendine mal eden adamın torunları.-t Ancak, top-

rağın kullanım hakkı genellikle küçük toprak sahipleri ya da ortakçı köy
lü ailelere verilmiştir, ailenin reisine değil. Oğullan da sözkonusu toprağın
kendilerinin olduğunu düşünme hakkına sahiptirler : O, asla benim top

rağım" değildir, "bizim toprağımız"dır.
Teritoryal Birim

Belirli bir aşiretteki üyelik ve toprak hakları, klan ya da soylar, ya
kın fakat karmaşık ilişkiler içindedirler. Geleneksel aşiret hukuku, İslam!
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yargılama, Osmanlı ve Pers feodal uygulamaları, giderek yerleşen tam özel
mülk sahipliği düşüncesi gibi bütün bu etkenleri, karşılıklı bir etkileşim içinde daha sonra ele alacağım . (Bölüm IV. 1)
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Geleneksel olarak her aşiret belli bir toprak parçasıyla (ya da top
raklarla) bütünleşmiş ya da tersi durumdadır. Toprak, bir aşiret tarafın
dan yerleşildikten sonra adlandırılır. Örneğin Elikan, hem bir aşiret hem
de bir yer adıdır. (Kuzey-doğu Suriye ’de)(6) Aşiret bir başka yere göçse de
ya da çok uzun zaman önce varolmuş olsa da, yerleşim yerleri o’nun adıy
la anılır. Şimdiye kadar tarımsal arazi artık başka her yerde satılabilir bir
özel mülk olarak meta haline gelmiş olmasına rağmen başkasına şatılamaz. Herhangi bir şekilde toprak hala aşiretindir. Ve o, ancak aşiret men
suplarına ya da tercihan aynı köyden birine satılabilir. Kuzey Kürdistan'da, (özellikle, aşiret bulunmayan alanlarda) bu kural daha bir
titizlikle uygulanmaktadır.
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Şubat 1976'da. Batman Ovasında Reşkotan aşiretine ait Kenike kö
yünde silahlı çatışmalar patlak verdi. Biri, toprağını dışardan birine, güçlü
Bekiran aşireti mensuplarından, Sasun dağlarında yerleşik olup kıtlık çe
ken birine satmıştı. Yeni sahip, birkaç akrabasıyla birlikte köye girmeye ça
lıştığında köylüler izin vermemişler, bunun üzerine Bekiran'lar dağlardan
inip 7 köye ateş açmışlardı. 24 saat süren çatışmadan sonra Türk jandar
ma birlikleri olaya müdahale elmiş, fakat sonunda Reşkotan'lar toprakları
nı elde tutmayı başarmışlardı.
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Otlaklardaki kollektif kullanım daha belirgindir : Aşiretin her üyesi,
hayvanlarını otlakta otlatmak hakkına sahiptir ve kimse bu alanları ken
dine maledemez. Teyyan’larda (Ziyaret ettiğim tek göçebe aşiret) sekiz
klandan herbiri kendi otlağına sahiptir. -Teyyan topraklan üzerinde.Herbiri hayvanlannı diğer klanların otlaklanndan uzak tutmakla yüküm
lüdürler. Birincil teritoryal birim klandır. Fakat aşiret daha kalıcı bir bi
rimdir. Klanlar dağılıp ortadan kalkabilir ve klan topraklan yeniden dağı
tılabilir. Fakat, aşiret topraklanılın sınırlan önceleri işgallerle değiştirilebilirdi,
şimdilerdeyse yalnızca devlet müdahalesiyle. Bu aşirette klandan daha
küçük teritoryal birim yoktur. Yaz ve kış aylarında, bütün klan bir çadır
grubunu oluşturur. (25 ya da 50 çadır) Geniş olanlar arasında, önceleri
Güney Kürdistan'daki Caf aşiretinde (şimdi çoğunluğu yerleşik olan) çadır
gruplan daha küçüktür ve mutlaka sülale ilişkilerinden oluşmaz. Çadır
grubunun bütün üyeleri aynı klana mensuptur. Fakat herhangi bir üye.
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yakın akrabalarıyla (8) kamp kurmak zorunda değildir.

Aynı şey, köyleri birkaç çadır grubuna dağılmış olan yan-göçebe
Mengûr ve Mameşler için de doğrudur (Kuzey Irak'ta Qale Dize yakınla
rında), fakat bu iki örneği düzenli bir şekilde inceleme fırsatı bulamadım.
Bana, kompozisyonlarının yıldan yıla değiştiğini anlattılar. Ama burda da
yine her klan kendi otlağına sahiptir. Ve bölgelerinde kamp kurmak için
en uygun yeri seçmekte özgürdürler.
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Van Gölü'nün güneyindeJarklı bir durum orlaya çıkmıştır. Pek çok kö
yün nüfusu, başka yerlerden göç etmiş küçük gruplar ve aşiret insanlarıyla
yenilenmiştir. (Bu bölgenin önceki nüfusu çok sayıda Ekmeni, Kaldean ve
Nasturi'lerden oluşuyordu. 1. Dünya Savaşı'nda, bunlann pek çoğu öldü
rüldü, sürüldü ya da kaçtı.) Yeni gelenlerin çoğunluğu hak sahibi olmadı
ğından Türk Devletinin yasaları söz sahibi olmuştur. Her bir toprak parça
sı, idnn olarak bir köye aittir. Ve köylüler doğal olarak bunu sahip olma
hakkı olarak görürler. Öyle ki her köy kendi merasına sahiptir. Ve onu kom
şu köy halkından kıskançlıkla korur. Bu köylüler aynı soydan geliyor olsa
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e

lar bile.
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Göç yolunda göçebeler, başka aşiretlere ait topraklardan geçerler.
Göç grubu (Teyyan örneğinde bir klan ) ortaklaşa bir geçiş bedeli ödemek
zorundadır ; klanın başı, üyelerden topladığı harçlığı, köy muhtan ya da
soyun ileri gelenine öder. O ise bunu diğerleri, köylüler vs.ile paylaşmaz.
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Göçebelerin yerleşik aşiretlerin topraklarından geçişleri çok seyrek
olarak çatışmasız gerçekleşir. Sık sık taraflar, ödenecek geçiş bedelinin
miktarı konusunda anlaşmazlığa düşerler. Birbirlerini hayvan çalmakla
suçlarlar. Göçebeler genellikle yavaş ilerlemekle suçlanırlar. Çünkü böylece sürüleri köy mer'alarını daha fazla tüketmektedir ya da sürüler köylü
lerin tarlalardaki ürünlerine zarar vermektedir. Anlaşmazlıklar çoğu za
man giderilemez ve göçebelerle köy halkı arasında silahlı çatışmalar çıkar
ve bu çatışmalar her iki tarafça da yeni insanlarla takviye edilir. Birkaç
günlük çatışmadan sonra, genellikle nüfuzlu biri (bir dini lider, jandarma
komutam "tarafsız" bir aşiret reisi...) araya girip, bir dahaki sefere kadar
da olsa barışı sağlayabilir.(8a)
Göçebelerin üzerinden geçtikleri toprak yerleşik soyun ya da köyün
ortak mülkü sayılır. Bu iki birim de toprağın kendilerine ait olduğunu id-
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dia eder. Göçebe ihlallerine soyca karşı konulduğundan, intifa hakkının
en azından bir miktarına, soyun reisi tarafından özel olarak sahipleni
lir. Göçebelerin ödediği paraya, jandarma komutanıyla ya da yargıçlarla
arası iyi olan bazı reisler, geleneksel olarak yerleşik bir aşirete ait olma
yan alanlardan geçiş bedeli alma ve sahiplenme hakkına Ailen sahiptirler.
(Ya da bu hakkım yitirmiş güçsüz bir aşirete ait olanlardan) Bu durum,
toprak üzerindeki özel kontrolün evriminin yeni bir adımım temsil eder.
Teyyan klanlarının yazlık mer'alanndan birkaçında da benzer bir durum
vardır. Bu alanlar Gîravî’lerce gaspedilmiştir/9) Bu, politik ilişkileri olan
çok güçlü bir aşirettir. Çataq (Van'ın ilçesi) yakınlarındaki aşiret - dışı
köylülere hükmeder. Teyyan'lar bu meralar için yüksek bir kira ödemek
zorundadırlar/9^ Fakat onlar hâlâ, Gîravî'lerin inkar edemediği gelenek
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sel haklara sahiptirler. Gîravî'ler, Teyyan'ların girişini anında reddede
mezler ve bir başka aşiretin orda otlatmasına izin verirler. Bu haklar kla
nın bütününe aittir : Gîravî'ler herhangi bir kesimine ya da
destekledikleri kişiye ayrıcalık tanıyamazlar. Yerleşik ya da yan-göçebe
aşiretlerde de aşiretten küçük birimler, kendi özel bölgesel haklarına sa
hiptirler.

Köy

In

st
it

ut

ku

rd

Çoğunlukla her klan kendi alamna sahiptir ve gerektiğinde aşiretin
segmentasyonuna uygun olarak bu alanlar yeniden dağıtılabilir. Ancak is
tisnalar vardır : Örneğin, Omeryan'lar iki klana bölünmüşlerdir ve aşiret
arazisinde birlikte yerleşiktirler. Yani çoğu köyde iki klan da temsil edilir.
(10) Benzer şekilde, Irak'lı Mameşler. (yalnız 5 veya 6 köy)5 , herbiri bütün
köylerde temsil edilen klanlardan oluşur.

Bütün diğerlerinin üstünde, göz önüne alınabilecek tek birleşik
grup, (göçebelerdeki soy ve çadır grubu dışında) yöresel bir birim olan
köydür. Üzerinde tanm yapılan topraklar tamamen özel mülk haline gel
miş bulunmaktadır. Fakat yukarıda değinildiği gibi kimse tarafından sa
tın alınamaz/1 W Köyü çevreleyen mer'a hâlâ komünal bir mülk olarak kö
ye aittir. Van Gölü'nün güneyinde, yan-göçebelerin yaşadığı her köy kendi
yazlık.otlaklarına sahiptir.
İnceleyebildiğim kadarıyla, yan-göçebe bir köyde, yıllık göçü başlat
ma ve geri dönüş tarihleriyle ilgili kararlar, aşiret, klan, ya da köyün alt
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birimleri düzeyinde değil, köy düzeyinde alınır. Yönetim birimleriyle, yer
leşik nüfus arasındaki ilişkiler de köy düzeyinde yürütülür. Bu da ancak,
direkt ilişkiler esnasında görülür.(12)Geçmişte vergiler, sabit bir miktar
olarak bütün köy adına toplanırdı. Feodal ödentilerin ödenmesi de (aynî
ödenti gibi emek ödentisi) bütün köy adına yapılırdı. Cuma duası(13) ve

yağmur duası gibi dinsel ibadetler de köyce gerçekleştirilir.
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Bazen bir köy, klandan daha alt bir düzeye karşılık gelerek. Şekil 1
'de gösterilen modele uygun düşer. Küçük köyler genellikle dar bir soy
içerir. Irak'lı Mengür'lerin 7 klanından her biri iki ile on köy arasında soy
zinciri boyunca dağılmıştır. Köylerin, aşiret dışındaki yabancılarla ya da
diğer soy ve klanlarla kurulabilmesine rağmen. Bu "yabancıların" çoğu ça
tışmalardan sonra, kendi köylerine sığınmaya gelirler. Balik’erde küçük
bir klan olan Şekir, Balik nehrinin bir kolunun aktığı dar bir vadiyi işgal
eder. Önceleri burda yalnızca bir köy varken, nüfus artışı sonucu, bir
grup ayrılıp daha yüksek bir yerde ikinci bir köy kurdular. Sonraki bir ay
rılma da üçüncü bir köyün oluşumunu sağladı.
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Ana köyün eski nüfusu da diğer bölünmelerden meydana gelmişti.
Sözü edilen bu yerlere, bazı dini liderlerin burada gömülü olmalarından
ötürü yerleşildi. Köy akrabalık düzenine göre dağılır : Biri gidip yeni bir
yere yerleştiğinde, yakın akrabalan, ahbapları da, kısa bir süre sonra
ona katılırdı Bunlan, köyü, anlaşmazlık gibi nedenlerle terkedenler izler
lerdi. Yani, yeni köyler, soy ilişkileri bakımından daha homojendirler. Aşi
ret ve "aşiret mensubu olmayanlardan" oluşan köylerde , Dîzeyî ve Hemewend'de olduğu gibi, aşiretli topluluk genellikle bir ya da iki (çok
seyrek) soydan oluşur. (bkz.II.k) Ancak , diğer durumlarda köy, aşiretin
aşamalı yapısının herhangi bir düzeyine karşılık gelmez. Fakat onunla
kesişir. Omeryan ve Irak'ta, Mameş örneğinde olduğu gibi klanın aşiret
topraklarına yayılmış olduğu ve yanyana yaşadığı köylerden bahsedildi.

Köy Dışındaki Birimlerde Toplumsal Eylem

Köyden daha alt düzeylerde yer alan birimlerde birleşik gruplar na
diren bulünur. Omeryan'larda köy bavik diye adlandırılan birkaç birime
bölünmüştür. (Baw'dan geliyor : Baba) Soylar, zaman zaman akrabalık
bağlarına dayanmayan katılımlarla güçlenmiştir. Her bavik iki klandan
birine aittir (Mehmûdkan, Etmankan). Ve her biri köy toprağının belli bir
parçasma sahiptir. '13a'
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Birlikte davranma seyrektir. Ancak, bavikler bir çatışma durumun
da birlikte tavır alırlar. Uludere'de, Goyan'larda benzer bir oluşum göz
lemledim. Gerçek sülalelerden oluşmuş olmalarına rağmen, yakın ilişkile
ri olmayan bavikler vardı. Hatta, iki bavik arasında sürdürülen
kandavasma da şahit oldum.
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Benzer şekilde, aşiret, klan, soy gibi, köyden daha üst bir düzeyi
temsil eden toplumsal yapılar çok seyrek olarak grup halinde davranır
lar. Yerleşik aşiretlerde hep çatışma durumlarıyla karşılaştım. Aşiret
mensuplarının kendilerini algılayışlarında da bu böyleydi. Bu yapıların
değişik düzeylerdeki birimlerin "işlevleri", birlikte davranma fırsatları, bi
rim liderlerinin görev ve yetkileriyle ilgili sorular sorduğumda, aldığım ce
vaplar, hep anlaşmazlıklar, kan davaları ve aşiret çatışmalarıyla ilgiliydi.

de

Aşiretlerin Sınırlan
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Aşiretin ve klanın sınırları pek net değildir : Her birinde, bir takım
ana soyların sıkı kenetlenmiş kesimleri vardır. Bazen aşireti uyumlu ba
zen de uyumsuz hareket eden "serbest davranışlı " bireyler ve soylar da
vardı. Aşiretin henüz güçlü olduğu dönemlerde, zor duruma düşenler ve
başka aşiretlerden kopanlar gelip sözkonusu aşiretin korumasına sığınır
lar. Bunu ilk farkeden Avrupa'lı, İngiltere'nin Doğu Hindistan Şirketinin
Bağdat sorumlusu Claudius Julius Rich'tir. Rich, 1820’de Kürdistan yö
neticilerinden biri tarafından Güney Kürdistan'a davet edilmiş ve burda il
ginç gözlemler yapma fırsatı bulmuştur. Bu kitapta, yeri geldikçe bu ya
zardan alıntılar yapacağım. Rich, güçlü Caf aşiretine ait birkaç bin
çadırdan yalnızca 600'nün tamamen Caf lardan oluştuğunu kaydetmiştir,
geri kalanların büyük çoğunluğu diğer göçebe aşiretlerden ya da "yeniden
göçebeleşen " aşiretlerdendir. (Bu dönemde sözkonusu bölge, OsmanlIlar
la Persler arasında anlaşmazlık konusuydu). Rich, bu sığınmacı aşiretleri
bazen Caf diye adlandırmakta, bazen de onlan orijinal aşiret adlarıyla an
maktadır/14’ Yüzyıl önce ,1921 'de Çatların bir kısmı (Irak kolu) yerleşik

hayata geçtiğinde 5400 Caf çadırı saptanmıştır. Açıktır ki, anılan tarihe
kadar sığınmacı aşiretlerin büyük çoğunluğu, "gerçek " Caf olmuşlardır.
Aşiretler arasındaki ayrımlar konusunda çok dikkatli olan Edmonds,
Caflarla "kaynaşmamış" olan diğer aşiret ve klanlardan sözetmesine rağ
men (15) köken olarak "gerçek Caflara ait olması gereken bu aşiretler

den söz etmemektedir. Caf aşireti o dönemde, hiyerarşik olarak, "yöneten"
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bir soy ve yönetilen klanlar biçiminde örgütlenmişti. Fakat bu durumun
Rich'in sözünü ettiği dönemde de geçerli olduğu gözlenmektedir.
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1860'larda, F. Millingen, bir başka sınır bölgesinde Kuzey Kürdis
tan'da Qotur'da, Türk ordu birliğine kumanda ederken, benzer bir sureci
gözlemlemiştir : "Kürdistan aşiretleri iki farklı kesimden oluşmuştur, bun
lardan biri kalıcı, diğeri ise geçicidir. Sürekli olan, reisle yalandan ilişkili
aüelerden oluşmakta, (17) geçici olan, sık sık aşiret değiştirenlerden oluş
maktadır. Bu durumun, sözü edilen dönemde ne kadar genelleşterilebileceğini tahmin etmek zor. Çünkü anlatılanlar, bir aşiretle büyüyüp geliş
melerinin faturasını ödemek durumunda kalan Milan aşiretiyle olan
yakın ilişkilere dayanmaktadır. Van paşasıyla, (Türk) düşman komşu^ aşi
retler, onlan topraklarından kovup askeri açıdan ciddi bir yenilgiye uğrat
tılar. Nüfusları dramatik bir şekilde azaldı. Gelişme dönemlerinde, Omarın
liderliğinde, 1600 çadıra sahiplerdi. Kötü olaylarla dolu iki yılın sonunda,
bu sayı 500'e düşmüştü. Geriye kalanların hepsi de, giderek kötüleşen
durum üzerine uzaklaştılar"1181.
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Aşiret nüfusunun dramatik artış veya azalışı ile ilgili olarak dikkati
mi çekmiş olan üçüncü örnek de İbrahim Paşanın liderliğindeki MÜan'dı.
(Mîlan'la karıştırılmamalıdır.) 1860'larda MÜan, gerileyen bir aşiret duru
mundaydı. 600 çadıra sahiptiler ve güçlü Şammar aşiretince haraca bağ
lanmışlardı. Anayurtları yağmacı Mısır birlikleri ve Osmanlı orduları ara
sında sahipsizken, 30 yıl kadar önce, sayılan önemsizdi. 1863’te İbrahim,
aşiret reisi olmayı başardı ve aşiretini Arap aşiretlere karşı bir takım ba
şardı mücadelelere yönlendirdi. Sonunda Şammar aşireti yenildi. Bu
olaydan sonra, aşiretin nüfusu büyük ölçüde arttı; birçok küçük aşiretler
kendüerini Milan olarak adlandırmaya başladılar.
a Bu üç ömek tek
değildir. Rastlantı da olabilir ama verilen örnekler sınır bölgelerinde ya
şanmıştır. Aynı klanın adım taşıyan farklı aşiret mensuplarının varlığına
Pişkin bazı kanıtlar bulunmaktadır/191 (Fakat, ortak bir kökene sahip ol
ma zorunluluğu yoktur.) Eski aşiretler yok olup yerlerini yenilerine bırak
maktadırlar. Değişik zamanlarda toplanmış verilerden oluşturulmuş aşi
ret listelerinin karşüâştınlmasmda açıkça görülür bu
a. Göçebe
aşiretlerde aşiretsel birlik, (yani, aşiretin şuurları, büyüklüğü) birlikte yapdan göçlerde ortaya çıkar. Yan-göçebelerde, ya da yerleşik olanlarda,
yalnızca diğer aşiretlerle veya dış güçlerle (devlet, ordu, Avrupalı misyo
nerler gibi) çatışma durumlarında aşiret tek vücut gibi davranabilmekte
dir. Bu davranış, özellikle çevre alanlara yayılmış soy ve bireylerde daha
açık olarak gözlenmektedir. Ancak, bu tip çatışmalar geçmişteydi.
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Aynı şey soy ve klanlar İçin de geçerlidir :Onlar yalnızca aynı birliğin
birimleri arasında çıkan çatışmalarda, birlikte hareket etmektedirler. Li
derler de, yalnızca böylesi durumlarda, lider olarak davranırlar. Çatışma
lar, basitçe aşiretsel yapıdan kaynaklanmamaktadır ; onlar bu yapının
öğeleridir.
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Çatışmalarla , yalnızca bu yapının aşamalı karakteri algılanabilir ol
maktadır. Aşiretsel çatışmaların hepsi aynı çeşit değildir tabi ki. Ancak,
zıtlık ve birliktelik süreçlerine ilişkin bir karşıtlık türü vardır ki, diğerleri
ne göre daha öğreticidir. Aşiretli Kürtler, klan ve soy dayanışmasını açık
larken sürekli olarak daha sonra geniş olarak tartışılacak kan davasına
değinirler. Fakat önce, anlayışımıza birşey katıp katmayacağım anlamak
için, aşiret ve alt-bölümleriyle ilgili olarak kullanılan terminolojinin bir.
analizi yapılacak.

Il-b. Kürtçe Terimler
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Aşiret , Klan , Soy" gibi standart, antropolojik kullanımdaki te
rimler, Kürdistan’ın toplumsal gerçekliğine pek uymayan bir dar ceket
olarak kendini göstermektedir. Kürtler'in kullandıkları terimlerin açıklama ve konuya uyarlanmaları daha sağlıklı bir bakış sağlayacaktır. İlk ba
kışta literatüre aykın gibi görünürse de , varolan karmaşıklıkları giderici
olacaktır. Bunlar, herhangi biryerde kullanılan anlam açısından muğlak
kelimeler değildirler. Kürdistan’ın değişik parçalarında, değişik şekiller
de kullanılırlar. Terimlerden birçoğu yalnızca belli bölgelerde kullanılır
ken- bir başka yerde de, farklı terimler tercih ediliyor olabilir. Dahası, bir
çok kelime Arapça, Türkçe, (ve belki de Farsça) dan alınmıştır Ama
oıjinal ifade biçimleriyle alınmış olabilir.
Aşağıda bu karışıklığa örnekler gösterilmiştir.

Leach, Balik aşiretinde "eşîret", "taif', "tire” terimlerinin kullanıldığı
na dikkati çekmiştir. Sözü edilen terimlerin, İngiltere'deki kullanımıyla, •
aşiret , 'klan", "soy" terimleriyle özdeş olduklarını saptamıştır. "Taife" ve
"tire" terimlerinin bazen birbirlerinin yerine kullanıldığım da belirtmiştir..
Leach, "eşîret"in politik bir grubu, "tire" ve "taife"ninse akraba gruplarım,
ifade ettiğini iddia etmektedir. Her aşiret, bir ya da daha fazla taîfe'den,
her taife de birkaç tîre'den oluşur/20’

Caf ve Hemewend'ler üzerine çalışmalar yapan Barth, Leach'in şe
masının doğru olmadığını söyler. Çünkü herhangi birine hangi tire'ye bağ- ■ '
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lı olduğunu sorduğunda ; "Caf' cevabını alır kİ bu da butun bir aşireti İfa
de etmektedir. Ancak, bu terim genellikle, aşiretin temel a -bölümleri içto
kullanılır ve "eşîret" terimine tercih edilir. Barth. tirenin en buyuk soya
yaklaşık" olduğunu söyler, her büyük soy tire olarak adlandınlmasa da
Îbu iddia tîre’nin Caflar tarafından bir akraba grubundan çok, poliUk bi
grubu ifade etmek için kullanıldığını önerir.) Soy , "hoz diye adlandırılır
ve ortak bir atadan adım alır : Yani, Hozî Brahîm , Brahım ın torunla
rından oluşan soyu anlatır. Barth'ın "taife" terimi, Kürtçe "Hoz un Arap
ça'daki tam karşılığıdır t21’ Roudolph (1967 a), bu terimlerin daha derin
bir analizini yapıp, İran Kürdistan'mm değişik bölgelerinde nasıl kullanıl
dığını gösterir ve "taife" ile "üre" nin aynı birimleri ifade ettiğini iddia
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eder. (Ben, bu iddiaya tümüyle katılmıyorum.) Ve "tire nin açı ça, „ ormaller Gleiederungsbegri" olarak kullanıldığını ekler. O'na göre taife b
başka şeyi ifade eder/22’ Sanıyorum bu önemli bir gözlemdir.
,
İrİ orijinli kelime bir bölünmeyi anlatmak için kullanılabilir. Farsça da
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"do tira şodan", "ikiye bölünme anlamına gelir". Bu nedenle bana öyle g liyor ki "tire" diye adlandırılan herhangi bir grup geniş bir birliğin alt-
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birimidir.
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"Bölüm" doğru bir çeviri olabilir. Bu deyim,"aşiret" ve "soy"a karşılık
gelmez. Fakat bu deyimlerin hepsinin yerine kullanılabilir. Kullanıldığı ye
le.bağlı olarak (Caf, bir bütün olarak, "üre" diye adlandınlabıır. Ancak
yerleşim yerlerini başka gruplarla paylaştıklarında, diğer gruplar değil de
yalnızca Caf dikkate alınır/23’ Bu durumda, Caf için en uygun terimjşıret" tir) Öte yandan, "taife" terimi (Arapça’da ) gerçek ya da hayali akraba
lığı ifade eder. Bizdeki "kardeşlik" gibi Ortadoğu'da bu geniş aileler ve soy
lar için kullanılırlar. (Burda Barth, onu "Hoz"la özdeş kılmakta ^kijjhrJ
Gerçek olmayan akraba gruplan, dinsel gruplar için kullanüır.Ozellıkle
İran'da bu son kullanım şekli oldukça yaygındır. Eğer bir dervişe hang
taifeye ait olduğu sorulsa genellikle kendi gerçek aşiret ya da kabilesin
den sözetmez. Fakat içinde yer aldığı sözde akraba grubundan sozeder.
Dalehü'da (24’ Ortodox Sünnilikten ve Şiilikten çok farklı bir dinsel
mezhep olan Ehli Hak mensuplan, kendûerini "taife"f'aile" olarak adlan ınrlar. Dinsel liderin yaşadığı Tütşami, bazen "Paytexte taife diye adland
lir. (Ailenin başkenti). Bıyıklarını kesmeyen Ehli Hak'larkomşularmdan
farklı bir görünüme sahiptirler. Uzun olan bıyıklarımı gördüklerinden taıfe'den misin?" diye sormuşlardı. Bu örnek, Roudolph'un belli bir y
gos e
rerek orada hangi'taîfe'nin yaşadığını sorduğunda, "taife Sünni diye ce

vaplandırılmasına ipucu çzîaibilir.
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Taife teriminin yalnız gerçek soylar için değil, kabile ve aşiret için de
kullanılması garip değildir. Razmara, Batı İran'daki araştırmasında^, aşi
ret için taife, (Gûran kadar geniş bir koııfederasyon için bile) ve taîfe'nin
alt-bölümleri için de"tire" terimini kullanır. Ben "taîfe"nin bu anlamda kulla
nılışına çok az şahit oldum.
Soyut kullanımı dışında, çoğul olarak, 'Tevayefe Kurd" : "Kürt aşi
retleri" ya da "tevayefe filan minteqe" : "Şu ya da bu bölgenin aşiretleri" bi
çiminde kullanılır.
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"Eşîret" (Arapça'dan) bütün Kürdistan'da kullanılır ve bütün bir
aşireti ifade eder : Aşiretler konfederasyonu da "aşira" olarak adlandırılır.
'27’ Terim , belli bir anlamla smırlandınlmamıştır. Kürdistan'da bu terim
"aşiretli" olmakla, "aşiretsiz" olmayı da ifade eder.
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Sandreczki, 185O'de gözlemler yaptığı Herki topraklarında (Türkiye,
İran, Irak sınırlarının birleştiği) köylerde, (Aşiret mensubu olmayan) köy
lülerden oluşan ve (Gûran diye adlandırılan) iki kast sisteminin ve "sipah"
diye adlandırılan’28’ askeri bir kastın ya da soyluluğun varlığından sözeder. (Osmanlı İmparatorluğu'nda, askeri feodallerin adlandırılması) ya da
"Assyreta", Sandreczki'nin "Assyrian" diye tamttığı bu terimin, "eşîret"in
yanlış bir telaffuzu olduğu bellidir/29’
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Rudolph da terimin bu anlamsal boyutuna değinir. Özellikle, çoğul
halini ele alarak, "Maeşşayiz", "biz aşiret mensuplanyız"m, aşiret mensu
bu olmayan bağımlı köylülüğün üzerinde bir toplumsal yapıyı açıkladığım
belirtir/30’ İki yıl, Irak Kürdistan'mda, politik kurumlarda çalışmış olan
Hay, "ben aşiret adamıyım" belirlemesinin anlam açısından "Civis Romanus Sum" belirlemesine benzer olduğunu söylemektedir/31’ Aşiret mensu

bu / Aşiret - dışı karşıtlığının diğer anlamlan üzerinde, II-k'da tartışıla
cak. İran'da bazen, "eşîret" terimi yerine, aynı anlama gelmek üzere, "îl"
terimi kullanılabilmektedir/32’ Ancak, bu ikinci anlamı vermediği görül
mektedir. Fakat, Kürdistan aşiretleri içinde, yalnızca, Horasanın
Ze'flranlû ve Şadlû aşiret konfederasyonlanna "îl" denildiğini duydum.
Konfederasyonların büyük reislerinin resmi ünvanı "Îlxanî"dir.

Aynı şey , İran'daki diğer geniş konfederasyonlar için de geçerlidir.
Horasan 'ın Bahtiyari ve Qaşqa'i konfederasyonları örneğinde olduğu gibi,
îller, devletin oluşturduğu organizasyonlardır. (Bak. Bölüm III. i) Diğer
îl'ler daha heterojen elemanlardan oluşmuştur. Devlet müdahelesine kar
şı kendi birliklerine sahiptirler/33’
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Bana öyle geliyor ki, Î1 terimi, daha çok kabul gören idari bir meka
nizma gibi görünüyor.
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Kuzey Kürdistan'da "tire" ve "taife" terimleri kullanılmaz. Orta Kür
distan'da Teyyan aşireti ve diğerleri alt-bölümlerine "qebîle" derler. Qebîle, aşiretten hemen bir sonraki düzeyi temsil eder, aynı zamanda çadır
grubunu da. (Aynı topraklar üzerüıde göçebe olup, şimdi kuzeydoğu Su
riye'de yaşıyorlar.) Miran'lılar aynı anlamı taşıyan "fexr" terimini kullanı
yorlar. Başka yerlerde, fexr'in alt bölümleri de fexr diye adlandırılır. İki
durumda da terimleri elimine etmek biraz zordur. Her iki halde de, bazı
halk gruplarıyla yapılan uzun tartışmalara rağmen terimlerden herhangi
birini elimine etmek mümkün olmadı. Ve onların yerine, yalnızca klan de
diler. Ancak, bölgedeki yerleşik Kürt'lerin kullandığı "bavik" terimi (ya da
"babik") bu klanlar için kullanılmaz. Bavik, birbirleriyle akrabalık ilişkisi
olmayan katılımcıların güçlendirdiği sığ bir soyu ifade eder. Genellikle kö
yün bir alt birimi olarak kullanılır. Bir bavıkın birden fazla köyü kapsadı
ğını duymadım. Klanlar bavik diye adlandınlamıyacak kadar geniştirler.
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"Mal" "ev" , bavıka oldukça yakın anlamı olan bir terimdir. Katılımcı
ları içermeyen katıksız soyu temsil eder. Fakat, yalnız soylar güçlü ata
lardan gelirler. Şımak'ta rakip ağa aileler bavik diye anılırlar. "Mala Teter
Axa", "Mala Sulîman Axa" v.s diye anılırlar.
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Bitirirken birkaç not:
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1. Hemen bütün terimlerin yabancı bir dilden alınmış olması ilginç
tir. (Aynı durumu liderlik ünvanları üzerine tartışırken de göreceğiz.)
Yalnız küçük birimlerin adlandırılması Kürtçe'dir. "Hoz", "bavik", "mal"
gibi mümkün olmamasına rağmen, hoz ya da bavik’in yerel düzeydeki
politik bir birimi ifade ettiği, oysa taife ve eşiret’in gerçek olmaktan çok,
yalnızca çatışma durumlarında harekete geçen potansiyel grup oldukları
şeklinde bir tartışma vardır. Bu çatışmalar hükümet güçleriyle olduğu
kadar, başka gruplarla (Kürt olmayanlar dahil) olabilmektedir. ("İl" teri
minin kullanılışı kesinlikle burdan türemiştir.) Bu birimlerin liderleri, sık
sık idari, ("feodal"), askeri hiyerarşiye katılırlar.
"Eşîref'in ikincil anlamı olarak burada tartıştığınım aslında birincil
olabileceği şeklindeki bir olasılık dışlanmamalıdır ki terim, önceleri, aşi
ret üyesinin savaşçı özelliğini belirtiyordu; daha sonra, bu savaşçıların
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içinde örgütlendikleri ya da devlet tarafından örgütlendirildikleri birimle
rin adı oldu.
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2. Leach, eşîret için politik grup, taife ve tîre içinse akraba gru
bu terimini kullanmaktadır. (Rudolph , bu yargıya biraz tereddütle yak
laşmaktadır.) Büyük olasılıkla, Leach, bu tür bir ayrımı, eşiret bir akraba
topluluğu olmadığı için yapmaktadır. Fakat o, alt - bölümlerin, aşiretin
kendisinden daha çok politik işlevlere sahip olduğu ve pekçok taife ve tîre'nin akrabalardan oluşmadığı gerçeğini görmezden geliyor. Eğer bir aşi. ret kalıcı ise, (Uzun zamandan beri varlığını koruyorsa) alt-bölümleri, gi
derek soya dönüşürler. Çünkü , bölümler, genellikle akrabalık düzenine
göre oluşurlar. Fakat son zamanlarda oluşmuş aşiretlerde (ya da son za
manlarda yabancıların katıldığı) alt-bölümler soy açısından heterojen
dir. Hatta, bavik kadar sığdır da. Antropolojik eğitim, aşiret örgütlenme
sinde akrabalığın önemini abartması konusundan herhangi birini çok
kolay yönlendirebilir. Diğer iki rakip gözlemci, hükümet yetkililileri ; Hay
ve Randot, oldukça başka görünümler üzerine eğilmişlerdir. Hay : "Aşi
ret, dış saldırılar karşısında üyelerini korumak ve eski ırksal geleneklerin,
yaşam stilinin korunması için var olan bir topluluk ya da topluluklar fe
derasyonudur. Aşiretlerden bazıları birden fazla reise sahipken, diğerleri
belirlenmiş bir reise sahip değildir. Büyük aşiretler alt-bölümlere ayrıl
mıştır/34)" der. Hay, büyük önem atfettiği, liderlik kurumu üzerine tartış
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maya devam etmektedir. (Hay'm bir yönetici olduğu düşünüldüğünde bu
şaşırtıcı olmayacaktır.) Randot sa, Hay’m söylediklerini tekrarlamakta
dır. O'na göre, "Aşiret, içe dönük, küçük bir dünya, bir savunma örgütü,
geleneksel ve tutucu bir kurum, aynı özellikleri taşımayan gruplardan
oluşmuş üstünlük duygusuna sahip bir topluluktur". Aşiret reisinin otori
tesi, etkinlikleriyle doğru orantılıdır. "Gerekli bir savunma kurumu, savaş
ilkesel bir etkinliktir. Bu iki yazar, akrabalığın rolünü küçümseyerek, bir
başka yanlışa yöneliyorlar. Ancak, aşiretin politik önemini çok açık olarak
farketmiş bulunuyorlar.
3. Kullanılan terimlerin hiçbiri, aşiretin belli bir düzeyini tam ola
rak temsil etmemektedir. Şekil-1'deki soyutlama, Kürtler'in toplumsal
gerçekliğini yansıtmaktan çok antropologların kafalanndakini yansıtmak
tadır. "Taîfe", hem gerçek hem de biçimsel akrabalığı vurgular. "Tîre"
ve fexr" de aşamalar ilkesini (Segmentation) vurgular. Sonuncusu, mut
lak değil, görecelidir. "Taîfe" ise, "aşiretin bir birimi olmayı, bütüne ait ol
mayı " anlatır. Diğer iki birim ise "büyük bir birimin parçalan"dırlar. (Eğer
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Spkıl 1 aene hayali bir aşiretin temsili olarak ele alınırsa, herhangi bir
îsSt mSÛbu bir durumda Ay. taife. Byi de onun tîre'leıkıden biri
olarak adlandmrken. bir başka durum da Cyetlre. ya deı Dye taife diy
bilir Akrabalık ("Hepimiz kardeşiz " türünde ) ve aşamalılık aşiret or
eütlenmesinin en karakteristik özelliklerindendir. Aşiret örgütlenmesinin
SS^ri kendi başlarına önem taşımazlar-kl modelimizde yeterine.ı vurgufendıX şurası da gerçek ki. sözkonusu örgûtlenrnemn d^şdt dü
zeylerinde yer alan bölümler birbirleriyle ya çatışırlar ya da birlikte d
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ranırlar. (Harita 5)

X

II-c. Kandavasi ve Diğer Tür Çatışmalar
Kur'an Eski And'ı tekrarlar : "Bir hayât bir başka hayat içindir, bir
göz bir başka göz, bir burun bir diğer burun, bir kulak bir başka kulak,
bir diş bir başka diş ve bir yara bir başka yara içindir." Ve başka bir yer
de de: "İnananlar, intikam sizin için kanla indirildi", "Özgür bir adam öz
gür bir adam için, bir köle köle için, kadın bir kadın için" der/35\ Kürt

ler, geleneklerinin son zamanlara kadar, buyruğun izin verdiğinden çok
daha sert olduğunu söyler. Büyük olasılıkla İslâmiyet öncesi Araplar'ınki
gibi.
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"Herhangi biri, bir başka aşiretin adamları tarafından öldürülürse,
yakın akrabaları hemen kalkıp sözkonusu aşirete gider ve ilk gördüklerini
öldürürlerdi Bazense birden fazla kişiyi öldürürlerdi Dört ya da beş, bu
durumda tabii diğer aşiret intikamını almaya gelir, bizlerden birkaçını öldü
rürdü. Ve bu böyle yıllarca ve yıllarca sürerdi. Bazı durumlarda, banş sağ
lanana kadar, 50 ya da 100 adam öldürülürdü."
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Benzer olaylan. Kuzey Kürdistan'da pek çok kez dinlemiştim. Ora
da, birçok aşiret yıllar süren kandavalanna bulaşmışlardı. Güney Kürdis
tan'da, kan davası daha az yaşanıyor gibi görünüyor, Barth'ın bulgulan
genelleştirilebilirse(36). İran Kürdistan'mda da bu olaydan söz edildiğini
hiç duymadım. Fakat, Kuzey Kürdistan'da hala geçerli. Eskisinden daha
az şiddette olsa bile.
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Bana verilen sayılar abartılmış olabileceği gibi anlatılan öyküler de
gerçeği yansıtmıyor olabilir. Dikkat edilirse ne Kur'an'da ne de başka bir
yerde, katilin kendisinin öldürülmesi gerektiği önerilmemiştir. Aşiretsel
ilişkilerde, öldürme, bireysel bir eylem değil gruplararası bir olaydır. Aşi
ret gelenekleriyle, Kur'anın buyrukları arasındaki fark ; intikamın, Kuran'ın yasakladığı göze göz, dişe diş'ten daha fazlasını içermesi ve karşı
intikamın da alınmasıdır. Devlet kontrolünün yitirildiği bölgelerde, örne
ğin Türkiye’nin dağlık Güneydoğu'sunda kan davaları hâlâ sürmektedir :
Uludere'de, daha önce Asuriulann yaşadığı, fakat 1. Dünya Savaşinda onların köyü terkinden sonra, Goyan aşiretinin Kürtlerinin yerleştiği
bir köyde, görünüşte, birbirleriyle ilişkisiz birkaç bavik vardır. Güç açısın
dan oldukça eşitsiz bir konumdadırlar ve farklı mahallelerde otururlar. Ev
velki yıl Uludere'yi ziyaret ettiğimde, güçsüz, küçük bir soydan bir er
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kek,daha güçlü geniş bir soydan, bir kızı kaçırmıştı. Kız kaçırma, oldukça
cesaret gerektiren riskli bir olaydır. Genç adam, sevgilisiyle kaçarken yaka
lanmış ve çıkan çatışmada, kızın akrabalarından biri yaralanmıştır. Genç
çift şimdi uzakta Türkiye'nin batısında bir yerde yaşamak zorunda kalmış
tı. Fakat, bu uzaklık, acımasız bir intikama engel değildi. Erkeğin bavikinden iki kişi, en saygın iki kişi öldürülmüştü. İki taraf arasında sağlanan bir
aravermeden , ya da barıştan bu yana daha zayf olan taraf, güçlünün kar
şısında her zaman yenik düşeceğini anlayarak cezalandırmayı devlete bı
rakmıştı. (Barış için aracı olan da bir hükümet görevlisiydi.) Fakat buna
rağmen tansiyon hala yüksekti. (Bir ölçüde katillerin hala açıkta dolaşmalanyüzünderı) iki bavikin üyeleri de mümkün olduğu kadar birbirlerinden
sakınmaktaydılar. Farklı kahvelere devam ediyorlardı. (İlçede de zaten iki
kahve vardı.) Bu iki bavik'in mensuplarının yaşadığı mahallelerde sık sık
çatışmalar olmaktaydı. Benim ayrılmamdan sonra, bildiğim kadarıyla, kan
davası yeniden alevlenmiş en azından iki kişi ölmüştür.
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Ölen ya da öldürenin toplumsal konumlan farklı olduğunda suçlu
dan öç almak genellikle mümkün olmamaktadır. Eğer bir aşiret reisi aşi
ret mensubu olmayan bir serf ırgatı tarafından öldürülürse, reisin yakın
lan yalnızca katili öldürerek öç alırlar. Aslında bu durumda reis,
köylünün düzeyine inmiş olur. Bir ırgat'ın, bir ağayı, kendi hesabına öl
dürmesi, aşiretlilere pek mümkün görünmez. Bu nedenle, hemen köylüyü
kullanan bir başka reisten şüphelenilir. Ve artık, intikamın asıl hedefi bu
reistir. Ne literatürde, ne de çalışma yaptığım bölgelerde, bir aşiret reisi
nin kendisinden daha düşük statüde birt tarafından öldürülmesi örneğine
rastlamadım. (Öldürülürse genellikle ya akrabalar tarafından ya da kendi
siyle "eşit" konumda bulunanlarca öldürülür.) Ancak, tersi sıkça yaşanır.
Aşiret mensubu olmayan Kürtler, Hıristiyan gruplar önceleri alt pozisyon
lardaydılar. Durumları Avrupa'daki serilerin pozisyonuna çok benziyordu.
Ağalan, (genellikle aşiret reisleriydi) onlan özel mülkleri olarak görürlerdi.
(Şimdi bile bazı yaşlı ağalar onlardan "filehen min" diye söz ederler : "Hıristiyanlanm".) koyun öldürür gibi, bir başkasının Hıristiyanı öldürülü
yordu.
1860'larda, Diyarbekir'de, İngiliz konsolos olarak bulunan Taylor,
kendi zamanında hrrisliyan köylülerin, Botan'da ("Zerkirî" , altınla satın
alınan) işledikleri topraklarla birlikte, alınıp satıldıklarını, her birinin (aşi
retli bir Kürt ağasına "ait" olduklarını; bir zerkiri , bir reis tarafından (ya
da reis'in kışkırtılmasıyla) öldürüldüğünde öldürülenin ağasının da karşı
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I,

^a&ZğrkİrİSİnİ öldürdüSünü anlatır. "Öldürülme olayında rolleri olmasa
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Taylor, bir yerine iki zgrkirîyi öldüren ağanın Kur’anın buyruklan- Ç^dfğim farketmemişlir. ("Bir köleye karşı, bir köle") Birinin ırgatını
öldürmek, aslında O'nun koyununu çalıp, keçisini öldürmek gibi birşeydir : Kimse bir hayvanla bir ırgatın öcünün alınmasını düşünmez; bu ağa
ların işidir. (Bunun yanında Hıristiyanların silah taşımasına izin verilmez
di, boylece öç alınamazdı.) Aşiretteki konum, aşiret yetkililerinin bakış
açısına dayanan tanımlamalarla belirleniyordu, bağımlılarca değil Tay
lor, bağımlı köylüler Hıristiyan ("Kaldean") olduğu için, bu ayrımı farketmiştır. Bağımlı, aşiretli olmayan Kürtler de aynı konumdaydılar : Onlann
yenne öçlerini alan her zaman ağalarıydı. Bu , aşiretli olmayan köylüle
rin, neden bağımsız değil de bağımlı yaşadıklannın temellerinden biridir
Guçlu bir aşiret reisine "bağımlı" olmak en iyi korunma biçimlerinden bi
ridir. Öldürülenle, öldüren aynı aşiret , klan ya da soya mensupsa, öç he
deflen daha yakın bir çevreden seçilir. Bu çevre, üçgenlerin ev halkı, soy
v.s. temsil ettiği Şekil-1. de görülebilir. Varsayalım ki 2. haneden biri 14.
haneden biri tarafından öldürüldü. Bu durumda, bütün bir C klan öç he
defi haline gelecektir. Bütün A klanı da intikamcı konumundadır. (Uygu
lamada, yalnızca, kurbanın yakınları öç almak için harekete geçerler söz
gelimi, a soyu.) Eğer öldüren, 7.haneden ise böylece , a ve b soylan kan
davası nedeniyle karşı karşıya geleceklerdir. (Diğer durumda, birinci du
rumda, kavganın dışında kalacaklardır.) Oysa, öldüren 4. haneden olsay
dı hedeflerin listesi b'ye doğru daralacaktı. Ve yalnızca a intikamcı olabi
lirdi. Yanı kan davası, öldürülen ve öldürenle yakınlık derecelerine göre
gruplar arasındaki karşıtlıkları ifade eder.
Şimdilerde, Kürdistan’ın birçok bölgesinde kandavalannda hedefler
öldürenin soyundan rastgele seçilmezler. Yalnızca, öldürenin kendisi ve
yakın akrabalan (kardeşleri, oğullan) normal hedeflerdir. Fakat kandavası
ile ilgili düşmanlıklar hâlâ, soylar arasıdır. Kandavasının komünal ka
rakteri, intikam almaktan vazgeçen tarafa para (bej) ödenmesinde daha
açık görülür. (Kur'an şu çözümü buyurur /'Zarara uğramış kardeşi tara
fından affedilen kimse örf ve adetlere göre yargılanacak ve kardeşe belli
bir miktar para ödenecektir. <38>" Bu kan-parası. bütün soyca üstlenilmekte ve miktar benimsenirken, yalnız kurbanın önemi değil (yani o’nun "de
ğeri ), öldürenin soyunun genişliği de, varsıllığı da hesaba katılır Bej’in
soy içindeki paylaşımı genellikle eşitsizdir. Fakat her soy mensubunun en
azından sembolik bir katkıda bulunması gerekmektedir. Para, öldürüle-
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nin soyuna dağıtılmaz. Eğer babası sağ İse o'na, değilse kardeşlerine ya
da ailenin sorumluluğunu yüklenmiş akrabalarına verilir.

Kandavasımn Arabuluculukla Sona Erdirilmesi

ris

Çatışmanın böyle barışçıl bitişine kendiliğinden ulaşılmaz. Bu, nü
fuzlu bir kişinin aracılığıyla gerçekleşir. Tehdit edilen taraf, otoritesi in
tikamcı tarafça da kabul edilen birine başvurur. Bazen, bu kişi, aşiretin
ya da klanın reisi olabilir. Eğer bu lider, kavgalı soy gruplarından birine
mensupsa, bu durumda aracı olamaz. Çatışmanın şiddeti ölçüsünde, ka
bul edilebilir aracı bulmak güçleşir.*39'
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Modkan bölgesinde (Bitlis yakınlarında) bana şöyle . anlatılmıştı :
"Akrabalar arasındaki kan-davasmda belli bir miktar bej üzerinde anlaşı
lır ve dava biter ; fakat farklı aşiretler arasındaki kan davası asla bu şekil
de bitmez. Tek yol kanın kanla ödenmesidir. "Bu durum sözkonusu yer
de, otoritesi bütün bir aşiret ya da klandan daha geniş bir kesimde
tanınan birinin olmadığını gösterir.
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Bazen, komşu aşiretin reisi, büyük aşiret veya klanlar arasındaki
davada araya girmeyi dener. Fakat, kavgalı aşiretlerdeki güçlü adamlar
bunun gerçekleşmesine izin vermezler. Çünkü bu durum aracıyı, kendi
aşiretleri içinde saygın bir konuma yükseltir ve O'nun prestijini kendileri
nin zararına arttırır. Kuzey Kürdistan'da bir atasözü der ki : "Ser Zehf in,
16 ser6 ko ser p6 bibihîsine kâm e." "Reis çok bulunur, fakat reislerin
dinlediği reis az bulunur.'"*40'
Bu durum, Kürdistan’da iki bilinen fenomenin açıklamasını içeri
yor: Şeyhlerin karmaşık ve etkili konumlarını ve "yabancı" orijinli, Kürdistan'ın diğer parçalarından gelen ya da (gerçek ya da sözde) Arap kökenli
aşiret reislerinin hakimiyetini. Yönetici ailelerin çoğunluğu, kökenlerinin,
İslam tarihinde önemli roller oynayan Arap ailelerine uzandığım iddia
ederler. Bir aşiretin, belli başlı bir klanına yada soy gruplarından birine
mensup olmayan biri, lider olarak tanınır ve aşiret içi çatışmalarda ideal
bir aracı olarak görülür. Aslında böylesi bir rol, sözkonusu kişinin gücü
nü pekiştirir.
,

Normal olarak şeyhler, aşiret yapısının dışındadırlar. Onların her
hangi bir aşiretle yakın ilişkiler içine girmemeleri gerekir. Yalnızca Tan-

riya bağlıdırlar ve inananlar topluluğuyla böyle sadakat ilişkilerine girer
ler. "Tipik" bir özellik, ilahi güç, akıl ve keskin politik görüş özelliklerini
kendilerinde toplarlar. Saygınlık elde etmiş, mükemmel idarecilerdir. Ara
buluculuk için başvurulabilecek en uygun kimselerdir. Hemen hemen bü
tün aşiretler arası anlaşmazlıklar (ve birçok aşiret-içi çatışmalar) Şeyh'in
arabuluculuğuyla çözülmüştür. Bu durum onların konumlarını daha da
sağlamlaştırmaktadır.
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1820 ile 1860 arasında şeyhlerin sayısında bir artış vardı. Aynı za
man dilimi içinde, politik önemlerinde de artış oldu. Sonra tartışacağı
mız (Bölüm IV.) şeyhlerin bu artan önemi, Osmanlı devletinin merkezileş
me çabalarının sonucu olarak, yarı -bağımsız Kürt yöneticilerinin ortadan
kalkmasına bağlıydı. Bu, yan-bağımsız yöneticiler, o zamana kadar, yargı
işlerini yürütmüşler ve çatışmalara çözümler dayatabilmişlerdi. Yoklukla
rı, aracılık yapabilecek güvenilir insanlara ihtiyaç doğurmuştur.
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Bilinen nedenlerle, ne zaman hükümetler kendi devlet sınırları için
de direkt kontrolü sağlamak istemişlerse, kan davalarım yasaklamışlar
dır. (Iran, Osmanlı İmp. İngiliz Irak'ı, Fransız Suriye 'si, T.C) Ticaret ka
nunlarını medeni kanunla, ceza kanunları ve yargı mahkemeleriyle
değiştirmeyi denemişlerdir. Aynı zamanda, direkt olmayan yönetim siste
mini denemişler fakat bu yöntem , reislerin gücünü umulanın üstünde
arttırmıştır. En radikal girişimler, 1920 ve 30 larda, isyancı pekçok gele
neksel otoriteyi öldüren veya süren Türk hükümetleri tarafından denen
miştir. Fakat istenen etki yaratılamamıştır. Türk yöneticiler, güvenilirlik
lerini yitirmişlerdir. Aşiret kavgaları da, bazen banşçıl bir çözümü
dayatabilmekte fakat çok seyrek olarak tartışabilmektedirler. Birkaç kez
tersi bir durum meydana gelmiştir : Türk yetkililer, 'böl ve yönet" mantı
ğıyla Kürt aşiretlerini birbirlerine düşürmüşlerdir. Hiç birşey olmasa da
öyle görünüyor ki, ağalann (aşiret reislerinin) bertaraf edilmesi, Kürt toplumunu daha çatışmacı bir konuma sürüklemiştir.

Dargund (lakap) Modki yöresinde bir köydür. Kuzey-batı Bitlis'te
1935'te bu yörede, küçük aşiretler . genel bir kast isyanının yakında oldu
ğuna inanarak- Türk devletine karşı bir isyan başlattılar. Bölgesel ve idari
merkez Modkî kuşatıldt Fakat ele geçirilmeden ilk Türk birlikleri yöreye
ulaştılar. İsyan çok sertçe bastırıldı: Ağa ve şeyhlerin çoğu yargılandı. Kan
lı çatışmalardan sonra bütün köylüler Trakya'ya sürüldüler. Kaçanların ge
ri dönmelerini engellemek için bütün evler yıkıldı, ağaçlar (ceviz) kesildi. Ka
lan köyler üzerinde sıkı bir denetim kuruldu. İki yd da üç köyden sorumlu
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jandarma karakolları kunıldu. "Ve bu bizim, giderek nasıl uygarlaştığımızın
öyküsüdür." diyor bilgi verenlerden biri.
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Dargund'lular Kibûran aşiretine mensupturlar ve köyde Memo ve Si
lo adlarıyla anılan iki sülale vardır. Ne henüz yeni bir aşiret, soy ya da köy
lideri çıkmış, ne de böyle bir role yeterli, ekonomik koşullan bakımından di
ğerlerinden daha güçlü biri vardır. (Hepsi de yoksul köylülerdir.) Karşı köy
deki şeyh de isyanda öldürülmüştü. Oğlu hâlâ aynı köyde yaşamakladır.
Şeyh diye anılır ve çocukları nazardan koruyan muskalar yazar, fakat cid
di bir otoritesi yoktur. Bu anlamda "gerçek bir şeyh" değildir. Devletten ma
aş alan bir köy imamı durumundadır. Küçük çatışmalar (arazi vs. yüzün
den) bazen jandarma tarafından durdurulur. Bu da sözkonusu kişinin
prestijini sarsar. Yani, bir nüfuz boşluğu vardır. Toplumsal örgütlenme biçi
mi ve ideoloji aşiretseldir. Fakat yalnızca yasa uygulayıcılığı biçiminde işle
mektedir bu. Ve oldukça farklı bir toplumsal örgütlenme biçimine bağlı olup
başka bir ideolojiyle davranmaktadırlar.
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1973 'te Memo soyundan biri, kaza süsü vererek, Silolar'dan birini
öldürdü. Suçluyla kardeşi, intikamdan korkarak kısa sürede kaçtılar. Şim
di batıda bir yerdeler. Köyde kalan diğer akrabalar intikamın kendilerin
den alınmayacağını biliyorlar, fakat Silolar karşı tarafı potansiyel suçlu
olarak görüyorlar ve aralarında gergin oir atmosfer hakim Çünkü, kata
serbest dolaşmaktadır. (Kısa bir süre hapis yattıktan sonra, aftan yararla
narak çıkmıştı, tabii kimse nerde yaşadıklarını bilmiyordu.) Tarafları, belli
bir miktar kan-parası üzerinde anlaşmaya ikna edebilecek, herkesçe kabul
edilebilir bir otorite yoktu. Karşılıklı güvensizlik devam etmekle ve iki soyun
adamları da birbirlerinden sakınmakladırlar. Akşamlan pek seyrek olarak
evlerden çıkılır. Düğünlerde, dışarda müzikli eğlence yapılmamakladır. Me
mo ve Silo'larca ziyaret edilen yer, öğretmenlerin, (yabancılar) ve benim ya
şadığım okuldur. Fakat, Silolardan biri içeri girdiğinde, orda bulunan Me
mo soyu mensubu çıkar-ya da tersi olur, bazen çaylarını bile bitirmeden
yerlerini terk ederler. Ancak, okulda farklı değerlerle eğitilen gençler farklı
tutumlar alacaklar ve gerginlik yavaş, yavaş azalacaktır. Bu konuyla ilgili
bir örnek sunmak yerinde olacak. Birgün, bu iki düşman soya mensup
gençlerden beşini, birlikte dinamitle balık avlamaya giderken gördüğümde,
bunlann soylararası çatışmayı pek ciddiye almadıklarını düşünmüştüm.
Fakat dinamit almak için köye doğru yöneldiklerinde, Memo'larm nehrin
bir kıyısında, Silolarınsa öbür kıyısında yürüdüklerinifarkettim. Köye var
dıklarında, her iki gruptan birer kişi köye ayn yollardan girdiler. Balık avla-

yacaklan yere kadar birlikte yürüyüp sonra gene ayrıldılar. Dinamitleri de
ayn ayn atıyorlardı.
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Dargund'da sıkı kontrol nedeniyle, (büyük olasılıkla), geleneksel li
derler çıkmamıştır. Ama aynı zamanda devletin modem otorite organları
da gerçekte kabul gelmemektedir. Dolayısıyla çatışmalar ne geleneksel ne
de pıodem yöntemlerle çözülebilmededir. Türkiye Kürdistanı'nın diğeryorelerinde (en kaımaşık olarak Güney-Doğu'da) yeni küçük "reisler" öne
sürülmüştür. Bunların birçoğu, hükümetlerin yerel temsilcileriyle işbirliği
yaparak guçlenebilmişlerdir ve ulusalcılarca (işbirlikçi) olarak adlandırıl
ma Ladır. Birkaçı, bir uzlaştırıcıda, arabulucuda bulunması gereken oto
riteye sahiptir ancak kıskanç rakipleri tarafından, aşiret anlaşmazlıklarım
azaltmaktan çok, arttırmaya yönlendirilirler. Düşman sülalelerin kan da
vasını, resmi müdahale olmaksızın "unuttuğu" na ilişkin yalnızca bir tek
omeğe rastladım.
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B, bir kaç yıl önce kandavası yüzünden köyü terkeden a ailesinden
genç bir işçidir. (Agn yakınlarında) Eski kuşaktan hiç kimse köye dönme
cesaretini göstermemiştir. Fakat B, hiç bir korku duymadan, düzenli ola
rak köye gidip gelmektedir. Ve köyde birçok gencin eğilimli olduklarını ve
2en(^ısı 9ibı sosyalist-ulusalcı olduklannı söylemektedir. Sosyalizme ilişkin
ilgileri yetersiz olabilir. Fakat dürüsttürler ve aşiret anlayışıyla mücadele
etmeye çalışıyorlar. "Düşman" tarajlarm gençleri için . B üe arkadaş olmak
gurur verici bir olaydır.

Evlilik Biçimi ve Aşiretlerarası Çatışma

Kürdistan da aşiret çatışmalarının diğer pek çok aşirete göre daha
sert, olmasına neden olan faktörlerden biri de aşiretin her kademesinde iç
evliliklerin geçerli olmasıdır. Amca kızıyla evlilik tercih edilmektedir (Öz
olmayabileceği gibi, öz amca kızıyla da) Teorik olarak bir kızın amcasının
oğlunun onu bir başkasına verdirmemek gibi bir hakkı vardır. Eğer baba
sı kızı bir başkasıyla evlendirmek istiyorsa, gene teorik olarak yeğenlerin
den izin almak zorundadır. Onlar ük teklif haklarım kullanmamışlarsa kız
başkalarına verilebilir. (Bu konuyla ilgili somut bir örneğe rastlamadım.
Ancak Kürdistan'm her bölgesinde konuya ilişkin değişik gelenekler oldu
ğunu gözlemledim.) Bir genç erkek amcasının kızıyla evlenmek isterse, kı
zın babasının bu teklifi reddetmesi olanaksız değilse bile çok zordur.
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Başlık parası heryerde amcaoğlu için düşüktür. Bir yabancıya
oranla bu geleneğin kökeni, nedenleri, işlevi oldukça farklıdır. Bu ne
denle , eş seçiminde amcakızı favoridir. Bu geleneğin sürekli uygulanışı,
aşın aşamalıhğa (extra segmentasyon) yol açar. (Bak şekil.2) Oysa, kuzen
ler arası evlilikler, (iki kuşaktan da kuzen evlilikleri yapılmışsa) çoğalan

st
itu

tk

ur

de

de

Pa

ris

ilişkileri güçlendirir.

1 1 I-1 Evlilik

A Erkek

I

O

1--------------1 Evlatlık

In

Kadın

ŞEKİL - 2

: Amcakızıyla evliliğin genel gerçekleşme biçimi

Amca çocuklarıyla evlilikle sonuçlanan ve titizlikle uygulanan iç evlilik,
sülalelerin aşamalı yapışım pekiştirir. Şekil-2 deki örneğin gösterdiği gibi
soylar bütünü ile ayrışmıştır. Aralarındaki potansiyel anlaşmazlığı yumu
şatacak evlilik ilişkileri yoktur.
Fakat uygulamada belli bir esneklik vardır : Herkes amcasının kızıy
la evlenmez, çoğunluğun böyle olmasına rağmen. Maalesef yeterli ölçüde
istatistiksel veri toplayamadım. Bu nedenle ulaşılabilir olanlar, Barth'm
Güney Kürdistan'dan elde ettiği verilerdir. Bir genç kız amcasının oğluyla .
evlenmese bile yakın akrabalar tercih edilir.
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Diğer Tür Çatışma Biçimleri
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Kuzey Kürdistan'da köyün genç erkeklerinin, köyün genç kızlan üze
rindeki öncelikli haklarıyla ilgili ilginç bir geleneğe şahit oldum. Bir genç kız
yabancı bir erkekle evlenmişse, köy gençleri, sembolik bir para ödemedikçe'
gelini göndermezler. Düğünlerde, çocuklar tarafından yolların kesildiğini;
gelin alayının köy dışında, bahşişler vermeye zorlandığını gördüm.
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Kan davası üzerinde, diğer çatışma biçimlerine oranla biraz fazlaca
durdum. Bunun iki nedeni var : Kürt'ler tarafından bu, bir taifeye men
sup olmanın ne demek olduğunu anlatmak için kullanılır (yani, aşiretsel •
yapıyı tanımlamanın bir biçimidir.) Bej’in kollektif sorumluluğu, aşiretin
değişik kollan arasındaki karşıtlığı, başka herhangi bir örnekten daha iyi
anlatıyor. Diğer tür çatışmalar da aynı biçimlerde sürer. Fakat bu aşiretin
aşamalı yapısında sık sık kendini gösterir. Herhangi bir köyden göçebeler
tarafından davar çalınması örneklerden biridir. Böyle durumlarda misille
me (aşırı bir ilgiyle) gene kollektif olarak yapılır ve bu, karşılıklı öç alma
ya dönüşebilir. Çatışmalann çoğu da aşiret liderlerinden: kaynaklanır :
Bunlar, rakip aşiretler arasındaki çatışmalardır ; olmadığı zamanlar çok
azdır. En "katıksız" kan davalarında bile geçerli olabilir. Her türlü çatışma
kandavasma dönüşebilir.

Il-d. Aşiretten Daha Geniş Olan Birimler
Aşiretlerde, bölümler arası karşıtlıklar ve bağlılıkların aşireti aşan
daha büyük birimlerde de sürdüğü düşünülmüştür. Örneğin, aşiret kon
federasyonlarında, emirliklerde (Bu Kürt prenslikleri, bir mîr ya da beğ
tarafından yönetilir ve pek çok sayıda aşireti kapsarlardı. 19 . yy. da yay-
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gındılar.) Ve bütün Kürt ulusu için geçerliydi. (Türk, Fars, Arap, Ermeni
uluslarının tersine) (41a) Kürt ulusu dikkate alındığı ölçüde, (bu terimi,
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19.yy.m başına kadar bile kullanmamaya dikkat etmek gerekir.) açıktır ki
bu örnek oluşturmaz. Milliyetçi Kürt hareketlerine yalnızca merkezi yöne
timler değil (Türk, Fars İngiliz, Arap), oldukça çok sayıda Kürt de, karşı
koymuştu. Görülmemiş derecede yüksek katılımın olduğu Irak'taki son
savaşta bile (1974/75) (50.000 aktif savaşçı artı, başka yollarla katılanlar). Harekete karşı yalnız düzenli Irak orduları değil sayılan onbinleri bu
lan Kürt milisleri de savaştılar. Elbette ki bu karşı koyuşun çok çeşitli ne
denleri vardı. En önemli neden, hareketin başarısının, harekette yer alan
liderlerin ve bu liderlikle yakın ilişkiler içinde olanların geleneksel otorite
leri ve prestijlerini arttıracakken, bunlann rakiplerine de kaçınılmaz ola
rak zarar verecek olmasıydı. Bu nedenle, sonuncuların çıkan, hareketin
düşmanlannınkilerle birdi : Yani hareketin bozguna uğraması kendi güç
lerini arttıracaktı. Milliyetçilik, aşiretçilikten daha güçlü bir motivasyon
olmadığı sürece.
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Emirlikler için de bir örnek verilebilir. Bazı, mirlerin otoriteleri tartı
şılmazdı ve emirlerine bütün tebaınca uyulurdu. (III. bölümde üzerinde
durulacak) Ancak, Emirliklerin kendi aralarındaki savaşımlar ve merkezi
hükümetlerle girilen çatışmalarla bu emirliklerin pek çoğunun birliği sar
sılıp, bozulmuştur.
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Örneğin, 1832'de Reıvandiz'in güçlü mir'i Kor Paşa, ("kör paşa") kom
şu Behdînan emirliğinin topraklarına girip kardeşi Resûl’ü emirliğin baş
kenti Amedİnin yönelimine getirmiştir. Ancak herhangi bir ciddi karşı koy
mayla karşılaşmamış görünmektedir. Önceki Mir İsmail Paşa, beşkentini
geri almak için Hakkari ve Botan emirliklerinden ve Musul'daki Osmanlı yö
netiminden yardım almak için boşuna uğraştı. İstilacılara karşı aşiretlerini
ayaklandırma çabalan da boşa çıktı. Bu, emirliğin sonu oldu; birliği bir da
ha asla sağlanamadı. Küçük aşiret reislerinden bazdan Resul Beg'le, diğer
bir kısmı da Osmanlı yönetimiyle işbirliği yaptdar. Geriye kalanlar da ba
ğımsız davranmayı seçtder.

İç Rekabet ve Gücün Dış Kaynakları
Aşiret düzeyinde bile, birlik, ideolojik bir birlik olarak sınırlanabilir.
Aşiret, dışarıya karşı tek vücut olmalıdır. (Özellikle diğer aşiretlere kar
şı). Fakat her zaman böyle olmaz. Herhangi iki aşiretin kavgasında, aşi-
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retlerden birinin bir kolunun diğer tarafla ortak paydalar geliştirmesi ola
sıdır. Veya bir iç çekişme nedeniyle, kan davası gibi ya da (oldukça sık
olarak) aşiretin bir alt bölüm liderinin büyük liderle çatışmak olduğu du
rumlarda bu gerçekleşebikr. Özellikle, önceleri, aşiretlerde sürekk bir li
derlik mücadelesi vardı. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, merkezi yönetim
ler, sert önlemlerle aşiret reislerinin güçlerini azaltmaya giriştiler. Liderlik
mücadeleleri içindeki bu insanlan, "benim aşiretim" tanımlaması değil,
"diğer aşiretler" tanımlaması ilgilendiriyordu. Benzer şekilde, "rakipleri
min güç kaynaklan artıyor ben de güç kaynaklanmı arttırmalıyım" dü
şüncesi geçerliydi. Yakın bir tarihten bu yana, hesaba katılan bu çevre,
yalnız diğer aşiretler ve güçlü şeflerle sınırlanmıyor, fakat güçlü devletleri
de içeriyor. Devletin, aşiret çatışmalanndaki manevraları, Kürdistan tari
hinde tekrarlanan bir temadır.
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Milattan sonra, 1600 yıllarında, güçlü Mûkri aşireti, (şimdi Rezayeh
Gölü'nün güneyinde yerleşik) en büyük kandavasıyla parçalandı. O dönem
de Kuzey Kürdistan, Osmanlı İmp. ile Fars İmp. (Safevi'ler) arasında anlaş
mazlık konusuydu. 1603’ten beri, Azerbaycan, Ermenistan ve Kuzey Kür
distan'da savaşan Şah Abbas, Mûkri aşireti üyelerinin bir kısmıyla
oluşturduğu alay sayesinde, 1605'te OsmanlIlarla girdiği önemli bir muha
rebeyi kazandı. Bu muharebede, aşiretin rakip kanadı OsmanlIların safın
da yer almıştı. (Fars bakışaçısıyla yazılmış olan) Malcolm öyküsü, konuyu
daha anlaşılır kılmaktadır.
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"Şah Abbas, muharebe alanında bazı yüksek rütbeli subayları ve
esir aldıkları birtakım önemli adamlarla ziyafet verirken, yabancı görü
nümlü ve askere benzeyen bir adam, kendisini esir alan genç tarafından
getirildi Şah, kim olduğunu sorduğunda "Kürt Mûkri ailesindenim" diye
yanıtladı. Rüstem Beg'in taraftarlarından bir subay Şah'm hizmetindeydi
ve Şah, getirilen bu esirle Rüstem Beg’in arasındaki kan davasından ha
berliydi "Bu esiri Rüstem Beg’e teslim edin" dedi subaya, fakat subay;
"Umarım majesteleri beni bağışlar, doğru, onurum O'nun kanını istiyor fa
kat yaralı bir düşmanın zayıflığından asla yararlanmayacağıma yemin et
tim" diyerek reddetti Bu soylu yanıt Şah'ı sinirlendirmiş olacak ki, baş gar
diyana esirin kafasının koparılmasını emretti Bunu duyan iri-yan esir
Kürt, bağlanmış olduğu ipleri kopartıp kamasını çekerek Abbas’m üstüne
atladı, kıyasıya bir mücadele başladı. Herkes Şah'ı korumaya çalışırken
bütün ışıklar söndü. Düşman yerine Şah’a isabet eder korkusuyla karanlık
ta saldırmaya kimse cesaret edemedi Bu talihsiz dehşetten kısa bir süre
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sonra, Şah'm iki kez sesiyle herkes kendine geldi: "Elini yakaladım, elini
yakaladım." Ortalık aydınlatıldı. Cesur fakat talihsiz esir yüz kılıç darbe
siyle doğrandı. Ziyafettekiler yerlerine oturdular ve (tarihçilere göre) şarap
içip estrletin kafalarını koparmaya saat 12'ye kadar devam ettiler543)
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Bu öykü, Kürtler'in, aynı aşiretten olsa bile, birbirlerine karşı düş
man imparatorlukların hizmetine girip, kendilerine saygı duymayan dış
güçlerle birlikte dövüşmelerinin ne ilk ne de son örneğidir. Bu şekilde,
Kürtler sonunda kendi kendilerini yok etmeye adaydırlar. Bu, kendini yokeden politikalar çok akılsızca görünebilir, fakat Kürtler'in bakış açısıyla
bakıldığında, herşey çok farklı görünüyor olabilir. Mûkrî'lerin zamanında,
kan davası en önemli güç kaynağıydı. Osmanlı ve Fars ordularının , çatı
şan taraflardan en az birini kullanacakları beklenebilir bir şeydir. Eğer ta
raflardan birini tutmak zorunda değillerse, kazanan taraf , hiç şüphesiz
kendilerini desteklemiş olanların liderliğini tanıyacak ve dahası, resmi ünvanlarla gerçek güçleri onore edileceklerdi. Bu durum, rakiplerinin elimi
ne edilmesini de sağlayabilirdi. Taraflardan biri, ordulardan birine katıldı
ğında, diğeri de hemen ötekine katılıp becerebildiği kadar iyi savaşıp,
tarafınır) kazanmasına çalışırdı. İmparatorluklar için sonucu belirleyen
bir çarpışma, Mûkriler için "aşiret politikalarının başka araçlarla sürdü
rülmesidir."

itu

Toplumsal Çevrelerin Farklılığı

In

st

Aşiretin farklı düzeyleri arasındaki uyuşmazlık ve birlik, (aşiret- dı
şındaki güçlerle dayanışması) kavramlarına rağmen, aşiret birimlerini bö
len toplumsal karşıtlıkların izlerine de rastlanılabilir :

Hakkari emirliğinde aşiretler, sağdakiler ve soldakiler olarak gruplaş
mışlardı. Her iki tarafta da aşiretler konfederasyonu merkeziydi Ertûşî ve
Pinyanişler, duruma göre sağda ya da solda yer alırlardı, ya aralarında
bulunan ya da çevrelerine yayılmış birkaç küçük aşiret de bu iki "halves"ten birine dahil ediliyordu. Böylece emirliğin iki kentinde yaşayan kü
çük sülaleler değil, emirliğin her bölgesinde bu kategorilere giren birimler
vardı. Elbetteki Mîr bu sınıflamanın dışındaydı. Bunlardan birini diğerine
karşı kullanarak yönetebiliyordu.

Şimdi, son mirden 130 yıl sonra aynı bölünme hala var. "Sol" ve
"sağ" diye anılmasına rağmen yerel güç dengeleri üzerinde ciddi yansıma-
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lan olanparlemento seçimlerinde, genellikle, Ertüşi ve Pinyanis'tn ikisi de
aday çıkannaktadrr. Türkiye, çok partili sisteme sahip^kkari,’de ikü^ı
aracd®y'“ birbirleriyle çe

katÜmaZ’
bU
kişirler. (Her zaman aynı partiler olmaz)

, .
Hakkari, emirlik dönemlerine oranla şimdi, çatışmalara daha yatkın
bir odama sahip olduğundan, bu tür karşıtlıklar aşireti bölmektedü Id2
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İÇ^’ llderleri a5<ret ya da konfederasyon liderleriyle çatış
ma halinde olan birkaç alt bölüm vardır. Bunlar, muhalif adaylarla bağlantı
fallar. Herhangi bir konfederasyona bağlı olmayan ve kan davası sürdüen <Wretierde, rakip bölümler, birbirlerinin tavrını beklerler. Ancak tavır
behrlendıklten sonra, muhalif tarafın tavn belirlenir. Bu yolla normal za
manlarda birbirlerinden bağımsız olarak süren çatışmalar ve karışıklıklar
seçim zamanlarında çatışmalı bir toplumsal ortama yolaçar.
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Bu karşıtlığın en önemli özelliği sürekli oluşudur. Her zaman iki
onfederasyonun önde gelen ailelerinin etrafında toplanmış iki "taraf' buunur (Uçe bölünme olmaz) Öte yandan, birlikler değişkendir : Herhangi
bir aşiret reisi aniden taraf değiştirebilir, (örneğin, kendisine bir takJı
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çıkarlar vaadedilmiş olabilir ; ya da yeni bir anlaşmazlık çıkmış olabilir)
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kendisine bağlı olmaya devam eder
ken rakipleri/duşmanları, terkettiği tarafa yönelir. Randot (44) bir başka
b2mSrtadn.aha
313111 kapSayan bir aşiret Ağasına parmak

In

S°zettiğim 9U* Omeryan aşireti iki klandan oluşur
ehmudkan ve Etmankan. Bu iki klan, Omeıyan topraklarında yanyana
yaşadar. Rondota bilgi verenlerden biri, yalnız Omeryan'm değü^komşu
aşiretlerin de aynı iki klana bölünmüş olduklarını ileri sürmüştür. Aslında
daha sonraki aşiretlerin hepsi ya Mehmudkan idi ya da EtmankanYani ko
nuşmacı, kendi aşiretindeki bölünmeyi kafasında genelleştirmiştir.
Bu anlaşılabilir birşeydir. Ancak, Rondot'a bilgi veren, kendini böumlerin sonuda dahil etmişti, kendi aşiretindeki bölünmelerle (belki de
komşu aşiretlerdeki). Kuzey Kürdistan'daki aşiretlerin kendilerinden türeÖ
ZÎİHn 3Şlretlerlnln âğıyla ügili öyküyle benzer-'

Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi belli bir dualistik dünya görüşü
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vardır. Fakat iyi geliştirilmiş değildir. Aşamalılık anlayışına göre ikincildir
ve varolduğu her yerde onunla içiçedir. Rondot'a bilgi veren aynı kişinin,
köyündeki bir Mehmûdkan bavikinin birkeresinde nerdeyse Etmankan'lara geçtiklerini söylemiş olması dikkate değer. (Çünkü köydeki bir
diğer Mehmûdkan baviki , reislerinin konumunu derletmeleri için onlara
yardım etmemişlerdi.)1461 Burada da, iki "taraftan birine ait olmak, sürek
li bir durumu ifade etmiyor : sözü edilen her iki karşıtlığın taraflar inin
aşiretle paylaştıkları ortaklık ölçüsünde geçerlidir. Fakat, neden ikiye bö
lünüş ; neden üç ya da daha fazla "taraf değil? Barth'm, Pathan politi
kacılarının koalisyonunu açıklayan modeline benzeyen bir model
Hekkarî’deki küçük çaptaki rakip önderliklerin kendilerini neden iki tür
koalisyona dahil ettikleri konusuna açıklık getirebilirdi. Fakat, böylesi bir
açıklama Omeryan örneği için yeterli olmayacaktı. Sorun tümüyle teorik
değildir. -Bana göre-ikili dünya görüşü, Barzani liderliğindeki Ulusal ha
reketin ayrı bir yol izlemesinin nedenlerinden biridir. Bütün çevre, (aşiret
ler, siyasi partiler, ulusalcı hareketler, Irak ve komşu hükümetler,, süper
güçler.) basit, bir ikili sınıflandırmaya dayalıydı : "Düşmanımın düşmanı
dostumdur." Gruplan, Barzani muhaliflerinden, Barzani taraftarlarına
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sürüklerken izlenen taktikler vardı yalnızca.
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Önderlik Mücadeleleri ve Aşiretsel Birliğin Bozulması
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Dış destek sağlamak çabasındaki liderler arasındaki aşiretsel birliği

st

bozan küçük rekabetlere dönerken, iki noktayı eklemek istiyorum.

In

1) Bu eğilim "dış" devletlerin, favori liderleri geleneksel rakiplerine
karşı destekleyerek, ünvanlarla, cüppelerle, gelirlerle ve "kanun uygulayı
cılar" bazen aşiret reislerinin özel ordusuna dönüşen jandarma taburla
rıyla, onlann "sadakatlerini" satın alarak, Kürdistan'da bir sözde otorite
kurmalannı göreceli olarak kolaylaştırdı. Gene de, tam bir kontrole ulaş

mak mümkün olmadı.
Çünkü , "bağlılığı" sağlanan aşiret reislerini "isyana" zorlayan rakip
leri vardı. Özellikle Iraktaki İngiliz yönetimi farkında olmadan, aşiretlerin
çoğalmalarını sağladı.(48) Kendi yönetimlerinin üstünlüklerine safça ina
narak, reislerin prağmatik ittifaklarım, kendilerine olan sevgilerine bağla
yıp, "sadakat" diye adlandırdılar. Sonunda, "sadık" olduğu sanılan aşiret
reisi "isyana" kalkınca, dehşetli şaşırdılar. Bunun en ünlü örneği, hırslı
bir lider ve samimi bir ulusalcı olan Şeyh Mahmud'tur (Şex Mehmüd
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Berzenci). Bağımsız bir Kürdistan'm kurulmasını engellemek için İngilizlerin O'nu kullanmasına izin vermek yerine bağımsız bir Kürdistan ama
cıyla O'nun İngilizleri kullanması nedeniyle, İngilizler O’nu hiç affetmemişlerdi.

ku

rd

e

de

Pa
ris

2) Nüfuzlu aileler, iç çatışmalar ve rekabetten daha farklı nedenlerle
de muhalif dış güçlerle bağlantı kurabilirler : Bütün yumurtaların bir se
pete konmaması gerektiği bilinir. Ve Ortadoğu'da bu kurala titizlikle uyu
lur. Bu kural belki de en karmaşık biçimiyle Iran aristokrasisi tarafından
uygulanmıştı. Bu aileler, partide en azından bir üyelerinin bulunmasını
garanti etmişlerdi. (Partiler kapatılmadan önce). Öyleki, politik gelişmeler
hangi yönde olursa olsun, aile her zaman güç odaklarına yakındı. Kürdis
tan'da bu bilinen bir olgudur. Aşiretlerden çok kentsel ailelerde görülme
sine rağmen Güney Kürdistan'da, (Irak'ta) (Monarşi döneminde, 1958'den
önce) bazı büyük aileler, legal muhalefetle ilişkili oldukları kadar hükü
metlerde de yer alıyorlardı. Monarşi yıkılıp. Komünist Parti legale çıktığın
da, bu ailelerden bir kısmının üyeleri bu partide de görülmeye başladı. Ve
bu katılım, yönetimin toprak reformunda lehlerine bir durum yarattı.
Köylülerin öfkesini, kendilerinin dışındaki toprak sahibi ailelere yönelte
bildiler.
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II-e. Liderlik ve Liderlik Mücadeleleri
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Liderlik ve çatışmalar yakından ilgilidir. Anlaşmazlıkların yatıştınlması için genellikle saygın otoritelere ihtiyaç duyulur. Ve giderdiği her
anlaşmazlıkla liderin otoritesi pekişir. Öte yandan bu çatışmalar liderler
arasında otorite çekişmeleri yaratmaktadır. Çatışmalarda yönlendirici ol
mak, diğer aşiretler ya da sülalelerle birlikte mücadeleyi sürdürmek aşiret
reislerinin önemli bir görevidir. (Güçlü liderler için hemen hemen tek gö
revdir.) Barış zamanında aşiret liderinin önemli bir işlevi yoktur. Ve bu
dönemde, aşiretin birliği yalnızca sözdedir. Bu nedenle, etkin liderler sık
sık, çaüşmaları derinlemesine kurcalayarak, konumlarım ve aşiretin birli
ğini sağlamlaştırıp, nüfuz alanlarını genişletirler. Dışardan yardım alma
reddedilerek, başkalarının kavgasında yeralmak ve aracılık yapmak; otori
te sağlamak ve varolan otoriteyi artırıp yaymak için önemli fırsatlar
dır. '49J
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Yüzyılımızda, Kürdistan üzerinde yakın kontrol sağlayan merkezi
yönetimlerin, aşiret çatışmalarına hakim olduklarım iddia etmeleri anlaşı
lır bir şeydir. Kontrolleri arttıkça, çatışmaları körükleyerek güç elde etme
nin yolu giderek kapanmıştır. Aşiret içinde güçlenmek için, hükümet yet
kilileri ile nasıl mücadele etmek gerektiğini, (her zaman yararlı bir bilgi
olarak) bilmek gerekmektedir. Öyle görünüyor ki aşiret liderleri güçlerini
korumak için geçmişe oranla dış güçlere daha bağımlı hale gelmişlerdir.
Dağıttıklarında bölgesel güç dengelerini değiştirecek ganimetlere sahip
olan yabancılar, (Irak Kürdistan'mda, işgal ve manda yılları boyunca İngi
liz politikacıları) (50J temel görevleri birbirleriyle ve birbirlerine karşı yerli
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ler ve dürüst yabancılar için çok kanşık ve makyavelist yollarla entrikalar
çevirmek olan birçok değişen etkinlikte liderler gördüler. Politik üstünlüğe
ulaşmanın geleneksel yollan hızlı bir şekilde ortadan kalktıkça, bu liderle
rin uzun süre varlıklarım koruyamadıklarına yazılı materyallere ve ko
nuşmalara dayanılarak değinildi. Bölüm:II.j’de liderlik mücadelelerindeki
biçim değişiklikleri, iki ömek üzerinde genişçe durularak anlatıldı.
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Kim Lider Olur?
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Bir aşirette kimin lider seçilmesi gerektiğine ilişkin belli bir kural ol
madığı halde, lider olmaya uygun birkaç kişi bulunur. Soy, herhangi bir
kuşağa ait bireylerin aynı konumlarda bulunduğu simetrik bir yapıdır.
Şekil l'i ele alalım. Üçgenlerin bireylen gösterdiği diyagramın tümü bir
sülaleyi temsil eder. Sözkonusu kuşakta, (V. sıra) liderliğe aday olabilecek
konumda kimse yoktur. Bu demektir ki, herkes aynı iddialarda bulunabi
lir. Eğer, eşitlik anlayışım dışlayarak, kimin atanacağım belirleyen başka
mekanizmalar yoksa , en uygun olanın kazanacağı bir liderlik mücadelesi
başlar. Bu, bütün aşiret toplumlanmn karşılaştığı problemdir. Birçoğu
nun adapte olduğu ve her kuşağın üyelerinin uygun bir sıralanışını sağla
yan atadan kalma bir mekanizma.Eğer, Şekil l'de, sağdan sola doğru
olan eğilimin doğum oranlarım verdiğini \ arsayarsak, sözü edilen kuşağın
üyeleri tamamen "yüksek doğum oranından" "düşük doğum oranına" doğ
ru yönelen bir çizgide yer alırlar. (1 ve 16 numaralar) Diyagramdaki verile
re göre, iç-evlilikler toplumsal tabakalaşmada bir netliğe yolaçmaktadır.
Bu tip sülaleler "konik klan" diye bilinir. Konik klanlara Kürdistan'da
rastlanmamaktadır.

Konik klanlara Kürdistan'da rastlanmamaktadır. Primogenitür var
dır ve sözde ona bağlılık da devam etmektedir. Fakat, geçerliliği daha çok
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hane halkı düzeyiyle sinirlidir. Ve çok etkililiği de yoktur. Baba öldüğün
de, eğer bekar kardeşi yoksa, en büyük oğlu görevi devralır. Fakat amca,
büyük oğlanın yaşı büyüdüğünde, hakkından feragat etmek zorundadır.
Aşiret ya da sülale liderliği aynı aile içinde eldeğiştirir. Fakat bu geçişin
belli bir kuralı yoktur. Bazı aşiretlerde en büyük oğul en uygun adaydır.
(Fakat bu kural oldukça esnek olarak uygulanır.) Bazı aşiretlerde ise, aşi
ret ya da soyun yaşlılan - en azından teoride - bu pozisyona en uygun
olan erkek kardeş, oğul ya da erkek yeğeni seçerler. Kelimenin gerçek an
lamında erkek olması gerekir : güçlü, cömert, cesur, hakyemez, iyi bir
stratejist ve akıllı bir yargıç. Şimdilerde ise, "hükümet adamlarıyla" nasıl
uğraşılacağını bilmesi de önemlidir. (Ağır vergilerden kaçınmak, adamlanna askerlik yükümlülüğünden kurtulmalan için yardımcı olmak gibi.)
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Pratikte ise, bu kuralların sık sık dışına çıkılır ; vahşice saldırılar,
kurnaz manevralar yapılır. Bu, gerçek bir aldatmacadır. Çok geniş bir aşi
ret olan Heverkan aşireti, geçtiğimiz yüzyılda üç farklı hanedan tarafmdan yönetildi. (Son reis Haco'dan Bölüm II. J'de söz edilecek) Burada (51)
farklı olan, (Herki ve Caf gibi büyük aşiretlerden farklı olarak) uzun süre
etkili olan liderlerin yetişmiş olmasıdır. Her klan, (farklı- kökenden gelen)
kendi öz liderine sahipti. Fakat, büyük liderler ayn bir "asil soya" men
suplardı. Bunlara Begzade denirdi. Begzade soylar , aşireti; aşiretten olan
veya olmayan en savaşçı erkekler aracılığıyla yönetirlerdi. Büyük lider
begzadelerden olurdu. (Tebaıyla evlilik ilişkilerine girmeyen bir çeşit ayrı
calıklı bir kast olan) "Hanedan" değişimi, begzade soyunun farklı kollan
arasında gerçekleşirdi. Devletin pek çok karakteristik özelliklerini taşıyan
bu emirliğin, çok gelişkin bir politik sistemi vardı. Burda da liderlik mü
cadeleleri oluyordu, fakat bu denli üstünlüğe sahip aile birkaçı geçmedi
ğinden, bu mücadeleler aynı yönetici ailenin farklı kollan arasında sürü
yordu.(Bak Bölüm III. i) Aynca, Nikitin'e göre, birkaç emirliğin yöneticileri
bir ve aynı aileye mensupturlar.
II-f. Liderlik : Ünvanlar ve Fonksiyonlar

Hangi birimin "aşiret" , "aşiretler konfederasyonu" , "soy" , "klan" ol
duğunu belirlemenin zor olduğunu, hatta mümkün olmadığım ve Kürtçe
terminolojinin, soyut modellere pek uymadığını daha önce belirtmiştim
Benzer şekilde, Kürtçe terminoloji, aşiret reisiyle klan ve soy reisleri ara
sında ayrım gözetmektedir : Hepsi de basitçe "axa" diye adlandırılır. (Ağa)
Bir kaç istisnayla ; sığ soyların liderleri "mezin" diye adlandırılır. Omer-
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yan'ın bavikl gibi ya da "maqûl" {akıllı adam) Omeryan'larda köy muhtarı
genellikle en geniş bavik'in "meziri'idir. Burda, "axa"lar değil. (Goyanlarda
"mezin" gene "axa"dır.)
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Her soyda "axa"ya danışmanlık yaptıkları varsayılan birkaç yaşlı
vardır : rîspî (Beyaz sakallı). (54) Fakat gerçekte pek bir etkinlikleri yoktur.
İnsiyatif ağadadır. Fakat yakın akrabalarına da böyle bir ünvan verilebilir.
Güney ve Doğu Kürdistan'da aşiretin ya da klanın başına "reis" de denir.
(Arapça "başkan") "xan" ve "beg" orijin olarak feodal ünvanlardır ve bü
yük liderlere verilirler ; genellikle isme eklenirler : "Elîxan", "Resûl Beg"
Şimdi bu ünvanlar kullanılmaz. İfade ettikleri feodal rollerle birlikte geçer
liliklerini yitirdiler. Ben liderlerden, "xan" ya da "beg" diye sözedildiğini de
hiç duymadım. Bunu hak eden kişilerden söz edildiğinde bile. "Beg" daha
çok, idari görevlerde bulunan eski toprak ağalan için kentlilerce kullanı
lır. Biri bana, 1920'lerde Diyarbekir dolaylarında var olan bir farklılıktan
söz etmişti. "Ağa, dağlarda aşiretiyle birlikte yaşar, aşiret, lideridir. Beg
şehirde yaşar ve orijin olarak aşiret reisliğinden gelebilir de, gelmeyebilir
de. Beg, eğitilmiş, ağa eğitilmemiştir. Beg uygardır ve politikayla ilgilenir,
ağa dövüşür (savaşır). Begler genellikle (ovalarda, aşiretli olmayan köylü
lerce işlenen) büyük topraklara sahiptirler. Dağlarda ağa, aşiret adamlannın toprak ağası değildir. Kendi arazilerine sahiptir."1551 Bu tartışmayı
kendileriyle sınırladığım yan-göçebe ve göçebe aşiretlerin en karmaşık
toplumsal örgütlenme birimleri köydür. Köylülerin yeıleşik olduğu ve ken
di liderlerince yönetilen, ekonomik ve politik ilişkiler alanı olduğu düşü
nülür. (Klan ve aşiret liderleri de kendi köylerinin liderleridirler.) Leach,
köy ağasıyla taîfe ve eşîröt ağasını birbirinden ayınr fakat, yalnız köy
ağasının fonksiyonlarını somut olarak açıklar. Leach, Balik aşiretinde
köy ağasıyla ilgili iki şeye dikkat çekmektedir.

1) Köy sahibi (kelimenin geniş anlamında) ;

a) İstediğinde köylüleri ^sürebilir. (Leach, yakın kişisel ilişkilerinden
ötürü, bunun gerçekleştiğinden şüphelidir.)

b) Köylüler gelirlerinin bir kısmını ona öderler.

2) Misafirhaneden sorumludur. Misafir, ağarım ününü pekiştirir ve
toplumsal statüsünün aynasıdır.
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Leach’in analizini tartışmadan önce, misafirhaneyle ilgili bir açıkla
ma yapmak istiyorum.

Il-g. Misafir Evi (Dîwan, Dîwanxane)
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Misafir evi ve misafir odası hâlâ vardır. Fakat işlevlerini yitirmiştir..
10- 20 yıl öncesi gibi sık kullanılmamaktadır. Herhangi bir köyden geçen
her gezgin anlatılamaz Kürt konukseverliğinden söz eder. Ağaların çoğu,
gezginlerin dinlenip ağırlandığı, yemek yiyip çay içtiği özel bir oda ya da
eve sahip. Eğer gezginler bir süre kalmak isterlerse kimse onlara engel ol
maz. Ağa sık sık "evim evindir, istediğin kadar kalabilirsin" der. Misafire
çok kaldığını hissettirecek birçok ifade biçimlerine de başvurulur. Ağa, dı
şarıya karşı köyü temsil ettiğinden, davranışları köyün onurudur (ya da
soy veya aşiretin). Cömertlik bir ağa için vazgeçilmez bir gerekliliktir.
Cimrilik seyrek olarak görülür. (Aksi bir durum yaratılınca) Harcamalar
kişinin ününü artırır. '56' Bu konukseverliğin derecesi, hem konuğa hem
de ev sahibine bağlıdır. Böylece, daha cömert olan köy ağâsı, klanın "sü
per" ağasına ciddi bir rakip olur. Köylülerinden başka diğerlerinin de bağ
lılığını kazanır.
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Konuk ağırlamanın başka avantajları da vardır : Gezginler haber ta- .
şıyıcısıdırlar, bu radyo gibi modem iletişim araçlarının yanısıra, hâlâ ge
çerliği olan bir iletişim yönetimidir/57' Özellikle, politik etkinlikleri de olan
ağalar, ihtiyaç duydukları bilgileri ancak gezginlerden edinebilirler. Ağalar
bazen kendi adamlarını, bilgi toplamaları için başka misafir evlerine gön- derirler. Fakat misafirevinin başka birtakım fonksiyonları da vardır. Kürt
çe adlandırılışında da vurgulandığı gibi : bazen mĞvanxane (misafir evi)
fakat daha çok dîvan ya da dîvanzane (mahkeme) bazen de odayö gund
(köy odası) adlarıyla nitelendirilir. Sevinçli günlerinde büfün erkekler ge
lip burada oturur ve günlük olaylardan konuşurlardı -Genellikle akşam
lan- küçük çatışmalar ağaya yansıtılmadan önce burda çözülür. Köyü,
(aşiret ya da soyu) ilgilendiren kararlar burda alınır. Gençler gelenekleri /
ve lakaplannı burda öğrenir, misafir ağırlamalar burada gerçekleştirilir.
(58) Köy ağanın tekelindedir.

<.

Dîwan'a gösterilen özen, yere ve zamana göre değişmektedir. Göçe
belerde Dîwan, ağanın çadınnda, halılar ve kuzinelerle döşeli basit bir bölümdür, yalnızca. Milan aşiretiyle ilgili resimlerde gösterilmiştir. Şekil 2.
Montaigne de, (1932) Balık arazisinde yazın "Ağanın evinin yanma gölge\
'
.
«
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İlk kuruluyordu. Oysa kışın konuklar "axa'nın evinde kalıyorlardı" der.^
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1975'te aynı bölgeyi ziyaret ettiğimde, pekçok köyde, ağanın evinin bir
odasının Dîwan olarak kullanıldığım gözledim. Kürdistan'ın diğer bölgele
rinde olduğu gibi. En bakımlı ve lüx dîwan'lara Kuzey Cezîre'de rastladım.
(Mezopotamya'nın kuzeyi, Musul 'un batısı) Yüzyılın başında buraya gö
çen Kürtler, yarım yüzyıllık uzun bir refah dönemi yaşamışlardı. Tarımla
yeniden tanıştıklarında, ağalar, (önceleri, aşiretin çobanlarınca ortak işle
tilen) çok verimli topraklan gaspettiler. Ve köylülerin tahıllanndan belli
bir pay istediler. Bu gelirlerin çoğu dîwanhanelere harcandı. Aslmda, ye
ni kurulan köylerde, ilk inşa edilen, ağanın evi ve dîwanhaneydi. Geri ka
lanlar, yan çoban-yan tarımcı olanlar çadırlarda yaşamaya devam eder
lerdi. Bazı konukevleri kilometrelerce uzaktan, türkü seslerinden bilinirdi.
Dîwanhanelerin en gelişkin tiplerini burada biraz anlatmak istiyorum. Dîwan, genellikle dikdörtgendi, "yüksek" ve "alçak" iki bölümden oluşurdu.
Giriş, alçak olan uca yakındı. Orta bölümde, duvarlar boyunca , minder
ler ve yastıklar diziliydi. Değerli bir konuk ya da saygın bir yaşlı, yan yatıp
rahat rahat oturabilirken, gençlerin sereserpe oturması ayıplanırdı. Ağa
nın yeri tabii ki, yüksek taraftaydı. Burada, saygm yaşlılar ve önemli ko
nuklar otururdu. Gençler, alt sınıflardan konuklar ve köylüler gerilerde
oturmak zorundaydılar. Çok daha düşük statülerdeki konuklar oturmaz
lardı bile, girişte diz çökerek dururlardı. Birisi içeri girdiğinde, herkes aya
ğa kalkarak, yeni gelenin uygun bir yere oturuşuna kadar beklerdi. Sonra
tek tek selamlar ve hoşgeldin derlerdi. Ve o da, her selamı alırdı. Bazen
gelen, alt katmanlardan biri de olsa, ağa kalkıp yer gösterir ve diğerleri
onu izlerlerdi.
Aynı şekilde, ne zaman birileri gitmek için ayağa kalk
sa, gene ayağa kalkılırdı. Dîwan'm alçak bölümünde, üzerinde, cezve ve
çaydanlık duran büyük bir mangalla mangalcı bulunur, gelebilecek ko
nuklar için, çay ya da kahveyi her zaman hazır bulundururdu. Hizmetler,
ağa'nın kendi adına çalıştırdığı qehwecî tarafından yapılırdı. (Gerçekten
de, büyük ağalar, yalnızca dîwan için birkaç hizmetçi çalıştırırlardı.) Si-.
gara sarmak için bir tutuncî, yiyecekleri sunmak, yatakları sermek, lam
bayı doldurup yakmak için de bir başkası bulunurdu. (Çoğu zaman, bü
tün bu işleri, qehwecî tek başına yapardı.) Dîwan, yakın zamanlara
kadar, önemli bir kontrol mekanizması işlevi görüyordu. Köylüler her ak
şam orayı ziyaret etmek durumundaydılar. Biri, herhangi bir akşam gel
mese, ertesi gün neden gelmediği sorulurdu. Birkaç gün görünmeyen biri,
ağa ve yaşlılarca sertçe azarlanırdı. "Ne biçim adamsın sen, küçük karı
nın boş gevezeliğini dinlemeyi mi tercih ediyorsun? Burda konuşulanlar
seni ilgilendirmiyor mu? Erkek misin yoksa kadın mı?"
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Gerçek erkeklerin, erkek sohbetlerini kadın sohbetlerinden daha il
ginç bulmaları gerektiği, dîwanda önemle üzerinde durulan bir konuydu
ve bu baskıya direnmek de çok zordu. Benzer şekilde, eğer genç erkekler
doğru olmayan bir davranışta bulunmuşlarsa, herkesin önünde eleştirilir
lerdi. Baskı sertti, çünkü genç olmak suçlamalara cevap vermeyi ve rahat
konuşmayı engelliyordu.
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Birkaç kez kaldığım ağanın evinde, yeterince sık dua etmediğim içinbir kez azarlandım. Daha önce okul öretmeninin sınıfın önünde yaptığı gi
bi utandırıldım. Tabu bunu kalabalık bir ortamda yaptı, benim daha ra
hat konuştuğum yalnız olduğumuz ortamlarda konuyu hiç açmadı Çün
kü bu durumda yeterince etkili olamayacaktı.
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Yaşlılar bir erkeğin nasıl olması gerektiği konusunda örnekler verir
lerdi. Gençlerse hareketsiz oturup dinlemek zorundaydılar. Büyükleri ko
nuşurken onlar yalnızca aralarında fısıldaşabilirlerdi. Diz çökerek oturu
yorlardı. Duvara yaslanmak ayıptı ve zayıflık ifadesiydi. Böyle gecelerce
oturarak, büyüklerinin, günlük sorunlarla ilgili tartışmalarını, planlarım
dinlerlerdi. Bazen önemli bir karar alınırdı. Ağa, deneyimli yaşlılara dam-şır, fakat sonunda karan tek başına verirdi. Yaşlılar genellikle eski gün
lerden, büyük liderlerin kahramanlıklanndan söz ederlerdi. Pekçok ağa,
yüzlerce şarkı, hikaye ve destan bilen bir aşığı hizmetine almıştı. Kemençe eşliğinde aşk ve savaş şarkılan söylerlerdi. Yılda birkaç kez gezgin der
vişler de uğrar, erban çalıp ilahiler söyler, şeyhlerin yarattığı mücizeleri
överlerdi. Onlar, köy imamının skolostik öğretiminden farklı olarak "evli
yalık" hüneri kazandıran bir çeşit dinsel eğitim görmüşlerdi. Bazen bu resmi hava bozulur, yaşlılar ve gençler birlikte ortak oyunlar oynarlardı.
("Zilli Misafir" gibi). Bu fonksiyonlan hâlâ yerine, getirebilen bir dîwanxane
görmedim. 1960'larda hızlı bir değişim yaşandı. (Yirmili yaşlardaki genç
ler bile anlatılanları hatırlardı.) Cezîre'nin Suriye'de kalan kısımlarında dîwanxaneler devletin baskısıyla kapatıldı. Açıkça, Kürt milliyetçiliğinin yu
valan olarak görüldüler. Ancak bu, gerilemelerinin tek nedeni olamaz. '
Ağalar, konukları özel evlerinde ağırlamaya devam ettiler. Fakat ağırlama
lar eskisi kadar sık değildi. Aynı şey Cezire'nin Türkiye'de kalan kısmında
da gözlenebilir. Burda, konukevleri hâlâ vardır. Fakat nerdeyse boş kal
mışlardır. (Orada bulunduğum yaz, köylüler kış aylarında her akşam ge
ne kullanıldığını söylüyorlardı.)
Dîwanxana'lann gerileyişinin altında yatan temel neden, köylülerle
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ağaların ekonomik ilişkilerindeki-hızlı değişimdir. Tanmın mekanizaşyonu
(1950'lerde başlayıp 60'larda yayılan), ağalan köylülerin emeğine daha az
bağımlı hale gçtiren yeni üretim ilişkilerini ortaya çıkardı. Ortakçılar top
raklarından kovuldular. (En azından bir bölümü). Küçük toprak sahipleri
yeni yatırımlar için yeterince toprağı olmayan pekçok ağa gibi, gelişkin
makinelere sahip girişimcilere bağımlılaştırarak. Pekçok durumda, toprak
sahipleri -ürünün bir miktarına karşılık- topraklarının üzerinde kapitalist
işletmelerin kurulmasına izin vermek zorunda hissettiler kendileriniişsiz
kalan köylüler, yaz boyunca, (birkaç gün dışında) başka yerlerde, mev
simlik işçi olarak çalışırlar. Yani, köylüler arasındaki toplumsal bağlar gi
derek gevşedi.(61) Bu da yansımasını dîwanxana'nın gerilemesinde buldu.
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Barth, Güney Kürdistan'da bir başka gerilemeden söz etmişti
(1950). Büyük ağalar kente göçmüşlerdi ; orda da dîwanxanaları vardı.
Fakat köylüler için işlevlerini yitirmişlerdi. Aşiret köylerinde yalnızca bir
kesimin kullandığı dîwanxanaları vardı. Aşiret bulunmayan köylerde, bazı
önemli kişiler bir misafir odasına sahiptiler.(S2) Bu son durum,yüzyılın
başında, Türkiye Kürdistanı için de geçerliydi. Misafir odalan çok bakımlı
değillerdi ve sınırlı sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyorlardı. Dîwanxana'nın sahibi, "Xanedan" diye anılıyordu. Xanedan’m mutlaka ağa olması
gerekmezdi. Fakat her xanedan, şekillenmemiş belli bir kesimi etrafında
toplayıp harekete geçebilirdi. Orta Kürdistan'da konukevleri nadiren bu
lunur. Misafirler ağanın evinde kabul edilir ve ağaya yakın köylüler evi
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düzenli olarak ziyaret ederlerdi.
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Il-h. Ekonomik Olgular : Ağaya Verilen Haraç
Misafirhanenin bakımı için ağa, genellikle köylülerin katkısını sağ
lar. Bu oran genellikle mevsimlik ürünün % 10'unu oluşturur. Eğer köy
lüler büyük sürülere sahiplerse 40 koyundan ya da keçiden birini vermek
zorundadırlar. Bu katkı, ağanın toprak sahibi, köylülerin de kiracı olma
ları gerektiği anlamına gelmez. Kiracıların ödediği rant ile, misafirhane
için yapılan katkılar arasında fark vardır. Aşağıdaki ömek bunun ilginç

bir kanıtı sayılabilir.
Türkiye'de Cezire'nin köylerinden Sinere’de önceki ağa, aynı zaman
da köy topraklarının sahibiydi. 1950'lerdeki yerel toprak reformunda bazı
araziler köylülelere dağıtılmıştı. Öyleki ağaya ayrılan topraklarla köylülere
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ayrılan topraklar ayırtedilebiliyordu. Yaşlı ağa öldüğünde iki oğlu mirasi
bölüşmüşler, biri ağa olmuş, diğeri toprakların çoğunu almıştı. Ortakçı köy
lüler de ürünün, 2/3'ünü, toprak sahibine vermek zorundaydılar; Ortakçı
köylü ve küçük toprak sahiplerinin herbiri, net gelirlerinin % 10’unu aynî
olarak ağaya köy misafirhanesinin harcamaları için ödemekteydiler.
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Bu iki ödeme biçimini birbirinden ayırmak her zaman çok kolay de
ğildir. Toprak sahipleri aynı miktan (%10) köylülerden rant olarak alırlar.
Köyde oturmayan toprak sahipleri örneğinde olduğu gibi bunu başka bir
şekilde adlandırmak zordur. Diğer toprak sahipleri de (Suriye Cezire’sinde) rant adı altında aynı miktarı toplamaktadırlar. (Onlar, köylüleri
kovma hakkına da sahiptirler.) Fakat, misafir evini, başka haraç almadan
işletmektedirler. Ağanın hakkına tanınan hu ayrıcalık, İslamdaki "sadaka
vergisi", zekatla özdeştir ve Irak Kürdistan'mda, öşür de aynı şekilde ad
landırılır. t63’
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Ağa, bu zekatı muhtaçlara ve imama vermez. Öyleyse gasp mı? Köy
lüler sadakaları yıllık dağıtmazlar , bu da gasp olduğunu gösterir. Pekçok
köy imamı (mela) zekatla yaşar; sahip oldukları toprak onlan geçindiremez. Bir başka örnek de Şimax ağalarıdır. Onlar haklarım zorla alırlardı.
Köylüler şimdi bile "soğanlann bile % 10'unu alıyorlar" diye yakınırlar ve
daha da önemlisi "Mela'nın payını bile alıyorlar." deniyor.
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Bir Örnek : Balik Aşireti

In

Leach, haracın koparılması ve konukevinin sorumluluğuna, "köy
ağasının işlevsel karakteristikleri" demektedir. O sözü edilen dönemde,
Balik köylülerinin topraksız olduklannı ve ağaya ait olduklannı ileri sür
mektedir. (64) Eğer bu doğruysa bir istisna olmalıdır. Dağlardaki aşiretler
de küçük toprak sahipliği bir kuraldır. Bu yerlerde yalnızca aşiret men
subu olmayan Kürtler ve Kürt olmayan gruplar ortakçıdırlar ve bunlar
genellikle aşiretin soy gruplaniıa tabidirler. (Çoğunlukla da aşiret ağalanna). Leach'in haklı olarak, ağanın köy sahipliğiyle ilgili bir konuda biraz
şüpheleri vardır : Ağanın iddia ettiği, köylüleri, topraklarından çıkarma
hakkının akrabalarına da uygulanması biraz zor olmalıdır. (65) Köy ağası,

aşiret ağasıyla bağlantılı olan klan ağasıyla ilişkilidir. Leach, üçünün de
ayn ayn, köyün tek sahibi olduklarım iddia ettiklerine dikkati çekmekte
dir.
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Irak kanunlarına göre aşiretlerin yararlanma hakkına sahip olduk
ları toprakların çoğu, hâlâ devletin mülkiyetindeydi. Tapu kayıtlarının ya
lan bir zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyordu. J66' Leach, tapu edinme
şansının en fazla klan ağalarında olduğunu düşünmüştü. Öşürü zorla
toplayabilen yalnızca köy ağasıydı. (Balikler’de , Leach'e göre) Klan ağası
na "işe yaradığı oranda" hediye verilir. Klan ağasının başlıca görevleri, kü
çük çaplı kan davalarında aracılık yapmak, otlaklar ve su sorunuyla ilgili
köylüler arasında çıkan anlaşmaklıkları gidermek, boşanma sorunlarıyla
ilgilenmek vs. idi. Bunlara karşılık da, davacılar tarafından tazmin edilir
di. (67) Leach zamanında bile bunlar geçmişe karışmıştı. Bu nedenle , ge
çerliği ancak geçmişe ilişkin bir betimleme olarak dikkate alınabilir. Fakat
bazı yerlerde hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Aşiret ağasının fonksiyonlan
daha da fazladır. O; klanın da, köyün de ağasıdır. Fakat, "Aşiret ağası
olarak, otomatikman bütün grubun lideri durumuna geldiği ve dolayısıyla
ekonomik kazanımlar elde ettiği savaş zamanlan dışında , ciddi işlevleri
yoktiır."(68)
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Aşiretin geride kalan üyeleri, banş zamanlarında, küçük hediyeler
biçiminde ödemeler yapmaktadırlar. Çoğu aşirette bu "hediye ödemeleri"
Leach'ın farkettiğinden daha çok kurumlaşmıştır. Hicri takvimin iki
önemli gününde, (Ramazan ve Kurban bayramlannda) her köyün ağası ya
da köy temsilcileri hediyelerle aşiret ağasım ziyaret edip onurlandırır.
Hay, sunulan bu hediyeler arasında yılda bir kez, her büyük sürüden bir
kuzulayıcı koyunun da bulunduğunu belirtmektedir. '69*
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Bu uygulama hâlâ bazı aşiretlerde gözlenebilir fakat hediyelerin ço
ğu basittir. Çoğunlukla da (kaçak) çay ve şekerden oluşur. Balik aşiretin
de devlet yönetiminin giderek etkinliğini arttırması, ekonomik ve politik
gücün liderin elinde toplanmasına yolaçtı. (İngiliz yönetimi döneminde yö
netime en sadık liderlerin.) Bu liderlerin bir kısmı devletten maaş alıyor
lardı ve bununla birlikte otoriteleri de artıyordu. Bu uygulama durdurul
duğunda ağanın nüfuzu hızla azaldı. 1975'te daha fazla devam edemedi.
Oğlununsa nüfuzu yoktu. Şekir grubu üyeleri, artık aşiret ağasının kal
madığım söylüyorlardı.
Leach'in basitçe anlatmak istediğine göre, üç aşamalı bir hiyerarşi
vardır:

a) Yerel anlaşmazlıklarda karar veren, akraba köylülerden öşürü ve
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rantı toplayan köy ağası;
b) Köy içi anlaşmazlıktan çözümleyen ve buna karşılık olarak da
ödüllendirilen klan ağası;
c) Günlük yaşama ilişkin pek fonksiyonlan olmayan, dışanda- aşire
ti temsil eden aşiret ağası.

Sözkonusu basitleştirme, Leach'in liderliğe ilişkin bazı dinamikleri
içeren diğer iki gözlemiyle gölgelenmektedir.
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1) Aşiret ağasıyla aynı klandan gelen bir ağa, (Aşiret ağasının aynı
zamanda klan ağası olduğu yerde) O'nun üstünlüğünü kabul etmedi Aşi
ret ağasının O'nun bir "Vassal" olduğunu iddia etmesine rağmen. (Leach
17). Bu ağa, 1. Dünya Savaşında Rus istilacılarına karşı aşireti harekete
geçirenin aşiret ağası değil, kendisi olduğunu iddia etti. "Her tarafta, ’
O'nun (bu ağanın) sözde üstlerinden daha büyük, üstün bir insan olduğu
kanısı yaygındı." Bu ağa, bölgenin (yalnızca iki evin bulunduğu) en kü
çük köyünde yaşamıştı, fakat konukseverliğiyle ün salmıştı. Aşiret ağası
nın baş rakibi, bir başka klan ağası değil, fakat bu en yoksul köyler
den birinin ağasıydı!
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Salt örgütlenme düzeyleri bazında düşünmek (köy, klan, aşiret),,
gerçek süreçlerin algılanmasını engeller.
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2) Baliklerde bazı köy ağalan birden fazla köye "sahiptirler." Fakat
köylerden yalnızca birinde yaşarlar diğerlerinde de bir temsilci ya da (ara
cı) bulundururlar. Bu temsilci haraçtan toplardı. Bekçi çüxa, kîxa ya da
köza diye adlandırılırdı.

ü-i. Farklı Aşiretler Arasındaki Liderlik Dununu

Balik aşiretlerinin toplumsal örgütlenmeleri, Leach'in anlatımların
daki kadar katıksız ve sistematik olmasa da diğer aşiretler arasında en
basit olanıdır. Bu bölümde, daha komplex toplumsal örgütlenme birimine
sahip bazı aşiretler anlatılacak.

in

Mengûr
Mengûr'ler Balik’lerin güneyinde yaşayan bir yan göçebe aşirettir,
bunlarda köy ağası yoktur. 1966^3 kadar .aşiret ağası tarafından ata
nan bir kîxa öşürü (zekat) toplardı.

nın vekillertnce zorla işe koşulurdu.
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Merkezi gücün, savunuculan, bütün klanlardan devşirtlmiş ve "emredildiğinde kardeşini bile öldürebilen" kiralık katilleri tarafından perçin
lenen ağa için yılın belli dönemlerinde karşılıksız olarak çalışılırdı .
(bögar). Bu çalışma, ağanm ovalardaki geniş arazilertnde hasat kaldırma,
(aşiretli Mengûrlar dağ eteklertnde yaşar, ovalardaysa, aşiretli olmayan fa
kat aşiret ağasına bağımlı Kürtler yaşar) ot toplayıp ağanm sürülen için
kışlık yem hazırlama ve inşaat işlertni kapsardı. Began reddedenler ağa
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Klan ağalan da vardı; aralannda bulunduğum Çenareî klanının ağa
sı, Xale Dize ovasmda aşiretli olmayan köylülerce topraklan işlenen bir
köye sahipti-öğrenebildiğim kadarıyla-. (Aşiretli ya da aşiretsiz) çevre köy
lerden ortakçılar ürünün % 50 sini ödemek zorundaydılar.
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■ rak-öşürü toplarlar.
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Bu klan ya da aşiret ağası-aralarındaki güç dengesine bağlı ola-
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Küçük anlaşmazlıklar köyün yaşlılan tarafından giderilir; daha cid
dileri, önce Elî Axa'ya getirilirdi. Bu sonuncusu, belirli şekillerde karşılık
isterdi. Edmonds'a göre; güçlü ağalar (Elî Axa gibi) sık sık suçluları para
cezası ödemeye zorlarlardı. Tabii zarar gören tarafa değil, ağaya.
İn
sanlar çok seyrek olarak resmi bir mahkemeye başvururlardı. Bölgede
ünlü bir şeyh de yoktu. Dolayısıyla Elî Axa, bölgede son olarak başvurula
bilecek yargıç ve aracıydı. Komşu aşiret Mameş de bazı sorunlan O’na ge
tirirdi. (71)
İki kez güçle ilgili ani değişiklikler oldu. 1958'deki Qasım darbesin
den sonra, dikkate değer bir anti-toprak ağası, bir ajitasyon sözkonusuydu, daha doğrusu varlığım hissettirdi. Köyler öşür ve rant ödemeyi ve be
gan reddettiler. Öğrencilerden, küçük memurlardan ve aktif köylülerden
oluşan küçük birlikler köylerde toprak ağalarını tehdit ettiler. Pekçok zen
gin şeyh ve ağa İran'a kaçtı. Elî Axa onlardan biriydi. Fırtına dindikten
sonra geri dönüp köylüleri yeniden begar'a zorladı. Yenilmişti, fakat köy112
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lüler ona zekat ödemeye devam ettiler.
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Eylül 1961'de Kürdistan savaşı patlak verince harekete katılarak
konumunu garantiye almaya çalıştı. Bölgedeki pekçok ağanın zaman za
man yapmaya çalıştığı gibi. Derken , 1966 'da güçlü bir kişiliği olan Heso
Mfirzan, Barzani’nin sağ kolu olarak bölgeye kumandan olarak atandı.
Heso, Behdinan'lı yoksul bir köylünün oğluydu. Ve kendisinin yarımda
hiç bir otoriteye, ne ağanınki ne de partininkine tolerans göstermedi. Eli
AKa^a yapılan ödentilere son verip, aynı miktarı vergi olarak nasyonalist
harekete aktardı. Köylülerden bazen hareket için çalışmalarım da rica etti'
-tazmin etmeden-, Batı'daki komutan Eli Şaban da benzer şekilde davran
dı.

de

Bu durum elbetteki ağalarda ters bir tutuma yolaçtı. Bazıları, (gö
rünüşte, Eli Axa değil) eski konumlarına yeniden kavuşmak için devletin ;
yarımda yer aldılar. Bunlar çömezleriyle birlikte bölgeyi terke zorlandılar . ,
ve topraklarının bir kısmı Heso tarafından yoksul köylülere dağıtıldı.

.
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Sıradan bir Mengûr için küçük bir değişiklik oldu : Qale Dize ova
sında tepelerdeki köylerde, Heso, Eli Axa'yla yer değiştirdi. "Kîxa, Mes'ûlî
de" (Köyün sorumlu kişisi), (Kürt yönetiminin temsilcilerine verilen ad)
olarak yeniden kutsandı. Ve Heso tarafından atanmaya başladı, (olması
gerektiği gibi seçilerek değil) ancak yaz otlaklarında, Heso'nun karargâh
larına uzak yerlerde. Eli Axa, süper yargıç ve Mengûr'ün diğer aşiretler
karşısındaki tek temsilcisi olarak gücünü kullanmaya devam etti.
Yukarıdakilerden de anlaşıldığı gibi, gücün, aşiret ağası, köy ağası
ve klan ağası arasında bölüşüldüğü-Balikler'de olduğu gibl-fazlaca merke
zi olmayan bir politik örgütlenme genel bir özellik değildir. Mengûrler'de,
silahlı bir maiyetin varlığı aşiret ağasına, yerel liderlerin zararına, güçlü
bir merkezi otorite sağlamaktadır.
Bu silahlı maiyet ya da savunucular, önemli bir kurumdur. Aşiret
toplumundaki akrabalık anlayışına karşıttır. Çünkü, ağarım adamları
eğer ağa emrederse kendi akrabalarına karşı döğüşebilmektedirler. (Sıra
dan aşirettiler onlardan ahlaki bir öfkeyle sözederler.) Bu nedenle, bazı
yazarlar bu çömez sistemini '71a’ "aşiret düzeninden feodal düzene tedrici
geçişte bir ilk adım" olarak değerlendiriyorlar. "Feodal" Kürt toplumunun
nasıl olduğu sorununun tartışması bana biraz anlamsız geliyor. Fakat

'

'

113

.

Germenlk aşiretlerde, bu tür çömezlerin, (Avrupa feodalizminin özsel bir
öneme sahip tohumu niteliğindeki) söz konusu aşiretlerin Roma İmpara
torluğu’yla ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıktıkları gerçeğine dik
kat çekmek istiyorum. (71b) Bu konu, III. Bölüm'de tartışılacak olan hipo

tezleri gündeme getiriyor.

Pijder

In

st

itu

tk

ur

de

de

Pa
ris

Açık seçik bir tabakalaşmayla ifade olunan bir başka çeşit merkezi
organizasyona da Pijder'de rastlıyoruz. Burada da, Balik yöresinde oldu
ğu gibi her köy (ya da az sayıda yakın köyler) öşür ödenen kendi ağasına
sahiptir. (Elastiki Kürtçe deyimlere göre, 'köyü yiyen"). Ancak burada, köy
ağalan köylülerle akrabalık ilişkileri içinde değiller. Hepsi de bir ve aynı
soydan gelirler. (İsim babası, 1840'larda yaşamış olan Mîr Awdel Aza
plan Mirawdelî soyu). 1920'lerde bu soyun ciddiye alınabilecek altı kolu
vardı. Bunlardan ikisi, büyük reisler sürekli mücadele halindeydi. Bu
mücadele büyük reisliğe aday olanlardan Babekr Aza, (1959'da öldü) ve
onun 2. kuzeni Ebbas (1945'te öldü). Ancak, bazı bölgelerde diğer kolların
üyeleri bölgesel gücün önemli bir payına sahiplerdi. Duruma bakılırsa,
çatışmalar köy ağasına iletilir ve eğer daha ciddi iseler ailenin yöredeki
güçlü kolunun en "yetkin" ağasına iletilirdi. (Bunun köy ağasının sülale
sinden olması mutlaka gerekiyordu). Soyun kollan arasındaki sürtüşme
ler, 1918'den önce, dış yayılmayla kontrol edilirdi. Önceleri Mîrawdelî,
yalnızca Nûredînî diye adlandırılan bir aşireti yönetirdi. "Sonralan her
hangi bir legal adı-sanı olmayan çömezlerini köylere yaydılar."

İngilizlerin Güney Kürdistan’ı işgalinden sonra, bu yayılma durdu
ruldu (1918/1919). (Fakat 50'lerde yeniden başladı. 71. Not) Şimdi, Ba
bekr Aza’yla Ebbas Aza, arasındaki çatışma kızışmıştı. İngiliz yöneticile
re, yerel Kürt yöneticiliğinin bir prototipi olan Babekr Axa’nın kişiliği
çekici gelmişti. (73) Ebbas da eşit ölçüde prototipleşmişti : Güvenilmez ve
hain. O'nu bu role zorlayan İngilizlerin büyük destek verdikleri ve her fır
satta, öğütlerine başvurdukları Babekr'le olan rekabetiydi. Kısa bir dolaylı
yönetim sırasında bile, diğer bütün bölgeler İngilizlerce, Qale Dize ve Nawdeşt'se hâlâ Babekr Axa tarafından kontrol ediliyordu. "Qale Dize'nin kay
makamı resmi görev yapıyor, fakat aşiretsel politikalarda bir İngiliz kon

solosu gibi davranıyordu".
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Bütün aşiret şimdi, Babekr ve Ebbas taraftarları olmak üzere ikiye
bölünmüştü. Duruma göre hükümet yanlısı ya da karşıtı tutumlar alan
Ebbas ve Babekr yanlıları olarak bölünme soy içindeki sıralmışa göre de
ğildi, basitçe yönetici ailenin iki rakip kolu arasındaydı. Diğer kollar, ba
zen birinin bazen de diğerinin yarımda yer alırlardı. -O sırada İngilizlerin
konumuna bağlı olarak.-
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İngilizler güçlü göründüklerinde Babekr'e katıldılar, prestijlerini yi
tirdiklerindeyse Ebbas'a. Bütün İngiliz karşıtları, (örneğin, Şex Mehmûd
isyan ederken. Güney Kürdistan’ı yeniden alıp Türkiye Cumhuriyeti'ne
katmayı umarak, antı-İngiliz propaganda yapan Türk ajanları) Ebbas ta
rafının desteğini kazanmayı amaçladılar. Çünki Pijder, bütün Güney Kür
distan’da en güçlü aşiretti ve Babekr İngiliz işbirlikçisiydi. Bu durumda,
açıktaki en uygun aday Ebbas’tı. Güç dengesiyse her zaman eşitsizdi ve
İngilizler Babekr'den yanaydı. (Geçmişte de iki rakipten güçlüsüydü.
1919'da Ebbas yalnızca 500 silahlı adam sağlarken, Babekr 1000 adam
toplamıştı.) '75'
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Daha sonraki bir aşamada, aşiretsel çatışmalar başka tür çatışma
larla kesildi. Bunlar, ağalarla köylüler ve aşiretli olmayan köylüler arasın
daydı. Aşiret üyeleri arasında bile, yönetici aileye gösterilen bağlılık ve ita
at dereceleri arasmda farklar vardı. Büyük olasılıkla Nûredînî yaşlılardan
oluşan inançlı bir kesim vardı. Diğerleriyse, bağımsızlıklarına ve kendile
rinden koparılan haraçlara içerleyenlerdi.
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Tam bir bağımlılıktan kaçmayı başarabilen Mameş aşireti bile, Pij
der ağalarından hâlâ nefretle söz ederler (71. nota bakınız). Açıktır ki, da
ha şanslı olanlar da benzer duygular taşımaktadırlar. Toprak kayıtlarının
ve iddiacılar arasmda toprağın gerçek sahiplerinin belirlendiği 1950'lerde,
ağalarla bağımlı köylüler arasmda şiddetli yasal çatışmalar oldu. Küçük
çapta köylü isyanları da gerçekleşti.

Güney Kürdistan'm diğer bölgelerinde olduğu gibi toprak işgalleri
yapıldı. Qasım'ın darbesinden sonra, anti-toprak ağası hareket, Pijder
üyeleri arasmda, büyük destek gördü. Bazı çarpışmalardan sonra, Pijder
ağalan İran'a kaçtılar. Kürt nasyonalistleriyle Qessam’in Arap hükümeti
arasmda yükselen gerilim,' sınıf karşıtlıklarını geri planlara itince geri
döndüler. Ağalar bazen, genel milliyetçi duygulardan, anti-toprak ağası
duygulan köreltmek için yararlandılar. Ağalar da Kürt değilmiydi? Ancak
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geleneksel güçlerini giderek kaybedip , otoritelerini Kürt gerilla kuman
danlarına terkettiler. En son 1969'da sadık adamlarıyla birlikte, devletin

safına geçip, ulusalcı güçlere karşı savaştılar.
Topraklarının önemli bir bölümü, topraksız köylülere dağıtıldı. Fa
kat 1970'de sağlanan barıştan sonra, geri dönüp topraklarım geri aldılar.
-1970 toprak reformu düzenlemelerine kadar.-t75a)
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Yani Pij derlerde belirgin bir tabakalaşma sözkonusuydu : Yönetici
ler Mîrawdelî soyuna mensup, bağımlı gruplar arasında "orijinal
(Nûredînî) tebaı, daha yabancı, (ya kendi iradeleriyle katılmış ya da isti
layla dahil edilmiş) aşiretlerden ayırabiliriz ve bazı yörelerde, aşiretli olma
yan köylülerdi bunlar. (Zorla bağımlılaştınlmış)
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Hemewend aşiretinin örgütlenme biçimi çoğu açılardan Pib
der’inkine benzer ve belki de daha katı hiyerarşik bir yapıya sahiptir.
Bu aşiret önceleri soygunculukla ünlenmişti. İran'dan Osmanlı İmpara
torluğu’na geçtiklerinde, yerleşik disiplinli bir orduya sahiplerdi. Yerleşik
aşiretli olmayan köylüleri "misken", "yoksul", "hizmetli diye anarlar. Aşi
ret (Caflarda olduğu gibi) bir begzade soyu tarafından yönetilirdi. Diğer
soyların ke'ndi ağaları vardı. Geçmişte her köy, köy ağası tarafından yön
lendirilen aşiret ordusuna asker vermek zorundaydı. (10-15) Bu küçük bi
rimler, çok daha geniş birliklerin başı olan ağaların yönlendirdiği daha ge
nişlerle birleşirlerdi. Ya tek tek ağalar tarafından ya da ortaklaşa baskın
gruplan oluşturulurdu. Önemli operasyonlarda, merkezi olarak begzade
soyunun önderliğinde gerçekleştirilirdi. Misken köylerinin işgali açıktır ki
tek tek ağaların adamlarıyla birlikte savaşarak gerçekleştirdikleri bir olay
dı ve sonunda köyler ağaya ipotek edildi.

Adamlarından bazılan, (genellikle akrabalan ve çömezleri) köyde ya
şar ve yıllık ürünün bir kısmını ağaya ulaştırırlardı. Belli bir aşamadan
sonra, ağanın yerel temsilcileri bu vergileri gaspettiler. Böylece miskenler
kendi topraklarının sahipleri değildiler ve aşiret mensuplan tarafından
kastlara bölünmüşlerdi. Teorik olarak belli toprak parçalarından yarar
lanma hakkına sahiptirler ve bu hakkı miras yoluyla devredebiliyorlardı.
Fakat "bu haklar kolaylıkla ihlal edilebilirdi".
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Miskenlerin mutlaka yoksul olmaları gerekmiyordu : Bazı sahipsiz
geniş araziler, topraksız tarım işçileri tarafından işletiliyordu, (çoğu ya
bancı orijinli olan) Hemewend'ler tarafından sömürülmek, aşiretli köy
lüler için kendi soylarının ağalarınca sömürülmekten daha kötü değildi.
Tahılın % 10, 20 si, yeşil sebzelerin 3/4 ’ü verilirdi. Yani misken köylerin
de toplumsal tabakalaşma gözlenebilmektedir : Ağa , Hemewend aşireti
mensupları, toprağı işleme haklarıyla miskenler ve taran işçileri.
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Dışsal yönetim etkili olmadan önce, Hemewend'lerle miskenlerin "fe
odal" ilişkileri karşılıklı yarara dayanıyordu. Sonuncular sömürülüyor fa
kat diğer aşiretlere karşı korunuyorlardı. Miskenler aynı zamanda, aracı
lık ederek Hemewend'lerin baskınlardan edindikleri mallan pazarda
satarak ekonomik yararlar da sağlıyordu. Fakat hükümet gücünü hisset
tirdikçe bu ilişki karşıtlığa dönüştü. Hemewend'ler daha fazla baskın düzenleyemediler, taran yaparak geçinmek zorundaydılar. Büyük olasılıkla
bu geçimi sömürüyü arttırarak sağlayacaklardı. Daha üst bir statüye sa
hip olarak hükümet yetkilileriyle daha iyi ilişkilere sahiplerdi ve
miskenlere karşı yönetimi kullanabiliyorlardı. (78) Barth, (1950'de) bölgeyi
ziyaret ettiğinde, Hemewend'lerle miskenlerin çatışmasının su yüzeyine
çıktığına şahit olmuştu. Toprak kadastro çalışmaları yürürlükte olduğu
için çatışmalar çok yoğundu. Miskenlerin sonraki köylü eylemlerine katıl
malarıyla ilgili somut verileri ne yazık ki toplayamadım.
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İşgal, aşiret dışı köylülüğün bağımsızlaştırılmasının tek yolu değil
dir, Pijder ve Hemewend örneklerinde gösterildiği gibi. Dizeyi açık bir ör
nektir. Ekonomik ve politik güç burada, OsmanlIların Erbil'de yönetici
olarak kabul ettikleri, 19 yy. yılm başında ve böylece Erbil ovasındaki en
verimli topraklan ele geçirmeyi başaran ve yerleşik nüfusu hakimiyeti al
tına alan Dize'li Ehmed Paşa'nın torunlarının elindedir. Ailenin: yangöçebe aşiret nüfus üzerindeki hakimiyetinin bu dönemden sonraya mı
yoksa daha eskilere mi dayandığı açık değildir. Şurası kesin ki, onlar, aşi
ret halkınmkinden daha farklı bir orijine sahipler. Yazılı kaynaklar, aşiret
li ve "aşiret dışı" unsurlar arasmda çok seyrek olarak ayrım yapmaktadır
lar. Hay'a göre, (1921-77) nüfus 30.000 dolaylamadaydı ve 1920'de
yöneüci aile 4 rakip kola ayrılmıştı. Yan-göçebe aşiretler, ovanın uç bölge
lerinde yaşar, yaz mevsiminde dağlara göçerlerdi.

Miskenler'de ovada ağaya bağlı olarak yaşarlardı. Toprak sahibi
olan ağalar Erbil ovasının yarısını sahiplenmişlerdi; sahiplikleri işgalle de
ğil, (Dizeyi aşireti "saygın bir aşiretti ve baskın yapmazdı".) (80) fakat Os
manlI imparatorluğu'yla birlikte yaptıkları hilelerle gerçekleşmişti. Bu du
rum onlara, elde ettikleri topraklara legal bir sıfat yakıştırma fırsatım
verdi. Devlet organlarının etkin bir şekilde kendilerine yardım etmesinden
sonraki gerekliliğini, Hay defelarca kanıtlamış bulunmaktadır. Ehmed Paşa'nın en önde gelen ağa ve bir aşiret reisinden çok, başarılı bir esnaf ve
kârını bilen bir adam olduğunu da söylemektedir. Aşın zenginleşmesinin,
hile, kurnazlık ve gaspla gerçekleştiğini de eklemektedir. (81) Sonunda,

devlet-karşıtı oldu. Çünkü İngilizler daha az kazanmasına neden olabilir
lerdi. (Hay'm da düşündüğü gibi) Daha doğrusu İngilizler rakibi olan İbra
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him Asaya taraftılar. O'nu, büyük reis olarak görüyorlardı. O dönemde
ağalarla miskenler zaten çatışma halindeydiler.
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1918'in sonunda, İngilizler işgal etmiş olduklan Güney Kürdis
tan'da, Güney Kürdistan'm bağımsız bir Arap devletine dahil olup olma
masıyla ile ilgili bir nabız yoklaması yaptılar. Musul ve Erbil ovalarıyla il
gili raporlarda şöyle deniyordu:

In
s

tit

ut

ku

"Kırsal alanlardaki nüfusun görüşü, onlan Türkiye'den bağımsız kıl
dığımız, fakat toprak sahiplerinin Uranlığından da özgür kılmak zorunda
olduğumuz yolundadır. "(82) - Ulusal ve sınıfsal duyguların ilginç bir bile
şimi. (Hay : 1921:68) "Dizeyî’lerin otoritelere karşı savaşımlarında, ağala
ra yardım etmeyi reddettikleri" bir olaydan söz eder. Fakat bu sadakatsiz
Dizeyi'lerin hangileri, aşiretliler mi yoksa miskenler mi olduğu açık değil
dir. Irak'ta monarşi döneminde, Dizeyi ağalan Bağdat'taki yetkililerle iyi
ilişkiler kurarak ağalık konumlarım korudular. 1953'te ciddi bir köylü
ayaklanması Erbil ovasım sarstı. Büyük olasılıkla, Irak'm yakın tarihinde
yaşanan en ciddi ayaklanmaydı bu. Korkan ağalar (çoğu zaten kasabalar
da yaşıyordu) bölgeden kaçtılar ve sonra ordunun korumasında geri geti
rildiler.
Ulusal savaşta az sayıda misken savaşa katıldı-(ulusalcı birliklere).
Bu filinim, yönetici ailelerin bazı üyelerinin harekette liderlik konumuna
ulaşmalarından sonra da değişmedi: (Aile , her ateşte birkaç ütü bulun
duracak kadar akıllıydı) Ovalarda (asla savaşçı adamlar olmayan)
miskenlerin çekingen kaldıklan bir gerçektir. Bazı aşiretli köylüler ve yan-göçebeler etkin bir şekilde, ulusalcı harekete ya katıldılar ya da karşı
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tavır aldılar. Ancak, bu tavır alışlar genellikle ağalarının teşvikiyle ya da
öncülüğüyle gerçekleşti.
Savaşçı kapasitenin yokluğu yanında,
miskenlerin katılmamak için bir başka nedenleri daha vardı : Temel
amaçlan topraklannın sahibi olmak ve ekonomik olarak rahatlamaktı. İh
tiyaçlar, ulusal, kültürel haklardan ya da özerklikten daha acildi. Bir top
rak refarmunun Bağdat tarafından uygulanması, Barzani tarafından uy
gulanmasından daha olanaklıydı. Nedeni ise basitti: Barzanî açık ovalan
askeri yöntemlerle asla savunamazdı.

H-j. Gelişmenin Arkasındaki Güç : Kuzey Cezire'nin
Sömürgeleşmesi
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Feodalizmin "katıksız" biçiminin, Avrupa'nın (Batı Avrupa) herhangi
bir yerinde değil de, sözkonusu bu üretim biçiminin ve politik örgütlen
menin önceden olduğu gibi bir boşluğa aşılandığı Ortadoğu'daki Haçlı
Prensliklerinde, kendinden önceki üretim ve politik örgütlenme biçimleri
tarafından engellenmeden kendi sistematik sonuçlarına varabildiği tartış
maları yapılagelmiştir. *83’

ut

Gerçekliklerinin yalnızca katıksız olmayan kanıtlar sunduğu top
lumsal örgütleme biçimlerinin soyut tanımlarının yararlılığı şüphelidir.
Ancak, şurası kesin ki, bu Haçlı Prensliklerini yakından bir inceleme, ger
çekte Avrupa feodalizminin mantığına ilişkin anlayışımızı geliştirecektir.
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Kürdistan'ın aşiretsel ve yan -feodal örgütlenmesine ilişkin benzer
bir "laboratuvan"da, Kürt aşiretlerinin sonradan yerleştiği ve daha önce
den yerleşilmemiş ya da çok seyrek olarak yerleşilmiş bir alan olan Kuzey
Cezire oluşturmaktadır. Son derece bol bulgular karşısında dikkatli olun
ması gerekir. Fakat aşiretlerin politik yaşamlarına ilişkin bazı dinamikler
burda daha bir açıklığa kavuşabilir. Bu bölüm hazırlanırken, 1976'da Cezıre'de yapılmış olan çalışmadan yararlanıldı.

Kuzey Cezireye yerleşme süreci, verimli toprakların çekiciliğine ka
pılıp gelen kişiler ve aşiretlerle birlikte hız kazandı. Bu süreç, Türkiye'yle
Suriye'deki manda yönetimi arasında 1924'te yürürlüğe giren sınır belirle
mesinden sonra daha da hızlandı. Göçebeler yıllık göçlerini daha fazla
sürdüremediler, hatta bazıları sınınn güneyine yerleşti. Türkiye'deki Kürt
ler'e dönük zulüm, pek çok Kürdü kendi topraklarını bırakıp Suriye'ye gö-
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çe zorladı, öyle ki Kamışlı bölgesinde, "bir kasaba, 28 köy, 48 mezra, 29
çiftlik (köy yerleşim birimleri) beş yıldan daha az bir zaman içinde ortaya
çıktılar."(86) İlk yerleşenler, Heverkan konfederasyonunun göçebe bir aşi
reti olan Dûrik'lerdi. Bu aşiretin üyelerinin çoğu daha kuzeydeki yazlık
otlaklara yakın yerlerde yerleşmişlerdi, fakat hâlâ yılın belli günlerinde ve
bayramlarda, reislerine hediye olarak koyun gönderiyorlardı.
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Bazılan gelip Cezîre'ye yerleşmişlerdi. Aşiret yönetici ailenin ismiyle
anılıyordu (Dûrik). Bu ailenin ilk yerleşen üyesi Ebbas'tı. (Bak Şekil 3)
(Kesin olmamakla birlikte, 1850 dolaylarında). İlk toprak kaydı, onun ya
şadığı dönemde yapıldı. En büyük üç oğlu adına çok geniş toprakların ta
pusunu aldı. (En gençleri olan Şuweys henüz doğmamıştı.) Bu topraklar,
aşiretin eskiden beri sahip olduğu otlaklardı. Kendilerini Ebbas'a bağımlı
sayanlar arasmda aşiret mensubu olmayan köylüler kadar başka aşiretle
rin mensuplan da olmuş olabilir. Öyle görünüyor ki, o dönemde hiç bir
Dûrikan'lı henüz çoğu göçebenin küçümsediği bir uğraş olan tarımsal uğ
raşa başlamamıştı/87^ Tanıştığım köylü Dûrikan'lılar aşirete yeni katıl
mışlardı. Ebbas ölünce yerini büyük oğlu Mğhemed aldı. O döneme ka
dar aile, Arap aşiretlerinkine benzer bir şekilde örgütlenmiş ve Mehemed,
Arap aşiret reisleri arasında büyük bir ün yapmıştı. Güç ve prejtij açısın
dan onların rakipleriydi. Çok masraflı törenler düzenler. Bu törenlerde
yüzlerce hayvan kesilirdi. O kadar ki, akan kanlardan küçük çaylar olu
şurdu. Bu törenlerde Cezire'nin bütün ileri gelenleri hazır bulunurdu.
Araplarda ve Kürtlerde güç ve prestij, askeri gücün ispatı ve cömertlikle
kazanılırdı, Mehemed'in gücü ise daha çok bu cömertliğinden kaynaklanı
yordu. Bugün bile, her Arap şeyhinin önünde saygıyla eğilmesi için, to
runlarından birinin onun adını anması yeterlidir. Mehemed'in başka öz
lemleri de vardı. Yaklaşık kırk kadınla evlenmişti, -sağlam bir müslüman
olarak-. Her seferinde dört taneden fazla almamak kaydıyla. Yeni gelinden
önce bir diğerini boşamıştı. Fakat , oğullan yerini alacak yaşa gelmeden
önce, genç yaşta öldü. Kardeşi Sîleman yerini aldı. Sîleman, ağabeyinden
biraz daha yavaş davranarak yalnızca 14 kadınla evlendi. Ve boşadığı ka
dınlan - 10 kadın-evinde banndırdı. Ailenin diğer kollannda da evlilik iliş
kileri çok yoğundu. Dolayısıyla aile hızla çoğaldı. Ancak, ailenin başı dı
şında kimse, sözü edilmeye değer özel bir gelire sahip değildi. Köylüler,
istedikleri yerleri ekip biçmekte serbesttiler.
(Toprak çok genişti) Fakat ürünün % 10'unu ağaya teslim etmek
zorundaydılar. Aile reisi bunu, aile üyeleri arasında yeniden dağıtırdı.
Böylece cebine birşeyler giren herkes bütünüyle bu akrabalığa bağımlı ka
lırdı. )88) Tabii ki herkes bu düzenlemeye dahil değildi. Yalnızca aile üye
leri. Kuşkusuz Ebbas bu topraklara yerleşirken, her Kürt reisi gibi o da
yalnız değildi. O'nunla birlikte bir grup akraba, maiyeti, sürüleri için ço
banlar, değişik kökenlerden bağımlı köylüler. (Şekil 3) Bu köylülerin bü
yük bir'bölümü Yakubi Hıristiyanlardı ("Süryani").
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Tor Abdln dağlarında, Ebbas'ın buraya yerleştiği dönemlerde bu Hı
ristiyanların burada yerleşik olup olmadıkları açık değildir. Büyük ihti
malle küçük bir bölümü yerleşik olmalıdır. Diğer birçoğu kalabalık dağ
lardan inmiş olabilirler. Ebbas onlan diğer aşiretlerin (özellikle Şammar
aşireti) baskınlarından korumaya başlayınca daha fazla inmediler. Ebbas’ın ikinci oğlu Sîleman, bir Hiristiyan kızıyla evlenince (Müslümanlaştırarak) babasının ve dindaşlannın memnuniyetsizliğine rağmen, kendile
rine bir gelir kaynağı yaratmak amacıyla , sayısı artan köylüleri, aile
topraklan genişledikçe oralara yerleştirmeye başladı.

Abbas’m yaşadığı Dugir, ailenin reislerinin ikamet ettiği başkent
olmuştu. Ailenin diğer üyeleri başka köylerde köylülerin başında bulunu
yorlardı. Onlar henüz Sileman ve oğullan Sİlal ve Xallb'le kan davası ris
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kine girmek istemiyorlardı. Ve geliri sahiplenmeye çalışmıyorlardı. Öşür
normal olarak köyün ileri gelenine ödeniyordu. (Rispî, mûzter; ya ağa ta
rafından atanıyor ya da köylüler tarafından seçiliyordu. ) Ağaya ileten bir
kişiydi, bu öyle görünüyor ki; tam bir kontrol altında olmayan birtakım
köylüler de vardı. Rîspî, öşür topluyor, fakat ağaya teslim etmek yerine
konukevi için biriktiriyordu. Yalnızca bir başka aşiretle çatışma durumla
rında, bu aileler Dûrîki ailesine finansman sağlayacaklardı. (Sonradan
Fransız'lara karşı olduğu gibi)

In

st
it

ut

ku
rd
e

de

Pa
r

is

Daha önce de söylendiği gibi Dugir'in dışmda yaşayan aile üyeleri
öşürü kendilerine maletmiyorlardı. Ancak, Şilal ailenin başma geçince,
bazıları çeşitli yollara başvururak kendilerini O'na daha az bağımlı kılma
yı denediler. Aile o dönemde, sabana koşacaktan hayvanı olmayan köylü
lere yönelerek yeni bir ilişki biçimine geçti. Onlara katır, saban ve tohum
sağlandı. Bu koşullar ürünün yansına karşılık sağlanıyordu. Fakat bu
köylülerin büyük ağaya da öşür verip vermediği konusunda kesin veriler
yoktur. Böyle olsa bile, bu köylüler büyük ağadan çok kendilerine üretim
araçlarını veren ağaya bağlıydılar. Anlaşılacağı üzere birincisi çatışmalara
yol açan bu yeni gelişmelerden pek memnun değildi. Bu anlaşmazlıklar;
toprakla ilgili değildi. Toprak hava kadar boldu. Anlaşmazlıkların ege
menlikle de ilişkisi yoktu : Yönetici ailenin başı bu alanda kavga vermi-.
yordu henüz. Bunda önemli bir etken, aile üyelerinin aile reisinden ba
ğımsızlaşma isteğiydi : (ağalar arasında ) aile dayanışmasının kısıldığı
görülüyordu. Bunu mümkün kılan yeni üretim biçimiydi. Aile içindeki
çatışma belli bir derecede dönemin kıt olan bir olgusuyla ilgiliydi: İşbölü
mü. Yeni bir köylülük doğmuştu (ya da bu gerçeklik ilk kez algılanıyor
du). (89) Pekçoğu onların efendisi olmak istiyordu. İlginç olan şu ki, ailede
ki "isyanlar" var olan politik ve ekonomik ilişkileri değiştirmeye çalışmadı.
(Öşürü gasp etmeye kalkışmadılar ve Sîleman'ın konumuna karşı müca
dele etmediler.)
Fakat onlar , yalnızca geleneksel politikaları yürütmek yerine
yeni düzenlemelere giriştiler. Ancak son elli yıl içinde liderlikle ilgili
gözle görülür değişiklikler olmuştur. Dûriki'lerin göçebe olduğu sürece
ağanın otoritesi, akıllılığı (en azından öyle sanılmaları), adaleti ve askeri
başarılarına, kendisine yılda bir hediye ettikleri koyunlara rağmen ekono
mik konumu diğerlerinden çok farklı değil. Ağalar genellikle, aşiretin en .
zenginleri değillerdi. İyi bir ağanın sık sık kurban kesmesi gerekirdi. Fa
kat Cezire'de tarımın önemi arttıkça, hayvancılığın önemi göreceli ve mut
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lak olarak azaldı. Ağanın konumu da ekonomik olarak ayrıcalıklı bir du
ruma doğru evrildi. Bu gelişme, ağanın politik gücünü elimine etmese de
azaltan Fransız idaresi ve yargı mûhakemeleri tarafından hızlandı. Bu ne
denle belirleyici olan kriteri tesbit etmek önemlidir. Eğer, ilk atalar belirle
yici ise (pratikte olmasa da göçebe ideolojisinde olduğu gibi) Süleyman m
ölümünden sonra, en büyük oğlu olan II. Abbas m yerine geçmesi gerekir
di. Fakat, neden Şilal'in Süleyman'ın yerini aldığını sorduğumda kimse,
atalardan söz etmedi. Ebbas'ın neden sırada olduğuna ilişkin primojeniture ilkesinden daha farklı nedenler sıraladılar : O (ve kardeşi Şeyhmus
da) daha erkekti (mer), daha cesur ve daha örgütleyiciydi, Şilal'den. Fakat
sonuncusu başka özelliklere de sahipti. O, daha akıllı ve cömertti (merd).
Ölümünden sonra yerini alan kerdeşi Xalîb, bu özellikleri paylaşıyor ve
hükümetle nasıl uğraşılacağını iyi biliyordu. Xalıb örneğinde de görüldü
ğü gibi bu, herhangi bir cömertlik değildi: "O kızlarım yeğenlerine, (brazi,
erkek kardeşin oğlu) başlık istemeden verir." Tabii bunun en ideal rekabe
tin ve çekişmelerin uç verebileceği gedikleri kapayabilmekti.
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-Fakat onlar yeni düzenlemelere giriştiler. Yalnızca geleneksel politi
kaları yürütmek yerine, sosyo-politik değişimi başlattılar. 1920 lerde,
Avdö'nin yaşadığı köyle ilgili bir olay, aile reisinin politik otoritesinin hâlâ
tanındığını kanıtladı ve aşiret topraklan üzerinde hâlâ kesin kontrolü ol
duğunu gösterdi. (Şekil 3’e bakınız) Köy sakinlerinin tümü Hınstiyandı.
(Yakubi ya da Süryani). Dûrikan ve diğer Heverkanlılar arasmda Hıristi-
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yanlar daha az sömürülmekteydi.
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-Kürdistan’ın diğer parçalarına oranla, onlar aşiretin üyeleri bile
sayılmaktaydılar. Genelde Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki ilişki
ler çok içten değildi. Özellikle Fransız egemenliğinde pek çok çatışma or
taya çıktı. Bu dönemde Hıristiyanlar kendilerini daha fazla güvenli hisset
tiler, sömürüye ve zülme boyun eğmek istemediler.
Dûrikan topraklarındaki bazı köylere bütünüyle Hıristiyanlar yerleş
mişlerdi : Fransızlar hiç bir tazminat ödemeden bu köylerden birini istim
lak edip köysüzlere verdiler. Büyük olasılıkla, Hıristiyan köyünde yaşayan
Avde'ye köyü, hemen köylülere satmasını emretti. Avde, bu emre boyun
eğip, köyü tümden sattı, -kendisinin de yaşadığı- ve kazancı Şilal'e teslim
etti. Açıktır ki, toprak artık elden çıkarılabilir, yabancılaşabilir (satılabilir)
bir mülk olarak algılanıyordu. Fakat tamamen özel mülk olarak
o,
artık kollektif aşiret toprağı değildi. Fakat hâlâ, büyük ağa tarafından yö
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netilen yönetici ailenin kollektif mülküydü.
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Sonraki gelişmelerle ilgili olarak ele alabileceğimiz isim bir süre ken
disine misafir olduğum II. Mehmet'tir. Mehmet, amcası Şeyhmus'un evin
de büyümüştü. Çünkü babası 1922'de Fransız'lara karşı savaşırken öldü
rülmüştü. Fakat son zamanlarda, Şeyhmus'la ciddi çatışmalara
girişmişti. Kendisine bağımlı bir grup köylüsü vardı. Şexmûs'un, benzer
bir konumunu Mehmet de istiyordu. Mehmet amcasını terkedip Dûgir'e
gitti. Şilal'in reis olarak bulunduğu Dûgir'e. Burada yoksul bir köylüye,
bir katırla saban verince, Şilal'le ilişkileri bozuldu. Bunun üzerine,
Dûgir'e bir saat uzaklıktaki bir yere yerleşti. Fakat Dûgir'deki akrabalan,
O'nu daha uzağa kovmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yoksul
luk ve açlıkla bu zor dönemi, yalnızca, (dayısı olan) ilk kayınbabasının
yardımıyla (parasal ve diğer türlü) geçirmeyi başardı. Evini bile bu dayının
adamları yaptılar. Sonunda amcası Şexmûs da gelip yakınında bir ev yap
tırdı.
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Mehmet düşman akrabalar tarafından sarılmış bulunuyordu. An- _
cak, bir anlaşmaya vanldığında kısa bir ara verilebilirdi. Ve Mehmet,
Sileman'ın kızı Elîya'yla evlendi. (Eliya, Şilal'lin kızkardeşiydi) Ancak, bir
süre sonra yeni anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Mehmet, hırslı bir genç adam
dı, otorite için mücadele ediyordu ve yaman bir savaşçıydı. Hiç yılmadan .
devam etti ve bağımsızlığını kazandı. Evinin yakınında yavaş yavaş bir
köy oluşmuştu; Tarım araçlan ve hayvan verdiği yoksul köylüler değil fa
kat "sıradan" köylüler de köyünde yerleştiler. Onlan öşüre bağladı. Dûgir
için değil, kendisi için. Benzer gelişmeler diğer köylerde de gerçekleşmişti.
Sonunda Xalib'e gelir sağlayabileceği yalnızca Dugir ve başka bir köy kal
mıştı. 1952-54 lerde yeni bir toprak kaydı yapıldı ve yeni bağımsızlaşan
topraklar yasal onay aldılar. Mehmed'in köyünün etrafındaki bütün top
raklar çocuklarının adına kaydedildi. Makineleşmeden ötürü, şimdi kira
cılarıyla olan ilişkileri de değişmektedir. (1950'lerin ilk yansında traktör,
son yansmda da biçerdöver). Aslmda artık tarım için daha fazla köylüye
ihtiyaç duymamaktadır. Çünkü artık bütün işlerde, kalifiye işçilerle bir
likte gerekli makinalan kiralayabilmektedir. Fakat köylüler gene "O'nun
adamlandırlar", onlan kolay kolay uzaklaştıramaz. Mülklerinin yansım,
şimdi gerekli araç gereci kiralayarak direkt olarak işlemektedir: diğer yan
sı da az ya da ççk eşit bir biçimde aynı makinalarla topraklarım işleyen
köylüler arasında dağıtılmıştır. Köylüler ürünün % 10'nu Mehmed'e ver
mektedirler. Fakat O, bu köylülerden uygun bir şekilde kurtulmanın
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plânlarını şöyle yapmaktadır : Topraklan , çocuklan arasında bölüşüld'üğünde, toprak reformu için tespit edilen tavanın altına düşecektir.
Şimdi de toprak reformundan yararlanacak köylülerin başka yerler
de toprak alacaklarım ummaktadır. Bu değişim başka şeylerde de görül
mektedir. Yalnızca Diwanxane kapanmakla kalmadı, ağanm evine de da
ha az ziyaretçiler gelmektedir artık. Gene de, çatışma durumlarında, eski
maiyeti evini sıkça ziyaret etmektedir.
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Otoritenin tedrici desentralizasyonu bu bölgedeki aşiretlerde genel
bir eğilimdir Belli bir dönem güçlü bir merkezi otoriteye sahiptiler. Devlet
kontrolünün artması ve yönetici ailenin genişlemesinden sonra merkezi
leşme eğilimleri güçlendi. Fakat bu, eğilimin tersine de dönebileceği anla
mım dışlamaz. 1926’da, Türkiye'den Suriye'ye güçlü bir kişiliğe sahip biri
gelmiş, "geleneksel" ve "modem" metodlan kullanarak gücü kendinde top
lamayı başarmıştı. Bu, Haco'ydu. Hewerrkan'ın en son büyük şefi. Bu
aşiretin yakın tarihi ve özellikle Haco'nun kariyeri verdiğimiz en son ör
nek olacak.

tk

Hewerkan Konfederasyonu ve Haco
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Hewerkan, 24 aşiretli büyük bir konfederasyondur. Bu aşiretler
den bazıları kalıcı olarak aşirete katılmış Hınstiyanlarla birlikte, Müslümanlar ve Yezidilerdir. Hewerkan, Botan Emirliğine bağlıydı. Mîr'ler döne
minde düzen hüküm sürerken ne aşiretlerarası ne de aşiret-içi kavgaların
olmadığı söylenir. Hewerkan, Botan Mîr'inin vassalı olan bir reise sahipti.
Fakat son mîr OsmanlIlara yenilip de sürülünce (1847) Emirlik, pek çok
aşiret gibi liderlik kavgalarıyla parçalandı.

Hewerkan'ı yöneten ve -şimdi yalnızca adı hatırlanan- ilk hanedan
Mala ŞĞxâ'ydi; son zamanlar yerini Mala Remo aldı. Fakat yiğitliği ve ce
sareti ile aşiretin diğer alt-gruplarını da kontrolü altına aldı. Oysa torun
ları, otoriteyi yavaş yavaş bir başka aileye kaptırdı. Elîkan alt-biriminden
(Bak:Şekil 4) Mala Osman'lara. Ailenin etkinliği arttığında Osman ölmüş
tü. Hesen, yönetimi diğer birkaç alt-bölüme de yaymıştı. Hesen gibi, sü
per bir yönetici Hewerkan'da bulunamamıştı. Otorite, Mala Elî Remo ve
Mala Osman'lar arasmda paylaşılmıştı. Sonra, sonuncusu bütün konfe
derasyonun kontrolünü ele aldığında bile onlar, sonradan görme olarak
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değerlendirilmişlerdi. Mala Elî Remo daha genel bir saygınlığa sahipti.
Mala Eli Remo'lann önünde ayağa kalkmaları ve tersinin olmaması
önemlidir. '91a* Ve Mala Osman'lar arasındaki anlaşmazlıklarda Mala Eli
Remo'lann arabuluculuk yapmaİarı da dikkate değer.
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II. Haco egemenlik alanım bir hayli genişletmiştir ama hâlâ bütün
bir Hewerkan'ı kapsamamaktadır. Stratejisi, komşu aşiret Dekşûrfyle ve
hiç bir zaman Botan Emirliği'ne bağlanmamış yabancılarla mücadele et
mekti. Bu strateji, önemli sayıda Hewerkan'lıyı arkasında toplamakta yar
dımcı olmuştu. Aynı zamanda Dekşûri'lerin işbirliği yaptıklan Osmanlı
yönetimiyle de çatışmaya yol açmıştı. O zamandan beri Hewerkan soy
guncu bir aşiret olarak ün salmıştı. 1896'da II. Haco, Dekşûri reisi Cimo'nun kışkırtmasıyla öldürüldü.
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Liderlik, -ailenin yeni kollan olan- Elik, Bette ve Çelebiye geçti. Sü
rekli çatışmalarla, bütün alt bölümleri aileleri etrafında birleştirdiler. Elik,
cesur, karizmatik bir liderdi. Aşiretin efsanevi kahramanıydı.
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: Hevârkan Ağalarının (Mala Osman) soyağacının bir kısmı
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Elik, yönetime karşı gerilla hareketine 20 yıl boyunca katılmıştı. Ku
zeninin öcünü almak için Cimo'yu kendi elleriyle öldürdü. 1. Dünya Sava
şı yenilgisinden sonraki karmaşık günlerde Midyat'ı ele geçirerek bağımsız
bir yönetim kurmayı denedi. O döneme kadar, yalnızca Hewerkan m bü
yük çoğunluğunu değil, komşu aşiretleri de yönlendiriyordu. Türkler ve
diğer aşiretler tarafından zulmedilen Hıristiyanlar, O'nu koruyucu °larak
görüyorlardı. Hıristiyan savaşçılar , güçlenmesine yardımcı oldular.
1919'da Elik, sefalet koşullarında öldürüldü ve aşiretinin birliği bozuldu.
Çelebi ve II. Serhan, sahip olduklan 100 kişilik bir maiyeüe (maiyet için
yüksek bir rakam), Hewerkan'm bir bölümünü kontrolleri altına aldılar.
Bazı bölümler kendi liderlerinin yönetiminde bağımsız kaldılar, diğerleri
III. Haco'yu tanıdılar. Haco henüz çok gençti (babasının ölümünden sonra
doğmuştu) fakat büyük bir reis olma kapasitesine sahipti.
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Cesaretliydi, ne istediğini biliyordu ve elde etmekte de terüddütlü
değildi; baskınlarda uzmandı ve iyi bir askeri taktisyendi. Zamanla Çelebî'nin kendisiyle karşı karşıya gelmemeye özen göstererek Çelebî’nin
adamlarım rahatsız etmeye başladı. Başlangıçta karşı tarafın merkezi
güçlerini değil, kolay üstesinden gelebileceği sempatizan halkasını hedef
alıyordu. Örneğin, Çelebî'yi destekleyen fakat O'nun güç merkezinden ye
terince uzak bir köy saldın hedefi olabilirdi. Haco, eğer adamlarının köy
lülerden çok daha güçlü olduklarına yüzdeyüz emin olabilseydi, sadece
saldmda bulunacaktı. Akıllı bir adam gereksiz risklere girmez ve yüksel
mekte olan biri, bozguna uğratılmasına izin vermez. Sık sık, silahlı adamlanyla birlikte bir köyü basar ve bulabildiği hayvanlan kaçırırlardı. (Bunu
ilk duyduğumda, anlayamamıştım, bana bir aşiret reisinin kendi aşireti
üzerinde üstünlük sağlaması için yanlış bir yol gibi gelmişti) Ve Haco nun
oğlu Cemil'e babasının sömürüsünden çok söz edildiğini söylediğimde ;
"Bu sürüleri çaldıklarını mı düşünüyorsun?" diye sorup, sonra da Avrupa'lıların bu tür olaylan farklı değerlendirdiklerinin farkında olarak, Haco'nun onlan ele geçirdiğini, fakat bunun oldukça farklı bir şey olan hır
sızlık değil, "talan" ("yağma") olduğunu açıkladı. Hırsız gece gelir ve gizlice
çalardı; gerçek erkekler, açıkça alırlardı. (Meydan okuyarak , en güçlü
olduklarım gösterek). Haco yaman bir yağmacıydı ve Çelebi, bütün köyle
rini yeterince koruyamıyordu. Öyle ki, birçoklan birtakım çıkar ilişkileri
nedeniyle, Haco'nun maiyetine girmişlerdi. Diğer pekçok köyde de bir kı
sım köylüler Haco'nun tarafından, diğerleri de Çelebi tarafmdaydılar. Bu
köyler arasında sık sık gece çatışmalan olurdu.
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Köyler^ genellikle önceden bölünmüşlerdi. Fakat, Haco*yla Çelebî'nin
otorite mücadelesi bu bölünmüşlüğü körüklediğinde ciddi çatışmalar
meydana geldi. Ve eskiden beri süregelen karşıtlığa yeni bir gerekçe sun
du. (93) Yavaş yavaş ama sürekli biçimde onu Hewerkan'm büyük reisi

olarak tanıyanların sayısı arttı. 1925'e kadar aşiretin aşamalı yapısından
da tahmin edilebileceği gibi çoğunluk onu destekliyordu.

Pa

ris

O, başlangıçta, kendi maiyeti üzerinde otorite sağlayıp sonra da bu
nu daha geniş birimlere yaymadı. Bütün alt-grupların hepsinde aynı za
manda etkindi. Kendisine katılan küçük birimleri başkalan izliyordu.
Gruplar arasındaki kan davaları, gruplardan birini Haco'ya bağlamak için
kullanılıyordu. Ve çok önce bütün konfederasyon üzerinde kontrolü sağ
lamıştı. Haco , büyük ölçüde politikaya da bulaşmıştı : Ulusalcı bir birlik
oluşturmaya çalıştı. (Tabii ki kendi liderliğinde)

In

st
it

ut

ku
r

de

de

1925'te çıkan Şâx Seîd isyanı bastırılmıştı. İsyanın katılımcıları
daha çok kuzeydeki Diyarbekir aşiretleriydi. Türk hükümeti diğer aşiret
leri isyancıların üzerine göndermek gibi eski taktiği denediğinde, isyancı
lara karşı operasyonlara katılan aşiretler arasında Hewerkan da vardı.
-Resmi olarak 192l'de teslim olmuştu-, Elîk'in ölümünden 1,5 yıl sonra,
şimdi artık "soylu" bir aşiretti ve henüz hükümetle karşı karşıya gelmek
riskine girmek istemiyordu. Haco ve adamları, itaatli bir biçimde Diyarbekir'e doğru yöneldiler. Fakat isyancılardan uzak duracaklarını garantile
yerek aynı yılın sonunda isyancıların büyük bir bölümü katledikdikten
sonra, Kürt davasına ihanet etmenin ayıbını taşımadan geri dönebildiler.
Elbette Haco alternatifsiz değildi : İsyana katılabilirdi. (Büyük olasılıkla
isyandan haberliydi ve katılmaya çağrılmıştı.) Ancak, isyan planlanmıştı
ve başkalarınca yönlendiriliyordu. Kendisi bu durumda en fazla ikincil bir
rol oynabilirdi; sanıyorum bu nedenle beklemeye karar verdi.

O'nun zamanı bir yıl sonra geldi. 1926'da Mart ayının ortalarında
adamları polisi ve sınır postanesini bastılar ve bütün hükümet memurla
rını kovup , Suriye ve Irak'taki aşiretlerle komşu aşiretlerden acil yardım
istediler. İsyan hatalı planlanmıştı ve geriye dönülüp bakıldığında, neyin
bu isyam acilleştirdiği açık değil. Türk misillemesi bu bölgeyi de etkilemiş
olabilir, Orta Kürdistan'm diğer bölgeleri için planlanıp (fakat başarılı olu
namamış), benzer küçük çaplı isyanlardan olabilir. Haco'nun Kürt milli
yetçiliğine başvurusuna cevap gelmedi. Zaten kontrollü altında olan bir
kaç aşiret ve diğer aşiretlerden gelip kendisine katılan bir takım kişiler
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dışında, (Bunlar arasmda Şex Seıd'ln Irak'ta mülteciliği denemiş olan kar
deşi de vardı) aşiret reislerinin çoğu katılmaktan korktular. Sonra da
Türk ordusu tarafından Suriye'ye çekilmeye zorlandı. Suriye'nin kuzeyi
henüz tümüyle Suriye kontrolünde değildi ve Haco'nun adamları sınırdan
rahatlıkla girip çıkabiliyorlardı gene. Tai aşireti (Arap) Haco'ya bannak
verdi. Böylece , bir süre daha, bir çete grubuyla Türkiye'ye baskınlar dü
zenleyerek, Türk petrolleri'ne saldırarak, Fransızlarca durdurulana dek
"isyancı" olarak kaldı.
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Büyük bir reis olarak Fransız'lardan saygı görüyordu. Fakat Kürt
ağalarıyla ilişkileri pek iyi değildi. Çünkü çok güçlü bir rakipti. Diploma
tik becerisi, sonunda O'nu Fransız'lar karşısında Kürt aşiretlerinin tek
sözcüsü durumuna getirmişti. Öte yandan, uyguladığı eski yöntemler ge
ri kalan gruplan kontrolü altına almasında destekleyici oluyordu. Diğer
ağalar gibi tanmla uğraşmadı. O. bir çiftçi değildi, bir savaşçı ve politika
cıydı. Kendisi için bir kasaba inşa ettirmiştir. Fransızlarla ortaklaşa yap
mıştı bunu : TirbÖspî. Cezîre'ye geldiğinde burada sahip olduğu birşey
yoktu. Tirbespî'yi Dûriki ağalarından satın aldı. Köylülerden hiç biri ken
disine, öşür vermediler. Fakat son zamanlarda, seyrek de olsa bunu uy

gulamaya başlamıştı.
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Muhtarlar, belli bir miktann ödenmesinin, gelişigüzel saptanan
miktarlardaki ödemelerden daha doğru olacağını düşünüyorlardı. Fakat,
Haco’nun adamlarının devam ettiği baskınlarla daha fazla kayıplara uğra
nılıyordu Karşıt Dûriki ağalan, Haco'nun sonunda bütün çevrenin efen
disi olacağı korkusuyla kendi aralanndaki anlaşmazlıklan bir tarafa bıra
karak -ki aksi durumda üzerinde anlaşamayacaklan birşey kalmayacaktıbir araya geldiler. Onlar hâlâ Haco'yu alçaklık ve hırsızlıkla suçluyorlardı.
Fakat, öyle görünüyor ki, asıl endişe; Haco'nun Fransızlarla olan ilişkile
riydi. Örneğin, ne zaman Fransızların işçiye ihtiyaçlan olsa, Haco'dan isti
yorlardı ve ücretler de ona ödeniyordu. Dolayısıyla pekçok kişiye Haco ca
zip geliyordu. Politik gücü yükseltmenin böylesi sıradan yollan yanında,
(kan davalarında arabuluculuk, baskınlar, devletle iyi ilişkiler vs.) Haco,
nüfuzunu arttırmak için hâlâ, 3. bir yola sahipti. (Samimi) bir Kürt ulu
salcısı olarak, Xoybûn'un önde gelen üyelerinden biri oldu. (Ararat İsyanı
planının büyük bölümünü o hazırladı). Ararat isyancılan, Türk ordusun
ca tehdit edildiğinde, orduyu şaşırtmak için Güney’de de baskınlar düzen
ledi Bütün bunlardan sonra Haco, Kürdistan'm en güçlü ve nüfuzlu iderlerinden biri olmuştu. Ekonomik ve politik gelişmeler gücünü
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, azaltmadan önce öldü. Ve anılarda bölgenin son büyük lideri olarak kaldı.

is

Hewerkan'm politik örgütlenmesi ilginçtir. Çünkü henüz yeterince
açık olarak stabilize olmamıştır : Bir aileden diğerine geçecek (ya da bir
alt-birimden diğerine), kurumlaşmış bir merkezî otorite yoktur. Ancak,
böylesi bir otoriteyi kurmaya aday iki kişi, aynı aileye mensuptu. Eğer ge
lişmeler kesintisiz devam etseydi. Mala Osman, Caflarda olduğu gibi begzade ailesi olabilirdi. Gerçek bir politik gücü olmamasına rağmen (kendi
alt-birimi olan Erebiya'nın dışında), Elî Remo, Mala Osman'dan daha say
gındı.
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H-k. Aşiret Mensubu Olmayan Bağımlı Köylülerle
Aşiret Mensubu Kürtlerin İlişkileri
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Önceki bölümlerde "aşiret-dışı" gruplardan sözedilmişti. Diğerleri gi
bi Kürt aşiretlerine "feodal" hizmette bulunan Kürtler'den. Aşiretli olma
yan Kürtler genellikle topraksızdır ; ortakçı ya da topraksız tarım işçileri
dirler. "Aşiretli olmayan" terimlerinin de ifade ettiği gibi, aşiret biçiminde
örgütlenmiş değillerdir. Politik önemi olmayan gevşek, sığ soylar dışında,
akrabalığa dayalı örgütlenmeleri yoktur. Soy içi evliliklere de ciddi bir eği
lim yoktur. Ancak bu, aşiretlilerin, aşiretli olmayanlardan kendilerini ayı
rırken kastettikleri şey değildir. Onlara göre bunlar iki ayn kastı oluştur
maktadırlar : Efendiler ve hizmetliler, yönetenler ve yönetilenler. ("Eşiret"
teriminin tartışıldığı sayfaya bakınız.)
Aşiretliler savaşçıdırlar ve çalışmazlar, aşiretli olmayanlar kavgaya,
savaşmaya uygun değildirler ve ağalarca emeklerinin sömürülmesi doğal
dır. Bir koyun sürüsünden farklı olmayan üreticilerdir. "Sürü" aslında
"reyet"in ilk anlamıdır (Arapça : ra'yah). Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde
olduğu gibi, Kürdistan'da da bu terim bu gruplan tanımlamak için kulla
nılır.
19.yy'da, Kürdistan’ı gezen birçok Avrupa'h, bu aynmı yorumlamış
tır. Onların tanımlamalannda bu ayrım daha kesin ve daha titizdir. Fakat
geçen yanm yüzyılın farklılıktan yumuşattığı kesinlikle doğrudur. Genel
olarak aşiretliler, göçebe hayvancılar ya da yançoban tarımcılardı. Aşiretli
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olmayan köylüler ve zanaatkarlara ekonomik ve politik olarhk hükmeder
lerdi. Bugün aşiretlilerin çoğu yerleşik hayata geçmiş ve tarımla uğraştık
larından ve bu iki kesimde de sınıf karşıtlıkları belirdiğinden farklılık, es
kiden olduğu gibi, kesin bir ayrım çizgisi biçiminde değildir. Tartışmak
için 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başında yazılmış olan raporlara başvuraca

ğım.

Köylülüğün Aşiretler Tarafından Sömürülmesi
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Aşiretli ve aşiret-dışı gruplar arasındaki ilişkilerin doğası, daha doğ
rusu İkincilerin birinciler tarafından sömürülmelerinin derecesi zamana
ve yere göre değişmektedir. Şimdilerde Pervari ve Hekari bölgesinde aşiret-dışı köylülerin yapmak zorunda oldukları tek iş, ağarım sürüleri için
kışlık ot biçmektir. Başka işlere zorlanmazlar. Şataq ve Nordûz bölgelerin
de, (Hakkari'nin hemen kuzeyinde) aşiretli olmayan köylüler (yerel nüfu
sun büyük çoğunluğu) kendi topraklarının sahibi olarak görülmezler,
ürünün büyük bir kısmını Gîravî ağasına, büyük ağalarına teslim etmek
zorundadırlar. (93) Barth, Güney Kürdistan'da Hemewend aşiretinin aşi
retli olmayan köylülerden tahılın % 10-20 sini, sebzelerin 4/3 ünü aldığı
nı gözlemlemişti. Bu miktar diğer ağaların tanrn yapan aşiret üyelerinden
aldıklarından fazla değildi. Ancak bir fark var. Hemewend ve özellikle de
Dizeyi'lerde Miskenler (aşiretli olmayan hizmetlilerin burdaki adlandırılı
şı) toprağa bağlıydılar. Ağa tarafından "sahiplenilmişlerdir' ve bir ağayı
bir başkası için kolay kolay bırakmazlar.l93a) Irak'ta şimdi toprakağasına,

In

karşı tutumlara rağmen. Dizeyi ağaları miskenlerinin özgürlüklerini sı
nırlayabilmektedirler. Geçmişte aşiretli olmayan köylüler yalnızca seriler
di. Taylor, 1860'larda, Botan bölgesindeki köylülerin (Hıristiyanların),
("Zerkirî" altınla) üzerinde çalıştıktan toprakla alınıp satılabildiklerini göz
lemlemişti. (Taylor. 1865 : 51) 45 yıl önce vatandaşı Reach, Silemanî böl
gesini ziyaret ederken, (Baban prensi tarafından davet edilmişti) günlüğü
ne : "Aşiretlilerden biri bana, köylülerin yalnızca onlar tarafından
kullanılmak üzere yaratıldıklanna inandıklannı söylediğinde, aslmda
Kürt çiftçilerinin koşullarım yanşıtıyordu." (Reach I, 89) diye yazmıştı. Re
ach, onlan Büyük ve Küçük Ântiller'dekl zenci kölelerle karşılaştınyordu.
Bir başka ağa Reach'e : "Onlardan hakkımı alıyorum. Zekat olarak ya da
başka biçimlerde % 10'nunu alıyorum." demişti. (Reach I, 96)
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Etnik Farklılıklar
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Bazı durumlarda, bağımlı aşiretli olmayan köylülük etnik köken açı
sından aşiret ağalarından farklıdırlar. Hıristiyan' köylüler bunun en so
mut örneğidir. Bunlar farklı bir dil kullanmaktadırlar ve farklı bir maddi
kültüre sahiptirler .Kürdistan’daki bütün Hıristiyan gruplar Kürt aşiretle
rine bağlı olarak yaşamamışlardır : Özerk topluluklar da vardı (Orta Kür
distan'daki Nasturiler) hatta hükmedenler de! Ancak Hıristiyanların çoğu
aşiret ağalan tarafından sömürülüp, politik olarak yönetiliyorlardı. Bu Hı
ristiyan gruplann orijinleri ve Kürtler'le ilişkileri pekçok örnekte muğlak
tır. İstilacı Kürt aşiretlerince boyun eğdirilen bu Hıristiyan gruplann eski
nüfusu oluşturdukları şeklindeki varsayım (tarihsel kaynaklann gösterdi
ği), bu etnik gruplar arasındaki ilişkilerde ispatlanamıyor.
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İstisnai örneklerden biri Kürtlefle Ermeniler arasmda, "Ermeni plato
sundaki" ilişkilerdir. (94) Platonun hemen hemen tamamında önceleri Erme
niler yerleştiler. Özellikle tarımcı kesimleri. Çaldıran savaşından sonra
(1.514) Pers İmparatorluğu sınırlarında muhafızlık yapmaları için birtakım
göçebe çoban Kürt aşiretleri platoya gönderildiler. Ermeni köylülerle, Kürt
aşiretler arasmda, ilginç bir uyum gelişti Kışın bu plato çok soğuktu. (Nor
mal : -25°C) Yerli Ermeniler bu koşullara uygun bir bannak tipi geliştirmiş
lerdi Yan yanya ya da bütünüyle yer altında evler inşa etmişlerdi Yeni ge
len Kürtler doğal olarak böylesi kışlıklara sahip değillerdi Onlar çadırlarda
yaşıyorlardı Ve görevleri olan sınır bekçiliği onlann güney ve güneybatı
yönündeki sıcak alçak yerlere gitmelerini yasaklıyordu. Böylece, kışın Er- ~
menilefle birlikte yaşamak için bulundukları yere gidiyorlardı. Burada sü
rülerini barındırmak için güvenli korunaklı evler de buluyorlardı. Yiyecekle
ri için besin maddeleri ve hayvanlan için yem Ermenilefce karşılanıyordu.
Onlar da bunu hayvansal ürünlerle ayni olarak ödüyorlardı. Fakat aldık
larından fazla değil. En güçlü ortaklıklara uygun oldukları halde 19. yüzyıl
boyunca Kürt-Ermeni ilişkileri bozulmaya başladı Rus-Türk savaşlarının
etkisiyle, Kürtler tarafmdan Ermeniler'e yapılan baskı arttı Sultan Abdülhamil tarafmdan Kürtlerden oluşturulan alaylara, istediklerini çalıp, yağ
malama ve hatta istediklerini öldürme yetkisi verildi . (Bkz. Bölüm-HI m).
Pekçok Ermeni Kafkasya'ya göçtü, çoğu da katliamlarda öldürüldü. Yerleri
ne Kürtler yerleştiler.
x
Fakat aşiretlerin hizmetinde olan birçok aşiretli olmayan Kürtler de
vardır, önceki başlıklarda onları Hemewend ve Dizeyî’ler içinde ele aldık.
Buralarda onlara "misken" deniyordu; Kuzey Kürdistan'da da genellikle

■ ?.
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"Kürmanc" denir. Daha güneyde Caf topraklarında da onlar "misken" ola
rak biliniyorlar fakat geçmişte "gûran" terimi daha yaygındı burada. Bu
son terim, İran Kürdistam'nda kuzeyde Rızalye bölgesine kadar olan yer
lerde hâlâ kullanılmaktadır. Hemen hemen her yerde ."reyet" terimiyle
aynı anlamdadır. (Ar. ra'yah, çoğulu ra'âyâ) Bütün aşiretsiz Kürtler aşiret
lere bağımlı değildir; Diyarbekir ovasının köylüleri, örneğin kentte yaşa
yan feodal toprak ağalan - ki bunlar Osmanlı bürokrasisinde konumlanmışlardı - tarafından sömürülüyorlardı. Bu aşiretli olmayan Kürtler e

ilgili iki hipotez hemen ortaya çıkıyor :
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A- Bunlar basitçe, aşiretsizleşmiş Kürtler'dir ; Atalan tarımla uğraş
maya başlayınca tedrici olarak aşiret örgütlenmesinden uzaklaşmışlar ve
göçebe çobanlığın askeri yetilerini kaybetmişlerdir. Ve sonra da bir başka
aşiretin boyunduruğuna girmişlerdir ya da önce işgale uğramışlar ve iş
galciler için ekip-biçmeye zorlanmışlar ya da_aynı aşiretin güçsüz bir kolu
olup yerleşmek zorunda kalmış olabilirler. *95

de

B- Aşiretlilerden farklı (etnik bir dil kullanan) bir kitleyi oluşturu
yorlar. Daha eski ve yerleşik bir halkı temsil ediyorlar. Bugünkü Kürt kül
türü yüksek düzeydeki homojenliğinin yanısıra, en azından orijin olarak
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iki farklı kültürün aşılanmasının sonucu olabilir.
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tik bakışta , birinci hipotezin daha akılcı görünmesine rağmen, gez
ginler ve araştırmacılar tarafından durmadan öne sürülen hipotez İkinci
sidir. En son Rudolph (1959) ileri sürmüştür bunu. Bana göre belli açı
lardan A hipotezinin bir varyantı doğrudur, bazı açılardan da B daha
doğrudur; yeniden formüle edilmesi gerekmesine rağmen. Herhangi bir
spesifik durumda, bir başka yerde, aşiretsiz köylülüğün farklı orijine sa
hip olması gerçeği, aynısının burada da geçerli olduğu şeklindeki bir tez
desteklemek için kullanılamaz. Sanıyorum, Rudolph bu yanlışın kurbanı
oluyor. Orta Kürdistan’a yaptığı seyahatte, yan-göçebelerle, tam yerleş
köylülerin maddi kültürleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkardı. Bu ,
Güney Kürdistan gözlemleriyle birlikte (eşîret/gûran farklılığı) onu bir veberschichtungstheorie" önermeye itmiştir. Bu, B hipoteziyle özdeştir His
sedilen kültürel farklılıklar rahatlıkla çevresel (ekolojik) faktörlere atfedflmesine ve diğer etnik grupların etkilerine rağmen. Sözgelimi bölgede
yaşamış olan veya hâlâ yaşayan Ermeni ve Nesturi Hıristiyanlar örneği.
(Bu bakış açısı Hütteroth tarafından da savunulmuştu. 1961. s. 40-41J,
Köylülerin, göçebelerin saldırgan egemenliğine ya da işgallerine uğ
radıkları vurgulanmıştır. En iyi bilinen Hemewend örneğidir. Heme-
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wend’ler bugünkü topraklarına (Silemani ve Kerkük arasındaki) Avrupahlar'ın sık ziyaretleriyle aynı zamanda gelmişlerdi. Barth, 1950'de onların
köyleri nasıl işgal ettiklerini anılarında belirtiyordu, (cf. p 97/9 ; Barth
1953, s.53-55). Ancak Hemewend biraz tipik bir aşiretti; geçimlerini önce
likle baskıncılıkla sağlıyorlardı, çobanlıkla değil. ^96’ Bir başka işgal örneği
de Pij derler tarafından veriliyor. Yenilenler arasında aşiretsiz Kürtler ka
dar aşiretti Kürtler'in de olduğu belirtilmelidir. 3. örnek, yukarda anlatı
lan Kürt-Ermeni "yardımlaşma" sına ilginç bir paralellik gösteriyor. Fırat
(1975), Xöfmek aşiretinin (Erzurum'un güneyindeki Varto yöresindeki
yerleşik tarımcılar) göçebe Cibran aşireti tarafından nasıl bâğımlılaştınldıklannı açıklıyor. O zamandan beri Cibranlılar kışlarım Xormek bölgele
rinde geçiriyorlar ve Xormekliler'i, sürüleri için korunaklı binalar yapma
ya zorluyorlar. Xormekler aşiret olarak adlandırılıyorlardı, fakat daha çok
aşiretsiz olanlara benzeyen Cibranlarla birebir bir karşıtlık içindeydiler.
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Xormek'lerin Alevi olduklarım nol etmek yerinde olacak. Ve Cibranlılann da Sünni-Osmanlı İmparatorluğu'yla, Alevilerin Pers İmparatorluğu'yla
işbirliği yaptıklarından şüpheleniliyordu ve böylece , onlara yapılan zulüm
kolaylıkla açıklanabiliyordu.
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Aşiretlilerin aşiretli olmayan köylülere hükmetmesi her zaman işgal
le gerçekleşmiş değildir. Bu konudaki devlet müdahalesiyle ilgili iki örnek
ten sözedilmişti : Dizeyi, Kürt Ermeni "işbirliği". Bu bağımlı köylülerin
(köken olarak) aşiretlilerden farklı olup olmadıkları ayn bir sorudur. Açıktırki, "etnik farklılık" terimi, totolojiden kaçınılarak yorumlanmahdır.
Kast benzeri, iç evliliklerin yapıldığı gruplardaki ekonomik uzmanlaşma
lardan kaynaklanan kültürel farklılıkların ötesinde ele alınmalıdır. "Etnik
kökenlerin farklılığı" şeklindeki bir tanımlama, sözkonusu kültürlerin or
tak bir orijine sahip olmadıkları, en azından belli bir zaman birbirlerin
den bağımsız olarak geliştiklerini vurgulama anlamına gelir. Grupların ge
nellikle farklı diller konuştukları kanıtlanmıştır. (97) Güney Kürdistan'daki
Gûran'lar gibi. Gûranlann başlangıçta, ağalarından daha farklı bir etnik
gruba ait olduklarına ilişkin bolca kanıt vardır. Fakat gerçek durum, yer
leşik , aşiretli olmayan köylü nüfusun göçebe aşiretler tarafından bağımlılaştınlmasmdan daha komplekstir. Çünkü , "etnik köken açısından farklı
olmak" şeklindeki bir ibare, göçebelerle köylülüğün karşılıklı ilişkilerinin
dinamiklerine ilişkin ve daha genişçe tartışacağım, bir ulusun farklı
grupların kaynaşmasından oluşmasıyla ilgili olarak çok önemli bakışaçılan sağlar. Gûran'lar üzerine son sözün söylenebilmesi için (henüz) yete
rince şey bilinmiyor. Bu nedenle, bilinen gerçekleri özetlemeye girişmeye-

(Bu , Minorski ve Hadank tarafından hayranlık uyandıncak blr
şekilde yapılmıştır.) {98) Fakat sadece . daha önce farkedilmemiş, şimdiki
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durumla ilişkili olanlardan söz edeceğim.

II-l. Ğûran

tk

ur

de

de

Pa
ris

Rich'in kendi formüle edişine göre, "yalnızca toprağı işleyen ve aşi
retlerden bütünüyle farklı bir etnik kimliğe sahip köylülerin kesinlikle as
keri bir fonksiyonlan yoktur." (Rich : I , 88) Rich, Silemanî bölgesi köylü
lerinin durumuna dikkati çeken ilk Avrupa'lıdır. Köylüler "Gûran" diye
adlandırılırlardı ve bu Gûran'lar "fizyonomileri ve kullandıktan Kürtçe'yle
farkedilirlerd:." (İbid 81) Rich'in bir şeyleri kanştırdığı ve sonraki "uzman
ların" bununla ilgili olarak uyardıkları düşünülebilir : Gûran sözcüğü bir
biriyle özdeşleştirilmemesi gereken iki ayn kesimi ifade etmektedir. Bu
isim, Güney Kürdistan'da şimdi hepsi de Güney Kürtçesi konuşan bağım
lı köylüleri anlatmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat Dalehu'da, Kirmanşah’la Silemani arasındaki dağlık bölgede Gûran diye ad
landırılan geniş bir aşiret konfederasyonu da vardır. Bu Gûran'lann ve
komşu gruplann Kürtçe'den oldukça farklı olan ve Orta İran dilleriyle
(Semmani ve Sivvandi gibi) ve Kuzey Kürdistan'da konuşulan Zaza ya da
Dimili lehçesine benzeyen bir dil kullandıkları bilinmektedir. (99)
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Gûran bir aşiretler konfederasyonu iken (ve aşiretli olmayan fakat
bağımsızlaşmamış gruplar), Gûran'lann bir başka yerde aşiretli olmamalan gerçeği, bu isim benzerliğinden yola çıkılarak bu iki ayn topluluğun
aynı orijine sahip olduklan şeklinde bir çıkarım yapmayı engellemekte
dir. Yani Rich, "köylü ırkının" farklı bir lehçe kullandığından söz ederken,
yalnızca isim benzerliğinden yola çıkmış ve bu isim benzerliğini köylülüğe
bağlamış olabilir. Ancak Rich, Farsça'yı bilen ve Silemanî'deyken Kürt
çe'yi öğrenmiş olan iyi bir dilciydi. Daha sonra Sine'yi ziyaret ettiğinde
(Senandej, Iran Kürdistanı'nda dönemin Erdelan valisinin yerleşim yeri)
eşrafın Gûrani konuştuğunu farketmişti. Şimdi artık bildiğimiz gibi
Gûran (Hewraman), aslında kibar, edebi bir dildi Erdelan'da (100). Bu,
Silemanî bölgesinde Gûran köylülerinin konuştuğu lehçeye ilişkin Rich'in
gözlemlerini güvenilir kılmaktadır.

'(*) İlerideki sayfalarda* yazım şekli aracılığıyla ikisi arasındaki farklılığı be
lirtmeye çalışacağım : Köylülüğü kastettiğimde başharfl "g" olarak, diğer
durumda ise "G" olarak kullanacağım. Şöyle : Birinci durumda "gûran",

ikinci durumda "Gûran".
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Soane'de de bunu dolaylı olarak destekleyecek kanıtlar vardır.
Gûranı şivelerinde "Şehrîzorî" diye geçen. (Soane, 1912; 382) Şehrizor,
Silemanî'nin güneyinde bir bölgenin adıdır. (İdari anlamda, Kerkük ve
Silemanî'yi de kapsayan bir bölgeyi ifade eder.) Gûran'lar artık Gûrani ko
nuşmazlar. Fakat Güney Kürtçesi tek değildir. Sine'de bu lehçe bütünüy
le gerilemiştir. Gûranlar'da bile, lehçeyi konuşan birkaç grup kalmıştır;
pekçoğu, Kirmanşah Kürtçe'sinin bir biçimini benimsemişlerdir. Mckenzie, Güney ve Kuzey Kürtçe'sinin diyaleklerinin Güneyin lehçeleri üzerin
deki güçlü etkisine bağlanabileceğini ileri sürmektedir. (Mckenzie 1961)
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Rich, gûranları Kürt sayıp saymamakta tereddütlü görünüyor. Ba
zen onlara Kürt, lehçelerine de Kürtçe demekte. (Büyük olasılıkla, zama
nımızda olduğu gibi, O'nun zamanında da Kürtler arasmda kullanıldığına
bakarak.) Başka yerlerde de , göçebeleri "gerçek Kürt" olarak adlandır
maktadır. Gûranları da köylü "ırkı" diye tanımlamaktadır. Tıpkı gûran/
Gûran sözcüklerinin ifade ettiği ve birbirleriyle önceden özdeşleştirilmeye
cek farklı gruplar gibi. "Kürt" nitelemesi de farklı şekillerde kullanılmakta
dır. Avrupalılar genellikle onu salt etnik ve dilsel özelliği anlatan bir söz
cük olarak kullanırlar ve doğruluklarını da aynı şekilde algıladıklarım
varsayarlar. -Yanlış bir varsayım-. Ortaçağda yaşamış Arap coğrafyacılar,
"Kürt" sözcüğünü (Arapça çoğulu "Akrâd"), ne Arap ne de Türk olan göçe
be ya da yan-göçebe aşiretler için kullanmışlardır. En milliyetçi aşiretler
için bile aynı adlandırma söz konusuydu. Şimdilerde pek hesaba katılma
yan çok seyrek olarak da Arapça konuşan göçebeler bile "Akrâd" diye ad
landırılırdı. (Örneğin, Kuzistan'daki aşiretler) t100a)

Bu adlandırma, Rich'in göçebelere Kürt demesini sağlayan etkenler
den biridir. Bir Ahle Hak ilahisinde, (Eski Kürtçe, diğer şiirler gibi Gûrani
değil) "Gûran" ve "Kord" terimlerinin ifade ettikleri anlamların birbirine kar
şıt olduğunu farkettim. Bu şiiri kendisinden duyduğum kişi (bir Gûran), içe
riğini şöyle açıkladı: Bir Kürt çadırda yaşar ve göçer; bir gûran köyde ya
şar ve yerleşiktir. Görüldüğü gibi etnik farklılığa değinilmiyor. '101^ Fakat
bir başka zaman da, tamamen etnik farklılık (ya da dil farklılığı) anlamında
ele almıyordu '102' ve Gûranlar Kürtlere dahil ediliyordu.

Hewreman'da oturan (ve Rich'in görünümlerinin "köylü ırkına" ben
zediğini farkettiği Gûranlar,) hâlâ Gûranî konuşanlar, yüzyılın başına ka
dar Kültlerden farklı olduklarım düşünürlerdi ve Hazar Denizi'nin güney
batısından geldiklerine inanırlardı. '103^ Hawramîler kendilerini giderek
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"Kürt" görmeye başladılar. Kürtler'le ilişkileri de yoğundur : Pekçok evli
likler yapılmakta ve pekçok Hawramî, Kürt milliyetçi hareketine katılmak
tadır. Ancak bazı kültürel farklılıklar hala çok belirgindir. Kürt aşiretleri
ne kıyasla Hawramî topluluğu çok kapalıdır. Son yıllarda kuzeydeki
ulusalcı hareketin Hawraman’da da karargâhlarının olmasına rağmen yö
re halkının tam desteğini kazanabilmiş değildir. "Kürt" ve "gûran" terimle
rinin kullanımındaki karmaşıklık, meydana gelen egemenlik, asimilasyon
ve kaynaşma süreçlerinin algılanışını güçleştirmektedir. Tarihsel kaynak
ların yetersizliğinden değil, aslında yığınla döküman vardır. Fakat her hi
potezi, karşıt bir kanıt yanlışlamaktadır.
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Rich’e göre konular her zaman basitti : Silemani bölgesinde aşiretti
ler azınlıktaydı, (gûran'lar 4-5 kat daha fazlaydıydılar. Rich, I. 177) Oysa
kuzeyde aşirettiler nüfusun gittikçe çoğalan bir bölümünü oluşturuyor
lardı. Ve daha da kuzeyde Riwandiz bölgesinde hiç "köylü ırkı" bulunmaz
dı, onun dediğine göre. (îbid. 101) ^104'
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Bilgilerini, Silemanî'nin önde gelen aileleriyle sınırladığı gözlemleri
ne dayandırıyordu. Daha Kuzey'deki Pijder bölgesinden sesleniyordu. Ve
böylece dağlık Orta Kürdistan'm Kürtler'in anayurdu olduğu sonucuna
varmıştı. Burada, (yerleşmiş olabilmelerine rağmen) hemen herkes aşiretliydi. Ve Kürtler buradan gelip güneye inmiş ve yerleşik gûran'lann top
raklarım işgal etmişlerdi. Kürt Baban Prensliği varlığını bu işgale borçluy
du. İşgal edilen topraklar, prensin akrabalarına haraç olarak verilmişti.
Sonunda, aşiret şeflerini yasallaştıran bağımlı gûranlann serfleştiği bir
çeşit "feodal" örgütlenme ortaya çıkmıştı.
Rich, gözlemlediği toplumsal çeşitliliğin (renkliliğin) iki farklı etnik
gruptan ileri geldiğini varsaymakta haklıydı. Ancak, eski yazılı kaynaklar
gibi, dilsel kaynaklar da , kuşkuya yer bırakmazken, bunlann birinin gö
çebelerden, diğerinin köylülerden oluştuğu konusunda haksız bir basit
leştirme yapıyordu.
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Gûranî dilinin buraya, Hazar Denizi’nin güneyinde yaşayan ve ken- '
dilerini Dallami'lerden sayan insanlar tarafından getirildiğini belirtmekte
dirler. 14. yy 'dan bu yana coğrafyacılar, bugünkü Güney Kürdistan'da
Gûran diye anılan bir topluluğun yaşadığından söz etmektedirler. Birçok
kanıt şimdiki Gûranî'leri, Dailamî'lere ve Hazar'a bağlamaktadır. Fakat
bu, bütün Gûranî konuşanların ve konuşmuş olanların bu göçmenlerin
torunları olduğunu göstermez. Bu Gûran'lann aşiret biçiminde örgütlen
memiş olduklan varsayımı kanıtlanmamıştır.
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Rich'e göre, "gûran" terimi, bağımlılık aşiretsizlik ve köylülüğü ifade
ediyordu. ("Kalabalık" anlamını da veriyordu.) Silemanî'deki aşiretli Kürtler, isteyerek bu anlayışı pekiştiriyorlardı. Rich, Baban beyini methetmeye
çalışarak, komşu Erdelan beyinin (İran Kürdistanı'nda bir emirlik, bugün
kü Kordestân'a karşılık gelen), "bir gûran" olduğunu ve alay etmenin yan
lış olduğunu söyler. Erdelan beyleri gûran'dılar ve Gûranî konuşuyorlar
dı. (Bunlara, "bağımlı köylü" demek zordu) Bölgedeki bütün seçkinler de
gûran'dı. Rich'in sonradan farkettiği gibi (I, 201) pek çok Kürt aşireti bu
gûranlara haraç vermekle yükümlüydüler. Rich'in Sine'de gördüğü asker
ler Kürt değillerdi. (Silemanî'de gûranlann savaşmaya uygun görülmedik
leri gibi.) Fakat, haşin görünüşlü Hawramîler kesinlikle "köylü ırkına"
mensupturlar. Açıktır ki, Erdelan gûranlan Baban topraklarında olduğu
gibi Kürt aşiretlerinden aşağı kalmıyorlardı. Kürt emirliklerinde olduğu gi
bi, yöneticilerinin çoğu yabancı orijinliydi. Kendileri dışmda başkaları ta
rafmdan da övücü, sözlerle anılmışlardı. (1061 Rich zamanında bu hane
danlığın egemeni görünen Baban, 16. yy. da, onlann vassalıydı. {107)

In

Erdelan gûranlanmn çoğu köylüydü. Ancak Gûranî konuşan bir savaşçı
grup da vardı: Hewramis.

Diğer bir ömek de, Gûran aşiret konfederasyonudur. Bu yüzyıla ka
dar güçlü kalan liderleri, yerleşik kesimlerdendir. En azından birkaç üye
aşiret kesinlikle Kürttür.
(Onlar kendilerini,. Gûrani konuşan
gûran'lardan ve Ahle Hak'lardan din ve dil açısından ayn görürler.)
Üçüncü olarak, Şerefname'ye göre, Bradost Beyliğine bağh beyler,
(Kürt) Gûranlar'm torunlandırlar. (108) Yani birkaç örneğe göre de, Kürt
aşiretleri Gûran liderlerine bağlıdırlar. Eğer bütün Gûran 1ar köylü olsa
lardı bu olmaması gereken bir durumdu. Aslında, daha sonra Güney Kür
distan'da Gûran'lann iki katlı bir toplumsal örgütlenmeye sahip oldukla
rına dair kanıtlar vardır. Aşiret, askerî "kast" ve büyük olasılıkla aşiret-
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dışı unsurlardan oluşan bağımlı köylülük.
a) Böyle bir örgütlenme, Hewraman'da hâlâ vardır. Konuştuğum
Hewramılere göre Hewramanî için, Hesensoltani, Mistefasoltani ve Behrambegî diye adlandırılan üç aşiretten söz edilmektedir. Bu aşiretlerin
isim babalan kardeştirler. Aşiret üyelerinin hepsi de "zevanîn" dir. (Arapçası çoğul olarak "xan", "yönetici"). Toprak sahibidirler ve topraksız köylü
lere hükmederler. (Burada "gûran" değil "reyet" diye adlandırılan Hewramî'ler, kesin olarak (109) Gûran'dırlar. Dil, fizyonomi ve maddi kültürleri
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onlan Kürtlerden ayırmakta Gûran'lara yaklaştırmaktadır.) Şehrîzor'daki
gûran köylülerin horlanmalannm tersine, Hewramî'ler Kürtler arasında
dayanıklılıkları ve cesaretleriyle ünlüdürler.
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de

b) İlk kez Mısır'lı bilimadamı Şihab ad-Din al-Umari Kürtler'i anla
tırken (1343) Gûran'lardan söz etmişti: Hemedan ve Şehrizor dağlannda
Kürt diye adlandırılan bir ulusu keşfeder. Gûran' (al-Kiirâniya) 1ar güçlü,
kavgacı, (Jandowa-ra'aya) asker ve köylülerden oluşmuşlardı/110' Bu son
nokta, iki kast'lı bir örgütlenmeye işaret ediyor.
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c) Şerefname, Gûran'larla ilgili açıklayıcı bilgileri pek içermemek
tedir ; yeterince dikkat göstermemektedir ve birkaç kanşıklık vardır bu
konuda. Büyük olasılıkla, aşiretle hanedan arasında sıkça yapılan kanştırmalar nedeniyle. Fakat, Gûran'lardan söz edildiğinde aşiret ya da aşi
retler konfederasyonu şeklinde söz edilmektedir. ('Taife" ve "eşiret" terim
leri kullanılır.) Şeref Xan'ın yapıtının girişinde şöyle denir : "Kürt aşiretleri
(tavayafe Kord) dörde bölünmüştür : Kirmancı, Lor, Kolhor, Gûran"
(m) Eğer dil farklılıklarına göre bu ayrım yapılmışsa doğrudur. İlginç
olan şu ki, Gûran'lar aşiretler arasında sayılmakta ve büyük ölçüde aşi
retsel olan diğer üç gruba dahil edilmektedir.
d) Gûran konfederasyonu, hakkında en az bilgi verilen grup olarak
kalmıştır. Burada yerleşik nüfus, konfederasyonun aşiretlerine bağımlı
değildir; aslında konfederasyon'un ilk lideri, (bu bölge Pers İmparatorlu
ğuna bağlandıktan sonra Zohab bölgesinde hükümet yetkilisi olarak bu
lunan) yerleşik olanlardandı. Üye aşiretlerden bazıları Kürtler'di. Caf aşi
retinden kopup Gûran konfederasyonuna giren ilk grup gibi t112' bu
aşiretler Sünni Müslüman iken, diğer Gûran'lar Ehli-Hak dinine bağlıydı
lar.
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Göçebe gelzanî aşireti Gûranî lehçesini konuşur; Tufengcî aşireti
(yerleşik) ve aşiret-dışı fakat göçebe olmayan Gûranlar Gûranî yerine, Kirmanşah lehçesine benzeyen bir lehçe kullanırlar. Göçebe Gûran'lann kö
keni belli değildir. Kürt aşiretleri olabilirler. Gûran topraklarındaki otlak
lardan yararlanabilmek için Gûran'lara bağlanmış olabilirler. (Caflann
yaptıkları gibi) Giderek din dillerini değiştirmiş olabilirler, ya da "gerçek"
Gûran da olabilirler. -Bu durum, ilk Gûran'lann aslında aşiret biçiminde
örgütlendiklerinin işareti olabilirdi.-

de

Sonuç : Gûran ve gûran

de
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Qelxanî'lerin Ehli-Hak oldukları gerçeği, önceki olasılığı düşündüre
bilir. Fakat Müslüman göçebeler de süper şekilde İslamlaştınlmışlardır.
Ve diğerlerinin dinsel ayinlerine katılmazlar/113) Qelxanî'ler tipik şarkılar
söylerler. Şarkı söyleyişleri, Kürtler'den çok Hewrami'lerinkine benzer. Bu
örnek de son olasılığı güçlendiriyor. Yüzyılın başlangıcında, Gûran'lann
yansı hâlâ göçebeydi, geçmişte Gûranlann çoğu göçebeydi. ^114' Bu olgu,
bütün aşiretlerin Gûran'laşmış Kürtler olduğu şeklindeki düşünceyi çü
rütmektedir. (115)
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Yukarıda anlatılanlardan şu sonuç çıkıyor. En az 14. yy. dan bu ya
na, Güney Kürdistan’da Gûran diye bilinen Orta-Kuzey İran'dan gelmiş
olup Orta İran orijinli bir dili konuşan bir topluluk yaşamaktaydı. Dil, gö
rünüm ve kültür açısından Kürtler'den farklıydılar. Fakat Kürtler gibi yö
netici ve askeri birimlerden oluşan aşiret bileşimine ve daha az şekillen
miş bir köylülüğe sahiptiler. Aşiret birliğinde göçebe çoban aşiretlerin de
olup olmadığı belli değildir. Dağlı olarak Gûran'lar Kürt'lerle birçok ortak
özelliklere sahiptiler. Yalnızca Şeref Xan değil, Mısır'h Al-Umarl de onları
Kürt saymaktadır. Moğol egemenliğinin sonlarına doğru, dışardan biri,
Kürt (?) Baba Erdel f11®1 yönetime geldi. Önceleri bu egemenlik Şehrîzor'la

sınırlıydı. Daha sonra torunları Kürtler'i olduğu kadar, ondan da fazlaGûran'lan kontrolleri altına aldılar. Sonradan başka yerlerden gelen Kürt
ler yavaş yavaş Gûran olan yöneticilerin yerlerini aldılar 17^ ve buralarda
"gûran" adı "köylü" anlamına gelmeye başladı.
Bu gelişmeler geniş bir alanda meydana geldi; İran'da, Herkî'lere ait
toprakların kuzeyinde, (Rezaiye'nin batısı) köylülerin Gûran diye adlandı
rılmaları, (118) Gûran'lann eskiden çok geniş bir alana yayıldıklan (ya da .

terimin kullanım alanının genişleyerek diğer bağlı gruplan da kapsadığı)

141

düşüncesini geliştiriyor.

„

-

Gûranı konuşulan bölgenin Kendûl’de (Kuzey-Doğu Kirmanşah'ta
bir vadi; Gûranî lehçesi Mann tarafından incelenmiştir) olması Şehrizor
ve Hemedan’da bulunmuş olan Al-Umari tarafından da belirtildiği gibi da
ha doğuya da yayıldığım düşündürmektedir. Hewraman ve eski Gûranlar
Kürtler tarafından bağımlılaştırılmamışlardır. Şimdi mevcut olmayan
Gûran konfederasyonu, Gûran beyleri tarafından Kürtler de dahil edilerek
oluşturulmuştur.
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Gûranlann Dinsel özellikleri

de

Bu konuda, Gûran konfederasyonuyla ilgili kesin bilgiler yoktur.
Daha önce de söylendiği gibi Gûranlar Ahle-Hak dinine bağlıdırlar. (Ken
dilerine sonradan katılan birkaç aşiret dışında). Bu, Şiiliğin çok uç bir ko
ludur. (Uç diyorum çünkü İslamla çok az ortaklıkları vardır.) Babası Müs
lüman ve Seyyid olan. Peygamber soyundan gelen Sultan Sohak

de

tarafından yaygınlaştırılmıştır.
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14. yy başında. Hemedan'dan gelip Heıvraman’a yerleşmiştir. Hewraman, Sultan Sohak'ın öğretisini yaydığı ilk yerdi ve bu çevrenin Ük ma
bediydi. Sultan Sohak'ın esinlendiği düşüncelerin bilinen pek çoğu bu dö
nemden daha eski zamanlara dayanır, İsmailî etkisi taşır. Bu dinin ilk
dönemlerde Lehistan'da çok taraftar bulunduğu büirimektedir. Ünlü (Lor
?) şair Baba Tabir, (Hemedan’da gömülüdür) bu grupla ilişki içindeydi.
Bu Ük dönemde Sultan Sohak'ın Hamedan'h olması Gûranlar arasmda
öğretinin kolaylıkla kabul görmesini sağlamaktaydı. Eski Gûran lann iliş
kilerinin bulunduğu Deylemî'lerin, Şiüiğe büyük eğüim duydukları - özel
likle İsmaÜî mezhebine- büinmekteydi. (119)
Kuzey Kürdistan'da, Ehl-i Hak'lara çok benzeyen topluluklar vardır.
Orta Türkiye'de müyonlarca Şii Müslüman (Alevi) Türk ve Kürt bulun
maktadır. Bunlar, Türkiye'de her zaman dinsel bir baskı görmüşlerdir.
Dinleri, devlet dini olduğu komşu İran'daki gibi hiçbir zaman sistematize
olmamıştır. Bu nedenle aşın eğüimler beslenebilmiştir. Özeüikle ulaşılma
sı zor Dersim yöresinde bu durum geçerlidir. (120) Burada Ehl-i Hak'ı ha

tırlatan birçok kavram saptanmıştır.
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• Peygamberin yeğeni ve damadı Ali'nin kutsallığına inanış. (Sünni
Müslümanlar Ali'nin 4. ve son halife olduğunu kabul ederlerken. Şifler O'nu
ilk imam ve peygamberin tek yasal haleji olarak tanırlar.)

• Dünyanın ilahi oluşumu (tanrısal varedilişi) (Ismaüi mezhebinin temel
kavramı)
• Yeniden diriliş inancı
• Dinsel ayin, (Cem) çalgılar eşliğinde dinsel şarkıların söylendiği
toplantılar. (Dalehû'da "temmir" (tambur), Dersim'de Türk sazı ve bu iki gru
bun müzikleri de benzerdir.) Bu iki bölgede de benzer hikayeler anlatılır.
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(121)
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Dersim Kürtlerinin bir bölümü Zazadır. (Deylemliyi çağrıştıran bi
çimde kendilerine Dimili demektedirler.) ^122' Kuzey Kürdistan şivelerinden çok Gûranî’ye benzeyen bir dildir. Aralarında başka kültürel benzerlikler de vardır : Gûranîler gibi, özellikle de Hewramî'ler gibi, Dersindiler
de (Orta-Deylem'e benzeyen) sert koşullan olan, vahşi bir bölgeye yerleşinişlerdir.
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Diğer Kürt'lerden farklı olarak çok gelişmiş bir bahçe kültürleri var
dır. Bu benzerlikler Deylemîler'le ortak bir kökene sahip olabileceklerini
akla getirmektedir. Zazalar daha sonra batıya göçmüşler, Gûran'lar da
Güney-batıya. Fakat bu tahmin daha fazla açıklamayı gerektirmektedir :
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1) Dış etkilere en uzak kalmış Heıvramîler ortodoks Sünnilerdir. Ve
Ehl-i Hak olduklarına ilişkin hiçbir ipucu yoktur. (Sultan Sohak, Hewra- '
man'da sivrilmiş ve orada ölmüştür. Fakat, kendisinin en yakın öğreticile
ri daha güneyde Dalehû da, şimdiki Gûran konfederasyonunun toprakla- \
nnda gömülmüşlerdir; görüldüğü gibi mezhep Hewraman'da kök ;
salmamıştır.)

-

2) Aynı şekilde, Zazalann da büyük çoğunluğu ortodoks Sünnilerdir. Alevi değil. Alevi nüfus içinde Zazalar azınlıktadır. (123J
3) Şimdiki Anadolu Alevileri, Bektaşîlikten etkilenmişlerdir. Hacı
Bektaş, 13 ve 14. yüzyıllarda Anadolu’da yetişmiş olan popüler bir din
adamıdır. -O'nunla ilgili olarak anlatılan öyküler, kendisinden 1000 mil
kadar daha güneydoğuda yaşamış olan bir çağdaş'ı Sultan Sohak'ınkilere
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benzemektedir. Hacı Bektaş adının Ehl-i Hak'lar arasında da bilinmesi il
ginçtir; bazıları O'nu Sultan Sohak'la özdeşleştirmektedirler de. (124) Bu
Hıımm, topraklarından göçtükten sonra Zazalar'la Gûran'lar arasında
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ilişkiler olduğunu göstermektedir. (124a) Birtakım dil farklılığı olan dini
gruplar tarafından aracılık rolü oynanmış olabilir. Bacilan, topraklan
Gûran topraklarının güneyinde olan ve Gûranî konuşan bir aşirettir. İzole
olmuş küçük Bacilan gruplan, Musul'a kadar olan yerlerde sürgünde ya
şamaktadırlar. Dinleri hakkında bilinen, Ehl-i Hak ateizmine benzediği
dir. (125) Diğer bir izole olmuş Ehl-i Hak grubu da Kerkük yakınlarında
yaşayan Kakaî'lerdi. (126) Dinleri oldukça farklı görülen Yezidiler de (ger
çek durumlarının az bilinmesine rağmen) köprü görevi yapmış olabilirler
Yezidilerle Ehl-i Haklar arasındaki ilişkinin bazı ipuçlan vardır. (127)
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Gûran'lann dinsel anlamda muhalif oluşları bazı billmadamlannı, Gûran
adım "gebr" den türetmeye itmiştir ; "Zerdüştlük" (gebr-an - gewran - goran) istilacı Müslüman orduları onlara bu adı vermişlerdir. Bu olasılık da
yabana atılamaz. Kürdistan'a ilişkin en az bir kaynakta terim bu anlamda
kullanılmaktadır (128) Ancak Ehl-i Hak'ı Zerdüştlükle özdeşleştirmek için
yeterince kanıt yoktur. Satana olan saygılan dinsel ikiciliğe olanak tanı
mamaktadır. Onlara göre satan Şeytan soyundan gelmemektedir. Minorsky, Gûran adım Garbarâkan. "hızlı biniciler" teriminden türetmek
için birçok argümanlar ileri sürmüştür. Argümanlar, Gûran'larla Hazer
bölgesi arasında ilişkiler kurmaktadır. (129) Mlnorsky açıkça, coğrafyacı
ların sözünü ettikleri ye şimdi de aynı adla anılan konfederasyona bağlı
Gavbarâkanlann bunlarla aynı olduklarını açıkça ilan etmektedir. Bağım
lı köylüler olan (gûran) lann da bunlardan tamamen farklı olabileceğini ve
bu kelimenin "gebr" den türemiş olabileceğini de varsaymaktadır. (130)
Gûranlar'la, gûran'lann farklı kökenlere sahip olmalan tabu ki
mümkündür. Fakat yukarda gösterilen kanıtlarla, Gûranî konuşan toplu
luklarla Şehrîzor'un gûran köylüleri arasındaki yakın ÜişkÜerin reddedil
mesi zordur. En azından Gûran konfederasyonunun bazı üyeleri kadar.
Hangi Kürtler Gûran'dır?

Kürt ulusalcılarına göre Gûranlann (ve Hewramî'lerle Zazalar'm)
Kürt olduklarına şüphe yoktur. Dilbilimci Mann, Hadank ve Mckenzie
kararlılıkla bu görüşü reddetmektedirler. Açıktır ki, dolaylı ya da dolaysız
olarak kimlerin Kürt olup kimlerin olmadıklarının tanımlanıp tanımlanamayacağının pekçok farklı yollan vardır. "Ulus" ve "etnik grup" gibi kav-
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ramlara, belli özel grupların bir ulus oluşturduğu, diğerlerinin oluşturma
dığı gibi, önceden kesin tartışması yapılmayan düşüncelerle varılmıştır.
Böylece tanım, bu tür spesifik örneklere uydurulur. Bu konuda keyfiliğin
olduğu inkar edilemez.
Belli bir tanırtıın seçimi direkt politik sonuçlar içerebilir -Örneğin,
devletin bir partinin ya da diğer tür örgütlenmelerin ulusal soruna ilişkin
davranışlarıyla ilgili.- Bazı tanımlamalar diğerlerinden daha haklı ya da
işe yarar mı?
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gûran ve Gûran gibi karmaşık bir ömek aydınlatıcı olabilir. Birçok
"Ulus" tanımlamaları "kültürel" toplulukları kastetmektedir. (İfade edildi
ği gibi, diğerlerinin yarımda, ortak bir dil) Ortak bir toprak parçası ve or
tak bir tarih. Bu kriterlerden hiçbiri tek başma yeterli değildir, ulus nite
lemesi için. Ancak bu kriterler çok katı bir şekilde ele alınmamalıdır,
varolan uluslardan hiçbirinde tam bir kültürel bütünlük yoktur. Pekçok
sınıfsal, mesleksel ve dinsel alt-kültürler vardır, her birinde. Bazı tanım
lar fazlasını da içerir. Din, Ortadoğu'da çok önem verilen kültürel bir un
surdur. Pekçok Kürt, kendilerinden din dışında hiçbir bakımdan farklı ol
mayan Yezidiler'i Kürt saymaz. Marksistler, bir gruba ulus demeden önce
birliğin maddi temelinin olup olmadığına bakarlar. Kürtler için pratik bir
önemi olan özel bir tanımlamaya değinilmesi gerekir. Bu tanım, ona daya
nılarak birkaç partinin Kürtlerin ulusal varlığım inkâr ettiği ve bu nedenle
self-determinasyon hakkının tanınmadığı Stalin'in tanımlamasıdır.
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Kültürel, coğrafi ve tarihsel birliğin yarımda, bu tanımlamada bir
ulus, belli bir derecede ekonomik entegrasyona da sahip olmalıdır. Ve
üyeleri birbiriyle, bir başka ulusun üyelerine oranla daha yakın ekonomik
ilişkiler içinde olmalıdırlar. '131' Bu tanımlamaların amaçlarından biri de
Rus Yahudilerinin ulusal bir statüye sahip olduklarım inkar etmektir. Bir
sosyolog için bütün bu kriterler yeterli olamaz. Sorun, bir grubun kendini
bir birlik olarak görüp görmediği ve böyle davranıp davranmadığıdır. (Yal
nızca ulus, "an sich" olarak değil, fakat aynı zamanda "für sich" olarak)

Şimdi Gûran konfederasyonuna dönelim yine. Kürt olarak adlandı
rılabilir mi? Dil kriterine göre yaklaşıldığında, bazı konfederasyon üyesi
aşiretler kamt olarak gösterilebilir, bazılan değil. Benzer şekilde, tarihsel
yaklaşımlar da bazdannı Kürt olarak kabul ediyor, bazdannı değil. Bu
karşıtlık önceki gibi değildir. (İlk dönemlerde Gûranî konuşanların bazda-
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n Kürtleşmiş, Kürtçe konuşanların bazılanda Gûranîleşmlş olabilirler.)
Din kriteri, Gûranlan üçe bölmüştür. Ehl-i Hak 1ar (Kürtçe ve Gûranî ko
nuşanlar), Sünni Müslümanlar (Kürtçe konuşanlar; bunlar "gerçek Kürt"
olabilirler) ve Şiiler (Kürtçe konuşanlar).
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Ekonomik ilişkiler ölçütü, Gûran'lan Kürt ulusunun ya da Kürt top
luluğunun bir parçası yapmaktadır : Konfederasyon kendi içine kapalı bir
birlik olarak kalmamıştır ; ekonomik ilişkiler onları çevredeki Kürtler'le
kaynaştırmaktadır. Sübjektif kriterler onları gene ayn tutabilir. Pekçok
Gûran'ın kendinden Kürt diye sözetmesine rağmen Kürt nasyonalist pro
paganda onlara hitap etmemektedir. Ancak bunun başlıca nedeni, Fars
Hükümetinin onlardan, Kürdistan'm geri kalan kısmını (İran Kürdistan'mın) korumalan için askeri timler (çirik; "gerilla") oluşturmasıdır. Böylesi bir oluşuma yönelebilirler, çünkü kendilerini Kürt olayıyla özdeşleştirmemektedirler. Müslümanlıkla Ehl-i Hak'lık arasındaki zıtlığın da bunda
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rolü büyüktür.

II-m. Göçebeler ve Köylüler; Aynılar Mı, Farklılar Mı?
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Silemani bölgesinin gûran köylüleriyle Kürt ağaların farklı etnik kö
kenlerden olduklarına şüphe yok. (Bu durum, bütün gûran torunlarının
Gûran soyundan geldikleri, bütün aşiretlerin de "orijinal" Kürtler oldukla
rına işaret ediyor olsa da) Buna benzer şeylerin Kürdistan'm diğer parça
larındaki aşiretli olmayan Kürtler için de ispat edilmesi mümkündür. Fa
kat, bütün "orijinal" Kürtlerin, eskiden beri var olan, aşiret biçiminde
örgütlenmemiş olan yerleşik nüfusların toplulukların topraklarım işgal
eden göçebeler olduğu sonucuna varmak yanlış olurdu. Şimdiki köylülü
ğün ve aşiretlilerin bu iki kesimi temsil ettiklerini öne sürmek de bir baş
ka yanlış değerlendirmedir.
Herşeyden önce bir nüfusun yalnızca çoban göçebelerden oluştuğu
nu düşünmek zordur. Ancak çok zor koşullarda insanlar hayvansal be
sinlerle yetinirler. Göçebeler, yerleşik tarımcılarla kendilerine has bir ticari/yağmacılık ilişkilerine sahiptirler. Bazı dış katılımlarla birlikte, büyük
çoğunluğunu Med'lerin göçebeler ve yerleşik gruplardan oluştuğu bilin
mektedir. Göçebe kesim savaşçıları yetiştirir, her türlü sivil ihtiyaçları gö
rülerek askeri etkinlikleri için olanak yaratılır. Göçebeler ve aşiretli olma-
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yan yerleşik köylülük, bazen birbirlerine kapalı kastlar görünümü nderiirler. Başka yerlere ait bu tür kast engelleri hakkındaki bilgimiz, bu engelKürdistan da sanıldığından daha az güçlü olduğunu göstermektedir.
Bununla ilgili olarak somut kanıtlar az olmakla beraber yok değildir.

1) Güçsüzleşen göçebeler, (fiziksel ihtiyaçların dayatmasıyla) yer
leşmeye ve tarım yapmaya zorlanırlar; çok az sayıdaki hayvanla. (Bu sayı
ya ilişkin tahminler 80 ile 200 koyun arasmda değişmektedir, bak. not.
95) Yalnız hayvancılık yaparak yaşamak mümkün değildir.
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Rich'e göre 1820'lerde, bütün klan ve soy gruplarıyla birlikte 10.000
çadın bulan göçebelerle, 3000 aileden oluşan Çatlar yerleştiler. (Rich I,
177). 1920'lerde bu oran daha da yüksekti. Fakat, Edmonds'un da farket
tiği gibi yerleşiklik yüzdeyüz değildir. Yerleşik aileler becerebilirlerse göçe
beliğe de dönüyorlardı ya da kazançlı olduğunda. (Edmonds : 1957 ; 139
- 156) Aşiret içinde göçebelikten yerleşikliğe sürekli bir geçiş vardı ya da
tersi oluyordu. Diğer aşiretlerden birkaçı tam yerleşiktiler. Rich, Silemanî
bölgesindekilerin bir listesini vermiştir. (Rich I, 280-281) Bu yerleşik aşi
retler giderek aşiretsel örgütlenmelerini yitirebilirler, özellikle (soy grupla
rının politik fonksiyonlarını yitirdikleri) bir başka aşiret tarafmdan işgal
edildiklerinde. Pijder'ler tarafmdan boyun eğdirilen aşiretlerin konumu,
ezilen Mîsken’lerin durumuna çok benzemekteydi. Onlar benzer bir feodal
bağımlılık ilişkileri içinde tutuluyorlardı. Öte yandan, "aşiretli olmayan"
köylüler bireysel olarak yada gruplar halinde nüfuzlu aşiretlere katılırlar
Hızlı çoğalan aşiretler, yeni üyelerinin bir kısmını başka aşiretlerden al
mış olmalıdırlar. Aşiret reisi savaşçıya ihtiyacı olduğunda, askerlerin so
yuyla ilgili olarak pek seçici davranmaz. Rich, Siwel aşiretiyle ilgili olarak
şunları söylemektedir : "Bunlarm gerçek orijinleri araşıtınlabilir, fakat
onlar herşeyleriyle aşirettirler ve köylülere katılmazlar." (Rich. I. 280,
vurgulama bana ait) Oysa Şehrîzor'da, 1820'lerde Gûran'lann 4-5 kah
aşiretliydi. (Rich 1.177) Edmonds'a göre, 1920'lerde bölge nüfusunun (Halepçe : Şehrîzor'un merkezi kısmı) 3/4'ü Caf aşiretine mensuptu.
1930'lardaki politik sorunlar ve aynı yıllarda bölgeye musallat olan sıkın
tılardan ötürü birçok köylü yerlerini, daha güvenli bölgelere gitmek için
terketmişlerdi. 1843'te bölgeyi ziyaret eden Frazer'in iddiasına göre; (Frazer.-1840,1, 146, 148, 177) ; hâlâ toplam nüfus içindeki aşiretli oram öy
lesine kayda değer bir biçimde değişmektedir ki, geçen yüzyılın trajik
olaylan süresince bazı köylüler aşiretli olmuş olabilir.

2) Daha önce de belirüldiği gibi, pekçok aşiretin lideri "yabancı kö
kenlidir " Bu farklı bir biçimde de formüle edilebilir : Pekçok aşiret reisi,
başka kökenlerden tebaya sahiptir. Bir aşiret reisine tabi olmak demek,
reisin etrafında aşiretli olanlar kadar olmayanların da toplanması ve gide

rek "gerçek" bir aşiret olmaya yönelinmesi demektir.
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du; Hristiyanlann varlığı da göze çarpmaktaydı.
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Bir ömek daha önce verilmişti; (bölüm j) : Kuzey Cezirede yerleşik
olan Dûriki ağalarının etrafında oluşturulan aşiret benzeri birim. Bu örnek,
yeni üyelerin savaşçı değil de köylü olmalan nedeniyle tipiktir. Ancak bu
köylüler arasında, orijinal DûrikDer uygun konumlarda görünmemektedir
ler. 10 yıl öncesine kadar ağalar hâlâ bir tebaya sahiptiler ve onlarsız atla
gezintilere çıkmazlardı. Bu teba, yalnızca orijinal Düriküer'den oluşmuyor
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3) Kürdistan'daki bütün aşiretler, mutlaka aynı kökene sahip ol
mak durumunda değillerdir. Çevrede bazı Kürt aşiretler Türkleşmişken
bazıları da Kürtleşmişlerdir. Fakat bu çok açık bir şekilde gözlenebilir bir
süreç değildir. Kürdistan'm bütün bölgelerinde Ermeniler ve Ermenice ko
nuşan Hıristiyanlar da yaşamışlardı, (ve hâlâ yaşamaktalar). Bu sonuncu
lar genellikle bağımlı köylü ve zanaatkardılar. Onlar, bölgede Kürtlerden
önce yaşamış, onlardan daha eski bir topluluk olarak, Kürtler arasmda
barınak bulmuş ve kendilerini, onlara bağımlı kılmış ovalı sığınmacılar
olarak görürler. (Köken olarak, Hıristiyanlaşmış Kürtler olmalan oldukça
mümkün olmasına rağmen) kendilerini Kürtler'den din. dil ve üstün tek

In

nolojileriyle ayınrlar.

Fakat, açık fizyolojik bir farklılık yoktur. Kürdistan’da bulunmuş
olan gezginler, Ermeniler ve Kürtler'in birbirlerine benzediklerini gözlem
lemişlerdir. Kürdistan dışındaki yerlerde de benzer durum sözkonusudur. (J34)
Eskiden Ermeni olup, sonradan bu etnik farklılıkları aşan Ermeni
topluluklarıyla karşılaştım. (Türkiye Kürdistan'mda Seird Üe Şirnax ara
smda.) Müslüman olmuşlardı ve yalnızca Kürtçe konuşuyorlardı. Bunla
rın içinde aktif savaşan Kürt ulusalcıları da vardı. (Kürtleşmeleri, bir ter
cih sorunu olmasından çok, 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı
İmparatorluğu'nun Ermeni politikalarının bir sonucuydu.) Ancak, Ermeni
kökenli olduklannı söylemekten çekinecek kadar Kürtleşmemişlerdi. (Geneüikle Ük beş dakika içinde bunu ifade ederlerdi.) Daha da önemlisi, son
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zamanlara kadar, Hıristiyanlardan oluşan gerçek aşiretler vardı:
a) Hekari'de savaşkan ve bağımsız Hıristiyan aşirettiler yaşardı:
Asurlular (Nestûrîler). Onlar da Kürt aşiretleriyle eşit konumdaydılar ve
onlar gibi aşiretli olmayan köylülere hükmederlerdi. Bu köylüler Kürt ve
Nestûrîydiler : Hekarî'deki aşiretsel yapı hem Kürtler'den hem de
Nestûnler'den oluşuyordu. Kürt ve Nestûrî aşiretlerin ikisi de Kürtler'e ol
duğu kadar Nestûrî köylülere de egemendiler. *135^

ris

b) Orta Kürdistan’daki göçebe aşiretlerden en azından biri Ermeniydi. Ermeni Varto'da sözü edilen aşiretlerden ilki Frödin'di. Hütteroth,
1950'lerin sonlarında, (Kürt) Teyyan'larla birlikte göçüp konakladıklarını
ve giderek onlarla kaynaştıklarını yazmaktadır. (136)
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c) Daha önce de sözü edilen Tor Abdin dağlarında yaşayan ve
Hevverkan'lar olup onlara en iyi savaşçıları sağlayan (Yakubi) Hıristiyanlar
aşiretlerde örgütlenmiş olsalardı, fırsat çıktığında, "aşiretli olmayan" Kürt
lerin yapamadığım yapnialan çok mümkündü.
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ç) Hıristiyan aşiretler din ve dil farklılıklarından ötürü kolayca
ayırdedilebilirlerken; aşiretli Kürtlerle "aşiretlileşmiş" Kürtleri ayırdetmek
aynı derecede kolay değildi. (Soyların kökeni bir ölçüt olabilir fakat güve
nilir değildir.)

In

4) Aşiretli olmayan Kürt köylüler, göçebe işgalciler tarafından ba
sitçe Kürtleştirilmiş değildirler. Olgular göstermektedir ki, yukarda sözü
edilen Nestûrî aşiretleri yalnızca aşiretli olmayan Nestûrî köylülere değil,
fakat aşiretli olmayan Kürt köylülere de egemendirler. Eğer bu sonuncu
lar köken olarak Kürt olmayan gruplar idilerse, Nestûrîler bunlan nasıl
Kürtleştirebildiler? (Çeşitli açıklamalarda bulunmak tabü ki mümkündür,
fakat biraz zorlama olur.) Diyarbekir ovasında, Kürt aşiretlerince hükme
dilmeyen bir aşiretli olmayan Kürt nüfus vardır. Önceleri Osmanlı me
murları olan ve şehirde yaşayan toprak ağalarınca Kürtleştirilmiş olma
olasılığı bir hayli düşüktür.

5) Elbette ki, Kürt aşiretlerine bağlanmış olan bütün gruplar aşi
retsiz değildir. "Soylu aşiretle" aşiretli olmayan köylülük arasında bir ara
halkayı temsil eden "yanaşma aşiretler" olgusundan da sözetmek gerekir.
Bu tür yanaşma aşiretlerden Pij derler anlatılırken söz edildi. Benzer şekil-
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de Caflar arasmda da "gerçek" Caflar ve yanaşma soylar diye bir aynın
vardır. Diğer bir ömek de Xormek aşiretidir. Bunlar, belli bir derecede ba
ğımsız bir politik organizasyona sahiptirler. (Fırat, bunlar hakkında, 19.
yy. İm başıyla 2O.yyılm sonunu içeren bir dönemi kapsayan güvenilir bil
giler vermektedir.) Xormekler, köylüydüler, ve uzun bir zamandan beri
yerleşiktiler. (Bazı Xormek'lilerin davar sahibi olup, yazın dağlardaki ot
laklara gitmelerine rağmen). Fakat göçebe Cibran aşiretinin adanılan ta
rafmdan kolayca boyunduruk altma alındılar. Konumlan, aşiretli olma
yan köylü gruplanndan çok farklı değildi. Ancak onlar hâlâ, bölgedeki
benzer köylü gruplarmdan ayn tutulurlar (Lolan, Erdelan) ve tanınmış yö
netici, ayrıcalıklı ailelere sahiptirler. İlk olarak, I. Dünya Savaşı yıllarında
kendilerine Osmanlılar tarafmdan silah verildi ve milis kuvvetlerine katıl
dılar. Daha önce, silah kuşanma hakları yoktu, çünkü Aleviydiler. Yeni
den aşiretleşme süreci başladı ve egemen Cibran’a karşı bağımsızlıklarını
ileri sürmeye başladılar. (V. Bölümde, bu sürecin Kürt ulusal hareketinde
oynadığı rol tartışılacak.)
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6) Diğer "yanaşma soylar" arasmda burada sözü edilmesi gereken
ler, Çingene benzeri gruplardır. Bunlar toplumsal statü açısından en alt
sırada olanlardır. En alttaki topraksız köylüler bile bunlara tepeden ba
karlar. Bunların çoğu göçebedir. 2-5 hane halkı (Household-ç-) birlikte
gezerler. Onarım işleri, kalbur, süpürge, vs. yaparlar ve çalgı çalarlar (Açık havada çalman çalgılar.)(137) Kürtler bu kast- dışı grupla evlilik iliş
kilerine girmeyi şiddetle reddederler. Cezîre'de bu kast -dışı grup içinde
çalgıcılar (motrib) ayn bir "kast" ı oluştururlar ve diğerleriyle evlenmezler.
(qeraçî, "çingene") Çalgıcılar, toplumsal horlanmışlıklanna rağmen, iyi
ödüllendirilirler. Kirmanşah'ta Çingene kastı içinde farklı gruplar yoktur.
Aynı hane halkı bir başka yerde, uzmanlık konusu olmuş bütün görevleri
yerine getirir. Bu grup içinde toplumsal değişim çok sınırlıdır. Davranış
özellikleri ve fizyonomik görünümleri, onlan hemen ele vermektedir.
Bazıları toprak satmalıp, köylü yaşamına geçmişlerdir. Şimax'taki
Kürt ağa (p) ailelerinden birinin çingene kökenli olduğu ve zekice bir poli
tik oyunla, geniş bir köylü kitlesi üzerinde egemenlik sağlamayı başardığı
söylenir. Bu öykü doğru olmasa bile, böylesi bir toplumsal değişim olası
lık biçiminde algılanabildiğini göstermektedir. Pekçok motrib ya da qeraçî, şehre göçüp orada inşaat işleri ve diğer tür ayak işlerinde çalışmaya
başlamışlardır. Onlar hâlâ horlanmaktadırlar fakat yaptıkları işler, şehir
lerdeki Kürt göçmenlerin yaptıklarından farklı değildir ve sonuç olarak
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-istekleriyle- asimile olmaktadırlar.

7) Rich, Baban beylerinin aşiretsel kökenlerini sorduğunda birbi- '
rini tutmayan cevaplar almıştı. Bu cevaplardan biri "Kurmanç" oldukları
nı vurguluyordu. Fakat terim burada. Güney kürdistan'daki aşiretlerden
bazıları için kullanıldığı gibi "eşîret" anlamında değil, etnik özelliği belirt
mek için kullanılmıştır :

ris

Soane, Kormançların "saikan Kürt olduklarım" yazmıştı. Diğer aşi- «
retler basitçe "Kord" olarak adlandırılırlar. ^138’ Kürdistan’da "Kurmanc"
terimi iki farklı anlamda kullanılır :
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a) Kuzey lehçesini ("Kurmancî") kullanan bütün Kürtler'e takılan
bir etnik lakab olarak. Zazaca konuşanlar genellikle dışlanırlar. -Kürt sa-,
yılmalarına rağmen.- Zazaca'nm Güney ve Güney-doğu lehçesi olmasına ,
karşılık, Kurmancî Kuzeyin lehçesidir.
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b) Daha dar bir anlamda ise terim. Kuzeyin bağımlı köylülüğünü
anlatmak için kullanılır. Şataq'ın aşiretsiz köylüleri, -Gîravî'lerce yöneti
len- "Kurmanc" diye adlandırılırlar; bu bağlamda Gîravî, "eşiret" ya da .
"axa" konumundadır.
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Şimax ve çevresindeki köylerde aşiretsiz (aşiretsizleşmiş) köylüler,;
"Kurmanc" diye adlandırılırken, onlara ekonomik ve politik olarak egemen
olan 4 soy "axa" soyu diye anılmaktadır. (Şimax'ı ilk kez ziyaret ettiğimde,
hangi aşiretlerin burada yaşadığını sorduğumda, uzunca bir düşünmeden
sonra "axa" ve "Kurmanc" diye cevapladılar.) Bu iki (sınıf-benzeri) grup
arasında, şiddetli çıkar çatışmaları vardır. Aynı "Kurmanc" terimi, Güney
de aşiret savaşçıları için kullanılır ("Safkan" Kürtler için bile) ve Kuzeyde
bağımlı aşiretsiz köylülük için. Daha kompleks bir ilişki, Kürt toplumunun aşiretli ve aşiretsiz katmanları arasındaki ilişkide kendini gösterir.
-Kendisiyle "Misken", "gûran" ve "Kurmanc" terimlerini tartıştığım
bir Kürt arkadaş sonradan, Dizeyîlerin yönetici ailelerinden birine men- .
sup, bu konularda bilgi sahibi biriyle konuştuğunda, sözü edilen kişi, Di- .* •
zeyî bölgesinde (Gûran'lann eskiden yaşadıklan toprakların kuzeyi, dağ
eteklerinin ve platolann kenarında, yani Kürdistan'm merkezinin dışında)
bu üç terimin farklı gruplan ifade ettiğini söylemiştir :

Misken : Toprağa bağlı, toprak ağasına bağımlı topraksız köylüler;
Seriler,
gûran :

(Topraksız) Günlük işler arayan, nerde ve ne zaman bulur

sa çalışan tanm işçileri,

Kurmanç :

Genellikle bağımsız küçük çiftçiler.

Bu tanımlamalar, daha önce anlatılanlara uymaktadır : 1830'larda,
Sileman! bölgesinden pekçok gûran köylü kuzeye gitmek için bu bölgeyi
terketmişti Erbil bölgesinde bağımlı köylülük zaten vardı, fakat bunların
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Gûran'larla ilişkileri yoktu. Böylece burada "gûran" adı, göçmen, toprak
sız tanm işçileri -fakat bir ağaya bağımlı olmayan- (Bu demek değildir ki,
şimdi "gûran" diye adlandırılanların hepsi. Güneyden gelen göçmenler ya
da onların torunlandır. Terimin anlam alanı genişlemiş olabilir.) O halde
Kurmanciar, bu alana yerleşmiş olan aşiretli Kültlerdir. (Ya da önceden
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aşiretli olan)
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8) Aşiret örgütlenmesinde, komşu güçlü devletlerin belirleyici rolle
rinin olduğunu belirtme fırsatım birkaç kez buldum, özellikle, liderlik so
runlarıyla ilgili konularda, aşiretli ve aşiretli olmayan grupların ilişkilerin
de devletlerin etkisi vardır. Rich, Silemanî'de aşiretlilerin "Sipahi",
köylülerin de "Reyet" diye adlandınldıklannı yazar. (Rich. I ; 88) Sandreczki de daha kuzeyde, Herkî’lerde aynı şeyi gözlemlemişti. Şimdi bu iki
terim, ("sipahi" ve "reyet", çoğulu "reaya") Ortadoğu devletlerinde bilinen
iki sınıfı ifade eder. Vergi ödemeyen askeri kesimler ve vergi ödeyen (ço
ğunlukla köylüler). Osmanlı İmparatorluğunda sipahi, bu askeri görevin
den dolayı, ("timar") adı verilen, üzerinde çalışan köylülerle birlikte bir
miktar toprakla ödüllendirilen görevliyi ifade ederdi. Hizmetinin karşılığı
olarak, bu köylülerden vergi alırdı. (Tımar sisteminin geniş bir açıklaması
için gelecek bölüme bakınız.) Osmanlı yasa kitapları, sık sık, reayanın si
pahi statüsünü ele geçirip, timan sahiplenmesine karşı uyanlarla dolu
dur. Bu da, bu durumun seyrek olmayan bir uygulama olduğunu gösterir
-en azından İmparatorluğun bazı bölgelerinde. -Bu nedenle, kast engeli
nin aşılması çabalan Kürdistan'da bir anomali olmazdı. (Şekil 5)
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Köylüler

. Bütün grupların konumlarındaki değişmeler (hakimiyet, sisteme ek
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lenme, aşiretsizleşme)
-Bireylerin toplumsal konumlarının değişimi
: Kürt toplumunda sosyal tabakalaşma
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ŞEKİL-5

U-n. Sonuç
Özet olarak, Kürtler'in birbirinden farklı, heterojen orijinleri olsa ge
rek. Bu topraklarda pekçoklan yaşamış ve hiçbir iz bırakmadan silinip
gitmişler. Bunların hepsi şimdiki Kürtler'in atalan olmak. Ancak aşiretler
le aşiretli olmayan köylülüğü, Kürtler'i oluşturan iki grup olarak özdeş
kılmak yanlış olacaktır. Hemen her zaman gruplar arasmda geçişmeler ol
muştur. Bu geçişmelerin yoğunluğu ve yönü o günkü politik ve ekonomik
koşullarla belirlenmiştir. Göçebeler köylüleşmiş ve köylüler de göçebeleşmişlerdir. Başardı liderler etrafında gruplaşmalardan yeni aşiretler ortaya
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çıkmıştır Bazı aşiretler köylü grupları kadar diğer aşiretleri de bağımlılaş-

tırmışlardır. Soy örgütlenmesi, göçebelerin "doğal", sosyal ve daha az öl
çüde savaşçı örgütlenmesidir. Bu soylar genç aşiretlerde göreceli olarak
daha sığdır. Çoğunlukla da gerçek fonksiyonlar, birkaç yönlendirici soy
etrafında örgütlenmişlerdir. (Pijderler'de ve Omeryanlar'da olduğu gibi.)
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Yerleşik bir hayat sürdürenlerde -savaşmayanlarda- bazen soy bağ
lan zayıftır. Özellikle de bu soylar kendi politik işlevlerini yitirip bir başka
aşirete bağlandıklarında. Başkalanyla birleşmemiş, tek gruplann konum
lan aşiretten bağımsız kalmalan ya da aşiretin himayesine sığınmalanyla
değişmektedir. Yerleşik bir aşiretin aşiretli olmayan köylü konumuna geli
şi vs. Bireysel değişim daha yaygındır ve çeşitli biçimler altında gerçekle
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Bütün bunlar, Şekil-5’te özetlenmiştir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AŞİRETLER VE DEVLET
HI-a. Kürt Aşiretlerinin Karakteristik Özelliklerine
Yeniden Bakış

de
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Bu bölümde Kürt aşiretlerinin çevre devletlerden hangi yollarla, nasıl etkilendiği tartışılacak. Şimdi varolan aşiretlerin, güçlü devletlerle te
mas kurabilmeleri için gerekli olan sosyo-politik örgütlenmelere ne dere
cede sahip olduklarını tartışmadan önce, önceki bölümde de değinilen
Kürt aşiretlerinin karakteristik özelliklerini yeniden ele almak yararlı ola
bilir.
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1- ) Aşiret mensupları kendileriyle, aşiretli olmayanlar arasında bir
ayrım yaparlar. "Aşiret" (askeri aristokrasiyi) ifade eder.
2- ) Aşiret mensubu olmakla göçebe ve yan göçebe olmak arasında
güçlü fakat bütünsel olmayan bir korelasyon vardır.
3- ) Yapısal olarak en karakteristik özelliği aşamalı (segmental) olu
şudur. Bu yapı özellikle kandavalannda, grupsal çatışmalarda ve politik
liderlerin güç çekişmelerinde açığa çıkar. Bu yapı direkt olarak şunlarla
ilgilidir.
4- ) Ortak bir ata anlayışıyla. Bazı durumlarda (küçük) ya da "eski"
aşiretler ya da alt bölümleri aşiret insanının büyük bir bölümü aslında
çok az sayıdaki ortak atadan gelmiş olabilirler. Soyun homojenliği aşağı
daki etkenler dolayısıyla artar.
5- ) İç evlilik eğilimi, aşiretin en alt aşamasında, grubunda kendini ,
gösterir. (Amca kızıyla evlilik, gerçek ya da kategorik)
6- ) Ortak davranış, aşiret düzeyinde ya da en büyük alt birim dü
zeyinde seyrek olarak görülür.
7- ) Ekonomik birimler (hane halkından daha üst düzeydeki) yan
göçebeler için kamp grubu, yerleşik ve göçebe aşiretler için ise köydür. Bu
sonuncusu genellikle bir aşireün herhangi bir kolundan oluşur. Birincisi
ise düzensiz bir kompozisyona sahip olur.
8- ) Toprak birliği ikincil bir öneme sahiptir ve her zaman karakte-
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ristlk bir özellik olarak ortaya çıkmaz. Aynı aşiretin farklı kollan ayn yer
lerde yaşıyor olabilirler. Herhangi bir bölgede iki ya da daha fazla aşiret ve
soy tarafından kullanılıyor da olabilir. Bu istisnalar dışında aşiret ve üzerinde yaşadığı toprakla birlikte anılırlar. Biri diğerini ifade edebilir.
9- ) Liderlik yapısı aşiretten aşirete değişiklik gösterir. Aşiretlerin
çoğu bir büyük reise sahiptir. Fakat işlevleri çok belirgin değildir. Büyük
reislerin işlevlerinin geçmişte daha fazla olduğu bellidir. Konumlan daha
çok savaş ve aşiret içi çatışmalarda bellidir. Küçük aşiretlerde reis (ağa)
çoğunlukla sıradan aşiret üyesinin akrabasıdır. Büyük aşiretlerde ise reis
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yabancı kökenli olabilir.
10- ) Bir aşiret ya da alt-birimin şefi, yalnızca politik bir lider değil,
fakat aynı zamanda ekonomik ayncalıklara sahip biridir. Çoban göçebeler
reise yıllık ödentiyi aynî olarak öderler (birkaç koyun). Tarımcı aşiretlerde
ödentiler daha dikkate değer ölçüdedir. Bazı durumlarda aşiret ağası, aşi
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ret üyelerini sömüren bir toprak ağasıdır.
11- ) Bazı örneklerde, aşiretlilerin davranışlannın asıl nedenlerinin
söz konusu aşirete mensup olmaktan çok, belli bir lidere olan sadakatleri
ne dayandığı açıktır. (Örneğin, güçlü liderler yönetimindeki aşiretlerin hız
lı büyümeleri, liderin ölümünden sonra yerini gerilemeye bırakmaktadır.)
12- ) Aşiret reisleri nüfuzlarım arttırmak ve yaygınlaştırmak için dış
güçlerle bağlantı kurarlar. İçteki rekabetler, dışarıda bağlantılar kurulma
sıyla sonuçlanır (Diğer aşiretler, politiK partilerle).
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Bu karakteristik özelliklerden bazıları, çoban göçebeliğin özel koşul
lan ile ilişkiUdir. Başka yerlerdeki göçebe aşiretler gibi (önceki) Kürt aşi
retler de bu koşullara sahiptirler. Ancak, toplumsal tabakalaşma ve lider
lik konusu somut tarihsel koşullar ve olaylardan daha çok etkilenir. Bu
bölümde önemli tarihsel olaylar tartışılacak. "Geleneksel" diye adlandırı
lan yapıları etkileyen hatta ortaya çıkaran olaylan 4. ya da 5. yüzyıllarda
Kürdistan'da meydana gelen önemli politik değişimleri anlatacağım. Do
kümanlar, Kürt aşiretlerinin iç örgütlenmelerinin uzunca bir zamandan
bu yana çevredeki devletlerle olan ilişkilerinin sonucu olduğunu vurgula

maktadırlar.
Okuduğum yazık kaynaklardan ve yaşk Kürtlerle yaptığım konuş
malardan çevre devletlerin aşiretlerinin nasıl etkilendiklerine ilişkin bir
takım hipotezler geliştirdim. Bu hipotezleri sunacağım (ya da belki "yo
rumlar" demem gerekir.). Tarihsel metaıyelleri sergilemeden önce (Başlık
b, c, d) ilerdeki anlatımlar, tarihsel öyküler, bu hipotezlerin anlatımları gi
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bidirler. Hipotezlerin dayandırıldığı materyallerden yalnızca bir bölümü
sunulabildi. Tüm materyaller iki kritere göre seçildi:

1- ) Kürt tarihindeki önemli olayları açıklamalıydılar ve Kürt tari
hinde önemli roller oynamış mîr'lere değinmeliydiler.
2- ) Hipotezlerin ilgi alanına giren süreçleri açıklamalıydılar.
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Elbetteki materyaller, kendilerinden türetilmiş hipotezleri test etmek
için kullanılamazlar. Ancak, görülecek ki hipotezler akla yatkındır. Hipo
tezlerle çatışan materyelleri keyfi olarak dışlamadım. Materyalleri içerikte
yeterince geniş olarak sunmaya çalışacağım. Öyle ki, onlardan başka hi
potezler de çıkanlabilsin.

de

rn-b. Kürt Aşiretleri Özerk Birimler Değillerdir
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Aşiretin "eski durumu" ("orijinal", "yabancı etkilerden uzak" anla
mında) tasavvur edilebilse bile, şimdiki Kürt aşiretlerinin aynı olduğuna
dair belirtiler yoktur. Kürdistan'ın en ulaşılmaz ücra köşesinde bile böyle
bir "eski aşiret" bulunamaz. Pijder, Hemevend ya da Caf gibi biraz komp
leks bir politik örgütlenmeye sahip aşiretler bile bu "eski aşiret" lerden de
ğildirler. Ancak onlann daha ilkel birimlerden evrildikleri düşünülebilir,
yani onlann küçük, şekilsiz çetelerden, yönetsel gücün bütünüyle merke
zileştiği ve bu gücün spesifik kurumlarda temsil edildiği devlet aşaması
arasında bir geçişi oluşturan evrim aşamasını temsil ettiği düşünülebilir.
Böylesi bir evrimci perspektif çekici görünebilir ve bu kullanılarak Kürt
aşiretler arasında politik örgütlenme farklılıktan açıklanabilir. Örneğin,
toplumsal ve politik örgütlenmelerin daha kompleks biçimleri genellikle,
ovalarla dağlar arasındaki geçiş alanlarında, ulaşılması zor vadilerde ve
yüksek dağlarda örgütlenmeler basittir. Evrimci yaklaşım, inşam, politik
kurumlann gelişimini kolaylaştıran ya da yasaklayan faktörleri sıralama
ya itebilirdi. Çeşitli evrimsel gelişmelerin rolünü inkar etmememe rağmen,
evrimci bakışın Kürt aşiretlerle ilgili önemli bir gerçeğin gözardı edilmesi
ne yol açabileceğini düşünüyorum. Kürt aşiretleri, yalnızca devleti önceleyen bir aşamayı temsil etmiyorlar, fakat çeşitli yöntemlerle çev
redeki devletler tarafından yaratılmışlardır da.

Bu bölümün geniş bir kesiti bu iddianın açıklanmasına ayrıldı. Aşi- ■
retlerin bazen de yaratıldıklarım, daha çok da çevredeki devletlerin dam-
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gasını taşıdıklarını göstermeye çalışacağımız aşiretin, devletin yarattığı bir
oluşum olduğu şeklindeki düşünce, saha çalışması sırasında kendini ba
na kabul ettirdi. Özellikle de tarihsel dokümanları incelediğim sırada,
sonradan, benzer bir düşüncenin, Morton Friet'in önemli bir makalesin
de ifade edildiğini de gördüm. (1)

Yakın bir branştan tarihçi Thompson da Germenik aşiretlerin po
litik örgütlenmelerinin özerk bir evrimin sonucu olmayıp belli bir zaman
süresince ticari ilişkilerde bulundukları Roma İmparatorluğu etkisiyle
önemli değişiklikler geçirdiklerine işaret etmektedir. (2) Antropologlar, aşi
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retlerin iç örgütlenmelerinin geçirdikleri evrimin, ilişki halinde oldukları
devletlerin büyük etkisiyle gerçekleştiğini farketmekte geç kaldılar. (3)
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İlk antropologların devletlerinin hizmetinde olmaları ve hatta bazı
durumlarda bu nüfuzlarını keyfi bir şekilde kullanmaları daha şaşırtıcı
dır. Klasik Ortadoğulu yazarlar ve doğubilimciler, yapıtlarında yöneticile
rin emirle aşiret kurdurabilmelerini (kurduklarını) olağan bir gerçeklik
olarak algılamışlardır. En ünlü örneği Şah-savanlardır ("şah" ı sevenler).
Şimdi Azerbeycan'da, İran’da bir Türk aşiret konfederasyonu. Bu birim,
İran şahı Abbas tarafından oluşturuldu -Sadakat çağrısına uyanlardan
(1590)-. (4) Bir diğer örnek de. Şah Abbas tarafından büyük olasılıkla fark
lı kökenlere sahip Kürtlerin bir aşiret konfederasyonunda bir araya geti
rildiği ve Horasan'a sınır bekçiliği için gönderilen Çemizkezek'lilerdir.
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Bu tarihsel dokümanların doğrulan ne derecede yansıttıklarını be
lirlemek güçtür. Yeni birimlerin gerçek bir aşiret özelliğine ne kadar sahip
olduklarım ve gerçekten kurdurulup kurdurulmadıklannı belirlemek de
zordur. Devlet otoritesinin, aşireün poliük süreçlerine direkt olarak mü
dahale ettiği ve böylece aşiretin sosyo-politik ve ekonomik örgütlenmesini
şekillendirdiğine ilişkin örnekler daha çoktur. Toprakta tam bir özel mül
kiyet düşüncesinin girişi ya da aşiret liderlerinin devletin yönetim organ
larında yetkiyle görevlere atanmalarının uzun vadeli etkileri olmuştur.
Devlet tarafından direkt bir müdahele olmasa da, aşiretin ilişkilerinin bu
lunduğu güçlü bir devletin varlığı-rastlantısal da olsa-aşiret örgütlenme
sinde değişiklikleri teşvik eder. Madeni paranın girişi dramatik bir örnek
tir. Öte yandan, Ortadoğu devlet yönetimleri üzerinde aşiretler çok önemli
roller oynarlar. Hemen hemen bütün hanedanlıklar, aşiretlerin baskıcı,
zorlayıcı gücüne dayanarak ele geçirmiş olan aşiret reislerince kurulmuş

tur.
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1920'lerde son İki büyük aşiretsel hanedanlık devrildi. 1923'lerde
IV. Sultan Mehmet Vahdettin Atatürk tarafmdan tahttan indirildi, tkı yıl
sonra Rıza Şah, Şah Ahmet'i devirdi. (Rıza Han, sonra kendini şah ilan et
ti, (fakat o bir askerdi, aşiret reisi değil). En son, 1963'te İran yönetimine
Qaşka'lann (Güney İran'da büyük bir aşiret konfederasyonu) (5) politik
mücadelesi, isyanlara karşı koydu.

III-c. Tekrarlanan Modeller : Aşiretler ve Ortadoğu'da
Devlet Yönetimleri

Pa
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Bazı basitleştirmelerle denilebilir ki, Ortadoğu imparatorluklarında
politik süreçler her zaman devirsel olmuştur. Burada söz konusu olan,
yönetici elitin Paretocu sirkülasyonudur (göçebe) (6).
’ ;
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Bir aşiret zorla ya da başka biçimlerde kontrolü ele geçirip toplu
mun yönetici kesimi olmuştur (en azından yönetici katmanın bir çekirdeğini oluşturmuştur).
Birkaç nesil sonra, sözkonusu aşiret yerleşikleşip
•>
cengaverliğini yitirince yerini başka bir (göçebe) aşiret devralıp hanedanlı
ğını kurmuştur. Ortadoğulu yöneticilerin aşiretsel kökenleri pek çok dev- ’
let kurumunda iz bırakmıştır : tersi de doğrudur. Aşiretlerin Ortadoğudevletlerini yarattığı şeklindeki yaklaşımla ilgili pek çok değerlendirmeler
f.
vardır. Birkaç Kürt aşireti (ve diğer Ortadoğulu aşiretler) bitişik devletlerin basit bir kopyası olarak algılanabilirler; öte yandan, Ortadoğu devletleri bazı aşiretsel özellikler gösterirler. Devletler ve aşiretler birlikte gelişirler
-sürekli bir karşılıklı ilişki içinde-. Aşiretin (bazı aşiretlerin) devletten önce
olduğundan şüphe etmek için pek bir neden yok. Fakat bu, varolan aşi/•
retlerin toplumsal evrimin ilk aşamalarına karşılık geldiği anlamına gel- : ;
mez. Devlet aşiretin yerine geçmedi, fakat onunla birlikte ve ilişki içinde
7
varoldu.'8’
-

Bütün Ortadoğu devletlerinin tipik özelliği askeri bir "kast" la
("soyluluk") ve bürokrasiyle/9’ geniş kitleler arasındaki ayrımdır. Aşiret
mensubu olan ve olmayan Kürtler arasındaki karşıtlık da benzer bir du
rum (ve bir önceki bölümde sözü edilen diğer bağımlıların bazılan için ay
nı isimler kullanılsa da, bazı yerlerde aşiretliler için sipahi denirdi.(10’

Osmanlı İmparatorluğu’nun "feodal" süvarilerinden sonra, aşiret
mensubu olmayan bağımlılar-teba-, genellikle reyet diye anılırdı, (Yerel
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:;

:

olarak, gûran, misken ve kurmanç terimlerinin tercih edilmesinin yanın
da). İslam ülkelerinin çoğunda bu terim vergi ödeyenler için kullanılırdı,
(ilerde açıklanacak) Geri bir bürokrasi bile gözlemlenebilir; köyde aşiret
ağasını temsil eden danışman ve yazıcılardan (kîxa, çûxa) oluşur bu bü
rokrasi. Kürt emirlikleri, Osmanlı ve Fars bürokrasilerinin bir taklidi olan

daha gelişkin bir bürokrasiye sahiptirler:
Aşiret düzeninde bürokrasinin bu kadar geri kalmasının bir nedeni

de aşiretin küçük çapta olmasıdır.
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Şimdiki işlerin çoğu reisin bizzat kendisi tarafından yapılabilmekte
dir. Oysa bu daha da geniş birimlerdeJiziksel olarak olası değildir. Bir baş
ka neden de, Kürdistan’da tarımın yağışa bağlı olmasıdır. Taraslama çok
az ölçüde yapılmaktadır. Perslerdeki ve Güney Mezopotamya'daki gibi ge
niş bir bürokrasiyi gerektiren karmaşık sulama sistemleri yoktur.
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Ortadoğu İmparatorluklarının askeri "kastı" Avrasya steplerinde ve
Arap yarımadasında periyodik olarak ortaya çıkan göçebeler ve savaşçılar
dan oluşturuluyordu. Genellikle bu sonradan oluşan "aşiretsel" gruplar

devlete yeni yöneticiler göndermişlerdir.
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Büyük olasılıkla, bugünkü Kürt halkına en büyük genetik katkıyı
İran’dan göçenler yapmışlardır. Bunlar "Medler ve Persler" olarak bilinirler.
Kafkasya'yla Hazer Denizi arasında kalan dar geçitlerden, M.O. ikincibin
yılın son çeyreğinde güneye hareket edip Batı İran'a yerleşmişlerdir. Öyle
görünüyor ki, bu göçenler, savaş arabalarında kullanılmak üzere Batı
İran’ın yöneticileri tarafından iyi karşılanmışlardı (savaş arabalarında kul
lanılmak bir yenilikti). Karşılığında otlak ve ekilebilir alan verdiler.
Fa
kat zaman içinde bu yeni gelenler, ya da onlann bir bölümü, bu etnik ola
rak karışık toplumun yönetici kadrosunu oluşturmaya taşladılar. M.O.
612'de Medler Asur’larla birkaç yüzyıl savaştıktan sonra
Asur başkenti
Nineva’yı işgal edip yağmaladılar. Oldukça sınırlı zamanlarda aralıklı ola
rak Kuzey Mezopotamya’yı yönettiler. Medya ordularının korumasında yal
nızca çoban göçebeler değil, Medya'nm yerleşik insanlarının da batıya gö
çüp Kürdistan'ın ana topraklarına yerleşmiş olması çok olası görünü

yor. t13)
Kürdistan'ın fiziksel konumu, O’nu imparatorlukların doğal sının
yapmaktadır. Dışandan bir gücün burada egemenlik kurup sürdürmesi
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çok zordur. O her zaman Mezopotomya İmparatorluklar’ının kuzey ve ku
zeydoğu sınırını oluşturmuştur. (Asur'un fethedilen topraklan, şimdiki
Kürdistan’m batısını oluşturuyordu.) Son ikibinbeşyüz yıl boyunca bu
bölge Pers İmparatorluğu'yla, Küçük Asya'nın büyük imparatorluklan
arasındaki tampon bölgeyi oluşturmuştur: Grek-Roma, Bizans ve Osman
lI İmaparatorluklan-, Kürt dağlan, çevredeki devletlerin bir araya getirdiği
"aşiret" savaşçılarının ikincil kaynağı olmuştur (Eğer Arap çölleriyle Avraşya bozkırlarım birincil sayabilirsek). Bu durum özellikle Medler'in bu
raya gelişlerinden sonra geçerlidir. (Asur tarihçileri, Nairi krallarından sözederler. Bunlar, şimdiki Orta Kürdistan'daki savaşçılar olabilirler). İslam
tarihi ile ilgili dokümanlarda, aşiretiyle birlikte büyük hanedanlıkların
hizmetinde olan şefler vardır, t14)
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Bunlardan en ünlüsü Selahaddîn Eyyübîdir, (Eski Avrupa kaynakla
rında Saladin) Haçlılara karşı Kürt ve Türk birliklerine kurnanda etmesiyle
ünlü Reıvadi aşiretinden bir Kürt'tür. Mısır'daki Şii Fatımi halifeliğine son
verip kendini buranın Sünni yeni sultanı olarak ilan etti (1171). Sonra ege
menliğini Mısır'dan Suriye'ye kadar yaydı. Torunlan Mısır'ı 1249'a kadar,
1260'a kadar da Halep'i yönettiler. Ancak Selahaddîn çevredeki imparator
lukların askeri hizmetinde bulunmuş biri olarak Kürt aşiretlerinin iyi bir
temsilcisi olmayabilirdi. O bir aşiret reisi değildi, gücünü aşiretsel kökenin
de değil de, Halep'in bağımsız Atabeg'i (valisi) tarafından general olarak
atanmasıyla, askeri yetenekleriyle, Kürdistan’da değil Tekrit'te kazanmıştı
(Irak’m Arap bölgesi). (Emrinde çalışan alt düzeylerdeki reisler daha tipik
tirler.) Belki de, aşiretiyle güçlü bağlarının olmaması, diğer aşiretlerin de
kendisine itaat etmeleri O'nun açısından bir şanstı. Konumu, karizması,
aşiret Sınırlarını aşan bir şeyhinkine benziyordu. O'nun öznelinde karizma,
inançsızlara (haçlılar) karşı gösterdiği başarıdan ve Fatımılere karşıtlığına
dayanıyordu. Yani dinsel bir anlamı vardı. Ordusunu oluşturan aşiret bir
likleri, Türklerin yönetiminde olan Kürt ve Türklerden oluşuyordu, bu iki
grup arasında sık sık çatışmalar meydana geliyordu. Bu nedenle Selahad
dîn Kürt kimliğini vurgulayarak adamlarının bir kısmını uzaklaştırmak iste
medi Dolayısıyla, Eyyübî. (15) hanedanlığı bir Kürt hanedanlığından çok,
bir İslam hanedanlığıydı.

TTT-ri- Varlığım Sürdüren Bazı Mödeller:Merkez-Çevre
İlişkileri

de
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Ortadoğu imparatorluklarında, merkezdeki hanedanlıkların periyo
dik değişiklikleriyle ilgili süreçler, periferide de gözlemlenebilir. Burada
aşiretlerin rolleri açıktır. Başkentteki hanedan değişiklikleri gerçekte periferideki süreçlerin özel bir görünümü olarak ele alınabilir. Genellikle, im
paratorlukların merkezi bölgeleriyle taşra arasında yönetim farklılıkları
vardır. Merkezi bölgelerde direkt merkezi kontrol eğilimi, periferide ise
vassal'lık vardır (direkt olmayan yönetim, dolaylı yönetim). Kürdistan her
zaman ve hâlâ ait olduğu devletin taşrası olduğundan, perifeıide yaşanan
süreçlerle ilişkilidir. Büyük olasılıkla bu süreçler imparatorlukların tüm
diğer periferik bölgelerinde yaşanmaktadır. Merkezi otorite bazen keyfi
olarak yerel nüfuzu olanlardan bazılarını seçip otoritelerini, nüfuzlarını
kuramsallaştırmakta. Bu süreçlerin adlandırılışı yere ve zamana göre de
ğişiklikler gösteriyor. Konuyla ilgili olarak "vassallık" terimi en geniş anla
mında ele alınmalıdır. Böylece yönetimlerin halkla ilişkileri bu seçilmiş
adamlarla (ağalarla) kurulmaktadır. -Onlann güçlerinin doğasını ve dere
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cesini önemli ölçüde değiştiren-.
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Atanan ağalar köylülerinden vergileri toplayıp, asker kaydı yaparlar.
Öte yandan önemli ölçüde özerkliği koruyorlardı. Fakat tek istenilen sa
dakatleri" dir. Karşılık olarak da yerel nüfuzlarım arttırmak için devlet
desteği sağlarlar. Oysa, devletin desteğinden yoksun olan reisler, devletin
tanıdığı ve ünvan verdiği diğer daha otoriter reislerin onayıyla davranmak
zorundadırlar. (Silahlı bir grup adamın varlığı, yetersiz bir onayı telafi
edebiliyorsa da). Devlete olan yükümlülükleri (vergi, asker toplama gibi,
devletin istediğinden de fazla toplayabilir ve dengeyi kendisinden yana ko
ruyabilir) kadar, uyguladıkları baskıcı yaptırımlarla da etraflarını da mer
kezi devlet aygıtının ilkel bir kopyası olan bir oluşum gerçekleşir. Bu kez
onlar da, bir takım küçük reislere vassallan olarak sahiptirler. Ve bu vassallarıyla ilişkileri merkezi otoriteyle olan ilişkilerine benzer. Devletle olan
ilişkilerinde olan bir azalmamın, bu etraflarında oluşan politik örgütsel ya
pının da gerilemesine yolaçan etkileri vardır. Bu saf politik etkiler yanında
merkezden gelen önemli ekonomik etkilerin varlığı da sözkonusu. Ticaret
le birlikte yeni ürünlerin ve paranın yayılmasının genellikle toplumsal ta
bakalaşmaya etkileri vardır. Bu süreçlerin önceden kestirilmesinin ola
naksızlığına rağmen tarımın mekanizaşyonu en son varılan noktadır.
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Fakat kesinlikle bu etkilerin yalnızca biri değildir. Küçük bir reisin, güçlü
bir devletin vassalı olmakla kazanacağı çok şey, fakat kaybedeceği çok az
şeyi vardır. Bu durumda bazı özgürlüklerini yitirebilir, fakat bu kayıp, gü
cünün arttınlmasıyla tazmin edilebilir. -Şimdi Kürdistan'da geçmişe göre,
yerel yöneticilerle destek iki ya da daha fazla büyük gücün periferik bölgesinden-taşrası-olarak daha farklılaşmıştır-ki bu büyük güçlerin kavga ko
nusuydu. Fakat onlar, birbirlerine karşı güçlerini dengelemeye çalıştılar
Bu tehlikeli ama kazançlı bir yoldu.
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Cezayir anlaşmasıyla dünya, (ABD ve Sovyetler Birliği vassalı, uydu
ları olan) İran ve Irak gibi rakip ülkeler arasındaki son oyunun dramatik so
nuçlarına şahit oldu. 1945'te sonuç olarak Barzani'nin uydu (vassal) krallı
ğının
birkaç günde çökmesiyle yüzbinlerce Irak Kürdü sının aşıp İran'ın
güvenliğine sığındı. Barzanî İran'ın desteğini aldı, çünkü Irak'a karşı sava
şıyordu. Barzanî herzaman, Irak'a kapıyı aralı bırakarak, İran'ın karşısın
da uzun bir süre bağımsızlığını korumayı becermişti Aslında, böyle yapa
rak, birçok Kürt liderinin yolunu izliyordu. Başlangıcı tarihin derinliklerinde
saklı olan bir zinciri takip ediyordu.
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Bölgede fazla gücün olması, taşradaki küçük şefler arasındaki reka
betin biçimini etkilemektedir. Bir devletin uydusu olmuş bir rakip veya
düşmanla başetmenin en etkili yolu, bir diğer devletin desteğini almaktır
(ya da devletlerden birinin). Bu diğer devletin bir başka şefle rekabet iliş
kilerine girmesi hakimiyetini artırmasının garantisidir. Kürdistan'da, dev
letlerin nüfuz alanlarını genişletmelerinin belli başlı yollarından biri, baş
ka bir devletin yörüngesinde olan aşiret veya aşiret liderlerinin
düşmanlarıyla ilişkiye geçmektir. Bu şekilde, yerel ya da bölgesel düş
manlıklar ve rekabetler, komşu hatta uzak devletlerin, kendi aralarındaki
güç çatışmalarıyla iç içe geçer.

Hemen hemen hiç kimsenin öğrenim görmemiş olduğu göçebe bir
kampta, Çin, S.S.C.B. , ve A.B.D.'nin günümüzdeki ilişkileriyle ilgili sorular
sorduğumu hatırlıyorum. Konuyla ilgili bir hayli bilgili oldukları dikkatimi
çekmişti Hergün değişik haber ajanslarından haberler dinliyorlar ve hep
birlikte tartışıyorlardı. Tabii ki, Kürdistan'ın bağımsızlığıyla ilgili haberler il
gilerinin odağını oluşturuyordu. Hiçbir yerde, Kürdistan'daki insanlar ka
dar iç ve dış sorunlarla ilgili insanlar görmedim.

Yukarıda sözü edilen uydu konumdaki (vassal) aşiret ve aşiret lider-
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lerinin sadakati, işe yaradığı ölçüde geçerlidir. Yararlılığını yitirdiğinde ko
laylıkla bir başka tarafa yönelebilir ya da tam bağımsızlık ilan edebilir.
Merkezi otorite zayıflar zayıflamaz periferideki uydu güçler bağımsızlık
işaretleri vermeye başlar. Bağımlılıklarmı (sözde) devam ettirirler. Fakat
bu bağlılığın içeriği giderek boşalır: Vergi ödemeyi durdurur, istediğinde
askeri yardım verilmez ve sonunda açıkça bağımsızlıklarım ilan edebilir
ler. Eğer merkez çok hızlı bir restorasyon geçiremezse, periferide bazı
özerk şeflikler ve mini devletlerin ortaya çıkışı açıkça görülebilir. Bu yük
selen şefliklerin bazıları diğerleri üzerinde egemenlik kurup tam bir devlet
yapısı oluşturabilirler. Daha önceleri de olduğu gibi, bir imparatorluğun
çöküşü, periferide eski imparatorlukların kopyası olan yeni devletlerin or
taya çıkmasını sağlarlar. Önce bağımlı durumdaki liderlerin mutlaka ba
ğımsız yöneticiler olmalan gerekmez. Merkezi otoritenin çöküşüne eşlik
eden kanşıklıklar ve periferide yoğunlaşan rekabetler liderler arasından
yeni liderlerin sivrilip, yükselmesini mümkün kılıyor.
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Bu süreci açıklayıcı olması açısından Menvaniler örneğini vereceğim:
Bağımsızlığını ilan edip bir yüzyıl egemenliğini sürdüren bir hanedanlık
olarak (ca.985-1085). (17)
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Bu dönemde, Abbasi Halifeliği merkezi otorite konumundaydı. Bu
başkentte bir Daylami hanedanlığı olan Buyid ler (955) dizginleri ele almış
tı. Halifeliğin çok zayıf olan yönetimine güç katmışlardı. Resmi olarak yöne
timin başında halife vardı, fakat Buyicl'ler her alanda hükmediyorlardı. Bir
zamanlar Kuzey ve Orta Mezopotamya’yı bağımsız bir şekilde yöneten bir
Arap hanedanlığı olan Hamdani'leri devirmişlerdi. (Hamdantler Bağdat ı üç
yıl yönetmişlerdi) Hamdani ailesinin iki kolu, Halep ve Musul'da valilik
yapmışlardı. Fakat yönetimleri süresince her zaman bağımsızlıklarına ka
vuşmak ve topraklarını genişletmek çabası içinde oldular. Dönemin büyük
Abbasi isyapı, Fatımi'lerin isyanı Kahire'de meydana geldi fakat Suriye'yi
de etkiledi Çağdaşı olan imparatorluklardan biri de Bizans'tı. İki bağımsız
Ermeni krallığı Anî (Bagrati hanedanı yönetiminde) ue Van'daki (Artsunyan’lar) küçük roller oynadılar. Dinsel faktörler de gözden kaçmamış olma
lı. Abbasi halifeler bütün Sünnî Müslümanlar tarafından en büyük efendiler
olarak ve dinsel olduğu kadar laik de olan liderleri olarak da kabul edildi
ler. Ancak Buyid’ler (12 imamcı) Şii askeri birlikler sayesinde olmazsa ol
maz bir otorite uyguladılar. Buyid'lerin (çoğunluğu Sünni) olan Kürt halkı
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içinde popüler olmamalarının bir nedeni de bu olabilir. Fatımi'ler İsmailîydiler. (Yedici Şii'ler). Böylece dinsel duygular, Sünni Hamdaniler’i en yakın
görülen yabancılar durumuna getiriyordu.
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Menvanî Hanedanlığının kurucusu Kurd Bad (ya da Baz) önceleri bir
çobandı. Daha sonra soyguncu oldu ve giderek bir çete oluşturdu. Ve Erme
nistan yakınındaki birkaç küçük kasabayı ve Erciş'i ele geçirde Başka yer
de Humeydînin şejı olarak adlandırılıyordu -bir aşiret olduğu belli olan-.
Bu durum aşiret içindeki konumunu sarsmamışte (İlk zamanlarda, aşiret li
derliğinin devlet tarafından cezalandırılmadığı zamanlarda) Hızlı toplumsal
değişim üzerinde kısıtlayıcı önlemler de yoktu. Kürt aşiretlerinde, reislerin
genç oğullarının çobanlık yapması da alışılmış bir durum değilde Otoriter
ve güçlü liderler Adud-ad Daıvla'nm yaşadığı sürece Bad, dağlarda kalıp
sessizliğini sürdürdü. Fakat Daıvla'nm ölümü üzerine Bad'm taraftarları
hızla arttı. <18' Ve bir Hamdanî liderinin yönettiği Meyaferqîn'e (şimdiki Sil
van'a) doğru ilerledi Kenti kent sakinlerinin de yardımıyla kolayca aide
(973/5) Kısa zamanda Amid (şimdiki Diyarbakır) ve Nesîbîriin de yönetimi
ni ele geçirde Kardeşlerinden birini Meyaferqîn’e bırakarak güneye ilerleyip
Musul'u da aide Buyidler ve Hamdaniler üzerine birlikler gönderde Bağdat
tarafından da tehdit ediliyordu. Bozguna uğramıştı, Meyaferqîn'e geri çekil
mek zorunda kaide Arkasından gönderilen general O'nu Diyar Bekr(19) ili
nin iç kısımlarından çıkarmakta zorlandı. Hamdaniler topraklarının bir kıs
mının Bad'm eline geçmesine razı oldular. Bad'm yönetimindeki toprakların
güney kısmının (Tor Abdîn ve Cezire) Hamdanîlere tabi olması şeklinde bir
anlaşmaya varilde Kendileri de Buyidlere tabi olan ve bağımsızlık istekleri
olan Hamdanîlerin. '20'
M.S. 990’da Buyid Samsam-ad Daıvla öldüğünde Hamdaniler merke
zi otoritenin geçici zayıflamasından yararlanmaya çalıştılar. Diğer şeyler
yanmda Bad’a kaptırdıkları topraklan yeniden kazanmaya çalıştılar. Bad,
birliklerini Tor Abdîn yakınlarında toparladı ve (kendisine açıkça destek ve- ,
ren) Musul halkıyla da bağlantı kurdu. Bir sonraki çatışmada ölmeseydi,
Tor Abdîn yakınındaki kasabayı ele geçirmiş olabilirde
Ölümünden son
ra , kızkardeşinin üç oğlu sırayla yerine geçtiler. Ve dış saldırılara karşı
ayakta kalmayı başardılar. (Bu dönemde BizanslIlar Van Gölü'nûn kuzey
kıyısını işgal etmeye kalkışmışlarde) Hamdaniler’le evlilik ilişkilerine girdi
ler. Fakat kardeşlerin ilk ikisi iç muhalefetle karşılaştılar. Yalnızca üçüncüsü, Ebu Nasr iç barışı sağlayabildi, O'nun dönemi uzunca bir süre gelişme
ve kültürel aydınlarıma dönemi oldu. (1010-1061) Buyidler, Halife'yle veBi-
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zans İmparatorluğuyla dostça ilişkiler kurarak güçlerini pekiştirdiler. (22)
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Saltanatının 3. yılında yönetimini sağlamlaştırdıktan sonra 3 önemli yer
den gelen elçiler, armağanlar sundular. (En azından iyi kabul gören, önem
senen bir vassal olduğunu gösteriyordu bu) Yalnızca armağanlar değil ünvanlar da sunuyorlardı. İlk gelenler halifenin elçisi ve elçinin Buyid
'korumasıydi. Pek çok hediye, şeref madalyaları ve "Nasr-ad Dauıla" (Dev
letin dayanağı) unvanını ve bütün kasabaları ve Diyar Bekr surlarını kendi
sine teslim eden imzalı bir belge sundular. Birkaç gün sonra, Mısır Fatımi li
deri Ebu Ali Mansufun elçisi birçok hediye ve ünvan getirmişti. "Izz-ad
Dauıla" (Devletin Şerefi) ünvanmı-. Bir başka gün Bizans İmparatoru Basil’in elçisi geldi Değerli armağanlarla birlikte. Bu üç büyük çağdaş güç ta
rafından tanınma, Ebü Nasr'ın bağımsızlığına ve saltanatın pekişmesine
çok katkıda bulunmuştur. (23) Amid'i de hakimiyetine alarak yönetimini üst
düzeyde sürdürdü. 1241 Kahire ve Bağdat gibi Hizmetindeki bürokratlar, İs
lam dünyasının her bir köşesinden devşirilmişti Politik mülteciler kabul
edilerek, bu yeni devletin kozmopolitikliğine katkıda bulunuyordu.
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Menvani Devletinin iç örgütlenmesine ilişkin yazılı kaynaklar da ma
alesef çok yararlı bilgiler sunmamaktadır Minorsky (büyük olasılıkla İbn-al
AthiYe dayanarak) Bad'ı Humeydi aşiretinin lideri olarak nitelendirir. Bunu
da etrafına çok sayıda Beşneuıi Kürt'ünü alarak, Hamdanilefle son karşı
laşmasına bağlar.t25) Ordusunun büyük bir bölümünün aşiret savaşçıların
dan oluştuğu şeklinde bir yorum yapar. Ancak kasabalarda yaşayanların
çoğu Kürt değildi Hristiyanlar ve Yahudiler çoğunluktaydılar. (26) Bad’m ilk
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halefi, Ebu Eli, Meyaferqîn'in sakinlerinden özellikle "sarhoş ve budala"
olanların kendi tarafında değil de, Hamdanilerin tarafında olduklarından
şikayetçiydi Eğer "bir asker ya da Kürt" tarafından rahatsız edilirlerse, so
rumlulara başvurmadan hemen öldürmeye kalktıklarını ifade ediyordu. (27)
Köylülüğün büyük bir kısmı da Hristtyandı. (Yakubt "Suriyeliler", Gürcistan
Ermenileri ve az sayıda Grek Orthodox). (28)J3u bölgede sözü edilen zaman
aralığında tarımla uğraşan Kürtlerin olması büyük bir olasılıktır. Dağ insan
ları, soygunculuk ve hayvancılıkla geçinen dağ insanları olarak tanımlanır
lar. <29>

Menvani Devletinde askeri kast, aşiretti Kültlerden oluşuyordu, bü
rokratlar da daha çok Araptılar. Köylülük, zanaatkarlar, tüccarlar u.s. hristiyan ve yahudilerden oluşuyordu. Toprak refimi çok karanlıkta kalan bir
konudur; tımar sisteminin var olup olmadığı açık ve net değildir. Eğer var
ise hangi koşullarda var olduğu da. İbn-al Azrak’m toprak bağışından söz
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eden bir pasajı vardır, fakat bu, biraz durumu ifade etmektedir. Ebu Nesfin
ölümünden sonra, yerine en yetenekli oğluEbûl Kasım geçti, bunun üzerine
rahatsızlık yaratan diğer oğlu Seîd, para ve toprak bağışıyla susturuldu.
Diğer kentlerin yöneticileri Meyaferqîn yöneticilerinin akrabaları olan ve
merkezden atanan memurlardı. Büyük olasılıkla bunlara da, askeri yetkili
ler gibi, karşılık olarak toprak bağışı (Umar) yapılıyordu. Tıpkı diğer İslam
İmparatorluklarında olduğu gibi. Fakat bu yaklaşımı doğrulayan somut ka
nıtlar yoktur.

ku
rd
e

de

Pa
r

is

Ebû Nesfin ölümünden sonra Menvani Devleti'nin çöküşü başladı.
Bunun belli başlı nedenlerinden biri, Selçuklu Türklerinin Batı İran ve Mezo
potamya'ya gelişleriydi Bu göçebe savaşçılar soygunculuğa ve baskınlara
çok hevesliydiler. Sadece uygun bulduğu durumlarda aynı şeyi yapan şef
leri Tuğrul Bey'in kontrol edemediği durumdu bu. Ebû Nesr iki Selçuklu "ge
nerali ile zaten karşı karşıya gelmiş ve onları geri püskürtebilmişti Sonra,
Musul, Selçuklular tarafından alınmış ve yağma edilmişti. Ebû Nesr, gene
de onları şehirden kovmayı başarmıştı 1055'te Tuğrul Bey Bağdat üzerine
yürüdü. Bu tarihten sonra, Selçuklular, (Ortodoks Sünni olan) koruyucuları
olarak Buyid'lerin yerini aldılar. Ebû Nesr artık Tuğrul Bey'in topraklan
üzerindeki planlan boşa çıkartmak için O'nu para ile memnun etmek zorun
da kaldı
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Ebû Qasım ve Seîd arasındaki taht kavgasında (yukarıda değinilen)
Seîd, Tuğrul Bey'in desteğini kazanmayı başardı Büyük bir Türk birliğiyle,
Meyaferqîn kuşatıldı Ancak bu birlikler gene de geri püskürtülebildi Seîd'e
birkaç timar bağışlanırken, Selçuklular da 50.000 Dinar karşılığında geri
çekildiler. *31' Selçuklular gene de genişlemeye devam ettiler. İlerleyişlerini

Bizans'a yönelttiler. Fakat çatışmalar Menvani topraklarında ya da bu top
raklara yakın yerlerde devam etti Bu durum Ebû Qasım'ı çok endişelendir
mişti. 1071'de Selçuklu sultanı Alparslan, Bizans İmaparatoru IV. Romanius’u Malazgirt yakınlarında kesin bir şekilde yendi-Menvani toprağında-.
Bu olaydan sonra, Malazgird ve Axlat Selçuklu egemenliğine girerek, Sel
çuklu feodalleri tarafından yönetildi 1084'te, Menvani’lere boyun eğdirmek
için yeni bir Selçuklu atağı başlatıldu Meyaferqîn ve Amed kuşatıldı. Merıvanî lideri Ebûl Muzaffer, (Ebûl Qasım'ın oğlu) başkentini bırakıp Cezayife
kaçtı,, savunmayı vezirlerine bırakarak. Sultanın danışmanları, yalnızca Ce
zayir'in alınmasını, bu iki büyük kentin Ebûl Muzaffefe bırakılmasını öner
diler. Fakat Ebûl Muzaffer, sultanın karargahında, toprakların güney sınır
larının yeniden belirlenmesi tartışmalarında, önerilere karşı direnince
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(1085), kendisine teselli olarak Irak'ta küçük bir tımar verdûer. Yıllık gelirle

rini toplayan Selçukluların kontrolüne girdiler.
Merkezi kontrolün zayıfladığı bir dönemden sonra periferide küçük
ve çok küçük olmayan birimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni bir küçük
merkezi otorite (Selçuklular gibi), periferideki yöneticilerin bağımsızlığı
azaldı, ya da sarsıldı. Bu yeni merkezi otorite yeni bir hanedanlık olabilir
(bağımsız çevresel birimlerden birinin olabilir), ya da önceki imparatorluk
taki iç reformların. Bundan sonraki bölümlerde, tarihsel kaynaklar incele
nirken, bu durumla ilgili örneklerle karşılaşacağız.
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Daha önce bağımsız olan liderlerin sonradan sadık birer kul olacak
larına inamlamayacağmdan, merkezi otorite onlan bölgeden uzaklaştır
mayı ya da elimine etmeyi deneyebilirdi. (Bu, periferideki şeflerin, yeni,
güçlü merkezi otoritelere çabucak itaatlerini ilan etmelerinin gerekçesi
olabilir.) Yoksa, rakipleri yerine atanabilirdi. Özellikle belli bir nüfuz sahi
bi olanlar). Bir başka alternatif olarak, bölge (askeri) bir bürokratın yöne
timine geçici olarak da girebilirdi. Özellikle, son örnekte sık sık otorite
boşluğu doğmaktadır. Yabancı biri, kolaylıkla yerli birinin yerini alamaya
cağından (32) sonuç, bir önceki yöneticinin korumayı becerdiği birliğin
parçalanmasıdır. Pek çok küçük şefler, şiddetli bir şekilde otorite boşlu
ğunu edebildikleri kadarıyla doldurmaya çalışırlar. Güç heveslisi bireyler
arasındaki kavgalar sürer. Fakat eğer, tartışmaları nasıl yatıştıracağını bi
len bir büyük şef yoksa, şeflik ya da devlet birkaç aşirete bölünür.
Bir
kaç aşiret ayn birimler olarak varlıklannı sürdürürler. Güçlü (bölgesel)

In

otoritenin sarsılması pahasına.
Akıllı ve deneyimli bir Kürt yöneticisinin, bundan neredeyse 4 yüzyıl
önce bu süreci anlatırken ^34' şöyle diyordu : Ülke, yöneticisiz kalınca,

her köyün muhtan prens olur.

Vilâyet ze Sultan çû hâlî şud
Reis-i bahr-i karye vali şud
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Yukarıda özetlenen genel süreçler, şimdi anlaşılır olacaktır. Sonraki
bölüm, birinci tür örneklerin tarihsel içeriğini anlatmaktadır.

in-e. Kürdistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na
Eklenmesi[35)
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Ortadoğu'da Türk ve Moğol işgali, (XI. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar)
büyük çalkantılara ve sık sık siyasi değişimlere neden olmuştur. Bundan,
Kürtlerin coğrafi dağılımı da etkilenmiştir. Batıya ve Kuzey'e doğru göçe- ,
rek Ermeniler'le içiçe girmişlerdir. (36) XV. yüzyılın sonunda ve XVI. yüzyı
lın başında, iki yeni çok uluslu devletin, Osmanlı ve Pers İmparatorluk
larının ortaya çıkışıyla birlikte, istikrar sağlandı. Bu iki devlet arasındaki
savaşlar Kürdistan topraklarında yaşandı. Doğal olarak bu savaşlarda
Kürt aşiretleri önemli roller oynadılar. XVI. yüzyılın ilk yansında, Osmanlılann askeri başarılan ve akıllı diplomasileri, yerel Kürt yöneticilerinin 1
(mirlerin) sadakatini kazanarak, Kürdistan'ın büyük bir parçasının Os
manlI'ya katılmasını garantiledi. İmparatorluklar için belirlenmiş olan sınırlar, daha sonraki yüzyılda yalnızca küçük değişikliklerle geçerliliğini
korudu.
Giriş : Karakoyunlular ve Akkoyunlular
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Timurleng'in ölümünden sonra, -Syr Daıya’dan Batı Anadolu'ya ka
dar uzanan- İmparatorluğu hızla parçalandı. Uzak Batıda, Osmanlılar,
küçük bir Türk prensliğinin yöneticileri, diğer benzer durumdaki prens
likleri egemenlikleri altına almayı başardılar. Azerbaycan ve Kürdistan'da
iki Türk aşireti konfederasyonu bağımsızlıklarını kazanıp, bölgesel devlet
lerin yönetici katmanını oluşturdular. Bu aşiretler Karakoyunlu ve Akkoyunlu aşiretleriydi. Birincisinin asıl merkezi Van Gölü'nün kuzeydoğusundaydı. Timur'un ölümünden sonra, liderleri Kara Yusuf, Azerbeycan'ın
büyük bir bölümünü işgal etmişti. Akkoyunlu konfederasyonu Amid'i (Ba
tı Kürdistan'da) kendilerine başkent yapmışlardır. O dönemde topraklan
hâlâ azdı ve işlenmesi zordu. 1450'lerde, emirliklerin çoğunluğu Karakoyunlular'ın egemenliğini batıya doğru (Bitlis, Seîrd, Hısnkeyf) yaydı. Kürt
mirlerinin Karakoyunlu yöneticilere bağımlılığı daha çok sözde olsa da.
(37) Daha önce Timur'dan kaçmak zorunda kalmış olan Kara Yusuf, kızım
Bitlis miri Şem şeddinle evlendirerek geri dönüşünü sağlamıştı.
Mir
Şemseddin, bu evlilik için, topraklarının bir kısmım (başlık bedeli olarak)
Kara Yusufa vermiş ve Timur'un torunlanndan birini bozguna uğratması-
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na yardım etmişti. Kürt Miri bir vassaldan çok, bir müttefik gibi görünü
yordu. Daha batıda Mardin, Amid, Harput ve Erzincan’da Kürtler Akkoyunlular'ın egemenliği altındaydılar. Bu iki egemen hanedanlık arasındaki
silahlı çatışmalarda, Kürtler önemli rol oynamışa benziyorlar. Çatışmala
rın çoğu Güneybatı Kürdistan'da, Mezopotamya’da meydana geldi.
An
cak, 1460'tan sonra Akkoyunluların güçlü ve yetenekli liderleri Uzun Ha
şan doğuya doğru ilerlemeye başladı. Türk birlikleri Hısnkeyf ve Seird i
aldılar. Karakoyunlular bu ilerleyişten tedirgin oldular. Bu işgal edilmiş
bölgeyi kendi etki alanı olarak ele alıyorlardı. Karakoyunlu lider Cihan
şah, ordusuyla birlikte Uzun Haşan üzerine yürüdü. Bu ordu 1467'de
bozguna uğradı ve Cihanşah kaçarken öldürüldü. Ertesi yıl Akkoyunlular
Kürdistan'm büyük bir bölümünü boyunduruk altına aldılar. 1470 te Ce
zire bölgesi, ardından Çölemerik (Hekari Kürtlerinin başkenti) kaleleri
alındı (40) Artık bütün Kürdistan Uzun Hasan’ın payına düşüyordu. Şe
refname'ye göre. Uzun Haşan, Kürdistan’m ileri gelenlerinin, özellikle
Karakoyunlular'ın nüfuzuna sığınmış olanlan imha etmeyi üzerine al

de

mıştı. (41)
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İran'da Uzun Haşan, Timur'un torunlarından birini yenince, Azerbeycan'ın ve İran'm büyük bir bölümünün egemeni haline gelmişti. Teb
riz'i yeni başkent yapmıştı. Aynı dönemde batıda Osmanlı İmparatorluğu
da gelişip, yayılıyordu. II. Sultan Mehmet (1444 ve 1451-148l'lerde tahtta
olan 'fatih') Avrupa'da ve Anadolu'da işgaller yaptı, Anadolu'nun diğer
presliklerine rağmen ya da zararına. OsmanlIların rahatsız ettiği Vene
dik'tiler, Uzun Hasan'a askeri ittifak önerdiler ve Türk Karaman Beyliği,
Osmanlılar'a karşı Akkoyunlular'dan askeri destek istedi. Uzun Hasan’ın
gönderdiği birlikler önce Tokat ve Sivas'ta başardı olduktan sonra, Angora
yakınlarında bozguna uğratıldılar (1473-74). Sözü verilen Venedik yardı
mı asla gelmedi. (42) Uzun Hasan'm samimi ilişkiler içinde olduğu ve ken
dilerine itaat nişanlan aldığı kentlerin anahtarlarım ve öldürdüğü Karako
yunlu liderlerin başlarım gönderdiği Mısır ve Suriye yöneticileri
Memlûkler, çatışmalarda tarafsız kalmayı yeğlediler.
Bu iki yeni buyuk
güç, aralarındaki mücadeleler, işgaller devam ettiği sürece. Memlûk top
raklarına el uzatmadılar. 1478'de Uzun Haşan öldü. Oğullan aynı başarı
yı gerçekleştiremediler, İmparatorluk parçalandı. Uzun Hasan'dan sonra
Kürt liderleri, bağımsızlıklarım öne sürmeye başladılar. Sonunda, yeni bir
lider, Akkoyunlu bölgesinin yönetimini ele aldı. Kürdistan’ı da içeren böl
genin ve İran’m şahı oldu, bu kişi şeyhliğe dayanan Safavi hanedanlığın
dan İsmail'di.
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Bu hanedanlık, ataları olan Safi ad-Dln'in adıyla anılmaya başla
mıştı (1252-1334). Erdebil’de yaşayan çok saygın Sünni bir din adamı ve
evliyaydı, Safi ad-Dln. {44) Pekçok müridi vardı. O’nun çabalarıyla birçok
Moğol ve Türk İslamiyet'i kabul etmişti. Sofi, özel bir öğreti yaymışa ben
zemekle beraber, etrafında bir Sofi tarikatı boy atmaya başladı. Tarikat
mensupları Sofi'ye O'ndan sonra da torunlarına güçlü bir kişisel bağlılık
duyuyorlardı. Erdebil, militan Sofizm'in merkezi olmaya başladı. Cüneyd,
tarikatın lideri olunca, benimsenen Sofizm'in temel yönelimlerinde ani bir
değişiklik meydana geldi (1427). Bu gözüpek ve militan şeyh, geniş bir
alanı dolaştı. Cihanşah tarafından Erdebil'den sürüldükten sonra Uzun
Hasan'm kız kardeşiyle evlenerek, O'nunla iyi ilişkiler geliştirmişlerdi.
Bundan ötürü, Orta ve Güneybatı Anadolu’daki Türk göçebe aşiretlerin
den taraflar bulmayı başarmıştı. Bu aşiretler çok başarılı bir şekilde İslamlaştınlmışlardı ve biraz aykırı inanışlara da eğilimliydiler. İlk Şii hare
keti onlar arasında taraftar buldu. Bu durum. Şeyh Cüneyd, oğlu
Haydar ve torunu İsmail (sonraki Şah) 'in de benzer aykın öğretileri uy
gulamasının nedeni olmalı. Ali'nin yüceltilmesi bu hareketin özelliklerin
den yalnızca birisiydi; müridler tarafından şeyhler, (tanrının cisimleşmiş
/
şekilleri) olarak görülmeye başlandı. t45) Halifeleri (vekilleri) onların dinsel
propogandalannı yaydılar. Bu propoganda daha çok göçebe Türk aşiretle
ri ve yoksul kesimlerde yankı buldu. Bu Safavi şeyhlerinin müridleri bazı
Türk aşiretlerinin giydiği kırmızı başlıktan dolayı Kızılbaş olarak anılmaya
başladılar. Bu şeyhlerden en militanlan İslam olmayan kuzeydteki krallık
lara karşı savaş açtılar (cihad ilan ettiler). (Bizans'tan arta kalan son güç
lü kalıt olan Trabzon’a -ki 1461'de OsmanlIlara geçmişti-, Gürcistan'a ve
diğer KafkasyalI devletlere, özellikle Şinvan'a karşı) İsmail henüz çok
gençken, babası Şinvan'a karşı saldırıya geçti. Genç, Şii Gilan'a sığınmak '
zorundaydı. Çünkü, Sünni Akkoyunlular, Erdebil'e hakimdiler. Safevi ta
rikatından rahatsız oluyorlar ve İsmail'i öldürmek istiyorlardı. 1499'da iç
huzursuzluklar Akkoyunlular'ın gücünü önemli ölçüde zayıflattığında, İs
mail Erdebil'e geldi. Sonraki baharda da -kendisine sadık birlikler topla
mak üzere- (rivayete göre Erzincan'a) Anadolu'ya geçti. Kısa bir süre son
ra, özellikle göçebe Türklerden ve Türkleşmiş köylülerden oluşan 7000
'
kişiye ulaşan bir orduya sahipti. (46) Birlikler arasında sözü edilmese bile,
bunlann arasında birkaç Kürt grubunun da olması büyük olasılıktır. Bir
kaç yıl sonra, Kuzey Kürdistan'daki Kızılbaş aşiretler arasında ikisinin sö
zü edilmeye başladı. Bunlar, Çemişkezek ve Xinuslû (47^ idi. İsmail, ilk
etapta Akkoyunlulara yönelmedi. Fakat, tebaını önce Şinvan'a saldırttı;

'
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intikam, kandavası görünümündeydi. Benzer karşı saldırılarda öldürül
müş olan babası ve dedesinin öcünü almak adına yapılmıştı. Şirvan işga
linden sonra, Azerbeycan'ın son Akkoyunlu devletinin başı Almand, İsma
il'in ordusuna saldırdı. İsmail, ordusunu toparlayıp, Azerbeycan yönünde
ilerleyince Azerbeycan olgun bir meyve gibi eline düştü. Kendini Şah ve
devletin resmi dininin Şiilik olduğunu ilan etti (15O7'in ortalarında). '48^
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Bunu izleyen yıllarda küçük çapta yöneticileri elimine edip Akko
yunlu İmparatorluğu’nun topraklarını ele geçirdi.

Zulqadir beyliği (Elbistan), Osmanlı İmparatorluğuyla, Akkoyunlu
egemenliği arasında son bağımsız devletti.
Bu devletin başı, Akkoyun
lu topraklarında egemenlik alanım genişletmek için Diyarbekir'deki bazı
kaleleri aldı. Şah İsmail güçlü bir orduyla (20.000 asker) düşmanın üstü
ne yürüdü ve O'nu yendi. Diyar Bekir'i! Amir Beg Mawsilu, bu kez de şa-
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ha bağlanmaya yöneldi. Bu nedenle, İsmail O'nu cömertçe ödüllendirdi.
O'nu eski yerinde bırakmak yerine, Horasan'dan Herat'a kadar uzanan
alanın yönetimine getirdi. Yani etkin olduğu Kürdistan'dan uzağa. Diyar
Bekr'in yönetimine de kendi kayını Muhammed Beg Ustaclu'yu atadı.
Amid'in merkez ilçesi, Amir Beğ'in kardeşi tarafmdan yönetiliyordu. Bu
kişi, Amid’i idare ediyordu ve kent merkezini Ustaclu*ya vermeyi reddet
mişti; Sünni Kültleri, Ustaclu'nun Şii Türk birliklerine karşı kışkırtıyor
du. Şah ordularının büyük bir kısmının ayrilışından sonra, Zulkadiroğullanndan yardım istedi. Ancak Ustaclu, bir çok Kürd'ü katlederek Zulkadir
ordusunu bozguna uğrattı. Kürtleri öldürüp, yağmalar yaparak Mardin,
Cezire ve Musul'u egemenlik alanına kattı. (52)
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Şah İsmail'in Kürt politikası Uzun Hasan'ınkine benziyordu. İkisi de
Kürt yöneticilerinin yerine kendi yöneticilerini atadılar. Alternatif olarak,
yönetimi yerli yöneticilere bıraktıklarında da bunlar eski ve güçlü aileler
değil daha alt statülerdeki rakiplerden seçilirdi. (53) Bu politikaya karşı çı
kan ve bağımsızlığı destekleyen Kürt liderlerin isyanları vahşice bastırıldı.
Bağımlılıklarını Şah’a bildirmek ve biat ettiklerini açıklamak üzere anlaş
maya varan 16 Kürt aşiret reisi (iyi karşılanmak umuduyla) Şahi Xoy'daki
kışlığında ziyaret etmek istediklerinde tutuklanıp hapsedildiler (1510).(54)
Ve şah, kendi güvenilir Kızılbaş aşiretlerinin liderlerini bu Mîr'lerin bölge
lerine, onlan bağımlılaştırmalan için gönderdi. Bazen dinsel faktörler bü
tün bu gelişmelerde tahmin edilebileceğinden de fazla rol oynadı. Kürtle
rin çoğu Sünni Müslümandı. İsmail, Şiiliği devlet dini ilan etmişti ve
birlikleri (çoğu) fanatik Şülerden oluşuyordu. Bu, Kürtler'le, Kürtler'in ba
şma getirilen ağalar arasındaki antagonizmayı (zıtlığı) körüklemeye yara
dı.

Olaylann Geriden Görünüşü

Bu döneme ilişkin kaynaklann çoğu, yöneten sınıfların ya da kat
manların bakış açılarını yansıtıyor. Döneme ilişkin tarihsel olaylar, Türk
ve Kürt askeri ve politik liderlerin tehlikeli mücadeleleri biçiminde sunul
maktadır. İnsanlar ve rolleri hakkında hiç bir şey öğrenemiyoruz. Sıradan
insanların rolleri hiçe sayılmaktadır. Bu konuda birkaç istisnai yapıt
Hristiyan nüfusa ait olanlarca. Aramı dilinde yazılmıştır. (55) Cezire'nin
Muhammed Ustaclu tarafmdan işgali ve bunu izleyen olaylarla ilgilidir
Köylüler ve kasabalılar tarafından yaşanan felaketleri anlatır : Kızılbaşlar,
Çekirgeler, Kürtler v.s.
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"Kendini tanrı gibi gösteren ve bütün Doğu'yu işgal eden Şah İsmail,
Ermenistan’a Muhammed Beg denen taş yürekli bir hükümdar gönderir. Ve
kendisine boyun eğmeyenleri öldürmesini ve isyan eden bölgeleri harap et
mesini emreder. Cezire kralı (miri) Mır Şeref, Muhammed'e itaat etmeyi ve
hediyeler göndermeyi reddetti. Bunun üzerine ordularını gönderip MIT’in
başkaldırısını bastırdı Bütün ülkeyi talan etti ve hayvanlan ellerinden aldı,
çok sayıda insan öldürttü. Din adamlarını, çocukları köylüleri, zanaatkar
lan, genç ve yaşlıları katletti Köyler, manastır ve kiliseler yakıldı. Pekçok
kadın ve erkek köleleştirildi Bu durumda Mir Şeref kendisiyle banş yap
mak zorunda kaide Kız yeğenlerinden birini de O'nunla evlendirdi"
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Ertesi yıl yaşamı felce uğratan yalnızca çekirgelerdi Bir yıl sonra Mir
Şeref yeniden ayaklandı Muhammed Bey acilen Mir Şerefin bölgesi olan Kürt bölgesi- Botan’a birliklerini gönderdi Çok sayıda Müslüman ve Hristiyan katledildi Muhammed Bey'in Cezire'yi almasını engellemek için bütün
kent sakinlerine (daha çok Hristiyanlara) yerlerini terketmelerini emretti ve
emrindeki Kürtlere şehri ateşe verdirtti Böylece, yönetimindeki Kürtlerle
birlikte Şahtaki dağlara doğru çekildiler. Kızılbaşlar geldiğinde, kentin ha
rabelerine girdiklerinde direnişle karşılaşmadılar, fakat kent sakinlerini
kenti yeniden inşa etmeye zorladılar. Fakat bu inşa gerçekleşmedi ve yeni
bir sefalet başgösterdi. Şah İsmail’in, "başlarını keçeyle saran" yürekli in
sanlar tarafından bozguna uğratıldığı söylentisi üzerine, Kürt aşiretler heryerde birleştiler; çekildikleri dağlardan inip, Kızılbaşlar’a saldırdılar. Cezire
valisi bu mücadelede yenildi Muhammed Beg, takviye birlikler gönderdi
Bu birliklere, şehir halkı tarafından, Kürtler'den kurtarılmak umuduyla bo
yun eğildi Tersine bu birlikler, şehri talan edip halkını kırdılar. Önce soylu
lar, Müslüman ve Hristiyan olmak üzere işkence gördüler. Kadınlar ve ço
cuklara tecavüz edildi Giderek genel bir katliam yaşandı Yeniden
gönderilen takviye birlikler, Müslüman, Hristiyan, insan ve hayvan ayrımı
yapmaksızın, "kadınlarına bile tecavüz eltiler." Şehir yakıldı Katliamdan
kurtulan, Müslüman, Hristiyan (Yahudi) ler esir edildiler. Yollarda, yürüyemeyecek durumda olanlar öldüler. Bu zavallı esirler, uzak ülkeler ve ada
larda satıldılar.
Osmanlı-Safavi Mücadeleleri

İsmail'in politikası gözönûne alındığında, Kürtlerin ya da daha doğ
rusu geleneksel Kürt yöneticilerin kendilerini Safavi' egemenliğinden kur
taracak başka bir büyük güç aramaları şaşırtıcı olmayacaktır. O dönemde
buna en uygun alternatif Sünni Osmanlı İmparatorluğuydu. Sultan Be-
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yazid (1481-1512) güçlü olduğu sürece, İsmail bu komşusuyla ilişkisini
dostça sürdürmüştü. Ancak, yaşlılık yıllarında Beyazid'in gücü zayıflama ya başladı. Yaşamı boyunca, oğullan arasındaki taht kavgalarına şahit ol
muştu. Aynı dönemlerde (1511) Teke'de başgösterip yayılan (Güney-batı
Anadolu) toplumsal ve dinsel bir isyan patlak verdi. (56) İlgili kanıtlar, bu
nun bir Kızılbaş isyanı olduğunu göstermektedir. İsmail'in olaylardaki ro
lü çok açık değildiyse de, bir sonraki aşamada, doğudaki iller de isyana
katılınca, İsmail müdahale etti. Erzincan’a Nur Ali Halife Rumlu'yu tem
silcisi olarak gönderdi, isyanı desteklemesi için (Ve dolaylı olarak da Beya
zid'in torunu olan ve taht mücadelesi veren Murad’ı desteklemesi için).
Yerli Kızılbaşlar Nur Ali'ye yardım ettiler. Yerel yöneticiler ve I. Selim tara
fından gönderilen orduları yendiler. Selim (Yavuz) ordunun favorisiydi ve
Şah İsmail'in ezeli düşmanıydı. (1461'den beri Osmanlılar'ın olan) Trab
zon valiliği yapmıştı. Safevi topraklarında gözünün olması İsmail'in canım
sıkıyordu. Selim'in ilk icraatlarından biri, Kızılbaş tebaadan çok sayıda
insanı cezalandırıp, hapse tıktırmak oldu. (Bazı kaynaklara göre 40.000
kişiyi) (57) Artık bu iki monark savaş bahanesine sahiptiler. Gerginliği tır
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mandırmak için Muhammed Han Ustaclu/58^ (yalnızca bir yönetici) kış
kırtıcı beyanlarla Selim'i savaşa davet ediyordu. 1513-14 kışında, Relim
savaşa hazırlandı ve baharda 100.000'in üstünde bir orduyla doğiıya se-'
fere çıktı. Selim in yaklaşması üzerine, Muhammed Beg, egemenliğindeki
yerleri boşalttı. Osmanlı-Safevi İmparatorlukları arasında bir bariyer oluş
turmak çabasıyla bütün bu yerleri yaktı. 60.000 devenin taşıdığı erzak
sayesinde, Sultan engeli aşmayı başardı. 1514 Ağustos'unda, iki İmpara
torluğun orduları. Çaldıranda (Van Gölü'nün kuzeydoğusu) karşı karşıya
geldiler. İsmail ciddi bir bozguna uğradı. Selim Tebriz'i işgal etti. Ancak,
lojistik problemler, Osmanlı ordusunun kıştan önce dönmesini
gerek
tiriyordu. İsmail tekrar Tebriz'i işgal etti ve kendi yöneticilerini batıya gön
derdi. Muhammed Han Ustaclu, Çaldıranda öldürüldü. Böylece yerine
Muhammed'in kardeşi Kara Beg'i atadı -Han ünvanıyla-. Diğer iki kardeşi
Ayvaz Beg ve Ulaş Beg, Biüis ve Cezire valileri oldular. Kara Beg, DiyarBekir'e geldiğinde Kürt mirlerini isyan halinde buldu. Onlar, Selim'i hü
kümdarları olarak tanımışlardı ve Safevi'lerden kurianlmaşı için O'nun
yardımını istemişlerdi.

Osmanlılar'ın Kürt Politikası

Şerefname'de yazılanlara göre (60) Safevi savaşından önce, yaklaşık
20 kadar Kürt miri Selim'e bağlılıklarım bir deklerasyonla bildirmişlerdi.
Bu olayın baş miman İdris-i Bitlîsîydi. Resmi olarak, Akkoyunlu hü-

175

kûmdan Yaqub’un (Uzun Hasan’ın oğlu) sekreterliğini yapmıştı, önemli
bir tarihçi ve başarılı bir diplomattı. Osmanlı kaynaklarında, (61) Selimin
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hizmetinde olduğu belirtilmektedir. Kürtler'e ilişkin derin bilgisi değerlen
diriliyordu ve Kürtler'in desteğinin kazanılması için kullanılıyordu. Kürt
beylerine Selim’den yana olmayı öğütleyen ve başkente beylerin bağ
lılık sözüyle dönen Bitlîsî'den Şerefname övgüyle bahsetmektedir. Şerefname'deki ifadeyle ("samimi dostluk ve bağlılık" sözü). 1514'te OsmanlIla
rın Amid'e girişinde Amid halkı şehrin kapılarını onlara açtı. Başka
yerlerde de, Kızılbaş işgalinden kalan birlikleri söküp atan Kürtler, elle
rinden alınmış olan konumlarına yeniden kavuşmak için çabalayan mir
ler tarafmdan yönlendiriliyorlardı. (62) Fakat yukarıda değinildiği gibi kış
tan önce Sultan ordusuyla birlikte batıya çekildi ve İsmail birliklerini
Kürdistan'a gönderip egemenliğini iddia etti. Kürt mirleri birliklerini topla
yıp Kızılbaş güçlerine karşı koydular. Selim'in, giderken sınırlarının, cep
hesinin yöneticisi ve askeri kumandan olarak bıraktığı Bıyıklı Muhammed
Paşa'dan yardım aldılar. Şerefname'nin bu atamaya ilişkin anlatımı dik
kate değerdir. Tümüyle anlatılan biçimde olmasa bile, nasıl olmuş olabile
ceğine ilişkin işaretler taşır:

ku

Sultan batıya dönmek için Tebriz'den ayrıldığında, Kürt mirleri bazı
topraklar üzerindeki miras haklarını tanıması için İdris'i O'na gön
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dermişlerdi ve aralarından birini beylerbeyi ilan etmesini istemiş
lerdi. Böylece bir liderlik altında birleşerek Kara Hasan'm üzerine yürüyüp
O’nu Kürdistan 'dan kovmayı başarabileceklerdi. (Beylerbeyi'nin Osmanlı
İmparatorluğu'nda bir eyaletin askeri ve sivil kumandanı olduğunu belirt
mek isterim) Bu ünvan, yalnızca Sultan'm oğullarına ve yüksek rütbeli pa
şalara teklif edüebilirdt (63) Bunun üzerine Sultan, illerinden hangilerinin
bu göreve layık olduğunu sorduğunda akıllı İdris şöyle öğütledi : "Az ya
da çok hepsi de birbirlerine denktir, hiç biri diğerinin önünde başeğmez." Kızılbaşlar'a karşı etkili ve birlikte bir mücadele için koordinasyo

nu sağlayacak bir otorite, bütün mirlerin itaat eteceği sarayın hizmetinde
olan biri olmalıdır.", dedi Bu öğüt dinlendi ve Bıyıklı Mehmet Paşa Beyler
beyi olarak Kürdistan'da kaldı.(64)

Kızılbaş kumandan Kara Han, Amid’e ulaşır ulaşmaz şehri hemen
kuşattı. Halen Kızılbaşlann elinde olan Mardin, Hîsnkeyf ve Urfa'dan tak
viye birlikler geldi. Kuşatma bir yıl Sürdü ve halktan bir çok kişinin yok
olmasına maloldu. (Von Hammer'in kaynağına göre 50.000). (65) Fakat Kızılbaşlar Amid’i almayı başaramadılar. Bu dönem boyunca, koordinesiz
bir savaşın yarattığı kaos ortamı yaşandı. -Kürt rakipler, Sünni-Şii, Os-
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manii ve Safevi İmparatorluklarının içinde yeraldığı mücadelede, tarafları
birbirlerinden ayırmanın zor olduğu bir kaos ortamı-. Fakat sonunda,
kendi mirlerinin komutasındaki Kürt aşiret birlikleri, Bıyıklı Mehmet'in
düzenli orduları ve Selim'in gönderdiği diğer paşaların birleşmesiyle, Kızılbaşlar birkaç kez yenildiler. Sonuncusu, finali belirledi. Kürt birlikleri
nin elinde olan Koçhisar’da Safevi ordusunun çoğunluğu öldürüldü, sağ
kalanlar İran'a kaçtılar.
5
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Bu olaylardan sonra, Kürdistan'm büyük bir bölümü Osmanlılar'a
bağlandı : DiyarBekir’in tümü, şimdi Kuzey Irak diye adlandırılan ve bu
rarım batısındaki her yer. 20 yıl sonra, Selim'in halefi Süleyman, sınırlan
daha doğuya doğru genişletti. Bazı aşiretler ve emirlikler Farslar'm etki
alanmda kaldı. Birkaçı da yüzyıllar boyunca bağlılıklarım belirtiyorlardı.
Sınırlar henüz kesin olarak belirlenememişti. İdari sistem, çok az değişik
likle, 1515 te uygulanmaya başlayan şekliyle dört yüzyıl korundu. Bu du
rum, Sultan'dan tam yetki ve güç alan İdrîs'in kazananıydı. Kızılbaşlar’a
karşı birlikte davranan mirleri, bölgesinin kalıcı (geleneksel) yöneticileri
olarak atadı. -Bu konumlann çoğunlukla askeri yetkililer tarafından dol
durulduğu ve kalıtımsal olmadığı bir imparatorlukta, bu bir anormallikti.
İdari sistem, (III. Bölüm lı.) da daha ayrıntılı olarak ele alınacak.
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Kürdistan'daki en önemli egemen ailelerin tarihlerini anlatan Şerefname'de şu açıklıkla ortaya çıkmaktadır ki, İdrîs'in atadığı mirlerin hepsi
de dört yüzyıl krallık benzeri bir yönetim uygulayan eski ailelere mensup
tur.

Akkoyunlular ve Safeviler bu ailelerin güçlerini dağıtma politikası
gütmüşlerdi. Bunu başardıklarında, yerlerine kendi (Türk) yöneticilerini
yerleştirdiler. Bir diğer biçim de şuydu, pek aristokrat olmayan Kürtler'i iş
başına getirmek. Osmanlılar, eski aristokrasinin yerini sağlamlaştırmış
lardır. Sonradan görmelerin, Osmanlı Devleti'inden kaynaklanan gücüpaylaşmalanna izin verilmedi. Aşağıda, bu politiklan bu kez de, birkaç
Kürt mirî ailesinin konumundan bakarak açıklamaya çalışacağım.

IlI-f. Bazı Kürt Emirliklerinin Siyasi Tarihi
Hisnkeyf Melikleri
Hisnkeyf, Dicle üzerindeki kalesiyle -Amid'le Cezire arasında kalaneski bir kasabadır. Çok yakın zamanlara kadar, kasabanın nüfusunun
çoğunluğu Yakubi Hristiyan'dı (Sûrîyani : Aramî ve Arapça konuşanlar).
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Kentin çevresinde hâlâ, Sûryanîler, Müslüman ve Yezidi Kültler yerleşik
tirler (aşiretli olan ve olmayan). Sözü edilen dönemde, nüfusun daha da
kanşık olması gerekiyor. Şerefname'de yalnızca Kürt aşiretleri ve Hristiyan köylülerden söz ediliyor. Yüzyıllardan beridir, çok seyrek kesintiye
uğramalarla, ayni aile gücünü korumaktadır. Bu ailenin üyeleri, Selahaddîn Eyyûbi'nin torunları olduğunu iddia etmektedirler. Şerefname bu aile
den, burada yerleşik olan beş aileden biri olarak söz etmektedir ve bu
doğrudur. Bunlar hiç bir zaman tam bağımsız ve mutlak monark oldukla
rım iddia etmediler. Fakat zaman zaman kendi adlarına para basıp, hutbe
okutmuşlardır. (67) "Melik", "Kral" ünvanı taşırlardı. Melik Eşref. Timur
Leng'in çağdaşıydı. Timur Leng’e teslim olup, mutlak bağlılığını ilan et
mişti. (Bu konuda kuşku götürmez maddi ifadeler bulunmuştur.) Yönethn
süresi uzun ve sakin geçti. Ölümünden sonra (15. yüzyıl başında) oğlu
Melik yelîi, 'büyük ve küçük aşiretlerin rızasıyla" (68) babasının yerine
geçti. Karakoyunlular, hiçbir zaman etkilerini Hisnkeyfte duyuramadılar
Melik Xelîl, Timıır Leng'in oğlu Şahruk'u hükümdarı olarak tamdı. Şahruk Van'da, bağımsızlık ilan etmiş olan Kara Yusufla savaşırken. Melik
Xelîl haraç ödemeye gitti. O'nun dönemi, banş ve huzur dönemi oldu :
"Askerleri ve halkı, cömertliğinden memnundular."
Yerine geçen kar
deşinin oğlu Melik Xelf, komşu Cezîre'nin Botan aşiretiyle birkaç savaş
yapmıştı O'nun zamanında, Akkoyunlu Uzun Haşan doğuya doğru yayıl
maya başladı. Türk birlikleri Hisnkeyfi kuşattılar. Melik Xelfin yeğenle
rinden biri O'nu haince öldürüp, kapılarım Türklere açtı. Uzun Haşan m
vassalı olarak amcasının tahtına oturmayı planlamıştı. Fakat bu plan,
sözkonusu Monark'm politikasına ters düşüyordu. Kenti ve bölgeyi, baba
dan oğula miras yoluyla geçebileceği bir biçimde Türklere vermişti.
Melik Xelü, katledilen Melik Xelfin kardeşlerinden biriydi ve Suri
ye'ye kaçıp, Akkoyunlulann zayıflamasına dek burada kaldı. Topraklatma
dönüp Mîr Şah Mihemed Şînvî'ye yardımcı oldu. Şîrwî, aşiretinin başı, her
zaman Hisnkeyfin vezirliğini yapmıştı; tebaına bağlılıklarını gösterme çağ
rısında bulundu. Bütün karşıt aşiretler ve gruplar O'nun bayrağı altında
toplanıp, önce Seird’e, ardından da Hisnkeyfe yürüdüler. İki kenti de Akkoyunlular'dan aldılar. Bundan sonra, Melik Xelîl tam bağımsızlık ilan et
ti. "Kürdistan'da hiçbir prens O'nun gücünde değildi." Yaptığı herşey kral
tarzındaydı. Sonradan Şah İsmail olarak tarihe geçecek olan persin kızkardeşiyle evlendi. Bağımsızlığı, Şah'a haraç ödemeye ve bağlılığını bildir
meye gittiğinde (diğer 15 Kürt miriyle birlikte, bak: önceki başlıklara) so
na erdi. Diğerleriyle birlikte zindana atıldı. Kayınbiraderi tarafından
kendisine tanınan tek ayrıcalık, karışım ve ailesini çağırmasıydı. Kızılbaş-
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lar Hisnkeyf i sahiplendiler : kenti (Kürt) Becnewi aşiretinin gözetimine bı
rakıp ayrıldılar. Bu aşiret, şeflerini öldürdüğü için Melik Xelîl'e kinliydi.
Çaldıran savaşından sonra Melik Xelîl. kaçıp, Hisnkeyfe geri döndü. Hal
kı Kızılbaşlar'a karşı mücadelede yönlendirecek olan şefin seçimi dolayı
sıyla bölünmüş bir şekilde buldu. Aşiretlerin çoğunluğu Melik Xelîl'in oğ
lu Süleyman'ı desteklediler. Fakat geri kalanlar yeğenlerinden birini
tercih etti. Botan aşireti bu bölünmüşlükten yararlanıp Seird'i kuşattı. Bu
kuşatma, kenti Kızılbaşlar'dan alıp kendilerine katmayı amaçlıyordu. An
cak birkaç gün içinde. Malik Xelîl, tebaının birliğini sağladı. Botan'lar
şehri terke zorlandılar. Ve Melik Xelîl sonunda başardı. Hisnkeyfi elinde
tutan Becnewî'ler sarıldılar. Fakat Melik onlan cezalandırdı. Bunun yeri
ne Becnewî aşiret reisinin babasını vurmasından sonra tazminat olarak
bir köyün muhtarlığı garantisini verdi.
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Hisnkeyfin statüsü Osmanlı İmparatorluğuna eklenmesinden sonra
net değildi. Melik Xelîl, çeşitli biçimlerde burayı ölümüne kadar yönetti.
Ancak dört oğlu arasmda rekabet mücadeleleri dışmda birşey yoktu. Yeri
ne geçen Hüseyin iki kardeşini hapsetti. Dördüncü oğlu Süleyman, Hüse
yin'i öldürtüp yerine geçmek için Amid'in Osmanlı valisine sığındı ve vali
O'nu Hüseyin'in yerine geçirtti. Kardeşlerinin rekabeti ve aşiretlerin kardeş rekabetlerinde katil olarak suçladığı Süleyman'ın yönetimde kalması
nı olanaksız kıldı. Amid'in kalelerinin (surlarının) anahtarım gönüllü ola
rak Hüsrev Paşaya, Amid valisine teslim etti. Bu, atalarından beri mîrlik
konumunu elde tutan ailenin sonu oldu.
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Sultan, Süleyman'ı Urfa ve daha başka yerlerin valiliğine atayarak
ödüllendirdi. Erkek kardeşlerine de yüksek gelir getiren timarlar dağıt
tı. (70)

Hekarî ve Mirleri

Bu emirlikler ilginçtir. Çünkü topraklan uzun süre Safevi etkisinde,
kalmıştı. Hekâri her zaman bu iki imparatorluk tarafından da elde edil
mek istenen bir yer olmuştu. Doğal koşullan, düşmana karşı etkili bir ko
runma olanağı sağlamasına rağmen, mirler sık sık daha çok politik yete- ’
neklere ihtiyaç duyuyorlardı, bağımsızlıklarım korumak için. Emirliğin
nüfusunun büyük bir kısmı Asurî’lerden oluşuyordu. (Aramî konuşan, .
Nesturi ibadeti yapan Hristiyanlar). Bunların yansı, Kürt aşiretlerine bağlı
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köylülerdi. Diğer yerlerdeki Hristiyanlar gibi. Diğer yansı da, aşiret biçi
minde örgütlenmiş (71) savaşçılardı. Emirliğin politikalannda oldukça
önemli roller almış olduklanm göreceğiz. Egemen aile, Abbasi halifelerinin
torunlarından olduğunu ileri sürerdi. Belli bir süre kendi adlarına bastır
dıktan para vardı ve hutbede adları geçerdi. Önceleri Hekârî Kürtler'inden
daha güneyli olarak söz ediliyordu. <72) Fakat inceleme konusu olan dö
nemde, onlar, Van ve Çolemerik'te yerleşiktiler. (Sonraki kent Hekârî ola
rak adlandırıldı.) Mirler, şimdiki Türkiye'nin Van ve Hekârî illerini ve Ku
zey Irak'a kadar sarkan bölgeyi yönetiyorlardı.
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Timurleng'in girişinde (1387) Mir Ezdin Şer, burayı yönetiyordu ve
Timur'a karşı sertçe direndi. Fakat Timur'un sivil halkı imhasına karşı so
nunda teslim oldu. Akrabası Neşredin, kimsenin gelmeyeceği biçimde Van
kalesini siper alarak, Timur'un ordusuyla korkunç bir savaş sürdürdü.
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Yalnızca büyük bir güç bu direnişi kırabilirdi. Bu, Timur'u, Hekârî'yi sözde uydu devlet yapmakla yetinmesinin nedeni olabilirdi. Bütün
bunlardan' sonra, Timur' u ye hakimiyetini tanıyan Ezdin Şer'e babasın
dan kalma arazileri timar olarak verildi ve yönetimi ona bırakıldı. -Aile, Ti
mur ve haleflerine sadık kaldı-. Timur'un oğlu Şahruk, soyguncu Kara
Yusuf’a karşı (Karakoyunlulann kurucusu) bir savaş başlattığında, Ezdîn'in oğlu Melik Mihemed, (Bitlis mîrî Şemseddin ile birlikte) Şahruk'a
sagyılannı bildirmeye ve egemenliğinin yenilenmesini sağlamaya gittiler.
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Şerefname'de Karakoyunlu egemenliği konusunda pek açıklama ya
pılmıyor. Büyük olasılıkla bu, ailenin Timur soyundan başka, bu hüküm
darlara da teslim olmuş olmasındandır. Hekârî ailesinin yakın dostu olan
yazar, bu konudan söz etmemeyi yeğlemiş olabilir.

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Haşan (Türk) birliklerini Hekârî'nin
başkenti Çölemerik'e gönderdi. Bu şehrî almayı, yöneticisinin büyük ih
mali sonucunda başardılar -bir başka Ezdin Şer, danışmanlarının ısrarı
na rağmen, savunma yapmadı- ve mir öldürüldü. (Beraberinde, işgale
karşı koyabilecek herkes) Bölge (Kürt) Dumbili aşiretinin kontrolüne bıra
kıldı. Kötü kader büyük olasılıkla, Cezîre'den kaynaklanıyordu. Dumbili
reisi Şex Ehmed, Akkoyunlu adına kendi işgallerini gerçekleştirmek için
Uzun Hasan'la iyi ilişkiler içindeydi. Hekârî'nin doğu yöreleri Mehmudî'lerin kontrolüne bırakıldı. Bu, farklı bir kökenden gelen bir Kürt aşiret
konfederasyonuydu. İsim babalan olan ve Karakoyunlulann hizmetine gi
ren Şex Mehmud'un etrafında toplanmışlardı. Kara Yusuf, o dönemde He-
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kârî'ye ait olan Aşût ve Xoşap bölgelerini kendisine vereceğine söz vermişti. Oğlu Mîr Hüseyin Beg, Uzun Hasan'ın tarafına katılmıştı ve resmi bir
ünvam, babasmınkine oranla daha geniş olan bölgelerde elde etmişti Ya
ni, Hekârî Emirliği -ikisi de Akkoyunlulann vassalı olan- iki "yabancı" aşi
retin kontrolüne girmişti. Şimdi, bazı yörelerdeki Asûrîler, -Diz '(5 aşiret
sel topluluktan biri) esnaftırlar (ve Mısır'da Hekârî ailesinin bir kolu
yaşıyordu), Mısır ve Suriye'ye sık sık gidip geliyorlardı. Esededdin, burada
Çerkez sultanlarının hizmetinde bir savaşçı olarak ünlenmişti. Asûrî es
naflar ününü duydular ve kendisiyle tanıştılar. O'ndan kendileriyle birlik
te dönmesini ve ailenin arazilerine sahip çıkmasını istediler. Dönüşü ça
buk oldu. Dumbilî'ler tarafından işgal edilen kalelerden birisi Diz
kalesiydi. Hristiyan tebaı yakacak odun ve ihtiyaç malzemelerini kaleye
kadar getirmek zorundaydılar.
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Şu iki nedenle : Asûrîler gibi giyinerek Esededîn ve aşiretinden bir
kaç cesur adamla birlikte kaleye girdiler ve yakacak odunların araşma
gizlenmiş silahlarla Dumbili'leri biçtiler. Kısa bir sürede Hekârî topraklan
işgalci Dumbili'lerden temizlenmiş oldu. Bu Dumbililer daha sonra - Safevi’lerin vassalı olarak- Azerbeycan’da Xoy yakınlannda görüldüler. Ancak
Mehmûdîler, kuşkulan üzerine çeken rekabeti sürdürerek Hekârî toprak
lanılın bir kısmını ellerinde tutmayı başardılar. Ve Akkoyunlu (Türk) bir
liklerinden yardım alarak Esededîrîin oğlunu birkaç kez yendiler. Esededîn’in oğlu Bitlis'ten yardım alınca Mehmûdîler geri püskürtüldüler.
Esededîn'in torunu Zahid Beg, kendisine diğer Kürt mirlerinden daha çok
güvenen Şah İsmail'e teslim oldu ve O, babadan oğula geçerli olmak üzere
mîr olarak ilan edildi. Ölümünden sonra, arazileri (en azından) iki emirli
ğe bölündü. Vostan (Van Gölü'nün güneydoğu ucu) ve Hekârî. Buraların
yönetimine de Seyd Mihemed ve Melik Beg getirildiler. Bu dönemin olayla
rı biraz karışıktır ve Şerefname'de birçok boşluk vardır, konu hakkında
Ancak şurası açıktır ki, aile içindeki rekabetler, bu sınır bölgesinde Osmanlı-Safevi yarışı yüzünden kışkırtılmıştır. 1534'ten beri Hekârî, resmen
Osmanlı'ya bağlıydı, fiilen bağımsızdı. Melik Beg'in oğullarından biri, Şah
Tahmasb'ın hizmetine girdi (Şah İsmail'in oğlu). Diğeri de, OsmanlIların
kendisine büyük bir tımar verdikleri Diyarbekir'e gitti. Çıldır için yapılan
Osmanlı-Safavi savaşma katıldı (1578). Savaşta esirler alındı, Safavi or
dusuna teslim edildi ve O'nun tarafından öldürüldü. Diğer oğullar, Hekârî
topraklarını babalarının temsilcileri olarak, tıpkı Osmanlı-Safavi hükümdarlan gibi, oğullarım taşraya yönetici olarak atayarak yönettiler. Şu iki
nedenle : Yönetimi aile içinde merkezileştirmek ve rakiplerini başkentten
uzak tutmak. Melik Beg'in en büyük oğlu Zeynel Beg, babasına karşı is-
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yana kalktı. Bu konuda, aşiretin ileri gelenlerinden yardım aldı. Babasını
yendi ve hapsetti. Ancak, Melik Beg kaçmayı başardı. İlk olarak kardeşi,
Voston'daki Seyid Mihemed'e ve buradan da büyük onurla karşılandığı
Bitlis'e Seyd Mihemed, yeğeni Zeynel'i Çolemerik'ten atmak ve bütün ai
leyi toparlayıp kendi yönetimine almak için büyük Pînyaniş aşiretinin (ya
da konfederasyonunun) desteğini sağladı. Zeynel de Azerbeycan a, Hekâ
rî'yi yeniden almak için Safavi desteği sağlamaya gitU. Safavi'ler Seyd Mi
hemed tarafında olduklarından, umutlanamıyordu. Bu kez aynı niyetle İs
tanbul'a gitti. Süleyman'ın veziri Rüstem Paşa, bu sınır bölgesinin
bağımsızlığıyla ilgileniyordu. Fakat Zeynel'in Safavilere ani çıkışını bildi
ğinden, O'nu, karısını ve çocuklarını Osmanlı topraklarına getirerek, sa
dakatinden emin olmak istedi. Zeynel, karısını ve yakınlarım almak için
Hekârî'ye gittiğinde, Rüstem Paşa'nın azledildiğini duydu. İstanbul'a dön
meyip İran'a yöneldi, Şah Tahmasb'ın desteğini sağlamak için. Fakat Seyd
Mihemed'in Safavi'lerle ilişkileri gelişmişti ve Zeynel'e Ügi göstermediler.
Himayecisi Rüstem Paşa'nın vezirliğe geri döndüğünü duyar duymaz İs
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tanbul'a dönmeye karar verdi. Oysa, vezir Zeynel’e eskisi gibi Ügi göster
medi. O'nu Hekârî'ye atamak yerine, O'na Bosna'da bir Umar verdi.
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Bu sırada Van Valisi İskender Paşa, Hekârî mîrînin (teorik olarak)
bağımlı olduğu (73) Seyd Mihemed'le çelişmeye başlamıştı. Bu şef, yöneti
mini Hekârî’de sağlamlaştırmıştı ve Safavi'lerle ilişki içindeydi. 7 (Büyük
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olasılıkla bu Üişki, bir sempatiden çok Osmanlüara karşı bir denge hesa
bıyla) ve (Xoşab'ı hala ellerinde tutan) Mehmûdîler'in yardımıyla oluyordu.
İskender Paşa, bir hfleyle Seyd Mihemed'i yakalayıp ölüme mahkum et
meyi başardı. İstanbul'dan Hekârî'yi pasifize etmesi için Zeynel'e bir mev
ki verilmesini istedi (danışman ya da siyaset adamı işleviyle). Kısacası, iş
başına geldikten sonra, sınır boylarında bir inceleme yapmaya gönderildi.
Burada, tesadüfen Bayendir Beg'le karşüaştı. Benzer bir görevi Şah'ın adı
na yapan iki kardeş çatıştüar. Bayendir Beg öldürüldü ve savaşçılarından
birkaçını Zeynel, İskender Paşa'ya savaş esiri olarak götürdü. Osmanlıya
olan sadakatini bu şeküde ispatlamanın bedeli olarak Zeynel, Hekârî'ye
yönetici oldu. Böylece aüe varlığını, Osmanlı ve SafavÜer'le Hekârî konfe
derasyonunun diğer aşiretlerine karşı sürekli entrikalar düzenleyerek
uzun süre korudu. 19. yüzyılın ortalarında -aynı aüeden gelen- son Hekâ
rî mîrî azledüdi. Bugün büe Hekârî politikaları bu eski günlerinkine ben

ziyor.
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Çemişkezek, şimdi pek popüler olmayan bir Dersim ilçesi (Kuzeybatı
Kürdistan’da) ve Kürdistan'm en ücra köşelerinden biridir. Şerefnâme,
burayı yöneten aileden (ki bu aile büyük olasılıkla Selçuklu soyundandır
t76)) Kürdistan'm en görkemli ailelerinden biri olarak sözetmektedir. Ve ai
lenin egemenlik alanı o kadar genişti ki, bu bölgeden sık sık "Kürdistan"
diye söz edilirdi. Pek çok büyüklü küçüklü aşiretler bu aileye bağımlıydı
lar. 31 kaleye sahiptiler. Sahip oldukları her şey, Cengiz Han, Timur Leng
ve Kara Yusuf un korkunç dönemine kadar aile mülküydü. Karakoyunlular bu yöreyi işgal ettiler, ancak Uzun Hasan'm ortaya çıkmasıyla birden
bire sona erdi. Eğer Şerefname'de yazılanlar göz önüne alınacak olursa,
Akkoyunlu hükümdarları, bütün yerli (Kürt hanedanlıklarım elimine et
me gayreti içine girdiler. Özelikle Karakoyunlularla ilişkiye girmiş olanla
rı.) Akkoyunlu aşiretlerinden Harbandlu, Çemişkezek yönetimine gönde
rildi. Gerçekte bu bir işgaldi. Fakat genç mir Şex Hesen eneıjik
davranarak adamlarından bir ordu oluşturdu ve işgalci Türkleri kovmayı
başardı. O ve torunlan Şah İsmail dönemine kadar mülklerini ellerinde
tuttular. Ailenin bu monarka karşı davranışı çok dostçaydı. Bu, büyük
olasılıkla, onların Kızılbaş ya da en azmdan Şii çizgide olmalanndandı.
(77) Şah İsmail, Erzincan'a Nur Ali Halife Rumlu'yu askeri yetkili ve vali
olarak gönderince, Çemişkezek miri Hacı Rüstem Beg, hiçbir direniş gös
termedi. Bu durum, 30 yıl önce OsmanlIlara karşı aldığı, -sürgün edilme
sine neden olan- tavırla çelişiyordu. 1473-1474'lerde, Sultan Mehmet, bir
Akkoyunlu ordusuna ve Sultan'a bağlanmak isteyen Kemax kalesi komu
tanına (Çemişkezek'in hükümranlık alanmda kalan) hareket emri verdi
ğinde, Hacı Rüstem, şiddetle karşı koymuştu. Şimdi, O, aynı kaleyi Şah
İsmail'e sunuyordu. Şah'm adamı olarak huzura çağrıldı ve Çemişkezek'e
karşılık İran'dan bir bölgenin valiliğine atandı. Bu esnada Çemişkezek
halkı durumdan pek hoşnut değildi. Nur Ali, turanik ve korkunç bir vali
olduğunu ispatlayarak büyük aşiretleri bile imha etti. Sonunda bütün
bölge silahlı isyana kalktı. Osmanlı ordularının yaklaşmasının da yarattı
ğı etkiyle (Selim'in 1514'teki savaşı) Hacı Rüstem'in dönmesini sağlamak
için İran'a bir elçi gönderdiler. Rüstem, Çaldıran'da İsmail'in ordusuna
katılmak üzere yerini terketmişti. Kendisi Savaş Kurulu'nun da üyesiydi.
Yenilgiden sonra Rüstem, Osmanlı tarafına geçmek istedi ve "etek öpme
onuruna erişti." Ancak Sultan aynı gün O'nu cezalandırdı. Torum ve mîr
ailesinin üyeleri, uydu aşiretlerin reisleri de cezalandırıldı. Hacı Rüstem’in
oğlu Pir Hüseyin Beg, hâlâ İran'daydı. Haberi duyunca Mısır'a gitmeye ka-
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rar verdi. Buradaki Çerkez hükümdarların hizmetine girmek niyetindeydi.
Ancak, kurnaz bir adam kendisine Sultan Selim'e gidip, bağlılığım bildir
mesini öğütledi. Böyle de yaptı. Sultan genç adamın cesaretine hayran
kaldı ve O'na atalarıyla eşit şartlarda Çemişkezek Emirliğini verdi.
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Sultan, Bıyıklı Mehmed Paşa'ya Kızılbaşlar'ı Çemişkezek'ten kovma
sı için emir vermişti. Fakat Pir Hüseyin, aşiretleri çabucak etrafma topla
yıp işgalcileri tek başına atmıştı. Bunu 30 yıl süren barış dönemi izledi.
Ancak, geride kalan 16 oğlu, taht sorununda anlaşamadılar. Bu nedenle
Çemişkezek'i üç parçaya bölmüş olan Sultan Süleyman'a başvurdular.
Parçalardan biri merkeze (sexman) bağlanıp diğer ikisi sancaklara (valilik
lere) devredildi (Mecengird ve Pertek). Bu parçaların yönetimi hakim olan
ailede kaldı. Gayri-müslimlerden alman nüfus vergisi (çiziye) ve -resmen
mirin hakkı olan- sürü vergisi bundan sonra tahta saraya aktarılacaktı.
Vali olmayan 14 kardeş de küçük ya da büyük timarlar elde ettiler. (Timar ve zeamet için gelecek başlığa bakınız.) Kısa bir süre sonra, içlerin
den biri zekice bir planla Sultan'a başvurup, Sexman'ı miras hakkı olarak
elde etmeyi becerdi.
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Yukarıda adı geçen 'timar' ve vergi konulan, gelecek başlıklarda, Os
manlI yönetim sistemi çerçevesinde sistematik bir şekilde ele alınacak.
Kürdistan'ın Osmanlı'ya dahil edilişinin yollan da tartışılacak.

In

IH-g. 16. Yüzyılda Osmanlı Kürdistan'ındaki İdari
Sistem

15. ve 16. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda İdari Sistem
ve Toprak Rejimi (78J

Osmanlı İmparatorluğu üç geleneğin mirasçısıdır. Başlangıç yıllannda, kuruculan ve yönetici katmanlan Türk aşiretlerindendiler. Türk gele
nekleri İslam'la birlikte zaten değişmişti. İslami kurallar özel ve toplu ya
şamın her alanına egemendi. İmparatorluk diğer devletler tarafından
fethedilmişti (en önemlisi Bizans'tı). Bu devletlerin kurumlan ve yerlilerin
gelenekleri -az ya da çok değişikliklerle.- Osmanlı İmparatorluğu'nda ko
rundu. Bu durum vergilendirme sisteminde ve toprak rejiminde büyük
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^IH?nîklara -°! ^Çb' DahS 32 ölçûlerde de yönetim şeklinde etkiliydi. Bu

var± C' aŞag

gCnel tammlamalardan başka, pek çok yerel isüsnalar
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İmparatorlukta iki yönetim şekli bir arada işliyordu; ikisinde de ata
malar Sultan tarafından yapdıyordu. Her bölge bir Bey tarafından - askeri
kumandan- yönetiliyordu, yargılama işleri de ’Kadı'nın sorumluluğundaydı. Kadı, şeriat konusunda uzman olmak zorundaydı. Kanunnamemde avnı
zamanda Sudan'ların pratik yargısal yönetimi de yer alıyordu. (Kanunna
me. vergileri, tasarruf karşılıklarını belirleyen "kanun kitab" dır) Kadı
yargısal otoriteyi temsil ediyordu; yasamaya ilişkin otorite kısmen, pratik
yaşama ilişkin yasalar yapabilen Sultan'la birlikte kullanılıyordu Fakat
buîum
VÜCUÎ buluyordu- Her bölSede Yasal uzmanlar, müftüler
nuyordu. Karmaşık şeriat yasalarım kendi eklemeleriyle birlikte ola
nı <“eldurumılara uyarlamak görevleriydi. Herhangi biri bir adli problemi
ni müftüye aktarıp çözümünü isteyebilirdi, bu durumlarda müftü fetva
venrdi. Yetkisine dayanarak bu tür fetva verme biçimi yalnızca Sünni
M uslu manlar arasında geçerli olan bir kanun yapma biçimiy11
°toriteler Beg'lerdir. Beg, öneminin sembolü olarak
ndi
T? , rUt?C alirdL (sancak) Yönetimindeki bölge de sancak diye
adlandınhrdı. kendisi de Sancak Bey'i olurdu. Birkaç sancak beyinin üs
tünde de sonradan vali olarak adlandırılan Beylerbeyi bulunuyordu. Oto
ritesi altmdaki sancaklardan oluşan birime de Beylerbeylik ya da eyaletdenirdi. imparatorluğun bu şekilde eyalet ve sancaklara bölünüşü birkaç
kez değişikliğe uğramıştır (her defasında birimler küçülmüştür).

Osmanlı ordusu, aşireti! atlılardan (sipahi) oluşmuştu. Bunlar ço
ğu zaman feodal' olarak adlandırılırdı. Çünkü, sipahüer askeri hizmetleri^S1^a'rŞîSt°Ja^k1bİr araZİ parÇaS1 elde ederlerdi- "Feodal", kendisi için
U? r “;d,akl köylulerden yüllk seliri devşirme hakkına sahipti. Her böl
gede belirlenmiş özgün kurallara göre. Sipahilerin belli başlı üç temel gö
revleri vardı. ilk olarak, yönetsel ve basit yargısal görevler. (Köylüler araX 3 ,• T? ardâşmazlıklan v.s.) Merkez için vergi toplamakla da
yukumluyduier. IJünci olarak, toprağın işlenmesini garantiye almak zoköylülerin göçünü engellemek zorundaydı.) Üçüncü ola
rak, belli sayıda atlıyı silahlandırıp, hazır tutmakla sorumluydu. (Cebelü)
HSı «nnUrmaS\?r!ken cebelülerln saY1S1' sahip olduğu tımardan elde etgİ, g
f orantlllYdl- Bu gelir, çok değişkendi. Bir sipahinin düzeyi ya da
statüsü timannın büyüklüğüne bağlıydı. (Parasal birim olan akçeyle ifade
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edildiği gibi)(79’

yasalara göre iki ya da üç çeşit timar belirlenmişti.

Timar : (Yılda 20.000 akçeye kadar olan gelirler. Ortalama değer
yaklaşık 6.000 akçe.) Bu orta dereceli bir sipahiyi belirtiyordu.
Zeamet ise. (genellikle gelirler. 20.000'den 100.000 akçeye tedardı.)
sipahi subaylarına ya da yüksek dereceli memurlara ayrılmıştı.
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Has : Sancak beyleri ya da çok yüksek derecek çalışanlara ayrılmış
tı. Timar ve zeametten farklı olarak has, memurun kendisine değil kurumuna aitti. Belli köylerin yıllık gelirleri, diğer tür vergi ve ödentilerden
oluşuyordu (sancak beyleri için) ya da bir milyon akçeye kadar (beylerbeyi
için) Toprak bağışı, sipahi ordusunu ve onun hiyerarşik yapısını, impara
torluğun teritoryal düzleminde "şekillendiriyordu". Birkaç sipahinin Uma
rının olduğu köylerde bu sipahiler bir subay tarafından IÇeribaŞ») y°^'
dirilirdi Belli bir bölgedeki timar sahipleri, cebeluleriyle birlikte,
subaşının önderliğinde askeri bir birim oluşturuyorlardı. Kendisi de zea
met ya da has sahibi olan bir sancağın subaşıları adamlarıyla birlikt
sancakbeyinin komutasında bu sancağın alayım oluştururlardı. Bir eya etin sancak beyi, beylerbeyine bağlıydı ve sancak alaylarından oluşan or
dunun kumandanıydı. İmparatorluğun Avrupa smırlannda kalan bölge
lerde 1475'lerde 22.000 Umar sahibi sipahi, Asya kısmında ise 17.000
timariı sipahi bulunduğu tahmin edüiyor. (Henüz Kürdista^ 2^^
ken) (81) XVI. yüzyılın ortalarında sipahilerin toplam sayısı 200.000 olarak
veriliyor (Cebelülerle birlikte). (82)

Timar sistemi, birkaç noktada Avrupa feodalizminden ayrılmakta

dır:

1- En azından teorik olarak merkezi kontrol daha sıkıydı. Toprak
devlete aitti. Timar sahipleri asla toprağı sahiplenemezlerdi. Fakat yalnızca
taahhüt edilen ödentileri toplamak zorundaydılar. Köylülerin aşın sömü
rülmesi -sipahiler tarafından- timann geri alınmasına neden dMMK
mar. sipahinin oğluna miras olarak kalmasına rağmen herhangi bir anda
9erİOİ^ab^)dal Avrupa'da lordlar, gerçekte, tek yargıç olmaları ^gele

neksel yasalara göre yargılamayı gerçekleştirmelerine rağmen, çok kısıtlı
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yargısal güçlere sahiptiler. Sipahiler, Umarlarında Osmanlı Devletinin ya
salarını uygulamak zorundaydılar. Fakat başka durumlarda ceza olabilece
ği gibi, sivil davalar da kadının önüne getirilirlerdi.
3- Diğer yandan, sipahinin köylüler üzerindeki haklan sınırlanmış
tı, Avrupa'ya oranla. Onlan satamama ve devredememelerine rağmen (köy
lüler önce kaydedilirdi), neredeyse, vazgeçilmez, miras yoluyla geçen ,
kiracılık haklarına sahiptiler. Eğer bir köylü yeterli bir neden gösterme
den ayrılırsa ve toprak üç yıl üst üste işlenmezse, sipahi toprağı ondan alıp
bir başkasına verebilirdi. Köylülerin asıl zorunluluktan toprağı işlemekti.
Bu nedenle aynlmalanna izin verilmezdi ve eğer ayrılmışlarsa, sipahi onlan zorlayabilirdi.
4- Avrupa'da bu kadar önemli olan sadakat kavramı pek yoktu. Si
pahi, askeri bir disipline bağlı olan askeri bir adamdı. Diğer düşey (alt ve
üst) sadakat ilişkileri olabilirdi Fakat sistemin yürümesi için mutlaka ge
rekli değildi
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Ancak bu farklılıkların çok abartılmaması gerekir. Merkezi yönetimin
zayıfladığı durumlarda sistem, yazılı kurallan aşmaya yönelmiştir. Sipahi
ler ve begler ayncalıklannı artırmaya başlamış ve sistem belirgin bir şekil
de Batılı, Avrupa'lı bir yapıya yaklaşmıştır. Aşağıda göreceğimiz gibi bu,
özellikle Kürdistan’da böyleydi Toprak işleyiciliği yukarıdaki gibi üç biçim
le sınırlı değildi Bazı devlet topraklan dışarıya timar olarak hiç verilmiyor
du. Bunlar saraya aitti (Emlak ya da Hass-ı Hümayun, Sultan'm Has'ı) Bu- x
ralardan elde edilen gelir, maaşlı memurlar tarafından toplanıyordu. Diğer
devlet topraklan (sultan ya da beylerbeyi tarafından) ayn tutulmuştu. Bu
toprakların vergileri dinsel yatırımlar olarak (vakıf, ejkafçoğul), camilerin,
türbe ve çeşmelerin yapım ve onarımmda kullanılıyordu. Diğer bir vakıf ka
tegorisi de köken olarak özel mülk olan, gelirinin (bir kısmı) bağışlandığı vakf tipiydi Devletin sahiplenmesini engellemek için toprağın yalnızca küçük
bir bölümü, yasal olarak devlete ait değildi özel (mülktü). Teorik olarak bu
kategori kasabalardaki topraklar ve yalnızca birkaç bölgedeki tarımsal
arazilerdi (Arap bölgelerinde ve Kuzey Irak'ta). Ancak, pratikte yerel olarak
pek çok güçlü, nüfuz sahibi kişi devlet arazilerini gaspedip kendilerinin özel
mülküymüş gibi davranıyorlardı. Bazı sultanlar bu fiili sahipliği ürünün
%10'unun hazîneye verilmesi koşuluyla tanıdılar (Öşür). Daha sert tavır
alan sultanlar, bu topraklar üzerindeki devlet sahipliğini ısrarla savunup,
bu mülkleri aldılar.

Reaya İle (vergi ödeyen bağımlılar, daha çok köylüler) (83) askeri kat-
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man arasında keskin kast farklılıktan vardır. Sadece, beylerin, sultanla
rın oğullan, Müslüman olmasalar da (kullar) timar alabilirlerdi. (84) Yeni
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işgal edilmiş bölgelerdeki askeri zümre mensuplan da timar edinebilirler
di. (85) Buralarda askeri zümreden sayılan kullar küçük yaşlarda ebe
veynlerinden alınır ve Müslüman öğretisiyle eğitilirlerdi. Bunlar Hristiyan
köylülerin çocuklanydılar. (86) Sultan ya da soylular tarafından sahiplenilirlerdi. Fakat bu alt statülerde olduklan anlamına gelmiyor. Aralannda
bazılarının basit el işleri yaptıkları doğrudur, ama yüksek dereceli devlet
memurlan da bunlardandı. Reaya, ne askeri görevlerden sorumluydu ne
de ayncalıklara sahipti. Silah taşımalanna bile izin verilmezdi. Yasalar,
reaya içinde de ayrımlar yapmıştı. İdari amaçlarla kullanılmak için gerekli
toprak miktarının ölçütü çiftlikti (yaklaşık olarak 6-15 hektar yada 1534, toprağm verimliliğine bağlı olarak) Bir heyet birden fazla birimlere bö
lünmesini engellemişti. Reaya, bir çiftlik, yarım çiftlik ve daha az ölçüler
deki çiftlikleri işleyenler olmak üzere sınıflandırılmıştı. Bu son kategori,
araziden kaçan köylüleri içeriyordu ve belli nedenlerle kayıtlı değillerdi;
daha önce göçebe olanlar, baba ocağını terkeden reayanın oğulan v.s. .
Eğer boş araziler ve boş timarlar varsa, sipahi bunlan bu topraksız köylü
lere kiralayabilirdi. Her bir alana karşılık gelen bir ödentiyle, eğer toprak
ta üç yıl arka arkaya kalırlarsa, bu sipahinin reayası olabilirlerdi. Bu top
rakların zilyetliği miras olarak kalabilirdi.

Köylülük bir takım vergi ve yükümlülüklere tabiydi. ^87' Bunlardan
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bazıları şeriata dayanıyor, diğeri de gelenek ve Osmanlı yasalanndan kay
naklanıyordu. Bu sonuncular, bölgeden bölgeye değişiklikler gösteriyor
du. Doğu Anadolu'da Akkoyunlu Uzun Hasan’m getirdiği vergi sistemi bir
süre uygulandı. Ancak, sonradan dikkate alınmayarak değiştirildi. (Bak.
Hinzl950) Alman vergilerin en önemlileri şunlardı:
1- Nüfus vergisi (cizye, haraç da denirdi); her yetişkin gayriMüslim erkekten, olanaklarına göre üç biçimde alınırdı. Birinci biçimde,
askeri hizmetten muaf oluşlarının tazminatı olarak alınırdı. Kural olarak
bütün cizye, merkezi hâzineye giderdi. (88) Sipahiler, timar sahipleri cizye
yi kendileri için değil hazine için toplarlardı.
2- Bazı topraklar, diğer iki şeriat vergisine tabiydi : Öşür, Müslü
manların sahip olduğu serbest işlenen mülklerden alman vergi, ürünün
%10'u ya da daha azı verilirdi. Haraç (ya da Harac-ı Erziye), Müslüman
olmayanların işledikleri toprakların ürününden alman %20-33 paydı. Bu
araziler daha sonra Müslümanlar tarafından sahiplenildiğinde de aynı
vergiler dayatıldı.
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_
3- Tımarlarda çiftlik kiracısı belli bir miktar yıllık ödüyorduResm-i Çift. Çiftliğin yansım işleyenler bu miktarın yansım ödüyorlardı.
H. .
R(eS™4 C51'6 ek olarak* miktara oranlanmış (dönümlere, yüzey
birime) bir toplam ödemek zorundaydı. Resm-i Dönüm, i90^
,rf
Bn™ Sİpahlye ödenen vergi tahıldan bir payı oluşturuyordu
(genellikle /o3O) Salariye denen (aslında bu, cebelü ve atlarını beslemek
İÇln yiyecek ve yemdi) vergi.
6- Hem göçebeler, hem de yerleşik olan hayvancılar hayvanlan için
yıllık vergi ödüyorlardı. Resm-i Ağnam.
Ç
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,, ı 7" Göçebelerle yan göçebeler de, topraklanın odak olarak kullan
dıkları sipahiye vergi, çeşitli ödentiler ve geçiş bedeli ödemek zorundaydı
lar. Bunların yanında, birçok vergi ve diğer tür ödentiler vardı. Ve de para
cezalan, evlilik vergisi, pazar ve yol ödentisi.
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Bir başka ünlü "vergiden", zekadan Csadaka vergisi") söz edilmiyor.
Diğer vergilerle Ügili bazı kurallar zekattan ileri gelmektedir. (91) Yeni vergi
lerin zekatın yerini mi aldıkları, yoksa diğer vergilere ilaveten, gönüllü ola
rak mı devam ettiği açık değildir.
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^nTaLSlPahİ 1Çİn anÖarya'ya da zorunluydu. Bu zorunluluk üzerin
de titizlikle durulmaktaydı; öşürü pazara taşımak (eve değil) gibi. Sipahi
nin özel çiftliğinde yılda bir kez her aile 3 gün çalışmak zorundaydı. (92)
Sipahi Umarım kaybetme riskinden dolayı bundan fazlasını isteyemezdi
Açıktır ki bu son sınırlama teoriktir. Köylülerini, izin verilen orandan da
ha fazla sömüren belli sayıda sipahi de vardı. 16. yüzyılın başlangıcında
merkezi hazine, toplanan vergilerden fazlasına ihtiyaç duyunca yeni yü
kümlülükler dayatıldı (avariz-i divaniye adı altında). Bu yergiler zaman
iÇinde, öncekilerden daha yüklü olmaya başladılar ve adaletsiz, ağır bü
yük haline geldiler.
Hangi vergilerin, hangi oranlarda alınacağı, sultan
tarafından her eyalet için kanunnameler'de belirleniyordu.

Bu kanunnameler, yerel şartlar ve geleneksel vergi ve ödentilerle pe
kiştiriliyordu. Fakat genel uygulamada vergilendirme daha eşitçe ve hakçaydv Bu durum, 1516-1518 yıllarıyla ilgili bir takım Osmanlı dokümanla
rıyla güzel bir şekilde gösterilmiştir. Bu dokümanlar, ÖL. Barkan
tarafından yayınlanmış ve Hinz tarafından incelenmiştir (1950). Burada,
nadolu'da Akkoyunlu Uzun Hasan’ın uyguladığı vergilendirme sistemi ve
Osmanlılarca daha basitinin uygulanması anlatılıyor. Uzun Hasan'ın vergi
leri bölgeden bölgeye çok değişmekteydi (Akkoyunlulann geleneksel vergi-
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lere dayandıklarını ifade ediyor.) Ve çok sayıda özel oteniüer
Hris^anlardan alman vergiler önemli ölçüde farklıydı: Bunlar. Muslumanlar'dan daha fazla vergi ödemek zorundaydılar. Ve (birgun yerine) 12 gun
zorcudaydılar. OsmanlIlar bu a^JarMbga son «nüXW
».amM bu öze! Dergileri kaldadılm-. Kaynaklar. Musluman-

lar'dan alman Dergileri 4 başlıkta ele alıyorlar.
Kesm-1 çift : Çiftlik başına 50 akçe (150 kg. buğdaya karşılık.

tak;TaLmsal üründen Vergi: Mevsimlik sebzelerin %20 si. %14'ü meyve ağaçlarından bağlardan ve bahçelerden, bal vergisi. %10.

%

ris

Resm-i Ağnam : Hayvan başına

Pa

Göçebeler ek olarak hane başına 640 gram tereyağını yılda bir kez
vermek zorundaydılar. Hıristiyanların vergilendirilmesi bundan daha g
Hepidir Onlar Resm-i Çift yerine, herbir çiftlikten almak yerine, adam b -
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sına İspence denen 25 akçelik vergi ödemek zorundaydılar. Meyve ağaç a? TtrinnPvs sioahive %14 yerine %20 ödemek zorundaydılar. Sonradan çınndan,
, P
y
nrlalarda) '95' Diyarbekir ve Mardin için
kan bir kanunnamede, (16. yy. ortalarda)
,
çıkan hem Hristiyanlar ve hem de sipahi için uç çalışm g
y
kez olmak üzere geçerliydi. Göçebeler bu zorunluluktan muaf tutulm şLdır. Bu angarya yerine, her çalışma günü için sipahiye 2 akçe verme
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zorundaydılar.
Gelirin sipahiye timar olarak ödenmesi ve daha sonra da asker ol
mayan memuÎaS da ödenmesi vergi toplamayı daha pratik, ko ay bir iş

In

dunımuna getirdi. Bu uygulamanın bir diğer nedeni de. külçe altın kıtlı
ğa (16 4 sonuna kadar altın, gümüş Amerika'dan imparatorluğa yavdmava badadı.) Vergiler aynî olarak ödeniyordu. 1523'te, toplam devlet

gelirlerinin %37’si timar biçiminde dağıtılıyordu. Daha önce u
fa vüksekti Merkezi olarak toplanan cizye %8'i oluşturuyordu, en buyuk

emperyal Haslardan geliyordu. Sarayn topraklanndar
rinden geriye kalanlar daha küçük ödentilerden, geçiş bedellerinde
vergüerln oluşuyordu. « Tımar olarak bağışlanmamış ötekiler ya da
Vakd olarak yatırılanlar, ya maaşlı memurlarca teminler) ya da vergi
çiftçileri (mültezimler) tarafından toplamyoıdu. Bu sonuncular, merkez
d“ akabilirlerdi. (Sonradan kurum, devlet taralından saUdı). Mülte
ciler sorumlulukları alımdaki araziden belli bir miktar, yıllık olarak HaXe Skorlardı: maaşlan köylüden sızdırdıklarından oluşuyordu.
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Merkezi devlet aygıtının gelir ihtiyacı artınca, sultanlar, timar sitemini
iltizamla değiştiriyorlardı. '97^ Açıktır ki bu, köylülüğün yükünün artması
anlamına geliyordu. Ordunun modernleşmesi, ateşli silahların ve piyade
nin süvarileri giderek arka plana itmesi, devlet ihtiyaçlarının artması ve
timar sahibi sipahilerden toprağm uzak tutulması vergi yükünün artmasının nedenleriydi. 15. yy. da başlayan bu gelişmeler, aralıksız ve kesinti
siz bir süreç değildi. Güçlü bir merkezi otoriteyi gerektiriyordu ki bunun
eksikliği sık sık duyulan birşeydi. 1832'ye kadar son timarlar geri alınmadı. (98) 16. yy'da (atlı için kullanışlı olmayan ateşli silahlara karşı direnen)
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sipahi ordusu zaten yerini modem piyadelere bırakmak zorundaydı. Bu
ordu, sipahilerden oldukça farklı bir katmandan oluşuyordu : Bunlann
hepsi de sultanın kullarıydı (Kapı kullan). Ünlü yeniçeriler kapıkulu or
dusunun piyade koluydu. Yanlarında topçular ve süvariler de vardı.
Kapıkulu Ordulan : Sipahilere karşı sürekli hazır duran bir orduy
du. İmparatorluğun bütün bölgesel merkezlerinde alaylan vardı. Politik
yaşamdaki etkinlikleri sayesinde giderek devlet içinde devlet olmaya baş
ladılar.

de

Osmanlı Yönetim Örgütlenmesinin Kürdistan'daki Uygulanışı
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1514 ve 1517 yıllarında, İmparatorluğa eklenen topraklar üç eyalete
bölündü J")
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DİYARBEKİR : (Van Gölü'nün batısında, Kuzey Kürdistan'm büyük
bir kısmım içeriyordu.)
RAKKA : (Şimdiki Urfa iliyle Suriye'deki Rakka'yı içeriyordu. Bura
da, refah düzeyi daha yüksek olan Süriyani köylüler yerleşiktiler.)
MUSUL : (Şimdiki Kuzey Irak -yaklaşık olarak-)

Önceki bölümde de değinildiği gibi, bu bölgeler arasında idari örgüt
lenmenin ilk gerçekleştiği yer Diyarbekir'di. İdari çatıyı kurmakla görev
lendirilen İdris, eski Kürt egemenlerine önemli konumlar verdi. Böylece
bu aileler varlıklarım koruyup egemen konumlarım pekiştirdiler. (Harita
8). Bazı bölgeler tamamen özerk kaldı : Yöneticiler, konumlarının tanınması için belge aldılar. Fakat merkezi hükümet, yönetici seçimine müda
hele etmedi ve yöneticilik babadan oğula geçiyordu. (Babanın yerine geçe
cek olan oğulu seçmek aşiretin işiydi, hükümetin değil) Bu bölgelere
"Kürt hükümeti" denirdi. Merkezi hâzineye ipotek ödemezdi ve herhangi
bir biçimde düzenli askeri hizmetlerle yükümlü değillerdi. (Sipahiler ve di
ğer askerler buraları sömürmezlerdi.) Bölgenin arazilerini Sultan timar
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Bölgenin geri kalan kısmı bazılarının sıradan yöntemlerle yönetildiği
20 sancağa bölünmüştü. Bu diğerleri, merkezden atanmış olan sancak
beyleri tarafından yönetilir. "Ocaklık", 'Yurtluk" ya da "Akrad Beyliği" di
ye adlandırılırlardı. ("Aile mevkii" ya da "Kürd Sancağı"). Yönetim Kürd
olan egemen ailesinin insiyatifinde kaldı. (100) Bu sancaklarda merkezi
hükümet (Beylerbeyi) müdahele yetkisine sahipti. Her görevli. Beylerbeyi
tarafından yeniden yetkilendirilirdi. Fakat yalnızca egemen ailelerin üyele
ri yönetici yetkilerle donatılabilirdi. Yani, aileler arası rekabet çatışmala
rında devlet bir çözümü dayatabilir ve uygun bulduğu bir adayı atayabi
lirdi. Fakat yöneticiliği ailenin elinden alamazdı. Osmanlı yöneticileri 19.
yüzyıla kadar bu düzenlemeleri sürdürmüş gibi görünüyorlar. Kürt lerin
Osmanlılar'dan bağımsız düşünceli olduğuna dair daha çok şey söylenebi
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HARİTA - 8

: En önemli emirliklerin yerleşim bölgeleri
_____ Palu

Çermik-Ocaklıklar

Sözgelimi, 1655 te Bitlis Miri '101^ Ebdal Xarı, merkezi otoriteye başkaldınp bağlı olduğu Van valisinin uyanlarına aldırmayınca vali büyük bir
orduyla üzerine yürüdü. Ve Ebdal kaçtı. Vali, Ebdal’a ait çok şeyi müsade
re etti. Kent halkının isteğine uyarak, EbdaVın oğulanndan birini,
Ziyadin'i yerine geçirmeyi planladı. '102^
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Diğer türlü, diğer sancak beylerinin devlet karşısındaki yükümlü
lükleri bu Kürt sancakbeyleri için de geçerliydi. Askeri seferlere katılmak.
Beylerbeyine itaat etmek durumundaydılar. (Elbette, Beylerbeyi Kürt de
ğildi ve merkezden atanıyordu.) Sancaklarının yıllık gelirinden bir kısmım'
hâzineye göndermek zorundaydılar. (Yıllık gelir dağıtımının ayrıntıları Bit
lis örneğinde, gelecek başlıkta verilecek.) Merkezi hükümet güçlü ve Sul
tan'm birlikleri yakında olduğu zamanlarda, Kürt sancakbeyleri görevleri
ni daha bir titizlikle yerine getiriyorlardı. Diğer durumlarda, kendi
bildiklerince davranmağa, askeri ve ekonomik yükümlülüklerini dikkate
almamaya yönelebiliyorlardı. Yeri gelmişken, kaynaklarda sözü edilen bir
Kürt kulun isyanı" şu anlama geliyordu : İstenen haracı ödememek, as
keri katkıda bulunmamak.
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Kürt sancaklar, sıradan sancaklar gibi, timar ve zeamet'e bölün
müşlerdi ve başındakiler bütün diğer sipahilerle aynı yükümlülüklere
bağlıydılar. Görevlerini savsakladıklarında timar, ellerinden alınırdı, Fa
kat oğullarından birine ya da bir akrabaya verilmek zorundaydı, ya
bancı verilmezdi. (!) t103) Böylece bu timarlar yalnızca yerlilere verilirdi
Bu tımarların bağışlanması güç dağılımım pekiştiriyordu. Bu durum etki
sini toprak dağılımı dönemlerinde gösteriyordu. "Hükümetler" zeamet ve
tımarlara sahip değillerdi ve Beylerbeyi'nin ordusuna düzenli birlikler de
göndermezlerdi. Elbetteki bu, gerektiğinde, bu hükümet yöneticilerinden
muharebelere katılmalarını istemelerine engel değildi. Önceden de söylen
diği gibi, bu yöneticiler merkezi hâzineye yıllık ödemiyorlardı da.
Evliya Çelebi'nin şöyle bir yorumu var :
"Bu bölgenin yöneticileri tam bir otoriteye sahiptüer. Yalnızca, top
rak gelirlerini değil, fakat sancaklarda zeamet ve timar işletenlere ödenen
bütün diğer tür vergileri ; evlilik, at, bağ, bahçe, otlak vergilerini de elde
ediyorlardı." ^104^
Evliya'ya göre, gene onun zamanında (ca 1660) bu eyalet, 730 sipa-
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hi, ya da cebelülerle birlikte 1800 adam’sağlayabiliyordu. (IV. Murad dö
neminde (1623-1640)) (105) Benzer düzenlemeler, Kürdistan’ın (hem "Ekrad Beyliği" hem de "Kürt Hükümeti") olarak adlandırılan diğer parçala
rında da yapıldı. Diğer kaynaklarda bu durum. Evliya ve sonraki gezi
notlarında, Şerefname’de, Von Hammer'in kendi döneminde (19. yy. ’ın
başı) İmparatorluğun idari bölünmüşlüğünün iyi bir özeti verilmiştin Ör
neğin; Şehrîzor eyaleti üzerine şöyle yazar : ("Şehrizor’daki 20 sancağı sı
raladıktan sonra) "Bu sancaklarda, başında, bazı aşiret reisleri ya da
prensleri vardı. Bunlar herhangi bir sancak beyine bağlı değillerdi, bağım
sız bir varlık sürdürüyorlardı. Sancak beyinin sahip olduğu belli standart
lara sahip değillerdi. Harp divanına katıldıkları gibi sancak beyiyle birlikte
savaşlara katılırlardı. Ve ölümleri halinde, rütbeleri oğullarına kalırdı. Ai
lenin tümüyle varlığını yitirdiği durumlarda bu rütbe yabancılara, hükü
met tarafından verilirdi." t106’
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Osmanlı imparatorluğu’nun eyaletleri üzerine, A. Birken'in araştır
ması da (1976) 16. yy. dan 19. yy. a kadarki sancaklarla ilgili verilere de
ğiniyor ve yararlı ipuçları sunuyor. ^107^ 1550'den sonraki dönemlerde, Diyarbekir’de daha fazla bölgenin miras yoluyla yönetildiği açıktır : Bu,
merkezi otoritenin zayıflamasının bir göstergesidir. Benzer bir durum, merkezi otoritenin çok zayıflaması ya da tamamen ortadan kalkması ne
deniyle- diğer eyaletlerde de meydana gelmiştir. Pek çok örnekte bu du
rum, yeterince belgelenmemesine rağmen bir örnek yeterli olabilir.
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Samtske * Etmeni Prensliği (Kafkasya'da Kars'ın kuzeyinde)
1514'lerde Osmanlılar’ın uydu devleti haline geldi. 1578-79'larda, Çıldır
eyaleti olarak İmparatorluğa tamamen eklendi Yöneticileri Beylerbeyi un
vanını aldılar. 17. yy. da Çıldır 15 sancakdan oluşuyordu. 4'ü "göçebeydi"
ya da "babadan oğula devam eden". Bundan çıkarılacak anlam Kürt aşiret
beylerince yönelilmiş olmasından başkası olamaz. 1800'lerde, 22 sancak
tan söz ediliyordu. 3'ü normal düzenlemeye tabii, 19'u beyler tarafından ba
badan oğula yönetilen Kürt sancaklarıydı.(108) Belli ki bu sınır eyaletinde
Beylerbeyi yeterince güçlü bir otorite sağlayamamıştır. Böylece, küçük
Kürt şefleri bağımsızlaşabilmişlerdir. Bunun üzerine idari bölünme fiili güç
ilişkilerine uyarlanmıştır.

Ekrad Beyliği ve Kürd Hükümeti şeklindeki yönetim biçimlerinin yanısıra İdris-i Bitlisi'ye ait olan bir başka biçim de vardır : 19. yy. m so
nunda yaşayan gezgin Lynch, Kürt aşiretlerinin Çaldıran Savaşından
*

Samtske'de yerleşik Ermeniler ve göçebe Kürt aşiretleri yaşıyorlardı.
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sonra yerleşim yerlerini bırakıp Gürcistan'a ve Pers İmparatorluğu sınırla
rında kalan Ermeni Platosu’na göçtüklerini söyler. "Kendilerinin bulun
dukları sınırlarda sürekli olarak milis gücünü oluşturdukları, bu nedenle,
vergilendirmeden süresiz olarak muaf tutuldukları söylenmektedir"
(Lynch, 1901 : II, 421)
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Lynch, bu iddiayı, eski bir gezginin notlarından bir pasaj aktararak
destekliyor. Konsül Taylor (19. yy. ortalarında) Ermeni platosundaki göç
menlerin "orijin olarak Diyarbekir dolaylarından gelen göçmenler oldukla
rım, bu toprakların yerlilerinin yalnızca bir tek aşiret olduğu, Mamekanlû'lar olduğunu, -Ermeni Mamikonyan'lann torunlan olduğunusöylemiştir." Platadoki Kürt aşiretlerinin buraya sınır bekçileri olarak getirUdSSfnden ŞÜphC Ctmek İÇİn çok 32 neden vanlır- îdris-tersini yapmış
tır.
Elde edilebilir kaynaklar bunun çok sonralan yer aldığını gösteri
yorlar. Bu uygulama Ortadoğu imparatorluklarında çok yaygındır.
Kürtlerin sınır boylarında koruyucu olduklan örnekler pek çoktur. Daha
da eski ömek; Germlyanoğullandır. -Türkler ve (Yezidi) Kürt aşiretlerin
den oluşan Germiyanlar, Selçuklular tarafından Batı Anadolu'ya tehlikeli
Türk aşiretlerine karşı milis kuvvetleri olarak götürüldüler. (110) Aşağıda
iki örnek daha vereceğim : Şah Abbas tarafından, Özbek saldırılarına kar
şı İran'ı korumalan için Horasan'a götürülen Kürt aşiretleri (İÜ. Bölüm,
İ.), Sultan Abdülhamid tarafından Doğu eyaletlerine karşı oluşturulan
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Hamidiye Alaylan. (III. Bölüm, m.). Bu alaylar, orijinlerinin tersine her za
man bir aşiret ya da aşiret konfederasyonu özelliğini taydılar

In

Öncelikle, Kürt Emirliklerinin Osmanlı İmparatorluğu ’na idari ek
lenmesi bir gerçekti. 19. yüzyılda, OsmanlIdaki modernleşme eğilimleri
etkili bir merkezi kontrol girişimleri, bu Emirlikleri lağvedinceye kadar
çok az değişikliklerle varlıklarını sürdürdüler.

ni-h. Kürt Emirliklerinin Iç

örgiitlenm

Yerel Kürt yöneticilerinin tanınması ve sankcakbeyi ya da özerk yöneticler olarak atanmalan, kaçınılmaz olarak reisliklerin (Emirliklerin) iç
öıgütlenmesini de etkiledi. Zamanın egemen aillelerine verilen miras hak
lan yüzünden güç dağılımı -önce de olduğu gibi- donduruldu. Osmanlı
tahtı ve Osmanlı Devletinin, cazibe merkezi olmasıyla, yerel yöneticiler
bunlan taklit ettiler. Reisliklerin, (Osmanlı) devlet kurumlannın taklit
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edilmesiyle daha çok "devlet benzeri" bir yapıya ulaşmış olması olasıdır.
Ancak, bunun incelenmesi zorunludur. 16. ve 17. yüzyıllarda Emirlikler
de var olan "Devlet benzeri" bazı kurumlar, tam bağımsız ya da Ortadoğu
devletlerinden birisine bağımlı olan, Osmanlı Devletinden çok önce vardı.
Daha önce anlatıldığı gibi Hisnkeyf Melikleri, Eyyubilerin torunlarıydı. Bu
Emirlik, Eyyubi devlet aygıtından kalma birçok özelliği koruyan, Eyyubi
devletinin halefi olan bir devletti. Ancak bazı Kürt hanedanlıkları da yüz
yıllarca, aralıksız olarak Osmanlı’ya bağımlı olarak işbaşında kaldıkların
dan, Osmanlı Devleti'nin özelliklerini aldılar.
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Bu bölümde, Osmanlı egemenliğinin iki farklı dönemine ilişkin bilgi
vereceğim : 16-17. yüzyılda Bitlis ve 19. yüzyılın başında Botan. Hiçbir
Emirlik hakkında, uzun bir döneme ilişkin yeterli bilgilere ulaşmak müm
kün olmuyor. Bu nedenle, bu iki emirliğin karşılaştırılması onlann gide
rek belirginleşen Osmanlılaşmalanna dikkat çekmekten başka önem taşı
mıyor. 1820'lerdeki Baban tahtı, 1650'lerdeki Bitlis'inkinden daha çok
Osmanlı tahtına benzemektedir. Fakat bu, büyük olasılıkla. Emirliklerin
özgün koşullarından ileri gelmiş olmalıdır. Ve burada ele alacağımız kişi
likler de birbirlerinden farklı ilgilere ve düşüncelere sahiptirler. Bu neden
le aşağıdaki betimlemeler geçerli bir karşılaştırma için temel olma iddia
sında değiller; onlan, önceki bölümde çizilen şemaya bir ışık tutması

In

Bitlis Emirliği, 16. ve 17. yüzyıllara ilişkin, hakkında en çok bilgi
sahibi olduğumuz emirliktir. Mirlerinden Şeref (ya da Şerefedin) Şerefname'nin yazandır (1597). Evliya Çelebi'nin yapıtında. Emirlikle ilgili uzun
bir bölüm vardır. Çünkü ünlü gezgin 1650'lerde Bitlis çevresinde uzun
süre bulunmuştur. Buraya -Van’a vali olan- dayısı Melik Ahmet Paşa’yla
gitmiştir. Biüis bu valiliğe bağlıydı. Vali, yeğeni ve kendilerine eşlik eden
3000 kadar askerle Van’a doğru ilerlerken, Mîr Ebdal Xan tarafından sı
cak bir şekilde ağırlanmışlardı. Ancak, daha sonra Ebdal Xan, komşu
topraklara baskın yaparak Osmanlı selametine duyduğu nefreti gösterdi.
Melik Ahmet Paşa cezalandırılması için Bitlis'e asker gönderdi. Ebdal
yan kaçtı, bütün mülkleri müsadere edilip yerine oğullarından biri geçiril
di. Evliya bütün bunlann şahidiydi. İstanbul'a geri dönerken üç kez Bit
lis’te kaldı. Ebdal Xan, yeniden Bitlis'e dönmeyi ve bütün gücü elinde top-
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lamayı tercih etti. Evliya burada O'nun ’-’mlsafirl" olarak (rehine olarak)
kalmaya zorlandı. Kitabın 4. ve 5. ciltlerini 'Yolculuklar" m genişçe anlat
tığı bu olaylara ayırmıştır. (111) Aynı dönemde, Evliya gibi Fransız gezgin
Tavemier de Bitlis'te konuktu. Evliya'mn anlattıklarım destekleyen az bir
bilgi verir. 12’
Tarih
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Tartışılan dönemde Emirlik. Bitlis (merkez) Axlat, Muş ve Xinus'u
kapsıyordu. Halkın büyük bölümü (özellikle verimli Mûş ovası) Ermeniydi. Aslında son zamanlara kadar, bu toprakların tek sakinleri olarak Ermeniler kalmışlardı.

HARİTA - 9

: Bitlis ve çevresi (Evliya Çelebi'nin Güzergâhı)
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Buraları Selçuklularda işgal edildi. Fakat, burada önemli bir çoğun
luğu oluşturup hiç yozlaştıramadılar. (Selçuklular, yalnızca Axlat’a, Van
Gölünün kuzey batı kıyılarına yerleştiler.) Buralarda, Selçuklular zama
nında Kürtler var idilerse de, dağlardaydılar. Kasabalar ve ovalar Ermeniler'e kalmıştı. Açıkçası, Kürt göçebeler 12. yy’da Bitlis dağlarına sahip ol
muşlardı. Kentle ilişkileri hâlâ "baskınlar" "soygunlar" (eşkıyalık)
şeklindeydi. Moğol akınlan (1251-1259) Bitlis'in kısmen boşalmasıyla so
nuçlandı. Bu durum kuzeydoğuda yeni Kürt akınlannı davet etti. Bit
lis'teki bazı aşiretler hâlâ kuzedoğudan geldiklerini hatırlamaktadırlar.
Şerefname’de bu tür bilgiler en önemli aşiretler için verilir. 1375 dolayla
rında, kent ve ovalan da sahiplendiler. (113) En azından oldukça sık ola
rak baskınlar düzenledikleri ve pek çok Kürt'ün daha önce gelip yerleş
miş olduğu anlaşılmaktadır. Şeref Xan, Mûş ovasının birçok Ermeni
köyüyle dolu olduğunu fakat, ovayı çevreleyen tepelerdeki köylerde Müslümanlar'ın yaşadığım söyler. Göçebe ya da yan göçebe olarak. (Harita 9)
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Bunlar, önceleri göçebe olup, sonra tarım yapanlar ya da daha ve
rimsiz alanlardan Mûş'a göçmüş olan tarımcı Kürtler olabilirler. Müslü
man olmalan bize, verimli ovayı politik olarak önemsiz bulduklan Ermeniler'e bırakıp, kendilerinin dağ köylerinde yaşamalan gerçeği, onların
tarımla hayvancılığı birlikte götürdükleri sonucunu veriyor. (114)
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Şeref Xan, atalarının Bitlis'i 13. yüzyıldan bu yana yönetmiş oldu
ğuna inandırılmış olabilir. Rivayete göre, onların büyük bir aşiret konfe
derasyonunun lideri konumunda olmalan, Eyyubiler tarafından Bitlis yö
netimine atanmalarından önceye rastlar (1200). Bu konfederasyon Rojeki
ya da Rüzikî diye adlandırılırdı. Halk etimolojisinde var olduğu gibi (Şeref
Yan, ona "eşiret” der.) Konferederasyon bir günde oluşturulmuştur.
("Rojek" Kürtçe'dir). 24 alt birim ("qebîle") bir araya gelip kendilerine bir
büyük reis seçtiler. Bunun üzerine bütün Bitlis'i ve Hezü'yü (daha Batı’da) işgal ettiler. İşgal edilen alanlar paylaşıldı. Gerçek Rojeki olmayanla
rın bu paylaşımdan pay alamadıkları söylenir. (Şerefnâme 11/1:229) Yani
"gerçek Rojeki" ler Kürtler arasında da seçkindiler. Mirler Rojeki alt birim
lerine ait değildiler. İlk büyük reis halef bırakmadan öldüğünde, Rojeki'ler
Sasanî soyundan gelen (Pers İmparatorluğu'ndan önceki hanedanlık) ve
iyi referanslara sahip iki kardeşi çağırıp yönetici olmalarım istediler. Bun
lardan biri, Ezdin (Izz ad-Din) Bitlis prensi seçildi. Kardeşi Ziyadîn ise
Hezü'yü yönetmeye başladı. (Şerefnâme II./I:230)
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Aşiretler ve Mîr'ler
Aşiretlerle yöneticiler arasında bir "toplumsal anlaşma" vardı. Rojekî'ler, Kürdistan'da diğer aşiretlere oranla Mirlerine daha sadık olmalarıy
la ünlüdürler. Fakat herhangi bir Mîr'den memnun kalmadıklarında,
O'nu bertaraf da edebiliyorlardı. Yerine eskisinin akrabalarından bîrini
getiriyorlardı. Aynı şey zavallı Ezdîn'e de yapıldı. Bir süre sonra Rojekîler
kardeşini tercih ettiler; Ziyadîn'i Bitlis'e götürüp, Ezdîn'i Hezûye gönder-,
diler.
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Bitlis'te Mîr'in olmadığı zamanlarda, Akkoyunlu Uzun Haşan ve Sa
fevi Şah İsmail gibi sert hükümdarlar Mîr'leri zindana tıktığında, ya da
Rojekîler'de bir kaos baş gösterdiğinde, büyük aşiretlerin ağalan Mîr'lerin
kaçmalanna ve sonra da Bitlis'e dönüp birliği sağlamalarına yardım eder
lerdi. Aşiretlerin Mîr'lere ihtiyaç duymalarının temel nedenlerinden biri
banşın kotarılması ve korunması ve aşiretlerarası uyumun sağlanmasıydı. Açıktır ki Bitlis gibi geniş bir bölgeyi yöneten böylesine büyük bir kon
federasyonda sürekli rekabet çatışmalan olacaktır. Mîr'ler aşiretlerarası
kavgalan kontrol etmekte her zaman başan sağlayamazlardı. Doğal ola
rak yöneticilik için bazen iki ya da daha fazla aday çıkardı. Büyük aşiret
ler karşı tarafın adaylanm daha fazla kendi dar çıkarlarına bağlı kılarak
desteklerlerdi.

In

Rojekî adından Şerefname'de hayranlıkla söz edilir, fakat, söylence
ye göre sayılarının 24 olması gerekiyor. '115' Ancak, aşiretlerden bazıları
nın, Rojekî'ler Bitlis'i işgal ettiklerinde zaten burada yaşıyor oldukları da
başka bir anlamda söylenmekte. Bu nedenle listede beş aşiret yer alıyor.
(Qîsanî yada Kîsanî, Bayigî, Modkî, Zewqî ve Zeydanî) Rojekî’ye mensup
iki çatışmalı aşirette (Bilbaşî ve Qewalîsî) sonuncusu 19 alt birime bölün
müştür. t116) Şerefname’nin tarihçe anlatımında, Qewalîsî ve Bilbaşî "Kral
yetiştiren" aşiretler olarak tanımlanır. Kavga durumlarında, diğer aşiretler
bunlardan biriyle ittifak yaparlardı. (İlgili örneklere bakınız). Bilbaşî ve
Qewalîsî aşiretlerinin alt gruplarından Şerefname'de nadiren söz edilir.
Anlatılan olaylarda yalnızca ağalarından birkaçının rollerine değiniliyor.
Ancak bu iki aşiretin büyük reisleri Mîr'in en yakın danışmanlarıydı. Şöy
le ya da böyle bunlar Bilbaşî ya da Qewalîsî diye adlandırılırdı. Hiçbir za
man kendi alt birimlerinin adıyla anılmazlardı. Bu, söz konusu aşiretler-
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Mîr'in Aşiretler Üzerindeki Kontrolü

is

de, herhangi bir alt birime ait olmayan şef soyların bulunduğunu göster
mektedir. (Caflar'daki Begzade soylar gibi). Evliya'mn öyküleri, Rojekî'nin
Bitlîs Kürtler'i içinde elit bir kesimi oluşturduğunu doğrulamaktadır.
Mîr'ler sayılan 70'den az olmayan büyüklü küçüklü aşiretlerin başıydı
(1171 (eşiret ve qebile). Rojekî bunların 40.000 nini tek başma oluşturuyor
du. (Evliya'mn verdiği rakamlar genellikle abartılıdır.) Rojekî'ler kentte ya
şarlar ve diğer Kürtler’in tipik özelliği olan cesurluk bunlar için pek geçer
li değildir. Dinsel eğitimleri vardı ve çok kültürlü insanlardı. (Evliya, IV.
1162) Bitlis'in askeri gücünü diğer aşiretler oluşturuyordu. Bunlar içinde
Modkî'ler silahlı 700 adamla dikkati çekiyorlardı. Birlikte önemli miktarda
asker topluyorlardı. Evliya'da. Tavemier de sayılarının 10.000't bulduğu
nu tahmin etmişlerdi. ^118’
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Evliya'mn orada bulunduğu sürece 70 aşiret reisi Mîr'in saraylıday
dılar. (aynı yapıt, 115) Bunlar, büyük olasılıkla, aşiretlerinin Mîr'e sada
katlerinin kanıtı olarak orada bulunmak zorundaydılar. İran şahlan da,
benzer bir politikayı, imparatorluklarının sınırlan içinde yaşayan aşiretler
ve konfederasyonlar için uyguladılar. TorAbdin dağlannda yaşayan ve Botan aşiretine katılmış olan yaşlı insanlar bunun yaygın bir uygulama ol
duğunu söylüyorlardı. Her aşiret reisi kardeşlerinden ya da oğullarından
birini (ya da birkaçım) Mîr'in sarayına göndermek zorundaydı. Gidenler
orada kalmak zorundaydılar. Bu durum "Xizmete Mîr" "Mîr'in hizmetinde
bulunma" diye adlandınhrdı. Gerçekte bu şefler, kendilerine iyi davranı
lan rehinelerdi. Onlann Mîr'e minnettar olmalan, Mîr'e de aşiretleri kont
rol olanağım sağlıyordu.
Mîr, henüz başka bir yönetim taktiğine de sahipti. Aşiret kavgalarım
kullanma önce de söylendiği gibi, kandavalan ve aşiret kavgalan ancak
otoritesi iki tarafça da tamnan birinin müdahelesiyle sonuçlanabiliyordu.
Birbirlerine yakın yerlerde yaşayan ve çıkar birliği olan aşiretler için böyle
bir otoriteye başvurmak avantajlıydı. Bu durum Rojekî'nin Ezdîn ve Ziyadîn'i yöneticileri olmaya çağırmalarım da açıklıyor. (Olayın gerçek mi yok
sa sembolik mi olduğunu) Mîr’in iki aşiretsel koalisyon arasındaki rekabe
tin ve dengenin sürmesinden yana olmuş olması mümkündür. Qewalîsî
ve Bilbaşî'lerin araşma girerek benzer şekilde Hekârî Mirleri de emirlikteki
aşiretleri, sağ ve sol diye bölmüşlerdi. Bazıları bunu hâlâ hatırlamaktadır.
Ancak kontrolün bu metodlarla sağlanması tehlikeli bir yoldur. Emirlik
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için birkaç adayın oldiığu zamanlarda, iç çekişmeler yoluyla Emirliğin za
yıflaması ihtimaline rağmen her aşiret ya da aşiret koalisyonu kendi ada
yım seçmek durumundaydı.
19)

Böyle bir durum Akkoyunlular döneminde, MIT’lerin kovulmasıyla
meydana geldi Aşiret reislerinin Mir'i geri getirme, Bitlis'i yeniden ele geçir
me girişimleri boşa çıtı. (Akkoyunlu egemenliğinden Bitlis'i geri almak) 30
yıl sonra, (Mir ailesinden) yalnızca iki erkek sağ kalmıştı. Biri komşu Botan'da mülteci olarak yaşayan Şemsedin ve (amcasının oğlu) sürgünde
İran'da olan Şah Mihemed, Aileye çok sadık olan bir ağa *120' Şemsedînî
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önce Bitlis'e geri getirdi; Rojekilerin gönüllü bir ordusu O'nu bekliyordu.
Şehri alıp, Şemsedin'i babadan kalma tahta geçirmek için. Ancak, Türk bir
likleriyle yapılan çatışmada Şemsedin öldürüldü. Kuzeni Şah. Mihemed da
ha şanslıydı. Aşiretler Bitlis'i almasına yardım ettiler. Şehrin ve bölgenin
başına geçti. Kısa sûre sonra öldü (1497). İki kuzen de genç oğullar bıraktı
lar. Şah Mihemed'in oğlu İbrahim babasının yerini aide Fakat çok genç ol
duğundan devlet işleri Ebdurehman Axa qewalisi tarafından yürütüldü.
O'na bazı konfederasyonların şejleri eşlik ettiler. Şemsedin'in oğlu Şeref
(Şerefnâme'hin yazarının dedesi) Mûş valisi yapıldı. Açıktır ki Bilbaşîler,
politik önemi olan kurumlarm Qewalisî'lerin elinde bulunmasından rahatsız
oldular. Şefleri Şex Emir birlikleriyle beraber biat ödemek üzere Şerefe
Mûş'a gitti İbrahim ve Ebdurahman Axa'lann açık isteklerine karşı kuzen
ler arasındaki ilişki hızla bozulmaya başladı. Mir İbrahim, Şerefe Bitlis'e
dönmesini emretti. Aldatmak niyetindeydi. Muhalif bir Qeıvalîsi tarafından
uyarılan Şeref bunu reddetti İbrahim bu kez harekete geçirebildiği bütün
aşiretleri Mûş'a gönderdi Şeref, Bilbaşi'lerin ve Qewalisilerin bir kısmının
desteğini aldı. Komşu konfederasyon ya da prenslik olan Pazûkîlerin des
teğini de. İbrahim tarafı çoğunluktaydı ve ağırlığım koydu. Ancak müttefiği
olan ağaların bir kaçı Şerefle gizli bir anlaşma içinde olduklan belliydi Fa
kat açıkça, cesurca söylenmiyordu. Ertesi gün hepsi de aniden İbrahim'e
karşı tavır aldılar... Şimdi artık insiyatif Şerefteydi: yeğenini kovdu ve Bit
lis'i kuşattı. İbrahim kısmen teslim oldu : Şeref, Bitlis merkezini. Aidatı ve
Xinus ve Mûş'u da egemenliğine kattı. Kuzenler anlaştılar ve banş yaptılar.
Fakat (özel çıkarlan olan) Şex Emir Bilbaşî, uzlaşma günü İbrahim’i tutuk
lattı. 7 yıl tutuklu kaldı. Belli bir süre Şeref, Emirliğin tek yöneticisiydi (Şerefhame II/1:277-283)
Şeref Xan'ın üzerinde özellikle durduğu egemen aileler arasındaki
rekabet ilişkilerine dışardan etkilemekle yardım edilemez. Fakat güç çe-
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kişmelerinin bir yönü de yalnızca Bitlis aşiretlerini değil de, diğer aşiretle
ri (Pazûkî) ve nerdeyse dış güçleri de içeriyor olmasıdır. Maalesef, aristok
rat yazanınız, (Şeref Xan-ç-) aşiretlerdeki işleyişe ilişkin az bilgi veriyor.
Öyleki olaylann perde arkasını biz ancak tahmin edebiliyoruz. Yukarda
anlatılan olaylardan sonra, istikrarın sağlanması epey bir zaman aldı. Osmanlı-Safavi rekabeti (Bitlis sınır bölgesiydi.) 16. yüzyıl boyunca, iç çatış
malar, rekabetler içinden çıkılmaz hale gelmişti. Mirler, her seferinde, du
rumun gerektirdiğine göre, ya Şah"a ya da Sultan'a bağlılıklannı bildirip
ünvan alıyorlardı. Uzun süreler İran’da yaşayıp burada yüksek mevkiler
de bulunmuşlardı. 1578'de Şerefedin (Şerefname'nin yazan) III. Murat ta
rafından Bitlis'e davet edilip buranın yöneticisi oluncaya dek.

Yıllık Gelirler ve Askeri Yükümlülükler
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Bitlis zengin bir ildi ; verimli tarımsal alanlara sahipti. (Özellikle
Mûş ovasında). Kürdistan'da ünlü otlaklar vardı. Burası önemli bir ticaret
merkeziydi de. Stratejik bir konumdaydı. Yörenin önemli ticaret yollan
buradan geçiyordu. Büyük esnaflar yaşıyordu burda. Bunlann çoğu Yakubi, Süryani ve Hristiyandılar. Bitlis önemli bir zanaatkârlık merkeziydi
de. Evliya özellikle, Smith marka silahlardan, aynı zamanda terzilerden,
dokumacılardan, debbağcılardan, boyacılardan da söz etmektedir. (Evliya
; IV: 1184) Şerefname de 800'den az dükkan ve otelden söz etmektedir.
(Şerefname II/I : 217) Evliya yarım yüzyıl sonra bunların sayısını 1200
olarak vermektedir. (Evliya, IV: 1664) Bunlar Ermeniler, Süryaniler ve
Araplardır.

Yani, Bitlis önemli bir gelir kaynağım temsil ediyordu. Bağımsızlığın
derecesi, Mîr'in gelirlerden kendine ayırdığı payın yüksekliğiydi. Diğer
sancakbeylerininkinden çok fazla olan. Başlangıçta, sancakbeyliği olma
sından dolayı İmparatorluğun fermanlarına göre kendisine aylık olarak
geliri ulaşan hass vardı. (121) Bitlis'in köylerinden gelen ve pazar vergile
rinden oluşan gelir toplamı 500.000 akçenin üzerindeydi. 5 yıl sonra
1533'te Sultan, Mûş'un bir kısmım da Mîr'in hassına ekledi. 200.000 ak
çelik ek gelir demekti bu (Şerefname 11/1:434). Dahası Mîr, Hristiyan'lardan elde edilen 43.000 akçelik cizyenin yansım kendine ayınyordu. Diğer yansım da birliklerinin bakımına harcayan Van valisine
aymyordu (Evliya, IV: 1162). Aslında, bütün cizye hâzineye aitti. Fakat bu
elde edilen cizye büyük bir miktar değildi. Şerefnameye göre, Hristiyanlar,
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kişi başına 70 akçeyi "Cizye ve Haraç" olarak ödüyorlardı.
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Ebdal Xan, kendinden öncekilerden daha çoğunu alabilmişti. Genç
bir adam olarak Ebdal Xan, Sultan IV. Murad'ı öylesine memnun etmişti
ki (1623-1640) hükümdar bütün bölgenin, Mûş'un haracım ömür boyu
kendisine bağışlamıştı (Evliya, IV: 1161/2). Bu da dikkate değer bir miktardı. Miktarlar konusunda, Şerefname'deki rakamlardan bir fikir edine
biliyoruz. (Titiz bir karşılaştırma olanağım vermeyen) Sultan Süleyman
devrinde bir sayım yapıldı (1520-1566). Bu sayımda Mûş'un geliri 1.5 mil- •
yon akçe olarak saptandı. Buna, 4.000 Hristiyan reayadan alman cizye ve
haraç da dahildi (herbirinden 70 akçe). Vakıfa ve saraya bağlı olan köyler
hariç (Şerefname 11/1:224). Evliya'ya göre, Mîr, Mûş'un haracım kalelerin
komutanlarına vermek ve Mûş garnizonundaki askerlerin maaşlarım öde
mek için kullanıyordu (Evliya, IV: 1162). Son olarak Mîr şehirden geçen
kervanlardan yol bastı parası da alıyordu (Evliya, IV: 1161).
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Evliya'mn -belirttiklerine ek olarak- hesaplamalarında kapalı olarak
ifade ediliyor. Bitlis'teki bütün sürü sahiplerinden alman yıllık vergi de
vardı. Bugün de olduğu gibi bu, büyük olasılıkla, aşiret adamının ağaya
karşı olan geleneksel sorumluluğuydu. Elbette ki bu ödentiler her raman
gönüllü olarak verilmiyordu. Mîr, bir miktar silahlı adamı ödentileri topla
ması için görevlendiriyordu. Bu adamların Emirliğin sınırlarım aşıp, baş
ka Emirliklerin topraklarında yağmalar yaptıkları da sık gerçekleşen olay
lardandı. Bütün diğer Kürt Mirleri Van ve Erzurum valilerine Ebdal Xan’ı
şikayet ediyorlardı. "Onun 40 yıl önce öldürülmüş olması gerektiğini söy
leyerek". 10.000 (?) adamı Malazgird'e geçip 40.000 koyunu alıp 300 kişi
yi öldürdüğünde, Ebdal Xan, Van valisine adamlarının sürü vergisi topla- dıklannı, bu arada bazı yanlışlıklar yapmış olabileceklerini söyledi
(Evliya. IV; 1237-1242).

Yıllık geliri toplayan tek yerel güç Mîr değildi. Evliyaya göre Bitlis'te
13 zeamet ve 214 timar vardı. Bunlar aşiret adamları tarafından işletili
yordu. Bazılarıysa, alaybeyi, çeribaşı ve yüzbaşı gibi askeri rütbelere sa
hiptiler. -Sipahi ordusunda- Yasal düzenlemeye göre bu t imarların 3000
cebelüyü geçindirmesi gerekiyordu. Savaş durumunda bunlar Van valisi
nin ordusüna katılmak zorundaydılar. Fakat kendi Mîr’lerinin buyruğuyla
(Evliya, IV: 1162). Bu 3000 adam Osmanlı ordusu içindi, fakat bir bölümü
de Mîr'in kendi amaçlan doğrultusunda bir araya getirilmişlerdi
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3. yerel tüketici kurumlar da dinsel kurumlardı. Şerefname’de çok
sayıda köyün vakıfa ait olduğu yazılıyor. Evliya'da da bunun nedenleri
var. Yalnızca kentte medrese, 70'den az olmayan mektep ve bazı tekkeler
(derviş "locaları") vardı. Toplam 110 mihrap vardı, kentte (Evliya, IV,
1162/63). Bütün bu kurumlar muaftı. Yıllık gelirlerin bir kısmı buraların
bakımı için ayrılmıştı; aynı şey 70 çeşme, 41 kuyu için de geçerliydi. Kül
türlü ve dindar Bitlis halkından, Rojekî’lerin hiçbir üretken faaliyette bu
lunmayıp camide satranç oynadıklarım Evliya'nın gözlemdiği bu kesimin,
vakıflarca desteklendiği, vakıf gelirlerinden yararlanmış olmaları olasıdır.
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Geri kalan gelir, devlet hâzinesine gidiyordu. Haraç ağası vali tara
fından atanan iki memurdan biriydi. Mîr atamıyordu. Bazı alanlar (örne
ğin; Mûş ovası) saraya bağlıydı. Buradan elde edilen gelirin tümü saraya
gidiyordu; diğer alanların haracı küçük vergiler gibi almıyordu. Çiziye,
açıklandığı gibi vali ve mîr arasında eşitçe paylaşılıyordu.

e

Diğer Askeri Birlikler

rd

Bitlis'te bir yeniçeri alayı vardı. Kumandan, Mîr tarafından değil vali

ku

tarafından atanıyordu. Bu vali tarafından atananan 2. memurdu. Dahası,
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Evliya, Mîr'in kentte 10.000 (?) adamının olduğunu söyler. Bunlar, kılıç,
kalkan ve topuz taşıyorlar ve renkli bir üniforma giyiyorlardı. Evliya'nın
betimlemesinden, bir köle ordusu1123) görüntüsü ortaya çıkmaktadır (Evliya:IV,1184) Ancak, 10.000 gibi bir rakkam yanlış gibi görünmektedir.
Bu birlik sürekli hazır durumda bulunuyor, gerektiğinde Mîr'in aşiretler
den topladığı birliklere yedek güç işlevini görüyorlardı : 20.000 ya da da
ha fazla atlı ve daha da çok sayıda yayadan oluşuyordu, aşiret birlikleri.
(118. not’la karşılaştırınız.)

Kurumlar ve Yargı

Belirtildiği gibi yalnızca iki görevli vali tarafından atanırdı. Haraç
ağası, Yeniçeri komutam. Bütün diğer memurlar Mîr tarafından atanır
dı. Evliya bunlardan en önemlilerini sıralıyor : Kadıx müftüx Naqib-üleşraf, (124) Kale komutam. Yol ve pazar vergilerini toplayan diğer küçük
çapta görevliler.
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Yargısal otorite resmi olarak kadıya aitti. Ancak itaatsiz tebaının ce
zalandırılmasında, Mîr, kadıya hiç başvurmazdı. Kadının görevi Bitlis'te
Mîr i direkt olarak ilgilendirmeyen işlerdi. O'nu atayan merkezi yönetim
değil, Mîr olduğundan kadının bağımsız davranması bir hayli zordu. (Di
ğer sancaklardaki kadıların yaptığı gibi). Bu anormal bir durumdu. Evli
ya'mn ima ettiği gibi Kadı'nm maaşı da oldukça yüksekti. (12g Eğer Mîr'le
iyi anlaşır ise bunu daha da yükseltebilirdi. (İbid, 1162) Yani yargı konu
sunda Mîr, İstanbul'dan bağımsızdı. Ve çok sıkı bir kontrole sahipti Bu
bağımsızlık, yasama uzmanı müftünün İmparatorluğun diğer yerlerindeki
gibi Haneli değil de Şaft olması (Kürtlerin çoğunluğunun olduğu gibi) ger
çeğiyle perçinleniyordu. (Mekke, Medine ve Kudüs -yaru salem- gibi hal
kın Hanefi olmadığı yerlerde, müftüler, çok seyrek olarak üç anlayışın ku
rallarını uyguluyorlardı. Bitlîs istisnaydı.) (126) Yürütme, yargı güçleri
titizlikle ayrılmamıştı, (gelişi güzel uygulamalar görülüyordu) Şeriatın yo
rumlanmasında, Osmanlı devletinin bağımsızlığı iddia edilirdi
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Yani, Bitlîs uydu bir devletin başkenti gibi, bir İmparatorluğun
bir ilinden daha öte bir anlam taşıyordu. Egemen aileye, yüksek düzey
de bir bağımsızlık bahşedilmişti. Onlar bundan aşın bir ölçüde yararlanı
yorlardı. Tavemier'in oralardan geçtiği dönemlerde Mîr ne Osmanlı ne de.
Savafî egemenliğini tanıyordu. Bu iki imparatorluk da Mîr'le iyi ilişkiler i
içinde olmayı gerekli görüyordu. Bitlis'in stratejik öneminin bunda payı
büyüktü. (Tavemier : I, 300.) Melik Ahmet paşa, Van'a yeni tayin edildi
ğinde, süper bir askeri güçle Ebdal Xan'm bağımsızlığım sınırlayacağım
göstermeye çalıştı. Ancak Evliya'mn da şahit olduğu gibi bu kampanya
sonuca ulaşmadı.

Sosyal Tabakalaşma
Bitlîs Emirliği, toplumsal tabakalaşmanın bir hayli yüksek bir düze
ye ulaştığı bir yerdi. Bu şekliyle Osmanlı İmparatorluğunun küçük bir ör
neğini oluşturuyordu.

1)

En tepede Mîr ve ailesi,

2)

Hemen altında aşiret ağalan ve diğer soylular.

Danışmanlar ve diğer yüksek düzey görevliler bu katmanın üyeleriy-
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diler. Aşiret sakinlerinden bir kısmı kendilerine bağımsız bir gelir sağla
yan timarlan ellerinde tutuyorlardı ve bunlann çoğu kentte yaşıyordu (Ev,
İV: 1185). Diğerleri büyük olasılıkla çobanların otlattığı sürülerinin başın
da olmak zorundaydılar. Ve aşiret adamlarının hediyelerinden nasipleni
yorlardı. Sarayda kalanlann Mîr tarafından finanse edilmiş olmalan bü
yük olasılıktır.
3) Benzer konumda olup, aşiret mensubu olmayan yüksek dereceli
memurlardan oluşan elit bir kesim vardı ki bunlar sanat ve bilim adamla
rıydı. (Mîr kendilerine aylık ödüyordu.) Bir de dinsel liderler : Şeyhler,
seyyidler, metalar.
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4) Sıradan aşiret mensuplarım aralarındaki farklılıkların çok es
nek ve karşılıklı geçişlerin uygun olmasına rağmen iki katman şeklinde
değerlendirmek gerekir : Atlılar ve atı olmayanlar. Bu atlılardan çoğu ti
mar işleten tarafından cebelü olarak seçilirlerdi. "Köle-asker" lerle birlikte
("nöker"). Aşiret adamları askeri katmam oluşturuyorlardı. Nökerlerin na
sıl toplandığı pek açık değildir.

ut

4. a) Kentte çok sayıda Kürt yaşardı. (Evliya bunlann hepsini Rojekî olarak değerlendiriyordu.) Bunlar, diğer Kürtler gibi savaşçı değil, fakat
temiz insanlardı. Hangi işlerle uğraştıkları belli değildir.

st
it

5) Kürt köylüler (reaya) dağlarda ve tepelerde yaşıyorlardı, fakat
aşiretlerle olan ilişkileri ve kendileri hakkında çok şey bilmiyoruz.

In

6) Bitlis ekonomisinin motoru göçebelerin sürüleri yanında Hıristi
yan reaya'ydı. (özellikle Ermeni ve Süryani reaya). Yerleşik bir yaşamı
sürdüren köylüler daha çok Ermenilerdi. Kent nüfusunun önemli bir bö
lümünü de Ermeniler oluşturuyordu. ^127^ Çoğunluğu oldukça iyi bir du
rumdaydı : Mükemmel zanaatçılar, büyük esnaflar vardı aralannda. Di
ğerleri, yüksek gelir getiren meyvecilik yapıyorlardı. Bitlis nüfusunun
etnik bileşimiyle ilgili istatistikler ulaşılabilir durumda değildir. (İlgili veri
ler, açılmamış olan Osmanlı arşivlerindedir). Cuinet'in 19. yüzyılın sonla
rına ilişkin istatistikleri pek güvenilir değildir. Ermeni katliamından ön
ce, kentin %40'ı (önceki Emirliğin sınırlan içinde) hâlâ Ermeniydi.
Kürtlerin %15-2O'siyse hâlâ göçebeydi. '128^
Emirliğin politik eliti grup (2) ve grup (3) elemanlarından oluşuyor
du. Bu durum, Ebdal Xan'ın Melik Ahmet Paşa tarafından kovulmasın-
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dan sonra yerine geçen adayın durumunda açıkça gözlenebiliyor. Ebdal
Xanın üç oğlundan biri özel bir meclis tarafından seçildi. Bu mecliste,
aşiret ağalarının yanısıra, bilim ve din adamları, şeyhler, "soylular" (aVan)
ve Bitlis seyyidleri bulunuyordu (Ev, IV: 1273-4). Hristiyan tebaa, politik
olaylarda söz sahibi değildi ve asla askeri görevlerde bulunmalarına izin
verilmezdi. Kriz dönemlerinde bile. <129’ Şerefname'de onlardan yalnızca
gelir kaynağı olma özellikleriyle söz ediliyor.
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Yalnızca bir kez, Mir lerden biri (Osmanlı) birliklerinin tehdidi altın
dayken ve birçok aşiretin desteğini aldığı bir durumda, sadık ağalarından
biri O na Ermenileri de silahlandırmasını ve savunmaya katmasını öğütle
di. Şeref Xan bu teklifi, teklif yapan ağanın cehaletinin yeterli bir kanıtı
olarak değerlendiriyor (Hamâqat vanâdâni). Mîr'in diğer danışmanları da
benzer görüşlerdeydi. Sonuç olarak, Kürtler, onurluca ve kesin bir şekilde
yenildiler. Bir süre sonra da, Ermeniler bir başka Lord'a haraç ödemek
zorunda kaldılar (Şerefname, 11/1:314-6).
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ra-h. 2 Baban1130>
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Baban Emirliği, şimdi Irak diye bilinen yerde, 1550'den lŞöO’ye ka
dar önemli tarihsel roller oynadı. Hemen hemen bütün bu süre içinde,
(resmen) Osmanlı İmparatorluğu'na bağlıydı. -Pers'lere karşı girişilen ve
Pers yanlısı olan ikizi Erdelen Emirliğinin zararına olarak- birkaç işgal ha
reketine katıldı. Yöneticileri her zaman bağımsızlığı arttırma eğiliminde ol
muşlardı ve bu amaçla zaman zaman İran'la birlikte davranmışlardı Bağ
dat Vahşi ve Pers'ler, Mirler arasındaki kavgalarda taraf olup müdahele
etmişlerdi. Bunu Baban üzerindeki etkilerini arttırmak için yapıyorlardı.
17. yüzyıl başında. Baban Mîr'leri yüksek Türk rütbesi olan Paşa ünvanını aldılar. (O zaman, birkaç sancakbeyi bu ünvam taşıyordu. Fakat, son
radan birçok sancakbeyi bu ünvam aldı.) Aşiretli olan ve "olmayan" ke
simleriyle büyük bir nüfusu yönetiyorlardı. Aşiretliler aşiret ağalan
aracılığıyla yönetiliyor, "aşiretli" olmayanlar Mîr'in atadığı bir vali tarafln(1311 yönetllly°rlardl- Bu valilerin herbiri bir tasarruf bölgesine sahipti.
Bazen bu atanan valiler, bölgeyi kışlık olarak kullanan göçebe aşi
retlerin şefleri, bazen de, başka yerlerden gelmiş olan şefler ve Mîr'in akralanydı. Elbetteki hepsi de askeri ya da "aşiretsel kast"a mensuptular.
Bu bölgeler sıkça el değiştiriyorlardı. Egemen ailenin bir başka kolu yöne
time geçtiğinde (ya da işgal ettiğinde) kendi yakınlarını yönetim kademele-
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rine seçiyorlardı. Bu valilerden herblri de kendi adamlarını beraberlerinde
getiriyorlardı (Rich :I, 90) 19. yy. başlarında, Baban’ı ziyaret eden İngilizler bu tür atamalarla ilgili birkaç not düşmüşlerdir. Rich, kendisini ağırla
yan Mehmud Paşa'nın, kendisine karşı olan amcasına (Ebdullah) irat ola
rak, (en verimli) bölgelerden birini vererek uzlaşma sağladığım yazar.
(Rich:I,149) Bir başka örnek de şöyle : Pıran aşireti şeflerinden biri, (Ba
ban topraklan dışında kalan) Selim Axa, Çwerte bölgesine davet edilmişti
(Baban topraklarına). Ve bölgeye, sınır muhafızı olarak feodal bir temele
dayandırılarak yerleştirilmişti. 1919'da torunlan, buralardaki aşiret men
subu olmayan köylülerin karşı konulmaz efendileriydiler. (Edmonds 1957
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. 101)

Sultanın smır boylarında Kürt kullarıyla başının belaya girmesi gibi,
Mîr de yönetimtndekilerle problemler yaşardı zaman zaman. Babanlar'm
yönetime getirdikleri Pifder bölgesi Valisi Yûsuf Beg, Tebriz’e gidip, Abbas
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Mirza (Pers prensi) ya biat etti Abbas, o dönem itibarlıydı Vali konumunu
korudu, fakat bu kez Abbas Mirza'nm uydusu olarak. Mirza, daha sonra,
Serdeşt'i de Yusufun egemenlik alanına kattı

Bu, Rich'in 1820'de varışından kısa bir süre önce olmuştu. Osmanlı
ve Pers etkisini dengeleyerek önemli ölçüde bağımsız kalmayı beceren
Mehmüd Paşa, Türkler1den çok Forslar'a beslediği sempatiyle, Abbas Mir
zaya bağımlılığını ilan etmişti Bu olay iki komşu imparatorluk arasında '
savaşı körüklemişti
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Gerçekten de, Emirliğin 19. yy başındaki koşullarına ilişkin tek kay
nak, Rich in yapıtıdır. Baban başkenti Silemani'de uzun süre kalmıştı Rich (1820'de). Bölgeden, 10.5 yıl sonra geçen Frazer ve Ainsworth, ol
ması gerekenden çok az bilgiye sahiptirler. Rich'te en dikkate değer bö
lüm saraya ilişkin gözlemleridir. Orada, en önemli aşiretlerin şefleriyle ta
nışmıştır. Baban paşalarının, aşiretlerinin itaatlerini sürekli kılmak için,
Bitlis Emirliği'nin metodlannı kullandıklarım gösterir. Daha da ilginç .
olan, saray görevlilerinin listesidir. Bu görevlilerin ünvanlan, titizce ger
çekleştirilmiş bir Osmanlı sarayı taklidini gösterir (ya da İstanbul'un
taklidi olan Bağdat sarayı). Rich'in sözünü ettiği görevliler :
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, "Başbakanlık" : Babadan oğula geçen bir işlev (Rich I, 115). Baş
bakan resmi olduğu kadar resmi olmayan birçok etkinliğe sahip, rütbeli
olan herkes, Divanxane'sinde olmak zorundadır. (Sultan'm politikalarının
gerçek yaratıcısı ve uygulayıcısı olan Köprülü ailesi örneğini hatırlatmak
pek uygun düşecektir.)
"Selikdar" : Kılıç kuşanan (büyük olasılıkla; Silahdar). Bu da ba
badan oğula geçen bir görevdir. 1820'de bu görevin sahibi genç bir deli
kanlıydı. Yetişkin oluncaya kadar bir başkası görevi O'nun adına sürdür
dü (Rich:I,l 15). (OsmanlI'larda, sarayın iç hizmetlerinden sorumlu en üst
üç görevliden biri, Silahdar ağaydı; Sultanla bütün iletişimi O sağlardı)
(Shaw (1976): 115)
"Işık Ağası" : Ya da tören düzenleyici (Rich:I,168)
"Harem Ağası" : Kadınlar bölümünün muhafızı Rich, bunlann
hadım edilmemiş "gür sakallı Kürtler” olduğunu hayretle gözlemişti
(Rich:I,284). (Osmanlı İmparatorlu'nda, harem ağası, bütün İmparatorlu
ğun en güçlü erkeklerinden biriydi.) ^133'
"İmrahor" : Ya da at seyisi (Rich:I,366). Emir'in ahır, Sultanın
dış hizmetlerden sorumlu yüksek dereceli görevlilerinden biriydi (Shaw
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(1976): 117). İdari olmayan fakat gene de önemli bir görevli olan müneçcimbaşı. (Osmanlı sarayında müneccimbaşı yüksek (dini) görevlilerden
biriydi.) (Shaw (1976): 117). Rich, esas olarak Emirliğin yönetsel örgütlen- mesiyle ilgilenmiyordu; yukarıdaki görevlerle ilgili yalnızca notlar düş
müştü. Anlatımları, Baban sarayında görev dağılımının epey ayrıntılı ol
duğunu gösteriyor.
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Rich, gelirlerin toplanıp dağıtılmasını içeren ekonomik sorunlara
ilişkin pek bilgi vermiyor. Rich, büyük, zengin ve güçlü Caf aşiretinin (bir
kaç bin aile) yıllık olarak 30 kere vergi ödediğini farketmişti. Diğer aşiret
lerin ödediklerine kıyasla bu çok küçük bir miktardı (Rich;I, 281 n). Açık
tır ki, problemlere yolaçmadan böylesine büyük bir aşiretten haraç almak
çok zordur. Mîr'in atadığı valiler görev sürelerinden emin olmadıkları için,
köylüden sızdırabildikleri kadar sızdırıyorlardı, fegemen aile içindeki reka
bet mücadeleleri, Osmanlı ve Pers entrikalarıyla birleşmişti. Bu durum
ani değişikliklere yolaçabiliyordu. Yeni Mîr, kendi yönetim kadrosuyla ge
liyordu. İşte bu nedenle görevlilerin görev sürelerindeki ve konumlarının
devamı konusundaki belirsizlik, katmerli bir sömürüyle sonuçlanıyordu, asla himaye ilişkilerine dönüşmeden-. Bu, Emirliğin İmparatorlukla pay
laştığı en kötü özelliklerden biriydi. Bir aşiret ağası, Rich'e, bu güvensizli
ğin, aşiretlerin arazilerini daha verimli kılabilecek tarımsal uğraşlara yö
nelmemesinin başlıca nedeni olduğunu söylemiştir.
Eğer hiç
blçemeyeceklerse niye eksinlerdi? Bunun yerine, aşiretler, bağımlı köylü
lüğün (gûran) yükünü ağırlaştırdılar. Yasal olup olmadığına bakmadan,
İstediklerini koparabildikleri bir uygulamaydı bu (Rich:I, 89-96).

In

Ktrmanşah'm Pers olan valisinin (Prens Muhammed Alt Mirza} burayı
istilasından sonra sömürü daha da arttı. Çünkü Perslerde paylarını istiyor
lardı. Sonunda, köylülük kitlesel bir şekilde ayaklandı, bir tek Lord tarafın
dan sömürülmeliydiler (Fraser;18401,177).

Ne kadar gelirin, Baban'lar tarafından İstanbul'daki merkezi hâzine
ye ya da Bağdat'takine gittiği belli değildir. OsmanlI'nın gücünün zirvesi
ne ulaştığı dönemlerdekinden daha az olduğu kesindir. Şerefname'de ya
zılanlara göre, o dönemde Baban topraklan İmparatorluğun sınırlarına
dahildi. Yani bu topraklar timar olarak verilmiyor, gelir devletin maaşlı
görevlilerince toplanıyordu. Her aşiret lideri Şehrîzor eyaletinin hâzinesine
4 eşek yükü altın ödüyorlardı (Şerefname, 11/1:144), Belli ki. Baban, mer
kezi devlet aygıtından daha bağımsız bir konumdaydı. Ancak, köylülüğün
sömürülmesi bu süreçte artmıştır.
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'

III-h.3 Bazı Yorumlar

Metaryallerle Ügiü bazı kısa yorumlar yapmak İstiyorum :
ra

Osmanh İmparatorluğuyla ortak kurumlaU 2m,eg n ’’ Bitlîs,te timar sistemi ve bir "kul ordusu" (nöker)
vardı. Bu ordu kapıkulu ordusunu çağrıştırıyor. Elbette kİ bundan bu
urumlann mutlaka Osmanlı İmparatorlu ’ğundan alındığı veya Osmanlı
imparatorlu gu tarafından kurulduğu anlamı çıkmaz, Benzer kur^

daha eski Ortadoğu devletlerinde de vardı. Küçük devletler ya da büyük
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BU kurumlar’ Ortadoğu'nun ortak kültürel mirasıydı. Emirliklerle Osmanlı, Savafl imparatroluklannın paylaştığı. (Aslında
Osmanh imparatorluğu da. benzer bir Emirlikten doğup büyüdü.) Emir^Crr.TP
?
^Wendiklerlnde’ birbirlerinin kurumlanndan etkilen-
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karşılaştığı bazı kurumlan korudu. Fakat onlan da
ha birleşik bir idari sisteme entegre ederek bunu sağladı. Farklı
sınıfların -en azından yasal düzlemde- haklan ve ödevleri, Emirliklerde
de imparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi belirlendi. (Vergilendirme
üzerine değinmelere bakınız.)
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İmparatorluğun çöküş
belirtilerini yansıtmaktadır. O dönemde farkedilen en açık belirtiler gö
revülerin sık sık değiştirilmeleri ve köylülüğün aşın sömürülmesidir.’ Şu
ası açık ki. Emirliğin içine girdiği ekonomik ve poütik gerileme süreci
Imparatorlugunkine paralel olmuştur. (Bunun tek yanlı bir süreç olduğu
söylenemez, imparatorluktan etkilenilmiş olsa bile.)
3) Anlatımlar (özelükle Bitlis'le ilgili) İmparatorluğa kısmi bir enteg
rasyonun olduğunu göstermektedir. Bunun en önemli göstergesi, gelirüı
uyuk bir oranına Mır tarafından el konulmasıdır; bir diğeri de, İmparatoriuk; ordusuyla. Mîr’in ordusu arasındaki nicel zıtlıktır. Üçüncü olarak
Mu- in yargısal işlerde bağımsız olma özelüği var. Onun görevüsi olarak
varlığını ortaya koyan kadı ile beraber. Mîr bu bağımsızlığa, İmparatorlu
ğun Onu yenme, alaşacağı etme koşullarına, gücüne sahip olmasına rağ~wpu. (Ebdal Kan örneğinde olduğu gfcij. Bağ.Luddr sadecl

Emirliğin sınır olma özelüğinden ileri geüyordu. Kürdistan halkının nzası
imadan sürekli kontrol altında tutmanın güçlüğü, yalnızca doğal koşul
ardan ileri gelmiyordu; böyle olmasında, Kürdistan'ın iki imparatorluk
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arasındaki bölgede yer alıyor olması da etkiliydi. Osmanlı Padişahları,
Mîr'lerin sadakatini sağlamak için onlara çeşitli ayrıcalıklar tanımak zorudaydılar. (Şeref Xan, Safavi hizmetinde bulunuyordu. Osmanlılar O'na ih
tiyaç duyduklarında geri çağırdılar ve birçok ayrıcalıklar tamdılar.) Aslın
da Mîr'ler bu iki imparatorluğu birbirlerine karşı dengeleyemeselerdi, elde
ettikleri güce ulaşabilirlermiydi, ulaşamazlarmıydı, bu şüphelidir. Şimdiye
kadar, imparatorlukların çevresinde ya da iki imparatorluk arasında ka
lan tampon bölgede bağımsız politik birimlerin serpilip gelişmesine çok az
dikkat edildi. Eisenstadt, imparatorlukların siyasi düzenleriyle ilgilii
önemli yapıtında (1963), bu olaydan söz bile etmez. Osmanlı İmparatorlu
ğu’nun da aralannda bulunduğu tarihsel, bürokratik imparatorluklar,
babadan oğula geçen feodal politik düzenlerinde "açık bir teritoryal mer
kezileşme" özellikleriyle diğerlerinden ayrılırlar (1963:23). Kürt Emirlikle
ri, görüldüğü gibi hiç de o kadar açık bir "teritoryal merkezileşme" gerçek
leştirmemişlerdir.
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4) Timar düzenindeki vergilendirme biçimi tartışnıalan bize, Os
manlI yasallığının (Müslüman olmayanlar dahil) köylüleri aşırı sömürü
den koruduğunu gösterdi. Bundan çıkan sonuç şudur : Etkili bir devlet
kontrolü sağlandığında köylülüğün sömürüsü azalmıştır. Son dönemlerde
olanlar genellikle tersi gibi görünüyor. Bu da aslında bir örnektir, fakat
knnnmım yalnızca bir bölümüdür. 16. yy. da Osmanlı yasaları, köylülü
ğün vergi yükümlülüğü ile ilgili konumlarını açıklığa kavuşturdu. Kürt
Emirliklerinde de vergi oranlanmn düşüp düşmediği belli değildir. Fakat
fazla ağırlaşmamışa benziyor. (17. ve 18. yy. da merkezi kontrol azalmış
tı.) Merkezi kontrolün azalmasıyla biklikte, (İltizam sistemi yüzünden)
köylülüğün sömüsürü dehşetli bir biçimde arttı. 19. yy. da merkezi otorite
yeniden devreye girip vergileri direkt olarak toplayınca bunun anlamı yü
kün hafiflemesi değil, ağırlaşmasıydı. Hükümet kendi vergilerini toplaya
bilecek kadar güçlüydü, fakat, aşiret ağalannın da kendi hesaplarına ver
gi toplamalarını engelleyebilecek kadar değil. (Ya da buna istekli de

değildi.)

5) Timar sistemi köylülüğü (bir bölümü) aşiretlilerin yasal hizmetli
leri durumuna getirdi. Açıktır ki, aşiret/reyet ayrılığının kökenleri bu
olayda saklı değildir, o, çok daha eskilere dayanıyor. Fakat bu ayrılık, le
gal olarak onaylandı ve korundu. Yasalar "kast" engelinin korunmasını
garantilediler.
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6) Mîr'ler emirliklerindeki aşiretleri, gruplan ya da konfederasyonlan, aşiret reislerini saraylarında gözetimde ve birbirlerine karşı dengede .
'
tutarak, kontrolü sağladılar : ("Böl" ve "yönet"). Mîr'lerin konumlarının ’ : ?
devletçe tanınması katılaşmalarını getirdi. Fakat bu olay tek başma, Mîr
'
ailelerine olan sadakati açıklamaya yetmez. "Karizma" sözcüğünün yanlış
bir niteleme olduğunun, açıklama getirmeye yetmeyeceğinin farkındayım.
Ama Mîr'lerin otoritelerinin karizmatik karakterinin üzerinde durmak zo
rundayım da. Son Emirliğin yıkılmasından yüzyıldan fazla bir zaman son
ra, halk hâlâ Mîr'lerden saygıyla söz ediyordu (III. Bölüm k.). Güncel poli- ;.
tik güç, danışmanlarda toplanmış olmalı. Ancak aşiret adamları Mîr'e
bağlıydılar. Danışmanları onun yerini asla alamadılar.

de

III-i. Intermezzo : Kuzeydoğu İran'a Göç
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Bütün Kürdistan Osmanlı İmparatorluğu'na eklenmedi; bir kısım
Kürtler Pers egemenliğini Osmanlı'nınkine tercih ettiler. (Ya da işgale uğ
rayıp bu egemenliği kabule zorlandılar) Burada, bu iki İmparatorluğun
Kürtlere ilişkin politiklarındaki farklılıktan incelemeye niyetli değilim. Fa
kat konuyu, Kürtlerin bir kesimiyle ilgili Safavi politiklannı vurgulayan
birkaç noktayı belirtmekle sınırlayacağım. İran'ın kuzeydoğu eyaleti kuzey
Horasan'da birkaç yüzbin Kürt yaşamaktadır. Bazıları hâlâ göçebe, - çoğu
dâ yerleşiktir- İl diye adlandırılırlar buradaki aşiretler üç grupta toplan
mıştır : Şadlû, Zeflranlû ve Keywanlû. Kullandıktan dil Kurmanci'dir.
Fakat çevredeki etnik gruplardan Türkçe konuşanların dillerinden etki
lenmişlerdir. Bazı aşiretler Türkçe bile konuşmaktadırlar. Kürtlerin ço
ğunluğunun Sünni olmasına karşın onlar hâlâ Şiidirler. Özgün gelenekle
riyle, Çemişkezek diye adlandırılan geniş aşiretten gelmekteler.
Çemişkezek'tiler buraya, 1600'de Şah Abbas tarafından Özbek ve Türk
men'lere karşı sınır korumacılığı için gönderildiler. Daha küçük Kürt aşi
retlerinden küçük gruplar, bir süreden beridir buralara yerleşmiş durumdalardı zaten. Geriye kalanlar da daha sonra, gene Şahlar tarafından
oraya gönderilmişlerdi. Nadir Şah (1730-1747) aşiretleri İmparatorluğun
değişik bölgeleri arasında hareket ettirmekte çok başarılıydı. Burada yal
nızca, konuyla ilgili birkaç gelişmeyi ele alacağım '133’
Safaviler iki güçlü Sünni komşuya sahiptiler. Batıda Osmanlılar,
kuzeydoğuda Özbekler. Bunların ikisi de Şiizmi, İran'ı işgal etmek için ye-
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terli neden olarak görüyorlardı. Birincisiyle olan sınırlar, Türk Aleviler ta
rafından korunuyordu. Bu arada Kürtler de işe yanyorlardı. Fakat onların
bağlılıklarına her zaman güvenllemezdi. -Şii bile olsalar-. Sınır boylanndaki aşiretler ve emirlikler, kime "bağlılık" göstereceklerine duruma göre
karar veriyorlardı. Bazen Safaviler, bazen de OsmanlI’lar olabilirdi. İran'a
Kürdistan'dan gelmiş olan Şii Kürtler bile diğer Alevilerle birlikte aniden
OsmanlI'lara katılabilirlerdi, {bakınız:Çemişkezek). Bu nedenle Safaviler
Kürtlerin askeri yeteneklerinden, isyan tehlikesinin daha az olduğu başka
cephelerde yararlanmayı tercih ettiler. Safavi politikasının (kısmen başarı
lı) bir diğer yönü Kürtler'i yeniden organize etme girişimiydi. (Diğer Alevi
gruplan gibi). Yeni aşiret ve konfederasyonlarda gerçekleştirildi bu: (îl).
İl'ler şeflerinin Şah tarafından atandığı örgütlenmelerdi. Aşiretin de kabul
edebildiği. Şahla kişisel bağlantılan olanlar şef seçildiler. Daha önce de
dendiği gibi, Şerefname'de bir Gil ya da Kil aşiretinden söz edilir. Ve Çeknî'lerin buraya nasıl gittikleri anlatılır. ^134) Bu aşiret, İran Kürdistan'ının
en cesur aşiretlerindendi. 16. yüzyılda, büyük şefleri yoktu; aşiretin alt
birimleri batı İran'a dağıldılar. -Soyguncu ve hırsız gibi kötü bir şekilde
ünlenmişlerdi.- Yönetim bunlara karşı bir baskı harekatım başlatınca ba
zı Çeknî ağalan Hindistan'a kadar göçmeye başladılar. Horasan'a vardık
larında (burası Özbeklerce kısmen işgal edilmişti) Herat'm isyancı valisi
nin hizmetine girdiler. Şah Abbas (1538-1629), sonunda isyanı bastırdı.
Fakat savaşçı Çeknî'lerin -eğer doğru yönetilirlerse- Horasan'ın yeniden
, ele geçirilip korunmasında çok işe yarayacaklarına karar verdi. Muhafız
grubunda (gorşl) Çeknî'lerin ileri gelen ailelerinden bir kişi bulunmaktay
dı : Budax Bey. Şah, Budax'ı Horasan'da Guşan yakınlarında bir yere
Emir (askeri komutan) Olarak atadı. Ve aşiretini yönetmesi için O'nu aşi
retinin başma gönderdi. Plan tuttu. Çeknî şimdi eski uygulamalarım sür
dürmek için devlet desteğine de sahipti. Daha önce hırsızlık olarak görü
len şeyler, şimdi bir vergilendirmeye dönüştü. Herkes mutluydu,
(akrabaları) köylüler bile. Çeknî'ler şüphesiz ağır bir yüktüler. Fakat onla
rı, Özbekler'den koruyorlardı. Özbeklerle daha kötü deneyimler yaşan
mıştı. Şah Abbas'ın kışkırtmaları İmparatorluğun gerilemesine yol açtı.
Kuzeydoğu ve Kuzeybatı bölgelerini Özbekler ve Osmanlılar işgal ettiler.
Doğuda Özbekler geri püskürtüldü. (Çeknî'lerin de katkısıyla). Kuzeydoğu
cephesini sağlamlaştırmak için, çokça muhafıza ihtiyaç vardı. Aynı dö
nemde güneydeki Türkmen bozkırlarına dağılmış olan "Çemişkezek" İller
göçe zorlanıyorlardı. Hare-Varamİn (Tahran'm güney-doğusu) de 40.000
den fazla Kürt aile yaşıyordu. Bunlar daha çok çadırlarda yaşayan çoban
lardı. Bazıları Hacı Rüstem Bey'le İran'a gelen Çemişkezek'lilerdi, burada
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kalmışlardı. Kürdlstan'dan başka aşiretler de vardı. (Örneğin Horasan'da
şimdiki kabilelerden birinin adı Hasanlü'dür. Xinus'taki Hasenan aşiretiyle bir ilişkisi olduğu belli oluyor.)
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Ancak diğerlerinden çoğu Kafkasya Kürtleri'ydi. O zaman. Güney
Kafkasya'da pek çok Kürt aşiret vardı. Bazıları, 24 lakabıyla anılırlardı
Bunlardan bazıları Osmanlılar Kafkasya'yı işgal ettiklerinde İran'a kaç
mışlardı (1576). Bunu izleyen Osmanlı-Safavi savaşları boyunca pek sıcak
karşılanmadılar. İran'da, güvenilirliklerinden şüphe edüdi. Şah Abbas, ço
ğunu Gilan'a yerleşmeye zorladı. Diğerleri Hare-Varamin'e gönderildi. Ordaki Çemişkezek'lere katıldılar. Şah Abbas, bir Çemişkezek şefini, Şah Elî
Xan'ı onlann başreisi olarak (Mîr) atadı; büyük olasılıkla, bütün grup bu
nedenle Çemişkezek diye adlandırıldı. 1598'de bu Çemişkezek'lerden bir
kısmı Mîr Şah Elî Xan'm komutasmda Şah Abbas'm Afganistan seferine
katıldı. 1600'de, 40.000 ailenin kuzey Horasan'a göçmesini emretti (Darun a, şimdiki Aşkabat'a). Şah Elî Xan, bölgenin valisi tayin edildi ve İbra
nî ünvanı aldı. Kürtler Özbeklerle bu topraklarda savaşmayı zor buldular.
Bir süre sonra, -kanlı çarpışmalarla- güneye doğru Guşan dağlan çevresi
ne geri çekildiler. Pir Budax Beg'in Çeknî'lerinin, daha kalabalık olan Çe
mişkezek'lerle kaynaşmış olmalan olasıdır. Bu nedenle, daha sonraki yıl
larda adlarına pek rastlayamıyoruz. (Harita-11)

HARİTA -11 : Horasan

------- ■— --Bugünkü uluslararası sınırlar

)

Dağ silsilesi
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1627/8'de Şah Abbas Çemişkezek'e yeni bir Mir atadı. Yusuf Sul
tan, Gürcistan doğumluydu ve sarayda Müslüman gelenekleriyle yetiş
mişti. Şah'm muhafız alayının (gorşi) üyesiydi. Yusuf Guşan valisi de ol
du. Eğer bu Şah Elî'nin gücünü kırmak için idiyse pek başarılı olmadı:
Aşiretlerin çoğu Şah Elî'nin kardeşi Mehrab Bey'i liderleri olarak görmeye
devam ettiler. Şimdi iki egemen aile vardı. Yûsuf, Şadi aşiretinden bir
Kürt kadınla evlendi; torunlan ve adamlan Şadlü olarak adlandırıldı. Belli
bir süre sonra, egemen aileler, coğrafi bir bölüşüm üzerinde anlaştılar :
Şadlü aşireti Dojnurd şehir merkezi olmak üzere batıya, Ze'feranlû (Şah
Elî Xan'ın torunlarının adıyla anıldığı aşiret) daha doğuya, Şirman ve Habuşan dolaylanna. Bu iki egemen ailenin yanısıra, bazı küçük aşiretler de
ortaya çıkıp onların etrafında toplandılar. Ze'feranlû topraklanılın doğu
sunda bulunan Keywanlû aşireti o zamanlar özerkti. (Sonradan
Ze'feranlû'lara tabii oldular). Birkaç büyük aşiretten de bağımsız diye söz
edildi. (Şah ve "iki büyük aile") Örneğin, Emarlû (Nadir Şah tarafından
buraya getirilmişlerdi) ve Qeraçûrlû (Şadlû'lerden biri) ancak bağımsızlık
tan geçiciydi. Yalnızca, şefleri resmen tanınan aşiretler bağımsız kaldılar :
Kaçarlar zamanında (19. yy. ve 20. yy. başında) iki aile de Îlxanî ünvanına
sahipti ve bölgelerini yönetiyorlardı. Bunlar sık sık isyan çıkardılar ve ger
çekten bağımsız yönettiler. Bol miktarda topladıklan ödentilerden az bir
kısmım, o da seyrek olarak devlet hâzinesine gönderdiler. Toplanan geli
rin bir miktan, uydulaştırdıklan şeflerine ve Türkmen şeflerine banşı de
vam ettirebilmek için hediyeler biçiminde yeniden dağıtıldı. Bağımsızlık
larının yanısıra, devlet onayını almış olmalan, varlıklannı diğer ailelere
oranla daha uzun bir süre sürdürmelerini sağlamış gibi görünüyor.

IlI-j. 19. Yüzyıldaki Siyasi Değişiklikler

19. yüzyılın ilk yansı boyunca, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki iki
karşıt eğilim işlerin gidişini etkiledi. Geçen yüzyıllardan bu yana yavaş ya
vaş fakat sürekli gerileyen İmparatorluk, çöküş durumuna geldi. İmpara
torluğun bu durumu, bağımsızlık ve aynlık isteklerini kamçılıyordu. Av
rupalI güçlerin İmparatorluk üzerindeki doğrudan etkisi, zayıflığın bir
başka belirtisi olarak yorumlanıyordu. Ancak bu Avrupa etkisi reformalan da teşvik etti; II. Sultan Mahmut (1808-18.39) merkezi kontrolü yeniden
sağlamak için büyük çabalar harcadı. Yani merkezden kopma ve merkezi-
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leştirme eğilimleri aynı anda varoldular. Bu durum, dönemin bir uygula
ması olan bütün Emlrlik'lerin tasfiyesi ile açıklanabilir. Ve iki Kürt Emirli
ğinin umulmadık bir güce saltanata da erişmesini -geçici de olsa- gözlem
leyebiliyoruz bu arada. II. Mahmud, tahta çıktığında, İmparatorluk sınırlan içinde yan-bağımsız bir statüde olanlar kesinlikle yalnız Kürt
Mîr’leri değildi. Bütün Anadolu'da, yerel, nüfuzlu aileler, devlet fonksiyon
larını ele geçirmiş ve gerçekten bağımsız yöneticiler haline gelmişlerdi :
(Derebeyleri). Pek çok atanmış valiler de İstanbul'a aldırmadan, kendi
yollarına devam ediyorlardı. . Mısır, kısa süren bir Fransız işgalinden son
ra (1798-1801), popüler Mehmed Ali Paşa'nın kontrolünde gerçek bir ba
ğımsızlık elde etmişti. 1806-1812’de Rus-Türk savaşında İmparatorluk
yeni bir yenilgi aldı. Rusya, geçici olarak Erzurum ve Trabzon'u alınca da
ha da kötüsünü yaşadı (1828-1829). (Böylece Kürdistan'm bazı bölgeleri
geçici olarak İmparatorluktan koptu.) 1828'de Yunan milliyetçileri, baş
langıçta Mahmud'un başarılı bir şekilde bastırdığı küçük bir bağımsız Yu
nan devleti kurmayı başardılar. 1830’larda, Avrupalı güçler Osmanlı'yı bu
Yunan Devleti nin bağımsızlığını tanımaya zorladılar.
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Mısır'daki Mehmet Ali Paşa, Sultan tarafından aldatıldığını düşüne
rek Suriye'yi işgal etti (1831). 1832'de, Generali İbrahim Paşa Anado
lu'nun bağrında (!) Osmanlı ordusunu yendi. 1839’da Nizip yakınlannda
yeni bir Mısır zıtlaşması yer aldı ve Osmanlılar gene yenildi.
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Kürdistan'ın batısında İbrahim Paşa tarafından defalarca bozguna
uğratılmış olan ordu, önceki yıllarda, Kürdistan'a seferler düzenleyip gad
darca, Kürt şeflerinin başkaldırılannı, direnişlerini kırmıştı. 1806-1812'de
ki Rus savaşından hemen sonra, Sultan Mahmud eneıjik bir şekilde mer- '
kezileştirme politikasını başlattı.Büyük oranda da bunu başardı ve "bir
takım politik, askeri ve polisiye önlemlerle isyancı paşaların ve derebeyle
rinin üstesinden gelip, onlann yerine İstanbul'dan görevliler atadı." (135)
1826'ya kadar Anadolu derebeyleri bastınlmıştı ve sıra Kürdistan'ı pasifize etmeye gelmişti. Generali Reşld Mehmed Paşa (önceki Sivas valisi son
raki sadr-ı azam), seferleri düzenleyen askeri dehaydı. Yüzyılın ortalarına
kadar, Kürdistan'da emirlik kalmamıştı. Resmi olarak Kürdistan Osmanlı
valilerince doğrudan yöneüliyordu. Ancak, pratikte doğrudan Osmanlı yö
netimi, çok etkisiz kaldı. Şehirlere yakın yerlerde valilerin etkileri biraz
vardı, ama başka hiç bir yerde otoriteleri yoktu.
Kısmen ilk merkezileştirmelere tepki olarak, kısmen de uluslararası
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durum ve Osmanlı-Mısır savaşlarına cevap olarak iki Kürt Mîr'i merkezi
otoriteye isyan ederek, geniş alanları işgal ettiler ve eski parlak Emirlik
dönemini yeniden canlandırdılar.
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Rewandizli Mîr Mihemed (bir gözü olmadığından Kör Mîr diye adlan
dırılıyordu), 1814'te, gerilemiş olan Soran Mîr'liğine yükseldi. 20 yıl sonra,
şimdiki Kuzey Irak'ın çoğunu işgal ettikten sonra, Bağdat valisi, Mîr'i dur
duramadı. Kendi süperliğinin tanınmasının sürmesi boş umuduyla işgali
ni tanıdı. Ve paşa ünvanı verdi. Mîr birliklerini, Nesîbîn ve Mardîn yönüne
gönderdiğinde ve Mısır'lı Paşa’yla temasta olduğunu söylediğinde, Sultan,
Reşid Mehmed Paşa'yı üzerine gönderdi. Musul ve Bağdat Valisinden ha
rekata yardımcı olmasını istedi. Mîr-i Kor kendisi için çok uygun olan ko
şullarda teslim oldu : Rewandiz valisi olarak kaldı. Fakat Sultan'a bağlılı
ğım açıklamak zorundaydı. (1835)'de Sultan'la uzun şartlar görüştüğü
İstanbul'a gönderildi. Ancak dönüşte mucizevi şekilde ortadan kayboldu.
Kardeşi Resûl birkaç yıl Rewandiz valüiği yaptı. 1847'de Bağdat valisi
O'nu sürgün edinceye kadar. Bu Soran emirliğinin sonu oldu : Bu tarih
ten sonra Rewandiz Türk yönetimine girdi. (136'
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Liderleri Bedr Xan Beg önderliğinde, yıkılmadan önce kısa bir salta
nat dönemi yaşayan 2. Emirlik de Botan Emirliğiydi. Kürtlerin çoğu,
O'nun yönetimini ve isyanım modem milliyetçiliğin ilk örneği olarak de
ğerlendirir.

In

IU-k. Bedr Xan Beg'in Yükselişi ve Botan Emirliğinin
Düşüşü (137)

Botan, yüzyıllarca, Halid İbn Walid'in torunlan olduğunu iddia
edenlerden oluşan bir aile tarafından yönetildi. -Halid İbn Walid peygamber'in en ünlü generallerinden biri-. Şeref Xan'a göre, üç kardeş rekabet
etmek yerine, topraklarım böldüler. En önemli üç bölge. Emirliğin en
önemli kenti olan Cezîre'ye bağlıydı. Diğer iki bölgenin merkezleri, Finik
ve Gurkel kaleleriydi. Kuzeybatı ve Kuzeydoğu Cezîre'de ayn ayrıydılar.
(Şerefname 1/2, 146) Bazen bu üç parça, genellikle Cezîre'nin liderliğinde
birleşik bir cephe oluştururlardı. Diğer zamanlarda, aralarında şiddetli
çarpışmalar olurdu. Sözlü destanlar, Botan'dan derlediğim bu çatışmala-
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nn istisna olmaktan çok kural haline gelmiş olduğunu gösteriyor. (Fakat
^Tıda^tÇ°k °lağanûstû «Aylarla ilgilidir, normal durumla pek ilgi
li değildirler.) Botan'm askeri omurgası, (Cezire bölgesi) iki göçebe aşiretten meydana geliyordu ,
(HARİTA 12) ŞiUet ve
aSrt S-
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ıs in Qewalisi ve BÜbaşı len ve Hekârî'nin sağ ve sol aşiretleri gibi). Bu iki
konfederasyon halâ hatırlandığı gibi, bütünüyle göçebe aşiretlerden oluş
muştu. Gurkele bağlı Kürtler Hacı Beyran olarak biliniyorlardı. (İlk Mirle
rinden Hacı Bedr Xan’dan sonra.) Onlar, göçebe-yan göçebe ve aşiretli olmayan yerleşik Kürtler'den oluşuyordu. Finik'e bağlı olanlar Dehî diye
adlandırılırdı. Benzer bir kompozisyona sahiptüer. <139) Cezîre’deki yöne
tim, güçlü aşiretlere kumanda ettiğinden sık sık Hacı Beyran ve Dehî’ve
boyun egdirirdi. Uç kardeş Emirlik arasındaki ittifaklar, kaçınılmazdı. Sü
et ve Coıcsor’un güç yasaları, diğer iki konfederasyonun topraklarından
geçerdi çünkü. Bu konfederasyonlar tek tek birimler halinde değülerdi.
Gurkel in son Mir’i Seîd Beg, Şimax ağalarının (Hacı Beyran’a bağlı bulu
nan) kendisine karşı Cezire Mîr’inin savaşma katüdı ve orada öldürüldü
Seîd Beg’in ölümünden sonra, bu ağalar, (kısmi bir başarıyla) vergi topla
yarak O nun yerini almaya çalıştılar. Cezire Mîr'ine karşı uzun süre ba
ğımsızlıklarını sürdürdüler. Fakat Mîr ünvanı alabümek için hiçbir zaman
yeterli güce ulaşamadüar, (Hacî Beyran’ı aşan). Çoxsor ve Şület arasında
iki aşiret yönetici rol oynadı : Mîran ve Batuan. Mîr güçlü bir kişüiğe ve
poliük yeteneğe sahip olmadığından Mîr'den çok bu aşiret şefleri önemli
kararlan alıyorlardı. "Hepsinden sonra" Mîr aüesinden biri bana "Ağa, bü
tün aşiretin en iyi adamıydı. Mîr’se Türklerin icazetiyle Mîr’di." diye anlat
mışla
Hâlâ bilinen eski bir deyiş, gerçek gücün bu iki aşirete da
yandığım yansıüyor :

"Mîran MIT'in,
Batuan Wezîr'in,
ŞÜlet Seyen Pîfln."

"Mîran'lar Mîr
Batuanlar vezir
Şület'ler eski köpektirler." (141)
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1821'lerde Bedr Xan Beg, bu düzensiz kümelenişin Mîr'i oldu. Mi
ran reisi Brahîm Axa otoritesini tanımadı. Yani haraç ödemeyi reddetti.
Batuan'la Hacı Beyran Kürtleri arasındaki çatışmalarda barışı sağlamış
olması Mîr’in en azından belli fonksiyonlarını yerine getirdiğinin ifadesi
dir. Brahî Axa, Bedr Xan tarafından öldürüldü. Coxsar aşiretlerinden yar
dım gören Mîran'la Botan'ın diğer Kürtleri arasmda savaş başladı. Yüz
lerce kişi öldürüldü. Bedr Xan Beg, aşiretler üzeride otorite kurmayı
başardı. Aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık sin
yalleri veriyordu. 1828/29 daki Rus savaşında, aşiret adamlarından sa
vaşçıları Osmanlı ordusuna göndermeyi reddetti. (142)

Bedr Xan bütün Emirliği yönetti. (Hacî Beyran ve Dehî'ler dahil).
Sert cezalandırma yöntemleriyle, demir pençeyle yönetiyordu. Botan'ı gü
venli bir sığmak haline getirdi. Bu şekilde burada önceleri eşkıyalık ve
hırsızlık yuvasıyken sonradan yaşam ve mülkiyet saygı görmeye başladı.
Herşey başarılı yürüyordu. (143)
önemli kararlarda, Mîr bütün büyük ağalan topluyor, düşünceleri

ni alıyordu. Ancak, son karar gene de kendisinden çıkıyordu.
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Ordu modernleştirilmeye çalışıldı. Artık, aşiret savaşçıları savaşa
kendi reislerinin komutasında gitmiyorlardı. Aşiretsel birimler varlıklarım
sürdürüyorlardı. Fakat Mîr'in direkt komutasmda olan, bütün aşiretlerin
en iyi askerlerinden oluşan mükemmel alaylar vardı. Bu alaylar sürekli
orduyu oluşturuyorlardı. Kendi ağalarından çok Mîr'e sadıktılar. Halk on
lara 'kolam" demeyi tercih etmişti. (144) ("Maiyet" diye çevrilebilir). Böyle
sine üst, elit birimlerin oluşturulmasının, aşiret ağalarının konumlarını
sarsan yan etkileri vardı. Çünkü, en iyi adamlarım kaptırıyorlardı. Bedir
Xan, Orta Kürdistan'da iki büyük lider olan Hekârî Mîr'i Nûrullah Bey ve
Muks'tan Xan Mehmûd'la da ittifak yapmıştı. Yakınındaki ve uzağındaki
daha alt düzeylerdeki şeflerle de, (Mûş ve Kars'a kadar). *145' Bu fazla bağımsız tavırlar takman Kürt Mîr'lerine karşı giriştiği bir dizi muharebeler
den sonra. Kumandan Reşit Paşa, uzun bir kuşatmayla başkent Cezîre’yl
aldı (1836). Mehmûd Xan, büyük bir orduyla imdadına yetişmeye çalıştı.
(Safrastian'a göre 1948:51) (Bu ordu 20.000 Kürt, Ermeni ve Asurilerden
oluşuyordu.) Fakat Botan nehrini geçemediler, çünkü Türkler köprüyü
uçurmuşlardı. Geçici olarak, iki liderde adamlarıyla birlikte dağlama çekil
mek zorunda kaldılar.
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Kürt'ler, Osmanlı ordusunun 1839'da Mısır'lı İbrahim Paşa'nın bir
liklerine yenilmesine şahit olmuşlardı. İçlerinde Bedr Xan'ın torunlarının
da bulunduğu Kürt milliyetçilerine göre -ki bunlar atalarının anlayışların
dan etkilenmişlerdi-, bu onlar için Osmanlı devletinin zayıflığının işaretiy
di. Mîr şimdi, bağışız bir Kürdistan kurmayı planlamaya başlamıştı. Bu
yaklaşımı destekleyen çağdaş kaynak yoktur. Bedr Xan isyan etti, fakat
büyük olasılıkla başka nedenlerle ve daha sınırlı amaçlarla.4146'

Osmanlılann geçici olan yeniden merkezileşmelerine dayanarak
(kullanarak) komşu toprakları işgal etti. 1845'te Diyarbekir, Musul-İran
sınır çizgisindeki alanlan aldı (askeri garnizon). 1846 yazında yarımda 4
hafta kalarak şu gözlemi yapmışlardır. (147) "Hemen hemen Kürdistan'ın
bütün aşiret şefleri hediyelerle gelip O'na saygılarını bildiriyorlardı; at, ka
tır ve değerli eşyalar sunuyorlardı, hediye olarak." Hekârî Bey’i ve Xan
Mehmûd bile O'nun huzurunda olmaktan onur duyuyorlardı. "İnatçı, fe
tih ateşiyle yanıp tutuşan pek çok aşiret şefi, parmaklarıyla ters yönü işa
ret etmeye cesaret edemezlerdi." '148' Mır, konuklarına, Sultan'a verdiği
bağlılık sözünü bozmaya niyetli olmadığım da belirtmişti. Bu tavır, O'nun
bağımsızlık ve milliyetçilik konularındaki tutumundan eri azından şüphe
lerin doğmasına yolaçmıştır. '149'
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Ancak, başka olaylar Bedr Xan Beg'in planlarını bozdu. İngiliz ve
Amerika'lılar Orta Kürdistan'daki Nesturileri "keşfettiler" ve bir misyoner
lik çabası içine girdiler. -Nesturi'lerin yanya yakın bir kısmı, aşiret men
subuydu ve açık fikirliydiler.- ve Müslümanların hakimiyetinden kurtul
mak istiyorlardı. Bu, Kürt ağalarının egemenliği altında yaşayan köylü
Nestuıiler için de geçerliydi. Osmanlılar'ın bir Hristiyan güç tarafından ye
nilmesi, güzel günlerin müjdecisi oldu. Misyonerler, İngiliz ve Amerikan
hükümetlerinin, onlara, kendi kendilerinin efendisi olmaları için yardımcı
olacağım bildirdilerJ150' Elbetteki bazı Nesturi'ler bu yabancılarla birlik
sağlayıp güçlenme yanlısı oldular. Nesturi dini lideri Mar Şimun, daha ön
ce hiç ulaşamamış olduğu bir güce ulaşmıştı. Bundan Kürtler kadar bazı
Nesturiler'de rahatsız olmuşlardı. '151' Aslında, Kürtler öfkelenmekten öte
tehdit altmda hissediyorlardı kendilerini. Bu konuda misyonerler de pek
rahatlatıcı bir rol oynamamışlardı. Tiyarî bölgesinde Amerikan misyoner
leri, bütün ovanın önünde uzandığı bir tepenin üzerinde bir yatık okul
yaptırdılar. Bu kaleye benzeyen yapı Kürt'lerin şüphelerini, giderek Müslamanlar'la Hıristiyanlar arasındaki gerilimi artırdı. Mar Şimun'un da da
hil. Nasturiler Mîr'e haraç ödemeyi durdurduklarında, Mîr, Bedr Xan
Bey'den onlan cezalandırmak için yardım istedi. Tiyarî üstüne büyük aşi
ret birlikleri gönderildi (1843). Kürt’ler Nesturi'lere derslerini vermek için
pek istekliydiler. *152' Korkunç bir katliam yapıldı. Birkaç yıl sonra, baş
ka bir bölgede eşit şiddette kanlı bir saldın daha yapıldı. Yankılan Avru
pa'da duyuldu ve Bedr Xan'ın düşüşüne neden oldu. Fransız ve îngilizler
bu şefin cezalandırılması ve gelecekteki katliamların önlenmesi için Osmanlılar'a baskı yaptılar. Bedr Xan üzerine güçlü bir ordu gönderildi ve
teslim olmaya zorlandı. Akrabalanyla birlikte, büyük sevgi gösterileriyle
karşılandığı İstanbul'a gönderildi. Ve oradan da sürgüne, kimsenin
O'nun yerini almasına da izin verilmedi.

Mîr'den Sonra Botan

Hemen sonra Emirlik, düşman aşiretlere bölündü. Başlarında bir
Mîr olmayınca, aşiret çekişmelerini kontrol altına almak olanaksızdır. Os
manlI valilerine güvensizlik duyulduğundan, bu valiler isteseler bile ara
buluculuk yapamıyorlardı. Burada yasaları ve düzeni hakim kılamıyorlardı. Aşiret çatışmaları zamanla durulmadı. Aşiretsel birlikler bozuldu,
yeni alt-aşiret birimleri ortaya çıktı ve kopmalar yaşandı. Birkaç lider,
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A11 P0Ütİk Ve ekonomik alanda göçlerini artırdılar. Ancak hiçbirt Mır lik görevini üstlenemediler. Birbirlerine rakip. Çok sayıda aşiret reirlfZÎn
T3" 3Şiretl rClSİ MİSt6fa AX3’ Sultan Abdulhamid ta
rafından Hamidiye Paşası yapıldı. Ve bölgenin en güçlü adamı olmavı
ESkk 8h?'dd£ 1877dekl Osmanlı-Rus savaşından hemen sonra.
Emirlik l^a bir dönem için Osmanlı imparatorluğu'na yeniden entegre ol
du. Bedr Xanogullan Osman ve Hüseyin. Paşa ünvanı aldılar ve bu savaşlldda7^ariyenİÎî1Ce’ 1Rİ k3rdeŞ B°tan’a gei1 dÖnÛp yöneümi ellerlne
aldılar. Yaşlı olanı. Osman Paşa. Mîr'liğini ilan etti, öyle görünüyor ki aşi
retlerin çoğu gönüllü olarak yönetimine girdiler. <153) Kürt kaynaklarına
göre Osman 8 ay Çolemerik, Mardîn, Midyat. Nesîbîn. Zaxo. İmadiye böl?
Hlam yönettt Hutbede adı geçiyordu. Sultan'ın gön
derdiği ordular geri püskürtüldü. Ama Mîr hileyle hapsedildi. DüzensMik
g?
°
' n gÛn bUe Pek ÇOk
Emlrllk dönemini altın çağ olarak
nuyoT^T01^’ U1USalC1 ProPagandayla bu imaj daha da abartılmış bulu-
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*drdlstan’daki "göreceli" karmaşık toplumsal örgütlenme
den (Emirlikler) daha basit (aşiretlerin değişik düzeylerdeki karmaşıklığı)
toplumsal örgütlenme biçimlerine "geri dönülmüş" oldu. Başka deyişle.
a basite "indirgenmiş" oldu. Bu, toplumsal evrim sürecinde geri bir
adım mıydı? Belki de şöyle düşünülebilir : Emirlik, daha ileri evrimsel bir
âdımrn atılması için yıkılmak zorundaydı. Bu anlamda belki de ileri bir
adımdı. Kürtlerin "eklenme" yerine "entegre" olacakları gelişimini tamamiamış bir devlete geçişleri için gerekli olan bir adım. Ne var ki toplumsal
(TCÎ gÜÇ")’ ancak ciddi bir tahrtfle olaylara uydurulabilir.
kat Kürtler in devlet içindeki entegrasyonları yavaş yavaş gerçekleşiyor
du Süreç henüz tamamlanmış değildir. 1920'lere kadar ve bazı yerlerde
daha da geç olarak devlet, bireylerle değil aşiretlerle uğraşıyordu. Za
man içinde aşiretler daha basit birimler haline gelmeye başladılar. Ters
bir evrim süreci izlediler. Örneğin, Teyyanlar Botan Emirliğine entegre ol
dular. Oysa Şillet konfederasyonuna bağlı bir aşiretti bu.
Emirliğin ilgasından sonra konfederasyon da parçalandı. Teyyan
aşiretinin bir kolu aynlıp Çoxsor’a katıldı. -Bu da bir konferederaşyondu.-
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Bölünme bile iki aşiretin bir araya gelmesini sağlayamadı. On yıllar son
ra da yalnızca adlan kaldı. Bütün aşiretler farklı davranıyorlardı. Teyyan
aşireti şimdilerde, "gerçek" bir birim değildir artık. Büyük reisleri yoktur;
qebîlelerse her zaman ayn ayn olmaktalar. Aşiret olarak birlikte davranılmamaktadır. Birimlerin büyüklükleri ve karmaşıklık derecesi, devletin yö
netim sistemine karşılık vererek az ya da çok ona adapte oldular gibi gö
rünüyor. Daha sonra, yoğunlaşıp karmaşıklaştılar. Aşiretlerin durumu
pek böyle değildi. Bu tek yönlü bir süreç değildir. Sürece çok önemli kat
kısı olan faktör, şöyle açıklanabilir : Emirliğin ilgası indirilerek yönetimin
yerini direkt yönetimin alması anlamına gelmiyordu. Aslında dolaylı yö
netim uzun süre devam etti. (Kürdistanın çoğu bölgesinde hâlâ böyledir.)
Fakat daha alt düzeylerde bir kaynaşmaydı, söz konusu olan.
Mîr'lerden sonra, aşiret ağalan ve sonra da köy ağalan (ya da Bavik in bü
yükleri) hükümet otoritesini temsil ediyorlardı. İnanıyorum ki bu durum
etkinliği ve dolayısıyla aşiret birimlerinin karmaşıklığım herhangi bir şey
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19. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğun'da uygulanan tüm reformla
rın tartışılacağı yer burası değildir. *155' Yukanda, Emirliklerin feshini
tartışmıştık. Şimdi Kürdistan'm ekonomik ve sosyal örgütlenmesini çok
etkileyen bir başka duruma döneceğim : Sınır belirlenmesi ve toprak kay
dı. 1858'deki uygulamalar, toprak rejimini normalleştirmeyi ve suistimalleri önlemeyi amaçlıyordu. İmparatorluk arazilerinin çoğu mülk edinilmiş
ti. Hem yerel aristokratlar, hem de daha önce atanmış olan mültezimlerce
(Vergi çiftçileri). Bir başka yerde de, mültezimlik kurumunun el değiştir
mesi aşın sömürüye yolaçmıştı, köylülük üzerinde. (156) Toprakların kitle
halinde çölleşmesi de durumu etkilemişti. Sultan II. Mahmud (18081839) bu son timarlan geri aldı ve onlan iltizama çevirdi. Halefi Abdülmecit. Toprak Yasasıyla,
Vakıf toprakların az bir bölümü dışında toprak
mülkiyetinin devlete ait olduğunu ilan etti. Toprağm zilyetliğinin bireyle
re bağışlanması özel bir devlet kurumu aracılığıyla yapıldı : (Tapu Kuru
mu). Küçük bir bahşişe karşı (Duhaliye), topraktaki hakkım ifade eden
bir belge veriliyordu, mülk sahibine : (Tapu senedi). Böylece tüm ekilebilir
topraklar, özel kişiler adına kaydedildi; Komünal Zilyetlik, tasarruf hak
kı tanınmadı. (Madde 8 : Bir köyün ya da kasabanın toprağı, bütün ola
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rak halka ya da halktan birkaç kişiye bağışlanamaz, ayn ayrı toprak par
çalan halinde herkese verilecektir.") Aşiretin bölünmesini amaçlayan re
formcuların düşüncelerini yansıtmakla beraber, Avrupalı eğilimleri de
yansıtıyordu yasa formülasyonlan.

ris

Toprak Kanunu aslında, göçebelerin toprağa yerleşmeleri için tuzak
tı. (Kolaylıkla elde edilebilecekti ekilebilir topraklar). İhtiyacı duyulmayan
otlak alanlar da özel olarak sahiplenilebilecekti. Toprak kaydı, kısa za
manda başlatıldı. Fakat yavaş ilerliyordu. 1869'da, Irak'ta başlatılan top
rak reformu (ünlü reformcu Mithat Paşa Bağdat valisi olduğunda) kısmen
sürdürüldü. İngiliz işgali döneminde devam edildi. (Güney Irak'ta 1914'te,
Irak Kürdistan'ında 1918/1919'da). '158’Ancak, reformun başlamasından
kısa bir süre sonra, iki eğilim ortaya çıktı:
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1) Kullanım hakkı kısa zamanda, tam sahiplenmeye dönüştü. Ka
nun, zilyetliği kalıtsal yapıyordu ve toprak, hediye olarak ya da paraya
karşılık transfer edilebiliyordu, Tapu Kurumunun izniyle. Ancak, işleten
ler, topraktaki haklan üzerindeki kısıtlamalardan habersizdiler ve toprağı
mülkleri olarak algılıyorlardı.
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2) Açıkça, Toprak Yasası toprağın, onu işleyenin zilyeti olacağını
belirtirken, zapt 'Uygulamalarını yasaklayan cümleler uygulamada yalnız
ca küçük bir azınlık yararlanabiliyordu. 'Tapu kurumunun ihmalciliği ve
rüşvetçiliği" ^159’ köylülüğün korkusunu ve hükümete olan güvensizliğini
artırdı. Köylüler, yalnızca, vergi toplamak ve askere almak için hatırlanı
yorlardı. Böylece, hükümet görevlileriyle nasıl uğraşacağım bilenler kendi
adlarına geniş arazilere sahip • olabildiler. Kürdistan'da bunlar, şeyhler,
yüksek dereceli memurlar, toprağı işleyenler, gerçek olup bitenleri çok geç
anladılar. Konuyla ilgili olarak, Iraktaki gelişmeleri 1930'larda araştıran
Dowson, Kürdistan'la ilgili olarak şunlara işaret etmiştir : "Pek çok, köy,
yerel soyluların kısmi ya da bütünüyle kişisel zilyeti olarak görünüyor.
Çok eskilerden beri, toprağı işleyenlerin ya da otlak olarak kullananların
haklarına aldınlmaksızın. Bu konuda sıkıntılar, topraklar kasabada otu
ran tüccara borç karşılığında rehine ya da icara verildiğinde yaşanmıştır.
En rahat davranan yerel ağaların köylülerle olan ilişkileri ve karşılıklı bağımlılıklann, çoğu zaman, toprağın sömürüsünün daha dışında kalarak
gerçekleştirildiği daha mekanik çabalarla yer değiştirdiğini ve içerden de
bu çabaların engellendiğini görüyoruz." '160^ Diğer durumlarda ağanın
kendisi, köyü bırakıp kentte yaşamaya başlar ve sömürüyü oradan yo-
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ğunlaştınrdı. Dowson'un değerlendirmesi, bütün Kürdistan için geçerli

değildir. Fakat çok çeşitli farklılıklar vardır.
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Kuzey Kürdistan'da köylülerin çoğu tasarruf senedine sahiptirler.
Aynı şey bana da temin edilmişti birçok kez. Geri kalan yerde, toprak, ya
sal olarak ağaya aittir. Başka yerlerde, haraç olarak (zekat) ağaya yerilen
miktar, burada kira olarak verilir. Bu köylerde, toprak kaydı henüz bü
yük değişiklikler getirmemişe benziyor. Büyük tapulu işletmeler dağlık
yerlerde seyrek olarak bulunur, fakat, kentlerdeyse bu istisna olmaktan
çok kuraldı. (Son toprak reformlarına dek). Ekonomik ve politik etkinliğini
bu toprak kaydına borçlu olan bir sülale ise II. Bölümde sözü edilen Dizeyî'lerdi. Atalan (Ehmed Paşa ya da oğullan), Erbil ovasının büyük bölü
münü adlanna kaydettirdiler, sonra da varlıklarına başka araçlarla yeni
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lerini eklediler.

de

Toprak Yasası Uygulamalarının Etkileri Şöyle özetlenebilir .

2)

Aşiret içinde tabakalaşma süreçleri hızlandı; böylece aşiret ağa
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1) Aşiretsel ekonominin komünal özelliklerinin gerilemesi : kişisel-

lan, zamanla toprak ağlan oldular ve sıradan aşiret adamlan üzerinde
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olağanüstü güç sağladılar.
3) Yeni bir yaşam tarzıyla birlikte yeni bir sınıf belirlendi : kentli
toprak ağalan. (161)
_
4) Kentli toprak ağalanyla, köyde kalan toprak ağaları arasında ye
ni bir tür işbirliği ve himayecilik gelişti. Hay Erbil'e geldiğinde (1919), şe
hirli ağaların "muhteşem misafirhanelerini1' nin olduğunu gördü. Aşiret
şefleri" kente geldiklerinde, buralarda kalıyorlardı : "Her aşiret ağası,
kentli ağalardan birinin yanaşmasıydı." Nesiller boyunca sürmüş olan
ilişkilere karşılık, dostluğu da pekiştirmek için ziyaretçi hediyelerle gelir
di. "Ve aynı zamanda, aşiret çatışmalarında, patronun çıkarlarının kulla
nılması beklenirdi; buna karşılık, patron da kentte, aşiret ağasının bir
temsilcisi gibi davranırdı zaman zaman." (Hay: 1921:83/84)
5) Normal uygulamada, toprağı işleyenler, geleneksel haklanmn
bir kısmını yitirip ortakçı ya da kiralanmış emekçiler oldular. Toprak ağa
sı eğer isterse, kiracıyı topraktan atabilirdi. (162) Fakat bu yetki, daha çok
potansiyel olarak vardı. Ta ki tarımın mekanizasyonu insan gücü artığı
yaratmcaya kadar (1950'ler). O zaman pek çok ortakçı topraklarından

226
■V.

atıldı. Çünkü toprak yasal olarak toprak ağasına aitti ve köylüler isyan
ettiklerinde, ağalar devlete dayanıyorlardı. Olanlar, toprak yasasından bir
yıl sonra gerçekleşiyor olmasına rağmen, bu yasarım doğrudan sonuçla
rıydı. (Dahası bu yasanın uygulanma biçimiydi.)

Irak'ta İngiliz Toprak Politikası
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Osmanlı egemenliğinde toprak yasasının uygulaması biraz eksikti.
Uygulandığı yerlerde bile, ihmallerle birlikte yürütülmüş, eski üretim iliş
kileri korunmuştu. *163’ İngiliz işgali tapu kurumunu yeniden canlandırdı.
Çünkü, etkili bir toprak kayıt uygulamasını vergi toplamanın ön şartı ola
rak görüyordu. 1919'da gelir komisyonunun belirttiği gibi, toprak kayıt
yanlışlarının düzeltilmesi eğilimi yoktu. 'Toprağı olmayanlara toprak da
ğıtmanın bizim işimiz olmadığını iyi bilmemiz gerekir. Fakat toprağı olan
ların haklarını korumak da bizim görevimizdir." '164' Aslında İngiliz politi
kası oldukça bilinçli olarak, sıradan aşiretlilere karşı, aşiret şeflerinden
yana tavır alır. 1923'ten 1929'a kadar. Irak Yüksek Komisyonu üyesi olan
Sir Henry Dobbs, bunu toprak politikasının köşetaşı yapmıştı. '165’ Bu
nun etkileri özellikle Güney Irak'ta görülüyordu. Burada Arap aşiret şefle
ri büyük toprakların sahibiydiler. Ancak, Irak Kürdistan'ında, Osmanlı
toprak kanunundan kaynaklanan eğilimler İngiliz yönetimi dönemin
de de güçlendi.

In

IlI-m. Kürt Aşiret Milislerinin Kuruluşu : Hamidiye
Alayları
1876’da, II. Abdulhamid Sultan oldu. Reformlar O'ndan öncekiler
tarafından başlatılmıştı. Fakat buna rağmen, bu Sultanın politikalarının
bir kısmının reformların tersi yönde işlediği gözlenebiliyor. Oysa bu re
formlar, göçebelerin yerleştirilmesini ve aşiret ilişkilerini çözmeyi amaçlı
yordu. Abdulhamid bu genel çizgiye açıkça ters düşen önlemler aldı
(1891'de). Aşiret reisleri tarafından yönlendirilen, Doğu eyaletlerinde dü
zeni sağlama gerekçesiyle aşiret milisleri oluşturdu. Bu milisler Hamidiye
diye adlandırıldılar, Sultan'dan sonra. Yeni yetkiler sonucunda, şeflerin
güçleri olağanüstü artmıştı. Ve bu güç sık sık suistimal ediliyordu. Bir
başka sonuç da, bazı aşiretlerin güçlenmesi ve bölgesel güç dengesinin
değişmesiydi. Bu, Sultan'ın diğer politikaları gibi, özellikle İngiltere ve
Rusya gibi büyük güçlere karşı bir reaksiyondu. '166' İmparatorluğun do-
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ğu eyaletlerinin bazı bölgeleri, 1828/29 ve 1877/78'de Rusya tarafından
iki kez işgal edilmişti.
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Rusya, Ermeni milliyetçiliğini, doğu ve batıdaki başarılı Slaw mode
line dayanarak kışkırtıyordu. Aslında Ermeni'ler, 1877/8 de Rus istilacıla
rına yardım ettiler. 1878' deki Berlin Kongrelerinde İngiliz'ler de "Ermeni
sorununa" ilgi gösteriyordu. 1880'lerde, Ermeni terörist çeteler İstan
bul'da ve Doğuda harekete geçtiler. Kürtler'in Osmanlı Devleti'ne bağlılık
ları da şüpheliydi. 1880'de Şeyh Ubeydullah Nehri, bir Kürt devleti kurma
isteğini ifade ederek bir isyanı yönlendirdi ve bu konuda İngiliz desteğini
kazanmaya çalıştı.
Müslüman olan Kürtler, kriz dönemlerinde. Hali
fe-Padişahın Pan-islamcı sloganları doğrultusunda kazamlabilirlerdi. Ya
da kazanılmayabilirlerdi. Hamidiye Alaylan'nın kuruluşunun bu temelde
değerlendirilmesi gerekir : Sultan'a bağlılıklarından ötürü Kürt leri ödül
lendirmek ve Doğu Anadolu'da en etkili korunma yöntemini uygulamak.
(168)
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Hamidiye Alayları, Kazak modeline göre örgütlendirilmişlerdi. Gö
çebe ve yan-göçebe aşiretlerden olanlarla oluşturulmuştu. (Aralarında, az
sayıda Türk Karapapak aşireti mensuplan da vardı.) Atlı alaylar biçimin
de, kendi aşiret reislerinin önderliğinde toplandılar. Bazı büyük aşiretler,
her biri 800-1000 kişiden oluşan alaylar verdiler. Küçük aşiretler de hazır
kurulu olan alaylara katıldılar. Askeri eğitim, düzenli ordunun subaylan
tarafından yaptınlıyordu. Hamidiye birimleri sürekli hareket halinde de
ğillerdi : Yalnızca görevli olduklannda, Alay mensuplan karşılığında para
alıyorlardı. Fakat görevlilerin aileleri vergilerden muaf tutuluyorlardı: Ha
midiye Alaylannm sayısı giderek arttı : Sayılan 1891 de 40ken, 1893 te
56 oldu, 1899'da da 63. (169) Hamidiye Alaylannm kuruluşunun direkt
hedefi, Ermeni terörizminin daha fazla dallanıp budaklanmasını önlemek
ti. Ve Kürtler O'nun kendileri için çok iyi niyetler beslediğini düşünüyor
ve O'na Bavî Kürdan, "Kürt Babası" diyorlardı. Bölgedeki bazı gözlemciler
(İngiliz elçisi), Kürtler'i daha iyi yönetmek için bölme taktiğinin uygulandı
ğım farketmişlerdi. "Bazı durumlarda, Hamidiye alaylan için aşiretler ara
sında yapılan seçim, bölgede dengeyi korumaya hizmet ediyordu. Diğerleri
üzerinde ise tersi bir etki yapıyordu.,Mümkün olan yerlerde, güçsüz aşi
retler seçiliyorlardı. Çünkü, eğitim ve teçhizat olanakları, daha güçlü olan
rakipleriyle güçlerini dengelemek için yararlıydı." (170) Ya da, Kürt yanlısı,

açıksözlü bir İngiliz vekilin sözleriyle Hamidiyelerin asıl amacı, "Yönetime
karşı bir birlik oluşturmalarım önlemek için, aşiretlerarası kavgaları (kuı-
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lanmak)" idi. ^171' Eğer amaç aşiretleri birbirlerine karşı dengede tutmak
idiyse, pek başarılı değillerdi. 1893/94'lerde aşiretlerarası çatışmalar art
mıştı (Duguid:147). Ancak, daha da önemli olan bir gerçek var, Hamidiye'ler bazı aşiretlere, başka zaman kolay elde edemeyecekleri bir gücü,
komşuları aleyhine sağlamışlardı. Aslında, Hamidiye alayları için yapılan
seçimlerde, rakipler arasmda olmaktan çok taraftarlar arasmda anlaş
mazlıklar çıkıyordu. Şef seçilen, yeterince ganimet dağıtabilirdi artık. (Ça
lışmanın karşılığı yüksekti:Silahlar). Bu sayede, aşiretin ana kollarım ya
nma alabilmekti amaç. Ve Hamidiye alaylarım rakiplerine ve
düşmanlarına karşı kullanabildi. Hamidiye komutanlığına yükselmiş olan
iki şef, devletin karşısına bir tehdit olarak dikilecek güce ulaşmışlardı.
Bunlardan ilki Mîran'lı Mistefa Paşa'ydı. '172' Eski Botan Emirliği'nin bü
tün şefleri dışarda bırakılarak, Hamidiye alaylarının başma getirildi ve Pa
şa ünvam verildi. Diğer göçebe aşiretlerin şeflerine daha düşük rütbeler
verildi. Coxsor ve Şillet '173' aşiretleri de emrine verilmişti; Bu aşiretler
aracılığıyla halkı kontrol altmda tutuyordu. Aynı dönemde Botan’ı gezen
Lehmann Haupt, Mistefa Paşa'nm kendi küçük "Krallığım" kurduğunu
ifade ediyordu. Mistefa Paşa'nm işbaşma gelmesinden kısa bir süre sonra,
Osmanlılar'ın burada etkisi yoktu artık. Cezîre'de bile; Herşey Mistefa Pa
şa'nm elindeydi. Kervanlardan ve Dicle üzerinden geçen sallardan yüklü
geçiş bedelleri alıyordu; adamlarıysa çevre bölgelere baskınlar düzenliyor
lardı. ^174' Yani Mistefa Paşa, daha önce Mîr'lere ait olan otorite elde et
mişti. Ancak iki önemli farklılık vardı:

In

1) Gücü, ortak bir anlaşmayla değil, şiddete dayamyordu. Aşiret içi
çatışmalar da açığa çıkmıştı. Kavga konuları, çözülemeyen sorunlar asla
önüne getirilmedi. (Daha önceleri Mîr'lere iletildiği gibi) o tür sorunlar,
şeyhlere götürülüyordu. '175'
2) Sivil yönetim karşısında bağımsızlığım koruyabildi. Çünkü, te
mel olarak kendi güçlerine dayanmakta olan Mirlerin aksine güçlü bir ko
runması (savunması) vardı. Hamidiye'nin süper komutam ve kumandan
ların koruyucusu Zeki Paşa'ydı. Aynı zamanda Sultan'm kayınbiraderiydi
ve Erzincan'daki 4. Ordunun komutamydı. Zeki Paşa, Hamidiye milisleri
ni, büyük sıkıntı olan sivil memurların adli yetkilerinin dışında tuttu ve
yasalan ihlal edenleri her zaman korudu. Yani, aslmda Sultan'dan Doğu
eyaletlerine doğru uzanan iki paralel ve rakip otorite zinciri vardı. Hamidi
ye birimleri sık sık, sivil yönetimin görev alanıyla ilgili yasaları ve düzeni
ihlal ederlerdi. Fakat çoğunlukla, cezasız kalırdı suçlan. ^176) Mistefa Pa
şa'nm adı hâlâ korkuyla anılır. Ve Cezîre'de ailesi, çok saygın bir konum-
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dadır Buraları 1919'larda görüp tanıyan Majör Noel, bütün göçebe aşi
retlerin Müan aşiretinin kollan (alt birimleri) olduğunu sanmıştı. Mistefa

Paşa'nın egemenliğiyle ilgili önemli bir yanlıştır bu.
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Ünü yerel çevresini aşmış olan bir başka komutan da İbrahim Paşa'vdı Büyük Müan Konfederasyonunun şefiydi. (Bir süre önce, aynı b
sede beyleri olan Mısır’lı İbrahim Paşayla kanştınlmamah.) Türk ve ya
bancı otoriteler, efsanevi bir hırsız olarak adını yaymışlardı : 'Hamidye
komutanlarının taçsız kralı". (178) 19. yüzyılın sonuna doğru, Milan deği
şik sayıda aşiretlerden oluşuyordu. (Sünni Kürtler’in yanında, kısmen
Arap ve Yezidi‘Kürtler'i de kapsıyordu.) Küçük bir MUan çekirdeği etrafın
da toplanmışlardı. Viranşehir'de sağlam karakollar vardı. Urfa ve Ra ka'daki aşiretlerin çoğu göçebeydi. Bölgedeki egemen aile bütün bu çevre
üzerinde üstünlük iddiasmdaydı. Söylenceye göre, şimdiki Kurt aşiretleri
nin tümü iki büyük aşiretten, Milan ve Zilan’dan türemişlerdi. Aşiretlerin
çoğu hâlâ kendilerini bu aşiretlerden birine dahü eder. Doğu’dan ye Batı’dan ayn ayn gelindiğini varsayarlar. İbrahim Paşa, aüesinin bjıtun
aşiretleri tarafından önder olarak tanındığını iddia ediyordu. Kürdistan ı
epey dolaşmış olan Sykes, İbrahim Paşa'nın Dersim ve Erzincan a kadar
olan yerlerde, bütün aşiretler tarafından çok sayüdıgım farketmişti. -Ona
politik olarak doğrudan bağımlı olmamalanna rağmen- (Syks 1908.470).
Bu saygı tek başına aüe üyelerini politik olarak güçlendirmeye yeter
eğüdi. Önceki yüzyılda, İbrahim Paşa'nın ataları tarafından yasal olmayan
bir aşiret konfederasyonu kurulmuş ancak diğerlerinin karşısında, hız a
gerilemişti. 1850'lerde iç çelişkiler konfederasyonu parçaladı. Komşu ve
geleneksel düşmanlan olan Arap Şammar aşireti topraklarını işgal edip,
önceleri MÜan'a haraç ödeyen aşiretleri haraca bağlayarak kazançlı çıktı.
İbrahim 1863'te aşiret reisi oldu ve kısa sürede, konfederasyonun bazı bö
lümlerini yeniden birleştirdi. Şammar aşireti tarafından yönlendirilen
Kürt ve Arap aşiret koalisyonu, kendisine 2 büyük saldında bulundular,
fakat yenildiler. 3. atakta, Şammar Kürt müttefiklerini daha fazla hesaba
katmadı. Önemli bir aşiret olan (Kürt) Kîkanlar taraf değiştirmiş, haraçla
rım İbrahim Paşa'ya ödemeye başlamışlardı bile. Milan, Şammar ı yendi.
Bu yengide, Şammar'm eski müttefikleri Milan’a yardım etmişlerdi.

Bundan sonra İbrahim'in egemenlik alanı genişledi. Daha çok aşire
te boyun eğdirilip, daha fazla bölgeden haraç alındı. Böylesine guçlu biri
nin Hamidiye Alay Komutam yapılması, Sultan'ın aşiretleri dengede tut
maktan öte bir amacının olduğunu göstermektedir. İbrahim Paşa,
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Sultan'a her zaman sadık kaldı. Fakat eyalet yöneticileri O'nu kendileri
nin başlıca düşmanı olarak gördüler. Adamlan çoğu yerde baskınlar dü
zenliyorlardı. Hatta zaman zaman çadırlarım Diyarbekir surlarının etrafı
na kurup halkı rahatsız ediyorlardı. Bu durum, Sultan'a karşı ilk açık
protesto hareketinin başlamasına yol açtı. (!) İçlerinde sonradan ünle
necek olan Ziya Gökalp'in de olduğu genç kentlilerden oluşan bir grup.
Sultan, İbrahim Paşa'yı Hicaz yolunu korumak üzere güneye göndereceği
ne söz verinceye kadar, postaneyi ve kimi resmi binaları işgal etti. '180’
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1908'in Temmuz'unda, Jön Türk isyanı Abdülhamid yönetimine son
verdi. Bu kez İbrahim Paşa da ayaklandı : Yeni düzeni, yönetimi tanıma
yı reddetti ve bağımsızlığım ilan etti. Bütün Suriye'yi isyana kışkırttı. Jön
Türk'lere karşı Sultan'm yamndaydı. Türk tarafından gelen askeri saldırı
larla yenik düşüp, güneydeki Eldüleziz dağlarına kaçmaya zorlandı (UrfaRaqqa arasında). 5.000 adamı Türk'lere bağlılıklarını ilan ettiler. '181*
Bundan hemen sonra İbrahim öldü. Fakat oğlu Mehmûd çok etkili oldu.
Aslında 1919'da bir İngiliz "uzman", O'nun İngiltere'nin kurmaya niyet
lendiği uydu Kürt krallığının başına getirilebilecek en uygun aday olduğu
na işaret ediyordu. ^182’
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Hamidiyeler, çok açık olmayan bir rol oynadılar, Ermeni katliamın
da (1894/96). Bu Sason'da bir Ermeni isyanına yolaçtı. İsyan çifte vergiyi
protesto etmek için çıkmıştı; Devletin ve Kürt'lerin aldığı geleneksel pay.
Sonunda Hamidiyeler isyanı bastırmak için Ermeniler’in üstüne gönderil
di. Bütün Doğu Anadolu'da, Ermeni karşıtı saldırılar, baskınlar düzenlen
di. Bu baskınlar, Sultan'm emirleriyle yürütülüyordu. Fakat baskınlarda
Hamidiye’lerin insiyatifleri de büyüktü. Binlerce, belki de onbinlerce Er
meni öldürüldü. Diğerleri de yağmalandılar. Ancak, bütün bu vahşetin
yanında, (20 yıl sonrakinin tersine) sistemli bir dışlama ve sürgün gerçek
leşmedi. Aslında, sivil yönetim de, Hamidiye'nin verdiği zararların bir kıs
mım telafi etmeye çalıştı. Bir İngiliz elçi şunlan kaydediyordu." 1894
Ağustos ve Eylül'ünde, Erzurum'da, Kürtler'in gaspettiği ganimetler hü
kümet tarafından Ermeni sahiplerine geri verildi." t183'
Genç Türk'ler Sultan Hamid'i tahttan indirince, Hamidiyeler de da
ğıtıldı (Sultan'm sadık adamlan olan). Ve düzenli orduda subay rütbesi al
mış olan Kürt reislerinin oğullarının rütbelerini indirdiler. Ancak Kürt aşi
ret birimleri ordunun yararlı ve hatta gerekli bütünleyicisi olduğundan,
özellikle Doğu cephesinin zor koşullarında Hamidiye'ler "milis" olarak
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canlandırıldılar. Bu kez Orduyla biraz daha kaynaşmışlardı fakat önce
kinden çok farklı değillerdi. Bu Alaylar, 1912 ve 1913'tekl Balkan Sava
şında yer aldılar ve çok ağır kayıplar verdiler. I. Dünya Savaşı ve Bağım
sızlık Savaşı'nda doğu cephesinde savaştılar. Mustafa Kemal'e modem
Türkiye'nin bağımsızlaştırılması için yardım eden milislerin kumandanla
rı, Azadî'nin ("Özgürlük", 1923'te kuruldu), bu Kürt milliyetçiliği örgütü
nün üyeleri oldular. Bu liderleri, 1925'teki büyük Kürt İsyanında görüyo
ruz.
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m-n. 20. Yüzyılın Başında Meydana Gelen
Değişiklikler
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Kürdistan'da, 20. yüzyılın ilk dönemlerinde meydana gelen bütün
değişikliklerin bir değerlendirmesini yapmaya çalışmak çok büyük bir id
dia olurdu. Bu değişikliklerden, aşiret örgütlenmesi üzerinde doğrudan
etkisi olan birkaçıyla yetineceğim.
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Yeni Sınırlar : Kürdistan'ın Yeniden Paylaşımı
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I. Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun çökmesiyle ve bağım
sız bir Kürdistan'm kurulmasına ilişkin sözlere rağmen Kürdistan'm bö
lünmesiyle sonuçlandı. Türkiye, Suriye, Irak'ı ayıran sınırlar, aşiretlerin
yerleşim yerlerinden geçiyordu. Çoğu göçebe aşiretin kışlık ve yazlık ot
lakları sınırlarla ikiye bölünmüş oldu. Böylece bu aşirtler göç yollarını de
ğiştirmek zorunda kaldılar. Tabii eğer alternatif otlaklar, yerleşim yerleri
bulurlarsa, örneğin Botan göçebelerinin çoğu Türkiye'de kaldılar. - Yazlık
otlaklarının olduğu yerlerde-. Mîran'lar, kışlan Suriye Cezîre'sinde yaşı
yorlardı. Zaten Suriye ve Irak sınırlanna yakın yerlerde yaşıyorladı. Bura
sı öteden beri kışlıklanydı. (Atatürk'ün zulmüne uğramak korkusuyla).
Bazı bölümleri Irak'ta yerleştiler. 1950'lerden bu yana, Türkiye'de göçebe
lerin yerleşmeleri kademeli olarak sürmektedir. Çünkü kalan kışlık otlak
lar aslmda yeterli değildir. Mîran'lar Suriye'de tarıma yöneldiler. Çünkü
geleneksel buğday üreticileri olan Diyarbekir köylüklerinden koparıldılar.
Sınırlarının belirlenmesiyle birlikte yeni bir meslek türedi: Kaçakçı
lık. Kürdistan'm sınırlan içinde yer aldığı ülkelerde tütünün, lüx eşyala-
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rın ve eün elde edilebilirliği ve fiyatı dikkate değer bir ölçüde farklılaştı
Bu sonuç ve genel işsizlik sorunu kaçakçılığı, Kürt ekonomisinin daya
naklarından biri yaptı. Kaçakçılığın Kürdistan’ın "ulusal gelirine" yaptığı
katkıyı hesaplamak imkânsızdır. Fakat bir sıralama yapabilirsek bu maddeyi 3. sıraya yerleştirme caseretini gösterebiliyorum, tarım ve haycancılıktan sonra. Başlangıçta, kaçakçılığın aşiret bağlarım çözücü bir etki
yaptığı görülmektedir. Bu bireysel olarak sürdürülebilecek bir meslekti ve
aşiretliyi aşiret ağalarına daha az bağımlılaştınyordu. Ancak bu durum
değişmiştir. Artan kontrol, sınırların yasal olmayan yollardan açılmasını
güçleştirmiştir; Suriye ve Türkiye sınır boylarında mayın tarlaları vardır.
Sınırı aşma konusunda uzmanlaşmış ayrıcalıklı bir grup vardır. Fakat ka
çakçılık çoğunlukla (istisnasız bütün büyük çaplı kaçakçılık) sınır görevli
sine verilen rüşvetle kolaylaşmaktadır. Bu durum, rüşvet yedirmenin yol
larım bilen iki ayn kesimin ekonomik ve politik gücünü yeniledi : Eski
ağalar ve yeni girişimcilerin. Sıradan kaçakçılar, bunların kaçakçıları du
rumuna geldiler. Yeni bir himaye sistemine bağlandılar.

rd

Yeni Yönetimlerin Aşiret Politikaları
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1919'dan bu yana, Kürdistan’ın değişik parçalanmn sınırları içinde
yer aldığı 4 Devlette hükümetler, Kürt aşiretlere karşı kendi politikalarım
sürdürdüler. Bu politikalar, hükümetten hükümete değişiyordu. Trak’taki
İngiliz yönetimi, bazı göçebe aşiretlere başka zaman sahip olmadıkları
despotik güç olanakları tamdı. Aşiret reisi adaylarından birini aşiret reisi
olarak seçtiler. İngiliz işbirlikçiliği yapan bir aşiret ağası yalnızca sıradan
yöntemlerle güç kazanmıyor, açıkça aşireti üzerinde mutlak bir hukuk
sal otorite de ediniyordu. "Aşiret uyuşmazlıklarıyla ilgili düzenleme" ye
göre aşiretler arasındaki uyuşmazlıkların sivil mahkemelere iletilmesine
gerek yoktu, bu tür sorunlar, "geleneksel" araçlarla çözülebilirdi. Yani, re
is ya da yaşlılar meclisi tarafından gelenekler uygulanarak yalnızca sivil
davalar değil, cezai davalar da, bu yolla değerlendirilebilirdi. Kısa bir süre
için, Kürt ağalar, jandarma (Kürt) üzerinde yetkili olarak bölge valisi ola
rak atandılar. Bu jandarmaların, ağanın özel ordusu olarak kullanıldığı
düşünülebilir (anlaşılabilir) bir şeydir. Kürt bölgelerinde, dolaylı keyfi yö
netime son verildiğinde bile İngilizler kendilerine "sadık" olan reislere ma
aş ödemeye devam ettiler. İngiliz yönetimi, Kürdistan’da dolaylı yönetim
uygulayan son yönetimdi. -Açıkça formüle edilmiş bir politika olarak-. Da
ha sonraki manda yönetimi döneminde, bu politikayı yeniden uyguladılar.
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♦
Irak, bağımsı* bir krallık olduğunda, aşiret reisliğini destekleyen politika
ların çoğundan geri dönüldü. Maaş ödemelerinin durdurulması gibi, Sonuç, ağaların aşiret üyeleri üzerindeki etkinliklerinin azalması oldu.
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Türkiye'de başından beri, oldukça farklı bir politika izlendi.
Büyük Kürt İşyarımdan sonra (1925-31). sistematik bir aşiretsizleştirme
ve asimilasyon politikası uygulandı. Ağalar ya öldürüldü ya da uzaklara
sürgüne gönderildi. Çok sayıda aşiretli başka bölgelere sürüldü. Şeyhlere
de zulmedildi. Kandavalan gibi çatışmalarda da artışlar oldu. Yerleşme
sorununu tartışabilecek, tanınan otoriteler yoktu. Jandarma karakolları
ve okullar, devleti aşiretlinin yakınma getirip, onlara Türk yurttaşları ol
duklarım öğretti. Ayn bir Kürt birliğini düe getiren herşey ortadan kaldı
rıldı; dil. giyim kuşam, isimler ve aşiretlerin kendileri. Aşiretler de bu ağır
baskıya direnç gösterdiler. Ancak yeni şeyler türedi ; sürgündekiler dön
düler. Önceki kadar güçlü olmasalar da, resmi görevlilerin çoğu, halkla
ilişkilerinde, doğrudan temaslardan çok bu reislerin aracılığına başvur
mayı daha kolay buluyorlardı. Öyle ki devlet eskisine benzer yöntemlerle,
ağaların konumunu destekledi. Benzer şeyler az ya da çok, Kürdistan m
diğer parçalan için de geçerliydi. Artık gerçekten büyük ağalar yoktu.
Merkezi kontrolün daraltılmasının bir sonucu olarak, dolaylı yönetimin
gayri-rpsmi sistemleri, idari mekanizmanın gediklerinden sızıyordu. Hü
kümet görevlileriyle nasıl uğraşılacağım bilen ağalar, (bölge valileri, jan
darma komutanları, yargıçlar, istihbarat görevlileri) nüfuzlarım rakipleri
nin aleyhine arttırabilirlerdi. Adamlanm memnun edecek torpil
olanaklarına sahiplerdi. İşe girmek, (az bir olasılıkla) askerlik hizmetinden
muaf tutulmak, cezai yaptırımlardan uzak tutulamak... Devlet görevlileri,
düzeni ve kanunları ayakta tutmanın en kolay yolu olarak, ağalan ve
şeyhleri aracı olarak kullanmayı buluyorlardı. Bu iki tür otoritenin yan
yana varoluşlannın ilginç biçimleri gelişti. Başarılı ağa ve şeyhlerin rakip
leri, kamuoyunu yanlarına çekmek için milliyetçi bir çizgiye ulaştılar.

Karalama kampanyasında, istihbarat servisinin adamı olmak gibi bir
suçlama epey etkilidir. Tanıdığım hemen her şeyh ya da ağa hakkında, çe
şitli istihbarat servislerine çalıştıkları şeklinde suçlamaların yapıldığını
duydum. Konuyu kendileriyle tartıştığım birkaç kişi, böyle bir kurumla ara
sıra ilişkide olduklarını teslim ettiler, fakat bu ilişkileri, tehlikede oldukla
rında ya da misilleme olarak devreye soktuklarını ve mümkün olduğu ka
dar işin içine girmeden, kurumsal bağlantılardan kaçınarak yaptıklarını ifa
de ettiler. Aynı kişiler, karşıtlarının, onlann bu tür ilişkilerine tepki olarak
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harekete geçtiklerinden de emindüer.
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Türkiye'de ağaların devletten güç almak için (giriştikleri) tek yol hü
kümet görevlileriyle dostluk kurmaları değildir. Serbest seçimler, parlemento, senato ve yerel yönetimler için (kasaba ve merkez köylerde) her il
kendi parlementerini seçer. Bazı iller öylesine küçüktür ki, buralarda, ağa
ve şeyhlerin taraftan olmak, ya da onlarla bağlantılı olmak, Parlamentoya
gönderilmeleri için yeterlidir. Parlamento üyesi olduklarında seçmenleri
için bir takım şeyler yapmaları olanaklıdır. Örneğin yol, su, elektrik, okul
gibi hizmetlerle ilgili işleri takip edebilirler. Ve hizmetlerin çoğu, özellikle
zor ulaşılabilir şeyler, öncelikle seçmen köylere ulaştılar. Parlementer ola
rak nüfuzlanm başkentte, taraftarlarının çıkarlan doğrultusunda kulla
nırlar.
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Ciddi güçlükler içinde olan köylüler, bazen Ankara'ya gidip Milletve
killerinden, birşeyler yapmalarını rica ederler. (Elbette ki, bunlar içinde
güçlüler, nüfuz sahibi olanlar daha iyi bir ilgi görürler. Ancak, diğerleri de
dileklerde bulunabilirler.) Seçilen belediye başkanları da, daha az miktar
larda olsa da, taraftarlarına dağıtacak imkânlar bulabilmektedirler. Yerel
yöneticiler de, paralamenterler de, yerel güçlerini artırmak için büyük
olanaklara sahiptirler. Bu nedenle seçim dönemleri, yoğun politik müca
dele dönemleridir. Yatışmış çatışmalar canlandırılır. Yenileri patlak verir.
Geleneksel rekabetler yeni etkiler kazanır. Kürt toplumu bu dönemlerde
daha aşiretçi bir görünüme bürünür. Çoğunlukla seçimlerde yaratılan ge
rilimler bir yıl gibi bir zamanı alır.

III-o. Sonuç Olarak Birkaç Değinme
Yukarıda da anlatıldığı gibi, 1500 ’lü yıllarda Kürdistan bir takım
emirliklerden oluşuyordu. Bu emirliklerin özerklikleri çevredeki impara
torlukların gücüne göre değişiyordu. Bu emirlikler pek çok açıdan (örgüt
lenme ve tabakalaşma açısından) çevrelerindeki büyük devletlerle benze
şiyorlardı. Vergi ödeyen büyük bir reaya sınıfı vardı : (köylüler,
zenaatkârlar, tüccarlar.) Bunun yanında, Kürt olmayan unsurları da içe
ren "askeri" aşirettiler sınıfı. Bu sonuncular bir takım aşiretler konfede
rasyonu şeklinde örgütlenmişlerdi. Konuyla ilgili kaynaklar, konfederas
yon çapmda ortak tavır almanın pek yaygın olmadığım yazarlar. En
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azmdan bazı Mîr'ler, Mır'e sadakati, aşiretsel dayanışmadan üstün tutan
adamlardan kurulu bir orduya sahiptiler. Mîr'e olan sadakat yalnızca,
adamlarıyla sınırlı değildi: Bu, emirliği birlik içinde tutan faktörlerden bi
ri, belki de en önemlisi idi. Mîr'lerin yönetimlerinin kurum olarak değil de
birey düzeyinde sorgulanabilir oluşu, belki de, Ortadoğudaki akarabalığın
mistik bir şekilde onaylanmasıyla ilgilidir : Süper lider kavramı hemen
herkesin eğitiminde vardı ve yeniden sorgulanmasına gerek yoktu. Os
manlI işgali çoğu emirliğe dokunmadı, egemen ailelerin konumunu sağ
lamlaştırdı. 19. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim ağı aşındı
rıldı. Ve emirlikler kaldırıldı. Dolaylı yönetim uygulamasına devam edildi.
Ancak, bu dönemde büyük aşiret reisleri nüfuz rekabeti içindeydiler. Bazı
aşiret liderleri, daha önce hiç kimsenin ulaşmadığı güce ulaştılar, sırtları
nı giderek güçlenen devlet aygıtına dayandırarak bunu gerçekleştirdiler.
Bu dönemin tipik politik birimleri büyük aşiretlerdi. Aşiretlerin birlikte
davranmalarından kaynaklar da söz ederler. Tek istisna, şeyhlerin davra
nışlarıdır. Şeyhler birden fazla aşiretin (aşiret kollarının) bağlılığını ka
zanmış tek otoritedirler. Bu yüzyılda, merkezi devlet kontrolü arttıkça bü
yük aşiret şefleri varlıklarım yitirdiler. Birkaç aşiret hâlâ büyük bir reisin
otoritesini tanımaktadırlar. Fakat yararlığım yitirmişlerdir. Artık özel
fonksiyonları yoktur. Büyük aşiretler artık, bütünleşmiş birimler olarak
hareket etmemektedirler; yalnızca köy, (idari birim olarak) ve bavik’lerde
seyrek olarak böyle davramlabilir. Özellikle bavik’in mezini (yaşlısı) politik
fonksiyonlar yerine getirir. Kürt toplumunun bu atomizasyonu şematik
olarak (ŞEKİL 6 ve 7)de gösterildi. İdari ilişkiler yoğunlaştıkça, özerk bi
rimler küçülür ve önemli politik fonksiyonlar daha alt düzeydeki şefler ta
rafından sürdürülür. Aynı zamanda, aşiret örgütlenmesi daha az komp
leks olur. Büyük aşiretler ve konfederasyonlar için (b aşaması) aşiretin
herhangi bir koluna dahil olmayan bir lider süleleye (soya) sahip olmak
yararlıydı ve maiyetinde bulunması genellikle zorunluydu. Küçük aşiret
lerde, şimdi temel siyasi birim olan klanlarda ve soylarda, şef genellikle
sıradan topluluk üyesinin akrabasıdır. Bu şefler devletin desteğini alırlar
ve konumlarım baskıcı güçlere dayandırırlar. (İngiliz işgali döneminde
Irak'ta örneklerinin görüldüğü gibi) Şef, akrabaları üzerinde bile tiranik
bir yönetim uygulayabilir : (ŞEKİL 6) Daha az bir gücü temsil ettiği -o da
yalnızca resmi olmayan gücü- durumlarda, şef daha istisnai, önemli bir
kişidir. Bu son tip daha genel olan örnektir. Dağlık bölgelerdeki yerleşik
yada yan-göçebe aşiretlerde uzun zamandır var olan bir durumdur.

236

O Hükümet

O Hükümet

de

de

Pa

ris

I

O Hükümet

In

st

itu

tk

ur

I

O

11

I

Devlet memurları II Devlet bürokrasiDolaylı yönetim
Otoritenin tanını—i
JLnin
11 (smırlı) güçlerinin I ması ve sadakat
□ Geleneksel liderler
T1 temsili
1

ŞEKİL-6

: İdari mekanizmanın gelişimi ve periferideki geniş otonom birimlerinin yıkılışı.
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Böylece Kürt toplumu son 5 yüzyılda, toplumsal evrimin çok önemli
olduğu düşüpülen aşamalarından geçmiş bulunuyor : Aşiret, şeflik ve
(proto) devlet. Fakat aşağıya doğru ilerleyen bir sıralamayla bu ters evrim
süreci, Kürdistan'm eklemlendiği devletlerin siyasi kuramlarının ulaştık
ları gelişme düzeylerinin direkt sonucudur. Bu durum ekonomik geri kal
mışlık süreçleriyle ilginç bir paralellik göstermektedir. Ve periferide ner
deyse evrensel olarak rastlanan bir durumdur. Stavenhangen ve Frank
gibi otoritelerin ikna edici tartışmalarında da olduğu gibi. (186) Latin Ame
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rika'nın geri kalmış, yan-feodal çevresel tarım bölgeleri, gelişkinlik düzeyi
daha düşük bir geçmişin kalıntısı değildir, fakat ekonomik merkezlerin
gelişmeleriyle bu hale getirilmişlerdir. Çevre ülkedeki politik kuramlar,
politik merkezden gelen etkileri daha açık bir şekilde almaktadırlar. (Kür
distan'da belli oranlarda olduğu gibi). Biraz abartmayla, bir "aşiretleşme
den" bile söz edilebilir. Aşiretsel birimlerin oluşması süreçlerinden biri de,
devletin oluşumlarında direkt rol aldığı milisler, sınır muhafızlığı ve ben
zeridir. Uygulamayla biraz ilgili olan şey aşiretlerin parçalanması ve yeni
den yerleştirmedir. (İran'da sık olarak meydana geldiği gibi). (187)
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Böyle kurulan birimler, köken itibariyle heterojendi. Fakat bu aşi
retsel birimlerden, kısmen iç evlilikler nedeniyle zaman içinde daha ho
mojen bölükler gelişti. Büyük aşiretler varlıklarını benzer gelişmelere
borçlu olabilirler. (ŞEKİL 7)
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ŞEKİL - 7

0 Yerel grup, soy vs.

: İdarî mekanizmalar netleştikçe yerel birimler daha küçük ve daha az kompleks duru-
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞEYHLER : DİN ADAMLARI, EVLİYALAR VE
POLİTİKACILAR
IV-a. Başlangıç Noktalan
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Aşiret liderliği ile ilgili bölümde (özellikle Bölüm Il'de), aşiret içinde
güç elde etmenin çok seyrek olarak kişisel kapasitelere bağlı olduğu tartı
şıldı. Aşiret liderleri, yalnızca birçok kişiyi maiyetlerinde bulundurmakla
kalmazlar, (kiralanmış eşkiyalar yerine maiyet yumuşak bir adlandırma)
saygınlık ve nüfuz iddialarım desteklemek için fırsat bulurlarsa bütün di
ğer güç sahibi olanlarla birlik olurlar : Buldukları her türlü dış güç kay
nağını ustaca değerlendirirler. Bu son nokta, tipik bir Kürt _olgusu olarak
adlandınlamaz. Bütün aşiret toplumlarında görülme olasılığı büyük olan
olgulardan biridir. Ayrıca, dış güç kaynaklarının önem derecesi bir top
lumdan diğerine çok önemli ölçüde değişir. Genel olarak, Tanrı ve dev
letten hemen sonra anılırlar.
Aslında bu (ayrıcalıklı) kişilerin kendi
toplumlarında iki dış güçten en azmdan biriyle ilişkili olmaması çok nadi
ren rastlanan bir durumdur. Yüzyılın büyük Kürt lideri Mela Mlstefa
Barzanî ikisini de kullandı. Aynı şey daha az bir geçerlilikle rakibi Celal
Talebanî için de söylenebilir. Geçen bölümde, aşiret politikalarıyla çevre
deki devletlerin politiklan arasındaki ilişkiler tartışıldı; bu bölüm politik
önemi en büyük olan dinsel alanla ilgili olacak. Politik ve ekonomik güç
kazanmanın çok önemli bir yolu vardır : Dinle bütünleşmek. Kürdistan da
bu, en iyi şeyhler tarafından yapılır. Bu nedenle bu bölümde öncelikle,
popüler din adamlan ve liderler ve de müridlerin örgütlendiği derviş tari
kattan ele alınacak. Başlangıç olarak, dinle bütünleşme bağlamında bazı
şeylerin söylenmesi gerekir ; İslam ve rolleri.

Tanrılaştırma
Tanndan güç almanın en direkt yolu, elbetteki Tann olduğunu iddia
etmektir Ancak bu biraz riskli bir iddiadır. İlahi bir güçle donanmış ve
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Tanrı'ya faşmış bulunan din adamları bile bunu kolaylıkla İddia edemez
ler. Hallac-ı Mansur'un akıbetinde görüldüğü gibi.
Ortodoks Müslü
manlar için kendini Tann’yla özdeşleştirmek hiledir. ("Çok tanrıcılık").
Kimse ciddi olarak böyle bir iddiada bulunamaz. (3) Ancak muhalif Safevi
şeyhleri. Ciineyd ve İsmail (İran Şahı olan) böyle bir iddiada bulunmuş
lar ve başan da sağlamışlardı. Günümüzdeki muhalif mezhepler; EhliHak mezhebinden olanlar. Tanrının çeşitli görünümlerde insan bedeni- ’
ne geçici olarak girebildiğine inanırlar. Bu mezhebin birkaç dinsel-politik
lideri, böylesi bir "İlahi kudret" sahibi olmakla ünlenmişlerdir.
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Seyyid Berake, (19. yy. da, Kirmanşah'm batısında, Tûtşamî'de ya
şadı) büyük olasılıkla son zamanlânn en hırslı ve en başarılı lideriydi. Bir
takım ilahi gücün canlı taşıyıcısı olarak bilinirdi. Bölgesinde birinci dere-,
cede politik bir rol oynuyordu. Ehli-Hak kozmolojisini geliştirdi. -Politik
hırsını tatmin etmek için-,
Misafiri olma onuruna eriştiğim torunu Sey
yid Nesreddîn kendine ilişkin hiç bir kudret iddiasında bulunmadı. Tersi
ne çok mütevazi ve saygılı bir insandı. Fakat müridleri O'na bir takım ila
hi kuvvetler yakıştırıyorlardı. (Oysa hâlâ hayatta olan babası bu güçlere
sahip değildi.) Bu nedenle istese kendisine büyük itaat gösterirlerdi.
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Peygamber
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Tanrısal olduğunu iddia etmekten daha güvenlisi, kendisine tanrısal
vahiy'in indiğini iddia etmedir. Ortodoks Müslümanlar Muhammed'in son
peygamber (resul) olduğuna inanırlar. "Peygamberlerin Mührü" yani, kut
sal bir kitabı olan son insan. Böylece peygamber olduğunu iddia eden biri
Ortodoks Müslümanlığa ters düşer. Tehlike potansiyeli taşıyan bir davra
nış. Aykırı mezheplerden çok azında kurucular ya da başka birileri için
böyle iddialarda bulunulmuştur. Peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan ha
reketlerin karizmâtik ve kutsanmış (ya da kutsanacak olan) liderleri, ken
dilerini "resul" ilan etmekten sakınırlar, bunun yarımda, İslâmî lügattan
daha incelikli ve dikkatli seçilmiş ünvanlan alırlardı (ya da kendilerine ve
rilirdi) : İmam, qutb, gawt, bab, mehdi vs. Kürdistan'da, birkaç peygam

beri ya da mesihçi hareket tanıyorum. Fakat pek çok politik hareket de,
"peygamber hareketi" havasına bürünmüştür. Kürt ulusal hareketlerin
den çoğunun şeyhler tarafından yönlendirilmesi rastlantı değildir.

1975'teki büyük ulusal savaş süresince, birkaç kişinin geleneksel •
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dinle alay ettiğini duydum. "Dinim. Kürdistan, peygamberim BarzanL Barzanfnin kendisi şeyh olmamakla birlikte ünlü bir şeyh ailesinden gelmekte
dir.
Gawt ve Qutb

Pa
ris

İslam tarihinin başlangıç döneminde incelildi bir spekülatik (teosofik) sistem geliştirildi. Bu sistem İlahi bir hiyerarşiyi içeriyordu. Pey
gamberlik kapısı kapandığında, Tann'yla kullan arasında aracılık yapa
cak evliyalar vardır düşüncesi temelinde. En ilk formülasyonu büyük
olasılıkla Tirmizî'lerdi. (Miladi takvimle 9. yüzyılın sonu, 10. yüzyılın başı,
Bknz:Shimmel : 56-57) Bu evliyalar hiyerarşik olarak örgütlenmişlerdir.
Sürekli olarak ilahi anlamda karşılaşırlardı. (Fiziksel olarak birbirlerinden
binlerce mil uzakta olsalar ve asla karşılaşmazsalar da)
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Dünya işlerini yönetirlerdi. En baştaki qutb diye adlandırılırdı
("kutup", "mihver") ya da gawt ("yardımcı"). Her döneme ait bir yardımcı
vardı ve meçhuldü. Büyük bir evliya olan ve sonradan da Kadiri tarikatı
na ismini veren Abd al gadir Gîlani, ölümünden sonra, döneminin gawtı
olarak bilindi. Son zamanların Kürt şeyhlerinden çoğunun ünü daha sı
nırlıydı. (5)
3 4Gawt ya da qutb, daha sonra önemlerini yitirdiler. Bu ünvan
şimdi, genellikle herhangi bir tarikatın süper lideri için kullanılır, öyleki
birden fazla aqtab (qutb'un oğlu) vardır. Benzer şekilde, birden çok şeyhin
ya da müridlerinin aynı zamanda gawt iddiasında bulunmaları bu ünvamn düzeyini düşürdü. Gawt ya da qutb'un altmda, 5 kutsallık mertebesi
vardır; (Hajwiri). Miladi takvimler, 11. yüzyılın ortasında şöyle sıralamak
tadır. Yukardan aşağıya :

3. Nugaba
4. Awtad
7. Abzar
40. Abdal
300. Ayar

(teftişçiler)
(destekleyenler)
(sofular)
(vekiller)
(iyi)

(Nickholson'dan sonra 1963; 124)

Yüzyılın bitiminde, Osmanlı imparatorluğu döneminde bu ermişlik
hiyererŞisi anlayışı hâlâ yaşıyordu. Lusy Gamett'in konuyla ilgili notla
rında açıklandığı gibi. (6) Ancak, Kürdistan'da duyduğum tek ünvan,
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gawt'tı. Sofular arasında ermişlerin bulunduğuna dair genel bir inanış
vardır. (Veli ya da daha çok evliya denen) t7) İnsanoğluyla Tanrı arasında
aracıdırlar ve aralarında bazıları da kutsallık açısından diğerlerinden üs
tündürler. Fakat bütün bunlar belli belirsiz bir durumdadır Örneğin bir
ermişin mutlaka şeyh olması ya da şeyhin ermiş olması gerekmez. Kürtler’de bu İki kategoriyi özdeşleştirmek gibi bir eğilim vardır.

Mehdi
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Bu bölümdeki tartışmaları, Sünni Müslamanlar’la sınırlı tutmaya
niyetlendiğim için, imam, bab ve diğer kavramlar üzerinde durmayaca
ğım. Yani Şiilikle İlgili olan şeyler ve diğer uç muhalif mezhep. Fakat üze
rinde durulması gereken biri var. Çünkü o en azından teorik olarak kitle
leri harekete geçirmektedir ; Mehdi (Mesih). Bu da, Kur'anda yeri olmayan
bir mertebedir. Halk inanışından kaynaklanmıştır ve resmi İslam ideoloji
sinde de kabul görmüştür. İslâmî spekülatif felsefeyle örtüşmüştür. (Böy
lece bu kavram, mehdi kavramı, gawt gibi, kurgusal felsefeden kaynakla
nıp giderek halk inanışlarına dönüşen kavramlarla ters bir yol izlemişti)
Rehberlerim bana, hadislerden yalnızca birkaçının Mehdilerle ilgili oldu
ğunu söylediler. Ve bu hadislerin pek "sıkı olmadığım" da (Yani, hadisler
arasındaki geçiş, halkaları pek güvenilir değildir.). Fakat İslam uzmanlan,
onlann asli unsurlar olduğunda , birleşiyorlar. Koleksiyonlardan, kitaplar
dan alıntı yapmaktansa bir Mela'nm (köy hocası) bana anlattığı İslam'ın
bin yıllık beklentilerini aktaracağım.

In

Dinin zayıfladığı, sofuların zulüm gördüğü, dünyada adaletsizliğin
kol gezdiği zaman, insanüstü güçlere sahip bir adam. Mehdi gelecek. Kureyş aşiretinden olacak bu (Peygamberin aşireti) ve Kudüs'ten gelecek (Jerusalem). Bütün dünyayı dolaşacak, adaleti ve dini yerleştirecek; bütün in
sanları Müslüman yapacak. Dünya'yı 40 gün yönetecek. (Sonuncu gün,
sıradan bir dünya gününden daha uzun olacak.) Ancak bu 40 gün sonra,
Deccal ("dolandırıcı", "hilekâr") gelecek, insan görünümünde ve kör, fakat
çok güçlü; dini tahrif etmeye çalışacak ve -Tanrının kendisine verdiği güçle
çoğu insanı, İslam'dan döndürmeyi becerecek. Bu kıyamet günü olacak,
çok az yiyecek ve içecek bulunacak, Güneş batıdan doğup, doğudan bata
cak. Fakat İsa, (Hazretl İsa) beyaz bir sütunla birlikte (Şam'daki büyük
Omayya Camii'nin minarelerinden biri. Hz. İsa minaresi diye anılır) gökler
den Şam'a inecek. İsa Deccal'e seslenecek ve bunu duyan Deccal korkup
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kaçmaya çalışacak. İsa O'nu Kudüs'te yakalayıp orada öldürecek. Bu,
İsa'nın dünyayı 40 gün yönetmek üzere dönüşüdür. (Birinci gün bir yıl ka
dar, 2. gün 1 ay, 3. gün bir hafta ve diğer 37 gün de sıradan günler ola
cak.) İsa, Muhammed'in kurallarını uygulayarak yönetecek. Bu 40 günden
sonra pişmanlık (tobe) kapısı kapanacak : İnanmayanlar artık kurtulama
yacak. Meleklerden Esraftl, borusunu ilk kez çalacak ve dünyadaki bütün
canlılar ölecek. Dünya 40 yıl boş kalacak. Gökten tohum yağacak, Esraftl
borusunu ikinci kez çaldığında dünyadaki herşey, herkes yeniden dirile
cek. Fakat herşeyden önce Hz. Muhammed melekler tarafından uyandırıla
cak. Muhammed insanoğlunun yeniden dirilişine şahit olmak için Buraq'a
binecek. (Muhammed'i göğün yedi katma taşıyan at benzeri kanatlı bir hay
van.) Yeniden yargılama ve inananlarla inanmayanların ayrımı yapılmaya
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başlanacak.
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Seyyidler
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İlahi bir kudrete sahip olma iddiasından başka, Tann'yla ilişkili ol
manın ve bundan nüfuz elde etmenin bir başka yolu daha vardır : San ve
üstün peygamber Muhammed'le ya da O'nun yoldaşlarıyla özel bir ilişkide
olma iddiası. Üstelik bu, peygamberlik iddiası (eshab) kadar riskli de de
ğildir. Fakat etkili olması garantili değildir. Muhammed'le açıktan ilişkili
olanların torunları olan Seyyid'lerin (seyyid ; arapça çoğulu sâdât) horlan
malarından da belli olduğu gibi. Bu Seyyidler kesinlikle harcanmaktadır
lar; çünkü, gerçekliği bazen şüpheli olan soylarından başka övünecekleri
bir şeyleri yoktur. Burdan aldıkları güçle, toplumdan finansman destek
beklerler. Seyyidlerin düşük prestijlerinin altmda yatan gerçek, sayıyla
değer arasındaki ters ilişkidir. Bunlar bütün Kürdistan'da görülebilirler.
Soy itibarıyla Arap olup sonradan Kürtleşmişlerdir. Bir Seyyid'in seyideyle
evlenmesi zorunludur. (Bayan seyyid). Öyle ki, Kürtler arasında olup Kürt
soylarından farklı tipik seyyid soylan vardır.

Tanıştığım seyyidlerden biri bana, Maıveloî seyyidleri taifesinden ol
duğunu söyledL -Seyyid Ehmet Macveloi'ntn torunları-. Taife şimdi 200 ai
leden oluşuyor. Genellikle Mehabad yakınlannda yaşıyorlar (İran Kürdistanı) ve çok yoksuldurlar. (Seyyidlerin sayı itibariyle çok olmaları sonucu,
dindar Müslümanların yaptıkları katkılar, durumlarını düzeltmeleri için çok
yetersiz kalmaktadır.) Bana bilgi verenin babası Mehabad 'dan Irak Kürdlstanı'na gitmişti, şimdi orda Mengûr aşiretiyle birlikte yaşamaktalar. Seyyid-

/ '
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ler köyün en yoksullarıdır. Ne koyunlan ne de topraklan vardır. Geçimleri
ni, dağlardan topladıktan yakacak odunu yakındaki kasabada satarak
sağlamaktadırlar. Bunun yanında, köylüler için hayır işleri yaparlar. Bana
bu bilgileri veren seyyid evlenmek istediğinde, aynı yerde yaşayan bir seyyide yokmuş. Ve hiçbir köylü, kızını O'na vermek istememiş. Bunun üzerine
köyden bir kızla anlaşıp kaçmışlar, yaşlılar araya girip de kızın ebeveynle
rini yatıştınncaya kadar bir başka köyde konaklamak zorunda kalmışlar.
Şimdi kaymbabası arasıra onlara yardım etmektedir, yiyecek yardımı vs.
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Mehabad yakınında bulunan Maıveloî soyunun şimdiki durumu hak
kında kesin bilgim yok. Bir kez Seqqiz'de bu soydan gelen iki kişi gördüm.
Yakın bir köydendiler. İkisi de müthiş yoksuldular. Yakınlarda, Maıveloî
seyyidlerinin yaşadığı 3 köyün olduğunu söylediler. Aralarında birkaç aile
nin ekonomik durumunun iyi olmasına rağmen çoğunluğunun kendileri ka
dar yoksul olduğunu söylediler.
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Yoksul seyyidlerin konumlan biraz çelişkili. Kendilerine karşı hür
metsizlik sağlayacak yeterli bir neden değildir. Çünkü onlar, mükemmel
Adam'm torunlan olarak saygıya hak kazanırlar. Yani, çoğunluğun onla
ra karşı davranışında bir iç çelişki vardır. Çatışmalar genellikle, bir şakalaşmaya dönüşür. Birkaç kez farkettiğim gibi, seyyidler genellikle şakalaş
maların, toleranslı favorileriydiler. Şeyhlerin hepsi yoksul ve güçsüz
değillerdir. Güçlü ve prestiji olanların gücü ve prestiji kendilerinden sonra
torunlarınca arttırılarak devam ettirilir. Bunun için, Kürdistan'da en
önemli örnek, Kadiri tarikatı şeyhleridir. Nerdeyse hepsi de seyyiddir ve
müridlerine göre şeyhler arasında da en itibarlı olanlar, peygamberle kanbağı olanlardı.
Benzer şekilde konumlarını haklı bir gerekçeye dayan
dırmak istedikleri için, İslam büyükleriyle aralarında kanbağı olduğunu
iddia ederler. -Özellikle Arap olan İslam liderleriyle-. (Bazen açıkça asılsız
dır bu iddialar.) Kürt din liderlerinin sayısı az değildir. Bu tür iddialarda
bulunan ailelerin ne kadar prestij kazandıkları belli değildir. Fakat iddia
larının kendilerine, arabuluculuk yapma yetkisini sağlaması ve bu yolla
da otoritelerini dayatabilmeleri olasıdır. Böylece de, ayrıcalıklı konumları
nı pekiştirme fırsatını bulabilmektedirler. Büyük şeflerden çoğu aşağıda
belirtilen soylardan birine ait olduklarını iddia etmektedirler.
1. Omerî. Halife Ömer’in torunlan (örneğin; Gîravi soyu)
2. Xalidi. Xalid bin al -Walid (bin al-Mugira, al-Mahzumi)
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İslamm ilk büyük generallerinden biri. Soyadını peygamberden almış
olan "Allah'ın kılıcı". Botan mirleri O'nun torunlan olduklarını iddia ediyor
lardı Şerejhame’de de bundan söz edilmektedir. Zeydan ailesi de aynı id
diada bulunuyordu, HekarTnin Pinyaniş aşiretinin lidederi olan. Xalid'in
halef bırakmadan ölmüş olması, bu tür iddialara karşı ciddi bir karşıtlık
oluşturmamışa benziyor.

3. Ebbasî-Abbasi halifelerinin torunları. Hekâri ve Badinan Mirlerinin
ikisi de bu aydın aileye mensup olduklannı söylediler.
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Kürt ulusal hareketlerinin gelişmesiyle birlikte bu egemen ailelerin
kollan, bütün iddialannda eskisi gibi ısrarlı olmadılar. Böylece, Bedr Xan
ailesi, Bedr Xan Bey'in torunlan Botanlı atalan ve Osmanlılar'a karşı mü
cadelelerinden ötürü daha çok prestij kazandılar. İlk ulusal hareketler olduklannı öne sürmekten çok hoşnutttular. Dahası, şimdi Xalidı oldukla
rını inkâr etmektedirler! Özet olarak ; Peygamber ya da diğer İslam
büyükleriyle aynı »oydan gelmiş olmak Kürt toplumunda prestij kazan
mak için yeterli değildir. Ama, gene de bu özellik zaten başarılı olanlan
daha da başarılı kılabilir
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Dinsel Fonksiyonlar

In

Şiizmin tersine, Sünni İslamlar dinsel bir hiyerarşiye sahip değiller
dir. Birlik halinde birlikte yerine getirilen etkinlikler için, üst düzeyde bir
din adamı tarafından belirlenmiş bir çerçeve Sünnilerde yoktur. İran poli
tikalarında açıkça gözlemlenen faktör. En yüksek dinsel rütbeler kadılık
ve müftilik rütbeleridir. Kadının görevi yargılama, mütfininki de dinsel ya
sayı korumak ve geliştirmektir. Osmanlı İmparatorluğu’nda bağımsız bir
sivil yönetime paralel olarak yüksek bir hiyerarşi oluşturdular. 19. yy. daki reformlara kadar bütün yönetim teorik olarak onlann elindeydi. (Pra
tikte, özellikle Kürdistan'da yasalan işleten genellikle yan-bağımsız yöne
ticiler (mirler) di.) Müftü, fetvalar verebilirdi. Şeriatı yeni durumlara
uyarlayarak karar verirdi. Bu fetvalarla da politik olayların yönünü ciddi
ölçülerde etkileyebilirdi. (Kendisine sorulan sorulara cevap verme şeklin
de yapardı bunu.) Zamanlamanın da uygun olması koşuluyla öylece Os
manlI birliklerinin . Revandiz mirlerini yenmelerini, müfttnin verdiği, Halife-Sultanın ordularına karşı silah kullananların inançsız ve kanlarından
boşanmış sayıldıklan şeklindeki fetva kolaylaştırmıştı. (Jwaideh: 171) (111
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Özellikle kadı'nın otoritesi (daha az bir oranda müftininki de), Tanrı
buyruğuna dayanmasına rağmen Osmanlı devlet aygıtına büyük ölçüde
bağlıydı. Bazı müfti ve kadılar yetkilerini kurnazca kullanarak zenginlik
ve güç edinip toprak sahibi soylular zümresine katıldılar. Kürdistan kent
lerinde, bildiğim kadarıyla, hiç mürid de edinemediler. Ve Kürt aşiret poli
tikalarında çok seyrek olarak önemli roller oynadılar. Çünkü bu alan
şeyhlerin egemenlik alanında kaldı.

Molla
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Sünni İslamda tek dinsel yetki (batılı anlamda) mollanınkidir.
("Hoca", din adamı, Kürtçe'de mela).(lla) Molla, köydeki dinsel törenleri
yönlendirir. Köy çocukanna Kur'an dersleri verir. Modem okulun kurul- /
masından önce molla, dinsel ve laik konular da dahil genellikle köydeki
en iyi eğitilmiş kişiydi. Diğer köylülerden daha çok gezmişti. Ortalama dü
zeydeki bir molla, iki farklı köyde görevliydi. "Kuran okullari'nda da ders
verirdi.
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Genç Türkler döneminde (191O'lardaJ şeriat mahkemeleri devletin sıkı
kontrolü altına girdi. 1924’te, Türkiye Cumhuriyet?indeki şeriat mahkemelerinin hepsi kaldırıldı; kadının fonksiyonu sona erdi. Müfittik makamı varlığı
nı sürdürdü fakat, nüfuzunu yitirdi
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Fakat şimdilerde çoğu köyde gençler, molla eğitiminden daha üstün
bir eğitim düzeyine sahiptirler. Ve pek çok köylü, mollanın dinsel konular
dışında pek bilgili olmadığının farkındadırlar. Kaldığım köylerden ikisin
de, çok kişinin dinlediği hocalar çok etkiliydi. Çünkü onlar gerçekten akıllıydılar, diğer köylerde genellikle mollanın eski kafalı olduğu düşünülü
yordu. (Bu bir istisna mıydı bilmiyorum, fakat sözünü ettiğim iki köydeki
mollalar ateşli milliyetçiydiler ve bağnaz sofu da değillerdi). Bir mollanın
politik olarak önemli roller ve konumlar elde ettiğini duymadım, okuma
dım.
Şeyhler

Ele alacağım son ve politik önemi en büyük olan dinsel rol şeyhle
rin rolüdür. (Kürtçe Şex). Sözünü ettiğim, birçok roldür. Yukarda sözü
edilen roller belli zamanlarda, şeyhler tarafından oynanmıştır. Kutsal bir
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adam olarak birincil rolleri, kitlelerin taraftarlığım kazanmak, popüler
olabilmek ve mistik bir kardeşlik anlayışım öğretmek, yerleştirmektir.
(Derviş ve Sofi tarikatları) Şeyhler, kendilerine tapınıldığında ibadet yaptı
rırken bazen müridleri tarafından peygamber, mehdi ve (çok özel durum
larda) tann rolüne yakıştınhr, adeta bü rollere zorlanırlar. Saygınlıklan
dolayısıyla, ideal arabuluculardırlar. (Bu da onlara politik güç verir). Der
viş farikadan sayesinde bütün Kürdistan'daki dervişlerle ilişki halindedir
ler. Bu nedenle de potansiyel olarak geniş kiüeleri harekete geçirmeyi be
cerebilirler. İslam dünyasında pekçok derviş tarikatı vardır. Kürdistan'da,
yalnız ikisi var : Kadiri ve Nakşibendi farikadan. Bütün şeyhler bu iki
sinden birine bağlıdırlar. Bu geri katan kısmı söz konusu tarikatlar ve
şeyhlere ayrılmıştır.

IV-b. Derviş ve Sûfi Tarikatları
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Şimdi 70 yaşlannda otan ve Suriye’de yaşayan Mela Hesen Hişyar,
1925'teki Ş6x Seîd isyanına katmanlardandı. O zaman, (Türk ordulanndan) askeri tecrübesi otan genç bir adamdı ve Şeyh Said’in yaverlerindendi. Kürdistan tarihinin bu bölümüne ilişkin bilgilerin çoğunu ona borçlu
yum. Akli dengesi bozuk bir dinsel fanatik olarak lanse edilen şeyhi
anlatırken, O'nun kişiliğinin diğer yönlerine dikkat çekmeye özen gösteri
yor ; milliyetçiliği ve sömürüye karşı oluşunu vurguluyordu. Şeyh bir ke
resinde, ulusal sorunla ve ulusalcılarla ilgilenmeyip kendi çıkarlarıyla ilgi
lenen tarikatının şeyhlerine seslenirken şöyle demişti : 'Nakşibendi Şahı
Hindistan'ımızda bir gangster şebekesi (şfirketö gangster) kurmuş
tur."
"ŞahĞ Neqşbend" Nakşibendi Şahı, 14. yy. da, kurduğu fakat hâlâ
adım taşıyan tarikatta ünlenmiş bir din adamının onurlu ünvamdır. Bü
tün Kürdistan'da en etkili tarikatlardan biri olmuştur. Rakip Kadiri tari
katıyla birlikte, bütün aşiret bağlarını çözen, kesen ve devletten bağımsız
laşan hatta ona meydan okuyan tek örgütlenmeydi. İlişki ağları, bütün
Kürdistan'da hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer parçalarına da ya
yıldı. Şöx Seîd'in yaptığı "gangster şebekesi"
benzetmesiyle, örgütsel
yapısı mafya benzeri bir örgütlenmeye benzediği kadarıyla doğru noktaya
parmak basıyor. Sözü edilen tarikatın örgütlenmesinde hiyerarşik ilkeler
temeldir. Fakat yeterince merkezileşmiş değildir. Göreceli olarak bağımsız
otan bölgesel merkezler vardı ve etkinlikleri güncel koşullarla değişiyordu.
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İki tarikat da, aktif çalışan üyeler ağına ve finansman katkıda bulunan
geniş bir mürid kitlesine sahipti.
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Ancak, ŞĞx Seîd meslektaşlarına (gangster şebekesi) benzetmesini
yakıştırdığında kastettiği, örgüt yapısıyla ilgili özellikler değildi; kastettiği,
bu şeyhlerin kırsal kesim insanlarının çoğunu maruz bıraktıkları, boyun
eğme ve acımasız sömürüydü. Van'ın İngiliz konsolosu Bertram Dickson,
benzer bir düşünceyi ifade etmişti : "Bazı (şeyhler) haydutlardan çok az
farklıdırlar. Fakat küçük ağalar üzerinde uyguladıkları güç pek büyüktür.
Ve onlan genellikle kendi isteklerini yerine getirmeye zorlarlar." (Dickson
1910:370) Aynı kişi, bir tarikatın şeyhleri arasında yoğun rekabetler oldu
ğunu da gözlemlemişti. (Aynı de-sentralize ilişki ağlan içinde, kendi merkeziliklerini arttırmaya çalışan). O'nun zamanında Herkî-Oramar bölgesi
(Orta Kürdistan), Şemdînan, Barzan, Bame şeyhlerinin adamlan arasın
daki çekişmelerden ötürü kargaşa içindeydi.
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Şfix Seîd bağlı bulunduğu (en azından tarikatın diğer şeylerinin
bağlı bulunduğu) bu tarikatı eleştirirken, liderlerinden biri olduğu ulusal
hareket ve kendisi, taraftar toplamak için bu tarikata bağımlıydılar. Nak
şibendi tarikatı olmaksızın bu kadar savaşçıyı harekete geçiremezdi;
O'nun kutsallığına olan inançları olmaksızın da onlar bu kadar fanatikçe
döğüşemezlerdi. Şex Seîd isyanı hakkında bildiklerim, Nakşibendi ve Ka
diri tarikatlarıyla ilgili olarak dikkatimi ilk çeken şeylerdi. Bu iki tarikat,
Nakşibendi ve Kadiri tarikatları, Kirene'nin Bedevi aşiretlerinin bağlı oldu
ğu Sanusi tarikatınınkine benzer fonksiyonları yerine getirebildiler. -Ya da
getirdiler- gibi görünüyorlar. Yani, aşiretsel sınırları aşıp ve karşılıklı zıtla
şan bölümlere ayrılmalarına karşın örgütsel bir çatı, çerçeve yaratmayı
başardılar. Burada da, Kirene'deki gibi, aşiret çatışmalarının üstesinden
gelen, birlikte davranılıp ulusal bağımsızlık için savaşılmasını sağlayan o
mistik düzendi. Şex Seîd, isyanından sağ kalarak kurtulmuş olanlarla ta
nıştıktan ve çağdaş dökümanlan inceledikten sonra orada iki hareket ara
sındaki benzerlikler kadar farklılıkları da gördüm. Kürdistan'da tarikat,
örgütsel bir çerçeve çatı olarak önce sandığımdan daha az önemliydi; söz
konusu olan daha çok kutsal bir adam olarak şeyhin rolüydü. Bu isyan
da, detaylı olarak V. bölümde tartışılacak tarikatlarla ilgili olarak beni et
kileyen başka birşey de, vardı ki beni şaşırtmıştı. (Rastgele yaptığım göz
lemlerden ve literatür araştırmalarımdan öğrendiklerim). Tarikatların
müridlerini alt sınıflardan devşirmeleri gerçeğiydi, beni şaşırtan. Bu du
rum; daha aristokratik olan, -hatta züppece de denilebilir diğer çoğu tari
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katlar karşısında çelişkili bir durumdu. Bu nedenle Nakşi ve Kadiri tari
katları bazan "demokratik" olarak adlandırılırlardı.- -Bu terimi pek de haketmediği halde-. Bu tarikatlar baskıya açık olan tek örgütlerdi. Ve sanı
yorum bazı durûmlarda, yeni gelişen sınıf mücadelelerinde örgütsel
çerçeve olarak kullanıldılar. Barth'ın monografisini okuyunca bu samları
ma kısmi destekler buldum. Barth, Hemewend bölgesini ziyaret ettiğinde,
"miskenler politik amaçlarla derviş kardeşliği gütmek ve bütün komşu
köylerdeki miskenleri bir direniş hareketine organize etmekle suçlanıyor
lardı" (ağalar tarafından) diye belirtir. (Barth 1953:591) Tabii ki ağalar ta
rafından böyle bir suçlamanın yöneltilmesi, tarikatın (bu örnekte Kadiri
tarikatı) gerçekten de sınıf mücadelesi aracı olmaya doğru ilerlediği anla
mına gelmez. Maalesef Barth daha fazla bilgi vermiyor ve yorumda bu
lunmuyor. Fakat tarikat konusu daha çok ilgimi çekti.

de

Tarikatlar sınıf ve ulusal hareketin potansiyel metası gibi görünü
yorlar. Sınıf mücadelesi ve ulusal mücadele problemleriyle ilgili biri için,
çok açık araçlardır.
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Ağanın etkisiyle, Güney Kürdistan miskinlerinin Kadiri tarikatına ne
kadar yöneldiklerini saptayamadım Çünkü politik durumdan ötürü Hemeıvend bölgesini ziyaret edemedim. Ve bu bölgeden olanlarla yaptığım görüş
melerde onlar da, misken'lerle ağalar arasındaki çatışmaya ne kadar katı
lım olduğunu hatırlamıyorlardı Gerçekten de Kasım'm darbesinden sonra
(1958) Irak Kominist Partisi legale çıktıktan sonra ve toprak ağalarına (kıs
men İngiliz Komiseri'nin kontrolünde) Moqawama aş-Şabiyya tarafından
saldırılar yapıldığında, bölgenin en etkili Kadiri şeyhlerinden Şex Letîf ani
den Komünist Parti üyesi olarak ortaya çıktı Fakat açıktır ki bu, toprakları
nın zaptını engellemek için başvurduğu bir politik manevraydı

Araştırmalarımın gösterdiğine göre şimdilerde tarikatlar ulusal hareketde kayda değer bir rol oynamamaktadırlar. Bu durum beni hayal kı
rıklığına uğrattı. Tarikatlar sınıf karşıtlıklarıyla ilgili konum aldıklarında
da, ayrıcalıklı olmayanların çıkarlarına ters olan bir konum aldılar, onla
nn karşı çıkışlarına aracı olmak yerine. Fakat gene de, deneyimlerim sı
nırlıdır. Kürdistan geniştir oysa. Mehabad'daki (İran) Kadiri tarikatıyla
Amûdâ’daki (Suriye) ve Meydan'daki (Türkiye) Kadiri tarikatı aynı değildir.
Ve Nakşibendiler arasındaki farklılıklar daha da fazladır. Türkiye Kürdistan'mdaki aşın tutuculuktan tutun, Irak'taki Heqqe mezhebinin yabanıl
aşırılıklarına kadar
bulunduğum yerlerde, bazı gizli aktivitelerin be
I
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nim farketmemin dışında devam ettiği anlaşılabilirdir. Bu nedenle, tari
katların ulusal ve sınıf baskısına maruz kalanların örgütlenme ve hareke
te geçirilmesinde önemli roller oynamadıklarım (ya da artık oynamadıkla
rını) söyleyerek bulgularımı abartmak İstemiyorum.

ris

Aşağıda, tarikatların işlevlerini. Şeyhlerin etkinlikleri ve müridleri
nin gözlemlerine ve yaptığım görüşmelere dayanarak ele alacağım. Baş
langıç için, daha fazla genel bilgiler sufi ve derviş tarikatlarıyla İlgili olarak
verilmelidir. Ve Nakşibendi ve Kadiri tarikatlarının tarihi ve Kürdistan'a
girişleri de ele "alınmalıdır.

Pa

IV-c. Sûfi ve Derviş Tarikatları : Örgütlü Popüler
Mistisizm
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Sulî tarikatlarına iki perspektiften yaklaşılabilir ve bu İki perspektif
uzlaşlınlamaz : Biri, batılı eleştirel akademik yaklaşımdır ve çoğunlukla
özel beğeniye göre işletilir ve yazılı kaynaklara dayanır. Diğeri, tarikatlar
da süren gelenekler ve uygulamalardan hareket eder ; sufi tarikatlarından
birine bağlı olanların bakış açısını gözönüne alır. Bu son yaklaşım daha
az eleştireldir. Ve batılılara göre fazlasıyla yerlidir. "Gerçek" tarihle yete
rince ilgili olmadığı ve bu tarihin bugünkü sufi uygulamaları için taşıdığı
anlamla da ilgili olmadığı için. Bu yaklaşım temel olarak, tarihsel değildir
: Oysa, batılı oryantalistler uygulamaların gelişimi ve terimlerin etimolojik
yapısına ve anlamlarının tarih süreci boyunca geçirdiği değişimlere büyük
ilgi göstermektedirler. "Gelenekçiler" şimdiki pratikleri aydınlatmaya ve
terimlerin şimdiki kullanım biçimlerini geriye dönüp değerlendirme eğili
mindedirler. Diğer yandan söyledikleri ilgili deneyimlere dayanır. Dene
yimleri geçmişin büyük mistiklerininkinden çok uzak görünmesine rağ
men. Tarikatlardan edindikleri batini öğretiye ilgi duyanlar, batılı
akademik çalışmaları aldatıcı, hâyâl kırıcı bulabilirler. Öte yandan, ezoterik öğreti olarak bugüne aktarılanın, oldukça yanlış yorumlanmış olan
geçmişin büyük mistiklerinin öğretileriyle direkt bir ilişkisi var mıdır, yok
mudur, bu şüphelidir.
İdeal olan, bir antropologun bu iki yaklaşımı da birleştirmesidir.
Olanaksız olmamakla birlikte zor bir görevdir bu. Herbiri yılları alacak
olan çalışmalar gerektirir. Böyle bir sentezi gerçekleştirebilecek bir aşa-
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mada olmadığımın farkındayım. Bölümün geri kalan bölümünde, bunlar
dan birinden diğerine daha sık başvuracağım. Sufizm ve tarikatların geli
şimleriyle ilgili konularda, Batılı bilim adamlarının ikincil çalışmalarından
yararlandığımı belirteyim. Tarikatlardaki gelenekler, "yüksek" ve "popüler"
olarak ikiye ayrılabilir. Birincisi direkt olarak mistik uygulama ve yorum
lanmasıyla ilgilidir. İkincisi, muğlak bir evliya ibadeti "üstün" geleneğin
sulandırılmış bir versiyonudur. İbadet ve kendini adama ve kendinden
geçmeye teşvik eden teknikler vs. Tarikatların toplumsal rolü yalnızca
ikincil gelenekle ilgilidir. İnsanlar içinde yaşayıp onlann davranışlarını et
kileyen bir gelenek olduğu için en çok onun üstünde duracağım.
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Tarikatlar, sufizm gelişmesi ya da kurumlaşması ve rutinleşmesinde
(Weber) göreceli olarak son aşamayı temsil eder.
O dönemde sofizm
(İslam mistisizmi) uzun bir evrimden geçmişti. İlk mistikler dinsel ibadet
ten başkasıyla ilgilenmiyorlardı. Tann'yla ve gerçekle doğrudan bağ kur
ma pratiği; konuyla ilgili teoriler oluşturma, bu pratiklerin spekülatif yo
rumlama sistemlerini kurmak ilgi alanlarından biriydi. Genellikle izole
olmuş münzevi bir yaşam sürdürürlerdi. Meditasyonlannı olumsuz yönde
etkileyecek hiç bir şeyin olmadığı izole olmuş yerlerde. Halk kendilerini,
kaba, kalın, bazen birden fazla giydik’eri yün giysilerine göre sofi diye ad
landırmıştı : (Ar.Süf:yün). Tesadüfen, nadiren, bir ya da birkaç müridleri
olurdu. Öğretim yaptırmaz fakat benzer ibadetleri yaptırırlardı. Sonradan
sufilerden ileri gelenler, giderek daha çok öğretmen yerine geçmeye başla
dılar. Sonunda sufi müridleri arasmda, (ya da genel olarak insanlar ara
smda) Tann'yla insan arasmda bir aracı olarak görülmeye başlayana ka
dar bu böyle devam etti. Aynı zamanda, uygulamalarm felsefileştirilmesi
ve ortodoxlarca kabul edilebilir terimlerle açıklama eğilimi vardı. Teosofik
sistemler geliştirildi. Az ya da çok meditasyon ve kendinden geçmenin
standart metodlan geliştirildi. Öyle ki, müridler, göreceli olarak, daha kı
sa bir sürede en azmdan ustalannınkine benzeyen uygulamalan gerçekleştirebildiler.

Tarlqa (Dinsel Yol) ve Silsile (Kutsal Soy)

Birçok büyük dini önder tarafından spesifik bir yol (tariqa) oluştu
rulur. Trlmingham, tarikatıp ne olduğuna ilişkin mükemmel bir özet ver
mektedir. "Bir uygulama metodu, araştıncıya, bir düşünce hissetme ve
eylem yolunu göstererek rehberlik etme." "Aşamalan" gerçekleştirme doğ
rultusunda yönlendirtm. İlahi gerçekliği duyumsamak. (Trlmingham
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I
1971:3-4) Köken olarak "tariqa" basitçe bu, kutsal ilerlemeyi, gelişmeyi
ifade eder; sonradan (15. yy. da) terim, (belli bir din büyüğüyle bütünleş
miş olan) belli bir düşünce okulu ve tekniği anlamım kalandı. Büyük bir
din adamının ölümünden sonra tarikatı varlığım korudu ve müridlerden
müridlere geçti. (Ya da bu zamana kadar kurulmuş olan Yol'lar başlangıç
noktalarıydılar : Bilgiler ve teknikler ezoterikti, genel bir kabulü amaçla
mıyordu.)
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Mürşid, Mürid ve Ta'ifa
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Tarikatte, görev ve yetkinin eldeğiştirilmesi Arapça'da silsile ya da
isnad olarak adlandırılırdı. Yani bir sofi üstadının silsilesi, O'nu bu özce
tariqa'mn kurucusuna bağlayan kutsal bir soydur. O'nun statüsünün
göstergesidir. Ve- eskiden olduğu gibi O'nun "kartıdır". Sonradan sofiler,
saygınlığı olup kabul görenleri tarikatlarına katmaya, daha az kabul gö
renleri de dışlamaya ve başlanm ağrıtabilecek gibi olanlan da (Sultanlar,
yerel yöneticiler) kendileriyle birleştirmeye özen gösterdiler. Böylece pek
çok düzmece bağlar bu transfer zinciriyle ilişkilendirildi. Daha da ötesi,
silsileler, tarikatın kurucusundan peygambere yakın bağı -ve bazı batini
öğretileri kendisinden devraldığı- olan birine kadar çerçevesini genişletti,
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9- ve 13. yy. lann Sufl öğretmeni şeyh ("yaşlı adam") diye adlandınlırdı. Ya da mürşid ("öğreten"). Genelikle inzivaya çekilip ya da bir dinlen
me evinde (zaviye, tekiye) müridleriyle çevrelenmiş olarak yaşadılar. İlk
müridler çok hareketliydiler, bir şeyhten diğerine sık sık gidip gelirlerdi.
Sonraki dönemlerde, tek bir şeyhle olan ilişkileri daha yoğunlaştı. Mürid
ler şeyhe ve vekiline olan bağlılıklarına dair yemin etmek zorundaydılar.
Yani, mürid-mürşid ilişkileri daha merkezileşmişti : Mürid mürşide mut
laka itaat ederdi ve dinsel yolda ilerlemek için mürşid’in vazgeçilmez oldu
ğu düşünülürdü. Tarikat kurucusuna ve şeyhe bağlılık aynı yolun taraftartarını da birleştiriyordu. Onlar, taifa adı etki uyandırdıkça geniş bir aile
haline gelmeye başladılar. <15)
»
Şeyhe gösterilen hürmetin artmasının bir başka sonucu da, kendisi
ne atfedilen kutsallığın kardeşleri ya da oğullarınca da paylaşılmasıydı:
Yetki ve sıfatlar babadan oğula geçmeye başladı. Önceleri sıkı bir düzenle
işleyen ta'ifeler, sözü edilen mistisizmi az ya da çok tekelleştirmişlerdi. Bu
ta’ifalardan birisine ait ya da belli bir tarikata bağlı olmayan birisinin din
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adamı sıfatına sahip olması çok zordu. Bu varolan dini örgütlerin herhan
gi birisinde şeyh ünvanına erişmenin yalnızca bir tek yolu vardır : Sözkonusu yapılanmanın bir başka şeyhinden icazet (genellikle büyüğünün) al- '
ma. Şeyhin oğullarından en azmdan birisinin babasından icazet alacağına
kesin gözüyle bakılır. İşte bu nedenle bu silsilede baba-oğul ilişkileri aynı
zamanda mürşid-mürid ilişkisidir de.

Halife
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Tarikatının (örgütünün) etkisini daha geniş alanlara yaymak isteyen
bir şeyh, görevliler atar (Arapça:Halife, Kürtçe:xelîfe) ve tarikata müridler
kazanması ve örgütlenme çalışmalarını yürütmesi için başka yerlere gön
derir. Nasıl halife olunabileceği daha sonra anlatılacak. Bazı yapılanma
larda halife kendi adına hareket edebildiği gibi, başka halifeler de atayabi
lir. Bir kısırımda ise böyle bir işleyiş yoktur. Kürdistan'da Kadiri tarikatı
sonuncu kategoriye dahildir. Çok az bir istisnayla, yalnızca şeyhin oğulla
rı şeyh olabilirler. Halifeler asla olamazlar. Bir halifenin oğlu da halife ola
bilir, fakat, şeyhin de onaylaması şartıyla. Nakşibendi tarikatında, diğer
yandan halifelerin bağımsız davranmaları için icazet almaları oldukça
yaygındır. 19. yy. da çok hızlı bir şekilde yayılmasının nedeninin bu olma
sı mümkündür, (bak. Bölüm IV. h.)
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Silsilenin Bir Başka Yorumlanışı
Şimdilerde, silsilenin, Tann'nm kutsadığı sıradan insanlar toplulu
ğu olduğu şeklindeki anlayış yaygındır. Tann'dan Muhammed'e, o günkü
şeyhe varıncaya kadarki azizler zincirlemesi, şeyhten halifeye, halifeden
müridlere kadar. Aynı zamanda, birisinin Tann tarafından kutsanması
için, bu silsilelerden saygın olanına girip, en azmdan şeyhle uzaktan da
olsa kontağa geçmesi gerekir. Kürdistan’ın bazı bölgelerinde hâlâ söylen
diği gibi "Kimin şeyhi yoksa, O'nun şeyhi Satan'dır" (Şeytan). Bu düşünce,
şeyhleri, teşvik eden bir düşüncedir. '

Keramet
Tann tarafından kutsanmak için şeyhlerin aracılığının gerekli olu-
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şu, şeyhlerin Tann'nın temsilcileri olduğu ve gerçekten "kutsayabilecekle
ri" düşüncesinin perçinlenmesine yolaçmaktadır. Bu olasılık, gerçek bir
evliyanın, Tann'nın sevgili kulunun ayncalığının en kesin ispatı olan mu
cizeler yaratma gücüne sahip olduğu inanışını da beraberinde getirmekte
dir. (Karamat, tekil, karama, Kürtçe:Keramet). Büyük evliyaların keramet
leri, ölümlerinden sonra da devam eder : Yattığı mezar, ziyaret yeri olup,
ziyaretçilerin hastalıklarının tedavisi ve vahiy inmesine yardımcı olacağı
inancıyla ziyaret edilmektedir. (16) Şeyhin mucizeler yaratan kerameti, çok
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çeşitli olabilir : Bazen, batıkların mucize olarak kabul edemiyecekleri şey
ler (bir yaranın iyileştirilmesi, herhangi bir tıbbi müdahele olmaksızın, ya
da bir günahkârın dindar bir yaşama döndürülmesi) gibi. Diğerleri, gele
neksel bilgilerin alanında kalır. (Lokman hekimlik gibi ya da telkin ve his,
aldatma ve hileye dayalı şeyler.) Bu becerilerin büyük bir bölümü, batık
larca, rastlantı olarak açıklanacaktır. (Yağmur duası : insanlar bu olayla
ilgili hayal kırıklıklarını unutma, fakat tektük başarılan da hatırlama eği
limindedirler.) Birkaç durum var ki, kolayca "psişik" bir olgu olarak sili
nip atılamaz. Bazı şeyhler (aslmda çok azı) açıkça telepatik bir kehanette
bulunurlar, rüyalar görüp, gördükleri görüntülerden söz ederler. (Bak.
Saîda'nın mucizevi öyküsü)
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Doğal olarak biri bir kez şeyh seçilince -seçme deyiminin doğruluğu
tartışılır, genellikle aşiretler bir bütün olarak aynı şeyhi tanırlar-, kendi
sinin bu sıfata layık olduğunu ve aslmda diğerlerinden daha iyi olduğunu ‘
kanıtlamak ihtiyacım duyar. Bu şeyhin mucizeleriyle ilgili öykülerin her
anlatılışında bir şeyler katılması dilden dile dolaşmasma yolaçar. Bazen
diğer şeyhlerin müridleriyle rekabet adına yapılır bunlar.

Çeşitlilik ve Dinsel Akımların Temel Birliği

Batılı bilimadamlan genellikle, tarikat, silsile, mürşid ve benzeri
kavramların orijinleri, anlamlan ve gelişimleriyle ilgilenirlerken, dervişlere
göre, silsile değişmez aracılığıyla batini bir öğretinin yürütüldüğü bir zin
cirleme ilişkiler bütünüdür. Bazı değişiklikler olmuşsa da, batıklarca yü
zeysel bulunup, ilgiye değer bulunmamışlardır.

Batıni olan -dışardan gelenlere göre araştırılma gereğinin şüphe gö
türmediği- ebedi ve değişmezdir ve yalnızca bu ciddiye alınır. (Batınîlik,'
Kürdistan'da tarikatların iyi eğitilmemiş üyeleri için, sofîliğin ?,yüksek" ge-
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leneği olmasının yanında, bir yabancı için batıl İnanç ve putperestlik ola
rak adlandırılabilir). Batıni öğretinin değişmez olması gerekiyor çünkü
Tann birdir ve değişmezdir. Muhammed son peygamber olduğundan, doğ
ru yolun gösterildiği son kişidir; bu nedenle her silsile peygambere yöne
lir. Yollan ve varmak istedikleri son, bir olsa da farklı tarikatların olması,
Tann'nm tekliğiyle çelişir görünmektedir. Aslında, bazı eğitimsiz müridler
kendi tarikatlarının diğerlerinden daha üstün olduğunu iddia etseler de,
bütün tarikatların eşit önemde olduklan şeklinde genel bir eğilim vardır.
Saldınlar, direkt olarak tarikata değil (saygınlığı sık sık İfade edilen), belli
bir şeyhe yöneltilir. (Tarikatın da saygınlığını zedelediği düşünülen şeyhle
re). Her biri belli bir tarikata ait birtakım teorilerle neden bu kadar çok
tarikat olduğunu açıklamaya çalışır. Bu teorilerin hepsi de, bir diğeri için
tarihsel köklerinin olmadığım söyler. Bir Kadiri şeyhi bana her bir tarika
tın dört temel tarikatın bir alt grubu olduğunu, her birinin peygamber
den, "doğru yolda" dört halifeden birisine devredildiğini söylemişti.
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Şöyle ki, Ebu Bekir, Nakşibendi tarikatım devraldı : Ömer : Kubrawi; Osman: Şuhrawardİ; Ali: Kadiri. Nakşibendi ve Kadiri tarikatları, sil
silelerini, Ebu Bekir'e ve Ali'ye bağlı kalarak yönetirler. Ancak, bilgiyi ve
ren kasıtlı olarak, Kubrawi ve Suhrawardi'yi Ömer ve Osman'a atfetmiş
olabilir. Bu iki tarikatın Kürdistan'da bir varlıkları yoktur. Literatürde de
bu ikisinin dinsel önderliklerinin İzine rastlamadım.
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Bir başka Kadiri şeyhi de, tarikatlar arasındaki farkları dört halife
nin kişilikleri bağlanımda ele alınmıştı : Her birine -peygamber- insancıl
bir yol göstermişti. Ebu Bekir, alçak gönüllü, sakin bir adamdı ve Kur'an'ı
saklı bir yerden sessizce okurdu. Bu nedenle, Nakşibendi tarikatı üyeleri
yüksek sesle okuyup dans etmezler fakat sessizce kendilerinden geçerler.
Ali ise tersine yüksek sesle Kur'an'ı okuyup, inanmayanları tahrik edip
kızdıran fakat sonunda onlan doğru yola getiren güçlü, etkili bir adamdı.
Bu nedenle Kadiri ibadeti çok yüksek sesle yapılır, kılıçlar, hançerler, ze
hirli yılanlar kullanılır. (18)

IV-d. örnek Olarak, Kadiri Tarikatının Tarihi
Yukarıda anlatılan sofizmin gelişmesi çok ağır bir seyir izlemiştir ^19’
ve hiç de tek tip değildir, bu gelişmenin bütünsel tek biçimi yoktur.
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Değişik evreden diğerine geçiş için belirli tarihler vermek mümkün
değildir. Tarikatların liderlerinin yönetime geçiş tarihlerini temel almak
yanıltıcı olur çünkü, tarikat liderleri çoğu zaman babalarından bir başka
sının ölümü üzerine devralırlardı görevi. Ya da açık olmayan nedenlerle.
Sonradan Kadiri tarikatlarının kendilerini adlandırdıkları şekliyle ŞeyhAbd-al Kadir al-Jilani (ya da Farsça ve Kürtçe'de olduğu gibi:Gilani) buna
örnektir.
Hayatı hakkında kesin olarak bilinenler (özellikle halk arasındaki
söylencelerde ve tarikat içinde anlatılan hikayelerde, birbiriyle çelişen şey
ler vardır. Türbesi Bağdat'ta olup, en ünlü ziyaret yerlerinden biridir.)
şöyledir:
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Abd-al Kadir (1077-1166 Miladi) Gilan'da doğdu ve Bağdat’a göçtü.
(2°) İslâm hukuku uzmanı olduğu (Harbalit Okulu'nda) genç yaşlarda, so
fizmin muhalifi olduğu ve sofizme yönelmediğine ilişkin kanıtlar vardır.
(Bak. Trimingham : 41-42) Buna rağmen, orta yaşlarda sofi eğitimi aldı ve
birkaç yıl boyunca, inzivaya çekilip, derviş hayatı yaşadı; ellisekizinden
sonra, artık ünlü bir vaiz olmuştu -fakat bir sofi dervişi değil- *21\ O'na
atfen yazılan ilk belge bir evliya ve mucid olarak ölümünden 15. yüzyıl
dan sonra yazıldı ve yalnızca miladi 1300 dolaylarında, Suriye ve Irak'da
Kadiri tarikatlarının varlığına ilişkin kamtlar vardır. Büyük olasılıkla, Ka
diri tarikatının İslam dünyasında yayılışı M.S. 15. yy. 'dan önce olmamış
tır. '22* Abd-al Kadir ile bu adı taşıyan tarikat arasındaki bağlantı açık
değildir. Bazen Şada te Nehri diye anılan Orta Kürdistan'da ünlü bir şeyh
ailesi (Bak. Ek, tablo 2) Kadiri'nin oğlu Abd-al Aziz dolayısıyla, torunlan
olduklarım iddia ederler . -Orta Kürdistan'da Kadiri kolunu benimsetmek
için gelmiş olduğu söylenir-. Biraz şüpheli bir durum, Kürdistan'da, ori
jinlere ilişkin daha fazla kanıtın bulunduğu Kadiri şeyhi ailelerinden biri
var : Berzencîler. (Ek, Tablo 1) M.S. 1300 dolaylarında iki seyyid kardeş,
Hamedan'dan, Şehrizor'a geldiler. Seyyid Mûsa ve Seyyid îsa Berzenc'de
yerleştiler, onlann güney Kürdistan'da Kadiri tarikatım tanıttıklan söyle
nir. Seyyid Mûsa, çocuksuz öldü. Berzenci şeyhleri Seyyid îsa'dan gelme
dirler. *23) Aslında, Sadate Nehri ve Talebanî ailesi dışındakilerden, benim
bildiğim bütün Kadiri şeyhleri silsilelerinde bir Seyyid Isa'ya sahiptirler.
(Kürdistan'da bazen "Kutb-al Arifin", "Arifler Ocağı" diye adlandırılan) Bu
tarz silsilelerden tipik bir örneği aşağıda vereceğim. (Çoğunlukla olduğu
gibi, yalnızca zincirdeki önemli kişilerden söz ediliyor.) Bu, Sine'de Hac
Seyyid Wafa Selami'nin silsilesidir. Bana dikte ettirildiği gibi (ve haftalık

ayinlerde okunan isimleri) genellikle kullanıldığı gibi, Farsça olarak yaz
dım.

Habib'e Acem,

5.

Davud Ta'i,

6.

Maruf e Karki,

7.
8.

Cüneyd Bağdadi,
Ebu Bekir Şibli,

9.

Ali Hakbari,

Pa

Hasan'e Basri,

4.

'

10. Ebu Yusuf Tarsusi,'
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Herşeyin orijini, tabii ki Allah’tır. Bu nedenle silsile O'nunla başlar,
Allah, Muhammed'e Cebrail tarafından yalnızca Kur'an'ı göndermekle kal
madı aynı zamanda, onun gizli, ruhani anlamım da bahşetti. O'nu ve bü
tün tarikatları Muhammed, yeğeni ve damadı olan Ali'ye şimdi Kadiri yolu
olarak bilinenleri öğretti. Silsile burdan devam eder.

.11. Said Mahzuni'l Mübarek,
12. Abd-al Kadir Gilani (qutb)

de
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13. Abd-al Cabbar (Abd-al Kadir'in oğlu)
14. Ahmed-e Rıfai (qutb)
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15. Ahmed-e Bedevi (qutb)
16. İbrahim Dasuki (qutb)

In

17. İsa Berzenci ve Musa Berzenci
18. İsmail Vulyani
19. Ali Qos-e Dalpembe
20. Hüseyin (Ali Kos'un oğlu)

21. Hacı Sulh Abd-as Salam (Hüseyin'in oğlu)
22. Hac Seyyid Vefa Selami
Bu, göreli olarak küçük bir silsiledir. Bazen daha çok karmaşıklan
verilir. Bazen de daha kısalır. Elbette, sırşdan nesillerde olduğu gibi bur
da da en önemli kişilerden söz edilir. Fakat, bu zincirlemede, takibeden
yüzyıllar arasındaki açıkların, kopuşların bir başka nedeni vardır. Bir ki
şi, birlikte çalıştığı şeyhden sofi eğitimini ve icaze alabilir. Fakat genellikle
olan, sözkonusu kişinin kendisini yönlendirenin uzun zaman önce ölmüş
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olan, tarikatın büyük bir şeyhinin olduğu izlenimini vermesidir. Bu dinsel
bağ diğerlerinden daha önemli görülmektedir. Bu ikisi arasında kalanlar fiziksel olarak- silsileden elimine edilirler. Bu şekilde, açıktır ki, herhangi
birisi tarikatla "gerçek" bir ilişkisi hiç olmamış da olsa, birinin silsilesine
ait olabilirdi. Fakat kim ki ün salmış ya da kim ortodoks ya da himayesin
de olabileceği biriyle ilişkiliyse -arkasında, aykırı pratiklerin gizlenebilece
ği bir ön cephe olarak -dürüst bir inanışla kendiliğinden ya da teşvikle ol
sun- dinsel kutsal bağlarla görüntüde kalan maksatlı davranış arasındaki
çizgi çok incedir.
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Bu silsilede Cüneyd Bağdadi’nin bulunması belki de dalaverenin ilk
örneğidir. Cüneyd, ağırbaşlılığın ve Ortodoksluğun babası, pek çok tarikatın silsilesinde görülür. Kendisi, deneyimini, etkileyici ajitatif ve ortodoks
olmayan bir dille ifade eden çağdaşı Bistam'lı Ebuyezid'in tersine -etkisi
en az Cüneyt kadar olmasına rağmen fakat şaşırtıcı şekilde silsilelelerde
temsil edilmeyen- (24) silsile, Cüneyt'e vanncaya kadar burda verilen şefc-

de

liyle birçok tarikatlarda da hep aynıdır. (Bakınız: Trimingham'm da yayın
ladığı, İlk Tarikatlar 1971 : 262)
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Trimingham, tesadüfen belirtmiştir ki, Ali, M.S. 11. yy. a kadar silsi
lelerde yer almamaktaydı. En eski silsileye göre Haşan Basri tarikatı gele
nekçi Anas İbn Malikten devralmış, o da Muhammed'den. (Aynı yapıt:
261)
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Diğer iki tekiye'de (aynı şehir, Sine'de ve Mehabat'ta ayn ayrı) alter
natif bir silsile buldum. Abd-al Kadir Gilani'nin Ali'yle bağlantısı, yukanda sayılan din adamlan aracılığıyla olmayıp (Sünnilerin de, Şiilerin de bir
likte kutsadıkları) fakat 12. Şia'nın ilk 7 imamı dolayısıyla kuruluyordu.
Bu şaşırtıcı değil -kendi içinde- Seyyid İsa ve Mûsa'nuı 7. İmam Musa-al
Kâzım’m torunları olduğu söylendiğinden öyleki, bu silsile dinselden çok
soydan atalan olarak -bu iki kardeşin- düşünülebilir/25’ Şiilere göre ise,
12 İmamlar, ilahi bilginin asıl taşıyıcılandırlar ve bazı politik nedenlerle,
bazı şeyhler bu silsileden seçilmiştir. İran bir Şü devlettir ve Sine'de geniş
bir Şü nüfusu vardır. Kürtler'in hemen hepsinin Sünni olmalanna rağ
men Kadiri tarikatı özellikle Sine'deki Şiizme çok toleranslı yaklaşmakla
ünlüdür. Onlar ve (ŞU) Ne’matallahi tarikatının dervişleri birbirlerinin
ayinlerine katılırlar bazen. Onlar bu toleransı, şimdiye kadarki Sünni-Şü
karşıtlığından çok farklı bir şekilde açıklıyorlar : Sünni ve Şü aynmı yal
nızca, olağandışı ve görüntüsel (zahiri) dir. Fakat içsel olarak (batini) dü
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zeyde, dervişler farklılık görmemektedirler. Ebu Bekir Şibli, Cünyet'ln göz
bebeği de Brown'un gösterdiği silsilede yer almaktadır (1858); (50-51).
Ebu Said Mahsuni'l Mübarek gibi. Bu verilen isim de açıktır ki, Ebu Sa'id
Mübarek Mükerrimi, Abd'ül Kadiri yetiştiren teologist, fakat sofi olmayıp,
Hanbeli davasını benimseyen bir din bilgininin adının taklididir. Aradaki
iki ermiş, Ali Hakkari ve Ebu Yusuf Tarsusi -9 ve 10 numaralılar.
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Gördüğüm diğer silsilelerin hiç birinde bunlar yoklardı. Literatürde
de kendilerinden söz edildiğini duymadım. Tespit ettiğim bütün silsileler
de, Abd-al Kadir'in zamanıyla silsilenin Kürdistan'a girmesi arasındaki iki
yüzyıl karanlıktadır. Abd-al Kadir'in oğlu Abd-al Cabbar hakkında litera
türde gerçekte boşluklar var. Adının geçmesinin nedeni de bilinen belli bir
türbesinin olmasıdır : Babasının mozolesinin girişinde tıpkı ünlü hac yeri
nin gardiyanı gibi. Sonraki üçünün de, büyük olasılıkla. Kadiri tarikatıyla
ortak yapacakları bir şeyler yok. Ahmed ar-Rıfai, Abd-al Kadir'in çağdaşı.
(1106-1182'lerde yaşamış). Güney Irak'ta ünlü bir ermiş, pek çok müridi
var ve haklı olarak, Rıfai tarikatının kurucusu olarak gösterilebilir.
("Uluyan dervişler" denmiş. Sesli zikrleri ve olağanüstü, çılgınca davranış
ları, ateşten geçip vücutlarım kılıçlarla yaralayarak ibadet ettikleri için.)
(26)
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Rivayete göre, Abd-al Kadir ve Ahmet ar-Rıfai arasında bir ilişki
vardır, bazen amca ve yeğen oldukları söylenir. (Brown : 1868 : 52). Rıfai
söylencelerinde, Abd-al Kadir'in, Ahmed'in dinsel büyüğü olduğu kabul
edilir, fakat tarihsel belgeler, aralarında bir ilişki bulunmadığım göster
mektedir.
Ahmet Bedevi ve İbrahim Dasuki, ikisi de Mısır tarikatlarının kuru
cularıdırlar. Etkinlikleri Mısır'la smırlı kalmıştır. Kronolojiye göre müm
kün olmamasına rağmen, (28> Rıfai'nin müridleri oldukları söylenmekte
dir. Nedense bu son ikisi benim için bir sır olarak kaldılar, saptadığım
diğer Kadiri tarikatlarında da görünmüyor. Kürt Kadiri pratiklerine ben
zerliği nedeniyle içerilmiş olmalı : Yüksek sesli zikr, ayakta dua okumak,
vücuda çeşitli şiddet uygulamalarında bulunmak; kılıçla, hançerle ve bı
çakla yaralamak, kınk camlan çiğnemek, iğne, zehir v.b. (Bak. Bölüm 4,
Kadiri ayinleri) Bu tür ayinlerle ünlü olan Kadiri değil, Rıfai tarikatıdır.
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki derviş tarikatlarıyla ilgili ciltler dolusu ça
lışmasında Browxı bu tür pratikleri, Kadiri tarikatı için yazmamıştı ve ben
Kadiri dervişlerinin Kürdistan'dan başka bir yerde bulunduklarını duy
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madım ve okumadım. Bu nedenle Kadirilerin Kürdistan kolunun Rıfai ta
rikatının etkisinde kaldığı anlaşılabilir değildir. (29) Bildiğime göre, Kürdis
tan'da, doğrudürüst Rıfai hanları yoktur, fakat geçmişte varolmuş olabilir
-bazılarının bana söylediği gibi- ve hâlâ, birkaç tane var. Kürdistan'dan
uzak değil. Suriye ve Irak'ta.
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Böylece silsile, îsa ve Mûsa Berzenci kardeşlerin nerede ve nasıl ta
rikata ulaştıklarını bir sır olarak bırakmaktadır. (30) Tarikatın Kürdistan
kolundan Trimingham'ın ayrıntılı Kadiri grup ve dallan listesinde söz
edilmiştir. Ve literatürde de herhangi bir ipucuna rastlamadım. Diğer Ka
diri kollarından soyutlanmış olarak, Kürdistan Kadirilerinin bir özelliği
olarak değerlendirilebilir.
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Öyle görünüyor ki, en azından Seyyid Isa'dan sonra, tarikat yalnızca
babadan oğula geçmiş (şeyhten herhangi bir müride değil). Edmonds'a gö
re Güney Kürdistan’ın bütün Kadiri şeyhleri (Talebanîler'in dışmda) soyla
rını belli bir noktadan, Baba Resûl Gewre'den izlerler. Seyyid Isa'nın do
kuzuncu kuşağı olan Baba Resûl'un onsekiz oğlu vardı. Altısı çizgisini
devam ettirdiler. Diğer altısı dâ aynı zamanda şeyh ünvanmı taşımak iddiasındaydılar. Sonraki kuşaklar önemli ölçüde çoğaldılar, o kadar ki şimdi
bütün Kürdistan'da bu ailenin pekçok kolu yaşamakta ve şeyhlik uygula
malarıyla herbiri övünmektedir. Silsilenin alt kesimi, şeyhin nasıl Berzencî ailesinin diğer kollarına bağlandığını göstermektedir. Bu bölümün ekin
de Berzenci şeyhlerinin soy ağacı verilmektedir. Bilgiler daha çok
Edmonds (1957) ye dayanmakta. Tablo l'de yeniden biraraya getirildi. Ali
Qos Dalpembe burada Baba Resulün üçüncü kuşağı olarak görünmekte.
Ailenin diğer kollarıyla ilişkiler de apaçıktır.

IV-e. Kürdistan'ın Diğer Ermişleri
19. yüzyıla kadar Kadiri tarikatı Kürdistan'da aktif olan tek tarikattı
ve Kadiri şeyhleri önemli dini liderlerdi. Yalnız ilk yakın zamanlarda, bir
kaç sofi tarikat Kürdistan şehirlerinde vardılar. Evliya Çelebi Seyahatname'sinde açık olduğu gibi. Bunlann yarımda, (şeyh ya da evliya, aziz diye
adlandırılan) başka kutsal adamlar da vardı : Belli bir tarikatla dirsek
bağlantısı olmayan fakat "tarikat şeyhleriyle” aynı roller oynayan, dinsel
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önder, mucid ve arabulucu (çatışmalarda). Bütün İslam dünyasında ün
salmış ve yerleri hâlâ hac yeri olan ermişlerin bazılan Kürdistan'da yaşar
lardı. Örneğin ben aşağıdaküerin türbelerini ziyaret ettim.
Uıvais al-Qarani (Veysel Karani) (Kürtçe : Wesulgranî): Peygam
beri hiç tanımamış olan Yemenli bir çağdaşı, rivayete göre, peygamberin
ölümünden sonra, onun ruhu tarafından yönlendirilmiştir. '31' (Bir Kürd'ün
bana anlattığına göre, Muhammed O'nu, (Wesulgrani'yi) çenette gece yolcu
luğu yaparken görmüş.) Türbesi, Türkiye Kürdistan'ında Bitlis yakınların
dadır. Türkiye'de en sık ziyaret edilen türbelerdendir.
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-Abuî Wafa (ÖI-1107) : Önceleri önde gelen Kürt yolkesicilerinden
biri yani "eşkıya", fakat değişip ermiş olduktan sonra Tacü'l-Anfîn (Bilgele
rin Tacı) diye anılmaya başlanmış. Onun aracılığıyla Bağdat sofi geleneği
Türkler’in geleneksel Anadolu mistisizmini etkileme fırsatı bulmuştur (Tri
mingham, 1971, s.49-50, 70). İnsanlar hâlâ Siirt'teki mezarını ziyaret eder
ler.
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-Arapça yazdıktan sonra, kendi yedi Kürtçesiyle olduğundan daha
ünlenen kişi Şex Ehmed'dir. Genellikle, Melaye Cezerî olarak bilinir,
(öl: 1160) Büyük bir sofi'ydL Ve çok iyi bir mistik divan bırakmıştır, hâlâ eği
timli Kürtler arasında ünlü olan. İnsanlar hâlâ, "ne zaman $ex Ehmed bir
taşın üstüne oturup öğütlerde bulunsaydı taş öylesine ısınırdı ki, kadınlar
üzerinde ekmek pişirebilirlerdi" diye anlatırlar. Türbesi Cizre'dedir. (Medresarsar'da "kırmızı okul" da) mucizevi güçlerle ünlü olmamasına rağmen ha
cıları çekmektedir.
-Tillo köyünde (şimdi yeni adı. Aydınlar) Siirt yakınlarında, 18. yy.'da
yaşamıştır. (Türk mü?) Marifatnamesi, bilimsel, felsefî ve bilgisel san an
siklopedik çalışması olan İbrahim Hakkı Erzurumlu. Bu çalışmadan an
laşılıyor ki, Nakşibendi yoluna girmiştir. Diğerlerine geçtiğine dair bir belirti
bulunmuyor.
Bu büyük adamlann yanında daha az ünlü figürler de vardır. Bir
kısmı kendilerini ibadette kaybetmiş, gerçek çdgmlardı. Bazdan da insaf
sız, arkalarından gelenlerin saf dinsel duygularım büinçli, yönlendiren,
güç meraklısı kimselerdi. Bazılarında da bu iki özellik de birleşmişti.

Küçük kasabaların çoğu ve önemli köylerde bir ya da fazla ermiş tür
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beleri vardır. Çoğu zaman, isimleri unutulmuştur ve kısaca, "Şeyh" diye anı
lırlar. Türbeleri odak yerleridir, insanlar, etkili duacılar oldukları için ve te
davi için ziyaret ederler. Bazı türbelerin genel olarak kerametli olduklarına
inanılır, diğerlerinin de belli hastalıklarda özellikle şifalı oldukları varsayı
lır. Bu türbeler ve diğer kerametli yerler de (bak, not 16'ya) genellikle "Ziya
ret" diye adlandırılır. Ziyaretçiler çoğunlukla para ve ip, ya da elbiselerin
den bir parça bağlarlar, türbeye. Neden demek gereksiz. (Eğer, üstünde
düşünülürse, cevabı, Ortodoks İslam'la bağdaştırmak zor olacaktır.)
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Yerel şeyhlerden bazıları yaşamları boyunca, dikkate değer etkilere
sahip olabilirler. Yerel yöneticilere sadece öğütlerde bulunuyorlarsa bile.
Ancak, bildiğim kadarıyla onlar hanedanlıklar kurmadılar ya da halife ol
madılar. Bu nedenle etkileri, zaman ve mekân olarak sınırlı kaldı. Ölüm
lerinden sonra, insanlar türbelerini ziyaret edebilirler, fakat bu da giderek
anlamsız bir ibadet şekli olmaya başlıyor. 1800 dolayında şeyh vardı. Son
iki şeyh ailesinin hanedanlıkları vardı Kürdistan'da ve ikisi de Kadiri tari
katıyla ilişkiliydiler : Berzencî ve Sadat£ Nehrî ailesi.

IV-f. Kürdistan'da Kadiri Şeyhleri
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Bu şeyh ailelerinin büyük ve kalıcı etkinliklerine birkaç faktör katkı
da bulundu. İlk olarak. Kadiriler olarak (ve onlann iddia ettikleri gibi,
Abd-al Kadir’in torunlan bile) büyük şeyhin prestijini paylaştılar. Ölümünden sonra ünü hızla artan- O, İslami dinsel hiyerarşide, ermişle
rin en büyüğü olarak bilinir. '33' Mekke yolundaki Hacılann Bağdat'taki
türbesine üğramalan, yaygın bir davranış olmuştur.
İkinci olarak, Berzenci ailesi (daha az derecede Sadate Nehrî) Kürdistan'm birçok yerinde etkinlik oluşturmayı becermişlerdir. Etki, güç ve
zenginlik bir kuşak tarafından (ele geçirilen) bir diğerine aktarılmıştır.
Onu sağlamlaştırıp artıran. Şeyhlik statüsünün miras kalması, onlann
durumunda diğer şeyhlere oranla daha haklı ve normal görülmüş olabilir.
Çünkü onlar Seyyiddiler. (Ve Abd al Kadir'in torunlan bile olabilirlerdi.)
Ve zaten diğer miras edilebilir statülere de sahiptiler. Üçüncüsü; diğer
şeyhlerin de yerine getirdikleri işlevlere ek olarak, onlar Kürdistan'da yal
nızca Derviş kardeşliğini yönettiler. (Kent tarikattan ortadan kalkmışlardı
ve Nakşibendi tarikatı 1808'den sonra yeniden devreye giriyordu.)
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Onlar ya da (halifeleri) dervişlerin birlikte ayin yaptıkları haftalık
toplantılar düzenliyorlardı. Adamlan içinde, gerçek dervişler yalnızca kü
çük bir oranı temsil ediyorlardı. Fakat kendilerini tam adamışlardı ve
şeyhleri için mükemmel propagandacılardı. Halifelerini, tarikatı yaymak
için göndererek sonunda bütün Kürdistan'ı kavradılar, az sayıda yerel
merkezler vardı : Ailenin yönetici kollan örgütlenme ağı tam merkezileş
miş değildi : Berzenc'deki bazı kollar, merkezin otoritesini tanımayı red
detmişlerdi. (34) Berzenci şeyhleri, büyük miktarlarda toprak ve dünyevi
güç elde etmeyi başarmışlardı. En azmdan aşiret ağalan ve feodaller. Bu
yüzyılın başlarında içlerinden biri, ŞĞx Mehmûd, (bakK:Ek, tablo 1 nr 10)
Anti-İngiliz politikacı ve Kürdistan milliyetçisi olarak 1922'de kendini
Kürdistan kralı ilan ederek ün salmıştı.
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Bu dönemde, Şeyh Mahmud (Şex Mehmûd) Berzenci ailesinin lideriy
di ve büyük olasılıkla. Güney Kürdistan'da en etkili adamlardan biriydi I.
Dünya Savaşı'nda Irak'ı işgal eden îngilizler, anlaşmadan sonra, (10 Ekim
1918), Mezopotamya'yla Osmanlı İmparatorluğunun bıraktığı yer arasında
bir takım yan-bağımsız tampon Kürt devletleri kurmayı planlıyordu.
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Şeyh. Mahmud açıkça, bu dolaylı yönetimin kilit adamı olarak seçil
mişti. Şeyh, Kürdistan'm geniş bölümünde bir (İngiliz) devlet adamının "yar
dımcılığı" yla "hükümdar" lığa, yöneticiliğe atandı. İlk danışmanı ciddi bir
anlaşmazlıkları olmayan Majör Noel'di Sonradan (Nisan 1919) hırslı Ma
jör, Soane'yle yer değiştirmişti. Sonuncusu, Kürtler için en iyi olanı kendisi
nin bildiğini düşünüyor ve aynı derecede hırslı olan Şeyh'den nefret ediyor
du. Sonuç, yerel aşiretlerin hepsinin katledildiği (Caf aşiretinin büyük
kesimleri dışmda) bir anti-İngiliz isyan oldu. Şeyh, kendini bağımsız bir li
der olarak ilan etti. İsyanın bastırılması, çok geniş bir askeri hareketle
mümkün oldu; Şeyh sürgüne gönderildi. 1922'de, İngilizler, şeyhi
Silemanîye geri getirme ihtiyacını duydular. Çünkü Türkler, Kürtler arasm
da yürüttükleri anti-İngiliz propagandalarında başarılı oluyorlardı. İngilizler
ve Türkler (M. Kemal'in nasyonalistleri) Kürdistan'm iyiliği üzerine hiddetli
bir propaganda savaşma tutuştular. Rekabetin gerçek konusu, (G. Kürdis
tan'm büyük kısmını kapsayan) ya petrol yatağı Musul'un T.C sınırlarına
alınması ya da İngiliz mandası Irak'ta kalmasıydı.
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Kürt ulusalcıları bağımsız bir devlet kurmayı tasarlıyorlardı. İngÜizler
(yan) bağımsızlık sözü verip ve Şeyh Mahmud'la uzlaşarak, Kürtler’in bağlı
lığını yeniden kazanmayı umuyordu. Musul petrolünü kaybetme korkusu
onlann, şeyhin yeni ayaklanmalarından duyduklan korkuyu yenmelerini
sağladı:
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"Biz, Türkleri kendi kaynaklarımızdan uzak tutabileceğimizden umu
du kestikten sonra. Şeyh Mahmud'u geri getirip, Kürt ulusalcılığını pekiştir
meyi bunun tek yolu olarak gördük." İngiliz devlet yöneticisi Edmonds alışıl
mamış bir açıklıkla yazıyor (1957:304). İngilizlerin büyük öjkelerine
karşılık, Şeyh, bağımsız bir Kürdistan Devleti kurma çabalarına kendi liderliğinde devam etti. Türkler'i ve İngilizler'i birbirlerine karşı kullanıp Kürdis
tan'm diğer parçalarındaki ulusal hareketlerle bağlar kurarak.
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Atandıktan yalnızca 1 ay sonra, kendini Kürdistan Kralı ilan etti. (Ka
sım 1922) Türklerle gizli ilişkiler kurmuştu ve Şubat 1923'e kadar İngilizlefe karşı açık bir ayaklanma içindeydi Başkenti, İngiliz kuvvetleri tara
fından bombalandı Mayısla Şeyh, İran cephesinde geri çekildi
Aşiretlerinin Irak içlerine doğru akın ettikleri yerlerden. 1927 Haziranında
İngilizlere teslimiyetini bildirdi '35’
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(Berzencî'lerin dinsel boyunduruğunda -etkisinde- olmayan) Caf dı
şında, bütün Süleymaniye (Silemani) bölgesi isyanı desteklediler. Bölge
nin kuzeyindeki birkaç aşiret de. *36' Eğer Berzencîler'in, yüzyıl önce, ger
çek dinsel politik tekelleri sarsılmış olmasaydı, isyan, daha büyük ve
daha zorlu olurdu. Kerkük şehrinin büyük çoğunluğu (politik büro çalış
ma raporuna göre %8O) 1371 İngilizlerin, Şeyh’i, şehrin başma getirmeleri
teklifini reddetmişti. İsyan başladığında, çok az sayıda insan isyanı des
teklemişti. (Silemanî'ye yakın topraklarda yaşayanlar) önemli neden, bu
şehirde bir başka şeyh ailesinin yerleşik olmasıdır. Talebanîler ve
Kerkûkİüler'in çoğu onlarla (dinsel, politik) bağlar kurmuştu. Bu bağlar
Berzencî'lerinkinden daha güçlüydü.

-

Talabanî Şeyhleri

İngiliz kaynaklaruıa göre, bu dönemde, bölgenin en etkili ailesi Tala
banî ailesiydi (Edmonds :1957: 269-271). Benzencî’lerle güç arayışı için
deydiler. Sonuncular sık sık anti-İngiliz başkaldırılarda bulundukların
dan, birincilerin İngiliz yanlısı bir tutum almaları şaşırtıcı olmamalı.
1920'lerde, şehrin çevresinde ailenin yerleşik bir şeyhi yaşıyordu. Ak
rabaları ve taraftarlarının arasmda daha çok bir aşiret reisi gibiydi.
Zamanm bir İngiliz raporu *38’ "aileye bağlı köylüler de dahil, aşağıda
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varlıkları sergilenen ailenin gücünü anlatıyor.
- Şeyh Hamid : 700 ev, 300 at, 400 piyade
- Şeyh Muhammed Ra'uf: 200 ev, 50 at
- ŞeyhTahir: 150 ev, 60 at."
Aile, biraz askeri gücü de denetler. Ailenin en nüfuzlu şeyhi Şex
Eli'ydL (Sonradan oğlu Muhammed Ali -Mihemmed Eli- tarafından yeri alin
de) Kerkûk'de otururdu. Bölgenin en nüfuzlu eşrafıydı.
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Bu dönemde, ailenin nüfuzu daha çok aşiretsel olmakla birlikte, bu
nüfuz öncelikle, geçmiş kuşakların dinsel etkilerine dayanıyordu. (39) On
ların konumlan biraz yeniydi. 18. yüzyılın sonlarına doğru, Mela Mehmûd
hanedanlığın kurucusu, Kadiri tarikatını yaymak için Hindu Şeyh Ahmed'den icazet aldı. Ahmed buralan gezmişti. Mela Mehmûd, Zengene
aşiretinin sıradan bir üyesi, şeyh olarak ün kazanınca, aşiretin büyük rei
si, kızım O'na verdi (ya da torununu). Böylece dinsel statü, aşiretsel
"Soyluluk" la bağıntılandı -torunlarına, atalannın konumlanın devralma
kolaylığı yaratan-. Ailenin otoritesinin büyük Zengene aşiretinin sınırlan
ın aşıp aşmadığı açık değil. Ayrıca, adamlarının düzenli bir derviş düzeni
(tarikatı), kurup kurmadıkları (burada, örnekler, negatif görünüyor). Aile
nin üyelerinden biri. Celal Talabani, (Koy sancağı kolundan) çok yakın
zamanlarda, Kürt ulusal hareketinde yüksek bir yer elde etmiş bulunu
yor. K.D.P'nin Polit Büro üyelerinden biriydi. Irak Kürdistan'ında seçkin
bir gerilla stratejisti olmuştu ve sonuçta Barzani'nin Kürt ulusal liderli
ğinde baş rakibiydi. Kariyerinin başarılı başlangıcı, şüphesiz ailenin ünü
ne dayanıyordu. (İnkar edilmez kişisel özelliklerinin yarımda). Ailenin bir
başka üyesi, Mükerrem Talebanî, Irak Komünist Parti yöneticilerindendi
(1977). Şimdi bu aile, Berzericîler'in Kerkük'teki etkisini gölgelemiştir. Bu
şehirde Berzencî'lerin bir kolu vardır (Kripçîne'de), fakat, açık ki müridleri
daha çok diğer Kürdistan’ın parçalanndadır.
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Kürdistan'a Nakşibendi etkisi girince, sert bir dalga, Kadiriler'in -ve
dolayısıyla Berzenci etkisine de- 19. yy. başlarında vurdu. Bu tarikat çok
kısa zamanda bütün Kürdistan'da yayıldı. Bazı Kadiriler, Nakşibendi yo
luna döndüler. Diğer yerlerde yeni şeyhler ortaya çıktı, temsilcilerini çev
reye gönderen. Sonunda, sıradan insanların büyük kısmı dinsel inanışla
rım değiştirdiler. -Finans katkılan kadar- Kadirilerden, Nakşi tarikatına,
Kadiriden Nakşi şeyhlerine. Bütün bunlar bir seçkin insanın aktivitelerine karşılıktı : Mevlana Halid (Mewlana Xalid), Kadir yolunda eğitildikten
sonra, Hindistan'a gitti. Burada Nakşi yolunu yaymak için icazet aldı.
Döndüğünde pek çok şeyhi görevlendirip Kürdistan'm dört bir köşesine
yolladı.

IV-g. Nakşibendi Tarikatı ve Nakşilik Yolu
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Nakşibendi tarikatı tarihsel köklerini Orta-Asya'da bulmaktadır
Tarikata adını veren, Baha ad-Din Nakşband (1318-1389 Buhara), ne ta
rikatın kurucusu ne de yolun düzenleyicisidir.
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Fakat kendisiyle, yolu arasındaki bağlaşıldık -ilişki-, Abd al Kadi
rinin durumundan daha belirgindir. Bu tarikatın önemli bir reformcusu
olarak bilindiğinden onun zamanında zaten var olan ve kuralları ilk defa,
Abd al Halik Gujdavanî zamanında belirlenen (Gujdavanlı, Buhara yakın
larında öldü, 1220) Baha ad-Din bu dinsel ecdadı onayladı
ve Abd al
Halik ve Baha ad-Din tarikatın resmi silsilesinde elbetteki Muhamme'de
dayanmak zorunda; bunu halife Ebu Bekir aracılığıyla yapmaktadır. Tari
katı İslami merkezlerden Orta Asya'ya getiren, Yusuf Hamadanî (10491140; not 30 da, Kadiriler'le olan sıkı ilişkileri yazıldı.) Abd al Halik, Yu
suf un 4. halifesi olarak bilinir. '41^ Tarikatın resmi şeceresinin OrtaAsyalı olduğu inkâr götürmez (daha çok Budist), kullanılan mistik teknik
lerdeki Orta-Asya etkileri de inkâr edilemez. Abd al Halik tarafından for
müle edilen 8 tane kuraldan bazıları ve Baha ad Din'in eklediği 3 tane
Budist rahiplerinin bazı öğretileriyle aynıdır (özellikle Tibet Budizmi).'Bel
gelediğim diğer İslamik emirlerden -buyruklardan- farklı ilkeler ^42a’ Daha
önce de söylendiği gibi, Baha ad Din zamanında bu yol vardı, fakat henüz
bir düzen verilmemişti; bunun, daha çok net olarak belirlenemeyen bir
ikinci kuşak tarafından gerçekleştirildiği varsayılır. Nasr ad-Din, Ubeydullah al Ahsar (1404-1490), sonradan da müridler tarikatı, Hindistan ve
Türkiye'de yaydılar. (M.S 1500 dolaylarında) Türkiye'de (ya da Nakşibendi
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propagandasının ana merkezi Mekke'de) değü, Delhi'de Mevlana Halid
(Mewlana Xalid) oluşum içindeki yetkilerini Şeyh Abdullah Dehlawi

’den aldı.

In

st
itu

tk
ur

de

de

Pa

ris

Mevlana Halid, (ya da gerçek adıyla Ziyadin Xalid ; Mevlana onur
ünvanıdır) Caf aşiretinden bir Kürttü. Sine'de, Silemanî ve Bağdat’ta yap
tığı medrese dini eğitiminden sonra Silemanî’de molla oldu. Kürt Nakşiler
hâlâ, bir dini rüyanın onu dini bilgi edinmek için nasıl Hindistan'a gön
derdiğini anlatırlar. Hindistan yolunda ya da kısa süre önce Sadate Nehrî'nin yetiştiricisi olan Şex Ebdullah'ın yanında hizmette bulundu. (Ek
tablo II) O'nu Kadiri yoluna kazanan Şeyh Abdullah'ın Ziyadin'in, Berzen
cî Şeyhinin oturduğu Silemanî’de (Süleymaniye'de) değil de Şex Ebdullah'ın yarımda Kadiri olması önemlidir. Aşireti Caf, sonraki zamanlarda
da, Berzencî şeyhlerinin ve bu aileyi yöneten şeyhlerin tersine, Node li Şex
Me'rûf, Mewlana Xalid'in ölümcül düşmanı oldu. Delhi'de Ziyadin, birkaç
yıl Şeyh Abdullah’la birlikte okudu; Nakşi tarikatına girme izni aldıktan
sonra Irak'a döndü (1808). Bağdat ve Silemanî’de de 1820'ye kadar otur
du. Sonra sonuncu yeri terketmek zorunda kalıp Damarcusa yerleşti.
Çok etkili bir misyonerdi. Nakşi tarikatı adına bazı Kadiri şeyhlerini bile
döndürmeyi başardı. Önceki öğretmeni Şex Ebdullah ve Berzencî ailesinin
Ergelü kolundan Şex Ehmedî Serdarî (iki soy da hâlâ Nakşidir) daha da
çok sayıda taraftar kazandı. (45) Bu taraftarların bazılarını şeyh olarak
ilan etti. Bu yeni şeyhler tarikatın yayılması için ikinci merkezler olmaya
başladılar : Bazıları, kendi adlarına şeyh olan halife -temsilciler atadılar.
Van t, hızla genişleyen bir şebeke Kürdistan'ı sardı, (bak : Harita 13). Bu
şeyhliklerin yalnızca ünlülerinin haritaları çizildi; onlar Nakşi şeyhlerinin
bir bölümünü Kürdistan'da temsil ediyorlardı. Bu ailelerin edindikleri nü
fuz sonradan Kürt ulusalcılığında anahtar rolü oynadı. Ş6x Ubeydullah,
Şöx Seîd, Mela Mistefa Barzanî önemli ulusal hareket liderleri, Mewlana
Xalid'den Nakşibendi tarikatım devralan şeyhlerin torunlarıdır.
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Kürdistan’ın yaklaşık sınırları

Diğer Nakşibendi şeyhlerinin (Halifenin halifesi vs.) yerleştikleri yerler
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| Mevlana Halid'in halifelerinin yerleştikleri yerler
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------- >-Şey-Halife ilişkileri

HARİTA-13 : Nakşibendi Tarikatı'nın önemli propaganda merkezleri

In

st
it

ut

Beklenebileceği gibi. Nakşibendi tarikatının hızlı büyüyüşü Kadiri
şeyhleri arasında kıskançlıklara yolaçtı. Özellikle, Kürdistan'da nüfuzlu
kimseler arasmda, şimdi konumunu yitirenlerdi bunlar. Şex Me'rûfĞ
Node, Berzencî ailesinin Silemanî'deki başı, Mewlana Xalid'in kılıç düş
manı oldu. Xalid'in elde ettiği olağanüstü hürmetten ve büyük saygınlık
tan rahatsız olan din adamlarıyla ittifak içindeydi. Belli bir ölçüde rekabet
ve karşılıklı kıskançlık iki tarikat arasında her zaman oldu.
IV-h. Nakşibendilik Neden Hızla Yayıldı?
Kürdistan'da tarikatlar ve şeyhler üzerine bir şeyler yazmış hemen
her yazar, ortaya çıkışından hemen sonra Nakşibendiliğin Kürdistan’da
hızla yayılması üzerine yorumlarda bulunmuşlardır. Ancak hiçbiri, şeyh
lerin olağanüstülüklerinin ötesine taşan bu olguya bir açıklama getirmeye
çalışmamışlardır. Herhangi bir toplumsal olguda, kişilik karakteristikleri
açıklamanın yerini tutuyorsa bu eksikliktir. Şeyhin ölümünden sonra da
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tarikatın Kürdistan'da oynadığı olağan dışı politik rolün nedenini anlama
ya çalıştığımızda, -görüşüme göre- Şeyhin kişilik özellikleri kesinlikle ilgi
siz kalmaktadır. Açıklama için aşağıdaki faktörlerden birini ya da ikisini
sorgulamak zorunludur :

1) Nakşibendi tarikatının karakteristik özellikleri (örneğin, onu Kadiri'den ayıran özellikler.)
2) Tarikatın girdiği dönemde, Kürdistan'm özel toplumsal konumu.

1)

Nakşibendi Tarikatının Özellikleri
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Pek çok Nakşibendi'ye göre, tarikatlarının hızla yayılmasının nedeni,
tarikatlarının dinsel üstünlüğü ve şeyhlerinin olağanüstülüğüdür. İnanış
larını kişisel olarak, Nakşibendi meditasyonlannın özellikle gerçekten
akıllı ve aydın bir adam olan Durû'lu ŞSx Osman tarafından yaptırılan yönlendirilen-, Kadirilerin, kendinden geçiren büyük tekniklerinin yanın
da daha çok dinsel değeri olduğu şeklindeki inanışlarını paylaşmama rağ
men, bu benim için yeterli bir açıklama değil. Dünyevi başarıların, ahlaki
ve dinsel başarılardan üstünlüklerinden ötürü olmasının nedenleri göste
rilemiyor. Daha da ötesi toplumsal olgular için sosyolojik açıklamak bu
lunması gerekiyor. ^46) Birincil olarak sosyolojik açıdan, elbetteki tarikatın
örgütsel şekillenişidir, incelenmesi gereken. Nakşibendi Tarikatının örgüt
sel olarak daha etkili olduğu ve özerk gelişimlere olanak verdiği düşünüle
bilir. Kadiri tarikatına göre daha önce not edilen bir farklılık ilginç olabilir
: Genelde, Kadiri şeyhlerinin temsilcileri ne kendi kendilerine şeyh olabili
yorlardı ne de oğullarına halifelik seçebiliyordu. Şeyhlik, Berzenci Seyyidleriyle sınırlıydı ve de Sadate Nehri ailesiyle. Bildiğim tek örnek -şeyhlik
icazeti sonunda alanlardan- Talebani ailesiydi. Oysa, Mevlana Halid'in bir
çok halifesi tarikatın yol verdiği şeyhlerdi. Kendi halifelerini atayabiliyor
lardı, onlar da, kendi halifelerini. Bu olasılık da, ancak, sınırlı bir ölçü
deydi. Nakşi halifelerinin çoğu "tarikatın ilan ettiği" şeyhler değildi. Ve
şeyhlerin çoğu az sayıda halife atadılar. İki tarikat arasındaki bu farklılık
grafikle gösterilebilir. (Şekil 8a). Tarikat izinli şeyhlerin soylan, siyah nok
talarla belirtildi. Kendi halifeleri açık dairelerle bir çizgiyle birleştirildi.
Soldaki üç yapı, Kürdistan'da, halifeleriyle birlikte üç Kadiri şeyh ailesini
temsil ediyor. Bu ailelerden biri olarak Berzencîler birkaç kola aynlmışlar.
Onlan birkaç siyah noktayla gösterdim. Aralarındaki kınk çizgiler, ilişkile
rinin şeyhlerle halifelerinki kadar güçlü olmadığını anlatıyor. t47) Kadiri ve
Nakşi grafikleri arasındaki fark, birincilerde, çevredeki noktalar
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merkez durumuna gelmemişler, oysa diğeri çevrede yeniden bir kristalleş
meyi ve onlar da daha küçük kristalleri temsil edebilir. Bu grafik, Nakşi
bendi yolunun, bazı Kadiri şeyhlerini, müridleriyle birlikte nasıl tarafları
na çektiklerini ve kendi yapılarına eklediklerini anlatır. (Şekil 8b) Gelişme
ilkeleri belli bir yeterlilikle temsil edilmesine rağmen. Bu grafikler, gerçek
te olduğundan fazla bir kaynaşmayı gösteriyorlar. Berzencîler için de,
Nakşiler için de. Mewlana Xalid'in ölümünden hemen şonra, birbirine çok
yakın yaşayan Nakşi şeyhleri arasındaki çatışma su yüzüne çıktı.
Şimdi, grafiğin merkezindeki ilişkiler yoktur. Nakşiliğin Kürdistan kolu
nun başı olarak bilinen bir kimse yoktur. Kimse Mevvlana Halid’in halefi
olarak tanınmıyor. Bazılarına göre Biyare/Taw€la şeyhleri Xalid’in halef
leridir, diğerleri de, Şex Ehrned Kefteri -Damaskus’ta-, Şam'da sözde lider
olarak hiç örgütsel bir gerçekliğe dönüşmedi. Müridler yalnızca kendi
şeyhlerini ziyaret ederler ve şeyhlerinin müridlerine (ya da torunlarına)
saygı gösterirler. Daha fazla merkezi adamları yoktur. Yeni düzen, birta
kım bölgesel parçalara bölünmüştür. Ve propaganda merkezleri olarak
çalışmaya devam etmediler. Şimdiki durum, (Şekil 8c) de gösterilmiştir.
Şebekenin bazı kollan birbiriyle ilişkili değildir. Aslında, şeyh soylan ara
sında uzlaşmaz ilişkiler de olabilmektedir. Bazı soylar çok dolaylı ilişkile
rini, çocuklarını aynı okullara göndererek ve evlilik ilişkileriyle canlandır
mak isterler. Ek te önemli şeyh ailelerinin soy ağaçlan bu bağlan
gösteriyor. Parçalara aynlmış olmak, birliğin yetersizliği, Nakşiliğin Kür
distan'da Sanusiliğin Kirine Bedevileri arasında kazandığı yaygınlığa hiç
bir zaman ulaşmamış olmasının nedenlerinden biridir : Aşamalı yapıya
sahip aşiret toplumlannda merkezi yapıyla birleşmek. Fakat Nakşilerin,
Kadiriler'e göre gelişmenin içsel kapasitesine sahip oldukları gerçeği, sabit
kalır ve geçici de olsa, bir birliğe yolaçar. Dahası, yerel ya da bölgesel dü
zeyde Nakşi şeyhlerinin bazılan, tarikatın bir bütün olarak Kürdistan'da
başaramadığını başarddar : Onlar, aşiretlderin daha az bölünmüş bağlı
lıklarını sağladdar. (Bak : Şöx Seîd İsyanı, Bölüm V)

Yani, Nakşilerin örgütsel yapıları hızlı yaydmalannı kolaylaştırdı,
bazen Kadirderin yok olması pahasına; fakat bu durum, sorunu gerçek
ten açıklar mı? Sanmıyorum. Aslında, bu örgütsel yapı, bu tarikata özgü
değildir. Şeyh soyundan gelmediği halde şeyhlik ünvam alanlar Kadirilerde de vardı. Ancak, Kadiriler, özel durumlarda, tercih ederlerdi bunu.
Nakşüer diğer tarikatlar gibi Kürdistan'da önceden bazı şeyhler tarafın
dan temsil edddi. (49) Fakat bu yapı, tarikatların bütün Kürdistan'da bir
ağ halinde yayılmasını sağlayamadı. Sonuç, kaçınılmaz olarak, toplumsal
yapıda bazı şeylerin değişmiş olması gerektiğini gösteriyor. Aniden farika -
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• Tarikat içinde elverilmiş şeyhler (Soyları)

O Halifeler (Elverilmemiş)
-------- Şeyh-Halife bağları

ŞEKİL-8
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2)

19. Yüzyılın Başında Kürdistan'da Sosyo-Politlk Değişimler
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Bu değişikliklerin neler olabileceğini bulmak zor değil : 19. yy'm ilk
yansı Kürdistan'da büyük bir kanşıklık ve önemli politik değişiklik döne
midir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu sınırlan içindeki parçada. Rich,
değişik yerlerde alıntılar yaptığım bu değişikliklerden birini açıklamıştı za
ten. (Diğerlerini de berabertnde taşıyan). Avrupa emperyalizminin giriş yıl
larında 1808'den 182l’e kadar, Rich, İngiliz Doğu Hint Şirketi'nin Bağ
dat'taki temsilcisiydi. (50) Elbetteki, bu döneme ait Kürdistan'la ilgili en iyi
kaynak değildir. Sonradan, bir sürü Avrupalı kâşiflerce izlenmiştir. Kür
distan'la ilgilenenlertn çoğu, misyonerlik ya da bilimsel ilgilerinin yarım
da, görevlisi oldukları ülkelerinin ticari ve politik çıkarlarım da gözetiyor
lardı. Özellikle Hristiyan misyonerler derin incelemeler (ipuçları)
bıraktılar. Onlar diğerlerinden daha uzun kalmışlardı ve hareketleri kilise
ve okul binaları (kale-benzeri) içinde daha açık olan, Osmanlı idaresi üze
rinde büyük etkisi olan ve farkedilen Avrupalı güçlerin (özellikle Britanya,
Fransa, Rusya) söylentileri ve korkularıyla, kendilerini Müslümanlar'a
karşı yerel Hristiyan gruplarla birleştirdiler (51) (açık bir çıkar birliği içinde). Ve bu da kaçınılmaz olarak Kürtler'le diğer Hristiyan gruplan arasm
da tansiyonun yükselmesine yolaçtı. Bu koşullarda, açıktır ki dini lider
ler, anti-Hıristiyan ve anti-yabancı duygular yaratarak kolayca başan
sağlayabilirlerdi. Olan kesinlikle buydu.
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Bu gelişmeler, bir başkasıyla çok yakından ilişkiliydi: Yan-bağımsız
Kürt Emirliklerinin yıkılışı. (Alman subaylannm Osmanlı ordusuna yardımlanyla). (52) Kürdistan'm Osmanlı İmparatorluğu'na katılışından bu

In

yana (16. yy. m başları) Osmanlılar, Kürdistan'm geniş topraklan üzerin
de yerel hanedanlıklar aracılığıyla, dolaylı bir yönetim kurmuştu. (Bak.
Bölüm III.) 17. ve 18. yy. da merkezi kontrol artmak yerine azaldı. Fakat
19. yy. m başlarında Sultan II. Mahmud'dan başlayarak (1808-1830) bir
dizi askeri ve idari reformlar getirildi. Merkezi ve direkt bir yönetim amaç
layan merkezden atanan valiler, beyliklerin gücünü tek tek yıktılar. Bu
beyliklerin yıkılmasıyla, (göreceli olarak, otoriter fakat genellikle adil bir
yönetimi uyguladıktan geniş alanlan ele geçirmişlerdi.) düzen ve güvenlik
de yok olmuştu. Emirlikler, pek çok çatışan, -Otorite boşluklarım doldur
maya eşit ölçüde aday olan- küçük reislerin yönettiği aşiretlere bölün
müşlerdi. Mirlerden kalan boşluklar. Mirlerin sert fakat güvenilir yöneti
mi, kanunsuzluk ve emniyetsizliğe meydan vermişti. Bütün ülke,
kandavalan ve aşiret kavgalanyla kaynamaya başladı. Osmanlı idaresi,
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dengeyi sağlayabilecek yeterlilikten henüz uzaktı: Reisler Osmanlı varlığı
na içerliyor, sıradan aşirettiler açısından da çok güvenebilmek için fazla
yabancı bir durumdu. Osmanlı yöneticilerinin tek yapabilecekleri ise
idam etmek, hapse atmak ve sürmek gibi daha da azdırıcı şeylerdi. An
cak, pasifikasyon onancı barışla aynı şey değildir. Bu kriz dönemlerinde
banş ve güvenlik bulmak için halkın ortak cevabının (yeniden) dine yö
nelmek olması anlaşılabilir bir şeydir. Daha önce de defalarca belirtildiği
gibi şeyhler, yalnızca yerli, idari olmayan, genellikle aşiret örgütlenmesi
nin dışında olan otoritelerdir. Bu nedenle, arabuluculuk yapmaya uygun
durlar. Böylesi bir aşiretsel çatışma döneminde şeyhlere şiddetli bir ihti
yaç vardır. Özellikle, kaosu önleyebileceklere. Bu sorunları konumlarını
güçlendirmek için kullanmayı isteyip, çıkarları peşinde koşanlar dışında.
Bu politik keşmeşkeş bir şeyh etrafında 'Tatu ve Suto'nun hikayesi" adlı
ilginç bir gerçek hikâyeyle anlatılır. Hikâye Nikitin'e sözü edilen şeyhin
(Nehrîlerden Muhammed Sidiq) katibi tarafından anlatılmış ve Nikitin'in
eseriyle ve Soane'de tercümesi verilmiştir (1923). Fakat elbetteki, nerde
ve ne zaman ihtiyaç duyulsa ulaşılabilir değillerdir. Tanrı tarafından gön
derilmiş gibiydiler. Fakat Tanrının ajanlarıyla. Bu durum Tanrının ajanı
Mewlana Xalid'di. Beklenen zamanda gelen. Hindistan’dan Irak'a 18O8'de
gelip geçerken Damaskus’ta 182&'ta öldü. O, propagandaya başladığında,
zaten Mîr’lerin gücü sarsılmıştı. Fakat birkaç Emirlik, saltanatın son dö
nemini yaşıyorlardı: Botan, Hekârî, Baban ve Soran. Bu dönemde, şeyh
lere olan ihtiyaç bastırılabilir gibi görünüyordu. Mîr'lerin yönettikleri yer
de, kamın ve düzen (Osmanlının değil Mirlerin kanun ve düzenleri)
genellikle sağlanmıştı, bazı yazılanların açıkladığı gibi. '53’ Ve aslında,

In

şeyhlerin ilk kuşağı Mewlana Xalid'in kendisi tarafından dışarıya gönde
rildi.

Orta Kürdistan, misyonerler tarafından "tartışmaya açıldı". 1835'ten
sonra, Reşid Mehmed Paşa -Osmanlı ordularının büyük kısmının başın
da bulunan- Mehmet Paşayı, Revandiz'li "Mîrî Kor" u yenmesinden sonra,
hırslı sert fakat başarılı Muhammed Paşa (İnce Bayraktar) vali olarak
atandı, (Orta ve Güney Kürdistan'ın çoğunu kaplayan) Musul şehrine.
Bundan sonra Kürdistan'daki Müslüman, Hıristiyan çatışması hızla şid
detlendi. 1843'te, Botan Emirliğine bağlı Kürtler, aşiretli Nesturi Hıristi
yanların yerleşik olduğu Tiyari bölgesini istila ettiler. 10.000 kadar insanı
öldürdüler, pek çok kadın ve çocuğu köle olarak aldılar.
Layard'ın da
kabul ettiği gibi, bu katliamı, Amerikan misyonerlerce okul ve pansiyon
inşa edilmesi kışkırtmıştı. '55' Fakat Layard, özellikle anti-Hıristiyan duy
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gulan dolayısıyla Kürtler'in ve Botan Miri Bedr Xan Beg’ln konağında ya
şayan fanatik Şfix Taha'yı suçlamıştı. (56)
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Aynı dönemde, yan-bağımsız Kürt beyliklerinin zaptı ve düşürülüşü
barış içinde sürdürülüyordu. 1834’te Ravvandiz Mîr'i hapse atıldı. İşgal et
miş olduğu Behdînan ondan sonra tekrar özeklik kazanamadı, direkt ola
rak Musul Valisi tarafından yönetildi. (Aşiret kavgasını engellemeyip, keyfi
bir böl-yönet politikasıyla kışkırttı.) Alman, Von Moltke, 1839'da, Os
manlI askeri operasyonlarına -birkaç küçük beyliği düşüren- katıldı.
1845'te OsmanlIlar, İngilizler tarafından Bedlrhan beyin adamlarının Nes
turi mezalimi öfkesini taşıyarak bu güçlü yöneticiyi ve müttefiki Hekarı
Beyi Nûrullah Beyi düşürmek için sıkıştırdılar. Sonunda, 1847’de son Ba
ban lideri Ehmed Paşa, Bağdat Valisince askeri bir bozguna uğratıldı. Oy
sa, önceleri bildiğimiz şeyhlerin hiçbiri öncelikli bir politik lider konu
munda değillerdi.
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Bu dönemde, nerdeyse bütün önemli politik liderler Kürdistan'da
ya şeyhlerdi ya da en azından şeyh ailelerindendi. Kürdistan'ın en önemli
şeyh ailelerine bir göz attığımızda, politik geleneklerinin. Emirliklerin yı
kılışından hemen sonra başladığım görürüz. (Detay için Ek'e bakınız )
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1) SadatÖ Nehri : Belli bir süre, Şemdînan Mîr'i ve şeyhleri ikili bir
yönetim uyguladılar. (Hekarî'nin güneyinde) (57) I. Şex Seyyid Taha, Kült
lerin dinsel duygularım kullanarak ve Hıristiyanlar'a karşı kışkırtarak Botan'da ciddi bir etkinlik elde etmişti. Bedr Xan Beg, yakalandıktan sonra,
Nehrfye kaçmıştı. Şemdînan Mîr'inin barınağına, Mûsa Bey'in, 1849'da
Layard, Nehrî’yi ziyaret ettiğinde, Mûsa Bey büyük olasılıkla, Türk ege
menliğine resmi olarak girmeyen son Mîr'di. Ancak, konumu kötüydü, et
kinliğini Seyyid Taha'ya kaptırmıştı. (Layard : 1853, I, 376). Taha'nın oğlu
Ubeydullah zamanında, bütün dünyevi işlerin insiyatifi şeyhin eline geç
mişti. (58) Geniş alanı yöneten son kırk yılda, Şemdinan'm güneyinde yeni
bir güç yükselmeye başladı.
Zıbarî aşiretinin yeni şefi Memed Axa zamanında resmi olarak bu
aşiret Behdînan Emirliği'ne bağlıydı. Fakat babasının yerine geçtiğinde,
Musul Valisi ona bir cüppe göndermişti. (Ve böylece resmen O'nu vassalı
yapmıştı. Bu benim tesadüfen farkettiğim, bir aşiret reisinin, Mîr'in değil
muhatap edildiği dolaylı yönetim ilişkilerinin ilk örneğidir.) Bu şef, çabu-
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rak, çevre aşiretlere de gücünü uygulamaya başladı. (59 Hatta, Şemdî-

nan'da büe. Diğer aşiretlerin Şefleri, onun aracılığıyla, Musul'a haraç veri
yorlardı. Memed Axa'nın yükselişi, Seyyid Taha'nın halifesi Ebdurrehman
Barzanî'yi (Tacedîn) Zîbarî topraklarındaki Barzan köyüne göndermesine
karşılık gerçekleşmiş olması mümkündür. O zamandan beri, Barzan
şeyhleriyle, Zîbarî ağalan düşmandırlar.
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2) Barzan, Zîbarî topraklanılın güney kıyısındadır. Diğer küçük
aşiretlerin topraklannı sınır ederek bir şeyhin yerleşmesi için ideal bir
yer; arabuluculuklannı yapabileceği çatışan grupların arasmda bir yerde.
Kısa sürede Zîbarî ağalan, Barzanî şeyhlerini, en tehlikeli rakipleri olarak
gördüler ve Barzan tarihi, bu ağa ve şeyhlerin savaşlanyla doludur.

ur

de

de

Ancak, 1910'a kadar, Barzan şeyhi Abdusselam II. nin baş rakiple
rinin Zîbarî ağalan değil de başka iki şeyh olması önemlidir : Mihemed Sidîq, Nehri ve Behadîn (?) Bamemî (60). Bu sonuncusunun orijinini bula
madım. O da Nakşibendi Şeyhi idi ve (İngiliz yöneticinin deyimiyle)
"dağlarda büyük dinsel etkisi vardı. O ve oğlu Rauf, bu konumlannı ken
di kişisel amaçlan için kullanıyorlardı. Hristiyanlar pahasına zenginleşti
ler." (61)
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Behdînan bölgesinde, Emirliklerin yıkılmasından sonra politik çatış
malar üzerine çokça yazmış olan Badger, hiçbir şeyhten söz etmemekte
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3) Yalnız Nakşi tarikatı değil fakat Kadiri Berzenci ailesinin de, en
önemli politik gücü, Baban Emirliği'nin yıkılışından sonra elde etmiş ol
maları, hipotezi destekleyen önemli bir noktadır.

Edmonds'un bilgilendirdiği gibi (1957:73/4), Mewlana Xalid'in kıs
kanç rakibi Şgx Me'rûf değil oğlu Kak Ehmed'di. Büyük saygınlık edinen
ve zamanında politik rolü büyüyen ailenin hakimiyeti, Baban yönetimi
nin yıkılmasından sonra pekişti. Kürdistan'da yaşayıp politik güç edinen
taraftarları olan bütün şeyh ailelerinin aşiret yaşantısının hakim olduğu
ve kan davası ve kavgaların yoğun olduğu yerlerde oturmaları ve taraftar
kazanmaları önemli bir olgudur. Güçlü liderliklere sahip büyük aşiretler
arasmda (Berzenci'lerin hiç etkisinde kalmamış ve karşı olmuş Caflar) 16
ve bütünüyle feodal alanlarda (Diyarbekir ve Erbîl ovalan) aşiret çatışma
larının az olduğu yerlerde şeyhlerin büyük etkinlikleri olmadı. Şeyhlerin,
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taraftarlarım daha çok en fazla sömürülen toplumun en alt tabakalar»,
özellikle aşiretli olmayan köylüler arasından devşirdikleri şeklindeki göz
lemle çelişiyor gibi. Barzan şeyhleri Zibari ağalarına karşı, aşiret-dışı, sö
mürülen köylülerin şampiyonları haline geldiler. Barth'ın belirttiği gibi,
Hemewend ağalan, miskenlerin, kendilerine karşı örgütlenmek için Kadiri
taraftarlarını kullanacaklanndan korkmuşlardı. Ben de, en çok kendini
adamış ve aktif dervişlerin topraksız ya da küçük köylülerden çıktıklarım
gözledim. Lümpen proletarya ya da küçük zanaatkarlardan.
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Bu nedenle, "Feodal" alanlar, geniş sömürülen köylü nüfusuyla
şeyhlerin mürid kazanabilecekleri ideal alanlar olarak düşünülebilir. An
cak, bu alt sınıflar şeyhlerin güçlerinin artışında az bir öneme sahipler.
(Barzan şeyhlerinin olası ayrıcalıklarıyla birlikte). Gerçekte, bütün şeyhler
daha çok aristokratiktir : Onlar şefleriyle -reisleriyle- ilgilenmeyi tercih
ederler. Bu reislerin ve sorunlarının yönetilmesi bütün aşiretin yönetimi
nin en etkili yoludur. Ve böyle yapılıyordu. Büyük şeyh, Ubeydullah Neh
rî örneğin, çok güçlüydü. Çünkü, pek çok reis (ve böylece bütün aşiret)
O’na bağlıydı. Aynı şey Ş6x Mehmut Berzencî için de doğrudur. Şeyhler
sık sık, aşiret reislerinin kızlarıyla evlenir; şeyh için bu, yüksek statüsü
nün tanınması demektir. İki taraf için de garantili bir durum (Ancak, gü
venilir değil). Böylece birbirlerine karşı insafsız davranmaz ve 3. tarafa
karşı birlikte davranırlardı. Bir kez bir şeyh gücünü oluşturdu mu ve bir
müridler ağı gelişti mi din bu ağ aracılığıyla tarikat üyelerince başka
amaçlarla da kullanılabilirdi. Sınıfsal davranışlar için bile. Ancak bu,
şeyhlerin güçlenmelerinde bir faktör değildir. Dahası, şeyhlerin müridleri
ne, tarikatı bir sınıf mücadelesi aracına dönüştürmeleri için izin verecek
lerine inanmak güç. Ş6x Latif Berzencî'nin kendisi, Bart'ın devrimci
miskenlerinin mürşidi, bölgenin en büyük toprak sahiplerinden biriydi.
Biraz geç gerçekleşen, üçüncü bir sosyo-ekonomik değişiklik de.
Şeyh ailelerinin nüfuzlu konumunu sağlamlaştıran toprak kaydıydı (ta
pu). Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun temel idari reformlarından biriydi,
19. yy. ın ikinci yansında. (Bölüm III. I.). Bu önlemden kârlı çıkanlar, ağa
lar, şeyhler ve zengin tüccarlar, yerel yöneticilerdi. Tapu memurlarıyla
ilişkiye geçen kişilerdi bunlar ve birçok toprağı adlarına kaydettirmeyi ba
şardılar. Şeyhlerin elde ettikleri bu topraklar, müridlerin toprak bağışla
rıyla takviye edildi. Dinsel amaçlarla toprak bağışlamak desteklendi. Eski
bir uygulamaydı: (Vakıf) . Hasılatın bir kısmı ya da tümü, caminin ya da
türbenin bakımı için verilirdi. Vakıf topraklarıymış gibi davranırlardı. Yani
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Beızencî şeyhleri, Silemanî çevresinin en zengin toprak sahiplerinden ol
muşlardı. Zenginlikleri, politik güçlerini artırıyordu.
Bu bölümdeki argüman şöyle özetlenebilir : Mewlana Xalid'in aktiviteleri nedeniyle, Kürdistan'da, 19. yy’ın ilk 30 yılında, şeyhlerin sayısı art
tı. Avrupa'nın etkisiyle yaratılan Hıristiyan boyunduruğu -egemenliğikorkusu ve misyonerlik çalışmaları, Kürtler'i özellikle, Hıristiyanlar'a kar
şı Müslüman birliği propagandası üzerinde durmaya itti. Kürt Emirlikleri
nin çöküşünü izleyen genel kaos ve güvensizlik ortamı çoğu kişiyi dine yö
neltti (yani, güvenlik bulmak umuduyla şeyhlere).
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Böylece, şeyhlerin halk içindeki nüfuzlan artı. Mîr'lerin resmi olarak
sağladıkları sıkı otorit in yokluğu nedeniyle ciddiyetsizlik ve aşiret çatış
malarında önemli artışlar olmuştu. Rekabet savaşları, reisler arasında.
Aşiret yapısından uzak olmak gibi konumlarıyla şeyhler bu çatışmaları
sona erdirebilecek tek otoriteler olarak görünüyorlardı. Böyle yaparak, ça
tışan tarafların zararına olarak, kendi nüfuzlarım ve zenginliklerini artır
mayı becerdiler.
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Yani şeyhler, Kürdistan'ın en nüfuzlu yerli liderleri oldular ve ulusal
duyguların açık odakları haline geldiler. Toprak kaydı, pek çok şeyhe
maddi gücünü sağlamlaştırmak ve toprak ağası olarak tanınmak fırsatım
verdi.

In

IV-i. Kadiri Tarikatı Ayinleri
Buraya kadar yalnızca, Kürdistan'da aktif olan sofi ve derviş tarikat
larının tarihi üzerinde durdum. Bu ve izleyen bölümlerde, bu tarikatların
şimdi nasıl çalıştıklarını anlatacağım

Dervişlerle ilk temasım, önceki bir gezide (1973) bir grup Kadiriyle
Mehabad şehrinde oldu (İran Kürdistan'ı). Haftada iki kere, perşembe ve
pazartesi gecesi, (gün batımlanna göre sayan Müşlümanlara göre, bunlar
Cuma -kutsal gün- ve Perşembe geceleridir.) Mehabat'taki Kadiri dervişle
ri bir araya gelirler, (Hanaqa ya da tekiye) ayini için (meclis). Şehirde iki
tekiye var. Biri Şex Ebdülkerim'in (Kripçîne'li) müridlerinin, diğeri de, Şex
Baba'mn Xewsabadlı torunlarından birinin (Bak, Ektab 1, nrs 7 ve 11 ay
rı ayrı) (63) Yalnızca özel durumlarda, başka bir kentten gelen şeyhin ziya
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retinde, dervişler birbirlerinin konaklarını ziyaret ederler. İki şeyh ayrı
yerlerde yaşadıklarından ayinler, halifelerince yönetilir. Ben, yalnızca,
Kripçine konağının içini ve mecliste olanları aktaracağım. İçi basit bir camininki gibidir : bir mihrab, fakat minber yoktur. Aynı duvarda, Muham
med'in temsili bir çizili resmi asılı ve diğer iki portre, Şeyh Abdülkerim ve
dedesi. Yeşil bir bayrak üstünde Allah Muhammed ve 4 halifenin (Ebubekir, Ömer, Osman, Ali) adları. Ziyaret ettiğim bütün tekiyeler az çok buna
benziyorlardı. Bazılarında daha fazla portre ve bayraklar, şeyhlerinin silsileri duvarda yazılıydı. Teorik olarak bir meclis her yerde kurulabilir, bir
özel odada bile. Fakat ziyaret ettiğim bütün Kadiri gruplan özel bir kona
ğa sahiptiler. Şeyhin müridleri ve dervişlerinin katkılarıyla bedeli ödenen
ayin boyunca, şeyhin portreleri, bayraklar, darbuka ve kesici aletler kul
lanılır; konağı sıradan bir camiden ayıran Nakşi tekiyesi genellikle daha
güneye bakar. Nakşiler, oldukça seyrek olarak meclislerini camide de ya
parlar.
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Meclis, akşam duasından sonra başlardı. Dervişler birer birer gelir
en alt statüdekiler ilk önce, mesleki ve finansman açıdan daha yüksek
statüde olanlar diğerlerinden geç gelirler. Girerken herkes selam verir.
İçerdekilere, mihraba yönelip onu ve yeşil bayrağı öper. (Öpüp alınlanna
götürürlerdi.) Bazıları, Muhammed ve şeyhin portreleri bulunan duvan da
öperlerdi. Sonra diğerleriyle birlikte otururlardı. (Bir genç tarafından ha
zırlanmış olan) sigara (!) çay içerlerdi. Ve günlük haberlerden konuşurlar.
Halife geldiğinde hepsi ayağa kalkar, o oturduktan sonra otururlardı. Bir
daire biçiminde oturur, halife mihrabın önünde, iyi giyimliler halifeye en
yakın oturanlardır. Halife başlama işaretini verir. Sigaralar söndürülür,
bardaklar taşınır. Halife kısa bir duayla açar (Arapça) : Muhammed ve
halkı için arkadaşları ve ilk ermişler için. Standart dualardan biri.

Sonra, Kadiri tarikatının bütün silsileleri, Nakşibendi, Suhravardi,
Kubravi, Çişti tarikatları gibi ve Ghawth-e A'zam için dua etmeye devam
ederdi. Bu dua boyunca, herkes bir ara, sessizce dua okumaya dalar. Bu
dualardan sonra, bütün dervişler zikre başlarlardı. (Arapça; zikr "hatırla
ma" Tanrının adını çağırmak) şöyle ; "yâ hû, yâ hû, yâ mân hû, yâ mân
laise allâhü"

"yâ allâh, daim allâh"
"yâ allâh, mevlâm allâh"
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Yüksek sesle ve ritimli bir şekilde ibadet ederler. Sesi güçlü ve güzel
olan kör bir derviş bu ayini yönetiyordu. Her kısmın nasıl ve kaç kez ola
cağım göstererek. Bu dervişi daha önce de dilenirken görmüştüm. İran'da
O'nun dilenciler arasında çok yaygın olan alçak gönüllülüğe kendini kap
tırdığım hiç görmedim; burda tekiyede güçlü sesi kadar ve ilahileri
aksansız Arapçasıyla- okumasıyla inkar edilmez bir saygınlığı vardı. Te
miz elbiseli olan tek kişi gibi görünüyordu; diğerleri günlük elbiseleriyle
katılmışlardı. Beyaz sarığı onun belirli bir dinsel kariyere ulaştığım gös
termektedir. (Bu, mollacılık belirtilerinden biridir.) Uzun bir tespihle,
okunması gereken dualar sayılır. (Bazan on farklı zikrin çoğu 7 kez tek
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rarlanır.)
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Sonra, Şex Ebdulkerim'in silsilesi bazı kör dervişlerce anılır. Bu sil
silede düzeni bozan tek şey, Bah-ad Din’in de yer alıyor olmasıdır. (Şex
Ebdulkerim'in Nakşibendi yolunu öğretmek için icazet aldığını söyleyen
sıradan Kadiri silsilelerinde Baha ad Din'den asla söz edümez.) Gene bir
zikr (zikr denen ; Zikri heqq) : Dervişler şahadet getirirler, (Tanrıya inanç
ifadesi "la- illa-ha illa- Mah" (Tann'dan başka Tanrı yoktur.) Birkaç yüz
kez, vücudun üst kısmım sağa-sola sallayarak tekrarlarlar, (lâ illaha da
sola, illâ llâh'da sağa olmak üzere) (64* Vücut hareketleri tek başma, ben
de hipnotik bir etki bıraktı; katılanlar içinse bu etkinin çok daha güçlü ol
ması gerekiyor, hızlı ritmik soluk alış ve baş hareketleriyle birleşerek, "Lâ
illâ hâ illâ'llâh" arkasından daha kısa söylenişle "Allah, Allah Allah ..." ge
lir. Müziğin sesi katılınca -dümbelek- vücut hareketleri çılgınlaşıyordu.
Bu ana kadar dervişler başlarındaki sarıkları atmış ve uzun saçlarını bağ
lamış olurlar. (Kadiri dervişler genellikle saçlarını uzatırlar; normal olarak
bağlanmış şekilde sarığın altında saklı durur. Fakat zikr anmda sarıklar
çıkarılınca, zaten oldukça etkileyici olan eylemlerine daha hiddetli, şiddet
li bir görünüm katıyordu.) Bazılan çılgınlaşıp, vahşi çığlıklar atarlardı zikr
boyunca. Bir kaç yüz kez "Allah Allah" diye tekrarladıktan soma, dualar
bitmişti Darbuka çalmaya devam ediyordu ve dervişlerin harekteleri da
ha da vahşileşiyordu. Aniden biri sıçrayıp bir şiş kaptı (40 cm uzunluğuda, 5 mm genişliğinde tahta saplı, kısa metal zincirlerin bağlı olduğu) ve
haykırarak konak etrafında gezdirip herkesin dikkatini çekmeye çalıştı.
Trans durumunda görünmesine rağmen halife ve benim bir yabancı ziya
retçi olarak kendini izlediğimden emin olunca, önümde diz çöküp başım
arkaya sarkıtıp ağzmı açarak şişin sivri ucunu ağzına soktu, alt çenesine
bastırarak şişi çenesinin altından çıkardı. Ayağa kalkıp tekiyenin etrafın
da yürümeye başladı. Beş dakika falan soma, şişi geri çıkardı ve baş par
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mağıyla yaralı yeri bastırdı. Bir damla kandan fazlası yoktu. Birkaç daki
ka sonra birlikte kahve içtik. Aynı anda başkaları da benzer şişler alıp
çıplak sırtlarına koyarak bir başkasına sırtlarım kılıcın keskin ucuyla
vurdurdular, büyük yaralar açarak. Bir başkası da, bir avuç dolusu iğne
yi bir bardak suyla yuttu. Bütün bunlar, kendi içinde harikulade şeyler
olmasına rağmen daha çok gösterişsizdi ve hilesizdi. Sonra, başka tekiyelerde daha ilginç şeyler gördüm : bardak çiğneyip yutuldu, zehirli ilaçlar
yutuldu. Elektrik kablolarına dokunuldu. Ya da keskin kılıç üzerine yatan
-çıplak sırtla- birinin üzerine bir başkası daha çıkar, ağırlıklar altında ya
vaşça çekilirdi kılıç. Kılıçm açtığı yarayı halife düzeltip tükrüğünü sürer
di. Abd al - Qadir; bu tükrük tedavisini ilk başlatandı söylendiğine göre.
O'nun kerameti metodun devam ettirilmesini sağladı ve diğer halifeler, bu
kerametten dolayı metodu başarıyla uygulayabilmekteler. Kadiri silislesinde kuşaktan kuşağa geçer bu keramet.
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Bütün dervişler kendilerini yaralamazlar, bazıları yalnızca diğerleri
nin önünde dans ederler ve bazıları ritmik hareketler yapar yalnızca. Mü
zik durduğunda hepsi oturur, sarıklarını giyerlerdi. Çay gelir ve atmosfer
yumuşardı.Bir süre sonra, bir derviş dümbeleği alır bir İlâhi söylemeye
başlardı. Bazı dervişler tekrar trans durumuna geçme belirtileri gösterin
ce halife kısa bir duayla ayine son verdi.
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Katıldığım Kadiri meclisleri (İran'da Sine, Mehabad ve Bane, Suri
ye'de Amûde'de) hepsi aynı şekilde yapılırdı. Zikr boyunca ışıklar ya azal
tılır ya da bütünüyle söndürülürdü. Transa geçişi büyük olasılıkla kolay
laştıran, transın çok samimi görünmesine rağmen, (bazı durumlarda
içten değildi ve insanların acı çektikleri gözle görülebiliyordu.) dervişler
çoğu zaman dikkatleri üzerlerine çekmek için olabildiğince çaba harcıyor
lardı. Başlamadan önce çığlıklar atarak özellikle benim, bir yabancının
ayrıntıları görmesine dikkat ediyorlardı. Ancak, en önemli seyirci halifey
di. (Abd al-Qadir'i temsil eden şeyh, Muhammed'i temsil eden Abd âl ga
dir, Tanrıyı temsil eden Muhammed.) Öte yandan, halife de dervişlerin
trans halindeyken kendilerine ciddi zararlar vermeyceğinden emindir.
Böyle olduğunda durmalarım söyleyip, yaralarına dokunur, tükrük sürer■ di. Ciddi bir şekilde yara almış dervişe rastlamadım : hassasorganlar ko
runurdu. Şaşırtıcı olan, kimsenin tehlikeli enfeksiyonlar kapmamasıydı.
Kullanılan araçlar hiç temiz değildi. Dervişler, Abd al Qadir'in keramete
nin şeyhlerden halifelere geçmiş olan- onlan tehlikeli sonuçlardan koru
duğuna inanıyorlardı. Şeyhten ya da halifeden izinli olanlar bu tehlikeli

;
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işleri yapabiliyorlardı. Diğer türlü, bunları yapan herhangi birinin mutla

ka öleceğini söylüyorlardı.
Kadiri derviş'inin neden bu kendini adayan -feda eden- uygulamala
ra yöneldiğine ilişkin konuya değişik düzeylerde yaklaşılabilir. Geleneğin
tarihsel kökenleri karanlıkta kalmıştır. Hindistan'dan ya da OrtaAsya'dan ya da gelmiş -bazılarının sanıldığı gibi- olabilir. Ancak herhangi
bir ciddi ipucu yoktur. Dervişler, kendilerini ne bir öz işkence yoluyla ya

ralıyorlar, ne de çılgınca teşvik etmek için.
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Bu eğilimlerin var olduğu Orta Asya ve Hindistan pratiklerinden
Kürdistan'dakini ayırmak gerekiyor. (Tabii bu, uygulamanın oralardan
alınmadığının kanıtı olmuyor.) Bu uygulamanın rasyonalitesi Kadiriler
arasında var : Bir şeyh, kendini yaralamanın "çok yüksek hal olduğunu
ve yalnızca belli insanların girebileceğini" söylüyordu. Ve kendisinin asla
böyle bir "hale" giremediğini ekledi. Özel bir yapının belirtisidir. Açıktır ki,
şeyh başka özelliklere sahipti. Herhangi bir şekilde, şeyh açıkça bunun is
teksizce -irade dışı- yapıldığını, dinsel zorlamalann dervişlere bunu yap
tırdığını söylemek istiyordu. Konuştuğum Kadirilerin çoğu, bu uygulama
lara verilen önemle Ügili iki neden üzerinde birleşiyorlardı. Bir yandan,
inananlara ve dışardaküere, İslamın en doğru din ve Kadiriliğin de olağa
nüstü güçler bağışlanmış yol olduğunu gösteriyordu. (Abd al-Qadire, bu
yaralan iyileştirmek için yetenek bağışlamıştı.) Aslında birkaç ayinden
sonra, Tann'nın inananlarını nasü koruduğunu gördükten sonra, İslam a

In

dönmem önerilmişti.

Bir kez, sünnet olmaktan kaçmakla sıkıntıya girmiştim. Halife, ayini
gördükten sonra Müslüman olmaktan başka seçeneğimin kalmadığına ina
nıyordu. Reddettiğimde bana, dinsel kerametin elinde olduğunu ispat et
mek için, kılıç eylemlerinin birini yapmama yardım edeceğini söyledi. Bu bir
yabancıya yapılan şaka değildi: meclisi görmeye gelen gençlere de benzer
bir baskı uygulanıyordu.

Diğer yandan, bu tür uygulamalan yapmaya istekli dervişler, hem
tarikata ve Tannya bağhlıklannı hem de ilahi bir yeteneğe sahip oldukla
rını ispat etmiş olurlar. (Tannya güven : Tevekkül, mistik inanışta bir aşa
mayı anlatıyor.)
Bu nokta bizi, "neden?" sorusunun cevaplanabüeceği bir başka dü
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zeye getiriyor. Herkes transa geçmiyor ve transa geçen herkes şiş ve kılıç
kullanmıyor. Bunları yapanların daima en yoksullar olması değişmez bir
durumdur. En alt statüde olanlar : İşsizler, küçük zanaatkarlar ve küçük
tüccarlar, bu konumda olurlar. Öbür dünyada ayrıcalıklı olması düşünce
siyle.
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İyi tanıdığım dervişlerden biri, gazete satıcısıydı -gazetenin çok az
okunduğu bir yerde kazançsız bir iş-. Pek gösterişli değildi Gittiği yerlerde
alaya alınırdı. Bir keresinde bir grup gençle konuşurken yanımıza gelip se
lam verdi Yanındakilerden biri selam yerine hakarete varan bir tarzda
alayla karşılık verdi Açıkça onu inciten bir şekilde. Ben selamını aldım ve
ayak üstü biraz sohbet ettim. Sonra beni konağa davet ederek, "Eğer gelir
sen sana önemli şeyler göstereceğim. Onlar (yanımdakileri göstererek) bu
konulardan anlamazlar" dedi
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Derviş bu tür şeyleri, sonuçta Tann için yaptığına inamyordu. Fakat
diğer dervişlerin, özellikle halifenin de bunu görmesini istiyordu. Birinin
kendini olağanüstü görmesinin, eğer bu düşünce başkalarıyla da paylaşıl- i
mıyorsa ne yararı var? (Bu nedenle, bir yabancının (benim) meclise katıl
ması sorun yaratmadı.)
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İki kez, halifenin gelemediği meclislere katıldım. Dervişler zikri ger
çekleştirdiler, dualar, ilahiler okundu, fakta şiş ve kılıç bir köşede kaldı
(65) ve hatta, kendinden geçme belirtileri de çok hafifti. Diğer yandan, bir
gün iki şey, Xewsabad tekiyesine geldiğinde, gördüğüm zikr en çılgmcasıydı. Çoğu etkili gösterilerde bulundu. -Tam olarak transa geçmemiş, al
dığı kılıç yarasıyla bitkin bir hale gelmiş olan bir yaşlı da dahil- Şeyhler
ve halifeler bu dünyadaki yoksulluğun tazmini üzerinde yoğun bir şekilde
dururlar, müridlerine dinsel inanç aktarırken -eğitirken-.
t
Ziyaretlerim daha çok ayinden sonra şeyh ya da halife, ben ve der
vişler arasında süren uzun tartışmalar içindi. Sık sık bana, (dervişlerin de :
onayladığı) bilgi, zenginlik ve bilim (ilim) in bu dünyalık olduğunu fakat
bunların fani olduklarını anlatıyorlardı. Gerçek olanın ilahi zenginlikler ve
yürekteki irfan -yalnızca konakta bulunabilecek olan-. Tarikatlar sıkıntı
lardan, güçlüklerden çıkış yolu sağlayıp, uysallığı teşvik ederken, genel
olarak karşı-devrimci bir fonksiyonu yerine getirirler. Belki de mutlaka
böyle olmaması gerekebilir : birçok kitlesel hareketler, - haklarında bilgi
lerimizin kıt olduğu- (Bak. IV. bölüm. O) bunların çoğu, eğer kelimenin

,

anlamını genişletirsek olsa olsa "devrimci" diye adlandırılabilir. Bunların
hepsi de şeyhe muüak bir itaaüe karakterize olur. Uğrunamutlulukla bir
birlerini öldürdükleri. Şişi vücutlarına saplayan dervişler Tanrıyla bütün

leştiklerine inanmaktalar.
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Trans durumu için son birkaç not; bu duruma geçmek herkes için
kolay değildir. Pekçoğu bunu nasıl yapacağım öğrenmek zorundadır. Ba
zıları çekingendir ya da korkarlar ve asla ulaşamazlar o noktaya. Belki de,
"sıradan" 'basit" insanların "eğitilmişlere" oranla göreceli olarak daha ko
lay yapabildikleri şeklindeki yaygın inanç doğrudur. İzlenimlerim, belli
oranda bunu destekliyor. Neden, kılıç ve şişi her zaman "en basit" insan
ların yaptığına ilişkin başka nedenler de olabilir. Deneyim işi kolaylaştırı
yor. O kadar ki, eğitilmiş dervişler istedikleri zaman trans durumuna geçebilmekteler ve sık sık bunu irade dışı olarak yaparlar : Trans, bir ilahi
ya da çalınan dümbelek le "hileli" yapılabilir, birkaç kez şahit olduğum gi
bi şiş ve kılıç, sanki "otomatikman" hareket ediyor gibi görünüyordu. Ba
zen, dervişlerin beklenmedik bir şekilde transa girip, vücutlarını kesip,
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doğrar gibi hareketler yaptıklarını gördüm.
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Bir N'ematullah dervişi bana, bu vücudu irade dışı incitmekle ilgili
biraz şaşırtıcı bir öykü anlattı. Ne'matullahi bir Şii aristokratik derviş dü
zenidir. Sine'de bir tekiyeleri de var; kadı dervişlerinden birinin bu
Ne’matullahi dervişle iyi ilişkileri vardı. O ve müridleri bazen tarikatın
Tahran'daki merkezini ziyaret ederlerdi; Sofi kasidelerini dinlemeye istekli
dinleyiciler buldukları zaman. Bu Kadiri dervişlerinden biri Ne matullahi'ye girip, Sine'deki haftalık meclislerine katılmıştı. Önce, dualar şiirler
okunurken, aniden transa girdi; keskin birşey bulmak için etrafa bakındı.
Fakat Ne'matullahlar, kendini sakatlamasına karşı olduklarından bula
madı. Bunun üzerine sıçrayıp, kafasını duvara vurmaya başladı. Korkan
Ne'matullahi dervişleri onu durdurabilmek için çok yalvarmışlardı. Sanki
kafatası yanlmışçasına bağırıyordu. Ancak, durulduğunda yarasızdı; çı

kan ses de duvarda açılan çatlağın sesiydi.
Amûde'de (Suriye’de) benzer zikrler gördüm. Fakat gördüklerimin,
"normal" sara nöbetleri olup olmadığından emin değilim. Genç bir adam
ansızın yerlerde yuvarlanıp kafasını duvara vurmaya başladı. Gücü olağa
nüstüydü, üç adam beyninin zedelenmemesi için güçlükle tuttuk. Gönül
lülükle ilgili hiçbir şey artık yoktu, bütünüyle zorlamaydı.
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Bazı dervişler, gerçekten saralıydılar. Anlık vücut kontrollerini yiti
rişleri bazı biyolojik bozukluklardan İleri geliyordu. Bazıları transa girme
nin yollarını öğrenmişlerdi ve saralılanriki kadar şiddetliydi gösterileri.
Belki de bu dış benzerlik nedeniyleydi ki, saralılar derviş ve din adamla
rınca saygı görüyorlardı.
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Şiirler ve şarkılar genellikle birkaç çeşitti. Bazı Şiiler, "yüksek" sofi
geleneğindendi. (Örneğin; Rumi'nin Divan'ı, Şems-i Tebriz!) ya da tarikat
şeyhlerinin bu geleneği taklid eden şiirleri. Diğerleri, İslam tarihinin
önemli olaylarını ya da büyük şeyhlerin mucizevi işlerini anlatıyorlardı.
Şöyle bir Kadiri şarkısı kaydettim. (Çok yaşlı bir Kadiri Dervişi tarafından
söylenen) I. Dünya Savaşından kalma ve Hıristiyanlara karşı Müslüman
ların savaşını öven.
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IV-j. Nakşibendi İbadeti
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Nakşibendi meclisleri, Kadirilerinkinden oldukça farklıdır. Onlarda
1 ya da 2 haftada bir yapılır. Akşam ve yatsı namazları arasmda. Durû'de
izlediğim (Nakşibendilerin Hatma dedikleri) ibaretlerini anlatacağım. Şeyh
Osman Dürü köyünde, tekiyenin yanında bir cami de vardır. Halk akşam
namazı için camiye gider. Namaz geçici ya da sürekli olan mollalarca,
şeyhle birlikte kıldırılır. Namazdan sonra, daire biçiminde sıralanıp ışık
söndürülür, Hatma başlar. Şeyhin kendisi her zaman yoktur (genellikle
yoktur). Olduğun da da ibadette özel bir rol oynamaz. Şeyh olduğunda,
katılanlann duygulanımları daha güçlü olmaktadır. Mollalardan biri ya
da birkaçı, biraz keyfi olarak seçilen duaları okutur. Bir aradan sonra,
dualar içten okunur. Belli ayet ve sureler. Yöneten mollalar hangilerinin
okunacağmı önceden belirlerler. Bundan sonra, bir meditasyon devresi
başlar : "Ölümün tasavvuru", sessizlik içinde ölümlerini hayâl ederler.
Ölümden sonra nelerin olacağını daha çok. Mezarda yatış ve iki meleğin
sorgulamaları. Bu tasavvur 5-10 dakika sürer, sessizlik yüksek sesli hıç
kırık belirtileriyle bozulur. (Normal ağlamadan farklı sanıyorum.) Bu ki
min dalıa iyi hâyâl edebildiği ve yanlışların farkedilmesinin nasıl acılı ol
duğunu ve aynı zamanda, insanların doğru yola gelmelerine yardımcı
olacak bir atmosfer yaratırlar.
Ayini yöneten mollanın "rablte ş6x" i yönettiği bölüm en önemli bö
lümdür, ki bu aşamada müridler (rabıta : Ar : bağ, bağlantı) şeyhle din-

-
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sel-ilahi bir bağ kurmaya çalışırlar. Katılımcılar kapalı gözlerle, şeyhi hayellerinde canlandırmaya çalışırlar, canlandırma işlemi yeterince yapıldı
ğında, şeyhin onları Muhammed'in önünde yönlendirdiğini bu nedenle
Muhammed'in de onları yönetmiş olduğu bu meditasyon 10-15 dakika
sürer ve genellikle tam bir sessizlik içinde gerçekleşir, birkaç surenin da
ha okunmasıyla meclisin Nakşibendi bölümüne son verilir. Çünkü, Şex
Osman aynı zamanda Kadiri icazetine de sahiptir ve kısa bir Kadiri zikri
törene eklenir. (Bildiğim kadarıyla Şex Osman, bir ayin töreninde iki zikri
birleştiren tek şeyhtir. Diğer Nakşibendi şeyhleri Kadiri icazetine sahip ol
duklarım iddia ederler, fakat zikri gerçekleştirmezler.) Yaklaşık 100 kez
ritmik bir şekilde şahadet getirilir, ("la illaha illâ'llâh") ve ardından uzata
rak "allah..." diye feryat ederler yaklaşık 200 kez tekrarlayarak, sonra da
kısa kısa "allah, allah" özel bir kendinden geçme hali gözlenmez. Kılıç ve
hançerin kaba ve kınanabilir bir davranış olduğunu söylerler ve burda ya
pılmasının yeri olmadığım... Hatma tamamlandığında akşam namazı vak
tidir ve köyden birçok kişi gelir ve yatsı namazı kılınır.
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Duri dolaylarında. Kadiri zikriyle bütünleşmenin yamnda, diğer yerlerdekinden farklı olan birşey var : Burada Hatma, sabah ve akşam na
mazlarından sonra, her gün iki kez yapılır. Oysa çoğu yerlerde haftada
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Başka bir yerde katıldığım Hatma (67) yalnızca, Suriye'de Şex Elwan'm köyü Helwa'daydı. (Brahîm Heqqi'nin oğlu, bak Ek'te, tablo IV, no.
23) Bu şeyh, ayini, Xadim'in yardımıyla kendisi yönetir. (Xadim; bir çeşit
kayyum, tekiyenin bakımından sorumlu.) Peygamber için kılman namaz
dan soma, herkes içinden bazı sûre ve âyetler okurdu. Örneğin şeyh, "Ihlass aş-şerife" (al-ıhlass suresi 112) dediğinde, müridler, bu sûreyi 33 kez
okudular, sayıları tespihleriyle sayarak. Burada, Hatma, gün batınımdan
bir hayli soma başladığında yatsı namazı hemen adından geldi. Şeyh, katılanlara namaz kıldırdı. Sonra, herkes bir halka oluşturarak oturdu.
Şeyhse vaize başlardı. (İnsanların dinsel inanışlarını zayıflatan televizyon
ve radyo gibi şeytan icadı şeyleri lanetleyerek). Vaizden sonra, meditasyon
başladı. Önce, ölüm ülkesine meditasyon. Xadim, herkese gözlerini kapat
malarım söyler ve şeyhle bağlantıya geçmek için gözler uzun bir süre ka
palı kaldığı halde, Şex Osman'la şiddetli yoğun bir bağlantıya geçilme
mektedir. Müridlerden birkaçı, çeşitli vücut hareketleriyle transa geçmeyi
denediler. Sona doğru, şeyhin yardımcısı, müridlerden ikisine kalkmaları
nı söyledi ve üçü tekiye etrafında monoton bir sesle ilahiler söyleyip do-
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landılar. (Arapça olduğundan anlamadığım). Şeyh de, halkadakileri tek
tek dolaşıp herkesin kulağına "Aİlahu ekber" diye fısıldadı ("Allah en bü
yüktür") ve herbiri hareketlerini durdurup transtan çıkıp gözlerini açtılar.
Hatma bitti. Mürialer, şeyhin elini öperek birkaç özel soru sordular ya da
hemen gittiler.

Nakşibendi Ayininde Meditasyon
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Nakşibendi Hatmasının bazı görüngüleri bana Tibet Budistlerinin
pratiklerini hatırlattı. Başlangıçta değindiğim gibi (bu tür pratikler, bütün
Budist geleneklerinde yer almadığı için, "Orta Asya" adlandırması benzetmesi- "Budist" benzetmesinden daha uygun olabilir.) Ancak, Nakşi
bendi ibadet pratiklerini yakından gözlemledikçe, tanıdıkça, daha farklı
bir içerik katıldığını -burada- farkettim.
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1) Kur'an daki duaların defalarca sessiz okunması Mantras oku
nuşunu hatırlatıyor, (bazı "Tibet" Budist geleneklerinde (okullarında) öğ
rencilere özel bir mantra verilir, bir başkasınca bilinmediği düşünüldü
ğünden sessiz okunması gerekir.) R.A. Nicholson'a göre (1063:17),
"Sofiler, tespih kullanılmasını Budistlerden öğrendiler."
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2) Tibet Budistlerinde de, ölümle ilgili meditasyon uygulamaları
vardır. Onlarda, dünyalı olan ne varsa, herşeyin kaçınılmaz olarak, kendiliğiden yok olacağı inancındadırlar. Ancak, Kürtler yalnızca, ölümden son
raki olacaklarla ilgili meditasyon uygulamaları yaparlar.
Sıradan bir sofi bana şöyle anlattı : Ölümümden sonra, bedenimin
nasıl yıkandığını ve kefen içinde mezara konuşumu hayal ederim. Bütün
akrabalar mezarımı terkettikten sonra, bir melek başucuma gelip bana so
rar : "Tanrın Kimdir?" ve ben doğru bildiğim cevabı veririm. "Senin Tanrın
benim de Tannmdır." Ve O "Dinin hangisidir?" der, ben "İslam" derim. O,
"Peygamberin kimdir?" der, ben "Senin de benimki de Hz. Mühammed". "Ne
ye inanırsın?", "Kutsal Kur'ana". Bu cevaplardan sonra, yaşantımın muha
sebesi yapılır. İyiliklerimi ve kötülüklerimi yazan iki melek, bunların birbirleriyle karşılaştırmasını yapar. Eğer kötülüklerim, iyiliklerimden fazlaysa,
yeniden dtrilinceye kadar mezarımda yanacağım, *68' Ve Cehennem'e mi.

Cennete mi gideceğimin karan verilecek. Bütün bunları hayalimde yaşarım
ve günlük yaşantıma yansır.
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dan sonra yaptığına ilişkin.
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Nakşibendi müridleri içinde, meditasyonun nasıl olacağı konusunda
tam değil de yetersiz bir anlaşma vardır. Birkaçı, bana şeyhlerinin, medi
tasyonun nasıl olacağı konusunda hiç bir açıklamada bulunmadıklarım,
birşey öğretmediklerini söylediler. Şeyhlerin kendi yorumlan olduğuna
dair bir izlenim de edinmedim. Bu belki de, geçmişte yan-eğitilmiş halife
leri pek çok olan, fakat eğitimlileri bir ya da iki tane olan şeyhler arasın
daki büyük misyonerlik çabalan sonucudur. Bu durum, Ortodoksluğuyla
ünlü bir tarikattaki diğer çelişkilerden biri olarak kabul edilebilir. Bazı,
göreceli olarak eğitimli müridlerden biri bana, yalnızca dört soruyla ilgili meleğin- meditasyona geçtiklerini söyledi. (Her Müslümana bu soruların
cevabı öğretilmiştir.) Ve -cevapların- derin, batini anlamlan üzerine Türki
ye'de bir şeyh (Şex Seyfdin Aydın, Siirt) yukanda anlatılanlardan hiç biri
nin meditasyon için doğru yol olmadığım söyledi. -Ölüm üzerine-. O şu bi
çimi öğütlüyor : "Ben, mezarda yardımsız, yalnız uzanmış haldeyken
yalnızca Tann'yla ilişkiye geçebilirim, bütün insan kökenliler uzakta kalır
lar." Kendisine bu meditasyonun İslam kökenli olmayabileceğini söyledi
ğimde, Peygamberden bir hadis okudu. Peygamberin her sabah nazamın-
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3) Rabıta : Tibet'teki meditasyon, meditatörle meditasyon objesinin
özdeşleşmesini ve Buda'nın ya da şürekasının görüntülerini içerir. Rabıta
da mürid, şeyhi tasavvur eder ve bu sayede ilahi bir bağlantı kurmuş
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Temel düşüncenin bu olmasına rağmen, verilen içerik değişir. Bazı
ları görüntülerde, şeyhin, peygamberin hatta Tannmn önüne getirir, mü
ridi. Çoğu bunu şu şekilde görüntüler. Tann'dan gelen bir ışık demeü şey
hin alnına düşerek geçer (Bazılarına göre, bu ışık şeyhe ulaşmadan önce
tüm silsileden geçerek gelir) ve bu ışık müridlerin .kalplerinde yansır. Ve
bu ışığın müridlerin kalbine yansıdığı an, müridler, birkaç yüz kez "Allah"
diye haykırırlar. -Kalpleri, Tann adma aşkla çarpıp, ağlamalıdır.- Ve bu
yolla Tanrıyla birleşilmiş olur. Daha birçok teknikler kullanılır kendinden
geçmek için : hızlı soluklanma, elleri, kafayı ya da bütün vücudu salla
mak v.s. (69)
Bildiğim kadarıyla buna benzer bir meditasyon başka tarikatlarda
yapılmamakta Sanıyorum bunda Budist etkisini inkâr etmek zordur.
Nakşibendiliğin tarihsel kökenleri bakımından (Orta Asya), Budizmden et
kilendiğinin kanıtlan vardır.
Hindistan'da daha çok sanskristik özel-
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İlkler kazanmış olabilirler. -Hindistan'da. Nakşibendiliğin en ortodoks ta
rikat olduğu söylense de.- (i.e. sanskristik olmayan) (Subhan : 1990)

ris

Bu meditasyonlara verilecek anlam ne olursa olsun, Dinsel bütün
leşme duyguları yaratmanın çok etkili bir metodudur. Başka hiçbir tari
katta, şeyh, Tanrıyla kul arasında böyle aracılık yapamamaktadır. Bu du
rumda, şeyhin kutsallaştırılması ya da peygamberle aynı düzeye konması
analaşılabilir olmaktadır. Bu daha çok eğitim düzeyi düşük müridlerde
açıkça gözlenebilmektedir. Wahhabi'lerin, 1711 derviş tarikatlarını baskı al
tında tutmaları bu nedenledir. Onlar, sofizme karşı değillerdi, fakat, azizlerin dejenere kutsallaştırmalarına saldırıyorlardı; Tanrıyla kul arasında
arabulucunun olabileceği düşüncesi yasak edilmişti, onlarda.
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Bizler, batıda, genellikle rüya ya da hissetmeyle (ampirik) gerçeklik
arasında kesin aynm yaparız. -Bu ikisi arasında önemsiz sayılamayacak
ilişkilerin olduğu kabul edilse de : rüyalar gelecek yaşamı, olacakları anla
tabilir, bazı durumların hayalde canlandırılması da aynı bedensel etkiyi
yaratabilir. "Psikomatik" hastalıklarda olduğu gibi. Batılılar (ve batıhlaş-.
mış doğulular), genellikle, kişinin meditasyon boyunca yaşadıklarının ak
im -beynin- bir ürünü olduğunu reddederler. Ancak, Kürdistan'da ve bu
anlamda bütün İslam dünyasında, rüya, uyurken vücudu terkeden ru
hun maceralarıdır. Görülen rüya, başka bir yerde yaşanan gerçek bir du
rumdur. Akli olguların böylesi bir kavranışı karşısında, pek çok sıradan
kişinin, meditasyon sırasında olanla "gerçek" oluşlar arasında aynm yapmamalan ve ruhlarının, şeyh aracılığıyla ilahi varlıklarla bütünleştiğine
inanmalan şaşırtıcı değildir. (72) Bu nedenle, bunu sağlayan şeyhe olağa
nüstü özellikler atfetmeleri doğaldır. Bu, Nakşibendiler (Kürt) arasında,
şeyhe nerdeyse, tam bir adanmışlık ve sorgusuz bağlılığı açıklama yollannı açar. Barzan şeyhleri eğer isterlerse, müridlerinin kendilerini uçurum
dan atabilecekleri söylenmektedir. '73' Şeyhlerin yönettiği bazı isyanlarda,
halkın topyekün katılımı, bu şartsız bağlılığın ipuçlarını veriyor. Birkaç
Nakşibendi şeyhi, özellikle kriz dönemlerinde taraftarlannca, peygamber ,
ya da Mehdi olarak ilan edilirler. (Bak, ilerde. Bölüm IV.:) Kadirilerde ol
duğundan çok daha fazla sapma biçimleri Nakşi tarikatında gelişmiştir.
Özellikle yan eğitimli, eğitimsiz köylüler arasında.
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Ortodoksluk ve Heterodoksluk
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En Ortodoks ve uç aykırı inanışların ve uygulamaların ikisi de Nakşi
tarikatında bulunmaktadır. Daha önce söylendiği gibi, Hindistan da (tari
katın Kürt kolunun köklerini barındıran) en Ortodoks Sünni tarikatı ola
rak ünlenmişti. Kürdistan'da da, bazı şeyhler, ortodoks legalcı bir İslam
anlayışını öğütlüyorlardı. Ancak, daha şaşırtıcı olan etrafında muhalif
Sgâriar esenlerin olmasıdır. <74’ örneğin Serglû'lü Şeyh Abdulkenm ta
rafımdan kurulmuş olan, Heqqe gibi bir mezhep (hizip), sexuel ®apkinl
ve dinsel olarak da, saf olmayan ibadetle suçlanmaktadır. Mezhep, Irak
Kürdistan'ında, birkaç köyde, bir çeşit ilkel komünizm uygulaması ger
çekleştirmişti. (Ekte tablo I'in notlarına bakınız.) Barzan şeyhi Ehmedm
Nakşibendi müridleri, domuz eti yiyip şarap içmekle suçlanıyorlardı, Aüesi aşırılıklara sahipti. (Ek tab.II) Bu pratiklerden daha da yaygın olanı ba
zen en ortodoks şeyhlerin müridlerinin sahip olduğu muhalif inançların

yaygınlığıdır.
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- Türkiye Kürdistan'ın bazı yörelerinde mahşer gününde, şeyhin muridlerini cebine koyup sırat köprüsünden geçirerek cennete 9otureceğme
inanırlar. (75) -Bu inanış rabıtanın aşınlaştırılmış bir yorumuna benzemek
tedir.-
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Türkiye Kürdistan'ında pekçok kişi, bana, şeyhlerinin gökyüzüne
uçabileceğini söylediler ve bu söylediklerine harfiyen inanıyorlardı. Bu şe
kilde bir müridine yardım eden bir şeyh sayesinde, Kıbrıs
ker, 20 Rum askerini esir etmeyi başarmıştı. Bazı şeylerin de Mehdılığı ıd
dia edilir. (Bak bölüm IV.o.)
Nakşiler arasında bu aykırı anlayışların yaygınlaşmasına katkıda
bulunan en azından iki faktör vardır : Yapılan meditasyonlar, şeyhe ola
ğan üstü güçler affedilmesine yolaçar. Bir başka faktör ise tarikatın hız
yayıldığı dönemde, iyi eğitilmiş olanlar da halife olmuş olabilir, öyle kü
aykırı pratikler ve "yüksek" sofi geleneğinden yanlış uygulamalar tarikata
girmiş olabilir.

Bilim adamları bazen, İslam'da, temsilcilerinin sık sık birbiriyle çe
liştiği iki zıt eğilimin varlığını belirtirler : Bir yandan duvgusall* adanmışlık içeren (yaygın) sofilik uygulanılan, -pratiklerica _“r
tan'da, iki eğilim de sık sık yalnızca zıtlaşmaz, bazen birleşir de. Fanatik
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ortodoks eğilimlerden biri, Türkiye'deki Nurcu hareket (Arap ülkelerindeki
Müslüman kardeşler benzeri), köklerini Kürdistan Nakşi geleneğinden al
maktadır. Nakşibendi şeyhleri, önemli ölçüde bu harekete dayanır.

Pa
r

is

Geleneksel legal dinsel eğitim merkezlerinin (yan-illegal) çoğu Nakşi
şeyhleriyle bağlantılıdır. Bir ölçüde, Atatürk’ün tekkeleri kapatıp şeyhleri
baskı altmda tutması nedeniyle, bunlar yalnızca dinsel otorite rolünü üst
lendiler, molla rolünü. (77) Fakat tarikatların serbestçe faaliyet gösterebil
dikleri yerde İslam'daki iki eğilimin kombinasyonu vardır : Dürü de Şex
Osman'ın etrafında pek çok mollası vardır. Ve köy ortodoks öğretinin ve
mistik pratiğin merkezidir. Pekçok Kadiri şeyhi de, ulemalaştı. Sözgelimi
Berzenci ailesinin üyeleri, (Silemanî'de) ve Amûde'deki bazı şeyhler (Suri
ye). Bu şeyhler arasmda, ortodoks taraftarlar yanında kendilerini evliya
olarak ilan eden ve şeyhler hakkında muhalif inançlar taşıyanlar da var.
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IV-k. Şeyh ve Halife; Diğer Şeyhlerle İlişkiler
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Şeyh, en yakın ve inançlı taraftarlarından birini halife seçer ve
nüfûzunu yayması için çevreye gönderebilir. Halife olmanın formel gerek
leri fazla değildir : Belli bir derecede, dinsel eğitimin alınmış olması gere
kir. (mulla'lar gibi) Ve çile ya da helvet (xelwet) yapması, 40 günü, inziva
ya çekilip dua ve meditasyonla geçirmek, gündüz oruç tutup, geceleri çok
az yiyip içmek gerekir. Daha fazla şeyin gerekip gerekmediği tabii ki şeyhe
bağlıdır. Çileden sonrada, icazet verebilir. (Tarikatta eğiticilik yapması ve
meclisi yönetmesi için). Kadirilerde, dervişlerin kendilerine eziyet etmeleri
ve yaralarım tedavileri için de icazet verilmesi gerekir. Daha önce de belir
tildiği gibi. Halife, şeyhine itaat göstermeye devam eder. Kadiri halifeleri,
kendilerini halife ilan edemezler ve halifelerini seçemezler. Nakşilerde bu
mümkündür. Fakat hangi koşullarda Nakşibendi şeyhinin, halifesinin
şeyh olmasma izin verdiği bana pek açık gelmedi. Bana öyle geliyor ^ha
lifenin kendini şeyh ilan etmesi, şeyhin ekonomik çıkarlarına ters düşü
yor, bu durumda bağımsızlaşır ve önderin rakibi haline gelir. Müridlerin
sadakati anlamında (finansman anlamı olan) esas şeyhin önünü alabilir. Yalnızca dolaylı nüfuz uygulayan- Şeyhinin isteğine karşın şeyh olan bir
halife ömeği biliyorum : Ebdurrahman Barzanî (Tacedîn). Seyyid Taha
Nehrî'nin halifesiydi. Öldüğünde, kardeşi Ebdusselam, Seyyid Taha'ya
karşı yerini aldı ve kendini şeyh Üan etti. Ve, Heqqe mezhebinde liderlik,
Mame Rıza’nın halifesi Hame Sûr tarafından üstlenilmişti. Bu örneklerde.
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gerçek güç dengesi katıydı-kesindi : Halife, şeyhinden bağımsız olarak,
güç tabanına sahipti ve böylece kendini bağımsızlaştırabiliyordu. Ancak,
bu bir kural değildir; pek çok halife de, önceleri tarafından şeyh yapılmış
lardır. Saygı, bağlılık ve hatta itaat ilişkisi, ideal olarak devam eder, son
raki kuşaklarda da. Bazı şeyh aileleri, toplumsal konumlan açısından, di
ğerlerinden üstündürler. Çünkü ailelerinden birinin atası, diğerinin
mürşididir.

ris

Tanıdığım şeyhlerden biri, bana, bir Ortadoğu ülkesinin gizli servisi
nin, bir keresinde kendisine, babasının mürşidinin -burada çalışan- oğlu
aracılığıyla baskı yönettiğini söyledi. Bana anlatan, etkili bir bilinç bunalımı
geçirmişti Çünkü, O şeyhe itaatsizliğin nerdeyse mümkün olmadığını ve
aynı zamanda böyle davranmanın isyan olduğunu düşünüyordu.
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Köken olarak mürşid ya da halife olmayan şeyhler arasındaki çeliş
kiler üzerinde böyle bir kontrol yoktur. Birbirine yakın yerlerde yaşayan
bu tür şeyhler arasında, müridler üzerine rekabete girerler. Rekabet, ge
nellikle bir kural gibi işler, istisna olmaktan çok. Rekabet, açık bir savaş
gibi yoğun da yaşanabilir. Şex Ehmed Barzanî ve büyük Bradost aşireti
nin şeyhi Reşit Lolan arasında olduğu gibi. (İkisi de Nakşibendi şeyhiydi
ler) Mücadele, periyodik olarak, 1920'lerden 1960'lann sonuna kadar sür
dü. Bu çatışma, Kürt ulusal hareketinde bozguncu bir rol oynamıştı :
Barzani'lerle olan geleneksel düşmanlıkları yüzünden Bradostlar, Irak
Hükümeti'nin yanında yer almışlardı. (78) Çoğu şeyh, rekabet ilişkilerinde,
mülayim davranıyorlardı. Böyle davranmaya çabalıyorlardı. Müridleri ise
çok daha fanatiktiler, diğer şeyhlere karşı olup kendi şeyhlerini öne sürer
lerken.

Şex Ehmede Xiznevi'nin müridleri örneğin, diğer Müslümanlarla kontakt kurmaktan sakmırlardı. Kirli-safkan olmadıklarını düşündükleri için
özellikle, bu rakip şeyh Brahîm Heqqi ve temiz olmadığı kabul edilen oğlu
için geçerlidir. Onlardan birinin su içtiği kaba dokunmayı reddederdi, Xiznevî’nin müridleri kirlendiğini düşünerek. Brahîm Heqqi müridlerinden biri,
öç almaya girişmişti: Şex Ehmed'in köyü, Teli Ma’rufa gidip köyün kuyu
sundan su çekip içmiş, sonra da kirlenen suyu geri kuyuya aktarmıştı.
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IV-1. Şeyh ve Müridleri

tk
ur

de

de

Pa

ris

Müridlik şeyhin, ya da halifesinin konağını sık sık ziyaret etmek ya
da meclislere katılmaktan öte bir şeydir. Hatta, bütün bir aşiret kendini
belli bir şeyhin müridleri olarak lanse edebilir-algılayabilir-. Yani, Mehabat yöresinde iki önemli aşiret, Mameş ve Mengûr, birincisi "Xewsabad
Müridleri" (Şex Baba Seîd ve halefleri) ve İkincisi Xaneqa müridleridir (bir
başka yerel Kadiri şeyhinin köyü). Ortaya çıkarabildiğim kadarıyla, bu
alandaki hiç bir aşiret, bütünüyle Kripçîne'nin müridi değildir. Mehabad'da, Kripçîne tekiyesi yalnızca (yoksul) kasabalıları çekebilmekte. Aşiretlilerin büyük çoğunluğunun "kendi" şeyhleriyle ilişkileri biraz yüzeysel
dir : Eğer şeyh, çok uzakta yaşamıyorsa, senede bir ya da iki kez ziyaret
edilir veya aynî olarak ya da nakit olarak bir hediye sunulur. Çocuk has
talandığında, bir kadın kısırsa, ya da uzun bir yolculuğa çıkacaksa (aske
re gidiş) şeyhe gider, duasını ister ya da bir muska yaptırılır. Gene çatış
malarda, (küçük çaplılardan, birkaç ölünün olduğu kan davalarına
kadar) arabuluculuk için -ya da keyfi olarak- şeyhe gidebilirler. Pekçok
şeyhin bir kaç aşirette müridleri vardır. Öyle ki aşiretlerarası barış sağla
mada etkili olabilir. (Yerleşim yerlerini, iki aşiretin topraklarına sınır olan
bir yerden seçmeleri sıkça görülür.)
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"Mürid" teriminin kullanımının yanında, (şeyhle mistik bir ilişkiyi
ifade eden) sıradan aşiretlinin, şeyhiyle olan ilişkisi de tamamen dinsel
bir içeriğe dayanmaktadır. Kadiriler arasında, hatta, Nakşiler arasında
daha çok böyle gibi geldi bana. Halk şeyhi, dinsel öğütler almak için değil,
çocuklarını ya da kendini kötülüklerden ve hastalıklardan koruması için
nuska yaptırmak için ziyaret eder. Ya da başka türlü amaçlarla
("kutsanmak" -"bağışlanmak"). Bu sebeple, şeyhler için, mucizevi olmak
önemlidir. Bazı şeyhler, lokman hekimlikte, geleceği görmede başarılıdır
lar, çoğu da, insanları etkilemenin yollarım bilirler. Bu nedenle, çok uzak
lardan ziyaretçileri gelebilir.

Dar anlamda, mürid, manevi-dinsel disiplin uygulayan bir taraftar
dır. "Sofi ve derviş" terimleri, İslam dünyasında bu tür İnsanlara verilen
addır; terimler içiçe girmiştir. Ancak, Kürdistan da, "Derviş" terimi, Kadiri
tarikatı tarftarlan ve "dilenen keşişler" için kullanılır. Oysa, "Soft" terimi,
Nakşibendi yolunu izleyenlere verilen addır. (Sonuncusu, aynı zamanda,
yaşlı ve dindar olanlara denir.) Nakşiler, "derweş" ünvanını çok açıkça
reddederler. Çünkü onlara göre, bu, gerilik ve batıllığı ima eder. Derviş ya
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da sofi olmak isteyen biri, önce tövbe etmek zorunda, (tobe. Ar : towbah)
Bu, temiz bir yaşama dönme ve bütün günahlardan annma anlamına ge
lir Tobe'nin, -müridi olduğu- şeyh ya da halifenin önünde yap ması gere
kir Kadiri tarikatında çoğunlukla, tobe'den sonra dervişler, zarar riski ol
madan hançer (şiş) ve küıç kullanacağına dair söz alırlar, bu andan
itibaren, Abd al Kadir'in kerameti onu korur.
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Bazı şeyhler, yalnızca, gelecekteki yaşamlarını manevi değerlere
adayabilecek olanların tövbe etmelerine önayak olur. (Genellikle yaşlı
adamlar) Diğer şeyhler herkesin tövbe etmesine izin verebilirler, yaşa bak
madan; bunu, taraftarlar kitlesini sağlamlaştırmak için yaptıklarını sanı
yorum. Özellikle, şeyhler arasında rekabetin fazla olduğu yerlerde tıp ,
Suriye Cezire’sinde olduğu gibi gezip olabildiğince çok tövbekar edinebı mek için çok çaba harcarlar. Tobe'nin özgün anlamı bir defalık dönmedir,
dünyadan uzaklaşma. Yalnızca yaşlılardan beklenebilecek olan, burada
değişmiş oluyor. Beş-altı yaşlarındaki çocuklar tövbeye zorlanır ar yalnız
ca birkez değil, fakat her yıl, şeyhe bağlılığını pekiştirme olarak. Sıradan
inananların algılamasında, tövbe periyodik arınmadır. Şeyhlerin ve onun
en bağlı müridlerinin, siyah uzun sakal, beyaz giysilerle, ülke çapın a
gezdikleri görülebilir. Her köyde dururlar ve şeyh köylüleri tövbeye çagınr
ve finansman katkı sağlanır.
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Tobe etmek : Burada, (Amûde'de), bir grup insanın tövbe ettiklerini
gördüm. -Kadiri tekiyesinde-. Şeyh oturmuş iki kolunu yana açmış ve beş
mürid (biri 8 yaşında oğlan çocuğu) elini ona vermiş, okuduğu duayı keli
me kelime tekrarlıyordu. Bu mündlere zorlukla dikkat venyordu. Dua bi
ter bitmez ordakilerle şakalaşmaya devam ediyordu, tören bitmemiş o asma rağmen. Bir tas su getirildi, üstünde şeyh dua okudu, dua okuyarak
üzerine üfleyip ya da tükürdükten sonra, sırayla herkes sudan yudum
vudum aldılar. Buradaki bazı törenler için yağmur duası gibi, (buğun sey
rek olarak yapılan) (79) katılanlann tövbekar olmaları gerektiği söyleniyor
(günahlarından arınmış ve yeni günahlarla kirlenmemiş). Bu törenlere ka
tılan şeyh, önce tövbe ettiriyor.

IV-m. Şeyhlerin Ekonomik Gücü
Daha önce de belirtildiği gibi pek çok şeyh kutsallık ve dinsel önder
likle ünlüdürler ve ticari ve politik göstergeleriyle birlikte, çok kerametli
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olmak gibi bir üne sahip olmak ("özel maharetler", mucize yaratma yete
neği) zengin olmanın emin yollarından biridir : daha kutsal_ olmanın an amı daha çok mürid, daha çok günlük ziyaretçi gelmesi-diğer yandan çay
ve yiyecek sunulması- demektir. Fakat diğer yandan, ayni ve nakdi olarak
hediye gelmesi demektir. Pek çok şeyh aynı zamanda, çok miktarda topra
ğı da, hediye olarak, satışlardan ya da haraç olarak sahiplenmişler ı.
Çünkü şeyhe çalışmak özellikle hürmet saydırdı. Şeyhler, köylülen başka

toprak ağalanndan daha çok sömürebilirlerdi. Aşiret ağalannm uzun sure
isteyemeyeceği şekilde, "Senyörlük" hizmetine devamı sağlayabilirler. Köy
lülerin oğullan, ağanın evinde ve müridlerin evlerinde çalışmak zorun ay
dılar. -Misafirlere hizmet etmek gibi-. Genellikle, kutsanmaktan başka
ödüllendirilme yoktu.
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Şeyhler, diğer ekonomik kaynaklara da sahip olabilirler. Örneğin,
Xîzan şeyhlerinin Van Gölü kuzeyinde pekçok tahıl değirmenlen var
(Kendi köylerinden uzaklarda). Bunlardan bazdan hala suyla çalışır fakat
çoğu da motorludur. Şeyhler, eğer çıkarlanna dokunursa modernizasyona
karsıdırlar Köylüler dönüşümlü olarak şeyhin değirmeninde çalışırlar
"oîaraMKim ücret istemeye cüret edebüirdi?) Ve pek çok ücretnu
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ödeyen müşteri vardır : İnsanlar, şeyhin değirmenini tercih ederdi. Çunku
bereket taşadığına inanılırdı ve yöredeki halifeler ağı da Ona bölgede gü
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venebileceği danışmanlıktan sağlar.
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Şeyhin ekonomik gücü ve politik etkisi birbirini güÇgndhin Açık ör
neğine, toprak kaydı zamanında rastlandı, (bak. Bolum III. 1) Politik dış
lere öneme sahip şeyhler, kayıt zamanında, önemli miktarda toprak sahi
bi olmavı başardılar. Zengin ve saygın olmakla, aşiret şeflerince iste
damattılar. Reislerin kızlanyla evlenerek, politik etkilerim çogalttdar, nufuzlannı da. Dahası, 4 kadınla evlenebildiklerinden, evldık onlara, birçok

aşiretle bağlantı kurma olanağı sağlıyordu.
Reis kuşaklanyla ilişki içinde olarak, zeki bir şeyhin avantaja çevire
bileceği, aşiret çatışmalarına çağrdabdirler. Kurnaz olanlar, iki aşiret ara
sındaki çatışmaları kızıştırabilir bile. İkisine de hakim olabilmek ıçm reis
lerin varlığım nasd ele geçirebüeceğine dair en iyi örnek gerçek) Suto ve
Tato öyküsüdür. (Nikitine ve Soane : 1923) Büyük olasılıkla reıslenn h
neriyle^değü, fakat, köylülerin (aşın) sömürüsüdür ki, şeyhlerin gerileme
sS sağladı. 1959:da, isyancı köylüler, Kasım hükümetince uyarılarak,

pek çok toprak ağasım Irak'tan İran'a kovdular.

Aşağıda IV.p de, (B
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memî)'de bir köylü isyanı detaylıca tartışılacak.

IV-n. İki Şeyh : Durû'lü Şeyh Osman ve Cezire'li
Şeyh Sayda
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Durû, İran Kürdistan'ında verimli bir vadide küçük bir köydür. Irak
sınırına yakın, Hewraman'ın kuzeydoğusunda. Şeyhin evinin yakınında,
30 ev vardır. İran toprak reformunda bazı toprak parçalan köylülere dağı
tıldı. Fakat çoğu hâlâ şeyhler tarafından elde tutulmakta : Tahıl, meyve ve
sebze bahçeleri. Köyde kaldığım kısa süre içinde, halk gerçek mülkiyet
ilişkilerine ve şeyhle ortakçı arasındaki tahıl paylaşımına ilişkin bilgi ver
meye yaklaşmıyordu. Sahiplerinin iyi bir yaşam sürdürdüğü birkaç dük
kan var. Çünkü ziyaret için gelip birkaç gün kalan çok sayıda insan var
dır. Şeyhin ziyaretçileri için iki misafirhane vardır. Yerleşik müridler şeyh
tarafından özel bir davranış görmezler. Kışın, köy dışında, ovada modem
binalar kullanılır. Yazın da, serin olan köyde, ovaya bakan yamaçlarda
yazlıklar.
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Sürekli yerleşim yerinde, köylüler ve dükkancılar dışında, şeyhin
akrabaları, yakın müridler ve birtakım mollalar ve dinsel eğitim görenler
barınırlar. Şeyh köyünü dinsel öğretim merkezine ve dinsel eğitim faali
yetler alanına çevirmişti. Değişken fakih akışı devreleri vardır. (Şeriat öğ
rencileri). İran'daki tüm Sünni gruplardan çoğu Kürt ve Türkmen olan iki
fedai (biri Hewrami reisinin oğlu) ve birkaç hizmetli, sakinlerin son kate
gorisini oluşturur. Köylüler ve çocukları da, hizmetli gibi davranırlar, ge
rektiğinde. Yerleşik müridler, Irak'm ve İran'ın bütün Kürtleri değil yalnız
ca, fakat, dönmüş Hıristiyanları (Asurlar), Türkmenler, Kuzeydoğu
İran’dan, Lübnan'dan Araplar ve Amerika'dan İslam olmuşlar bile. Mısır'lı
şeyh tarafından gönderilmiş, aralarında, mistik ilgileri fazla olmayan yaş
lılar da, şeyhin yanında, yaşam güvencesinde olmak için, dışan atılma
riski olmadan yaşıyorlardı. Bu müridler, günlük Kur'anlannı okuyorlardı
ya da yalnızca oturuyor, birşey yapmıyorlardı. Zamanın önemli bir kısmı,
namazla geçiyor, yalnızca, zorunlu rekatları değil, fakat, öğütlenenleri de
kılıyorlardı. Acelesiz kılman (diğer Müslümanların tersine, diğerleri belli
bir aceleyle kılarlar) namazdan sonra, teşbih çekerek. "Allahu ekber" "Es
tağfurullah" ve "Elhamdürillah" 'ı 33 kez tekrarlarlardı.
(bezen iki katı)
Burda günde iki kez Hatma vardı. Akşamdan önce ve sonra. Sofile-
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rln çoğu ve sürekli misafirler kaüldığı sıradan köylülerin büyük çoğunlu
ğu, tekiye-camiye, yalnızca normal saatlerinde gelir. Hatma'ya katılmaz
lar. Yerleşik müridler, şeyhten özel bir ilgi görmezler; dinsel vaizlerin özel
saatleri yoktur, diğer şeyhlerle olduğu gibi. (Amerikan müridler, şeyhin
yalnızca elini öpmeye gelenlere çok zaman harcadığından şikayetçiydiler,
fakat doğulu müridlerden hiç biri şikayet etmiyorlardı.) Yalnızca şeyhin
yakınında olmak bir şekilde onunla değiş tokuş yapmak yeterliydi. Yerle
şik mollalar, öğrencileri, Arapça ve fikh (İslamİk yargılama) ^onusunda
eğitiyorlardı. Öğrencilerin doktrine ilişkin sorularında cevap, toplu namazlar ve Hatma da yöneltiliyordu. Biri, şeyhin sekreteri olarak çalışıyor
du.
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Hergün pek çok konuk Durû'ye geliyordu. Yaz aylarında günde 510, kışın bazen 30-40. Çoğunun ki periyodik ziyaretti. Bazılan özel bir ne
denle, öğüt, hasta tedavisi, nuska için. Şeyhi ziyaret zaman isteyen bir iş
olabilir. Genellikle şeyhin huzuruna çıkmak için birçok insan bekler. Birbirleriyle didişirler. Şeyhin korucusu onlan ayınr. Şeyh zamanım alır :
Bazen bütün gün beklenebilir. Zengin ve nüfuzlu kimseler, diğerlerinden
önce kabul edilirler. Ziyaretçinin, köyden ayrılmadan önce bir kez daha
şeyhe aynlıp aynlamayacağını sorması gerekir. Şeyh bu isteği reddedebi
lir. Bu da, huzura kabul edilmek için tekrar beklemeye başlamak anlamı
na gelir.
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Beş gün huzura çıkmak için bekleyenleri tamdım. Tarlalarında ya
pacaktan işleri vardı. Hergün gitme izni istediler. Hergün reddedildiler,
çünkü ertesi günde beklemeleri iyi olacaktı. Önceleri şeyhin bunu süku
net, sabır aşılamak için yaptığını düşündüm. Sonradan, zenginleri bu ka
dar bekletmediğini gördüm. Bir gün bir hükümet yetkilisi helikopterle Sine'ye gelmişti. Bütün yoksul ziyaretçiler yürüyüşe gönderildi ve öteki
hemen huzura alındı. Herkesten önce de gitti.
İki kez, şeyh kendisinin yambaşında oturmama izin verdi. Açık bir
statü farklılığı gözleniyordu : Sıradan insanlar ayakta kalıyor, varlıktılar
yanma oturmaya davet ediliyordu. Bir koruyucu, ziyaretçileri içerde ya da
dışarda tutuyordu. Şeyh, kibar ve acelesiz davranıyordu. Çoğu oldukça si
nirliydi ve yansıtmamak zorundaydılar. Onlara kim oldukları, kimin akra
baları oldukları, nasıl yaşadıkları, geçimleri, haşatın nasıl olduğu ve aynı
köyden olanlardan, durumlarının iyi olup olmadığı araştırılıyordu. Ziya
retler özel bir nedenle değil de, sadece yaranmak içinse, görüşme kısa tu-
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tuluyordu. Eğer muska istenirse, şeyh yanındaki malzemelerle hemen bir
tane yapıyordu : Bir parça kağıt ve Kur'andan birkaç ayet, kendi el yazı
sıyla (böylece, şeyhin kerametinden yararlanma olanağı artıyordu.) Her
kese, bir avuç şeker de verdirdi. Hizmetçi, şekerleri şeyhin elinden geçirip
konuklara dağıtırdı. Yani, şeyhin bereketi taşınmış oluyordu. Ayrılırken
ziyaretçiler elini öpüyorlar, çoğu da cebine para koyuyorlardı. Çoğu ziya
retçiler, bir hastayla gelirlerdi. Şeyh önce rahatsızlığı sorar, dokunmadan
sessizce uzun bir bakış atardı hastaya, belli bir etki yarattığım gördükten
sonra, çeşitli basit ilaçlar verirdi. Durum ağır olursa, kasabadaki doktora
bir not yazıp, ücretsiz bakılmasını sağlardı. Eğer psikolojik bir rahatsızlık
ise, bir avuç şeker verirdi. Kendisine, nasıl teşhis ettiğini sorduğumda,
babasından geleneksel doktorluk öğrendiğini ve ilahi bir güç aldığını söy
lemişti. Muskalar çeşitliydi. Çocukları, düşmekten ve küçük kazalardan
koruyanlar, kısırlığı tedavi edenler v.s. Hepsi de, Kur'an dan ilgili ayetle
rin yazılı olduğu basit kağıt parçalarıydı. Genellikle, bir beze konup, giysi
lere takılırdı Birgün, şeyhin, biraz özel bir muska hazırladığım gördüm :
Bir gulebend ("kurşun durduran"). Şex Osman, bu tür kurşun ve patlayı
cıları etkisizleştirme yeteneğine sahip olduğu söylenen birkaç (belki tek)
şeyhten biriydi. *82’ Bunu isteyen Iraktan bir Kürttü, sürekli bombalanan
(1974-75 savaş dönemi) köylerden birinden bir öğretmen. Muska, uzun
bir dua’dan oluşmuştu. Sihir ve Kur'an... Şeyh, onu bir dolabın iki gözü
nün arasına koydu, bir pamukluya sanp bezin içine yerleştirdi. Sahibine,
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O’nu koltuk altında taşımasını söyledi.
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Şex Osman, ruhsal rahatsızlıkları tedavi edebilme ününe sahip. Zi
yaretçiler birkaç gün kalıyorlardı. Ve kabul etmem gerek ki, bu birkaç
gün içinde, dış davranışlarında, ciddi değişiklikler oluyordu. Şex Os
man'ın yerini anlatmak, olağanüstü marifetlerini anlatmadan eksik kalır.
İlginç bulduğum iki örnekle sınırlandıracağım.

Şeyhle iyi ilişkileri olan Sine'li bir molla, rüyasında Muhammedi gör
müş. (Muhammed, Fatma ve Ali rüyaları dindarlarda yaygındır, bunları
gerçek görüntüleriyle yorumlarlar.) Muhammed O'na Şex Osman'ı sık ziya
ret etmesini buyurmuş, "benim sevgili temsilcimdir, bunu unutma" demiş.
Molla rüyaya başlangıçta çok dikkat etmemiş. Birkaç gün sonra tekrarlan
mış rüya. Molla, ertesi gün Durû'ye rüyayla ilgili olana gelmiş. (Mollanın
kendisinden öyküyü dinleyen biri anlattı.) İkincisi, bir mucize öykünün Iran
Şahinin adamları tarafından nasıl algılandığını gösterir. Durunun kuzeyini
birlikte gezdiğimiz bir seyyar satıcı bana anlattı. Şeyhler konusunda müt-
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hiş kuşkuluydu genel olarak. ("Hileci ve sömürücüler" diyordu onlara). Fa
kat, Şex Osman'a övgüler yağdırıyordu. Üç yıl önce, şeyh, Şahın, huzuruna
çağnlmışh (Bunun doğruluğunu öğrendim.) Kabul odasında, şahın ziyaret
çilerine ayrılmış sandalyelerin tümü elektrikliydi. Eğer biri şaha zarar ver
meye kalksa, bir düğmeye basarak elektrik verebilirdi (!) Şeyh kim olduğu
nu Şaha göstermek istemiş, mucizevi gücünü kullanarak, tüm Tatvan'daki
elektrikleri kesmişti. Teknisyenlerin tüm çabalarına karşın elektrikler geri
verilememiştt Birkaç saat sonra şeyh, Şaha gülümseyip, insan gücü ve
Tann gücüyle ilgili birşeyler söyleyip, elektrikleri vermişte O zamandan be
ri, Şah Şex Osman’ı evliyaların en büyüğü olarak görmekteydi. Ve her yıl
ziyaretine gelirdi. TahranlIlardan, gerçekten de, üç yıl önce nedeni biline
meyen bir elektrik kesintisinin olduğunu öğrendim. Sabotaj olarak yorumla
nıyor. Şeyhin Şahı ziyaretine denk geldiği için bazı müridler ikisi arasında
ilişki kurmaktalar. Bu, Tann ve Kul'un gücünü karşılaştırmada kullanılan
klasik bir öyküdür.
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Bir başka büyük şeyh, Cezîre'li Şex Saîda'dır. 1972'de ölen oğlu
Nûrullah'la belli bir zaman geçirdim ve bana Müslüman yaşantısını öğret
ti. Türkiye ve Suriye Kürtlerini ziyaretlerimde. Şeyh Saîda'ya saygılı ol
duklarım gördüm. Yalnızca, gelişkin milliyetçiler, O'nun hain ve Kürdistan'ı geri bırakanlardan biri olduğunu söylüyorlardı. Şeyh Kürdistan
hareketinden ve isyanlardan kendini uzak tutmuştu. Hatta Türk Hükü
metine jurnalcilik yaptığı da söylenmekte. Atatürk'ün, tekiye ve anti-şeyh
baskısında, operasyonunda Şex Saîda'ya gene dokunulmamıştı. Ata
türk'ten onur madalyası bile almıştı. (Dendiğine göre) Dolayısıyla, diğer
şeyhlerin zararına, kendi gücünü artırabilmişti. Teki'yesi de kapatılmıştı,
fakat Hatma yapmaya devam etmişti. Cami de, yönetimdeki medrese de
açık kalmıştı, diğer yerlerdekiler kapatıldığı halde. Bugün bu medreseler
hâlâ işlemektedir. Şimdi, eylemci Nurcuların yarı gizli örgütleri organizasyonları- durumundadır. Bu medrese aracılığıyla, bazı fanatik
Müslümanla ilişki kurabildim, (bak. Bölüm IV.g) Bölgedeki Hristiyanlar
Şex Saîda'nın varlığından pek memnun değiller. Azılı bir anti-Hristiyan
propagandacıdır. Müslüman ve Hıristiyan ilişkilerindeki gerginliğe en çok
katkısı olanlardandır. Hristiyanlar, Müslümanlarca saldırıya uğramaktalar. (Kürt Müslamanlar). Midyat, (Cizre-Mardin yolu üzerinde) eski bir
Hristiyan kasabası, iki farklı topluluğu barındırıyor. Köylerden sürekli bir
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Müslüman akışı, Hristiyanlan şehrin belli noktalarına sığınmaya zorlu
yor. Beni, Cizre'ye gitmemem için uyardılar, çünkü Avrupalı bile olsalar
Hristiyanlar yaşam tehlikesiyle karşılaşabilir. (Aşırı abartma, fakat, Hristiyanların yaşadıkları korkuyu anlatıyor ve hükümetten yardım isteyemiyorlar.) Şimdiye kadar, Hristiyanlardan büyük kısmı yerlerini terketmişler; Genç Türklerin acımasız likidasyon politikası sonucu değil (buna
karşı kendüerini korumayı başarmışlardı) fakat, daha çok yaşamı çekil
mez hâle geüren ince yöntemler sonucu. Hazax Üçesi, (yeni ismi
IdiLMidyat ve Cizre arasında) kahramanlık ününe sahip : Hıristiyan jeno
sit! süresince, Yakubiler buraya sığınıp, yülarca kasabayı korumuşlardı.
Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşının sonuna kadar Şeyh Saîda'nın zeki ve
barışçıl politikalarıyla kasaba Müslümanlaştırümış... Bu %100 Hıristiyan
kasabasında bir cami yaptırmış, cami yakın köylerdeki Müslümanlar'a
hizmet vermekte. Caminin Şex Saıda'yla bağlantılı olması onu çekim mer
kezi haline getirmekte.
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Göçebeleri de çekmekte. Hükümetin de bunda rolü var; Müslümanlar ın işgaline karşı direnmeleri için Hristiyanlara izin verilmiyor, "anü-demokratik" ve "ayrımcı" olacakları gerekçesiyle. Şimdi, kasabada Müs
lüman çoğunluk var. Hristiyanlar'ın çoğu kaçmış, bazıları İslam'a
dönmüş. İnananlar, bunun Cihad'ın mükemmel bir örneği olduğunu ve
Şeyh'in ününe katkıda bulunduğunu düşünüyorlar. Bir inanç kahramanı
olmanın yanında, şeyhin başka özellikleri de vardı ; "Kışın, bir buzlu su
içinde açık havada banyo yapar. Yazınsa, odasında soba yakar." "Günler
ce, dinsel hayellerle-ilahi uykulara dalar ve günlük namaz saatleri dışında
kimse onu uyandıramaz" sayısız mucizeleri var. Yaşlı müridlerinden biri,
sınırda, tütün kaçakçılığından yakalandığında, Şeyh tütünü bulgura çevi
rerek mucizevi gücünü kullanıp, müridin salınmasını sağlamıştı. Geleceği
okumakla ilgili mucizeleri var. Öğrencilerinden biri bana anlattı:
Ben askerdeyken, izne, Cizre’ye yeldim. Geri dönmeden önce. Şeyhi
ziyaret etmiştim, bana "bir altı ayın daha var değil mi demişti. "O an, yaşlı
adamın yanlışını ciddiye almamıştım. Ertesi gün otobüsümün durduğu ilk
yerde, bir telefon görüşmesi yapmamı ısrarla söyledi. Nedenini anlamadım,
ama söz verdim. Fakat arabamı değiştireceğim ilk iki yerde Şeyh'e telefon
etme zamanım olmadı. Üçüncü otobüsüm kaza geçirdi. Eğer telefon etsey
dim, bu otobüse binmezdim. Hastaneye kaldırıldım. Şeyhe telefon ettiğimde
şeyh evde değildi. Oğlunu, yaralı olup olmadığımı sorması konusunda tembihlemişii. Hastanedeki doktor bana, şeyh olup olmadığımı sordu. Rüyasmi
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da beyazlar giyinmiş biri O'na hastaneye gelip bana yardım etmesini söyle- mişü. Birkaç ay hastanede kaldım ve kazadan tam altı ay sonra askerlik- '

Bu türden çok öykü dinledim. Çoğunluğu abartılmış. Fakat, gerçek
lik payı olması gerekir. Şeyh büyük olasılıkla gerçek, bir gelecek okuyu-.
cuydu. Fakat dinsel imajı, onun gücünü bütün sınırların ötesinde abartı
yordu, aşınlaştırıyordu.

IV-o. Kurtarıcılık
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Uzun süreden bu yana baskıya ve sömürüye karşı girişilen başkal
dırı hareketleri, protestolar, sembolik olarak mitlerde, halk hikayelerinde,
şakalarda -fıkralarda-, v.s ifade edilir. Wertheim (1971), bu kültürel öğe
lere "karşı noktalar" der, egemen değerler sistemine karşı yer katmanları- : '
na karşı ortak bir hareketi yönlendirme,potansiyeline sahiptirler. Temel
'
özellik ütopik bir ilahi refah dönemi beklentisi, bir Mesihin liderliğinde, *
inananların kolektif çabalarıyla ulaşılacak olan. Pek çok örnekte, Mesihçi
'
hareketler, devriminin prototipi olarak yorumlanırlar. (83)
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Protest hareketler ilgi odaklarımdan biri olduğundan mesihçi düşünceleri ve bu tür hareketlerin temel karakterlerini inceledim. İslamda, ;
Mesihçilik, Mehdilikle içiçe geçmiş durumdadır. Ve bu kavramla ilgili kişileri soruşturdum. Pek az insanın Mehdi'nin ne olduğunu bilmesi beni şaşırttı; daha da azı, Mehdinin ne zaman geleceğini ve kıyametin ne raman
kopacağını biliyordu.

Yine de, geçen yüzyıl boyunca Kürdistan'da. birkaç Mehdi hareketi
meydana gelmişti. Literatürde de sonradan farkettiğim gibi. Bunlarda
Mehdinin rolü, şeyhlerce oynanmıştı. Sonradan farkettim ki birkaç hareket-liderlerinin asla Mehdi olarak tanımlamadığı- Mesihçi karakterdeydi
Örneğin, Heqqe mezhebinin aykırı davranışları, norm ve değerlere karşıt■
lıklanyla, mesihçi olarak anılmaktalar. Bu mezhebin yeni lideri bir "üto- '
pik toplum kurmuş, köyünde herşeyin ortaklaşa olmasını öngören cinsel
özgürlükten büyülenmişlerdi. (Konuyla ilgili bilgi için bak. Ek, tablo I, nr ; ,
4) ilk nasyonal hareket de Mesihçi karakterdeydi. Katılımcılar, ortak’bir
ayaklanmayla, lidere itaat ederek, istenen yeni düzeni kurabileceklerine
inanıyorlardı. Büyük bir hücumla üstesinden gelineceğine inanılıyordu,
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bu nedenle katılanlann uzun vadeli bir stratejik planları yoktu, (ya da ye
tersizdi). Bu hareketlerin tümü, ortak olarak, batılılaşmaya karşıydı ve ge
leneksel değerlerin korunmasını amaçlıyordu ve çoğunlukla dinsel bir
söylemle donanmışlardı. En önemlisi, büyük olasılıkla, 19. yy. daki Şex
Ubeydullah Nehrî'nin (proto) ulusal hareketiydi. (Bkz, Ek, Tablo II)
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1880'de, Şex Ubeydullah, Orta Kürdistan'da pek çok aşireti bûyûk bir
isyana kattı. Önce İran'a hareket edip, bağımsız bir devlet amaçladı
Bu
isyanın patlaması bir Kürt devletinin kurulmasını kolaylaştıracak gibi görü
nen uluslararası gelişmelerle teşvik edilmişti. 1877-78. Osmanlı-Rus Savaşı
Osmanlılafı zayıflatmış görünüyordu. İngiltere'yle özel bir savunma anlaş
masına zorlanmıştı Osmanlılar'ın Ruslar tarafından başka zararlara uğratûmamasma yardım edecek ve Asya illerinde Sultan uı Hristiyanlannı koru
yacaktı. Bu Hristiyanlar'ın çoğu Kürdistan'da yaşıyorlardı, hekande Şex
Ubeydullah ve Mor Şimun (Nasturilerin dinsel ve siyasi lideri) Osmanlı
kontrolünden uzak iki başlı bir yönetim -kışa bir süre- izlemişlerde Osmanlı-İngiliz anlaşması açıklandığında, Şeyh, İngilizler'den (Mar Şimun, Ermeni
din liderine Ameriken misyonerleri aracılığıyla) liderliğinde bir bağımsız
Kürt devleti kurulması için yardım istemişti Kürtler'in İran ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki baskı ve sömürülüşlerini yenifarketmesinden ötürü böy
le davranmaya zorlanmıştı (Amerikan misyonerlerinin o zamanlar iddia et
tiği gibi) İki yakada da Osmanlı-İran tarafında, şeyh en saygın Kürt
lideriydi, Kürt ulusalcı isteklerinin doğal bileşkesiydi. Taktik anlayışı, O'nu
önce İran’a saldırmaya yöneltti İran, OsmanlI'dan zayıf görünüyordu ve
Osmanlı hükümeti bu konuda destekçi de görünüyordu. OsmanlIlar Şeyhti
uzaklaştırmak istemiyordu. Ermeni aykmcılığma karşı, sonradan Şeytie ih
tiyaçları olacaktı çünkü. Fars topraklarında yan özerk bir Kürt devleti, fa
kat Sültan'm yönlendiriciliğinde... Büyük ihtimalle, Osmanlmın Ubeydullatia yardım sunarken hesapladıklan buydu. 1880 Ekim'inde (aralarında,
cesur Nasturilerin de olduğu) aşiret birliklerini Fars sınırlarına gönderdi.
İran Kürdistan'ı aşiretleri (Mameş, Mengür, Zerza Geıvrik, Bane, Herki/
Begzade) hemen katıldılar. 15.000 lik güçlü bir ordu, Şeyhin oğlu Ebdulkadir komutasında Saücbulag kasabasını aldı (Mehabad). Şeyhin kendisi,
8.000 kişiyle Urumiye (Rızaiye) yi kuşattı. Mehabad'm Sünni din adamları
nın, bunun şiizme karşı bir "Cihad" olduğunu yaymada özel çıkarları vardı
Komşu kasaba Mianduab'a (Azeri şii Türklerin) saldırıldı ve 3000 kişi öldü
rüldü. Amerikan misyoner Cochson (Urumiye'de) Ubeydullahti, Urumiye'ye
saldırıyı durdurmaya ikna etti. Bu İran birliklerinin, Tebriz den gelip, Kürtle
rt gafil yakalamalarına fırsat verdi Şeyhin adamları, geniş bir alana dağıl-
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dılar, bir kısmı da almak istedikleri. Tebriz yolundaydılar. İran birlikleriyle
karşûaştıklarında (Azeri Türklerden ve Kamseh Fars aşireti adamlarından
oluşan) sonunda (Kasım ayında) Kürt birlikleri bozguna uğratıldı ve Aralık
ta Şeyh geri döndü. Azeriler, yerel Sünni Kürtlerden öç aldılar. Binlerce aile
şeyhin geri dönen adamlarıyla birlikte Türkiye'ye girdi Çoğu katledildi
köyleri yakıldı
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Rusya ve İngiltere'nin aracılığıyla, Farslar, Osmanlılar’a, isyancıları
cezalandırması için baskı yaptılar. Zamanın gözde metodunu kullanarak,
Şeyh'in üstüne karşıt aşiretleri yolladılar, bunlar Şeyh’i ve yakın akraba
larım tutukladılar. Önce İstanbul'a getirildiler, ordan sürgüne Mekke'ye
gönderildiler. Şeyh, 1883'te burda öldü.
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Mesihçilikle nasyonalizmin birleştiği bir başka örnek de Barzan
şeyhleridir. Bu şeyhlerden hemen hepsi de, peygamberin kurtarıcı benze
ri, yan ilahi bir üne sahipdi. Barzan köyü de bir çeşit ütopik toplum gibi
algılanır. Müslüman, Hristiyan sığınmacılar buraya kabul edilir : Kürt
ulusalcılığının merkezi olmasına bu durum katkıda bulunmuştur. İki
şeyh gerçekten de (Mesih) Mehdi olarak adlandırılır : Ebusselam I. ve oğlu
Mihemed. (bak ek tablo II. nin notları) Birincisi, aşiret çatışmalarının çalkantılı ortamında ve Şex Ubeydullah'la olan silahlı çatışmalardan ötürü
Mehdi olarak ilan edilmişti, adamları taralından. O’nu İstanbul’a yürüyüp
Sultan'dan halifelik almaya davet eden taraftarları reddetiğinde onu sıkı
bir şekilde dövmüşler ve hatta, bazı iddialara göre, eğer gerçek ise onu
pencereden atmışlardı. Küçük oğlu, Mihemed, diplomatik olarak güçlü ra
kip Şex Ubeydullah Nehri’ye gidip, tarikat çalışması için izin istemişti. İki
ileri gelen aile arasında dostça ilişkiler yeniden kurulmuştu. Bu durum,
Şeyh Ubeydullah'ın sürgününden sonra Şex Mihemed'in işine yaramıştı.
188O'den sonra, bütün aşiretler, Şex Mihemed'i tek dini önderleri olarak
görmeye başladılar. Gene, meraklı taraftarlar şeyhlerini Mehdi olarak ilan
ettiler. Hareketin koşullarıyla ilgili elde olan bilgi eksiktir. Mihemed'in,
adamlarından çoğunun katıldığı Ubeydullah isyanıyla yakın ilişkisi olsa
gerek. En iyi kaynak Nikitin (1925 a) dir. Kürdistan uzmanı ve Nehrî’li
Mihemed Sidîq’ın önceki sekreteri, Barzan ailesinin tarihini ona anlatmış
tı. Burada, Nikitin'den bir paragraf sunuyorum.
"Şöx Mihemed'in müridleri yeniden O'nu Mehdi diye anmaya başladı-,
lar. Hadis'e göre, Mehdinin adının da Muhammed olması gerek (böylece,
onlar da öyle dediler). "Bizim şeyh gerçek bir mehdi" Silah satın almaya
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başladılar. Kürdistan'uı bütün aşiretleri, Zibari, Şîrvani Mîzûrî en yabanıl
olanlardır. Şex Mihemed'e kendilerini adayan birlikler sağladılar. 5.000 in
üzerinde. Hepsini topladıklarında kimsenin kendilerine karşı koyamaya
caklarını iddia ediyorlardı, "Musul'a yürüyüp orayı alacağız, burdan Şam'a
Damaskus'a gideceğiz. Oradan da İstanbul'a saldıracağız. Sultan Hamid'i
bacağından yakalayıp, tahttan indireceğiz ve yerine kutsal Mehdi'yi getire
ceğiz." Peygamberin temsilcisinin yerini alması gerekir. Aşiretlerin bu "Ule
ma" planlarıyla ilgili hayalleri yıkıldıktan sonra dediler ki "Durdurun bu
imansız, hükümet sizi imha eder." Müridler, kesinlikle bu mollaların "kafir"
olduklarını ilan ettiler. Nikilin'e bilgi ueren, bu mollaların cezalandınlışmı
da anlatmıştı. Birkaç ibret verici ve acımasız cezalandırmadan sonra diğer
mollalar, yakındaki akrabalara kaçtılar, saklandıkları." Mehdinin birlikleri
iki sıraya ayrılıp biri, Aqra'nm yolunu tuttu, diğeri de Riıvandiz'in, ikisi de
Musul'a yürüdü, kaymakamlarını tutukladılar. Onları dövdüler ve evlerini
tahrip ettiler. Salih Zeki Paşa'nm o zaman valisi olduğu Musul'a haber ulaş
tı "Bu vali, akıllı bir adamdı. Şeyhle silahlı bir çatışmaya girmekten kaçındı.
Hareketi bir hileyle bastırdı. Şeyhin birliklerini Musul'a beklediklerini söyle
di. Kendisinin ve gamizonundakilerin, Mehdiye katılma ve Abdulhamid'e
karşı harekete geçme isteklerini açıkladı. Şeyhi, kendi evinde kalmaya da
vet etti. Şeyh 'in birlikleri de, eğer üçe bölünürlerse barakalarda kalabilirler
di, Saf Şeyh ve adamları, bu saygı dolu sunuşu memnuniyetle kabul ettiler,
-sonuçlan belli olan- Dicle üzerindeki büyük bir binada hapsedilmiş olan
Şeyh ve beraberindekiler, birbirlerini uzun kuşaklarıyla aşağıya salıp, öz
gürlüğe yüzerek ulaşabildiler. Çünkü, Barzan halkı balıklardan iyi yüzerdi
ve sudan korkulan yoktu. Ancak, Mehdi ünvanı bundan sonra terkedildL"
(Nikitine, 1925 a : 150/1)
Kesin olarak bilmememize rağmen, öyle görünüyor ki, bu hareketin
dış nedenlerinden biri, Şex Ubeydullah bozgunu ve yakalanışıdır. (Fars ve
Osmanlılar eliyle) Osmanlı yönetimi. Mehdinin savaşmak zorunda kaldığı
şeytan gücüdür. Osmanlı sultanlarının halifelik ünvanını gaspetmiş olma
ları gerçeği, bir başka tartışma konusu olmuştu. Ancak, bu Mesihçi hare
ketlerin meydana gelişlerinin içyüzünü anlamak için zamanın yerel koşul
larıyla ilgili şimdi edinebildiğimizden daha çok bilgiye ihtiyacımız var.
Şeyhin bu hevesli adamlarının kimler olduğuna dair daha kesin detaya
ihtiyaç vardır. Osmanlılar’ın yenilmesi ve Güney Kürdistan’ın İngilizler ta
rafından işgali, Mesih benzeri hareketleri frenlemişe benzer. Edmonds’un
notunda İngiliz politikası:
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"Bu dönemde, Süleymaniye’nin birçok yerinde; Lima'da (Üçe) aktif bir
misyonerlik kampanyası yürütülüyordu; Kadiri şeyhleri karanlık çöktükten
sonra, herhangi bir köyde dönmüşlerin evler arasındaki sessiz koşuşturma
ları ve zikr yaparkenki haykırışlarını cin çarpmış gibi -duymak olağandı ve
birkaç kez, bir alçağın köşeye sıkıştırılınca hemen pişmanlık bildi
rip, diğer şehir sakinlerine dönmesi dikkatimi çekmişti" (Edmonds :
1957 : 237 altmı ben çizdim)
i
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Benzer şekilde, genç Türk Cumhuriyeti'ndeki hızlı değişiklikler, özel
likle eğitimsiz, dindar köylülükte belirsizlik yaratmıştı. Atatürk, laik re
formlarından ötürü, şeyhler tarafından dinsizlikle suçlanmıştı. Şeyh ken
disi Mehdiydi, bu bazen açıkça iddia da edildiği gibi bazı durumlarda
Mesihçi halk hareketlerine yol açardı. Gene, bilgiler yetersizdir. Türki
ye'deki bu tür isyanlara olan antipatik yaklaşımı bir örnekle gösterece
ğim:
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"1935 yılında Siirt-Beşirfnin Kayintar köyünden Şex Xalid diye biri
Nakşibendi şeyhi olduğunu ilan, etmiş. (Aynen böyle) 1935 Aralığında Şex
Xalid, adamlarını Eruh çevresine göndererek, ordaki insanlara Mehdi oldu
ğunu kabul ettirmek istemiştir. Şex Xalid'in adamları bir ayaklanmaya bu
laşmış, kan cfökmeye başlamışlardır. ŞexXalid ve çevresi dağıtüıp cezalan
dırılınca, yeri oğlu Şex Qudus tarafından alınmıştır. Şex Qudus dağlara
çıkıp, şeyhtik ve tarikat propagandasını başlatmıştır. Hükümetin sert bas
tırma harekatından sonra, Qudus, Suriye'ye kaçmıştır, burada tesadüfler
sonucu bir sonuca ulaştı. (Dr, Çetin Özek, Türkiye'de Gerici Akımlar. İs
tanbul, 1968:160)

Hakkında ayrıntılı bilgi toplamış olduğum tek isyan, dinsel öğeler de
içeren Şeyh Seid'in nasyonalist hareketidir. -1925'teki - Bir yandan bu
hareketteki bazı unsurlar Şex Xalid'inkini hatırlatmakta; diğer yandan
bazı öğelerse onu sonuncudan ayırmaktadır ve daha politik bir hareket
haline getirmektedir. Ş6x Seid İsyanı gelecek bölümde ayrıntılı anlatıla
cak.

IV-p. Şeyhlerin. Etkilerini Yitirişleri
Şeyhlerin gücünü ve nüfuzunu azaltan en önemli hareket, Ata
türk'ün tekiyeleri kapatıp -1926- şeyhlere baskı uygulaması ve sindirme
sidir. Ulusalcı ve yukarda anlatılan gerici hareketlerin ikisi de, Atatürk'ün
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tek ve laik bir devlet kurma projesini tehdit ediyordu. Önlem, Atatürk'ün
geleneksel yöntemiyle uygulandı. 1926 başlarında, bir İngiliz konsolosu
şöyle yazıyordu : "Cahillik ve batıllığm odağı olan tekiyeler ve zaviyeler ka
patılıyor. Şeyhler öyle imha ediliyorlar ki, en uygun deyişle bir rezalet."
(85) Cezalan infaz edilen şeyhlerin sayısı oldukça kabarıktı. (Hepsinden
önce Şex Seîd ve dava arkadaşlan; sonra da, isyanla direkt ilişkileri olma
yanlar) Diğerleri de sürgün edildi. Kürdistan'ın dışında yaşamaya zorlan
dılar. Sürekli göz altında olarak. Diğer birçok şeyh. Irak ve Suriye sınırla
rına geçtiler, lakat açık olarak tarikatların etkileri hiçe indi. Fakat, kapalı
olarak aktiviteleri devam etti. 195O'de Demokratik Parti hükümeti döne
minde açıkça belli olduğu üzere, dinsel duyguların açık ifadelerine izin ve
rilmesi üzerine, bir kaç şeyh, Türkiye'de politikaya katılmaya ve rol oyna
maya başladılar, partilerinin koruması altında. (Fakat kapalı olarak ve
itinalı, aşırıya kaçmadan). Hatta bunlar ulusal duygularım bile açmaya
başladılar. ^86’ Kemalist subaylar tarafından gerçekleştirilen bir askeri
darbe, Demokratik Parti yönetimine son verdi (Mayıs 27, 1960) ve geçici
olarak şeyhler gene geriye çekilmek zorunda kaldılar. Tedrici olarak iyile
şen eğitim ve daha özgür politik tartışma ortamı pek çok genci kesin ola
rak şeyhlerin alanından uzaklaştırdı. Fakat 1965'de ve sonraki seçimler
de, şeyhler ve akrabaları, parlementoya seçilmeyi yine başardılar. Politik
özellikleriden ötürü değil, bölgelerindeki nüfuzlan nedeniyle. Fakat, "mo
dernizasyon" ve sınıf karşıtlıklarının kristalize olması, buıjuvazi ve prole
tarya dirilme hareketleri içinde dinsel etkilerin kaybolmasına yolaçtıysa
da (gelecek bölüm) hâlâ diğer toplumsal katmanlarda etki yaratıyordu.
Toplumsal olarak, küçük kasabalardaki küçük buıjuva ve köylülük; bazı
şeyhler açıkça bu son gelişmeden yararlandılar.
Buna rağmen, bütün olarak, yanm yüzyıl öncesine göre şeyhler
Türkiye Kürdistan'mda daha az öncü rol oynuyorlardı. Azalmışlardı ve da
ha az direkt etkileri vardı. Babaları şeyhlik yapmış olan birkaç kişi tanı
dım. Fakat bu fonksiyonu sürdürmüyorlardı. Ama yine de belli bir dinsel
fonksiyona sahipler, fakat çok daha az önemde. Köy mollasınınki kadar.
Sonuncular çoğunlukla devletten aldıkları maaşla geçiniyorlardı.

Suriye'de ise şeyhler hiç sıkıştırılmadılar, hiç yer altına geçmeye zor
lanmadılar. Onların buradaki etki yitirişlerini izlemek daha kolaydır.
1950'lere kadar, etkilerinin azalmadan sürdüğü görülüyor. Bazı bilgi ve
renlerime göre, Türkiye'den pek çok şeyhin akın etmesiyle, halk üzerinde
ki dinsel etkiler artmıştı bile ; Kürtler, 1920'lerden öncekine göre daha
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dindar olmuşlardı. 1950 ve 60'lann ekonomik-politik gelişmeleri hızlı de
ğişim getirdi. Yollar inşa edildi, okullar yapıldı. Traktör, tarımda ekono
mik ilişkileri değiştirdi. Şehirlerde, iş bulmak "modem" sektörde biraz ko
laylaşmıştı. Radyo edinildi ve onunla birlikte Nasır'm sesi ulaştı, her
köye. (Suriye 1958’de Birleşik Arap Cumhuriyetine katılmıştı). Şiddetle,
İslam dayanışması yerine Arap milliyetçiliğini yükselten Nasır dolayısıyla
insanlar (halk), 1961’de başlayan Irak'taki Kürt savaşıyla ilgili olarak da
bilgilendiler. Bu yıllar boyunca giderek daha çok insan, Müslüman ve Su
riyeli kimliklerinin yerine Kürt kimliklerini vurgulamaya başladılar. Din,
gençler üzerindeki etkisini hızla kaybetti. Burada, çoğu şeyh de Kürt milliyetçiliğine karşı oldu. Şimdi bunlar, bunun bedelini ödüyorlar. Batıllıklanmn olduğu kadar, bilimsel dünya görüşünün düşmanlan olarak algı
lanmaya başladılar ve Kürt davasının hainleri olarak da taraftar
kaybedişleri dramatikti.
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1930'larda, küçük Amüde kasabasında, taraftarları olan 30-50 şeyh
sayılıyordu. Cuma günleri müridleriyle alay halinde davul çalarak camiye
yürürlerde Namaz boyunca, şeyhler ilk sırayı alıyorlardı Müridler kendi
şeyhlerinin arkasından yerlerini alıyorlardı bu şeyhlerin gücü arkalarında
sıralanan müridlerin sayısı ve statüleriyle belirleniyordu. Bu dönemde, nü
fusun %80-90'ı herhangi bir şeyhin müridiydi Gene aynı köyde, Kürdistan
ulusal örgütü Xaybün'un çoğu üyesi Fransız manda yönetimi tarafından
yaşamaya zorlanmışlardı (Xoybun ; entellektüellerin 1927'de kurdukları
örgüttür.) Şeyhler, bu nasyonalistlerin köydeki aktivitelerini haklarında gi
riştikleri karşı propagandayla imkânsız hale getirmişlerdi : C'eıv kafirin,
küiştina ıvan helal e", "bunlar inançsızdırlar, öldürülmeleri helaldir.") Özel
likle Kadiri şeyhleri (çoğu hepsi Seyyid olan, anti-Arap) İslam'ın yalnızca
iki ulus tanıdığını belirtiyorlardı: inananlar ve inanmayanlar. Kürt milliyet
çiliği onlara göre, İslâmî bölmek için şeytanca bir plandı Xoybûn halk des
teği rekabetini hiç kazanamadı. Xoybün'un çalışmalarıyla değil fakat ekor
nomtk ve (dış) politik gelişmelerin sonucu olarak yukarda anlatılan şeyhler,
desteklerini yitirdiler. Amûde'de yalnızca iki aktif şeyh var ve müridleri ka
sabanın ileri gelenleri değildir.

Şeyhin bütün müridleri aynı sadakati göstermezler. Ekonomik ola
rak sömürülenler, toprağında çalışan köylüler; farklı bir kategoridedirler.
Şeyhe olan bağlılıkları yittiğinde ve O'nun ilahi gücüne olan,inançlan za
yıfladığında, sömürüyü daha fazla onaylamayacaklar ve belki de isyan
edecekler. Köylülerin ayaklanmalan için bir dış uyanm gerekli gibi görün-
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mekte. (Şeyhlerin nüfuzlarını azaltan dış politik gelişmelerdi.) Aşağıdaki
örnek böyle bir isyana önektir.

1950'lerin sonlarında, Bamemi köylüleri, sorgusuzca (1950'lerin ba
şında ölen) Şex Behadîrie katkıda bulunanlar, oğlu Mer'üd'un onlan daha
fazla sömürmelerine karşı çıktılar. Şex Behedin'in ölümüne kadar. Kürdis
tan ötesinde bile büyük bir etki yaratmıştı (88) Irak monarşisi ve Başbakan

ris

Nuri Said taraftarlanndandı. Kral, Şeyhi ziyaretlerini kolaylaştırmak için
bir uçak pisti yaptırmıştı. (Şeyhin ötesinde ise birden fazla ateş vardı: mo
narşi Kasım tarafından devrildiğinde. Şeyhin akrabalarından biri, darbeyi
yapan subaylar arasındaydı, Xalid Nekşibendi.)
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Şeyh ve geniş ailesinin bir kısmı (200 dolayında insan), bir miktar
müridle birlikte aynı köyde yaşıyorlardı. Hediyelerden başka, Şeyh’in geliri
bütün topraklarına sahip olduğu üç köyden geliyordu : Serseng, Kediş ve
Bebet. Bamemi’de toprakların yansına sahipti; geri kalan, bağımsız küçük
işletmecilerindi Bu son kategoridekiler, Şeyh'e karşı isyan etti ve O'nun
mantıksızca ekonomik iddialarına katılmayı reddettiler. Bamemi ortakçıla
rı, öteki üç köydekiler hiç katılmadılar.
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Behpdîriin ölümünden ve oğlu Mes'ûd'un yerini almasından sonra,
protesto iki konuyla ilgili çıktı:
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1) Uçak pisti inşaatı için şeyhe para ödenmişti Fakat çoğu ailesine
kaldı ve işçilere ödenen (Bamemi köylülerine) ücret çok düşüktü. Köylüler,
Mes'ûd’un geri ödeme yapmasını istediler. Reddettiğinde mahkemeye dava
açtılar. (1958'de monarşi devrildikten sonra).
2) Sulama : Bamemîde su yeterli değildir. Şeyh kendi topraklarının
önce sulanmasını istiyordu, böylece su sıkıntısının yükünü taşıyan her za
man küçük çiftçiler oluyordu. Protestolarını giderek daha açıkça bildiriyor
lardı. Aşağıda özetlenen olaylar, Irak'taki Kürt ulusal hareketinin gelişme
siyle bağlantılıdır. 1959 Martında, (Nasırcı) Musul'un komutanı Abd al
Vahhab Shavvaf, Başkan Kasım'a karşı ayaklandı Bamemıden köylülerin
de aralarında bulunduğu bütün Kasım yanlısı Kürtler, Musul'a gidip isya
nın bastırılmasına yardım ettiler. (O zaman Kasım hâlâ Kürtlertn ulusal
haklarını tanıyacağına söz veriyordu.)
Bardan zaferle döndükten sonra, Bamemfye bir grup genç adam bal-
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tasmıvs. alıp, silahlanıp, Şeyhin korunaklı barınağına gidip bağırarak, söv
güler sayıp dökerek meydan okudu. Hepsi de, küçük çiftçilerdendi. Bazıları
Musul'da bulunmuştu. Yaşlı dindar bir köylü onlan durdurmak istedi Bir
top güllesi atılıp, evlere geri dönüldü. Birkaç gün sonra top gülleleri, Şeyhin
tekiyesinin karşısındaki tepeden ateşlenmeye başladı.
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Önce de memnuniyetsizlik işaretleri verilmişti, hatta birkaç köylü, mü
ridlerden birkaçıyla dövüşmüşlerdi de. (Silah olarak bıçak kullanarak.) Fa
kat bu ciddi bir başkaldıngdı Bir başka fırsatta (kısaca, Şuıvaf isyanından
sonra) köylüler, şeyhten nefretlerini, şeyhin köşkünün önünde züma çala
rak, dansederek belirtiyorlardı. (O zamana kadar, züma, BamemTde ya
saklanmıştı. Şeyh onun şeytani bir âlet olduğunu söylemişti) Şeyhin adam
larıyla köylüler arasındaki savaş 1959’un sonlarından 1960'uı başuıa
kadar devam etti İki köylü üç mürid öldürüldü. Hükümet düzeni sağlama
sı için bir jandarma birliği gönderde Şeyh güvenlikte hissetmiyordu kendi
ni, yeniden Musul'a sığıtıdı.
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Kasım hükümetiyle Kürt ulusalcıları (Barzanî ve KDP) arasında çatış
malar su yüzüne çıktıktan sonra, pek çok köylü Barzanî safma geçti. Şex
Mes'ud ve adamları hükümet tarafına geçerken. (Bu saflaşma, Barzan şey
hiyle, Bamemî şeyhleri arasındaki çekişmeden kaynaklanmış olabilir. Ba
memî köylüleri köydeki Jandarma karakoluna saldırdılar. Bazı köylüler ya
kalanıp Dohok'a zindana gönderdiler, fakat jandarma BamemTde sonuna
kadar kaide Şeyh uzaklarda, köylünün tahılını paylaşma olanağından yok
sundu. Köylülüğe göre, ulusal hareket kendilerinin sömürüden kurtuluşları
nı da hedef almıştı. Şeyh ailesinin üyeleri, doğal olarak, topraklarını geri al
ma umuduyla hükümet yanlısı birliklere aktif olarak katıldılar.

Nerdeyse, her zaman ve heryerde isyan edenler, en çok ezilip sömü
rülen köylüler değildir. Daha çok orta köylülüktür, belli ölçüde bağımsız
olan, fakat şeyh tarafından sömürüldüğünü hisseden. (88a' Şex Behadîn

sağken başkaldırmadılar; o saygındı ve açıkça iddia ettiği ayrıcalığı hakeden özelliklere sahipti Kendisinden daha az nitelikli oğluna yerini buaktiğında, bu iddiaların doğruluğunu sorgulamak daha kolaylaşmıştı. Protesto
lar, köylülerin, devlet düzeyindeki bir politik krizde bile önemli roller
oynayabileceklerini ispatladıkları bir dış kriz yaşandığında, açık bir isyan
haline geldi.
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Şeyhlerin nüfuz kaybına ilişkin bir noktayı daha belirtmek gerekir :
Daha çok aşiretsizleşmiş olanlarda (daha az aşiret çatışmalarının olduğu)
ve hükümetin (ya da Irak'ta ulusal hareketin) çelişki çözmede yeterli oto
riteye sahip olduğu alanlarda bu daha açıktır. Bunun sözkonusu olmadı
ğı yerlerde (Türkiye'nin Güneydoğusunda) şeyhler, güçlerini devam etti
rirler. Böylece, Şeyhin arabuluculuk rolünün, Şeyhin konumu için ne
kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.

IV-r. İslamcı Bir Akım : Nurculuk
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Türkiye'deki İslâmcı akımlardan -büyük olasılıkla en güçlüsü ve ke
sinlikle de katıksızı- biri de Kürdistan’da doğdu ve Nakşibendi tarikatıyla
yakın bağlantılar kurmuştu. Buna rağmen bu hareket kendisini antitarikatçı olarak lanse etmişti.
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Bu nedenle, bu hareketle ilgili kısa bir özetle bu bölümü noktalıyo
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Sözü edilen akım Türkiye'de Nurculuk ya da Nurcu hareketi olarak
bilinmektedir. Taraftarlarının kendilerine yakıştırdıktan "nurcu" adlandır
ması, "ilahi ışığın izindekiler" anlamına geliyor. Bu isim hareketin ruhani
lideri otan Saîdi Nûrsî'nin çok sayıda yazısının toplandığı kapsamlı yapıt
Risale-i Nur'dan alınmıştır. Sözü edilen yapıtta, yazan da pekçok bakım
dan sıradışı özelliklere sahiptir. Nurcu hareketinin ateşli muhalifleri ol
duktan halde, Saidi Nursi'nin cesareti, onuru ve saygın kişiliğinden hay
ranlıkla bahseden kişileri görmüştüm. Taraftarlarına göre O, mucizeler
yaratan büyük bir evliyadan daha geride değildi. O, aynı zamanda, zama
nın büyük bilginlerinden biri ve Kur'an'm en yetenekli yorumcusuydu.
Saîd, 1873’te Bitlis'in Nûrs köyünde doğdu. İlk öğrenimini bu ilde,
bir kısmı Nakşibendi tarikatıyla bağlantılı otan medreselerde gördü. Çok
zeki, dikbaşlı ve hatta asiydi. Öğretmenlerini etkiler, tartışmada onlara
meydan okurdu. Çok genç bir yaşta, bir bilgin olarak ünlendi ve kendisini
'Bediüzzaman" olarak adlandırmaya başladığında kimse buna itiraz et
medi. 1907'de İstanbul'a gitti. Burada Sultan'a Kürdistan'a bir üniversite
kurulması teklifini yaptı. Sâid halkının eğitimine çok önem veriyordu. Bu
üniversite kurma idealini (ki bu üniversite, El-Azhar'ın bir eşi olacaktı)
bütün ömrü boyunca sürdürdü. Ve İstanbul'da yaşayan Kürtler'in çocuk-
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lan İçin bir İlkokul açma projesini de savunuyordu. 1908’deki Genç Türk •
darbesinden sonra, (ki bu darbeyi desteklemişti) İstanbul'da kurulan ilk
Kürt demeğinde aktif olarak çalışıyordu. Fakat aynı zamanda, Muham
medi Birliğinin de önde gelen üyelerinden biriydi. Bu demek. Şeriat'm ko
runmasını amaçlıyordu ve 19O9'da Genç Türkler'in anayasal düzenine
karşı, tepkici unsurlann giriştikleri isyan hareketinde temel rolü oyna
mıştı. 1911'de Said, askeri komutan sıfatıyla Balkan Savaşı'na katıldı. Ve
birkaç yıl sonra, doğuda Rusya'ya karşı askeri birliklere komuta ediyor
du. Burada da, cesaretiyle kendini farkettirmişti. Söylendiğine göre, öldü
rülmeleri emri verilmiş olan 1500 Ermeni'yi sağ salim Rusya sınırından
karşıya geçirerek hayatlarını kurtarmıştı. Daha sonra Ruslar tarafından
esir alınmıştı. 1918'de Rusya'dan Almanya'ya kaçıp oradan da İstanbul'a
geçti. Burada Kürt ulusalcı örgütünde yeniden çalışmaya başladı. Ayrılık
çı eğilimlerden çok, taraftan olan Kürtler’in eğitim sorunlan ve ahlâken
yükselmelerine ilgi duyuyordu. Osmanlı topraklarının Avrupalılarca işgal
edilmesine şiddetle karşı koydu. Mustafa Kemal hareketine sempati duy
du ve 1922'de bir mektupla Ankara'ya davet edildi. Fakat Mustafa Ke
mal'le ayrıştılar. Çünkü, onların yeni Türkiye'de dine karşı takınacaklan
tutum tamamen ters bir çizgiydi. Şex Seid'in Kürt İsyam'na katılmamışa
benziyor. Fakat yine de isyan sonrasındaki baskı döneminde Türkiye'nin
batısına sürgün edildi.
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Bu sürgün hayatının dönüm noktası oldu; politikaya direkt olarak
katılmaktan uzak durdu ve yaşamının geri kalan kısırımı Kur'an'ın yo- '
rumlanması ve vazetmeye adadı. Mustafa Kemal'in laikliğine karşı açık
bir saldırıya asla geçmedi ve bir alternatif olarak îslâmi bir devletin propa
gandasını kesinlikle yapmadı: tavrı felsefi düzeyde kaldı, artık eylemli de
ğildi; Benzer şekilde, kendini Seîdi Kurdî olarak adlandırmaktan korkma
masına rağmen Kürt ulusalcılığına olan tüm ilgisini yitirdi.
Oysa bu yıllar Kürtler'e ait herşeyin yasaklandığı yıllardı. Kemalist
basın O'nu tehlikeli bir karşıt, Türkiye'deki laik anayasal düzenin karşı
sında tehditkâr bir unsur olarak lanse etti. Vaazlerinden ve yazılarından
ötürü sık sık mahkemeye çağrıldı, hatta 196O'ta ölümünden sonra bile
öylesine tehlikeli görüldü ki, görevliler cesedini mezarından çıkarıp bilin
meyen bir başka yere yeniden gömdüler.

1925'ten sonra yazdığı pekçok kitap ve risalenin hepsi birden Risa
le-! Nur diye adlandırıldı. Bu yapıtta, Kur'an'ın 20. yüzyıla uygun bir yo
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rumunu yapmayı amaçlamıştır. Yorumlar daha çok Saîd'in rüyalarına,
hayalinde canlananlara dayanıyor ve birkaç kişinin anlayabildiği 19. yüz
yıl Osmanlı Türkçesi'yle yazılmıştır. Saîd, modem bilimle, (reformist) İslâmi öğretinin bir sentezine ulaşmaya çabalamıştır ve fakat, genelde çalış
ma, güçlü bir mistik tutumu yansıtmaktadır. O'nun Nakşibendiler'le
önceki temaslarım anmaya değmez, çünkü Saîd, mistik eğilimine karşın
tarikatı, sofiliği artık zamana uymadığı için reddetmiştir.

In

st
itu

tk
ur

de

de

Pa

ris

Nurcu hareket, Saîd'in kişisel izleyicilerinin yazılarım kopye edip
(bütünüyle elle) çoğaltmalan ve küçük gruplar halinde okuma toplantıları
düzenlemeleri sonucu yeniden canlandı. Demokrat Parti yönetimi döne
minde (1950-60) diğer islâmcı gruplarla birlikte, Saîdi Nursî taraftarları
da geniş bir ifade özgürlüğü elde ettiler ve Nurcu hareket hızlı bir gelişme
gösterdi. Bu hareketin bölgesel bir yoğunluk alanı yoktur ama Nurcular
içinde Kürtler'in çok önemli oranda olmasa da ağırlıklı bir temsilinin oldu
ğunu söyleyebiliriz. Türkiye Kürdistan'mda iyi örgütlenmiş bir Nurcu ha
reketi vardır. Türkiye'de Nurcular’ın toplam sayısını tahmin etmek zor, fa
kat büyük olasılıkla 1 milyonun üzerinde olsa gerek/90’ İstanbul'da bu
hareketle bağlantılı olan bir yayınevi var ve bir gazete yayınlıyorlar. Kürt
ler'in yaşadığı bölgede hareketin bir bölümü Nakşibendi tarikatıyla ilişkili
dir. Bu durum Saîd'in tarikatları reddeden anlayışıyla karşılaştırıldığında
şaşırtıcıdır. ’91’ Yaşamının son döneminde Saîd'in Kürt ulusalcılığıyla da
ilişkisini kesmesine rağmen pekçok gelenekçi Kürt ulusalcısı, Saîd'in bir
Kürt molla olması nedeniyle Nurcu harekete ilgi duymuştur. Söylentiye
göre, Kürt Nurcular arasında sakin, sessiz "yeni Saîd"e değil de 1925 ön
cesinin "eski Saîd'ine yakınlık duyan küçük bir ulusalcı grup var. ’92’
Nurcu hareket şimdiye kadar, Türkiye Kürtler'i arasında kabul gö
ren en önemli dinsel harekettir. Farklı insanları farklı nedenlerle çekiyor
gibi. Risale-i Nur'un mistik niteliğinin yarattığı etki dindarlan çekerken,
dindar entellektüeller de hareketin modern bilime karşı takındığı olumlu
tutumdan etkilenmişlerdir. Kürt ulusalcıları "eski Saîd'e ilgi duyarken, tu
tucular da hareketin anti-komünist vurgusuna kapılmışlardır. Daha ya
kın bir zamanda ise hareket, askeri yönetime karşı takındığı karşıt tu
tumla büyük bir sempati topladı, hareketin yayın organının çıkarılması
yasaklandı, çünkü 1982 Anayasası'm (askeri yönetimin düzenlediği) red
detmişti.
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İttihat ve Terakki'nin bayramlık kıyafeti
(Çizgi: Karikatürist Cem, 1991)
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Tablo -1: Metinde sözü edilen Berzencî ailesinin kolları
Seyyid Isa

Baba Resul "Gewre"
I

Baba Eli
Wendereneli

Ebdussamed
Sergelûlü
I
Haci ŞĞx Yusûf

I
Nodeli Mihemed
ı----------

I pembe
(1)

I

Ebdulqadir
Kripçîneli
I
Ebdulkerim III (7)
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Pa

Ebdulkerim II

ı—-----------------1-----Berzenci Şex
Ebdulkerim
Mistefa
------ *
I

Eli Eskiri
(5)

In

st
itu

Mame Riza
(4)

Ehmedî Xez1
I
Mistefa

Me'rûfe klodâ İS)^

de

Ehmedî Janeqa (6)

Berzenct Şâx
Riza
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Eli Qose bol

I
Ebdulkerim
I
Huseyn
I
Huseyn "Bûye xoş"
I
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Berzenci ŞSx
Osman (3)

İsmail

de

:lî
Mevvlana Xalid
I
Yusûf
I
Sileman
I
' Ehmedî Serdar (2)
ı •
Qadrî Sûr
I
Huseyn

(Hindistan ve Medi
ne'ye kadar torunları
□lan diğer pekçok
oğul)

I
Kak Ehmed (9)
I
V
Mihemed
"PiçkoT

r

Şöx Baba Seîd
(11)

n

Seîd
Me'rûf
I
I
Mehmûd (10) = Eyşe (

r~
Re'ûf

“I
Baba Elî

Osman Seracdîn
(Tablo I

F

Latif

‘‘Necmedîn
I
Hesen
I
Necmedîn II

Tablo - II : Sadate Nehrî ve Barzan Şeyhleri (Yalnızca metinde adı geçen kollar)

Mela Haci
I
Mela Saleh
O^ŞSıt Ebdullah (1)
-Şâx Ehrned
V
7 009>^
|
Mewlana Xalid —|

—|

‘

Ş6x Saleh

ŞSx Aladîn

S.Tahal

,

i

Barzanî ı Şöx
Tacedîn (7)

>K-Ş6x Ubeydullah (2)

ı
Mihemed

ı------------------ 1—1------------- 1

I
Ebdullah Efendi
Gîlanî (6)

Şex Ebdusselam II Şex Ehrned (10) Mela Mistefa (11)
(9) _^|
,

S. Ebdulqadir
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S. Ebdulezîz

Şex Mihemed

Pa

S. Muslih S. Şemsedin

r 1
Ebdullah

de

r

Mihemed Sidîq
(ŞSx "Pûşo")

I

S. Ebdulqadir

e

S. Taha II (5)
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Şex Ebdusselam I (8)

Mihemed Sidîq (3)
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S. = Seyyid

de

Loqman

Idrîs

‘I
Mes’ûd

.

<6^
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Ubeydullah

Şâx Osman
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Tablo - III: Biyare / Tawela ve Palû Şeyhleri

HacI Huseyn
Mewlana Xalid

Kak Ehmet'

Ehmed6 Erbilî

7 Osman Seracdîn (1)

ŞSx ER (5)

I

I

Mehmûd
Ömer

r

Husamedîn (2)

r~

i
Aladîn (3)

Necmedîn

Ebdurrehîm

Seîd (6)

I

Pa

■/
I
' Osman (4)

L

Eli
Rıza
’IÎRİ

——I

Xiyasedln

de

Selahedln

relatives
in Deir az-Zor

ur
d

e

Şex Emîn Neqşbendî
,
(Cairo)

~T------

ris

Mihemed
Behadîn
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Tablo - IV : Diğer önemli Nakşibendi aileleri
Mewlana Xalid

Brahîm Cezerî

Xalid Cezerî (1)
I
Saleh Sibki.

I

birçok halife

Mehmûde Eyne

XalidS Zûbarî

I
Huseyn
I

Brahîm Heqqî (2)

ŞSx Salda (3)

ı -

Nûrollah
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I ,-1----Elwan1 (4)

Mihemed
Zekî

Hesenö Nûran

I

Oasim el-Had&
Şöxlsa
/ (Diyarbekir)

EhmedS Kefter (S)
(Damascus)

Damascus'daki
diğer şeyhler

Mehdi

Tablo - V: Daha nüfuzlu olan Nakşibendi aileleri
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Seyyid Taha
(Tablo - ll'ye bakınız)

is

Mew1anaXalid
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM EKLERİ

Bu bölümü desteklemek için, Kürdistan'daki en önemli şeyh ailele
rinin soy ağacım veriyorum. Önemli bulduğum mürşid halife ilişkilerini
de. göstererek bazı şeyhlerle ilgili kısa biyografik notlar da düştüm.

TABLO TİN NOTLARI: Berzencî Ailesinin Kollan
1) Hac Seyyid Wafa; Salami'ye bağlı kolun atası, (testte silsilesi
verilmiş olan.)

Pa
ris

2) Ehmedî Serdar; Mewlana Xalid'den Nakşibendi yolunu öğrenen
(lider bir Nakşibendi şeyhi olan).

de

3) Hacî ŞÖx Osman; Nakşibendi icazetini aldığı Qadri Sûr'un
uzaktan akrabası.
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4) ŞĞx Ebdulkerim (Sergelû'lü); kendine Nakşibendi demeye de
vam etmesine rağmen, alışılmış olandan çok farklı uygulamalar getirdi,
yeni bir tarikat ya da mezhepmiş gib». Taraftarları Heqqe olarak adlandı
rılır. Bazı uygulamaları, çevredeki Müslümanları ve İngiliz yönetimine iğ
renç gelmekte : Kadınlar ve erkekler, cami avlusundaki su teknesinde bir
likte yıkanırken görülmüşler. Suya köpekleri de alarak. Saygınlığın temizliğin- tam bir bozuluşu ve benzer şeyler. (Bak.Edmonds 1957 ; 20206)
1944'te halefi Mame Riza, tutuklanıp bir ölü gömme kampına, Gü
ney Irak'ta kapatıldı. (Edmonds'a göre) Yüzlerce ya da binlerce (kuzeni Elî
Eskirî'ye göre 12.000) kişi, taraftar köylüleri, şeyhlerinin sürgününe katıl
mak için köylerini terketmişler ve hükümeti şeyhlerini geri göndermeye
zorlamışlar. Hükümet bunu yapmaya zorlanmış ve O'na Silemanî'de ev
hapsi vermişler, böylece taraftarlarının ziyareti mümkün hale gelmiş.
Edmonds, Mame Riza'nın tutuklanışını basit bir idari sorun olarak
göstermeye çalışmış, fakat Elî Eskiri, kuzeninin, Molla Mustafa Barzanî'ye
yardım ettiği için tutuklandığını söylerken sıkıntılıydı. Ev hapsinden ka
çıp, Barzanî'nin yolunu tutmuş olan ve burada yeni bir hükümet karşıtı
isyan yönlendiren Mame Riza, elli adam gönderip Barzanî'ye yardım et
mişti.
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Heqqe mezhebi, hâlâ varlığım sürdürmekte; Mame Riza'mn halifesi
Hame Sûr, liderliğini yapmaktadır. Bana anlatanlar, köyünü bir "kolhoz"
gibi organize ettiğini söylediler. Toprak ortak işlenmekte; kadınlar dahil
herşey, ortak mülk. Mame Sûr'un kendisi daha eşit olan bu "eşitlikçi" top
lumda, tek kişiydi : Halkın anlattığına göre, çok para harcamakta ve yet
mişlik yaşına rağmen, köyün bütün kızlan için ilk gece hakkım kullandığı
söylenmekte.
5) Elî Eskiri ve babası şeyh değillerdir. Elî, önde-gelen bir ulusalcı
gerilla lideri. Şimdilerde (1977) Irak hükümetine karşı başlatılan isyanın
en önemli gerilla lideridir.
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6) Ehmedi Xaneqa, 1920'lerin Kerkük kasabasını yönetenlerin ve
(Talebanî'lerle birlikte) akrabası Şex Mehmûd'un en önemli rakiplerinden
biriydi. Güney Kürdistan'da 1923'te ciddi bir biçimde Türk yanlısı propa
gandaya girişmişti. Büyük olasılıkla İngilizlerin rakibi Şex Mehmûd’u
Kürdistan liderliğinde kendilerinin adayı olarak geri getireceklerinden kor
karak tutuklanmasını (Edmonds'un kendisi tarafından) ve Kerkfık'tgkı
Türk etkisini etkili bir şekilde kontrol etmeyi sağladı, (bak Edmonds
1957)
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7) Kripçine'li ŞÖx Ebdulkerîm. (Irak) Kürdistan'da, şimdiki en et
kili (Kadiri) şeyhtir belki. Irak'ta ve İran'da pek çok halifesi var. Kendileri
ni Mehabad, Bane ve Sine'de ziyaret ettim. Irak’taki Kürt savaşının son
dönemi boyunca (1966’dan beri, eğer doğru bilgi verildiyse) Barzanî'lerin
karşısında, devletin yanında yer aldı.
8) Rich, Silemanî'yi ziyaret ettiğinde (1820), Me’rüf NodĞ’li kasabada Berzenci şeyhiydi. Mewlana Xalid'e karşı Ulema'yla ittifak yapmıştı,
çünkü sonuncunun Silemanî’den atılmasından beri, (not 44) torunlan ka
sabanın ve çevresinin tartışmasız dini ve (Baban emirliğinin yıkılmasın
dan sonra) politik liderleri olmuşlardı.
9) Kak Ehrned, mucizeleriyle ünlenmişti. Mevvlana Xalid‘le olan
uzlaşmaz ilişkilerine rağmen. (Bazı Nakşibendilere göre, babasının kışkırt
masıyla Ehrned, Mevvlana'yı öldürmeye bile teşebbüs etmişti.) Sonradan.
Xalid’in halefi, Biyare şeyhi Şex Osman'la sıcak ilişkiler kurmuştu. Bu iki
şeyh saygın yollannda birbirlerine söz geçiriyorlardı. (Edmonds : 195774-78)
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10)

Kendini Kürdistan kralı ilan eden Ş£x Mehmûd. (bak, not 35)
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11) Şâx Baba Seîd, ya Kak Ehmed'in torunu ya da O'nun uzaktan
akrabası. Irak'tan gelip, Xewsabad köyüne yerleşmişti. Mehabad yakının
da. Lehmann-Haupt, O'nu 1898'de Mehabad’da ziyaret edip, 8000 taraf
tarının olduğunu yazdılar. Lehmann-Haupt, Urumıye deki Hristiyan mis
yonerlerinin şeyhin ve yakın akrabalarının Hristiyanlığı kabul edip vaftiz
oldukları halde, Kadiri şeyhliğini ve Müslümanlığı dışarıya karşı sürdür
düklerini söylediklerini yazdılar. (Lehmann-Haupt, cilt 1:232-272) Fakat
misyonerler köylülere kolayca ulaşabiliyorlardı ve sonra misyonerlerin
baskısı karşısında. Şeyh döndüğünü halka açıkladı. I. Dünya Savaşı yılla
rında, Mehabad, Türk birliklerince işgal edildi. Türkler Şeyhin döndüğü
nü duyunca, açıklamayla bunu geri almaşım istediler, reddedince astılar.
Kardeşi Necmeddin yerini aldı. (After Rev. F.G. Coan, Yesterday in Persia
and Kürdistan, Şex Baha'yla ilgili Pasaj, Bulletin mensuel du Centre
d'etudies Kurdes (Paris), 1950 nr. 10 : sayfa 6-7’den alındı) Oğlu Hesen,
yakın bir zamanda öldü ve oğlu Necmedin II. yerini aldı. Hâlâ Xewsabad’da oturur. Taraftarları genellikle Mameş aşiretindendirler; düzenli zi
yaretlerde bulunurlar. Şeyhin kardeşlerinden birini Mehabad’da tanıdım.
Xewsabad'lı taraftarlarının Mehabad'ta birkaç kez ziyaret ettiğim bir ko
naklan var. Burdaki derviş toplantıları diğerlerinden çok farklı değildi. Ne
burada, ne de bir başka konakta, Baha'nın dönmesinden hiç söz edilme
di. Şeyh gene kabul görmekte, ilkeleri sürdürülmekte ye garipliğinin üstü
örtülmektedir. Hatta ölümünden sonra bir caddeye ismi verilmiştir.

TABLO II'DEKİ NOTLAR : Sadatâ Nehri Ve Barzanî Ailesi
1) Şex Seyyid Ebdullah Kadiri tarikatında, Mewlana Xalid'in öğ
retmeniydi; sonradan kendisi ve kardeşi Nakşibendilik yolunu benimsedi
ler. Bundan sonra müridleriyle birlikte yalnızca Nakşibendiliği yaydılar.
Bu dönemlerde aile Nehrî'ye taşındı. Şemdînan bölgesinin başta gelen kö
yü. Tanındıktan sonra, aüe Orta Kürdistan’da, birkaç yüzyıl yaşadı : Abd
al Kadir Gilani'nin oğullarından birinin Abd al Aziz'in torunu oğlu Ebu
Bakr’ın Hekarî'ye yerleşmiş olduğuna dair, bir söylenti vardır. (Nikitine,
1956:212)

2)
şi-
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Ubeydullah, anlatıldığı gibi, büyük bir ulusal isyanı yöneten ki
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3) Ubeyd’in halefi Mihemed Sidîq'm da sürgüne gönderilip gönde
rilmediği çok açık değildir. Eğer böyleyse, ne zaman döndüğü bilinmiyor.
20. yy. İm başında Nehri'de yaşıyordu. Orta Kürdistan’ın en etkin şeyhi
olarak tanınıyordu. (Dickson 1910 : 370; Nikitine, Soane, değişik yerlerde
geçtiği gibi). Güçlü rakibi, Barzan şeyhi Ebdusselam II, Oramar bölgesin
de çok huzursuzluğa neden olmuştu. (İki şeyhin topraklan arasında ka
lan Oramar). Herki aşireti aracılığıyla. Girdi, Zerza ve Xûmarû aşiretlerini
direkt olarak yönetiyordu. Toplam 13.000 insan üzerinde ve geniş topraklarda etki sahibiydi. (Nikitine-Soane 1923 ; 77n) Şex Mihemed Sidîq, Tato
ve Suto öyküsünün akıllı, gözü açık baş kahramanıydı. (Nikitine-Soane
1923) Ağalar arasındaki rekabeti ustalıkla kullanan ve güç toplayan. Ölü
münden sonra (1911) sıkı bir iktidar kavgası, oğlu Seyyid Taha ve kardeşi.
Ebdulqadir arasında sürdü. Birincinin ilk eli aldığı.
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4) Seyyid Ebdulqadlr, babasıyla birlikte Mekke'ye sürüldü.
1908'deki Jön-Türk devriminden sonraya kadar İstanbul'a dönmedi. Aynı
yıl, Kürt Teali ve Terakki Cemiyetinin kurucularından biri oldu, (bak/
V. bölüm d) İstanbul'da, bütün Kürt ulusal hareketlerinde rol aldı. Os
manlI senatosunda ve yüksek mecliste üye oldu. 1925'te, Şex Seîd büyük
isyanından sonra, -büyük olasılıkla birlikte davranmadığı, rol almadığıkendisi ve oğlu asıldılar.
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5) Seyyid Taha n. babasının yerini alan bir politik ve dinsel lider
olmaktan çok bir aşiret lideriydi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'ya
gitti ve bağımsız Kürdistan için destek almaya çalıştı. Tabu kendi liderli
ğinde. 1917 Devriminden sonra Türkiye'ye döndü. Fakat öldürülme plan
lan yüzünden kaçmaya devam etti. 1919'da, İngiliz korumasında Birleşik
bir Kürdistan için, Bağdat'taki işgalci İngiliz yönetimini zorladı. İngilizler
ilgisiz kalınca, İran'a gidip, İran hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış
olan Şikak aşiret reisi İsmail Axa "Simko" ya katıldı. 1922'de Irak'a dönüp
Türklere karşı hizmetini onlara sundu. (O dönemde Irak'ta, Riıvandiz'de
bir askeri güç bulunduran İngilizlerin savunmaya zorlandığı ve aktif pro
paganda yapan Türkiye'ye karşı) İngilizler, Riwandiz de büyük etkinliği
olan Seyyid'i değerlendirip kasabaya kaymakam olarak atadılar. Seyyid
Taha nin nüfuzu dolayısıyla Türkler kovulabildi. İngiliz yönetimi restore
edilebildi. Birkaç yıl sonra (1932) Taha, İran Şahı Rıza tarafından Tahran'a davet edilip burada zehirletildi.
6) Şfix Ebdullah Efendi, (1941'de) Dize köyüne yerleşti. Mergiwer'de (İran Kürdistan'mda Herki aşiret topraklarında) akıllı ve dindar biri
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olarak biliniyordu ve milliyetçiydi. Çok saygı görüyordu. Şimdi bile ondan
"Kürdistan'ın en sevilen adamı” diye söz ederler. O ve kardeşi Mihemed
Sidiq, "Orta büyüklükteki bir aşiretin adamlarını kontrol ediyorlardı.
(8.000 kişi) Fakat nüfuzları daha uzaklarda da yayıldı. (Eagleton : 1963 ;
20) (1945-46'da) (Sovyetler Birliğin’ce desteklenen hatta teşvik edilen)
Özerk Mehabat Kürt Cumhuriyeti hazırlıkları yapılırken. Bir çok kişi O'nu
Kuzey'in (Irak Kürdistan’ında) favori lideri olarak seçmişlerdi. Ancak, Sov
yetler O'nu İngiliz ajanı olarak kabul edip seçilmesini engellediler. Oğullanndan. hiç biri şeyhliği sürdürmek istemedi. Ebduleziz, Bağdat'ta askeri
akademiye devam etti ve Irak ordusunda yüksek rütbeli subay oldu (bazı
larına göre mareşal). Sonra sessiz bir yaşam sürdüğü Rızaiye’ye gitti. Ebdulqadir, Dize’de yaşar ve bilinen bir toprak ağasıdır. Köy ince bir ticaret
ve yaşam merkeziydi. Fakat şimdiyse, üzücü bir gerileme içinde.
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7) İlk Barzan şeyhinin kim olduğuyla ilgili bilgiler, yanlı ve çelişki
lidir. Bazı kaynaklara göre (örneğin, Damaluji'den Jawideh tarafından
alıntı yapıldı : 1969 ; 1945) Tacdîn, Xalid’in kendi halifesiydi. Başkaları
na göreyse, Şex Taha Nehri'ydi. Bulduğum en iyi tam kaynağa göre, ilk
şeyh Tacdin değil, Ebdurrahman’dır. (Nikitine : 1925a) büyük olasılıkla
ikisi özdeşleştirilebilir : Tajidin ismi (Ar.Taj ad Din : "Dinin Tacı") bir onurlandmlmadır. Bazı kaynaklara göre, Ebdusselam I, Ebdurrahman'ın kü
çük kardeşidir, oğlu değil. Ancak, Tajdin belki de Nehri'deki dinsel eğiti
minden sonra Barzan köyüne dönüp, orda kısa sürede, Zibarî ağalannca
sömürülen yoksul köylülerin gözbebeği olmuştur. Köylüler, Kürdistan m
her yerinden gelmiş olan sığınmacılarla birlikte sonunda Şeyhe büyük bir
kişisel bağlılıkla bir çeşit aşiret kurmuş olabilirler.
8) Ebdusselam I, Tajdin'in oğlu ya da kardeşi, Seyyid Taha’nın
kardeşi Şex Saleh tarafından halife ilan edildi. Tajdin'in isteğine karşı ola
rak Saleh'in ölümünden sonra, kendini şeyh ilan edip, Ubeydullah'ın düş
manlığına neden oldu. (Nehri’de, Saleh'in aynı anda yerine geçen) Ubey
dullah, Ebdusselamm ve müridlerinin delirdiğini ve şeytanın kurbanları
olduğunu söyledi; bu yüzyılın başında Barzaniler, "diwane" olarak adlan
dırılırlardı. Fakat, Ubeydullah, Ebdusselam üzerine aşiret birlikleri de
gönderdi. Çünkü, Ebdusselam'ın nüfuzu giderek artıyordu. Askeri yenilgi
ye rağmen, Ebdusselam'ın müridleri şeyhlerinin Mehdi olduğunu iddia
ediyorlardı. Zavallı adam, olası bir Ubeyd saldırısından çekindiği için önce
saklandı ve sonra kaçtı. Oğlu Mihemed yerini aldı. Ubeydullah'la sıcak
ilişkiler kurdu, düzenli olarak ziyaret edip öğütlerini aldı. Ubeydullah
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O'nu halifesi yaptı. Ancak, Şeyhlerin aileleri arasında karşıtlık ve düş
manca ilişkiler devam etti. Ubeyd'in Kürdistan'dan sürgününden sonra,
Mihemed yeniden Mehdi ilan edildi: Mehdiler, özetlendiği gibi isyana kal
kıştılar.
9) Ebdusselam II, Mihemed Sidîq Nehrî'yle (3) ve Behadîn Bamernî'yle sürekli güç kavgasında olan bir şeyhti. Seyyiddin Taha II yle (4) olan
ilişkileri sıcaktı. Taha, Osmanlı baskısından kaçıp bir keresinde Barzan'a
sığınmıştı. Ebdusselam, birkaç kez, Osmanlılar'm Musul valisine karşı is
yana girişti. 1916'da yakalanıp Musul'da asıldı.
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10) Ehmed Barzanî, kardeşinin yerini almıştı. Dini lider olarak
sürekli, Irak'ta İngiliz yönetimine ve yerine geçen monarşiye karşı ayak
lanmıştı. Zîbarî ağalarıyla ve Bradost Şefi Şex Reşid Lolan’la olan sürekli
çatışmalarının yanısıra, rakipleri onu domuz eti yiyip şarap içerek, münafıklaşmakla suçluyorlardı.
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11) Kardeşi Mela Mistefa Barzanî, kendini, ailenin geleneksel
düşmanlarıyla ve hükümet birliklerine karşı savaşda lider olarak kabul
ettirmişti. 1944’te, ilk isyanını başlattı. (Sürgünde olduğu -Şex Ehmed’le
birlikte- Süleymaniye’den kaçtıktan sonra.) Bütün düşmanlarıyla birden
savaşmak durumunda olmadığından Zîbarî ağalarıyla banş yaptı. Zîbarî
reisinin kızıyla evlendi. (Bu kadın Kürdistan ulusal hareketinde büyük bir
kişisel etkiye sahip olmuştur.) İki yıla yakın, gerilla mücadelesi verdi. Her
zaman hareket halindeydi ve Irak Ordusu’yla büyük savaşlara girmekten
kaçındı. 1946'da İran'a gitti ve kısa ömürlü Kürt Cumhuriyeti'nde general
oldu. Cumhuriyetin yıkılmasından sonra Irak, İran ve Türkiye üzerinden
uzun bir yürüyüşle (Odyssea) Sovyetler Birliğine geçti. 11 yıl sürgünde
kaldı. 1958'deki Kasım darbesiyle Irak'a davet edildi. 1961'den 1975'e ka
dar, kısa ara vermelerle. Irak hükümetlerine karşı savaştı. Barzanî'nin
büyük karizması, efsanevi hayatı, askeri başarıları, Kürdistan’da genel
ulusal bilinçlenmeye ve Kürtler'in onuruna diğer herşeyden çok katkıda
bulunmuştur.

TABLO HI'ÜN NOTLARI: Biyare/Tawâla Ve Palû Şeyhleri
1) Ş6x Osaman Seracdîn (Saraj ad Din) Silemanî'de Xalid'in önde
gelen halefiydi. Tawela ve Biyare köylerinin ağa ailesinden geliyordu. Hew-
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raiman, Şilemanî'nin güneyinde -tam Irak tarafında- Kak Ehmed'le sıcak
ilişkiler kurmuştu : Şeyhler birbirlerine farklı tarikatlarında söz geçirebi
lirlerdi. O dönem bu ailenin şeyhleri, Nakşibendi ve Kadiri tarikatlarında
lider konumundaydılar. Kak Ehmed'in torunları olan Berzencî'ler Nakşi
bendi tarikatında yer almazlardı.

2) Edmonds'un zamanında Husamedîn (Tawela'da) ve Aladîn (Biyare'de) kuzenler bölgenin en etkili politik liderleriydiler.
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3) "Birincisine moral otoritesi, kanun ve düzeni gözeten aktif çaba
larından ötürü büyük saygı besliyorum. Kuzeni ise tersine uslanmaz, aç
gözlü, birlik içinde görünmeye dikkat eden resmi bir ünvan uğruna nesil
ler boyu bilinçsiz köylülerin topraklan üzerinde hükümetten pay almak
için hiçbir fırsatı kaçırmadı. O ufak bir maaş alabilmek ve yükselebilmek
için utanmadan, ısrarlı isteklerde bulunan açgözlü bir yaşlıydı." (Ed
monds : 1957,156)
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4) Şex Osman, Irak'ta Biyare'den İran sının tarafındaki Durû'ye
Kasım darbesinden sonra göçtü. Pek çok toprak ağası da. Irak Kürdistan'mda, Mugawama Ash-sha'biyya ("halk direniş güçleri") dan korkup
kaçtığında, Durû'nun bu köyünde, Şex Osman'ı iki kez ziyaret ettim.
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5) Şex Eli; Kadiri Şeyhi Hac Huseyn'in büyük torunlarından biriy
di. (Hac, Berzencî ailesinden olabilir) Silemanî'den Şam'a geçmiş, ordan
da tekiye açtığı Diyarbekir'e. Eli gençliğinde, Diyarbekir ve Cezîre'de oku
du. Sonra da, Xalid'in halifelerinden Erbîl'li Nakşibendi Şex Ehmed'le ta
nıştı. Bu süre içinde Nakşi tarikatında bulundu ve Şam'a geçip burada
Xalid'in yanında beş yılım geçirdi. (Bir başkasına göre, Şex Eli, Şex fehmed'in Nakşi tarikatında Şex Ehmed tarafından eğitilmedi, Xalid'in üvey
kardeşi olan Şex Mehmûd Sahib tarafından eğitildi) Sonra, önderi Onu
Paluya, Diyarbekir'in kuzeydoğusuna tarikat açması için gönderdi. Hükü
met yetkilileriyle olan problemler, Elî’yi pek çok mürid edindiği Mûş ve
Bitlis in doğusuna gitmeye zorladı. Pek çok Kadiri şeyhini Nakşibendiliğe
kazandı. (Atalarının halifelerini ? ) Yaşamının sonuna doğru Palû'ya dön
dü. (Bkz. Rondot, 1937 : 46)
6) Torunu ŞĞx Seîd, Zazaca konuşulan aşiretler arasında (Palû,
Lîce, Hanî) büyük bir etkiye sahipti. 1925'te Türkiye Kürdistan'mda en
kitlesel isyanı yönlendirdi. Kardeşleri de öncü roller oynadılar. V. bölüm
de anlatılacak.
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TABLO IV NOTLARI: Diğer önemli Nakşibendi Aileleri

1) Xalid Cezeri, Xalid'in halifelerinden biriydi. Cezire (Cizre) 'nin
kuzeybatısında. Besret köyüne yerleşti. Brahîm Heqqî ile olan ilişkileri
bütünüyle genetik mi bilmiyorum. İkinci Xalid'in soyadı, Zibarî aşiretine
bağlı olduğunu göstermekte, dolayısıyla, şeyhlerden birinin torunu ol
maktan çok halife olabilir.

ris

2) Brahîm Heqqî, Atatürk'ün baskısından sonra Besret'ten ayrılıp
Suriye'ye gitti. Çok kerametli olmakla ünlüydü : yağmur yağdığında elbi
seleri hiç ıslanmıyor. (Not. 5’te açılandı.)
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3) Şeyh Saîda. Brahîm Heqqî'nin halifesi, Cizre'de kalan Türki
ye'nin Güneydoğusu’nda büyük etkisi var, mucizeleriyle ve geleceği okumasıyla ünlü. İlk önderinin oğullarım eğitti.
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4) Şeyh Elwan, Dugir (Suriye Cezîre'si) yakınlarındaki Helwa kö
yünde tekiyesi (tekke) var. Burada bir Hatma'ya katıldım. Şeyh tarafından
pek etkilenmiyordu.
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5) Şâx Ehmedâ Kefter, Batı Kürdistan'da, Nakşibendi müridler
tarafından bahsedildi. Tarikatın başı-önderi olup olmadığım sorduğumda,
diğerleri buna itiraz ettiler.

In

TABLO VIN NOTLARI: Daha Etkili Nakşibendi Aileleri

1) Şâx Sibxetullah, Xîzan'da, Bitlis'in doğusunda yaşamakta, ge
niş bir alanda "ghawt" olarak bilinmekte -tanınmaktadır- Ailesi ile ilgili ,
bilgim çok yetersiz ve bazen çelişkili de; verdiğim soyağacının %1OO doğru
olduğundan emin değilim, verilen tarihler şüphelidir.
2) Celaledîn, 1877-78 Rus-Türk savaşında, 30.000 kişilik Kürtler'den oluşan bir kuvvetin başında.yağmacı bir akımı yönettiği -Beyazid'a
kadar- söyleniyor. (Dickson : 1910 ; 370)
3) Ş6x Şehebedin, 1912 ya da 13'de, Genç Türklere karşı panİslamic (Kürt ulusalcı tonu ağırbasan) bir isyanı yönetti. Diğer liderler,
Şex (ya da mela) Selîm, Şex Elî de Xîzan'dan, destek vereceklerine söz ver
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diler, fakat, gerekli olduğunda vermediler. İsyan bastırıldı ve liderler, Bit
lis'teki Rus konsolosluğuna sığındılar. I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde,
Türkler, konsolosluğu aldılar ve isyancıları astılar. (Bu isyanla ilgili rapor,
bütünüyle çelişkilidir; bak. Nikitine (1956) ; 195 , Chirguh. 19 ; Safrastian ; 74 ; Swaideh : 238/9 : Türkçe gazete Dünya, Haziran 4, 1977)
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4) Büyük isyana kadar (1925-1930) Selahedîn, Kemalistler'le bir
likte davrandı; Kemalistler'le bölgede kendisine geçici bir otorite sağlayan
Demokrat Parti (Türk) de 1950'lerden sonra, aktifti. Ortalama Kürdistan
ulusalcı grupla birlikte davranan oğulları şeyhliği devralmadı. Fakat poli
tik kariyeri seçti. Kamran, senatör oldu, hatta, NATO genel sekreter vekili,
ikinci sekreter. (Bütün ülkede, sadık Amerikancılardan biri olarak bilinir.)
Sağcı milliyetçi cephe hükümetinde Ağustos'tan Aralığa kadar Devlet ba
kanıydı. 19.77'de Abidîn, parlamentoda Bitlis milletvekilidir. Aile, Kuzey
Kürdistan'da, geniş toprakların sahibidir.
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5) Şex Ziyadîn, çoğunlukla, "Nûrşîn Hazreti" olarak anılır. (Nûrşîn
; Mûş ve Bitlis arasında bir köy) Şeyh, örnek bir kutsallığa sahip, politika
ya ilgisiz; erkek yeğeni ve halefi Mes'ûn, ulusal davaya sempati duyması
na rağmen, iş ciddileştiğinde uzak kalmayı her zaman becermiştir. (Şex
Seîd İsyanında olduğu gibi. 1925)
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6) Kizne köyünden ŞĞx Ehmed, Atatürk'ün operasyonundan ka
çarak Suriye'ye gitti, fakat etkisi Türkiye'de bugüne kadar sürdü. Suri
ye'ye gelişi, Mewlana Xalid'in Hindistan’dan Suriye'ye döndüğündekinden
farklı olmayan etkiler yarattı. Kadiri mürid kitleleri anında etrafında bir
leştiler. Bu durum prestij kaybeden yerleşik Kadiri şeyhlerinin karşı pro
pagandasını ve gelirlerini kışkırttı. O'na kafir dediler, fakat pek etkili ol
madı. Onlarca yıl Şex Ehmed, Suriye'nin kuzeybatısında, rakipsiz bir etki
yarattı. Köyü Teli Ma'ruftan, fazla dindar olmayan muhaliflerce "Vatikan"
diye adlandırılan bir köydü.
7) Şâx Mihemed İsa, Hazretin halifelerinden birinin oğludur. Cibran aşiretinden tarftarlan olan Cibranlılar, Şex Seîd İsyanı'na katılmıştı
ve bu Şeyh de Suriye'ye kaçmıştı. Şex Mihemed îsa da milliyetçi kuşağın
önde gelenlerinden biriydi ve Suriye K.D.P'sinin dört kurucusundan biri
oldu (1956).

8) Hezret’in diğer halifesi, Hezandan Mihemed Selim, Şex Seîd'e
karşı geldi, bölgede böyle davranan tek şeyhti.
,
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BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞEYH SAİT İSYANI
V-a.

GİRİŞ
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1925 Şubat'ında Türkiye Kürdistaru'nın geniş bir alanında bir Kürt
isyanı çıktı. Türkiye Cumhuriyeti idaresindeki bazı kentler alındı, Türk
idareciler tutuklandı. İsyanın açık hedefi İslâmi prensiplerin benimsendiği
bağımsız bir Kürdistan'dı. Hareketin karizmatik lideri, bölgede önemli bir
nüfuza sahip olan Nakşibendi şeyhlerinden Şex Seîd idi.
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Bu hareketi öncekilerden (Şex Ubeydullah Nehri liderliğindeki
1880 İsyanı) ayıran özelliklerden en önemlisi , hareketin bir politik örgüt
tarafından planlanmış olmasıdır. -Kitleleri harekete geçirebilmek için
Şeyh'in karizması kullanılarak- . Ancak Şeyh, hareketin bir figürü olmak
tan da daha öte bir anlamı ifade ediyordu; askeri hareketlerin süper lideri
olarak değerlendiriliyordu.
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Buradakiyle, Irak'taki Kürt mücadelesi (1961-1975) arasında bir
paralellik var. Barzanî'nin de (Şeyhin kendisinin tek başına değil de, Şeyh
ailesinin) Irak Kürdistan Demokrat Partisinle benzer bir ambivalent iliş
ki içinde olduğu biliniyor. Büyük ölçüde, bir partinin varlığı ve politik pro
paganda yayınlarının kullanılması nedeniyledir ki, bu hareketler, Ubeydullah'ınkinden farklı olarak, hareketin liderlerinin ortadan kalkmasıyla
yok olmadılar.

Şeyh (Ş£x) SaidA isyan bastırıldıktan iki hafta sonra yakalandı, bir
kaç ay sonra da asıldı. Ancak, adamları gerilla eylemlerini birkaç yıl de
vam ettirdiler. Bir sonraki isyan (Ararat İsyanı denilen ve 1929-1930 yılla
rında yükselen hareket) aslında Şex Seîd İsyanının devamıydı. Ş6x Sald
İsyanı^. Türk milliyetçiliği tarihinde yeni bir döneme işaret eder. Çünkü
bu isyan, ağalar ve şeyhlerin devletle olan ilişkilerdeki rollerininin çarpıcı
bir örneğini teşkil ettiği içindir ki, bu son bölümün konusu olarak seçtim.
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Bu Bölümün Kaynaklan Üzerine Birkaç Not
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Kürt milliyetçiliğinin ilk dönemleriyle İlgili birinci bölüm içinde önce
ki bölümlerde yararlanılan kayiıaklardan söz edildi. Bu nedenle bu kay
naklara yeniden dönmeye gerek yok. 2. alt bölüm daha çok Türk tarihi
üzerine standart çalışmalara dayanıyor : Lewis (1961), Shaw ve Shaw
(1977), Avcıoğlu (1974) ve Aydemir'in çalışmaları ve diğer kaynaklar dip
notlarda belirtilmiştir. Bölümün geri kalan kısmı, bir dizi görüşmeye ve
yazılı kaynaklara dayanıyor. İsyanın gerçekleştiği merkezi yerlerde kalma
dım, fakat yaşlılarla, isyandan etkilenen alanların güneyinde diğer bölge
lerde görüşmeler yaptım. İsyandan sonra Suriye'ye kaçan bir takım kişi
lerle de görüştüm.
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Mela Hesen Hişyar
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Değerlendirmelerin çoğu yetersizdir. İsyan, Kürt tarihinin en büyük
olaylanndan biri olarak görülüyor ve anlatanlar, daha çok kendi öyküleri
ni süsleyerek, abartarak anlatıyorlardı. Bu yüzden, gere kte olupbitenleri ayırmak güçleşmekteydi. Hepsi Suriye'de yaşayan aşağıdakilerden gerekli bilgileri aldım. Tümü de az ya da çok doğru şeyler söyleyecek
pozisyonda olanlardı. Bunlar, Kürtlerce de otorite olarak babul ediliyor.
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İsyan patlak verdiğinde 20 yaşlarında, orduda küçük rütbeli bir su
baydı. Silvan'da (Meyaferqîn) bulunuyordu. ŞSx Said 'in uzaktan akraba
sı olan bu kişi, İsyan boyunca şeyhin yakınında bulundu. Şex Said'in ya
kalanmasından sonra gerilla mücadelesine devam eden binlerce kişiden
biriydi, yakalanıp hapse düşünceye kadar (1927). 1928 Affıyla serbest bı
rakıldı. Ararat İsyanının çıktığını duyunca gidip katıldı ve bu durum is
yan bastınlıncaya kadar sürdü. İsyandan sonra, Türkiye'de bir süre ka
çak yaşadı.
Kendi değerlendirmelerinde , ŞĞx Said'e daha merkezi bir rol atfedi
yor ve şeyhin dinsel saygınlığım reddetmemesine rağmen, O'nun daha çok
milliyetçi motivasyonla davrandığını ve dinsel söylemi, bir araç olarak
ulusal harekete hizmet amacıyla kullandığını söylüyordu.
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I
Memdûh

Selîm
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Aslen Van'lı olup , Kürt Öğrenci örgütü Hâvi ' nln kumrularından
biriydi. 1912'den itibaren I. Dünya Savaşı boyunca Erzurum'da subaydı.
Ermeni soykırımından sonra, yeniden İstanbul'da milliyetçi çevrelerde ön
de gelen bir gazeteci olarak görülmeye başladı. Azadî yle yakından ilişkisi
olduğu halde İsyana direkt katılmış gibi görünmüyor. 1927'de (Merkezi
Suriye'de olan) Xoybûn 'un kurucularından biriydi ve Ararat (Ağn) İsyanı'nı örgütleyenlerdendi. Kendi rolünün ne olduğu konusunda konuşmak
ta olağanüstü isteksizdi. Fakat kişisel olmayan konularda yararlı bilgiler
verdi. Konu hakkında epey bilgili görünüyordu.
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İsyan sırasında henüz çocuktu. Babası , Cibran aşiretinden bir
şeyhti ve isyana aktif olarak katıldı. Babası serbestken küçük çocuk ve
annesi bir süre hapis yattılar. Bir süre sonra serbest bırakıldılar, çünkü
annesi Kürt değil Çerkez'di. 1926'da Suriye'ye kaçtılar. Şeyh, Türkiye'den
gelenlerce sık sık ziyaret edilir. Ve bunlardan ötürü isyanla ilgili olarak
bilgi sahibiydi.

In

Maden'den Zaza bir Kürt. 1925'te Diyarbekir'de Ziraat mühendisi;
ve o zaman köylerde olup-bitenler hakkında biraz bilgi sahibi.

Aşağıdaki yazılı kaynaklar ilginçtir :

Zinnar Silopi ; Doza Kürdistan (1969). Silopi, Diyarbekir Kürt Teâli Cemiyeti ’nin yöneticisi gadri Beg Cemîlpaşa 'nın takma adıdır.

M. Şerif Fırat

Doğu İlleri ve Varto Tarihi yazan. Fırat, isyana aktif olarak karşı
çıkan Xormek aşiretinin ileri gelen ailelerinden birine mensuptur. Bu ga
rip kitabında yazar, Kürtler'in gerçekte Türk olduğunu ispata çalışmış ve
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Alevi aşiretlerin, özellikle kendi aşireti Xormek'in (Xormak, Alevi Kürt bir
aşirettir) her zaman T.C. nin inançlı savunucularından olduğunu iddia
ediyor. Kitapta, bütün Kürt milliyetçiliği hain olarak Üan ediliyor. Yine de
kitap, özellikle kuzeydoğu bölgelerindeki isyan hareketi için yararlı bir
kaynaktır. Yazar, bir öğretmen olarak doğru bilgi veriyora benziyor. (Kita
bın ilginç bir öyküsü var. 1945'te ilk yayımlandığında yazan öldürüldü.
1960'daki askeri darbeden sonra Cumhurbaşkanı Gürsel, kendisinin yaz
dığı ve yazan büyük bir idealist olarak tanıtan bir önsözle birlikte kitabı
yeniden Milli Eğitim Bakanlığı yayınları arasında yayımlattı. 1970 askeri
darbesinden sonra 1970’te kitabın Ankara'da 3. basımı yapıldı.)

Pa

M. Nuri Dersimi
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Kürdistan Tarihinde Dersim 'in yazan. İsyan sırasında Dersimi,
genç bir veteriner-subaydı. Kürdistan Teâli Cemiyeti üyesiydi. 1920/
1921'deki Koçgiri İsyam'nda ve yakınında devam eden olaylarda önemli
rol oynadı. Ancak Şex Said'le ilgili değerlendirmelerinin Fırat’a dayandığı
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anlaşılıyor.

Diğer çağdaş Kürt Kaynakları, propagandist yapılarına karşın, söze-
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Süreyya Bedirxan :

"The Case of Kürdistan Against Turkey" , Filedelfia-1928; aynısı
"Les massacres kurdes en Turquie" , Kahire - 1928 ; Dr. Bletch Chir
guh : "La question kürde, ses origines et ses causes", Kahire -1930.

Yukarda sözü edilen 3 broşür, Xoybun'un öncülüğünde hazırlanmış
olup, sürgündeki bu örgütün görüşlerini yansıtmaktadırlar. Ancak yazar
ları, 1918-21’lerde İstanbul'da etkindiler. Bu dönemle ilgili bilgileri birinci
eldendir. Şex Said İsyanı'yla ilgili olarak da gene Suriye sığınmacılarından
mükemmel bilgüer almışlardır. Ek bilgileri, Londra'da, yabancı büro do
kümanlarından aldım (Public Record Office). Türk kaynaklarından gaze
teler ilginçtir. Genelde resmi görüşü yansıtıyorlar, seyrek olarak da başka
şeyleri. 1925 yılının Cumhuriyet gazetelerini inceledim. Aydemir 'in ve
Avcıoğlu ’nun eserlerindeki bilgiler başka yerlerde kolay bulunmaz.
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Doğrudan isyana ilişkin önemli bir kitap bulamadım. Anılmaya de
ğer kitaplardan birisi şudur: Behçet Cemal: Şeyh Said İsyanı, İst. 1955

İkinci dereceden pekçok kaynak kullandım ki, bunlar notlarda belir
tilmiştir.

V-b. Kürt Ulusal Bilinçlenmesinin Tarihi
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Kürt ulusallığı önemli bir toplumsal güç olarak biraz yeni bir olgu
dur. Bu, geçmişte Kürt "Ulusal " benliğinin olmadığı anlamına gelmiyor.
Diğerleriyle aralarındaki dilsel fark açıktı ve kendilerini Türk, Arap ve
Farslar'dan farklı gördüklerinin çok eski göstergeleri vardır. (Müslüman
olmayan komşularından söz edilmiyor). Örneğin 17. yüzyıl Kürt Şairi Ahmedö Xanî , epik şiiri "Mem û Zîn" e "Derde Me" (Derdimiz) başlıklı bir
bölümle başlamıştı. Burada Kürtlerin, Osmanlı ve Safeviler'le önceki im
paratorluklar tarafından boyunduruk altına alınmalarına yolaçan bölün
müşlükten yakınıyor. Kürt bir kralın çıkması umutlarını taşımakta :
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"Eğer aramızda yalnızca uyum olsaydı,
eğer aramızdan yalnızca bir kişiye iiaat etseydik,
O bizi kölelikten kurtarırdı.
Türkler, Araplar, Farslafın köleliğinden kurtulup
Dinimizi ve devletimizi yüceltirdik
ve okumada ve akıllılıkta önde giderdik. "(1)

In

Xanî, Kürdistan'da yaygın biçimde okunmaktadır. Elyazmalan melalarca (köy imamları) kopye edilip saklanmıştı. Öğrenciler, Xanî'nin
öğütlerini. Kuran sureleri, Hafız ve Sa'di 'yle birlikte, ezbere bilirlerdi.
Mem û Zîn , evrensel planda Kürtler’in ulusal epiği olarak kabul edilir. Bu
nedenle, Xanî'nin yakınmaları, eğitimli Kürtler’in birkaç yüzyıl önceki
duygularını yansıtır.
Xanî ’nin Kürtler’in yükselişi, toparlanmaları için özlemi, birçoklan
tarafından paylaşılmış olmalı. Yazdıklarımın Kürtler arasında, diğerlerine
karşı her zaman güçlü bir dayanışma yarattığım varsaymak yanlış olur.
Bu asla, Kürt şeflerin kendi adamlarına karşı, yabancılarla birlik yapma
larını engellemedi: dış düşmana karşı birleşmelerini sağlamadı. Ve aslın
da bu, Xanî’nin şikayetinin özüydü. Yalnızca güçlü bir kral, Kürtler’in bir-
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Kürt Ulusalcılığının Geçirdiği Aşamalar
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birleriyle kavgalarını durdurabilirdi ve onları yabancı boyunduruğundan
kurtarabilir ve onlan ilerletip geliştirebilirdi. Xanî 'de henüz, bir halk ha
reketine yöneltmeye ikna edecek bir düşünce bulamıyoruz. Soyut idealleri
ya da ulusa bağlılığı övmüyor. Güçlü ve akıllı bir lider, ezici bir öneme sa
hip. Ve aslında 1920'lere kadar, az ya da çok milliyetçi karakteri ağır ba
san halk hareketlerine verilen desteğin motivasyonu ulusal duygulardan
çok, liderlerine duyulan bağlılıktı. O zamandan beri, ulusalcılık çok güç
lü bir motivasyon olmuştur. Fakat yine de , milliyetçi ya da diğer liderler
den birine duyulan bağlılık, ulusun ifade edilmeyen, açığa çıkmayan çı. karlarına baskın gelmiştir.
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, Kürt (proto-) milliyetçi hareketlerinin periyodizasyonu kendini hazır
bir şekilde sunmaktadır. En ilk dönemler, yerel yöneticilerin kendilerini
merkezi devlet aygıtmdan bağımsızlaştırma girişimleri ya da geçmişte var
olduğu düşünülen "altın çağ'ı restore etmek ya da merkezi otoritenin ya
kın kastsal girişimlerine karşı koşmakla karakterize olur. Buraya, "milli
yetçi" etiketinin uygun olup olmayacağı şüphelidir; bu hareketler, İmpara
torluğun çevre bölgelerindeki politikaların parçalan ve uzantılarıdır.
Ancak, bu yerel yöneticilerin bazılan, kendilerini Xanî'nin kastettiği Kür
distan Kralı olarak görürler. Bunun en iyi bilinen örneği, Avrupalılığın
Kürdistan'a girişine ve OsmanlI'nın gücünü zayıflatma girişimlerine bir
tepki olarak Bedr Xan Beg' in, geniş bir alan üzerinde ilan ettiği, uygula
dığı, neredeyse bağımsız bir yönetimdir.
Emirliklerin yıkılmasından sonra bu dönem kapanmıştır. Sonraki
haraketler, daha etkili merkezi kontrole karşı koyma unsurunu taşıyor.
Önceki bölemlerde, spesifik koşullar ve toplumsal değişimler tartışdmıştı
ve (Bölüm 4 h'ta) şeyhlerin nasd en önemli politik liderler olarak öne çık
tıkları gösterilmişti. Bu dönemin o koşulları da, bin ydlık beklentilerin ve
umutların yeşermesinde verimli bir toprak olmuştur; çünkü şeyhler kur
tarıcı rolü alacak doğal adaylardı. Sözgelimi Barzan şeyhleri ve Ubeydul
lah Nehri, onlardan daha iyi ve yeni bir dünyayı getireceklerini bekleyen
yoksul köylü arasında çok sayıda taraftara sahipti.

Şfix Ubeydullan İsyanı , bu dönemde gelişen Kürt milliyetçiliğinin
en "saf1 örneğiydi belki de. Şeyh'in kendisi. Amerikan misyoner mektup-
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laşmalanndan açıkça anlaşıldığı üzere, sonuçta tam bağımsız olmayı da
öngören milliyetçi niyetlere sahipti. Yabancı destek sağlamayı da öngö
ren otonom bir Kürdistan istiyordu. Ve bu uğurda adım adım ilerleyen bir
strateji izliyordu. Şeyh'in, kendisini destekleyen aşiret reislerince destek
lenmiş olabilecek milliyetçi motivasyonu ve akılcı planlaması, taraftarlannın akılcı olmayan çabalarıyla çelişmektedir. Bu sonuncular, pek fazla
milliyetçilikle güdülenmekte, fakat Şeyh'e olan kişisel bağlılıkları ve onun
yönetiminde verilecek ve mücadeleyle, baskı ve yoksulluğun sona ereceği
ne ve yeni bir düzenin geleceğine olan inançlarıyla hareket etmişlerdi.
Eğer "büyülü" ve "akılcı" davranışlar, amaca ulaşmanın zıt yollan olarak
görülebilirse, katılanlann davramşlan "mucizeviydi" denilebilir. Bütün kalıtımcılar aynı güdülere sahip değillerdi. Pekçok (özellikle aşiret mensup
lan) isyana katıldılar, çünkü şefleri katılmıştı.

de

Yani milliyetçiliğin bu ikinci dönemi, (sözde) binyılık umutlarla ve
şeyhlerin yönetici yönlendiriciliğiyle karakterize olur. Katılanlar arasın
da belirgin bir sömürülme ve baskı altında tutulma duygusu da vardı; •
'la) bu konuda yeterince bilinçli olunmamasına rağmen. Bu özellikler, mil
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liyetçiliğin sonraki aşamalarında da ortadan kalkmamıştı, ancak biraz
tedrici değişimler geçirmişti. Deneyimler göstermiştir ki, bin yıllık özleme
bir tek sıçrayışla ulaşılamaz. Ve kutsal bir lideri izlemek tek başına yeter
li olmamıştır. Binyıllık Kürtlük de daha bir vurgu kazanmıştır. Bütün
Kürtler'in tek bir ulusu oluşturduğu ve bağımsız bir politik varlığı hakket
tikleri düşüncesi giderek yer tuttu.

In

Kürtler : Bir Ulus Mu ?

Önceden "Kürtlük" daha çok muğlak bir kavramdı. Konuşmacıya
ve konuya bağlı olarak farklı grupları ifade ediyordu "Kurmanci" terimi.
Örneğin Türk aşiretlerinin mensuplarıyla Osmanlı şehirlilerine ve Hıristi
yan köylülerine karşıt olarak Kürt aşiret mensuplarını anlatabiliyordu.
Zaza ya da güney Kürt lehçelerini kullananlara karşı Kunmancî lehçesini
konuşan Kürtler'i anlatabilir. Aynı lehçeyi konuşan Yezidiler'se "Şeytana
tapanlar" olarak damgalanır ve Müslüman Kürtler'ce Kürt olarak kabul
edilmiyorlardı. Öte yandan, çoğu aşiret reisi ve bazan bütün bir aşiret ise,
doğru ya da yanlış kendilerinin Arap atalardan geldiklerini sanıyorlardı.
Devlet görevlerinde bulunan Kürtler ya da şehirde oturanlar, kendilerini
Osmanlı diye adlandırmayı tercih ediyorlardı. Onlara göre de, (tıpkı Türk

\ •
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adı gibi) gerilik ve kabalığı vurguluyordu.
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Bizim bildiğimiz anlamıyla bir ulus kavrarın , genelde Ortadoğu'ya
yabancıdır. (2) Bir aileden daha geniş bir tek dayanışma grubu ya da bir
aşiret, İslamcı doktrinde umma (ümmet) olarak bilinen Müslümanlar
topluluğudur. Osmanlı İmparatorluğu'nda, birinin adli konumu, bağlı bu
lunduğu dinsel gruba göre değişir : Müslüman, Yunan (Ortodoks), Ermeni
ya da Yahudi. Son üç topluluk, idari ve adli konularda belli ölçülerde oto
nomiye sahiplerdi. Müslüman toplum içinde, Sünni çoğunlukla, muhalif
ve aykın oldukları düşünülen Aleviler arasında keskin bir ayrım vardı.
Osmanlı sultanlar, 16. yüzyılın ortalarından itibaren, gerçek inananların
lideri sıfatıyla halife unvanı aldılar. (3) Bu şekilde, hangi dili konuştukla
rına bakılmaksızın, dinsel olarak onaylanan bütün Sünni Müslümanla
rın sadakatini yönlendiriyordu. Din adamları (ulema) ve Osmanlı yöneti
cilerinin ikisi de, Kürtler’in Sünni Türklerle, Sami Araplarla ve diğer
Sünni etnik gruplarla birliğini vurgulamışlardı. Sünni Müslümanlarla
’ Alevi Müslümanlar'ın yanısıra Sünni Kürtlerle Alevi Kürtler’in arasındaki
farklılıklar, aynı otoritelerce düşmanlığa dönüştürülüyordu.
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Geçmişteki Osmanlı-Safevi rekabeti nedeniyle, özellikle Sultan H.
Abdulhamit (ki kendisi 1876-1908 yılları arasında yönetimde bulunarak,
içerde ve dışarda (Pan-İslâmik propagandayı kışkışkırtmıştı) bütün Sünni
tebaın sadakatini sağlamayı başarmıştı. Hamidiye Alayları, Sünni Kürtleri Sultan'a bağlamanın bir başka başarılı aracıydı. Kürt aşiretlerinin
Sultan-Halifeye bağlılıkları (İmparatorluğa değil) , ulusal bağlılıklarına
baskın çıkmıştı. Hatta (yüzyılın bitimine doğru ) modern anlamdaki milli
yetçiliğin, insanları harekete geçirdiği aşamada bile.
Bu durum, Kürt milliyetçisi Qadrî Beg 'in anılarından da anlaşılıyor:
Onun milliyetçiliği İstanbul'da okuduğu yıllarda güçlenip gelişmişti İlk ulu
sal örgütlenmenin ortaya çıktığı 1914'Le Orduya girip, hemen hemen tümü
Kürt aşiret adamlarından (Hesenan ve Cibran) olan bir tugaya atandı. Kürt
ulusal ideallerini tartışabileceğini umdu, Kürt subaylarla ; fakat yanılmıştı.
"Yazık! Bu aşiretli subaylar, Halife'ye ve İslâm'a olan bağlılıktan nedeniyle,
Kürtler’in ulusal problemleriyle ilgili birşey duymak istemiyorlardı... "(4)

Gerçi bu dönemde , bütün aşiret reisleri milliyetçilikten mahrum değil
lerdi. 1924'te Halifelik, Mustafa Kemal (Atatürk) tarafından kaldırılınca,
az ya da çok ulusal talepleri olan İsyanlar Kürdistan'da patlak verdi
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Ortadoğu'ya , ulus kavramından daha da yabancı olan ulusal dev
let kavramıdır. Bütün Ortadoğu devletleri çokulusludur. Kürtler ve Ermeniler gibi (eğer Yahudiler tam olarak ulus sayılabilirlerse) birkaç halkın biraraya gelmesiyle oluştukları gibi, bu halklar aynı zamanda birkaç
devlette birden yer almaktadırlar. Ortadoğu'nun sıkça rastlanan bir ka
rakteristiği de, belli bir toprak parçasında birden fazla etnik grubun yaşa
masıdır. Etnik grupların hepsi de kendi mesleksel uzmanlaşmalarını ger
çekleştirmişlerdir ve belli ölçülerde birbirlerine bağımlıdırlar. Sözgelimi
Kürtlerle Ermeniler'in yerleşim yerleri büyük oranda içiçedir.
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Osmanlı İmparatorluğunda Ulusal Hareketler

de

Pa

Bu kavramlar Avrupa'dan geldi. Gene ulusal hareketleri yükselten
Avrupa'ydı. İmparatorluktaki ulusların ulusallıklarının tarihini vermenin
yeri burası değildir;
yalnızca temel bir özetini verip geçeceğim.
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Osmanlı İmparatorluğu'nda Grek ve Slav milliyetçiliği Avrupa tara
fından aktif olarak destekleniyordu. Benzer bir ilgiyi Ermeniler de Rus
ya'dan görmekteydiler. Rusya, Emıeniler'e yakın bir ilgi duyuyordu. Şura
sı açık ki, Osmanlılar'la çatışması durumunda, Ermeniler (en azından
potansiyel olarak) kesin müttefikiydi. Bu ortamda "Osmanlıcılık", 19,
yüzyılın son çeyreğinde, İmparatorluğa yönelen bu tehditlere tepki olarak,
dönemin enteklektüel çevrelerinde ideolojik bir savunma biçiminde yük
selmeye başladı.

In

Osmanlıcılık, dil ve din farklılıklarına bakmaksızın, Osmanlı yurt
taşlarının ortak çıkarlarını vurgulayan bir tür vatanperverlikti. Aynı tarih
sel döneme rastlayan ideolojik akımlardan diğer ikisi ise Pan-İslamizm ve
Pan-Türkizm 'di. Pan-İslâmizm, en güçlü savunusunu Sultan Abdiilhamid 'in şahsında buldu (1876-1909). O, belirgin bir anti-kolonyalist
renk taşıyordu. Pan-Türkizm ise, bütün Türkler'in bir tek politik düzlem
de birleştirilmesini öneren romantik bir düşünce biçiminde Çar'ın PanSlavizm'ine bir tepki olarak doğdu ve onu taklit etti. Sözü edilen bu ideo
lojiler, hemen hemen aynı sınıf ve tabakalarda, askeri ve sivil yüksek de
receli memurlarda, şehir kökenli toprak ağalan arasında vücut buldu.
1880'lerdeki Jön-Türk hareketi, sözü edilen bu sosyal katmanlann en ay
dın kesimleri içinde boy gösterdi. Bir politik hareket olarak Fransız libera
lizmi ve pozitivist felsefenin güçlü etkisini taşıyordu. Önceleri bu hareket
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kendini 'Yeni OsmanlIlar" olarak adlandırdı; Jön (Genç)-Türkler" adı, ya
bancıların koyduğu bir addı ve sonra genel bir kabul gördü. Jön-Türkler,
Osmanlıcılık ideolojisi temelinde Sültan'm mutlakiyetçiliğine karşı bir
anayaşa programı çerçevesinde politik özgürlüğü savunuyorlardı. Bu ha
reketin pekçok önde gelen temsilcisi Türk olmayan Müslümanlardı. Bun
lar içinde iki Kürt aydım Abdullah Cevdet ve İshak Sukûti önemli bir
yere sahiptiler. (6) -Sültan’m sadık kullan, Jön-Türkler’in karşı olduğu
Pan-İslâmizm'i benimsediler. Pan-İslâmizm anlayışı, bütün Osmanlı yurt
taşlarının eşitliğini inkâr ediyor ve Sultanın mutlakıyetini haklıyordu.
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Ancak, Jön-Türk hareketi, giderek Pan-Türkist düşüncenin etkisine
girdi. Leon Cahun gibi Avrupalı Türkofillerin de, yönlendirici Türk enteklektüelleriyle olan ilişkileri aracılığıyla bu düşüncelerin oluşmasına katkılan vardı. Hıristiyan nasyonalistler Osmanlıcılığı reddettikçe, nnlann mil
liyetçilikleri ve Türk nasyonalizmi, karşılıklı olarak birbirini perçinliyor
görünüyordu. 1908'deki Jön-Türk devriminden sonra İttihad ve Terakki
Komitesi^, o zamana kadar geri planda kalan fakat gerçek gücü elinde
bulunduran şovenist Türk nasyonalizmini saklamak için pek uğraşmadı.
Türk milliyetçiliğinin bu artan önemi karşısında, diğer Müslüman millet
lerde milliyetçilik bir tepki olarak yükselmeye başladı.
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Bu günlerin Kürt milliyetçi hareketini uygun bir tarihsel kontekste
yerleştirmek için I. Dünya Savaşı ve Türk Bağımsızlık Savaşı üzerine bir
kaç söz söylemek gerekir.

In

V-ç. Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu, Türkiye
Cumhuriyeti'nin Doğuşu
19O8'de, İttihat ve Terakki Komitesinin Jön-Türk yöneticileri, Sul
tan Abdülhamid'i Anayasa değişikliğine ve Meclis için seçimleri kabule
zorladılar. (7) Önerilen Anayasa, dil ve din farklarına bakmaksızın yurttaş
lar arasında legal bir eşitliği ve bazı sivil özgürlükleri öngörüyordu. Kısa
bir dönem için iyimserlik ve Osmanlı patriotizmi üstün geldi. Ancak kısa
zamanda, İmparatorluğun hastalıktan nin bir Anayasanın varlığıyla iyile
şemeyeceği ortaya çıktı. Ancak yarım yıl içinde İmparatorluğun 30 yılda
kaybettiğinden fazla toprak kaybına uğranılması ve 1909'daki karşı
devrim atağı, İttihat ve Terakki'nin daha baskıcı bir yönetimi yeğlemesine
gerekçe oluşturuyordu. Komite’nin üç üyesi, Enver, Talat Paşa ve Meh-
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met Cavit (Harbiye, Dahiliye ve Maliye Bakanlan) daha baskıcı bir gücü
ellerinde bulunduyorlardı. Sözkonusu kişiler, kaybedilen toprakların ye
niden ele geçirilmesi ve Rusya'daki Türklerin (Kafkasya ve Orta Asya'daki)
"hürriyetlerine" kavuşturulması amacıyla Türkiye'yi savaşa soktular
(1914).
ı
Ermeni Katliamı ve Rus İstilası

de
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Mayıs 1915'te, Ermeniler'in doğudaki yerleşim bölgelerinden çıka
rılması emri verildi. Karar, Ermeniler'in Ruslar tarafında yer alacaklan ve
Türk ordularını arkadan vuracakları korkusuyla alınmıştı. Bunun üzeri
ne, Irak ve Suriye'deki kamplara doğru hareket eden Ermeniler'den bir
bölümü ulaşmayı başarmış , bir bölümü ise yolda Türk jandarmalan ve
Kürt komşulannca öldürülmüşlerdi. ® Daha çoğu, Rusya'nın korumasın
da Van'da kurulan kısa ömürlü Ermeni Devleti yıkıldığında Osmanlı tak
viye birliklerince öldürüldü. (Haziran-1915).
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1916 yılının başlarında Rus ordulan Doğu Anadolu'yu istila ettiler,
pekçok Müslümanı güneye ve batıya kaçmak zorunda bıraktılar. Aynı yıl
içinde Ruslar, Erzincan'a kadar ilerlediler. İngiliz birlikleri güneyden Hin
distan'dan Mezopotamya'ya ulaştılar. Orada Osmanlı savunması daha et
kiliydi. İlk İngiliz birliği püskürtüldü. 1917 Şubatında Kut al-Amara (Bağ
dat'ın 400 km. güneyinde) geri alındı. İngilizler, daha sonra kuzeye doğru
ilerlediler, Kerkük ve Musul'daki petrol kuyularını elegeçirmek ve kuzeyde
Rus birlikleriyle birleşmek için. Fakat Bolşevik Devrimi durumu geçici
olarak tersine çevirdi. Rus birlikleri, ellerindeki birçok silahı Ermeniler'e
bırakarak geri çekildiler. Güney Kafkasya'da Gürcüler, Ermeniler ve Aze
riler, bir bağımsız Trauskafkasya Cumhuriyeti kurmuşlardı ve OsmanlI
lar bu cumhuriyeti tanımışlardı. Birtakım Ermeni çete gruplan ise, ya
Kafkasya Cumhuriyetine sığınmayı tercih ettiler ya da Anadolu'da kalıp
uğradıklan katliamın öcünü almaya koyuldular. Bu amaçla, aralarında
yaşayan birçok Müslümanı katlettiler. 1918 başlarında Osmanlı birlikleri
nin Ermeniler'i, Erzincan ve Diyarbakır'ın doğusuna itmesiyle Güney Kaf
kasya Cumhuriyeti'ne kaçmaya başladılar. Operasyonlarda Kürt milisler
de yer aldılar.

Mütareke ve İmparatorluğun Paylaşımı
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Doğu cephesindeki gelişmeler (petrol yatağı Bakü ve Hazar Denizi
bile geçici bir süre alınmıştı) güneydeki ve batıdaki kayıpları tazmin ede
medi. 31 Ekim 1918'de Osmanlı Hükümeti, kendini, yabancı birliklerin
işgalini kabule zorlayan bir anlaşmayla ve yabancı birliklerin işgaliyle kar
şı karşıya buldu. İmparatorluk topraklan Fransa, İngiltere, İtalya tarafın
dan paylaşıldı. Daha önce İngiliz ve Fransız temsilciler Sykes ve Picot ta
rafından üzerinde anlaşıldığı şekilde Fransa, Suriye'yi (Lübnan dahil) ve
Kilikya'yı-Adana bölgesini- ; İngiltere, Filistin, Ürdün ve Irak'ı aldılar.
Rusya, eskiden beri kendileri için yaşamsal önemi olan İstanbul'u ve bo
ğazlan istiyordu. Ancak yeni Sovyet rejimi, önceki bütün emperyalist is
tekleri geçersiz ilan ettiğinde; İngiltere, bu stratejik yerleri işgal etmekte
erken davrandı. İtalya, Güneybatı Anadolu'nun belli yerlerini işgal edip
müttefiklere katıldı. Yunan, İtalyan, Fransız ve İngilizler, İzmir’i ve çevre
sini işgal ‘ etti. Bu arada, Orta-Karadeniz bölgesinde Pontus-Rum Devleti
kurma girişimlerine karşılık İngiltere, sınırlan içinde Erzurum, Sivas,
Van, Elazığ, Bitlis, Diyarbakır ( : vilayet-i sitte) gibi vilayetlerin yaraşıra,
aralarında Kars, Ardahan ve Batum'un da bulunduğu bölgede bir Ermeni
Devleti tasarısında ısrar ediyordu. 1919'da yapılan Paris Banş Konferansı'nda yalnız Büyük Britanya, Fransa ve İtalya değil, fakat Yunan, Siyo
nist, Ermeni, Kürt ve Arap temsilciler de toprak talebinde bulundular.
1920'de imzalanan Sevr Andlaşması, oionom bir Kürdistan'a da kapı ara
layarak; sınırlannı Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis'in oluşturduğu bir Er
meni Devleti öngörüyordu. (Madde 62 ve 64)
Türk Bağımsızlık Savaşı
Ancak Sevr Andlaşması, imzalanmadan önce zamanın gerisine düş
müştü. Katliamdan sonra İstanbul'da kurulmuş olan yeni Hükümet, Müt
tefik kuvvetlerin biraz daha aracı olmuştu. İşlerin bu durumundan geniş
halk kitleleri büyük ölçüde hoşnutsuzdu. Dinsel tutucular, Türk milliyet
çilerinin bütün kanatları, bu yabancı (kâfir) işgaline içerliyorlardı; libareller, bu hükümetin, Genç-Türk döneminin demokratik kazanımlannı nasıl
hiçe saydığım pişmanlıkla görüyorlardı. Tüm ülke sathında düzensiz si
lahlı birlikler kendiliğinden ortaya çıktı ve işgalci güçlere karşı gerilla sa
vaşını başlattılar. Mayıs-1919'da, bir Yunan ordusu İngiliz, Fransız ve
Amerika'nın müsamahasıyla Batı Anadolu'ya girdi ve büyük bir Müslü
man kırımı yaptı. Türk savunması bastırılıp, geniş alanlar işgal edildi. Bu
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olaylar, Türk milliyetçiliği duygularım körükledi ve bir intikam duygusu
yarattı. İstanbul Hükümeti'nden hiç bir şey beklenmiyordu.

Yeni alternatif hızla kabul gördü. Yetenekli ve popüler kumandan
Mustafa Kemal bir teftiş için Anadolu'ya gönderilmişti. Bu arada, yerel
direniş grupları, bu işgalci kuvvetlere karşı kendiliğinden örgütlendi. M.
Kemal'se, bu direniş gruplarım yetenekli komutanlan etrafında toplamayı
başardı ve yeni bir hükümeti, temsilî bir parlamentonun temellerinin atıl
dığı iki kongre toplandı.
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Kongrelerden birincisi, yalnızca Doğulu temsilcilerin katıldığı Erzu
rum Kongresi'ydi (Temmuz-Ağustos/1919). Kongrede, geçici bir hükümet
gibi davranacak olan bir temsilciler komitesi seçildi.
İkinci kongre, 1 ay
sonra Sivas'da yapıldı (Eylül-1919). Bu Kongreye, ülkenin her yerinden
temsilciler katıldı. Bu kongrelerde; İmparatorluğun İslâmi bölgelerini ko
ruma, ulusal bağımsızlık ve eğer İstanbul Hükümeti teslimiyeti kabul
ederse, bu değerleri savunma yönünde kararlar alındı. O yılın sonlarında
İstanbul'da parlemento seçimleri vardı. Kürdistan dahil hemen hemen yer
yerden Kemalist adaylar seçildiler. Şubat-1920'de İstanbul Parlementosu,
Sivas deklerasyonlannın-sonradan Misak-ı Milli olarak adlandırılacak- '
kısmen değiştirilmiş şekillerini kabul etti. Bu Misak(Pakt), Osmanlı İmpa
ratorluğu'nun Arap nüfusun çoğunlukta olduğu işgal altındaki parçalan .
için plebisit yöntemiyle kendi kaderini tayin hakkı istiyordu. İmparator
luğun, Müslüman çoğunluğun yaşadığı diğer parçalan, bölünmemiş ola
rak kalacaktı. '10'

In

Bunun üzerine İngiltere, Hükümeti, işbaşmdaki parlementerleri
durdurmaya ve, parlementoyu dağıtmaya zorladı. Bu aşamada, milliyetçi
lerle işbirlikçi hükümet arasındaki ayrılık giderek keskinlik kazandı. Ni
san- 1920'de Büyük Millet Meclisi, yürütme ve yargı işlevleriyle (Yönetici
Parlemanto olarak) Ankara'da toplandı. Bu Parlemento, İstanbul Hükü
meti'nden kaçmayı başarmış olan üyelerden ve yerel direniş gruplarının
temsilcilerinden oluşuyordu. Mustafa Kemale başkan olarak seçildi ve
bütün gerilla gruplan üzerinde merkezi bir kontrol sağlayıp savaşa hazır
ladı.
>

İlk zaferler, Doğu cephesinde kazanıldı. 1919'da Güney Kafkas
ya'da bir Ermeni Cumhuriyeti kurulmuştu (Güney Kafkasya'Cumhuriyet
leri yerine). 1920 baharında, silahlı Ermeni çeteleri , Sevr’de söz verilen
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illleri almak amacıyla Doğu Anadolu'ya akınlar düzenlemeye başladılar.
Son yılların karışıklık ortamında, bu doğu illerindeki Ermeniler, küçük
bir azınlık durumuna gelmişlerdi(11] ve askeri faaliyetler sınırda yürütü
lüyor gibi görünüyordu (12J. 1920 Ekiminde, Doğu cephesi komutam Kâ
zım Karabekir ; Ermeniler’in üzerine yürüyüp, onlan sınırlarının gerisine
püskürterek,-Ermeni Cumhuriyeti yönetimini, birkaç küçük değişiklikle,
Anadolu topraklanyla ilgili bütün iddialarından vazgeceği, bugün de yü
rüklükte olan bir sınır banş andlaşmasmı kabule zorladı.
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Batı cephesinde zafer kolay kazanılmadı. Yunan birlikleri , hücum
larına devam edip Anadolu içlerine doğru ilerlediler. 1921 Eylülüne kadar
Yunan hücumu bozguna uğratılıp, Yunan birlikleri kaçmaya zorlandılar.
1922 yazında, Türkler, Anadolu'daki Yunan ordularını bütünüyle bozgu
na uğrattılar. Müttefikler, yeni Türkiye'yi kabul etmek zorundaydılar. Ar
tık Sevr Andlaşması anlamsızdı: 1922 Kasımında Lozan'da yeni bir Banş
Konferansı düzenlendi. Konferans sonucu imzalanan Andlaşmada (24
Temmuz 1923), Türkiye'nin Misak-ı Milli'de belirlenen toprak bütünlüğü
tanındı. Tek istisna Musul'la ilgiliydi. Bu il, Güney Kürdistan'da kalıyor ve
Musul ile Kerkük Petrol yataklarının önemli bir kısmım banndınyordu.
İngilizler, bu tayatlardan dolayı kuzeydoğuya ilerlemek hevesindeydiler ve
buralann kontrollerini elden çıkarmak istemiyorlardı. İl'in geleceği, Türki
ye ile İngiltere arasındaki ikili anlaşmalarla karara bağlandı. (13) Andlaş
mada, Ermeniler'den ve Kürtler'den bahsedilmedi: Doğudaki Türk ege
menliği kesin olarak kabul edilmişti.

In

Türkiye Cumhuriyeti

Türk bağımsızlık savaşı kazanıldı. Onu modem bir devlete dönüş
türme yolunda hiç bir çaba esirgenmedi. 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük
Millet Meclisi (T.B.M.M) Cumhuriyeti ilan etti. Mustafa Kemal, Cumhur
başkanı seçildi. Başlangıçta , 1 yıldan az bir süre tahta bulunan sürgün
deki Sultan Abdülmecit, halifelik sıfatım koruyordu. Fakat M. Kemal,
bunun politik bir anlamı olmadığım Meclise anlatarak, ikna etti. Ertesi
Mart'ta, Halifelik tamamen tasfiye edildi. İslâmın sivil yaşamdaki rolünü
azaltan pekçok önlem almdı. Din adamları, aylık bağlanarak resmileştiril
di; dinsel okullar (medreseler) modem laik okullarla değiştirildi, şeriat
mahkemeleri feshedildi (1924). Bu gelişmelere, küçük tutucu-Müslüman
gruplardan dar boyutlu isyan biçiminde küçük tepkiler geldi. Fanatik li
derler , Mustafa Kemal'in Gavur ve Deccal olduğu yolunda köylülere anti
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propagandalar yaptılarsa da, bu dinsel isyanlar yeni düzen için ciddi bir;
tehlike oluşturmuyordu.
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Bağımsızlık savaşının kazanılmasından sonra kurulan yeni Türk
devletinde, milliyetçilik ve lâikliğin yanısıra "halkçılık" ilkesi de yeni dö
nemin köşetaşlarından birisiydi. Halkçılık ilkesinin ifade ettiği temel dü
şünce, bütün yurttaşların kanunlar önünde eşitliğiydi. Halkçılık, farklıbir Kürt ulusu (ya da Laz ve Çerkez) ve kültürünün varlığını inkâr eden,
Türk ulusal bilincinin inşası çabalanna ideolojik haklılık kazandıran bir
ilke olarak işlemeye başladı. Tarihçler, iki ulusun (Türk-Kürt) aynılığınıetnik olarak- 'bilimsel ispat" a zorlandılar. Feodalizme karşı aldatmaca
sıyla Hükümete, Doğudaki toprak ağalarının topraklarına elkoyma yetkisi
veren bir kanun Meclis'ten geçirildi. Gasbedilen topraklar, topraksız Kürteler'e değil, çoğunluğu Balkan muhaciri olan Türkler'e dağıtıldı. Aslında, •
1923-1924 yıllarında, mümkün olduğunca erken davranılarak birçok nü
fuslu ağa ve şeyh bölgelerinden sürüldü.
1925'e kadar bu politika,
yalnızca temel noktalarda görülüyordu; ancak sonradan mantıksal sonu
cuna, zoraki asimilasyona dönüştürüldü. Türk Hükümeti, Musul soru- •
nundan ötürü Kürtler'i kendinden uzaklaştırmak, yabancılaştırmak iste
miyordu.
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İngiltere ve Türk Hükümeti , Musul konusunda ve Türk-Irak sının
sorununda anlaşamayınca, üç kişilik bir inceleme komisyonu kuruldu.
Türkiye, Musul'da referanduma gidilmesini önerdi. Bu sırada Türkiye, gö
revlendirdiği ajanlarla Musul'da, çok aktif bir şekilde anti-İngiliz propa- v
gandası yürütüyordu. Fakat İngiltere, öneriyi reddetti. İngilizler, aynı za
manda otonomi ya da bağımsızlık vaadleriyle Kürt halkının sempatisini
kazanmaya çalışıyorlardı. İnceleme Komisyonu, 1925 Şubatında tartışma
lı bölgeyi ziyaret etti. Aynı tarihlerde, Türkiye'de patlak vermiş olan ŞĞx
Seîd İsyanı bastırılmıştı. Zamanlamadaki bu benzerlik , Türk tarafının
isyanı, bir İngiliz kışkırtması olarak lanse etmesine yardımcı oldu. Aynı
zamanda Komisyonun bulgularını etkilemek de hedeflentyordu.
Komisyon, Musul nüfusunun ezici bir çoğunlukla Kürtler'den oluş
tuğunu ve sözkonusu nüfus içinde bağımsız bir Kürdistan’ın yaratılması
tartışmalarının çok ciddi olarak sürdüğünü tesbit etti.
1926 Hazira
nında, İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan bir Anlaşmayla, Musul’da
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üretilen petrolden % 10 'luk bir paya karşılık Türkiye, bölge üzerindeki
bütün iddialarından vazgeçti. İngiltere ise, gelecekte Kürtler ve Ermeniler
lehinde herhangi bir tavır almayacağına dair Türk tarafına güvence verdi.
Irak'ın İngilizlerce işgali, Güney Kürdistan'da önemli toplumsal ve
politik gelişmelere yol açtı. Kürt ulusal bilinci burada, Kuzey Kürdistan'dakinden daha yüksekti. Ancak bu bölüm. Kuzey Kürdistan'daki ge
lişmelerle sınırlıdır; Irak ve İran Kürdistanı’ndaki olaylar dışarda tutul
muştur, Kuzey Kürdistan'daki durumla direkt ilişkisi olanlar hariç. (16)
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V-d. Kuzey Kürdistan'da Kurulan İlk Kürt Politik
Örgütlenmeler
İlk Kürt politik örgütlenmeler, İmparatorluğun resmi kurumlannda
bul'da gerçekleştirildi.

de

önemli pozisyonlarda olan ve ileri gelen ailelere mensup kimselerce İstan
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Bunların ilki olan Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti, (17) 1908'de
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Jön-Türkler devriminin yarattığı liberal ortamda kuruldu. Kurucu üyeleri
tanınmış Kürt ailelerindendi:
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Mehmed Şerif Paşa ; Baban c.ilesindendi. 189O’lı yıllarda Osmanlı
İmparatorluğunun Stokholm Sefirliğini yapmıştı. Sultan Abdülmecid ta
raftan ve Jön-Türklerin muhalifiydi.
Emin Ali Bedirxan ; Bedincân aşiretinin reisi ve İstanbul'daki Be
dincan Bey'in torunlarmdandı.

Şgx Seyyid Abdülkadir ; Şeyh Ubeydullah Nehri ' nin oğlu , geç
mişte Osmanlı Senatosu’nun Başkanındı.
Bu aristokratlar, Jön-Türklerin "Osmanlıcılık" ideallerini benimsiyor
fakat liberal eğilimlerine karşı geliyorlardı. ^Sıradan " Kürtlerle ilişkileri ,
daha çok ataerkil bağlara dayanıyordu. Ve hiç birinin Kürdistan’la ciddi
kontaktlan yoktu. 1919'da Majör Noel' in, Bedincan ailesi için söyledikleri
bunlann 3'ü için de doğruydu ; "Onlar, Batı Kürdistan'da yalnızca bir
isimdiler,fakat saygı gören bir isim; (...) aile ve kökenlerinin ait olduğu
Bohtan'da sadakat ve hizmet görüyorlardı.''118!
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Örgütün daha az tanınan diğer üç üyesi, Kürtçe öğretim yapılan bir
okul ve yayın organı "Kürdistan" olan bir yayınevi kuran bir örgütün kurucusuydular.
Bunlardan biri, din bilgini olarak ün yapmış, sonradan
İslamcı muhalif olan Seîdî Kürdi (Saidi Nursî) dir. İstanbul'daki Kürt nü
fusu yalnızca bu soylular ve öğrencilerden oluşmuyordu. Çoğunluğu Gedikpaşa semtinde oturan hamal ve vasıfsız işlerde çalışan Kürt Göçmen
ler, hatırı sayılır bir kalabalık oluşturuyorlardı. '20* Fakat bu göçmenler
hiç bir zaman bu örgüte ilgi göstermediler; dolayısıyla, örgüt hep üst sınıf
mensuplarının ilgi merkezi olarak kaldı. Sonradan Jön-Türkler örgütü ka
pattılar. Bunda , Jön-Türkler anti-Kürtçü zihniyetlerinin yanısıra , Bedirxan ailesiyle Seyyid Abdülkadir arasındaki rekabetin de payı vardı.
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Fakat örgütleme bir başka biçimde devam etti. Kapatılma olayından
hemen sonra 1912'de, daha az aristokratik bir grupça , bir öğrenci birliği
olan H€vî (Umut) kuruldu. Hevî ’nin kurulmasında, Diyarbakır'lı bir aile
olan Cemilpaşazâdeler'in rolü büyüktü. Diğer üyelerin çoğunluğu, şehir
soylularının oğullarıydılar. Ne varki, bunların da Kürdistan halkıyla olan
bağlantıları oldukça yüzeyseldi. 1914'te I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla
birlikte H€vî dağıldı. Üyelerinden pekçoğu uzak bölgelerde savaşmak üze
re orduya alındılar. Kürt aşiretlerinde milliyetçilik idealleri bulamayan
gadri Beg 'in hayalkırıklığı, bu milliyetçi aydınların savaştan önceki halk
tan kopukluklarını anlatması açısından öğreticidir.
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Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti (ve daha az ölçüde Hevî) halk
hareketini yönlendiremediler ve yönlendiremezlerdi. Onlar için politika
bir soylu uğraşıydı. Birinci örgütle ilişkili olanlar, Müttefiklerle gizli bağ
lantılar kurarak Kürdistan'ın bağımsızlığına çalışıyorlardı (kendilerinin
yönetiminde tabii). Aralık-1914’te Mehmed Şerif Paşa, Mezopotamya'daki
İngiliz birliklerine yardım önermiş, ancak önerisi geri çevrilmişti. (21)
Bediıxan ailesinin üyelerinin de Rusya ile ilişkisi vardı. Bunlardan
ikisi Kamil ve Abdurrezzaq, Rus İşgali süresince, Bitlis ve Erzurum vali
liğine atanmış gibi görünüyorlardı. ^22’ Genellikle bu aileler, bütün yu
murtaları bir sepete koymazlardı; nitekim 1919'da aileden bir başkasını,
Xelîl'i Mayatya valisi olarak görüyoruz. (23) Savaş, Kürt hareketi açısın
dan önemli bir dönüm noktası oldu. Savaş, genç Kürt milliyetçi aydınları
nın Kürdistan'la bağlantılar kurmalarına yolaçmakla kalmadı, aynı za
manda eski Hamidiye Alaylarının (Milis adı altında) yeniden örgütlenmesi
sonucunu da doğurdu. Geçmiştekinden daha çok aşiretin katılımı sağlan-

T'/;--'

'■'■..343

dı. Rus işgali sonucu yüzbinlerce Kürt Batıya göçmüştü. Ekim Devrimi'nden sonra Rus askerleri, Ermeniler'i kendilerini savunmaya bırakıp
ayrılınca, Kürt aşiret birlikleri, bunların hemen hepsini Kafkasya'ya doğru
sürmüşlerdi. ^24’ Ermeniler'in ortadan kaybolmalarıyla, Doğu Anadolu ta
mamen Kürt topraklan olarak kalmıştı. '25'
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Bir Kürt ulusal devleti artık yakındı. Irak Kürtleri ile sürgündekiler
ve İstanbul'dakiler; kendilerini ciddiye olan Müttefiklerle, Kürt toprak ta
leplerini tartışıyorlardı. Bunun haberi Kürdistan'a gelmiş ve burada Kürt
milliyetçiliğini uyarmıştı. Savaşın başlangıcında , güçlü bir Pan-İslâmizm
etkisi altındaki pekçok Kürt, Jön-Türklerin Kürtlerle ilgili niyetlerinden
şüpheye düşmüşlerdi. Batıdaki Kürtler'in herhangi bir yerde nüfusun
yüzde 5'ini geçmeyecek biçimde kasıtlı olarak dağıtıldıklan yolunda söy
lentiler de vardı.
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Gerçek olmasa da, şöyle bir öykünün sembolik bir önemi vardır. Xalid Beg, Cibran aşireti reisi ve orduda subaydı (Miliste değil). Doğu Anado
lu'nun yeniden zaptedilmesinde kendini gösterenlerden biriydi Şex Said'in
kardeşi Mehdi, Xalid 'in yakınıydı. Ermeniler karşısındaki son zafer günü,
herkesin düğün-Bayram ettiği gün Xalid Bey'in üzgün göründüğünü farkeder; O, çadırda düşünceli ve sessiz oturmaktadır. Mehdi, yanma oturur ve
Xalid 'in sorununu anlamaya çalışır. Biraz ısrardan sonra, subay , Mehdi
'ye, kendisini rahatsız eden düşünceyi açar : "Bugün, birgün bizim boğazı
mızı kesecek kılıçlan biledik !" der. (27î Xalid Bey, sonradan Şeyh Sald
İsyanı'nı planlayanlardan biri olmuştu.
Savaştan sonra Halife, Müttefiklerin aleti olmasından ötürü Kürtler
üzerindeki otoritesini de yitirmişti. Aslında, Kemalist propaganda, O'nun
hapis olduğunu, dolayısıyla otoritesini kullanamayacağını ileri sürüyordu.
Ermeni devleti söylentilerini kasıtlı bir biçimde yayma şeklindeki Kema
list propaganda ise, Kürt milliyetçiliğini uyarıcı bir etki yarattı ve Türk
ler'e, Ermeniler’e uyguladıkları şiddette yardımcı oldu. Bazı İngiliz kay
naklarına göre (yanlı ve yanlış olabilir), İttihat ve Terakki Komitesi 'ne
yakın otan Türkler, Kürt milliyetçiliğini İngilizler'e karşı kışkırtıp bir silah
olarak kullanmışlar ve bir Türk-Kürt Devletinde Kürtler'e bir tür "özerk
lik" vaadetmişlerdir. '28’ Özerklik düşüncesi hızla yayılmaya başladı. Söy
ledikleri kesin olmamakla birlikte o dönemin tanıklarının tümü, çeşitli ne
denlere dayanarak, Kürtler'i olduklarından daha milliyetçi göstermekte
dirler). Aslında özerklikten anladıkları farklı şeyler otan değişik sosyal
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katmanlar, aristokratlar, yüksek memurlar, şehir orta sınıflan, bağımsız
lık isteklerini yükseltmeye başladılar. Aşiret reisleri ve şeyhler de dahildi
buna. Hepsi de bağımsız bir Kürdistan için liderlik rolünü üstlenmek iste
miyordu. Bu amaçla, her biri kendi konumunu güçlendirmek için dış des
tek sağlamak üzere girişimlerde bulundu : İstanbul Hükümeti, Müttefik
ler (İngilizler) ve Kemalistler yönünde. (Devriminden sonra Ruslar, artık
bir uydu Kürt devletinin koruyucusu olarak düşünülemezdi).
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Mesela Süreyya Bedirxan, İngiliz Hükümetine yazdığı bir mektup
ta, dedesi Bedincan Bey tarafından yöneltilmiş olan toprakların kendisine
iadesini istiyordu. '29'
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Mehmet Şerif Paşa (Sevr Barış Konferansına Kürt temsilcisi olarak
katılan) aynı hükümete mektup yazarken, Kürt halkının Batı tipi bir demok
rasiyi yaşatamayacak derecede ilkel olduğunu belirtiyor; bu durumda yapı
lacak seçimlerin aşiret kavgalarını kızıştıracağını, asıl ihtiyaç duyulanın,
askeri ve idari konularda eğitimli, İngiliz danışmanlar ve Kürt bakanların
yardımcılığıyla yönetecek olan bir Mir olduğunu yazıyor; eski büyük filele
rin prestijlerinin de, onları Federatif bir Konseyde toplayarak devam ettirile
ceğini söylüyordu. Bu Konseye, İngiliz Hükümetince atanacak bir mîr baş
kanlık edecekti. Bu zor ve sorumluluk gerektiren göreve hazır olduğunu da
ekliyordu.
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Seyid Abdülkadir ise Halife destekçisi olarak kaldı ve İstanbul
Hükümetinden yana tavır aldı. İstediği, Osmanlı Devleti sınırlan içinde
Halieye bağlı özerk bir Kürdistan'dc_Seı"d Abdülkadir'in isteğinin böyle
mütevazi oluşunda, Osmanlı senatosunun Başkanı olmasının etkisi yok
değildL (31)

Bu şehirli aristokratik milliyetçiler, Kürdistan’ın geleceği üzerine tar
tışmalarına , Kürt halkını tartışmaya katmadan devam etliler. Diğer yan
dan, pekçok "geleneksel" lider, değişen dünyada "geleneksel" güç oyunlannı oynamaya devam ettiler. Onların milliyetçiliklerinin anlamı, kendi
ekonomik ve politik güçlerini arttırmaktan daha fazla birşey değildL Birle
şik Kürdistan düşüncesinin, onlar için bir önemi ve anlamı yoktu. Gelenek
sel düşmanlık ve rekabetler, şeflerin davranışlarını önceden belirliyordu.
Kendilerine Kürt milliyetçisi diyen şefler, birkaç Kürt isyanında karşı taraf
ta yer almışlardı.
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Nevar ki, bu eski otoritelerin yambaşında gelecek yıllarda önemli
roller üstlenecek yeni bir kent kökenli milliyetçi nesil yetişiyordu.

Savaştan Sonraki Ulusal örgütlenmeler ve Kemalistler
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Savaştan sonra şehirli milliyetçi akımlar, daha çok reislerle ilişkili
olmalarına rağmen Kürdistan köylüleriyle daha yakın bağlantılar kurmayı
başardılar. 1918’de Kürdistan Teâli Cemiyeti, Diyarbakır ve daha bir
kaç Kürdistan yerel teşkilatıyla birlikte İstanbul'da kuruldu. Cemiyet, yal
nızca önceki kuşakların milliyetçilerini ve şehir orta sınıflarım değil, aşiret
mensubu Kürtleri de kapsıyordu. *32' Dahası örgüt, 10.000, sonra da
15.000 Kürd'ü (İstanbul'daki toplam Kürt nüfusun yaklaşık % 50'si) ku
cakladığını iddia ediyordu.
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İstanbul'daki İngiliz gözlemciler bu iddiayı ciddiye aldılar. Özellikle
Kürt Loncalar, Seyid Abdülkadir’e bağlılıklarını açıkladıktan sonra . (33)
Kürt Öğrenci Birliği HĞvî de yeniden canlanmaya başlamıştı; üyeleri ara
sında pekçok Kürt entellüktüelin yamsıra , ileri gelen aşiretler de vardı.
Kürdistan Teali Cemiyeti'ndeki bir bölünmeden soma Hâvi, önceki örgü
tün radikal ve daha genç elemanlarıyla Teşkllfit-ı İctimaiye’de birleşti.
(34)
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Bu örgütler, çoğunluğu Kurmanci olmak üzere, Zaza ve Alevi Kürtle
ri de önemli ölçüde örgütlemişti. 1920’lerde Kürdistan Teâli Cemiyeti'nln genç üyeleri, Dersim ve Sivas yöresinde Alevi Kürtler’in öncülüğün
de bir ayaklanma planladılar. Çok sayıda aşiret reisi "otonomi" talebi
etrafında birleşti. Bununla ilgili olarak Meclis'e , Türk idarecelerin bölge
den çekilmesi, Kürdistan'a "özerk" bir statü verilmesi ve bunu tam bağım
sızlığın izlemesi talepleriyle telgraflar çekildi. (35) Bu reislerin istekleri,
(KTC'nin üyelerince dikte ettirilmemiş olsa da onlardan etkilenmiş) dar
bölgesel ve grupsal çıkarların ötesine geçmişti. Onlann öngördüğü Kür
distan'da Sünni ve Aleviler, Kurmanci ve Zazakiler vardı. *36' Ancak Kürdistan'ın diğer parçalarından destek gelmemişti. Ne yazık ki ayaklanma,
Kemalistler tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. İletişim yetersizliği ve
organizasyon eksiklikleri ayaklanmanın başarısızlığının en önemli neden
leriydi. Ayaklanma merkezi olarak planlanmamış, Kürdistan'ın diğer par
çalarındaki etkili-yetkin çevrelerle gereken bağlantı kurulamamıştı. Bir
başka önemli etken de, pekçok Sünni Kürdün, hareketi-bir Alevi ayaklan-
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ması olarak algılamış olmasıdır.
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Bütün bunlardan da önemlisi, diğer birçok Dersimli liderin Mustafa
Kemal'e güvenmeleri ve onu desteklemeleriydi. Pekçoklan güçlerini (otori
telerini) arttırmak için ona ihtiyaçları olduğunu düşünüyordu.
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Bu bağlamda henüz çok şey değişmedi Kürt Alevtieri genel olarak,
öncelikle kendilerini Kürt olarak algılamaktalar ve dinsel farklılığı ikincü
önemde saymaktalar. Hatta, kendilerini Türk'ten çok Kürt sayan Türkçe ko
nuşan Aleviler de vardır (en azından sözde). Çünkü Kürt ve Alevi, bu ikisi
de bir farklılığı temsil ediyor, Türkiye'de. Ancak Sünni Kürtler, Aleviler'e
karşı, Sünni çoğunluğun önyargılarını taşırlar. Sünni ve Alevi Kürtler'in içiçe
yaşadığı yerlerde (Malatya, Elazığ, Erzincan gibi) faşist propaganda ve İslâmik fanatizm uygun bir zemin bulmaktadır. O kadar ki, şimdikilerde
(1978) Aleviler'le (Kürt ve Türk, sol görüşlü) Sünniler (Türk ve Kürt, aşın
sağ) bir iç savaş yaşamakta.
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Mustafa Kemah 1916'da Diyarbakır’da komutanken, pekçok ağayla
ilişki kurmuş ve Kürtler'e olan sevgisine onlan inandırmıştı. Bu sayede
Rus birliklerinin ilerlemesini engellemişti. Bu nedenle çok kişinin onu bir
kurtancı olarak görmeleri anormal değildi. Erzurum ve Sivas Kongrelerine
milliyetçi Kürtleri davet etmiş, onlara yeni kurulacak devlette Türkler'le
Kürtler'in eşit haklara sahip olacağı sözünü vermişti. İlk Temsilciler
Meclisi 'ne birkaç Kürt atandı ve T.B.M.M'nde Kürtler, oransal olarak
temsil ediliyorlardı. (37) Dersim'deki ilk rahatsızlıklarda, yönlendiricileri
görüşmeye davet etmişti. Giden yalnızca , Koçgiri aşireti reisi Alişan'dı ve
o, Millet Meclisi'ne aday da gösterilmişti.

1919-1921 yıllan arasında Mustafa Kemal'in Kürt aşiret reisleriyle
ilişkileri, ulusalcı örgütlerinkinden daha iyiydi. Majör Noel'in anlattığına
göre, Diyarbekir halkı, Kürd Teâli Cemiyeti gibi genel ulusal örgütlenme
lere rağmen bağımsız bir Kürdistan devleti ilanından caydırılmışlardı;
"Çevredeki aşiretler arasında etki sahibi olan nüfuzlu soylulardan başlıca
ikisi üzerinde galibiyet sağlamalarını Türklere borçlu olarak... " '39'

Rastlantı bu ki, bu kuruluşun üyelerinin bencil olmadıkları söylene
mez; kendilerini sunmak istedikleri gibi idealist milliyetçiler değillerdi (Türkleri destekleyen bozuk ve hain reislerin aksine). 1919 baharina kadar Türko-Kürt milliyetçiliği gayretleri içinde olmuşlardı ve Jön-Türk elemanlarıyla
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işbirliği içindeydiler; ve en iyi biçimde ödüllendirilmişe benziyorlar. Aynı yı
lın sonlarında , Türklefin karşısına geçip, tam bağımsız Kürdistan propa
gandasını yaymaya başladılar. Bir İngiliz gözlemcisinin açıklamasına göre
bu değişim, ABD Başkanı Wilson'un İlkeleri -ki bunlardan biri, ulusların
kendi kaderini tayin hakkını tanıyordu-nin yarattığı etkiyle oluşmuştu :
"Ancak o zamandan beri, Başkan Wilson'un, herkesin nasıl istiyorsa öyle
yapabileceği yolundaki doktrini, yavaş yavaş bütün cazip olanaklarıyla bir
likte ufuklarına girmişti ve eskinin Türko-Kürtleri şimdi, eğer yeterince ses
lerini çıkarabilirlerse, Wilsoriun onlan duyacağını ve Diyarbekifi tek başla
rına yönetmelerine izin vereceğine ikna olmuşlardı. Ve katliamdan
edindikleri Hıristiyan mallarıyla ganimeti Türklerle paylaşmadan sömüre
bilecekleri™. düşünüyorlardı. "l40'
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Bu durumda çoğu Kürt reisinin Kemal ’e dönmesi şaşırtıcı değildi:
O, onları temsil edecek güce sahipti, oysa ulusalcı örgütler bu güce kendi
başlarına sahip değillerdi. Onlar, Müttefiklerin iyiniyetlerine belbağlayabilir ya da Sevr'in şartlarına güvenebilirlerdi. Fakat reislerin çoğunun doğru
olarak algıladıkları gibi, Müttefikler, öncelikle Ermeniler’in dostuydu.
Kültlerin değil. Bu durumda M. Kemal, Ermenilere karşı "Kürt" toprakla
rını korumaya en uygun adaydı. Hatta 1919'daki Paris Banş Konferan
sında Kürt delegeler, bağımsızlık taleplerini gündeme getirirlerken, bazı
Kürt beyleri de Konferansa gönderdikleri telgraflarda, Türkler'den ayrıl
mak istemediklerini bildiriyorlardı J41'

In

Azâdi (Özgürlük)

örgütü

Kemalistler'in işgalci kuvvetlere karşı kazandıkları kesin zaferden
sonra, İstanbul'daki Kürt örgütler aktivilerini durdurdular. Aslında, bu
örgütlenmeler bu tarihten az önce dağılmışlardı ve müttefiklerle ilişki ha
linde olan önde gelen üyeleri kaçmışlardı. Suriye'de 1927 yılında Xoybûn
adıyla yeni bir örgüt kuruldu. Xoybûn 'da , eski aristokratik ve pederşahi
atmosfer kendini hissettriyordu. Xoybun, Ermeni Taşnak örgütüyle olan
işbirliği dolayısıyla İngiliz ve Fransızlar'ın ilgisini çekmişti. Bu örgüt, son
radan Ararat (Ağrı) İsyanında rol oynadı. Bazı üyelerine göre bu isyanı
örgütleyen örgüttü.

Türkiye’de ise 1923'te Azadî Örgütü kuruldu.
Daha önceki ör
gütlenmelere göre epey farklı bir örgüt olarak kurulmuştu. Bu örgütün
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çekirdek kadrosunu kentsoylular değil (birkaç kişisel etki dışında), dene
yimli askerler oluşturuyordu. Merkez İstanbul'da ya da Ankara'da değil,
8. Kolordu'nun bulunduğu Erzurum'daydı. Merkez yöneticileri : Xalid
Bey, II. Abdülhamid'in Hamidiye Ordulan için kurdurduğu okula devam
etmişti. Milis kuvvetleri içinde büyük bir saygınlığa sahipti ve düzenli or
duda albay rütbesipdeydi. Gördüğü şehir eğitiminden olacak, diğerlerine
göre daha ulusalcıydı. Yusuf Ziya Bey, Bitlîs milletvekiliydi ; bu nedenle
şüphe çekmeden gezip temaslar kurabiliyordu.
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Örgütün ilk hazırlıklan bazı subaylarca yürütüldü. Kürdistan'ın her
tarafında, nüfuzlu kimselerle bağlantılar kuruldu. 1923'te Meclis için yeni
bir seçim gündemde olduğundan, Yusuf Ziya, seçim bahanesiyle rahatlık
la bağlantılar kuruyordu.
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Örgütün ilk kongresi 1924'te yapıldı. Kongrede bulunan Nakşi
bendî şeyhi ŞĞx Seîd, Xalid Bey 'in hısımıydı ve Diyarbakır'ın kuzeydo
ğusundaki Zaza Kürtler arasında epey bir etkinliği vardı. Bundan dolayı
(Hamidiye) milisleri komutanlarım bağımsız bir Kürdistan için ikna etti.
(43)

tk

Kongrede iki önemli karar çıktı:
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1- Kürdistan'da genel bir ayaklanma başlatılacak ve bunu bağımsız
lık ilâm izleyecekti. Ayaklanma bütün ayrıntılarıyla planlanacak ve bu iş
uzun zaman alacağından, katılanlar, kendilerinden beklenen görevlerle il
gili olarak tam bilgilendirileceklerdi.

2- Harekete gerekli dış destek İngiliz, Fransız ve Ruslar'dan sağlan
maya çalışılacaktı. Fakat bu son adaya birçok milis komutam itiraz etti.
Dinsel nedenlerle Ruslar'ı kendilerinin en büyük düşmam sayıyorlardı.
Bu durumda Türkler'i, dinsiz bolşeviklerden daha yakın görüyorlardı.
Şeyh Said onları, Türkler tarafından Ermeniler'in akibetine
uğratılmaktansa, inançsızlardan yardım almanın mübah olduğuna inandırdı.
Hemen Gürcistan'a bir kurye gönderildi. Sovyetler, hareketi destekledikle
rini, fakat yardım edebilecek şartlarda olmadıklarım bildirdiler. Türk Hükümeti'ne hiçbir şekilde destek çıkmayacakları güvencesini verdiler. Kürt
ayaklanmasını bastırmada İngilizler'le -de ilişki kurulmuş fakat sonuçsuz
kalmıştı. ^45^
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V-c. Şex Seîd İsyanı
İsyanda Dinsel Faktör
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Ayaklanma hazırlıkları 1924 yılı boyunca sürdü. Şartlar, milliyetçi
propaganda için uygundu. 1924 Martı'nda halifeliğin kaldırılmasıyla ,
Türk-Kürt kardeşliği propagandası etkisini yitirmişti. Ankara Hükümeti'ni dinsizlikle suçlamak mümkündü artık. Bu suçlama, alman devlet ön
lemleriyle yerini bulacağa benziyordu. Bu argüman, daha çok duygusal
dindar Kürtler arasında yürütüldü. Bu suçlama karşısında Ankara Hükümeti'nin aldığı baskıcı önlemler, yalnızca Kürt milliyetçiliğini krüklemeye
yaradı. 1924 yılında, halkçılık adına, Kürt dili resmi kurumlarda yasak
landı. Feodalizmin tasfiyesi gerekçesiyle Kürt ağalar ve aydınlar batıdaki
Türk bölgelerine sürüldüğü gibi; çıkarılan yeni bir yasayla (1505 Nolu)
Kürt ağalarının topraklan istimlak edilip, Kürdistan’da yaşayan Türkçe
konuşanların buralara yerleştirilmesi mümkün oluyordu. {46) Bu son

olay, Azadî için iyi bir propaganda malzemesi oldu.
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Ancak, somut bir stratejik planın olduğu söylenemezdi. En çok yapı
lan şey, bölgedeki saygın kişilerin desteğini sağlamaktı. Kürdistan çapın
da genel bir ayaklanma ve bir Kürt hükümetinin ilâm, bağımsız bir Kürdistan'm kurulması için yeterli görülüyordu. Türkler arasında Mustafa
Kemal'e karşı ciddi bir dinsel muhalefetin olduğu bilinmekte, bu durum
da dinsel görünümün de olmasının, gelecek isyanda avantajlı bir ortam
oluşturacağı düşünülmekteydi. Mecliste henüz tam bir bütünlüğün sağla
namamış olması, isyana katılımı olumlu yönde etkileyecekti. Bu nedenle,
sürgündeki Sultan-Halife Vahdettin'le temasa geçildi. (47) SultanHaHfenin vereceği resmi destek, kitleleri ikna etme anlamında çok etkili

olacaktı.

Aynı nedende Azadî, isyanda liderlik rollerini Ş6x Seîd'e ve diğer
şeyhlere vermeyi tercih etti. En azından şu nedenlerle bu din adamları
önemliydiler:
Türk kaynaklan şu noktayı sık sık vurguluyorlardL Şex Seîd' i sık
sık "büyük sürülerin sahibi" olarak anıyorlardı. Mela Hesen'e göre. Şeyh
çok zengindi, çünkü oğullan hayvancılık yapıyorlardı ve Şeyh asla müritle

rinden para almamıştı. Bu nedenle şeyhler;
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1 -

Çök geniş bir kitle tabanına ve finansman kaynaklarına sa

hiptiler.
2 - Şeyhler sayesinde hareket dinsel bir görünüm kazanıyor, bu
da hareketin kitleselimi açısın dan vazgeçilmez bir olanak oluşturuyordu.
3 - Geleneksel arabulucu rolleriyle son derece önemli bir etkiye sa
hiptiler.
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Şeyhlere nasıl ihtiyaç duyulduğunu aşağıda göstermek istiyorum. Bi
rinci Dünya Savaşı boyunca, Şeyh Said'le ilgili bir olaydır. O zaman Tiflis'te
yaşayan Abdurrahman Bedirxan, (48) Seîd 'le ilişkilenip , O'na,.eğer Türklefe karşı bağımsız bir Kürdistan için ayaklanırsa Rusya’nın yardım sözü
nü iletmişti. Şeyh, bu teklifi önceHeyderan aşiretinin reisi ve milis komuta
nı Kör Hüseyin Paşa ’yla tartışmıştı. Kör Hüseyin, (aynı güçte olan) daimi
rakibi Hesenan aşireti reisi Xalid Bey'in bunu bahane ederek kendisine
saldıracağından korkup, böyle bir isyana Xalid Bey’in de katılımın sağlan
masını şart koşmuştu. Öte yandan Xalid de. Kör Hüseyin'in arkadan saldı
racağından korkup benzer bir garantiyi istemişti İkisi de, aralarında ga
rantörlük edecek olan arabulucu bir şeyhe ihtiyaç duymuşlardı.
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(Ancak plan eleverilerek bozuldu, Şex Seîd dedelerinin köyü Palü'ya
gönderildi; Kör Hüseyin ve aşireti, tehlikeli cephenin çok uzağına gönderil
diler. İkisi de sonradan Azadî’nin teklifine olumlu karşılık verdiler. Fakat
Şex Seîd İsyam'na gerçekten katılan yalnızca Xalid ’di)

In

Bu nedenle İsyanda 5 cepheden 4'üne şeyhler kumanda ettiler.
Şeyh Said ise eylemlerin üst komutanıydı.

1924 'teki Durumun Çağdaş Bir Değerlendirmesi
Bu döneme ilişkin kaynakların çoğu biraz yanlıdır, partizanca yazılı
anılara ve sözlü anlatımlara dayanır, sonraki süslenmiş yorumlamalar ve
belli bir yönfe çeken düşünceye dayanır. Bu nedenle, bazı Azadî üyelerin
ce 1924 Eylülünde '49' İngiliz gizli servisi adamlarına verilmiş olan durum
değerlendirmesi ilginçtir. Onlar Türk ordusunda subaydılar; ordudan ay
rılış öykülerine ilişkin değerlendirmeler, benim diğer kaynaklardan ortaya
çıkardığım.bulgularla çakışmaktadır. Onlara göre, Kürt subaylarının çoğu
milliyetçiliğe sempati duyuyorlardı. Diyarbakır'daki 7. Kolordudaki Kürt
subayların oram % 50'den aşağı değildi. Pekçok Türk Subay da Kürtler'e

sempati besliyordu. (50) Anti-Kemalist muhalefetle ilişkiler içinde oldukları
yolundaki iddialar muğlaktır ve ciddiye alınacak değerde değildir. Kürt
ulusal hareketinin amaçlan olarak şunları sıralıyorlar :

- Türkiye Kürdistan'mda, acilen bir dizi başkaldın hareketleri örgütlemek
- Bir ulusul hükümet kurmak' (Olası bir lider ismi için ısrar edildi
ğinde Bedincan ailesinden sözediliyor). (51)
- Eğitimi, tanmı ve maden yataklannı bağımsız bir devlet olarak ge

liştirmek.
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Fakat verilen bu bilgilere göre Asadİ 18'den az olmayan yerel teşki
latıyla gerçek bir örgüte ve kesin bir eylem planına sahipti. Ne var ki ger
çek bir örgüte ya da gerçek bjr eylem planına verilen önem yetersizdi.

de

En tanınmış Azadî liderleri:
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Xalid Bey Cibran : Genel Başkan (Erzurum)
Kör Hüseyin Paşa : Milis Komutanı (Malazgirt Teşkilatı Başkanı)
Xalid Bey Hesenan : Milis Komutanı (Varto Teşkilatı Başkanı)
Yusuf Ziya Bey : Eski Milletvekili (Bitlis Teşkilatı Başkanı)
Ekrem Bey : Cemil Paşa ailesinden (Diyarbekir Teşkilatı Başkanı)
Seyid Ebdülkadir Efendi : (İstanbul Teşkilatı Başkanı) (52)

In

Bir ayaklanmaya katılmasına kesin gözüyle bakılan aşiret reislerinin
listesi şunlarla başlıyor : Hacı Mûsa Beg (XuW aşireti reisi ye Temsilciler
Meclisinin eski üyelerinden) ; Xerzan Şeyhi Şex Selahedîn ue 1924 Ağus
tosundan beri Azadinin desteğiyle "pasif bir başkaldırıyı sürdürmekte
olan Pençtnaranh Cemile Çeto (Bitlis'in dağlık batı bölgesinden) ve sözü
edilen diğer etkili reisler; MÜan aşiretinden İbrahim Pafafun oğlu
Mehmûd Beg (Mahmud, önceleri İngiliz mandası altındaki küçük bir Kür
distan için 1919'da krallığa uygun bir aday olarak gösteriliyordu) ve Şırnak'tan Sileman Axa' nm ve Ebdutrehmen Aka'nm oğullan. Şu nokta pot
edilmeye değerŞex Seîd, ne Azadî üyeleri arasında ne de katılacak reis
ler arasında anılıyor.

352

Ehsan Nûri Ayaklanması ve Firar

In
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İngilizlere bütün bu bilgileri verenlerin isimlerinden dökümanlarda
söz edilmiyor. Şüphe yok ki bunlar, bir dizi yanlışla birleşen ve isyanı ba
şarısızlıkla sonuçlanan Ehsan Nûri ve yoldaşlarıydı.
İçinde Azadî li
derlerinden Ehsan Nûrîx Rasim Xûrşîd, Tevfîq Cemil ve Ziya Beyin kar
deşi Riza'nın subay olarak yer aldığı 7. Kolordu alaylarından biri,
Hakkari'de "itaatsiz" Nasturiler üzerine gönderildi (1924). Alay Beştüşşebab'a vardığında, Yusuf Ziya Beyden şifreli bir telgraf aldılar. ( Azadî iliş
kilerinde askeri telgraf kullanabiliyorlardı). Yusuf Ziya Beg İstan
bul'daydı. Kemalist yönetimine karşı Türk muhalefet hareketlerinin
durumunu incelemek için orada bulunuyordu. Telgraf da inceleme sonuç
larını bildiriyordu. Ne var ki şifre , kardeşi Rıza ve diğer Kürt subaylarınca
yanlış çözülüp , genel ayaklanma enirinin verildiği yorumlandı. Silahlanı
lıp dağlara çıkıldı. Hemen tümünü Kürtler'in oluşturduğu 4 birlik askerle
birlikte Kürt aşiretlerini isyana katılmaya ikna etmeye çalışan liderler, ge
nel bir ayaklanmanın henüz sözkonusu olmadığım öğrendiklerinde, artık
tehlikedeydiler. Silahlarını imha edip Irak'a kaçtılar. Daha sonra 1929/
1930 yıllarında, Ehsan Nûrî, Ararat (Ağn) İsyanının büyük askeri lideri
olarak adım duyurdu (Bu kez Paşa olarak). Bu zamansız ayaklanma giri
şimi, Türk Hükümeti üzerinde uyarıcı bir etki yaptı. Kaçanların yakınlan
sorgulanarak, Azadî kadrolarının izi bulundu. Yusu Ziya Beg, Xalid Bey
(Cibran) ve daha birçok aktif üye tutuklandı. Asi Hacı Mûsa Bey zindana
gönderildi. Yusuf Ziya Bey ile Xalid Bey, Bitlis'teki hücrelerinde öldürül
düler. Hacı Mûsa serbest bırakıldı.
Ş6x Seîd, teslim ol çağnsım red
dederek, yerleşik olduğu Hınıs'tan, Bingöl-Çapakçur'a yerleşmek üzere
ayrıldı. '55'
.

İsyan İçin Yeni Plan
Aynca isim listeleri elegeçirilmişti; yine de yalnızca birkaç tutukla
ma oldu. Şfix Seîd de Xalid Beg'in mahkemesine şahit olarak çağrılmıştı,
fakat tutuklanacağından korktuğu için gitmemişti. Yusuf Ziya'lann akıbe
tinden sonra bir panik havasına girildi. Birçok planlar yapılıyor fakat hiç
birisi uygulamaya konamıyordu. Bu panik ortamında Şeyh Sait kendini,
yeni bir hareketin en uygun adayı olarak gösterdi. Ne istediğini biliyordu,
büyük bir ünü vardı ve ikna yeteneği yüksekti. Hınıs’tan Palu, Lice, Hani,
Çapakçur bölgesine yerleşmek üzere ayrıldı. Bu bölgenin yoksul Zaza aşi-

'
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retleri içinde çok sayıda müridi vardı. Sözkonusu bölge, aynı zamanda
devletin askeri ve emniyet güçlerinin zayıf olarak temsil edildiği bir böl
geydi. Şeyh Said, müridlerine yaptığı düzenli ziyaretlerde, onlan planlar
dan haberdar ediyor, parasal katkılarda bulunuyordu. Öncelikle, hasım
aşiretler arasındaki arabulucuk girişimleri çok etkiliydi. Düzenlenen bu
mürid ziyaretlerinde liderler buluşma imkânı buluyor, stratejik planlan
tartışıyorlardı. Bu arada tobö etme olanağı da buluyordu, müridler. Ara
buluculuk yapmak o dönemde özellikle önemliydi: İsyanın başarılı olması
için önce aşiret- crarası sorunlar çözümlenmeliydi; diğer türlü, bazı aşiret
ler, sırf düşman aşiretler katıldığı için isyana karşı durabilirlerdi.
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İlk önemli çalışma, Şeyhe geiiriLip parmak basılan noktayla ilgili: Za
za bölgelerine gitmeden önce, Cibran aşireti liderleriyle Xalid Beyin akra
bası olan (Kurmanciler) görüşmeler yapmıştı. Bu göçebe aşiret önceleri yer
leşim yerlerini (Karlıova, Varto, Bulanık) başka Kürt-Alevi aşiretlerle, Lolon
ve Xormek'le paylaşıyordu. Önceleri bu yerleşik aşiretler Cibran'a bağımlıy
dılar ve sadece son birkaç on yılda özgûrleşmişlerdL I. Dünya Savaşinda
milis olduktan sonra, kendileri üzerinde yeniden egemenlik kurmak isteyen
Cibran'a karşı direnmişlerdi. Bu durum silahlı çatışmalara ve sürekli bir
kandavasma dönüşmüştü. Eğer bu dava, isyan boyunca da sürdürülürse,
Cibranlılar'ı ciddi ölçüde engelleyecekti Şeyh, Xormek aşiret reislerine bir
mektup yazdı. Din adına, Xormekliler'i Ankara hükümetine karşı Cihad a

t

354

ris
Pa

de

HARİTA - 15 : Mart/1925 sonuna kadar isyancı bölgeler (Cumhuriyet, 27.3.1925)

de

Beyaz ve siyah oklar, hükümet ve isyancı birliklerinin hareketlerini gösteriyor.
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çağırıyordu. Xormekliler Alevi olduğundan Şeyh'in sözü herhangi bir ağırlık
taşımıyordu ve onlan isyana katamadı, aradaki kandavasmı bile durdur
maya yetmedi Aslında, isyan patladıktan hemen sonra, iki aşiret birbirine
saldırdı. Xormek ve Lolan, jandarmadan daha etkin olarak isyana karşı sa
vaştı. I56' Ancak bu olumsuz örnek tipiktir. Bana anlatılanlara göre Şeyh,
bu gezilerinde pek çok küçük çatışmalan yatış tırmıştı.

In

Hatta harekete katılmış olanlardan Mela Hesen'in verdiği bilgiye gö
re, Savaş Konseyi kurulduktan sonra Şeyhin bu ziyaretleri sırasında Aza
denin bir kongresi de yapılmıştır. Bunu, stratejik planlan uygulayan bir Sa
vaş Konseyi izlemişti <57' Bu toplantılarda, isyanın Martta (1925)
başlatılması karara bağlanmıştı. Kongreye, Murat nehri çevresinde (Yukarı
Fırat'ın doğu kolu) aşiretlerin Zaza temsilcileri katılmıştı.
Çok hevesliydi
ler. Ama karar Mart-1925 olarak alınmış tv t59'

. Yapılan savaş planına göre, bütün aşiretler kendi reislerinin liderli
ğinde harekete katılacaklar, Türk idareciler tutuklanarak hapsedilecekti.
Yerel aşiretler katılmaya ikna edileceklerdi. Cephelerde eylemlere, yerel
müfuslan olan ve yerel koşullan bilen şeyhler tarafından komuta edile
cekti. Beş cephe açılacaktı:
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1- Kuzey/Kuzeydoğu Cephesi : Melekan'lı Ş6x Ebdullah'ın üst
kumandasındaki cepheye Xalid Bey (Hesenan aşireti reisi), Ş6x Seîd'in
oğlu Elî Rıza, Mehmed Aza ve Xalîl£ Xeto kumanda ediyorlardı. Mûş,
Varto ve Çan Şeyhleri (Kîxî, Çebeqçür).
2- Xerput/Elaziz Cephesi : Gökdere'li Ş6z Şerif kumandasında.
3- Erzanî Cephesi : Şex Seîd 'in kardeşi Ebdürrehîm kumandasın
da.
4- Silvan (Ferqîn) Cephesi : Şeyh Şemsittiu kumandasında.
5- Diyarbekir Cephesi : Doğu tarafında Heqqî Beg, Batı tarafında
Emeri Farûq kumandasında (İkisi de Zaza reisleriydi).
Bu konsey,
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Şgz Seîd'e küçük bir savaş konseyi eşlik ediyordu.
bütün hareketlerin üst komutasını elinde bulunduruyordu.

de

İsyanın Patlak Vermesi
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Şex Seîd, Lîce , Hanî ve Pîran'da gezilerini sürdürüp gerekli hazırlık
ları yürütürken, 8 Şubatta Pîran’ın bir köyünde talihsiz bir olay meydana
geldi. Jandarmalarla çatışan bir grup kanun kaçağı Şex Seîd'in adamları
na sığındı. Jandarmaların kaçakları istemesi üzerine oluşan gergin ortam,
kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Jandarmalardan en az 1 ölü vardı.
(61) Silahlı bir grup Şeyh'Ie birlikteydi. Şeyh, hazırlıkların henüz tamam ol
madığının bilince olarak, ortamı.yatıştırmaya çalıştıysa da duruma hakim
olamadı. Ok yaydan çıkmıştı bir kere.

In

Hanîliler, Türk yetkilileri ve Valiyi ilçeden kovdular. Bir posta araba
sı, yolu kesilerek soyuldu (10 Şubat). İsyan artık durdurulamazdı. Lider
ler, yönlendirimi en iyi şekilde gerçekleştiriyorlardı. 14 Şubat'ta Darayenî
(Darahini) alındı (Bingöl'ün şimdiki Genç ilçesi). Geçici bir süre için bura
sı hükümet merkezi ve başkent oldu. Şeyh, Modan aşiretinden Feqî Hesen'i hükümet başkanlığına atadı. Güney'de Lice ve Hani de alınmıştı.
Buradan, birkaç bin kişilik bir kuvvetle Diyarbakır'a doğru ilerlendi. O sı
rada birkaç bin kişiydiler (62) ve Diyarbekir'den gönderilen bir piyade ta

burunu kolaylıkla yendiler.

Şeyh karargâhım Tala'da (Diyarbekir'm kuzeyinde bir yer) kurdu.
Burada bütün cephelerle kontakt halindeydi. Fakat şehre girilememişti
henüz, ağır silahlar olmadan şehrin alınması mümkün değildi. Milan'lı

(İbrahim Paşa'nın oğlu) Mehmûd Bey'e bir mesaj göndererek, şehri güney
den kuşatmasını istedi. Fakat Mahmûd Bey'den cevap yoktu, Diyarbakır
cephesinden takviye güçler istemişti. O ana kadar "Savaş Komitesi" top
lanmıştı. Ş6x Seîd’in yanısıra Komite şunlardan oluşuyordu : Fehmi Bi
lal Efendi, Medrag'dan Sedî Beg, Ş6x İsmail, Terkanlı ^^eşıd
r Ha—
nîli Saleh Bey, Pîranlı Sedîq ve Liceli Mela Mistefa. Hepsi de isyanın
merkezi bölgesinden Zazalardı.
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Takviye güçler Silvan'dan geldi. Bu güçlerle, 29 Şubat'ta Diyarba
kır'a saldın başlatıldı. 10.000 kişilik bir kuvvetle şehir sarıldı. Garnizon
Komutanına "teslim ol" çağnsı yapıldı. 7/8 Mart tarihlerinde şehre girildi.
Fakat kanlı çarpışmalar sonunda birçoğu öldürüldü, geri kalanlar karşı
bir atakla geri püskürtüldü.

de

Aynı anda, diğer cephelerde daha çok ilerlemeler kaydedilmişti:
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1- Çan Şeyhleri ( İbrahim, Mistefa ve Hesen) Çebeqçür'u almış
lar (17 Şubat), Kîxî’ya ilerlemişler fakat yerel Türk gamizonunca geri püskürtülmüşlerdi, Xormek ve Lolan aşiretlerinin yardımıyla. '63’
2- Şfix Seîd'in kardeşi Ebdiirrehîm, Maden'i ve Çermik 'i aldı (29
Şubat). Çermik'in alınmasında, önce kendi bölgesinde şehir merkezini iş
gal eden Severek'den
Ş6x Eyub 500 adamıyla yardım etti. Birlikte,
önemli bir kasaba olan Erxanî 'ye ilerleyip, aldılar; güneye ilerleyip , en
önemli hedef olan Diyerbekir'i kuşatmak için.
3- Kuzeydoğu cephesinde , aynı anda birkaç eylem oldu. Hesenanlar
Menazgirt'i aldı, Cibran'lar Bulanîk'ı. Ş6x Elî Rıza, koordinasyonu sağlı
yordu. Bu son aşiret (Cibran), pekçok kez Xormek ve Lolan aşiretleriyle
çarpışmıştı. Varto'nun işgalini bu iki aşiret önce engellemişlerdi. Ancak
sonunda 11 Martta bu kasaba, Şeyh Abdullah kumandasındaki Cibran
birliklerince yoğun bir saldırıyla alınmıştı. Varto'daki 120 jandarmanın
çoğu Kürttü ve Nakşibendi müridiydi. Bunlar, kritik noktalarda isyana
yardım ettiler. Hesenan ve Cibranlılar'dan oluşan Şex Elî Rıza komutasın
daki Kürt birliklerinin bir kısmı bu aşamada Xmıs'a ilerliyordu. Bir başka
grup, Mûş ovasındaki isyana yardımcı olmak üzere güneye gönderilmişti.
Bunlar Mûş ovasındaki isyana yardımcı olmak üzere güneye gönderilmiş
ti. Bunlar Mûş ve Bitlis'i alacaklar ve Bitlis'teki Azadî liderlerini özgür
lüklerine kavuşturacaklardı. Ancak yerel aşiretler isyana katılmadılar.
Xalid Beg'le, Ziya Beg'in hücrelerinde öldürüldüğü heberi geldi. Bundan
sonra çabalar, kuzey-doğu yönünde yoğunlaştırıldı.
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4- Kendiliğinden patlamalar, sempatiyle değişik yerlerde oluştu.
Uzak batıdaki Çemişkezek ve Pütürge'de bile.
Genel olarak isyan, alanlardaki ve cephelerdeki küçük şehirler ko
laylıkla Elimdi. Türk jandarma ve subaylan ya teslim oldular ya da kaçtı
lar ; Kürtler rahatlıkla yerlerine geçtiler. Elaziz'in elegeçirilişine ilişkin,
hiçbiri de ilk elden olmayan Türk ve Kürt bilgi kaynaklan, o dönemde o
şehirde yaşayan bir Avrupalı'nın gözlemleriyle tamamlanıyor.(67^
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Ş6x Şerîf ve Yado Ağa (Zaza şef, Fırat taraflarında eşkiya olarak
adlandınlıyor) komutasındaki harekete bağlı güçler, önce Palû'yu alıp,
oradan Xarput ve Elaziz üzerine ilerlediler. Elaziz halkı (çoğunluğu Türk)
23 Mart'ta isyanın yaklaştığı söylentilerini duydu. 24 Mart'ta çarpışma
sesleri geliyordu. Vali ve diğer bazı memurlar kaçtı. Aynı gün 300 Kürt
şehre girdi. '67a' Hükümet Konağını, Adliye'yi bastılar ve hapishaneyi açtı
lar. Salıverilen mahpuslar, Kürtler'e subayların ve zenginlerin evlerini
gösterdiler. "O kadar ki birincisi hapse tıkılıp, İkincisi yağma edildi". Bu
harekete Kürt hamallar ve odun kesiciler zevkle katıldılar. Sonra Şex Şerîf
kente girdi ve şehir sakinlerine düzeni sağlayacağına ilişkin söz verdi. 25
Mart'ta yağmalama devam ediyordu. Askeri cephanelik ve Tekel kundak
landı. Ordu ve jandarma,’ Kürtler'e hiç bir direniş göstermediler kaçtılar
ya da saklandılar. Elaziz'in sürgündeki valisi,{68) sonradan, jandarmaları
nın, Kuran'ı süngülerine takmış oldukları için -bu, Kuran'ın ortaya çıkı
şından birkaç yıl önceye dayanan taktiktir- isyancılara ateş etmediklerini
iddia ediyordu. Asilerin büyük bir kısmı Malatya tarafına yöneldiğinde, di
reniş kentin sivillerince örgütleniyordu. Kürtler, Elaziz’de komuta edecek
kimseyi bırakmamışlardı. Kalanlar yağmacılık heveslisi disiplinsiz, örgüt
süz bir çeteydi. Şehrin ileri gelenleri, onlan kovmak için direniş gruplan
organize ettiler.

Mart'in sonuna kadar Kürt atağının temel dürtüsü aşılmıştı ve
Türkler bu aşamada bölgeye kitlesel bir karşı-saldınyı ve isyanı bastırmak
için yeterli güç getirmişlerdi.

İsyanın Bastırılması
Doğu'da Mürsel ve Kâzım Karabekir Paşa komutasındaki 7. ve 8.
Ordu alaylan isyanı bastırmakta başansız olmuşlardı. Bunda, 7. Orduda-
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ki çok sayıda Kürdün isyana katkılarının payı büyüktür. İsyana karşı
gönderilen birlikle kısa zamanda çok kayıp verdiler. Sağ kalanlarsa Kürtler'ce hapsedildiler. 8. Ordu alayları isyana karşı girişimlerinde çok geç
davranmışlardı. Bana bu konuda bilgi verenler, bunu, Kâzım Karabekir'in M. Kemal'e olan genel muhalefetine bağlıyorlar. (K. Karabekir, tu
tucu bir parti olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın başkanıydı).
Oysa direnişin bastırılmasına yönelik ciddi katkılar, Kîxî ve Varto yöresin
deki Lolan ve Xormek aşiretlerinden sağlandı. Buralardaki garnizonları
desteklediler ve özellikle Cibran'a saldırdılar.
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Ankara Hükümeti'nce 23 Şubat'ta doğu illerinde sıkıyönetim ilan
edildi. M. Kemal, olayın ciddiyetini kavrayıp yakın bir kontrolün gerekti
ğini düşündüğünde, ilk önlem olarak tereddütlü ve muhalefete düşman,
olmayan dönemin Başbakanı Fethi Okyar'ı istifaya zorladı. Yerine İsmet
Paşa atandı ( 2 Mart). İki gün sonra. Hükümete geniş ve olağanüstü yetki
ler tanıyan Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarıldı. Büyük taburlar gönderildi
doğuya. Bu mümkün oluyordu, çünkü Fransızlar, Suriye'den geçen Bağ
dat Demiıyolu'nun, Türk birliklerinin geçişinde kullanılmasına izin ver
mişti. İyi silahlanmış 35.000 asker, isyancılara karşı bölgeye yerleştirildi.
Bazı yabancı diplomatlar, bu sayıdan daha da yüksek olduğunu tahmin
ediyorlar, t69’
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Havadan bombardımanlarla isyan bölgesi sürekli taranıyordu. Bu
arada M. Kemal, bazı aşiret reislerini isyanı bastırma hareketine katılma
ya çağırdı. Nitekim daveti bazılarınca kabul edil de. Birkaç aşiret Diyarbe
kir cephesine gitti. Çünkü bunu reddetmek, isyancılarla birleşmek anla
mına geliyordu. Bazılarıysa, ayaklanmanın bastırılacağı kesinleşince
saldırdılar.
Ordular Diyarbekir'e vardıklarında, ayaklanmacılar kuşatmayı kal
dırmış ve kuzeydoğu yönündeki dağlara çekiliyorlardı (27 Mart) . Türk bir
likleri, kaçışları önlemek için geniş bir çember oluşturdular. Çember gide
rek daraltılıp isyancılar birkaç karşı hareket sonucunda Genç-LiceÇebeqçür bölgesinde sıkıştırıldı (3-8 Nisan). Büyük bir kısmı öldürüldü ya
da hapsedildiler. Yalnızca küçük gerilla gruplan halinde örgütlenmiş .
olanlar kaçmayı başardılar. Ve savaşa, gerilla taktikleriyle sınırlı ölçüde,
daha sonraki yıllarda devam ettiler. 14 Nisan’da Şex Seîd, bir grup ada
mıyla birlikte , İran'a gitmek üzere Mûş'un kuzeyinde Murad Nehıi'ni ge
çerken yakalandı.
Anlatılanlara göre, muhalif bir Cibran aşireti reisi
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4

olan Kasım Beg tarafından ihbar edilmişlerdi.

Birçok masum insan, kadın ve çocuk katledildi. Çok sayıda köy ha
rabeye döndürüldü. Düzeni yeniden sağlamak gerekçesiyle kurulan özel
mahkemeler, birçok etkili kişiyi ölüme mahkum etti, isyanla hiç bir ilişki
si olmayanlar dahil. Daha az etkili olan binleifce Kürt yargılanmadan bo
ğazlandılar. Bölgeden birkaç bin insan batıya sürüldü. 4 Eylül 1925'te
ŞĞx Seîd ve diğer 47 lider Diyarbakır'da asıldılar. İsyandaki şeyhlerin rol
leri, tekkelerin, türbelerin ve ziyaret yerlerinin kapatılmasını buyuran bir
yasanın çıkarılmasına neden oldu (Aralık-1925).
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Zaman zaman insiyatifi ile geçiren gerilla hareketleri devam etti. As
lında, 1925'in Temmuz-Ağustosu'nda bir isyan girişimi daha oldu. Modkî
ve Sasûn bölgesi aşiretleri gerilla birlikleri oluşturup Türk askerlerine sal
dırdılar. 1925 Kasım’ında, en son bölge pasifize edilince, şefleri ya tutuk
landı ya da Suriye’ye kaçtılar. Gerilla hareketleri başka yerlere kaydırıldı.
1926 ve 1927 yıllan boyunca gerilla grupları Xınıs , Varto, Mûş, Solhan,
Çebeqçür, Kîxî, Lice'de dolaşıyorlardı. Bu grupların liderleri olarak da Ş6x
Seîd İsyanı'nda liderlik yapmış olanlan buluyoruz. '71'
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1928'de ilan edilen genel afla, gerillalann bir kısmı affı kabul ederek
dağlardan indi, affa güvensizlik duyan başka bir kısmı ise en doğu bölge
ye, Celâli aşiretinin yerleşik olduğu Ararat Dağı civanna gittiler. Bu alan,
Türk hükümetinin tam kontrol sağlayamadığı bir alandı. Burada, Suri
ye'de kurulmuş bulunan Xoybûn'un gönderdiği elemanlarla birleştiler.
Ehsan Nûrî ve diğer iyi eğitilmiş subaylar burda bir ayaklanma örgütlüyorlardı. Bu örgütlenmeye aşiret reisleri de katıldılar. Geçiçi bir hükümet
kuruldu. Çıkan ilk çatışmalarda çok parlak askeri başarılar elde edildi.
Bu başarılar, birçok Kürt milliyetçisini cezbetti. 193O'da Ararat (Ağrı) İs
yanı çıkarıldı. Bu isyan, Şex Seîd İsyanının hiçbir zaman ulaşamadığı
ölçüde korkutucu ve tehditkâr olmuştur. Türk yönetimine karşı. Bu ,
1938'e varmadan 4. büyük isyandı. Fakat çok geniş boyutlara ulaşmadan
, büyük miktarda insan kaybıyla bu isyan da bastırıldı.
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V-f. İsyana İç Ve Dış Destekler
İngiliz Tardımı Mı?
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Şüphesiz İngiltere isyandan memnun olan taraflardan biriydi. Çün
kü isyan. Türk tarafının Musul'da yürüttüğü Türk ve Kürtler'in milli ve
politik bütünlüğü propagandasını boşa çıkarır nitelikteydi. Londra du
rumdan çok hoşnuttu : "İsyan, Musul konusunda önemli rol oynayan,
Türkler'in ve Kürtler'in politik ve milli olarak bölünmez birliği şeklindeki
Türk iddialarına karşıt bir yorum getirmiştir. Bu yoldaki iddiaları boşa çı
karmıştır. " *72) Bu nedenle, Türklerin İngiliz kışkırtmalarından şüphelen
meleri şaşırtıcı değildir.
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Maalesef 3. Ertemasyonal de isyanın arkasında İngiliz emperyaliz
minin yattığım kesin bir gerçek olarak kabul etti. (73) Kürtler ve İngilizler
ise bu iddiaları her seferinde reddettiler. Azadî'nin İngiltere'yle pnlitik ve
maddi yardım için zaman zaman yakınlaştığı olmuştu. İngilizler, sürgün
edilen Kürt subaylar aracılığıyla da (Ehsan Nûri ve diğerleri) bir isyanın
elikulağmda olduğunu biliyorlardı. Fakat bu, İngiltere'nin isyanı herhangi
bir şekilde desteklediğine kanıt değildi. Bu destek iddialarına Türk tarafı
hiç bir zaman somut kanıtlar getiremedi. Seyid Ebdülkadir'le ya km ilişki
leri olan İngiliz dedektif Mr. Templey dışında . "İngiliz ajanı" denen Mr.
Templey ise, İngilizlerce 'Türkler'in ajan-provokatörü" olarak adlandırıl
maktaydı. (74)

Kürtler'in , herhangi bir silah yardımım memnuniyetle kabul edecek
durumda olmalarına rağmen, böyle bir yardım aldıklarının ipuçları yok
tur. İsyanda kullanılan silahlar, I. Dünya Savaşı'ndan kalma, milislerin
kendi silahlarıydı. Bunlara, Rus istilası sırasında, Rus askerlerinin sattık
ları tüfekler de eklenmelidir. Birçok silah da Ermeniler’den alındı. Kafkasya cephesinden Kürt general Yakûp Şevkî’nin söylediklerine göre, adamla
rı Ermeni katliamından sonra silahlarım İngilizler’e teslim etmemiş,
bunlan yerli halka (Kürtler'e) dağıtmışlardı. Bu nedenlerle Kürdistan'da
büyük bir silah dolaşımı vardı. 1923'ten sonra hükümet, halkın elinde
bulundurduğu silahlan toplamaya başlamıştı. Fakat isyan tarihine kadar
toplama işlemi tamamlanamamıştı. Kürtler silahlarım vermekte isteksiz
diler. (75) Çok ilkel silahlarla savaşıldı. Tanık olan birinin anlattığına göre.
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kılıçlarla savaştılar ama fanatikçe. Silahlı birçok Türk askerini esir aldı
lar. <76>

Türk Muhalefeti
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Ziya Beg, Seyyid Bbdülqadir ve diğerleri aracılığıyla Azadî, Türk
anti-Kemalist muhalefetle ilişkiye geçme girişimlerinde bulundu fakat di
şe dokunur bir sonuç alamadı. Hiç bir aşamada , bu iki muhalif hareket
bir işbirliği yapmadı. Bazı Kürtler, Kâzım Karabekir'in Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası'na sempati duyuyorlardı, fakat bu partinin Kürt is
yanına ilgi gösterdiğinin hiç bir işareti yoktur. M. Kemal'in bu konudaki
suçlamaları temelsizdir.
8. Ordu olaylarında Kürtler, isyana karşı di
ğer olaylara göre daha hoşgörülü davranıyordu, fakat hala pasif bir des
tekten bile uzaktı. Kürtler'in sert bir şekilde bastırılmasına da benzer şe
kilde çok cılız bir muhalefet vardı. Türk kaynaklarının iddia ettiğgi gibi,
sürgündeki Sultan Vahdettin'in olayın arkasında olduğunun hiç bir ka
nıtı da yoktu. Kesinlikle Kürt plancılar ile dinsel hareketler arasında işbir
liği yoktu. Toynbee şöyle diyor : " ... İsyan Erzurum, Trabzon, Samsun'un
Türk nüfusu arasında yayılmadı. Kürt komşuları gibi tutucu olan her za
man ve kendi adlarına Ankara hükümetine karşı, batılılaşmaya ve reform
lara karşı sonradan da ayaklanmadılar." '78'
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Türk basınında isyana ilişkin karikatürler (Cumhuriyet gaz.)

26Şubat1925 :
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7 Mart 1925
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Türk süngüleri Şex Seîd in başından Ktirdıs

"Şex Seîd Genç dağlarında kaçabileceği bir

tan tacını aldı. 4 Nisan 1925

yer kalmadı."

14 Nisan 1925

"Cumhuriyetin demir pençesi sonunda Şex

Seîd'i kulağından yakaladı." 15-Nisan 1925

kini doğrar."

18 Nisan 1925
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V-g. Kürt Kitlesel Katılımı

'

İsyana en büyük katılım Piran, Çebeqçûr-Lîce-Hanî dağlık bölgele
rindeki Zaza-Kürt aşiretlerinden oldu. Bunlar. Şeyh Said ve diğer katılan
şeyhlerin kişisel etkileri altındaki aşiretlerdi. Kurmanç aşiretlerinden Cib
ran ve Hesenariın da önemli katkıları oldu. Bunlar. Karlıova, Varto. Bulanîk, Menazgirt ve çevresinde oturanlardan oluşuyordu. Severek, Pötürge,
Çemişkezek civarındaki kendiliğinden patlamalar hareketin alanım geniş
letiyordu. 20 Mart'tan sonra eylemlerde bir artış oldu. Birtakım aşiretler
ilginç bir plana göre ayaklandılar. (Ayrıntılar bilinmiyor).
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Zaza aşiretlerde katılım hemen hemen bülünüyleydi. Mela Hesen'e
göre (bunlardan, Zirkan aşiretine bağlıydı) "Bu sefer, milis zamanında olduğugibi yalnızca belli sayıda kişi mücadeleye katılmadı, fakat bu kez
herkes döğüşmeye geldi."

de

Zaza aşiretlerinde hemen hemen tam bir katılımın sağlanması bellibaşlı üç nedene dayanıyordu:
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1- Sözkonusu aşiretlerde hemen her üye, bir parça toprak ve birkaç
baş hayvana sahipti. Yani köylü isyanlarına müsait bir sosyal yapıdaydı
lar.^
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2- Aşiret reislerinin ekonomik ayrıcalıkları yoktu. Bu demekti ki, aşi
ret üyeleriyle reisler arasında belirgin bir çıkar çatışması sözkonusu değil
di. Yani aşiret reislerinden yükselen taleplere sırt çevrilmesinin sınıfsal ge
rekçesi yoktu.
3- Aşiret üyelerinin dinsel motivasyonları çok güçlüydü. (hâlâ da güç
lü). Bu da şeyhlere olan bağlılığın normal sebebini teşkil ediyordu.

Kurmanç Cibran ve Hesenariın bütünüyle isyana katılıp katılmadı
ğı bilinmiyor. îkisi de biraz geniştir ve büyük şefleri yoktu. Fakat herbirinde birtakım ağalar vardı. Cibran ağalanndan biri, Şex Seîd'i İran'a ka
çarken ihbar etmekle ünlü gasım Bey'di, fakat aşiretin herhangi bir
kolunun tamamen isyana karşı davrandığının kanıtlan yoktur. Bu aşiret
reisleriyle, ,Ş6x Ebdullah ve Ş6x Elî Rıza arasında anlaşma yapılması bu
İlişkiyi göstermektedir.
Diğer aşiretlerden Azadî'nin yaklaşımlarına ilkin olumlu karşılık ve
renlerin çoğu sonradan uzak durdular. Hatta isyana karşı çıkanlar da ol-
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du.

Sözgelimi Xerzan'dan bilgi verenler, aşağıdaki reislerin harekete katı
lacaklarına dair önceden "imza " attıklarını söylediler : Pençinaran'dan Ce
mili Çeto, Raman' dan Emîn Perîxan, Reşkotan'dan Ehmede Eshed,
Reşkotan'dan Mehmet Elî.
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İsyan çıktığında yalnızca Reşkotan reisleri "pasif " direnişlere geçtiler.
Şex Seîd'e katılmaları için adam göndermediler, fakat Ankara hükümetine
de bağlılıklarını bildirmediler. Türk memurları korkarak bölgeden kaçtılar;
Diyarbekir'den gelen bir Türk alayı tamamen bozguna uğratıldı. Diğer aşi
retler hâlâ uzak duruyorlardı. (Bu aşamada Raman ve Reşkotan aşiretleri
arasında çatışmalar vardı; ancak bunu bana anlatan bu iki aşiret arasında
eskidenberi bir kan davasının olup olmadığını ve çatışmaların ne zaman"
başladığını hatırlayamadı). Türk takviye birlikleri geldiğinde Emîn Perîxan
bunlara katılarak, onlarla birlikte Reşkotan’a saldırdı. Cemile Çeto da, is
yana karşı saldın davetine olumlu yanıt verdi. C. Çeto'nun, Diyarbekir cep
hesinde Türk birliklerine katıldığı söyleniyor. 1916'da Diyarbekifde Musta
fa Kemal in yandaşı olan reislerden biriydi Buna karşın, isyandan sonra
diğer liderlerle birlikte o da mahkemeye çıkarıldı ve asıldı.(81)
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İsyanın kitlesel olduğu merkezi alanların dışında kalan yerlerde ka
tılım, aşiretler-arası ve devlet-aşiret arası ilişkilerde geçerli olan politikala
ra bağlıydı. Yığınların dinsel ve ulusal motivasyonu sözedilmeye değer bir
rol oynamamıştı. Merkez alanlar dışında katılma ya da katılmama, çoğu
zaman hasım aşiretlerinin tutumuna ya da hangisinin avantajlı olduğuna
göre belirleniyordu. Sıradan aşiretler, yalnızca reislerini izliyorlardı. Bu
arada, yalpalamalar da çok oldu. Başlangıçta hareketin yanında olan bazı
aşiretler, şans tersine döndüğünde, özellikle de kaybedileceği anlaşıldığın
da hareketin karşısına geçmekte tereddüt etmediler.
Mehmet Şerif Fırat'a göre göçebe Berîtan aşiretinin bir kolu, Elaziz
yolu üzerinde Şex Şerifin güçlerine önce katıldılar, fakat sonra yaklaşan
Türk birlikleri yüzünden doğuya geri çekilmek zorunda kaldıklarında Şe
rifin güçlerine saldırdılar.(82)

Alevi Lolan ve Xormek aşiretlerinin durumu biraz daha farklıydı.
Ortodoks Sünni, anti-Şiî ideoloji, her zaman onların, ayrımcılığın ve Cibranlılar’ca baskı altında tutulmalarının nedeni olmuştur. Hareketin orto-

•t

365

doks Sünni şeyhlerce yönetilmesi, kendilerini hareketin dışında tutmaları
İçin önemli bir sebepti. Çünkü Mustafa Kemal Türkiyesi, Alevilere eşit
haklar tanıyan laik bir cumhuriyetti. Sünni şeyhlerin yönetimindeki ba
ğımsız bir Kürdistan, onlar için daha avantajlı değildi. Bu düşünceyle ço
ğu yerde isyanı baltaladılar.

İsyanın Aşiret-dışı Sosyal Tabanı
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Diyarbakır merkezinde, çoğunluğu aşiret mensubu olmayan mülk
sahibi esnaf, ortakçılar ve işçiler yerleşiktiler. Küçük bir Ermeni ve Yahu
di azınlıkla birlikte ortakçıların işledikleri topraklar, genellikle Diyarbekir'de oturan toprak ağalarına aitti. Yoksul köylüler isyana katılmadılar.
Aslında, isyana katılmaya çağrılmadılar bile. Aşiret adamlarına göre bu
kesimin (reyet) döğüşme yeteneği yoktu. Hareketin liderlerinden Arif
Bey, köylülerin, ağalarından emir almadıkça harekete geçmeyeceklerini
düşünüyordu. Ancak, ben bunun böyle olduğundan şüpheliyim. Kürdistan'ın diğer benzer yerlerine ilişkin çağdaş raporlar (sözgelimi Musul Ova
sı ve Kerkük'e ilişkin), bağımlı köylülüğün, ulusal duyguları çok güçlü ol
masa da ağalarına karşı öfkelerinden, duygularından çok etkilendiklerini
gösteriyor. (83) Aslında sonradan, ŞÖx Said'inkinden daha geniş olan
Irak'taki Kürt ayaklanmalarına aşiretsiz köylülük ciddi ölçüde katılma
mıştı. Fakat toprak ağalarına karşı birkaç kez ayaklanmışlardı.

In

Yani Diyarbekir ovası köylüleri, ne isyana katılmalarım kolaştıracak
ekonomik özgürlüğe sahiptiler ne de yeterli motivasyona. Fakat unutul
mamalı ki, isyan onlann sömürücülerine yönelik değildi, dahası, onlan
sömürücülerinden "kurtarmayı" vaadeden Türk hükümetine yönelikti.

Şehir Eşraû

Görüldüğü gibi milliyetçilik, ilk bayraktarlarını şehir soylulanndan
devşirdi.Toprak ağalan, yüksek dereceli memurlar ve meslek erbaplanndan.Ancak Kemalistler de, böyle bir katmana dayanıyorlardı. Doğu Ana
dolu'da kent nüfusunun yüksekçe bir oram , özellikle de soylular Türkler'di ya da Türkleştirilmişlerdi. Kürt milliyeçiler bu nedenle azınlıktaydılar.
Diyarbekir bu bağlamda bir istinaydı. Diyarbekir 'in iki büyük ailesinden
biri olan Pirinçcizâde'ler, Kemalistler'den yana olup, cömertçe ödüllendi-
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inmekteydiler. Cemilpaşazâdeler ise Kürt milliyetçisi olarak tanınıyorlar
dı. Kürdistan Teâli Cemiyeti'nin (Kürt Kulübü) şehirde binlerce üyesi
vardı. Ancak bu örgüt, isyanda önemli roller üstlenemedi. Cemilpaşazâdeler bile isyan karşısında çok pasif bir tavır aldılar. Bu örgüt, belki de
birçok liderinin önceden tutuklanmış olmalarından olacak, şehirde isyanı
destekleyecek bir ayaklanma örgütleyemedi. Kuşatma sırasında Diyarbekir'de bulunan bir yabancıya göre, Cemilpaşazâdeler, isyan konusunda
önceden bilgiliydiler ancak bulaşmaktan korktular. Hatta ailenin en yaşlı
üyesi olan gasım, Şubat'ta Diyarbekir'i terkederek İstanbul’a gitti. Aile
den biri olan Mehmed’in ise, bazı köylülerden oluşturduğu bir grupla,
Türk tarafında döğüştüğü bile söylenmekteydi. (84) İsyanın diğer alanla
rında Diyarbekir’deki Kürt Kulubü’yle karşılaştırılabilecek bir örgüt yok
tu. Elaziz’in soylulan başlangıçta , isyanı kendiliğinden , inanç ve halife
savunucusu olarak hoş karşılamış olabilirler. Fakat yağmalamalar başla
yınca, Türk birliklerine yardım edip, isyancıları şehirden kovdular. Kürt
Kulübü’nün aktif üyeleriyse, örgütlenme fırsatı bulamadan tutuklanmış
lardı. Sonradan yargılanıp suçlu bulundular. (85)
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Genellikle , şehirlerde yerleşik orta sınıflar Türkler’den oluşuyordu.
Basit el becerilerine dayalı vasıfsız işlerse, kırlardan göçmüş Kürtler tara
fından yapılıyordu. Bunlar, örgütsüz lümpen-proletaıyayı teşkil etmektey
diler. Bu kesim, isyana büyük sempati gösterdi. Çoğu Zaza aşiretlerdendi
ler. Bunlar sayesinde Diyarbekir'e girilebilmişti. Ancak bunlar, genel bir
isyana kalkışmamışlardı. Silahsız, örgütsüz bunu gerçekleştirmek çok
zordu. Elaziz'de ise aynı lümpen-proletarya isyana, şehri yağmalama biçi
minde katılmıştı. Savaşçı olarak katıldıkları görülmedi.

V-h. Nakşibendi Tarikatı ve İsyan
Bu bölümün birkaç yerinde Nakşibendi şeyhlerinin, isyanda canalıcı bir rol oynadığı vurgulandı. Kirene'nin Beduin’lerinin İtalyanlar'a karşı
direnişlerindeki Sanusi tarikatı karşılaştırması öğretici olabilir (86)
Sanusi tarikatı, Beduin aşiretinin hareketlerini koordine etmekle
yükümlüydü. Merkezi, hiyerarşik bir tarikattı. Her aşiret ya da kabie bir
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zawiya'ya, Sanusi halifesinin oturduğu bir barınağa sahipti. Halifenin
otoritesi, Sanusi olmaktan gelen kutsallık ve karizmasından ötürü tanını
yordu. Çünkü o, herhangi bir aşiretin üyesi değil yabancıydı ve bu neden
le, çatışmalarda taraf değildi. Aslında aşiretlerin ve kabilelerin çoğu, Sanusiler'den, halife göndermelerini istiyordu. Her aşiret çin,
kendi
halifesine sahip olmak bir, prestij sorunu olmuştu. Aşamalı bir aşiretsel
yapıya sahip olan Beduin toplumu için bu merkezi yapının yönlendirimi,
ortak davranmayı mümkün kılıyor ve onlan güçlü ve kaynaşmış bir ulus
yapıyordu. Kürdistan'daki Nakşibendi tarikatının etkinlik alanı farklı bir
konumdaydı. Bu tarikat coğrafik olarak müridlerinin algılayışlarına göre Mısır’dan, Orta Asya'ya ve Hindistan'a uzanıyordu. Ve bu nedenle, Kirene'yle smırlı olan Sanusi tarikatına göre, daha az bir "ulusal" karakter ta
şıyordu.
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İkinci olarak merkezi değildi: Ne bütün tarikat, ne de Kürt kolu ge
nel olarak tamnan bir lidere sahipti (bk. Şekil 8 c). Bu hiyerarşik ilişkile
rin olmadığı anlamına gelmiyor. Bazı şeyhler, diğerlerine oranla daha ge
nel bir saygı görüyordu (halifelerinden, babalarının halifelerinden ya da
halifelerinin halifelerinden) ve diğer bazı şeyhlerden saygı bekleyebiliyor
lardı. Ancak bu ağ, yalnızca kısmî olarak bu hiyerarşik ilişkiler çerçeve
sinde düzenlenmişti. Kürdistan'da , en yaygın etkiye sahip Nakşibendi ai
leleri Mûş île Bitlîs arasında Nûrşîn'dekiler (Hazret-i Nûrsî / Seyyid,
1925'te büyük bir üne sahipti) ve Xîzan'dakiler (Bitlis'in güneydoğusun
da, ghawth'ın torunlan. Bkz. Ekler, Bölüm IV. Tablo V). Hazret, her za
man politikanın dışında kalmıştı; kendini bütünüyle dine adamış birkaç
şeyhten biriydi. 1924'ün sonunda Azadî liderleri tutuklandıktan soma,
Bitlis Valisi, Hazret'in kardeşinin oğlu ve halefi Mesûn'la ve Xîzan'dan
Şeyh Selahaddİn'le anlaşmaya oturmuş ve onlardan, yönetim karşıtı ha
reketlere katılmayacaklarına dair söz almıştı. (87) Direkt etkisi altında
olan bu şeyhler ve aşiretler, isyanda ayrı durmuşlardı. Ancak halifeleri,
bu söze bağlı kalma gereğini şu ya da bu biçimde duymamışlardı. Haz
ret'in halifelerinden biri olan Cibran aşiretinden Ş6x Mehmed îsa'mn ba
bası, isyana katılmıştı; yine Hizanlı (Erzurum) Şfix Mehmed Selîm de ak
tif olarak çalışmıştı.

Yalnızca Çebeqçür, Palû ve Lice'deki Zaza aşiret liderleri isyana ka
tılma konusunda hemfikirdiler ve gerekli ilişkiler ağım oluşturmuşlardı.
Azadî tarafından, en etkili Zaza şeyhleri oldukları için davet edilen Ş6x
Seîd ve ŞĞx Ebdullah hem doğu hem batı batı bölümlerini (askeri deneyi-
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mi olan Ş€x Şerifle beraber) ayrı ayrı koordine etmişlerdi. İsyandan önce
geniş bir eşgüdüm içindeydiler. İsyandan sonraysa, uzaklıkları ve iletişim
güçlüklerinden ötürü ayn ayrı davranmak zorundaydılar.
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İki Şeyh de, Kurmanciler arasında müridlere sahiptiler. Şex Ebdul
lah, Kurmanciler'e yakın bir yerden, Solhan'dan Melakan'dandı. Şeyh Said ise, Kurmanciler arasında etki sağlamak için itinalı davranıyor gibiydi.
Köken olarak Palu'dan olup, diğer Zaza yerleşiklerindeki aile çabalarıyla
Xınıs yöresinde ikinci bir tekke (tekiye) açmıştı. Şeyhin ailelerinin ilişkile
ri, O’nun merkezi bir lider olmasına katkıda bulunmuştu. Cibran'ın önde
gelen ailelerinden birinin kızıyda da evlenmişti. Oğulları hayvancılıkla uğ
raşıyorlardı; bu da onlara kuryelik görevlerini yetine getirme olanağım ve
riyordu. Örneğin Ali Rıza, isyandan önce Halep'te çok büyük bir koyun
sürüsü satmıştı. Bu aşamada buradaki Kürt milliyetçi sürgünlerle görüş
müş olabilir. Şurası kesin ki, o dönem İstanbul'a gittiğinde Seyid Abdulkadir'i ziyaret edip, Türk muhalefetiyle ilişki kurmayı denemişti. (88) Ko
yun satışından elde ettiği parayı ayaklanmanın finansmanında kullanmıştır
Elî Rıza., kuzey-doğu cephesinde Şeyh Abdullah'm yanında ikincil komu
tandı. Şeyh Said'in kardeşi Ebdurrehîm, Erxanî eylemlerini yönetmişti,
Diğer kardeşi Tahlr'in , önceleri küçük bir rolü olmuştu : Lice'deki posta
arabasmı soyan O'ydu.
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Üçüncü etkili Şeyh, Gökdereli Ş6x Şerif di. I. Dünya Savaşı’nda mi
lis subayıydı. Çapakçur ve Palû'daki Zaza aşiretlerine komuta etmişti. Bu
nedenle askeri deneyimi çok işe yaradı. Diğer şeyhler çok yöresel kaldılar;
yalnızca Şex Seîd'i ve Savaş Komitesi'nin önceden yaptığı planlan izledi
ler. (89) Maalesef bu şeyhlerle diğerleri arasındaki halife-mürşid ilişkile

rini inceleyemedim. Ancak öyle görünüyor ki, bu resmi olmayan ilişkiler
birleştirici faktördü.

Kirene’de de sonuçta, Beduin'lerin Sanusi'ye genel bağlılığı (tarika
tın başma) ve tarikatın askeri örgütlenme potansiyelinden çök, kararlılığı
belirleyen genel anti-İtalyan ajitasyondu. İkisinde de, hem Sanusi'lerin
İtalyanlar'a karşı mücadelesinde, hem de Ş6x Seîd işyarımda döğüşenler,
kendi reislerinin komutasındaki aşiretler ve kabilelerdi. Bu sonuncularda.
Şeyhlerin koordinasyon rolleri çok açıktı ve kendileri doğrudan çarpışma
lara katılıyorlardı. Sanusl aileleri çatışmalardan aynk durdular, fakat ha
lifeleri ile yakın müridleri, Beduinler'i İtalyanlar'a karşı döğüşmeye teşvik
ettiler ve askeri liderliği üstlendiler. ,90) Bütün olarak Şfix Seîd İsyanı'nın,
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Sanusiler'in Beduin İsyanından daha iyi koordine edildiği izlenimi edinile
bilir. Kürt şeyhleri, koordinasyon görevlerini Beduin arkadaşlarından da
ha iyi yerine getirdiler. Şüphesiz bu, Sanusiler'in Halifelerini tek tek her
aşiret ve kabileden seçiyor olmaları, oysa Kürdistan'da şeyhlerin birden
fazla aşiretten taraftar toplayabilmeleri gerçeğiyle ilintilidir.

V-i. İsyanın Dinsel ve Ulusal Karakteri
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İsyan, ne bütünüyle dinsel ne de bütünüyle ulusaldı. Planlayanların
milliyetçi motivasyonları şüphe götürmezdi fakat bunların çoğu bile Hali
feliğin kaldırılışının duygusal tepkisini taşıyordu. ŞSx Seîd'in kendisi de
çok dindar bir adamdı ve Türkiye'deki laiklik reformlarına içten bir kızgın
lık duyuyordu. Ancak az bir ölçüde de samimi bir milliyetçiydi. Sözgelimi
en yakın dava arkadaşlarından biri isyandaki Fehmi Biİal Efendi, halk
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arasında dini alaya alan bir inançsızdı. Oysa Şeyh, onu sağ kolu yapmış
tı, çünkü Fehmi yetenekli bir adamdı ve güvenilir bir milliyetçiydi. Hem
Şeyh'in hem Azadî liderlerinin ilk amaçlan olan bağımsız bir Kürdistan'ın kurulmasıyla, rütbe ve toplumsal konum motivasyonlan içiçe geç
mişti. Fakat onlar için dinsel faktör birincil olabilirdi. İsyamn planlayıcılan ve liderleri, herhangi bir düzeyde tek başına ulusalcı propaganda yerine
dinsel ajifesyonun kitle desteğini kazanmak için daha etkili olacağım dü
şündüler. Kısmen bu nedenle. Şeyhler isyanın baş figürleri olarak seçil
diler. Haraket "cihad" olarak adlandınldı. Şeyh Seîd, Erirü'l-Mücahİdin
(Mücahidler Amiri) unvanım aldı. '91' Ancak bu, dinin tek başma isyanın
arkasındaki dürtü olduğu anlamına gelmiyor. Kürtler'in Kuran'ı süngüle
rine taktıkları söylentisi, ayaklanmacıların, günahkâr, anti-din Türk re
formlarıyla ilgili açıklamaları kadar, isyanın dinsel güdümlü olduğu me
sajım veriyor. Kuran'ı birinin silahına takması, Kur'an bağlamında
düşmem belirlemesinin etkili yoludur. İsyamn hızla yayılması, güçlü bir
anti-Türk ve anti-yönetim duygusunun kitleleri harekete geçirdiğini göste
riyor, en azından isyamn merkezi alanlarında. Katılımcıların gayretleri,
dinsel değerlerden ek bir güç alıyordu.
Şex Seîd ve diğer liderlerin yakalanması ya da öldürülmesinden son
ra, hareketin dinsel görünümünden birşey kalmamıştı. Ne gerilla birlikleri
yönetimin ordularıyla savaştılar, ne de Ararat (Ağrı) İsyam'mn liderleri
dinsel bir söylem kullandılar. Milliyetçilik, o dönem su katılmamış görü
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nüyordu. Belli bir derece bu milliyetçilik oldukça "geleneksel" motivasyon
lara dayanıyordu ve devlet otoritesine karşı geleneksel başkaldırı biçimini
almıştı. Ararat İsyanı, Celali aşiretinin herhangi bir dış otoriteyi reddedi
şiyle başlamıştı. Gerilla birlikleri de , Kürdistan^ özgü bir olgu olduğu gi
bi, "toplumsal eşkıyalık" geleneğini izlediler. Bu geleneksel motivasyonlar
da, Ş6x Seîd İsyam'na katılanlann milliyetçiliklerinde kesin bir rol oyna
dı.
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Zaten Şex Seîd de, Xmts dağlarının eşkıyalarca tutulmuş güvenlikli
Zaza bölgesine gitmişti. Benzer şekilde, isyana katüanlardan Zirkon aşire
tinden Kerem Ağa da yarım yıldan fazla bir zamandır "kaçak" ti, isyan pat
lak verdiğinde. Bir Türk yüzbaşıyı ve altı askerini öldürmüştü ve o zaman
dan, beri bir kanun kaçağı olarak yaşıyordu (Fırat, 1970 , s. 196-197).
İsyanın erken çıkması da yine, Şeyh'in koruması altındaki kanun kaçakla
rının, jandarmaca tutulmak istenmesiyle olmuştu.
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Xarput-Elaziz Cephesinde Şex Şerefle birlikte hareketi yöneten
Yado da ondan önce bir sosyal-eşkıya olarak tanınıyordu. Şeyhin yaka
lanmasından sonra Çebeqçüfdaki yaşamına yeniden döndüğü 1927 yılma ,
kadar, Suriye’de kalmıştı (Silopi, 1969, s. 105).
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Sosyal eşkıyalıkla, politik güdümlü gerillalık arasındaki sının çiz
mek güçtür. Aynı şey, "saf’ milliyetçilikle, yönetimin tecavüzlerine karşı
duyulan "geleneksel" kızgınlık arasındaki çizgi için de geçerlidir. Bu yüz
yılda, Kürt milliyetçiliği bu iki olgu arasında tanımlanamaz kalmış ve hâlâ
kendini bu belirsiz sınırda bulmaktadır.

Milliyetçilikle din arasındaki ilişkiler gene farklıdır. Şeyh Said İsyam'nda katılımcı kitle için dinsel ve ulusal bağlılık birbirinden ayrılamaz :
Bu iki olgu birbiriyle emişmiştir ve gerçekte aynıdır. Ulusal duygular, şey
he duyulan ve kökleri tarihin derinliklerinde olan bağlılık ve dinsel duygu
lar üzerinde yükselir ya da en azmdan uyarılır. Ancak milliyetçi bağlılık
lar, kendi varoluşlarım sürdürmeye başlarlar. Ve artık, yukarda
saydığımız diğer tür güçlü bağlantılar, bağlılıklar daha uzun ömürlü ola
mazlar.
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Türk Misillemesi: Hava kuvvetleri moral çöküntüsü yaratmak için is
yancıları bombalıyorlar. (Cumhuriyetten sonra. 30 Mart 1925)
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ALTINCI BÖLÜM

SONUÇLAR
Başlangıçta da, öne çıkardığım, doğrudan cevaplanmak için çok so
yut olan fakat durmadan aklıma gelen iki soruya burada dönmek istiyo
rum.
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1) Tarihin derinliklerinden gelen bu birincil bağlılıklar nasıl oluşu
yor, neden böyledir ve bağlılığı bu kadar güçlü kılan şey nedir?
2) Hangi koşullar altında bu birincil bağlılıklar zayıflar ve/veya ye
rini ulusal ya da sınıfsal başka biçimlere bırakır?
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Bu sorulardan herbiri farklı soyutluk düzeylerinde sorulabilir. "Ne
den aşiret vardır?" sorusunun çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ke
sinlikle bunu cevaplama yeterliliğinde olduğunu hissetmiyorum. "Aşiret
nasıl ortaya çıkıyor ?" sorusu bir yanıyla da ampirik gerçekliğe değiniyor
ve aslında bu kitapta, aşiretlerin oluşma süreçlerinin bir kısmından söz
edildi. Benzer şekilde, "Neden, aşiret mensubu, reise sadakat gösterir? "
sorusu çok soyuttur, fakat biri çıkıp, "Reisler bu lider konumlarını nasıl
elde ettiler? " sorusunu cevaplamaya girişebilir. Önceki bölümlerde, bazı
cevaplar bu düzeyde ortaya atılmış bulunmaktadır. Hepsini özetleyemeyeceğim. Fakat, önemli olduğunu düşündüğüm birkaç nokta üzerinde dura
cağım.

In

Aşirette akrabalık temel örgütlenme ilkesidir. Özellikle küçük aşi
retlerde insanlar, aşiretdaşlanna bağlıdırlar. Çünkü akrabadırlar. Akraba
bağlılığı ekonomik/psikolojik güvenlik, geniş ailelerde ve soylarda hissedi
len -yaşanılan-bağlamında ele alınabilirdi. Fakat bu bir karşılıklı etki so
runu, güvenlik de akraba bağlılığı dolayımında açıklanmalıdır. Bu akraba
bağlılığını daha fazla açıklamaya girişmeyeceğim. Şimdilik verili bir du
rum olarak kabul edeceğim.
Bazı durumlarda-örneklerde-, aşiretliler ortak ekonomik çıkarlara
sahiptirler. Örneğin ; ortak olarak kullanılan otlaklar grup dayanışması
nın sağlam bir temelidir. Benzer şekilde aynı yerde yerleşik olma, grup
dayanışmasının açık bir nedenidir. Söylendiği gibi köyler, genellikle her
hangi bir aşiretin bir kolundan oluşurlar ve diğer durumlarda da (yakın
bağlan olmayan) sığ soylardan.

373

ku
r

de

de

Pa

ris

Aynı akraba bağlık " Aşiret kollan arasındaki çatışmalar "da da
rol oynar ; iki kişi arasındaki anlaşmazlıkta, her iki tarafın akrabaları,
kendi taraflarına destek verirler. Eğer bunlar iki akraba ise, akrabalar,
desteği kendilerine kan bağı açısından daha yakın olana yöneltirler. (İkisi
de eşit uzaklıkta iseler, tarafsız kalınır). Saldırgan kank çatışmalar, kişi
ler arasında değil, akraba gruplan arasındadır. Hemen hemen bütün ça
tışmalar bu nedenle, kandavası benzeri bir karakter kazanırlar. (Bak. bö
lüm II. c). Gruplar arasındaki çatışma, yalnızca iki grup tarafından da
-otoritesi- saygı gören birilerinin arabuluculuğu ile çözümlenebilir. Bu
arabulucunun çatışan taraflara mensup olmaması, olmazsa olmaz bir ku
raldır. Bu nokta* Kürt toplumundaki liderlik sorununun doğasına ilişkin
önemli sonuçlan içermesinden dolayı üzerinde titizlikle durulması gere
ken bir durumdur. Birimler genişledikçe, çatışmaların artma olasıkğı
orantıların üzerinde artar.
Küçük aşiretlerde, saygın bir akraba, reis
miş gibi davranabilir ; genel isteğe göre yönetir. Otoritesinin tartışma ko
nusu olduğu pek az çatışma yaşanır. Daha geniş aşiretler ancak, en so
nunda daha küçük bölümlere ayrılırlar, kandavası ya da başka bir
çatışma sonucu eğer herkesçe otoritesi kabul edilen bir arabulucu olmaz
sa, bu durum geniş aşiretlerin ve emirliklerin başkanlannın yabancı bir
soydan geldiklerini hemen hepsinin iddia etmesini açıklığa kavuşturur.
Bu iddiaların doğru olup olmadığı çok önemli değildir. Gerekli faktörler :
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1) Aşireti oluşturan bölümlere yeterince uzak olmak ve,
2) Karizması, prestiji olan yabancı bir şeyh, reisliğin iki şartım sağ
lamış olur.

In

Reisler, atalarının aşiret tarafından yönetilmek üzere davet edildik-,
lerini iddia edebilirler. Şeref Xan'ın atalarının Bitlis'in yöneticileri oluşları
nın öyküsü bunun iyi bir örneğidir. Böylesi bazı durumlar da doğru olabi
lir (Bazı Avrupalı Kraliyet aileleri için de doğru olduğu gibi). Pek çoğunda
ise büyük olasılıkla böyle değil. Haco'nun ya da ailesinin yükselişi, Mela
Osman'ın Hewerkan Konfederaşyonu'nun başına geçmesi, bu tür reis soy
larına iyi bir örnektir. Başka yerlerden davet edilme yerine, Konfederasyon'un aşiretlerinden ya da kollarından koparak içlerinden çıkabilir.

İç ve dış çatışmaların büyük bir reisi gerektiriyor olması, reislerin,
güçlerini korumak için bu tür çatışmaları kışkırtmaları mükemmel bir
yöntemdir. Elbetteki bir reis, aşiret adamlarına banş ve güvenlik hissetti
recek kadar problemleri çözümlemelidir. Fakat tümüyle elimine etmesi ge
rekmez; böyle yaparlarsa, vazgeçilebilir duruma düşeceklerdir. Bitlis, He-
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karî ve Botan Emirliklerinde meydana gelmiş çatışmalar, iki konfederas
yonun aşiretlerinin bir aradalığmı, yanyana varoluşlarım kurumsallaştır
dı.
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Reislerin, kendilerini aşiret için vazgeçilmez unsurlar haline getir
melerinin başka bir yolu daha vardır : Devletle ilgili sorunlarda, devletle
teması sağlamak. III. bölümde, bu faktörün ne kadar önemli olduğunu
gördük. Osmanlı yönetim ağı geliştikçe-iyileştikçe-aşiret şefleri tarafından
oynanan önemli politik roller giderek azaldı . Mîr'lerden sonra, geniş aşi
retlerin reisleri, küçük aşiretlerin şeflikleri (ve/veya aşiret kollan) ve köy
ağalannm rolleri. Bu süreç boyunca, Şeyhlerin rolleri daha öneli oldu.
Politik güçleri de, arabulucukluklanndan geliyordu : Çoğu durumda, aşi
ret örgütlenmesinin dışındadırlar ve en azından üretken bir karizmaya sehiptirler. Mirler bertaraf edildikten sonra, işlevlerinin bir kısmı şeyhlerin
eline geçti : aşiretlerarası çatışmalan çözdüler ve gerektiğinde, birden faz
la aşiretin koordinasyonunu yönettiler. Yukardakiler, Kürt toplumunda
politik süreçlerin bir kısmı için açıklayıcı olabilir. Fakat Kürtler'in ağa ya
da şeyhe olan bağlılıkları içinse yeterli değildir. Ağalar ve şeyhlerin etrafla
rında toplanmayı başarmaları, yalnızca , "böl ve yönet" kuralım iyi uygulamalanndan değildir. Gruplararası çatışmalarda arabuluculuk ve denge
sağlayıcı pozisyonu yakalamalan, sahip oldukları düşünülen bazı özellik
ler ve karizmaları nedeniyledir. Bazı örneklerde bu karizma liderin öz ki
şiliğinden kaynaklanmakta, başka pek çok durumda ise yalnızca, bir baş
ka büyük şeyh ile olan bağlantılarına dayanmakta. Bazı lider aileler,
kahraman ya da atalarından ötürü çok saygı görürler. Eski İslam kahra
manlan ya da başarılı olmuş son zamandaki güçlü reis tipi gibi. Seyrek
olarak, hâlâ özgün karizmatik özelliklerinden ötürü şef olanlar çıkmakta
dır. Bu "büyük şefler" adamlannın sevgisini kazanmalarım güçleştirecek
davranışlarda bulunabilirler. Fakat büyük başanlardan ötürü çekim alanı
oluştururlar (Haco'nun kariyerinin tanımlandığı bölüme bakınız.) ve ger
çek davranışlanna bir olağanüstülük, esrarengizlik anlamlan giydirirler.
Avrupa'daki ilkokullarda okutulan tarih kitaplan gibi sözlü anlatıların dil
den dile dolaşması da aynı işlevi yerine getirir : Reislerin yaptıkları övülür
ve idealize edilir, politik statüko haklı gösterilir ve kurallara boyun eğilme
si telkin edilir. Şeyhler de kendilerine daha güçlü bir karizma kazandıran
bağlantılar içindedirler : Mürşidlerinin ünü onlara yansır, ünlü isimlerle
dolu bir silsileleri vardır ve mucizeler genellikle kendi tarikatlarına mal
edilir. Tannyla kul arasmda aracı olduklan şeklindeki inanç prestijlerini
arttırır. Dahası, bazı Şeyhler, "Olağanüstü" armağanlarla ödüllendirilir.
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Sahip oldukları ve meclislerde bazı müridlerin yaşadıkları gariplikler, ko
laylıkla bazen Şeyhin mucizevi gücüne atfedilir. (Bak. bölüm IV, İ ve J)
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Bu karizmanın doğası, sarsıldığı ya da tamamen kaybedildiği du
rumlar incelenirse daha iyi anlaşılır. Hepsinden önce, bütün taraftarların
aynı derecede sadık olmadıklarını belirtmek gerekir. Aşiret dışı taraftarlar
sık sık, bağımlılıklarına ve sömürülmelerine içerlemekteler. Geçmişte bu
kızgınlıklar, ağaların koruması sonucu oluşan göreli bir güvenlik durumu
nedeniyle perçinlenmiş olabilir. Ancak, devlet onlan, fiziksel saldmdan
koruyabilecek güce (ve isteğe) ulaştıkça, sömürücülerden özgürleşme is
teklerini sık sık açığa vururlar. Irak'ta Osmanlı yöneticilerine olduğu ka
dar, Kürt ağalarına da kızgındılar. ® 1950'ler boyunca, köylü öfkesi, bü
yük isyanlarda patlak vermişti; takriben on yılda, çok az sayıda Kürt
milliyetçisi kurtuluş savaşma katılmıştı. Açıkça, burada bu açık sömürü
yü örtecek yeterince güçlü bir ideoloji yoktu. Kendilerini bir sınıf olarak
algılıyorlardı. Barth'm not ettiği gibi, Hemewend egemenliğinde yaşayan
Miskenler, Kadiri tarikatım, birincil bağlılığın bu odağım bir sınıf mücedelesi aracına çevirmeye bile giriştiler.
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Ancak, aşiretli olmayan grupların kendüerini aşiret reislerinden öz
gürleştirdikleri yerlerde bile, kendi aralarındaki tabakalarda yeni birincû
bağlılık sistemleri ortaya çıkar: Nerdeyse, evrensel olarak bütün köylü top
luluklarında görüldüğü gibi, himayeci-himaye edilen Üişküeri : Miskenler
arasında, diıvarvcane'si olan birkaç kişinin olduğunu farketmişti, Barth. Bu
durum, bu adamların diıvarvcaneyi ziyaret edenlere patron-htmayect- gibi
davrandığını göstermekte.

En yakın ve en sadık adamları aşiret ağasımn, onun maiyetindekiler
(eğer varsa) ve yakın akrabalardır. Bu sonuncular onunla çatışmalı olsa
lar da, dışanya karşı hemen birleşirler. Bunlan diğer aşiret mensuplan iz
ler ve sonuçta bütün bir bağımlı aşiret oluşur. Bu sonuncular, bu ege
menliğe özellikle de (yüksek ödentiler biçimindeki) ekonomik sömürüye
içerkyor olabilirler. Fakat, aşiretli olmayan köylülere göre aşiret ideolojisi
ni tartışmakta çok daha tereddütlüdürler. Hepsinden öte, onlar aşiret
adamlarıdır ve köylü olmayanlardan daha "soyludurlar". Diğer taraflar gi
bi, onlara göre de, büyük bir reisle ilişkili olmak psikolojikman tatmin
edicidir. Ancak, şefin başarısı yok olmaya başlar başlamaz aşiret parçala
nır ve birçok üye, kişisel olarak bir başka aşirete bağlanır. Benzer şekilde,
şeyhler değişik türde müridlere sahiptirler, değişen bağlıkk dereceleriyle.
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En sadık olanlar, büyük olasılıkla şeyhin yanında yaşayanlar ya da dü
zenli ziyaret edenlerdir. Fakat genellikle çok uzaklarda yaşayan şeyhi sey
rek ziyaret eden ve gerektiğinde, sözlerine tam itaat eden, yapılması gere
keni derhal uygulayan bir mürid kategorisi de vardır.

Örneğin , Kürdistan'uı dört bir yanında Şex Osman'dan hayranlıkla
söz eden (Dürü) fakat adını bile bilmeyen O'riu "Teıvela Şeyhi' olarak tanı
yan (atalarının köyü) insanlar vardır. Bu ailenin kutsallaştırılması örnektir.
Bu nedenle, Şex Osman'ın potansiyel nüfuzu , bugünkü gerçek etkisinden
dahafazladır.
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Şeyhlerin çoğunluğunun en azından biraz toprağı vardır. Çoğu, dikkate değer miktarlarda araziye sahiptir. Şeyhin toprağındaki köylüler, şid
detli bir ekonomik sömürüyle maruz kalmaktalar, Şeyhlerin onların sır
tından aristokratça yaşadıklarını görerek. Şeyh kutsal sayıldığından ve
onlar için kullanabileceği yetileri olduğundan sömürü uzun süre kabullenilebilmişti. Ancak, bu sömürülen köylüler, şeyhin kutsallığını ve bağlılık
talebinin meşruluğunu sorgulayan ve sadakati kriz dönemlerinde rafa
kaldıran müridlerdir.
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Yani, Şex Osman'ın kendisi, Taıvela'dan İran'a, Kasım dönemindeki
anti-toprak ağası saldırıdan kaçmak zorunda kaldı. Olayın ayrıntılarını bil
miyorum. Fakat, açıktır ki şeyh, kendi köylülerine güvenememiştir. Durü'de
de köylülerin, -teorik olarak, toprak reformundan sonra kendi topraklarının
sahibi oldukları kabul edilen fakat, ekonomikman sömürülmeye devam
eden-müridlere daha az sevecen davrandıkları ve şeyhlere de eski saygıyı
göstermedikleri gözlemlenmektedir. Şeyhlere gösterilen saygının zedelen
mesinin en iyi örneği. Şeyh Mes'ûd ün babası Behadîn'e itaatkar olan köy
lülerin, kendisini Bamemî 'den kovmalarıdır.

Bu durumda en azından iki yolla, aşiret adamlarının aşiret ağasına,
müridlerin şeyhe olan bağlılıkları zayıflar ya da sonuçta, tamamen sarsılır.
1) Sömürücü ilişkiler açığa çıktıktan ya da ağa veya şeyh sömürüyü
başka yollarla daha az tazmin ettikçe, adamları, ilişkilerin devamının ya
rarını sorgulamaya başlayabilirler. (Bazı durumlarda, kendisi için pek çok
zorunluluklar getiren "geleneksel" ilişkileri bozan ağanın kendisidir ve bu
"çok yönlü" ilişkileri salt ekonomik ilişkiye döndüren, yani artan sömü
rüyle bu durum bağlılık beklentilerini daha az meşru kılar.)
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2) Böylece, bu liderlerin konumunu haklı gösteren ideolojiler böyle
önemli bir rol oynar. Modem eğitim ve radyo, ikisi de, aşiret değerlerinden
farklı olan değerler yayarlar ve devlet okullarında eğitim görmüş genç in
sanların sonradan ağanın ve şeyhin otoritesini sorgulamaları beklenebilir.
Özellikle Türkiye'de, okul kitaplan ve öğretmenler, ağa ve şeyhleri gerici,
çağdışı ve anti-demokratik olarak mahkum ederler ve bunun kitleyi etki
lememesi mümkün değildir.

Bu iki sürecin yaşanmakta olduğu gerçeğini inkâr etmek zordur.
Ancak, birincil bağlılıklar ve ideolojiler bu değişime şiddetli direnmekte
dirler. İkisi de giderek zayıflamaktadır. Bunu bir örnekle açıklayacağım :
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Mardin ovasının güney batısında Sorguldeşt köyünde (takma isim)
üretim ilişkileri. Kürdistan'ın ziyaret ettiğim bütün diğer yerlerine göre daha
kapitalistleşmiş durumdaydı. Bu durumda birincil bağlılıkların burada da
ha zayıflamış olması gerektiği düşünülecektir. Doksan altı hanelik köyde,
köylüler, Derbas aşiretine bağlıdırlar. Bu aşiret çevredeki 10-15 (?) köye
hakim durumda. Her köyün bir ağası var. Köylüler, ortakçıları olarak çalış
maktalar. Bu ağanın iki oğlundan biri onun yerine geçmiş ve diğeri de geniş
araziler verilerek tazmin edilmiştir. Bu alışılmadık bir düzenleme değil. Şim
di, aile iki koldan oluşmakta : şimdiki ağa, iki kardeşiyle birlikte. (Her biri
60 hektar dolayında toprağa sahip). Toprak sahibi olan kol ("otomobil sahi
bi olan" ve kardeşi, herbiri 400 hektara sahip.) kısmi bir toprak reformunun
uygulandığı 1950’lerde 10-15 hektara yaklaşık 30 hane, ve 5-10 hektara
10 hane sahip oldu ve geride kalanlar topraksız kaldılar. Toprak reformun
dan önce, köylüler, ürünün % 50 sini (belki daha fazla) ödeyen ortakçılardı
Ancak, şimdilerde, geleneksel ortakçı düzenlemeleri sona ermiş durumda.
Yalnızca ağaran birkaç yakın akrabası bu uygulamada toprak alabildi
"Otomobil sahibi" olan, (aynı zamanda bir harman makinesi traktör ve
kamyonu da olan) kendisinin ve kardeşinin topraklarını makinayla ekip bi
çiyor. Her yıl kısa bir süre için önceki ortakçıları işçileri olarak tarlada çalı
şıyorlardı- (İki ürün kaldırımı -ekim sistemi-var) Bir yıl buğday ve arpa makinalarla, bir dahaki yıl, mercimek -hâlâ tırpanla- biçiliyor.
Küçük üreticiler de , "otomobil olan" a bağımlüaşmakta : yaklaşık ya
nsı ağanın topraklarında tahılın % 50 'sine karşılık, makineyle çalışmakta
dır. Ortadoğuda giderek geçerlik kazanan bir değişim sistemidir, bu. Bazı
durumlarda bunu gönüllü olarak yaparlar; Çoğu durumda "otomobili olan"
bütün masraftan karşılamaktadır. (Tohum, gübre, işgücü vs.) Ancak, küçük
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toprak sahipleri bu uygulamaya zorlanmaktadırlar. Çünkü ona borçludur
lar. Borçlan (yüksek faizlerle) ödeyene kadar, toprağında çalışmak zorun
dadırlar. Dahası bu durumda, masrafların yansına katılmaları da gerekir.
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"Otomobili olan" m ekonomik gücü kendinde toplaması süreci böylece
gerçekleşmektedir. Bu girişimci, kendi aşiretlilerine karşı birincil sorumlu
lukları hissetmektedir. Ve ortakçılarını topraklarından kolaylıkla atabilmek
tedir. Yeğeni olan ağa diwanxanenin bakımı için hâlâ haraç alıyor ve bütün
ortakçılık düzenlemelerini hâlâ tasfiye etmemiştir. Fakat toprağını işleyen
yalnızca yakın akrabalandır. Köylülerin çoğunun geliri, son on yılda düş
müştür. Çoğu zaman işsizdirler, yüzde 80-90 yılın birkaç ayında Adanada
mevsimlik işçi olarak çalışır. Çoğu sömürüden, özellikle "otomobili olan" ta
rafından sömürülmekten şikayetçiler. Ağayı suçluyorlar, fakat biraz istek
sizce. Köylülerinden bazılarının duvarında Cumhuriyet Halk Partisinin sos
yal adalet sloganı yazılı. Ancak, son seçimlerde, köylülerin, -ağa tarafından
desteklenen- Milliyetçi Cephe'nin dinci partisine oy verme konusunda bir
leştiklerini duydum. Köylülerden birkaçı bana, bu partiden nefret ettiklerini
fakat köyde barışın bozulmaması çin ona oy verdiklerini söylediler. "Herşeyden önce hepimiz akrabayız ve iyi ilişkileri korumak gerekir" ® köyde
ilişkide olduklarımdan biri , ortaokul mezunuydu, solcu ve Kürt milliyetçisi
olarak tanınıyordu, belki en politik kişiydi Diğerlerini suçlayan bu kişinin
sonradan gelecek seçimlerde, bu partiye oy vereceğinden emin oldum. Aynı
kişinin, Türklerle Kürtler'in birliğinin yararlarını savunan bir Kürt öğretmen
arkadaşla yaptığı tartışmada birincinin ağaya olan bağlılık duygulan açık
tı. Arkadaşım, çok heyecanlandı ve "Bu Türklere asla güvenemem. Solcular- '
da bizi diğerleri gibi sömürgeleştirmeye isteklidirler. Bir gün karşılaşma
sözkonusu olunca ağamın yanında yer alacağım." Köylünün bu düşüncele
ri dışardan etkilenmişse de, köyün en yoksullarından biri olan bu kişide,
yine de birincil bağlılıkların hâlâ güçlü olduğu açıktır. Önemli olan nokta
tabii ki, köylüleri sömürenin ağanın kendisi değil kuzenleri olmasıdır. Ağay
la ilişkiler bu nedenle henüz çok gerginleşmemiştir.

Birincil bağlılıkların zayıflamasıyla ilgili yalnızca bir örnek gördüm.
Konuyla ilgili olan topluluk gerçek bir aşiret değildi. Ancak, -aşiret bağlılı
ğına benzeyen- bağlılıklar devam eder gibi görünüyor.

Şimax ve çevresi dört aile tarafından egemenlik altında tutuluyor :
Mela Agtt (en güçlüsü), Mela Ebdurrehman Axa, Mela Axaye Sor ve Mela
Osman Axa Onları şu sıralamayla göstereceğim. A, B, C, D ve diğer ağalar
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bu ailelere akrabadırlar. Fakat onlar ne zengindirler ne de nüfuz sahibL
Kentin diğer Kürtler’i ve köylüler (Kurmanc") hâlâ, bu ailelerle himayecihimaye edilen ilişkisi içindeler. Pekçoğu bu ailelerin adamlanydtrlar. Dört
aile, sürekli bir rekabet içindeler. Bir Kurmanc bana, 15 yıl kadar önce ("biz
gençtik henüz ve politik uyanıklığımız yoktu") diyerek rakip ağanın köyünü
bastıklarını ve hayvanlarını çaldıklarını, hatta, köylüleri öldürdüklerini an
latmıştı. Ağaya olan bağlılıkları ve itaatleri koşulsuzdur. Seçimler (özellikle
belediye başkanlık seçimleri) ağaların işiydi yalnızca -seçilmeleri - 1965 ve
1969 da A ve C, aday gösterdiler. (Cumhuriyet Halk partisi ve Adalet Par
tiden ayn ayn, işbirliği içindeydiler.) Sonuç tamamen bir aritmetik sorunuy
du. A ve B'ye bağlı olanlar CH P’yiB ve D ye bağlı olanlar AP' yi destekle
diler. A'nm adayı iki seferinde de başarılı oldu. 1969’da bazı değişiklik
sinyalleri verildi Kurmanclafm ağaya olan bağlılıkları eskisi kadar sorgulamasız olmamaya başladı. C'nin adayı kendini çok iş yapıcı olacağına ve
bütün Kurmandan ağaya olan bağlılıklarından kurtaracağına dair söz ver
di Fakat bunun seçimlerde çok az etkisi olmuşa benzer. Ancak, takip eden
yıllarda birtakım etkili Kurmanclar ağalara karşı atak hazırlıktan başlattı
lar ve 1973’de Kurmanclann kendi adaylarını çıkarmaları gerektiğinin pro
pagandasını yaptılar. Bağımsız bir aday çıkarmak pahalı olacaktı, adayla
rını kabul edecek bir partiye ihtiyaçtan vardı. Adalet Partisi, C’nin
adamlarından birini aday yaparsa asla kazanamayacağunn farkındaydı
ve Kurmanclann adayını kabul etmeye hazırdı (Yerli bir memur)
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1969'daki seçim zamanında, A ve C’nin adamlan arasında silahlı ça
tışmalar vardı; sonuç bir kandavasıydı Ancak, bir Kurmanc ayaklanması
tehlikesi yüzünden, aileler banş yaptılar ve C aday koymaktan vazgeçip,
A’nm adayını destekledi, dolayısıyla 1973 seçimleri ağaların adaylarıyla
ayaklanmacı Kurmançlar'm adayları arasında oldu. Ağalar, konumlarının
sarsıntıda olduğunu açıkça gördüler. Kurmanclar’ı yola getirmek için, terör
estirmeye giriştiler. ŞimaYla, ağaların bir akrabası sokakta iki Karmana
öldürdü. Seçim günü , bu yöntemlerin çok etkili olmadığını gösterdi; 2400
oydan 1600'ü Adalet Partisine gitmişti Yani Kurmançlar'm adayına. Tesa
düfen , bu iki kişiyi öldüren adam bir süre sonra yakalandı ve birkaç yıla
mahkum oldu, 1974 affıyla salmdı ve o zamandan bu yana batı bölgelerin
den birinde yaşamakladır. Kan intikamının sonunda alınıp alınmayacağını
sorduğumda bilgi verenim gülümsedi: "Bir Kurmancm ağadan intikam al
ması hâyâl edilemeyecek bir şeydir. Dahası, adam akrabalarını görmeye
geldiğinde, çok sıkı korunmaktadır." (Bu durum ağaların olası intikam alın
masını bu kadar imkânsız görmediklerini göstermektedir.)
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Ağalann Kurmançlar üzerindeki mutlak kontrolü açık bir şekilde azal
makta, fakat tümüyle değil: %30'a yakın Kurmanç, ağalann adayını des
teklemekte. Çok sayıda Kurmanç'm ekonomikman ağaya bağlı olması şa
şırtıcı değildir. Ama, Kurmancılann arasında, ağanın adayına karşı oy
kullanmalarına neden olabilen, farkedilmeyen çatışmalar olabilir. Diğer
yandan, birkaç yoksul ağa (bu dört aileye ait olmayan ) Kurmanctlann ada
yını destekledi.
Öyle görünüyorki, ağalar, Kurmançlar üzerindeki ege
menliklerini, eskiden olduğu gibi sürdüremeyecekler. Egemenliklerini yeni
den güçlendirmeyi ekonomik araçlarla başarsalar da Ancak, Kurmanclann
sınıf benzeri davranışları bünyelerinde gelişen yeni egemenlik sistemine
karşı bir garanti değildir. Aslında bu gelişmelerin olması olasılığı oldukça
yüksek.
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1976'da Şimali ziyaret ettim. Tartışmalı seçimlerden iki buçuk yıl
sonra Atmosfer gergindi Seçimlerden bu yana hava hiç olmadığı kadar
stresliydi İnsanlar güvenlik önlemleri alıyor ve geceleri evlerinden çıkmıyor
lardı. Düğünlerde dışarıda eğlence yapılmıyordu. Konuştuğum kişi ağalar
la Kurmançlar arasındaki geçmiş mücadelelerle ilgili çok şey anlattı. Ay
rıntılar bir hayli çelişkiliydi Bu nedenle yukarda yalnızca bir özetini
verdim. Önceleri oldukça güçlü olan bağlılıkların -ağaya-neden giderek za
yıfladığı ve bu değişimin neden bu yıllarda yaşandığı sorusu önümüzde
durmakta Kurmanclar'la ağalar arasındaki (ekonomik) ilişkilerde, sömürü
nün ya da diğer değişikliklerin arttığına ilişkin veriler aradım. Fakat bula
madım. Tarımda mekanizasyon düzeyi düşüktür. (Arazinin engebeliği ne
deniyle) ; yine de başka hiçbir şeyin değişmemiş gibi göründüğü birkaç
köyün halkı, ağaya haraç ödemeyi reddettiler, birkaç durumda kendilerini
silahlarla savunarak. Kapitalist ilişkilerin benzeri yalnızca kentin yakının
da A ailesine ait bir alandaki linyit madeni işletmelerinde -batılı bir özel
şirket tarafından işletiliyor -vardır. Burada Şimax(tan yaklaşık 200 işçi ça
lışmaktadır. Bu işçilerin Kurmanclar’m isyanıyla şöyle ya da böyle bir iliş
kileri olmadı.

Ancak, onlar göreceli olarak ayrıcalıklıdırlar. Genellikle ağanın çevre
si ve ona bağlı olan Kurmançlar burada iş bulabilmekteler. Bana bilgi ve
renler ; ağaya karşı genel bir isyanı nasıl açıkladığı sorduğumda, birbirlertyle çok ilişkili olan iki noktayı öne çıkardılar:
1) Ağalar genellikle "tembel" olup iyi okumadıkları halde, Kurmançlar
çocuklarını orta öğretime gönderip, mümkün olduğu kadar okutmaktadırlar.
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1960'lann sonunda, Türkiye'deki okullarda hakim olan sol atmosferin etki
sini göstermiş olması gerekir. Diğer bir sonuç da , birkaç Kurmancın bölge
de hükümet görevlisi olabilecek eğitim düzeyine ulaşabilmiş olması ve böy
lece ağalara karşı en azından teorik olarak, karşıt bir konum kazanmış ve
ağalarla karşı karşıya gelebilmiş olmalarıdır. Kurmanclar’ın adayı işte böy
le bir memurdu.
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2) Kurmanclar’m birkaçı, akrabalarının bulunduğu Irak Kürdistan'mda kısa bir süre kalmış ve 1960'lann sonunda buradaki ulusal sava
şa katılmışlardı. Kendilerinin de dediği gibi bu deneyim, içerdeki baskıyı
daha iyifarketmelerini sağladı. Dahası, onlar ağalan, özellikle A ailesini,
Türk gizli polisiyle işbirliği yapıp bu bölgenin pasijikasyonuna yardımcı ol
makla suçlarlar. Ulusal ve "sınıfsal" duygular birbirini pekiştirir (ya da pe
kiştirilir).
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Açıklamanın, faktörlerin birleşiminde aranması gerektiği düşünce
sindeyim. Yukardaki iki madde önemlidir ve dönüm noktalarının
1970'lerde olduğunu gösteriyor. Ancak, Kurmanclar'm hiçbir zaman monolotik bir grup olmadıkları da not edilmeli. Kentte yaşayanlar, ağanın ya
kınında olanlar, bir kısım köylülerde, ağalarına aşiretli benzeri bir biçim
de bağlıdırlar. Ancak, köylülerin büyük bir çoğunluğu herzaman, başka
yerlerdeki aşiretli olmayan köylülerin konumundadırlar. Ekonomikman
sömürülüyorlar ve ağa tarafından korunmalarının tek biçimi ; yakınla
rından biri öldürüldüğünde yerlerine ağanın öç almasıdır. (Bu koruma ar
tık pek devam etmiyor olsa bile : Şimax’ta bulunuşumdan 1 ay önce, gö
çebeler bir köylüyü öldürmüşler ; ağalardan biri öç alarak bir başkasına
hazırlanırken diğer ağalar işbirliğinden kaçınmışlar ve katilden öç alınma
mıştı.) Bu köylülüğün bağlılığı büyük olasılıkla hiç olmamıştır. Kurmanc
kasabası da ağalara muhafelet etmeye başlayınca, köy ve şehir Kurmanclar'ı birbirlerinin direnişlerine omuz verdiler.

Bu iki örnek çok iyi açıklamaktadır ki, hangi koşullarda ve nasıl bi
rincil bağlılıkların yerlerini başkalarına bırakacağı konusunda basit ön
görülerde bulunmak kolay değildir. Birincil bağlılıkların çeşitliliği, görece
li olarak daha küçük bir toplulukta bile çok geniştir; dahası birincil
bağlılıklar, yıkılana kadar oldukları gibi kalmamaktadır. Ağalan da değiş
mekte ... Patronluk unsuru, herzaman belli ölçülerde aşiretsel ve dinsel
bağlılıklarda bulunur. Benzer şekilde, ulusal ve sınıfsal bağlılıkların da
bir tek biçimi yoktur. Kolayca birbirinden ayrılabilecek üç tip şöyle sıra-
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lanabilir. Tepkici : (Grupdışı bir öğeye , ulusal veya sınıfsal sömürücüler
olarak algılanan bir öğeye karşı yöneltilmiş olan). "Dayanışmacı" : (Aynı
olarak algılanan sınıf ve ulusun olumlu özdeşleştirilmesiııden kaynakfanan) ve "Pederşahici" hatta biraz "evlatvari" : (Öncelikli olarak, bir ulusa
ya da sınıfa değil, fakat, karizmatik bir ulusalcı ya da devrimci lidere bağ
lılıktır.)
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Bunlar ideal tipler ; belki bunlara, bu bağlılıkların görünümleri^. de- <
mek gerekir. Herhangi biri bu üç tip bağlılıklardan farklı durumlar da et
kilenebilir, hatta hepsinden birden. Bu son tip bağlılık, birincil olanlarla
sınırlandırılabilir; bir aşiret ağasına ya da bir dini lidere olan bağlılıktan
farklı değildir. Birincil bağlılıklarla ulusal ve sınıfsal bağlılıklar arasında
ki fark, yalnızca bir tanımlama sorunu olarak algılanabilir; ya da alterna
tif olarak denebilir ki çok az kişi "gerçekten" ulusal ya da sınıfsal bilince
sahiptir. Tipik birincil bağlılıklar göreceli olarak küçük gruplan kapsaryüzyüze ilişkilerin olduğu - ve "lider" olan kişiye güçlü bir şekilde yönel
mişlerdir. Bu bir Baba figürüdür. Bu son özellik, kolaylıkla sınırlan daha
geniş bağlılıklara transfer edilebilirler. Ve sınıfsal liderin, yüceltilişi "ger-,
çek" bir sınıf bilincinde bir çürümeyi, bozulmayı temsil edebilir. Ulusal ve
sınıfsal bakış açısından bakıldığında büyük olasılıkla doğrudur; ancak ..
pek çok kişiye göre, "Babalık" bağlılığı, "tepkici", "dayanışmacı" bağlılıklar
la, birincil bağlılıklar arasında bir geçiş aşaması olabilir. Geçmiş onbeş.
yılda, ulusal bilinç düzeyi Kürdistan'ın bütün parçalannda hızla artış gös
terdi.

In

Özellikle Türkiye'de giderek asimile olmuş (Türkleşmiş) pekçok
Kürt, Kürt kimliğini yeniden sorgulamaya başladı. Bu, öncelikle enteklektüellerin yaygınlaştırdıkları ulusalcı propagandamn bir sonucu değil
dir. Bunlar çaba harcadılar fakat etkisi büyük olmamıştı. Asıl katkıyı,
Barzanî'nin Irak yönetimine karşı yürüttüğü askeri mücadelenin başansı
yaptı. Çünkü bu, Kürtler'e övünebilecekleri birşey sunuyordu. Barza
nî'nin becerdikleri, efsanevi özellikler de kazanarak dilden dile dolaşıyor
du ve o bir süper kahraman haline gelmişti. Eski zamanların büyük şefle
rinin davranış özelliklerine sahipti ; dahası o bir şeyhin oğluydu. Bütün
bunlar onu , duygusal bir bağlılığın tek odağı yapıyordu. Sonuç olarak,
Barzanî'ye olan bu hayranlık ve bağlılık, Kürt halkına ve Kürt kimliğine
yöneltildi. Güçlü bir ulusal benlik duygusu ve Kürtler’in ayrılığına, farklı
lığına yapılan vurgu giderek artmaya başladı. Ve bu, belli bir ölçüde, Barzanî'ye karşı olan tutumdan bağımsız gelişti. Benzer bir gelişme, daha ön-
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ce Şex Seîd ve isyanının diğer liderleriyle ilgili olarak gerçekleşmişti. İsya
na katılan savaşçılar liderlerini, aşiretsel-dinsel bağlılığın ötesinde bir
bağlılıkla izledirler. İsyan boyunca "tepkici" ve "dayanışmacı" ulusal bağ
lılıklar güçlendi. Şeyh'in yargılanmasından sonra da, Kürt ulusal benliği
varlığını korudu; büyük olasılıkla da, isyandan önceki döneme oranla da
ha güçlü ve yaygındı. Türkiye'nin birliği düşüncesi etrafında (ve lider Ata
türk çevresinde) birleşmeyi sağlamak için Türk otoriteler tarafından girişi
len çabalar kısmi bir başan sağlayabildi yalnızca. Yani, bir ulusal lidere
bağlılık, bu durumlarda ulusal bağlılığı güdülemektedir. Benzer bir geliş
meyi sınıf bağlılığı için de düşünmek biraz zordur. Teorik olarak mümkün
olsa bile. Ancak tersi de olabilir; ve bu tür bir sürecin pekçok örneği var
dır. Ulusal duygu, hesaba katılması gereken bir faktör durumuna gelince,
yerel politikacılar onu özel amaçları için kullandılar. Birçok kez, rakip li
derlerin taraftarları ulusal motivasyonlarla birbirleriyle çatışmışlardır.
Oysa aslında yaşanan, sıradan bir güç çekişmesidir. Daha yumuşak ola
rak da, rakip tarafı yeterince milliyetçi olmamak, hain olmak, Kürtler'e
ulusal baskı uygulayan yönetimle işbirliği yapmakla suçlamak, reislerin
ve şeyhlerin sıradan davranışları durumuna gelmiştir. (Özellikle de şeyhin
etrafında birleşmiş olan taraftarlarca yürütülür, bu kampanyalar).
Irak'taki ulusal mücadele sürecinde, varolan birincil bağlılıkları (özellikle
şeflerle olan bağlantılar) takviye eden incelikli himaye sistemleri gelişmiş
ti.
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Açıkçası, birincil bağlılıkların yerine, daha geniş kapsandı bağlılık
biçimlerini yerleştiren tersine çevrilmez bir eğilim yoktur. Aslında "birin
cil" terimi iyi bir seçimdir. Çünkü "modem" bağlılık biçimlerinin belirleyi
ci olduğu bir alanda bile birincil bağlılıklar, ulusal ve sınıfsal bağlılıkları
değişime uğratarak geçerliliklerini koruyup kendilerini kanıtladılar. Bu
tür dar kapsamlı bağlılıkları kabullenmek, geniş kapsamlı olanlara oran
la daha kolay görünmektedir. Belki de ulus ve sınıf kavramları, bireylerin
özdeşleşebilecekleri bir gruba ait olma ihtiyacım sürekli olarak tatmin
edebilmek için fazla geniş ve soyut kavramlardır.

Hem ulusalcıların, hem toplumsal devrim mücadelesi verenlerin,
belli bir tekil olayda, birincil bağlılıkların yıkılıp ulusal ve sınıfsal bağlılı
ğın kendini ispat etmesinin yeterli olmadığının farkında olmaları gerekir;
"sürekli devrim" gerekli gibi görünüyor. Ekonomik faktörler tek başına,
hangi durumda hangi bağlılıkların devreye gireceğini öngörmez. Ekono
mik faktörler yalnızca gerekli koşulları belirlerler fakat kendileri tek başı-
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na yeterli bir açıklama değildirler. Sınıfsal karakterli isyanlardan en sön
ikisinde, Şex Mes ûd a karşı Bamemî köylülelerinin isyanı ve Şımax Kurmanclanmn ağalara karşı işyarımda, sonucu dış politik faktörler belirle
mişti.

KİTAPTA SIKÇA KULLANILAN DOĞU DİLLERİNE AİT BAZI
KELİMELER

Pa
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Kitapta kullanılan kelimelerden Ortadoğu çapında kullanılanları
Arapça, Osmanlı İmparatorluğuyla ilgili olanlar Türkçe, Kürdistan'a özgü
olanlarsa Kürtçe olarak yazıldı. Arapça yazılışlarına uygun olarak yazılmış
olanların Kürtçeleri parantez içinde verildi.

de

Ağa (K : axa) Şef (Aşiret ya da aşiretin bir bölümünün şefi)
Baraka (K : bereket) Takdis. Özellikle bir ermişin temas etmiş olduğu ya

da temas ettiği herhangi bir şeyde taşman özellik.
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Bavik : Sığ soy.
Beg : "feodal" lord; bir kurum yöneticiliğine atanmış olan şef.
Beylerbeyi : (Osmanlı İmparatorluğunda) Geniş bir eyaletin yöneticisi.
(Bir takım sancakları kucaklayan geniş bir eyalet, beylerbeyliği).
Çiziye : Müslüman ülkelerde, gayrı-müslimlerden alman kelle vergisi
Derviş : (K : derweş) Dinsel bir yolu izleyen kişi. "Dilenen keşiş", dinsel
bir tarikatın üyesi. Kürdistan’da terim, genellikle Kadiri tarikatı elemanla
rı için kullanılır.
Eşlr, eşiret (Ar : aşîra) Aşiret , hem örgütlenme anlamında , hem de

"kast" olma anlamında, aşiret mensubu olmayan fakat aşirete bağımlı
olanlardan ayrılır.
Eyalet : OsmanlI'da geniş bir yönetim birimi, bir takım sancakları kapsar.
Ekrad Beyliği : "Kürt sancağı" yöneticisi, ileri gelen bir Kürt aileden ge- ’
len, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı eyalet.
Fetva : (Ar : Fatura) Dinsel buyruk. Şeriat yasalarının uzmanı olan kişi
(müftü) tarafından verilir. Kendisine yöneltilmiş olan somut yasal bir so
runa cevap olarak.
Icaze : İzin, özellikle bir tarikatın doktinini ve yöntemlerini öğretme izni
Halife (K : Xelîfe) "Vekil" ; şeyhten tarikatın ilkelerini öğretme izni almış
kimse.
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Hanâqa (K : xaneqa) Derviş ve sofilerin dinsel toplantılarını yaptıkları yer.
Kürdistan’da Xaneqa ve tekiye terimleri eşanlamlı olarak kullanılır.
Haraç : 1. (Harac-ı erziye) Müslüman olmayanların işlediği topraklar için
alman vergi.

2. Çiziye
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Hatma (K : Xatime) Nakşibendi tarikatının dinsel ibadeti. (Arapça sözlük
lerde "Kur'an'm ezbere okunması" diye geçer).
Hutbe : Cuma namazlarında verilen vaaz.
Kadı: Şeriat mahkemesinde yargıç
Keramet : (Ar : karama, çoğul : karâmât) Tanrının özel bahşı, mucizeler
yaratma gücü.
Mahdî : İslam'da Mesih.
Mejlis (Ar : meclis) 'Toplanma"; tarikat üyelerinin toplantısı.
Mezheb (Ar : madhab) Şeriat yasalarının 4 temel akımından biri ve dinsel
pratik. Kuralları Kuran'a hadislere dayanır.
Mezİn : "büyük", "yaşlı"; küçük bir aşiretin veya soyun yaşlısı.
MiskÖn (Ar : miskin) : Yoksul, bağımlı, hizmetli. Terim, Güney Kürdistan'da bağımlı (aşiretti olmayan) köylülük için kullanılır.
Mir (Ar : Amir) Yan-bağımsız prensliğin (emirliğin) yöneticisi.
Murîd (K : mirîd) Geniş ve dar anlamda bir şeyhin taraftarı olan.
Murşîd (K : Mirşîd) Öğretmen, ders veren. Belli bir tarikatta öğretiyi belle
ten.
Müftü : Dinsel yasaların uzmanı
Naqib ül-eşraf: Belli bir bölgedeki seyyidlerin sorumlusu ya da yöneticisi.
Ocaklık : Kürdistan’ın Osmanlı İmparatorluğu'nda kalan kısmında, ege
men bir ailenin yönetimindeki otonom bölge. Hâzineye haraç ödemez, fa
kat Sultan'ın ordusuna düzenli olarak asker verirdi.
gebîle (Ar : gabîla) Küçük aşiret, alt-aşiret
Reyet (K : reyet. Ar : ra'ya, çoğul : ra'âyâ) "sürü"; vergi yükümlüleri. Ön
celeri, Müslüman ülkelerdeki Müslüman olmayanlara verilen addı, sonra
dan askeri sınıfa mensup olmayan herkes. Kürdistan’da bu terim, özellik
le aşiretti olmayan bağımlı köylülük için kullanılır.
Sancak : "standart" , Osmanlı İmparatorluğu'nda idari teritoryal birim;
atamayla gelen bir sancakbeyince yönetilirdi.
Şahadet : Müslümanların inanç perçinlemesi, "La illaha illahlahMuhammedün resulu'llah" (Tann tektir ve Muhammed onun peygamberi
dir).
Şeyh (K : şex) 'Yaşlı adam" . Arapça'da terimin çok çeşitli anlamlan var
dır. Fakat Kürdistan’da yalnızca din adamlan için ve özellikle de tarikat
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önderleri için kullanılır
Şeriat (Ar : şar', şir'a) İslam'ın Kuran yasalan.
Silsile : "zincir", dinsel sıralanış, İlahi yolun aşamalarının zincirleme sıra
lanışı.
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Sipahi : (Osm. İmp.) Hizmetine karşılık "tımarla" ödüllendirilen "feodal"
süvari alayının üyesi.
Sûfî (K : Sofi) Din adamı. Kürdistan'da terim genellikle Nakşibendi tarika
tı üyeleri için kullanılır, ancak dinsel önemi olanlar için de.
Taife (Ar.tâ ifa) Aşiret, klan, kardeşlik. (Terim, derviş tarikatlan için oldu
ğu kadar aşiretler ve alt birimleri için de kullanılır.)
Tariqa (Çoğul : Turüq; K : Terîqet) İlahî yol. Büyük bir suil liderine bağlı
olan mistik bir sistem yada yol. Tarikatların çoğunun çevresinde belli bir
tarikatın adım almış olan topluluklar ortaya çıktı. Ancak, bunlann içinde
belli bir tarikat ile sıkı bağlantısı olanların sayısının çokluğu görecelidir.
Tekiye : Orijinal olarak bir derviş locasıdır. Şimdilerde en azından Kürdistan'da hanaqâyla aynı anlamı içerir.
Timar : Sultan tarafından (ya da beylerbeyi) sipahiye askeri hizmet karşı
lığı bahşedilen ödül. Sonralan sivil memurlara verildi.
Tire : Aşiretin bir birimi.
Turûq: Tariqanın çoğulu.
Vali : Büyük bir ilin yöneticisi. (Osm. İmp. da beylerbeyi ile aynı statüde.)
Turtluq : Ocaklık ile aynı anlamdadır.
Zikr (Ar:dh.ikr) Tann'nın adım ve kısa dinsel formülleri sessiz (Nakşibçndilerde) ya da sesli (Kadiriler'de ve birçok derviş düzeninde) bir biçimde
anmak.
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1) Bu örnekler, Meksika, Rus, Çin, Vietnam , Cezayir ve Küba devrimleriydi.
2) Bu özellikler (görünümler -aspelt- İrak yönetiminin resmi propagandasında
vurgulamıştı, (daha çok da abartılarak) Ancak, Irak rejimlerinin Barzanı'ye karşıt giri
şimlerde bulunurlarken sık sık geleneksel Kürt otoriteleriyle bağlantı kurdukları da
not edilmeledir.
3) Bu değişiklikler aşağıdaki çalışmalarda çabucak farkedildiler :
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O'Ballence (1973 ; Bu kitap çok sayıda yanlış içeriyor ve çok büyük dikkat gös
terilmeden kullanılmamalı. Ancak, Kürt hareketindeki değişiklikler, yeterince yansıtıl
mıştır.) Van'lı, (1970), Nebez (1972)
4) Beşikçi, sıkıyönetim dönemi boyunca (1971-73) yargılanıyordu. 1974'te özgür
seçimlerle gelen yeni hükümetin çıkardığı aftan yararlandı ve serbest bırakıldı.
5) Toden Van Valzen'in "büyük adam paradigması” diye adlandırdığı eleştiriye de
bakınız (Bailey ve Barth’ında içerildiği gibi) "Robison Crusoe ve Cuma, büyük adam pa
radigmasının güçlülüğü ve zayıflığı" insan (1973): 592-612
6) Eğer bu gerçeği vurguladığından söz etmezsem Aleviye haksızlık etmiş olu
rum : "Köylü toplumlannda, alışılmış politika biçiminin, sınıf mücadelerinin reddedilişi
olmadığını bulguladık, farklı koşullarda farklı iki politik çizgi tanımlanır. Akrabalık
bağlan gibi bağlar-sınıf dayanışmasının ifadesinin önüne geçen bu sonuncunun dışın
da (bağımsız) işlemez. Sınıf dayanışmasının kristalize olduğu komplex politik süreçlere
aracılık ederler , daha çok.” (Alavi 1973 : 59)

I. BÖLÜMÜN NOTLARI
1) Bir istisnayla , orijinal haritatının çizeri, Lurlar'ı ve Bahtiyariler'i de Kürt say
mıştır. Bense bunun doğru olmadığım düşünüyorum. Bu düzelttim. Orijinal haritanın
kopyalan pek çok yayında bulunabilir. Örneğin Rambout (1947) .Vanlı (1970)

2) DİE 'nin rakkamlan : Genel nüfus sayımı, 1955
3) Kürt İlçelerinin istatistlki verilerini de ekledim. Herbirindekl Kürt olmayanla
rın oranlarımda tahmin ederek bunu toplamdan çıkararak hesapladım. Rakkamlar :
DİE
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Genel nüfus sayımı , 25.10.1970 İdari Bölünmüş (Ankara 1973) ilgili demogra
fik datalann yokluğuna rağmen. Kürtler deki, nüfus artış oranının, genel olarak Türkiyede'kine eşit olduğunu varsaydım. Benzer şekilde, Vanlı'mn , 1965'deki tahminlerin
den yola çıkarak, 1975'te, Kürdistan dışındaki Kürtler'in sayısını hesapladım. Bu
yıllardaki global büyüme oranının kullanarak, 1965 (Vanlı'mn rakkamlan) le 1970
(Kürdistan'a ilişkin nüfus sayım rakamlan sonuçlan) yıllan arasında Kürdistan'ı terkedenlcr hesaba katılmadı.
4) Nüfus sayımı, her beş yılda bir Ekim'de bir tek gün içinde ve çok sayıda, yan-eğitilmiş sayımcılan- görüşmecilerce yapılır. Türkiye Kürdistan'ında, birçok köye, il
merkezinden iki güne yakın bir sürede ancak vanlabilir, dolayısıyla buralarda sayınım
pek titizlikle yapılmamış olması güçlü bir olasılıktır. Hiç sayılmadıklannı söyleyen gö
çebelere rastladım.
5) A. T. Wilson (1931) ; H. Field , The Antropolofyof Irag, Part I, Number 1 (Chi
cago. 1940) : 104/5.
6) 1966 sayımı İran takviminde özetlenmiştir. Solnamesinde, 1975 (Tahran
1975) : 336
7) İran Takvimi 1975 : 428. Önceki yıllar için de aynı rakkam verilmiştir. Doğal
artışla , sayının 1975'te 3.5 milyon olması gerekir. Nüfus artışı rakkamlan ve tahmin
leri 1975'için, 1975 ve 76 İran Almancasma göre yapılmıştır.
8) Bu ekonominin iyi bir betimlemesi Ilütteroth'da verilmiş .(1959) Bu yan göçe
belere "yaylabawem" demektedir.
9) Atatürk ve Şah Rıza yönetimlerinde Türkiye ve İran’da, ikisinde de ayn ayn,
göçebeleri yerleştirme politikası uygulandı. Bak, Beşikçi "Kürtlerin Mecburi İskanı"
(Ankara 1977) ve P. Salzma, "National lntegration of the tribes in modem İran" M. E. S
(1971) : 325-336
Hükümetler, göçebeleri daha dolaylı yollarla da yerleşmeye zorladılar : Sınırlar
da kontrollü artırarak, odaklan farklı ülke sınırlan içinde kalan bu göçebeleri, göç bi
çimlerini değişdrmeye ya da tamamen yerleşmeye zorladılar.
10) Kürdistan Toroslar'mdaki göçebe aşireüer, göç yollan vs. Hutteroth (1959)
tarafından bedmlenmiştir. Türk gazeteci Fikret Otyam, göçebe Beritanlılar ve yaşadık- '
lan güçlüklerle ilgili hayranlık verici bir raporu (önce Cumhuriyet gazetesinde, sonra
da Karasevdam, Anadolu, İstanbul, Çağdaş yayınlan 1976) da yayınlamıştı. Sosyolog
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İsmail Beşikçi, geniş Elikan aşireti İle ilgili maalesef elde edemediğim bir çalışma yayın
ladı : Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar (Ankara, Doğan yay. 1969) Bu materyaller
den bazıları. Periyodik Forumda 15/9, 1/10, , 15/10 1976, yayınlandı.
11) Peter ve Mugal Andreus, Kürtlertn kara çadırlarının, diğer göçebe halklannkinden (Araplar, bazı Türk gruplar, Peştular) farklı olduğuna dikkatimi çektiler. Şöylekl, Kürt kara çadırında, kazıklar çatıdan bir kayışla birbirlerine tutturulmuşlardır.
Aşağıdan destek vermeleri yerine. Aslında, bunun bütün Kürdistan'da ve Horasan'da
böyle olduğunu gördüm. Ancak, Mekanizle, bu düşünceye karşı çıkıp, Kürtçe'nin Gü
ney İran dilleriyle daha çok benzerlikleri bulunduğu göstermiştir. (Mekenzie : 1961)
12) Bu etkenler, bazı endüstriler için çok önceleri olasılık görülmekteydiler. Farkediliyordu. 1840 dolaylannda Misyoner Badgcr, "pek çok geniş pamuklu kumaş manifaktörleri" nin birkaç yıl önce yaygınlaştığını fark etmişti (Orta Anadolu kenti olan
Tokat'ta "Çok yakında ortadan kalkmıştı" çünkü, sahipleri, Liverpool ve Manclıester'den gelen daha ucuz ve iyi mallarla rekabet edemediler. (Badger 1: 23) Van Moltke ,
bir Karadeniz buharlı gemisiyle seyahat ederken, geminin, 1 milyar markın üzerinde
değer taşıyan mal taşıdığım farketmişti. (Von Moltke 1882 : 199) yeni ticaret yollarının
sonucu olarak önceleri önemli birer ticaret merkezi olan birkaç büyük Kürt şehri (Di
yarbekir ve Bitlis) önemini yitirmeye başladı. (Bedgar'ında farkettiği)
ı 13) Kürtçenln kuzeybatı İran dillerinden biri olduğu yaygın bir kabul görmüş
tür.
14) Yani, örneklerin çoğu diyalekler arasında büyük farklılıkların olduğunu gös
teriyor.

"Ekmek yedim"
mln nan xword
(mln) nanîm xward
(mln) nan xwardîm

"Seni iyi görüyorum"
K. kürtçe
G. "
GD. "

"Seni iyi gördüm"
mln tu çe dit
(min) çakım tü dît
(min) tü çak dim
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"Ekmek yiyorum (yerim)"
Kuzey Kürtçesi
ez nan dixwem
Güney Kürtçesi
mln nan exam
G. Doğu "
mln nan exwem

ez te çe dibinim.
min tü çak ebinlm
mln tü çak ebinlm

(İm ve î, 1 ve 2 tekil şahısların son ekleridir, ayn ayrı ; xward ve xwe-(xo) "ye
mek" fiilinin geçmiş zamanı, "görmek" flllihln geçmişi de dît-vebin-dir.)
15) Zazalar üzerine yalnızca Mann tarafından toplanmış ve Hadank tarafından
incelenmiş materyaller vardır. (Mann/Hadank, 1932) Mann, birkaç Gûranl diyaleklerinden de mateıyal-veri-toplanmıştır. (Mann/Hadank 1930) Yalnızca Hewraml lehçesi
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detaylı olarak incelenmiş : Mekenzie 1966 : A. NL Benedictsen, A. Christensen, Les dialectes d' Awroman et de Pawa. (Kobenhavn 1921) Gurani lehçesinde edebiyat yapıtlan
Soane tarafından yayınlandı ve incelendi. (1921) dinsel metinler yeniden yazılıp ( dü
zeltilip) -eski Gurani lehçesnde olan- çevrilip M. Mokri tarafından birçok kitap ve ma
kale şeklinde. Kürtçcnin, bütün lehçeleri üzerine geniş sayıda yapıt yayınlanmıştır. En
önemli ayrıntılı geniş gramerler : R. Lucof ve K. BedirXan. Grammaire Kürde, Dialecte
Kurmandji (Paris , 1970) : D. N Mackenzie, Kürdish Dialect Sludies, Cilt I, (Londra ,
1961) E. Maclarus, A Kurdisch Grammar (NY. 1958)
16) Yalnızca birkaç iyi kitaptan söz etmeyi tercih ediyorum : Layard, 1849, I : •
275-309 ve 1853, I: 46-95
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(Layard, Şcxan'daki Yczidiler'lc dost olmuş ve onlarla, İstanbul'da yaşayanlar ’?
arasında aracılık etmiştir.) ; Edmonds, A pilgrimage to Lalish (Londra, 1967) ; E.S.
Drower, Peacock Angcl (Londra, 1941). Karşı gelen "gizli kitaplar” için bakınız. I. Joseph, "yezidi texts” Am. J. Scmit, Long Yezit. 25 (1909) : 111-119, 218-254 ; A. Mingana, "Dcwil-Worshippers : their beliegs and their secret books" J. R . A . S. (July 1916):
505-526.
17) Bölüm III. k. en ilgili kaynakların incelenmesine dayalı anlatımlar ve daha
kapsamlı bir açıklama, J. Joseph'in mükemmel çalışmasında bulunabilir. (1961)
18) 1920’ler, 1930'lardaki Kürt ayaklanmaları ve bastınlışlan için : Rambout
1947; Kinnane 1964: Arfa 1966: Jwaideh 1960, 283-670; Kutschera 1979; 39-129,
Bnıinessen 1983.
19) Kurtschera 1979 : 133-153; Jwaideh 1960 : 671-708.
20) Mehabad Cumhuriyeti : Eagleton 1963 ; Kurschera 1979 : 153-184; Jwaideh 1960 : 709-774
21) Bkz. Vanlı'nın eseri, 1970, s.81
22) Haşan al Bakr, 1968 Temmuzundan beri elinde bulunduruyor . Güce sahip
Kürtler'lc bir anlaşmaya varmak istedi. Fakat açıkça, muhatap olarak tartışmalarda
Talebanî'yi tercih etti. Barzanî tabii ki bundan hoşlanmadı, çünkü, O kendini Kürt
ler'in tek temsilcisi olarak görüyordu. Öte yandan, Talebanî içinse hükümetle müzake
reye oturmak, Kürdistan’da etkinliğini arttırmanın en iyi yollarından biriydi. Ekim
1968 da Barzani adamları Talabanî'ye saldırdı, güçleri üzerinde ciddi zararlar verdiler ;
Talebanî, B.ağdat'tan yardım istedi ve aldı. O zamandan beri, O ve Bağdat hükümeti,
ikisi de Barzani'yle savaştılar, açık bir çıkar birliğiyle.
23) Irak Kürt Savaşın Üzerine Gerekli Okumalar :
Eski dönemlere ait: U, Dann, Irak Under Kassem (NY: Praıger 1969); D,
Adamson (1964); D.A. Schmidt (1964), D. Kinnane, Kurdistan and the Kurds (OUP,
1964) ; H. Arfa (1966) ; A. R. Ghassenlaıv (1965) 1960'lann sonunda, 1970 anlaşmala-
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rina kadar : Vanlı (1970), Nebez (1972)
1970 anlaşması üzerine : G. Saloman, "Peace with the Kurds" (New outlook 14/
4 (Mayıs, 1970) 35-42) 14/5 (Haziran 1970) Genel olarak en uygun olan şimdiye kadarki çalışmalardan M. Short ve A. Mc Demott, The Kurds 3rd, değiştirilmiş. Edisyon
(Londra : minority Rights Group, 1977) son savaşa A.B.D.nin bulaşması çok iyi sakla
nan bir sırdı. Pike raporunun basma yansıması ve The Village vorce de yayınlanmasına
kadar. (Bir kongre komitesi, CIA'nm aktivitelerini araştıran) Bir kitap olarak yayınlan
dı: The Pike Reports on the C1A (Londra : Bertrand Russell Banş kurumu, 1977)
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24) Barzani'yle KDP Politbürosu arasındaki ilişkiler için bak. : Kutschera (1979 :
244-252)
25) 1974-75 Savaşı, Batı basınında genişçe işlendi. Fakat henüz konuyla ilgili
bir iki çalışma var : Kutschera 1979 : 301-303 ve Vanlı (Chaliand, 1978 : 263-287). Bu
çalışmalar çok izlenimcidir. Birleşik Devletlerin işin içinde olduğu Pike Raporu'na ka
dar çok iyi saklanan bir sırdı. (ClA'nın etkinliklerini araştıran bir grup tarafından ya
yınlanan Rapor) basına sızdınldı. Bu rapor kitap olarak yayınlanmış bulunuyor: The
Pike Report on the CIA (London, Bertrand Russell Banş Kuruluşu, 1977) Saddam
Hüseyin tarafından aktanlan Irak resmi anlayışı, sonradan kitap halinde yayınlandı.
(1977)
26) Bu önlemlerden bazılan Vanlı tarafından sıralanmıştır. (Chaliand, 1978) ve
bu önlemler, Irak Kürt örgütlerinin yabancı dildeki yayınlannda detalyıca anlatılmıştır:
Peşmerge (KDP geçici yönetiminin yayınladığı) ve The Spark (KYB) tarafından. Bir tanmsal gelişme projesi geliştirmekte olan PolonyalI bir antropologun birkaç kısa gözlemi
de var.
27) Onlardan biri, Said Elçi, daha sol bir eğilimde olan, Kırmızıtoprak'm karargâhlannın bulunduğu köyün yakınında ölü olarak bulundu. Kırmızıtoprak, Barzani'nin adamlan tarafından yakalanıp, gizli devrim mahkemesinin gizli bir oturumunda
ölüme mahkûm edildi.
28) Bir başka yerde, Türkiye Kürdistam'ndaki gelişmeleri aynntılanyla tartıştım.
Bruinessen (1982, 1984a)
29) Bu grup, o yıl yapılan parti kongresinden sonra "Dördüncü Kongre" grubu
adım kullandı. Liderleri Gani Boluryan (23 y,lını hapishanede geçirmişti) ve Kerim Hüsami (Irak'ta sürgünde yaşamıştı) kendilerini partinin tek legal liderleri olarak görüyor
lardı. Tudeh Partisi gibi, (aslında üyesi olduklan) Humeyni'yi anti-emperyaltzmin tem
silcisi olarak değerlendiriyorlardı ve din adamlanyla yapacaklan taktiksel bir ittifaktan
çok kazançlı çıkacaklarını umuyorlardı. Aym kişiler, Kassemlu'yu Irak'la olan ilişkile
rinden dolayı şiddetle kınıyorlardı.
30) Devrimden sonraki olaylarla ilgili daha aynntılı araştırmalar : Von Bruines
sen 1981, 1983 ve Tilgner 1983.
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31) Bir süre sonra, Komala ve Halkın Mücahidler! örgütünün İki önde gelen lide
ri Avrupa da sulkaste uğradılar. Bazı gözlemciler, bu rakip liderlerin suikaste uğrama- '
lannı, Rafsancani'yl rahatsız etmek ve her türlü ulusal uzlaşmayı sabote etmek İsteyen
radikallerin işi olduğunu düşündüler. Bu teoride, Rafsancani'nin kendisine yakın
olan adamlann da olaya kanştıklannın göstergeleri vardır.
32) Iran-lrak Savaşı'nın Kürt hareketi üzerinde bıraktığı değişik etkiler, Entessar, 1984: Von Bruineşsen, 1986; Malek, 1989 da tartışılmıştır. Dilip Hiıo'nun "Dev
rim Sonrası Iran" ve "Iran-lrak Savaşı'yla İlgili mükemmel kitapları (1987-1989), ko
nuyla İlgili okunması gereken kitaplardır.
33) Türkiye'ye gelen 65.000 İraklı mülteciden göreceli olarak küçük bir bölümü
Irak'a dönmüştür (Türkiye'nin belli düzeyde baskısıyla). Çoğu da Türkiye'yi bir başka
üçüncü ülkeye gitmek için terketti; onbinlercesi İran'a gitti. Burada Türkiye'nin sağla
dığından daha iyi koşullarda yaşıyorlardı.
34) Bkz. Bruinessen (1988)
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1) Leach (1940) : Barth (1953,1960; Rudolph (1967) Diğer ilişkili çalışmalar
Rondot'un (1937) ve Hütteroth (1959, 1961)
2) Rondot (1937) : 16-22
3) Mo Sahlins, benzer bir diyagramı Tiribesmen adlı kitabında kullanıyor: Bura
da, düzeylerden birini köyle özdeşleştiriyor. Bu beş düzeyin burada yalnızca tartışma
için birbirinden ayn düşünüldüğünü ve Kürtlcr'de de gerçekte bulunan birimlerin
mutlaka karşılık gelmesi gerekmediği konusunda okuyucunun uyanlması gerekir,
4) Bu birbirinden kavramsal olarak oldukça farklı iki şeyin birlikte , aynı şekilde
temsil edilebilmesi elbetteki tesadüfi değildir. Unsurlar arasındaki ilişkiler, aşamacılığın ve nesildaşhğın, akrabalığın yapısal olarak aynılığına indirgenmiş bulunmaktadır;
ve bu iki sistemde unsurlardan yalnızca bir çeşidini içermektedir, bireyler ve segmenter gruplar ayn ayn.
5) Barth (1953) : 25. Hane halklannın sayımını yapabildiğim tek yer Balik yöre
sindeki dört köydü. Burada aşı yapan bir sağlık ekibine katıldım. Böylece sayım kolay
lıkla yapıldı. Köyleri A.B.C.D olarak belirteceği ve Barth’ınkiyle karşılaştırma yapma
ma olanak veren kategoriler kullandım.
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5-a) Yeterli istatistikler yok. "Köy Envanterleri" (Köy İşleri Bakanlığı, Ankara,
1964/65) bazı göstergelere sahip : (Kürt ve Arap) ili Urfa’mn 644 köyünden 48'i bir ki
şiye ait (bütün tarımsal alanlar yalnızca bir kişiye ait)

ut

ku

29’u bütünüyle bir aileye ait
28'i bütünüyle bir soya ait.
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Bu rakamlar toprağın yoğunlaşmasını ve sülalerce sahiplenilmesi-hangi ellerde
yoğunlaştığı-konusunda yeterli bilgi vermemekte : bazı sülaler birden fazla köye sahip
diğerleri, birkaç köyün bir kısmına bu nedenle yukarda içerilmemiş Toprak reformu
tehditi karşısında, sülaleler topraklarını soy içindeki kişilere tek tek dağıtmakta çabuk
davranan çocuklar dahil. Kanunen bu mümkün olmasa da, resmi yetkilileri, uygun bir
açıklama yapmaya -gereğini yapmaya- ikna etmenin bir sürü yollan vardı. (Buna, Suri
ye, İran, Irak'ta şahit oldum ; Türkiye'de toprak reformu şimdiye kadar bir saçmalık ol
muştur.)
6) Sondaki an-orijin olarak çoğul ekidir, (hitap şekli) Fakat, aşiretsel adlarda da
ha fazla düşürülmez, indirgenmez ; bir ismi niteleyen sıfattan önce -an, en'e dönüş
mez- (Çoğul bir isimde normal olarak olacağı- olduğu gibi) Fakat bir extra, -en bir sonektir : Elîkan en sencet Elıkan (ya da Elîkan bölgesi) sınınn kuzeyi. Bu biçim aşireti
olduğu kadar bölgeyi de anlatır; yalnızca Kürdistan aşiretleri için kullanılmaz. "Tirkan", Türkleri olduğu kadar, Türkleri'n yaşadığı bölgeyi de ifade eder, ve giderek bazen
çok uluslu Türk devletlerini de.
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Ellkan aşireti üyelerinden herhangi biri (lehçeleri, şarkıları ve oyunları da) Elîkî
diye adlandırıldı. Bazen bu tanımlama aşirete de bütün olarak uygulanır. Fakat asla
yaşadıkları topraklan tanımlamaz. Bu aşiretsel isimler -an kişisel isimlerden türemiş
tir. (Örneğin, "Elîkan, Elîk'dan) Emirlikler de adlannı bir kişiden alır. Behdînan bölgesi
(Kuzey Irak) Emirliğin 14. yy. da burada Bihadin (Baha ad-Din) diye biri tarafından ku
rulduğu düşüncesini perçinler. "Bihadınan"; sonrada 'Behdînan/Badînan) yani Bihadîn’in halkını ve topralannı ifade eder. Bazı aşiretler, kesin olarak belli bir yer adıyla
anılırlar, örneğin ; Pijder, "Pijder"in anlamı, "yangın ötesi" dir. Orijinal isim, bu özel
alandaki bütün küçük aşiretler için, batılı komşulannca verilmiştir, genel bir lakah
olarak, güçlü bir liderlik altında birleştiklerinde kendileri de bu adı kullandılar. Şimdi,
gerçekte "yangın ötesinde" yaşamalarıyla Pijder diye anılırlar.
7) "döğüşme" yerine "vuruşma" terimini kullandım. Çünkü bu, aşiret çatışmalannda gerçekte olup bitenleri daha iyi anlatıyordu. Açıktır ki ilk amaç, çok fazla adam
öldürülmesi değildir. (Aralıksız, hiddetli kandavalannda başlatacak olan) Düşmanı ka
çırtmak, korkutmak içindir. Bu durum genel olarak aşiret savaşlan için geçerlidir. (ör
nek olarak bakınız. M. Rodinson'un "Muhammed"inde, Muhammed'in savaşçılanyla
Mekkeli karşıtlan arasındaki çatışmalan ve bu aşiret kavgalannın büyük bir savaşa
dönüştüğü durumlar dışında. Son zamanlarda, silahlar ve cephanelikler illegal ve çok
pahalı olduğundan aşiret kavgaları önemli, dikkate değer bir tüketim biçimi oldu.
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Böyle özel bir çarpışmada (Batman’da olduğumda meydana gelen) "Bekiranlara
24 saat ateş ettik. Çünkü silahlarının çok olduğu, güçlü aşiret olduklan" söylenmişti.
Ancak kimse öldürülmemişti. Bir başka çatışmada (Haziran 1975 te göçebe Teyyanlar’la Jirkanlar arasında) övüngen katılımcılar bana, bir milyon fişek boşalttıklannı
söylediler, ancak hiç kimseyi yaralamadan. Ancak bu önceki yazılanlarla çelişiyor.
Ross, Riwandiz Mîr'ini ziyaret eden bir doktor olarak 1833te şöyle yazmıştı : "Kürtlerin
özellikleri, savaştır, 12-15 yaşındaki çocuklann ağır yaralandıklarını gördüm. Çarpış
malarının çok kanlı olduğunu anladım" (Frazer (1840) I : 73) 4
8) Barth (1953) : 38
8-a) Geçmişte , Kürt emirlerinin Kürdistan'ı gerçekten bağımsızca yönettikleri
zaman, sert fakat adil yönetimleri bütün çatışmalan önledi. Türk resmi yetkilileri , ge
nellikle, bu tür çatışmalan kışkırtmakla suçlanırlar, böl ve yönet politikasının bir par
çası olarak.

9) Türk kanunlanna göre, dağlık alanlar, otlak dahil mülk edinilemez. Hazine
topraklandır; fakat, ovalardaki hazine yerleri yerel nüfuzlularca gaspedilip, mülküy
müş gibi davranılır. Hütteroth (19534 : 150-52) bunun, yeni bir idari bölünüş olan
(30'lann ortalannda) il, ilçe kasaba belediyelikler ve köyler olarak - bölünüşe geçilmesi
nedeniyle olduğunu düşünüyor. Belediye başkanı (genellikle en güçlü adam) idari, ola
rak kendisinin "bölgesinde" kalan yerlere özel mülkü gibi davranır ve göçebelerinden
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kira istemeye başlar. Hütteroth'a göre, eğer göçebeler bunu reddederlerse, onların
alanlara girmelerini yasaklarlar. Bu gibi olaylar birkaç kez yaşanmış olabilir. Fakat ge
nel bir durum olduğundan şüpheliyim. Hütteroth, kaba güç unsurunu ve bu ilişkiler
içindeki manevraları küçümsüyor. Göçebelerden kira isteyen yalnızca herhangi bir be
lediyenin başkanı değildir. (Aslında, Kal köyünün sakinleri de, Göçebe Teyyanlardan,
bu toprakların sahibi olduklarını iddia ettikleri için kira alırlar.) Belediye başkanınm
kira talebi yasal değildir ve bu nedenle devletten bu konuda otomatik olarak yardım isteyememektedir. (ömek, jandarma yardımı.) Yalnızca, silahlı adamları olan devlet yet
kilileriyle iyi kişisel ilişkileri olanlar kira almaya kalkışabilirler. Gîravi .böyle bir ilişki
ye açıkça sahipti. Şimdiki (1977) Savunma bakanı ve Van milletvekili Ferit Melen,
Giravîyie çok yakından bağlantılıydı. (Bazıları onun Gîravi nin kendisi olduğunu iddia
ederler.)
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9-a) 1975'te bu kiranın 70.000 .- TL olduğu söyleniyordu. 100 kadar Teyyan ha
ne halkı ve 3-4 aylık otlaklar için. Başka bazı yollarla da Teyyanlar bir Gîravi tarafın
dan ekonomikman sömürülüyorlardı. Teyyanlar'ın çadır kamplarına giderken, onların
yaptıkları peyniri satın alan bir Gîravi tüccar görmüştüm. Aracı tüccarlar büyük kârlar
yapmaktalar. 1975'te peynirin kilosu :
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Teyyanlann yazlık otlaklarında : 10-12 TL (kalitesine bağlı), yakındaki Pervari'de
15-16.50 TL, Van ve Siirt illerinde ; 20-25 TL idi.
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10) Rondot: 22
11) Kesin kanıtların olmamasına rağmen tanmsal alanlar üzerindeki kollektif
haklar köy topluluğunda resmi olarak köydeki bir komitenin denetimindedir. Bununla
birlikte Weulersse'nin Suriye için anlattığı musha'a tasarruf hakkının (Suriye'de, top
rak kominal mülkiyettir, fakat her hane halkı kendisi işler ve periyodik olarak bütün
yetişkin erkeklere eşit olarak yeniden dağıtımı yapılır) Kürdistan’ın bütününde hiç ol
madığı şüphelidir. Orta Kürdistan'ın dağ köylerinde, köylüler köylü olma sıfatıyla köy
toprağının bir kısmını işleme hakkına sahiptiler ve bu hak hala iddia edilmektedir.
Mülk sahibiyle, zilyedlik arasındaki fark daha açık değildi.
12) Lambton, bunun bütün İslam yönetimlerinin genel eğilimi olduğunu söyler.
"Eski Müslümalar pekala, genel tanmsal başarının köyü bir birim olarak algılanması
na bağlı, şeklindeki algılayıştan etkilenmiş olabilirler. Eğer köylü toprağından çıkan
varsa ve belli bir ölçüde üzerinde söz hakkı olursa, onu daha iyi işler anlayışıyla,
herhangi bir durumda, motisavasyonu ne olursa olsun, lslamın ilk dönemlerinde,
köyün bir kooparatif birim olduğu şeklinde bir eğilim vardı ve bu eğilim 20. yy.a kadar
devam etti. "A.K.S. Lambton. Londlord and Pcasant İN PERSİE (Londra : 1953 ): 3
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13.) Köyün bütün erkeklerinin ayine katılıp ayinin gerçekleşmesine katkıda bulundu
ğunu söylemek abartma olur. İbadet şekli, ibadeti yönetenin(ya da yönetenlerin) kişili
ğine ve sosyo-ekonomik faktörlere göre köyden köye değişiklik gösterir. Gözlemleyebil
diğim kadarıyla, yetişkin erkeklerin yansından fazlasının Cuma namazına katılmış
olması, seyrek gerçekleşen bur durumdur. (Kış aylannda katılım oranı yaz aylanna gö
re yüksektir. Çünkü yapılacak başka birşey yoktur.) Gördüğüm tek yağmur duasına
katılmış olanlar köyün genç delikanlılan veyaşlılanydı; bu sonuncular da, büyük ola
sılıkla, köyün kadınlan tarafından hazırlanmış olan özel yiyecekleri yemek için bulu
nuyorlardı.
13. a) Rondot: 22-26
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14. ) Rich, cilt I. 280n. Loristan ve İran Kürdistanındaki bütün aşiiretlerin kollannın
Caf ın koruması altında yaşamış olduklarını iddia ediyor. Dolayısıyla Caf, 300 dağlıdan
ve 1.000’den fazla piyaden oluşan bir ordu kurmayı becerebilmişti.
15. ) Edmonds (1957) : 146
16. ) Caflann hiyerarşik örgütlenmesinin en iyi anlatımı Barth tarafından yapılmıştır.
(1953) : 34-44.
17. ) Millingen (1870) : 283
18. ) Aynı eser, 284
18. a) Taylor (1865) : 55'de, Milan aşiretinin o günkü gücünü 600 çadıra sahip olma
sıyla anlatmaya çalışıyor. A. Jaba, (1879) daha eski veriler kullanarak (1850’den önce
ki) Milanlann 4.000 çadırlarının olduğunu söylüyor. Sykes te (1908) : 469 flf, daha
sonraki gelişmelerle ilgili eksik veriler var. Rondot (1937) : 34-38. ve Resmi Gazete’de
• "Kürt Aşiretleri Üzerine Notlar" (Bağdat, Hükümet Yayınları 19) İbrahim'in başansının,
Hamidiye Alayları nın kumandanlığına atanmasıyla arttırıldığını yazar. İbrahim'in kari
yeri bu bağlamda, III. Bölüm'dc etraflıca ele alınmıştır.
19. ) Örneğin, Ilcwcrkan Konfederasyonu'nda Elîkan adıyla anılan bir aşiret varken, da
ha doğuda yine Elîkan diye bilinen bir başka küçük grup daha vardır. Elîk, seyrek ol
mayan bir özel isim olduğundan, bu iki grupta, Elîk adını taşıyan farklı kişilerden son
ra, birbirinden bağımsız olarak aynı adla adlandırılmış olabilirler. Fakat, Xelîcanlar
arasında (Tor Abdîıı dağlarının güney-batısında). Hesinan adlı bir klana rastladım : bu
radan 150 km daha doğuda aynı adı taşıyan büyük bir aşiret vardı. "Hesin”, "demir"
anlamına gelir, (bu da, iki grup arasında popüler olan bir etimolojidir.) Bu ismin iki
ilişkisiz grup tarafından birbirinden bağımsız olarak kullanılmış olması olasılığı daha
düşüktür.
19. a) Aşiretlerin dikkate değer sayımı, Şerefhame'de (1956), Jaba (1870), Skyes (1908)
ve Irak'taki işgalci İngiliz otoritelerinin yayınlarında bulunabilir. (1918-1920)
20. ) Leach (1940) : 13-14
21) Barth (1953) : 36-37
22.) Rudolp (1967): 23,27
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23.) Ahle Hak diniyle ilgili olarak, Minorsky'nin' İslâm Ansiklopedisindeki makalesine
ve burada konuyla ilgilLolarak literatürden yapılan alıntılanna bakınız. Bu din, Kür
distan'da, üç ayrı yerde kabul görmüştür: Kerkük yakınlarında, Kirmahşah’ın batısın
da (Bağdat-Kirmanşah yolunun kuzeyindeki dağlarda.) ve Kirmanşah ve Hamedan ara
sındaki yerlerde: sözü edilen son iki bölge, önceden Ahle Hak dinin yaygın olduğu
büyük alandı. Fakat devlet dininin (Şii İslâm) yayılmasıyla bölgenin bütünlüğü bozul
du. Bu grupların İkincisi ki Gûran konfederasyonunu (bazı gruplan hariç), Sencabi ve
Kelhor aşiretlerinin kollarını içerir. Delahü daglanndaki belli başlı hac yerlerinin inşa
sından sonra Dalahû Ahle Hakları olarak anıldılar. Ahle Haklar için burası, Müslümanlar için Mekke’nin taşıdığı anlamı taşımaktadır. Yerel Ehli Haklar, mezheplerinin
standardlanna göre muhaliftirler.
25. ) Rudolph (1967) : 27
26. ) Ali Razm-ara, Jughrafıa-yc nizami-ye lran(lran'm Askeri Coğrafyası) "Post-ekuh”,
"Kirmanşahan” , "Kordcstan" ve "Azerbeycan-e bahteri" adlı ciltlerde (Tahran A.H.
1320, A.D. 1941).
27. ) Ör. Kerkük'ün doğusunda yaşayan yan-göçebe bir konfederasyon olan Bilbas da
"aşiret" diye adlandınlıyordu. Genel olarak "konfederasyon " anlamında bir sözcükle
hiç karşalaşmadım. Avrupa lı gözlemcilerin pekçok aşireti , bünyesinde yeralan klanlar
arasındaki bağların gevşekliği ve sanıyorum aşiretin dar, birleşik bir birim olması ge
rektiği şeklindeki öndüşüncelcrindcn dolayı "konfederasyon" diye adlandırdıklannı not
etmek gerekir. Aşiret ve konfederasyonu birbirinden ayırmamızı sağlayan açık bir kri
ter yoktur. Böylece, bu adlandırmalar belli derecede bir keyfiliği içeriyor.
28. ) "Gûran" (ya da "Goran") Doğu ve Güney Kürdistan'daki, aşireti! olmayan, bağımlı
köylülere verilen addır. Irak Kürdistanı'nın bazı bölgelerinde kullanılan "misken” adıyla
aynı anlama gelmektedir. Bir aşiretin adı olan "Gûran"la karıştırılmamalıdır. II. Bölüm’deki k ve 1 maddelerindeki tartışmaya bakınız.
29. ) C. Sandreczki (1857) , II: 263
30. ) Rudolph (1957) : 28-29
' 31.) Hay (1921) : 65
32. ) Rudolph (1967) : 28. O, bunu ifade etmek için kullanıldığını ısrarla reddediyor.
Ancak ben, "il" teriminin ilk anlamını, "Eşiret” terimiyle aynı olduğunu düşünmüyo
rum. Rudolph'un düşündüğünün tersine , terim Türkçe kökenlidir, geniş bir konfede
rasyonla, yerleşik olduğu yerleri ifade eder. Lambton'a göre, ("Ulat", İslâm Ansiklopedi
si) terim Pers İmparatorluğu'nda , lhaniler zamanında kullanıldı ve giderek göçebe
(veya yan-göçebe) aşiretleri ifade etmeye başladı. 19. yüzyıl gezginlerince hâlâ bu an
lamda kullanılıyordu.
33. ) Bkz. Örn. Garthıvaite (1977), Bahtiyari Üzerine.
34. ) Hay (1921) : 65.
35. ) Rondot: 4, 15.
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35. a.) Kur an 5 : 45; 2 : 17B (Penguen yayınlarından Mr. Dawood'un çevirisiyle)
36. ) Barth (1953) : 72-77
37. ) Taylor (1865). 51.
38. ) Kuran 2 ; 179, bir önceki alıntıdan hemen sonra.
39. ) Bana sık sık, herhangi bir çatışma durumunda, aşiretin yaşlılarından (rîspî) çö
züm yolları bulmak için biraraya geldikleri söylendi. Eşîret ve daha alt düzeylerde, bü
tün önemli kararlann bu konsey tarafından alınmış olduğu söyleniyordu. Ancak bu
söyleneni doğrulayan somut bir olaya hiç şahit olmadım.
40. ) Baudot tarafından alıntı yapılmıştır.
41. ) Barth'ın istatistikleri, maalesef çok ayrıntılı değil. Hemevend aşiretiyle ilgili ele al
dığı 21 evlilikten 9'unda amca kızıyla evlilik sözkonusuydu. Diğer altısında da başka'
akrabalarla. Aşireüi olmayan köyüler arasında , amca kızıyla evliliğe daha az rastlıyor
du : 53 evlilikten 6'sı amca kızı evliliğiydi. 12'si de başka akrabalar arasında. (Barth •
1953 ; 68)
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Bu son sayılar, eğer eşler yalnızca fiziksel yakınlığa göre seçiliyorlarsa, beklenenden'
daha yüksek değildir. Edindiğim izlenime göre, amca kızıyla evlilik Kuzey Kürdistan
aşiretlerinde , Hemevend 'dekinden daha yaygındır.
41. a) Yani, antropologların, aşamalı bir örgütlülüğe sahip toplumlara ilişkin favorileri - ■
olan örnek, Bedevi'lerdir. Evans-Pritchard'ın söyleyişiyle bir Bedu (Kirene Bedevisi) "
diğer ailelere karşı kendi ailesine, diğer kabilelere karşı da kendi kabilesine sadıktır. " •
Yine de, o, ülkesinin bütün Bedevilerine karşı bir birlik duygusu beslemektedir. Aşiret
farklılıklanna bakmaksızın. Ortak bir kent karşıtlığında birleşerek bu sağlanmaktadır.
Oysa, kentliler ve göçebeler, Türk'ler karşısında aynı şeyi hissetmekteler. Ve İtalyan- '
lann işgali Araplarla Türkler i bir araya getirdi. İnançsızlara karşı Müslümanlar ola
rak. Evans-Pritchard (1949) : 103
42. ) Badgcr, I; XII, 183, 265. Bir başka anlayışa göre, (Frazer (1840) , I : 68-9) Emirlik, '
işgal zamanında, kandavalanııdan ötürü zaten bölünmüştü.
43. ) J. Malcolm, Iran Tarihi (Londra 1815 : 541-542.)
44. ) Rondot : 25-26.
45. ) Türkiye Kürdistanı nda, bölük pörçük, kopuk söylenceler duydum; Sykes ondan
sözediyor (1908: 470) ve efsanevi Milan'la O'nun bugünkü adaşlarının genel olarak bir
birine karşıtlıklannı farketmiştir. Birkaç kişi, 2 değil 3 orijinal aşiretten sözetmişlerdir. (Orta Kürdistan'a göçen pek çoklan gibi) Fırat, (bir Kürt yazan) bu üç gruba men
sup aşiretlerin adlannı vermektedir. (Fırat 1946 : 10-23, 144-149)
46. ) Rondot: 25
47. ) Barth, "Aşamalı karşıtlık ve oyun teorileri : Pathan örgütlenmesi üzerine bir ince
leme , '' J.R.AJ. 89 (1959) : 5-21
48. ) Şeflerinden birinin Babekr Axa-ki İngiliz yöneticilerin favorilerindendi - olduğu
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Pijder aşiretiyle ilgili kötü bir örnek. Bu kişiyle ilgilenmiş olan İngiliz siyasetçi Edmonds, anılannda, aşiret içinde Babekr yanlısı olmakla Babekr karşıtı olmanın, hükü
met yanlısı olmakla hükümet karşıtı olmanın aynı anlama geldiğini yazıyor. (Edmonds
1957:230)
49. ) Geleneksel güç elde etme yöntemlerine karşı "mücadele" başlatıldı ve dış destek
sağlamanın (genellikle devlet desteği) "modem” yollanna başvurulması önerildi. Fakat
bu sonuncu yöntem, genelikle daha güvenilir ve daha kârlıydı. Ve yüzyıllarca denen
mişti. Kürtler, her zaman imparatorlukların sınır boylarında yaşamışlardı. "Geleneksel"
sözcüğü aşiret toplumuna uyarlandığında, kesinlikle bu "geleneksel toplumun" dış et
kilerden izole oluşunu vurguladığı şeklinde düşünülmemeli, ne de bu toplumun top
lumsal örgütlenmesinin. (Bak. Bölüm III.)
50. ) E. g. Hay (1921) , Edmonds (1957) Dışişleri bürosu dosyalarındaki siyasi yetkilile
rin raporlarından. (Halk-kamuoyu-araştırmalan arşivi, Londra)
51. ) Barth tarafından (Caf aşireti hakkında) anlatılmıştı. (1953) : 34-44. Herkî’lerle il
gili yakın zamana ilişkin güvenilir kaynak bulunmamaktadır. Sınırların etkili bir şekil
de kapatılması, aşireti 3 ayn gruba böldü. (Türkiye, İran ve Irak'ta) Begzade, gelenek
sel otoritesinden önemli bir oran yitirdi ve şimdi, İran'daki Herkî'ler arasında ayn bir
aşiret olarak yaşamaktadır.
52. ) Caf aşiretindeki Begzade soyu 3 kola aynldılar : bunlardan ikisi 7 kuşak öteden
ortak bir ataya sahipler. (Barth’ın bulunduğu dönemde) 3 kol da akrabadır, fakat biraz
daha uzaktan. "Siyasi önder bu kollardan herhangi birinden çıkabilir" (Barth . 1953
: 41)
53. ) Nikitin, (1925 : 11-14) Bitlis, Botan ve Behdînan, Ilckâri ve Rewandiz Mîr'lerinin
aynı aileye mensup olduklannı ileri sürer, büyük olasılıkla bu yanlıştır, fakat gerçek
olan şu ki, bunu açıkça söylemesi önemlidir.
54. ) Türk yönetimi tarafından tüm yargısal yetkilerinden uzaklaştırıldığını gören Xelîcan ağası bana, "gününjüzün ağası artık gerçek ağa değil, fakat daha çok bir
maqûl'dür ; artık yönetmiyor, ("hükm na ke")" demişti.
55. ) Ağa terimi Kürtçe'de Türkçe'dekinden daha farklı bir anlama geliyor. Türkçede
ağa, köyün zenginidir. Toprak sahibidir: fakat mutlaka politik bir gücün olması da ge
rekmez. Kürçede ağa, oldukça yoksul olabilir, fakat yöneten adamdır.
56. ) "Şefin ünü büyük ölçüde misafirhanesinin durumuna bağlıdır. Cömert olduğu öl
çüde 'erkek' olduğu şeklindeki bir kanıyı uyandırabilir. (Hay 1921 : 47) Kuzey Kürdistan'da Farsça 'erkek-mand' sözcüğüne karşılık gelen iki sözcük vardır : "merd” ve
"mer”. Birincisi "cömert", İkincisi "erkek” anlamına geliyor, fakat "cesurluğu” vurgula
maktadır. Bir ağa, hem mer, hem de merd olmalıdır.
57. ) Sevgilisi birden bire ortadan kaybolan bir aşığın O ndan haber almak için bir yol
ayrımına çayevi açması Kürt halk öykülerinde tekrarlanan bir temadır. Irak'taki Kürt
savaşı boyunca, bu misafir evleri cepheden dönen savaşçıların ve kuıyelerin uyumak
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için geldikleri yerlerdi. Bu da, köylülerin savaş hakkında daha somut bilgiler almaları
nı sağladı.

In

st

itu

tk

ur

de

de

Pa

ris

58. ) "Gerçekte, misafirevi pek çok yerde, liderin özel mülkü olmaktan çok bir köy kulü
bü niteliğindedir. " (Hay 1921 : 52)
59. ) Leach (1940) : 28
60. ) Odaya giren ya da geçip giderken karşısında ayağa kalkmanın veya kalkmamanın
aynı biçimi evrensel olarak hâlâ gözlenmektedir. Ayağa kalkarak gösterilen saygı da de
rece derece farklılıklar göstermektedir : Bazıları ayağa kalkar gibi yapıp aslında kalk
mamadadırlar, diz üstünde doğrulmaktan öte bir hareket yapmazlar ve aceleyle yeni
den oturmaktadırlar; ayakla dimdik durma ve başı öne eğerek durma, gösterilen
yüksek saygının belirtisidir.
61. ) Mevsimlik içgücünün köylüler arasındaki ilişkiler üzerindeki bozucu etkisi abartılmamalıdır- genellikle grup halinde göç ederler. Türkiye'de bazıları kış mevsiminde bu
köyleri ziyaret edip, meyve ve pamuk toplamaları için köylülerle anlaşıp, kontrat imza
latırlar. İşçi aramaya çıkan bu insanlar, aşirelsel ilişkileri ve aile bağlarını kullanırlar.
Köyde saygınlığı olan bir ya da iki yaşlı adamı diğerlerinin sorumlusu yaparlar. Batıda,
göçmenler, kendi köylülerinin dışındakilerle kontrat imzalamaya pek yanaşmazlar.
62. ) Barth. (1953) : 104
’
63. ) Edmonds (1957 : 224) ve Bois (1965 : 36-37) Zekat teriminin titizlikle, tahıldan
alman öşür için kullanıldığını yazarlar. Bu yazarlar, diğer tür "feodal" yükümlülüklerin
ya da vergilerin uzun bir listesini vermektedirler. Fakat maalesef hangilerinin oldukça
genel olduğunu belirtmiyorlar ve diğerlerinin nerelerden elde edildiğini de. Bunlann,
aşiretlerle aşiretli olmayanlardan, ikisinden de eşit bir şekilde alınıp alınmadığı konu
sunda da bilgi vermiyorlar. Dolayısıyla, Kürdistan’daki "feodalizm" hakkındaki bilgileri
mize katkıları sınırlı olmaktadır. Ağa tarafından zekatın "sadaka vergisi" olarak gaspedilmesi, misafirhanesini finanse etmek için kullanan köy ağası sözkonusu olduğu da
pek akılsızca görünmemektedir; aç gezginleri doyurmak Kur'an’ın buyuklanndandır ve
sadaka anlamına gelmektedir. (Örneğin ; Kur'an 92 ; 17-18; 70:22) O kadar ki zekatın
kullanımıyla ilgili îslamik teoriyle aşiretsel uygulamalar arasında bir uygunluk, benzer
lik bulunmamaktadır. İslam yasalannda zekatın yeri ve bu konudaki yasal belirlenim
lerle ilgili olarak Juynboll'a bakınız. (1930) ; 80
64. ) 1975'te Balık aşiretinin Şekir kolunu ziyaret etliğimde, (aşiretin bu kolu Leach ta
rafından ziyaret edilmemişti) onlar bunu inkar ettiler. Ve ağaya hiçbir zaman Leach'ın
iddia ettiği miktarda tahıl vermediklerini söylediler. Leach, bu miktan % 50 olarak be
lirtiyordu. Leach gerçek bir gözlemde bulunmamıştı ve kendi verilerinden de şüpheli
görünmekteydi. Bu veriler Hay'ınkilerle çelişiyordu. (Hay, heryerde % 10’dan bahseder)
Şekirler, kendi iddalanna göre hiçbir zaman % 10'un üzerinde bir miktar ödemedikleri
ni söylediler ve karşılığı alınmayan işgücü olarak Begar'ın da seyrek olarak uygulandı
ğını eklediler. Fakat, konuyla ilgili hatırladıkları açıkça çok kesin değildi, böylece onla' '
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n, kesin olmayan kanıt olarak kabul edeceğim.
65. ) Leach : 15
66. ) Tapu kayıtlan hakkında bakınız Bölüm III. 1.
67. ) Leach : 17
68. ) Leach : 18
69. ) Hay : 68
70. ) Edmonds (1957) 224-225
71. ) Bunun tarihsel nedenleri vardır ; Mcngür ve Mameşler önce geniş bir konfederas
yonun parçalarıydılar- 1830'larda Riwandiz miri Kor Paşa tarafından dağıtılan Bilbaşi
Konfedarasyonunun bir kısmı (Menûr ve Mamcş’in çoğunluğu) bundan sonra Iran Kürdistânı’na göçtü.
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Konfederasyon, daha fazla varlığını sürdüremedi. Adından bile seyrek olarak sözedildi. Fakat başlangıçta konfederasyonu oluşturan parçalar arasında, aşiretler, birlik
teliği uygulama anlamında hala varlıklarında ısrarlılar. Irak'lı Mameşler, güçlü bir şefe
sahip değiller. Kışlıklannda, köylerinde, Mengûrler'in Elî Axa'sına yönelmektedirler.
(Bölgenin en güçlü adamlarından biri olan.) Yazlık otlaklarında, Iran sının (!) boyunca,
Mengûrler'in yerlerinden uzakta, fakat lranlı Mameşler'e bitişik olarak, bulunduklan
yerlerde, Iran’lı Mameşler'in şefi olan Mela Qader Ebbas, süper otorite olarak tanınırdıyş. da Kîxa Bewîs Axa. Iraklı Mameşler'in ağası olarak tanınırdı, fakat İran'da yaşardı.
(Bana bilgi verenler bu nokta üzerinde birbirleriyle çelişen düşüncelere sahiptiler.)
Ekonomik ve politik egemenlik burada açık bir aynlık gösteriyordu : 1961'e kadar Ma
meş (Irak) köylüleri Pijder ağalarına vergi vermeye zorlanırlardı. (Babekr kolu ; Pijder
lerle ilgili anlatımlara bakınız.) Heryıl Babekrler'in silahlı adamlan öşür toplamaya ge
lirlerdi; bazen de giderken berabclerlerinde begar için adam götürürlerdi. Mameşler
kendilerini savunamayacak kadar zayıflardı (Yalnızca 6 köy) ve büyük olasılıkla
Mengûrler, Mameşler için askeri açıdan güçlü olan Pijderlerle çatışmaya girme riskine
atılmaya istekli değillerdi-Pijderlerin egemenliği bütünüyle ekonomikti. Mameşler bir
başka aşiretle çatışmak olduklarında Pijdere katılmayı asla düşünmemişlerdi ve karşı
lıklı ilişkilerde çözülemeyen sorunları Elî Axa’ya getirirlerdi, Babekr Axa'ya değil. 50'li
yıllann sonunda, Babekr, Mameş topraklarını tamamen ele geçirmeye çalıştı, (bu yıllar,
yeni ve kesin bir toprak kaydının bölgede sördürüldügü yıllardı.) , fakat Mameşler di
rendiler. Qassem'in darbesi ve anti-toprak ağası politikaları, Mameşler’İ birkaç yıl bo:
yunca neredeyse bağımsız bir konuma getirdi. Fakat 1961'de Babekr'in oğullan 300
kadar atlı adamı Mameşler'in üzerine gönderdiler ; 4 köy yakıldı , 14 Mameş öldürül
dü. Mameşler köylerini terkedip, daha güvenli bir yere sığındılar. Birbirleriyle banşık
kaldılar. Ancak Pijderlere daha fazla zekat ödemeyi reddettiler. (Mameşler'in konuyu
anlatından böyledir. Olaylann sırasını kanştırmış olabilirler, o yıllara ilişkin basında
geçen haberlerle karşılaştırma yapıldığında, Pijderler'le halk direniş güçleri arasındaki

402

In

st
it

ut

ku
rd
e

de

Pa
r

is

çatışmalar doğrulanmaktadır. (PRF. Anti-topr'akagası militanlar.) 1959 Mayıs'mda, Pljderlcrin birkaç sınır ve polis karakolunu işgal ettiklerinden sonra, bu direniş olmuştur.
Halk direniş güçlerinin. Irak hava gücünün de desteğiyle Pijderler'i İran sınırına kadar
sürdükleri, rapor edilmektedir. (E. O'Ballance'de konu geçmektedir. Kürt Devrimi 19611970 (Londra 1973) : 71) Eğer bu özdeşleştirme doğruysa, Mameşler'in daha aktif bir
rolde oldukları ortaya çıkmaktadır - ya da olayların başlamasından önce aktif oldukla
rı. Bu durum, 196l'den sonra tekrar gelip Mameşlere boyun eğdirmeyi neden deneme
diklerini açıklıyor.
71.a) Alıntı, P. Anderson'dan (1974) : 108n. Böyle bir maiyet düzeninin teşvik edici işa
retleri (çoğunlukla, maiyet mensuplan aşiretin dışından devşirilir.) Qwen Lattimore'nın '
kısa bir makalesinde belirtilmekte. Lattımore (1957) , s. 52 (Anderson, bu makaleyi de
referans göstermektedir.)
71. b) E. A. Thompson, Eski Germenler (Oxford, 1965) Anderson tarafından açıklaması '
yapılmıştı. (1974) : 107-8
72. ) Miradewli'lerin Nûredînî'lcr üzerindeki (açık) yönetimlerinin yasallığıyla, diğer
gruplan boyunduruk altına alışlannın illegalligi arasında Edmonds'un yaptığı aynmı
anlayıp anlayamayacaktan konusunu merak ediyorum.
73. ) llay : 'Tanımış olduğum aşiret şeflerinin en büyüğü ve en akıllısı... ”, "Güney Kür
distan Aşiretleri Üzerine Notlar” (Bağdat Devlet.Yayınlan 1919) s. 16. "İyi bir adamı dü
zenin ve kanunun şiddetli taraftan."
74. ) Edmonds (1957) : 217
75. ) "Güney Kürdistan Aşiretleri Üzerine Notlar, " s . 11.
75. a) Birkaç Pijderli ve bir ağayla yapılan 30 yıl içindeki olaylar üzerine görüşme. Şubat-Mart, 1975.
76. ) Barth tarafından anlatılmıştı. (1953) 53-55
77. ) Barth (1953) : 56.
78. ) Barth (1953) : 59.
79. ) Gemicilik İstihbarat Şubesi. Irak ve İran Körfezi (1944) : s. 375.
80. ) "Güney Kürdistan Aşiretleri Üzerine Notlar ": 10
81. ) Hay : 165.
82. ) A.T. Wilson (1931) : 112. den alıntı.
83. ) P. Andcrson'da bu diğerleri nokta içinde vurgulanmıştır. (1974) : 15İn. Haçlı dev
letinde, serf sınıfını oluşturan bir yerli köylülük vardı. Fakat önceki büyük toprak agalannın hepsi ortadan kaldınlmıştı ve onlarla birlikte politik örgütlenme yapısı yapısı ve
özgün üretim tarzı da.
84. ) Örn. Rich, II : 108-110 ; Forbes (1839) : 409 -411 ; Von Moltke : 246 ; Sykes
(1908) : Passim; Lehmann-Haupt II-1 : 240.
v.
85. ) ” Majör E. Noel’in özel görev üzerine Günlüğü 17-IV-1919" (Bağdat Hükümet Ya
yınlan)
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86. ) Montagne (1932) ; 58
‘
87. ) Mağrur Miran aşireti -ki bu aşiret Orta Kürdistan'ınen saygın aşiretiydi-Suriye ve
Türkiye sınınnm kapanması üzerine göçü durdurmak zorunda kaldı.
Suriye tarafında kaldıktan sonra 1945'e kadar çadırda yaşamaya devam ettiler ve
tarım yapmayı reddettiler, şimdi bile çoğu pulluğa dokunmayı reddetmektedirler. Mekanizasyon bu problemi çözdü; şimdi kendilerini sıradan bir köylü, durumuna düşür
meden, kullanıcılarıyla birlikte makineleri kiralayabilmekteler.
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88. ) A.) Yasal olarak Mihemediıı torunları ve Osman, herbiri tapu dairesinde birer top
rak parçasına sahiptiler. Fakat, öşür almazlardı. Açıktır ki o zaman , politik lidere öde
nen bir vergiydi, toprak ağası olarak ona ödenen rant değildi.
B.) Sürüler, Ebbas'ın torunları arasında paylaşıldı mı, yoksa büyük ağa tarafından ida
re edilen bir komüal mülk olarak mı kaldı, bulgulayadım. Ancak, sahibinden sonra
bölüştürülmüş olan bir sürü örneğiyle hiç karsılaşmadım. Topraktakinin tersine, sürü
ler genellikle özel mülktür. Bu nedenle, büyük olasılıkla burada, ailenin her üyesi sü
rüden geçen özel bir gelire sahipti, fakat hayvanlar, eğer yakında bir yerde hatırı sayılır
bir kent nüfusu yoksa, fazla gelir getirmiyorlar. Dahası daha fazla göç gerçektiremedikleri için her ailenin besleyebileceği koyun sayısı sınırlıdır. Diğer yandan, tanm, gelir
kaynağı olarak daha önem kazanmıştır. Fakat tarımsal aktiviteler de ağanın tekelinde
dir.
89. ) Bana bilgi verenler, bu düzenlemenin o zaman yeni olduğunu söylediler ki, güven
vermesi güç görünüyor. Ancak Cezirc'nin özel durumu, bu düzenlemelerin çoğalması
na elverdi. O kadar ki, "yeni bir sınıf' denebilecek kadar ciddi bir artış değildi, bu.
90. ) Ailenin hangi kollarının bu özel köyün tapusunu aldığını bilmiyorum ; bana bilgi
verenler, bunun problem olmadığını söylediler, yalnızca büyük şef köyü satabilirdi.
91. ) Geleneksel algılayışla, amcalarla yeğenler rakiptiler. Oysa dayılarla yeğenlerin bir
birlerine yardım edecekleri düşünülür. (Çünkü aralarında ekonomik çıkar kavgaları
yoktur.) : Xala xwarzî ra kirin (dayılar yeğenleri ayağa kaldırdılar.), apa xwarzî da kirin
(amcalar yeğenlerini düşürür.)
Bu miras kavgaları, amca kızı - amca oğlu evliliklerinin tercih edilmesinin nedeni
olabilir; Bu evlilikler, olası bir çıkar çatışmasını engellemenin yolu olabilirler. Cf.
Barth’ın sürdürdüğü ilgili bir tartışmadır. (1954) Dayı, kızını yeğenine yardım amacıyla
verebilir, fakat amca çocuklannın evliliği daha çok politik bir içeriğe sapitir.
Xalib'in erkek yeğenlerine karşı gösterdiği cömertlik pek ucuz bir davranış değildir.
Çünkü, şef ailelerinde başlık parası en az 6000 Suriye lirasıydı. (Eğer talipli akrabaysa,
yok eğer yabancıysa bu miktar ikiye katlanırdı.)
9 Ta.) Birinin önünde ayağa kalkmanın önemi üzerine not: 60’a bak.
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92. ) Elîk'le ilgili, isyanı ve Hristiyanları korumasıyla ilgili İngiliz Dışişleri dosyalarında
bazı bulgulara rastlanabilir. (F. O. 371), numaralar 1919 : 44A-107502-149523163688-3050.
93. ) Bu, Türkiye Kürdistan'mda seçim zamanlarında sıkça karşılaşılan bir olgudur.
Kan davalı aşiretlerin yerel mensupları kendilerini karşıt politik partilerde birleştirirler.
Her dört yılda bir seçimler yaklaştığında eski çatışmalar yeniden alevlenir-politik parti
lerde toplanma eskisinden daha sert vc çekişmelidir.
93.a.) Gîravî'lerden birine göre, köyünde 60 aileden 20'si Gîravî'dir. Komşu köyde de
50 aileden 10'u. Bütün toprak Gîravî'lerindir - ürünün ne kadanna el konulduğunu
öğrenemedim, fakat toplam olarak rahatlıkla % 50'nin üzerindedir.
93. b.) Ancak, miskenlcrin toplu olarak gidişlerinin bazı örnekleri vardır. 1830 ların ba
şında, Baban prenslerinin otoritelerinin yoğun mücadelelerle zayıfladığı dönemde ve
veba salgını ülkeyi harap ettiğinde (1831-2), köylüler kitleler halinde topraklarından
ayrılıp, kuzeye doğru göç ettiler. Bu alanlar, sert, güçlü, fakat adaletli Rıwandiz miri
nin kontrolü altındaydı. (Frascr 1840, 1 : 177)
94. ) Lynch tarafından anlatılmıştı. Lynch II : 421-423 ; Christoff (1935) : 24ff.
95. ) Belli bir sayının altında dişi koyunla, (değişmeli olarak minimum 80-200 kadar di
şi koyun) hayvancılık uğraşı karlı bir uğraş değildir, hatta mümkün de değildir. Diğer
göçebeler (bak. Barth 1962 : 350) vc Güney İran'ın göçebelerinden Basserilerle ilgili an
lattıkları arasında en erken yerleşen en yoksulve çok zengindir. Oldukça farklı neden
leri var, bunun. Zenginler genel olarak kentlere yerleşirler. Ticari ilişkilerini geliştirmek
ve politik güç odaklarına yakın olmak için. Ancak, bizim ilgimizi çeken, yoksulların
yerleşim biçimleridir.
96. ) Bu aşiretin çalkantılı tarihi daha iyi belgelenmiştir. Topraklarından ilk geçen Avru
palIlar yeterince bilgi vermiyorlar; yalnızca Rich onlardan söz etmektedir. (1 ; 281) ;
Fraser, (1834'tc buradan geçmiş olan) daha kalabalık olan Cailarla çatışmalarından
söz eder. (1840 : I. 167) ve Ainsworth (1888) onları, Türk otoritesine karşı açık bir
ayaklanmada bulmuştu. Bu ayaklanmayla, yağmacılar olarak kahramanlıklarıyla ve .
Klrene'ye sürgünleri vc dönüşleriyle ilgili en öğretici çalışmalar şunlardır : LehmannHaupt II-1 : 287, Saoııe (1912) : 171-183, Edmonds (1957) : 39-40
Gemicilik istihbarat Arşivi, Irak vc İran Körfezi (1944) ; 263, 268, 374
"Güney Kürdistan Aşiretiyle İlgili Notlar " (Hükümet yayını, Bağdat, 1919) : 11
97. ) Tanımlama olarak bu hala yetersizdir. Farklılıklar mutlak değildir, fakat, sözkonu
su olan derece farklılıklarıdır. Kavramın biraz genişletilmesiyle Kürt aşiretlerinden
herhangi ikisi "etnik olarak farklı" kabul edilebilir : Aşiretlar arasındaki karşılıklı ilişki
ler, aşiretler içindeki ilişkilerden daha sık ve yoğundur; tarihleri gerçekten birbirinden
bağımsız olabilir ve iki aşiret arasında lehçe farklılıklan vardır. Sorun şudur: aşiretin
ötesinde doğal birimler yoktur (ve hala yoktur): dolayısıyla bir etknik grubun sınırları
nı belirlemek genellikle keyfi bir biçimde gerçekleştirilir.
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98. ) Bak. K. Hadank, "Einleitung" Mann-Hadank (1930) 1-84: V.Mlnorsky (1928)
(1943) ve "senna" ve. "Kürden" makaleleri , İslam Ansiklopedisi Birinci ve İslam Ansiklopidisi ikinci Ciltteki. Mc Kenzie'nin "Gûran" makalesi kısadır, fakat birtakım ek bul
gulan sunmaktadır: gene 196l’de yazdığı makale de uygundur.
99. ) Avrupa'lı dilbilimciler bu dile genellikle "Gûranî" derler: yerel konuşmada bu dil
bazen "maşû" diye adlandmlır. "O söyler " biçiminden sonra, bu diyalektleri Kürtçe'nin
lehçelerinden ayıran ortaklıklar vardır: bildiğim kadanyla , yerel dilde bütün lehçe
gruplan için bir adlandırma yoktur ; bunlar yalnızca alt-lchçe adını alırlar. Örneğin;
Hewramanî, Paweî, Omranî...
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Bu lehçelerin, Kürtçe'den farklı bir dile ait olduklarını vurgulayan ilk kişi Oskar
Mann'dır (Kurdich-Persische Forschungen, Abt. 1, s. XXIII. Anm. 1(1909) : Gûranî leh
çesinde yazılı olan kaynaklar tarafından toplanmıştı ve ölümünden sonra Kari Hadank
tarafından yayınlandı (Mann-Hadank 1930)
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DanimarkalI dilbilimci Benedictsen, 1901 de IIewraman ve Pawe lehçelerinde kay
naklar toplamıştı; o da bu lehçelerin Kürtçe olmadığını farketmişti. Fakat 1921 de bu
kaynaklar sahibinin ölümünden sonra yayınlanmıştı. Editörü de A. Christensen’di. 3.
ciddi çalışma Mc Kenzie’ninkidir (1966). Fakat ne yazık ki bu çalışmayı yalnızca, İngil
tere'de tanıdığı yerel dilde konuşan birinden öğrendikleriyle gerçekleştirmiştir. (1921) :
K. Fuad (1970) : XVII, XXI-XX1II.
100.) Soane
100. a.) Labton, İslam Ansiklopedisi, Cilt : 2 de "Ulat" başlıklı makale ; Minorsky İslam
Ansiklopedisi Cilt. I de "Kürtler" maddesi, 1943 : 75
101. ) Şiir, Müslümanlıktan Ahle Hak dinine dönen (göçebe) Abidin Kürtlcri'yle ilgilidir.
Gûran diye anılan bu dinin kurucusu Sollan Sohak tarafından döndürüldüler. Rivaye
te göre Soltan'm babası Şex Îsî, Hemedan'dan gelip IIawrcman'a yerleşen bir scylddi;
Soltan Sohak Hewramî konuşuyordu, tabi : bütün faileyetleri ve mucizeleri Hewreman'da gerçekleşti. Ingiliçtir, Berzcncenin çok etkili şeyhleri (Kürt) (Bunlar içinde ün
lü ulusal lider, politikacı ve isyancı Şcx Mahmûd en iyi bilinenidir.) Şcx Îsî'nin kardeşi
Şex Mûsî'den geldiklerini iddia ederler. (O nunla birlikte Hemedan'dan gelen) Hewreman halkı, şimdi Ahle Hak değil, Müslümandır. Ve ortodoks Müslüman Bcrzencî şeyh
lerinin etkisi de büyüktür, bunlar üzerinde.
102. ) Kürtler, Kürt sıfatını yalnızca bir anlamda kullanmazlar. Konuya bağlı olarak
farklı gruplan anlatır, bu sıfat. Bazen bir etnik etiket olarak kullanılır - bu kitapta
kullanıldığı anlamda. Ancak, bu birinin yalnızca Kürtçe konuştuğunu belirtir. Etnik
olarak kanşık olan bölgelerde insanlara Kürt mü, Türk mü, Fars mı olduklannı sordu
ğumda, sık sık şöyle cevaplar aldım : "Türk ve Fars olduğum kadar Kürdüm de." Köke
ninin ne olduğunu ısrarla sorduğumda, bazılan "Babam bu üç dili de konuşur" cevabı-
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103. ) Soane, 1912 : 377-88
104. ) Daha kuzeyde aşlretli olmayan köylülerin bulunmadığı doğru değildir. Fakat bun
ların burada "gûran" diye adlandırılmadıkları doğrudur.
105. ) Yakın bir dili konuşan insanların yaşadığı bir başka bölge de vardır . Kuzey Kürdistan'da Zazaların yaşadığı yerler. Zaza. bu insanlara ve konuştıkları dile komşuların
ca verilen addır; onlar kendilerine Dimili derler. Şimdi dilbilimcilerin bu ismin "Dcylcmi" den türediği üzerinde anlaştıkları açıktır. (Minorsky 1928 ; 91, 105; Mann- Hadank, lladank, 1930 : 18-19 ve Mann-Iladank : 1932 : 4-6) Dcylcmilcr, önceden
Hazar Denizi kenarında yaşayan Güney lran lı bir halktır. Batıya doğru ilerledikleri bi
liniyor. IX. yüzyılda Şiiliği kabul etliler, büyük olasılıkla Ismaili kolunu. Aralarından
bir hanedanlık, Buyidlcr, İranın büyük kısmını işgal ettiler ve 945 te Bağdat'ı bile aldı
lar. Halifeye elinde kalan son gücü olan ünvanı elinden alınmasa da pahalıya mal olan
birşeydi bu. Fakat ona Buyidlerin yönetiminin sünniler nezdinde yasal bir görünüm
kazansın diye yerinde kalması için izin verdiler. Birçok insanın (güneyden) batıya doğ
ru geldikleri en azından yerin adından bellidir. Arap coğrafyacı Yakut, Dcylcmistan di
ye bir yerin Şchrizor'da olduğundan söz eder. (Minorsky 1943 : 81) Mısır'lı yazar Şahab
ad Din al Umari, Moğol istilalarının büyük ölçüde grupların yer değiştirmelerine neden ,
olduğunu yazar : Şehrizor'daki Kürtler Mısıra ve Suriye'ye göçtüler ve yerlerine bir baş
ka ulus, tam olarak Kürt olmayan başkaları yerleşti. (Şahabeddin'e göre ; Minorsky
1943 : 83-84) Bu yeni gelenlerin adı verilmemiştir, fakat Minorsky'c göre bunlar
Gûranlardan başkası olamaz. Bu özdeşleştirme bana bizzat şüpheli geliyor. Başka bir
yerde Şahab ad-Din, Gûran'lardan bu isimle sözetmekte ve basitçe "bir Kürt ulusu" de
mektedir. Yazdığı zaman (1343, İsa'dan sonra) Şchrizor ve Hamedan dağlarında yaşı
yorlardı,
106. ) Önemli son kaynaklar. Nikiti'ııin elyazmalan şeklinde bulduğu ve 1925 de özetle
diği öykülerdir ve 'Tarikh-c Ardalan" Farsça) adlı, bir Kürt bayan şair Masturc'nin kita
bı (Nasr Azadpur 'un önsözüyle basıldı, p. (sanandaj) Röhrborn (1966) : 79 - 80) ve bu
rada alıntılar yapılan en önemli kaynak son zamanlarda bulundu ve yayınlandı.
Me'mün Beg 'in anılan, Osmanlılann yerleşmeye başladıktan dönemde kısa bir süre .
Şehrizor'u yöneten Erdalaıı ailesinden bir prens (1530) tann sonunda bu anılan 1537
de Osmanlıca olarak yazdı. Bu anılarda prensliğin iki imparatorluğun güç kavgalarıyla
bölünmesi dönemindeki önemli olavlan anlatıyor. Bu imparatorluklann her biri Esdelan ailesine ajanlarını sokmuşlardı. Bu anılar Parmaksızoglu'nun 1973 te çıkan kita
bında yayınlandılar. ( Latiııceye çevrilmiş olarak ve bir önsözle).
107. ) Yani Me'mûn Beg'in anılannda bir pasajı yorumlamıştım. (106. nota bak) Kürt
mirlerinden biri Bege Begi (sarayda eğitildi) ; Bege Beg (Me'mun Beg'in babası) Hacı
Şex Beg diye anılırdı. Bu kişi Baban Liwasını tımar olarak işletti (Parmaksızoğlü 1973,
s. 11 A. kopye)
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108. ) Şerefname (Editör. M. Abbasi, Tahran) s. 383 : "güshîde namanad keasl-e hokkam-e Bradost az tayfeye Gûran ast " (Bradost yöneticilerinin Gûran aşiretinden gel
dikleri bilinmeyen bir şey değildir.)"
109. ) Örneğin; Rich, Hewrami askerlerinin başında değişik şekilde bir şapka görmüştü
; Hadank, (Mann-Hadank 1930 : 5-10) bunun, Güranlann önceki kültürel özelliklerin
den biri olduğunu ve bunun onlan Kürtler'den ayırdığını da belirtir. (kelaıvspi, "beyaz
şapka", bu terim hala Bilbas aşiretinin, aşiretli olmayan köylülerini-ki bagımlıydılaradlandmrken kullanılır) Bu aynı tip şapkayı anlatmaktadır. Bu şapka daha fazla kulla
nılmadı. Kürtler arasında, Hewramilcr, yetenekli zaanatkarlar olarak bilinirler.
110. ) Minorsky tarafından, quatramerdnin çevirisinden alıntı yapılmıştır. 1943:83-84
111. ) Şerefname : s. 23-24 (Editör : Abbasi)
112. ) Bunlar, Cafı taysî ve Cafi Qadîr Murid Weysî'dir. 1850'lcrde, Gûran'a katıldılar,
Minorsky ye> göre. ("Senna ” başlıklı makale, İslam Ansiklopedisi. 1. cilt) Rabino ; (1920)
ve Nikitine (1922) : 79 n.2.
113. ) Qelxanî’ler kendilerine özgü bir cem törenine sahip değiller (dinsel ayin). Köyde
olduklarında ceme katılmış olabilmelerine rağmen. Ehli Hak dininde çok önemli bir rol
oynayan dinsel şarkılardan hiçbirini bilmezler. Konuştuğum Qelxanî'ler yeniden diriliş
konusuna çok az ilgi gösterdiler- ki bu temel bir ilkeydi-Ölümden sonra yas tutulur.
Oysa bir Ehli Hak'ın teorik olarak-en azından-çok yaslı olmaması gerekir. Çünkü ruh
ölmez, cansız bedenden kurtulup, kısa bir süre sonra genç bir insan bedeninde yeni
den doğar. Qelxaniler'in tek dinsel aktiviteleri, Ahle Hak türbelerini ve dinsel liderleri
ziyaret etmektir.
114. ) Rabino (1920) ; 22
115. ) Gûran konfederasyonunun orijini ve Şahab-ad Din al -Umari ve Şeref Xan tara
fından sözü edilen, Gûranlarla ilgili düşünceler değişiktir. Minorsky bugünkü konfe
derasyonu açıkça bu orijinal Güranlann torunlan olarak kabul eder. (Az sayıda Kürt
son zamanlarda kendilerini bunlardan saymaya başladılar.) Rawlinson, (Kirmanşah'ı
yönetin bir Fars prense karşı, bir Gûran alayına komuta eden bir İngiliz subay) Kelhorlann (Gûranlardan iki kat büyük bir Kürt aşireti, onların güneyinde yaşıyorlar)
Güranlann geçmişte de var olduğunu fakat kendi aşiretlerinden atılma olduklannı id
dia ettiklerini söyler. Ve bu Gûran olan bilgi verenler de bu iddiayı doğrulamaktadırlar.
(Rawlinson 1839 : 36) Mann ve Rabino'nun düşüncelerinde; Gûran konfederasyonu
nun orijinal (Gûrani konuşan) yerleşik halkın, Kürt aşiretlerinin işgaline uğramalarıyla
oluştuğu - başlıca Kelhor ve Zengene aşiretlerinin işgalleriyle - yönündedir. (Rabino
1920 ; 8-9) Gûran konfederasyonunun yöneticileri, Kelhor değildirler. Kelhor liderleriy
le evlilik bağlan kurmuş olmalanna rağmen (kişisel bilgi) XVIII. ve XIX. yüzyılda, Kel
hor şefleri Gûran yöneticilerinin etkilerini azaltmışlardı. Bu etki 1900'lerdekinden çok
daha dikkate değerdi. (Mann ve Rabino'nun düşüncelerinin altında yatan bu olabilir.)
1808 dolayında, Muhammed Ali Mirza, Zohab'ı ele geçirince, (Bu bölge Gûran toprakla-
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nnı içeriyordu ve önceleri resmi olarak OsmanlIlara bağlıydı.) Gûran yöneticilerini yö
netime atadı. (Rabino 1920: 15-16 : Soane 1912 : 382) Kelhorlarla Gûranlann ilişkileri
daha yoğundur. Bazı Kelhorlar Ahle Hak'tır. (Ancak çoğunluğu Şiidir.) Şcrcfnamc'de
Kelhor yöneticileriyle ilgili bölümde, üstü kapalı ifadeler vardır. (" Omara vc Hokkâm")
(Şeref Xan, Kirmanşah'ın ve Kuzey Uıristan'ın bütün aşiretlerini açıkça bu isim altın
da toplamaktadır.) : "Onlann (bu yöneticilerin) aşireti Gûran olarak adlandırılırlar ya
da (kabul edilirler.) (” ashiret-e îshân râ Gûran mîkhanand" Şcrefnamc. s. 408) Bu ne
anlama gelirse gelsin, Kelhorlarla Gûranlar arasında uzun süreli bir ilişki kurmakta
dır. Fakat basitçe birinin diğerine egemen olduğu şeklinde değil.
116. ) Şerefnamc ve Erdelan öyküleri için bak. not 100. Bu kaynaklara göre. Baba Erdel, Menvani Hanedanından gelmektedir. Me'mûn Beg, Baba Erdel'in atalığını reddet
mektedir. Bunun yerine. O, peygambere yakın olan bazı Arapların kendisinin atası ol
duğunu kabul etmektedir -Dönemin ileri ailelerinde bu tür iddialarda bulunmak
gelenek olmuştur. (Parmaksız 1973 : Kopyc. 2b.)
117. ) Mutlaka kuzeyden olması gerekmiyor, Rich'in iddia ettiği gibi : örneğin , Caflar
doğudan gelmişlerdi, İran Kürdistanı'ndan vc bu aşiretin bir kısmı hala oradadır. Bu
rada Erdelan prensliğine vergi veriyorlardı. Ancak, Güney Kürdistan'ın pek çok aşireti ,
daha kuzeyden gelmiş oldukları şeklinde bir inanışa sahiptirler. (Bak. İslam Ansiklope
disi. 1. cilt, Minorsky'nin makalesi : "Lak", Burada, Minorsky, Kelhor ve diğer Lekî
(Kürtçe)-konuşanlar için bunu söylemektedir.)
118. ) Sandreczki (1857) II. 263
119. ) Isa'dan sonra, II. yüzyılda, Qarmati Ismaili propagandası Daylamilcr arasında
çok ilerlemişti. Bu mezheb, Asfar gibi Daylemi yöneticilerinden büyük ilgi görmüştü.
Aynı şekilde Mardavij ve Musafirid hanedanının son yöneticilerinden de. Bak. W. Madelung, "Isma'iliyya", İslam Ansiklopedisi.
120. ) Dersim Kürtlerinin dini, pekçok batılı yazar tarafından ciddi bir şekilde yanlış
temsil edilmektedir. Bu yazarlar, genellikle ortodoks müslümanlann verdikleri bilgilere
dayanmaktadır. (Alevilerden nefret eden) Batılı bir dilde yazılmış en iyi değerlendirme
bana göre, Molyneux-Seel (1914) vc Trowbridge (1909) . Daha fazla kaynak yerel ya
zarlardan bulunabilir. (Türkçe olarak) : Dr. Nuri dersimi (1952) : 21-32 : M.Ş. Fırat
(1970) : 231-254. Bu iki çalışma, dinsel folklor açısından ilginçtir. Ancak, bu yazarlar
çok aykırı ilkeleri belirtmekten kaçınıyorlar, bu anlamda Trowbridgc daha bilgilendiri
cidir.
121. ) Hadank ve diğerleri "Dimili nin "DaylamT'den türemiş olmasının çok mümkün öl
düğünü düşünüyorlar. Bak. not 105.
122. ) Mucize işlerine karşı çıkan bir öykü tekrarlanmaktadır : Büyücü ya da evliyadan
biri bir aslanın sırtına binerek, aslanı diğerinin üstüne sürer, bir yılanı kırbaç olarak
kullanılır. Diğeri buna karşılık tuğla duvara tırmanarak (ya da bir müridine tırmanma
sını emredip) , rakibinin mürşid olarak kabul ettiği birinin üzerine doğru duvan hare-
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ket ettirmeye başlar. Dalehû’da dinlediğim bir şakıya göre, Soltan Sohak bu başarılı
mucizeciydi, rakibi de Pır Mîkaîl. Molyncux-Seel. benzer bir öyküyü Dersim'de dinle
mişti. Rakipler, burada yerel scyyidlcrdir ve O na sözkonusu duvar bile gösterilmişti.
(Molyneux-Scel 1914:58) Lucy Garnetl (1912 : 163) aynı öyküyü Hacı Bcktaş için an
latmıştı. (Sollan Sohak'ın Ahle Haklar için taşıdığı anlamı, Bektaşi de Aleviler için ta
şır.) Bu öykü daha da yaygındır. Pakistan'da satın aldığım bir dinsel kitapta bir tartış
mayı içeriyordu. Baş kahramanlar iki yerel Hazret Sah Mina Sahib (duvarın üstündeki)
ve Hazret Mudar Sahib’dir.
123. ) Dalehû’da İlacı Bektaşi'ye yalnızca bir şiirde, yerel bir din adamının, Nörûz 'un
bir şiirinde değinildiğini biliyorum. (1850) "Tacer-e hocr-c Hacı Bcktaş im" (Bacı Bcktaş'm hücresinin tüccarıyım.) Bu cümle, orada herhangi biri tarafından anlalılmıştıadını bilen insanlar, O'nun 7 din liderinin yeniden dirilmiş şekli olarak kabul ediyorlar.
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Ancak, Kakailcr (Bir Ahle Hak topluluğu. Kerkük yakınlarında yaşarlar ve I Içwraman'dan geldikleri söylenir.) Hacı Bektaşi, Soltan Sohak la özdeşleştirirler . Soltan,
Hewraman’daki müridlerin! bırakıp, Anadolu'ya Hacı Bektaş görüntüsünde gitti. Ana
dolu'da yüzyıl dolaştıktan sonra I lcıvraman'a döndü. Hewraman’da yokluğu 24 saatten
daha kısa bir süre olarak algılanıyordu. (Edmonds 1969 : 93) Aynı öyküyü bana Dr.
Behram Elahi, Ahle Bak mezhebinin Tahran'daki lideri tarafından anlatıldı. (Hacı
Ni’metullah’ın torunu, Ahle Hakların temel aldıklan yazınla ilgili reform yapan kişi.
124. a) Bu bölümü bitirdikten sonra okuduğum bir makalede (Trowbridgc 1909) bu
varsayıma destek buldum.
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Trovvbridge'nin bilgi aldığı Aleviler, (maalesef bunların, rürkiyc nin neresinden oldu
ğunu söylemiyor; Trowbridge, Antcp te oturuyordu.) O na dinlerinin coğrafi merkezinin
Kirmanşah ilinin Kirin kasabında " oldunu söylemişlerdi. Trowbridge'yc Dalchû'daki
seyyidlerin isimlerini (doğru olarak) vermişlerdi. (342) Bundan anlaşıldığına göre. 1900
dolayında Alevi, Türkiye'den Ahle Hak evliyalarını ziyarete gitmişler.
125. ) Mann-lladank'ta, Hadank (1930) : 33-42
126. ) En iyi anlatım Edmonds tarafından yapıldı. (1957-1969)
127. ) Dalehû Ahle Haklar Şeytan'a taparlar- Yezidiler gibi; Şeytan’ın Yczidilcr'dcki adı
olan Melek Taûs'u bilirler. Dalchû'daki bazı Ahle Haklar bana, Yezidiler'i kendi dinle
rinden saydıklarını söylemişti.
128. ) Minorsky, (1943 : 77) Socin'den bir alıntı yapıyor.; (Kürtçe olarak)" Ben ne Yahudiyim, ne Müslüman, ne Hristiyan, ne de Goran."

Açıkça burada Goran, dördüncü bir din olarak algılanıyor. Gebr-an > Goran etimo
lojik yapıya göre güvenirlik kazandırıyor. Ya da terim, Zoroastrizmi değil, Ahle Hak'ı
Gûranlar'ın dini olarak gösteriyor.
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Alile Hak dini üzerinde Zoroastrizm etkinin ciddi belirtilerinin görülmediğini nok
etmek gerek. Dalehû Ahle Hak'lan Şeytana tapıyorlar. Fakat O'nu Zoroastrizmdcki Ahrimaıı gibi kötü bir lider olarak görmüyorlar. Ahle Hak'lar ateşe saygı gösterirler. Takat
pekçok müslüman Kürt de aynı şeyi yapar. (Yanan bir ateşe işemek, Kürdistan'ın pek
çok yerinde çok utanç verici bir'şeydir.)
129. ) Minorsky (1943): 78. 86.
130. ) Minorsky (1943) : 77-78
131. ) "Ulus, ortak bir tarihi geçmiş, ortak bir dil, toprak, ekonomik yaşam biçimi, ruh
sal şekillenmenin topluluğun kültüründe ifade edilmesidir. J. Stalin. Marxizm ve Ulu
sal Sorun (1913) . İyi bilindiği gibi Stalin. 1917'de, Devrim Rusyası'nda , Uluslar Soru
nu Halk Komiseri ünvanının almıştı. (Bak. E.II. Carr, Bolşevik devrimi, cilt I, 281)
132. ) Eski Kürt tarihinin en büyük ustası, son dönemlerinde Minorsky, Mcdleri, Kürtlerin atalan olarak kabul eder. Toplamış olduğu tarihsel ve dinsel kaynaklara dayana
rak. (Minorsky : 1940) Ortak bir Medya kökeninin, Kürt kültürünün birliğinin temeli
oldugüna inanmaktadır- özellikle de dilin. Ancak, yetenekli dilbilimci Mc Kenzic, farklı
dilsel kanıtlar getirerek, bunları farklı yorumlamaktadır. Kürtçe'nin Kuzcy-batı lran'lı
lehçelerden biri olmadığını ileri sürüyor. (Mcdçe ve Farsça gibi) Fakat Güncy-batılı bir
lehçe olduğunu söyler. Ancak, bu lehçeleri kullanan halkların Medlcr'inkine benzeyen
bir toplumsal yapıya sahip olduklannı da ifade ediyor.
133. ) Örneğin; Lehmann-Haupt, II, kısım I : 438. Sasûn'lüler hakkında. Benzer bir göz
lem de Minorsky'den (İslam Ansiklopedisi. 1).
134. ) Osmanlı yasaları , reayanın (sıradan kullar, çoğunluğu köylü olan) Sipahi olma
lanna izin vermiyordu. (Sipahiler ; askeri "soylular") Bu örnek, bunun yaygın bir uygu
lama olduğunu gösteriyor, en azından imparatorluğun bazı parçalarında.
135. ) Lehmann-Haupt (Cilt 1 : s.289-290) Kürt ve Nasturi köylülerin varlığından sözediyor. Rich , ilk Türk elçisinin Nesturi topraklarında yaşadıkları maceralan da anla
tır. Bu adam bunlardan, sert Kürt aşiretlilerden korktuğundan daha fazla korkuyordu.
Nasturilerin hala daha Sultan’ın varlığından haberli olmadıklannı anladığında dehşete
düşmüştü.
136. ) llütterrocth 1959 : 57, Varto Ermenileri Kürtçe konuşuyorlardı vc çoğu dinleriyle
ilgili çok şeyi unutmuşlardı.
137. ) Başka yerlerde olduğu gibi, açık alanlarda çalınan çalgılar, özellikle zûme (zur
na) ve def ya da dehol, yasaklı çalgılardır. Böyle bir çalgıyı çalmak bir Kürt için çok
utanç vericidir. Benzer önyargı, kemence için de geçerlidir, bazı yerlerde tembûr,
Kürtler tarafından teklifsizce çalınır. "Hatta ağalar bile onu çalabilirler," diyerek ,
tembûru nasıl algıladıklarını anlatmaya çalışırlar.
138. ) Soane (1912 : 406-407) Sıraladığı 20 aşiretten 9'u kendilerine "kirmanc” diyorlar
dı. Bunlar Güney aşiretlerindendi. Pijder, Bilbas, Şiwan ve Baban. Diğerleri, ("Kord")
(yalnızca güneş aşiretleri), Merîwan, Bane, Caf, Hemewend, Şerefbeyanî, Bacilan, Hew-
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ramı {!), Gûran (!), Kelhor ve Sencabi. Bu ayrımın temelinin ne olduğunu anlamıyo
rum : Bunun dilsel bir ayrım olmadığı kesin : İkinci grubu oluşturan aşiretler, dil açı
sından oldukça farklılıklar gösteriyorlar. Caf vc Baban'ın, lehçeleri (ikinci ve birinci
grup ayrı ayrı) çok az farklılıklar göstermektedir.
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1. ) " ... Aşiretlerin çoğu, çok özel bir anlamda , ikinci olgu gibi görünüyorlar; Pekala,
göreceli olarak daha üst düzeyde örgütlü olan toplumlann ortaya çıkmasıyla uyarılan
süreçlerin ürünü olabilirler, daha basitçe organize olmuş öteki toplumlar arasında. Bu
ispatlanabilirse, aşiretçilik, komplex.politik yapılann evrimsel gelişiminde geçerli ilk
aşama olmaktan çok. bu yapılann oluşumuna bir tepki olarak ele alınabilir.
2. ) E. A. Thompson, Eski Germenler (Oxford, 1965) ; P. Anderson taralından, From Antiquiy to Feudalism'indcki pasajlardan özetlenmiştir. (Londra, 1974): 107-109. .
3. ) Birkaç antropolog tarafından bir özelliğin altı çizilmiştir. P. Brown, buna "(sömürge
tipi) ’Satraplık" adını uygun görmüştür. (P. Brown, "From Anarcy to Satrapy", AA65
(1963) : 1-15) : "Yerli yöneticilere görülmemiş yetkiler vererek ya da özgür bir saltanatı
sürdürmelerine izin verip, onlan sömürgesel bir yönetimin gücüyle de destekleyerek.”
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Bayan yazar, Yeni-Gine'den bir örnekle bu durumu açıklamaktadır-burada saha çalış
ması yapmıştı. Başka yerlerde de aynı olguyla karşılaşan meslektaşlarından da pasaj
lar aktanyor. Bazı durumlarda şeflikler, önceden varolmadıkları halde yaratılmaktadır
lar. Diğerlerinde, "sömürgeci yönetimin yerleşmesinden önce de geleneksel liderlerin
olmasına rağmen, bu liderin toplumsal rolü, idari yetkilerle donatılmış bir şef durumu
na geldikten sonra, büyük ölçüde değişmiştir. ” (13) Devletin aşiretler üzerindeki etkisi
nin bu örneklerde göründüğünden daha çok köklü olduğuna inanıyorum.
4. ) Bak. Madde "Şah Sewan" İslam Ansiklopodisi 1. Cilt (V. Minorsky) ; Richard Tappcr
(1974) Şah Abbas tarafından yaratılan "Şahsawan” düşüncesi savunulamaz. Erdebil
Şahsawan’ı büyük olasılıkla, 17. yüzyılın sonuna kadar konfederasyon haline gelme
mişti. "Şehsawan" terimi önceden de kullanılmıştı (Şah İsmail'den bu yana). Sadık ku
rucular olarak şaha başvuranlara verilen addı, fakat bunlann, (sözde) aşiret birimleri
biçiminde örgüt organize ettiklerinin kanıtı yoktur. Aşiretleri parçalayıp yeniden örgüt
lendirmek, şahların ortak uygulamalandır. Fakat "bir aşiret yaratmak” deyimi, edebi
anlamı açısından çok titizlikle ele alınmamalıdır.
•
5. ) Bu isyan, tek başına, hükümeti sarsması için yeterli değildir; güçlü bir etki yarattı.
Çünkü, başka isyanlarla pekiştirildi - hem politik olarak gelişme vaadeden, hem de
tepkisel olanlarca. Bu isyanlar, şahların yönetimine ve reform programlarına karşı yö
neltildi. Bak. P. Aveıy, Modem İran (Londra, 1968) : 504.
6. ) İtalyan ekonometrist ve sosyolog Pareto (1848-1923) politik değişimin genel bir teo
risini oluşturmuştu. (O na göre politik değişim, elit grupların bir sirkülasyonu olmak
tan başka bir şey değildi.) O'na göre her elit kesim, gücü elinde topladıktan sonra, "da
ha yumuşak, insancıl ve gücünü kullanmaya daha az yönelir bir duruma gelir." Ve
bundan sonra, kısa süre içinde bir başka elit kesim tarafından alaşağı edilir. Bu yeni
gelenler daha sert, saldırgandırlar.

413

In

st

itu

tk

ur

de

de

Pa
ris

Çalışması, V. Pareto, Elitlerin Yükselişi Ve Düşüşü olarak çevrilmiştir. fTotawa. N.J.
1968.)
7. ) Aşiret adamları herzaman toprak işgal edip, bu topraklarda yaşayanları bağımlılaştırarak, egemen hale gelmezler. (Söz konusu topraklarda yerleşik olanlar, gelişkin bir
devlet aygıtına sahip olmayabilirler de, olabilirler de.) Bazı durumlarda yabancı aşirete
mensup olanlar, yerli halk tarafından kendilerini koruyabilecek paralı askerler olarak
kabul görürler. Bâzen toplumsal örgütlenmenin üstün biçimleri çerçevesinde gelişir.
Buna ömek, Mitanni İmparatorluğudur.' (İkincibin yılda. M.Ö.) Hurriler, Kuzey Mezopotamya’lı bir halktır. Sami ve Hind-Aryan olmayan bir dil konuşurlardı. Savaşçı aşi
retlerden bir grup, kendilerine katılıncaya kadar bir devlet içinde biraraya gelmemişler
di. Bu katılan grup, Gurgan ovasının batısından gelmişlerdi. (1 lazer Denizi'nin Güney
doğusu) Gelip Hunilerle yaşamaya başlamışlardı. Yaman savaşçılardı, iyi ata binerler
di, savaşçı bir orduya sahiplerdi. (Açık) Çatışmalar olmaksızın, IIind-Aıyanlar, yönetici
kesim olmaya başladılar. Mitanni İmparatorluğu ortaya çıktı. Ghirsman'a göre (197726) kanıtlar ; işgalin olmadığını gösteriyor. llint-Aryanlar, devleti basitçe örgütlediler.
Hunilerin kendi başlanna üstesinden gelemediği bir işti, bu. Bir başka uzmanın sözle
riyle; "İki grubun birlikte varlığı, halkın böyle heterojen bileşenlerinin birlikteliği, kaynaklann karşılıklı yararlanmayı gerektirecek kadar dar olduğu durumda ortaya çıkar."
(H. Otten, "Hethiter, Hurriter und Mitani", Fischcr Wectgerchichte 3. Die Altarientalische Rieche, II. 129)
8. ) Burada girmek istemediğim bir konu, fakat yalnızca kavramsal bir kanşıklığa der
ğinmek istiyorum. Bu kanşıklık , aynı terimin, "aşiret" teriminin, kavramsal olarak
farklı birçok birim için kullanılmasından doğuyor. Örneğin; Devlet öncesi politik birim
bir imparatorluğun çevre bölgelerinde yan-entegre olmuş aşiret ve bir imparatorluğu
yöneten aşiret gibi. Bir yandan bu çeşit "aşiretler", ortak birçok özelliklere sahiptirler
ve aslında, aynı birimin bu üç şekilde de zamanına göre girebileceği varsayılabilir. Di
ğer yandan bazı gerekli farklılıklar da vardır. Bu kitapta, pragmatik bir yaklaşım sergi
ledim: " aşiret" ve "aşiretsel" terimlerini Kürtlertn kendilerini tanımladıkları anlamda
kullandım, aşiretin "gerçekte" ne olduğu konusunda felsefî bir irdelemeye pek yönelmeksizin, Kürt aşiretlerinin temel karakteristikleri, bana göründüğü biçimde özetlendi.
9. ) Osmanlı İmparatorluğumda, bürokrasi de "askeri" biçimde sınıflanmıştı.
10. ) Örneğin; Rich, 1: 88
11. ) Ghirshman (1977) : 51, R. Labat, Fischer Wcctgesichte 4. Die altarientalische Re-

iche, III; 19.
12. ) Kürt ulusalcıları bu tarihi, "Medyalılar’ın" ya da "Kültlerin" takvimlerinin başlan
gıç tarihi olarak kabul ederler. 1977, Kürt takviminde 2589'u gösterir.
13. ) Büyük olasılıkla O'dur, fakat şüphe götürmez de değil. Minorsky’nin topladığı-ki
konuyla ilgili en büyük uzmandır.- ("Kürden", İslam Ansiklopidisi, 1940) tarihsel kanıt
lar, Medyalılar’ın çoğunlunun bugün Kürdistan diye bilinen yerde yerleşik olduğu ve
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Kürtler'in ataları olduklan şeklindeki sanıyı' doğruluyor. Nüfus hareketleriyle ilgili ista
tistikler yoktur. Medya krallannın Kuzey Mezopotamya’yı oldukça uzun bir süre yö
nettikleri gerçeği, yönetilenlerin etnik bileşimi konusunda bir sonuca vanlmasını sağ
lamıyor. Dilsel kanıtlar da birbirini tutmuyor. Minorsky (1940), Kürtçe'nin lehçelerinin
köken olarak Medyalı olduğu sonucunu çıkanyor. Mc Enzie'de, Kürtçe'nin GüneV-batı
İran lehçelerinden biri olduğuna dair tezi için güçlü argümanlar yürütüyor. (Medyalı1
lafın ait olduğu varsayılan Kuzey-batı grubu olmak yerine.) Bu nedenle, Mc Kenzie,
Kürtler'in Medler'in torunları olduğunu reddediyor, fakat başka bir Iran'h grubun torunlan olduğunu tartışıyor. Bu grup, önce Güney-batı İran topraklarına, sonra da Kür
distan'a göçmüşlerdir. (McKenzie 1969)
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Bana göre, bu iki yazarda , dilsel kanıtlara fazlasıyla ağırlık veriyorlar. Kürtler'e dil
lerinden çok şey veren bir grubun, onlara genlerini de veren bir grup olması mutlaka
gerekmez.
14. ) Minorsky'nin makalesi "Kürden " de sayısız örnekler veriliyor. "Kürden " (İslam
Ansiklopedisi. 1)
15. ) Kürt milliyetçilerinin bu ünlü Kürt hakkındaki duygulan muğlaktır. İrak yönetimi
aynı nedenlerle, Kürt çete gruplannı kutsayıp, ulusal mücadeleye karşı savaşmalannı
sağladı. (1962'den bu yana) "Saladin alaylan" (Feızan Salahid-din), Avrupa'da , bu
alaylar Kürtler'in onlara verdikleri Ceş ("sıpa”) adıyla tanınırlar.
16. ) Barzanî'nin konumu, elbetteki yalnızca dış destekten ötürü değildi. Ailesinin eski
ünü (şeyhler ve müzmin ulusalcılar), bir gerilla lideri olarak yetenekleri ve askeri başanlar, halk arasında ulusalcılığın tırmanışı, bütün bu faktörler katkıda bulundu. Bunlann yaranda, manevra yapma konusunda makyavelist özellikleri de. Ancak. İran'dan
aldığı, artan destek (1972’den beri ABD'den), yönetiminin doğasını önemli ölçüde de
ğiştirdi. Ki, yönetimi , daima İran'da Şah yönetimine benzerdi. İ974'te atadığı ba
kanlar yalnızca O'na karşı sorumluydular, böylece yönetim askeriydi, iç güvenlik ise ,
(ve politik baskı) gizli servisi Parastin tarafından sağlanıyordu. Bu servis, 1966'da
Şah'ın SAVAK'ı tarafından biraz mükemmel bir kopye olarak kurulmuştu. Devrim kon
seyi, 1966'dan 1970'e kadar varlığını koruyan bu parlemento, bir daha eski‘haline
döndürülemedi.
17. ) Tarih için önemli kaynaklardan biri, XII. yüzyıla ait, lbn-Ezraq al -Fariqi'nin tarihi
öyküsüdür. Menvanilerle ilgili bölüm, Mısır'da yayınlandı ve şimdi M.E. Bozarslan'ın
lbn'ül Ezrak'tan yaptığı çevirisi vardır. Menvani Kürtleri Tarihi, İstanbul: Koral, 1975.
Referanslar, bu basımadır. Dökümanlann seçimi birtakım notlarla birlikte, Amedroz'un makalesinde var. (1903) Bazı ek bilgiler de , İslam Ansiklopedisindeki maddeler
de bulunuyor. "Kürden" (Minorsky) ve "Menvanidan" (K.V. Zettersteen)
18. ) lbn'ül Ezrak, 69 : "Adud ad Dawla öldüğünde, Bad daha güçlendi ve taraftarlan
arttı."
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19. ) DlyerBekr, şimdi kent merkezinin adıdır. Önceleri bu ad, Amid'i de içine alan ge
niş bir eyaleti anlatıyordu : Meyyaferqın, Mandîn ve,(bazen) Cezire, Van Gölü'nun
Uzak-doğusu'na kadar.
20. ) Ibn'ül Ezrak : 73.
21. ) İbid, 74-75. Musul halkı, Bad'a esaslı bir cenaze töreninin yapıldığına dikkati çe
kiyor. Bu da Bad’a burada saygının göstergesidir.
22. ) Aynı eser, 115 : "Emir Abû Nesr yönetimini sağlamlaştırdı. Amid dışında. DiyarBekr'in bütün köşelerini egemenliği altına aldı. Krallarla boy ölçüşüyordu. (Krallar, bü
yük olasılıkla yalnız Bizans imparatorlarıyla değil. Ermeni hükümdarlanyla da.Helife
ve Buyi Baba ad-Dawla'yla). Böylece yönetimi güçlendi ve kimse O'na karşıt olmaya
ceraset edemedi."
23. ) Aynı eser. 118-120. Yazar sonuçluyor : "Nasr ad-Dawla'nın şöhreti yayıldı ve gücü
arttı, ülkeni de huzura kavuştu."
24. )Amedroz: 133-134
25. ) Minorsky, "Kürden", İslam Ansiklopedisi 1. Beşnewi ( ya da Becnewi) önemli bir
(göçebe) Kürt aşiretiydi. Topraklan Tor Abdin in kuzeyindeydi.
26. ) Bak. Örneğin; O. Turan (1973) : 231-232 ; Not: 28
27. ) Ibn'ül Ezrak : 82
28. ) Menvani hükümdarlığında Ermeniler doğu ve kuzey bölgelerinde çoğunluğu oluş
turuyorlardı. (Xerpût, Mûş, Bitlis, Van Gölü dolaylan) Mardin, Hisnkeyf, Meyyaferqîn
ve Amid’de Yakubiler, Süryanilar hakimdiler. Yahudilerin neredeyse tümü, kasabalar
da yaşıyordu, genellikle batıda. (Turan, 1973 : 232)'
29. ) Bu dönemde Kürtler, "genel olarak dağlılan oluşturuyorlardı. Hayvancılık ve eşkı
yalık yapıyorlardı ve kendilerine göre küçük ölçeklerde tanm yapıyorlardı." ( Turan,
1973 : 236) TYıran, XII. yüzyıl gezgini, İbn Jubayr’ın anlattıklannı delil olarak gösteri
yor. İbn Jubayr, gezdiği yerlerde, yollardaki Kürt eşkıyalarının faaliyetlerinin gerçek bir
bela olduğunu söyler. (Nesîbîn , Qoçhisar ve Musul'da)
30. ) Ibn'ül Ezrak : 169 . Türkçe çevirisinde genel bir terim olarak "beylikler" kullanılı
yor. Amedroz, 'Teritoryal bağış” der.
31. ) Ibn’ül Ezrak : 169. Bunun , Menvani topraklanndan elde edilen yıllık gelirin %
10’u olması gerekir. Daha farklı bir şekilde de toplanmış olabileceği gibi. Selçuklular
zamanında bu topraklann yöneticiliği 3 yılda, bir milyon dinarlık bir gelir vaadedene
verilirdi.
32. ) Bu, pekçok aşiret reisinin ya da kabul edilen yöneticinin yabancı orijinli olduğu
gerçeğiyle çelişmez. Yabancı olmak bir özellik olabilir. Fakat ancak, o kişi başka özel
liklere de sahipse. (Karizmatik özelliklere)
33. ) Önceki bölümde, daha alt "düzeylerdeki entegrasyori'la aynı sürece dikkat çekmiş
tim. Atatürk zamanında, aşiret liderlerinin ve şeyhlerin çoğu öldürülüp ya da sürgüne
gönderildiğinde, aşiretler arası ve aşiret içi çatışmaların sayısında artış oldu. Arabulu
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culuk yeterliliğine sahip otoriteler bulunamayınca, sonuçlândınlamıyordu.
34. ) Şerefname, s. 498. M. Abbasi'nin Editörlüğüyle, Farsça yazımı.
35. ) Tarihsel özetler daha çok şu kaynaklara dayanıyor : Şerefname (başka referanslar
verilmedikçe, Charmoy'un çevirisi. Burada benim Farsça'dan çevirdiğim alıntılar ycralıyor.), tskander Beg Türkmen "Alam-ara-ye "Abbasi (Irak Afşar, tarafından Tahran'da
1350 (1971) de edite edilmiş); J. Von llammcr, Gechichtc des Osmanischen Reichcs,
Perth 1827-1835 (10 Cilt) ; W. Ilinz (1936); II. Sohrweide (1965) ; M. Schmit-Dumont
(1970) ; M. Mazzaoui (1972) ; I. Parmaksızoğulu (1973) ; Gh. Sarvvar (1939) ; F. Sümer
(1976); S. J. Shaw (1976) , diğer kaynaklardan notlarda sözcdilecek.
36. ) Cahen (1968) : 316
37. ) Ilinz (1936) : 51 ; Cahen (1968) ; 361-365 Mazzaoui (1972) ; 10 Şerefname : Çeşitli
yerlerde.
38. ) Şerefname II-1 : 248-252.
39. ) Tarikh al-Ghiyati (Schmidt-Dumonl'un edite ettiği, 1970) Bu bağlamda Kürt aşi
retleri ve liderlerinden söz edilmiyor, başka kaynaklardan da kanıtlar gösterilmiyor.
40. ) Ilinz (1936) : 51, 136-137 ; Şerefname : Çeşitli yerlerde ; Minorsky : "Kürden”.
41. ) Şerefname II-1 : 3 ; Tahran, 216.
42. ) Schmidt-Dumont (1970) : 78-79 ; Mazzaoui (1972) : 11-12
43. ) Ilinz (1936) : 53-54 ; Schmidt-Dumont (1970) : 74
44. ) Salî ad-Din'in yaşamı ve ortodoks dinsel tutumu hakkında özellikle bak. Sohnveide (1965) ; 96-117 ve Mazzaouni (1972) : 46-51
45. ) Fadlallah lbn-Rozbihan Khunji, (16. yüzyıl sonu) samimi bir Sünni ve Safavilcrin
şiddetli muhalifi olan bu adama göre, taraftarlan" açıkça, şeyh Cüncyd'e Tann derler
di, oğuluna da lannnın oğlu. O'nu överken. O, yaşayan taıındır, tann yoktur, tann
O'dur. " (V. Minorsky, İsa'dan Sonra Pers Ülkesi. 1478-1490, Tarikh-e Alemara-ye Amini'nin kısaltılmış çevirisiyle (Londra 1957) : 63
46. ) Bu bağlamda "aşiretlerden" söz ediliyor ; Ustaclu, Şamlu , Rumlu, Tekelu, ZulQadir, Afşar, Qaçar, Varsaq, (Mazzaoui, 1972 ; 81; Sümer, 1976 : 18-19) Bunların hep
si Kızılbaş gruplan değiller : Başka yerlerde diğerlerinden de söz ediliyor. Örneğin; Ka
ramanlı, Bayat, Bayburt. Bu grupların bütünüyle Kızılbaşlardan oluştuğu düşünül
memeli ya da Kızılbaşların bütün elemanlarının tsma’il'e katıldığı da sanılmamak.
Teke (Güney-batı Anadolu), Rum (Orta Anadolu) ve Şam (Suriye) ; bu yerler geniş, fa
kat müphem bir yapıya sahiptiler. Halkın çoğunluğunun Sünni olduğu bölgeler, Şii
aşınlığının önüne geçiyor ki bu Şiilerin bir kısmı kızılbaştı. Sonra ki Osmanlı tarafları
nın ikisinde de görüyoruz. Örneğin; Çaldıran'da, Zul Qadir şefleri iki tarafta da komu
tanlık yapıyorlardı.
47. ) Bak. Sümer, 1976 : 53-56. Bu bölümde, S ve 1 başlıkları altında, Çemişkezek'le il
gili daha fazla bilgi bulunacaktır.
48. ) Sarwar (1939): 30-39 ; Mazzaoui (1972): 78-82
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49. ) Sanvar (1939): 43-57
50. ) Bu beylik, Türk lider Zen ad-Din Karaca Zulqadir, Maraş ve Elbistan’ı işgal ettiğin
de kuruldu. Oğlu sonradan topraklanın daha da genişletti. Memluk ve Osmanlı sultanlan, beyliğin yöneticilerinin tahta çıkışlanna sık sık müdahale ettiler. Bunu, kendi
adaylannı destekleyerek yapıyorlardı. Görünüşte OsmanlInın uydu devleti haline gel
mişti, fakat güven vermeyen bir özelliği vardı. 1514’te Sultan Selim, son lideri Ala adDawla'yı, Çaldıran Savaşı’nda kendisine katılmadığı için öldürdükten sonra bu özellik
sona erdi.
51. ) Ustaçİu, 1500'lerde İsmail’e katılan ilk Türk aşiretiydi. (Mazzaoui, 1972:81) Bü
yük olasılıkla, Muhammed Beg liderleriydi, (ya da şeflerinden biri). Şah, bu atamayla
kendisine Han ünvanını vermişti (Sanvar : 53).
52. ) Sanvar : 52-54, 72 ; Şerefname : Çeşitli bölümlerinde. Muhammed İlan Ustaclu'nun Cezîre'yi yağmalayışıyla ilgili bak. Çağdaş Armaik Döküman. A. Schcr’in çevirisiyle(1910 : 123-126), "Gazarta ve köyleninin yağmalanışı". Bu dokümandan bir bölü
mü, bu kitapta çevirdim.
53. ) Gelecek bölümde, örneklemelerle bu konu aydınlatılacak. Bak. llekâri.
54. ) Bu Kürt şefleri şunlardır : Melik Xelîl-Hisnkeyf, Şah Eli : Cezire, Mir Şemsedîn :
Bitlis, Mır Daûd : Hizan, Eli Beg : Sasûn, Mir Şah Mihemcd Sînvî ve diğer 10'nu. Son
ikisi dışında, hepsi de Şah tarafından hapsedildiler. (Şerefname, II-1 : 289-291)
55. ) Seher tarafından Fransızca’ya çevrildi (1910) : 123-126.
56. ) Bak. Schnveide (1965) : 145-158.
' 57.) Aynı yerde, 162. bak. Ş. Altındağ, ”1. Selim” , İslam Ansiklopedisi.
58. ) Yukanda değinildiği gibi, Muhammed Beg, DiyarBekr'e atanınca, Han ünvanını
Şah'tan aldı.
59. ) Çaldıran Savaşı'nın aynntılı açıklaması ve gelişimi, Von Hammer , GOR 2:392'de
bulunabilir. Kısa, fakat net, okunabilir bir başka anlatım da Sanvar'ın çevirisidir.
(1939) : 72-85 : "I. Selim" makalesi kadar, İslam Ansiklopedisi, cilt 10. (Ş. Altındağ) .
Osmanlı topraklannda yaşanan olaylar, Schnveide'de ayrıntılı olarak ele alanıyor.
(1965): 138-164
60. ) Şerefname, Il-1: 295.
61. ) Bak. Von Hammer, GOR 2 : 433.
62. ) Aşağıdaki Kürt mirleri için, Kızılbaşlarla aktif bir şekilde döğüştükleri söyleniyor :
Bitlis'ten Mir Şeref, Bitlis'i geri alan ;
Melik Xelîl, Hisnkeyf ve Se'ird'i geri alan;
Sasûn ve Hezû'nün Mihamed Beg’i, Herzan'ı işgal edip, Kızılbaşlarla savaştı;
Seyd Ehmed Beg Rıfkı, Etek ve Meyyafenjîn kalelerini aldı;
Qasım Beg Merdîsî, Palu'yu işgal edip, kalesine Osmanlı bayrağını dikti;
Soran'lı Seîd Beg, Kerkük ve Erbîl'i aldı;
Şah Eli Beg, Cezire ve diğerleriyle birlikte 25 şef. (Von Hammer, GOR2 : 433-434) Şe-
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refname'de Bitlis'i geri alması ve İran'dan gelen saldırılan geri püskürtmek için Mir Şe
refe yardım eden şeflerden sözedilmektedir. Bunlar, Hezû'dan Mihemed Beg, Xîzan'dan Mir Daûd, Mır Şah Mihemed Şîrwî ile Muks ve Ispa'ird mirleri. (Şerefname, U1 : 297)
63. ) Bak. Bölüm III. g.
64. ) Şerefhame'de tefsir edildi II-1 : 296-297.
65. ) tdrisi Bitlîsî'nln oğlu (!) tarihçi Abu'l-Fasl.
66. ) (Çok eksik olmasına rağmen) Bu dönemde Kürdistan’da meydana gelen olayların
ayrıntılı sergilendiği, Sarwar (1939); Von Hammer, GOR2 : 433-461 ; Şerefname II-l :
294-298 ve başka bölümlerde bulabilirsiniz.
67. ) Hutbe, Cuma namazlarında okunan bir çeşit törensel vaizdir. Cuma namazının
paygamber, (doğru rehberlik eden) dört halife ve zamanın halifesi (hala tek olan) ve ge
nellikle, hükümdar olarak kabul edilen yönetici için olan bölümler vardır. Hutbe de bi
rinin adını okumak, tam bağımsızlık ilanı anlamına gelir. Aynı şey para basımı için de
geçerli.
68. ) Şerefname 1-2 : 184.
69. ) Aynı eser.
70. ) Aynı eser, 1-2 : 114-132, Mehmûdî ve Dimbûlî’lerle olan ilişkileri üzerine II-l :
158-177.
71. ) Nesturilerin tarihi , J. Joseph'in, Nesturiler ve Müslüman Komşuları adlı eserde^
anlatılıyor. (Princeton, 1961) Toplu kınmdan geçirilmeden önce, Nesturiler. Hckâri nü
fusunun yüksek bir oranını oluşturuyorlardı. Cuinet, 1870’lerde Hekârî (sancağı) için
şu istatistikleri veriyor : Kürtler 165.000, Asurlular 97.000, bunlardan 52.000 özerkti
("aşiretli "Nesturiler).
72. ) "Kürden" İslam Ansiklopedisi 1. cilt.
73. ) Van, OsmanlIlar a katıldıktan sonra eyalet yapıldı. Merkezden atanan bir valice yö
netiliyordu; alt yerleşim birimlerinden çoğunun yönetimi ileri gelen Kürt ailelerin alin
de kaldı. Bu durum Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde açıkça görülüyor. (IV. Kitap :
1226) 8. Editörler, Temelkuran ve Aktaş. Dolaylı yönetimin bu türü için a.g.e. bakı- ,
nız.
74. ) Seyd Mihemed'in, Süleyman 'ın oğlu isyancı Mustafa'yla ve İran şahı Talımasb la
aktif ilişkiler içinde olduğundan şüpheleniyordu. (Şerefname 1-2 : 127)
75. ) Şerefname II-l ; 1 - 16
76. ) Aynı eser, II-1,2. Daha önce de söylendiği gibi, büyük aşiret konfederasyonlarının, 1
emirliklerin liderlerinden çoğu yabancı orijinlidir; böyle olmadıklanııda bile yabancı kö
kenli olduklannı iddia ederler. Özellikle İslam büyükleri ata olarak ilan edilir. Çemişke
zek ailesinin üyeleri, Abbasiler'in torunlan olduklannı İddia ediyorlardı.
77. ) Çemişkezek halkından ne kadarının Şii olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir.
Fakat büyük olasılıkla, dikkate değer bir sayıdaydılar. Mîr Rüstcm Paşa da büyük ola
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sılıkla Safevi taraflarıydı. Bü nedenle, O ve çok sayıda aşiret lideri’Çaldıran'da Safevilerin yanında savaştılar. Anlattığım gibi, bu savaştan sonra, Çcmişkezck'lilcrin bir kısmı
Osmanlı İmparatorluğu'na döndüler; ancak diğerleri İran'da kaldılar. Şeref Xan,
İran'da 1.000 Çemişkezek’li aileden, kızılbaş olduklan şeklinde sözcder. Yüzyıl sonra.
Şah Abbas, bunlan sınır, korumacılar olarak Horasan'a gönderdi, (bak. ilgili sayfalara)
Şimdi Çemişkezek ilçesinde yaşayanlann çoğunluğu Alevi-(Şii) dir. Dersimi (1952)'ye
göre, hepsi Alevidir. Bu abartma olabilir. 1870 için Cuinet'in verdiği istatistik tam ola
rak açık değil. Çünkü, kategoriler tamamlanmamış. % 10 Ermeni, % 50 Kızılbaş, % 20
Müslüman ve % 20 Kurd. (Cuinet, II : 329)
78. ) Bu alt bölümler şu çalışmalara dayanmaktadır : P.A. Von Tischcndorf (1871 ) ; J,
Von Ilammer, Des Osmanischen Riechcs Stoatsverfassung und Staatsverwaltung. 2B
de (Wien; 1815) ; II. İnalcık (1955) ; II. İnalcık (1973) ; A.1I. Lybycr (1913) : S. J. Shaw
(1976) ; K. II. Karpat (1974)
79. ) Akçe, Gümüş paraydı. 16. yüzyıl ortalanna kadar, 0,7 gram'dı. Akçenin hem ağır
lığı hem de diğer paralar karşısında değişim oranı zaman içinde değişti. Aşağıdaki ad
lan verilen sultanlar zamanında basılan akçenin ağırlığından devalüasyon oranı açıkça
görülmektedir.
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Bu devalüasyon, vergilendirmede de düzenli değişimleri gerektirdi, genellikle gerisin
de kalarak. Yukandaki değerler.N. Beldiccanu'nun "La Crisc Monctaire Ottomane au
XVI. eme Sieclc et son infulencc sur les principautes roumaincs" adlı yapıtı, SüdostForschungcn XVI-I (München, 1957) : 70-86. Daha eksiksiz bir liste, 74. sayfasında
yer almaktadır. Akçenin satın alma gücünün ölçütü, 1 kile (25. 6 kğ.) buğdayın karşılı
ğı olan-Doğu Anadolu'da 8 akçedir. Yıl ; 1515-1 kile arpa da 6 akçeydi. (Ilinz 1950 :
185)
80. ) Zeamet ve timar arasındaki farklar, çoğunlukla yansıtıldığı gibi yalnızca basit bir
gelir düzeyi farkı değildir, farklı bağış düzeylerini ifade eder. Aynı zamanda, bu ikisin
de de bulundurulması gereken Ccbelû sayısına göre gelir birimi elde etmek demektir.
Timar işletenler, her 3.000 akçeye bir Ccbelû, Zeamet işletenlerse, her 5.000 akçeye
bir Ccbelû beslemek zorundadırlar. (Shaw, 1976 : 125 ; İnalcık, 1973 : 113) Pratikte
bazı Umarlar bazı zeametlerden daha fazla gelir elde ederler. Şöyle ki, 16. yüzyılda, Fi
listin'de en yüksek timar geliri 19.225 akçeydi,, en düşük zeamet geliri 10.000 akçeydi.
(B. Lcwis, 1954 : 481-482)
81. ) İnalcık (1973) : 108.
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82. ) Von Tischendorf: 49 (d'Ohsson'dan sonra), üu değer daha yüksek olabilir gibi gö
rünüyor: sorgulanmıştır da, çünkü, d 'Ohssoıı'un yapılı çağa ilişkin değildir. Ancak, di
ğer kaynaklar daha çağdaştır, bunlarda doğru olduğunu gösteren kanıtlar getiriliyor.
Aslında, diğerleriyle karşılaştırıldığında bunun tutucu bir tahmin olduğu bile söylene
bilir. Bak. Muslafcieva'nın tartışması : V.P. Mustafcicva ve S.A. Dimitrov, Sur 1 ' etat
du systema des timars des XVIIc-XVIlc ss" (Sofya : Acadcmic Bulgare des Scinces,
1968) : 10.
83. ) Re'aya ("sürü" çoğulu ; Rayet) terimi, öncelikle Müslüman olmayan tebayı anlatı
yor: kendilerine hükmeden Müslümanlara vergi vermek zorundadırlar. Bu, terimin bi
rincil anlamı olarak kaldı. Ve Osmanlı yasa kitaplarında böyle kullanılıyordu. Ancak,
terimin anlamı genişletilerek bütün bağımlı köylüler için kullanılmaya başladı. Ilristiyan ve Müslüman (Hekâri'dc aşiretli 1 İristiyanlar (Asurlar) Müslüman reaya 'ya ege
mendiler) Bütün re'aya köylülerden oluşmuyordu, çoğu esnaf ve zanaatkardı. Özellikle
de imparatorluğun Avrupa bölgesinde, geniş bir ayrıcalıklı llristiyan re'aya gruplan . ”
vardı.
84. ) Aslında, oldukça az sayıda bir köylü sınıfı, tiıııar edinmeyi becermişlerdi. Yasa kitaplannda bu pratiği suçlayan ifadelerin sık oluşundan belli oluyor. Von Ilammcr'in
"Saatsucrfassung" adlı yapıtında . 1. cilt : 350, 366, 371-372. sayfalanndaki yasalar
bölümüne bakınız.
85. ) Şöyle ki, , 431'de Arnavutluk'ta, sipahilerin % 16'sı (hristiyan) timar işleUcileri, %
30 Anadolu’lu Türk vardı. Sultan ve beglcrin kullan % 50yi oluşturuyorlardı. (Geriye
kalan % 4 ise kadı, piskoposlar (!) ve sarayın gözdelerini içeriyordu.) İnalcık (1973) :
114. İnalcık, bu yapıtını : Hicri 835 tarihli Suıctii Dcftcr-i Sancak-ı Arvanid, adıyla ya
yınlamıştı. (TTK yayınlarından. XIV, seri No : 1, Ankara, 1954)
86. ) Şeriat yasaları, hükümdarın belli bir kesim üzerinde hak sahibi olduğu şeklinde
yorumlandı. Yazıcılan imparatorluğun belli bölgelerinde, bu çocuklardan bir kısmını
seçmeleri için gönderdiler. En uygun bulunanlar, en iyi profesyonel eğitime tabii tutul
dular. Bu "köle enstitüleri" (ya da devşirme sistemi) üzerine, Bak. Lybyer (1913) : 5-61,
90-119 ve Shaw (1976) : 112-168 ve özellikle B.D. l’apovlia Ursprung Und Wesen der
"Knabanless İm Osmanischcn Rcich. (Münchcıı, 1963)
87. ) Bu vergiler biraz kanşık bir durumu ifade ediyor. Staatsvcrfassung : cilt 1, Von
Hammer tarafından yapılan bir incelemede de bir takım ilgili kanunnamelerin bir özeti
sunulmakta. Ancak, çalışma çok teorik kalıyor ve vergilendirmenin gerçekte nasıl uy
gulandığı konusunda çok az bilgi veriliyor. Lybycr'in, daha sistematik ve tutarlı çalış
ması için de aynı şeyler söylenebilir. Lybyer (1913) : 175-182) ve Shaw (1976) : 119129. Bir kaç spesifk alanda yapılan ayrıntılı çalışmalar daha iyi bulgular sağlıyor, (ar
şiv kaynaklarına dayanan ) Örtıeğin; S. J. Shaw, Osmanlı döneminde Mısır'ın gelişimi
ve mali-idari örgütlenme. 1517-1798.Princcton, 1952 : M.T. Gökbilgin, XV, XVI. asır
larda Edime ve Paşa Livası-Vakıflar-Mülklcr-Mukataalar. İstanbul, 1952: B. Lewis,
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Son yıllarda bir kısım kanunnameler yayınlandı, (bildiğim kadanyla) hemen hepsi de
imparatorluğun Avrupa kısmıyla ilgiliydi. Bu güne kadar, Kürt eyaletleriyle ilgili çok az
çalışma ortaya çıktı. Bildiğim en iyileri Hinz (1950) ve Ö.L. Barken'in çalışmalandır.
Hinz'in alıntılar yaptığı çalışmalardır, bunlar. Gene, N. Göyünç, XVI. yüzyılda Mardin
Sancağı, (İstanbul ; Edebiyat Fakültesi. 1969) ve I. Miroğlu, "XVI. yüzyılın başlannda
Erzincan şehri (1516-1530) ; Tarih dergisi 28-29 (1975). 88.) "Çiziye Bait al-Mal a ait
(merkezi Hazine , buradan askeri harcamalar finanse edilirdi. MUB) ve diğer gelirler
den farklı olarak, asla Timar işletene ya da Hass işletenlere bağışlanmazdı . "(Lewis,
1954:485). Ancak, belli bir bölgeden toplanan ciziyenin, özel bir askeri birimin düzenli
payı (ocaklık) olarak algılanması seyrek değildi. (Inalcılık, "Çiziye" (Osmanlıca) İslam
Ansiklopedisi 2. cilt). Ancak, herkuralın istisnaları vardır - yani göreceğimiz gibi, Bit
lis'te ciziyenin yansı yerel yöneticilerindi. İslam Ansiklopedisi 2. cilt. Çiziye ile ilgili ça
lışmalarından biri de Hadzibegiç’in ”D'ziz|a ili haraç", hl, OZİ 314 (1952-1953) : 55135 ve 5 (1954-1955): 43-102 (Fransızca özeti 2. bölümde, s. 100-102)
89.) Von Hammer, aşağıdaki şartlan imparatorlukta kabul edilen ortalamalar olarak
veriyor. (16. ve 17. yüzyıl) Bir çiftlik için yılda 42 akçelik ödeme (130 kg buğday, not.
79'a bak.), yanm çiftlik için yılda 21 akçe; bu işletmeler en az 12 ve 6 akçe öderler ya
da hiç ödemezlerdi. 42 akçe, sipahiler ve subaylar arasında, eyaletlere göre değişen
oranlarda, çoğunlukla 27 akçe sipahi için, 12 akçe subaşı, 3 akçe de sancak beyi için
: bir başka yerde 27 akçe sipahiye ve kalan 15 akçenin hepsi de sancak beyine verile
bilirdi. (Von Hammer, Staatswerfassung, 1: 187).
90) Dönümün ölçüsü bölgeden bölgeye değişirdi. Genel olarak 0.1 hektar (0.25 akr) dolayındaydı-ya da biraz daha az.
91. ) Zekatın yasal belirlenimleriyle ilgili bilgiler Jungboll (1930 : 80 if) de bulunabilir.
Zekat, gelirin belli bir düzeyi aşması durumunda ödenir : Tarımsal ürünler ve davar
sürüsü için bellirlenmiş olan düzeyler aşağıdaki gibidir :
Tarla ve bahçeden devşirilen ününü % 10'u (bağ ve meyve bahçeleri dahil).
Sulamanın yağmurla sağlandığı yerlerde % 5'i,
1- 39 koyunun ve keçinin bulunduğu sürüden zekat verilmez,
40-120 : 2 yaşından büyük hayvanlardan bir tane,
121-200 : 2 yaşından büyük hayvanlardan iki tane,
201 - 399 : 2 yaşından büyük hayvanlardan üç tane,
400'den fazla olduğunda, 150 davar başına bir tane.
92. ) İnalcık (1973): 111 - 112.
93. ) Bu son vergiler, daha çok özel bir projeye göre bir defa olmak üzere katkıda bulun
mak olarak gösterildi. Örneğin ; bir askeri operasyonda, yıllık haraçların kurumlaştınlması, henüz üzerinde yeterince çalışılmış bir konu değildir, örneğin: Bak. M.Bovven ;
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"Awarld " (İslam Ansiklopedisi, 2) : B. Cvetkova, "Contribition a l'etude des lmpots extraordinaires (avariz-i divaniye ve tekalif - i örfiye) en Bulgarie Sous la Dominition Turque : Rocznik Oriyentalistyczny 23 (1959) : 57-65.
94. ) Bölgeler : Erzincan, Xerpût, Mardin ve Birecik. Vergilendirmenin kuralları W.
Hinz tarafından özetlenmiştir. W Ilinz (1950): 183-201
95. ) Bu kanunname, Von Hammer tarafından, Staatswerfassung'da cilt 1 : 245-248'de
özetlenmiştir. Sultan Süleyman tarafından ilk olarak uygulandı (1520-1566) ve sonra
sultan 1. Ahmet tarafından genişletildi. (1603-1617)
96. ) İnalcık, 1973 : 116.
97. ) İltizam sisteminin getirilişi ve gelişmesi hakkında yapılmış olan iyi çalışma B.
Cvetkova'nın "Recherches sur lc Syste'me d'afiermage (İltizam) dans l'Empire Ottoman
au cours du XVI e- XVIII es. Par rapport aux contrecs Bulgares" . Rocznik Oricntalistyczny 27-2 (Wârşova, 1964) : 111-132. İmparatorluğu bu sistemi uygulamaya zorla
yan ekonomik kriz hakkında bak. H. İnalcık, "Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ve
İnkişaf Devrinde Türkiye'nin İktisadi Vaziyeti Üzerine Bir Tetkik Münasebetiyle", Belle
ten XV. no 60(1961) : 629-690
98. ). Zayıflayan ve güçlenen devlet kontrolü uygulamalarının Osmanlı toprak rejimi
üzerindeki etkilerinin biçimi üzerine bak. Karpat (1974); Shaw (1976).
99. ) Bu bölümle ilgili bak. Von Ilammer GOR2 ; 456-457,650—651, 677-680
100. ) Von Hammer (GOR2 : 650). aşağıdaki listeyi veriyor :
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Kürt hükümetleri: Palû, Eğil, Gene, Hezû, Cezire,
Ekrad Beylikleri: Sexman, Qulb, Mihrani, Etcq, Perteq, Çebekçûr, Çermik, Tercîl,
Sıradan Osmanlı sancaklan : DiyarBekr merkez, Xerpût, Erxanî, Suwerek, Nesîbîn,
Hisnkyef, Meyyaferqîn, Aqçaqale, Se'ird, Sincar, Çemişkezek.

Evliya Çelebi'de aynı listeyi veriyor. (I ; 125 ve IV : 1116, Temelkıran ve Aktaş'm Edi
törlüğünde.) İkisi de, 16. yüzyılın ikinci yansında çıkanlmış olan kanunnamelere daya
nıyor. Çemişkezek ve Ilisnkeyfın sıradan sancaklar içinde yeralması (1515'de buralar
özerk bırakıldılar, bu emirliklerin tarihine bak.) ve Bitlis’in (1548'de Van'da beylerbey
lik kurulunca, buraya bağlandı, o tarihe kadar DiyarBckr'in bir bölgesiydi.) bu sıradan
sancaklar içinde sayılmasından açıkça bellidir-kanunnamelere dayanıldığı.
101. ) Von Hammer'in listesinde Bitlis'ten sözcdilmiyor. (Not : 92) Fakat Bitlis, açıkça
Ekrad Beyliği statüsündeydi.
102. ) Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin kendisi şahitti ve Bitlis’teki olaylann içine pek gir
memişti. Gezi notlanyla ilgili IV ve V. kitapların ilgili bölümlerinin bir özeti, A. Sakisian
taralından yapıldı (1937).
104. ) Aynı yapıt.
105. ) Aynı yapıt, 1-1 : 104 (Von Hammer): I; 134 (Temelkıran ve Aktaş)
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106. ) Von Hammer, Staatsverfassung, II. 226. Şchrizor eyaleti, aynı isimle anılan Gü
ney Kürdistan'daki ovadan çok daha genişti ; Kerkük ve Silcmanî bölgelerinin hepsini
içine alıyordu, yani, kontrol etmesi güç olan dağlık alanı.
107. ) Birken'in DiyarBekr sancaklanyla ilgili listesinde (Birken, 1976 : 185-195), yer
alan sancaklardan birkaçı zaman zaman özerk Kürt yöneticiler tarafından, babadan
oğula geçen bir yönetim şekliyle yönetilmişlerdi. Bu yerler, Ilammcr'in ve Evliya'nm lis
telerinde yoktu : Fasul, Çunguş, Xencok, llihven, Xozat, Mardin, I’oşadî, Scwerek, Zcrikî. Bak. A. Akbal (1951) : 622.1851 yılına ilişkin liste.
108. ) Birken, 1976 : 154’ten sonra.
109. ) Kanıtların hepsi de olumsuz nitelikte. Gerçekte bu döneme ilişkin, Osmanlımn
Kürt politikalarıyla ilgili tek kaynak Şcrefnamc'dir. (Ancak, sözkonusu tarihten 80 yıl
sonra yazıldı.) Ve bir de. Selim yönetimine ilişkin anlatımlar İdris'in kendisi tarafından
yazılıp, oğlu Abu'l -Fasl tarafından bitirildi. Bu son text yayınlanmadı, henüz. Fakat
hem Ilammer hem de Sanvar, elyazması kopyelerini sıkça kullanmışlardır. Fakat hiç
biri de Kürtlerin nakillerinden söz etmiyorlar. Şcrefname'de Ermeni platosunda otu
ran Kürtler'den hiç söz edilmiyor. Fransız gezgin Tavemier, 1655'lerde platoyu geçer
ken, platoda hemen hemen (kuzey kısmında) bütünüyle I Iristiyanların yerleşik
olduğunu yazmıştı. fTavamier, ciltl : 25)
110. ) Germiyanlar 1275 dolaylannda bir aşiret şeklinde örgütlenip, kendi bağımsız
prensliklerini .başkenti Kütahya olmak üzere M.S. 1300 dolaylarında kurdular. (Cahen, "Lc Probleme Etnique en Anatolie". Cahicrs d'histoire Mondiale), 1954 : 556. Germiyanlarla ilgili şu makalelere bakabilirsiniz : "Gcrmiyan " (I. Mclikoff) ve "Anadolu” (F.
Taeschner), İslam Ansiklopedisi-l'dc ; yine Cahen (1968) : 355-356 ; incelememiş oldu
ğum iki temel çalışma; M.Ç. Varlık, Germiyanoğullan Tarihi, 1300-1429 (Ankara Ata
türk Üniversitesi yayınlan, no 288, Edebiyat Fakültesi yayınlan, no 57, 1974) ; ve I. II.
Uzunçaşılı , Anadolu Beylikleri. (Ankara, TfK yayınlan , ser. VIII. no2a, 1969)
111. ) Evliya'nın Bitlis'i anlatan iki çalışması, yanm yüzyıl önce ortaya çıkarıldı; Sakişia
(1937) ve Köhlcr (1928). Bunlardan ilki Evliya'nın metninin kısa bir özetidir. Mîr'in ki
şiliği üzerinde fazlaca duruyor. İkincisi, 10 sayfalık bir elyazmasının çevirisi, bir önsöz
ve yorumla birlikte sunuluyor-aradığım detaylar açısından kesinlikle ilginçtirler.
112. ) Tavemier , Les Six Voyages ... (1679) 1:503-506
113. ) 18. yüzyıl Ermeni tarihçisi Chamchean'a göre, W. Köhler'iıı alıntısıyla. (1928) ;
27-28.
114. ) Müslümanların dışarıda kalan Hristiyanlan döndürdükleri akla yatkındır. Fakat
neden yamaçlarda yaşayanlann döndüğünü, ovalarda yaşayanlann Hristiyan kaldıkla
rını açıklamak güçtür.
115. ) Konfederasyonu oluşturan aşiretlerin sayısının 24 olduğu birkaç örnekte görül
dü; bunun sembolik bir anlamı olmalı: Türk Oğuz aşiretlerinin sayısının 24 olduğu
söylenir (önceleri 9); Kafkasya'da bir Kürt konfederasyonu "yirmidört" adıyla bilinir.
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116. ) Bilbasî aşireti şunlardan oluşur : 1 . Keleçîri, 2. Xlrbelî, 3. Balikıe, 4. Xiyartî,
5. Gûri, 6. Berlşî. 7. Sekrî, 8. Carisi, 9. Bîdurî, 10. Bela Kurdî ve Gcwalisî'lcr, 11. Zerduzî, 12. Endakî, 13. Pcrtalî, 14. Kurdıkî ya da Girdikî, 15. Suhrcwerdı, 16. Kaşaxî,
17. Xalldî, 18. Estüdkî, ya da lztukî, 19. Ezîzan. (Şerefnamc, II-l : 232 ya da Tahran
basımında 494)
Şeref Xan, bu alt-aşiretlerin sayısını verirken. 24 qebîle'ye ulaşmak için biraz keyfî .
davranmıştır. Burada, Qcwalisî'lerin alt-biriıııi olarak verilen Kurdikîlerden (Girdikî,
Arapça olarak iki şekilde de okunabilir.) bir başka yerde de , Rosekılerin işgalinden ön
ce Bitlis'te yaşayan büyük bir aşiret olarak sözedilir. (Şerefname, 11-1 : 229)
117. ) Evliya büyük bir olasılıkla bu sayıyı, Bitlis'te tanıştığı ağaların sayısından kalka
rak tahmin etmiştir.
118. ) Evliya'nın tahminleri birbirini tutmuyor. Bitlis’e ilk gidişinde, 70.000 askerden
sözediyor. (Evliya IV : 1162) - herhalde bu Mir in övünmesidir. Sonra da 74.000 sayısı
nı veriyor (aynı yerde). Tavemier, sanıyorum Evliya'dan önce Mîr'in misafiri olmuştu.
(Bitlis'te olduğunda bundan sözetmiyor.) Ebdal Xanin islediğinde çayıra 20.00025.000 at salabildiğini kaydeder, çok sayıda piyadeye ve güçlü, kuvvetli çobanlara sa
hipti. (Tavemier, 1 : 304.) Bu miktar, Tavemier'in ziyaret etmiş olduğu DiyarBekr bey
lerbeyi ve Mardin sancağının askeri gücüyle karşılaştırılıyor. Birincisinin 20.000 atı.
İkincisinin 2.000 atı.
119. ) Bu. Pers imparatorluğu nda olduğu gibi. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki taht kav
galarından birini hatırlatıyor. (Aslında, kesin tahta geçme biçimiyle ilgili belirli kuralla
rın olmadığı bütün monarşilerde olduğu gibi.) Osmanlı İmparatorluğumda temel politik
güçlerin (Türk sipahiler, yeniçeriler, saray) genellikle kendi adayları olurdu. Taht kav
gaları sırasında bu güçler arasındaki dengedeki değişimler su yüzüne çıkardı ve yeni
bir taht kavgasına kadar belli zaman duruluyordu.
120. ) Mihemed Axa Gelhokî; Gelhokî, Şeref Xan'ın 24 aşiretlik listesinde geçmiyor. Şerefname'nin bir başka yerinde de bu ada rasdayamıyoruz. Ancak, bu ağa ve oğlu ilacı
Şeref, Bitlis'te önemli roller oynamışlardır. Önceleri, Mihemed Axa, sürgündeki mîr alesini bulmak için Akkoyunlulann hizmetine girmişti. Sonunda, Şah Mehemed'in iki bü
yük kardeşini, kaçıp, Bitlis'e geri dönmeye ikna etmişti. Bu sırada, Rojekîlerin toplu
bir ayaklanmasını örgütlerken, bu iki kardaş Iickârî'de saklanıyorlardı. Aşiret kavgala
rı sırasında, ayaklanma başlamadan önce kazara öldürüldüler.
121. Türk bilimadamı N. Scvgen, Şcrcfcdin'i 1578'lerc yerleştiren bir orijinal kaynak
bulmuştu. (I Iükm-ü Şerif) Sevgen, bunu yeniden elden geçirip, modem Türkçe'ye çe
virmiş bulunuyor. (B.T.T.D. 9 (1968) 74-76.
122. ) "Ilarac" terimi, 16 . yüzyılda değişik anlamlarda kullanılıyordu. Bazen (hristiyanlarca ödenen) bir vergiydi. Bunun oranı, işletilen toprağın miktarına göre belirleniyor
du. (Bu nedenle, toprak vergisi olarak yorumlanıyordu) Bazen de sabit bir miktardı,
açıkça Ciziyeye özdeşti. Toprak vergisi, harac-ı erziye diye adlandırılırdı. Bunu çiziye- •
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den ayırmak için- "Çiziye ve haraç" m belli miktarlarda olması gerçeği yalnızca kelle
vergisinin anlamlı olduğunu , toprak vergisinin henüz o'na girmediğini gösteriyor. An
cak, biraz yüksek bir miktardır. Akkoyunlulann yönetimi döneminde DiyarBekr'de ya
şayan Avrupalı'lar 16. yüzyılda akçeyi çiziye olarak ödüyorlardı. (Hinz , 1950 : 182 n,
Ö.L. Barkan'ın yayınladığı eski dokümanlardan sonra) Köylülerin ödediği ciziyeyle ilgili
rakamlar bildiğim kadanyla hiçbir yerde yer almıyor.
"Harac'ın bu durumda, kelle vergisi ve toprak vergisinden farklı olması mümkühdür."
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123. ) Orijinal metin (ilk basım) "nökcr" teriminin Moğolca olduğunu gösteriyor.
("Arkadaş" ya da "ortak" anlamına geliyor ) Sık sık maiyet mensuplarını ifade etmek
için kullanılıyor. 16. yüzyılda Doğu Anadolu'da kayıt yapmakla adamlar için "nökerler"
terimi sıkça kullanılırdı. Fakat kesin olarak kayıt yapmakla neyin kastedildiği açık de
ğildir. I.Miroğlu, (Tarih Dergisi, 28-29 (1975) : 72n) bu terimin "sipahi"yle eş anlamda
olduğunu söyler. Beldiceaonu'nun, Mîroğlu’nun bir başka çalışmasının özetinde, te
rimle ilgili güzel bir tartışması var. (Turda IX-1 (1977) : 278-279)
124. ) Naqip Ül-eşraf, bütün seyyidlerin (ya da eşrafın) resmi olarak tanınan belli bir
bölgedeki lideri ve yöneticisidir.
125. ) Evliya’nın basılı yapıtlarında, güvenilmez miktarlardan sözediliyor. 80 kese gibi.
Bu, 3.2 milyon akçe demektir. (1660 dolaylannda, bir kese 40.000 akçe demekti. Hammer'egöre, Staatsverfassung, II : 171)
126. ) Ortodoks Islamda dört mezhebin varlığı tanınır. Bu dört mezheb arasında, şeria
tın yorumlanmasıyla ilgili önemsiz farklılıklar vardır. (Örneğin, namaz kılınırken ellerin
hangi şekilde tutulması gerektiği, abdestin nasıl, nelerle bozulacağı konusunda.) An
cak, şu ya da bu ibadetin biçimini uygulama, genellikle uygulayıcının diğerlerine karşı
belli bir etnik gruba bağlı olmasıyla ilgili bir sorundur. (Sünni) Kürtler'in hemen hepsi
Şafiidir, (Türkler ve Araplar) bu Sünni komşuları da Hanefidir.
Hammer'e göre , imparatorluktaki her müftü, yasal olarak görevini Abu Hanefi'nin
kurallanna göre yapmak zorundaydı. Sözünü ettiği tek istisna, Mekke, Medine, Kahi
re, Halep, Kudüs ve Şam'dı. Bu şehirlerin sakinleri, diğer kollara mensuplardı; Hanefi
müftünin yanı sıra, diğer mezheblerin de müftüleri vardı. Ancak, yalnızca "ibadet" ya
parken karşılaşılan sorunları çözmelerine izin verilirdi. (Staatsverfassung, II: 391) Bu
temele karşı, Bitlis'in bağımsızlığı aslında sıradışıydı.
127. ) Evliya, 20 şehir alanı sıralıyor ve bunlardan 1 l'inde Arapların ve Yakubîlerin ya
şadığını söylüyor, (Evliya, IV : 1163.) (Evliya, Bitlis 'teki tüm Hristlyanlann Yakubi ol
duğunu söylerken yanlış yapıyor.)
128. ) 1870 dolaylannda önceki emirliğin egemenlik alanı içindeki dinsel olarak bileşimi
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şöyleydi:

Bitlis (Alat dahil):

Xûş :
Xinus :

Müslüman .

Yezidi

70.500 (% 65)
66.750 (%54)
16.750 (% 63)

Hristiyan

1.000 (% 1)
1.000 (%1)

37.000 (% 34)
55.000 (% 45)
10.000 (% 37)

Bitlîs vilayetinde (Bitlis ili. Mûş, Gene, Se ird) 244.000 Müslümanın 40.000 ’ni göçe
beydi. V.Cuinet, LaTurquie d'Asie, töme I ; 138 ; töme II, 526-7.
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129. ) Osmanlı İmparatorluğu’nda, gayri -müslim kullann silah taşımalanna irin verilmezdi. Yine de , Kürtler'le Hristiyan komşularının-bağımlı Ilristiyanlann, ortak bir
düşmana karşı omuz omuza savaştıkları ^irçok olay bilinir.
130. ) Irak tarihinde Babanların rolü ü^rine bugüne kadar ki en iyi kaynak Longripg'dir. (1925). Yapıtın çeşitli yerlerinde konu işlenmekte.
131. ) Bu "feodal" örgütlenme, Osmanlı İmparatorluğu'na erken eklemlendi. Şerefname'de adı geçen ilk Baban prensi Pir Budaq'm egemenliği altındaki bölgenin mîr-1 11wa'sı ünvanına (sancakbeyi) resmen sahip olduğu ve bunun göstergesi olarak da, davul ve bayrağın da verildiği söyleniyor-Osmanlı sultanlannın sancakbeylerine verdikleri
gibi. (Ancak, bu, geçmişten gelen daha çok son dönemlerindeki uygulamaların biryansıması olabilir.) (Şerefnamc, II -1 : 136)
Şeref Xan’m yaşadığı dönem, (1597) "farklı aşiretlerin ağalarından her biri ülkenin
herhangi bir bölgesinin başına getirildiler. "(Aynı yapıt, 144)
132. ) 16. yüzyılda, sadrazamlık ve şeyhülislamlık için ikinci adamdı, "Nüfuzu, sultana
ulaşıp, onunla iletişime geçerek haremdeki rekabetler ve çekişmelerden yararlanabile
ceği kadar etkili olan gücünden ötürü, ileri düzeyde artmıştı. (Shaw, 1976 : 115)
133. ) Bu bölüm temel olarak .aşiretlerin ileri gelen ailelerine üyelerinin bana sağladığı
bilgilere dayanıyor. Ulaşılabilir kaynaklaradan az yararlandım. (Tarihi, öyküler yerel ta
rihler, gezginlerin notlan.) Bunlan henüz yeterince analiz edemedim.
134. ) Şerefnamc - II-1 : 189-191.
135. ) "Derebey", İslam Ansiklopedisi, 1. basım, (J. H. Mordtmann-B. Lewis)
136. ) Doğuda ve batıda ,i iki tarafta da zengin bir literatür var. Mir Kor ve siyanı hak
kında, batı dilinde yazılmış en iyisi kaynaklardan biri Frazer'dir, (1840), cilt I (63-83)
Bu yapıtta, Bağdat'ta yaşayan ve Mîr'i ziyaret etmiş olan İngiliz yönetiminden Dr.
Ross'un ziyareti hakkında bir değerlendirmede yer alıyor. Bildiğim en ikincil kaynaklar
da Jwaldeh (1960) : 147-173 ; ve Nebez (1970)
137. ) Buraya yalnızca belli başlı olaylan alıyorum. Bütünsel bir tarihsel anlatım ve
analizi başka yerde yapmak istiyorum.
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138. ) Aşağıda yazılanlar 1976 ilkbahar ve yazında Botan’da elde ettiğim sözlü bilgilere
dayanıyor.
139. ) Bu konfederasyonların içerdiği aşiretlerin ve diğer grupların adlan aşağıdaki gi
bidir :
Çoxsor : Miran, Didûran, Elîkan, Soran (?) Garisan (?),
Şillet: Batuan, Kiçan, Tcyyan, Xerıkan, Muscreşan
llaci Beyran : Spertî, Gîtcyan, llcıverî (üçü de göçebe), Goyan (yan göçebe), Silopi vc
Şimax'ın aşiret mensubu olmayan Kürt ve Ermeni köylüleri
Dchî: Caristan (göçebe), Derscvî. Xcsweri, Erûkî, Çûfi, Cilan.
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Cezire bölgesinin diğer iki aşireti, llarunan ve Hesinan bu konfederasyonlardan her
hangi bir1 ne bağlı değillerdir.
140. ) Bu dönemde Cezire. 16. yüzyılda olduğu gibi artık özerk değildi. Bedr Xan Beg,
yalnızca resmi olarak otoritesi tanınan bir mir değildi. O, aynı zaman, mütesellim
(eyalet valisi) vc "asakir-i redife" de miralay (albay) dı (1833'de kurulan yedek ordu). N.
Sevgen B.T.T.D. 11 (ağustos. 1968) : 49
(Miralay, saııcakbeyine karşılık gelen bir rütbeydi.)
Von Moltke, Bedr Xan Bcg'in son ünvanı nasıl aldığını açıklıyor. 1838 Mayıs'mda,
(40 günlük bir kuşatmadan sonra) Reşit Paşa’ya teslim oldu. Eski "müttefiki" Scîd
Beg'in egemenliği altına girdi (Von Moltkc'nin de olduğu bu dönemde) ve redifealaylarinda miralay rütbesi aldı . Fakat bu rütbe bir ödül olarak verilmiyordu artık.
(Von Moltke, 1882:256)
141. ) Bu, üç-çizgicinin-üçü kısmının ne anlama geldiğini hiç bilemiyorum. Kimse bana
açıklayıcı bilgi veremedi.
142. ) Safrastian’a göre, (1948) : 55
143. ) Bedr Xan Beg'i 1846'da ziyaret eden misyonerler: Wright vc Breath, Kürdistan'ın
bu bölgesindeki güvenliği anlatan olayları scrgiliyorlar-Başka yerlerdeki durumla kar
şılaştırarak.
"Misyoner , Wright ve Brcalh'ın, Bedr Xan Beg'i ziyaretleri." , Misyoner llerald, 42. (Ka
sım. 1846) : 378-383
Mire giderken geçtikleri yol üzerinde, daha önce hırsız köyü olarak tanınan (şimdi
hırsızlıktan vazgeçmiş olan) bir köyde geceyi geçirirler. Bedr Xan yönetiminden önceki
bir dönemde bu köyde kaldıklannda eşyalannı mutlaka çaldırmış olacaklardı. (380)
Mirle kaldıktan sonra şöyle bir değerlendirme yapıyorlar : Bedr Xan Beg ’in yönetimin
de, suçlular kaçamazlardı. Rüşvetçilik, adam kayırma v.s. bu ülkede çok görülen vc
yasaların işlemesini engelleyen davranışlar, burada bilinmiyor," (381)
144. ) Bu terim (Ar-ghulam), geniş bir anlamda kullanılıyor. Osmanlı lmparatorlu'nda
bu terim; yöneten sınıf mensuplarının özel köleleri, devşirme sistemi, savaş esirlcrin-
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den ve satın alarak edindikleri özel köleleri ifade ederdi. O zamandan beri terim İkinci
bir anlam daha kazandı : Fedai. Terim, hizmetliden daha çok bir kulluk durumunu
çağnştınyor. Terim, Kürdistan’da büyük ağalann adamlan için hala kullanılmaktadır.
145. ) Blctch Chirguh (1930) : 14. Bu yapıtta verilen müttefik şeflerin listesine göre. Bu
broşür, (Kürt ulusal örgütlerinden Xoybun'nun yayınladığı) büyük olasılıkla Bedr
Xan'ın torunlanndan Süreyya Bednam tarafından yazılmıştı.
146. ) Bedr Xan Bcg'le ilgili, Osmanlı arşivlerinde bulunan ve N. Sevgen tarafından ya
yınlanan dökümanlar (B. T. T. D. 11-19 (1969/9) da, isyan için başka nedenler ileri
sürüyor. Yani yönetsel düzenlemeler için planlar yapılmıştı. Bu planlarda, Botan'ın aynlması ve DiyarBekr ve Musul cyclatlcri arasında bölünmesi öngörülüyordu. Bedr Xan,
bu planlara şiddetle karşıydı, çünkü, bu planların, gücünü kırmak için hazırlandığım
düşünüyordu.
147. ) Bedr Xan'ın ziyaretçileri, Wrighl ve Brcalh'a göre. (Bak. not: 143)
148. ) Aynı yapıt. Misyoner Hcrald 42 (1846): 381
149. ) Elbette ki, mirin gerçek durumunu konuklarından saklamak istemiş olması akla
uygundur. Fakat bu davranış, yabancı destek kazanmak için çevresindeki yabancıların
aracılığını sağlamaya çalışan sonraki tüm liderlerin -istisnasız-davranışlanna uymu
yor.
150. ) "Misyonerlerin ziyareti. Uıuric ve Smith, Aşcta ve Culamerk'e" Misyoner Herald
41 (yaklaşık 1845) : 120/1
151. ) Bedr Xan'a beslediği sempatiden dolayı suçlanamayacak olan Layard, Kürtler'in
gerçekleştirdiği katliamdan sonda Tiyarî bölgesini gezmiş ve buradaki yıkıntı ve hara
beleri görmüştü. Kürtler'in korku ve şüphesi şöyle özetleniyor : "Ncsturilerin katliamıy
la ilgili çok acılı bir hal var. "Layard, (1849), 1: 179
152. ) Laurie ve Smith'in sözünü ettikleri (not : 150) söylentileri ilk Nesturi katliamına
yol açan değişiklikleri yarattı. Diğer kaynaklarda çok az farklı söylentilerden sözedili
yor. Hepsinde de Bedr Xan, saldırının asıl sorumlusu sayılıyor ve öncelikle Marşimum'un birkaç muhalifi, daha önce Bedr Xan'a bağlılıklarını ilan ettikleri için değil za
rar görmek, ödüllendirildiler, bu kaynaklara göre. (Smith ve Lauirc'ııin mektubu (not:
150), s.118)
153. ) Bu izlenim, Osmanlı devlet arşivlerindeki dokümanlarla pekişiyor. Sevgen,
(B.T.T.D. 24 (Eylül . 1969) : 43) İsyanlara katılan bazı aşiret şeflerinin bir listesini veri
yor. En çok destek veren yerler olarak Şirwan, Eûx, Xîzan görünüyor. Göçebelerin katı
lımına ilişkin işaretler burada bulunmuyor.
154. ) Özellikle Bletch Chirguh'un broşürü "La question Kürde".
155. ) Bildiğim en iyi tartışma Lcwis'inkidtr. Lcwis (1968, özellikle s.75-128) ve Shaw
(1977 : 1-171) Güney Kürdistan'da Mithat Paşa'nm kısa dönemli yönetimi sırasında,
reform yasalan uygulamaya kondu. (1869-1870) Bak. Longring(1925): 298-324.
156. ) Bu, Von Moltke'nin 1838'dc yaptığı gözlemleri aydınlatıldı: "İltizam, devlet geliri
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nin başlıca ve büyük kaynağı olarak kalır. Talipliler, Ermeniden yüksek faizle para alır
lar ve hükümet de bunlann, bu eyaletleri, istedikleri gibi sömürmelerine göz yumar.
Çünkü, zararlarını tazmin etmeleri gerekir. Ancak bu, vergi-mültezimleri zengin olmak
için yeterince zaman bulamadan, bililerinin daha yüksek tekliflerle çıkıp önlerini alacaklan korkusuyla yaşarlar. "(Von Moltke, 1882:48)
157. ) Toprak Yasası'nın tam metninin tercümesi S. Flscher'de bulunabilir. Fischer, Os
manlI Toprak Yasalan (Londra , 1919)
158. ) Dowson'un 193l’de yayınlanın yapıtındaki-bir harita (I. Tabaka) Irak Kürdistanindaki ovalarda birkaç vadi de dahil, yerleşik olduğunu gösteriyor. Fakat Behdınan, Riwandîz, Pijder ve Şehîzor'daki geniş bir alanın boş olduğu da belirtiliyor.
159. ) Longsipg, (1925) : 307
160. ) Dowson (1931). Dowson, İrak taki toprak problemleriyle ilgili çalışmasını. Irak
hükümetinin ricası üzerine yapmıştı.
161. ) Bu, bütünüyle yeni bir olgu değil: timar işletenler, mültezimler ve diğer memurlar
bu yaşam tarzını geliştirmişlerdi. Sonradan daha da genelleşti ve artık memurlukla
daha fazla bağdaşamazdı.
162. ) Toprak yasasındaki 23. madde, yasal sahibinden kiralayan bir kimse, toprak
üzerinde sürekli haklar iddia edemez.
163. ) En iyi ve güvenilir kaynak Dowson'un çalışmasıdır. (1931) Türklerin son zaman
lardaki uygulamaları ve Ingilizlerin önlemlerine ilişkin bir not ; "al-lrak'taki işgal böl
gesindeki kamu yönetimine bakış. 1914-1918 " (Bağdat, Hükümet Yayınlan, Kasım.
1918) 1932'de Irak hükümeti, geleneksel toprak tasarruf hakkının bazı yönlerini tara
yan 50 no'lu bir yasayı yürürlüğe koydu.
164. ) L. Col. E.B. Howel, " Toprak Politikası Üzerine Bir Not", Bağdat, 1919: P. Sluglett
tarafından aktanlmıştır (1976): 239
165. ) Bak. Sluglett (1976) : 249-253
166. ) Batı'da Abdülhamid'in bıraktığı imaj, zorba, acımasız, yanlı, paranoid bir tiran ve
Avrupa lI çağdaşlarının ulaşmış olduğu gelişimin düşmanı bir adam şeklindedir. Yakın
zamanlarda yapılmış olan tarihsel çalışmalarda, reformlann birden bire durdurulmadı
ğı, fakat O'nun yönetimi sırasında devam ettiği ve ikinci olarak, bütün bu tepkisel ön
lemleri için çözüm bulabilmesinin çok güç olduğuna dikkati çekme eğilimi vardırözellikle de, verili uluslararası durum ve içerdeki empeıyalist ajitasyonla.
Shaw (1977): 172-271 ve Duguid (1973)
167. ) IV. bölümün sonundaki ekte, bu isyanın kısa b(r anlatımı verildi. IV. (Tablo II, no
. 2)
168. ) Sultan’ın diğer önlemlerinin altyapısının ayrıntılı bir açıklaması ve uygulamaların
kapsamı için bak. Shaw (1977) ve Dugid (1973)
169. ) Shaw ve Shaw'm (1977) : 246'dan bir özettir. Bu yazarların kullandığı başlıca
kaynaklar, zamanın İngiliz konsolosluğunun Doğu Anadolu'ya alt raporlandır.
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170. ) Duguid (1973) : 145-6, Konsolos Anderson'un DiyarBekr’de bulunuşundan son
ra. (1892)
171. ) Majör E. Noel, "Kürtlerin durumu üzerine notlar” (Bağdat, 1919) FO 371,
1919:44-A-112202-3050 normal kullanıma kapalı olarak bulunuyor.
172. ) Mistefa Paşa hakkında bildiklerim, temel olarak Qeraçox'ta bulunan (Kuzey-doğu
Suriye) torunlarının verdiği bilgiye dayanıyor. Mayıs 1976'da bu görüşme yapıldı. Lehmann-IIaupt ve Noel'deki birkaç nokta bu bilgileri doğruluyor.
173. ) Hamidiye Alaylarında düzenli orduda bulunan rütbeler vardı : onbaşı, yüzbaşı.
Mistefe Paşa'nm Hamidiye Alayları nda önce hangi aşiretlerin yeraldığını bilmiyorum.
Balkan savaşında (1912-3), Hamidiye Alaylan canlandırıldı. ("Milis" adıyla) Burada
Mistefa Paşa'nm oğlu Ebdulkerim Beg, 4 aşiretin katıldığı bir alaya kumanda etti. Mi
ran, Kiçan, Teyyan, Xerikan.
174. ) Lehmann-Haupt 1 : 363-5 ; I : 228-9 ~
175. ) Birkaç aşiret temsilcisinin verdiği sözlü bilgiler.
176. ) Bu nokta, Duguid tarafından ele alınmıştı (1973, s. 152). Duguid, Hamidiye
Alaylannın sultan taralından oluşturulmasının bir diğer amacının da yönetim birimlerini dolduran, kentli soylulann etkilerinin karşısında bir güç oluşturmaktı.
177. ) (Musul vilayeti ve Fırat'ın batı yakası sınırlannın ötesindeki) Kürt aşiretleri üzeri
ne notlar.” Bağdat, Hükümet Yayınlan, 1919, FO . 371,1919 : 44-A-149523-3050'de
kapalı olarak bulunuyor. (Sicil dairesi)
178. ) Örneğin; M. Wiedman, "İbrahim Paschas Glück und Ende", Asicn , 8 (1909) : 3454; Ziya Gökalp, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik İncelemeler. (Yeni yazımla, 1975,
Komal Yay. Ankara); M. Sykes (1908) ; 469 İT; E.B.Soane (1926) : 43; B. Nikitine
(1925b) : 15; Rondot (1937) : 34-38; Longripg (1925 : 286fT
179. ) Bu serüven, Rondot tarafından anlatılıyor. (1937:35-56) . Bu olayla ilgili bir Kürt
türküsü , Kürtçe yayımlanan Hawar gazetesinin 24. sayısında yayınlanmıştı. (Şam, •
1934 : Yeni Basım, Berlin , 1976) : "Delili Berişe", Kürtçe metin, C. Bedirxan'ın Fransızça çevirisiyle.
180. ) E. B. Şapolyo, Ziya Gökalp, İttihadı Terakki ve Meşrutiyet Tarihi (Ankara 1941):
43.
181. ) Wiedmann'a göre (Bak. not: 178).
182. ) Capt. Walley. FO 371 1919 : ME44-91479-3050 (Sicil dairesi)
183. ) Duguid (1973) : 149 Erzerûm'daki İngiliz konsolosluğundan sonra nüfus sayımı
verileri, katliamdan sonra , Ermeni nüfusunda küçük bir azalmanın olduğu. (Rakam
lar, bütün bir imparatorluk için verilmiş; yerel olarak dramatik düşüşlerin olmuş ol
ması mümkün.):

Ermeni sayısı
1.125 milyon
1.167 milyon
1.280 milyon
1.295 milyon
(Shaw ve Shaw, 1977 : 205)

Yıl
1882
1895
1906
1914

Toplam nüfus içindeki oranı
%6.47
%6.12
%6.10
%6.11
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1.3 milyondan 200.000 kişi, sürgün, kıtlık, bulaşıcı hastalıklar ve savaş nedeniyle öl
müştü. Buna 1. Dünya Savaşı süresindeki keyfi kıyımlar da dahil. Bu rakamlar,
Shaw-shaw tarafından hesaplanmıştır. (1977) : 316. Ermeni milliyetçileri, 1 milyonun
üzerinde Ermeni'nin öldüğünü iddia ediyorlar. Shaw-shaw, savaştan önce imparator
lukta 2.5 milyon Ermeniniıı yaşadığı şeklinde bir iddianın yanlış bir varsayıma dayan
dığını söylüyorlar.
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184. ) Örneğin; Leach, rarketmişti. Leach (1940) Balik aşiretinin büyük şefinin maaşı,
Lcach’in ziyaretinden (1938) birkaç yıl önce kesilmişti. Bu olay, aşiret lideri olarak nü
fuzunun azalmasının bir sonucuydu; "Balik aşireti, şimdi bir aşiret olarak işlevsel bi
rimlere çok az sahiptir." (Leach, 1940 : 19)
185. ) Bak. Vanlı (n.d) ; Beşikçi (1977) ; Rambout (1947) : 23-45; D.D.K.O. Dava Dosya
sı (Ankara : Komal 1975)
186. ) R. Stavenhagen, "Seven Fallacies about Latin America" J. Petras ve M. Zcitlin
(editörler), Latin Amerika : Rcformor Revolution Greemvich : Fawcett, 1968 (Bu maka
le ilk olarak 1945'te yazıldı); A.G. Frank, "Development of Underdcvelopmcnt", Monthly
Review, Eylül, 1966 (Bu tarihten beri 7 kez basımı yapıldı.) ; A.G. Frank, Capitalism
und Underdevelopment in Latin America" New York, 1967.
Frank'ın ifadesi çok radikal ve gerçeklerle de tam olarak bağdaşmıyor. Fakat burada
özetlenen temel düşünceye de itiraz etmek güçtür. Frank'ın yaklaşımının bir özeti ve il
gili yorumlar için bak. A. Foster-Carter, "Modes of Production Controversg", "Üretim
tarzları çelişmesi”. New Lefi. Rcview 197 (Ocak-Şubat, 1978) : 47-77.
187. ) Perry, birçok örnek veriyor. (1975)
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4
1. ) Bireylerin başkalan üzerinde güç oluşturmasını sağlayan bu iki dışsal kaynağı de
ğerlendiren ilk kişi elbetteki ben değilim. Büyük anarşistlerden Bakunin'in yazılarının
toplandığı' "Tanrı ve Devlet" te, bu ikisini özgür bireyin başlıca düşmanı ve baskısız,
eşitlikçi toplumun temel engelleri olarak değerlendiriliyordu.
2. ) Hüseyin tbn Mansur al-Halac, 922'de Bağdat'ta "ana'l haqq", "ben tanrıyım” dediği
için eziyet görmüştü. (!) (Literatürde : " Doğru", "Gerçek") Ve tersinden söyleyip, tanrı
sıyla kendisi arasındaki farklılıklann yok olduğunu ifade ettiği için de. Gördüğü zu
lümden sonra, birçoğu tarafından evliya olarak görülmüştü. Pekçok Qadiri şeyhi, silsi
lesine O'nu da almıştı. Sine deki Qadiri dervişleri eğitimsiz insanlardı, fakat bana,
Hallac'la ilgili bir ilahi okumuşlardı vc "ana'l haqq'm ortodoksça bir açıklamasını yap
mışlardı. Şimdi, hala Hallac'ııı iddiasını tekrarlayanlar büyük olasılıkla, küfürbaz ve is-'
tenmeyen adam gibi muamele göreceklerdir ya da daha kötüsünü.
3. ) İngiliz resmi kaynaklarına göre, Şex Ehmede Barzanî, (Milliyetçi bir lider, Mela Mistefa'nın büyük kardeşi.) için bir müridi, 1927'lerde, O'nun tanrısının canlı temsilcisi ol
duğunu iddia etmişti. (H.B.M. Hükümetinden, Cemiyet-i Akvam'a Irak'ın yönetimiyle il
gili rapor. 1927 : 23, Trimingham, buradan alıntı yapmıştır. (1971 : 125) Ehmed’in
nasıl bir tutum aldığı açık değildir; önyargısını saklamaya gerek duymayan ve şeyh için
"yan-deli" diyen Longripg, şöyle diyordu : "Bu yarım akıllı derebeyi, bazı öfkeli megalo
manların gizli teşvikiyle kendini herşeye kadir olarak ilan etti ve inançlı bir molla
nın vaizleriyle de bazılan tarafına kazanıldı.” (Longripg 1953:194) Kısa bir süre sonra
bu havari öldü ve herkes olayı unuttu.
4. ) Dalehû'nun Ehli Haklan şimdi iki çatışan gruba bölünmüş bulunuyor. Birbirlerin
den farklı olarak Baba Yadigar ve İbrahim'le birleşmişlerdir. Bunlar ilahi varlığın gö
rüntüleriydiler. Beş yüzyıl önce bu bölgede yaşamışlardı. Yadigariler şimdi, İbrahim’in
böylesi bir ululuğa sahip olduğunu kabul etmiyor ve O'na sıradan bir insan ruhunu
yakıştınyorlar. Ve hatta, belli bir görünüme bürünüp Yadigar ı öldürdüğünü de iddia
ediyorlar. (Aslında, bir başka evliya, Ali Qalanderi'n ki, baba Yadigar'ın bir götüntûsü
olduğu söylenir, açıkça öldürüldüğü iddia edilir.) İbrahim taraftarlan, bu iddiayı yalan
larlar, Yadigar hakkında benzer düşünceler taşımazlar. Bilgili bir İbram taraftan bana,
bütün hikayenin (ki, bu öyküler, eski Ehli Hak yazınında yeralmıyor.) Seyyid Barake
taralından (İbrahim taraftan) olan, politik rakiplerini zayıflatmak için uydurulduğunu
söylemişti.
5. ) Sonraki dönemlerde birkaç Kürt şeyhi, zamanın peygamberi olarak Önlenmişlerdi
(sınırlı bir alanda) : Barzan'lı I. Ebdüsselam, bu ünvanı almıştı. Xîzanlı Şex Sibxetullah, (hala Xîzanhewcutı olarak anılır.) Durû'lü Şex Osman, ünvanının diğer adaylanndandır. O'nu ikinci kez ziyaret ettiğimde, yanında kalmak için gelmiş olan bir grup
Lübnan'lı Nakşibendiyle karşılaştım. O'nun çağımızın ghawtı olarak kabul edildiği ko-
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nusundakl kanımı pekiştirdi, bu durum. Bir başka şeyhin de aynı ünvana sahip oldu
ğunu duymak bana, "yüksek sufl" geleneğine ait kavramların, halka ve militan bir mis
tisizme mal olduğunda ne kadar banalleşebileceği düşündürdü. Yanında kaldığım ağa
lardan biri, (Suriye Cezîre’sinde) bir keresinde, ghawt kavramı hakkında oğluyla
yaptığımız biraz akademik tartışmaya müdahale ederek, " ghawt ghanlı, bir ghawtm ne
olduğunu bile bilmeden, bir ghawtın nasıl tanınabileceğini size anlatayım : Yağmurda
yürüdüğünde giysileri ıslanmaz., Benim şeyhim Brahîm Heqqî Ghawt'ı, çoğu zaman
yağmurda ıslanmadan yürüdüğünü gördüm..." demişti.
6. ) Lucy Gamett, kendisine bilgi verenlerden (çoğunluğu derviş olan) bir hiyerarşinin
biraz değişik bir biçimini öğrenmişti-burada sergilemiş olduğum biçimini. Çünkü, bu
bir tür dinsel hiyerarşinin, Türkiye'de, yüzyılın başında geçerli olduğunu gösterir.
Ghawtm altında, (derece olarak azalan bir sırayla) : 2; "inançlılar" ;4; "aracılar" (evtad) :
5 ; "nurlar" (envar) ; 7 ; "çok iyiler” (akyar) : 40 "görümyenler " (rical-i gaıb) ya da "şe
hitler" (şüheda) ve çok sayıda abdallar (kutsal abdallar), (Garnett, 1912:34-37)
7. ) "Evliya" , Arapça "wali"nin, "aziz' in çoğuludur. Fakat, Türkçe'de ve bazen de Kürt
çe'de tekil olarak algılanır, örneğin, çoğul sonekleri alır. (Türkçe : "evliya", Kürtçesl :
"ewliya")
8. ) Bu kavramın gelişmesi ve farklı zamanlarda farklı anlamlar kazanmasıyla ilgili ola
rak bak. McDonald'ın makalesi: "Mehdi", İslam Ansiklopedisi. 1. basım. Hughes, "İs
lam Sözlüğü"nde, Mehdi geleneğiyle ilgili Hindistan'da öğrendiği geleneklerden alıntı
yapıyor. Bunanla ilgili bilgiler, Miskat-ul-Masbih koleksiyonunda bulunabilir. Mendi
kavramı ve İslam dünyasındaki Mehdi lsyanlanyla ilgili zengin bir literatür vardır. İs
lam Ansiklopedisindeki ilgili maddelere bakınız, daha yeni bir sistematik özet tanımı
yorum.
9. ) Olaylar, burada bana anlatıldığı sırayla verildi. Başka söylentilerde, Deccal'lin gelişi
Mehdi’ninkinden önceye rastlıyor ve İsa fonsiyonunu yitiriyor. Bu biçim , Kürdistan’da
meydana gelmiş olan, bildiğim mehdi isyanlarına uyarlanmıştır. (Bak. Bölüm IV. o)
Açıktır ki, bu anlatılan biçim anti-yabancı ve anti-modemist isyanların ardındaki teori
yi açığa çıkarmak açısından daha yararlıdır : Yabancı istilacılar (İngilizler, Ruslar) , laik
reformcular (Atatürk) bu sayede kolaylıkla Deccal'le özdeşleştirilebiliyordu.
10. ) Birkaç aileye mensup bu Qadirl seyyidleri, diğer ve az bulunma kuralına dayana
rak başkalarına değil, yalnız kendi oğullannın şeyh olmasına izin verirlerdi. Bu ünvanı
tekellerinde bulundurmaları sonucu pekçok insan, bu düzenle yalnızca seyyidlerin
şeyh olabileceğine inanmaya başladılar. (Yani, bana bilgi verenlerin çoğu ve Gamett :
1912:120) Fakat, Kürdistan'da en azından bir tane Qadlrl şeyhi ailesi yar ki ; seyyid
değiller: Talabanîler.
Riwandiz mirinin isyanı, işgali ve yenilgisi, önceki bölümde anlatılmıştı.
11. ) Mollalar grubu içinde, bilgi ve ibadet yaptırma yetkisine göre belirlenen bir derece
lenme vardır : İmam , namaz kıldınr, hatip, cuma namazında hutbeyi okuyandır. Bu
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sonuncunun İşlevi daha çok bilgi gerektirir.
:
12. ) Şeyhin 1925’te "gangster" terimini biliyor olması biraz garip görünüyor. Belki de,
Mela Hesen olayı , daha eskiye malediyor; fakat öyle olmuş olması da mümkün. Çün
kü, Şeyh.lstanbul'dakllerle ve, Avrupa'lı, Amerika'lı temsllcllerlerle de sıkı temas İçin
deydi ve dıŞanda ne olup bittiği konusunda haberliydi.
13. ) Heqqe, muhalif Nakşibendi şeyhi Sergelû'lü Ebdulkerim (Irak'ta) 'in taraftarıydı ve
haleflerine verilen addır. Tablo l'in notlanna bakınız: Eklerde 4. madde.
14. ) En iyi sorgulama Trimingham'da bulunabilir. 1971, III. Bölüm, Ta’falann Oluşu
mu".
15. ) Trimingham, taîfa teriminin Mısır'da Hicri takvimle, 2OO'lerde (M.S.800) kullanıldı
ğını farketmişti. (1971:5) Ancak, tarikatlar, 15. yüzyıla kadar gerçekte gelişmemişler
di. (1971:67)
16. ) Açıktır ki, yaygınlaşan mistisizm, evliya tapınmaları ve mucizevi olayların önemiyle
birlikte, İslam öncesi dinsel pratiklerden çok şey almıştır. Bu özellik, Müslüman evliya
ların türbelerine bayrakların dikili olduğu Orta Asya’da belirgindir ve bu görüntüyü
Budist türbelerinden ayıran tek şey bayraklar üzerindeki yazılardır. Benzer bazı şeyler,
Kürdistan'da da vardır. Burada, garip şekilli ağaçlar ya da kayalara bağlanmış bez par
çalarını görmek hala mümkün. Bunlar, türbeyi, bir hastalık tedavisi için ya da benzeri
nedenlerle ziyaret etmiş olanlarca bağlanmıştır. Bazen bu bez parçaları her çeşit türbe
ye ya da yakındaki bir ağaca bağlanmış olabilir. Bazen de, ziyaret edilen yerde bir me
zar izine rastlanmaz. Bu. ilkel bir tapınma biçiminin kalıntılarıyla karşı karşıya oldu- .
ğumuzu düşündürür. Sorulduğunda, genellikle, sözkonusu yerin adı şimdi unutulmuş
olan kutsal bir insanın adıyla birleşmiş olduğu şeklinde cevaplar alınır. Açıkça, bir
putperestlik uygulamasının rasyonalize edilişir, bu.
17. ) 4 ayn ibadet tekniğini temsil ediyor olmalanna rağmen, bu 4 tarikatı temel alarak
kabul etmemiz için tarihsel bir neden yoktur. Suhrawardi ve Kubrawi tarikatlarıyla il
gili, kimse bana spesifik bir bilgi vermedi, fakat, Nakşibendi ve gadiri tarikatlan ara
sında temel yaklaşım ve yöntem farklılıklan kanıtlanabilir bir şeydir. Yanında kaldığım
Şex Saîda'nın oğlu Nûrullah, bana babasının babasının birkaç tarikatta icazetinin ol
duğunu, bu tarikatlarda, Suhrawardi ve kendisinin de insiyatif sahibi olduğunu söyle
mişti. Ancak, kanıyla ilgili daha fazla şey anlatmadı. Tuttuğu tek yol Nakşibendilikti. •
Kubrawiyya ve Suhrawardiyya' tarikatlan Kürdistan'da yoktur.
18. ) Lucy Gamett, benzer birşcyi kendisine bilgi verenlerden duymuştu. Bunlar açıkça
daha iyi eğitilmiş kimselerdi. Aşağıdaki genellikleri aktarmışlardı:
Ali, peygambere, ilahi yardım almak için ne yapması gerektiğini sorduğunda şöyle
yanıtlanmıştı : "Yüksek sesle ve hiç ara vermeden tannnın adını an." Ebubekr ve Pey
gamber, Mekke'ye kaçarken bir mağaraya sığındıklarında, Muhammed, EbuBckr'e
içinden zikretmesini, tannnın adım sessizce anmasını öğütlemişti. (Gamett, 1912:122)
19. ) Trimingham (1971:103) aşamalarla ilgili aşağıdaki sınıflamayı yapmıştı:

435

Birinci (Tekiye) aşaması : Mistisizmin altın çağı, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun
ilişkileri, ortak bir yaşam sürdürmek için çok az düzenlemelerin gerekmesi ve ayrıca
lıksız, özel bir özenin gösterilmemiş olduğu manastırlarda sürdürülen bir yaşam, öğ
retmenin rehberliğinde davranmak bir prensip haline gelmişti. Enteklektüel ve duygu
sal olarak aristokratik bir davranıştı, bu. Bireysel ve topluluk halinde düşüncelere
dalmanın yöntemleri ve kendinden geçişe teşvik eden exersizler.
İkinci (Tarikat) aşaması : 13. yüzyıl Selçuklular dönemi (M.S. 1100-1400 arası). Bir
doktrinin, kuralın ve metodun yaygınlaşması, mistisizmin, silsile-tariqa’lannın sürekli
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öğretim yaptıran, aydınlatıcı okullann ortaya çıkıp gelişmesi. Buıjuva hareketi, örgüt
lenmiş sofizm, gelenek ve yasallığın standartlarıyla uysallaştırılmış dinsel bir ruh, ken
dinden geçmenin yeni tip kollektif metodlannın gelişimi.
Üçüncü aşama (ta'ifa) : 14. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş dönemi. Hü
kümdara sadakat anlayışıyla beraber, doktrin.ve kuralların yaygınlaşması. Sofizmin
halka yayılması. Tarikat çizgilerinde yeni temeller. Birçok "birlik" ve "tarikat" ta, evliya
kültürüyle birleşik bir branşlaşma.
20. ) Çoğu yazar bunun Hazer kıyısındaki Gilan ili olduğunu varsayar. Ancak, diğeri
bir başka Gİlan ilçesidir. Güney Kürdistan'dâdır. (Bağdat-Kirmanşah yolunun güneyin
de) Kürtlerin çoğu buranın Abd'al-Qadir'in doğum yeri olduğuna kesin gözüyle bakar
lar.
21. ) Abd'al-Qadir'in kişiliği hakkındaki mitler üzerine en iyi değerlendirmeyi Trimingham'da buldum (1971) : 40-44. Bak. Schimmel (1975) : 247-248 ve Brown (1968) :
100-116 (Eleştirel olmaktan çok uzak, fakat dervişlerden edinilen birinci elden yazılı
ve sözlü bilgilere dayandığı için değerli.)
22. ) Gibb ve Bowen'e göre (1957, cilt II: 196) Tarikat, Bağdat'ta M.S. 1200 dolayların
da kuruldu. Fakat, 16. yüzyıla kadar, Küçük Asya ve Avrupa'ya girmemişti.
23. ) Minorsky'nin eline geçen Silemanî'de bulunmuş elyazması bir soyağacma göre (bu,
yazarlar tarafından seyyid olduğu iddiasında bulunanlann iddialannı araştırmak için
kullandıktan bir veridir.) iki kardeş, Baba Resûl'ün oğullan, Seyyid İsa ve Seyyid
Musa, Hıcrîyıl 760'ta -M.S. 1358, Berzenc'e geldiler. (M. Morki, Rechherches de Kurdologie (Paris 1970) : 315) Bu doküman yalnızca, Qadiri tarikatının (Güney) Kürdistan'a
giriş tarihini belirtmiyor, fakat aynı zamanda, Ahle Hakk dininin kronolojisini verdiği
için de önem taşıyor : Aynı Şex İsa, rivayete göre, Soltan Sohak’ın babası, Ahle Hakk
dininin kurucusu ve reformcusudur. Bu dökümanda, tesadüfen, Soltan Sohak'ın ken
dini yalnızca tamamıyla görüntüsel bir figür olarak düşündüğü belirtiliyor.
24. ) Benzer şekilde, Mansur al-Hallac'ın silsilelerde hiç adı geçmez. Birçok sofinin
kendisine büyük saygı ve hayranlık besliyor olmalarına rağmen. Aslında, birkaç Qadiri, bana, Mansur'un kendi silsilelerinde yer aldığını söylediler, oysa silsilelerinde ycralanlan şaydıklannda O'nun adı hiç geçmiyordu.
25. ) Trimingham (1971 : 262) , Benzer şekilde bir çift silsileden , Karh'ın Ma'rufu için-
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de sözedlyordu. Ma'ruf, yukarıda verilen silsileler yanında, 8. İmam Musa ar-Rıza'yla
da birlikti.
26. ) Kuzey Afrika'daki Rifa'i seanslarının klasik anlatımı, E. W. Lane'nin mükemmel
yapıtı Modem Mısır'lılann Davranış Tarzları ve Gelenekleri (Londra, 1836) 'nde buluna- ’
bilir.
27. ) Trimingham’a göre (1971:262) "Ahmad lbn'Ali ar-Rifai'nin yolu, Qadirilikten türe
miş değildir, böyle olduğu iddia edilmiş olsa da. Tersine , kendisi bir silsile ailesinden
gelmektedir ve yolu, yaşadığı zamanda bir farklılığı temsil eder. Oysa, Qadirilik, çok
sonraları bir hırka çizgisi biçimine büründü."
28. ) Schimmel (1975) : 248-249 : Trimingham (1971) : 38
29. ) Rifa'i dervişlerinin tarikatlarına özel davranış biçimlerini Abd al -Qadir'le bağlantı
lı olarak getirmiş olmalannın önemi yoktur. Ahmad ar - Rifai'nin yaralan iyileştirme
gücünü Abd al-Qadir'den aldığı söylenir. (Örneğin; Brownl 1868 : 281)
30. ) Bazılan, îsa ve Mûsa kardeşlerin Abd al-Qadir'in torunlan olduklannı iddia eder.
Edmonds, (1957:68-70) Berzencî ailesi reislerinden duyduklanyla, kısmen bir soyağacı
geliştirmiş, burada , Şex îsa, 7. Musa al-Kazım'ın 7. göbekten torunu olarak (?) göste
riliyor. (Ve Abd al-Qadir'in torunu değil.)
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Sine'de (Xelife Fettah'm Tekiyesindc) aynı soyağacının yazılı bir versiyonunu buldum;
burada, Mûsa al-Kazım ve Seyyid îsa arasında 6 isimden sözediliyordu. Fakat daha ek
siksiz bir biçimi ve yaşanılan yerlerinde eklenmiş olduğu bir dökümandı, bu ve belirle
me yaparken yardımcı olabilir. Hepsi de İran'da yaşamışlardı; saptayabildiğim kadany
la tarihleriyle veriyorum:

In

Seyyid Mûsa al-Kazım (Bağdat) 799,
Seyyid îsma'il Muhaddes (Aspariz),
Seyyid Soltan Abdullah (Sine),
Seyyid Abd al-Aziz (Sahr-e Rey) ,
Seyyid Şeyh Muhammed Mansur (Zarand),
Seyyid Şeyh Baba Yusuf Hamadanî (Goltan) 1049-1140,
Seyyid Şeyh Ali Ilamadanî (Goltaıı) 1314-1385,
Seyyid Şeyh îsa (Berzenc).
Yusuf Hamadanî, Orta Asya bağlantılanyla çok ünlü bir din adamıydı. (Bağdat’ta
okuduktan sonra Merv ve Herat'ta yaşadı. Nakşibendi tarikatı da, Bektaşilik de O'ndan
etkilenmiştir. Bak. Trimingham (1971:52-54) ve Mole, 1959, yapıtın çeşitli yerlerinde.)
Ali Hamadanî, (İsa ve Musa'nın babası olabilir; O'nunla ilgili tarihler, bu iki kardeşin
Şehrîzor'a 1360 dolaylanndaki geliş tarihiyle çakışıyor. ) göreli olarak ünlüdür. O, bir
Kubravvi'ydi (I) Hamadan’da doğup, Orta Asya'da öldü. (Trimingham 1971:57) Yusuf
Hamadanî'nin torunu olabileceğine dair bir başka kanıt yoktur. Bu aileye ilişkin aile
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ağacıyla İlgili bazı uyanlarda bulunmak gereklidir: İsa ve Musa kardeşlerin Hamadan'dan geldikleri biliniyor, Yusuf ve Ali de bu kentte yakın bir yerde doğup, yaşadıklan bilinen din adanılandırlar. Bu nedenle onlann, sonradan Qadirilerin kendilerini bağ
lantılı gördükleri kişiler olmaya en uygun adaylardır.
31. ) Trimingham (1971) : 12-13; Schimmel (1975): 28-29. Peygamber'in, Uwais'in dini
özelliğini bildiğine dair bir rivayetten alıntı yapıyor ve Peygamber, O'ndan sözederken"
Bana Yemen’den gelen inayetli bir soluk" dediğini ekler.
32. ) Melaye Cezerî hakkında, şaşırtıcı darlıkta bir literatür vardır. Geçmişin en iyi Kürt
şairi olmasına rağmen. Jaba'nın yapıtında kısa bir değinme var (1870:7-8). M. Hartman, sahip olduğu elyazması bir Divandan sözeder. (" Zur Kurdischen Literetür") Vveiner z-f-do Kunde des Morgenlandes 12(1818) : 102-112) ve sonradan elyazmasının bir
foto-litograflsini yayınladı (Berlin 1904 . S. Calvary und Söhne). Divandaki şiirlerden
bir kısmı Kürtçe Hawar Dergisi nde yayınlandı (Latin alfabesiyle), 35. ve 36. sayılarında
(Şam, 1941,2. basım, Berlin, 1975); önceki basımda, Fransızca çevirisiyle iki şiir yeralıyor. Çevirmen Roger Lescot, 1958'de Qamışli müftüsü, Ahmad Bin al-Mulla Muham
med Divan'ının basımını bir yorumla birlikte (Arapça) gerçekleştirmişti. Ortodoksluk
la çelişen bütün bölümlerini çıkararak. (Divan da gerekli bölümlerin yaklaşık bütünü).
33. ) Abd al - Qadir, bu konumdakilerin en büyüğü olarak kabul edilir. Sık sık "ghawt-ı
a'zam" diye anılır."süper yardımcı". Kürdistan'lılann sözettikleri ghawttan (Kürtçesi
"xews") Abd al-Qadir'dir. Popülerliğin göstergesi olarak adı yeminlerde kullanılırdı, "ya
xews!":" bi Xewsî Gilan!"
34. ) İngiliz bakış açısına göre, ki Edmonds tarafından dile getirilmiştir. Buna göre, Şex
Mehmûd isyanının değerlendirmesi. Edmonds (1957:Bölüm 111 ve IV, birinci isyan için,
yapıtın diğer bölümlerinde ise, öteki isyanlar anlatılıyor); Lees (1928) ve Elphinston
(1948). Şeyhe daha sempatik yaklaşan ise Rambout (1947:Bölüm III ve Twaideh (1969
: Bölüm X ve XI)
36. ) Şeyh, yönetici aile içindeki çatışmalardan yararlanarak Caf aşiretinin bir bölümü
nün desteğini alarak yönetimi ele aldı. (Lees 1928:257fl) Benzer şekilde, bazı aşiretlerin
küçük bölümleri İngiliz'lerin tarafını tuttular. Ş~yh, aynı zamanda güçlü Hewramî aşi
retinin güçlü desteğini almıştı. Ailesinin üzerlerinde her zaman etkisinin bulunduğu.
Ve hatta, -bir katılımcı gözlemciye göre - bazı Bahtiyarilerden (İran Kürdlstan'ının uzak
Güney-doğusunda yaşayan bir aşiretsel grup) de destek almıştı.
37. ) "29 Aralık. 1918’de sona eren döneme ilişkin, Kerkük gelişme raporu A.P.O" (Sicil
dairesi, FO 371 dosyalar 1919: 44A-122190-144)
38. ) "Güney Kürdistan aşiretleri üzerine notlar", Bağdat 1919.
39. ) Ailenin birçok üyesini tanıyan Edmonds, onlar için, "modem dönemde, derviş olan
kurucularının dinsel nüfuzu sayesinde refah ve güce.kâvuşmuş olan bir aile için mü
kemmel bir örnek” der. (1957:269-270)
40. ) Baha ad-Din'in önceki biyografisi, Mole taralından 1959'da kısmen çevrilmişti. Bu-
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rada, Baha ad-Dln’ln kendini Abd al-Halık'tan önce ortaya çıkmış olarak gördüğü bir
rüyaya değiniliyor. (38-40)
41. ) Mole (1959) : :36, 37; Baha ad-Dln'ln bütün silsilesi, bir takım elyazmalanyla ta
mamlanarak veriliyor, Mole:s.65.
42. ) Bu kurallardan Trimingham (1971):203-204'te alıntılar yapılmıştır ve Subhan'da
da: 191-192. ABd al-Halık'm 8 kuralından bazılan aşağıdaki gibidir:
—"hösh dardam", "Soluk alırken farkında olmak" . Tanrının varlığı unutulduğunda so
luk alıp vermek olası değildir. (Baha ad-Din, sonradan,"bu tarikatın dış temeli, solukalma-vermedir" der.
--"nazar bar gadam", "birinin adımlannı seyretmek”. Bir sufl yürürken her zaman
adımlanna dikkat etmelidir. Bu buyruk, yürüyenin dikkatinin başka şeylere kaymasını
önlemek ve dikkatini tannnın varlığında yoğunlaştırabilmesi için verilmiştir.
—"Halıvat dar encümen","kalabalık içinde yalnızlık". Amaç, çok meşgulken de konsant
rasyonu sağlamak, dünya işleri arasında Tann'yla bağlantıyı yitirmemek ve Baha adDin'ln eklediği 3 kura' arasında da:
--Wuqüf-i zamânî"."geçici ara vermeler". Birinin zamanını nasıl geçirdiğinin değerlendi
rilmesi; yanlış mı, doğru mu?;
--Wuqüf-iq gaibi”, "kalbin istirahatı". Kalbi, üzerinde Allah kelimesinin Arap harfleriyle
kazılı olarak hayal etmek.
Aynısı ya da benzer meditasyon teknikleri bana, Bodhgaya'da kısa bir süreyle Budist
meditasyon (vipassana) üzerine yaptığım çalışma sırasına öğretilmişti.
42a.) (Sünni) Qadiriler, (Şii) 1 laksar ve Ne'metallahi tarikatlarıyla ve (aşın) Ahle Hak
mezhebiyle direk ilişkiye geçmiştim. Araştırdığım literatürde, iddialarla ilgili birşey bu
lamadım.
43. ) Bana bilgi verenlerin hiçbiri, silsilerlerinin Mewlana Xalid'den önceki bölümü hak
kında bilgili değillerdi. Baha ad-Din'le Delhi'li Abdallah arasında yalnızca bir şeyh bili
niyor. Baqi bi'llah. Silsilenin daha eksiksiz hali, Baha ad-Din'ln öğrencisi Yaqup
Çark'la başlayan şekliyle bir Osmanlı belgesinden kopye edilmiştl:Mlrat al-Muqisid, H.
A. Roza tarafından alınan bu kopye, Browns'un kitabının ek kısmında verilmiştir,
(s.444) Bu elyazması, açıktır ki, tarikatın bir Kürt mensubu tarafından yazılmıştır.
Bundan dolayı, Mevvlana Xalid'in gelmesinden önce de yaşayan Türkiye Nakşibendi
şeyhlerinden sözedilmiyor. Hindistan'daki Nakşibendi şeyhlerinin bir listesi Subhan'ın
kitabına eklenmiştir. Buna göre, Mevvlana Xalid in öğretmeni olarak 1824'te Delhi'de
ölmüş olan Şah Abdallah Gulam Ali'yi saptamak mümkündür.
44. Birçok yazar, Mevvlana Xalid'ln ünü ve O'nun bir gecede Silemanî'den kovuluşunu .
yazmıştır. Hepsinden önce de Rich, olay sırasında Silemanî'de bulunuyordu. Diğer
önemli kaynaklar da :Edmonds (1957:72.73.77-78); Nikltlne (1925:156-157; 1956:212215); Trimingham (1971:124) ve D.N.McKenzie, "Bir Kürt lnancı"(Çekirgenin Bacağında
yeralan bir bölüm: S.H. Taqlzade'nln onuruna çalışmalar, Londra 1962:162-170) Mew-
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lana Xalid'in Silemanîde kalışı önemliydi:prens ailesi O'nu yüksek bir konumda ilan
etmişti. "Önünde durup (Şeyhin) piposunu dolduruyordu (Rich, 1:320) ve yönetici aile
nin üyeleri birbirleri için yemin ettiklerinde (birbirlerine karşı dış güçlerle birlikte davranmayacaklanna dair) şeyhin önünde değillerdi ve birine Türkiye'den ya da İran'dan
gelmiş olan bir mektubun Şex Xalid'in evinde, bütün diğerlerinin önünde açılacağına
dair birbirlerine sözvermişlerdi. (Rich.1:147-148) Sonra, aniden ve beklenmedik bir şe
kilde yüksek kişilik kasabadan kaçmıştı. Ertesi sabah, Rich günlüğüne şunlan yazmıştı:"20 Ekim, bu sabah büyük şeyh Xalid kentten kaçtı. Karşı koyulamadı, kaçışı
gizliydi ve 4 kansını yanında götürmeyi de başarmıştı. Hangi yöne doğru gittiği henüz
tesbit edilemedi. Dün, Kürtler O'nu, Abdul Kadir'in bile üstünde görmeye başlamışlardı
ve Paşa önünde bekleyip piposunu dolduruyordu. Bugün ise O'nun kafir ve sadakatsiz
olduğunu söylüyorlar. Kibirliliğiyle ve küfürbazlığıyla ilgili sayısız öyküler anlatılıyor.
Paşa'nm oğlunun ölümüyle önemini yitirmişti. Çünkü, Şeyh, Paşa nın oğlunun ha
yatını kurtaracağını söylemiş, Tann katındaki yerini incelemişti. Şeyh'in kaçışıyla ilgili
çeşitli nedenler ileri sürülmüştü. Bazılan, O'nun paşayla kardeşleri arasında yanlış li
derlik yaptığını ileri sürdüler. Onlarla yüzleşmesi gerektiğini söyleyenlerdi, bunlar. Bazılan da O'nun yeni bir, mezhep kurmayı ve kendini ülkenin geçici ve dini lordu
olmayı planladığım söylediler. Ve tabii ki, uğraşlann çoğu, O'nun gerçekten suçlu
olmasından çok yargılanmasına dayanıyordu. Bütün ulema ve seyidler Şeyh Marufun
başkanlığında, Xalid’den nefret ediyorlardı. Şeyh Xalid, gücü tükenince onlan geriye it
mişti. ”(Rich,I:320-321, alt çizgiler bana ait) Şeyh Xalid'in kaçışıyla ilgili başka neden
ler de ileri sürülmüştü. Edmonds'a, örneğin, (Berzencîlerin tarafiarlannca Şeyhin)
Berzencî Şeyhi Me'rûfe Node'yle giriştiği mucizevilik mücadelesinde kaybetmesinden
ötürü kaçtığı söylenmişti. (Rich'in deyişiyle Şeyh Maroi) Fakat, bu karizmanın birden
kaçışı ve kayboluşu, böyle direk mücadelenin sonucu olamaz. Çünkü, Şex Me'rûf,
Mewlana Xâlid'in bıraktığı boşluğu Silemanî'de dolduramamıştı. (Bu Bcrzcncîler için,
bak. IV. bölümün eki, Tablo I.) Rich'in argümanı daha akla yatkın görünüyor. Şeyh,
daha laik bir gücü elinde toplamak için yaptığı hamlelerde, yönetici ailenin içindeki çe
lişkileri kullanmak istemiş olabilir. Karizmanın böyle çabuk tükenişini açıklamak ko
laydı: Hiçbir başarısı başan değildi, hiçbir yenilgisi yenilgi değildi. Ve Rich'in yönetici
ailenin konuğu olduğu da unutulmamalıdır. Anlattığı tepkiler, bu alanda karşılaştığı
insanlardandı. Diğerleri belki de şeyhe sadık kalmışlardı. Bunun kanıtı da, Nakşibendi
tarikatının Silemanîdeki bütün taraftarlannı yitirmemiş olduğu gerçeğidir. Mewlana
Xalid'in yerini halifesi Biyerili Şex Osman aldı. (Silemanî'nin doğusunda bir yer.)
45. ) Rich'e göre birçok kişi, Meıvlana Xalid'i peygamber yerine koyuyordu. Ve O'nun
deyimiyle "Vahiy almış kişi" deniyordu, O'na (Rich 1:140) 12.000 müridinin olduğu söy
leniyordu. (Türkiye ve Arabistan'ın çeşitli yerlerinde) (Aynı yapıt: 141)
46. ) Diğer faktörlerin (Örneğin; Psikolojik olanlar gibi) toplumsal bir olguyu etkileyemeyeceğini söylemek istemiyorum. Fakat bu faktörlere dayalı açıklamalar yanlışlana-
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mayacağı için şüphe götürürler ve bu tür faktörler, doğru dürüst sosyolojik bir açıkla
manın yapılmamış olduğu gerçeğini saklamaya yarıyorlar. Nakşibendi tarikatının, Qaidiri tarikatını aşacağı, çünkü, Nakşibendi tarikatında müridle mürşit arasında daha iç
ten ilişkilerin olduğu (rabıta) buna eşit bir durumun Qadirilerde olmadığı şeklindeki
bir düşünceyi alayla karşılıyorum. Nakşibendiliğin gelişmesi, müridlerin şeyhe olan de
rin bağlıllıklanna bağlanıyor. Ancak, doyurucu ve yanlışlanabilir bir formülasyona vanlabilmeslni mümkün görmüyorum.
47. ) Bazı kollar arasındaki ilişkiler uzlaşmazdır ve bazılan da belki de ayn olarak ele
alınmalıdır. Kadiriler arasındaki ilişkisizliği biraz daha vurguluyor. Silemanîdeki kal,
lider olduğunu iddia ediyor. Fakat diğerleri tarafından böyle olduklan kabul edilmiyor.
Dolayısıyla bu kal, grafikte merkezi bir konumda göstermedim ve bütün kollar arasın
da kesik çizgiler çektim.
48. ) 1910'da, Oromar bölgesinde rakip üç şeyh, banşı sık sık bozuyorlardı. Bunların
üçü de Nahşibendiydi. Şcx Ehmed’le (Barzan'lı) , Lolan'lı Şex Reşid arasında, ki Bradost aşiretinin dini lideriydi, bu ikisi arasındaki sürekli güç çekişmeleri, Kürt ulusal
hareketinde önemli bir rol oynamıştı. Ve bu durum İrak hükümeti tarafından sömürülmüştü. Bak. Tablo 11 notlan ve Sadate Nehre ve Barzan Şeyhleri arasındaki eski müca• delelerle ilgili ekteki notlar.
49. ) örneğin; İbrahim Ilaqqi Erzurumlu, Tillo'da yaşıyordu. Siirt yakınlannda fTürkiye
Kürdistan'ı) . Naksibcndiydi. Ünlü yapıtı Marifatname'nin bir bölümü, Nakşibendiliğin
ifadesiydi.
50. ) (Gizli) El kitabına göre, "İrak ve İran Körfezi" (İngiliz) Gemicilik İstihbarat Bölümü'nce hazırlanmıştır. (1944) Rich, "Uzun zaman, Irak'ta ikinci adamdı" (s.264)
51. ) Kürtler ve yerel Hristiyanlar, misyonerlerin varlığıyla ilgili aynı beklentilere sahipti
ler. Ermeniler, Yakubiler ve Nesturi Hristiyanlar, Roma Katolik veya Protestan kilisesi
ne dönerek, İngiliz (sonra da Amerika) ve Fransız korumasına girmeyi amaçladıklarım
saklamıyorlardı. Pekçok İngiliz misyoneri ve diğer ajanlar, Kürtlerin kendilerini' yanlış
anladıklarından " şikayetçi oluyor ve kendilerinin İngiliz işgalinin öncüleri olarak.kabul
edildiklerinden yakınıyorlardı. Rich, evsahiplcrine, ülkesinin böyle büyük ve güçlü bir
orduya, başka devletlerde böyle ordulara sahip olduğu için ve Hindistan’daki işgalci
savaşçıların yalnızca burada düşmanlann saldırısına uğradıkları için yapıldığını anlat
makta güçlük çekmişti.
Rich'e göre bir Baban prensinin, lngilizler'in İrak üzerinde planlan olduğunu savun
ması karşısında da, konuyu gülerek kapatmayı tercih etmişti. (Rich I: 98Ö) Aynı Rich,
bir yıl aradan sonra, Bağdat valisiyle, lngilizler'in elde etmiş olduğu ticari özgürlüklerle
ilgili çatışma içine girince, savaş gemilerini Dicle'ye göndermiştll Ancak, bu, lngilizler'in
sonunda Irak'ı askeri olarak işgal etmeden önceki yüzyıldaydı. Bir başka İngiliz ajan
Ainsworth, benzer bir olaya değiniyor: 1840'da Orta Kürdistan'a yolculuk yapmıştı, bir
grup Asuri Hristiyanla birlikte. ("Kaldean'j Grup, kendilerine, "Burada ne işiniz var?
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Bu ülkede Frankların İstenmediğini bilmiyor musunuz? Gizlenmek yok. Kim olduğu
nuzu, ne iş yaptığınızı bilmek zorundayım. Bu insanları kim buraya getirdi?” Kaldeanlardan biri kibirli bir edayla dönüp, "Ben" dedi. Karşılarında tek başma olan şef sakin
ve rahat bir tavırla grup üyelerine bakarak, "Bu ülkeyi almaya gelmiş olanların öncüle
risiniz, bu nedenle, İlk olarak, sahip olduğumuz şeyleri almak en iyisi olacak, çünkü
sizin de sonra yapacağınız, bizim sahip olduğunuz şeyleri almak olacaktır.” diyen bir
şefle tanışmışlardı. (W.F. Alnsworth, 1842 11:242)
52. ) H. Von Moltke (1881), yapıtın çeşitli yerlerinde. Moltke, Osmanlı ordusunda askeri
danışmanlık görevini yapan bir Alman subayıydı. Kürt lideri, Seîd Beg'in kalesini ku
şatma olayında yeralmıştı. Ve Kuzey Kürdistan’ın pasifîkasyonunda da görev almıştı.
53. ) Mîrî Kor, başa gelir gelmez, suçluluğun üzerine giderek, suç teşkil eden davranış
lara son verebildi. Özellikle egemenlik alanındaki hırsızlık olayanna. Bu bölgeleri
1834'te gezen bir İngiliz gezgin Frazer, 'Tüm hile ve hırsızlık olayları bir yaz mevsimi
süresinde sona erdirilmişti, başkalannın sahip olduğu şeylerle yakalanan biri anında
cezalandırılıyor ya da öldürülüyordu, "ve yine" Biri yolda yürürken bir kese altın bulsa,
onu almak yerine, yakındaki köyün muhtarına haber vermek zorundaydı. Muhtarsa,
bu buluntuyu gerçek sahibi ortaya çıkıncaya kadar saklamak durumundaydı. "Frazer
1840:1:65-66) Yerel Hristiyanlarda yazılmış olan öykülerde de benzer şeyler söyleniyor.
(Suriye'de) Seher (1910), bu tür öykülerden bir kısmını yayınladı. İlgili bir paragrafı ak
tarıyorum: "... Yaşlı bir adam bana şu öyküyü anlattı: "Bir keresinde, Şeqlawa'dan Rewandiz’e gidiyordum: Yolda bir altın kesesi buldum. Mîrî kor un korkusundan, ona do
kunmadım. Reıvandlz'deki akrabalanma dağıtmak için yarama bir torba hurma
almıştım, Bu torbayı bir yerde kaybettim. Rewandiz'den döndüğümde kese içindeki al
tını aynı yerde tekrar gördüm. Ve hurma dolu torba da ordaydı, kimse korkusundan
onlara dokunmamıştı." İhtiyara, "fakat, Mîrî Kor un adamlan pusuya yatmış olabilirler
di, keseye dokunduğumda beni paşaya götürürlerdi ve paşa beni derhal öldürtürdü."
(Seher: 1910:138) Bütün emirliklerde kınun ve düzen böyle titizlikle korunmuyordu.
Rich (182O'de), Amedî yöneticileri, atalannda ötürü (Abbasi halifeleri) çok saygı görü
yorlardı. Fakat topraklannda şiddetle savaşan aşiretlere karşı etkili olamıyorlardı ve
onlardan haraç alamıyorlardı. (Rlch,I:153)
54. ) Layard (1849), 1:173.
55. ) Aynı yapıt, 179.
56. ) Layard (1849) : 228. Şex Taha'mn Kürt halkı üzerinde büyük bir nüfuzu vardı.
Halk O'na bir mucit ve evliya gözüyle bakıyordu. ";0,"Bedr Xan Beg'l, Kaldeanlann ka
nını yeniden akıtarak, dinsel gücünü ispat etmeye zorluyordu. "Mîr, bunu uzun yıllar
yapmıştı. Bu şeyh, kendisini öylesine büyük görüyordu kİ, yolda yürürken, bir Hristi
yan bakışıyla yüzü kirlenmesin diye yüzünü örtüyordu.
Layard'm bir başka kitabındaki (1853, 1:376) bir noktadan heraketle, O'nu Sadate
Nehrî'lerin I. Şöx Taha'sı olarak teşhis etmek mümkündür. (Bak. Ek, Tablo II.)

442

J

In

st
it

ut

ku

rd

e

de

Pa
ris

57. ) Bak. İslam Ansiklopedisi, Madde "Şamdînan” 1. Basım. (B. Nikltlne)
58. ) Ubeydullah, egemenliğini çok geniş topraklarda yaymıştı ve bağımsız bir Kürdistan kurmak istiyordu. 1880'de aşiret birliklerinin başına geçip, İran Kürdistarima yü
rüdü. Kürdistan devletinin ilk çekirdeği olmak istiyordu. Bak, Ekteki Tablo n'nin not
lan.
59. ) Layard, şu aşiretlerden behsediyor; Şîrwan, Girî, Brodost, Şemdînan (1). Agra’dan
İran sınınna kadar olan bölgeye Nenıet Axa hakimdi. Layard, 1853,1:370-374.
60. ) Dickson (1910):370.
61. ) A.P.O. raporu, Amadia, Mart. 1919. FO 371 dosyalan : 1919:44A-147629-3050.
62. ) Bu aşiretin bir kolunun, yönetici aile içindeki çatışmalar yüzünden, bu şeyhin ta
rafını tuttuğu 1920' dışında-fakat şeyhin müridi olmadan.
63. ) Müridler daha çok, şeyhi oturduğu yerle anarlar, O'nun adıyla değil. Onlar sözko
nusu zamanda şeyh ünvanmı taşıyan kişiden çok şeyhin hanedanlıklarına bağlı olur
lar. Yani, kendilerini, örneğin; Xewsabad müridleri olarak tanımlarlar. Mehabad'daki
iki tekiye genellikle, Xewsabad Tekiyesi ve Kripçîne Tekiyesi olarak adlandırılır.
64. ) Bu Şahada'nın yalnızca ilk bölümüdür: İkincisi ("Muhammadun resul ullah") Muhammed'in Tanrı’nin Peygamberi olduğunu vurguluyor. Trimingham (1971:201-202),
bu formülün iki batini yorumunu aktanyor. (Reddetme ve olumlama) Sofilerin, bunu
okurlarken, meditasyonu gerçekleştirdikleri farzedilir. Bana bilgi veren Qadiriler, on
lardan hiç sözetmiyorlar. Fakat, ben de onlara bunu açıkça hiç sormadım.
65. ) Bunun başka bir neden olduğunu sonradan farkettirmbelki de, dervişlere, halife
nin bulunmadığı zamanlarda, kılıç ve kamalarla gösteri yapmalan için izin verilmiyor
du. Bunu açıkça sormayı hiç düşünmedim. Dervişlerin geçmişteki bazı ifadeleri bu yo
ruma götürüyor. Sık sık denişlerin bu tür gösterileri halifenin izniyle yapabilecekleri
söylenir, fakat bu iznin her seferinde yeniden verilip verilmediğini anlamadım.
66. ) Bu şarkı, tesadüfen, bütün bir savaşın suçunu "Şu Ermeni köpekler''e yüklüyor.
Bundan anlaşılıyor ki, Osmanlı otoritelerinin buyrukları, Ermeni katliamını teşvik et
miştir. Bu tür şarkılar yalnızca tekiylerde değil, gezginci dervişlerce çok daha büyük
kalabalıkların önünde söyleniyordu. Akşamlan diwanxanede oturup bu şarkılan söylü
yorlardı. (def eşliğinde.) Dinsel sohbetler yapıyor (her zaman ortodoksça olmasa da) ve
nuska satıyorlardı. Özellikle şeyhlerin ününü yayıyorlardı, (yiğitliklerini, olağan üs
tünlüklerini süslüyerek anlatıyorlardı) ve oldukça etkili propogandacılar olarak sayıla
bilirlerdi.
67. ) Türkiye'de İki Nakşibendi şeyhinin yanında bulundum, fakat burada tekiyeler ka
palı olduğundan (Atatürk'ün emriyle, 1927'den beri) hatmalar seyrek ve gizli olarak ya
pılıyordu.
68. ) Bu az ya da çok, ölümden sonra yaşamdan ne beklendiğidir. Ortodoxluk anlayışı
na göre az farklılıklar gösteriyor olsa da. Yeniden dirilişten önce, cezalandırma ya da
ödllendirmelerin olacağına genel olarak inanılır. Bir hadiste : "Mezar ya cennet bahçe-
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sİ, ya da cehennem çukurudur. "Dinsel eğitim almış kişiler; ölümden sonra, ölünün
ruhunun iki yerden birinde kaldığını söylerler; Sicin'de (inanmayanlar için) ya da Elliyln'de (İnananlar İçin). Bu yerlerde, cennet ve cehennem ortamını hissedebilecekler.
Bazen, bu yerlerin (özellikle) mezarla özdeş olduğu görünüyor. Meleğin gelip sorular
sorduğu yer, fiziksel olarak mezardır.
69. ) Kürdistan'da uygulanan medilasyon biçimleri, Nakşibendi literatürüne tam olarak
uymamaktadır. Klasik sofi otoritelerden Şeyh Muhammed Amjn al-Kurdî aş-Şafi'i alNakşibendi (1914'te öldü) Erbil'li bir Kürttü. Nakşibendi ibadetiyle ilgili söyledikleri
Kürt uygulamasına en yakın olanıdır. Fakta aslında, meditasyon hakkında yazdıktan
(”Tanwir al-qulup" ta yazdıkları, Arbeny tarafından özetlenmiştir. 1950:129-132) biraz
muğlaktır ve ortodokluğa ters yorumlara neden olur kaygısıyla birşey söylemekten ka
çınıyor; Rabıta'dan sözediyor, fakat O nun formülasyonunda» şeyh, tannyla insan ara
sında aracı değildir. Aynı şey Sanusilerin rabıta tanımlaması için de söylenebilir.
(Bak. Trimingham 1971:212-213) Mısır'da uygulanan Nakşibendi ibadeti hakkında son
zamanlara ait tek anlatımda, (2. elden) (IIabip:46-48) ölüm meditasyonu ve rabıtadan
hiç söz bile edilmiyor.
70. ) örneğin; Tarikatın kurallan içinde, bazı erken dönem din-bilginleri, tarikatı etkile
miş olanlar, büyük olasılıkla Budist etki altına girmişlerdir. Örneğin; Hakim, Trimidhi'de (Bak. Trimingham 1971 : 212-213) Hindu etkileri keşfettiğini iddia ediyor.
71. ) Wahhabi hareketi, 18. ve 19. yüzyıllann en sert İslamcı diriliş hareketiydi. "Oriji
nal" İslama dönmeyi amaçlıyor ve tüm yenilikleri reddediyordi. Din anlayışlan aşın öl
çüde legalistti. Polotik liderleri (Suudi Arabistan yöneticilerinin atalan) 1814'e kadar
neredeyse bütün Arabisttan'ı baştanbaşa işgal etmişlerdi ve kuzeyde Halep'e kadar
olan topraktan da. Sonra Arap Yarımadası'na geri püskürtüldüler. Fakat, yarattıklan
ideolojik etki varlığını korudu. (Ve petro-dolarlar sayesinde bu etki yeniden artıyor gibi
görünüyor. Bak. Margoliouth-" Wahabbiya ", İslam Ansiklopedisi 1. basım ve burada al
tı çizilmiş otan literatür.)
72. ) Batı geleneğinde pekçok filozof, (özellikle şüpheciler ve analitik filozoflar) "gerçek"
ve " görüntüsel" otan arasındaki sağduyusal farkı tartışmıştır. "Gerçekliğin", ampirik
gerçekliğin ve sonunda bilincin oluşumunun temellerine saldırarak tartışmışlardır.
Oran psikolojisi de bu aynmın bulanıklaşmasına katkıda bulunmuştur. Ruhunun din
sel bir varlığa geçtiğini iddia eden bir kimsenin iddiasının anlamlı olabilmesi için önce
likle, ilahi bir varlığın özel boyutlannın olduğunu varsayması gerekir. Deneyimin ne
"gerçek" ne de "hayali" olarak adlandınlabileceği diğer yorumlamalar da mümkündür.
73. ) Jiyavuk, Mas'at Barzan al-Mazluman:54 ve Brifkani, Haqa'id Tarikhiya an algadiyah al-Barzaniyah, Jwaidch (1961): 140'ta İkisinden de alıntılar yapmıştır.
74. ) "Nakşibendi tarikatı da ortodoks olarak kabul edilir, fakat, ya yüksek derecede
saygın bir büyüğün olmamasından......... komşulukta ya da öğretilerindeki bazı şeyler
yüzünden, Kürdistan'da bu tarikatın, eğitimsiz üyeleri merkez-dışılıklannı, özgünlükle-
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rini ifade etmekte özellkile mütevazı davranırlar."(Edmonds 1957:63)
75. ) Mehmet Emin Bozarslan, İslamiyet Açısından Şeflik-Ağalık, adlı yapıtında, (Ankara:Toplum, 1964) bu batıl inanca ateş püskürmektedir. (Ve benzerlerine) B. Sözkonusu
dönemde Kulp müftüsüdür ve sosyal reformist düşüncede bir milliyetçidir. Şeyhliğe, sı
radan insanlan yoksul ve cahil bırakan bir sömürü kurumu olarak saldırmaktadır.
Eliştirisini etkili kılmak için, Kuran'dan örneklerle tartışmasını biçimlendiriyor ve ha
dislerden örnekler veriyor. Bu yöntem, Wahhabilerin (Politik olarak) tutucu eleştiricili
ğine benziyor.
76. ) E.G.B.Spooner, "Function of Religion in Persian Society", "Fars toplumunda dinin
işlevi" İran 1 (1963) : 83-95. Spooner; resmi dinle (Camii ve mulla dini"yıllık medar")
köye, dinsel öğretinin büyük merkezlerinden ulaşan dinle,"türbe dini" arasında ayrım
yamaktadır." Türbe dininin derin yerel kökleri vardır. Gene, suflzmdede benzer bir ay
rımı algılamak olasıdır: içten gelen eğilimlere karşı, dlnbilgisel eğilimler."(Bak. örneğin; ,
Arbarry 1950)
77. ) Köy mollası konumunda olan şeyhlerin oğullanndan birkaçı ile tanışmıştım. Onlar
hala şeyh olarak adlandırıyorlardı, fakat "gerçek” şeyh olduklan iddiasında değillerdi.
78. ) Bunun yazıldığı zaman, Irak Kürdistan'ında, küçük çapta bir gerilla mücadelesi •
sürüyordu. îki rakip grup, (Barzanî taraftarlan, Talabani önderliğindeki Sol koalisyon.)
Irak birliklerine karşı dururken bazen de birbirleriyle çarpışıyorlardı. Bradost aşireti ,
Barzanî gruplanyla açık bir düşmanlık ilişkisi içindeydi, fakat geçmişte olduğu gibi on
lara karşı hükütmetle işbirliği yapmıyordu: Talabanî grubuna karşı nötr kalmayı tercih
ediyordu,
79. ) Tanık olduğum tek yağmur duasını, şeyh değil yerel molla yönetiyordu. (Gir Nisran, Qamışlî yakınlannda bir yer. Kuzeydoğu Suriye) Fakat, geçmişte yapılan bir başka
yağmur duasından söz ettiler bana. Köylüler çok sayıda çakıl taşını yıkayıp topluyorlardı. (70.000 ya da daha fazla) Köyden bir genç adam bunlan tek tek topluyor ve her
biri için bir ayet okuyordu. (Kuran'da yağmur için özel bir ayet de vardı.) Ve bir torbaya
koyarak her taşı bloke etmiş oluyorlardı. Bu duaya katılan herkesin "Towbekar" olması
gerekiyordu. İlahi temizlik. Bu nedenle töreni yöneten şeyh, herkese tövbe ettirerek
başlardı, tören boyunca köyün koyun ve kuzulan, yakın ber yere getirilip burada bir
birlerinden ayn tutulurlardı. Böylece sürekli bir meleşme gürültüsü sağlanırdı. Emziri
len bebekler de annelerinden ayn tutulur, bu şekilde onlar da konsere katılmış olurlar
dı. Kuzular ve bebekler anne sütü için ağlarlarken, köylülerin yağmur İçin ağlayışlannı
sembolize ediyorlardı. Bütün köylüler eski giysilerini giyerlerdi-yırtık pırtık olanlan.
İçeride giymek durumunda olduklannı. Bütün çakıl taşlan torbaya konduktan sonra
hepsi de bir nehre dökülürdü. Eğer, bu etkili törenden sonra, çok fazla yağmur yağar- ,
sa, köylüler bu taşlan yağmuru tekrar durdurmak için dışanya çıkaracaklardı. Böyle
bir tören en son on yıl önce yapılmıştı: köydeki derenin taşlan hala tanınır durumda
dır.
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80. ) Arfa, (1966:132-3) 1959'da, İran sığınan nüfuzlu toprak ağalarının İsim listesini
veriyor. Aralarında şeyhler de çıkmaktadır.
81. ) Sıradan bir teşbihte 33 boncuk vardır; dervişlerin genellikle 99 boncuklu teşbihle
ri vardır -3 tane 33-neden bu sayının seçildiği konusunda bir bilgim yok82. ) Kurşun durdurucu olmak, açıktır kİ yüksek saygınlık nedenidir, kurşunun çok
kullanıldığı Kürdistan’da bunu yapabilen şeyhler, büyük saygı görürler. Bu konuda en
ünlü gulebendci Kak Ehmed'dir. (2. Sultan Hamid'in bile Kak Ehmed’in yaptığı gulebendleri kullandığı söylenir.) Diğeri çıkardığı isyanda, adamlannın yaralanma korkusu
olmadan dövüştüğü, Şex Mehmüd'dur. Ehmedin torunu. Kak Ehmed'le Şex Osman'ın
büyük babalan tarikatlannı karşılıklı olarak değiştirmişlerdir. Bu nedenle Şex Osman
bu yeteneği taşıyordu. Bu muskalar yalnızca Kürtlere özgü değildir. Horasan'da da
bundan söz edildiğini duydum. Bir adam bana birkaç yıl önce bir horozun boynuna
asılı olan bir kurşun durdurucu gördüğünü ve kimsenin bu hayvanı öldüremediğini
anlattı. Muskayı yapan bir Şeyh Mulla Musain'di: İnsanlar O'na , sihirbaz diyorlardı.
83. ) Bu yorumu şiddetle savunanlar Lantemari ve Warsley'dir. Lantemari'nin, Ezilen
lerin dini, adlı çalışması : Modem kurtarıcılık üzerine bir çalışmadır. (Londra-New
York, 1963) P.Warsley Trampet söyleyerek : Malezya'da "cargo" kültü hakkında bir ça
lışma.
84. ) Ubeydullah isyanının dengeli bir değerlendirmesi Josef (1961) ve Jwaideh
(1960:212-289) da bulunabilir. Buna ek olarak da gene yararlı bir kaynak olarak H.
Arfa (1966):23-4 ve Halfln (1976): 95-113.
85. ) FO 371 Dosyalar, 1926:E 2188-288-65 (Konstantinople to London, Mart 30,1926)
86. ) Örneğin: Şex Selaheddin, Xizan'dan. (Ek.Tablo 5,No.4) desteğini istiyebilecek ka
dar D.P. de etkiliydi ve parlemanto üyesiydi. Geleneksel nüfuzunu (Hamiyk) pekiştir
mekten öte nüfuzunu artırmıştı. Bu Şeyhin ve diğerlerinin bu aşamada (1945-1960)
miliyetçi unsurlarla olan ilişkilerinin nasıl olduğu pek açık değildi. Büyük isyanlar dö
neminde (1925:1937) Şex Selahaddin hükümet karşısındaki konumunu garantiye al
mak için, milliyetçi unsurlara uzak durdu hatta onlara muhalefet bile yaptı. Partisi,
halkın şu ya da bu nedenle Atatürk'ün politikalarından zarar gören tüm halk kesimle
rinden oy almak istediğinde, Kürtler arasındaki ulusal duygulan kullandı. Konuyla il
gili bulduğum tek kaynak biraz yanlı yaklaşıyor:DP iktidannı deviren darbeden dört
gün sonra, Cumhuriyet gazetesi, (DP'ye muhalifti ve Cumhuriyet Halk Partisi (Kertıalist) taraftanydı), Demokrat Parti içindeki "tepkici” bir grubun bağımsız bir Kürdistan
planı yaptıklannı "ortaya çıkardı". En azından bir abartma. Olayı daha tehlikeli göster
mek için, makalenin yazan, DP üyelerinin, Şex Said'in oğluyla birlik halinde olduklannı söylemişti. (1925’teki büyük isyanın lideri) ve Rus yapımı bir jeeple, bölgeyi gezdikle
rini de iddia etmişti. (!) (Cumhuriyet, 31.5.1950)
87. ) Bu ayaklanmayla ilgili tüm bilgilerimi, sözü edilen köyden olan Ehmed Bamemi'ye
borçluyum.
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88.) 1919'un hemen başında, bir İngiliz A.P.O, bu şeyhle İlgili şunlan yazmıştı; "Tepe
lerdeki yerleşim birimlerinde, dinsel bir nüfuzu vardır. Buralarda, O’nün ve oğlu Ra
uf un büyük oranlarda özel mülkleri vardı ve Hristlyanlann zararına olarak zenginlikle
rini arttırdılar. (FO 371 dosyalar, 1919:44A-147629-3050) Herkî-Oramar bölgesinde
huzursuzluk yaratının Behadîn olduğunu söyleyen, Dickson'dan yapılan alıntıyla kar
şılaştırınız.
88. a) Bölüm V 'teki 80. nota bakınız.
89. ) Bu ayaklanma "Türk tarihinde 31. Mart olayı” olarak biliniyor. (Eski bir Yunan
takvimine göre) İsyanla ilgili olarak bak. B. Lewls, The Emergence of Modem Turkey,
Londra (OUP) 1968,2. basım: 214-216, ve burada alıntılan yapılan literatür.
90. ) Türkiye'de 4 milyonun üzerinde Nurcu bulunduğunu savunmak gibi abartılı iddia
lar, hareketin lider kardolanndan geliyordu. (Örneğin; N.F. Kısakürek, A.S.Laç a-o,
Nurculuk (Ankara, 1968): 114) Bu hareketin taraftarlannın net olmayan göstergesi, se
çim sonuçlan olabilir. Bana bilgi verenlerin çoğuna göre, bu hareket, İki politik parti
tartından temsil ediliyor. Milli Nizam Partisi ve (197O’te kurulup, antl-lalk özelliği nede
niyle kapatılmıştı, 1971'de) bu patiden sonra, aynı paralelde Milli Selamet Partisi
1971’de kuruldu. 1973 genel seçimlerinde MSP, olayların %11.8'lni topladı. Oyu veren
ler arasında başka hareketlere mensup köktenci Müslümanların yanı sıra farklı neden
lerle bu partiyi desteklemiş olanlar da vardır. 1977'de Nurcu Yeni Asya gazete
si,MSP'den koparak. Adalet Partlsl'nl desteklemeye başladı. Aynı yıl MSP, oyların v
yalnızca %8.6'sını aldı. Nurcular, yalnızca bu partiyle geçmişlerine dönen bir gruptu.
Nurcuların nüfusun, %3'ünü oluşturdukları sonucu çıkabilir.
91. ) "Bir tarikat içinde (Nakşibendi tarikatı) doktrin, ilerlemerler kaydetti. Ve bu çoğu
yerde Ortadoxs bir İslâm öğretisiyle birlikte yürüdü. Sonuç olarak, bütün sofi tarlkatlannda bu pratikte en Ortodox olanıydı!’(Subban: 190, Hindistanlı Nakşlbendiler üzeri
ne yazılmış)
92. ) 1960'larda Kürdistan'dan sürülen (Milliyetçi faaliyetlerden dolayı) bir grup Kürt
ağalarından biri halka yaptığı bir açıklamada:"Şeîdî Kurdî büyük bir bilim adamıydı.
Görünüşü çok etkileyiciydi. Kim görse, görüntüsündeki heybete saygı duyardı. Halkı
sömüren Şeyhlere karşı büyük bir öfke duyardı. Seîdî Kurdî bir mucizeci değildi, Doğu'dakl Şeyhlere karşı duyduğu öfkeden ve onlara karşı yürüttüğü mücadeleden ötürü
Doğu'ya seyrek olarak gelirdi. Şeyhler O'nunla banşık değillerdi, çünkü O, onlann sö
mürü mekanizmalarına taş atıyordu. Kürtler, O'nu, Seîdî Nursî olmasında çok Seîdî
Kurdî olmasında ötürü seviyorlardı. Çünkü O, kendini Kürt adıyla tanıtan kimseler
dendi. "(İsmail Beşikçl'nln yaptığı bir alıntı, 1969:260)
93. ) Nurcu literatüründe, antl-komünlst pasajlar bolca bulunmaktadır; bu nedenle bu
hareket dindar olmayan sağın da ilgisini kazanmıştır. Tipik bir pasajı buraya aktarıyo
rum. (Seîdî Kurdî taralından. Başbakanlığa ve İçişleri İle Adalet Bakanlıklarına yazıl
mış bir mektuptur.) 'Tek bir amacım var: ölümümün yaklaştığı bu zamanda, baba
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toprağında, İslam dünyasında, Bolşevik baykuşlann sesini duyuyoruz. Bu ses, İslam
dünyasının ise dinsel temellirlni sarsıyor. Bütün yaşamım boyunca O'na karşı müca
dele ettim. Ve gençlerin ve Müslümanların bu harekete karşı durmaya ve dine çağır
dım. İnanmayanlara karşı mücadele sürdürüyorum. Bütün çabalarım bundan İbaret
tir. Beni bu grevde alıkoyanlar, korkanm kİ Bolşcviktirler..." (Ankara: Çiçek Yayınevi,
1968:106)
Nurcu hareketin.antl- Komlnizmi giderek militanlaşıyor. 1976'da MSP1 si yeni bir
gençlik hareketi oluşturdu: Akıncılar. Çoğu kez bu grup, solcu öğrencilere, öğretmenle
re ve Alevllere silahlı saldınlarda bulundular. (Aleviler, ortodoks olmayan Şiilerdi ve
Nurculara göre İnanmayanlardan daha kötüydüler.) Gazetelerde yayınlanan belgelere
göre bu Akıncılar, dinsel eğitimin yanında. Nur Kamplannda askeri eğitimde görüyor
lardı. Faaliyetleri, daha çok Sünni-Alevl nüfusun bir arada olduğu yerleşim birimlerin
de yoğunlaşıyordu. (Türkiye Kürdistan'ının Kuzcy-Batısında)
Nurculukla ilgili literatürde şunlan sayabiliriz:
Çetin Özek, Türkiye'de Gerici Akımlar, İstanbul ; Gerçek Yay, 1968:180-196, Kema
list Bakış Açısıyla-Nurcu Bakış Açısıyla: N. Şahlner, Bediüzzaman Sald Nursî, İstan
bul: Yeni Asya Yay. 1974 (2. Bölüm) ; A.Ş.Laç a.o.. Nurculuk (Ankara, Çiçek Yay.
1968): Risale-i Nur Broşürleri yayınlandı.
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V. BÖLÜM İÇİN NOTLAR

1.) Kürtçe olarak;
Ger de hebuwa me İltifagck,
Vekra biklra me îngiyadek.
Rom û Ereb û Ecem temamî.
Ilcmeyanji me ra dikir xulamî.
Tekmil dikir mc dîn û dewlet,
Teshil dikir me ilm û hikmet.
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Mem û Zın, yakın bir zamanda, latin alfabeleriyle Mehmet Emin Bozarslan tarafından
Türkçe'ye çevrildi. Ancak, "Derde me" bölümünde pekçok satır, sansür nedeniyle atlan
mak zorunda kalınmış.
la.) 183l’de Amerikan misyonerleri Urmiye bölgesini ziyaret ettiklerinde, Kürtler'in de
kendilerini iyi karşılamadıklarını gördüler. Misyonerler, Ruslar için gönderilmişlerdi.
Kürtler'se, Pers baskılarından Ruslar tarafından kurtanlma beklentisi içindeydiler.
Hayvancılık yapan bir Kürt; "Aha... siz. uzun süredir beklediğim insanlarsınız, hükü
metimiz burada bizi ezip, öldürüyor, burası Kürdistan. Kürtler daha kalabalık, kızılbaşlarsa (Perslcr) daha az, burada. Ne zaman gelip bu ülkeyi alacak ve bize onlan öl
dürme şansını vereceksiniz?” demişti. (Eli Smith, Reserches of the Rev. E. Smith and
the Rev: fl.G.O. Dwight, Armcnia, Boston, 1833, 11:245, Joscp'ten alıntı yapılmış,
1961:45)
2. ) Aslında, Avrupa geleneğinde, ulusu ulus yapan gerekli şartlar konusunda tam bir
anlaşma yoktur.
3. ) Bu ünvanı 1533'te, Abbasi halifelerinin, güçsüz vc pek önemli bir kişilik olmayan
son torunlan da Mısır'ca ölünce, aldılar. Bu tarihten sonra OsmanlIlar, İslam dünyası
nın olmazsa olmazlar liderleri durumuna geldiler. Halifelik konusundaki iddialanna
ciddi bir itiraz gelmedi. (Danimarka'lı İslam bilgini Snuouck Hugranje dışında. Bak.
halifelerle ilgili makalelere, yapıtı olan, Vcrsprcide Gerschriften'de, cilt 3'te.)
4. ) Zinnar Silopi (Qadrî Beg Ccmîl Paşa'nın takma adı.)
5. ) B. Lewis (196 D'iıı yapıtında, Osmanlı İmparatorluğu nun sön döneminde, imparatorlukltaki milliyetçi akımların yükselişiyle ilgili ilginç değinmeler var.
6. ) Cewdet, bir tıp doktoruydu ve batıdaki kazananlara, gelişmelere büyük hayranlık
besliyordu. Vc Genç Türkler arasındaki en etkili "batılılaşma yanlılarından” biriydi. O,
Ziya Gökalp’in Pan-Türkizmine karşı en etkili entellektüel salıdınyı gerçekleştirmiş
olan kişidir. Ziya Gökalp, aynı zamanda bir Kürttü.l. Dünya Savaşı'ndan sonra, Kürt
ulusal hareketinin ılımlı bir kanadına katıldı.
7. ) Önceden, 1876'da, imparatorluk bir parlamentoyu öneren ilk anayasasına kavuştu,
1877'de II. Abdülhamit, dış politikalardaki krizini bahane ederek, parlamentoyu kapat;
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tı. Anayasa, işleviz bir metin olarak kaldı.
8. ) Bu katliamların propogandacı doğasıyla ilgili literatür geniştir. Müttefikler, savaş
propongandası amacıyla, katliamlarda, öldürülenlerin sayısını kabank gösteren söy
lentiler yaydılar. Aynı medenlerle de, Almanlarla Türkler de bu sayıyı olduğundan dü
şük gösteriyorlardı. Türk çocukları okullarda hala, Ermeniler değil, Türklerin katledil
miş olduklarını öğreniyorlar.Önemli kaynaklar, çağdaş diplomatik haberleşmelere
dayananlardır: Deutchlanda und Armanias in the Ottoman Empire (İngiliz hükümeti.
Mavi Kitap, A. Toynbee tarafından baskıya hazırlandı. Londra, 1916); H. Morgenthau
(A.B.D. büyükelçisi, İstanbul), Secrits of the Bosphorus, (Boğazın sırlan) (New York,
1918)
9. ) Bu temsilciler komitesi (lleyct-i Temsiliye) 9 kişiden oluşuyordu. Mustafa Kemal'in
yanısıra bir başka komutan, Rauf Bey (Orbay). Diğerleri de : Kürt aşiret reisi Hacî
Mûsa Beg, (Xwîtî aşireti, Modkîde), kent eşrafından Sedullah Efendi (Bitlis'ten yedek
parlamenter) ve Nakşibendi Şeyhi Fewzî Efendi (Erzincan'dan). Bu komite hiçbir za
man toplanmadı. (Mustafa Kemal'e göre Kürt temsilciler toplantıda hiç görünmediler.)
Sivas Kongresi'nde yeni bir temsilciler meclisi seçildi. Ne Mûsa, ne de Fewzî Efendi, ye
ni komitede vardı. (Ş.S. Aydemir, Tek Adam, II: 122-123)
10. ) Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun restorasyonundan geri adım atmaktı. Bu durum.
Arap milliyetçiliğine verilmiş olan (gerçekçi) bir ayncalığı gösteriyor. Güney Kürdistan,
Arap topraklan gibi, işgal edilmişti (İngilizlerce) ve Türkiye için öneriliyordu.
11. ) Doğu Anadolu'nun etnik bileşimiyle ilgili bu döneme ait tahminler Kürtler'den ya
na biraz şişirilmiş gibi görünyor. Fakat büyük olasılıkla gerçekten çok uzakta değiller.
Kürtler'e sempatik yaklaşan bir İngiliz subay Captain Woolcy, Anadolu'ya yaptığı bir
teftiş gezisinde, "altı vilayetin" nüfusunun %95'inin Kürt olduğnu yazmıştı. (FO
371,1919:ME44-91479-3050)Diyar Bekir'i geniş bir şekilde gezdikten sonra Majör No
el, eyaletin nüfusu hakkında şu tahminlerde bulunmuştu:

Kürtler
Ermeniler
Süryani-Keldaniler
Türkler
Diğerleri

Savaştan Önce
750.000
120.000
81.000
3.000
10.000

Savaştan
600.000
20.000
23.000
2.500
3.000

(FO 371,1919:44A-105775-3050)
s

12. ) Bir tanığın değerlendirmesi : Subay A. Rawlinson, Adventures in the Near East,
1918-1922 (Londra, 1923). Özellkile II. Bölüm: întelligence in Transcaucasia.
13. ) Anlaşmanın 13. maddesinde şöyle der : "Türkiye ve Irak sınırlan, Türk hükümetiy-
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le Büyük Britanya hükümeti arasında dostane bir şekilde kararlaştıracaktır. 9 ay
içinde. Eğer bu süre içinde bir anlaşma sağlanamazsa, konu, "Cemiyct-i Akvam-a" gö
türülecektir.” (A.R. Ghasscmlou'dan aktanlmıştır. 1965:66)
14. ) Bu önlemler üzerine : Aydemir, İkinci Adam, 1:311-316.
15. )".... Eğer,etnik tartışmalar tek başına dikkate alınmak durumunda olsaydı, zorun
lu olarak, bağımsız bir Kürt devletinin'kurulması gerektiği sonucu çıkardı. Çünkü,
Kürtler, nüfusun 8'de 5'ini oluşturuyorlar. " Ghassemlou'nun yapıtında, alıntı yapılmış
olan komisyon raporunda (1965): 68.
16. ) Shaw ve Shaw (1977) : 376. İngiliz bakış açısıyla, Musul Sorunu'nun ayrıntılı bir
ele alınışı : Edmonds (1957) ve Longripg (1953).
17. ) 1898'de Kahire’de çıkarılan Kürdistan adlı bir gazete etrafında toplanan gruptan
farklı olarak, bu grup, yalnızca Bedirxan ailesinin üyelerinden oluşuyordu.
18. ) Halep’ten Noel, 23.9.1919. FO 371,1919:44A-1414322-3050)
19. ) Xelıl Xeyalî Modkî'nin önde gelen ailesinin, İstanbul'da okuyan oğlu; Mîrî Katipzadelerin oğlu Cemil, bir "kent soylu ", Diyarbekir'li: ve Kurdîzade Ehmed Ramiz.Lice'li
(Silopi:23-26) Kürdistan Gazetesi, topluluğun insiyatifiyle çıkarıldı. Gazete, daha önce
Kahire'de Süreyya Berdxan tarafından çıkanlan gazetenin devamıydı. Bu aynı kişi, İs
tanbul'a gelip, önde gelen uğraşçısı oldu. (Jwaideh 1960:298-299, diğer kaynaklardan
sonra.)
20. ) Bu meslek köken olarak Ermeni uzmanlıklarından biridir. 1890'lardaki katliam
larda, Ermeni hamalların çoğu öldürüldükten sonra yerlerini Kürtler aldılar.
21. ) Jwaideh: 370, İngiliz kaynaklarından sonra, başvurulacak bir kaynaktır. Şerif Pa
şa, Güney Fransa'da lüks bir villa kiraladı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da, Banş Konferansı'nda kendini Kürtler'iıı çıkarlarını savunmak için sağda buldu. Bak. Arfa (1966)
: 31.
22. ) Rusya'daki devrimden sonra, Ebdurrezzaq, Anadolu'da kaldı. Türkler tarafından
tutuklandı ve Musul'da, hapishanede öldürüldü. (Söylendiğine göre zehirlenerek.) Kamil'in ise 1919'da hala Tiflis'te olduğu söyleniyordu. (Jwaideh 1960:371; Silopi:
80:Nikitine 1956: 195)
23. ) Kemalistlere karşı, Kürtler'in ajitasyonunuıı yapıldığı diplomatik haberleşmelerde,
adından ve işlevinden sözediliyor.
24. ) Bana bilgi verenlerin çoğu, bütün aşiret birliklerinin katıldığım ileri sürüyorlardı.
Fırat, (yerli, Alevi tarihçi) ancak eski I lamidiye birimlerinin hiç katılmadıklarını, "Türk
yurdunu savunmak" gibi gizli bir görev Alevi birimlerinin (özellikle kendi aşirtei, Xormak) üstlendiğini,söylüyor. Fırat: 180.
25. ) 11. notttaki, nüfusun etnik bileşimi hakkındaki tahminlere bakınız.
26. ) Majör Noel, raporlanndan birinde, OsmanlIların Kürt sığınmacılarla İlgili düzenle
melerini aktanyor.3. maddeye göre, aşiret adamlarından ayn tutulup, ayn yerde konumlandınlıyorlar. Kendi aşiretlerinden kopanlıp, tercihen kentlerde, hükümet gözeti-
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minde tutuluyorlar. 12,maddc dc Kürt mültecilerin, 300 kişiden fazla olamayacak grup
lara bölünmesini ve farklı bölgelere, nüfusun %5'inden fazlasını oluşturmayacakları
bölgelere gönderilmesini buyuruyordu.("Notes on the Kurdish Situation", "Kürtlerin
Durumuyla ilgili Notlar", FO 371,1919:44A-112202-3050.)
27. ) Bana bilgi verenler, bu öyküyü. Şcx Mchdî'nin kendisinden dinlemişlerdi.
28. ) Pekçok İngiliz kaynağından aktarmalar yapan Jwaideh'e bakınız, (s.383—397) Ba
na, çoğu kişi, biraz muğlak terimlerle, 1916'da Diyarbekir'de, 16. Kolordu komutam
olarak bulunan Mustafa Kemal'in orada pekçok Kürt lideriyle arkadaşlık ilişkileri kur
duğunu ve olara da benzer sözler verdiğini söylediler.
29. ) FO371,1919:,W44-59486-3050'de kapalı tutuluyor.
30. ) FO371,1919:W44-79991-3050'de kapalı tutuluyor.
31. ) Silopi:5-9;Dersimi:120.
32. ) Kürt Teali Cemiyeti'nin yönetim kurulu, şu kişilerden oluşuyordu:
Başkan: Seyyid Ebdulqadir (Şex Ubeydullah'ın oğlu)
Başkan 1. Yardımcısı: Emin Eli Bcdrxan
Başkan 2. Yardımcısı : General Fûad Paşa (önceki Dışişleri Bakanı Seîd Paşa'nın oğlu, Silemanî'den)
Sayman : Seyyid Ebdullah (Seyyid Ebdulqadir'in oğlu)
Önemli konumdaki elemanlar:
Asker konumdakiler :
Dersim'den Miralay Xclil Beg (İstanbul Polisinin başı)
Emekli Miralay Mehmcd Eli Bcdirxın
Emekli Silemanî'li kaymakam Mehmcd Emin Beg.
Dinsel otoriteler :
Xweca Eli Efendi, etkili bir dinadamıydı,
Şefiq Efendi, Müderris, Envas'tan.
Diğerleri :
Babanzade Şükrü Beg, Baban ailesinden, (Tercüman Gazetesi'nin baş editörü)
Babanzade Fûad Beg, Babanlardan,
Fetullah Beg (Bir tüccar)
Şükrü Mehmet Beg Sekban, (Tıp profesörü)
(Silopi: 52-54)
1919'da İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komisyonu'na gönderilen, önde gelen üyelerin
listesinde de aynı kişilerden, az çok aynı sınıflandırmayla sözediliyordu;bu liste
de,birkaç aşiret adamının adı da verilmişti; Elîşan Beg "Koçgiri eşrafından". Elişan,
tekste sözü edilen. Dersim in batısında yaşanan bir isyanın liderlerinden biriydi. (FO
371,1919:ME44-91082-3050)
Başlangıçta, Diyarbekir şubesi bağımsız örgütlenmişti. (Silopi:45) Üyelerinden çoğu,
savaştan önce, İstanbul'da öğrenci ve Hcvi'nin aktif elemanlarıydılar. Cemil Paşa alile-
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sinin üyeleri tarafından merkezi roller oynanmıştı. Silopi'nin sözünü ettiği etkili üyeler
den bir diğer çoğunluk da, (Qardî Beg Cemil I’aşa) eyaletin ve ketin "büyük" feodal aile
lerine mensuptular. İki doktor da, (Ccwdet ve Doktor Fuad) önemli roller oynadılar.
Din adamlarından müftü İlacı İbrahim Efendi, Naqip ül Eşraf, Bekir Sıdqi Beg, din bil
gini Xweea Hamdı Efendi ve Şcx Ehmed Gülçenî de hayırlı desteklerini verdiler. Yalnız- '
ca kentte, demek, binden fazla kayıtlı üyeye sahipti. (Silopi:45-47) 1919 Haziran'ında,
Majör Noel, Diyarbekir'i ziyaret ettiğinde, cemiyeti, aktif ve II.M. hükümetine yakın
bulmuştu.
33. ) FO 371,1919 :ME44-91082-3050,44A-147752-3050; 1920:E5063-l 1-44.
34. ) Örgüt içindeki bölünme. (Seyyid Ebdulqadir'le Bednamlar arasındaki eski çatış
malardan Seyyid Ebdulqadir'in. amacımız bağımsız bir Kürdistan değil, şeklindeki
açıklamasından sonra yaşandı. (Özellikle sınırlı olduğunu söylemek) Bedirxanlar ve
genç milliyetçilerin çoğu Seyyid Ebdulqadir'dcn aynlıp, Tcşkilat-ı İçtima'iyyc'yi kurdu
lar. Yöneticileri şunlardı:
Emîn Elî Bedrxan (Başkan) ve oğullan Ccladcd ve Kanıran;
Ferid Beg Bedrxaıı;
Babanzadelcrdcn Şükrü, Fuad, Hikmet Beg;
Doktor Ebdullah Ccwdet ("Batılılaşma yanlısı", Genç Türk) ;
Doktor Şükrü Mehmed Sekban;
Kemal Fewzî Bcg(Yedck subay, üretken gazetec1; ilk llcvî'nin üyesiydi.)
Cemil Paşa ailesinden Ekrem Beg;
Necmedîn Huseyn Beg, Kerkük'ten (İlk llcvî'nin üyesi)
Meıvlanzade Ki fa t Bcg(Gazctcci, Kürtçe gazete. Serbestinin sahibi, o yıllarda
İstanbul'da yayınlanıyordu.)
Memdûh Selîm Beg (İlk Hevî'nin üyelerinden, avukat, Van'da orta halli bir me
mur ailenin oğlu ) (Silopi: 59-60)
Bu örgütün varlığı geçiciydi ve üyelerinden çoğunun, Seyyid Ebdulqadir ve örgütüy
le ilişkileri devam etti. Bunun çok basit bir nedeni olsa gerekti:Seyyid Ebdulqadir, İs
tanbul'daki Kürt kitlelerinin desteğini alıyordu. 1920'de, Kürt loncaları, İstanbul'da alt
sınıflara mensup pekçok Kürdü birleştiriyordu. Ve bu loncalar, Seyyid Ebdulqadiri
kendileri adına konuşan tek kişi olarak ilan etmişlerdi. (FO 371,1920:E5063-l 1-44)
35. ) Ayaklanma, sonradan, olayda en önemli rolü oynamış olan Koçgiri aşiretinin adıy
la anıldı. Dr. Nuri Dersimi, veterinerdi ve Dersimli bir ağanın oğluydu. Kürdistan Teali
Cemiyeti'nin üyeleri olan bir grup genç insanla birlikte, Sivas’taki Alevi aşiretlerine
gönderildi. İsyanda, merkezi bir rol oynadı. Dersim'! ve olaylan, Kürdistan Tarihinde
Dersim adlı kitabında yazdı. Son zamanlarda, Türkiye'de bu isyanla ilgili bir kitapçık
ortaya çıktı, Koçgiri Halk Hareketi (Komal, Ankara, 1975)
Ankara hükümetine ağalar tarafından gönderilen ilk ültimatomda, (Kasım. 15,1920)
Kürdistan’ın özerkliğine ilişkin tutumu ifade ediyordu ve Elaziz, Malatya.Sivas ve Er-
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zlncan illerindeki Kürt mahkumlann salınması isteniyordu. Aynca, Türk yöneticilerin
Kürdistan'dan ayrılmasını ve Sivas'ın doğusunda kalan yerlerdeki ordu birliklerinin ge
ri çekilmesini de. 25 Kasım, 1920 tarihli ikinci ültimatom, "Dersim Yöresi Aşiret Reisle
ri" imzasını taşıyordu ve bağımsız bir Kürdistan gibi daha radikal talepler içeriyorduElaziz, Van, Bitlis, Diyarbekir'i içine alan-Bildiriyi imzalayanlar, eğer bağımsızlık gö
nüllüce verilmezse, zorla alınacağı şeklinde tehditte bulunuyorlardı. (Dersimi: 128129)
36.) "Programımız aşağıdaki gibiydi : İlk olarak, Kürdistan'm bağımsızlığı Dersim'de
ilan edilecekti ve Kürt bayrağı Xozat'ta dikilecekti (Şimdi Tunceli, Dersim'in merkezi
bölgesidir. M.V.B.) Sonra, Kürt ulusal güçleri, Erzincan, Elaziz, Malatya ve Sivas yö
nünde ilerleyecekler ve Ankara hükümetinden Kürdistan'ı tanıması istenecekti. Türk
ler, isteğimizi kabul edeceklerdi, çünkü, biz bunu güç ve silahla dayatacaktık." (Dersi
mi: 130)
38. ) Dersimi: 122-125.
39. ) FO 371,1919:ME44-90860-3050.
40. ) C. Bell, Reviev of tha Civil Administration of Mesopotamia, (London, 1920)s.67;
Jwaideh, (1960): 396'da buradan aktarmalar var. Bu değişimin bir başka olası açıklmaası da var. Diyarbekir Kürt Teali Cemiyeti üyeleri arasında, Genç Türk'lere her za
man yakın olmuş olan Ebdullah Cewdet'i de sayıyordu. Bu saygın entelektüellerin,
başlangıçtaki Türk yanlısı tutumun sarumlulan olmaları mümkündür. Ve daha radi
kal üyeler giderek, bunlan gölgelediler. Kürt ulusalcı kaynaklan, Ebdullah Cewdct"in
1919'dan sonraki aktiviteleri hakkında bilgi vermiyor.
41. ) Bu telgraflann imzacılannın listeleri : FO371,1919:44A-163679-168763-3050 de
ve Dersimi: 1-25'te bulunuyor.
42. ) Tam olarak: Ciwata Azadiya Kurd (Kürt özgürlük topluluğu), sonradan, Ciwata
Xweseriya Kurd (Kürt Bağımsızlık Topluluğu). Kürt ulusalcılığının literatüründe, bu ör
gütle ilgili çok az değinmeler var. Jwaideh, sözünü ettiği bazı İstanbul kökenli örgüt
lenmelerle ilgili bölüm muğlaktır ve bir sayfayı geçmez. Bana sözlü olarak anlatıldığına
göre bu dönemin en önemli örgütü olan Azadi’den hiç bir yerde söz edilmiyor. Kürdis
tan'da faaliyet sürdüren Azadî'nin gizli olması bunun nedeni olabilir ve diğer örgütler
gibi, hiç dış propoganda yapmamış olması da bir başka neden olabilir. Kürt sorununu
Avrupa'ya duyuran, kozmopolit ilişkileri olan aristokratlardı. Bednamlar gibi. Azadî'nin
böyle elemanlan yoktu, ya da çok azdı.
43. ) Azadı üyleri zamansız bir ayaklanmadan sonra, Irak'a sığınıp (bir sonraki altölüm), orada, İngiliz istipbarat görevlilerine, Türk uygulamalanndan şikayetlerini içe
ren uzun bir liste verdiler.
1. Yeni azınlıklar yasası, şüphe yaratpuştır. Türkler'in Kürtler'i batıya sürmeyi ve
yerlerine Türkleri yerleştirmeyi planladığından korkulmaktadır.
2. Türklerle Kürtler'i birbirlerine yaklaştıran son kurum, halifelik, kaldırılmıştır.
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3. Okullarda ve mahkemelerde Kürtçe konuşulması kısıtlanmıştır. Kürtçe eğitim ya
saklanmış ve bu da Kürtlerin eğitimsiz kalmaları sonucu doğurmaktadır.
4. "Kürdistan" kelimesi, (daha önce çoğrafl bir terim olarak kullanılıyordu.) coğrafya
kitaplarından çıkarılmıştır.
5. Kürdistan'daki bütün üst düzey yöneticiler Türktür. Yalnızca alt düzeylerdeki gö
revlere, dikkatle seçilmiş Kürtler atanmaktadır.
6. Vergiler gene verilmekte, fakat bunlarla kıyaslanabilir yararlar hükümetten sağla
namamaktadır.
7. Hükümet, 1923’teki T.B.M.M. seçimlerine, doğu illerinde müdahale etmiştir.
8. Hükümet, sürekli olarak aşiretleri birbirlerine karşı kışkırtmaktadır.
9. Türk askerler, sık sık Kürt köylerini basıp hayvanlan götürüyorlar; ürünlerin kar
şılığı genellikle hiç, bazen de yetersiz ödeniyor.
10. Orduda, Kürtlerin rütbeleri düşüktür ve geri hizmetlerde görevlendirilmektedir
ler.
11. Türk hükümeti. Alman sermayesini kullanarak, Kürtler'in maden zenginliklerini
sömürüyorlar.
(FO 371,1924:E 11093-11093-65)
44. ) Benim bu kongreyle ilgili tek kaynağım Mela Hescn Hişyar'dır. Kendisi bizzat ka
tılmamıştı. Fakat katılanlan biliyordu. Maalesef, O'nun anlattıklanna, tarafsız bir des
tek bulamadım.
45. ) Memdûh Selîm'e göre, Iııgilizler, en azından üç farklı kanaldan yaklaşıyorlardı.
Trabzon'daki konsoloslan ve Irak'taki yüksek statülü Kürtler aracılığıyla.
46. ) Yani, B. Chirguh, La Question Kürde: 31 ve büyük olasılıkla bu kaynağa dayanan
sonraki yayınlar. S. Aydemir : İkinci Adam:I:312, kısaca "Birkaç şeyh ve ağa, bölgeden
çıkarıldılar" diye sözeder. Kürtlerle ilgili 1924'te karara bağlanan uygulamaların listesi
için (bu nedenle, yalnızca hatıralarda değil) bak. not:43.
47. ) 1. Kasım. 1922'de, B.Millet Meclisi, 1 lelifeliği saltanattan ayıran ve sonra da İkinci
yi kaldıran bir yasayı geçirdi. İngilizler le işbirliği yapmakla suçlanan Sultan Vahideddin, Kemalistler'in İstanbul'a girmelerini beklemedi, bir İngiliz savaş gemisiyle yurtdışına kaçtı. Meclis, Sultan Abdülaziz (1861-1876) in oğlu Abdulmecid'i halife seçti. 3 Mart
1924'te halifelikte kaldırıldı. Vahidcddin, dışarıda (önce Malta'da sonra da Arabis
tan'da) yeni yönetime karşı bir hareket geliştirmeye çalıştı. Çabalan büyük ölçüde boşa
çıktı. Türk kaynaklan O'nun Şcx Seîd isyanında bile parmağının olduğunu iddia eder
ler. (Bak. Örneğin: Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, III; 1333-4)
48. ) Yani, bana bilgi veren (Mela I içsen) büyük olasılıkla, Ebdurrezzak Bedrxan'ı kaste
diyordu.
49. ) Rapor: "Kurdish Nationalist Society in East Anatolia", FO 371, 1924 E: 1109311093-65'te kapalı tutuluyor.
50. ) Açıktır ki, Azadı üyeleri, Kürt davasına verilen desteği tanımlarlarken, Ingilizler'in
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ilgisini çekip maddi destek vermelerini sağlmak için abartmişlardır.
51. ) Bu ismin ilk olarak, konuyu sorgulayanlarca ileri sürüldüğünü düşünmek olası
dır. Bedrxan ailesi İngiliz yanlısı olarak bilinir.
52. ) Bütün diğer anlatılanlara göre, Seyyid Ebdulqadir, Azadi'ye katılmamıştı. O'nun
adının geçmesi, aslında, Kürtler arasında, en etkili kişi olduğu içindi. İsyandan sonra,
Seyyid Ebduqadir de tutuklandı. Şcx Seîd'in oğlu Elî Rıza'yla görüştüğü iddia edildi. O,
hakkındaki tüm iddialan reddettiği halde asıldı.
53. ) Kürt milliyetçi çevrelerinde bu öykü ünlüdür. Densimi (s. 173-174); Silopi(s.82-83);
Memdûh Selîm (görüşme) ve Mela 1 leseıı llişyar (görüşme), bütün bu kaynaklarda aynı
şey söyleniyor.
54. ) Bu davranış farklılığı Türk otoritelerin, iki farklı tipteki başkaldırıyla uğraşmak
zorunda olduklarını düşündüklerini gösteriyor. Saygınlıklar yok edilebilir, geleneksel
şefler ve istekleri kolay kabul edilemez olan milliyetçiler.
55. ) Fırat ’ a göre (197 - 198) , şeyh, Xinis' leyken, Azadî'yle hertürlü ilişki kurmayı
reddedip, yalnızca dinle ilgili olduğunu ve politik amaçlar taşımadığını belirtmişti. Adı
duyulmaya başladıktan sonra gevşemişti.
56. ) Fırat , Cibran ve Xormek aşiretlerinin ilişkileriyle ilgili pekçok bilgi veriyor.(144187) ve Şeyh Seid'in Xormek şeflerine yazdığı mektubu da yayınlıyor.
57. ) Bu toplantılarda, Mela Hesen bulunmamıştı.Şeyh'e bir ya da iki gün sonra katıl
mıştı. O'nun olaylar hakkındaki değerlendirmeleri ve Fırat'ın olaylan aynntılanyla kar
şılaştırmasından görünen o ki, iki yaklaşım da yanlışlar içeriyor. Savaş planıyla ilgili,
belli bir şüphe payı da bırakarak, Mela ’lcseriin anlatımlannı dikkate alıyorumvurguladığı ayrıntılarda, beni etkilemeye çalıştığı belliydi. Bu nedenle, kısa bir özetini
vereceğim: anlattıktan yanlışlıklar içerebilir, fakat önemsiz yanlışlıklar.
58. ) Meta Hesen bana aşağıdaki isimleri verdi:
Baba Beg Cebri (Xelid Beg'in amcasının oğlu)
Mehmed Axa Xelîle Xeto (Çebcqçûr doğusunda, Şerefdîn'li)
Mehmed Beg Enzer (Bulanîk'lı)
Mehmed Beg Xerib (Çebeqçûr'dc Musıyan Aşireti'nden)
Sedîq Bege Medrag (Çebeqçûr'uıı doğusundan)
Albal Hacı Selîm Axa Zikte (Dcrcyaııî'dcn)
Albay Şex Şerif (Gökderc)
Teyb Elî (Azadî'nin sekreteri, Çcbcqçûr temsilcisi)
Kaptan Yusûf Axa (Dareyenî)
Emeri Farûq (Botiyan aşireti, Xaııçûk)
Heyder Axa (Tavûs aşireti, Xançûk'ün batısında)
Heqqî Beg (Lice'den) ve "başka pekçoğu".
59. ) Meta Hesen (verdiği tarihler tam doğru değildir), isyanın 25 Mayıs için planlandığı
nı söylüyor. Fakat bütün diğer kaynaklar Mayıs ın ortası içindi, diyorlar.
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60. ) Mela Hesen'e göre, plan cok yetersizce örgütlenmiştir. Şüphesiz, stratejik planlar
la ilgili değerlendirmesi, daha sonra bizzat yer aldığı cephedeki olaylardan etkilenmişti.
Anlattıklannı uzun alıntılarla da aktardım. Çünkü, değerlendirmeleri doğru olmasa bi
le, önemli kavramlarla ilgili açık fikirler veriyor.
61. ) Olaylarla ilgili açık değerlendirmeler, yalnızca detaylarda farklılaşıyor. Yalnızca, Fı
rat, az biraz farklı bir versiyona sahip: Hran'a geldiğinde, yerel jandarma birimleri, (si
lahlı) adamlannın içinde, aradıkları beş kanun kaçağının olduğunu farkettiler.
62. ) Fırat'a göre 10.000 (204). Diyarbckir'de yaşayanlardan birinin anlattığına göre de,
şehri kuşatanların sayısı 10.000 di. (daha büyük bir sayı) (FO 371:1925:E3340-109144)
63. ) Dersimi : 178; Fırat: 208-213.
64. ) Yalnızca Fırat (204-205) Şcx Eyub'den söz ediyor. Diğer kaynaklara göre Sewerek'i
alanın Şex Ebdurrehim olduğu yazılı.
65. ) Fırat : 213-224: Silopi : 87-89; Dersimi: 178-179.
66. ) Cumhuriyet, Şubat 26, Mart 2,1925:FO 371,1925:E2195-1091-65.
67. ) Adı bilimiyen, Avrupa'lı birinin günlüğünden. İstanbul'daki İngiliz askeri ateşeliğinden bir rapordan. FO 371, 1925:E2359-362-65.
67. ) Fırat'a göre (206-208) ve Dersimi (180-181), bütün bunlar daha önce olmuştu ve
asiler şehre 6 Mart'ta girmişlerdi, dövüşmeden şehri almışlardı. Şehir sakinlerine göre,
bunlar, şeriat ve halife için savaşıyorlardı. Dersimi'ye göre, Şex Şerif, müftü Mehmed
Efendi’yi şehrin valiliğine atamıştı.
68. ) İstanbul'daki İngiliz askeri ataşesi taralından yapılan bir görüşme, bak. not:67.
69. ) İstanbul’daki İngiliz askeri ataşesi. 1925 Haziranında, Doğu Anadolu'da 50.000
dolayından düzenli ordu birliklerini bulunduğunu tahmin ediyordu. (F0371, 1925:
E3970-362-65 Bir Iran'lı diplomat, bu sayıyı 80.000 olarak bile verçbiliyordu!
(M.Farughi, to the I’ersian Ministri of Forcign Affairs, Ghasscmlou'dan alıntı :
1965:52n)
70. ) Onlardan önce diğerleri (a.o.Xalid Bcg. llescnan'lı) İran'a ulaştılar, burayı dönüş
ve gerilla mücadelesini yönlendirebilecekleri bir basamak olarak kullanmaya çalıştılar.
(Dersimi: 180)
71. ) Mela Hesen ve Fırat (227-230) , gerilla eylemlerinin ciddi ölçüde sürdüğünü vurgu
luyorlar. Bununla ilgili raporlar da İngiliz ve Fransız istipbarat servislerine ulaşmıştı
(FO 371,1925:E5648-188-65,E4996-221) ve sonradan bu mücadale sürdürülemede.
72. ) İstanbul'dan bir konsolosun sürülmesiyle ilgili, Dışişleri bürosundan adı bilinmiyen bir görevlinin......... FO 371,1925:E1229-1091-44.
73. ) 3.Enternasyonal'de Kürt sorununun ele alınışıyla İlgili belgeler, yakın bir zamanda
Türkçe'ye çevrildi: Kürt Milli Meselesi,komünist Enternasyonal belgcleriride Türkiye Dizisi-2. İstanbul,Aydınlık Yay.) 1977.
73.) FO 371,1925:E3346-3541-1091-44.
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74. ) Sözlü bilgiler. Aydemir e göre (İkinci Adam, I:2n) 160.000 silahtan 30.000 ateşli si
lah olmak üzere, hükümet tarafından Doğu Anadolu'dan toplatıldı.
75. ) FO 371,1925:E3340-1091-44
76. ) Aydemir (Tek Adam, 111: 220İT), ikisini de tartışıyor ve aynı sonuca varıyor, (s.230)
Mustafa Kemal, ünlü "Nutuk "nda. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'm gözden dü
şürmek için, bu partiyle, Şex Seîd isyanı arasında ilişki kurmaya çalışıyor. Fakat buna
kanıt getiremiyor. (Cilt 11:382-384, Almanca çevirisi, Kemal Pascha.Die Nationale Revolution, Leipzig, 1928)
77. ) A. Toynbee, Survey of International Aflairs, 1925 (London, 1927):508n3.
79. ) FO371,1925:E2195-1091-44, İsmet Paşa'nın mecliste yaptığı bir konuşmanın ar
dından.
80. ) Tekrar vurgulanmış olan nokta şudur: Köylü isyanları, köylülüğün en yoksul, top
raksız kesimlerinden kaynaklanmaz, fakat,” orta köylülük" tüm bu isyanların toplum
sal tabanı, yani "ailesiyle birlikte kendi toprağını işleyen bin köylü nüfus"tan kaynakla
nır. (Wolf, 1969:291)
81. ) Fırat (s.228) 1925 Temmuz unda Cemile Çeto'nun Modki.Sasun ve Xerzan şefleri
ne, bir isyanda katıldığını söylüyor ve onlarla birlikte Türk birliklerine tuzak kurduğu
nu Türkiye’de yayınlanan gazetelerden Dünya, Türkiye'deki Kürt isyanlarını ele alır
ken, 1925 Ağustosu'nda, kandavalı olan Raman ve Reşko aşiretlerinin Türk birliklerine
karşı yapılan bir saldırıya katıldıklarını ileri sürmüştü. (Dünya, 27 Mayıs, 1977)
82. ) Fırat: 207-208.
83. ) Nikitine (1965) : 196, Orta Kürdistan'daki ve Rezaye Bölgesi ndeki Bağımlı Köylü
ler Üzerine-Kuzey Irak Ovalanndakiler Üzerine ; A.T. Wilson (1931) : 112.
84. ) Diyar Bekir'de, Osmanlı Bankası İşçilerinden Mcmo, Kapalı tutuluyor. FO
371,1925: E3340-1011-44.
85. ) 5.4.1925,7.5.1925,20.4.1925, tarihli Vakit Gazetcsi'nden makaleler. "Les Massacres Kurdcs en Turquie"şeklinde çevrilmiştir. Kürt Klübü'nün yöneticilerinden Dr. Fûad
ve Kemal Fewzî ölüme mahkum edilmişlerdi.
86. ) E.E.Evans Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica. (Londra, 1949) Özellikle III. Bölüm.
87. ) Fırat: 196. Şex Mihemed İsa'ya göre, Mesûn bir milliyetçiydi ve Şex Seîd'le ilişki
halindeydi. Fakat, isyanın bastırılacağını düşündüğünden, katılmayı reddetti.
88. ) Fırat: 198;Seyyid Ebdulqadir'in deneyiyle ilgili rapor."Les Massacres Kurdes en
Turquie" başlığıyla yeniden basıldı.
89. ) Sözü edilen üç şeyh ve akrabaları yanında, literatürde ve sözlü anlatımlarda, isya
na katılanlar olarak adlan geçenler:
Şex Şîrîn, Kurmanci konuşan bir şeyh (yalnızca bu), Eleşgird'li.
Çan şeyhleri: Mistefa, Hesen, İbrahim,
Şeyh Semseddin ve kardeşi Seyfedîn (bazılanna göre, onlar, Silvan'lıydılar,
başkalanna göre ise Diyarbekir ovasında, ğamişlî köyünden.)
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Qeraxçe (Sewcrck)'den Şcx Eyub.
90. ) Evans-Pritchard (1949): 166-168.
91. ) Pekçok kaynakta şeyhin bu ünvanı kullandığını yazıyor. Fırat, (200n) Şeyhin Xormek şeflerine gönderdiği bir mektubu yayınlar, mektup bu ünvanla imzalanmış.
92. ) Dinsel faktör rol oynamaya devam ediyor. Fakat çok baskın değildir. Fekçok din
dar Kürt, örneğin, Hanefî (Türk ve Arap), ya da Şii (Azeri Türkler, Farslar) komşularına
karşı Şafîliklerini vurguluyorlar. Onlara göre, Şafilik, Kürt olmanın gereklerindendi.
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1. ) Bir grup içindeki çatışmaların olasılığı, grup içindeki insanların aralarındaki ilişki
lerin sıklığıyla orantılı olduğunu varsayıyoruz. Ve bu olasılık grubun büyüklüğü arttık
ça artar. N sayıdaki insandan oluşan bir grup içindeki olası ilişki sayısı matematik al
gılamaya sahip olmayanlar için aşağıdakiler anlamlı olabilir :
10 kişilik grupta, iki kişi arasındaki olası ilişki sayısı 45,
100 kişilik grupta, iki kişi arasındaki olası ilişki sayısı 4.950,
1.000 kişilik bir grupta, iki kişi arasındaki olası ilişki sayısı 499.500' dür.
N, yüzlerle ifade edildiği sürece, tahmin az ya da çok doğru olabilir , bütün grup üyele
ri birbirlerini çatışmaya girmeye yetecek kadar görebileceklerinden daha yüksek sayı
larda, talimin açıktır ki doğru değildir.Bütün olası iki kişi arasındaki ilişkiler....... ?
2. ) Politik görevli Lechman, Musul'dan (1918'de), eyaletteki Kürt köylüleri üzerine şun
lan raporuna eklemişti. Kürtlerin şiddetli bir aııti-Arap duygu taşıdıklannı, fakat, ülke
halkının görüşleri, bizim onlan, Türkiye'den ve Arap hükümeti yanlısı tek sınıf olan
toprak ağalarının Uranlığından kurtardığımız, yönündedir." (A.T.Wilsori dan alın
tı. 1931:112)
3. ) Onlara, seçimlerin gizli olduğunu, dolayısıyla herkesin istediği partiye oy kullanabi
leceğini söyleyerek itiraz ettim. Onlar da, bunu ağanın, başka partiye oy vereceklerin
den şüphelendiği kimseleri toplayıp, kendi partisine oy vermeleri için Kuran önünde
yemin ettirdiğini söylediler.
4. ) Şimax'da Ermeniler de yaşıyordu.Neredeyse bütün zenaatkarlar, nüfusun %10 20' si Ermeniydi. (Bilinen nedenlerle, bundan sözetmekten çekiniyorlardı.) Fakat, bun
ların çoğunluğunun ağanın adayını desteklediği izlenimini edindim.
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Xoybûn, Ulusalcı bir Kürt örgütü 130, 307, 329, 348, 360,
Xewsabad şeyhleri 278, 283, 293,
Yezidiler, Yezidilik 44, 177, 195,
Genç Türkler (Jön Türkler) 231, 247, 311, 325, 336, 338, 342,
Yusuf Ziya Beg 349, 352, 353, 357, 362,
Zaza Dili 42, 143, 151,
Zeamet 186,
Ze'Firanlû Aşireti 213, 216,
Zekat
Zîbarî Aşireti 275, 276, 277, 304,

HARİTA VE ŞEKİLLERİN LİSTESİ
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Harita 1. Kürdistan (Genel)
Harita 2 Ortadoğu’da Kürtler
Harita 3Kürdistan'daki Petrol Üretimi ve Taşıma Güzergâhı
Harita 4Kürdistan'da Konuşulan Diyalektler
Harita 5Bölüm ll'de Sözü Edilen Aşiretler ve Bölgeleri
Harita 6Kuzey Cezîre
Harita 7Karakoyunlu Devleti'nin Sınırları (1406-1469)
Harita 8En önemli Emirliklerin Yerleşim Bölgeleri
Harita 9Bitlîs ve Çevresi (Evliya Çelebi'nin Güzergâhı)
Harita 10Baban Emirliği ve Çevresi
Harita 11 Horasan
Harita 12En Gelişkin Döneminde (1846) Botan Emirliği
Harita 13Nakşibendi Tarikatının Önemli Propoganda Merkezleri
Harita 14Şex Seîd Isyam'ndan Etkilenen Bölgeler
Harita 1515 Mart /1925 Sonuna Kadar isyancı Bölgeler (Cumhuriyet,
27.3.1925)
Şekil 1Aşamalı Soy Yapısı
Şekil 2Amcakızıyla Evlilik
Şekil 3Dûrikî Ağalarının Aile Ağacından Bölüm (Mala Ebbas)
Şekil 4Heverkan Ağalarının Aile Ağacından Bölüm (Mala Osman)
Şekil 5Kürt Toplumunda Toplumsal Tabakalaşma
Şekil 6İdari Mekanizmanın Gelişmesi ve Çevredeki Geniş Özerk Bi
rimlerin Yıkılışı
Şekil 7Yönetim Ağı Geliştikçe, Yerel Birimler Küçülüp Daha Basitleşir
Şekil 8Kürdistan'da, Kadiri ve Nakşibendi Tarikatlarının Yapıları ve
Gelişme Aşamaları
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17. Yüzyılda bir sipahi
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Caf aşiretinden bir Kürt
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Baban aşiretinin merkezi Süleymaniye'de
bir şehir yöneticisi (Kaynak: Rich)

-—

Beyaz keçeden başlıklarıyla Hewramî
askerleri (Kaynak: Rich)

Kürt Abdulkadir Gîlanî
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Seyit Abdulkadir, Kürdistan'a özerklik istiyordu
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Kürdistan Azadi (Özgürlük) Cemiyeti Lideri Cibranlı Halit Bey

Şex Said
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Şeyh Mahmud Berzenci
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Mahabet Kürt Devleti Cumhurbaşkanı Kadı Muhammed
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Yargılanan Diyarbekir Kürt Teali Cemiyeti üyeleri
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3000 kişiyle Mehabat Cumhuriyeti'nin savunmasını üstlenen Mustafa Barzani
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Abdurrahman Kassemlu
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Celal Talabanî (Mart -1979)

Mela Hesen Hişyar
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Havan toplarının taşınması; Iran Kürdistanı, Mart-1975

Kürt gerillalar (peşmergeler) bir havan topunun başında.
(Irak Kürdistanı, Mart-1975)
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Pervari yöresinde bir yarı-göçebe kampı
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Şex Şeyda

Kadirî Şeyhi Kak Ehmend Berzincî

Bir Nakşibendi Şeyhi: Mihemed Zekîm
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Kadiri devrişlerinin zikr sırasında kendilerinden geçişleri
Şex Ubeyd'in Tekkesi: Amûde-Suriye

Kadirî Meclisi Xewsabad Tekkesi, Mehabad

ris
Pa
de
de
ur
tk
tit
u
In
s
Cam yiyişlerini gösteren Kadirî dervişleri-Amude

Mirzali Çimen
MİRZALİ ÇIMEM

DÜNÜ VE BUGÜNÜYLE,

r

GERİKAUVIIŞUK SORUNU
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120 s, Fiyatı :10.000 TL.
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(Kürdistan'ın Sosyo-
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Ekonomik Durumu) .
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ARŞAK POLADYAN

Arşak Poladyan
VII.-X. YÜZYILLARDA
KÜRTLER

112s, Fiyatı:10.000TL.
(7,8,9,10'uncu yüzyıllar Kürt
tarihinin en boyutlu ve en
ilginç incelemesi. Eser, Rusçadan çevrilmiştir.)

KÜRT HALK TÜRKÜLERİ

Haz. Mehmet Bayrak

(KILAM 0 STOANl’S KUBD)

KÜRT HALK TÜRKÜLERİ

Hazırlayan
MEHMET RÂYRAK

(KILAM Ü STRANEN
KURD)

300s, Fiyatı:30.000TL.
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(Türkiye'de ilk kez yayımla

nan Kürt Halk Türküleri ince-
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HollandalI bilim adamı Martin van Bruinessen,
günümüzün en saygın Kürdologlanndan biridir. Ülkesinde,
çeşitli yayınlarıyla Kürdoloji'ye büyük katkıları olduğu gibi,
özellikle elinizdeki çalışmasıyla Kürdoloji kitaplığına önemli
bir armağan sundu ve haklı bir üne kavuştu.
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Özgün adı, "AGHA, SKEIKH AND STATE: On the
socials and politicial organisation of Kürdistan"
(AĞA, ŞEYH VE DEVLET: Kürdistan'm Sosyal ve Politik
Örgütlenmesi Üzerine) olan eser, Bruinessen'in doktora
çalışmasıdır. Eserin ilk basımı 1978'de Utrecht'te (Hollan
da), gözden geçirilmiş, genişletilmiş yeni basımlarıysa Federal
Almanya'da (1989) ve Ingiltere'de (1991) yapılmış ve büyük
ilgi görmüştür.
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İnanıyoruz ki okuyucu, bu eserle Kürdistan gerçeğini ve
Kürt sorununu, şimdiye kadar olduğundan daha iyi kavraya
caktır. Eserin, bu yönüyle büyük bir boşluğu dolduracağına
inanıyoruz.
ÖZ-GE YAYINEVİ

